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Precz z Polską „B”*! 
Kiedy została wynaleziona .,Pol- 

ska B*, (jako nazwa dla Ziem Wscho 

dnich) była ona pewnym tragicznym 

odkryciem. Wywołała niepokój, wy- 

wołała poczucie gwałtownej potrzeby 

zlania jej z „Polską A”, Właściwie w 

tej połaci kraju nic się nie zmieniło, 

sytuacja, którą w Warszawie naresz- 

cie dostrzeżono istniała przecie od lat, 

była dawniej nawet gorsza. Ale stwo 

rzenie tej nazwy znaczyło bardzo 

wiele: było oficjalnym uznaniem tego 

stanu rzeczy, o którym „Polska B“ 

pojękiwała już od lat. Nazwa ta była 

zapowiedzią lepszych czasów, była 

bojowym sztandarem w walce o pod- 

niesienie wschodnich ziem Rzeczypo- 

spolitej. 

Prawie nie zauważyliśmy, jak dziś 

" nazwa ta zasadniczo zmieniła swój 

sens. Zaczęła poprostu oznaczać Pol 

skę Il-ej kategorii, Polskę pod wzglę 

dem gospodarczym i kulturalnym sto 

jącą niżej od Polski właściwej — Pol 

ski I-ej kategorii, „Polski A“. Coś 

_ jakby drużyna sportowa A i B. Znikł 

ów sztandar bojowy, pozostała klasyfi 

kacja. 

Wynaleziono „Polskę G“. O! ale 

to nie jest już Polska III-ej kategorii, 

to jest beniaminek, to jest Polska 

przyszłości, to jest przyszłe jądro go 

spodarcze państwa. 

"Marszałek Piłsudski określił roz- 

mieszezenie bogactw w Polsce przez 

prównanie z obwarzankiem, którego 

brzegi są pełne, a środek pusty. „Kur 

jer Poranny” takie wysnuł wnioski z 

tego określenia: 

Państwo jest własnością całego 
narodu, i obszary lepiej uposażo- 
ne powinny przyczyniać się do 
podniesienia okolic uboższych. 
(Władyław Kosieradzki — „Duch 
przedsiębiorczości, czy skłonność 
do bezwladu“ „Kur. Por.“ hr. 185). 

A więc ziemie wschodnie, owa 

„Polska B*, która tak niedawno jesz 

cze wymagała szczególnie pieczołowi- 

tej opieki, teraz „powinna przyczy- 

niać się do podniesienia okolic uboż- 

szych“. Określenie o obwarzanku jest 

słuszne, na południo-wschodzie ma- 

my najbardziej żyzne w Polsce gleby, 

na pin.-wsekodzie mamy drzewo j len. 

Ale mimo posiadania tych bogactw, 

ziemie te stoją jeszcze gospodarczo 

zbyt nisko, aby mogły z tych bogactw 

w pełni korzystać, aby zasilać nimi 

ubogie ziemie centralne. 

Minister Kwiatkowski przedstawia 

jąc w Sejmie projekt „Polski C* nie 

omieszkał nawiązać do problemu „Pol 

ski B*. Powiedział, że „Polska G* pod 

niesie również „Polskę B*, że zatrud- 

ni stamtąd bezrobotnych, że dostar- 

czy szeregu produktów tak zaniedba- 

nej pod 

ziemi wschodniej. 

względem konsumcyjnym 

Niepodobna uwierzyć, że tak się 

stanie automatycznie. Jeśli chodzi o 

problem bezrobocia, to daj Boże, by 

„Polska C“ zatrudniia wszystkie bez- 

robocze ręce przeludnionej Małopols- 

ki, Śłąska, Polski centralnej. A już je 
Śli chodzi o konsumcję, to nie wiado- 

mo znowu zą cóż będzie kupował rol 

nik Wileńszczyzny czy rybak z Pole- 
sia owe wytwory przemysłu „Polski | 
pa 
u. 

Nie myślimy polemizować z kon 
cepsją „Polski G“. „Polska G“ to prze 

cie nasz  trójkat bezpieczeństwa, 

„Polska C“ to przemysłowe opareje 
naszej armii, to środek obrony granie 

Polski. 

  

Nie z koncepcją więc „Polski C* 

walczymy, ale walczymy o zrozumie 

nie, że centralny okręg przemysłowy 

nie może zepchnąć na plan drugi za 

gadnienia Ziem Wschodnich, że zagad 

nienie to jest równie aktualne i ważne 

dziś, jak w owej chwili „odkrycia Pol 

ski B“. 

„Kurjer Poranny* w cytowanym 

wyżej artykule pisze: 

Przedsiębiorstwa _ przemysłowe, 
zwłaszcza przedsiębiorstwa okreś- 
lonego rodzaju, powstające w cen 

trum przemysłowym, powinny ko- 

rzystać z przywilejów podatko- 

wych, dostawowych i t. d. Jeżeli 

przedsiębiorstwo odegrywa istct- 

ną rolę w państwowym planie 

uprzemysłowienia centrum, można 

by nawet gwarantować akcjonariu 
szom dywidendy na najbliższe 
dwa, trzy lata, udzielać ułatwień 

w postaci wywłaszczenia gruntów 

pod budowę (jak na użytek publi 
czny) I t. p. 

I tak dalej, i tak dalej. Mowa tu 

więc o uprzywilejowaniu centrum nie 

tylko kosztem wysoce uprzywilejowa- 

nego Śląska, ale i mało uprzemysło- 
wionego Polesia. 

Pisaliśmy niedawno o grożącym zie 

w zbombardowanym Szanghnju 

Dworzec południowy w Szanghaju i cała przyległa dzielnica, jako ważny punkt strałegiczny, kilkakrotnie były obiektem 
atakėw bombowych lotników japońskich. Na zdjęciu — widok tej części Szanghaju po ostatnim bombardowaniu. 

