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„nu rzeczy i wiele tych przyczyn wymie 
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Mało zrozumiała dla przeciętnego | 
śmiertelnika nazwa nauki — etnosocjo 

łogja, jak się okazało, określa gałęź wie 

dzy bardzo interesującą. 

Gdzieś na zachodzie Polski w Poznań 

skiem nauka ta może jest niepotrzebna, 
ale dla nas mieszkańców terenów wscho 

dnich, terenów etmicznie niejednolitych 

daje ona wyniki wprost rewelacyjne. 

Wykazał to niezbicie dr. Obrębski na 

zjeździe poświęconym Polesiu w War- 
szawie. 

Góż 'to jest elnosocjologja? Со ją im 

teresuje? Jest bo — nauka o wpływie 

warunków socjałnych na pierwiastek et 

niczny na określonem terytor jum. 

Inaczej. mówiąc nauka ta bada, w ja- 
%i sposób istniejące na określonym te 

remie warumki życia ludnošei oddziały” 

wują na tworzenie się, zachowanie lub 

zmianę poczucia narodowościowego tej. 
hudności. 

Etnosocjologja więc wyświetla przy 

czyny i skutki, określa dynamikę proce 

sów asymiiacyjnych, upadku i powsta 

wania poczucia odrębności etnicznej i 

odrębności kulturalnej. 

Czy trzeba udawadniać, że tego ro 

dzaju nauka w odniesieniu do terenu 

ziem byłego W. Ks. Litewskiego, do hi 

storji podboju kulturalnego tych ziem 

przez Polskę, posiada wiele, bardzo wie 

le do powiedzenia. 

Wnioski, jakie ze studjów etnosocjo 

łogicznych można wyciągnąć mają nie 

zaprzeczoną wartość praktyczną dla po 

lityki aktualmej, o ile badaniami objąć 

okres historji najnowszej, historji lat o 

statnich, 

Dr. Obrębski właśnie to zrobił w od 

niesieniu do Polesia. Zrobiono mu jeden 
tylko poważny zarzut, że te same spo 

strzeżenia jakie on poczymił w odniesie 

nia cło Polesia można przemieść żywcem 

ma inne tereny: na północ i na południe. 

Z punktu widzenia Wilna i Wileńszczyz 
my to nie jest zarzut, a zasługa, 

W referacie dr. Obrębskiego, mimo, 

iż był om pozbawiony jakichkołwiek tem 

dencyj politycznych, odbiły się jak w 

źwierciadle najważniejsze grzechy i błę 

dy naszej administracji, maszego zie- 

Dr. Obrębski wcale nie jest optymi- 

nosocjologa ma Polesiu w latach 1921 

do r. 1931 ło jest, w okresie od jednego 

powszechnego spisu do drugiego nie by 

ło zmiam na naszą korzyść; że wpływy 

etniczno-kulturalne elementu polskiego 

nie wzrosły, a zmalały. 

Wiele mogło być przyczyn tego sta 

miał prelegent, jedna z nich jest jednak 

najważniejsza. Trafia w sedno.   Za przyczynę tę uważą prelegent 

Wilno, Piątek 25 Września 1936 r. 

KURJER WILEŃSKI 

Elita napływowa 
czyjli 

runku oparcia rozwoju kulturalnego, go 

spodarczego i społeczn. kraju o inteli- 

gencję miejscową wyszłą z ludu, o inteli 

gencję, która może z krwi mnie polska 

byłaby z duchu polska i przywiązałaby 

się do państwowości polskiej i kultury. 

Nie było starań o stworzenie tej inte 

iigemcji z miejscowej młodzieży. Odwrot 

nie polityka przerzucania funkejonarju 

szy państwowych do miejsc odłegłych 

od stron rodzinnych, odgrodziła murem 

wzajemnego niezrozumienia rządzących 

i rządzomych, górę i dół. 

Wskutek wzajemnego niezrozumie- 

nia, nieufność rosła. Zamiast wzajemne 

go zbliżenia powstało i pogłębiło się po 

czucie obcości, to poczucie, o kltórem 

już kiedyś pisaliśmy, że w konkretnych 
jaskrawych wypadkach wyrasta do sło 

sunku takiego — jak do okupanta. 

Czyż można winić naszego doskona 

iego policjanta mazura, lub poznańczy 

ka, o ta, że nie umie wczuć się w psy* 

chikę poleszuka? 
Dla niego ciemny i brudmy chłop po 

leski w porównaniu z dostatniem gospo 

darstwem ojca Ž za Wisły i Bugu jest 

wstrętnym chamem, do którego nie mw 

że go przekonać żaden okólnik, nakazu 

jący grzeczmość i uprzejmość w słosun 

ku do hudmości. 

Poza. formami zewnętrznego taktu. 

zawsze pozostanie ną dnie serca poczu 

cie wyższości, a może i poczucie żalu 

  

i krzywdy, że jego, człowieka przyzwy” 

czajonego do: imnego poziomu kultury, 

rzucono gdzieś między bagna dal:kv 

od swoich. 

Bohaterstwo rzadko bywa zjawi” 

skiem masowem, 'to też nie można mó- 

wić o masowem dobrem spełnianiu 

swych obowiązków przez wszystkich 

tych, którzy wbrew woli tworzą elitę 

społeczmą na Polesiu. 

Napływowa elita nie garnie się do 

współżycia kulturalnego i towarzyskie” 

go z miejscową ludnością, Nie dz wnuego 

że tego nie czyni, ale też nic dziwnego 

że wśród tej elity ukrywa się w głębi 

serca poczucie krzywdy z powodu swe- 

go rodzaju wygnania. 

Tembardziej uczucia krzywdy nurtu 

ją w sercach tubylców. Czują, że są trak 

towani jako coś gorszego, czują, że ich 

dzieci nie mają szans zajęcia w hierar 

chji społecznej wyższych stanowisk, że 
wszystkie te stanowiska obsadzą eie- 

menty napływowe hub w najiepszym wy 

padku „z miejscowych panów". 

A jeżeli chodzi g „panów ludność i 

do nich może mieć też słuszme żale. Ta 

hadność jeszcze zachowała w pamięci 

czasy, kiedy pastwisko i las były nie- 

mal rzeczą niczyją, kiedy drzewo, grzy 

by i jagody mie miały tej wartości, 20 

dziś, i mie były strzeżone. Serwituty utr, 

wałome przez zaborcę i dotychczas nie 

zlikwidowame utwierdziły ludmość w 

tym błędzie, przyzwyczaiły do gospodar     

Cena 15 groszy 

  

uczmy się etnosocjologii 
fakt, że nie było wysiłku władz w kie: ki bardziej pasterskiej niż 

Dziś jeżeli są pieniądze 

rolniczej. 

na zlikwido- 

wanie serwitutów, to w każdym  ra- 

zie niema ich na meljorację nieużytków 

i napół nieużytków, 

Zlikiwidowanie serwitutu w tych oko” 

licznościach stawia często chłopa w 
gorszej sytuacji niż przed likwidacją. 

Nie dziwnego więc, że narasta poczu 
cie krzywdy. Poczucie krzywdy nie jest 

właściwem podłożem dla procesów asy 
milacyjnych, a bieda nie sprzyja rozwo 

jówi kultury. Tymczasem tylko po 
przez kulturę można ludność związać ze 

społeczeństwem i z organizacją tego spo 
łeczeństwa — Państwem. 

Wystarczy tego cośmy tu powtórzy 

li za referentem i dyskutującymi na Zje 

ždzie Poleskim, aby się przekonać, że 

etnosocjologja nie jest nauką oderwaną. 

Mówi oma w. sposób. naukowy i zro 
zumiały nawet dlą napływowej elity to, 
co my ludzie miejscowi i beż tego dos 

konale rozumiemy, 

Wydobywa na powierzchnię tragicz 

me nieporozumienia, które co krok spo” 

tykamy, nieporozumienia pomiędzy na 

mi i tymi, którzy chcą nas uszczęśliwiać 

wbrew naszej woli i nie chcą nas przy” 

brać sobie do pomocy, bo nie mają za 

ufania, bo obawiają się obdzielić 

nadmiarem władzy. : 

Uczmy się wszyscy etnosocjologji — 

może to usunie nieporozumienia. 

nas 

Piotr Lemiesz. 

Palestyna bazą wojskową Anglji 
LONDYN. „Times* ogłasza interesujący ar- 

tykuł swego korespondenta z Jerozolimy © By- 
tuacji wojennej w Palestynie, „Times* podaje 
cyfrę wojsk brytyjskich, skoncentrowanych ©- 
becnie po nadejściu nowych posiłków w Pale- 

stynie na 30 tys. Cyfra podana przez „Times* 
| rjewątpliwie jest autentyczna i stanowi praw- 
dziwą rewelację, ponieważ dotychczas przypusz 

| ezano, iż ilość wojsk brytyjskich wraz z wy- 
| słaną obeenie dywizją wynosi najwyżej 20 tys. 

  

Przedstawiciele nauczycielstwa polskiego u Naczelnego Wodza 

  

23 b. m. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw, Edward Śmigły - Rydz przyjął delega 
"cję prezydjum Związkw Namczycielstwa Polskie gó w osobach; prezesa Kolanki, wiceprezesa 
Nowickiego, przedstawiciela sekcji szkół średnich Drzewieckiego, redaktora naczelnego ,Gło- 
su Nauczycielskiego" Frysza i Piotra Podatzgiela. Delegacja zamełdowała Naczelnemu Wodzo 
wi o złożeniu przez namczycielstwo na Fundusz Obrony Narodowej kwoty 100.000. złotych w 
obligacjach Póżyczki Narodowej. 'Na zdjęciu naszem Wódz Naczelny w. otoczeniu delegacji 

mauczycielstwa. 

| 

  

Cyfra 30 tys. wojsk jest oczywiście niepropor- 
cjonalnie wielka na tak małym obszarze jak 
Palestyna, której ludność wynosi zresztą tylko 
1,200 tys. To też wytłumaczenia tego faktu 
szukać należy nietylko w konieczności zwal- 
czania powstańców arabskich, ale i w pewnych 
innych faktach, których łatwo domyślić się z 
artykułu „Timesa*, Analizując, jakiemi dro- 
gami powstańcy arabsey doszli do posiadania 
broni, „Times* stwierdza, że znaczną część sta- 
nowi broń, którą fellahowie posiadali przed 

wojną i której nigdy nie oddali, Pozatem po- 
kaźną ilość broni pozostawiła w kraja wojna, 
Jest to broń pochodzenia niemieckiego, turec- 
kiego i brytyjskiego. Bogatem źródłem dostawy 
broni jest również niechroniona i trudna do 
obrony granica, jaką z Transjordanją tworzy 
rzeka Jordan. W Transjordanji każdy człowiek 
posiada strzelbę i często ją ze sobą nosi. Rów- 
mież przez granicę syryjską odbywa się szmu- 
giel broni. Niewielką ilość broni Arabowie otrzy 
mują także drogą morską, przyczem broń tę 
dostarczają małe stateczki, a nawet barki, Ale 
te wszystkie drogi dostawy broni nie wytło- 
maczą pojawienia się u powstańców karabinów 
maszynowych i rewolwerów automatycznych, 
Broń ta, jak podkreśla „Times*, pochodzić me- 
że tylko z zagranicznego źródła. „Times* kie- 
ruje swoje podejrzenia pod adresem pewnego 
europeiskiego mocarstwa, którego nie wymie- 
mia. „Times“ oświadeza, że Arabowie posiadają 
obecnie nowe zapasy pieniędzy, bez których 

nie mogliby prowadzić akcji powstańczej. Wy- 
daje się wielce prawdopodobnem, że Arabowie 
otrzymują pieniądze z obcego źródła. 

Powyisze rewelacje „Timesa* dowodzą, że 

skoncentrowanie przez W. Brytanję na wschod- 
nim krańcu morza Śródziemnego wielkiej sto- 
sunkowo siły 30-tysięcznej, ma związek nietylko 
e aaburzeniami w Palestynie.
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Straże przednie wojsk płk. Yague 
rozpoczęły walkę z czerwoną milicją 
przed bramami Tołedo w odległości ok. 
500 mełrów od Alkażariu. 

Sainoloty powstańcze zrzuciły pono 
wnie nad Alkazarem zapasy żywności 
oraz odezwy, w których obrońcy Alka 
zaru zostali zawiadomieni, že uwolnie 
nie ich jest rzeczą kilku najbližszych 
godzin, 

Stacja radjowa w Sewilli donosi, że 
partja komunistyczna w Madrycie ogło 
siłą odezwę, która stwierdza, że położe 

ne obeene iest nader poważne i niehez 
pieczeństwo ataku na Madryt zbliża się 
z każdą chwilą. 

TENERIFA. (Pat.j Radjostacja tutejsza do- 

nosi, że kołumna płk, Yague posuwa się na- 

przód w kierunku Toledo. W Ailkazarze zostały 

wozrzueone ulotki informacyjne, że atak eelem 

uwolnienia oblężonych zostanie rozpoczęty w 

«ciągu 48 godzin. 

Na odcinku Talavera został rozpoczęty atak 

na Sanmartin i Devaldeiglesias. 

Za kilka dni Madryt ma być zaatakowany 

z dwóch stron i ad strony Talavema i Guadar- 

rama, 

Garnizon w Lerida zbuntował Się i rozruchy 

rozszerzają Się ną całą prowincję. W Kartage- 

mie wybuchły rozruchy wśród załóg stojących 

w porcie statków. 

BARCELONA. (Pat.) Trzej porueznicy pie- 
<choty pułku Badajoz, skazani w poniedziałek 

na karę Śmierci, zostali wczoraj rozstrzelani. 

Trybunał ludowy ogłosił wyok w procesie 
przeciwko 6-ciu innym oficerom tego pulku. 

Kpt. Louis Oller, porucznicy Tomes, Manzique 
4 Ernesto Guevedo zostali skazani na Śmierć. 

For. Recaredo Garcia na lożywotnie więzienie, 
zaś ppor. Jose Ojeda uniewinniono, 

Masy wód 
runęły na powstańców 

PARYŻ. (Pat.) Agencja Mavass donosi z Ma- 
sirytu, że wczoraj wieczorem wojska rządowe 
zburzyły tamy na rzece Alberche, Olbrzymie 
masy wód runęły w doliny położone znacznie 
niżej. 

Samoloty rządowe stwierdziły, że powstańcy 

koncentrują swe siły na brzegach rzeki, groma 

dząc ta mzarazem znaczne zapasy materjału 
wojennego oraz wiele armat, Dotychczas nie- 

wiadomo, jakie były następstwa zburzenia tam, 
lecz przypuszczają, że nagła powódź musiała 
apowodować znaczńe straty w matetjale wojen- 

nym. ла ai 

Rekwizycją 
bronią się od zmoknięcia 

Wobec deszczów i 

niepogody 

dhugotrwałego okres 

w Barcelonie wczwano wszytkich fa 

brykantow płaszczów i peleryn nieprzemakal 

nych do. złożenia posiadanych zapasów w prze 

ciągu 24 godzin w naczelnej komendzie milicji, 

Osoby prywatne posiadające którekolwiek z.wy 

są zobowiążźane rów mienionych przedmiotów 

nież do oddania ich na użytek milicji. 

Rozwody 
RARCELONĄA (Pat) Prasa 

sowy (rybanał dle spraw rozwodowych, 

jący zaledwie dwa dni, otrzymał już 300 podań. 

— že donosi, 

istnie 

Anglja wraca do polityki ańtywłoskiej 
- W kołach dobrze poin 

+anowiska W. Bry 

LONDYN. (Pat) 

formowanych nągła zmiana 

tanji w.Genewie, która wyraziła się 

ciu przez KEdeńa żądania Abisynji pozostanie 

Lidze. zmacznym sto 

pniu -wrażeniom, inspekcyjnej 

po Morzu Śródziemnem przywiózł: sir Samuel 

Ноагё. 

Jak 

go lorda. admiralicji znalaziy 

głoszonej przez niego natychmiast po powrocie 

deklaracji na temat konieczności wzmocnienia 

w popar 

w przypisywana jest w 

jakie z podróży 

inspekcji pierwsze 

swój wyraz w O 

wiadomo rezuliai y 

brytyjskich baz morskich i lotniczych na Mo 

Akcja prze He 

pełne poparcie kanelerza 

a który wskutek 

rzu. Śródziemnem:. zamierzona 

posiadająca 

Chamberlaina, 

najbardziej decydu 

are i 

skarbu Neville 

nieobecności premjera jest 

jącą osobistością w rządzie, z natury rzeczy 

dotyczy Włoch, które jedynie mogą zagrozi 

bezpieczeństwu imperjalnych linij komunikacyj 

nych po przez Morze Śródziemne. 

na lin się więc 

Samuela Hoare, 

Rząd brytyjski, decydując 

ję wydkniętą przez sir zda je 

  

  

  
| 

  

| bronią się wewnątrz Aleazaru, Wojska rządowe 

'tyleryjskiemi, widać ślady pożaru. Bezustannie 

„KURJER“ z dnia 25 września 1936 r. 

Z odsieczą obrońcom Alkazaru 
feszczejpół kilometra 

Alkazar się broni 
PARYŻ. (Pat.) Donoszą z Burgos, iż rząd 

powstańczy kategorycznie zaprzecza informa- 
ejom, pochodzącym z Madrytu, jakoby wojska ' 

rządowe miały już całkowicie opanować Alca- 

zar w Toledo. 

W, przeciwieństwie do tych pogiosdk w Bur- 

gos oświadczają, iż kadeci w dalszym ciągu 

zdołały tylko obsadzić skrzydło zamku oraz 

ogród jak również pałac gubernatora i kzsyno 

przylegające do Alcazaru. 

TOLEDO. (Pat.) Korespondent Reutera do- 

nosi, że walki ną ruinach Alcazaru trwają w 

dalszym ciągu. Korespondent udał się wraz z 

przewodnikiem, którego mu przydzielono, do 

części fortecy, zdobytej wczoraj przez milicjan 

tów. Ruiny przedstawiają widók niesłychanego 
spustoszenia, Mury są zniszczone pociskami ar- 

słychać jeszcze ogień karabinów maszynowych. 

TOLEDO, (Pat.) Korespondent Havasa zwie-   
 radju o wydarzeniach, 

dził zajęte wczoraj przez wojska rządowe zabu 

dowania, przylegające do fortecy Alcazaru. W 
jednem z tych zabudowań znaleziono egzemp- 

larz dziennika, wydawanego codziennie przez 

oblężonych. Dziennik ten, p. t, „El Alcazar“, 

składał się z dwóch czy trzech arkuszy oddziel 

nych, załeżnie od ilości i wagi informacyj. Pi- 

вапу оп był na eyklostylu. 

Lektura jego Świadczy o tem, že oblęženi 

byli nadzwyczaj dobrze poinformowani dzięki 

jakie rozgrywały się 

pozą Toledo. 

Wśród papierów znalezionych w fortecy 

jest marsz wojskowy, do którego słowa napisał 

Martinez Leal, a muzykę skomponował Martin 

Gill. Znaleziono również rozkaz dzienny z dnia 

26 sierpnia, w którym jest mowa o koniecz- 
ności oszczędzania amunicji, 

We wczesnych godzinach nocnych wojska 

rządowe zaczęły się pizygotowywać do z 

szej akcji, 

Prowincja Guipuzscoa w ręku powstańców 
SEWILLA. (Pat.) Gen. Gueipo del Llano po- 

daje: Ма froncie północno-wschodnim wojska 
narodowe zajęły niemal w całości prowiucję 

Gnipuzseoa i znajdują się obecnie w odległości 

5 kłm. od Eibar, pierwszorzędnej, według opinji 
rządu madryckiego, foriecy, Pozatem wojska 
narodowe zajęły Jurango. Wojska prowincji 
Galicia zdobyły miasto Trubia w Asturji. 

Radjo-Cłub w Tenerifie podaje, że lotnicy 

  

macjonalistyczni bombardowali skutecznie An- 
dujar, Jean i Cuidnd Real, Donoszą dalej, że 
Madryt w dalszym ciągu wysyła liczne posiłki 
na front Talavera. 50 samochodów ciężarowych 
opuściło stołicę, wioząc oddziały milicji do To- 
ledo. Atak podjęty przez wojska rządowe pod 
Toiedo, został odparty, z ciężkiem: dla nich 
stratami. 

Prezydent Azana ustąpił? 
Według wiadomości, otrzymanych w Sewilli, 

denła pełni tymczasowo Martinez Barrio. 

prezydent Azana ustąpił, a fankcje * prezy- 

Majątki powstańców przejdą w ręce. 
włościan - 

MADRYT (Pat) — Wczoraj popołudniu od | 

była się posiedzenie. rady ministrów przy „a L 

udziale przedstawicieli sztabu głównego, a | 

posiedzeniu tem rozpatrywano projgki aty | 

zgłoszony przez ministra rolnictwa w sprawie 

przejęcia przez państwo ziemi, należącej do po 
wstańców i rozdania iej włościanom i pracow 

nikom rolnym. 

Katalonia pod terorem anarchistów 
PARYŻ (Pat) — „Le Figaro" potwierdza, | 

iż przewodniczący  „gener ralidad*  Gompamys, 

który planował ucieczkę samolotem zmiiszony 

został przez anarchistów do pozostania w Bar 

celonie i pozbawiony jest przez nich swobody | 

ruchów. Dziennik informuje dalej, iż Compa- 
nys powziął zamiar ucieczki na skutek tego, 
iż: anarchiści rozstrzeliwujący  codzienmie | po 
pięćdziesiąt. kilka osób' bez sądu, rozstrzelali 
ostatnio kilku. jego przyjaciół politycznych . 

` 

Rządzič powinna armja 
Koncepcja partji narodowej 

BURGOS (Pat) — Gen. Mola w następujący 

sposób określił to, co według niego powinna 

stanowić koneqpcję 

Rządzić powinna armja, potwierdził generał, 

dostatecznej 

rządową partji narodwej; 

pemieważ ona jedna posiada w 

mierze autorytet, aby utrzymać 

różnorodne elementy, na które składa się Hisz: 

w łączności 

anja. 

Istoinie poszezegėlnemi dzialami agend rzą 

dowych w Burgos kierują wojskowi i tylko w 

niektórych działach specjalnych stoją na czele 

cywilni. Junta składa się wyłącznie z genera 

łów. Sekretarz junty płk. Montanez dokonał 

sobie sprawę z tego, że dojście w tych warun 

kach do porozumienia z Włochami w płaszczy 

źnie Босатпа jest nie do pomyślenia. Wobec 

tego kompromisoweść w siosunku do Włoch 

na terenie genewskim staje się bezcełowa i dla 

tego została przez ministra Edena, klórego kan 

clerz skarbu poinformował o wynikach podróży д
 

Hoare, porzucona.   Sir Samueł Hoare staje się dziś w rządzie 

najsilniejszym i najwpływowszym 

promotorem dozbrojenia na Morzu Śródziem 

nem i tem wzgląd będzie odtąd najbardziej do 

brytyjskim 

polityce zagranicznej W. 

