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NIEMA PODSTAWY 

sporu włosko-abisyńiskiego 
Wyjaśnienia barona Aloisiego o stanowisku Włoch | 

GENEWA, (Pat). Dzisiaj ogłoszono ra 
port komitetu pięciu. 

: Zawiera on krótki chronologiczny o0- 
pis powstania komitetu i jego działalno- 
ści oraz trzy załączniki, a mianowicie: 
tekst propozycyj komitetu pięciu, odpo- 
wiedź rządu ab syńskiego i sprawozda- 
nie o wyjaśnieniach usinych, udzielo- 
nych przez barona Aloisi Madariadze. 

SPRAWOZDANIE MADARIAGI, 

dotyczące wyjaśn'eń Alosiego ujęte jest 

w 8 punktach. 
Punkt pierwszy zawiera krytykę za- 

sady równorzędności kontrahentów, z 
której wychodził komitet pięciu, Wło- 

ehy uważają, iż nie jest racjonalne trak- 
towanie Abisynji jako równorzędnego 

partnera, ponieważ Abisynja nie wyko- 
uała warunków, postawienych jej przy 

przyjmowaniu do Ligi Narodów. 
Drugi punkt dotyczy kwestyj granicz- 

nych i powełuje się na podkreśloną W 

swoim czasie w memórjale-właskini, dq 

Ligi Narodów różnicę między ziemiami 

starego szczepu Amhara a ziemiami za- 

wojowanemi przez Abisynję w ciągu 05- 

tainich 50 lat. Trzeci punkt zawiera kon 

kluzje z punktu poprzedniego. Włochy 

wysuwają postulat oddzicienia od t, zw. 

właściwej Abisynji ziem i szezepów 0S- 

tatnio zawożowanych. 

W czwartym punkcie Włochy przeciw 

stawiają się propozycji komitetu pięciu 

w zakresie modernizacji Abisynji, twier- 

dząc że w stosunku do kraju barbarzyń- 

skiego wyposażonego w poważne siły 

wojskowe nadzór międzynarodowy nie 

jest wystarczającą metodą ani dla Ligi, 

pragnącej podnieść Abisynję na wyższy 

szczebel cywilizacji, ani dla Włoch do- 

patrujących się w Abisynji swego naj- 

viebezpieczniejszego wroga. 

W piątym pumkcie Włochy podkreśla 

ią, że wypadek podobny jak z Abisynją 

nie może kyć rozstrzygany na podstawie 

paktu Ligi Narodów. 
Punkt szósty krytykuje propozycję ko 

mitetu pięciu, dotyczącą mianowania do- 

radców. W Abisynji — zdaniem Włoch — 

europejskich doradców było już zadužo. 

Jedynym rezultatem ich działalności by- 
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ło zmodernizowanie sił wojskowych, 
przez co Abisynja stała się jeszcze grož- 
niejszą. Obeenie zaś propczycje komite- 
tu pięciu wogóle o armji nie wspomina- 
ją, pozostawiając tę dziedzinę całkowicie 
w rękach rządu abisyńskiego. Ustano- 
wienie kontroli w dziedzinach mniej wa- 
żnych, a pominięcie jej w dziedzinie woj 
skowej, dowodzi — zdaniem Wiech — 
że komitet pięciu nie liczy się z rzeczy- 
wistością. 

W punkcie siódmym Włechy przeciw 
stawiają się sugestji udzielenia Abisynji 
dostępu do morza, zwłaszcza na terenie 
kolonjalnym państw trzecich, wysuwa- 

jąc natomiast swoje żądanie połączenia 
Erytrei i Somalji na zachód od Addis 
Abeby 

W 8 — esiatnim punkcie, Włochy 

podkreślają niemożliwość zawierania ja- 
kiehkolwiek umów z Abisynją, twierdząc 
że Abisynja żadnych umów nie dotrzy- 
muje. podporządkowanie więc włoskich 
koncesyj gospodarezych na terenie Abi- 

synji specjalnym umowom włosko-abi- 
syńskim, jak tego pragną rządy brytyjski 
i francuski, jest dla Włoch niemożliwe 

de przy jęcia, 
Naogół wyjaśnienia włoskie zawarte 

w załączniku, dowodzą niezbicie, że NIE- 
MA ŻADNEJ PŁASZCZYZNY POKOJO- 
WEGO ZAŁATWIENIA SPORU WŁOS- 
KO - ABISYŃSKIEGO o ile integralność 
państwowa i niepodległość Abisynji, ja- 

ko członka Ligi Nar, ma być zacho- 
wana. 

Rada Ligi Narodów opracuje raport 
i zalecenia dia Włoch i Abisyniji? 

_„_ Członkowie R. N ur nascukiuranii zei nroce - : i dą 
Fła odpow Ter RE w TOM AUE. <a 

GENEWA, (Pat). Od samego rana roz 

poczęły się dziś w Genewie narady nad 

dalszą procedurą. Najpierw premjer La- 

val odbył rozmowę z baronem Alois m, 

następnie premjer francuski naradzał się 

dłużej z delegatem brytyjskim, min. E- 

denem. Aczkolwiek procedura nie jest 

jeszcze definitywnie wyjaśnioną przewa 

ża przekonanie, że rada jednomyśln'e 

przy nieobecności lub przy wstrzymaniu 

się od głosowania Włoch ustali procedu 

rę z ust, dart. 15 paktu Ligi Narodów. 

Prawdopodobnie rada Ligi Narodów po 

odbyciu dyskusj” w zamkniętem gronie 

na posiedzeniu publicznem wybierze spe 

cjalny komitet, składający stę ze wszyst- 

kich członków rady, z wyjątkiem stron 

zainteresowanych w sporze i ten komi- 

tet zostanie powołany do przygotowan 'a 

raportu j zaleceń, 

Ze strony francuskiej i angielskiej czy 

niono usiłowania wyłonienia przez radę 

ściślejszego komitetu dla przygotowan 'a 

sprawozdania, ale wśród innych człon- 

ków rady niema tendencji ześrodkowa- 

nia odpowiedzialności za raport na kilku 

tylko państwach. Raczej przeważa ży- 

czenie, aby cała rada jako taka, podzie- 

Reelekcji Prezydenta Rzplitej 
nie będzie 

P. Prezydent Mościcki pozostaje do końca 

kadencji 

(Telefonem od własn. 

Jeden z dziennikarzy krakowskich w 

n-rze dzisiejszym podał wiadomość, jako 

najnowszą o tem, że Pan Prezydent Rzpli 

tej nie ustępuje ze swego stanowiska i 

że nie będzie reelekcji. 

Wiadomość ta, nie jest żadną sensac 

ją. Fakt bowiem wejścia w życie nowej 

konstytucji nie unieważnia bynajmniej 

ostatnich wyborów Prezydenta Rzeczypo 

spolitej, w wyniku których prof. Mości- 

eki wybrany został ponownie na siedmio 

letnią kadencję. 

koresp. z Warszawy) 

Pozatem sytuacja prawna nie przewi 

duje wogėle żadnej ewentualności po- 

nownege wyboru Prezydenta przed u- 

pywem kadencji. 

Przytem zwrócić należy uwaśę, że w 

kołach politycznych eddawna już rozwa 

żano tę sprawę i wskazywano, że w je- 

sieni roku bież. będziemy mieli nowe 

izby ustawodawcze i że w tych warun 

kach tem większej wagi nabiera utrzyma 

nie ciągłości na najwyższem stanowisku 

w państwie. 

do okresu czasu, jaki będzie konieczny 

dla takiego komitetu celem przygotowa- 

nia raportu, ze strony angielskiej czyn'o 

ny jest nacisk, aby termin ten był niez- 

byt dugi ; aby ograniczono się do maxi: 

mum 10 dni. W ciągu tych 10 dni rada 

Ligi Narodów pozostawałaby w zawie- 

szeniu ; mogłaby się potem zebrać, aby 

raport i zalecenia przyjąć. Odroczenie 

rady uważane jest za n'emożliwe. 

Ze strony angielskiej, wywierano rów 

nież nacisk na to, aby zgromadzenie Li- 

gi Narodów nie zamknęło obecnie swej 

sesji lecz żeby również pozostało choc aż 

by w zaw'eszeniu, Ma to ułatwić zwoła- 

nie zgromadzenia W razie potrzeby, 

zwłaszcza, gdyby konieczne się stało za- 

rządzenie sankcyj. 

DZIŚ ZBIERZE SIĘ RADA L. N. 

GENEWA, (Pat). Rada Ligi Narodów 

zb'erze się 26 b. m. o godzin'e 10 m. 30 

rano. 

  

LIST MIN. HOARE'A 

DO MUSSOLINIEGO. 

RZYM, (Pat). Agencja Stefani ogłosiła na 

stępujący komunikat: 

Mussolini przyjął ambasadora Wielkiej Bry 

tanji sir Eric Drummonda, który mu wręczył 

pismo osobiste sir Samuel Hoare'a. W piśmie 

tym angielski minister, jako stary przyjaciel 

Wiłoch, wyraził w szczegó'ności życzenie usu 

nięcia wszelkich niepotrzebnych nieporozumień 

pomiędzy obu krajami. 

Duce prosił ambasadora, by zawiadomił Lon 

dyn, że należycie ocenił i przyjął oświadczenie 

brytyjskiego ministra. 

Prem. Sławek i senator 
Makowski u P. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej 

3 WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 25 bm. 
p. prezesa rady ministrów Walerego Sła- 
wka. 

WARSZAWA, (Pat), Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej- 
szym senatora Wacława. Makowskiego. 

Zarząd Główny P. 0. W. 
u gen. Rydza- Śm głego 

: WIARSZAWA, (Pat). Generalny inspe- 
ktor sił zbrojnych gen. dyw. Rydz-Śmigły 
przyjął w dniu wczorajszym Zarząd Głó- 
wny Związku Peowiaków w osobach: 
wiceprezesa Pohoskiego i pp. Budzyń- 
skiego, Kucharskiego, Łebkowskiego i 
Sołtyckiego, 

Ziemię z pobojawisk 
francuskich 

przywiezie delegacjaweteranów 
b. armji Polskie; we Francji 
WARSZAWA, (Pat). W dniu  dzisiejszyme 

odleciała do Paryża delegacja zarządu głównego 

stowarzyszenia weteranów b. armji polskiej 

we Francji. Delegację prowadzi przewodniczący 

zarządu głównego stowarzyszenia mjr. rez. pił. 

Ludwik Zejfert. 

De'egacja pobierze ziemię z pobojowisk 

Silevy, Arras, Suchcz, Capy, Tilleloy z pól Szam 

panji i z lasów Wogezów. Pobranie ziemi od 
ay R. as 5 

skich, delegacji placówki stowarzyszenia w Pa- 

eli po'skich organizacyj 

FW paryż ae gray = 

    

ryżu oraz przedsta” 

społecznych 'we Francji. 

Po pobrariu ziemi będzie ona złożona w 

oddzie'ne woreczki, a następnie pnzewieziona 

do Paryża i w ambasadzie zsypana do urny, któ 

ra delegacja zebrała ze sobą, by w niej prze- 

wieźć następnie ziemię tę do Polski, celem zło 

żenia jej w kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowiń 

cu w czasie uroczystości, mającej się odbyć w 

Krakowie w dn. 5 i 6 paździerrika r, b. 3-g0 

koleżeńskiego zjazdu żołnierzy b. armji polskiej 

we Francji. 

< Nowi ministrowie 
rumuńscy 

BUKARESZT, (Pat). Urzędowy „„Мо- 

nitor* ogłosił dekrety nominacyjne, na 

mocy których został, mianowani: dr. Jam 

Cost'nesco ministrem handlu i przemy- 

słu, Jon Nistor — ministrem pracy i zdro 

wia publicznego, Aureljan Bentoiu pod- 

sekretarzem stanu w ministerstw'e spra 

wiedliwości. M'tza, obecny podsekretarz 

stanu w ministerstwie finansów, został 

mianowany gubernatorem banku naro- 

dowego. 

Złóż datek na pomnik 

Marszałka w Wilnie 

Konto P. K.O. 146111 

Abisynja prosi Ligę Narodów о przysłanie 

komisji międzynarodowej 
ADDIS-ABEBA, (Pat), Reuter donosi, 

iż rząd ab'syński zwrócił się do Ligi Na- 

rodów z prośbą n'ezwłocznego wysłania 

drogą powietrzną w razie potrzeby na- 

wet na jej koszt międzynarodowej komi 

sji, która sprawdziłaby czy Abisynja wy 

daje zarządzenia o charakterze zaczep- 

nym oraz która mogłaby stwierdzić, kto 

rozpoczyna krok'i nieprzyjacielsk'e. 
* * * 

GENEWA, (Pat). Sekretarz generałny Ligi 

Narodów otrzymał notę cesarza abisyńskiego, 

który oświadcza, iż wojska abisyńskie wykonały 

wydany przed kilku miesiącami rozkaz eofnię 

cia się © 30 km. od graniey. 

Dalej cesarz pisze: „przypominamy panu 

naszą dawną prośbę, zmierzającą do spowodowa 

„nia wysłania bezstronnych obserwatorów dla 

stwierdzenia faktów, dotyczących napaści lub im 

nych ewentualnych zajść, w celu ustałenia od 

powiedziałności. Prosimy również, aby rada Li 

gi roowzięła wszelkie zarządzenia  zapobiegaw 

cze, jakie uzna za wskazane. Zapewniamy pełne 

nasze poparcie i współpracę na eałem terybor 

jum Abisynji we wszystkich powziętych w tem 

sposób zarządzeniach“,
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Apel Litwy do mocarstw 
w sprawie Kłajpedy 
Litewskie dekrety uznane zostały za zgodne ze statutem 

GENEWA, (Pat). Laval, Eden i Aloisi 
Odbyli dziś z udziałem ministra litew- 
skiego Łozoraitisa, narady w Sprawie 
Kłajpedy. 

W swoim czasie, na początku obecne- 

go zgromadzenia Ligi, a zwłaszcza po 
mowie kanclerza Hitlera, Łozorajtis za- 

mierzał zwrócić się do Ligi Narodów o 

„ostrzeżenie Niemiec. : 

Przedstawiciele 3-ch mocarstw 
gnatarjuszy statutu kłajpedzkiego 

dzili wówczas Łozorajlisowi podjęcie ta: 
kiego kroku, ob'ecując natomiast, że w 

czasie obecnej sesji zajmą się tą sprawą 

w inny sposób. 

W toku dzisiejszych narad szczegóło: 
wo omówiono sytuację, przyczem przed- 
stawiciele mocarstw zwrócili uwagę mi- 
nistra Łozorajtisa na konieczność zacho- 

    

wania przez Litwę statutu kłajpedzkiego 
zarówno co do jego treści, jak i ducha. 
Minister Łozorajtis złożył wobec Lavala, 
Edena j Alosiego stosowne zapewnienie, 
twierdząc, że dekrety, wydane w związ- 
ku z wyborami w Kłajpedzie, bynajm- 
niej nie są sprzeczne ze statutem kłajpe- 
dzkim, 

Po południu odbyła się narada praw- 
ników trzech mocarstw, którzy po dok- 
ładnem rozpatrzeniu dekretów, wyde- 
nych w związku z nadchodzącemi wybo 

rami w Kłajpedz'e, dpszli do przekona- 
nia, że dekrety te nie są sprzeczne z po: 
stanowieniami statutu kłajpedzkiego. 

O dzisiejszej akcji mocarstw į 0 rezul- 
tatach badań prawników, ambasadoro- 
wie Wielkiej Brytanji, Francji i Włoch 
w Berlinie powiadomić mają rząd nie- 
miecki. 

is k 

Znowu bunty chłopskie na Litwie 
Poważne starcie policji z włościanami w pow. wołkowyskim 
RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: w 

tych dniach doszło znowu do poważnie 
szych starć między ludnością wiejską i 
policją. Tym razem doszło de zajść w 
powiecie wyłkowyskim, Oddział policji 
chciał tam przeprowadzić aresztowania 
wśród włościan, podejrzanych o prowa- 
dzenie agitacji antyrządowej, 

UIS 

    

W obronie aresztowanych stanęła lu- 
dność okoliczna, przycżzem z tiumu paść 
miało kilka strzałów, skierowanych do 
policji. Policja odpowiedziała również 
strzałami, raniąc ciężko 3 osoby, z któ- 
rych jedna zmarła w drodze do szpitala. 
Zaburzenia nie zostały dotychczas całko 
wicie opanowane, 

Ghzpaprieta utworzył nowy rzad w H szpanji 
MADRYT, (Pat). Chapaprieta utwo- 

rzył howy rząd po dwudniowych roko- 
waniach z przedstawiicelami stronnictw. 

MADRYT, (Pat). Skład nowego rządu 
utworzonego przez Chapapriela jest па- 
stępujący: prezes rady ministrów i me 
—-- finansów — Chapabrieta. minister 
— Le'roux, marynarka — Rahoija, rol- 
nietwo, przemys handel — Martinez 
Develaseo, roboty publ'czne į komunik 
<ja — Lucia, sprawy wewnętrzne — Pa- 
blo Bianco, min, sprawiedliwości i pracy 
— Salmon, oświata — Rocha, 

"Trzech członków nowego rządu — Le- 
rroux, Rocha i Pablo Blanco należy do 
stronnictwa radykalnego. Luc'a, Gil Ro- 
bles ; Salmon do lig katolickiej, Marti- 
nez Devalesco jest przedstawicielem ag- 
SS S ORKA KODAK ZETOR IOZTDEA 

Giełda warszawska 
WARSZAWA, (Pat). W prywatnych  obro- 

„ tach pozagiełdowych notowano w dniu 25. 9. 35 
r.: do!ar 5.33, dolar złoty 9.04 i pół, rubel 4.74, 
czerwoniec 2.00, funt 25.15, marka 153, gulden 

; ir 34, budowlana 41, dolarówka 52.25, inwe 

112, stabilizacyjna 6: , dillonowska 
awska 70, 7 

  

     

  

    
   

    

    

: 50 — 12.50, Lon 
dyn 26.19 — 6.32 — 6. Jork — nie no 
towany, N. Jork telegrafi 

      

Paryż 35.01 — 10 — 34. zwajcarja 17.265 — 
3.08 — 2.22. Tendencja niejedno'i!a. 

AIBA 

rarjuszy. Rahola jest regjonalistą kata- 
lońskim. Chapaprieta jest niezależny | 

nie należy do żadnego stronnictwa. 
Do rządu weszli przywódcy trzech 

stronnictw, nałeżących do bloku rządo- 
wego: Lerroux, G'l Robles ; Martinez De 
valesco. _ 

pierwis: 
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Kampanja wyborcza 
w Kłajpedzie 

RYGA, (Pat). Z Kłajpedy donoszą, „że „kam- 

panja przedwyborcza do sejmiku znajduje się 

w pełnym toku, Litwini prowadzą ja otwarcie, 

urządzając liczne zebrania, plakatując odezwy, 

rozrzucając ulotki itd. Na zebraniach i wiecach 

występują również specjalnie przybyli z Kow- 

na pre'egenci. M. in. na jednem z zebrań prze 

mawiał b. minister spraw zagranicznych Zau- 

nius. Jeżeli chodzi © Niemców, to działają oni 
głównie systemem organizacyjnym i agitują in- 
dywidualnie, od domu do domu, Zainteresowa 

nie wyborami naogół duże, zwłaszcza wśród lud 
ności litewskiej. Niemcy zdają się być tak pew 
ni swego zwycięstwa, że wysiłki swoje kierują 
nieżyle ku zdobywaniu głosów, ile raczej w kie 
runku rozszerzenia i ugruntowania wpływów 
partji narmdowo-socjalistycznej. Dla obserwacji 
nastrojów przedwyborczych oraz przebiegu wy 
borów zjechało już do Kłajpedy wielu kowień 
skich korespondentów pism zagranicznych. 