  

miom wschodnim podniesieniu taryf 

kolejowych narówni z resztą Polski, 

a bez uwzględnieria dużej odległości 

tych ziem od morza, Śląska i trójką- 
ta bezpieczeństwa. Gdyby groźba ta 

stała się faktem, znaczyłoby to, że 

problem „Polski B* „wyszedł z mo- 

dy*. Nie można do tego dopuścić! Mu 

simy stale pamiętać, że obok kapital 

nego zagadrienia, jakim jest uprzemy 

słowienie  trójkątu _ bezpieczeństwa, 

niemniej ważnym jest zagadnienie zla 

nia gospodarczego ziem wschodnich 

z resztą Polski, pełne wykorzystanie 

owego obręcza obwarzanka, 

przecież na wschodzie jest niedopie- 

czony, a więc nie całkiem nadaje się 

do użytku. 

Wracamy do początku naszych 

rozważań. Nazwa „Polska B* była, 

jak mówiliśmy, programem, miała 

znaczenie dynamiczne, dziś staje się 

pojęciem statycznem. Na to Pol- 

ska pozwolić nie może, Nie ma „Pol 

ski B* w sensie zaniedbanego proble 

mu, w sensie Polski drugiej kategorii, 

w sensie statycznym. Precz z tą naz- 

wą, precz z tym pojęciem! Staje się 

ono bowiem już dzisiaj pewnym psy 

chicznym niebezpieczeństwem. Ki. 

który 

  

  

Powstańcza łódź podwodna storpedowała 
statek sowiecki, 

po stwierdzeniu jego przynależności do ZSRR 
ATENY, (Pat). Korespondent Havasa 

donosi szczegóły zatopienia parowca so- 

wieckiego „Marakoeff* o pojemnosci 
5500 ton. Statek sowiecki szedł z jedne 
go z portów czarnomorskich, kierując się 
do Sete z łacunkiem asfaliu. 

We czwartek rano statek sowiecki spot 

kał na wodach terytorialnych greckich, po 
między wyspą Skiros Para — w odległoś 
cl mniejwięcej 6 mil od wyspy Skiros łódź 
podwodną. Łódź podwodna dała sygnał 
ostrzegawczy, na co kapitan staiku so- 
wieckiego odpowiedział wyrzuceniem 
bandery sowieckiej, poczem niezwłocznie 
przystąpił do spuszczenia łodzi ralunko- 
wych, w Xtórych zajęło miejsce 36 osób 
załogi oraz irzy kobiety. 

Łódź podwodna storpedowała wów- 

czas statek, a jednocześnie wyrzuciła pow 
stańczą flagę hiszpańską. Staiek sowiecki 

. zatonął natychmiast Wybuch torpedy usz 
kodził jedną z łodzi, zabijając marynarza. 

Łódź podwodna odeszła w kierunku 

północno-wschodnim. 
Załoga statku sowieckiego spędziła 

cały dzień w łodziach ratunkowych i do 

piero rankiem: następnego dnia spotkała 

statek grecki, zdążający do Syrny. Statek 

Kapitan statku sowieckiego oświadcza 

że po storpedowaniu „Marakoeff" łódź 

podwodna spotkała statek-cysiernę, nie- 

znanej kapitanowi przynaieżności państ 

wowej, lecz łódź podwodna nie zairzy- 

mała go, pozwalając mu bez przeszkód 

odejść. 

ATENY, (Pat). Korespondent Havasa 

donosi, że podsekretarz stanu marynarki 

handlowej ofrzymał depeszę z kapitanatu 

portu Kyni. Depesza podaje dokładną 

nazwę storpudowanego statku sowiackie- 

go — nazwa fa brzmi „Mołaghioget”. Sta 

| tek sowiecki zosłał storpedowany w miej 
I scu położonym o 15 mil od wyspy Skyro. 

  

W dniu wczorajszym pismo na- 
sze zostało skonfiskowane za prze- 
druk z tygodnika „Zwrot* oraz za 
artykuł wstępny Piora Lemiesza, ©- 
mawiający ten przedruk. 
ANUSZEWSTESZAÓO 

TALLIN, (Pat). Dziś popołudniu 
0; aścili Tallin, udając się z oficjalną 

wizytą do Warszawy, minister spraw 

zagranieznych Akel z małżonką w to 
warzystwie dyrektora departamentu 

politycznego MSZ Kaasika, 

WARSZAWA, (Pat). Z okazji 60 
lecia urodzin Pan Prezydent R. P. na 
dał prezydentowi Łotwy Ulmanisowi 

order Orła Białego. 

Jednocześnie Pan Prezydent R. P. 

mysłał do prezydenta Ulmanisa depe 
676 następującej treści: 

„Pragnąc okazać Waszej Ekscelencji z 

HONGKONG, (Pat). W czasie tajiunu,   

ten doprowadził szalupy do portu Kyni. | 

jaki przeszedł nad Hongkongiem wczoraj 

zginęło bardzo wiele ludzi. W domach 

Jeszcze jeden statek 
sowiecki spotkał 

ten sam los   ATENY, (Pat). W pobliżu greckich 
| wód terytorialnych według wiadomo- | 

ści otrzymanych w kołach miarodaj 

nych, został storpedowany parowiec 
sowiecki „Błagojew* o pojemności 3 

tys. ton. | 

wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Nasza wczorajsza koniiskata 
Ponieważ konfiskata nastąpiła w 

kiika godzin po wyjściu nakładu, gdy 
już znaczna jego część dotarła do 
czytelników, drugie wydanie po kon- 
fiskacie nie zostało wydane. 

Min. Akel w drodze do Polski 
Na dworcu odjeżdżającego mini- 

stra żegnali: premier Eenpalu, wiee 
min. Rei, wyżsi urzędnicy MSZ, char 

ge d'affaires poselstwa polskiego w 

Tallinie Tyszka, korpus dyplomatycz 

ny i licznie zgromadzona publiczność. 