Wczoraj 

wynikiem 

minującym w 

Brytanji również j na terenie Genewy. 

całej 

, 4 * ъ + AA 
sza decyzja min. Edena jest już 

tej nowej sytuacji. 

| <A e 

kuglo-włoskie rokow mia handlowe 
LONDYN (Pat) 

z Rzymu, że w dniu dzisiejszym podjęte zosta 

sprawie pon wnego nawiąza 

między Anglją a 

— Agencja Reńtera_ donosi 

ty rokowania w 

nia stosunków handlowych   Włochami. 

podziału spraw pomiędzy różne organy rządu, 
kióre możnaby nazwać podsekretsjałami stanu 
a więc. do: spraw handlu, robót publicznych, fi- 
nansów, sprawiedliwości i prasy. Jak się zdaje, 
ta zaczątkowa organizacja rządu, w razie zwy- 
cięstwa wojsk narodowych, przekształcona zo 

stanie w rząd hiszpański. 

Goście niemieccy 
w Rzymie 

RZYM, (Pat.) Mussolini odbył dłuższą konfe+ 
rencję z min. Sprawiedliwości Rzeszy dr. Fran- 
kiem. Minister Spraw Zagranicznych Ciano wy 
dał na cześć niemieckiego ministra śniadanie, 
w którem wzięli udział Baldur von Schirach, 

szef młodzieży niemieckiej oraz Bastianini, pod 

sekretarz stanu włoskiego M. S. Z. 

Liga Narodów wybiera wiceprze- 
aodn czącym Włocha, którego niema 

GENEWA ( Pat) — Dziś o godz. 17.30 
podjęło swe prace zgromada:nie Ligi Narodów, 

fktóre dokonało: wyboru wiceprzewodniczących. 

Wybór padł na następujące państwa: Francja 

(49 głosów), W. -Brytanja (47), Jugosławja (44) 

Kanada (39), ZSRR (35), Włochy (32). 
Wynik głosowania: jest jednomyślnie ke 

mentowany jako manifestacja w slosunku da 

Włoch, które zostały wybrane na stanowisk” | 

wiqeprzewodniczącążo mimo, iż delegacja — Ź 

„Ka nie jest w Genewie obecna. | « 

Negus dziekuje L. k 
PARYŻ (Pat) — Agencja Havasa damos, 

Genewy: Negus wręczył dziś w południe. przed |. 

stawicielom prasy oświadczenie, wyrażając w 

niem wdzięczność dla zgromadzenia Ligi Naro 

dów, która przez swój ostatni akt oddała spra 

wiedliwość Abisynji. 

Haile Selassie wyraził wdzięczność wobec 

Ligi w imieniu „pogrążonego w nędzy” nara 
du etjopskiego, ale: jednocześnie poczynił za- 

strzeżenia wobec tych części raportu Politisa, 

które wydają się być sprzeczne z uznaniem 

niezalożności Etjopji. 

Zgon d-ra Józefa Buzka 
CIESZYN. (Pat. — W, polskim Cieszynie 

zmarł, przeżywszy lat 63, były dyrektor Urzę 
du Statystycznego dr. Józef Buzek. 

Ś. p. dr. Buzek pochodził z m. Końskie 
w czeskiej ożęści śląska Cieszyńskiego. Zmarły 
był profesorem Uniwersytelu Lwowskiego, pos 
iem na sejm, a następnie senatorem. Zorga 
mizował om Główny Urząd Statystyczny, któ 
rego dyrektorem był do roku 1929. 

Tydzień L.0.P.P. rozpoczęty 
WARSZAWA (Pat) — Dziś rozpoczął aię 

w całej Polsce „Tydzień Ligi Obrony Powietrz 

nej . Przeciwgazowej” " Tegoroczny „Tydzień 

LOPP" i odbywające się podczas niego obcho 

dy będą miały za zadanie przedstawić spole 

czeństwu rolę, jaką odgrywa w Polsce LOPP 

w zakresie przygotowania ludności kraju do a 

brony przeciwłolniczej i: przeciwgazowej na wy 

padek wojny. 

- Alkcją zbiórkowa i ATC „Tygod 

nia LOBRP““ jest onganizowana w tym roku 
pod hasłem rozwoju lotnictwa polskiego i fun- 

dowania samołotów szkolno-iurystycznych dla 

maszej młodzieży: lotniczej: 2 

Dr. F. i I. NEJMAN 
(Choroby nerwowe) 

POWRÓCILI. 
Przyjm. 9—1 i 4—7, 

  

  Zawalną 10, tel. 16-38. 

- Bstonja. przeciwdziała akcji strajkowej 
TALLIN. (Pat). w związku z podjętą ostat- 

nio trzez Centralny Zarząd Związków Zawodo 

"wych akcją strajkową, rząd postanowił rozwią 

Fzać zarząd związków i mianować mowy, drży” | 

czem. aresztowano kiika osób. 

Wicepremjer Empalų oświadczył w związku 

х tem przedstawiciełom prasy, że aresztowa- 

nych zwalnia, ale AP, że-dalsze próby 

| propagandy komunistycznej, jak tworzenie from 

| tu jedności, będą: karane z całą -gurowością. 

| Wicepremjer oświadczył dalej, iż rząd przyjdzie 

z qjomocą robotnikom i przyczyni się. do za- 

łatwienia ważnych dla nich. spraw, ale waruk- 

| kiem jest lojalne ustosunkowanie ję związków 

žawodowych, 
4 

  

Litwinow utrudnia porozumienie Francji i Anglji 
4 Włochami i Rzeszą 

LONDYN (Pat) — Przyznając, że wezoraj 

sza decyzja zgromadzenia Ligi Naredów stano 

wi zwycięstwo mniejszych państw i Litlwinowa 

niektóre dzienniki angielskie wyrażają podejrze 

nie, że Litwinow, zainteresowany w niedojściu 

do skutku konferencji lokarneńskiej, tą drogą 

utrudnia Framcji i W. Brytanji nawiązanie poro | 

zumienia z Niemcami i Włochami. 

Dziś po południu 

| „Daily Telegraph" i „Morning Post* pocie 

szają się jednak tem, że ich zdaniem szanse 
dojścia z Włochami do porozumienia w sprawie 

Locarna są minimalne albowiem Włosi żądają 

jako zapłaty tak wielkieh koncesyj ńa Morzu 

Śródziemnem, że nie sposób jest ich im u- 
dzielić. ` 

przylecą do Wilna 
samoloty krajowego Konkursu lotniczego 

WARSZAWA. (Pat.) 24 bm. o. godz. 8 rano 
z łotnieka Mokotowskiego nastąpił w odstępach 
'3-minztowych stari 235 samolotów, biorących 

udział w 6-tym krajowym lotniczym konkursie 
„turystycznym w: konkurencji juniorów 

W. dniu 24 b. m. trasa lołu prowadzi przez 

Płock, Inowrocław, Toruń, „Košcierzynę, Gdy- 
nie, Kartuzy do Bydgoszezy, 

Po wystartowaniu z Bydgoszezy samoloty 
pizybędą do Wilna na lotnisko w Rernbauka 
około godz, 14-ej. :  



„KURJER“ z dnia 25 wrzešnią 1936 r. 3 

NIEMCY — NIEMCY — NIEMCY 
Powódź omówień — Czy Niemcy chcą uojny? — Wygryuanie hiędów sowieckich 
— Rzeczywistość i fantazje — Czy zasitraszanie Angiji? — Co hędzie za iać 10% 

+: 

Zahuczało w prasie polskiej o Niem 
czech. Cytowaliśmy już różne głosy o 
Norymberdze,  Zaimteresowanie było. 
Ale pisaliśmy o tem, że prasa poświęca 
Norymberdze mniej uwagi, niżby się mo 
żma było spodziewać. Czuć było jakieś 
zdezonjentowanie. Dziennikarze, którzy 
są przyzwyczajeni do wyciągania wnio 

sków matychmiastowych i z tego powo 
du popełniają nieraz gaffy, tym razem 
mie czuli się pewmie. Dopiero teraz — 
dwa tygodnie po Norymberdze — pióra 
nabrały pewności. Zagadnienia pozosta 
ły te same: czy Norymberga była zapo 
wiedzią wojny z Sowietami? Czy Niem 
cy chcą wojny? Na wstępie chciałbym 
zacytować ciekawe rozumowanie „pew 
nej ekspomowanej w Niemczech osobi 
stošci“: 

„Ješliby nacjonal-socjalizm chcial prowa 
dzić wojnę, wówczas: naraża się na wielkie 
ryzyko. Na wypadek wygranej, partja zep 
chnięta zostałaby ze swego dominującego sta 
nowiska. Zwycięskie wojsko zajęłoby rów- 
nież politycznie pozycję tak mocną, iż par 
tja zeszłaby całkowicie na plam drugi. Jesz 
cze gorzej sytuacja przedstawiałaby się w 
razie wojny przegranej, Wówczas cała odpo 
wiedzialność spadłaby na partję, na którą 
zwalonoby całą winę za doznane klęski i po 

"Aitycznie byłaby ona wykończona. Czy nie są 
10 wystarczajace przesłanki, które w zupeł 
mości udawadniają pokojowe tendencje nie- 
mieckiej polityki“. 

A jak jest istotnie? „„Kurjer Poran- 
my' tak rozumuje: 

iNiemieckie sfery oficjalne są zdania, iż 
w Norymberdze trzeba było użyć tak gwał 
townego tonu, aby zwrócić uwagę na niebez 
pieczeństwa, zagrażające Europie na wypa 
dek postępów komunistów. Berlin oficjalny 
już widzi komunizm we Fiancji, a po niej 
w Belgji i w Holandji, Słowem najbardziej 
czarne perspektywy! Oczywiście, gdyby to 
nastąpiło, to sytuacja polityczna. Niemiec by 
łaby zupełnie inna, aniżeli dzisiaj. Ješti tak 
będzie, — partja będzie mogłą powiedzieć, iż 

była przewidującą i miała racię. Jeśli zaś to 
nie nasiąpi, to i wówczas partja również bę ' 
dzie miała rację. Przestrzegała Europę przed 
grożącym niebezpieczeństwem i Europa usłu 
chała. Co 2a morałny sukces, co za rzeczowy 

dowód posiadania olbrzymiego autorytetu 
moralnego i politycznego! 

Na czem więc polegała gra Partei- 
tagu? 

Po Norymberdze stwierdzić można jedno: 
najzupełniej pomieszano, robiąc z tego or- 
ganiczną całość, dwa pojęcia, a mianowicie 
Sowietów — państwa + Kominternu — reali 
zatora doktryny komunistycznej. Mimo dale 
ko posuniętej jednolitości istnieje przecież 
jednak różnica między Sowietami, jako pań 
stwem a komunizmem, jako ruchem rewolu 
cyjnym. Co prawda Sowiety nopełniają stale 
błąd zasadniczy i istotny, żyrując bez zastrze 

. żeń rozkładową akcję Kominternu. Rzesza 
' „postanowiła w pełni zdyskontować te błędy 

taktyczne Moskwy i w propagandzie swej 
antykomunistycznej ostrzeliwuje „Sowiety — 
państwo” równie zaciekle, jak i konsekwent 
nie. 

Bardz, znamienne stanowisko zajął 
„Warsz. Dz, Nar.*. Pismo to stale pisa 

Dawna Polska 
w opisach podróżników 

W książce ozdobianej piękną okładką So- 

podki (stylizowany dyliżans w chmurze kurzu) 

zebrał Mieczysław Smolanski kilkanaście rela- 
cyj podróżników, którzy byli w Polsce i opisa 

1 swe gyrażenia, Najwcześniejszy, uwzględniony 

w tym zbiorku, pochodzi z X wicku, najpóź- 

miejszy z początku XIX wieku. Wybór hołduje 
nie tylko tendencji spopularyzowania rzeczy ma 

ło znanych szerszemu ogółowi, lecz ma także 

na telu rzucenie światła „na niedość jeszcze 

zbadamą historję polskich obyczajów, 

Ibrahim ibn Jakób, Żyd współczesny Miesz 
%kowi I, rozpoczyna rząd informatorów swą w 

miejednem zagadkcwą relacją, znaną w przeka 
zie Al Becri'ego, Araba z Kordowy. Rzecz oczy 

„wista, że z skąpych słów „czarmookiego Ibrahi 
ma“ (skąd Smolarski wie, że taki był pigment 

tęczówki odważnego kupca?), poddanych już 

tyłekroć skrupulatnym badaniom uczonych 

polskich. Smolarski nie potrafi nie nowego wy 

dobsyć. Ustępuje też rychło globetrotter żydow 

ski miejsca panu Guilehert de Lannoy „bled 

, memu rycerzowi*, który bawił w Polsce i na 
Litwie za czasów Jagiełły. Karmiony wprzód 

kłamstwami Krzyżaków, sumiennie korygował 

burgundzki rycerz swe pojęcia o Polsce, a to 
  

| ło o wojnie niemieckiej. Dzisiaj ze zdu 
mieniem czytamy: 

Dlatego to pragniemy zaproponować czy 
telmikowi polskiemu, by zechciał się zdobyć 
przy myśleniu o polityce niemieckiej na niez 
będne minimam ścisłości i objektywizmu. A 
więc przedewszystkim proponujemy, by zech 
ciał na chwilę mrzypuścić, że kierownik po 

lilyki niemieckiej, kanclerz Hitler posiada 
następujące właściwości: jest dobrym Niem 
czem, to znaczy głównym przedmiotem jego 
dążeń jest wielkość i dobrobyt narodu nie 
mieckiego, jest realnym politykiem, to zna 
czy potrafi ocenić objektywnie i ściśle nie 
tylko to, czego naród niemieckį chce, lecz 

także to — co może, rwreszcie rozumie, że 

Niemcy są narodem europejskim, to znaczy 
przyszłość ich jest Ściśle związana z przyszło 

ścią ludzi naszego kontynentu. 

Jeśli zaś z tego pumktu widzenia spoj- 

rzeć na politykę Niemiec współczesnych, je- 
ši za główną „tajemnicę* Hitlera uznać to, 
że jest on dobrym i przewidującym Niem- 
cem, to trzeba dojść do wniosku, że Niem 
cy dzisiejsze nie mogą prowadzić polityki 

  

agresywnej i awanturniczej. A to dla dwóch 
powodów; Weszły one w długi okres głębo 
kich przeobrażeń wewnętrznych, i konjunk 
tura międzynarodowa jest dla nich niekorzy 
SIMA. 

Niemcy przeżyły rewolucję, a okres pore 
wolutcyjny jest okresem największych może 

przecbrażeń, jakie naród niemiedki przecho 
dzi od czasów reformacji. W takich czasach 
nie można sobie pozwolić na ryzykowne 
awantury zewnętrzne. Teorję zaś dość popu 
łarną, mówiącą o tym, że w takich okresach 

narody ratuia się przez ryzykanctwo zewnę 
trznę uważamy za monsensowuną. 

Jeśli zaś chodzi a położenie międzynaro- 

dowe, to jesteśmy pewni, że natychmiasto- 

wym i koniecznym następstwem awantumiet 
wa niemieckiego, byłoby powstanie w Euro 
pie koalicji antyniemieckiej, kióraby dopro- 
wadziła do fatalnych dla Niemiec wyników. 

Możma tedy snuć najbardziej: fantastycz 
ne, a zarazem najbardziej banalne pomysły, 
co do tegó, czego Niemcy by chciały. Lecz 
są to rzeczy bez znaczemia, bo nie o, to cho 
dzi, czego naród chce, lecz 0 to — oo może. 
Jeśli zaś stanąć na tym jedynie politycznym 

  

Wymowne spot- 

kanie na terenie 

Ligi Narodów 

Zdjęcie nasze przedsta- 

wią ministra Spraw Zagr. 

ZSRR komisarza Litwino 

wa w czasie spotkania na 

korytarzu. pałacu Ligi 

Narodów z min. Spraw 

Zagr. rządu madryckiego 

p. del. *Vaos, Rozmowa 

wymienionych obu mę- 

żów stanu, reprezentują- 

cych pokrewne dziś pod 

względem ideologji rządy, 

wywołała w kuluarach 

Ligi duże zainteresowa- 

nie. 

  

> Trocki zaprzecza 
OSLO, (Pat) Adwokat norweski Trockiego 

oświadczył przedstawieielowi norweskiej agencji 
telegraficznej, iż odwiedził Troekiego, aby po- 
informować go o oskarżeniach, jakie ukazały 
się w prasie zagranicznej, według których Troc 
ki zamierzał wywołać rewolucję w Belgji. 

Trocki odpowiedzieć miał, iż nigdy nie brał 

| udziału w planach rewolucji w Belgji czy Hisz- 
panji. „Wyraziłem tylko mój pogląd historycz- 

my, że klasą robotnicza powinna przygotować 
się zbrojnie, aby móc odeprzeć wszelką zbrojną 
napaść ze strony faszystów czy kogokolwiek 
innego“, 

i jedynie sensownym gruncie, to trzeba dojść 
do wniosku, że możności Niemiec są w obec 
nym momencie dziejowym bardzo cgraniczo 
ne i że polityka, ich musi być powściągliwa 
i ostrożma. Jeśli na pozór pozwalają sobie 

Niemcy na kroki śmiałe i ryzykowne, to wy 

nika to nietyle z ich siły wewnętrznej, ile 
z błędów i illuzyj polityki państw, które w 
roku 1918 odmiosły tak walne nad nimi zwy 
cięstwo. 

Hitler jest nietylko doskonałym agitatoa 
rem i wielkim znawcą psychiki swego na:o 
du, lecz także politykiem mądrym i realnym, 
Wszystko przemawia zą tym, że zna en do 
skonale możliwości narodu nizmieckiega i 

do tego stosuje swoją politysę. To nazywa 
my jego tajemnicą. Tajemnicę tę zaś powin 

ni zmać i rozumieć Polacy, jeśli chcą żyć w 

kraju rzeczywistości, a nie fantazii. 

To też zrozumiałe jest twierdzenie 
„Gazety Polskiej, która twierdzi, że: 

Nie słowna krucjata antybolszewicka. — 
bo nie ma w tem nic, szczególnie nowego— 

ale wysunięcie przez kanclerza Hitlera rewin 
dykacji kolonjalnych jest najważ 1.ejszym wy 
padkiem tegorocznągo Parteitagu. 

Nie chce się z tem zgodzić, czy też 
mie mcże tego zrozumieć prof. Stroński 

w „Kurjerze Warszawskim ': 
Gdy Niemcy mówiły o złożach rud ukrę 

gu metalurgicznego Lotaryngji, znaczy!» to, 

żę chcą zabrać Nancy i kraj dokoła. Gdy 

Niemcy twierdziły, że niezbędny jest dla 

nich okręg kopalniano-przemysłowy Gićrnego 
Śląska, znaczyło to, że nie chcą go, oddać, 
lub chcą go odebrać. Gdy Niemcy wzdychają 
do bogactw przyrodzonych Rosji, znaczy to, 
że myślą a pochodzie zdobywczym na jej 
przestrzenie. 

A gadanina kolonjalna miała służyć 
innym celom: 

Memorjał Hugenberga na zjeździe gospo 
darczym w Londynie w r. 1933 nie przystę 
pował wprost do żądania obszarów wschod 
nich. Mówił naprzód o tem, że Niemcom po 
trzebne są niezbędnię kolonje, 00 oczywiś 
cie, na grumcie angielskim brzmiało bardzo 
nie w smak. Gdy następnie dodał, że równie 

dobrze takim obszarem  kcfonjalnym dis 
Niemiec mogą być przestrzenie Europy 
wschodniej, liczył na miłe wrażenie ulgi. 

Otóż obecnie w orędziu odczytanem na 
wstępie: zjazdu norymberskiego 9-go b. mi, 
powiedział kanclerz Hitler, że Niemcom pa 
trzebne są kolonje, wchodząc wprost w spór 

z odmiennymi twierdzeniami kół poditycz- 

nych angielskich. Ta wzmianka o kolonjacir 
wysumęła się, szczególnie dia Anglji, na czo 
ło oświadczeń orędzia. A w trzy dni potem, 
w mowie z 12 bm. dodał kanclerz Hitler, że 
obszary Rosji to także niezie byłyby kolonje. 

Wskazanie palcem przestrzeni rosyjskich 
w Londynie w r. 1932 stało się hasłem otwar 
tege, zatangu Trzeciej Rzoszy z Rosją na 
gruncie międzynarodowej polityki europej- 
skiej, a mowe wskazanie palcem w Могупь 
berdze w r. 1936 obszarów  rosvjskich, z 
szczególnie znajomym już uchu współczesne 
mu wymienieniem Ukrainy, podsyci czień i 
bez tego coraz mocniej gorejący. 

Mim, wszystko: czy wojna jest dzi 
siaj potrzebna dla Niemiec? Raczej nie. 
Czy wojna ta może być im po:*zebna za 
lai dziesięć? Nie wiemy, ale może ta 
być. Musimy o tem pamiętać — : wycią 

gać odpowiednie wnioski. Na dziś i na 
jutro. Nat. 

co o niej napisał tchnie prawdziwą życzliwoś 

cią. Coprawda można podziwiać jak rozumnie 

traktowano w XV wieku sprawę propagandy. 

Podobno każdy cudzoziemiec miał z rozkazu 

księcia litewskiego jeździć po kraju bez kosztu, 

otrzymywać żywność i przewodników (str. 23). 

Jagiełło wydał panu de Lannoy list bezpieczeń 

stwa, prosił do: królewskiego stołu i hojnie 

go obdarował. Za wtórym pobytem de Lannoy 

jadł obiad, który liczył więcej niż 60 potraw. 

Niegorzej chyba karmiono na dworze Witolda, 

gdzie jednak, ku konsternacji pobożnego ryce 

rza podawamo razem mięso ł ryby w dzień poi: 

ny. 

Nieumiarkowanie w jedzeniu uderzało, wielu 

obcych. Hedonizm był cechą całego stanu szla- 

checikiego. „Wszyscy, tak świeccy, jak i ducho 

wni, lubią życie wesołe" — uważał imć pan Pa 

weł Mucante, sekretarz kardynała Henryka 

Gaetano, legaia papieskiego, który przybył do 

Zygmumta LI z dełikatną, acz nieudałą misją 

stworzenia ligi antyturedkiej. Magister ceremo- 

nji podziwiał w dobrach Firleja ogród pełen 

„winogron, fig, brzoskwiń i moreli, w: Łobzo 

wie jadł „najpiękmiejsze owoce 1 konfekty“ i 

obliczył, że krajczy koronny podczas cbiadu 

musiał się skłomić około 3 tysiący razy, dopeł 

niając ceremomjału. Ale w Radomiu nie widział 

murowanych domów, uskarżał się na noclegi 

(bywało, že spał w stajni), a wpadał w rozpacz 

z powodu błota, które po deszczach na ulicach 

Warszawy sięgało koniom po, brzuchy,   

„W stajni i karczmach wypadło również no- 

cować kilka razy panu Ogier, wykształconemu 

towarzyszowi posła króla francuskiego de Mes- 

me d'Avaux, który przybył do Sztumdorfu pod 

Kwidzyniem na słynne pertraktacje polsko- 

szwedzkie. Karczmarz z rodziną, podróżni, gęsi 

i kury tłoczyli się y brudzie i zaduchu, 

Polska «wieku XVII, oglądana przez szybę 

dworu magnackiego, mogła zdumiewać obcych 

bogactwem i wystawnością. Wojewodzie ruskie 

mu kniaziowi Konstantemu  Wišniowieckie- 

mm, co w czasie pokoju trzymał na dworze 7 

tysięcy dworzan, służby i wojska, w Moskwie 

porządki zaprowadzał i z legendarnej słynął 

hojności, trudno; było znaleźć równego wśród 

wiełmożów zachodu. De Laboureur, młodziutki 

szlachcic z orszaku Marji Ludwiki, zdążającej 

do Władysława IV, widział żonę Myszkowskie 

go, marszałka koronnego, na saniach, okrytych 

skórami lampartów i tygrysów. Lew Sap echa, 

oczekując królowej, miał ze sobą tylko część 

swego dworu: 4 tysiące zbrojnej szlachty i żoł 

nierzy, Córki znamienitych rodów, które wita 

ły nową królową, miały we włosach p-rły i dja 

menty. Szlachta — scilicet najmożniejsza — 

strojna była w złotogłów, brokatelę lub jedwab, 

perskie tkaniny i aksamit, nosiła fura z soboli 

i panter. Jaśniały djamentowe zaponki, błysz 

czały złote wyszycia, pochwy i agrafy, Iśniły 

djamenty, rubiny, szmaragdy i perły. 