Przyby'i również przedstawiciele dzienników 
i agencyj prasowych zagranicznych. W calym 
okręgu kłajpedzkim panuje spokój. 

   

    

Reforma rolna na Łotwie 
„Rihts* podaje: W tych dniach obcho- 

dzono w Lotw' 15-lecie reformy rolnej. 
Po odzyskaniu niepodległości liczyła Lo- 

twa niespełna dwa miljony ludność, z 
czego 71,5%/0 mieszkało na wsi, 48,12/o 
całego obszaru rolnego należało do ob- 
szarn'ków, zaś 39%/0 mieli rolnicy-Łoty- 
sze. JW myśl ustawy o reformie rolnej 
stworzono z gruntów rządowych i pry: 
watnych państwowy fundusz rolny. W 
ciągu 15 lat z funduszu tego wydzielono 
ziem”: 50.141 działek małorolnym, 10.832 
działki dawnym długoletnim dzierżaw- 
com. 11.010 działek długoletnim użytko- 
wnikom ziemi, 50.800 działek bezrol- 
nym, 6.027 działek osobom nieokreślo- 

nej kategorj', 7.983 działek instytucjom 
rządowym, samorządowym į spolecz- 

nym, 42.98 działek zakładom przemysło- 
wo-handlowym. W Letgalji rozparcelo- 
wano 4.639 wsi na osiedla pojedyńcze, 
tworząc 71.539 gospodarstw © obszarze 

5 do 22 ha. 
L LL d 

Dr. E.GLOBUS 
choroby skėrne i weneryczne 

POWRÓCJŁ 
Wilno, Wileńska 22, 

    

Wnioski o referendum w Estonji 
TALLIN, (Pat). Prezydjżum parlamen- 

tu rozpatrywało na specjalnem posiedze 
niu wniosek, zgłoszony przez b. przewo- 
dniczącego związku kombatantów gen. 
Larka w sprawie przeprowadzenia refe- 
rendum ludowego za zmianą konstytu- 
cji. Jak podaje prasa, wniosk gen. Lar- 
ka i towarzyszy ma być przekazany ko- 
misj: prawników, celem stwierdzenia 
czy odpowiada on przepisom obowiązu- 

jącej konstytucji. Dziś do prezydjum par 
lamentu wpłynął nowy projekt zmiany 
konstytucjj, przewidujący przekazanie 
całej władzy prezydentowi państwa. Zda 
niem prasy, urządzenie referendum za 
zmaną konstytucji jest obecnie mało 
prawdopodobne. Jutro w tej sprawie ma 
się ukazać oświadczenie premjera eston- 
skiego. 

  

Tajfun nad zachodnią Japonią 
TOKIO, (Pat). Tajfun, któremu towarzyszył 

ułewny deszcz nawiedził wczoraj zachodnie wy 
brzeże Japouji. Łinja kolejowa Tokio—Kobe ule 
gła częściowemu zniszczeniu. Wiele domów za- 

waliło się. Według dotychczasowych danych p- 
fiarami tajfunu padło 63 zabitych. Straty mater 
tetną gą, znaczne, eg 

i dotychczas niema » żadnej wiadomości. 

  

TOKIO, (Pat). W czasie tajfunu, który na- 
wiedził wyspę Kiusziu i okolice Tokio, zginęło 
30 osób, a wiele odniosło rany 

500 kulisów w okręgu Szizuka odciętych 
przez powódź od świata, pozostaje hez środków 
żywności. W Tokio 53.000 domów zostało zato 
pionych 1 k*munikacja ulcgra przerwie: Istnieje 

ahoma, Że 62 rybaków, którzy podczas tajfunu 
znajsowali się na morzu, zginęło. 

Laltjodtyczne powitanie zwycięskich balorowców polski) 
Załogi polskich balonów przez Stołpce powróciły do Warszawy 

W STOŁPCACH. 
STOŁPCE, (Pat). Dziś o godz, 12.42 zajechał 

na dworzec w Stołpeach pociąg pośpieszny z 
Moskwy, wiozący załogi ba'onów polskich „Po 
lonii“, „Warszawy“ i „Kościuszki, Na dworcu 
lotników spotkali przedstawiciele władz i liczne 
delegacje społeczeństwa, ducho 
wieństwa oraz młodzież szkolna. Witając ich 
entuzjastycznemi okrzykami „niech żyje Polska, 
niech żyją lotnicy”. 

Przy dźwiękach hymnu narodowego lotnicy 
wysz'i na peron, gdzie otoczyła ich młodzież 
szkolna, obrzucając kwiatami, Młodzież na rę- 
kach przeniosła kapitana przez 

  

miejscowego 

Burzyńskiego 

8 miesięcy aresztu za obrazę Hitlera 
Sensacyjny wyrok sądu warsząwskiego 

WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiejszym w 
sądzie okręgowym w Warszawie zapadł wyrok 
skazujący obywatela polskiego Nauma Abrama 
Halberstadta, oskarżonego o Sbrazę kancierza 
Hitlera jako głowy obcego państwa na 8 mie 
sięcy aresztu. 

Tło sprawy jest następujące: Halberstadt 
jako właściciel apteki otrzymał prospekt od je 
dnej z niemieckich firm, z którą poprzednio był 
w stałych stosunkach handlowych. Aptekarz, nie 

otwierając oferty napisał na niej  obrazliwą 
pod adresem kanclerza Hit'era sentencję i ode 
słał list spowrotem. Poczta niemiecka zatrzyma 
ła list i odesłała go poczcie polskiej z pismem 
w którem prosiła o przedsięwzięcie środków, 
iżby w przyszłości podobne przesyłki nie były 
doręczane do Niemiec. Dyrekcja poczty polskiej 
skierowała list do prokuratora, który pociągnął 
Halberstadta do odpow alności karnej za 
obrazę głowy państwa obcego, 

   

  

Murzyn Joe Louis zwycięż:ł Maxa Baera 
NOWY JORK, (Pat), W nocy z wtorku na 

środę, według czasu europejskiego, odbył się 
w Nowym Jorku sensacyjny mecz bokserski 
pomiędzy Maxem Baerem a murzynem Joe 
Louis, w wadze ciężkiej. 

Mecz zakończył się sensacyjnem _ zwycię- 
stwem murzyna, który znekoutował b. mistrza 
świata w czwartej rundzie. Pod koniec drugiej 
rundy Baer ohficie krwawił z nosa i z rozeietej 
nad okiem skėry. W trzeciej rundzie b. mistrz 

świała poszedł dwukrotnie na deski do 9 i do 
4. Na początku czwartej rundy Baer otrzymał 
w szczękę potężny cios, który uezynił go niez- 
dolnym do dalszej walki, 

Prasa amerykańska stwierdza, że z dotych 
czasowych meczów żaden nie. miał tak szybkie go i tak okrutnego przebiegu. 

: Na trzy godziny przed meczem Joe Lolus 
ożenił się z czarną stenografką Marva Trotter. 

dworzec ma drugą stronę do wagonu pociągu 
polskiego. 

W czasie dłuższego postoju pociągu, lotni 
cy podejmowani byli lampką wina, Lotnicy 
wpisywali się do licznych albumów młodzieży. 

W SŁONIMIE. 

SŁONIM, (Pat). Dziś o godz. 15,12 pociągiem 
pośpiesznym ze Stołpców przejeżdża! przez 
Słonim polscy uczestnicy zawodów 0 puhar 
Gordon Bennetta, a więc cała załoga balonów 
„Polonia“, „Warszawa“ i „Košciuszko“ w na 
stępującym składzie: kpt. Burzyński, por. Wy 
socki, kpt. Janusz, por. Wawszczak, kpł. Hynek 
i kpt. Pomaski. 

Podczas postoju pociągu kpt. Burzyński 
oświadczył korespondentowi PAT., że uczestni 
cy zawedów czują się bardzo dobrze i rodróż 
odbywają w warunkach normalnych. W ZSRR. 
doznali bardzo serdecznego przyjęcia, tak ze stro 
ny łudności w miejscowościach, gdzie balony łą 
dowaly jak i ze Strony władz. 

Obecna na peronie dworca ko'ejowego w 
Słonimie młodzież szkolna zgotowała lotnikom 
entuzjastyczne powitanie i wręczyła kpt. Bu 
rzyńskiemu wiązankę kwiecia. 

W BIAŁYMSTOKU, 
BIAŁYSTOK, (Pat). Dziś pociągiem z Mo 

skwy w drodze powrotnej do Polski przejechali 
pnzez Białystok zwycięzcy zawodów Gordon— 
Bennetta kpt. Burzyński * por. Wysocki. Na 
dworcu (powitali bohaterskich lotników przed 
stawiciele miasta z wiceprezydentem  Piotrow 
skim i LOPP, z dyr. Durą na czele. Panie wrę 
czyły rotnikom kwiaty, 

WIARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 20.48 po 
ciągiem z Moskwy wrócili do Warszawy lotnicy 
polscy, biorący udział w zawodach о puhar 
Gordon Bennetta: kpt, Burzyński, kpt. Janusz, 
kpt. Hynek, por. Wysocki, por. Wawszezak i 
por. Pomaski. Na dworcu witali lotników przed 
stawiciele kierownictwa wydziału 

  

ba'onowego 
min. spr, wojsk. oraz przedstawiciele prasy. 

Oficjalne dane z zawo- 
dów balsnowych 

WARSZAWA, (Pat), Według oficjalnych da 
nych kierownietwa zawodów o puhar Gordon- 
Fiennetta PIERWSZE MIEJSCE W ZAWODACH 
ZAJĄŁ KPT. ZBIGNIEW BURZYŃSKI I POR. 
WŁADYSŁAW WYSOCKI NA BALONIE „PO- 
£ŁONIA 2* osiągając odległość w prostej linji od 
Warszawy 1650 km, 466 m., utrzymujące się w 
powietrzu 57 godz. 54 min., szybkość lotu wy- 
nosiła 20 km. 120 m. na godz. 

DRUGIE MIEJSCE zajął balon „Warszawa 
2% z załogą kpt. Janusz i por, Wawszcezak, osią 
gając edległość 1567 km. 131 m., czas lotu 
nosił 46 godz. 52 min, szybkość 33 km. 440 m. 
na godzinę, 

TRZECIE, CZWARTE I PIĄTE miejsce za- 
jęły kolejno: „Bełgica*, „Erich Deku* (Niemcy) 
i „Kościuszko (Polska). 
p > miejsce zajął bałon „Toruńć (Holan- 
ja), ; 

Siėdme mieisce: balon 
(Francja), 

Ósme miejsce: „Lorraine“ (Franeja), 
Dziewiąte miejsce: „Bruxelles* (Belgja). 

„Maurice Mallet“ 

Dziesiąte miejsce, „Zurich 3* (Szwajcarja). 
- Jedenaste  mieisce „Alfred Hildebrandi“ 

(Niemcy). 
Dwunaste miejsce: „Deutsehland* 
Trzynaste 

Zjedreczone), 

(Niemey). 
miejsee: „U.S.A, Napy* (Stany 

Złóż datek na pomnik Marszałka Polski 
‘ Józefa Piłsudskiego w Wilnie 
Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.111



Prawie jednocześnie odbyły się kon- 

gresy niemieckiej partji narodowo-socja 
łistycznej w Norymberdze ; kongres no- 
wej organizacji sjonistycznej w Wied- 
niu. 

Ta jednoczesność kongresów nie jest 
pozbawiona pewnego sensu. Między nie- 
miecką partją narodowo-socjalistyczną a 
nową organizacją sjonistyczną * istnieje 

pewne pokrewieństwo ideowe, oprócz 
wspólnej koszuli brunatnej młodocia- 
nych zwolenników ruchu. Oprócz wspól 
ności szat zewnętrznych ruchy te posia- 
dają jeszcze wspólność pierwiastków ide 
owych, jak np. kult wodza, stanowcze 
potępienie walk: klasowej jako „krymi- 
nału narodowego, podkreślenie wspól- 
noty narodowej i t. d. 

Rezolucje, które zapadły w Norym- 
berdze i w Wiedniu ostatecznie też wy- 
kazują pewną styczność. Nowe niemiec- 
kie ustawy żydowskie oznaczają potężną 
tamę przeciwko wynaradawianiu Żydów 
w Niemczech, uniemożliwiając związek 
krwi, czyli najbardziej skuteczny sposób 
asymilącji narodowej. Rezolucje kongre 
su wiedeńskiego przesiąknięte są pod- 
kreśleniem odrębności narodowej Ży- 
dów i mocno akcentują tradycje naro- 
dowe, stanowiąc w artykule pierwszym 
opracowanej konstytucji, iż Biblja po- 
winna być podstawą życia przyszłego 
państwa żydowskiego. 

Ten teokratyczny zwrot, oddający 

„KURJER“ z dnia 26 września 1935 r. 

Nowa organizacja sjonistyczna 
wychowanie młodzieży w ręce ducho- 
wieństwa, wywołał podczas obrad kon- 
gresu pewne zastrzeżenia wolnomyśli- 
cieli, którzy utrzymywali, iż można być 
Żydem — narodowcem nie będąc moj- 
żeszowego wyznania. Przedstawicielami 
tego „Świeckiego narodowego kierunku 
byli Gurewicz, prof. Kuliszer i Babkow. 
Ostatni twierdzi m. in., że można być 
pożytecznym działaczem narodowym ży” 
dowskim w Palestynie nawet wówczas, 
jeżeli wbrew przepisom religijnym pali 
się w sobotę papierosy. Oświadczenie to 
wywołało jednak burzę protestu na kon 
gresie. Kierunek wolnomyślicielski, któ- 
ry występował przeciwko jedności pań- 
stwa żydowskiego i wyznania mojżeszo- 
wego, został na kongresie zwyciężony i 
wycofał się z nowej organizacj: sjoni- 

stycznej. 
W ten sposób nowa ©rganizaeja sjoni- 

styczne otrzymała wyraźne konserwaty- 
wne i klerykalne oblicze, wówczas, gdy 

stara organizacją sjonistyczna ma obli- 
cze liberalne i świeckie, 

Pierwszy artykuł konstytucji uchwa- 
łonej na kongresie stwierdza, iż „„zada- 
niem sjonizmu jest wyzwolenia narodu 
Izraela i jego kraju, wskrzeszenie jego 
państwa i jego języka i zakorzenienie 
zasad Tory w życiu nardu. Drogą ku 
temu jest stworzenie żydowskiej więk- 

szości w Palestynie po obu stronach Jor 
danu, stworzenie państwa żydowsk eg 

| SEREK 

  

Kontrtorpedowiec podczas burzy na morzu Północnem 

  

Ciekawe zdjęcie niemieckiego kontrtorpedowca „lIltis* na otwarten monzu podczas manew- 
rów, które się odbyły w końcu ub. tygodnia. 

ERIE ONZE T TS STS SIT, VON EEST TOKIA EI KSI LT TI IIS 

Szlachta i chłopi 
w r. 1812 

W umysłach inteligencji polskiej do 

dziś jeszcze pokutuje opinja o całkow- 
tej rzekomo bierności mas ludowych w 
polskich ruchach  niepodległościowych 
XIX stulecia. Pogląd ten ogólnikowo a 
kategorycznie formułowany służyć miał 
do wyniesienia zasług przedewszystkiem 
szlachty. 

Mówiąc o bierności ludu nie można 
zapominać o jej przyczynach. Boleśnie 
trafnie ujął ją Mickiewicz w „Panu Ta- 
deuszu“: 

„Teraz, kiedy już mamy ojczyznę 
kochaną, 

„Czyliż wieśniacy zyszczą z tą szczę- 
śkwą zmianą? 

„Tyle tylko że pana innego dostaną?* 
- Sielankowa scena w „Panu Tadeuszu:' 

obdarzania przez młodego Soplicę wol- 

nością swych chłopów jest wyrazem ak- 
tualności tego zagadnien'a w okresie 
kampanji napoleońskiej 1812 r., bynaj- 
mniej jednak nie stanowi odpowiednika 
ówczesnej rzeczywistości. IPrzeciwnie, 

stanowisko szlachty litewskiej wobec 
nabrzmiałego problematu włościańkiego 
było po dawnemu dyktowane w prze- 
ważającej mierze interesami klasowem'. 

Wznieść się ponad krąg ciasnego egoiz- 
mu i sobkostwa kastowego szlachta nie 

um'ala. Napoleon rozpoczynał „drugą 
wojnę polską” jak nazwał w jednym ze 
swych biuletynów kampanję 1812 r., nie 

tylko z politycznym programem odbudo 
wania Polski, ale także z radykalnym i 
zdecydowanym programem socjalnym. 

W b'uletynie 6-ym do Wielkiej Armji 
w długim wstępie o spraw'e chłopskiej 
w Księstwie i na Litwie zupełnie wyraź- 
nie ogłasza, że wolność osobista chłopów 
w dawnej Rzeczypospolitej jest dlań jed 
nym z -elów wojny, : że nie życzy sob'e 
dalszych w tej sprawie perswazyj. 

Te „perswazje* rzucają charaktery- 
styczne światło na całe postępowanie o- 
gółu szlachty, u której, jak to zgodnie 
notuje szereg pamiętnikarzy, moment sa 
mozachowawczy występuje ponad inne. 

Kwestja stosunku szlachty i mas 
chłopskich do głoszonych przez Napole 
ona haseł nie znalazłą dotychczas właś 
ciwego ośw'etlenia. 

W jednej monografj; prof. Iwaszkie- 

wiczą o roku 1812 na Litwie, wydanej 
przed 23-ma laty, sprawa ta pominięta 

jest prawie zupełnie i tylko incydental 
nie dotknięta w paru miejscach. 

W nieoczekiwanem zupełnie świeiłe 

ukazało się to zagadnienie w referacie, 
wygłoszonym na ostatnim Zjeździe Hi- 
storyków, j opartym na n'eznanych do- 
tychczas materjałach: francuskich. świe 

żo zakupionych przez Rząd polsk:*). Do 

dotychczasowych naszych opinij mater 

jały te wnoszą nowe elementy poznania 

historycznego. W zakorzenionych sta- 

rych poglądach czynią wyłom. któ- 

rego nie da się już zapacykować żad- 

  

  

*) Gen. M, Kukieł — Litwa i Białoruś a 

wojska napoleońskie 1812 roku. 

repatrjacja wszystkich Żydów, którzy te 
go sobie życzą i likwidacja diaspory ży- 
dowskiej“. 