Order Orła Białego 
dla Prezydenta Łotwy 

okazji Jego szczęśliwej rocznicy moje naj 

lepsze uczucia przyjaźni | poważania, ® 

żywym zadowoleniem zawiadamiam Wa- 

szą Ekscelencję, že nadalem Mu najwyž- 
szy order Orla Bialego. Proszę Waszą 

Ekscelencję o przyjęcie naiszczerszych žy 

czeń zdrowia i szczęścia, które składam 

wraz z narodem poskim”. 

Liczne ofiary tajfunu w Hong-Kongu 
zawalonych na rynku Tai-Po odgrzebano 
80 zwłok, fak że razem z 120 zklokami 
odkopanymi poprzednio, liczba ofiar wy 

nosi 200 osób. 

Flotyle statków rybackich, które taj 

fun zastał w morzu, zostały kompletnie 

zniszczone. Liczba oflar wśród rybaków 

nie jest ustalona. Linla kolejowa Kanton 

— Kou-Lun używana głównie dla przewo 

zu towarów, została poważnie uszkodze 

na. 
Straty na linii kolejowej skutkiem za- 

lania I zniszczenia torów, przerwania ko- 

munikacji obliczane są na pół miliona do 

larów. 

Ostateczne zerwanie 
stosunków dynioma- 

tveznych 
miedzy Pragą a.Lizboną 

LIZBONA, (Pat). Poseł czechosło- 

wacki w Portugalii Fiedler opuścił 

Lizbonę, udają się do St. Jean De Luz 

W ten sposób Portugalia nie ma swe 

go przedstawiciela w Pradze, a Cze- 

chosłowacja w Lizbonie. Stosunki dy 

piomatyczne są ostatecznie zerwane. 

Zakończenie kong'esu 
unilnesa w Pńsku 
PIŃSK, (Pat). Dziś zakończył się 

6 kongres uwijny. Po odprawieniu na 

bożeństwa w obrządku bizantyjskim 

w katedrze pińskiej, dostojnicy koś 

cielni opuścili Pińsk. 

D- š otwarcie 
Targów Wechadnich 
WARSZAWA, (Pat). Minister prze 

mysłu i handlu A. Roman wyjechał z 
Warszawy do Lwowa, by wziąć u- 
dział w otwarciu Targów Wschod- 

nich, rozpoczynających się, jak wia 

domo 4 bm. 
Ministrowi towarzyszy szereg wyż 

szych urzędników ministerstwa prze 

mysłu i handlu oraz ministerstwa spr. 
zagranicznych. 

TTT TTT NSE NO TKO TBT DODA 

Jak komentują aresztowanie prof. Kota 
„Dziennik Polski“ podaje: 

Wrzesień rozpoczął się pod znakiem 

prac związanych z wypadkami chłopski- 

| mi w Małopolsce, którymi zajmuje się te 

' raz cała opinia i prasa. Powszechnie oma 

' wiane jest przede wszystkim aresztowanie 

prof. Kota. Jest to w tej chwili główny 

punkt zainferesowania opinii publicznej. 

Prof. Kof znany jest jako jeden z czo 
1 

łowych przedstawicieli masonerii w Pol- 

| sce oraz jeden z decydujących inspirato 

rów Frontu Morges. Politycznie związany 

jest prof. Kot z gen. Sikorskim, z którym 

współpraca dafuje się jeszcze od czasów 

wielkiej wojny. Nic więc dziwnego, że 

aresztowanie tego rodzaju osobisłości wy 

wołało duże wrażenie. 
Aresztowanie prof. Kota dowodzi, że 

Rząd sięgnął do głównego ośrodka akcji 

politycznej, wymierzonej w Konstytucję 

Kwietniową i ustrój Państwa.



2 

Howe dowody przedadować Pola 
BERLIN, (Pat). Z pogranicza nie- 

miecko—polskiego donoszą o nastę- 
przjących wypadkach: 

Maturzysta gimnazjum polskiego 
w Bytomiu, Albin Donnerowiez, zło 
żył 10 marca br. egzamin do Akade- 
mii Pedagogicznej i został dopuszczo | 
ny do semestru zimowego 1937-38. 
Wkrótce jednak pozwolenie to cofnię 
to jako „udzielone omyłkowo” i za 
powiedziano dodatkowe zawiadomie- 
nie. 

Do tej chwili zawiadomienie to 

nit nadeszło. Analegiezne stanowisko 

w psdobnym wypadku zajęły kompe 

tenine władze szkolne wobee innego 

ucznia gimnazjum bytomskiego naz- 

wiskiem Józef Wodzarski. 

W Złotowie odmówiono  wysta- 

wienia paszportu Polakowi Augysty- 

nowi Hanowskiemu bez podania mo 
tywów. 

V. Zakrzewie źandarm iegitymuje 

młodych Połaków, odbywających słu 
žbę wojskową w armii niemieckiej, a 

bawiących w domu na urlopie, ostrze 
gająe ich przed uczęszezaniem na za- 
bawy polskie. 

'Temasz Gwóźdź z Zanwodie, tat 
17, po ukończeniu szkoły powszech 
nej starał się o przyjęcie w charak 
terze ueznia do huty Zawadzkiej. 
Przed miesiącem otrzymał z urzędu 
przey przydział do tej huty. Zapytano 
go tam jednak, czy należy do S. A. 
S. S, Hitler Jagend, lub Nsdsh. 
Gwóźdź odpowiedział, że należy do 
narodowości połskiej. Do piaey do 
tychezas go nie przyjęte, tiumacząc. 

że miejsca nie ma. Tymczasem zatru 
dniono w tejże hucie 50 rówieśników 
Gwoździa. Gwóźdź przyznaje się ot- 

warcie do polskości az od 1 maja 

prowadzi agenturę „Nowiny Codzien- 
ne*. 