Lalbourewre Relation du voyage de ła reine 

de Pologne obfituje w obrazy faniastycznych   
dostatków, bogactwa i przepychu na dwcrze i 

w rezydencjach wielkopańskich. I choć skąd- 
inąd wiemy, że choło Władysława IV oy wała 

nieraz bardzo kuso, i skarb świecił pus'kami, 

jednak de Laboureurenie koloryzował w swych 
yspommieniach w Polsce przed okresem niesz 

częsuego: „potopu. 

Anonim de Hauteviile, Gaspard de Teude 

hrabia Savoie, podskartą na dworze Jana Ka- 

zimierza, zapisał w swej Relation historique de 

Pologne (1686), że niema w Polsce „skał i gór”, 

Sławił hojność panów, obyczaje pań, czystość, 

wyrzeka! stereotypowo ma gospody i zajazdy, 

zalecając raczej mocleg na świeżej słomie w 

stodole, oczywiście latem, gdyż w gospodach 

„słomę, którą dano gościom wieczorem zbiera 

się codzień rano i wiąże, by dać ją potem no 

wym przybyszom““, 

Trzeba więc mieć nie tylko własny pojazd, 

lecz łóżko, materac, pościel i nawet zapasy ja 

@ i napoju, owies dla komi, smar i świece. 

„Sądzę, że dlatego w karczmach nic nie można 

dostać gdyż szłachia nigdy mie płaci za to, co 

otrzyma, więc gospodarz odmawia 

jej wszystkiego”. 

Bernard O'Connor, lekarz londyński, wpierw 

przez krótki czas lejbarct Jana Sobieskiego, tak 

przejął się obyczajem polskim, że w swej Hi. 

story of Poland (1695, poczem był jeszcze dru 

gi nakład) zalecał swym czytelnikom: „Nie 

dbaj o wygodne łoże! Pommij, iż w kraju © 

którym ci opowiadam, słudzy nie używają łó 

karczmy



„KURJER* z dnia 25 września 1956 r. 
  

Osobliwy eksperyment 
| czyli si 

legalny Klub i nielegalny hazard 
Otrzymaliśmy wywiad na temat hazardu kar 

cianego w Wilnie od pana X. jednego: z Ron 

ków zarządu jednego Z klubów towarzysk ch 

naszego miasta. Spoczątku wywiad ten miał 

charakter  nozmowy, kiórej zadaniem było 

wpłynąć na złagodzenie naszego stosunku do 

hazardu karcianego w kiubach wileńskich, prze 

któremu miejednokroinie ostro występo 

Pan X. przyszedł do nas z własnej 

ostatnim artykułem p. 
miejsiywy w związku z 2 

i. „Szutemie karciane". Spcczątku wspomnia 

jego klubu. 
coś o sądzie i o poderwaniu opinji j 

Wyglądało io tak, jakby miał nas ewentualnie 

/ do sądu za oszczęrstwo: Potem jed 

m i był roz 

ciwiso 

wališmy. 

pociągnąć 

nak obdarzył nas dużem zaufamie 

"Właśnie rozbrajająco. Treść 
brajsjąco szczery. 

: 

zwie! ze 
była niezwykle ciekawa 

rewelacyjne, lecz nie mogliś 
rezmowy 

X. prawie nia p 
> 

a zaufania i wydrukować tego 
my nadużyć jeg 

wszystkiego. Po dłuższych jednak naleganiach 

zgodził się na udzielenie 

to i prosił o nie 

Był przytem 

с 
am wywiadu. э Х. man Wywli 

Zastrzegi tylko swoje incogni 

wskazywanie palcem jego, klubu. 

19% dalece uprzejmy, że o macz 

tdubu abyśmy mogli bezpośrednio przyjrzeć się 

hazardowi karcianemu. Przyjęliśmy to zaprosze 

uie tem chętniej, że p. X. mie reprezeniowai tyl 

lecz pewną określoną komórkę życia 
ko siebde, 

której skład wchodzą 
spolecznego, komórkę, w 

Wilna lJudzie na wysokich sta 
znani na terenie 

decydować 
nowiskach, mogący o miejednem 

i mający lak zwane „stosunki“. I 

widzieli i postyszeli w klubie, jak 

» 3o wszystko 

to. oośmy 

zaznaczył p. X. dzieje się za wiedzą i pozwo 

leniem jego Zarządu. 

W PRZEDPOKOJU KLUBU. 

A więc wchodzimy do klubu. Jest godzina 

9 wieczór, 22 września. Godzina wczesna, dzień 

późny. Grą rozkwita w najlepsze koło północy, 

a najwięcej graczy jest w pierwszych dniach 

miesie 

schodowa jasno oświetlona, czysta. 

a, świeżo po o*rzymamiu pensyj. Klatka 

  

3rudna by 

wa na począlku miesiąca w godzinach ran 

nych, przed sprzątaniem. Wožni uprzedzeni są 

o naszej wizycie. Panowie z prasy, pan X. Cae 

ka. Gdzie? Gra obecnie w karty. 

Pan X. to wysoki łęgi brunet, Widzimy go 

przez drzwi w przyległym pokoju. Zauważył 

nas. Siedzi nawpwost drzwi wejściowych. Wy 

godny punkt obserwacyjny. Nim przejdziemy 

dość długi korytarz, gracze mogą być uprzedze 

ni, pieniądze znikną ze stolików. Nie, byliśmy 

zbyt uprzedzeni, nieufni. P. X. lego nie uczynił. 

Zresztą iutuj nie gra się na brzęczącą mone 

tę. Przy tym stoliku niewinny bridź, przy in 

nym również, a przy tamtym poker i „żetony. 

Małe celuloidowe krążki mają numery; 5, 10... 

Po ile grają? To zależy od umowy. Naogół staw 

ki są niskie, Przy stoliku około 10-ciu osób. 

Znajome twarze. Kiłka nieufnych spojrzeń w 

  

żek, a panowie na wąskim tylko sypiają sienni 

ku”. 

wia, co tłómaczył wżywaniem łaźni w zimie. Za 

Polaków stawiał za wzór tężyzny i zdro 

pisał też m. in. brednię: że są na Litwie dzieci, 

które niedźwiedzie znalazłszy w stanie niemowlę 

cym wychowują wraz z swemi młodemi. 

Lecz bujnej fantazji: pofolgował Francuz 

F. B. (Claude Jondan) w dziele „O podróżach 

historycznych pa Europie". Informował więc, 

że w 1443 roku wyłowiono nad brzegami Bał 

tyku: morskiego biskupa. Był jak każdy biskup, 

lecz miał płetwy. Z rozkazu króla miał zostać 

umieszczony w wieży z basenami, lecz za wsta 

wiennictwem biskupów polskich, puszczony wol 

no, wrócił do Bałtyku. Napłótł też Francuz © 

panterach w Peisce i drobnych zwierzętach na 

Litwie, które z powodu zimna nie mogą wyróść. 

Polaków traktował F. B. życzliwie. Gorzej 

już obszedł się ż Litwinami. „Dzisiejsi — pisał 

- są bardzo grubjańscy, całkowicie w niewa:i 

występku. 

mają 
szlachty i bardzo skłonni do 

O Rusinach 

włosy poplątane i przyczepione do siebie, jak 

wiosie które się sprowadza z Niemiec do wypy 

chania krzeseł". Kołlun zaś pochodzić miał stąd, 

że „muszę pić wodę z Dniestr, zatrutą przez 

Tatarów. z Mo 

skaliami. „Są z urodzenia dzicy, okrutni, nie- 

zamótował, iż „mężczyźni 

Bezceremonjałnie obszedł się 

olkrzesani, bezwstydni,  przesądni, 

gwałłowni, rozpustni, złodziejscy.. Można do- 

chytrzy, 

dać, że przy ich krwiożerczości urząd kata nie 

jest otoczony niesławą”. 

  
zaprosił nas do swego 

  
  

naszą stronę, szept. Pan X. jest z nami. Uspo 

kojenie. Spojrzenia wracają na zielony stolik, 

na „žotony“, których wartość zależy od umo 

wy. 

W „SANKTUARJUM* HAZARDU. 

Pan X. nie ma przed nami tajemnic. Z poko 

ju, gdzie szeleszczą karty i płoną oczy podnie 

comych . graczy, (przechodzimy do „sanktuar- 

jum“ — pokoju prawdopodobnie dobrze strze 

żonego. 

— O, tutaj bywa hazard. Duże sumy — mó 

wi pan X.. wskazując stolik z kredowemi licz 

bami. 

— Czy to w tym klubie jakiś inżynier z 

prowincji przegrał półtora tysiąca złotych? 

Pan X. chwilę myśli, a potem zaprzecza. 

Nie, nie przegrał, O, to zupełnie inaczej było. 

Pan X. wie o kim mowa. Ten inżymier siedzi w 

przyległym pokoju. Wygrał wiedy półtora ty 

siąca złotych, Tak, tak — oczywiście wygrał. 

Pan X. mówi to takim tonem, jakby w jego 

klubie nikt wogóle nie mógł przegrać. 

— No, dobrze, a kto wtedy przegrał te wy 

grane przez inżyniera półtora tysiąca złotych? 

POSZEDŁ I ZASTRZELIŁ SIĘ... 

Poruszaliśmy oczywiście bardziej drażliwe 

tematy. Naprzykład samobójstwa spowodu prze 

granej w karty. Przypomnieliśmy sobie jedną 

tragedję, potem drugą. Pam X. dorzucił w jed 

nej z nich trochę szczegółów: gracz „spłukał 

się* (fachowe określenie p. x.), przyszedł do 

klubu i mówi „no, trzeba zastrzelić się*, Oczy 

wiście sądzono, że żartuje. Wychodząc z loka 

łu, gracz podał rękę woźnym: „pieniędzy nie 

mam, nie mogę wam zapłacić za usługę, więc 

choć podam wam rękę". To były jego ostatnie 

słowa w klubie. Poszedł i zastrzelił się. Pan 

x. zaslrzega że gracz ten zgrał się w jakim 

innym kiubie. Zresztą może była jaka inna przy 

dodał. czyma desperackisj decyzji 

KONTREDANS Z KODEKSEM 

KARNYM. 

A potem zaczęliśmy rozpytywać p. x. 

tematy, związane ściśle z jego klubem, 

-- Czy klub... toleruje u siebie hazard kar 

ciany? 

na 

  

Miasto przeprowadza się 
warunki klimatyczne i geołogiczne Tarbes i je- W południewo-zachodniej Francji, u stóp 

Pirenejów, znajduje się niewielkie miasto Tar- 
bes, Tarbes, jak i inne miasta w tych stronach, 
żyje głównie z winnie, które szerokim pasem 
ciągną się w tych ozłoconych słońcem okoli- 

cach. Tarbes słynie z dobrego wina, lecz także 
i z trąb powietrznych, które nawiedzają miasto 
prawie regularnie co dziesięć lat. Trąby pe- 
wietrzne odznaczają się tu niezwykłą siłą i 
zmiatają wszystko, co im staje na drodze. Tar- 

Prawdziwie wartościowe były uwagi Willia 

ma Coxe'a w dziele p. t. „Travels into Połand 

ete* (1784). Coxe widział i opisywał prawdę. 

Zniszczony i podupadły Kraków, pustą drogę 

do Warszawy, na której na przestrzeni 758 mil 

angielskich spolkał zaledwie dwa powozy i kil 

kanaście wózków. Widział żebrzących wieśnia 

ków. Na krótko tylko otwiera się prospekt na 

chłopskie dwojaki i marniejące mieszczaństwo, 

wśrósł których dostatek magnatów był uprzywi 

lejowanym wyjątkiem. W antologji Smolanskie 

go, ułożonej z opisów i wspomnień obcych pod 

różników, te spojrzenia w społeczne doły są 

rzadkim wyjątkiem. 

'W Warszawie wszedł Coxe odrazu w Świat 

zbytku, przyjęć i obiadów. W. ogrodach księ 

cia prymasa Poniatowskiego mówiło się o po 

ezji, ks. Czartoryscy demonstrowali chaty (!) 

kryjące w swych wnętrzach przepych pałacowy. 

Król- Stanisław August wyjaśniał ciekawym Am 

glikom; że najlepszem dziełem poetyckiem w 

języku. polskim jest przekład Jerozolimy Wyz 

wólonej i że niema dobrej historji w języku poi 

skim. Wrażenia złowrogiego rozkładu nie za- 

tarły jednak ani sztuczne ożywienie przemysło: 

we Grodna i pana Tyzenhauzowe fabeyki, ani 

biegła łacina 'w ustach zwykłego żołnierza na 

warcie. Hrabiemu Fostia de Piles, tranouskiemu 

emigrantowi, wydałć się Grodno obrazem nędzy 

i nieszczęścia. Warszawa w osłatniem dziesię 

cioleciu XVIII wieku miała, według niego, 75 

lys. mieszkańców, świetny ongiś Kraków liczył * 

Pan x. dał na to odpowiedź twiendzącą i 

azupełnił ją następującem rozumowaniem. 

Hazard karciany nie przy nas urodził się 

i nas przeżyje. W Wiinie kwitnie on w najlep 

"sze w niejednym klubie, a co gorsza także w 

zakouspirowanych, niełegalnych „Lruszezobach“ 

(imnaczej w jaskiniach) hazardu, poprostu w szu 

lerniech karcianych, gdzie zawodowi szulerzy 

mogą do nitki cegrywać łekkomyślnych graczy. 

Otóż stwierdzając istnienie takiego stanu rze 

czy, zarząd klubu, na marginesie swej zasadni 

czej działalmości postanowił uzdrowić te stosun 

ki. W jaki sposób? Przcz odciąganie swoich 

członków i ewentuałnych wpnowadzonych gości 

od tych „truszczob*, stwarzając im możliwości 

grania w karty u siebie w lokalu klubu. 

Pan x. takie postępowanie klubu nazywa 

| eksperymentem i uważa, że jest to nawet poży 

| teczna akcja społeczna. Sądzi, że hazard w klu 

bach, gdzie istnieje poważny zarząd i gospodarz 

lokalu, gdzie obowiązuje regulamin i gdzie nie 

wyzyskuje się gości, nie jest tak bardzo kary 

godny. 
— A propos karygodmy. Czy przy tem wszy 

| stkiem nie boi się pan policji? Czy takie postę 

powanie kluby mie podpada pod kodeks karny? 

Pan x. przyznaje, że mogłoby się zmieścić 

w kodeksie karnym i że „władze mogłyby się 

przyczepić*. A potem daje nam do zrozumie 

mia, że władze wiedzą o eksperymencie klubu i 

obserwują, co z me > 

OPŁACANI „ZAWODOWCY* 
Mówimy następnie o graczach zawodowych. 

Okazuje się, że p. x. zatrudnia dwóch takich 
„zawodowców. Przebywają stale w klubie, aby 

w każdej chwili służyć pragnącym zagrać za 

brakującego „czwartego”, lub 'wogóle dla zor 

'ganizowania partyjki. Czy ci zawodowcy nie są 

szuterami? O, nie — pan x. gwarantuje za ich 

4 qicztiwość. Ostatnio nie idzie im karta, sami 

„spłukali się. 

— Skoro nie idzie im karta przez czas dłuż 

szy, to prawdopodobnie przegrali już po ład 

nych parę tysięcy złotych. 

— A tak, 

— Skąd więc biorą pieniądze, czy im się   oplaca ta „praca“? 

1 bes bylo opustoszone prawie doszezętnie przez 
| trąby powietrzne w 1993 r., w 1913 r., w 1927 

i 1936 roku. Co dziesięć lat zatem niszczy or- 
kan miasto, niwecząc wysiłki władz i miesz- 

kańców. Orkany te zjawiają się zawsze w pełni 
lata, mie ustępując w natężeniu i rozmiarach 
niszezyciełskim tajfunom chińskim łub huraga- 
nom u brzegów Florydy. 

Regularne nawroty orkanów zwróciły uwagę 
| kół naukowych, Zaczęto badać systematycznie 

  

20 tysięcy. 

Jeszcze jeden ponury obrazek ruiny znajdu 

jemy w „Reisebemerkungen iiber Ungarn und 

Galizien* pastora Samuela Bredetzky, który w 

roku 1805 zwiedzał bibljotekę jagiellońską. 

„Miałem sposobność zobaczenia jednej z 

tych pobocznych bibljotek i przeraziłem się gro 

zą zniszczenia, które przy wejściu przedstawiło 

się mym oczoin. Najpiękniejsze wydania dzieł 

częściowo kvsztownych leżały rozbite na podło 

dze, obciążone nieczystościami myszy i. szczu 

rów, które części książek podarły, a inne tak 

haniebnie oporządziły, że nie można było wziąć 

żadnej do ręki, by się nie pobrudzić, i kurzem 

nic pokryć. Nad księgami, które wystawione 

były w szafie, pilne prząśniczki zaciągnęły tka 

niną tak gęstą, pyłem i nieczysłością zastonię 

tą, że książki trudno. było rozpoznać. 

Tak więc ostatni tom zbiorku Smolarskiego 

jest smutny. Lecz i cała reszta hie jest wesoła. 

Przedewszystkiem jednak jest oma mocno jedno 

stronna. Z poza mniej łub więcej barwnych 

obrazków i żywej anegdoly, zapisanej przez 

przygodnych podróżników dawnego czasu, nie 

widać pełniejszego obrazu Połski. Załamuje się 

om w fragmentach, wypacza w karykaturze, któ 

rej osobliwym rodzajem był przepych najwyż 

szej warstwy społecznej. Jeżeli książka Smolar 

skiego niezbyt wiele wnosi nowego Światła do 

historji polskich obyczajów, co jest ambicją au 

tera, popularyzuje wiadomości o nich w spo 

A. H. 

  
sób wdzięczny i interesujący. 

  

  

Okazuje się, że zawodowi gracze otrzymują. 

procenty z „kasy dnia* klubu. Mają więc stałe 

codzienne pieniądze i mogą jeszcze „próbować 

szczęścia w kartach. 

— Wymikałoby z tego, że „zawodowi gra 

cze”. będąc zainteresowani w obrotach dnia, są 

niemal wspólnikami klubu. 

Pytamy co ma z tego eksperymentu klub. | 
Pan X zapewnia nas znowu, że „ewentualnie 

niewiele". 

DOCHODY KLUBU. 
Jesteśmy w dalszym ciągu niedyskretni i nie 

ufni, Zaglądamy do regulaminu klubu. Każdy 

gracz ojprócz opłaty za wejście płaci pewną, 

wcale pokaźną kwotę 2 zł. za karty nowe. Je 

żeli karty się zmienia, co następuje nieraz kii 

ka razy w ciągu nocy, płaci na nowa Potem 

zaś idą „kary“ za grę powiedzmy po godz. 1 

„w nocy — 1 zł, po 2-giej — 1 zł, po 4-е} ra 

mo—2 złote, a po 5:ej to znaczy pa upływie 

godziny od ostatniej „kary gracz musi płacić 

znowu za zapłacone przedtem karty. Gracz w 

pokera płaci za karty wyższą stawikę, Za taiję 

kart wybiera klub w ciągu doby kilkadziesiąt 

złotych. Każdy gracz za grę w klubie naprzy 

kład rw połkera od 9 wieczór «do jakiejś 6, 7-е} 

rano (często się zdarza) musi zapłacić klubowi 

minimum 10 złotych. 

Jak widzimy więc ien „eksperyment ideowy** 

może przynieść klubowi wcale pokaźne zyski. 

„GIĘTKE* ZARZĄD, 
Pan x. w dalszej rozmowie podkreślił, że 

klub przeznacza swoje ewentualne dochody z 

różnych źródeł na akcję podtrzymania pewne 

go specjalnego działu gospodarki naradowej. 

Na zakończenie naszej wizyty w klubie wy 

wiązała się krótka dyskusja na temat wątp:i 

wej wartości. eksperymentu klubu. Zapowiedzie 

iimy, że krytyka w druku będzie bardziej © 
stra, : 

Otóż uwažamy, že eksperyment klubu, jeże- 

li to wszystka, cošmy posłyszeli było szczere, 

narodził się na tle jakięgoś grubego nieporozu 

mienia albo mskutek pomieszania zasadniczych 

pojęć. W każdym razie jesteśmy pełni podzi 

wa dla giętkości pojęć zarządu tego klubu. 

WŁOD. 

  

go okolic. Wreszcie fizycy i meteorologowie 

francuscy doszli do wniosku, że źródiem katast 

roć perjodycznych jest gleba, na której znaj- 
duje się miasto. Grunt bowiem składa się z 
piasku kwarcowego, naniesionego tu w €iągu 
setek lat przez deszcze ze stoków Pirenejów, 
kwarc ten zaś jest wysoce radjoaktywny. Para, 
która w niższych swych warstwach unosi się 
nad Tarbes jest tak naładowana elektryezna- 
Ścią ujemną, że tworzące się z niej obłoki łączą 

się z wyżej płynącymi obłokami t, zw. €irrus, 
naladowanymi elektrycznością pozytywną. W 
ten sposób powstaje w górnych warstwach po- 
wietrza nad kotliną, w której położone jest 
Tarbes, trąbka powietrzna. 

Widząc teraz, że wszystkie próby odbado- 

wania miasta obracane są w niwecz eo dziesięć 

lat, że przyczyny tych katastrof są mieodłącz- 

ne od położenią miasta, postanowiły władze 

miejskie uciee się do Środków radykalnych. 

Zdecydowano zatem przenieść miasto o 7 kiło- 

metrów dałej, na miejsce, gdzie grunt nie po- 

stada właściwości radjoaktywnych w tak wieł- 

kim stopniu, Za zgodą ogólną ludności „prze- 

aosiny* Tarbes rozpoczną się już w roku przy- 

szłym, na wiesnę. : Or. 
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Eug anja Kobylińska 

pamiętnił padczycjeli i 
Wyszedł już z drukarni „Znicz” i jest 
do nabycia we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 5— 
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W. dniu 21 b, m. o g. 16 Daniel Hankiewicz 

'z Hawryłowicz, gm. łuczajskiej, będąc pijanym, 

*w restauracji Krywiena w Postawach pobił 

Adama Iwińskiego, zakłócając spokój publicz- 

ny. W czasie doprowadzania Hankiewicza do 

posterunku, stawił on opór czynny. 
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Nowa kapituła orderu 
„Odrodzenia Polski“ 
WiARSZAWA (Pat) — W związku z uply 

wem trzyletniej kadencji kapituły orderu „Od 

rodzenia Polski“ Pan Prezydent 'Rzeczypospoli 

tej na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 

1921 roku o ustanowieniu orderu „Odrodzenia 

dzenie Polski* powołał w dniu 5 września rb. 

na okres trzech lat nową kapitułę w następu 

jącym składzie: 

1) Leon Berbecki, generał dywizji, 

tor armji; 2) Bernard Chrzanowski, 

3) prof. dr. Wacław Makowski, wicemarszałek 

Senatu; 4) Aleksander Osiński, generał dywizji 

w słanie spoczynku, senalor; 5) Władysław Ra 

czkiewicz, wojewoda pomorski; Wacław Siero 

szewski, senator; 7) Kazimierz Sosnkowski, ge 

nerał dywizji, inspektor armji; 8) Lucjan Żeli 

goawski, generał broni w stanie spoczyniku, po 

seł na Sejm Rzeczypospolitej; w 

zastępcy: 1) Roman Górecki, generał bryga 

dy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; 2) 

Wojciech Jastrzębowski, rektor Akademji Sztuk 

Pięknych, senator; 3) Zofja Szlenkerówna w 

Warszawie; 4) dr. Ferdynadr Zarzycki, generał 

brygady w stanie spoczynku, senator. 