Jaki jest zakres wpływów tej nowej 
erganizacji żydowskiej? Na całym świe 
cie liczy się obecnie około 16 miljonów 
Żydów. Według twierdzeń zwolenników 
Żabotyńskiego, 700.000 Żydów wzięło u- 
dział w wyborach delegatów do tego 
zjazdu nowej organizacji sjonistycznej, 
czyli e 100.000 więcej, niż w wyborach 
do konkresu starej organizacji sjonisty 
cznej. 

Coprawda wycofanie się wolnomyśli- 
<ieli zmniejszyło bazę nowego ruchu. 
Zwalennicy Żabotyńskiego jednak utrzy 
mują, że za dwa lata wódz ich zgroma- 
dzi pod swym sztandarem kilka miljo- 
nów Żydów, co nie jest wykluczone, o 
ile szalejący dziś nacjonalizm innych 
narodowości nie ustąpi miejsca odmien- 
nym kierunkom. 

Nowa organizacja sjonistyczna uważa 
się za reprezentację całego żydówstwa, 
bowiem do jej kongresów w myśl arty- 
kułu 3-go jej konstytucji mają prawo 
wyboru wszyscy Żydzi, liczący conaj- 
mniej lat 20. 

Ten kongres narodowy wybiera wła- 
dzę wykonawczą, szczególnie prezyden- 
ta. (Nassi). Na kongresie odbytym w 
Wiedniu Żabotyński jednomyślnie zo: 
stał wybrany prezydentem. Egzekutywa 
organizacji będzie się znajdowała w Lon 
dynie i będzie posiadała przedstaw'ciel- 
stwa w Genewie i Jerozolimie. 

Wśród gości zjazdu znajdowali się 
dyplomatyczni przedstaw'ciele Polski i 
Małej Ententy, którzy byli szczególnie 

serdecznie podejmowani. 
Żabotyński i jego organizacja w dą- 

żeniu do wskrzeszenia państwowości ży- 
dowsk'ej wzorują się na odnośnych usi- 
łowaniach komitetów narodowych pol- 
skich i czecho-słowackich, które w okre 
sie wojny światowej utorowali grunt dla 
zmartwychwstania Polski i Czecho- 
słowacji. 

Szczególne znaczenie ma tu, oczywiś- 
cie, stosunek Anglji.Sytuacja Angiji pod 
tym względem jest jednak nadzwyczaj- 
nie trudna. a to spowodu dążeń szcze- 
pów arabskich, znajdujących się w ko 
lizji z dążeniami do wskrzeszenia pań- 
stwa żydowskiego w Palestynie. Toteż » 
nie może Angljąa zadość uczynić żąda- 
niom mocarstwowców żydowskich, nie 
narażając się na zaostrzenie stosunku z 
Arabami, co, zwłaszcza ze względu na 
obecny stan rzeczy na Wschodzie oraz 
na setki miljonów jej muzułmańskich 
obywateli wcale nie leży w jej inten- 
cjach Obserwator. 

ną gipsaturą choćby najbardziej ha- 

gjograficzną. Przez ten wyłom ukazuje 
się rąbek prawdy, która zmusza do wpro 
wadzenia korekty w opinji o tak zwanej 
kompletnej obojętności a nawet wrogoś 
ci miljonowej masy ludowej do sprawy 
odzyskania własnego państwa. 

Nie wchodząc tu w przyczyny takiej 
właśnie, jaka była, a nie 'nnej ewolucji 
stosunku chłopów w czasach później- 
szych do walk powstańczych, warto i 
trzeba, korzystając ze świeżych jeszcze 
wrażeń zjazdowych, rozsiewać mgłę sta- 
ro - szlacheckiej tradycji wyłączności 
walki o wolność narodu, rozwiewać na 
podstawie naukowych zdobyczy doty- 
czących niew'elkiego wprawdzie epizo- 
dm dziejów jakim był rok 1812, ale po- 
*'adającego przecież, jeśli chodzi o kon 
sekwencje na' przyszłość, znaczenie nie 
małe. 

Dotychczasowy sąd historyczny o r. 
1812 na: Litwie ulega więc rozszerzen'u i 
pogłębieniu. a postawa Litwy wobec 

wkraczających wojsk napoleońskich w 
pierwszych chwilach pamiętnego „.roku 
wojny* zostaje oceniona całkiem odmien 
nie niź to było dotychczas. 

Ścisłe i treściwe są słowa w Panu Ta 
deuszu o tem, że rok ów był ,„„poprzedzo 

ny głuchą wieścią między ludem. 

   

Zniesienie poddaństwa w Księstwie 
Włarszawskiem ożywiło tajemne nadzieje 
i najgorętsze życzenia miljonów ludu, po 
grążonego na wschód od Bugu : Niem- 
na w ciężkiej niewoli osobistej, Na ost 
rzach bagnetów niosły *dące wojska Na 

Już od najmłodszych 

lai należy pielęgno. 

wać zęby pasto 

ODOL. Dzięki paście 
do zębów ODOL za. 
chowacie zdrowe i 

ładne zęby 

  

  

Ochotnicy włoscy | 
ku czci Marszałka 

Piłsudskiego 
W radjo rzymskiem ogłoszono na- 

stępujący komunikat: 

„Narodowy Zw. ochotników wojen- 
nych oddawna złączony węzłami głębo- 
kiego koleżeństwa z legjonistami polski 
mi, których szefem był niezapomniany 
Marszałek Józef Piłsudski, przedsięwziął 
starania, by ziemia z Rzymu mogła być 
złożona wraz z ziemią, którą naród poł 
ski zbiera ze wszystkich stron swego kra 
ju, sypiąc kopiec ku czci swego bohatera 
narodowego*. 

Musolinį žywo įprzychylając się do u- 
czuć ochotników włoskich i polskieh leg 
jonistów, polecił prezesowi związku о- 
chotników włoskich udać się do Polski 
wraz ze specjalną delegacją, by w imie 
nin szefa rządu włoskiego zawieźć sym 
boliczny dar, jako dowód jego osobistej 
sympatji dla uarodu polskiego oraz ce- 
1em wzmocnienia węzłów braterskich, ja 
kie połączyły po wspólnych walkach a 
niepodległość Włochów i Polaków, któ- 
rzy w okresie włoskiego „Risorgimento'* 
przelewali swą krew podczas obrony 
Rzymu. (Pat), 

Biuro propagandy iprasy 

w Estonji 
Dekretem prezydenta państwa estońskiego. 

utworzone zostało biuro propagandy i prasy, 

którego szefem mianowany został urzędnik Mind 

sterstwa Spraw Wewnętrznych, b. poseł Older- 

maa. Biuro propagandy i prasy podporządkowa 

ne zostało bezpośrednio prezydentowi republiki, 

a jego szefowi przyznane zostały prawa minist 

ra. (Pat). 

poleona prawa człowieka i dla trzyma- 
nego w poddaństwie włościaństwa. 

Przez pryzmat wysuniętego na porzą 
dek dzienny wielkiego programu polity 
cznego i społecznego Napoleona, obser- 
wować można zupełnie wyraźnie n'echęt 
ne, często wręcz wrogie krystalizowanie 
się opinji polsko - szlacheckiej nietylko 
względem części społecznej tego progra 
mu, ale także j wobec jego części poF- 
tycznej. : 

Cate zacofaństwo, obskurantyzm i 
sobkostwo masy szlacheckiej jaskrawo 
przemawia przez usta Gerwazego: 
„Już wiem — rzekł — Sędzia mówił już 

o tej wolności! 
Lecz nie pojmuję, co to ściąga się do 
włości! . 

„Boję się, żeby to cos nie bylo 7 niemie- 
cka! 

* „Wszak wolność nie jest chłopska rzecz, 
ale szlachecka! 

„Prawda, że się wywodzim wszyscy od 
Adama, 

„Alem słyszał, że chłopi pochodzą od | 
Chama : 

„Žydowie od Jafeta, my, szlachta, od 
Sema. 

„A więc panujem, jako starsi, nad obie- 
ma“. 
Oczywišc'e, Gerwazy, nie može byč 

jedynym przedstawicielem kultury poli 
tycznej ówczesnej szlachty, wszakże od 
ogółu, od przeciętnej masy tej szlachty 
zbyt jaskrawo nie odbijał. 

Z drugiej znów strony zupełnie wido 
czny jest wyraźnie entuzjastyczny stosu 
nek tutejszego włościaństwa, witającego
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Rywalizacja o tron Salomona 
Dzisiejszy |abisyūski „krol krolow“ Haile 

Selassie liezyč się musi nietyłko z wrogami ze 

wnętrznymi. Ma on także wnogów wewaętrz- 

mych, krajowych, zazdrosnych © jego władzę 

nad dziedzictwem Salomona i Saby. Mamy tu 

na myśli krewnych cesarza, nieporzucających 

„myśli © powrocie na tron abisyński. Chodzi mia 

mowicie e Ligg Jassu, Fatumatę Abubakar i 

młodego Menelika. 

PRZEKLEŃSTWO STAREGO MENELIKA, 

Stary, wielki Menelik najsłynniejszy po Sa 

temonie władcz Abisynji i pogromca Włochów 

sprzed lat 40 rozstrzygnął przed śmiercią swą 

sprawę dziedzieńwła tronu bynamniej nie po 
myśli dzisiejszego negusa. Tron abisyński miał 

«objął syn Menelika Ligg Jassu, po polsku: Ma 
ty Jezus, Ktoby zaś „Małemu Jezusowi utrud 

miał wstąpienie na tron przodków lub utrzyma 
nie się na nim, na tym zaciążyć miało prze- 

kleństwo Menelika. 
Możemy się uśmiechać słuchając opowieści 

w klątwie starego negusa negesti. Jednak w sto 
sunkach afrykańskich, zwłaszcza w sąsiedztwie 
Egiptu, gdzie klątwy zmarłych przed tysiącie 
ciami faraonów działają — jak wierzą tubyley 
— skutecznie nawet dzisiaj (np. klątwa Tut- 
amk-hamona odnośnie zakłócających spokój 
jego grobu) klątwa ma wielkie znaczenie mo 
walne. To też dzisiejszy negus nie prędzej od 
ważył się pezbawić „Małego Jezusa” tronu, aż 

poczuł za sobą przemożne i realne oparcie, obu 
rzonej na germaupfilstwo Ligga Jassu Anglji. 

ZDETRONIZOWANY I UWIĘZIONY. 

Historja, Ligga Jassu i Haile Selassie przy 
pemina historję Amanuliacha i Habibullacha 
atfganistańskich. Zwłaszcza ze względu na rolę, 
jaką odegrała w obu tych historjach Anglja. 
Niewygodny dla Anglji Amanullach zleciał z 

tnonu, ustępując miejsca swemu krewnemu Ha 
bibullachowi. Niewygodny dla tejże Anglji — 
wwłaszcza, że był to rok 1916, rok wojny — 
Ligg Jassu utracił w okamgnieniu koronę na 
wzecz dzisiejszego negusa Haile Selassie. Róż- 
nica między chu niefortunnymi władcami: Ama 
mullachem i Liggiem Jassu była ta jedynie, że 
bardziej szczęśliwy Amanullach uratował woł 
mość osobistą i bodaj nawet skarby zaś Ligg 
jassu trafił do niewoli rywała, który go więził 
czy więzi w miejscowości Szea pod czujną © 
pieką Rasa Kaffy. Amanullach prowadzi sobie 
dość beztroski żywet we własnej willi w Rzy 
mie czy pod Rzymem (szczegół charakterysty 
czny ze względu na dzisiejsze naprężenie wło 

sko-angielskie) zaś Ligg Jassu pędzi życie wię 
śćnia w Szea.. Pisano nawet, że „Małego Jezu 

CHORE PŁUCA 
osłabiają organizm 

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

Zioła Magistra Wolskiego „Putmosa“, za- 
wierające niezmiernie rzadką roślinę chińską 
Schin-Schen, stosują się przy kaszlu, zaflegmie 
miu, potach i stanach podgorączkowych, przy- 
moszą ulgę. 

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

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

wojnę z Rosją z zapałem, 'stotnie prawie 
już nie spotykanym później. 

I, co najważniejsze, wchodziły tu w 

grę momenty właśnie narodowe. 
Chłopi z pod Kowna przechodzili przez 

Niemen do polskich czat ułańskich z za 
wiadomieniem o wrogu. Informowali 
wszędz'e, zbiegając się do oddziałów na 
poleońskich. Samorzutnie podejmowali 
śię wywiadów. W tajnej służbie kurjer- 
skiej oddawali wielkie usługi, przedz'e- 
cając się przez obszary, gdzie byli jesz- 
cze Rosjanie. Wszędzie widoczny był ich 
pęd do współdziałania z niosącemi wol- 
ność wojskami Napoleona. Rozbrajali 
pomniejsze komendy rosyjskie, bral* jeń 

ców i dostawial:; ich Francuzom. 
W pierwszych tygodniach wojny bar 

dziej wydatn'e ujawniło się dobrowolne, 
powszechne współdziałan*e ludu, aniżeli 

  

nawet szlachty, nad której postawą wo: 
bee rozgrywającego się wielkiego drama 
tu i narodowego i ogólno-europejskiego, 
w sposób fatalny zaciążyła niedająca s'ę 
przełamać niechęć do sprawy wyzwole- 
ią chłopów. 

* | "Na obszarze Litwy zachodniej (dzisiej 
sze państwo litewskie, województwa pol 
skie i część Mińszczyzny) katol'cki lud 
związany wspólnością wiary ze swymi 
panami choć wydz'erał się do wolności, 
choć już od pańszczyzny odbiegał, prze- 
cież czekałby c'erpliwie, gdyby był upe 
wniony, że wolność będzie mu nadana 
przez prawo. 

„W zachodniej części Litwy, mówi re- 
ferat, były warunki rozwinięcia wielkie 
go ruchu zbrojnego po stronie napoleoń 

  

sa* uśmiercono nie bez wiedzy i eichej apro 
baty negusa Haile, który chętnie się pozbył nie 
bezpiecznego rywala. Z kłątwą Menelika już 
Się widoeznie Haile Selassie oswoił, zwłaszcza 
że dotychczas nie okazała ona działania, 

FATUMATA ABUBAKAR. 

Jest to imię kobiece. Nasi je zdetronizowa 

ną cesarzowa, będącą żoną „Małego Jezusa”. 

Jadąc na wygnanie i wywożąc na grzbiecie pa 

ru mułów pokaźną sumę srebrnych  tałarów 

terczjańskich (Haile Salzjssie okaąał się nad 

podziw łaskawy), zdecydowana była Fatumata 

Abubakar nie rezygnować ze swych praw mo 
narszych. Jak ekscesarzowa Zyta austrowęgier 
ska, tak też Fatumata Abubakar podjęła ener 
giczną walkę podziemną przeciwko uzurpato- 
rowi, agitując na rzecz męża, a potem Syna, 
subsydjując wszełkie ruchawki  niezadowoło 
nych rasów przeciwko Haile Selassiemu, odwo 
ływująe się do serc abisyńskich, pomnych zas 
ług wielkiego Menelika, 

Niestety, akeja abisyńskiej Zyty rokowała 
nadzieje tak długo, dopóki nie zabłysło dno 
skórzanego worka, w którym  cesk-cesarzowa 
wywiozła z Addis Abeby swe terezjańskie tała 
ry. Gotówka się wyczerpała, serca zwolenni- 

ków Menelika, Ligga Jassu i Fatumaty ostygły, 

zaś Fatumata musiała wraz z synem osiedlić 
się w małej wiosce Tadjurah pod Dżibuti we 
francuskiem Son$sli i rozpocząć Szare życie 
zwykłego śmiertelnika. 

MAŁY MENELIK. 

Syn zdetronizowanej cesarzowej a wnuk, 

URJER* z dnia 26 września 1935 r. 

wielkiego Menelika liczy dziś lat 18. Jest ezemś 
w nodzaju austrjackiego Ottona, Nosi imię Me 

nelika ma ujmującą powierzchowność i wyso 
kie aspiracje. Kiedy gubernator francuski, li 
tując się smutnej doli wygnańców zapropono 
wał młodemu Menelikowi objęcie płatnej posa 
dy w Dżibuti, młodzieniec dumnie <ch!powie- 
dział że może objąć jedynie posadę... cesarza 
Abisynji. 

Temniemniej, zarówno Fatumata jak Mene 
lik otrzymują od rządu francuskiego pewne 
uposażenie, które pozwala im prowadzić przy 
uwcite — zwłaszcza wobec taniości afrykańskiej 
— życie. 

MARZENIE MŁODZIEŃCA. 

Od pewnego czasu uwijają się w Tadjurah 
pod Dżibuti jakieś ciemne (dosłownie i w prze 
neśni) figury, jacyś tajemniczy  emisarjusze, 
którzy skłaniają młodego Menelika do powrotu 
na terytorjum abisyńskie. Młodzieniec się jed 
nak waha. I dobrze robi, Któż howiem zaręczy, 

czy istotnie emisarjusze mają jego dobro na 
względzie zapraszając go do Abisynji? Kto za 
pewni, że mahometanie abisyńscy (Menelik jest 
mahometaninem) powstaną i poprowadzą go w 
triumfie na tm'n wielkiego dziadka? A może w 
Tadjurah działają wysłannicy Zlnile Selassiego, 
który chce zwabić rywala, a następnie osadzić 
go, jako księcia w jakiemś pustkowiu? Więzi 
'ojca, dlaczegoż więc nie może uwięzić syna? — 
W każdym razie rywalizacja o tnon Sałomona 
nie przeszła jeszcze w decydujące stadjum. 

NEW. 

T T ATZ SZW IN IIS ES TTT 

Transporty wojsk abisyńskich do prowincyj granicznych 
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Najnowsze zdjęcie z Abisynji — pociąg z transportem wojska na dworcu w Addis Abebie. — 

Według ostatnich wiadomości w. tych dniach znów wysłany 5000 żołnierzy oraz znaczną ilość 
materjału wojennego z Addis Abeby do Direduy. 

skiej. Z przednią 1 kierowniczą rolą ak 
tywnych elementów szlacheckich, z mo 
bilizacją szlachty drobnej, z chętnym u- 
działem masy ludowej. Na to trzeba by- 
ło jednak mocnego oddziałania na op'n 
ję szlachecką, trzeba: było z drugiej stro 
ny nie gasić nadziei, a z zaleceniem cier 
pliwości na dzisiaj połączyć uroczyste zo 
bowiązania na przyszłość oraz w myśl 
Kościuszkowskiej tradycji niezwłoczne 
ulgi w ciężkiej chłopskiej doli", 

Lecz ludzie, stojący na czele ówczes- 
nego rządu wileńskiego nie mieli w so- 
bie nic z ducha insurekcji, nie rozumieli 
ani tego, co żąda od Litwy Napoleon, ani 
co dać może Litwa powstającej Ojczyź- 
nie. Widzieli w każdej sprawie trudnośc: 
i przeszkódy... 3 

„Dlą chłopów nie mieli nic, prócz na 
kazów powrotu do powinności pańszczy 
žnianych ; mimo dobitnej wskazówki ce 
sarskiej nie poszli poza mgliste o jakichś 
przyszłych dobrodziejstwach napomknie 

nia“, 
Próbą częściowego tego stanu rzeczy 

usprawiedliwienia, szacowną w moty- 
wach, ale słabą w argumentacji jest zda 
nie: „Gdy szło o działamie, na pierwszy 
plan wysuwało się zagadnienie dostaw 
dla wojska i magazynów; by tę kwestję 
rozwiązać trzeba było dokonać zbiorów; 
by ich dokonać, potrzebna była pańszczy 
žniana sila robocza i ten wzgląd rozstrzy 
gał*. Że potrzebna była do tego siła ro- 
bocza, całkiem zrozumiałe, że jednak ta 
siła musiała być koniecznie pańszczyź- 
nianą, to jest mniej przekonywujące. 