W Ługnianach (na Śląsku Opol- 
skim) odprawiano dotąd nieszpory 
po polsku. Przed kilku tygodniami ks 
proboszcz Choroba obwieścił z ambo 

ny, že nieszpory odprawiane będą na 
przyszłość po niemiecku. Parafianom 
polskim ksiądz doradzał udanie się 

do kościoła w Jelowie, by nauczyć się 

tam psalmów niemieckich. Niemiec- 

ka kongregacja z Jełowy przybyła 

następnie wraz z organistą do Ług- 

mian i zainiejowała nieszpory niemie 

ckie. Ludność wstrzymała się w więk 

  

„czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie. | 

zawodny informator handlowy, с1е- 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo. 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się o popularność 

swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM". 

— To jest wierny i niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. 

 ZAPOMINAJCH 

ZZ NYC 

  

Wyiok w wielkim - 
procesie OUN 

Proces przeciwko 43 wywrotowcom 
łoczący się przed Sądem Okręgowym w 

Łucku został zakończony. Zostali skazani: 
Xłymen Iwan na 10 lat więzienia, Myhal 
Paweł na 8 lat. Pofem skazano: frzech po 

7 lat, pięciu po 5 lat, sześciu po 4 lata, 
3 po 3 lata, dziesięciu po 2 lata i jedne- 
go oskarżonego na 1 rok więzienia, nad- 
to wszystkich skazano na pozbawienie 

' praw obywatelskich od 5 do 10 lat. 
Ośmiu oskarżonych uniewinniono. W mo- 
lywach sąd stwierdził, że przynależność 
Ich do OUN miała na celu oderwanie 
wschodnich dzielnic od Państwa. (S]. 

szości od udziału w nieszporach. 
W Zakrzewie nauczyciele Niemcy 

Froeliech i Rogenbock oraz ks. wikary 
Mehrsmann (znany inicjator procesu 
za modlenie się po polsku) zwołali ro 
dzieów, posyłających dzieci na pol- 
ską naukę przygotowawezą do Szko- 
ły, zwracając się do nich z propozy 
cją, by podpisali t. zw. „Willeiserk- 

  

       
W PODRĘCZNIKI i LEKTURĘ SZKOLNĄ 

nzjepiei za 

w Księgarni Gebethnera © Wolffa i S-ki 
WILNO, MICKIEWICZ 
      

„KURJER. WILEŃSKI" 4 IX. 1987. 

dy W Zen 
aerung“, zawierający zgodę na posy 
łanie dzieci na naukę przygotowaw 
czą do pierwszej komunii w języku 
niemieckim. Dzieci, o których mowa, 
uczęszczały dawniej do szkoły pol- ; 
skiej. Dziś. ze względów gospodar- 
czych, chodzą do szkoły niemieckiej, 
mówią jednak stale w domu i poza 
domem po polsku. 

pstrzyć sie 

Ą 7. tel 6-21 

      
    

Mussolini odwiedzi Hitlera 

w połowie bm, 
Niemiecki komunikat oficjalny 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro | 
informacyjne wydało 0 przyjeździe 

Mussoliniego do Niemiee następujący 
komunikat: „W drugiej połowie wrze 

šnia szef rządu włosk. Renit» Mus- 

selini złoży kanelerzowi Rzeszy Adol 

fewi Hitlerowi na jego zaproszenie 
wizytę w Nieznczech. 

Jest to zdarzenie o niezwykłym i 

niebywałym znaczeniu, że twórca 

Włoch faszystowskich i twórca naro 

dowo - socjalistycznych Niemiec w | 

teu sposób osobiście się spotkają. Zet ! 

EEE ! 

knięcie to powinno posłużyć i posłuży 
do tego, aby na nowo potwierdzić ści 
słe ideowe pokrewieństwo i łączność 
tych petężnych ruchów rewolucyj- 
nych, które w obydwu krajach dopro 
wadziły do przewartościowania na- 
szego życia narodowego i państwowe 
go. Cały naród niemiecki, ziednoczo 
ny w narodowym socjalizmie ze 
swym wodzem na czele, przeniknięty 

jest głęhoką radością, że wkrótce bę 
dzie mógł na ziemi niemieckiej powi 
tać wodza faszystowskich Włoch*. 

  

Utworzył się rząd autonom.czny 
prowincji Czahar 

KAŁGAN, (Pat]. Agencja Domei do- 

nosi. W dniu dzisiejszym na konferencji 

w której wzięło udział przeszło 100 re- 

prezentantów różnych organizacyj został 

utworzony prowizoryczny rząd autonomi 

czny dla prowincji Czakar. 

Artyleria 

Na konferencji tej uchwalono główne 

zadania tego rządu, którymi są: utrzyma 

nie pokoju I porządku, rozwój przemysłu 

oraz reforma nauczanła. Rząd ten wyłonił 

komitet wykonawczy, składający się z 3 

członków I 2 doradców. 

chińska 
trafiła w gmach konsulatu japońskiego 

SZANGHAJ, (Pat). Korespondent | wokoło pancernika japońskiego „Izu 

Reutera donosi, że artyleria chińska 

w Pu Tung dwoma celnymi strzałami 

trafiła bezpośrednio w gmach konsu- 

latu japońskiego. 

SZANGHAJ, (Pat). Walki, jakie 

toczyły się w dniu dzisiejszym wed 

ług korespondenta Reutera, należały 

do najzaciętszych. Bitwa, która nieo 

czekiwanie przybrała tak wielkie roz 

miary, zdaniem obserwatorów zagra 

nieznych, pokrzyżowała plany japoń 

ro*, który jednakże nie został trafio 

ny. Stojący natomiast w niedalekiej 

odległości holownik chiński, trafiony 

kilkakrotnie pociskami, prawdopodo 

bnie chińskimi, spłonął i zatonął W 

dzielnicy Pu Tung na samym wybrze 

żu wybuchły pożary, które zmusiły 

okręty, stojące przy wybrzeżu, do od 

płynięcia na środek rzeki. 