W dniu 24 września rb. 

Zamku pod przewednietwem Pana Prezydenta 

jako wielkiego mistrza orde 

Polski*, pierwsze posiedzenie 

nowej kapituły, którem kanclerzem orderu 

wybrany został przez aklamację gen. dyw. Ka- 

zimierz Sosnikowski, inspektor armji, sekreta 

rzem gen. Aleksander Osiński, senator, 

skarbnikiem senator Bernard Chrzanowski. 

inspek 

senator; 

Rzeczypospolitej, 

ru „Odrodzenia 

na 

dyw. 

mas. .A..-"WATA WATOLIA 4 @ 

| Kołdry ; zauł. Oszmiański | š 
Kit i Fajmuszewicz 

  

odbyło się na | 
  

„KURJER% z dnia 25 wrześnią 1936 r. 

Słowacja domaga się autonomii 
Słowackie stronnictwo ludowe ostro potępia komunizm 

BRATYSŁAWA, (Pat.) Na zjeździe słowac- 
kiego stronnictwa ludowego w Piszczanach z0- 
stała powzięta następująca rezolucja, odczytana 
przez ks. Hlinkę, jako manifest narodu słowac- 
kiego: 

„Słowackie stronnictwo ludowe ks. Hlinki 

powzięło na zjeździe i manifestacji, odbytych 
w Piszczanach w dniach 19 i 20 września 1936 
roku następującą rezolucję: 

Opieramy się na fundamentach, wzniesio- 

nych przez Pribinę oraz św. Cyryla i Metodego. 
Idziemy naprzód w duchu histórycznego roz- 
woju narodu słowackiego, w myśl wskazań 

Bernolaka, Stura i innych wielkich działaczy 
Słowackich. Żyją wśród nas tradycje Cernowej 
i pamięć o bohaterach słowackich, których gro 

by są rozsiane w kraju i zagranicą. Dlatego 
prowadzimy walkę o uznanie suwerenności na- 
rodu słowackiego w myśl umowy clevelandz- 

kiej i pittsburskiej oraz deklaracji, złożonej 
przez naród słowacki w sejmie w Budapeszcie 
w 1918 roku, 

To stałe dążenie do urzeczywistnienia prawa 
samostanowienia © sobie narodu siowackiego, 

podkreślone przed całym Światem również na 
uroczystościach pribinowskich w Bitrze, daje 
narodowi słewackiemu prawo do autonomji vie 
mi siowackiej w ramach republiki czeskoslo- 
waąckiej na zasadzie federacyjnej.   

Tego vnszego prawa nigdy się nie zrzeknie- 

my, tem bardziej, że zostało ono potwierdzone 

przez historyczno-fiłozofieczny rozwój naredów 
w ciągu ostatnich stuleci. 

Nie odehylimy się od chrześcijańskich pod- 
staw kultury i od naszych tradycyj narodo- 
wych, Dlatego odrzucamy w naszej polityce 

wewnętrznej i zagranicznej kierunki, które 

przynoszą z sobą rozstrój społeczeństw g zanik 
kaliury europejskiej. W szezególności potępia- 

my współpracę z międzynarodowym przedsta- 

wicielem idcoiogji materjalistycznej i siewcą   rozkiadowych haseł. Przystępujemy do frontu 

antykemunistycznego po sironie narodów, kie 

rujących się zasadami chrześcijańskiemi, 

Za te podstawowe zasady naszego programu 
nie przestaniemy walczyć aż do ich zupełnego 
uskutecznienia.* 

BRATYSŁAWA. (Pat) W zjeździe stronnie- 
twa ks. Hlinki w Piszczanach wziął udział jako 
gość były prefekt policji paryskiej dep. Jean 
Chiappe, który w sekcji politycznej zjazdu za- 
bral gios, zapewniając Słowaków o sympatjach, 

jakie żywi dla nich naród francuski oraz stwier 
dzająe, że obydwa narody łączą głębokie uczu 
cia religijne i narodowe jak również negatywne 

stanowisko wohee bolszewizmu, z którym na- 
leży prowadzić bezwzględną walkę na wszyst- 
kich frontach, 

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY 
W KRAKOWIE 

KRAKÓW (Pat) — Dzisiaj w Auli Uniwersy 
tetu AAA nastąpiło uroczyste otwar 
cie III Polskiegó Zjazdu Filozoficznęgo przy 
udzia'e ok. 300 delegatów z całej Rzeczypospo | 
litej oraz kilkunastu nrzedsławicieli nauki 
granicznej. 

Prezesem honorowym 
stał PROF. DR. 

Zjazdu wybrany 
TWARDOWSKI ze 

zo 

Lwowa, a 

Wrażenia z norymberskiego Parteitagu 

  

za- | 

na urzędujących prezesów Zjazdu wybrano na 

stępujących uczonych: prof. Ajdukiewicza ze 
Lwowa, prof. CZEŻÓWSKIEGO Z WILNA, 
prof. Łulkasiewicza z Warszawy, prof. Zawirskie 
go z Poznania. Sekretarzem generalnym Zjazdu 
wybrany został docent dr. Heitzman z Krako- 
wa.   

5 

Nowy najazd na Chiny 
szykuje Japonja 

'POKTO. (Pat.) W zwiążku z zamordowaniem 
marynarza japońskiego w Szanghaju, cesarz 
upoważnił admiralicję do wysłania do Chin 
posiłków „ktoreby mogiy zapewnić ochronę oby 
waieli japońskich w Chinach. Do Szanghaju 
przybył z Japonji transportowiec „Muroko* z 
oddziaami piechoty i marynarki, Władze ja- 

pońskie otaczają tajemnicą zarówno siłę liczeb- 
ną tych oddziałów, jak i ich przeznaczenie, 

"Min. Neurath opuścił 
Węgry 

BUDAPESZT (Pat) — Min ster 

granicznych Rzeszy von Neurath po 5 
Za 

dniowym 

Spraw 

pobycie w Budapeszcie, opuścił dziś rano stolicę 

Węgier. 

ki węgierskiego Krzyża Zasługi pierwszej klasy. 

Uroczysty pogrzeb 
założyciela Tel-Avivu 
JEROZOLIMA. (Pat.) Dziś odbył się w Tel- 

Aviv pogrzeb zmariego onegdaj burmistrza i za- 
iożyciela Tel-Avivu Dizenhofia. W. pogrzebie 

ięio udział 100,090 ludzi. Obecni byli przed- 
siawiciele władz brytyjskich i iezni delegaci 
korpusu dyplomatycznego, w tej liczbie i konsul 

Regent Horthy nadał ministrowi odzna 

  

polski. Na życzenie zmarłego, wyrażone przed 

Śmiercią, Żadnych mów nad jego grobem nie 

  

wygioszono. 

KTO WYGRAŁY 
ciągnienie. Ważniejsze wygrane: 

10.000 zł. — 54644 80153 107808 143937 
5.000 zł. — 11064 76525 84263 128704 129845. 

Drugie ciągnienie. Ważniejsze wygrane; 
25.000 zł. 87551. 
50.000 zł. — 92306. 
20.000 — 56576. 

10.000 145560 157337 

Pierwsze 

5.000 — 81558 111980 142149. 

  

W OGNISKU 
zorganizowanej namiętności 

(Od własnego korespondenta) 
Pewien przywódca narodowo - socja 

listyczny określił patetycznie ruch hitle 
rowski jako „Świętą namiętność podda 
mia się idei', Słowo .„namiętność* wyra 
ża najlepiej nastrój jaki ogarnął Niem 
ców w dniach Zjazdu Partyjnego w No 
rymberdze. Jest to mamiętność podda- 
nią się rozkazom i woli wodza, namięt 

"ność jałknajściślejszego zespolenia się z 

„ruchem, 
Zewnętrznie namiętność ta przejawi 

ła się w prawdziwej powodzi sztanda- 
„rów i znaków partyjn, Tysiące 10-me 
trowych masztów ze sztandarami bieg 

nie wzdłuż ulic. W najmniejszem okien 
ku spadzistych dachów średniowieczne 
go miasta tkwią przynajmniej trzy cho 
rągiewki. Chorągiewiki porozwieszane są 
gęsto na sznurkach w poprzek krętych 
uliczek — okna otaczane są girlandami 
złotych liści, z dolnych parapetów zwi 
sają fartuszki ze swastykami, Na grzę 
dach podmiejskich ogródków i popro- 
stu w uprawnych polach sztandary od 
grywają równocześnie rolę strachów na 
wróble. Złote sznury wiążą setki olbrzy 
mich, od dachu dy ziemi zwisających 
sztandarów — ma gmachach  publicz- 
nych. Od dworca do placu Adolfa Hit 
lera cała galerja herbów i barw niemiec 
kich miast i księstw. Groźny, czerwony 

kolor i żałobny — czarny na białem — 
znak swastyki zaciera urok miasta tru 
badurów, pokrywa je obcym nalotem, 
rzucając brutalne i prymitywne elemen 
ty na tło koronkowych domów i kościo 
łów. Gdyby nie jednostajność motywu 
i barwy możnaby powiedzieć, że to ra 
czej jalkieś chińskie miasto — nie No 
rymberga. 

Pomimo to wszyscy są zapatrzeni w 
„odświeżający znak czarnego krzyża, 

podnieceni nim, dumni z jego grozy. 

Przywódcy ruchu nie zaniedbali ni 
czego, aby entuzjazm i namięlność za 

gęścić i pogłębić. Według planów i ry 
sunków samego Fiihrera wzniesiono a 
reny, stadjony i obozy zjazdowe. Na po 
łudniowem przedmieściu Norymbergi   

zajęto ogromną przestrzeń ma tereny 
partyjne. Obwód ich liczy 42 kilometry, 
długość 8 kilometrów. Najbliższą miasta 
jest t. zw. Luitpoldarene. Ten ogromny 
kondensator entuzjazmu potrafi pomieś 
cić 60 tysięcy widzów ; dać miejsce dla 

150 tysięcy uczestników. Trybuny oka 
lające arenę zbudowane są z białego ka 
mienia z Jury. Na trybunie honorowej 
— trzy gigantyczne sztandary party jne, 
a po bokach dwa spiżowe orły prawie 

talkie same, jak godłą starożytnego Rzy 
mu — stoją oparte na potężnych swasty 
kach — ideogramach zemsty. W przygo   
towaniu jest pole Marsowe mogące po | 
mieścić 350 tysięcy wojska wraz z ko | 
lumnami zmotor ухоуат emi. 

Hitler dał Niemcom nadzieję, którą 
po wojnie stracili. Hitler potrafił zacza 

rować wielu rodaków, potrafił zmmiej 
szyć psychiczną klęskę wojny Norym- 
bergą kołysze się pijana nie tylko od 
piwa i wina. Kołyszą się masy uczestni 

ków zjazdu, masy turystów, kołyszą się 
pociągi, wiozące tysiące i tysiące hitle 
rowców, młodych, wesołych i mocnych. 
Pociągi te biegną wśród flag kołyszą” 
cych się na wietrze. Prawie słychać 

krzyk entuzjazmu rozkołysanego czer- 
wonegó lasu sztandarów. W tym lesie, 

Niemcy o ile nie noszą mundurów, a 
tych jest przeważająca ilość, podkreśla 

Ją swoją przynależność znaczkami ze 
swastyką. Jest znaczek przynależności 

Wielkie jesienne manewry niemieckie 

  
W Hessji odbyły się niedawno wielkie manewry armji niemieckiej, 

z manewrów — cząłgi, ukryte w lesie. 
Na zdjęciu — fragment 

      

do partji, znaczek uczestnictwa w zjeź 
dzie, znaczek organizacji kobiecej, zna 
czek, powiedzmy, wyznania  hitlerow- 
skiego — taki noszą kelnerzy w kla* 
pach wytartych marynarek, 

„Wszyscy Niemcy z całegó świata u 
ważają, że Hitler jest w porządku” 
powiedział oględnie młody Niemiec cze 
ski w czasie rozmowy z nami w pociągu 
Norymberga — Sztuttgart. Jechał on z 
Ostrawy Morawskiej do Tubingi na wyż 
sze studja medyczne. Chciał tam studjo 
wać ana = —- antropologję. 
Antropologja — mówił — to prawdziwa 
królowa 6 Zachwy a się piękmoś 
cią rasy nordyckiej. Niemcy są przedsta 
wicielami rasy nordyckiej, Niemiec mie 
krył się ze swoją pogardą do Żydów. 
Dowcip angielski mówi: jeden Niemiec 

to nauka, dwóch Niemców — to 
muzyka, trzech Niemców — to wojna. 
Oczywiście z kimś innym. A więc. z Ży 
dem najpierw. We Wrocławiu tuż koło 
dworca głównego jest stary cmentarz 
żydowski. Niemcy umieścili nad jego 
bramą tablicę ze swastyką i napisem: 
„Żyd żyje kłamstwem, a prawdę zabie 
ra na tamten świat W Norymberdze 
obok wielu wezwań do niekupowania u 
Żydów i ud: ttnych karykatur fatalnego 
profilu na jednej z głównych ulic 
stoi wielka tablica z napisem: „najwięk 
szym wrogiem ludzkości jest  bolsze- 
wizm pamiętaj, że każdy Żyd jest 
bolszewikiem““. 

Bolszewizm | zostai ogłoszony w 
Niemczech za wrogą / ludzkości Nr. 1. 
Bolszewicy — za Humnów współczes- 
nych. W związku z tem mówi się dużo 
o legendzie Norymbergi. Jak niegdyś 
starożytni Norycy wznieśli mury Norym 
bergi w obronie przeciwko Hunnom/ 
tak dzisiaj w tem samem mieście Naro 
rodowo-Socjalistyczna Niemiecką Partja 
Pracy buduje zapory przeciwko  bol- 
szewizmowi, 

Jednak zamieniona w obóz wojsko 
wy Norymberga w niczem nie przypomi 
nała oblężonego Alkazaru. --J.



Upamietnienie miejsc historycznych 

  

dak podawaliśmy 22 hm odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem miejsc historycz- 

nych Żułowa i Bezdan. W uroczystościach wzię li udział: 

kowski, JE ks. arcybiskup Jałbrzykowski, wice minister komunikacji Bobkowski, wojewoda Bo- 

ciański i inni. W Zułowie sprawdzono stan do tychczasowych rcból, zaś w Bezdanach JE ks. 

arcybiskup Jałbrzykowski poświęcił kamień węgielny pod budowę pamiątkowej kaplicy. 

zdjęciu na lewo krajobraz rodzinnej miejscowo ści Marszałka Piłsudskiego Zułowa, zaś na pra 
wa - 

„KURJER* z dnia 25 września 1936 r. 

budowę kaplicy, która stanie na miejscu historycznej akcji. 

PISZCIE DO МАФ 
  

Wszyscy członkowie Redakcji otrzy 
mują w ciągu roku dość znaczną ilość 
listów od czytelników ze wsi i z miasta 
ź pytaniami, z prośbą o rady, z wyjaś 
nieniami i projektami. Musimy na nie 
odpisywać indywidualnie i zdarza się, że 
o tej samej sprawie informuje się pa 
rokrotnie co jest niepotrzebną stratą cza 
su. Postanowiliśmy zatem skomasować 
te korespondencje, powierzyć odpowie 
dzi paru osobom i stworzyć nowy dział 
odpowiedzi od Redakcjj w sprawach 
z wszelkich dziedzin życia. 

Dokładna wskazówka w dziedzinie 
kłopotów gospodarczych, dobra rada w 
sferze strapień uczuciowych i społecz- 
nych czy prawnych, często ratuje ludzi 

od klęski wykolejenia i katastrofy. 
Chcielibyśmy przysłużyć się naszym pre 
num ratorom chcącym nawiązać, zwłasz 
cza ze wsią, Ściślejszy kontakt. Przy bra 
ku gotówki na wsi, gazeta musi zastępo 

wać książkę, nietylko rozrywkową, ale 

i informacyjną, podręczniki ogrodnicze, 
itp. 

Piszcie więc do nas. Odpisywać bę 
dziemy z całem uwzględnieniem potrzeb 
prenumeratorów, którzy ze swej stromy 
mogą nam nadsyłać cenne wwagi o sto 
sunikach w swojej okolicy, 

= ODPOWIEDZI 
I 

Panu Mieh. Łucz, z poczty Astki chodzi 
o założenie bibljoteki obiegowej dla 6—8 miej 
scowości, bo niema co czytać zimą. Tak, Pan 

ma słuszność, dola inteligencji na wsi jest te 
raz bandzo ciężka: musi dawać ze siebie wiele, 

a dla siebie nie ma prawie nic. Takie obiegowe 
bibijoteki są bardzo wskazane, proszę o wykaz, 
kim są ci amatorzy, a« przyszlemy katalogi zniż 
kowe z oznaczeniem wartościowych książek i 
postaramy się o pomoc w zakupach. Istnieją też 

wypożyczalnie, które wysyłają książki na wieś, 
ale to się nie da zrobić dla większej ilości ksią 

żek, a na zespół z 6—8 godzin, licząc komplet 

na miesiąc, trzebaby jakieś 36 do 40 książek. 

> 

AI. 

Pyta p. I. Warsz., co się robi w jesieni w 
ogrodzie owocowym jeśli był tam przez parę 
lat pędzik przyzimek? Otóż nawet jeśli ten ok 
ropny szkodnik, który przez trzy lata niszczył 
nasze sady był zwalczamy i drzewa owocują te 
raz normalmie, to jednak wskazane jest by 
przed końcem września, przy 1-ch chłodnych 
nocach założyć kilkanaście próbnych opasek 
(mały słoik lepu kosztuje 1 zł. papier 50 gr.) 
na pnie przew, Jeśliby się zobaczyło samiczki 
przyzimka na opaskach, należy nie zwlekając 
opasać każde drzewo. Jeśli można założyć tyl 
ko opaski z mchu, szmat lub słomy, mogą być 
dziegciowane, mogą się znaleźć gąsiennice owo 
cówki jabłówki, (w czerwcu), lub kwieciaka jabł 
kowca w jesieni. Letnie opaski należy zdejme 
wać co 2 łyg. i pallić, jesienne zostawić do 
mrozów. Zmiszczyć wszelkie śmiecie, mchy ze 
schnięte kory i t. p. Zorać płytko lub: przekopać 
sad lib choćby koło drzew przed mrozami, na 
wozić, W styczniu, a nawet grudniu, bielić dla 
ochrony przed mrozem. Dobrze utrzymany sad 
opłaci się z pewnością, bieda w tem, że zupzł 
nie nie jest zorganizowany u nas handel owoca 
mi, niema żadnej spółki, ani ustałonzych cen i 
właściciele większych sadów są na łasce przy 
godnych kupców owocami. Zrzeszenia rolników 
powinnyby się tem zająć. Owoce z Wileńszczyz: 
ny, zwłaszoza zimowę gatunki jabłek, wytrzyma >   

łe i soczyste, mają swą ustaloną sławę przy fa- 

brykacji przetworów, «cukierków, marrnelad : 
t. p. W razie chorób drzew informacji udzieli 

Sz Pamu Lecznica roślin, Zakretowa 23, Istnie 

je też korespondencyjny kurs ogrodniczy przy 

Rodzinie Kolejowej w Wilnie. 

II. 

P. Ola Ikar cheialaby przyjšė z pomocą ro 
dzinie, pisze Pani, że macie małe gospodarstwo 
1 10 uli. Jeżeli są waruniki odpowiednie bytoby 
korzystne rozszerzyć pasiekę, wosk i miód mają 
dobry zbyt. 

Główny koszt uli, jeżeli ktoś w okolicy umie 
je robić, wypadnie tanio, a praea koło pszczół | 
bardzo miła. Można się zajmować do spółki, na 

Litwie nazywają to „bitniukostwo* i uważają 
za rodzaj braterstwa bo „pszczółka to boża pra 

cownica'. Można też wyrabiać pierqiki, które 
mają zbyt w wileńskich sklepach spożywczych. 
Obchodzenia się z pszezołami nauczyć się najle 
piej od starych amatorów pasiek albo z broszu 
ry. Pyta Pani także czy przyjmują praktykant 
ki na pocztę? Owszem, trzeba jednak upewnic 
się czy w filji Pami się to przewiduje. Ohjaśnić 
mogą w Centrali. 

TV. 

Cóż poradzić 19-letniej p. Melanji Sz., która 
tak rzewnie się skanży, że została opuszczoną 
przez narzeczonego, a rodzina ją wyrzuciła, bo 

ma synka będąc niezamężną.. wzgardzona 

przez swe środowisko dziewczynka dzięki swej 

niedoświadozonej łattwowiermości została niesz- 
częśliwą' pisze. Pragnie Pani zamobić coś dla 
siebie i dziecka, dostać posadę mamki? Prze 

dewszystkiem to bardzo dzielnie, że się Pani nie 

minister Opieki Społecznej Kościał- 

— moment poświęcenia przez kks. arcybisku pa Jałbrzykowskiegą kamienia węgielnego pod 

    
bała macierzyństwa w tych. warunkach. Czy nie | 

Międzynarod. konferencja kolejowa w Wilnie 
W dn. 22—24 września -w Dyrekcji Okr. 

Kolei Państwowych w Wilnie odbyła się mię- 

dzynarodowa konferencja, w której udział wzię 

li poza przedstawie. Polskich Kolei Państwo- 
wych, przedstawiciele Kolei Węgierskich —- 

Goertner Bela, Kołei Czechosłowackich — Ra 
dimsky Jaroslav i Niemieckich — Bernicher 
Emil. 

Tematem obrad była sprawa bezpośredniej 

Na 

da się wzruszyć ów narzeczony widokiem Syn 
ka? Może by ktoś w tem pośrtdmiczył i wpły 
nął, by się ożenił? W każdym razie powinien 

wypłacać zapomogę t. zw. aliimenta na utrzyma 
nie dziecka, a Mama wychować je sama potrafi, 

jeśli Ojciec uchyli się od obowiązku. Adres Pa 
ni zachowujemy, może się zajęcie znajdzie. 

V. 