Jest w tem zdaniu ponadto negacja 

    

obywatelskiego ducha chłopów, dg któ- 
rego to ducha odwoływano się wówczas 
niejednokrotnie, ale tylko wtedy, gdy 
chodziło o dodanie chłopom cierpliwoś 
ci w spokojnem oczekiwaniu na zmianę 
dotychczasowych warunków. Wówczas 
duch obywatelski miał wpływać na cier 
pliwe znoszenie ciężkiego jarzma niewo 
На 

Im dalej na wschód tem sytuacja by 
ła bardziej zaostrzona. Jaskraw9 wystę 
powały przeciwieństwa socjalne. Ruch 
chłopski zwrócony tu nietylko przeciw 

Rosji ale j przeciw panom połskim ; ro 
syjskim rozpoczynał się już w Mińszczyź ' 
nie i Mohylowszczyźnie. Nie był on jed 
nak zwrócony przeciw wojskom francu 
skim: podjazdy polskie chłopi przyjmo 
wali przychylnie, 

Najsilniej rozwinęła się akcja chło- 
pów w W:tebszczyźnie. 

Włościanie opuszczali swe siedziby. 
łączyli się z żołnierzami i grasowali na 
tyłach armji. 

Właściciełe dworów chronili się do 
miast pod opiekę sztabów napoleońskich 
żądając „eskort'. Te jednakże nie wiele 

    

pomogły, bo symijpatje żołnierza napole. 
ońskiego, nie wyłączając polskiego dla 
wyzwalającego się chłopa były zupełnie 
wyraźne. 

Dopiero, po katastrofie, powracające 
władze rosyjskie uporały się z buntem 
za pomocą „środków najskuteczniej- 
szych i stanowczych”. 

Ostrość rozruchów socjalnych nad 
dawną granicą Rzplitej i Moskwy skłoni 

ła nawet Napoleona za inicjatywą wice 

МА _ MARGINESIE 

Reprezentacyjny truteń 
Godzień między 12 a 2 — wbrew zdrowemu 

rozsądkowi, wtóry  nakazywałby racjonalną 
djotę przedobiednią — stoliki kawiarniane ob 
lepione są „stałymi. gośćmi", Wystawa snobiz 
mu, rewja mód i zrzadka —- różne interesy i 
tranzakcje . 

Znudzone mlokosy к minami angielskich 
lordów rozdzieiają ukłony na prawo i na lewo. 
Nad pustemi szkiankami sterczą puste głowy 
i w powietrzu wiszą puste słowa: 

— Ach, jak tu cicho i nudno. Człowiek ko 
niecznie musi od ozasu do czasu odświeżyć 
się, zaczenpnąć szerszego oddechu, Onegdaj wróć 
ciłem z Warszawy. Odrazu opadli mnie znaja 
mi, zawlekli do „Adrji*, ledwo się im wyrwa 
łem, żeby pójść na bridža do Staška (pada nar 
wisko jednego z bardziej znanych aktorów war 
szawskich) -— byłby się śmiertelnie obraził, 
gdybym go nie odwiedził, Na dworcu dostałem 
»„portębucheur* Old pewniej malurki, miestety 
nazwiska ze względów zrozumiałych nie mogę 
wymienić, Ładne prawda? 

Na wypielęgnowanej ręce którą podsuwa 

pod nos swemu towarzyszowi pierścionek z 
czarnego drzewa. Rzeczywiście modny i ekscen 
tryczny drobiazg. 

— Doskonale mi ta podróż zrobiła, A tu 

znów te same twarze, ta sama prowinejona'na 
nuda. Niema dokąd pójść, niema  wprosi 
gdzie... wydać pieniędzy! A pam, był pan w 
Warszawie? 

— Nie, ale wkrótce pojadę na tydzień w 
sprawach brala. 

— (No, koniecznie! 
Towarzysz „bywałego w świecie" młokosa 

istotnie wyjechał. Traf zrządził, że w pewnem 
towarzystwie przedstawiono go aktorowi, partinė 
rowi od bridža, znudzonego wilnianina. Žėby'ja 
koś zacząć rozmowę, spytał: A 

— Pana zdaje się łączy przyjaźń z możm 
kolegą K..skim? 

— K..ski, K..ski? — Czekaj pan, Aha! — 
To chyba ten nicznośny pętak, który łaził za 
mną krok w krok, aż wreszcie niby przypadkiem 
upolował mnie przy automacie telefonicznym. 
Gadał jakieś bzdury i w końcu się przedstawił. 
Powiedz mi pan — czy to Wiino — to napraw 
dę taka parafja? Ten pański kolega zrobił na 

minie wrażenie prowincjonalnego eleganta — i 
wogó!e popsuł humor na cały wieczór. 

Towarzysz „prowincjonalnego eleganta* już 
nie powoływał się więcej na swego niefortunne 
e znajomego i wolał jego koligacyj nie spraw 
zać. 

Dowiedział się jednak — tym razem zupeł 
nie przypadkowo —4gwielu rzeczy. A najciekaw 
szą okazała się hist z „prezentem“. 

Wileński warszawiak zawędrował na Biela 
grał na lotovji fantowej pierścia 
drzewa. ‚ 

* Wielb; sto'icy trochę przesadził — War 
szawa jest oczywiście dużą, ale miożliwości 
przypadku i prawdopodobieństwa — jeszcze 
większe. Nietrudno trafić na czyjść ślad. Zda 
tza się — i wtedy wstyd... amik. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I-VIli kiasy gimnazjum. 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalnosć; polski, matematyka i fizyka) 
udzleła były nauczyciel gimnazjum. 
Waresk: skromne Postępy w uauce i wysi- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
№ ипо, ul. Królewska 72, m. 18, 

  

  

    

   

    

  

królą Eugenjusza Beauharnais do myśli 
frzerzucenia ognia rewolty ma .terytor- 
jum imperjum rosyjskiego. 

Okazało się jednak wkrótce, że w Ro 
sji właściwej duch chłopów jest zupet- 
nie rosyjski. Na czele ludu stałą szlachta 
rosyjską okazując wrogą postawę wzglę 
dem wojsk napoleońskich. 
Bezskutecznie pragnął Napoleon rozpę 

tania rewolucji socjalnej w rdzennej Ro 
sji, co było rzeczą na owe czasy, jak wy 
kazał przebieg wypadków mrzonką. Po- 
czucie solidarności narodowej chłopów 
rosyjskich było silniejsze od jakichkoł- 

  

wiek wpływów agitacji socjalnej, która 

nie znalazła tam żadnego oddźwięku. 
Temsamem nie da się wyjaśnić dążeń 

wolnościowych włościan ziem litewsko- 
białoruskich wyłącznie tylko przesłanka 
mi natury socjalno - ekonomicznej, 
wchodziły tutaj w grę także i czynniki 
natury emocjonalno-narodowo - religij 
nej. ` 

Žywiolowy ruch mas ludowych został 
jednak wtedy całkowicie niewyzyskany i 
zmarnowany. ) 

Budzący się w r. 1812 z ciężkiego snu 
społecznej niewoli zarówno lud polski 
jak białoruski j litewski daje jednak 
świadectwo prawdzie, że pojęcie wolnoś 
ci przenikało do: jego Świadomości. 

Badanią dziejów tego ruchu wnosić 
będą niewątpliwie nowe elementy do na 
szych dotychczasowych jednostronnych 

w tej materji sądów. 

Eugenjusz Gulczyński. 
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Bogate przejawy kultury ludowej na 
wsi wileńskiej można obserwować m. in, 
we wróżbach dotyczących zjawisk astro 
nomicznych i warunków, od których za 
leżą zmiany pogody. Wieśniak pracują 
cy od wieków na roli, musiał borykać 
się z ciężkiemi warunkami klimatyczne- 
mi, zmuszony był więcej, niż gdziein- 

dziej, badać i poznawać zjawiska atmo- 
sferyczne, które wpływały na jego ży- 
cie, pracę i decydowały 0 urodzaju 
Wszystkie zdobycze w tej dziedzinie lud 
wiejski skrzętnie zbiera i przekazuje z 
pokolenia w pokolenie. Dlatego też wie- 
ie wróżb ma cechy bardzo pierwotne, 

Np. w powiecie święc'ańskim istnieje 
wśród ludności wiejskiej wiara, że jeśli 
jesienią śledziona u świni (kosa u kaba- 
na) ma ostre końce, to zjaw'sko wymie 
nione wróży mroźną zimę. We wróżbie 
tej można dopatrzeć się p'ętną starożyt- 
nej kultury wschodniej (Egipt, Grecja), 
gdzie przepowiadano przyszłość z wnę 
trzności zwierząt. Zamierzche czasy 
przypomina tu też zwyczaj przepow'ada 
nia pogody z lotu ptaków. Gdy czapla 
leci z krzykiem w kierunku północnym, 
istnieje wśród ludu przekonanie, że na 
trzeci dzień winien być deszcz, Rychłe 
nadejście deszczu zapow'adają jaskółki, 
krążące nad ziemią, skowronki śpiewa- 
jące po zachodzie słońca, jastrzębie „krą 
żące płaskim lotem nad ziemią. Gdy po- 
jedyńcze wrony siadają na samych wie 
rzchołkach drzew, jest to dla wiešn'a- 
ków oznaką, że wkrótce nadejdzie 
deszcz, Śnieg albo słota. Jeżeli bocian wy 
rzuca ze swego gniazda jajko lub pisklę 
—jest to zapowiedź suchego lata. Kogut 
piejący na kurosadzie po zachodzie słoń 
ca wróży zmianę pogody na drugi dz'eń. 

Oto również spotykane na Wileńsz 
czyźnie niektóre przepowiednie pogody 
oparte na obserwacji słońca, księżyca i 
gwiazd: 

Gdy zachodzące słońce przesłan'a 
chmura na horyzonc'e — na drugi dzień 
ma być deszcz, 

Oznaką nadejścia dżdżystej pogody 
jest jasna obwódka koło księżyca. Wy 
raźna pogoda w czasie odmiany księży- 

ca zapowiada jej stabilizację na prze 
ciąg jednej kwadry. Istnieje wśród ludu 
na Wileńszczyźnie wiara, że czas k'lku 
pierwszych dni nowiu księżyca jest fe- 
тайпу 1 nie można w tym czas'e siać zbo 
ża, zabijać bydła, nie wolno człowiekowi 
rozpoczynać ważnych spraw życiowych. 
Okres pełni księżyca ma być najszczęś 
liwszym czasem. 
Gwiazdy bardzo mocno świecące w cza 

sie przedśw'tu zajpowiadają nadejście 

deszczu, Kolory zorzy wieczornej mają 
też swoje znaczenie w meteorologji lu- 
dowej. Jeżeli zorza wieczorna ma więk- 
szą ilość błękitu —oznacza to nadejście 

dżdżystej pogody, gdy przeważa czer- 
wień — wiatr. Zapowiedzią słonecznej 
pogody jest jasno-żółta zorza wieczorna. 

A oto szereg zjawisk fizycznych, na 
podstawie których ludność Wileńszczyz 
ny przewiduje nadejście deszczu: słoni 
na staje się w'lgotna, kamienie na klep'- 

sku w stodole pokrywają się rosą, po- 
wstają liczne pęcherzyki przy przelewa 

niu wody w naczyniach, reumatycy od 

czuwają ból w kościach, wazon—wróżbi 

la wydziela rosę, bydło na pastwisku 

„giluje“, dždžownice * żaby wyłażą z 

nor, zwierzętom j ludziom swędzą wnę- 
trza uszu, dym, wychodzący z kominów, 
rozścieła się po ziemi, słychać z dalekiej 
odległości odgłosy dzwonów  košciel- 
nych, obłok posuwają się w różnych 
kierunkach, brak rosy na trawach po 
upalnym dniu, wiatr „hudzi* w komi- 
nie, ludzi ogarnia senność, szczególnie 
dokuczają i kąsają muchy komary, 
pchły; świnie popadają w dobry humor, 
(weszło to nawet w (przysłowie — ktoś 
„rozchodziłasia jak Świnia na deszcz”). 
Słoneczną pogodę zapowiadają następu- 
jące zjawiska: gorący dzień i po nim 
chłodna noc, snujące się w powietrzu 
pajęczyny, silna rosa wieczorem, ciepły 
powiew, gdy wieczorem wchodzimy do 
iasu czy na wzgórze, dym unoszący się 
z kominów prosto w górę, węgle długo 
żarzą się w piecach, w południe brzęczą 
muchy w powietrzu, przelotny deszcz 
w czasie przedświtu zapowiada też sło. 
neczną pogodę w ciągu dnia. Gdy ptaki 

  

„KURJER* z dnia 26 września 1935 r. 

Lulowe różny meteorologiczne na Wileńszczyśnie 
błotne, myszy i trzmóele ścielą gniazda 
na niskich krzakach i trawach, jest to 
oznaką, że w ciągu lata będzie mało 
deszczów. 

Pozatem krąży wśród łudu na terenie 
Wileńszczyzny wiele przypowieści i 

przysłów, które dotyczą zjawisk atmosfe 
rycznych. 

Widzimy, że wszystkie prawie wyżej 
wymienione prognostyki pogody można 
wytłumaczyć naukowo, nieco gorzej jest 
pod tym względem z przysłowiami: praw- 
dy, wyrażone w nich mają jakąś swoją ta 
jemnieę. Np. „„Jak Marcina na ladzie— 
tyk Kalady na wadzie*, (przysłowie z 
pow. brasławskiego). „Jak na Nowy Hod 
na niebie jasna — dyk w humnie budzie 
ciasna”. „Kali jasna na Hramnicy — bu- 
duć awieczek zuby na palicy*. W powie 
cie święciańskim można spotkać podob- 

nej treści kilka przysłów w języku litew- 
skim i polskim, wszędzie jednak powita 
rza się ta sama treść, że słońce w czasie 
Święta M. B. Gromnicznej jest przepo- 
wiednią wielkich mrozów i choroby na 

owce. „Jeżeli Piotr z Pawłem (dn. 29.V1) 
płaczą — ludzie przez tydzień słońca 
nie zobaczą”. Istnieje wśród ogółu lud- 
ności wiejskiej przekonanie, że w nastę- 
pujących dniach winien padać deszcz: 
Św. Anny dn. 26.VII, M. B. Szkaplernej 
16,VII, Św Jana dn. 26.VI. Na podstawie 
osobistej obserwacji mogę też stwierdzić, 
że wierzenia te mają uzasadnienie. 

„Kwiecień suchy nie daje dobrej otu- 
chy”. „Kali Piatra razhreitsa — dyk wia 

sna nia skoro pryspieitsa*. „„Czterdziešci 
męczenników jakich (dn. 10.111) — po- 
tem 40 dni takich*. Bardzo często gospo 

darze odliczają podobne dni. rzucając 
ziarnka bobu do garnka. 

   

   

   

  

Niesposób w ramach tego artykułu 
zacytować wszystkich wróżb meteorolo- 
gicznych, gdyż jest ich na terenie Wi- 
ieńszczyzny niezliczona ilość; ograniczy 
łem się więc do podania charaktery: 

stycznych przykładów. Dziedzina wróżb 
meteorologicznych jest bardzo cennym 
przejawem rodzimej kultury ludowej. 
Często można spotkać starych gospoda- 
rzy, którzy z wielką dokładnością prze 
powiadają pogodę na czas przyszłych 
trzech dni, jak również nasilenie opa- 
dów w poszczególnych miesiącach į po- 
rach roku. W wielu wypadkach porów- 
nywałem wiadomości meteorologiczne © 
głaszane przez radjo (chodziło o pogodę 
na następny dzień) z przepowiedniami 
wróżbitów wiejskich, <i ostatni mieli 
więcej racji, niż Pim. W ubiegłym mie- 
siącu miałem takie zdarzenie. Któregoś 
dnia radjo zapowiedziało jasną i słonecz 
ną pogodę. Wiadomość tę powiedziałem 
pewnemu wiejskiemu „znawcy powie- 
trza* w Komajszczyźnie. Odpowiedział 
mi: „a jednak przez cały dzień dyszcz 

będzi cymborył jak z wiadra”. Faktycz- 
nie — deszcz padał. Pytam tego czło- 
wieka, na podstawie jakich danych prze 
powiedział deszcz. — „Widzisz pan, mój 
parsiuk wychodząc na pastwiska: miał 
nastajaszcze zakręcona  „zawituszka“ 
(ogon) nie w prawa strona a w lewa. 

To już wypraktykowana, że będzi deszcz 
i to przeciągły*., Meteoronomja, czyli 
nauka o prawach dotyczących zmian 
pogody nie potrafi chyba wytłumaczyć 

tego rodzaju zjawisk. 
Niektórzy uczeni na czele z prof. By- 

stroniem twierdzą, że kultura ludowa 
nie posiada cech rodzimych i odręb- 
nych, a jest wyrazem prymitywizmu kul 
tur warstw przodujących, jak szlachta, 
mieszczaństwo i t. p. Na podstawie za- 

cytowanego materjału można twierdzić, 
że wróżby meteorologiczne są przejawem 
kultury ludu, są wytworem bystrej obser 
wacj; tylko chłopa, który od wieków 
związany jest z pracą na roli; najmniej 
więc mają tu zasług warstwy przodują- 
ce, gdyż styczność ich z naturą bywa 
zawsze minimalna, 

  

Józef Dubicki. 
DSL UIA DZIE IS K SIT V NO RE 

Transport amunicji w Abisynji 

  

Transport amunicji z Addis-Abeby do pogranicznych okręgów abisyńskich, Do transportu 
używane są muły. 

  

Zdemaskowanie głównych agentów 

Kominternu we Francji 
Sprawa aresztowanych przed Lilku dniami 

w Strasburgu Duńczyka Nielsena oraz Niemki 

Schaekenreuterówny pod zarzutem szpiegostwa 

zaczyna przybierać dość sensacyjny obrót. Za 

równo Nielsen jak i Schackenkreuterówna są 

wysłannikami organizacyj komunistycznych, 

których centrale mieszczą się w Berlinie i Mo 
skwie. Przy Nielsenie znałezieno wykaz wszy- 
stkich tajnych agentów trzeciej międzynarodów 

ki, oraz nazwiska wybitnych komunistów fran 
cuskich. W mieszkaniu zaś Niemki Schaeken 
reuterówny znaleziono poważne sumy pieniędzy 

dochodzące, jak podaje prasa, do kilku miljo 
nów. Przypuszczają, że sumy te miały być obró 
cone prawdopodobnie na propagandę wyborczą 
we Francji, jak również na akcję wywrotową 
"Ww głównych przemysłowych centrach francus- 
„kich, 

Onegdaj dokonana została rewizja w dru 
karni komunistycznego pisma w Strasburgu. — 

Znalezione tam szereg niezmiernie doniosłych 

dokumentów, dotyczących aresztowanych. Dzien 
niki twierdzą, że ma się tu do czynienia prawdo 
podobnie nietyle ze szpiegami, ile z głównymi 
delegatami trzeciej międzynarodówki, wyznaczo 
nymi do kierowania propagandą komunistyczną 
we Francji, (Pat). . 