Konsulat japoński poważnie usz 

| kedzony. Pomimo ta japoński konsul 

skie, zmierzające do opanowania Wu | generalny i personel konsulatu nie 

Sang. | chcą ewakuować zagrożonego gma- 

Pociski bez przerwy wybuchały | chu. 

FLEISCHEROWA PRZED SĄDEM 
  

Przemówienia obrońców 
KRAKÓW, (Pat). Dziś w, 10 dniu proce 

su przeciwko Hindzie Fleischerowej I fow. 

zaczęli przemówienia obrońcy. 

Jako pierwszy z ławy obrończej za- 

brał głos adwokat ARNOLD z Krakowa, 
broniący oskarżonych: Hindy Flelschero 
wej, jej męża Izydora I siostrę Esterę 

Faerberową. 
Adwokat dochodzi do wnioku, że czy 

ny zarzucone oskarżonym jakkolwiek za- 

sługują na potępienie pod względem mo 

ralnym, niemniej nie stanowią przesiępst 

wa, a fym samym karane być nie mogą. 

Obrońca kończy apelem do sądu: 

„zwróćcie panowie sędziowie dzieciom 

matkę, zwróćcie oskarżonej wolność, 

sprowadźcie panowie sędziowie tę sprawę 
rozdmuchaną do właściwych jej rozmia 

rów, a wtedy niewątpliwie sprawiedliwoś- 

ci stanie się zadość. 
Przemówienie adw. Arnolda trwało 4 

godziny. 
Po krótkiej przerwie zabrał głos drugi 

obrońca adw. WOŹNIAKOWSKI.     Przystępując do  charakteryzowania 

osoby prezesa Parylewicza podnosl, że 

w sprawie szkodliwej Jego działalności 

wiele razy rozlegały się w opinii publicz 

nej głosy ostrzeżenia ! przestregi, przy 

czym powołuje się na fakty nieustalone 

na przewodzie sądowym, przewodniczą” | 

cy przywołuje go do tematu. 

Gdy adw. Woźniakowski w dalszym 

ciągu, mimo upomnienia przez przewodni 

czącego, usiłuje kontynuować swoje wy 

nurzenia, trybunał po naradzie wymierza 

obrońcy grzywnę w wysokości 300 zł, 

po czym przewodnicząmy Odracza roz- 

prawę do dnia następnego. 

  

Koncesionowane przez Kuratorium O. S. W. 

Koedukacyjne Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZT1ŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu. 2) do klasy Ё-е) 
gimnazjum dawnego typu (duża matura). 
gimnazjum nowego typu oraz 6 i 8ej klasy dawnego typu (mała i duża matura) 
Wydział Humanistyczny i Metematvczno-Przyrodniczy. — KURS ZAWODOWY. — 
STENOGRAFIA. — Nauka trwa 10 miesięcy. : 

Przygotowuje do egzaminu z 4-ch kląs 

Przy kursach pomoce naukowe, 
pracownia fizyczno-chem czna i pizyrodnicza, Lekarz szkolny. Sskretariat Kur. 

sów czynny codziennie od godz. 10—13 i 16—19 prócz niedziel t świą*. 

Ameryka 
przedsiębierze wszelkie 
kroki w ochronie swych 

obywateli 
WASZYNGTON, (Pat). Sekrefarz stanu 

Huli oświadczył prasie, że admkał Yar- 
nell, dowódca eskadry azjatyckiej otrzy 
mał instrukcje, w myśl których ma przed 
siębrać wszelkie kroki, Jakie uzna za ko 
nieczne dla ochrony mienia i życia oby 

wateli Stanów Zjednoczonych w Szangha 

ju. Admirał Yarnell nie ma obowiązku ko 
munikować cepartamentowi stanu o kro 

kach, jakie przedsięwziął. 

  

Ovomaltyna dodaje sił i energji, 
odżywia, mie ohciążając żo- 
łądka. Ovomaltyna na zimno, lo 

idealny napój odżywczy i orzeź- 
wiający dla turysty. Bardzo 
łatwy do przyrządzania na wy- 
cieczce w praktycznym Ovo- 
mixie (szezelnie zamknięty ku- 
hek  bakelitowy do nabycia 

wraz z Ovomaltyną). 

GYOMALENNE   

  

Nożycami przez prasę 

Uważać na zęby ! 
Długo szukali dla siebie jakiegoś. przy- 

tułku.w prasie przeciwnicy akcji gen. Żeli- 

gowskiego, wreszcie znaleźli. Znaleźli je w 

pismie, które afiszuje się ciągle ze swym de 

mekratyzmem. Wskutek tego szczególnie 

dziwnie wyglądają owe ataki na zasadę pow 

szechności w akcji agronomicznej: Atak na 

powszechność, -obrona :przywilejów O. T. t 

K. R. w imię... demokracji. 

Jest to taki dziwoląg, że nie warto się 

nim się nawet zajmować. To też nie poświę: 

cilibyśmy art. p. Juliana Wangrowskie- 

go, ani słówka, gdyby nie rzadkie chamstwą 

na jakie sobie pozwala autor tego artykuły 

w tytule. 

„General wydumal.. inni przyklasnęli“, 

To mi dopiero dowcipniśi „Generał wydu= 

mał'. Jest w tym coś z kpiaki na temat w 

ogóle pomysłów p. Generała coś z przedrzź: 

niania owej gwary miejscowej, którą Gene- 

rał chętnie posługuje się w rozmowach z lu: 

dem. podczas swych wielkich i podziwu god- 

nych poczynań społecznych. 