Pani Hala martwi się, że ją mąż niedosta- 

tecznie kocha, a raczej kocha mie tak, jak ona 
sobie tego życzy „widzi we mnie istotę niższą, 
tylko samicę, a taka rola mnie poniża, dba o 
mnie, otacza mnię komfortem, kccha i szanuje, 

ale jest tyramem, nigdy się nie podzieli żadną 
myślą, nie porozmawia jak z przyjacielem, w 
żadne swoje sprawy ani interesy nie włajemni- 
cza, jak zdobyć jego zaufanie i sprawić by mię 
traktował jak człowieka — nie tylko jak niewia 
ste“. Bardzo to jest trudne dla mężczyzny. Du 

żo kobiet zadawałmia się zupełnie tem, co dla 
Pani jest niedostateczne. Jalk sądzić należy, jest 

Pani młodą mężatką, może dopiero parę lat? 
Może jest duża różnica poziomu wykształcenia, 
wieku? Zaufanie, przyjaźń i wyspółpraca przyjdą 
z czasem, jeśli jest wspólny teren do pracy, gdy 
się przekona 0 rozsądku żon* i jej moralnej 
wartości, Musi Pani złożyć tego dowody. Zaufa 
nie oparte ma szczerym, "-"=""ledmie szczerym 
stosunku w małżeństwie — ły warunek koniecz 
ny do szczęścia małżeńskiego, bo najgoretsza 
miłość zmysłowa mimie jak pożar i zostawi igorz 
kie popioły, jeśli nie będzie miała fundamentu 
wzajemnej uczciwości małżeńskiej, a ta może 
isinieć tylko wtedy, gdy jest obustronna otwar 
tość i dzielenie się myślami. Proszę do tego mę 

ża przyzwyczajać, a skutek będzie z czasem, 

NEMO. 

taryfy dla komunikcji towarowej między sta 
cjami PKP a kolejami węgierskiemi. 

Konterencja uchwaliła niezwłoczne wydanie 
nowej taryfy i wprowadzenie bezpośrednich 
opłat na eksport drewna z Polski do Węgier 

i zdecydowała również wprowadzenie pewnych 
obniżek opłat bezpośrednich dla pozostałych 
artykułów w wysokości przeciętnej 2—8 gr. 
na 100 kg. 

Znowu strajk na robotach drogowych 
W dniu 22 b. m. wybuchł strajk wśród 

robotników, pracujących na budowie drogi pań 
stwowej na odcinku Józino-—Szuty w powiecie 
święciańskim, Na ogólną liczbę 150 robotników 
zastrajkowało około 130, żądając podwyżki 
płacy. 

Strajkujący robotnicy rekrutują się z pośród 
bezrobotnych przysłanych z Wilna i miejskiego 
elementu bezrobotnego ze Święcian. Wieśniacy | 

pracujący na drodze jako wozacy do strajku 
nie przystąpili. " 

Natychmiast po wybuchu strajku udał się 
na miejsce kierownik powiatowy zarządu dro- 
gowego w Święcianach i wylłomaczył strajkują 
cym bezpodstawność ich żądań, poczem wszy- 
scy robotnicy przystąpili do pracy, 

Strajk trwał niepełne 5 godzin, 

Niegościnna jest ulica Gościnna 
Ulica Gościnna jest jedną z najbardziej ruch 

liwych ulic miasta, Przez nią prowadzi miano- 
wicie drogą do dworca, przez nią wlewa się co- 
dziennie do miasta fala przyjezdnych. Ulica 
Gościnna jest szeroka, dobrze zadrzewiona. To- 
nie w zieleni. W: dzień naogół nie razi. Lecz 
z nastaniem mroku, pożal się Boże! Mało jest 

lamp elektrycznych. Pełne listowia korony gę- 
sto zasadzonych drzew ocieniają chodniki. Na 
chodnikach panuje mrok, jak w  dżun- 
gli. Wówczas w tej dżungli rozpoczynają po- 
lówanie pewnego rodzaju panienki. 

Zaczepiają prawie każdego przechodnia. Do 
policji już nieraz wpływały skargi, zaś w tych 
dniach omal nie doszło do dramatu małżeń: 
skiego. 

Ul Gościnną kroczy p. A., młody przesię-   

biorca. Idzie w kierunku dworca. W ciemnoś- 
ciach ktoś go zatrzymuje. W zmroku błyszczą 
oczy niewieście, R. domyśla się, o co chodzi. 
Odmawia towarzyszenia „damie”, lecz tamia 
nie odstępuje. Posuwa się wraz z nim wzdłuż 
chodnika. Nagle wyłania się, jak spod ziemi, 
młoda i pałająca zazdrością małżonka p. A. 

— Aha! Masz randkę! Masz tobie! 

W powietrzu rozlega się suchy trzask policz 
ka. Tworzy się zbiegowisko. Skandal, Ingeruje 
policja. Padają groźby rozwodu, W komisarja- 
cie wszystko wyjaśnia się. Kobieta przeprasza 
męża. 

Na odchodnem p. A. rzuca: 

— A wszystkiemu winien magistrat, który 
żałuje lamp do oświetlenia ulicy... (c) 

  

  

  

  

Pogrzeb Ś. p. prof. 
Safarewicza 

Wczoraj odbył się pogrżeb śp. pro- 
tesora higjeny USB dr. Aleksandra Sa 
farewicza. 

O godzinie 9 nastąpiło wyprowadze 
nie zwłok z domu żałoby przy ul. Por- 
towej. W pogrzebie wzięli udział profe 
sorowie uniwersytetu z rektorem i dzie 

kanami wydziałów na czele, przedstawi 
ciele władz i społeczeństwa, młodzież 
akademicka. | 

Ulicami Portową, Zawalną i Małą 
Pohulanką kondukt żałobny ruszył na 
cmentarz ewangelicki. Na cmentarzu. 
nad trumną wygłosili przemówienią re 
ktor USB prof. Staniewicz, dziekan wy”. 
działu lekarskiego prof. Hiller. imie- 
niem lekarzy wileńskich dr. Abramo- 
wicz i przedstawiciele młodzieży akade 
mickiej. 
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Podziękowanie Poczcie 
Należy wyrazić uznanie Wileńskiej Dyrekcji 

Pocztowej, która obsadzając agencje pocztowe 
siiami fachowemi i sumiennemi przyczynia się 
do usprawnienia służby pocztowej jak również 
zdobywa zaufanie publiczności, Mam tu miłą 
sposobność do podkreślenia stopnia sumienno- 
ści i uczciwości kierowniezki agencji pocztowej 
Rzesza p. Macji Sławeckiej, . 

Wpłacałem w agencji dość znaczną sumę 

pieniędzy, w banknotach i bilonie, rulony, ze 
względu na brak czasu, prosiłem nie sprawdzać 

zapewniając, że są zgodne z napisami. Zadość 
uczyniając mej prośbie dostałem pokwitowanie. 
Do dwudniowej mej nieobecnoci w Rzeszy Kie- 
rowniczka agencji przyniosła mi do Zarządu 
Gminnego 380 zł. wyjaśniając, że w jednym z ru 
lonėw znalazła 30 sztuk po 2 zł. rulon opiewał 
na 30 zł. Pozwolę sobie tą drogą złożyć serdecz 

ne podziękowanie p. Sławeckiej za Jej uczci- 
wość i sumienność, 

Przy okazji nadmieniam, że rozmowy tele- 
foniczne uskuteczniane są nawet po godzinach 
urzędowych, jak również często s, 1 łatwiani 

interesanci w godzinach także nieobowiązują- | 
cych dzięki zrozumieniu potrzeb ogółu. 

Józet Siedlikowski 

podwójci, 

zam. kol, Bukiszki, gm. rzeszańskiej. 

  

Pierwszorzędna pracownia sukien 
i okryć damskich 

M. FRachmnaam 
Wilno, Niemiecka 12 (front), tel. 5 42 
zawiadamia Sz. Klijentelę, że nadeszły 

ostatnie modele 

— NA SEZON JESIENNO-ZIMOWY —     
Usiłowanie samobójstwa 
W dniu 18 bm. Stefanja Orlicka, mieszka! 

ka okolicy  Bimkowszczyzna, gm. kucewickie; 

pow. oszmiańskiego powiadomiła policję, že v 

dniu 18 bm. mąż jej, Bronisław, usiłował pi 

wiesić się, lecz zdołała wraz ze swą matką zdjąć 

mu pętlę. Powodem usiłow. samobójstwa był 

brak środków do życia. Orlicki zdradza obija 

wy choroby umysłowej. ;
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CH IA 
Kazimierz Kucharski 

startuje 
Wczoraj wpłynęły dodatkowe zgłoszenia do 

mistrzostw lekkoatletycznych Polski. Chociaż 
zgłoszenia te wpłynęły po terminie, to jednak 
zostały one przyjęte, Między innymi, zgłosił się 
również Kazimierz Kucharski, który w piątek 

"rano powinien już przyjechać do Wilna. 

Celem uzupełnienia listy wczorajszej  (za- 
maieszczonej w. „Kurjerze Wileńskim'') podaje- 
my zgłoszenia dodatkowe: 

100 mtr. Popek i Gomułka AZS Poznań. 
400 mtr, Kucharski Pogoń Lwów, Niemiec 

Lwów, Gąssowski AZS Poznań, Modrzewski— 

AZS Poznań. 
860 mtr. Kucharski Pogoń Lwów, Korzeniow 

ski Pogoń Lwów, Gąssowski AZS Poznań. 
1500 mtr, Kucharski i Korzeniowski Pogoń 

Lwów, Gąsowski AZS: Poznań. 
1500 mtr. Kucharski i Korzeniowski Pogoń 

Lwów, Lach, Kruscher i Ender Łódź. 
500 mtr, Lach, Kruscher i Ender Łódź. 
110 mtr. przez płotki Niemiec, Kobruszew- 

"ski AZS Poznań, Piechowski, Kruscher i Endes 
Łódź. : 

400 mir. przez płotki Niemiec Pogoń Lwów, 

Gąsowski AZS Poznań, > 

Skok wdal Niemiec Pogoń Lwów, Kobru- 
szewski i Hoffman AZS Poznań, Gniot. 

$kok wzwyż Niemiec Pogoń Lwów, Hoffman 
AZS Poznań, Droga, Ghmiel KUW Katowice. 

Skok o tyczce Klemczak, 
Młot Ficher. AM 
Dysk Odachowski Strzelec Białystok, Rogaj 

Pogoń Lwów. AK 
Oszczep Hoffman AZS Poznan,  Dziadui 

Strzelec Wilno, Turon AZ5 Poznań. : 
Trójskok Hoffman i odruszecz e AZS Po- 

"mai, Gniot, 

Dr. ZARCYN 
(chirung) 

POWRÓCIŁ 

Wiadomości radjowe 
UTWORY PO RAZ PIERWSZY WYKONYWANE 

nadaje Polskie Radjo, 

Niezwykle interesująco zapowiada się kon- 
<ert Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radja 
pod dyr. G. Fitelberga dnia 25.IX o godz. 21,00: 
Koneert ten przyniesie aż cztery pierwsze wy- 

Xxonania utworów wybitnych kompozytorów z 

najrozmaitszych epok, Jako pierwszy numer 
programu usłyszą radjosłuchacze Symfonję 
d—moll mistrza starowłoskiego, Boccheriniego, 
znanego u nas głównie z koncertu wiolonczelo 

Następne utwory przewidziane w kon- 
<ercie należą do twórczości współczesnej: 
„„Uwertura Marionetek* — Jaromila Weinber- 
gera, kompozytora czeskiego, który wsławił się 

łudową operą „Szwanda Dudziarz*, następnie 

„Tańce fantastyczne* — Hiszpana Joaqina Tu- 
*iny, wreszcie „Koncert na kwartet smyczkowy 

i orkiestrę" — poiskiego kompozytora Marjana 
Neuteicha. Audycja ta, która pozna słuchaczy 
z utworami dotychczas zupełnie  nieznanemi 
zwróci na siebie uwagę wszystkich melomanów. 

  

  

UTWORY LISZTA 
w koneereie nadjowym, 

W roku „bieżącym obchodzi świat muzyczny 

° 50-1а rocznicę śmierci wielkiego kompozytora 
poki romantycznej, Franciszka Liszta. Z tej 
kazji nadało Polskie Radjo kilka audycyj, po- 

 święconych twórczości tego kompozytora. Do 
audycyj tych przybywa obecnie koncert pia- 
nistkį poznańskiej, Nadziei Palewskiej zorgani 
zewany w programie radjowym dnia 25.IX о 
godz. 16,00. Program koncertu poprzedzi odczy 
dem dr. Józef Reiss. Tytuł prelekcji „Franciszek 
Liszt a Poiska“. 

WILNO GRA CAŁEJ POLSCE, 

Wileńska orkiestra kameralna wystąpi przed 
słuchacze .! całej Polski w piątek 25 b. m. o 
godz. 17, Program zawiera utwory muzyki lek 
%iej i operetkowej, m. innemi Nedbala-Kalma. 
na, Rosena i innych. 

nad 

„KURJER* z dnia 

WWezoraj rano na strzelniey na Pió- 
romoncie odbyło się uroczyste otwarcie 
XI Narodowych Zawodów Strzeleckich 

o Mistrzostwo Połski. Mistrzostwa, jak 
już zaznaczyliśmy, odbywają się pod 
protektoratem Pana Prezydenta Rzeczy 

pospolitej Polskiej. 

Już przed godz. 9 ustawili się w kar 
nych szeregach wszyscy zawodnicy, a 
jest ich 661. Komendę nad zawodnikami 
objęli: płk. Bobrowski, mjr. Fruziński i 
mjr. Balinowski. Zaraz po godz. 9 na 
strzelnicę przybyli: gen. Kleberg, gen. 
Skwarczyński, wojewoda Bociaūski i 
wiełu innych dostojników. Przeszli oni 
przed szeregami zawodników, a następ 
nie przywitali się z zaproszonymi Bość 

mi, 

Orkiestra odegrała Hymn Narodowy, 
a na maszt wciągnięto flagę narodową. 
Na trybunę wszedł gen. Franciszek Kle 
eberg, który w pięknych słowach powi 
tał zgromadzonych licznie zawodników. 
Gen. Kleeberg mówił o pięknych trady- 
cjach sportu strzeleckiego, o pierwszych 
zatach Związku Strzeleckiego, o potrze 
bie propagowania sportu strzeleckiego i 
o znaczeniu mistrzostw narodowych. 

Po przemówieniu wszyscy dostojni- 
ey, oraz zaproszeni goście udali się na 
strzelnieę by oddać strzały honorowe. 
Oddano ogółem 25 strzałów. Najlepsze 
wyniki uzysk. płk. Białkowski, płk, Dziu 
biński, dyr. Petry i płk. Przyjałkowski— 
mieli oni po 10 wybitych punktów. Dzie 
wiątki wybili: płk. Kwaciszewski, płk. 
Janicki, sen. Dobaczewski, prez. Rucin 

Z prawami wyższej uczelni. 

wieczorne godz. 17—20. Początek 

    
  

25 września 1936 r. 

Uroczystość otwarcia 

XI Narodowych Mistrzestw Strzeleckich 
ski, płk, Bołtuć, red. Nieciecki, kur. Go 
decki, płk. Stawarz. Na dalszych miejs 
each znaleźli się: wojew. Bociański, gen. 
Kleebrg, gen. Skwarczyński, insp. Jacy 
na, prezydent Grodzicki, kpt. Kozłow- 
ski, dyr. Szemioth, macz. Wiśniewski, 
prez. Widomski, prof. Jarocki, płk. Pod 
wysocki, inż. Peczko i płk. Kobrowski. 

Trzeba przyznać, że konkurencja by 
ła bardz, wyrównana ż ciekawa, Strza- 
ły honorowe odbywały się na dystansie 
25 mtr. z pozycji leżącej. Wśród obee- 
nych gości obudziły one wielkie zainte 
resowanie, kto uzyska najlepszy wynik. 

Po strzałach honorowych udano się 
na Rossę, by złożyć hołd pamięci Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego. Na płycie 
Mauzoleum złożony został wieniec. Wie 
niec złożyli gen. Kieeberg, gen. Skwar- 
czyński, wojew. Bociański w towarzyst 
wie prezesa Paschalskiego, płk. Janie 
kiego, płk. Friedricha, płk. Podwysockie 
go, płk. Przyjałkowskiego i płk. Bołtu- 

cia. 
Orkiestra 1 p. p. Leg. odegrała Pier 

wszą Brygadę, a wszyscy zawodnicy 
przechodząc przed płytą złożyli Hołd 
Wodzowi Narodu. 

W uroczystości otwarcia XI narodo 
wych mistrzostw strzeleckich Polski 
wziął udział szereg wybitnych osobistoś 
ci ze świata wileńskiego. Uroczystość 
wypadła podniośle. Wieczorem odbyła 
się jeszcze jedna odprawa zawodników, 
a o godzinie 14 na wszystkich strzelni 
each odbyły się strzały treningowe.   

  

Matura konieczna. 

Mistrzostwa jak już pisałiśmy trwać 
będą do 4 października. 

  

ОНа Hank Poliiycznych W Wilnie 
przy Instytucie Naukowo - Badawczym Europy Wschodniej 

Wilno, ul. Arsenaiska 8. 

Kurs trzyletni. Wykłady 
roku akadem. 5 października 1936 r. 

Przyjęcia tylko osobiście od 28 września r. b, Program szkoły wysyła se- 
kretarjat po nadesłaniu znaczków pocztowych za 60 gr. 

  

Rozpoczęcie budowy szkoły 
w Królewszczyźnie 

Na tersnie powiatu dziśnieńskiego rozpo- 
częła się budowa 13 szkół powszechnych im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pierwsza uro- 
czystość poświęcenia kamienia węgielnego od- 
była się w Królewszczyźnie w dniu 23 b. m. 
przy udziale przedstwicieli władz szkolnych i 
admimistracyjnych óraz organizacyj  społecz- 
nych i publiczności. WW fundamencie został 
wmurowany podpisany akt erekcyjny następu- 
jącej treści: 

„Działo się w Królewszezyźnie Roku Pań- 
skiego tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego 
m-ca września 23 dnia za czasów Prezydenta 
Profesora Ignacego Mościekiego, kiedy Woizem 
Naczelnym Generał Śmigły Rydz, gdy Minist- 
rem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego był Profesor Wojciech Świętosławski, a 
Kuratorem Okręgu Szkolnego Wileńskiego Ma- 

rjan Godecki, kiedy to gospodarzem powiatu 

150 tysięcy klg, ryby dał Narocz 
Na jeziorze Narocz w ostatnich tygodniach 

skończył się sezon połowu ryb dużemi siecia- 
«mi Rozpoczął się bowiem okres dużych i czę | 

stych burz jesiennych, które uniemożliwiają 

połowy na sięlawowych toniach, znajdujących 

się zdala od brzegów. W dalszym ciągu nato- 

ZEG trwają połowy tak zwanej starej ryby 

ałemi sieciami w niedalekiej odległości od 

zegów. 

Taki stan rzeczy będzie trwał aż do pokry 

J 

/ W gajówce Stukały, gm. oriańskiej, pow. 
Jidzkiego gajowy lasów prywatnych ks. Ludwi- 

a Czetwertyūskiego, Kazimierz Michałowski 
złapał na gorącym uczynku kłusownictwa 18- 

cia jeziora odpowiednią powłoką lodu, któraby 

umożliwiła wyjazd na połowy zimowe, 

nywane przez przeręble niewodami, 

doko- 

Ubiegły sezon połowów, jak nas informują, 

należał do średnich jeżeli chodzi o ilość zło 

wionej ryby zarówno przez Dyrekcję Lasów, 

jak i ludność miejską. Obliczają, że wszelkiego 

rodzaju ryby złowiono około 150 tysięcy kig., 

w tem 50% sielawy. 

.  Kłusownik odgryzł nos gajowemu 
letniege Szymona Jakimczyka, od którego chciał 
odebrać broń myśliwską. W czasie zaciekłej 
walki Jakimczyk rzucił się ma gajowego i od- 

| gryzł mu nos, Furjała zatrzymała policja. 

| dziśnieńskiego był starosta Wiktor Suszyń- 
ski, a Inspektorem Obwodu Szkołnego Gieboc- 

kiego Stanisław Chruściel, Kierownikiem Szkoły 
Bronisław Jakobson, a Wójtem gminy pGrpli- 
skiej był Wacław Szwellengreben, 

Dla uwiecznienia pamięci Wielkiego Budo 

skiego, Pierwszego Marszałka Polski Józeta 
Piłsudskiego, ten to gmach szkolny Jego Imie- 
nia wznosi się z Funduszu Marszałka, subsy- 
djum Sejmiku Powiatu Dziśnieńskiego i samo- 
rządu gminy Porpliszcze*, 

į Aktu poświęcenia dokonał miejscowy pro 
boszez, А 

W pozostałych 12 gminach budowa została 
już rozpoczęta, poświęcenie zaś kamienia wę- 
gielnego zostanie dokonane w najbliższych 
dniach. 

Jak wiadomo, 

wę szkół im, 
państwowa dotacją na budo- 

Marszałka Fiłsudskiego wynosi 
zł. 110 tys., subsydjum z Wydziału Powiato- 

wego zł. 50 tys., część zaś kosztów pokryją 
WSR gminne. 

TP Ge 

Zamknięcie nowych organizacyj 
Ftewskich 

Władze starościńskie pow. Święciańskiego 
zawiesiły działające na terenie Nowych Stru- 

    

nojć ; okolicy litewskie organizacje „Rytas* 
i „Św. Kazimierza* oraz zamknęły czytelnię 

„Ryłas* w tejże okolicy, 
Decyzję tę powzięto wobec stwierdzenia, że 

działalność tych placówek może zagrażać bez- 

pieczeństwu i spokojowi publicznemu, bowiem 
podczas kontrol; ujawniono nielegalne wydaw- 

nictwa z Kowna, które organizacje te kolporto 
wały wśród ludności, prowadząc jednoczenie 
akcję, mogącą wywołać niepokój publiczny. 

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M l) Z Y K g 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny przystępne. 

    ul. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp.     

wniezego Państwa, Wskrzesiciela Narodu Pol- 

  

! 

į 

    

w brzytewkach 

Toledo jest ostatnią zdoby- 

czą techniki sziifowania 
stali I diztesgo brzytewki 

Toledo posiadają niedości- 

gnione zalety szybkiego, 

dokładnego i przyjemnego 
golenia. Kupując więc 
ostrza do golenia żądajcie 

wyraźnie: brzytewek Toledo 

  

Piszą do nas 

Praktyki Urzędu 
Gminnego w Twereczu 

Szkoła powszechna w Twereczu posiada 1,8 
ha gruntu szkolnego, z czego 1 ha jest we wsi 
Popówka, a reszta, t. j, 0,9 ha (ogród owaco- 
wy, ogród warzywny, łąka) znajduje się przy: 
szkole w Twereczu. 

Grunt ten został oddany na własność szkoły 
jeszcze przed wojną światową. Według opowia 
dań okolicznych mieszkańców był tu majątek 
Ostrowiec, który, na polecenie Murawjewa, roz 

parcelowano chłopom i wydzielono powyższą: 

działkę dla szkoły. W aktach Gminy napisane: 

„nadieleno pod uczyliszeze“. 
Na gruncie przy szkole nauczyciel rosyjski 

z dziatwą szkolną założył sad (12 drzew owe: 

cowych). Po odzyskaniu niepodległości nauczy- 
ciel polski p. Siniak sadził z dziećmi szkolnemi 

drzewka owocowe, 
Od czasów nadania gruntu szkole do bieżą- 

cego roku z gruntu tego korzystął miejscowy 
nauczyciel, przeznaczając część dochodu na po- 

trzeby szkoły, część zaś na własny użytek. 
W) roku bieżącym grunt szkolny zajęła i wy- 

dzierżawiła gmina. Odbyło się to w sposób na- 
stępujący: W dniach 19, 20, 21 listopada r. b. 
odbyła się inspekcja tutejszej gminy, którą 

' przeprowadził p. Goślinowski, inspektor samo 

rządowy ze Święcian, Zaraz re wyjeździe im 
spektora samorządowego miejscowy - Zarzęc- 
Gminny uchwalił zająć grunt szkolny, W dniu 
1 stycznia r. b. Zarząd Gminny przedstawił tę 
uchwałę Radzie Gminnej, która zatwierdziła 
uchwałę Zarządu. Odbyło się to wszystko bez 
wiedzy władz szkolnych i nauczyciela, chociaż 

na posiedzeniu Rady w dniu 1-stycznia był tak 

że i inspektor szkolny, Stało się to w ten spo- 
sób, że podczas pobytu inspektora szkolnega 

zostały omówione inne sprawy szkolne, a spra 
wa gruntu szkolnego została załatwiona po wy 
jeździe inspektora szkolnego w tymże samym 
dniu. 