NIO Ua eb UD ALI S 
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Bijans Banku Polskiego 
w II dekadzie września 

W drugiej dekadzie wrzešnia r. b. zapas 
złota w Banku Polskim zmniejszył się o 23,9 

milj. zł. do 487.7 milj. zł, natomiast stan pie 
między zagranicznych i dewiz podniósł się o 
9,9 milj. zł. do 18.3 milj, zł. 

Suma wykorzystanych kredytów wzrosła э 
4,5 mi'j. zł. do 765.0 milj. zł, przyczem port 
fel wekslowy zmniejszył się o 2,3 milj. zł. do 
646,9 milj., natomiast portfel zdyskoniowanych 
biletów skarbowych wzrósł o 54 milj, zł. do 
kwoty 63.4 milj. zł. i stan pożyczek zabezpie 
czonych zastawami wzrósł o 1.4 milj. zł, do 
sumy 54.7 mi'j zł 

Zapas polskich monet srebrnych i bilonu 
wzrósł o 15.5 milj. zł, do 38.7 milj. zł. Pozycja 
„Inne aktywa” uległa spadkowi o 18.1 milj. 
zł. do 144,4 milj. zł., pozycja zaś „inne pasywa” 
wzrosła o 1,3 milj. zł. do 303 milj. zł. 

Natychmiast płatne zobowiązania zwiększy 
ły się o 9,7 mi'j, zł. do 2045 milj. zł Obieg 
AEO Ra ROWYCH — Ww wyniku wyżej omó 
wionych zmian spadł o 24.7 milj. zł, 
931.4 milj. zł. : 3 A 

Po dłuższym okresie wzrostu zapasów zło 
ta w Banku Polskim bilans obecny wykazuje 
ubytek tego zapasu o okoła 24 miij. zł. Kwotę 
tę obrócił Bank Polski na zakup dewiz, potrzeb 
nych na spłatę zobowiązań zagranicznych. — 
Suma tych zobowiązań, płatnych we wrześniu 
i w październiku r. b., obejmujących półroczne 
raty amortyzacyjne i odsetki od państwowych 
i samorządowych pożyczek zagranicznych, wy 
nosi około 50 milj. zł. Następny więc bilans 
dekadowy Banku Polskiego, a mianowicie na ul 
timo września rb., wykaże zapewne obn; 
ubytek kruszcu, jak SA TE a 

Bank Polski, mając pokrycie statutowe wy 
łącznie złotem, uzupełnia w razie potrzeby swój 
zapas dewiz w drodze wymiany złota na de 
wizy. Zależnie od wysokości dodatniego salda 
naszego bilansu handlowego oraz od wiełu in 
nych czyników może zapas kruszcu złotego w 
Banku Polskim wykazywać również i w przy 
szłości — podobnie zresztą jak to stale dzieje 
się 'we wszystkich innych krajach — mniejsze, 
lub większe wahania w obie strony. 

Kobiety w Lidze 
Narodów 

W różnych komisjach i delegacjach w łonie 
Ligi Narodów zasiadają kobiety; jest ich co- 
prawda w sumie niewiele w stosunku do ogólnej 
liczby, ale tembardziej przeto zwracają uwagę 
na terenie geńewskim, Wśród delegatek wybit 
niejsze stanowiska zajmują: hr. Apponyi, wdo- 
wa po znanym polityku węgierskim, przewodni. 
cząca piątej komisji IL. N., której działa'ność o 
bejmuje sprawy społeczne; hr, Starhemberg re 
prezentuje Austrję w jednej komisji. w pierw- 
szej i piątej komisji bierze udział z ramienia 
rządu ZSRR. Aleksandra Kołłontaj; Danja ma 
swoją delegatkę w osobie p. Forchhammer, Но- - 
landję reprezentuje p, A. Kluywer, specjalistka 
od spraw finansowych w IV komisji, p, Malter- 
re-Sellier figuruje jako delegatka francuska, p. 
Horsbrugh, członek Izby Gmin, reprezentuje An 
glję. Senatorka i inspektorka: pracy, p. Hessel- 
gren, reprezentuje ojczystą Szwecję, p, H, Hu- 
bicka jest delegatką polską, Litwę reprezentuje 
p. Ciurlionis; Rumunję — poetka p. H, Vaca- 
rescu, Australję — p, Richbieth, Kanadę — p. 
Kydd, Czechosłowację — p. Bernadova, Norwe 
&& — Р. Renz, Chiny — p, Yen-Chen. 

Lista powyższa obejmuje wszystkie delegatki 
wchodzące w skład Ligi Narodów i jej komisyj, 

  

    

     

  

Urzędy pocztowe będą sprzedawać czasopisma 
Z dniem 1 października rb. Minister 

stwo Poczt i Telegrafów zamierzą wpro 
wadzić w życie nową usługę, a mianowi 
cie urzędy i agencje pocztowe będą sprze 
dawać czasopisma, przesyłane im bezpo 
średnio przez wydawców. 

Inowacja ta będzie nietylka wielkiem 

udogodnieniem dla czytelników i prenu 
meratorów, zwłaszcza na prowincji, lecz 
niewątpliwie przyczyni się również w 
znacznym stopniu do rozwoju czytelni 
ctwa' wśród najszerszych warstw. ludno 
ści. 
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W związku z artykułem jaki ukazał się w 

cżasopismie „Front Pracy“ z września 1935 r. 

mr. 2, p. t „Jak uniknąć wstydu dla Wilna“, 

prosimy o następujące wyjaśnienia: 

1) Czy znana Panu jest treść wyżej wzmian 

kowanego artykułu, oraz czy umieszczony pod 

nim podpis „Wacław Gizbert Studnicki“ jest 

autentyczny. O ile tak, to czy umieszczone w 

tym artykule cówiadczenie podtrzymuje Pan w 

dalszym ciągu w brzmieniu następującem: 

„Oświadczam w sposób kategoryczny, co 

gotów jestem stwierdzić nawet pod przysięgą, 

że przypisywane przez autora życiorysu p. Her 

manswiczowi (w nr. 27 Kurjera Wileńskiego) 

fakty: założenie przez p, Hermanowicza P.0.W. 

w Wilnie, również jakoby przez tegoż Związku 

Bezpieczeństwa Kraju i opowiadania, — iż ten 

że p Hermanowicz stał, jakoby na czele (?!) 

Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego z czasów 

Litwy Środkowej -— nie są zgodne z prawdą”. 

2) Czy wobec tego znana jest Panu treść 

ustępu, traktującego *o życiorysie p. Hermano 

wicza, w następującem brzmieniu według „Kurje 

ra Wileńskiego" (na który Pan również powołu 

je się): „Był jednym z członków założycieli P. 

O. W.i „Związku Bezpieczeństwa Kraju" na te 

renie Wilna“. 

3)Czy niżej podana odbitka fotograficzna 

zaświadczenia, podpisanego Wacław Gizbert 

Studnicki", jest fotografją dokumentu autenty 

cznego: 

ap ŁA kid 
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4) Czy znana Panu jest treść artykułu w 

wydawnictwie „Wilno Wyzwolone*, w którem 

ma str. 60 jest napisane: „Na czele Z, B. K. 

stanął Zanząd, który stanowili: 1) Jan Adamo 

wicz, ro'nik, 2) Józef Bartoszewicz, 3) Alek 

sander Chomiński, 4) Mieczysław Engel, adwo 

kat, 5) Józef Godwod, inżynier, 6) Stanisław 

Hermanowski, buchalter, 7) Tadeusz Kiersnow 

ski, student, 8) Bronisław Krzyżanowski, adwo 

kat, 9) Franciszek Lewkowicz, 10) Stefan Mic 

kiewicz, adwokat, 11) Zygmunt 'Nagrodzki, ku 

piec, 12) Pac Pomarnacki, 13) Leon Perkows- 

ki, 14) Wlacław Studnicki, 15) Bolesław Wście 
klica*. Czy nie uważa Pan, że zamiast mylnie 

podanego nazwiska „Stanisław Hermanowski, 

buchalter", powinno być „Stanisław Hermano 

"wicz, buchalter". Czy zaświadczenie poniższe, 

wydane pnzez p. Zygmunta Nagrodzkiego mie 

stwierdza pomyłki, popełnionej w podaniu naz 

wiska: 

. ZAŚWIADCZENIE, 

Wiilno, dnia 22 września 1935 r. 

Na prośbę p. Stanisława Hermanowieza ni 
niejszem, jako jeden z założycieli i członek 
Zarządu Z. B. K. stwierdzam, iż w jednodniów 
ее z r. 1930 p. t, „Wilno Wyzwolone“, nazwis 
ko jego zostało podane omyłkowo. Na stronie 

„KURJER“ 7 dnia 26 września 1935 r. 

LIST OTWARTY 
do Dyrektora Archiwum Państwowego w Wilnie 

p. Wacława Gizberć-Studnickiego 
60 tego wydawnictwa, w wierszu 27—ym od 
góry wydrukowane: „Stanisław Hermanowski" 
powinno zaś być: „Stanisław Hermanowicez*". 

Zygmunt Nagrodzki. 

5) Czy niżej podana odbitka fotograficz 

na ozęści deklaracji ideowej Bezpartyjnego Ko 

= 
22 
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yy do sote 1755 

A WAWY 

с 

mitetu Wyborczego do Sejmu orzekającego w 

Wilnie, który to Komitet organizował za cza 

sów Litwy Środkowej w lokalu Ligi Robotni 

czej p. Stanisław Henmanowicz, jako b. prezes 

tejże Ligi Robotniczej, jest fotografją doku 

mentu autentycznego: 
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Madz MARA 
UWIAGA. Nadmieniamy, iż na oryginale 

deklaracji podpis „Wacław Studnicki" figuruje 
między innemi podpisami jako 8—my. Podpis 
„Stanisław Hermanowicz* zajmuje 2—gie m'ej- 
sce. Podpisy: Stanisława Hermanowicza i in- 

R 2 Ulživesjesų V 

nych osób uskulecznione są przeważnie atra 
mentem fioletowym, na który nie reaguje kli 
sza fotograficzna i d'atego nie są uwidocznio 
ne na odbitce, 

Zarząd Klubu „WIŁÓCZĘGÓW:: 

Wilno, dn. 24 września 1935 r. 

Stanisław Poczobutt-Odlanicki — wiceprezes 
Stanisław Symonowicz — kanclerz 
Tadeusz Czernik — skarbnik 
Stanisław Turło, 

Nowy gmach szkoły powszechnej w Podświlu 
Praca mad kulturalnėm  podnie- 

sieniem ludności oraz nad jej oby- 
watelskiem uświadomieniem jest przez 
KOP uważana za. pracę równie ważną, 
jak strzeżenie granie państwa. Tak swo 
je zadanie rozumiejąc, baon i szwadron 

„Podšwile“ w IPodświlu postanowił wy- 
budować trzyklasową szkołę, na ławach 
której obok dzieci oficerów i podofice- 
rów uczyłyby się dzieci z chat polskich 

i białoruskich. 

Na cele budowy tej szkoły każdy z 
oficerów j podoficerów dobrowolnie о- 
podatkował się, składki tą drogą zebra 
ne wyniosły dziewięć tysięcy złotych. 
Równocześnie postanowiono zwrócić się 

do miejscowej gminy j do ludności z 
prośbą o współpracę. Gmina oraz lud- 
ność złożyła na budowę tej szkoły ponad 
sześć tysięcy. Wspólnym wysiłkiem woj 
ska j ludności w ciągu kilku miesięcy zo- 
stał wybudowany piękny gmach szkol- 
ny. ! 

22 wrzešnia:b. r. odbylo się uroczyste 
otwarcie i poświęcenie tej nowej placów 
ki w Podświłu. Na uroczystość przybył 
starosta powiatowy z Głębokiego p. Su- 
szyński ze swoim zastępcą p. Zabiel- 
skim, inspektor szkolny p. Chruścil, de 
legacje oficerskie z Łużek i z Głębo- 
k'ego, liczne rzesze ludności z dalszych 
i bliższych okolice oraz cały garnizon 
„Podšwile“. 

Uroczystość rozpoczęła się w miejsco- 
wym kościele garnizonowym, gdzie 
ksiądz kapelan Pieślak odprawił mszę 
św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. 
Po nabożeństwie uczestnicy zebrali się 

Slady po człowieku pierwotnym 
nad jez. Serenczany 

Swego czasu wspominane było na tera 
miejscu o śladach osadnictwa prahisto 
rycznego w gm, łyntupskiej. Chodziło 
szczególnie o większą ilość grobów cia- 
łopalnych, które zauważono w tamt. la- 
sach. Wpobliżu tych objektów znajduje 
się jez. Serenczany, okolicą którego za- 
interesował się obecnie p. L. Małachow- 
ski, kierownik szkoły w Górnicy. W ub. 
tygodniu znalazł on na ln earn 
terenie toporek kamienny. Z południo- 

wej strony jez. Serenczany zosłało też 
zauważone wczesnohistoryczne  grodzi- 
sko zw. Pilikalnia. Na wzgórzu tem ist 
nieje już zaścianek podobnej nazwy. Na 
wschodnim skraju wsi Górnica, tuż przy 
jeziorze, widnieje wielki kurhan, które- 
go przeszłość związana jest też z czasa- 
m' zamierzchłemi. Forma jego i sposób 
budowy nie przypomina grobu ciałopal- 
nego. Jest to prawdopodobnie pradawny 
kopiec obrządkowy. J. D. 

przed nowym budynkiem szkolnym. Tu 
ppłk. Rzedzicki dowódca baonu „Pod- 
Świle* wygłosił do zebranych przemó- 
wienie, zaznaczając, że oficerowie i pod- 
oficerowie garnizonu postanowili wybu- 
dować tę szkołę, gdyż sprawa szkolnie- 
twa polsk. jest ich sercu równie bliska, 
jak bezpieczeństwo granic. Skolei zabie- 
rali głos p. starosta oraz inspektor szkol 
ny. Obaj mówcy w gorących i serdecz- 
nych słowach dziękowali wszystkim, któ 
rzy się przyczynił: do powstania tej no- 
wej placówki. : 

Licznie zebrana ludnošč gorąco i er- 
decznie oklaskiwała mówców, wznosząc 
okrzyki na cześć rządu, wojska, i szkol- 

nictwa polsk. Szczególnie gorącą owa- 
cję na' cześć oddziałów KOP zgotowału 
ludność w czasie przemówienia dowód- 
cy Baonu. 

Po przemówieniu p. starosta Suszyń- 
ski otrzymane z rąk ppłk. Rzedzickiego 
chorągwie marodowe przy dźwiękach 
Hymnu Narodowego zawiesił na budyn 
ku szkolnym oraz przeciął taśmę, do 
konywując tem aktu uroczytego otwar- 
c:ą szkoły. 

Ks, Pieślak dokonał poświęcenia bu- 
dynku szkolnego. ` 

Po tej uroczystości koło „Rodziny 
Wojskowej” podejmowało dziatwę szkoi 
ną śniadaniem oraz rozdało: bezpłatnie 
biednym uczniom tej nowej szkoły 53 
podręczniki szkolne. E. Nałęcz. 

—19]— 

- Dziesięcioletni fakir_ 
W; kraju azowsko—-czarnomorskim w okresie 

pstatnich trzech miesięcy zatrzymano i inter- 
nowano w przytułkach przeszło 3000 dzieci „bez 
prizornych*. Między niemi zwrócił powszechną 
uwagę na siebie chłopiec—fakir, Na piersiach 
miał schowane jadowite żmije stepowe, z któ 
remi urządzał przedstawienia. Żmije na jego 
rozkazy (poruszały się tak, jak sobie życzył, 
usypiając w majniemożliwszych pozycjach. W 
ten sposób zarabiał na życie. Kiedy zapytano 
małego fakira, ile ma lat i jak się nazywa, 
odpowiedział, że ma 10 lat i nazywa się Wania 

Bolszakow, Jego brat, który jest zootechnikiem 
wypędził go z domu. Miał wówczas 8 lat. Już 
dwa lata zarabia na siebie jadowitemi żmijami. 
Powiedział też, że słuchają go koty. I rzeczy- 
wiście ma jego rozkaz jeżyły sierść, miauczały, 
zasypiały, wszystko na rozkaz. Małym fakirem 
zainteresowali się lekarze i będą badać jego 
zdolności hypnotyczne, Cp. 

AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAA 

TEATR NA POHULANCE 
Dziš o godz. 8 ej wiecz. 

uroczyste otwarcie nowego 1935/36 
sezonu teatralnego 

DAMY i HUZARY 
WYYYYYYVYVYYYVYYVYVYYVYY 

Przed szybą księgarską 
(Wrążenia nauczyciela 

wiejskiego) 

Już po wakacjach, A właściwie, czy one by 

ły? Wszak ani ćwiczeń wojskowych, ani różnych 
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kursów zawodowych, wreszcie pracy fizycznej w 

domu (gotowanie, sprzątanie, noszenie i wyno 

szenie wody, rąbanie drzewa, chodz. do gminy 

w sprawie remontu szkoły i t. d.) podczas waka 

су] — zaliczyć do odpoczynku nie można. Ale ko 

go to może obchodzić? Formalnie już po waka 

cjach i basta, Nowy rok szkolny nabiera codzień 

większej mocy urzędowej, 

Biedny pedagog wiejski najmuje furmankę 

i jedzie dziesiątki kilometrów do miasta, by zor 

jentować się tam we wszystkiem, co mu jest 

niezbędne przy realizowaniu -nowych progra- 

mów, których osią jest: „Polska i jej kultura". 

Po otrzymaniu dzienników lekcyjnych (ze 

wszelkiemi dodatkami) z Inspektoratu Szkol- 

nego — spaceruje on po bruku miejskim, by 

nabrać przekonania (na zapas), że posiada je- 

szcze twardy grunt pod nogami.  Ucieszony 

tem ożywczem przekonaniem, zatrzymuje się 

przed szybą 1 połyka wprost takie oto tytuły 

najnowszych wydawnictw z jego dziedziny za 

interesowania, (Autorów nie podaję, gdyż rekla 

my są płatne): „Dziecko wsi polskiej” zł. 7, 

„Dziecięctwo i młodość* zł. 12, „Jak poznać uz 

dolnienia uczniów” zł. 6.80, „Jak sobie dziecko 

świat przedstawia” zł, 9.50, „Reforma wycho- 

wania* zł. 5.60 i t, d. i t, jd. 

Oblicze pedagoga mieni się jak tęcza, to 

się uśmiechnie jak dziecko, to znów ściska us- 

ta. Uśmiech to tyłuł książki, skurcz ust — to 

jej cena. 

Przetarł oczy i czoło mieborak i jak cień 

posunął dalej. Dokąd? A no, w stronę furman- 

ki, kupując po drodze bochenek razowego 

chleba (na cały tydzień) i nieco innych produ 

któw spożywczych oraz bańkę nafty (na jesien 

ne wieczory). 