Brak mi słów na odmalowanie oburzenia, 

że jakiś smarkacz nie ograniczając się do 

wypisywania andronów bezsensownej, ale 

przynajmniej nie obrażającej krytyki, pa- 

suwa się ponadto do tak bezceremonialnego 

poklepywania po ramieniu człowieka, któ- 

remu po Marszałku Piłsudskim, Wileńszyz: 

na najwięcej zawdzięcza. 

Tego pana mieniącego się zdaje się cał< 

kiem niesłusznie drobnym, a mie: średnim 

rolnikiem przestrzegam: 

— Gdy weźmie pan jesze :'raz pióro do 

ręki radzę posługiwać «się nim ostróżnie. — 

Uważać na zęby. | 

Piotr Lemiesz. 

  

Wnuk Tołstoja 
z'odziejaszkiem 

PARYŽ, (Pat). „Paris Soir“ dono- 

si, że w Nicei aresztowanv został 17- 

letni chłopiec Iwan Tołstoj, rzekomo 

wnuk wielkiego pisarza rosyjskiego, 

opuszczony przed 7 laty przez rodzi 

ców, którz yrozeszli się ze sobą. Chło 

piec stał się stopniowo niebezpiecz 

nym złodziejem kieszonkowym i po 

kilkakrotnym umieszczeniu go w do 

mach poprawy, ostatnio aresztowany 

został 'w Nicei na gorącym uczynku 

okradania kąpiących się z kosztow- 

ności pozostawionych w kabinach 

lub na wybrzeżu. 
E __""RGZESZOED ZRZEC CH 

MAGGI: 
bilion 

Jakość zawsze ta sama 

  

  
  

i CERAMIKI ze wszystkich dzielnic Polski. 

1 Nic! do wyrobu I reperecji sieci.     

WSZYSTKO ZE ENU 
Bazar Przemysłu Ludowego Spółdzielnia z ogr. odp. 

Skład I Biuro: Zarzecze 2, tel. 16-63. 
= Ceny znacznie niższe od bawełnianych =======Ń 

OGROMNY WYBÓR BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH oraz HAFTÓW, KORONEK 

ne bardzo mocne, trwałe i praktyczne tanio się sprzedaje w Bazarze Przemysłu Ludowege 

Sklep: Zamkowa 8, tel. 16-29. 

Zabawki dziecinne. Rybackie sieci Inia- 

Cenniki na żądanie. 

Polisa Towarzystwa Ubezpieczeń 

„SILESIA“ S. A. 
jest gwarancją 
solidnej likwidacji szkody 
t szybkiej wypłaty odszkodowania   

RESTAURACJA 

„ITALIA“ 
przy hotelu „Italia“ — telefon 13-61 

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 
pod kierownictwem 

Arnolda Fidlera 

  

  

    

ARID 
NADAJE CERZĘ PANI ŚWIE- 

| ŽOŠČ I POWAB MŁODOŚCI. 
| JEST ON NAJPEWNIEJSZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM 
URODY I POWODZENIA. 

  

      

  

AAA 

piętrowy z ogródkiem kwia- 
towym koło kośc. św. Piotra 

MAAAAKAASAAAAAAAAAAALA, 

SPRZEDAJE siĘT 

i Pawła. O warunkach do- 
wiedzieć się: Urząd Woje-     

  

z dlugiem bankowym š 

dom murowany E 

2 wėdzki, pokėj 50 | 
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Min. Fryderyk Akel. 

Tak się złożyło, że w tydzień po 
pobycie w Polsce przedstawiciela naj 
większego z państw skandynawskich, 
minįstra praw zagranicznych Szwe- 
cji dr. Sandlera, przybywa do Warsza 
wy z wizytą oficjalną minister spraw 
zsgranicznych Estonii dr. Fryderyk 
Akel. Ta ostatnia wizyta jest wyra 
zem szczególnych związków, łączą- 
cych Polskę i Estonię. Można powie 
dzieć bez najmniejszej przesady, że 
z pośród wszystkich państw, leżących 
nad Bałtykiem, właśnie z Estonią je 
steśmy związani najmocniej wzajem 
ną przyjaźnią, sympatią i zrozumie 
niem polityki, jalką prowadzą oba kra 
je. 

Przyjaźń polsko - estońska datuje 
od pierwszych chwił cudu odrodzenia 
narodu estońskiego i zdobycia przez 
niego własnego, niepodległego państ 
wa po siedmiuset latach walki o pra 
wo do istnienia. Między okupacją ro 
syjską a niemiecką, wśród krwa- 
wych bojów z wojskami niemieckimi 
* nacierającymi bolszewikami mały 
iczbą, ale silny duchem i wolą zwy 
cięstwa, wywalczył sobie naród estoń 
ski niepodległość pod wodzą płk. Lai 
donera, dziś wodza naczelnego armii 
estońskiej, I wówczas to już nawiąza 
ły się między nami nici przyjaźni 
kiedy spotkały się nad Dźwiną woj 
ska polskie i estońskie (a także łotew 
xie) i razem walczyły przeciw wspól 
aemu nieprzyjacielowi. 

Estonia w całej pełni wykazała 
zddlność do samodzielnego byli. pań 
stwowego i potrafiła zorganizować 
się wewnętrznie. Oczywiście, nie oby 
ło się bez trudności, których prze :ież 
burzliwa epoką powojenna nie szczę 
dzi także największym i najstarszym 
organizmom pańswowym. Po smut- 
nych doświadczeniach z bodaj naibar 
dziej radykalną konstytucją na Świe 
cie i po próbach, na szczęście nieuda 
nych, popadnięcia w przeciwną skraj 
no zaprowadzenia w Estonii ustro 
ju opartego na obcych totalnych wzo 
rach weszła Estonia przed dwsima la 
ty na drogę wypracowania sobia sa 
modzielnie ustroju. Pod kierownict- 
wem wielkiego patrioty i światłego 
męża słanu, obecnego prezydenta Kon 
stantego Paetsa przy poparciu autory 
tetu naczelnego wodza gen, Jaaa Lai 

Co się 

  

   

   

„KURJER WILEŃSKI* 4 IX. 1937. 