Rada Gminna uchwaliła zająć grunt szkolny 
i wydzierżawić go za 100 zł. 

Grunt ten wydzierżawili członkowie Zarządu 
Gminnego za 105 zł. 

W sprawie zajęcia gruntu szkolnego kierow: 

nix szkoły w Twereczu interwenjował piśmi 

nie 5 razy w Inspektoracie Szkolnym i, 

otrzymując odpowiedzi, zasiał, jak co ro 

na gruncie szkolnym w Popówce zboże, p 
znaczając zysk na potrzeby szkolne. G 

zniszczyła, zabron?wała zasiane zboże i zas a 
swoje, bez ostatecznego rozstrzygnięcia spraj | 
zyskując bohaterskim tym wyczynem tytuł 
zasług i odznaczeń... 

Na gruncie szkolnym w Twereczu nauczy- 
cielstwo wiosną przeprowadziło prace doświad- 
czalne z dziatwą szkolną, realizując programy 
nauczania i wychowania, pokładając jednocześ 

nie koszta, związane z pielęgnacją roślin (bie 
lenie drzew owocowych i opryskiwanie zielenią 
paryską, trzebienie drzew i t. p.) 

Gmina zabrała sad, niszczy ogrody, pasie 
w nich krowę i kosi łąkę pod oknami szkoły 
i mieszkania nauczyciela. 

Mówi obecnie lud w Twereczu: „Murawjew 

dał — Urząd Gminny wziął'. Kto wie, czy ta 

bolesne powiedzenie nie stanie się trwałym na- 
bytkiem w postaci przysłowia, 
wśród tutejszego ludu. 

Czy Urząd Gminny miał prawo zabrać te 

grunt? Czy uchwała Rady Gminnej jest prawą 
mocna? — Nie. Rada Gminna uchwaliła za 

to, co nie sa jej własnością, a co jest w 
nością szkoły. 

    
    

   

    

  

Kierownictwo szkoły, jeśli inne drogi zs- 
wiodą, powinno domagać się zwrotu gruntu 

szkolnego na drodze sądowej. B. Ow. 

W pow. stonimskim 
chorują konie 

Na terenie gminy byteńskiej, pow, słonirma- 
skiego, w ciągu paru tygodni padło około 36 
koni. Przeprowadzone na miejscu badania przez 
inspektora minister jalnego weterynarji į leka- 
rza weierynarji ustaliły, že przyczyną padnie- 

etą koni jest t zw. anemja końska, Krew z cha | 
rych koni przesłana została do badania bakie- 
rjologicznego. Środki ochronne przedsięwzięto. 

W dniu 23 b. m. nadeszła wiadomość z gmi 

ny miżewskiej, że pojawiła się tam dotąd nie- 
obserwowana choroba wśród koni, Konie do- 
stają silnego obrzęku łba. Na miejsce udał się 

miejscowy powiatowy lekarz weterymarji. 

kursującega / |



Z dnia 23 września 

33 I ciągnienie 

Główne wygrane 
fe0.000 zł na ne 101736. 

100.000 zł na nry: 33529 74020. 
-5.000 zł na nry: 23384 30825 52449 88303 

(1806313 107246 114314 170204. 
|| 2.000 zł na nry: 5984 23495 37530 67635 107505 

15641 136908 141237 146517 152160 156617 165307 
1374602 183291. 
* 1.000 zł na mry: 12585 13394 17407 35642 43934 
45050 54127 54712 69708 71313 83680 100868 106014 
.M12061 119758 126742 129514 129614 134904 
238908 147090 156734 181605. 198606 190154 194946 

wygrane po 200 zł. 
“74 237 328 79 407 9 60 82 567 651 970 

<A001 42 89 199 354 441 510 929 66 2039 
5 210 78 418 31 554 618 712 15 52 3002 

W26 187 254 74 451 537 647 62 721 921 36 
8025 32 258 76 748 94 

5213 313 63 72 87 418 666 712 59 915 
|| 6061 74 183 251 68 383 467 562 665 713 
1824 942 67 7169 279 422 25 35 81 594 718 

| 95 8108 98 229 479 654 61 69 74 711 57 
1939 57 9060.264 96 420 569 674 776 818 
30 50 54 66 985 
! 10047 62 69 153 86 349 86 415 562 610 
+31 64 765 839 11085 491 546 638 871 949 
|12166 345 481 712 23 47 920 13456 66 746 
968 14229 322 422 618 57 832 68 924 

| 25053 515 19 99 512 46 59 629 63 902 44 
116049 137 339 435 791 871 17132 67 281 
1314 63 428 87 509 23 664 819 18012 51 
|59 128 302 459 528 629 98 744 49 19043 
1204 55 426 43 543 612 710 69 85 

0089 53.293 302 54 485 557 89 601 710 
848 21056 247 322 478 647 718 869 992 
„22012 19 193 657 700 22 32 982 23311 44 
i91 512 62 74 638 94 933 24018 237 74 82 
1346 96 633 752 56 990 25043 122 454 500 
#5 635 705 829 26007 102 24 45 859 981 95 
I|27051 163 95 299 644 67 701 951 74 28059 
1256 279 714 37 935 29193 96 243 70 486 
I91 678 851 9230 90 

30409 61 516 56 665 877 946 31158 75 
79 206 26 27 322 44 452 87 590 898 32006 
219 89 97 424 625 759. 847 78 951 54 65 
133084 130 281 83 494 596 607 760 814 53 
154153 71 527 41 670 752 835 35170 316 
1408 550 657 717 34 78 957 36031 291 330 
137 96 450 633 770 74 855 37163 274 374 
|543 847 88 

38040 123 240 363 427 716 26 33 39065 
71 95 216 33 340 465 76 78 698. 810 967 

40124 #4 215 71 310 46 98 476 613 
„41156 85 304 501 23 94 600 11 711 38 88 
|#2156 70 451 600 13 978 43063 127 221 
iso 305 79 482 562 646 756 838 99 44290 
385 931 54 65 45013 56 119 40 235 84 490 
1515 32 613 87 990 46017 167 76 331 469 
666 788 47027 91 125 35 53 249 74 388 | 

350 402 941524 85 612 20 87 730 44 90 899 921 162087 
1281 97 598 788 937 163005 29 66 308 745 

431 519 949 57 70 48005 
№67 630 702 67 802 594 49089 143 243 
'365 79 97 584 625 781 877 

50060 192 301 425 76 682 86 784 846 
952 55 51035 45 161 36 70 570 613 52089 

2 599. 731.931 53038 92 94 179 201 354 
01 59 761 67 77 54434 594 600 53 69 

pas 55433 79 80 56177 458 545 52 1775 
57230 528 609 40 701 54 90 918 59 58526 
21 65 737 824 59017 43 64 86 254 61 

"5 363 776 78 840 42 
* 60000 54 186 236 410 22 577 744 995 
"161098 294 403 24 73 632 80 87 704 29 
11971 62141 422 40 51 560 788 90 99 866 
ao 63193 253 369 848 946 64055 &0 

Mio 83 312 71 551 797 860 85 65297 354 
50 506 99 617 727 28 922 66112 87 250 
16 53 89 462 567 600 18 80 £25 67133 
95 392 45483 529 49 697 938 72 68075 

||86 279 419 545 734 87 94 811 43 50 69061 
П29 481 550 652 725 58 867 981 

70325 434 554 71 74 804 29 67 932 
[71057 123 500 762 936 72226 66 442 75 511 
He6 33 47 86 609 25 90 97 876 73128 67 
Jl204 46 378 90 555 689 822 939 55 74032 
591 342 75 422 30 42 84 806 10 13 33 
!№41 75134 46 301 56 72 475 668 94 746 
! 56023 158 705 22 960 88 77044 312 526 
11655 751 78033 190 202 10 76 83 425 546 80 
| 63 77 88 744 45 79030 119 205 10 28 
I/388 477 98 774 
| 80006 105 48 64 234 331 462 70 92 553 
655 90 81005 197 272 390 525 618 706 47 75 
+32 923 82089 127 424 75 512 23 636 785 

| 992 83035 231 300 61 425 624 870 84050 95 
1526 SR 682 850 920 65 87 85016 596 621 23 
iż 58 851 S1 973 86010 343 79 455 88 582 

Ludwik Welnert Wilton 
  

Powieść sensacyjna 

Najważmiejszem z dotychczasowych odkryć były 
miewątpliwie skalne drzwi, które miał "przed sobą. 

Wiedział nareszcie, w jaki sposób odbywają się na- 
pady i którędy ucieka sprawca. I gdyby zdecydowa- 
nie poszedł obecnie śladem, na który natrafił, byłby | 
niewątpliwie posunął się w swej pracy o duży krok | 
maprzód. Jeśli się pośpieszy, zastanie kryjówkę pu- | 
stą, skoro matomiast wybierze moment bardziej sto- 
sowny, wówczas krok taki niewątpliwie przyniesie | 

| aa Z 

mu bardziej pozytywne rezultaty, 
Dochoadziła już godzima dziewiąta, kiedy Murphy 

wrócił do hotelu. Zatroskanem skinieniem odpowie- 
dział ma umiżome pozdrowienie portjera i ciężko za- 
czął leźć po schodach, Hanibal zaś z markotnie pod- 
winiętym ogonem wlókł się tuż za nim. 

ROZDZIAŁ XV 

Pomimo bezsprzecznej pracowitości i obowiąz- 
kowošci, Fanny nie nadawała się w żadnej mierze 
ma dozorczynię więzienia. Kiedy wieczorem, po krėt- 
kiej, ale ożywiomej rozmowie wyszła z pokoju Grace, 
zapomniała zamknąć za sobą drzwi na kłucz. Dziew- | 
czyna. bez wahania postanowiła wykorzystać tę oko- | 

łiczność. Oddawna już zrezygnowała z awamturni- 
czych płanów ucieczki, widząc ich zupełną bezna- 
dziejność. Brama Spittering Farm była. dobrze sirze- 
żoma, Nawpółnagi Malajczyk bez 
wokół murów. Zresztą, anówiąc 
bezpośredniego powodu, 
sprawą mnaglącą. Dotychczas mie 

„89 642 840 47 987 92478 545 628 731 884 
90289 637 39 844 72 91262 88 304 467 

93005 149 85 305 82 6 478 565 91 776.859 
68 905 37 59 94003 140 66 470 503 88 758 
838 95023 160 219 54 67 454 506 755 836 
95023 160 219 54 67 454 506 755 836 96063 
195 638 80 706 99 923 45 97035 46 148 379 
572 96 675 98037 170 278 96 571 692 832 
99279 87 315 98 591 616 73 721 27 958 
100008 31 255 372 425 38 87 669 706 63 

909 30 101028 118 39 91 229 85 338 826 
76 950 95 102045 67 290 426 550 621 721 
827 37 103041 170 72 559 606 741 73 825 
104042 82 253 74 413 90 541 601 867 93 
903 47 105635 834 106005 224 73 324 426 41 
673 107037 48 393 989 108006 152 57 92 
386 367 109023 108 9 37 247 547 643 

110059 128 340 50 520 694 830 85 912 54 
111080 186 200 35 343 414 540 614 112023 
89 188 259 418 705 91 820 983 13116 386 548 
626 92 700 24 923 6 99 

114026 57 102 216 88 89 436 806 974 
115368 435 555 623 73 752 55 844 966 
116311 42 56 7616 23 611 81 925 91 117085 

| 413 24 912 47 118042 72 195 292 404 728 
920 22 47 119076 195 449 59 527 31 56 71 
680 83 734 826 915 31 73 

120056 76 311 46 71 490 828 96 121173 
; 349 53 582 653 66 83 809 46 51 92 994 
122013 119 245 92 345 60 486 93 602 82 
732 822 123109 55 310 84 488 605 29 76 
741 60 882 124034 142 212 21 326 28 538 
872 933 125133 64 264 419 577 89 650 40 

  
573 79 85 646 70 97 751 838 84 929 127005 
322 919 128294 318 486 728 42 56 919 
z 208 315 29 73 462 591 604 12 807 

823 131041 104 31 300 64 585 708 42 96 
900 9 132046 86 186 272 95 445 96 517 
782 943 133052 124 226 45 77 339 446 
607 36 759 91 876 97 973 84 134027 318 
645 808 951 135080 113 77 90 241 439 
64 628 82 724 35 851 92 929 136074 144 
88 595 892 966 137029 111 42 449 618 797 
zad 314 415 549 139278 307 402 99 

140020 114 63 442 525 43 56 617 84 814 
922 75 141038 170 415 18 73 541 98 747 

1430153 249 424 582 717 801 30 34 144113 
36 47 416 546 69 667 97 833 145057 185 272 
336 421 48 64 720 875 914 56 146048 369 
455 657 768 846 147049 95 237 50 320 479 
584 661 787 819 940 148028 416 571 726 
839 149120 36 91 273 412 542 86 843 60 

150169 380 546 90 664 726 33 81 838 
151272 502 63 701 39 61 939 45 67 

152040 63 229 457 543 607 777 98 833 34 
908 41 86 153174 330 461 625 34 38 766 154145 
272 80 474 543 04 735 811 931 155356 443 
519 631 89 714 61 819 991 156415 679 708 
94 999 157289 330 67 69 509 769 813 54 61 
158021 48 115 79 21 50 93 351 68 530 75 
527 87 159240 444 579 89 634 96 704 976 

160204 310 478 80 546 605 924 45 161161 

  
50 836 77 910 12 14 164005 130 233 325 430 
836 81 165160 498 526 630 919 79 166068 94 
10 797 224 311 585 626 167061 74 289 496 765 
837 46 168068 70 109 59 525 628 64 795 169013 
122 21 408 607 838 67 966 

170219 706 3 814 19 171004 92 382 477 620 
42 793 911 78 172013 35 138 55 381 506 93 
613 707 813 911 173101 67 267 403 945 174067 
81 446. 605 720 813 19 927 50 175098 122 98 
245 539 648 721 879 910 176010 197 271 435 
551 97 917 177203 324 54 443 50 949 178000 
si 290 96 320 64 458 948 179006 80 475 631 
36 718 93 087 

180068 244 498 579 801 32 92 181188 271 
412 564 682 815 54 182092 341 633 749 183069 
146 309 50 763 842 53 958 184093 128 74 
427 38 307 93 400 594 785 99 803 185101 
53 99 225 329 419 20 553 681 741 86 846 
76 186046 192 354 83 469 536 817 905- 77 
187050 468 514 743 56 942 188081 127 295 
321 444 52 555 763 189151 68 218 64 333 37 
58 472 503 642 727 30 

190192 275 474 604 711 912 46 85 95 191124 
249 386 495 687 865 946 192033 38 170 89 297 
548 707 30 57 825 99 906 96 193076 164 624 344 
757 803 33 194006 34 183 221 419 690 813 195000 

III ciągnienie 
wygrane po 200 zł | 

3103 387 474 89 689 827 4035 691 946 5314 
78 408 73 569 6135 343 67 488 603 7484 
8081 94 910 9328 74 535 
10713 27 40 885 11026 288 419 550 54 618 

3 

130006 113 50 86 372 429 76 636 50 726 | gy, 

879 969 142024 32 288 676 87 783 97 927|1 

162 1034 613 875 81 92 957 2017 428 673 | 

„KURJER* z dnia 25 września 1936 r. 

Tabela Ioierii 

293 609 731 984 
674 93 754 862 34097 
22 742 807 56 36037 
37095 245 390 700 61 

268 771 68448 789 69081 226 637 790 92 
823 

70153 339 913 71196 98 419 634 720 72036 
300 449 71 750 73344 418 577 720 957 74011 
146 79 279 627 65 8681 75329 575 
76047 233 689 746 77031 42 70 168 81 88 494 
609 32 78096 716 79126 73 376 530 

80011 54 82 423 80 515 81041 342 545 704 
8 82057 207 436 850 83337 489 64136 290 308 
514 629 950 85076 252 324 46 415 744 822 
45 63 86489 655 87932 88246 397 543 646 713 

50 711 919 82 126028 163 236 363 81 488 |50 
20048 67 215 824 961 91132 526 763 92231 

93138 326 97 557 714 37 951 94536 933 95086 
143 53 501 96099 238 736 65 951 97000 163 
221 76 583 777 841 98087 212 446 082 99201 

44 101 581 102003 435 53 534 630 842 103043 
319 445 728 43 845 104297 591 106061 109 205 
417 551 614 61 927 107328 89 731 57 887 948 
108564 601 808 109021 42 624 920 

110042 127 403 806 111268 370 508 25 51 
83 650 112062 271 449 113042 238 911 
114083 365 673 649 813 115261 624 821 47 
116163 297 361 406 33 34 518 117038 118 
468 705 76 118180 723 33 844 983 119072 

68 
120139 90 375 551 884 916 83 121025 

256 442 611 845 122040 243 492 591 697 
123004 733 124357 685 761 125136 216 
362 520 619 922 47 73 126034 98 265 807 
127228 523 938 128442 604 24 65 710 24 
93 997 129026 133 265 321 51 526 664 

130003 4 397 131115 969 132048 458 534 
823 133027 436 928 134377 917 135041 84 
419 614 136112 137304 937 61 93 138059 
232 960 139169 319 26 474 82 602 763 917 

140139 368 87 976 141080 293 823 917 
142246 795 907 143026 189 783 947 144048 
240 95 610 761 145168 215 394 570 95 64 
876 146226 76 575 892 988 147254 
755 148040 171 86 950 149419 26 601 912 
15 

150334 614 907 48 151138 67 283 
904 18 152201 153029 104 82 364 697 
154791 155187 307 845 156630 896 
157155 58 373 89 471 763 846 158018 
83 994 159760 

160195 210 917 97 161 246 367 561 702 
162107 540 163155 446 595 932 164324 
408 9 24 165105 413 629 836 972 166445 
95 502 95 871 909 167094 480 530 168143 
344 596 769 169073 527 682 

170372 95 406-801 920 171012 165 535 
871 902 31 172093 95 323 686 914 173102 

10 234 388 502 64 811 174040 140 185697 
785 176191 385 455 796 177049 59 65 112 
25 273 470 559 628 178050 292 179275 
463 598 

180140 233 61 310 459 633 681 181544 
183094 100 11 40 308 661 810 14.31 184042 
17 163.482 507. 185129 251 623 754 869 96 
948 186325 187097 196 639 47 930 32 
188649 189043 84 462 764 921 

cala asa W a aa a 765 164042 278 507 621 904 165539 884 952 |; 192269 867 193028 31 54 560 885 194062 
169 586 735 885 \ 

IV ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE 
Stała dzienaa wygrana zł. 2500 па ar. 

78189. ' л 

Zt. 75000 na nr. 36051. 
21. 20000 па mc.: 139111. 
Zi. 10000 na nry: 62151 96577. _ _ › 
Po zł. 5000 na п-ту: 26724 41196 80440 134386 

1 23049 23675 
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któryby czynił 
starano się do niej 

   

  

36 | 

wie. Przez 

przerwy kręcił się 
szczerze, nie było 

ucieczkę dzaju.., 

791 P.    
    

w żaden sposób zbliżyć i traktowano jąbez zarzutu. 
Poza rozmowną poczciwą Fanny, nie kłopotał o nią 
nikt, a tajemniczy mężczyzma, którego zainteresowa- 
niu zawdzięczać miała tę osobliwą przygodę, mie da- 
wał znaku życia. Tembardziej jednak zaczęły ją cie- 

kawić stosunki, panujące w tym zagadkowym domu 
i uznała, że przysługuje jej pełne prawg swobodnego 
poruszania się przynajmniej w obrębie budynku. 

Otworzyła drzwi i pewnym krokiem udała się 
madół. Naraz, w świetle ostatnich promieni światła 

| dziennego, ujrzała postać. która ją 'wprawiła w zdu- 
| mienie. Był to krępy mężczyzna o zdziczałej twarzy 

i długich włosach, stojący przy uchyłomych drzwiach 
kuchni. Pojawienie się Grace przeraziło go prawdzi- 

nią z widocznym 
strachem, a potem odwrócił się i wielkiemi krokami 
zaczął pędzić przez korytarz do drzwi frontowych. 

— Klto to? — zapytała Grace gospodyni, która 
słysząc hałas, wysunęła piegowatą twarz na korytarz. 

| — To Piotr Forge — odpowiedziała Fanny i za- 
| częła 'trzeć dłomie o biodra, ponieważ pojawienie się 

dziewczyny wprawiło ją w zakłopotamie.—Kiedy nad- 
chodzi pora posiłku, zaczyna włóczyć się koło kuchni. 
Niesłychanie żarłoczny. Możmaby całą rodzinę nakar- 

° mić tem, co on wpycha w siebie za jednym razem. 
A załatwia się ze wszystkiem w pięć minut, Czegoś 
podobnego jeszcze nie spotkałam! Czy pani życzy so- 
bie czegoś? — przerwała sama sobie w poczuciu 
własnej winy. — Zaraz przyjdę do pani ma górę. 

Grace potrząsnęła z uśmiechem głową i bez wa- 

hania weszła do ikuchmi, co rezolwtną Famny wpra- 
wiło w jeszcze większe zakłopotanie. : 

— Posiedzę tu trochę i przypatrzę się, jak pani 
pracuje. Mogłabym pani w czemś pomóc. Niebardzo 
się wprawdzie znam na kuchni, ale potrafiłabym, 
dajmy na to, obierać jarzyny, ałbo coś w tym ro- 

chwilę spoglądał ma 

Jasnowłosej kobiecie propozycja ta zaparła dech 

2 
100132 63 94 615 774 77 873 957 101036 | 351 

'1172414 807 959 173074 364 

Popalsryzaeja 

Ųų 

E LS Ь > WEZ RZE zy OO) A. 