Z takim olo „bodźcem* wrócił na wieś 

oświatowiec ludowy, Nazajutrz furman siał o 

ziiminę, on zaś — kulturę. 

A 3. Hopko. 

Podział nowego 
miljona 

  

'P. Kazimierz Czartoryski, uwidoczniony na 
fotogratjji, jast iwłaścicięlem jednej z Gwiar 
tek N-ru 163,4%0), ma który dn, 21 bm. padła 
wygrana miljona złotych. Mieszka stale w Poz 
naniu, gdzie zajmuje się interesami handlowe 
mi. Zapytany, co zamierza zrobić z wygranemi 
200.000 zł., odpowiedział: 

— Szczęście spadło na mnie tak niespodzie 
wanie, że narazie nie orjentują się, co zrobię. 
Chwilowo zatrzymam pieniądze w Banku Gos 
podarstwa Krajowego, gdyż wiem, że tam im 
będzie najbezpieczniej. Uważam sobie za obo 
wiązek część wygranej wypłacić p, Ch., która na 
numer ten grała w poprzednich 'oterjach, a bę 
dąc osobą biedną grać przestała. Teraz będzie 

mogła znów próbować szczęścia. 

Próba udać się może tem łatwiej, że 34-ta 

Loterja daje, niezależnie od normalnych nowe 

szanse graczom w posłaci wygranych dziennych. 
Będę one wylosowane w każdym dniu ciągnie 
nie, a wysokość ich wynosi w pierwszych trzech 
klasach 25.000 zł., w 4-tej zaś — 30.000 zł. 

W klasie I-ej, której ciągnienie rozpoczy 
na się 18 października wygranych dziennych 
będzie cztery, nie licząc norma'nych, z któ- 
rych najwyższa wynosi 100.000 zł. 

Właścicielka drugiej ćwiartki, siostra zakon 
na z Poznania, zapowiedziała swoje przybycie 
do Gener'nej Dyrekcji (ILoterji Państwowej. — 
Właścicielem trzeciej ćwiartki jest p, C. Roten 
berg z Warszawy, o czwartej ćwiartce brak wia 

domości, czyżby jej właściciel nie wiedział je 
szcze o swem szczęściu?



Swleclany 
— POWIATOWE ZAWODY STRAŻACKIE 

W ŚWIECIANACH. Straże Pożarue pow. świę- 
ciańskiego dzięki usilnej pracy Zarządu Oddz. 
Pow. Zw. Str. Poż, R. P. na czele z p. peczesem 
Bolesławem  Goś'ińskim — złożyły egzamin 
sprawności na zawodach powiatowych w Świę 
cianach w dniu 22 września 1936 r. 

Już od samego rana zaczęły przyjeżdżać do 

Święcian poszczególne Straże. W przeddzień 
przyjechała straż ze Świra z orkiestrą, 

(W zjeździe wzięło udział 9 straży pożar 
aych w liczbie około 150 łudzi i delegacje pozo- 
stałych straży. 

Na terenie pow. Święciańskiego istnieje 41 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

IPo zgrupowaniu się wszystkich OSP na 
rynku, przybył p. starosta Dworak — prezes 
Rady Oddz. Pow, Związku Straży Poż. R. P., 
któremu raport zdał komendant zjazdu p Wi 
told Jankiewicz. 

Po raporcie i przegłądzie oddziałów, do- 
konanym przez starostę straże w zwartym szyku 

ze sztandarem i orkiestrą na czele pomaszero 
wały do kościoła parafjalnego, gdzie wysłucha 
ty Mszy Św. 

Defiladę przyjął staresta Dworak w otocze 
miu przdstawicie'i władz i organizacyj spotecz 
nych, którą sprawnie przeprowadził komendant 
Zjazdu p. W. Jakiewicz, 

Następnie odbyły się, przy huku petard, 

na rynku pokazy z obrony przeciwlotniczo-gazo 
wej zorganizowane wspólnie z Obwodem Powia 
towym LOPP. Pokazy te wypadły bardzo da 
brze. 

Po pokazach odbyły się zawody na placu 
przed remizą straży święciańskiej, Do zawadów 
powiatowych stanęło 4 straże, a mianowicie 

OSP Święciany, pod dowództwem nacz. Wiktora 
_ Zielińskiego, OSP. Nowo-Święciany pod dowódz 

, KURJER* z dnia 26 września 1935 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
twem nacz. Kaca Eljasza, OSP Hoduciszki pod 
dow. nacz; Joffe Rafaela i OSP Podbrodzie pod 
dowództwem: r:fcz. Olszewskiego Mieczysława 

I-sze miejsce zajął OSP Nowo—Święciany. 
ll miejsce Święciany, III Hoduciszki i 1V Pod 
brodzie. 

Jako nagrody Straże które zdobyły pierw 
sze, drugie i trzecie miejsce otrzymają od Wileń 
skiego Okręgu Wojewódzkiego Zw. Str. Poż 
R. P. dyplomy honorowe. 

ЗМ zawodach Rejonowych szkolnych pierw 
sze miejsce uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna 
Komaje, II miejsce OSP Łyntupy. Na uznanie 
zasługuje orkiestra straży Świrskiej, która zo- 
stała niedawno zorganizowana, 

— RECITAL FORTEPIANOWY SZPINAL- 
SKIEGO. W piątek, dnia 27 bm. o godz. 8 wiecz 

w sali miejscowego Gimnazjum Państw. odbę- 
dzie się recital fortepianowy p, Szpinalskiego z 
programem nasiępującym: 1 arlatti — sona 
ty e—dur i c--dur; 2. Chopin — Sonata h—mo'l; 
3. Debussy: «) blaski ma wodzie, b) taniec Pu 

  

   

     

ka, c) generał Lavine; 4) Mompon — a) dziew 
częta w ogrodzie, b) Gitarzysta; 5) — 3 tańce 
kubańskie. 

       muzyki w 

na dobrym 

alski dał się już poznać 

koncercie, jaki dał w maju rb. 

Dzisna 
— SZKARLATYNA. — W Dziśnie zanoto 

wano szereg wypadków zachorowań na szkar 

lsłynę wśród uczącej się młodzieży. Na, miejsce 
wyjechała z Giębokiego kolumna epidemiczna 
I zastosowała szczepienia ochronne. W związku 
» tem przerwano naukę w szkole powszechnej 
sio czasu zlikwidowania epidemji, 

Święcianom na 

Głębokie 
— BUDOWA NOWEJ SZKOŁY. W 

powiecie dziśnieńskim we wsi Podorce 

powstał komitet budowy 3-klasowej 

szkoły powszechnej. 
Całkowity materjał został już przygo 

towany i zarząd niebawem przystąpi do 

budowy gmachu. 
— ODBYŁY SIĘ TU ZAWODY REJONOWE 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  wed 

ług grupy 4, w których brały udział 2 drużyny 
męskie i 3 żer Po zawodach odbyło się 
eliminacyjne strz ie do zespołu o mistrzost 

wo OSP. W stu aniu brało udział 25 straża 

ków i 15 sam nek. 

Na wyróżnienie zasługują drużyny: męska 
z Głębokiego i żeńska służba samarytańska z 

Głębokiego i Zalesia. 

Brasław 
— MEMORJAŁ W SPRAWACH GIMNAZJUM 

W czasie pobytu Ministra WR. i OP. w Brasła 
wiu, podczas inspekcji p atu, Zarząd Stowa 
rzyszenia S. Średniej w Brasławiu złożył 
na ręce p. stra menąorjał, w którym wska 
zując na Sp Ine warunki gimnazjum w Bras 
tawiu, prosił p. Ministra o udzielenie pomocy 
w prowadzeniu gimnazjum. Pomoc ta byłaby 
dwojaka: 1) wyposażenie gimnazjum w pot 
rzebny sprzęt (gabinet. fizyczny i chemiczny) — 

oraz 2) budowa gmachu pod gimnazjum. W 

  

   
   

  

  

     
   

    

     

  

   

chwi'i obecnej nie wyposażyło gim 
nazjum w najniezbędniejsze przyrządy. Jeśli 

chodzi o bud gmachu pod gimnazjum, to 

   sprawa ta jest również palącą, tembardziej, że 
w roku przyszłym ma być uruchomionych 6 
klas. W! tym celu Stowarzyczenie prosiło p. 
Ministra o poparcie prośby, którą Stowanzysze 

7 

nie złożyłb na ręce Pana Wojewody Wileńskie 
go w sprawie oddania na gimnazjum jednego z 
domów na kolonji urzędniczej oraz o udziele 
nie 10.000 zł. szbsydjum na doprowadzenie tego 
ęlomu do stanu odpowiadającego wymogom 
szkolnym. › \ 

— PIĘKNY BILANS PRAC KOLUMNY 
OCZNEJ P. C. K. W ostatnich dniach opuściła 
teren powiatu brasławskiego kolumna oczna 
PGK, która w ciągu 3 miesięcy 'etnich udzielała 
bezpłatnych porad lekarskich w Miorach, Wi- 
dzach i Brasławiu. Ogółem w tym czasie udzie 
lono 18814 porad oraz dokonano 459 operacyj 
ncznych, Poważniejsze operacje dokomywane 
były w miejscowym szpitalu sejmikowym, Ogół 
na liczba dni szpitalnych wynosi 238. Chorzy 
z dalszych okolie otrzymywali na miejscu jedno 
razowy posiłek w postaci zupy i chłeba zupeł 
nie bezpłatnie. Akcją żywienia chorych w Mio 
rach i Widzach zajęły się oddziały ZPOK, a w 
Brasławiu siostry pogotowia sanitarnego. Dzię 

ki niestrudzonej pracy kierowników kolumny 
w Widzach dr. Prościewiczówny, a w Brasławiu 
i Miorach dra Malinowskiego, kolumny czynne 
były od rana do wieczora, 

— ZNOWU ŚMIERTELNA BÓJKA, — W 
czasie bójki na zabawie w kol. Koieśniki, gm. 
przebrodzkiej, zostali ciężko poranieni nożami 
bracia Jan i Sadofiej Kowałowie, mieszkańcy 
kol. Rodziewszczyzna, gm. słobódzkiej, 

Szdofiej Kowalow wkrótee zmarł, zaś Jana 
odwieziono do szpitala. Sprawców bójki i m 
bójstwa zatrzymano, > 

Grodno 
— POŻAK STERT ZBOŻA, — Na połach 

maj. Czerlona, pow. grodzieńskiego, spaliły się 
dwie sterty zboża, należące do dzierżawcy maj. 
Stanisława Szycińskiego. Jak się ckazało ogień 
<aprószył 10-letni pastuszek Jan Miłaszewiem 

Pełna tabela wygranych Kurjer Sportowy 
Przed decydującym 
meczem o wejście 

  

w 15-m dniu ciągnienia 4-ej klasy 

"33 Państwowej Loterji Klasowej 
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Przygody Kaziuka 
Surwiłły 

Na dworze ciemno, lecz pomału oko 
przyzwyczaja się rozróżniać w ciemnoś- 
c'ach. Długo nie nie widzimy oprócz pu- 
stego placyku, Cisza. Niema nikogo. Ża- 
dnego przechodnia. Raptem słyszymy 
gdzieś jakiś krzyk stłumiony... A może 
nam się tylko tak zdawało. Znów cisza. 
Ponura złowróżbna cisza na placyku, na 

którym panował zawsze ruch, gdyż tędy 
prowadziła droga 10 kuchni, gdzie wyda 
wano do późna wrzątek, 

W tem w drzwiach izolatora ukazały 
się jakieś postacie. Wpatrujemy się 
chciwie, by rozeznać niewyraźnie maja: 
czące w ciemneściach sylwetki. Pozna- 
jemy. To—Diechtierow, naczelnik stra- 
ży zbrojnej na Sołowkach. On też był i 
wykomawcą wyroków śmierci. Trudno 

powiedzieć — czy z urzędu, czy też z a: 
matorstwa. A ten drugi? A, to też „zna- 

jomy*! To — Uspienskij, naczelnik wy 
spy Sołowieckiej. 

Z ciemnej paszczy przedsionka wyła- 
niają się jeszcze jakieś postacie. Dwóch 
wojskowych w długich szynelach (to a- 
gencii ISO) prowadzą pod ramiona jakie 

goś mężczyznę w bieliźnie. Idą prędko, 
jakby to, co się ma stać, było rzeczą 

mie cierpiącą zwłoki. Odnosi się wraże: 
mie, jakby ten, w bieliźnie, to czław'ek 
potrzebujący opieki. Ci dwaj po bokach 

— przyjacieló, którzy podtrzymują osła- 
bionego tówarzysza. 

Lecz gdy człowiek w bieliźnie ujrzał 
przed sobą rozwarte drzwi „kamery*, 
pomimo, że miał ręce związane ztyłu, 
szarpnął stę nadludzkim wysiłkiem. Za- 
chwiali się prowadzący go agenci, Lecz 
w tej chwili postępujący za nimi Diech- 
lierow kolbą naganu zadał cios skazań- 
cowi w głowę. Ten się skulił, przysiadł, 
osłabł — i wciągnięto go do czeluści cie- 

mnych drzwi piwnicznych. 

I znów cisza. Znów placyk pusty. Uka 
zał się jakiś pies wychudzony. Przysta- 

nął. Wyciągnął mordę w stronę „kamery 
siarkowej* i nagle podwinął ogon i po- 
biegł w przeciwległym kierunku. 

Skoczył na skrzynię z odpadkami i, 
korzystając, że w tej nocnej ciszy ludzie 
nie robią mu konkurencji, zaczął żarłocz 
nie pożerać wygrzebane resztki niedogry 
zionych kości. 

Wojskowe postacie ukazały się spow- 
rotem. Podążały, nie Śpiesząc się już, ku 
drzwiom izolatora, Ч 

Znów cisza. 
Staliśmy przywarci do szyby w mil- 

czeniu wstrzymując oddech w piersiach. 
Nie mogliśmy się ruszyć z miejsca. 

Coś nas trzymało, przykuwało do tej szy 
by zamglonej, do widoku tego placu pu- 
stego, w końcu którego czerniał złowróż 
bny czworokąt rozwartych drzewi „sier 
noj kamiery*. 

Z izolatora znów ktoś wychodzi, Zno- . 
wuż ciż Diechtierow z Uspienskim, a da- 
tej — ludzie w długich szynelach kogoś 
wioką. Nogi się ciągną bezwładnie po 

śniegu. Silne ręce czekistów wloką swą 
bezwładną ofiarę. 

Lecz co to? Nagie ramiona, koszula 
bez rękawów, ze zwisającej głowy spusz 
czają się długie pasma włosów... 

To była kobieta. 

* * 

Więcej tej nocy nie rozstrzeliwano. 
Po paru godzinach przybyły sanie. coś 

na nie zwalono, powieziono, — a zrana, 
gdy już ruch się w obozie rozpoczął i 
mogłem wracać do swojej kompanji, wi- 
działem jeszcze niezamiecione wichurą 
ślady krwi na śniegu, tam, kędy przejeż 
dżały ze swym ładunkiem sanie. 

* 

SPOTKANIE Z Z-KIEM. 

Po paru tygodniach, gdy szedłem do 
kuchni z miską po zupę, zaczepił mnie 
na schodach jakiś nieznajomy: 

— Jak się masz, Surwiłło? 
Skąd znam tego człowieka? — pomyś 

lałem, podając mu rękę na powitanie. 
Rysy twarzy nieznajomego przypomi- 

nały mi kogoś, lecz w żaden sposób nie 
mogłem uprzytomnić sobie, kto to jest. 

Nieznajomy zauważył z wyrazu mej 
twarzy, że go nie poznaję i rzekł: 

— Nie poznajecie mnie, jak widzę? 
I uśmiechnął się, 
Teraz po uśmiechu poznałem. Ach! 

wszak to Z-k z naszej kompanji który był 

zaaresztowany w sprawie fałszywych od 

cinków. 
Nie mogłem pojąć, jak człowiek może 

się w krótkim czasie tak się zmienić do 

niepoznania. Młody chłopak — dziś 

miał włosy gęsto usiane siwizną, twarz 

trupio bladą, w mętnych oczach jakiś. 
dziwny wyraz zagrobowy, postać wychu 

dzona, pochylona jak pod brzemieniem 
wieku, 

Nawet głos i sposób mówienia były 
zmienione. Mówił pomału, z namysłem,. 
jakby zapominając słów i wątku mowy. 
Miał wygląd człowieka, kóry przebył cię- 
żką chorobę, lub którego spotkało jakieś 
niepomiernie wielkie nieszczęście. 

Tak. Nie myliłem się: to był Z—k. 

— Zmieniłiście się bardzo — rzekłem. 
— Tak, zrujnowali mi zdrowie, teraz 

to jeszcze nic, ale przed tygodniem cho- 
dziłem jak obłąkany... 

— Gdzieżeście byli? 

— W izolatorze na punkcie „Sawatje- 
wo“. 

— Zacóż was trzymano, jeżeli wresz 
cie zwolniono? 

— Zamieniłem „buszłat* z A-wym. 
e zauważyłem, że w kieszeni jego były 

odcinki na otrzymanie kartofli, Podczas 
rewizji znaleziono. Oskarżono mię o 
współudział w fałszerstwie. Myślałem, że 
rozstrzelają... 

—-Siedziało nas w jednej celi kilku. Mię 
dzy innymi był z nami i Pietrow. Z dnia 
na dzień, z godziny na godzinę, oczeki- 
waliśmy rozstrzelania. Krokį na kuryta 
rzu przejmowały nas dreszczem: zdawa 
ło się, że już idą po któregoś z nas. W 
nocy spaliśmy tak czujnie, że słyszeliś- 
my najmniejszy szelest. Przy każdym od 
głosie zzewnątrz już wszyscyśmy s'edzie 
li na swych posłaniach w oczekiwaniu... 

(D. e. n.) 

  

 



Marjusz Maszyński 
i młodzież 

Marjusz Maszyński, znakomity artysta dra 

małyczny zakończył swą dwutygodniową gości 

nę w Wiilnie pięknym gestem w stronę naszej 

młodzież; kolnej. Dał w teatrze na Pohulan 

ce wieczór swych recytacyj, przeznaczony wy 

łącznie dla szkół, które w porozumieniu z Ku- 

ratorjum Okr, . wysłały do teatru grupy 

swych starszych elewów. Była to zarazem inau 
guracja czwartego sezonu w Teatrze Szko'nym. 

Maszyński dał młodzieży istny koncert swe 
go niezrównanego kunsztu recytatorskiego, wy 
konywując program, w którym znalazły się frag 
menty lub całe utwory pisarzy polskich jak: 
Kochanowski, Mickiewicz, Żeromski, Reymont 
Kraszewski i poźniejsi. Dla młodych słuchaczy 
były to w swoim rodzaju rewelacjg, wśród któ 
rych największą bodaj stał się „Pan Tadeusz* 
w interpretacji Maszyńskiego. Dzieło Mickiewi 
czowskie, z którego szkoła zrobiła, czasem piłę 
i postrach młodego pokolenia, zabrzmiał nagle 
— z kilku recytowanych fragmentów — pełnią 
swego czarującego brzmienia. Ukazał się z no 
wej, nieznanej dotąd strony, jako twór pulsu 
jący życiem, rozbrajający humorem, ujarzmia 
jący sentymentem, Trzeba byłą widzieć wtedy 
wrażenie, ma'ujące się ma młodych twarzach! 