Przyjażń polsko-estońska 
Na marginesie wizyty min. Akela w Polsce 

Gonera opracow. ostał nowy ustrój, ‚ 
przyjęty ostatecznie w konstytucji u- 
chwalonej przez Zgromadzenie Naro 
dowe przed 6 tygodniami w dniu 28 
lipca b. r. Nowy ustrój zapewnia E 
stonii równowagę władz i jest podob 
ny pod tym względem do polskiej kon 
slytucji kwietniowej z r. 1935. 

W polityce zagranicznej wykazuje 
również Estonia pełną dojrzałość po 
jtyczną, prowadząc politykę konsunk 
tywną i realną. Rozumie polityka e- 
stońska doskonale, czemu niejedno 
krotnie daje wyraz, wagę pozycji Pol 
ski na wschodzie Europy i nad Bał- 
tykiem. Zdaje sobie sprawę, że silna 
Polska stanowi tu gwarancję pokoju 
i niepodległości państw bałtyckich. 
Zrozumienie przez Estznię tej roli 
Polski, a ze strony polskiej calkowity 
szacunek dla pełnej suwerenności 
państw bałtyckich są powodem zbliże 
nia i współpracy obu narodów. 

Współpraca ta ułatwiona jest po 
dcbnymi poglądami na sytuację w na 

szym rejonie Europy, co tak bardzo 
wyraźnie wystąpiło w dobie niefor- 
tunnego pomysłu paktu wschodniego. 
Była mu przeciwna zarówno Polska 
jak i Estonia, nie chcąc przez związa 

, ie paktem wschodnim stworzyć mo 
żiiwości uzależnienia się od obcych 
wpływów i sił. 

Równoległa polityka Polski i E- 
stonii znalazła również wyraz w tym, 
że jednocześnie z nami podpisała E 

  

Wszystkie związki zawodowe, dzia- 
łające na terenie Poznania wypowie 
działy z dniem 1 października umo- 

w przemyśle i handlu. Umowy te re- 
gulowały płace w przemyśle metalo 

  
czyta? 

(Wydawmictwa Roju) 
Zwykle tak jest, że recenzent lite 

racki każdego pisma, za ukazaniem 
się książki skwapliwie ja czyta (prze 
rzuca) i poleca publiczności lub ściaa 
3a amen. W tym roku nie mogąc, z 
powodu choroby, zadość uczynić po 
wyższym wymaganiom, spróbuję 
streścić wraženia od strony czytelni 
SA, mianowicie dać obraz zaintere 
SOWAŃ czytających książki, bez prze 
wodnietwa krytyka. 

Wakacje. Dom pełen starszych i 
młodszych płci obojej, trochę dni de 
ag Och, więc ciągnie do książki, 
dziksżł = Faczerpią wszystkie naj 

wieków Ly mažo. o dzającć, a 2 młoda grozę opiekunów, a 

Przyznać "USZĘ, że największym 
powodzeniem cieszył się "Kochanek 
Wielkiej Niedźwiedziey, Piaseckiego. 
Pan Mel. Wańkowicz jest świetnyra 
Conferensierem, ma przytem szczęś- 
iwą rękę do bandytów, obdarzoaych 
laleniem literackim. Najprzód Urke 
Nachałnik, oraz Piasecki. Co prawda 

    

| Piasecki o całe niebo jest bardziej in 
eresujący i godny współczucia. Pia 
secki to człowiek pełnowartościowy, 
którego spaczyły okolicznoś:i; gdy- 
byśmy mieli kolonie, miałby gdzie 
wyładować energię, zużywaną na 
przemytnictwo. Książka, mimo jedno 
stajności fabuły, składającej się z ciąg 
łych wycieczek z towarem przez bag 
na i lasy, jest bardzo zajmująca jako 
siudium psychologiczne, nie tylko bo 
hatera, ale tych innych wykolejeń- 
ców, których autor doskonale charak 
teryzuje. Postacie występują plastycz 
nie, krajobraz pachnie deszczem i 
mgłą, konstelacje cicho mrugają, sły 
chać strzały straży, bez okrzyku pa 
da towarzysz. Coś z polowania, coś z 
najpierwotniejszej walki o byt. Świat 
nieznany, polski West — End czy 
Gran Chaco. Talent, zobaczymy czy 
na dłuższą metę, w każdym razie za- 
sługa p. Wańkowicza, a Piasecki to 
chyba najszczęśliwszy dziś człowiek 
w Polsce. Sława, pieniądze, filmy i za 
vas wspomnień na które czekamy. 

    

  

stonia pakt nieagresji z ZSRR i kon 
wencję o definicji napastnika. W r. 
1934 zawarła Estonia umowę bałtye 
ką z Łotwą i Litwą, ustalającą zasa 
dy współpracy politycznej tych trzech 
(krajów, wyłączyła z niej jednak, po- 
dobnie jak Łotwa, sprawę stosunków 
polsko - litewskich, nie cheąc obcią 
żać się w najmniejszym stopniu nie 
odpowiedzialną polityką Litwy wo- 
bec Polski, Estonia nie ukrywa swe 
go niezadowolenia z polityki Kowna 
i niejednokrotnie, szczególnie z ust 
gen Laidonera, padały pod adresem 
Litwy słowa ostrzeżenia. 