(463 31 NIEŻ R SW TOPIE BRT KI WR TW TS MIU Wz 
535 90 986 98 17127 49 229 377 499 795 850 |110584 116447 122/65 130262 138341 Mioyy2 ‹ 
18675 726 19088 237 52 708 986 157709 191708 193269 191469 Žž sidow nIGtwa 

a ae OS SG DAR 2515 4AU 209 607 35831 6311 5 50179 UR A A ! ь 324 416 595 654 786 8 i ' 3 i > 
86 921 24132 415 27 595 786 809 25152 67 |73583 80088 81527 86093 87504 103029 1094 3. „Okręgowe Towarzystwo Orge 
457 605 96 952 26110 362 99 401 833 27081 |113514 124594 127343 133296 140819 148013 1505 ) nizacyj i Kółek Rolniczych: 

325 50 79 491 835 958 85124 298 408 35 63| 481 662 73 28111 394 650 743 905 29606 71 | 155742 169473 172043 179801 181703 190171 194543 w:.Głębokiem  sbtowadżiłe zo: 
545 617 89202 424 92 676 96 790 808 967 72 30076 122 24 78 424 52 527 736 917 02 4 śzkólek " drzów owocowych ps 

Wygrane 200 zł. 
ygr po › Nałęczanach, woj. iubelskiego, 347 577 615 909 38 1388 2416 501 662 954 | : : 

3282 914 4022 395 492 57 562 675 2003 15 1,500- drzewek jabłoni gatunku 

546 946 34628 355 |, wek owocowych. Młodzież ta: 
36242 635 36 37232. - 

213 26 859 38613 50 764 921 39098 365 450 * zdobywa pod nadzorem instruk : tora sądownictwa wiedzę uszla- 
40290 429 95 812 41018 42 44 294 300 40]. chetniania i pielęgnacji roślin. 

44033 313 661 892 904 84 45808 926 46006 | R 46056 | я 97 104 17 705 47048 87 378 503 630 48117 › F 0 N 251 70 518 617 49071 142 70 85 235 93 313 Gm. rudomińska Da 488 901 14 ‹ Z 
50009 76 173 724 51037 72 78 488 516 44 . 

52078 208 663 53111 63 72 269 351 428 809 
12 956 54007 100 200 60 98 389 504 622 ; 
26 79 55020 294 656 728 49 835 56066 95 
184 92 344 98 631 910 27 57325 626 757 974 | 

R 400 509 617 
7 775 97 61215 66 337 529 53 , 

701 62006 179 98 305 662 67 829 63076 741“ 
64391 462 570 783 65021 189 291 514 76“ 
889 66480 87 587 601 67003 63 249 357 610, 
56 aš BA 925 68336 39 511 878 69005 132. 

O. N., w dniu 20 b. m. w gma-. 
chu Zarządu Gminy w Rudo- 
minie, odbyło się zebranie Ra 
dy i Zarządu gminnego oraz 
przedstawicieli wszystkich Or- 

nych z terenu gminy rudomiń. 
skiej. Po ukonstytuowaniu się: 
prezydium, 
ty o potrzebie złożenia daru 
rolnictwa na F. O, N. i zapro: 
ponowano  powziecie  odnoś- 
nych uchwał. W krótkiej dysku: 
sji uzgodniono wnioski, posta- 
nawiając jednogłośnie: 

1) wezwać wszystkich rolni- 
ków gminy do złożenia daru- 
ma Е. О. М. ® postaci zboża,. 

70304 431 678 713 978 71464 932 72031“ 
147 95 302 713 90 73380. 485 757 850 910“ 
74193 374 927 75185 220 72 387 731 
293 392 77433 666 78206 385 570 61 713 
79019 324 34 500 639 58 977 8 
8129 99 333 964 50 81009 68 9 82685 856 

83127 491 512 37 65 807 68 987 84323 70: 
85371 420 86018 226 85 625 54 998 9 87089: 
106 465 685 743 88244 363 865 89179 717) 

90074 460 662 781 91095 258 392 429 774% 
906 92184 528 93025 209 496 647 94191 3 
279 433 509 612 827 95105 28 96 226 162 
833 96144 851 597008 70 270 315 87 702 95 
98075 642 715 810 99800 

100129 303 26 833 948 101070 192 265“ 
312 578 721 45 80 875 971 102036 276 952! 
103032 124 383 425 511 51 651 63 872, 
104079 90 226 368 869 105453 68 523 754, 
830 56 106889 107102 433 741 108135 78. 
569 650 85 109052 64 853 6 ; 

110073 302 430 7 545 963 111020 121 
257 408 112374 618 704 802 4 81 113476 772 
845 57 114145 317 502 4 680 836 115439 
500 845 957 116625 59 981 117016 333 796) 
803 113038 154 567 845 959 119014 16 107 

120168 754 914 121489 529 888 961 122048 
561 636 70 857 123428 521 69 88 710 32 
125040 108 356 432 537 126202 326 435 42 
507 657806 127493 617 732 952 128037 241 
388 431 50 659 715 73 845 87 129180 288, 
610 914 47 73 TE; 

130050 385 99 543 674 833 6 76 131012; 
106 483 775 880 985 132156 505 851 74, 
133041 208 84 431 514 980 134903 44 69) 
135096 112 236 323 584 136048 847 80) 
137352 666 83 138064 84 255 468 627 871) 
964 139038 224 52 589 753 ) 

141693 829 31 142194 261 393 462 143131, 
271 326 682 969 144207 886 145262 405 98) 
508 38 631 146129 428 80 559 147118 255, 
311 595 622 875 148075 317 410 761 954) 

149996 
150555 777 151020 374 88 996 152109. 

443 153147 87 237 687 804 24 154411 609 | 
36 837 155198 736 857 156282 782 157124' 
158034 292 466 677 731 159542 

160064 134 93 257 323 602 758 955 161083. 
340 417 542 162097 205 504 764 9 87 163118 . 

od użytkowanej dziesięciny; 

Е O. N. z 66 osób. obecnycir. 
ną zebraniu; ; 

3) wyłonić wydział wykonaw 
„czy tegoż komitetu z 5 osób,. 
Komisję rewizyjną z 3 osób. 

Po dokonaniu wyboru, .ze- 
branie uczciło pamięć Marszał 
ka Polski przez powstanie i 
wznios gorące okrzyki . na 
cześć zydenta R. P. ; Na- 
czelnego Wodza. : Е 

Sądząc 2 obrad, dyskusji + 
wysuwanych wmnioskow, zapo-+ 
ezątkowana akcja ma zapew- 
nione powodzenie, zwłaszcza 
że zebranie reprezentowała 
wszystkie warstwy gminy. ||| 
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167021 231 81 734 168222 56 471 800 169118 
371 508 913 88 ; 

530 171010 45 142 423 73 705, 
A © 429 500 667 .. 
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   PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWINSKI 

ul. Wileńska 25 

! 

174246 364 175320 436 595 664 728 176343 > 

648 177507 835 178115 61 403 179466 783 |, 

219 
0577 695 181057 90 215 551 677 182085 

176 347 685 734 833 50 183020 399 740 990 , 

184002 70 438 185304 838 186168 376 504; 

51 187694 728 188040 501 42 675 189088 

326 455 561 970   (wejście od PI. Orzeszkowej) | 

Prayjmoje obstalazki i repsraoje 
ES AAANAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAI 

90404 191326 60 498 557 £4 192204 345 
į 590 656 871 193712 4 38Я 487 700 614 294272 - 

226 $2 228 |      
  

w piersiach. Chwilę stała bezradna i oszołomiona.. 
Wreszcie potrząsnęła ememgicznie głową. 

— To nie uchodzi, proszę pani. Co też pani sobie- 
myśli. Gdyby jaśnie pan... — z rozpaczliwym wyra- 
zem twarzy spojrzała na Grace. — Niech pani lepiej 
wraca do swego pokoju. Przecież może lada chwila. 
przyjechać. Bardzo surowy. 

Grace przekornie się roześmiała i w sposób wy” 
raźnie wyzywający usiadłą przy otwartem oknie. 

— Nie boję się — odparła — przecież on nie 
ma najmniejszego prawa trzymać mnie w zamknię- 
ciu. Jeśli nawet stąd nie zdołam uciec, to w każd 
1azie będę robiła: wszystko, co mi się podoba! Proszę: 

mu to oświadczyć, A teraz nie dam się stąd usunąć 
inaczej, niż siłą. : 

Twarz Fanny przybrałą wyraz godny najwyższej: 
litości. Biedna kobieta nigdy jeszcze chyba nie była 
w równie przykrem położemiu. Zamilkła i zaczęła 

bezradnie krzątać się przy kuchni. т 
— Dlaczego wiašciwie ten człowiek tak uciekł, 

kiedy mnie zobaczył? — zapytała po chwili Grace 
i zażywna kobieta, której pogawędka dawała przy” 
najmniej chwilową ulgę w zmartwieniu, pośpieszyła. 
z wyczerpującemi objaśnieniami. : 

o zakazie i natychmiast sprostowała — pomieważ pan 

I miał zupełną rację. Takiemu stworzeniu wogóle 
trzebaby zabronić przebywać na swobodzie. Jego miej 
sce w klatce. Nie jest mawet złośliwy — dodała — 

| ale łudzie tego przecież nie mogą wiedzieć, gdy pa- 
trzą ma jego małpią gębę. Zresztą, to tak zawsze by- 
wa, kiedy człowiek myśli, że może się obejść w życiu 
bez kobiety — w twarzy Fanny ołmalowała się 

energja: — Już jabym mu pokazała! Szczotką, myd- 
łem i nożyczkami takbym go oporządziła, żeby się 
sam nie poznał,   

(D. <. m.) 

88 147 456 93 791 938 6589 662 105 7219 | „Antonówka” i  „Grafsztynek | KONA NACZ Inflancki" w celu" obdzielenia 
10011 12 101 295 461 716 999 11226 854 | ółek rolniczych w terenie. 12011 167 918 13025 96 357 641 14161 242 i REL 

604 836 58 963 5105 329 48 449 16374 693 Należy dodać, że młodzież 
Et o ya z 687 98 18251 przysposobienia rolniczego na 

20035 37 95 233 516 679 898 21083 104 , terenie powialu wykazuje wiel 
zez 50 pu 28 2 2 24 „2064 140 ZE, kie zainłeresowanie się sadow 

746 53 ST 930 57 58 26163 285 309 448 615 nictwem, wynikiem czego jest 
221 842 27177 397 817 965 28032 122 409 |, założenie w kiłku miejscowoś. 

30120 282 470 881 943 31372 890 95 32550 ;. ciach zaczątków szkółek drze 

ganizacyj rolniczych i społecz. 

określając jako minimum 2 kg. 

2) utworzyć gminny Komitet" 

— Pomieważ jaśnie pan.., — przypomniała sobie 

Rayne zabronił mu pokazywać się pani na oczy. 

inicjatywy Powiatowego: - 
Kom. Daru Rolnictwa па Е. ;, 

wygloszono refera |
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Dziš premjera. 

o z ELDORADO. 
nowego Świata. 

    

   
    

  

   
| Plątek Dzia tadyslawa z Gielniowa 

  

Wrzesień 

  

    

  

«m Wilnie z dnia 24IX 1935 г 
Ciśnienie 763 
Temperatura średnia + 11 
Temperatura najwyžsza 4- 9 
Temperatura najnižsza + 9 
Opad 18 
Wiatr potudniowo-zachodni 
Tend.: wzrost 
Uwagi: doć pegodnie. 

Przewyższa „VIVA VILLA“. 
Ulpajające melodje. 

dodatek „Białe psiaczki* i najnowsze aktualja. 

  

2 Jutro: Cyprjana I Justyny 

0 Wschód słońca — godz. 5 m.09 

Zachód słońca —- godz 5 m.12 

| — Spostrzeżenia Zakładu Metęsroiegi! U S. B 

      
KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

| į Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
: Ceny bardzo przystępne.   

PKZYBYLI DO WILNA: 

     

    
    

   
    

   

      

z Lidy; Parafiński Józef z Krakowa; Podolski 

 Eynarowicz Winceiity ziem. z maj, Oborek; 

dzimierz z Warszawy; Gutt Henryk z Warsza- 
wy; Gołuchowska Marja z Janowa; Dembiński 
„Henryk ziem. z Budapesztu; Dembiński 
-drzej urzęd. z Warszawy; 
wiem. z Gór; dyr. Dembiński Ludwik z Kato- 

| rwic; Medlinger Artur z Sambora; Parasowicz 
Janina z Warszawy; inż. Pordzik Emanuel z 
Katowie; dyr. Lins z Wiednia; Liechtenstejn 
(Duno z Warszawy; dr. Padlewski Leon z Po- 
znania; inż, Jaskiewicz Arkadjusz z Warsza- 
wy; adw. Błażejowski Bolesław z Równego. 

— De hotelu Georges'a: Dr. Zarcyn Rachmil 

 Eugenjusz ze Lwowa; hr. Tyszkiewicz Józef; 

| Kaczmarczyk Paweł z Warszawy; Boski Wło- 

An- 
Dembiński Józef 

  

HOTEL EUROPEJSKI 
„Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

_ "Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

    

   
   

   
   

   
     

     

    

   
    

   
    

   

   
    

    

    

    

      
   
   

> Stamsta grodzki wiieński ukarał za upra 

*omską, właścicielkę piwiamni, (Bazyljańska 9) 
grzywną zł, 30 z zamianą na 10 dni aresztu. 

Władysława Chanedkiego,  współwłaściciela 

She — Libę Brudno, handlarkę szewskich dodat 
ków (Jatkowa 5 m. 23) — grzywną zł, 30 z 
zamianą ną 10 dniaresztu. 

racji (Wielka 25) grzywną zł. 30 z zamianą na 
1460 dni aresztu, 
й Jednocześnie starosta ukarał dotkliwemi ka 
| irami 20 innych osób za uprawianie handlu w 
„dniu świątecznym. : 

` й MIEJSKA, 
— Miejsće pod przyszłe Targi Północne. 

Na ostainiem posiedzeniu magistratu zapadła 
uchwała umieszczenia przyszłych Targów Pół. 
ochych na placu, znajdującym się między ul. 
egjonową, Zgoda i Nowogródzką, 

„ Gzęść tego ogromnego placu należy do. mia- 
а & ię część magistrat ustąpi Targom bez- 

płatnie. Część, stanowiąca własność prywatną, 
kostanie wykupiona. | 

Na placu tym Targi Północne mają sie od- 
bywać stale, : 

‚ — Reierat opieki rodzinnej. W związku z 
ealizacją nowego systemu opiekowania się bied 
nemi dziećmi i sierotami, przy wydziale opieki 
społecznej magistratu powstał referat opieki 
odzinnej. 

Zadaniem tego referatu będzie kontrolowa- 
mie wychowywania dzieci w rodzinach, które 
się zwracają do 6pieki społecznej z prośbą o 

*Sprzyjęcie dzieci do ochron czy żłobków i roz- 
, JHzielanie zapomóg między te rodziny. W tym 
Selu zostaną zaangażowani specjalni rewidenci. 

—— Na przyszły rok musi być inaczej. Urząd 
Wo jewódzki zwrócił magistratowi uwagę na bar 
Hzo słabą częstotliwość kursujących w Wilnie 
kutobusów. Na linjach bardziej ożywionych, 
ak 1, 2 i 8 przerwy nierzadko sięgają 10—15 

Sminut, nawet w chwilach maksymalnego ruchu. 
ednocześnie urząd zaleca, aby przy podpisy- waniu umowy na miejską komunikację auto- 
busową na moment ten zwrócone szczegółową 

duwagę. 

ADMINISTRACYJNA. 

|wianie handlu w czasie zakazanym Elkę Bas- 

3 piwiarni: (Wileńska 44) grzywną zł. 20 z zamia 
_ dfzamianą na 10 dni aresztu. 

! Dalej za uprawianie handlu w dni świątccz 

- Stanisława Tatarzyńskiego, właściciela restau 

„KURJER* z dnia 25 września 1936 r. 

Wszystkie rekordy sensacji pobite! , Największy i najnowszy sukces ROBIN HOOD 
W roli tytułowej Warner Baxter. 

Dwie godziny emocji, napięcia i silnych wrażeń. Efektowne tańce. 

— Ghodniki na ul. Derewnickiej, Ulica De- 
rewnieka otrzymała nareszcie chodniki. Ułożo- 
no je w ostatnici dniach podczas robót nad 
instalacją rurociągu i kanalizacji. 

Ulica Derewnicka mą całej swej długości 
została uregulowana i chociaż koło ul. Pióro- 

mont trwają jeszcze grace, oddana do użytku. 

— OŚRODKI PRODUKCJI KOSTKI KAMIEN 
NEJ W WILNIE. Wi zamierzeniach magistratu 
na rok przyszły — poważne miejsce zajmuje 

stworzenie w Wilnie warsztatów produkowania 
kostki kamiennej do brukowania ulic. Kwestja 
ta ma dla miasta wielkie znaczenie, ponieważ 
od terminowego dostarczenia kostki zależy tem 
po robót regulacyjnych. Dziś np. wykładanie 
kostką ul. Dominikańskiej uległo znacznemu za 

| hamowaniu z tego powodu iż producenci kost 

ki nie mogą nadążyć z wyprodukowaniem jej w 
dostatecznej ilości, 

Obecnie kostka wyrabia się sposobem cha 
łupniczym i z tego względu stale jej brak. Ko 
sikarnia, która powstanie w Wimie, będzie 

przedsiębiorstwem miejskiem, nrowadzonem na 
tych samych zasadach, co betoniarnia miejska. 

— Wicedyrektor Kolei Państwowych w Wil- 
nie, inż. Stefan Mazuróowski, powrócił z urlopu 
t objął urzędowanie. ; 

„ SPRAWY SZKOLNE. 
— Prezydjum Z. N, P. u p. Kuratora. 24-go 

września r. b. p. Kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego Marjan Godecki przyjął na półtora 
godzinnej audjeneji pełne Prezydjum Zarządu 
Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Wilnie. 

Prezes Zarządu Okręgu p. Eugenjusz Balce- 
rak zobrazował stan organizacyjny i prace pro- 
wadzone przez Związek na terenie okręgu szkol 
ego wileńskiego. Następnie omówił wyjątkowe 
warunki pracy nauczyciela w terenie, podkreś 

lając dążności nauczycielstwa związkowego do 
osiągnięcia jak najlepszych wyników w pracy 
szkolnej i pozaszkolnej. 

P, Kurator w dłuższem przemówieniu spre- 
cyzował swoje stanowisko w stosunku do po: 
ruszonych zagadnień, 

— Wycieczki szkolne do Warszawy. Dyrek- 
cja Okręgowa Kole; Państwowych w Wilnie 
zawiadamia, iż grupowe wycieczki szkolne, u: 
dające się na Wystawę Metalową do Warszawy, 

korzystają ze specjalnych ulg przejazdowych 
na podstawie kart uczestnictwa, wydawanych 
przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Wilnie. 
Zwracanie.się w tej sprawie do Dyrekcji Kolei 
jest bezcelowe. 

Dyrekcja Kolejowa załatwia 
szenia na pociągi popularne dla minimum 600 
osób, lecz i takie zgłoszenie na pociąg winno 

być skierowane do Dyrekcji przez Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego. 

— Tydzień szkoły powszechnej w Wilnie. 

W pierwszej połowie października odbędzie się 
w Wilnie „Tydzień Szkoły Powszechnej”. 

W związku ze zbliżaniem się tego terminu 
władze szkolne wyznaczyły odnośne sekcje pro- 
pagandy, imprez i finansów, które się zajmą 

akcją „Tygodnia, 
Sekcja propagandowa 

pracy. 
przystąpiła już do 

RZEMIEŚLNICZA 

— ech stolarzy rozszerzył się i zmienił 
iyazwę. W Izbie Rzemieślniczej odbyło się ze- 
branie rzemieślników grupy drzewnej, na któ 
rem omówiono nowy statut cechu stolarzy. Sta 
tut został przyjęty, Uchwalono także, że do ce- 
chu stolarzy mogą obecnie należeć także ko: 
szykarze, towarze i rzeźbiarze. Jak dotychczas 
"66 cechy stolarzy mogli należeć tylko stolarze 

p ta W związku z tem powiększeniem 
ilości Z dów cechu zmieniono nazwę cechu 
stolarzy na cech stolarzy, bednarzy i tapicerów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

-— Dnia 25 b. m, w piątek o g. 19 w lokału 
Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyz 
ny — przy ul. Orzeszkowej II — odbędzie się 
Zebranie publiczne, na którem p. dr. Włodzi 
mierz Tarło-Wasiński z Warszawy wygłosi od- 
czy p. t, „Wielka Idea Zjednoczenia Narodu”. 
Po referacie dyskusja. Wstęp wolny, 

RÓŻNE. 
— NOWY SKLEP RYBNY urucham'a Spół: 

dzielnia Producentów Ryb w Wilnie przy ulicy 

imbary 43 (vis A vis Ratusza) — wejście rów- 

nież od ul. Klaczki Nr. 3, 
— Kursy dla sióstr pogotowia sanitarneg? 

Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Wileń- 

skiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża 
niniejszem informuje, że wkrótce rozpocznie 

    

      

Początek seansów punktualnie: 4 

Z KOLEL 

    
jedynie zgło- 

  

się XII-ty kurs dla sióstr pogotowia sanitar- 
rego P. ©. K. й 

Podania o przyjęcie na kurs przyjmuje Pol 
ski Czerweny Krzyż w Wilnie (ul. Mickiewicza 
7) codziennie w godzinach od 10 do 14 do dnia 
380 września r. b. włącznie. - 

Od kandydatek, narodowošci polskiej, wy- 

magane jest świadectwo z ukończenia conaj- 

mniej szkoły powszechnej i dowód obywatel- 
siwa polskiego, 

Wpisowe dla kandydatek na siostry peg. 
san. — zł. 20; dla wolontarjuszek (bez złożenia 
zobowiązania) — zł, 50. 

Wykłady teoretyczne i praktyczne — bez. 
płatnie. 

— Inauguracja Otwarcia roku pracy w Chrze- 
ścijańskim Uniwesytecie Robotniczym. W dniu 
27 b. m. w lokalu Chrzešcijaūskiego Uniwersy- 
tetu Rob. przy ul. Metropolitalnej 1 odbędzie 
się uroczyste otwarcie roku pracy, na które 

złożą się: Przedstawienie p, t. „Żyd swatem'— 
sztuką ludowa w 2 odsłonach ze śpiewam i 

tańcami ludowemi; oraz inne niespodzianki 

Po przedstawieniu herbatka towarzyska wraz 
z tańcami do g. 24-ej. Wstęp wolny. 

— O OCHRONĘ ZABYDKU ŻYDOWSKIEGO. 
"W Wilnie istnieje przy ul. Żydowskiej zabytke 
wa bożmica żydowska, gdzie modlił się przed 

laty i nauczał słynny gaon wileński. Pobożni 
Żydzi i turyści bardzo często cdwiedzaja wspom 
nianą bożniczkę, oglądając miejsce, gdzie prze 

siadywał nad świętomi księgami gdzie pisał 
swe komentarze do biblji, Obecnie jest ta boż- 
niczka w bardzo zaniedbanym stanie, a ostat 
nia i przez dach zacząło przeciekać do wnętrza. 

Chcąc uratować ten zabytek od zagłady 
zwróciła się komisia przy Zarządzie rabinów 
wileńskich do Żydów, z Polski i z całego świa- 
ła o nadsyłanie datkow dla przeprowadzenia re 
montu tego historycznego dla Żydów wileńskich 
miejsca zabytkowego. (m) 

TEATR | MUZYKA 
„TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

-- Dzisiaj w piątek wieczorem (o 8..8.15) 
powtórzenie nowości repertuaru teatru, znako 
mitej komedji p. t. „Stare win““, 
,— Niedzielne popołudniowe przedstawienie 

po cenach propagandowych, wypełni świetna 
komedja „O pięć minut za późnoe* („Górą 
зегса“). 

— Zniżki w Teatrze Miejskim na Pohulance. 
W okresie sezonu teatralnego będą udzielane 
zniżki dla zwiążków i stowarzyszeń 25% i dla 
wojska 33%/. Legitymacje powyższe są do na- 
bycia w administracji Featru po dawnej cenie 
(1 zł. od 3 legit.) 