Nieocenioną usługę „Panu Tadeuszowi* od 
dał w Wilnie Marjusz Maszyński, nieocenioną 
usługę tym pisarzom, którzy wchodzą w kurs 
programu szkolnego, a którym przydarzyło się 
znaleźć w programie Maszyńskiego. 

Po skończonych recytacjach, gdy zziajany 
po tak nzetelnem odrobieniu dwugodzinnego pro 
gramu i „bisów*, zeszedł ze sceny, unosząc na 
-ręcz żywych kwiatów, ruszyła rozentuzjomowa 
ma młodzież za kulisy dziękować artyście, Za 
co? Za. poezję! 

Atmosfera tego „spektaklu* była wyjątko 
wa. Wielka literatura przez usta wielkiego re 
cytatora odniosła wie'kie zwycięstwo nad opor 
nym, ale wdzięcznym materjałem. Teatr Szkol 

my rozpoczął czwarty rok pracy pod dobremi 
auspiracjami. Te 

—[0]-—- 

Z życia Wileńsk. T-wa 
Opieki nad Zwierzętami 

Podczas „Dnia dobroci dla zwierząt i ochro 
my przyrody* 22 wrześsia 1935 roku odbył się 
pochód uliczny ze zwierzętami i transparen 
tami przy licznym udziale młodzieży szkolnej 
i miłośników zwienząt. Pochodem kierowali 
PP.: St, Jarocki, Piotr Sawicz st. przod. P. P. 

i Bronisław O'szewski W trakcie pochodu dłuż 
sze przemówienie do uczestników wygłosił mi 
łośnik zwierząt — p. Szymon Czarnocki, wyra 
żająć zadowolenie z tak licznego udziału mło 

dzieży i starszego społeczeństwa w manifestac 
ji Towarzystwa ma rzecz naszych czworonoż- 
nych i mpierzastych przyjaciół. 

W tymże samym dniu dobroci dla zwierząt, 
Towarzystwo urządziło loterję fantową oraz 
zbiórkę uliczną przez psy tresywane na rzecz 
ambulatorjum dla zwierząt. zysty zysk z lo 
terji fantowej wyniósł zł. 256.2 gr. oraz kwe 
sta przez psy tresowane i siedem skarbonek da 
ła zł. 94.30 gr. razem zł. 350,55 gr. 

W. związku z powyższem Zarząd T-wa skła 
da wsz. im tym, którzy w lten czy inny spo 
sób przyczynili się do uświetnienia pochodu о- 

raz do powodzenia 'oterji fantowej i kwesty 

ulicznej tą drogą serdeczne „Bóg zapłać”. 
Zaznaczyć należy, że w tymże samym dniu 

z polecenia J. E. ks. biskupa Michalkiewicza 
„ w kościołach parafjaln. podczas kazań wygłoszo 
ne zostały okolicznościwe przemówienia, nawo 

„łujące do miłości dła zwierząt i ochrony przy 
rody, w myśl zasad głoszonych przez św. Fran 
ciszka z Assyżu. 

Wygrane fanty mie odebrane w dniu *oterji 
„będą wydawane jeszcze w przeciągu tygodnia w 

> Sekretarjacie T-wa — ul. Żeligowskiego 4-2 
(w podwórzu) codziennie od godz. 6—-7 wieczór. 

DES 

Wycieczka pocztowców 
w Krakowie 

: W sobotę dnia 21 b. m. o godz. 16,05 wy 
chała z Wilna specjalnym pociągiem do Kr 
wa wycieczka pocztowców w liczbie 308 osób, 
zorganizowana przez Zarząd Wileńskiego Okrę 
gu Pocztowego Przysposobienia Wojskowego, a 
czynnie i życzliwie poparia przez dyrektora Ok 
ręgu P. i T. p. inž. Nowickiego, 

„Celem wycieczki jest oddanie hołdu Wieł 
kiemu Protekiorowi Pocztowego Przysp. Wojsk. 
Marszałkowi Piłsudskiemu przez wzięcie udziału 
w sypaniu kopca na Sowińcu, W związku z po- 
wyższem odbyło się dnia 23-g0 bm. o godz, 9.30 
w Katedrze Wawelskiej przy ołtarzu Św. Stani 
sława żałobne nabożeństwo za spokój duszy Wo 
dza Narodu, poczem pocziowcy złożyli wieniec 
w krypcie przy trumnie Ś, p. Marszałka, 
„Po zakończeniu żałobnych uroczystości prze 

„widziane jest zwiedzenie Wieliczki, w drodze zaś 
powrotnej wycieczka zatrzyma się w Częstocho- 
wie, gdzie udą się do klasztoru Jasnogórskiego. 

Wycieczkę prowadzi inż. Goebel w zastępstwie 
chorego dyrektora Okręgu P. i T. inž, Nowic- 
kiego. 

AAAA AAAA A AAA AAAA AAA AAKAŁ AAAA. 

Teatr Muzyczny „LUTNIA* 

Dziś SKOWRONEK 
Jutro PREMJERA 

HOLENDERKA 
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W sprawie opłat za niekorzystanie 
z kanalizacji 

W roku ub, Zarząd miasta dokonał robót 
inwestycyjnych w części dzielnicy Zwierzyniec, 
zakładając tam kanał ściekowy i wodociąg, Fun 
dusze na ten cel uzyskano z Funduszu Pracy. Im 
westycje te miały podnieść warunki higjeniczne 
tej części dzielnicy Zwierzynieckiej. Miał na tem 
zyskać przedewszystkiem szary mieszkaniec licz 
nych małych i większych posesyj, w których 
jest, jak dotychczas bardzo trudno o dobrą zdro 

wą wodę do picia (trzeba nosić ze studzien, nie 
zawsze posiadających dobrą wodę) i w których 
sprawa usuwania wody trudnej, zużytej jest 
zawsze zagadnieniem palącem, 

Upłynął jednak rok od chwili założenia wodo 

ciągu i kanalizacji, a sytuacja na skanalizowanej 
już dzielnicy niewiele się zmieniła, Dobrodziei 
stwa inwestycyj zeszłorocznych nie dotarty jesz 
cze bezpośrednio w ogromnej większości do le 
katorów posesyj, przylegających do skanalizo 
wanych i zaopatrzonych w wodociąg ulic. Przy 

czyną tego jest ciężka sytuacja mat Ina, w któ 
rej się znajduje znaczna część właścicieli drob 
nej i średniej nieruchomości w omawianej dziel 
nicy. Poszczególnym właścicielom drewnianych 
domów nie stać na przyłączenie się do sieci ka 
nalizacyjnej i wodociągowej. Oczywiście traci na 
tem przedewszystkiem lokator, który zamiesz 
kuje lokal bez wodociągu i zlew, jednak 
także i właściciel posesji. Oto, jak wiadomo, mu 
si płacić za niekorzystanie z kanałów i wodo 
ciągów po 6 gr, od osoby, a za niekorzystanie 

tylko z kanałów 20 gr, od osoby. 

   

   

  

  

   

    

   

  

    

   

  

Opłaty te są presją, której używa magistrat 
ia przyśpieszenia robót inwestycyjnych w po 
sesjach przylegających do skanalizowanej i zao 
patrzoncej w wodociąg ulicy, 

Związek Właścicieli Średnich i Drobnych Nie 
i m. Wiłna uważa te opłaty „represyj 

jeżeli chodzi o ka cję, za krzywdzące 

ystosował ostatnio w tej sprawie memorjał do 

ządu Miasia z prośbą o skasowanie opłaty ry 
towej za niekorzystanie z kanalizacji, Pobra 

ny do tego czasu podatek petenci proszą zwrócić 

uibo przelać na podatek komunalny. Oprócz tego 
memorjał prosi Zarząd miasta, aby traktował 

sprawę kanalizacyjną narówni z innemi urządze 
aiami dobra publicznego ja! dociąg, elektrycz 
ność i t, p. Tu należy wyj: że autorzy me 
morjału twierdzą, iż opłata ryczałtowa za nieko 
rzystanie z kanalizacji, obliczana przytem w sto 
sunku do ilošci osób, zamieszkujących posesję, 
jest niesłuszna, bo nie ma podstawy w odpowied 
nich przepiszch Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych, & 
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*, że władze miejskie rozpa 
irzą mem< iązku, uwzględniając przedew 
szystkiem sytu materjałną poszczególnych 
płatników opłat „za niekorzystanieś i przyjdą im 
z odpowiednią pomocą, Należałoby jednak także 
pamiętać i o tym „szarym“ lokatorze, który od 
roku, mieszkając na ulicy skanalizowanej, czeka 

uapróżno na zlew i wodociąg w swem mieszka 
niu. (wł.) 

Należy przypus 

  

    

    

Znowu przejechane dziecko 
Wtzoraj o godz. 1 na ul. Wielkiej, wpobli 

żu kina „Pan“ wydarzył się nieszczęśliwy wypa 
dek. Szybko mknący motocyklista przejechał 
4letniego chłopca Rubina Kaca zam. przy Szkła 
nej 3, — Moptecyklista korzystając z powstałe 

go zamieszania zbiegł. . 
Stan chłopca jest bardzo ciężki i lekarze 

rokują słabe nadzieje na utrzymanie go przy 
życiu. (e). 

Likwidacja szajki oszustów rynkowych 
Oszustwa rynkowe, polegające na oszwabia 

niu usiwnych przy pomncy „gier w „trzy bla 
szki“, „czarne czerwone” i t. p. stały się ostat 

nio ecdziennem zjawiskiem na rynkach wileń 
skich. Policja prowadzące od dłuższego czasu 
konsekwentną akcję, zmierzającą do całkowite 
go wytępienia tej plagi, przyszła do przekona 
nia, iż w Wilnie grasuje jedna, dobrze zorga 
nizowana banda złodziejska, która wyspecjslizo 
wała się w tym swoim przestępczym zawodzie. 

Świ prganizacja bandy, posiadającej 
swoich „naganiaczy“, „wywiadowcow“ i t d. 
znacznie utrudniała walkę z tem złem. 

    

W ub, w'orek wywiadowey polieji stwierdzili, 
iż większość członków bandy zebrała się na ryn 

ku Łukiskim. W związku z tem przeprowadzo 
no obłąwę, zatrzymując 15 członków bandy, 

w tej liczbie znanych „„specjalistów*: Aleksan 

dra Łago, Jana Mrozinkiewicza, Zelmana Stie 
kolszezyka, Olimpję Wasilewską i innych. 

Wszystkich zatrzymanych przekazano do 
dyspczycji władz sądowo-śledczych. 

Przy zatrzymanych znalezione również na 
rzędzia, potrzebne do uprawiania tego oszukań 
czego procederu. Skonfiskowano je i załączono 
w charakłerze dowodu do akt sprawy, (©). 

  

Okropna Śmierć trzyletniego dziecka 
Mieszkanka wsi Hikowszczyzna, gm, nowo- 

pohoskiej (pow. brasławski) Adela Apalko pozo 
stawiła w mieszkaniu przy palącej się lampie 
naftowej (hez szkła) swego 3-letniego syna, sa 

GREKA 

Wynagrodzenia za przejęte na wlas- 
ność państwa nieruchomości 

24 września 1935 roku odbyła się w Urzędzie 

Wojewódzkim Wileńskim jawna rozprawa admi 
nistracyjna, podczas której ustalone zostało wy 

nagrodzenie za przejęte na rzecz Państwa w 
myśl ustawy z dnia 17 grudnia 1920 roku nie 

ruchomości ziemskie: ANTONOWO, powiatu po 
stawskiego, b, własność Józefa Przeździeckiego 
oraz TKACZEWSZCZYZNA, pow, dziśnieńskie 
go, b. własność Józefa Grabowskiego, w łącznej 
wysokości 46.240 zł. w złocie według równowar 
tości 1 zł. w zł, — 900/5332 g czystego złota. 

Kina i Filmy 
„WALC WIOSENNY* (HELIOS), 

„Powodzenie jpsuje* — mówi przysłowie 
„Szczególnie filmowców * — należałoby dodać. 
Su sy, kłóre od czasu udźwiękowienia filmu 
olnosi produkcja filmowa wiedeńska — nie wy 
szły jej na dobre, Wiedząc, że komedje made in 

Austria robią kasę, zaczęto produkować je en 
gr Rezultaty, jak mależałoby zgóry przewi- 
dzieć — są opłakane. Bo, chociaż melodje Jo- 
kanna Straussa są piękne, jednak nie wystar 
czające, by zastąpić akcję i grę artystów. Akcja 
obrazu „Wale wiosenny* jest zbyt nikła i mało 
„ogiczna, Film rozpoczyna się bardzo zgrabnie 

(balonik, puszczony ręką dziecka wznosi się do 
okien konserwatorjum, przyczem widzimy róż- 
ne oddziały podczas lekcji), łecz wkrótce przy- 
jemne wrażenie, odniesione z początku — roz- 
wiewa się, Reżyser filmu — Paweł Fejos zapo 
mina widocznie, że nawet najbardziej przyjemny 
śpiew nie może zaobsorbować uwagi widza w 
ciągu całego seansu. Poza paru ładnemi scenami 
(wycieczka mczni konserwatorjum, szczególnie 
scena w oberży) — uwagi widza nie przykuwa 
absolutnie nic. Adele Kern, poza ładnym gło- 
sem nie ma żadnych warunków filmowych. 
Szczególnie niefortunnie wypadły zbliżenia jej 
podczas śpiewu (z powodu wyjątkowo brzyd- 
kiegu układu ust), Doskonały komik — Szóke 
Szakall nie ma zupełnie pola do popisu, reszta 
obsady (poza doskonałą w epizodzie jako stara 
suflerka — Friedy Richard) — słaba. W rezulta 
cie — film jest produktem tandetno-seryjnym, 
odartym skrzętnie z wiedeńskiego wdzięku i tem 
peramentu. = 

Jako nadprogram — doskonale popisy slyn 
nej orkiestry kobiecej amerykaūskiej oraz maly 
filmik przyrodniezy, zgrabnie zrobiony. A. Sid. 

  

   

      

ma zaś wyszła na podwórze. Po kilkunastu 
sminutach, gdy wróciła, znalazła dziecko mari 
we z palącą się na niem bielizną. Ciało chłopca 

było miejscami zwęglone. 

Na wileńskim bruku 
BÓJKA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM. 

QOnegdaj wieczorem w zakładzie pogrzebo 
wym Turło przy ulicy Zawalnej miał miejsce 
„uastępujący wypadek: 

Do zakładu zgłosił się b. spólnik Turły, Wą 
ekiewiez w tpwarzystwie znajomego i zażądał 
od Turły wypłaty pewnej kwoty. Rozmowa 
zamieniła się w sprzeczkę, w czasie której Tur 
ło porwał stojący na ladzie masywny, dębowy 
krzyż i dwukrotnie uderzył nim po głowie 
Wąckiewicza eraz jego znajomego, 

Zajście zlikwidowała policja. Poszkodowa- 
nym pierwszej pemocy udzielił» pogotowie. (e). 

ROBOTNIK ZASYPANY W ROWIE KANALI- 
ZACYJNYM. 

Wezoraj w godzinach  przedpoludniowych 
na ul. Wileńskiej przy zbiegu Benedyktyńskiej 
ściany rowu kanalizacyjnego, skutkiem złego za 
bezpieczenia, ssunęły się przygniatając jednego 
z robotników, znajdującego się w tym czasie 
w newie. 

Krzyki robotnika zwabiły przechodniów. — 
Tłum gapiów, nacierający ze wszystkich stron, 
spowodował dalsze osuwanie się ziemi, co zna 
cznie utrudniało rebety ratownicze. 

Dopiero pe przybyciu policji, która rozpro 
szyła próżniaczy tłum, kolegom nieszczęśliwego 
udało się wydobyć sped zwałów ziemi poszko 
Gowanego, którego przewieziono do ambulator 
jum pogotowia ratunkowego, a stamtąd do szpi 
tala Św. Jakóba. (e). 

Ofiary 
B. Peowiacy i Legjoniści, zatrudnieni cza 

sowo przez Fundusz Pracy w II, III i IV Urzę 
dach Skarb, złożyli 2 zł. 90 gr. na. pomnik Mar 
szałka Piłsudskiego w Wilnie. 
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Mir. E. Kozłowski 
opuszcza Wilno 

Dziś opuści na stałe Wilno mjr. E. Kozłow 
ski ref. oświatowy komendy miasta Wilno. Mjr. 
E. Kozłowski przez szereg lat był znany na te 
renie sportowym jako działacz i organizator. 
Przez kilka lat zasiadał on w zarządach Wil. 

Okr. Zw. Piłki Nożnej, a ostatnio był prezesem 
Wi. Okr. Zw. Bokserskiego, 

Mjr. Kozłowski w sporcie wileńskim był 
bardzo popularny i lubiany przez młodzież. — 
Był on stałym bywalcem wszystkich imprez 
sportowych a zwłaszcza meczów piłkarskich. 

Mjr. Kozłowski został przeniesiony do N. 
Targu na stanowisko komendanta P. K. U. 

Wilno w ssobie mjr. Kozłowskiego traci je 
szcze jedną czynną jednostkę organizacyjną. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Inauguracja sezonu teatralnego 1935/36. 

Dziś, w czwartek dnia 26 września o godz. 8 w. 
dana będzie na przedstawienie inauguracyjne 

jedna z najświetniejszych komedyj AI, hr. Fred 
ry p. t. „DAMY I HUZARY* w następującej ob 
sadzi I. Jasińska-Detkowska I. Górska, St. 
Masłowska, 1. Pelakówna, H, Dunin-Rychłow 

ska, L. Zie'iūska, J. Žmijewska, Z. Mrožewski, 
W. Neubelt, A. Szymański, L. Wołłejko, W. Za 
strzeżyński. -— Reżyser — Wł. Czengery. 

— Dziś, w czwartek dnia 26 września © 6. 
98 rano spowcdu rozpoczęcia nowego sezonu, 
odbędzie się nisza święta za duszę $. p. Mar 

szałka Józefa Piłsudskiego w kościele św. Te 
resy (kościół Ostrobramski). 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Skowronek* — na rodzinę policyjną. 

Dziś o godz. 8.15 w. urocza i wielce melodyjna 
operetka Lehara „Skowronek*, która odniosła 
wielki sukces artystyczny. W rolach głównych: 
Bestani, Nochowiczówna, Szczawiński, Tatrzań 

ski, Wyrwicz-Wichrowski i Zayenda. Przedsta 
wienie dzisiejsze przeznaczone na rzecz rodzi 
ny policyjnej. 

— Jutrzejsza premjera „Holenderki* w 
yLutni*. Jutro wchodzi na repertuar pełna hu 
moru, werwy i pięknych melodyj słynna operet 
ka Kalmana „Holenderka*, która <ieszyła się 

olbrzymiem powodzeniem na większych scenach 
europejskich. Obsadę tworzy cały zespół arty 
styczny pod reżyserją K. Wyrwicz-Wichrowskie 
go. Nowe ma/ownicze dekoracje i efektowne 
kostjumy według projektów W, Makojnika do 
pełniają artystycznej całości. Zespół baletowy 
z udziałem M. Martówny i J. Ciesielskiego wy 
kona pomysłowe tańce i ewolucje, Przy pulpi 
cie A. Wiliński. Zainteresowanie premjerą wieł 
kie. 