Dyrekcja Teatru podaje do wiadomości, iż 
niezrealizowane wszystkiego rodzaju kupony— 
nabyte ną sezon 1935/36 — będą przyjmowane 
w kasie teatru tylko do dnia 30 września r, b. 
włącznie. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— „Teresina“ po cenach zniż?nych. Dziś, 
ukaże się po cenach zniżonych wspaniała op. 
O. Straussa: „Teresina', odznaczająca się inte- 

resującą treścią i piękną muzyką. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni* — 

W. niedzielę najbliższą na: przedstawieniu po- 

poludniowem grana będzie po: cenach zniżo- 

nych ciesząca się wielkiem powodzeniem świet 
na op. Straussa ,Teresina*, 

MIEJSKI TEATR Z WILNA 

gra dziś 25.IX w Lidzie doskonałą komedję G. 

Forzana „Dar Poranka'* w świetnem wykona- 

niu całego zespołu, z Lili Zielińską i W. Ścibo- 
rem w rolach głównych. 

— Wiedeński Chór w Wilnie, Wkrótce od- 

będzie jedyny rewelacyjny komcert światowej 
sławy Chór „Wiener Gaenger-Kuaben' składa 
jący się z 18-tu osób. Zapisy na bilety przyj- 

muję Sala b. Konserwatorjum od 5—7 wiecz. 

— Na bratnią Pomoc Studentów U. S, B. 
Zamiast kwiatów na trumnę ś, p. prof. Alek- 

sandra Safarewicza Karolowie Polakiewi- 
czowie zł. 30. 

* 

Marja i Bronisław Krzyżanowscy złożyli w 
redakeji 20 zł. na rzecz T-wa Przyjaciół Dzieci 

(Przejazd 20) zamiast kwiatów na grób 4. p. 

profesora Aleksandra Safarewicza, 

Pożary 
W dniu 22 b. m. o godz. 13-ej w m—ku 

Hermanowicze, pow. dziśnieńskiego wybuchł 
pożar w domu, zamieszkałym przez st. post. 
Leonarda Tarwackiego. Ogie ństrawił cały dom, 
stanowiący własność Ireny Jewdokimowej. 

W nocy z 19 na 20 b. m. w obsadzie Pitro- 
wicze, gm. norzyckiej, pow. postawskiego spa- 

liła się stodoła z tegorocznemi zbiorami Boles- 
ława Jacyny Straty wynoszą 3,000 zł. 

    

  
„16,00; Koncert;; 16,45. „Królewiec po 

  
  

Potężny film o nieustraszonych rycerzach 
Nad program: Kolorowy 

—6—8—10.15. Bilety hon. bezwzględnie nieważne 

Zaton > al 

  

Profesor z Paryża 
w Wilnie 

Do Wilna przybył w towarzystwie asystenta 
Un. Lwowskiego Wojciecha Bema, profesor 
instytutu Wyższych Studjów nad zagadnienia- 
mi międzynarodowemi przy uniwersytecie w 
Paryżu prof. Jaeques Ancel. (By 

RADJO 
WILNO 

PIĄTEK DNIA 25 WIRZEŚNIA 1936 r 
6,30 Pieśń; 6,33 Gimnastyka; 6,50 Muzyka; 

7,20 Dziennik poranny; 7,30 Program dzienny; 
7,85 lmformacje; 7,40 Z francuskich operetek; 
8,00 Audycja dla szkół; 8,10—11,30 Przerwa; 
11.30 Audycja dla szkół; 11.57 Sygnał czasu; 
12.00 Hejnał; 12.08 „Wędkarze wileūscy“ — 
pog. wygł. Wład Monkiewicz; 12,13 Dziennik 
południowy; 12,23 Z arcydzieł Beethowenows- 
kich; 13,10 Chwilka gospodarstwa domowego; 
18,15 Muzyka popularna; 14,15—15,30 Przerwa; 
15,30 Odcinek powieściowy; 15,38 Życie kultu 
ralne; 15,43 Z rynku pracy i ruch statków; 15,45 
Rozmowa z chorymi; 16.00 Utwory Franciszka 
Liszta wyk. Nadzieja Padlewska; 16.43 „Za Mi 
kaszewiczami kończy się Polska". 17.00 Kon- 
cert Wil. orkiestry kam. pod dyr: Sylwestra 
Czosnowskiego; 17,50 Poradnik sportowy; 18.0% 
Skrzynka muz.; 18.10 Kwadrans Jazzu; 18,25 
„Wilnianie na szerokim šwiecie“ — Na obsza 
rach Ameryki Południowej — wygłosi Kaz. Le- 
czycki; 18,40 Koncert reklamowy; 18.50. Biura 
Studjów rozmawia ze słuchaczami; 19.00 Muzy 
ka taneczna; 20.00 Arje i pieśni odśpiewa Z. 
Leszczyńska; 20.30 „Lekcja geografji* -— Во- 
lesława Prusa; 2045 Dziennik  wiecz.; / 20.55 

Pogadanka aktualna; 21.00 Koncert; 22.00 Wia 
domości sportowe. 22,15 Nowiny taneczne; 
23,00 Zakończenie programu, 

SOBOTA, dnia 26 września 1936 r. 
6,30. Pieśń; 6,33: Gimnastyka; 6,50: Muzyka 

(płyty); 7,20: Dziennik por.; 7,30: Program“ dz.; 
735: Giełda rolm.; 7,40: Na ludową nutę; 8,00: 
Audycja dla szkół; 8,10: Przerwa; 11,30: Audy 
cja dla szkół; 11,57; Sygnał czasu; 12,00: Hej 
nał; 12,03: Mała skrzyneczka; 12,13. Dziennik 
południowy; 12,23; Koncert; 13,10: Chwilka gos 
podarstwa dom.; 13,15; Koncert życzeń: 14,30: 
Z krainy baśni; 15,30: Odcinek powieściowy; 
15,38; Życie kulturalne; 15,48: Z rynku. pracy 
i ruch statków; 15,45: Audycja dla dzieci: 

g. Jaro 
sława Niecieckiego; - 17.00: Melodje filmowe; 
18,00; „Pustelnia w krainie legend, cudów i cza 
row“; 18,10: Przegl. litewski; 18,20: „Z prądem 
Wilji 1 Niemma'* aud. w opr. H. 'Cycenasa; 
18,50; Koncert rekl.; * 19,00: Pogadanka akt.; 
19,00; „Doboszowe gody*; 19,40: Z miniatur R. 
Szumana; 20.00: Paganini koncert skrzypcowy 
Nr. 1; 20,15. Audycja dla Polaków zagr.; 20,45- 
Dziennik wiecz.; 20,55: Pogadanka akt.; 21,00: 
Pieśni polskie j obce odśpiewa St. Drabiak; 
21,30: „Czepiec, gęśle i podwika* w op. St. Ha 
rassowskiej; 22,00: Wiad. sportowe; 2215: Kon 
cert; 23,00: Nowiny taneczne: 23.30: Zakończe 
nie progr. : 

ZAGINĘŁA SŁUŻĄCA 
Jocha Puszasowa zameldowała polieji © za- 

ginięciu jej służącej Felicji Kasperowiczowej 
(Ostrobramska 20). (е} 

NIEOSTROŻNA JAZDA. 
Na ul. Wileńskiej szybko mknący cyklista 

najechał na przechódzącą 'przeż” jezdnię Jadwi- 
gę Różkową (Oranżeryjny. zauł,.:3)....Pierwszej 
pomocy udzieliło poszkodowanej pogotowie ra- 
tunkowe. 

Świadkowie zajścia opowiedzieli nam nastę- 
pujący szczegół: 

Rowerzysta po wypadku zatrzymał się, poń- 

niósł ranną i pomógł wnieść ją do sklepu. Stał 
potem niezdecydowany czekając na pelicję i 
protokół. Jakaś babulka odezwała się do niega: 

— Czegoż czekasz? Zwiewaj! 
Posłuchał, (ej 

NIEWYROZUMIAŁY KUM. 

Antoni Michniewicz (Połocka 50) wracał spo 
kojnie do domu. Szedł trzymając pod pachą 
zwój skór, za które zapłacił 10 zł. Niedaleko 
domu spotkał Aleksandra Kuczyńskiego (Zarze- 

cze 6), Władysława Ludkiewicza (Trakt Bato- 
rego 9) oraz Stanisławą Miklisa (Zarzecze 22). 
Chwieli się na nogach. Kuczyński odzywa się: 

— Daj kumie na wódka... 
Ponieważ jednak kum nie chciał dać, wszys- 

cy trzej rzucili się na niego, zbili porządnie, 
a następnie zabrawszy skórę ulotnili się. Mieh- 
niewiez poszedł do komisarjatu. Policja znalaz 
ła napastników w knajpie. Skóry jeszcze nie 
zdążył przepić. (6)



INFORM A 
  

MANUFAKTURA 
„I SUKNO 
FABRYKA SUKNA 

A. RAPAPORT i S-wie S.A. 
Oddz, Wilno, Niemiecka 23. 

"M. MAĆKOWIAK 
i T. ROMAŃCZUK 
Wilno, ul. Wielka 47 

„BLAWAT POLSKI“ 
Wilno, Wielka 28, tel, 15-92 

SZ. KREMER 
Wiimo, ul. Niemiecka 27, tel. 813 

" GALEL NOZ. 
Wiłno, Niemiecka 19, tei, 890 

„SUKNOPOLS“ 
Wilno, Wielka 26 (w podw,) 

Sz. Jankielewicz i S-wie 
Wilno, Rudnicka 13, tel. 14-90 

Bielskie Składy Fabr. Sukna 

HENRYK NOŻYCE 
Wilno, Niemiecka 5 

(APEC BOOST СЛ NS 

ZEGARKI, SREBRO, 
ZŁOTO i BRYLANTY 

О. ZAŁKIND 
Wielka 47, róg Rudnickiej 

tel. 17-33 

OPAŁ 
M. DEULL ' Spadkobiercy 

Spółka komandytowa 
Biuro: Jagiellońska 3-6, tel. 811. 

Składy i własna bocznica; 
Kijowska 8; tel. 999 

  

  

  

  

  

  

  

  

FUTRA 
  

GALANTERJA ELEKTRO-TECHN. 
  

HURDTOWY SKŁAD FOK 

„LA FOURRURE* 
Wilno, Wielka 56, tel. 21-84 

ZOFJA JANKOWSKA 
Wilno, ul. Wielka 15 

i RADJO 
D. WAJMAN 

Wilno, ul, Trocką 17, tel. 7-81 

  

  

  

S. FIN 

Egz. od roku 1910 

Wilno, Niemiecka 20, teł, 538 

FR. FRLICZKA 
Wilno, Zamkowa 9, tel. 646 

  

KSIĘGARNIE 
JÓZEF ZAWADZKI 

Wilno, Zamkowa 22, tel, 660 

  

OPTYKA 
I. IWASZKIEWICZ 

Wilno, Wileńska 2, tel. 16-84 
  

L. KACEW 
Wiłno, Stefańska 8, tel. 11-02 

  

„BON-TON“ 
Wiino, Wielka 21   

J. KAPELUSZNIK 
Wilno, Niemiecka 29 

Istnieje od roku 1887, 

"HURTOWY SKŁAD FUTER 
CH. ŚWIRSKI 

Niemiecka 37, róg Rudn. tel.828 
(EOS LOT IRT EMO DKA 

Farbow. futer 
JAN PAWLAK 

Śo Jańdka 6, istn. od 1924 r. 
GOL DAGA SOTO OAZY RADE AYZPTY RE TTL 

GOT. UBRANIA 
„TANIOPOL“ 

Wilno, Wieika 15. 

POLSKI DOM ODZIEZOWY 
WŁ W. KOŃCZY 

| Wilno, Wielka 21, tel. 22-46 

  

  

  

  

    

SZ. NOZ 
Wiłno, Niemiecka 20, tel. 10-95. 
KAPPA OKE ERN WEOEKOBREBZACAKO 

PERFUMERJA 
i KOSMETYKA 

FABRYKA PERFUM. KOSMET, 

„COSTA“ 
Wilno, Milosierna 6. Telef. 19-59 

    

  

ESBROCK - RADJO 
W "no, Mickiewicza 23, tel 18-08 

  

JAN FRLICZKA 
ul. Wielka 11 telef. 19-69 

  

„ELFA“ 
HERMAN SZUR i S-ka 

  

MARIA KOSINOWA 
Wilno, Mickiewicza 11 a 

VATESI E AKN EL S A NN PRAKTIKA 

WŁÓCZKI—WEŁNY 
i ROBOTY RĘCZNE 

„SOPHIR* 
Wileńska 16 

Sz. i J. BAMDAS 
Niemiecka 37 

KAPELUSZE 
J. KAPELUSZNIK 
Wilno, Niemiecka 29 

Istnieje od roku 1887, 

BLACHA _ 
ocynkowana ; pomalowana 

T-wo METALURGICZNE 
B-cia CZERNIAK i S-ka 

Wilno, Bazyłjańska 6, tel. 273, 

  

  

  

  

  

Wilno, Niemiecką 3, tel. 

BUDOWLANE 
J. LEWIN 

Wilno, Zawalna 37, tel. 9-74 

CH. LEW 
Wiłno, Zawalna 31, tel. 887 

Kaflarnia w Jaszunach. 

„I. IHNATOWICZ 
Wilno, Zawałna 30 

OKUCIA I NAPZĘDZIA 

1111. 

  

  

  

  

  

JÓZEF SZKOLNICKI 
Wilno, Wingry 21, tel.669 

"i. ŁABOWA PA ATCAOSYW 

ZAKŁ. KRAWIĘCKIE 

SZ. i J. KUNIN 
Wilno, Zawalna 24-1, tel. 18-85 

SALONY MOD 

  

„ALFA“ 
Wilno, Wielka 16 

„OPTYK RUBIN< 
Dominikańska 17, tel, 10-58 

  

  

D. WAKER 
Wilno, Wielką 38, tel 13-36 

FRYZJERNIE 
  

„KULTURA“ 

Wilno, ul. Trocka 3, 

  

MAT. PIŚMIENNE 

„TRIO* 
Wilno, Mickiewieza 29, tei. 19-74 

WARSZAWSCY FRYZJERZY 
WACŁAW I JÓZEF 

  

  

WŁ. BORKOWSKI 

M, RODZIEWICZ 

Wilno, ul Wielka 9, tei 625 

„ELEONORA“ 
Wilno, ul, Ś-to Jańska i 

BOKIĘSRAE SZ PGA OKEY KRYK EERPEZAEWAG 

NACZYNIA 
T. ODYNIEC wł. Malicka 

Wilno, Wielka 19 i 

Mickiewicza 6, tel. 424 

ŻELAZO, GWOŹDZIE, 
RURY 

  

  

  

Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372 OBUWIE i KALOSZE 
„DELTA“ 

Wilno, ul. Rudnicka 6. 

"WACLAW NOWICKI 
"Wilno, Wielka 30 

  

L. BORSKI 
Rudnicka 10 i Niemiecka 23 

FOTOGRAFJE 
„FOTO - STUDJO* 

B-cia SZER — ul. Wielka 38, 

RESTAURACJE 

  

  

  

    I. CHELEM S-ey 
Wilno, Końska 16, tel. 2-91 

W. STAWSKA D/H Br. CHOLEM     Wiłno, Wileńska 32. Kwiatowa 5; tel.: 353, 17-94 239 
„ASTORJA* 
Mckiewicza 9.   

  

ВОН Й DZIŚ. 

(AH > 

    

jako „„J AMDZJA* W rol. gi: Żabczyński, Znicz, Sielański i in. Nn 

    Arcyzabawna komedja muzyczna z czołową gwiazdą ekranu polskiego JADWIGĄ 

MOSARSKĄ 
UUEKUNNEEGGŃ Nad program: Dodatek kolorowy i najnowsze aktualja. Uprasza się o przybycie na początki punktualnie: 4—6—8—10.15 

NELIOS | 
Dziś. Najpiękniejszy film doby obecnej. Produkcji francuskiej 1936 r 

„Sztandar = ПБ /А МЕ ТЕЛ 
(LUDZIE REZ JUTRA) Film z życia Legii Cudzoziemskiej w Marokko. W roli gł. ANNABELLA 

i JEAN GĄBIN na czele gwiazd. Nad program: Atrakcja kolorowa oraz axtualja. 

Dziś wielka 
Г4 LJ 

rewjwa p. t. w gore do gwiazd 

z udziałem gościnnie występującego piosenkarza 1 parodysty Karola Ha- 

nusza, primad. Grabowskiej. Rożyńskiej, świetnego komika Laskowskiego 

i Boruńskieao oraz znakomitego baletu Ostrowskiego z Topolnicką 

1 Mieszczykiem Codziennie dwa seanse: 630 i 915, w niedzielę początek o 4-ej. Balkon 25 gr. 

swiarowin] Jej ekscelencja babka Film peien humoru 
| niespodzianek 

W rołach głównych królewska para kochanków 

) Oryginalna treść. Zabawne sytuacje. Olšniewająca 

Adolf Woblbrueck, Renata Mueller. wystawa. Mistrz. režyserja. Nad program; Aktualja 

OGNISKO | Marty EGGERTH 

Księżniczka czardasza 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codziennie o godz. 4 pp 

PLUSKWY o sec. sowa 
Fumigatore Cimex 

Skutek absolutnie gwarantowany, 

FUMIGATORE CIMEX — Wilno, Tatarską nr. 3 
Telefon 22-77. 

Wystrzegać się bezwartošciow. našladownictw 

L E Р 

OPASKI 

Nowości 
(dawn. Rewja z ul. 

Ostrobramskiej) 
uł. Ludwisarska 4 

Arcydzieło muzyki, Śpiewu, 

miłości — największy triumf 

w:g słynnej operetki 

Emmericha Kalmana 

  

Owoców urodzaj zapewnisz na przyszłość na- 

kładając teraz na drzewa owocowe 

OPASKI LEPOWE. 

do nabycia: 

Ogrodnictwo W. WELER 

WILNO, SADOWA 8. TELEFON 10-57. 

  

Broń swój sad przed szkodnikami, 
zamów już lep i opaski. 

Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 
Wilno, Zawalna 28, — wł. J. KRYWKO 

Tel. 21-48. Porady fachowe bezpłatnie 
Sprzedaż drzewek owocowych. 

  
  

poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 
w Wilnie, Zawalna 9, tel. 3-23       

  

POLNE 

  

Zarząd Gminy w Postawach ogłasza 

Konkurs 
NA STANOWISKO SEKRETARZA. 

Do stanowiska tego przywiązane są pobory 
według grupy IX płac pracowników samorzą- 
dowych. 

Warunki: 

a) 
b) 

Obywatelstwo polskie. * 
Wykształcenie średnie z” kwalifikacjami 
szkoły handlowej (znajomość buchalterji 

+ pracy samorządowej), * 

e) Nieprzekraczalny wiek lat 35. 

Pierwszeństwa mają kandydaci, którzy po- 
siadają praktykę w Zarządzie Miejskim 
Gminnym. 

lub 

O powyższą posadę mogą ubiegać się sekre- 
tarze Zarządu Miejskiego lub Gminnego z prak 
tyką conajmniej trzechletnią, których warunki 

wymienione w punkcie h i c nie obowiąznją. 

Termin zgłoszenia do dnia 15 października 

rob. 
Podania nieuwzględnione zostaną bez odpo- 

wiedzi. 
Posada do objęcia od zaraz. Po odbyciu 

B-miesięcznego okresu próbnego może nastąpić 

ustalenie. 

Postawy dnia 23.IX 1936 r. 

Poszukuje się 
panny młodej, znającej 
język francuski (perfekt) 
oraz muzykę pianina, 
do dwóch dziewczynek |- 
Warunki do omówienia 
Adresować W. Warze- 
che, Braslaw, ul. Piłsud- 

skiego 86 

  

SZČZENIĘTA 

Dobermany 
od 10 zł sprzedam 
Krakowska 42, m. 6 

od g. il do 5-ej   

Zarząd Gminy. 

Pantofle gimnastyczne, 
treningowe, sportowej 
OBUWIE szkolne, spor- 
tówe, pantofie ranne 

poleca wytwórnia 

Wilno, Wielka 30 | 

  

ZAKŁAD FRYZJERSKI 

I. SZUBOWICZA 
Mickiewicza 58 

Salony damski i męski 
Wykonuje wszelkie ro- 
bory w zakres fryzjer- 

staa wchodzące 

Konio czekowe P. K, O. nr. 80.750, Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 
3 zł, z odbiorem w administr. 

SENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de domu lub przesyłką pocztową 

GENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem -- 75 gr., w tekście 60 gr., za 

W. Nowicki | 

kupna 
domu 

w okolicach ul. Św Jań- 
skiejj Zamkowej lub 

Zakret i Kolejowej 
Oferty do admistrecji 
„Kurjera Wiłeńskiego” 

"WDOWA 
z trojgiem dzieci w wie- 
ku szkolnym, z których 
najstarsza dziewczynka 
chora, sama prawie bez- 
władna, cierpiąca na 
ischias, poruszać się 
może tylko o kuli — 
bez zajęcia — prosi o 
pomoc. Adres w adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Literata 
zdolnego poszukuję ce- 
lem współpiacy przy 
opracowywaniu słucho- 
wisk radjowych. Zgło- 
szenia listowne „Kurier 

Wil.” sub „A. K“ 

Młodzieniec 
ze średniem wykształ- 

  

  

  

cy umysłowej lub fiz. 
Poważne referencje. 
Może udziel.ć kaucję 

|Łaskawe zgłoszenia do 
adm. Kurjera Wil. 

DZIAŁKI 
BUDOWLANE 

DO SPRZEDANIA 
Ропа:з‹а 53 

Inf: Pilsuaskieco 9c—9 

  

  (od 12—1 i 17—19) 

BEDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bamdurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g 1— 

Administracja czymma od g. 9/,—3!/, ppol. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowame: od godz, 9'/,—3!/, 1 7—@ 

ceniem poszukuje pra-. 

  

SALONY DAMSKIE I MĘSKIH 

Wilno, Wileńska 42, tel. 20-08 

DOKTOR 

ZELDOWICZ 
Chor. skėrne, wenerycz- 
ne. narządów moczow.. 
od g. 9—1 i 5-8 w. 

. DOKTÓR : 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą” 

dów moczowych 
od godz. 12—2 I 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do 7 w. 
ul. I. Jasidskiejo 5 —18 
róa Ofiarnej (ob, Sądu) 

“| AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masai leczniczy 

1 elektryzacje 
m. Gredzka nr. 27 

" (Zwierzyniec) 

6. Tepperowa 
Sadowa 9 m. 14 

powróciła z Londynu. 
i udziela iekcyj języka 
angielskiego. Grupy dla: 
dz eci i dorosłych An= 
gielska korespondencja. 
Ё handlowa 

MIESZKANIE 

        

3-pokojowe, ze wszyst-“ 

kiemj wygodami do wy 
najęcia. Krakowska 51. 

Telefon 15-10.   
* 

  

2 sł, 0 gr. zagroałcą © 

tekst. 30 e. kronika redakę, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za 

Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy, Za treść 

i rubrykę „nadesłane” Redakcja mie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

po VPS L k i 

Wilno, ml. Bisk. Bandurskiego 4. tel. 3-40, i «      
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z e. e. 

PA > "- 4Z( w Wilnie. 
ROC "Vw   

  

Redaktor odp. Zygmunt Babiez.