   

  

  

  

   

   

TEATR „REWJA* 

Dziś, w czwartek, 26 września, w dalszym 
ciągu program rewjowy p, t. „Europa płonie* 
w wykonaniu czołowych sił zespołu z p. p. Rel 
ską, Ostrowskim, Żejmówną, Gronowskim, Czer 

wińskim, Szczawińską, Jaksztasem i zespołem 
baletowych w popisowych produkcjach. 

Codziennie dwa seanse o g. 6,30 i 9, 

RADJO 
W WILNIE 

CZWARTEK, dnia 26 września 1935 e. 

6,30: Pieśń; 6,33: Pobudka do gimn.; 6.34: 

Gimn.; 6,50: Muzyka; 7,20: Dzien. por.; Muzy- 

ka; 7.50. Program dzien.; 7,55: Gielda ro'nicza; 
8,00: Audycja dla szkół; 8.10—11.57: Przerwa; 

Czas; 1200: Hejnał; 12,05: Dziennik poł.; 

Koncert dla młodzieży, 13,00: Muzyka 
północna; 13,25: Chwilka dla kobiet; 13,30: Mu 
zyka popularaa; 14,30—15,15: Przerwa; 15,15: 

Odcinek pow.; 15,25. Życie kuliuralne miasta i 
prowincji; 15,50: Koncert Zespołu Niny Mań 
skiej; 16,00: Higjena ołówka — opow, dla dzie 
ci. 16,15: Koncert Ork. Mandoiinistów. 16,45: 
Cala Polska śpiewa; 17,00: „Z dziejów socja'iz 
mu w Polsce*; 17,15: Koncert ork. Kameralnej; 
17,50: Ksią: i wiedza. 18.00 Koncert solistów; 

18,30: Program na piątek; 18,40: Z operetek Kal 
mana; 19,00: . Przegląd litewski; 19,10.: Jak 
spędzić święto; 19,15: Pogadanka radjotechn.; 
19,25: Koncert reklamowy; 19,35: Wiad. spor 
towe; 19,50: Pog, aktualna; 20,00: Muzyka !ek- 

ka; 20,45: Dziennik wiecz.; 20,55: Obrazki 7 Po! 
ski współczesnej; 21,00: Słuch. „Czy mr. Browa 
jest winien?; 22,00: Nasze pieśni; 22,25: Koneert 

życzeń; 22,55—23.30, Muzyka taneczna; 23.00: 
Kom. met. 

PIĄTEK, dnia 27 września 1935 roku. 

6,30: Pie: 6,33: Pobudka do gimn.; 6.34: 

Gimnastyka; 6,50: Muzyka; 7,20: Dzien. por.; 

Muzyka; 7,50: Program na sobotę; 7,55: Giełda 

rolnicza; 8,00. Audycja dla szkół; 8,10—11.57: 
Przerwa; 11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Dz. 

południowy; 12,15: Audycja dla szkół; 12.40: 
Koncert zespołu Z,'Grossmana: 13.25: Chwilka 
d'a kobiet; 13,20: Z rynku pracy; 13,35: Muz, 
pop.; 14.30—15.15: Przerwa; 15,15: Odcinek po 
wieściowy; | : Życie kulturalne miasta i 
prowincji; 15,50: Polskie Zespoły Wokalne mu 

zyki lekkiej; 16,00. Pog. dla chorych; 16,15: 
Koncert w wyk. ork. T. Seredyńskiego; 16,45: 
Chwilka pytań dla dzieci; 17,00: W wytwórni 
surowic i szczepionek; 17 „Minuta poezji; 
17,20: Recital skrzypcowy Szymona Bakmana: 

Poradnik sportowy;18,00: Temat z war 
1i; 18.30: Pogadanka aktualna; 18,40: Pro 

gram ma sobotę; 18,45: Dzieci i jagody, drzew 
ka i tytoń; 18,55: Ze spraw /itewskich; 18,05: 
Koncert reklamowy; 19,15: Biuro Studjów roz 
mawia ze słuchaczami; 19,25—22,10. Purytanie 
op. w 3 aktach Bellini'ego; W, przerwie — Dz. 
wieczorny; Obrazki z Polski współczesnej: — 
22,10. Wiad. sportowe; 22,25: Z tamtej strony 
Pirenejów; 23,00: Kom. met.; 23,05—23,30: Mu 

  

    

  

  

  

      

    

  

    

    

    

    



Dziś; Cyprjana i Justyny 
| Czwartek 

Jutro: Koźmy i Damjana 

26 | wschód słońca—godz. 5 m. 10 

Wrze Zachód  słońca—godz. 5 m. 11 dz = 

   

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteerologji U. S. B 
w Wilnie z dnia 25.X1. 1935 r. 
Ciśnienie 757 
Temp. średnia + 12 
Temp. najw, + .17 
Temp. najn. + 6 

d: — 
Wiatr.: połudn.-zach, 
Tend. bar.: wzrost 
Uwagi: pogodnie 

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Stopniowy wzrost zachmurzenia aż do desz- 
czów. — Temperatura bez większych zmian. 

Umiarkowane wiatry z kierunków południa 
wych. W Tatrach i na Podhalu wiatr halny. 

DZIŚ DYŻURUJĄ APTEKI: 

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

Ponadto dyżurują wszystkie 
przedmieściach prócz Śnipiszek. 

RUCH POPULACYJNY. 

— ZAREJSTROWANE URODZINY. 1) Tur- 
łówna Rejza, 2) Fajnberg Musia, 3) Dusiewiczów 
ma Alina, 4) Gellerówna Gita, 

  

apteki na 

  

„KURIER* z dnia 26 września 1935 r. 

NIKA 
— ZAŚLUBINY: 1) 

Gendelerówna Sora. 
— ZGONY: 1) Druszkowska Aleksandra ucze 

niea, lat 14; 2 Grodzieńska Fejga, lat 83; Święt 
kowska Marja lat 38, 

PRZYBYLI DO WILNA 

— Do hotelu „Georgesa*, pułk, Milan Ham 
ski Maksymiljan z Grodna; Matusewicz Adolf 
@ Kalisza; Malinowski Władysław inż, z War- 

szawy; por. K'eczeński Karol z Warszawy: Ma 
linowski Alfred, administrator z Woropajewa; 
ks. Budro Piotr ze Święcian; Ajzenberg Symcha, 
kupiec z Warszawy; Pławiński Antoni, rolnik 
z Warszawy. 

Blumental Gerasim — 

  

   

   

   

MIEJSKA. 
— WYBÓR NOWEGO CZŁONKA KKO. W 

związku z wyborem dyr, Zasztowta, członka Ra 
dy Komunalnej Kasy Oszczędności, na członka 
Zarządu KKO., na najbliższem posiedzeniu Ra 
dy Miejskiej dokonany zostanie wybór nowego 
członka Rady KKO. 

— UPORZĄDKOWANIE WJAZDÓW DO MIA 
STA, W najbliższym czasie Zarząd miasta przy 
stąpi do uporządkowania wjazdów do miasta od 
strony ul. Antokołskiej i Beliny, Kosztorys robót 
obliczony został na 45.000 zł. Roboty te finansuje 
Fundusz Pracy, 

— BUDOWA MOSTU PRZEZ WILENKĘ. 
Magistrat projektuje przystąpić wkrótce do budo 
wy mostu przez Wilenkę na drodze Puszkarnia— 
Kuczkuryszki. Brak połączenia na tym odcinku 
daje się bardzb dotkliwie we znaki wszystkim 
okolicznym mieszkańcom i w sprawie tej niejed 
nekrotnie interwenjowali oni w Zarządzie miej 
skim. 

PAN| ?enjm! SPRZEDANY GŁOS 
Józef Schmidt 
DSASINO| 

Film całkowicie śpiewany w jęz. niemieckim. 
Nad program: Świetny dodatek „KRAKATOA” 
oraz najnowsze aktualja. Początek o g, 4ej 

Wstrząsający film niesamowity, arcydzieło pełne grozy i niesamowitości 

POWRÓT FRANKENSTEINA 
(DALSZA 6 WĘDRÓWKA STRASZNEGO MONSTRUM PO ŚWIECIE) 

W roli 

główn. BORYS 
Wspaniale pomysly, režyserskie i techniczne. 

HELIOS| Dziś 
Film, który porywa widzów I 

Nad program: Dodatek i aktualja. 

KARLOFF 
Pocz. o 4-ej 

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

NADPROGRAM : Aktualja. — wiony w języku niemieckim. 

  

KOTŁY DO OGRZEWAŃI 
CENTRALNYCH 

pat. „Hėntscha“ 

Film mó- 
Seanse 4, 6, 8 i 10,20 

LOKAL 
do wynajęcia 

Skopėwka 7 m. 1 

DO WYNAJĘCIA 
lokale, składające się 

  

opalać można każdym, nawet najtańszym 
opałem. Stąd znaczne zmniejszenie 

< kosztów utrzymania. 

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

POZNAŃ — RATAJE 7 
SABA Przedstawicielstwo: Sz. Rudomiński 

Wilno, ul. Zawalna 28. 

   
  

  

z 3ch i 4ch pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
Dowiedzieć się w domu! 
nr, 22 przy ul. Mickie- 
wicza .u dozorcy, lub! 
tel. 12-25 w godz. 8—2 

i od 5—8 

MIESZKANIA 
3, 5 i 6 pokojowe 

ze wszelkiemi wygod. 
do wynajęcia 
ul. Ofiarna 2 

MIESZKANIE 
6 pokoi ze wszelkiemi 
wygodami do wynajęcia 

Kolejowa 15 

    

  

  

MIESZKANIE 
3 pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami — 

ul Krakowska 51 

— PRZY PRZECZULENIU, bólach głowy, 
bezsenności, cspałości, przygnębieniu, uczuciu 
lęku, posiadamy w naturalnej wodzie gorzkiej 
Franciszka - Józefa niezawodny środek domowy 
d5 usunięcia wszelkich zaburzeń przewodu po 
karmowego w każdym jego odcinku. Zalecana 
przez lekarzy. 

COREL TTT POZORU OC AO ROBOCZA 

— MAGISTRAT WYKRUPUJE PRYWATNE 
GRUNTA NA UL. NADBRZEŽNEJ — ANTOKOL 
SK Prowadzone obecnie roboty przy budo- 
wie bulwaru nad brzegiem Wilji nasunęły konie 
czność poszerzenia ul, Nadbrzeżnej — Antokol 
skiej. Ponieważ roboty obejmują teren prywat- 
nych gruntów, Magistrat postanowił grunła te 
nabyć. Wkrótce nawiązane zostaną pertraktacje 
z waścicielami tych posesyj. 

  

  

WOJSKOWA. 

— Uwadze jroborowych rocznika 1917-g0. — 
Referat wojskcwy Zarządu miasta przeprowa 
dza jak wiadomo, obecnie rejestrację mężczyzn 
urodzonych w roku 1917. Rejestracja kończy 
się 30 bm. Pomimo to jednak że do końca reje 
stracji pozostał niespełna tydzień, wielu z pobo 
rowych nie zarejestrowało się. Należy nadmie 
nić, że wszystkich którzy w terminie nie zare- 
jestrują się, czekają dotkliwe kary. Zaraz po 
upłynięciu terminu rejestracji referat wojsko 
wy sporządzi szczegółową listę poborowych, któ 
rzy uchyli'i się od rejestracji. Lista ta przesła 
na zostanie starostwu grodzkiego, które winnym 
wymierzy surowe kary. 

   

PRASOWA. 
— Konfiskata „Biełaruskiej Krynicy*. — 

Starosta grodzki zarządził zajęcie czasopisma 
białoruskiego , Biełaruskaja Krynica", Nr. 34 z 
dnia 25 bm. za zamieszczenie rezołucji biało 
ruskiego komitetu narodowego z dnia 24 bm. 
w sprawie ustosunkowania się władz polskich 

   

Cały świat podziwiał to arcydzieło, teraz kolej 

do szkolnictwa białoruskiego. Rezolucja ta za 
wiera przestępstwo przewidziane w art, 170 k.. 
k. (rozszerzania nieprawdziwych wiadomości, 
mogących wywołać niepokój pub'iczny). 

GOSPODARCZA. 
— Rejestracja dorożek konnych, wozów cię 

żarowych i asenizacyjnych. Urząd Przemysłowy 
miasta przystępuje w najbliższym czasie do re 

acji wszystkich dorożek konnych, wozów 

rowych i asenizacyjnych. Rejestracja potr 
wa kilka tygodni. 

— Projekt zniesienia przymusu rejestracyj 
nego. Jak się dowiadujemy, zarząd miasta za 
mierza, poczynając od Nowego Roku, znieść 
przymus rejestrowania się wszystkich zakładów 
spożywczo-szynkarskich. Dla właścicieli tego ty 
pu przedsiębiorstw będzie to znaczna ulga, gdyż 
nie będą mmsieli ponosić stosunkowo dużych 
kosztów rejestracyjnych. ы 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— „ZAGADNIENIE SZTUKI LUDOWEJ* To- 

warzystwo Popierania Przemysłu Ludowego w 
Wilnie urządza w piątek dnia 27 bm. o godz, 8 
wiecz. w sali Stowarzyszenia Techników przy 
ulicy Wileńskiej 33 wieczór dyskusyjny z refera 
tem ks, dr. P, Śledziewskiego p. t. „Zagadnienie 
sztuki ludowej" z pokazami sztuki ludowej wi 
leńskiej Wstęp wolny 

RÓŻNE. 
— AUTOBUSY DO CMENTARZA ŻYDOW- 

SKIEGO, W dmach 30 września 1935 roku oraz 

1, 2,8, 4i 5 października 1935 r. od godziny 6- 
rano będą uruchomione wozy na cmentarz ży 
dowski od Ratusza, 

Cena biletu do cmentarza żydowskiego od Ra * 
tusza, Poczty i Królewskiej — 20 gr., a od mo 
stu Zarzecznego, Krzyża i Rynku — 15 gr. 

Bilety z przesiadaniem można nabywać na 
wszystkich linjach. : 

na Wilno! Film, który nie potrzebuje reklamy 

BENGAL|--Garry COOPER 
W tych dniach uroczyste otwarcie sezonu ! 

UWAGA! W.bieżą- 

cym programie p. t. REWJA | 
Kino HELIOS I 

EUROPA PŁONIE 
nieodwołalnie OSTATNIE DNI pożegnalnych wysiępów znakom. humorysty, ulub. cał, Wilna 

Al. GeE-omowskiego 
  

BALKON 25 gr. REWJA Program 40» „EUROPA PŁONI 66 Rewja w 2cz. 
i 15 obrazach, 

Z udziałem ulubieńców Wilna: K. Ostrowskiego, Basi Reiskiej, Mary Żejmówny, Gronowskiego 
Czerwińskiego, Jaksztasa, Atrakcje: „Nemezis*, „Babie lato w Bernardynce*, „Całuj mnie kochanku* 
„Kiedy Wańka idzie w tan", „Gdy Hiszpanka kocha”, „Europa płonie". Mutorz i kompozytorzy 
Sziechter, Ostrowski, Sławek, Abranam, Kropiwnicki, Katz,iin. Codziennie 2 seanse o godz. 6 % 

9 wiecz. 

OGNISKO | 
  

W niedzielę i świę'a 3 seanse 4.15, 6.45 i 9.15, W soboty kasa czynn do g. 10 wiecz 

Dziś wielki film grozy i niesamowitości p. t. 

BCZARNY KOTA 
W rolach głównych; po raz pierwszy raze dwaj mistrzowie maski Borys Karloff Bela Lugost 
Nad program: 

SPRZEDAM 
około 25 ha ziemi uprawnej, rzeka, las, łąki, 
12 klm. od Wiłna, 3 klm. od kolei, szosa, mogą 
być mniejsze działki. Informacje, Wilno, ulica 
Zawalna Nr. 10 — Sadowski, "ub poczta Biała- 
Waka, 
  

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. 

  

  

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

DOKTÓR Rutynowana 

nauczycielka 

  

   
    

  

    
    

CENY NISKIE 

Wilno, Mickiewicza 5. 

Dla Siebie i na upominki! 
WSPANIAŁY WYBÓR 

KAŁAMARZY-KOMPLETÓW 
Marmurowych, bronzowych i kryształowych 

oraz biurowych i szkolnych 

Władysław Borkowski 
Tel. 372 

Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna 

| do wynajecia 

i 

  

Pokój 
ładnie umeblowany 

do wynajęcia 
Ofiarna 4 1, tel. 14-78 
w godz. 9—11 i 4-5 

Mieszkanie 
4 pokoje z kuchnią 
do wynajęcia 

ul. Dzielna 36 

  

CENY NISKIE     Gimnazjum  Stowarzy LEKCJI 
szenia Szkoły Średniej francuskiego 

w Brasławiu z 
konwersacji udzielam 

poszukuje najnowszą wypróbowa- 
od zaraz ną metodą. Ceny niskie 

praktykantki Wiwulskiego 29, m. 9, 

z ukończonym fakulte- 
tem matematyczno-przy 
rodniczym. Warunki 
skromne do omówienia 
  

Przygotowuję 
do I-ej ki, i udzielam 
korepetycyj za mieszka 
nie, ewentualnie za obia 
dy. Zauł. Dobroczynny 

Nr. 3 m. 20, 

do 12-ej w poł i od 2—4 
  

DOKTÓR 

Marja 

PetrusewiCZOWA 
chorobv kobiece 

wznowiła przyjęcia 
codziennie od 10—12 
rano i od 5—7 wiecz. 

ul. Mickiewicza 37 
tel. 3—98.   

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 

powrócił 
od g. 9—1 i 5-8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skėr- 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

DOKTÓR MED. 

J. PIGTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

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

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul, Wielką 10—4 
tsmże gabinet kosmet 
usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w. 
u!. 1. Jasińskiego 5 — 20 
róg Ofiarnej (obok Sądu 

  

  

  

konwersacja francuska,. 
— poszukuje posady — 

demi place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil.. 

dla A. T. 

ZA NOCLEG 
będę gotować obiady 

R RR jub 2-ch os. 
Łaskawe zgłoszenia — 
ul. Mickiewicza 60 - 1% 

Młoda panna 
o skromnych wymaga- 
niach prosi o jakąkoł-- 
wiek uczciwą pracę, maz 
b. dobre referencje po- 
ważnej firmy, gdzie pra- 
cowała jako pomocnica: 
skłepowo-biurowa. Pro 
szę łaskawie zadzwonić 
22 02 od 8 do 10 rano 

Lekcji śpiewu 
na warunkach b. dogod= 
nych udziela S$. Grabow- 
ska (dyplom. konserw.) 
Zapisy przyjmuje od g. 
3—5 pp. Garbarska } 

m. 25 

Służąca 
samodzielna poszukuje 

| ргасу, włada językamó 
| pomace niemieckim š 
rosyiskim. Oferty do 
ministracji „Kurjera 

Wileńskiego 

  

  

  

    pod praca. 
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