Przyjaźne stosunki polsko - estoń 
skie znajdowały wyraz w licznych 
wizyłach między mężami slanu obu 
krajów. Przypomnieć tu trzeba po- 
byt min. Akela w Warszawie w r. 1924 
na konferencji ministrów spraw za 
granicznych Polski, Finlandii, Łotwy 
i Estonii, wizytę prezydenta Strand- 
mana w Polsce w r. 1929 i rewizytę 
Prezydenta Mościckiego w Tallinie w 
r. 19380, wizytę Ś. p. min. Seliamaa w 
Warszawie (1934) i rewizytę w tym 

samym roku min. Becka. Wspomnieć 
też trzeba o pobycie prywatnym pre 
zydenta Paetsa w Truskawcu w r. 
1934 oraz o odwiedzinach 
przez szefa sziabu armii estońskiej 

gen. Reeka. 
Obecna wizyta min. Akela jest no 

wym podkreśleniem przyjaźni i współ 

pracy polsko - estońskiej. 

    

Wypowiedzenie umów zbiorowych 
na terenie Paznania 

wym, spożywczym, chemicznym i 
handlu. Obecnie związki zawodowe 
domagają się podwyżki dotychczaso 

wy zbiorowe, zawarte przed 2 laty | wych zarobków o 15 procent, moty- 
wując żądania śwe zwyżką cen na 
artykuły pierwszej potrzeby. 

Polski |   

  

rzyjaciele Radia! 
Komitet Wystawy „Radio dla miasta i wsi* 

pragnąc odpowiednio zareklamować na pro- 

wincji wystawę, zwraca się tą drogą z proś- 

bą do miłośników radia o współpracę. Współ- 

praca ta będzie się wyrażała w rozkolporte- 

waniu kilkunastu afiszów wystawy w swoim 

miasteczku lub wsi. Wzamian za łaskawą 

współpracę ofiarujemy każdemu naszemu 

współpracownikowi z prowincji honorowy bi- 

let na wystawę na cały okres jej trwania. 

Łaskawe zgłoszenia prosimy kierować do 

Komitetu Wystawy „Radio dla miasta i wsi“ į 

Wilno, Mickiewicza 22. . 

Włoski strajk 
w warszawskich 

  

teatrach miejskich 
Personel techniczny nie przystąnił do pracy 

31 sierpnia r. b. ukończyła się w 
teatrach warszawskich umowa o pra- 
cę z personelem technicznym. Trzy 
miesiące temu podano dyrekcji nowe 
warunki, ponieważ dotąd płacono 
zwykłe stawki za godziny nadliczbo- 
we, obliczając należytość według 
S-godzinnego dnia pracy, natomiast 
pracownicy techniczni żądali ustawo 
wego wynagrodzenia za godziny pra 

cy nadliczbowe, to znaczy za pierw- 
szą godzinę 25 procent więcej, a za 
następne o 50 procent więcej Nadto 

aby popołudniówki były płacone w 
pełni, a nie jak dotąd, w wysokości 
50 procent. A więc żądali wynagro 
dzenia według norm ustawowych. 

Dalej żądali pracownicy 4 dni w 
miesiącu wolnych, ponieważ teatry 

niedziel i świąt zasadniczo nie mają. 

Dar dlą Czaną-Kai-Szeka — bombowce 
  

W inną przyrodę przerzuca nas 
Arkady Fiedler ze swą Kanada pach- 
nąca żywicą. Pociąga pogoda, serdecz 
na łączność autora z przyrodą, z In 

dianami Cree, ze zwierzakami, które 
na tle wspaniałej przyrody Kanady 
poruszają się w kręgu jego dobrotli- 
wych oczu. Książka do wszystkich bi 
bliotek dla młodzieży. 

Do tej kategorii zaliczyć by trzeba 
śliczną powieść Marii Leszczyńskiej- 
Mittelstaedt, Bratowa z Kabaretu. 
Trochę, troszeczkę za wiele dydak- 
tyzmu, ależ jako świeżość uczuć, wra 
żeń, opisów przyrody, czystość atmo 
sfery wiejskiego domu, jacyś mili, ko 
chani ludzie, których się lubi i prze- 
żywa z nimi ich radości i smutki, 

3. Jocke, Stary Most. Subtelna i 
wytworna opowieść o czworgu szla 
chctnych istot; starszej parze mąd- 
rych ludzi zakochanych w młodszej 
od siebie, dzieje tych miłości splatają 
się i rozplatają na tle Florencji, We 
necji i Londynu, dobra, czysta książ 

ka, o atmosferze wysakiego intelek- 
iualizmu i duchowej sily bohaterów, 
którzy skutecznie walczą z instynk- 

tami, niosącymi krzywdę bliskim. 
Sygryda Undset dała nam znów 

w wybornym tłumaczeniu Wandy 
Kragen epiczny odłamek życia da'e-   

W dniu urodzin Czang-Kai-Szeka naród chiński złożył mu w darze zakupione z uzbieranych składek 50 samolotów bom* 
bowych najdoskonalszej i najnowszej konstrukcji. Na zdjęciu — część złożonych w darze samolotów. 

kiej Skandynawii. W surowym powie 
rzu fiordów wyrastają dusze kamien 
nej mocy w uczuciach i cierpieniu. 
Głęboka, bezwzględna wiara, niezno 
sząca kompromisów, powalą na ni- 
ziby cierpienia grzeszną Ingunę i 
Olafa. Wśród zwylkłych zajęć gospo 
Čarskich i walk politycznych średnio 
viceza płyną głębokim nurtem nigdy 
nic uspokojone wyrzuty sumienia i 
tregiczne porody dziedziczki na 
Hestwiken, która nie może urodzić 
syna. Zdumiewająco żywo i plastycz 
nie oddane życie tych dawnych cza- 
sów sprawia, że się czyta drobiazgo 
wą kronikę rodów skandynawskich 
bez znudzenia. 

Józef Morton. Spowiedź. Świetna 
i rozdzierająca opowieść o powolnym 
konaniu chłopskiego syna, którego 
ojciec, wyzbywając się wszystkiego, 
poświęcając mu siostry, chce wykie 
rować na pana, wydobyć z chaty. 
Nieuleczalna choroba  nieszczęsnego 
Stefusia pożera: ostatki oszczędności 
i dobrobytu rodziny, tragiczny !os 
chłopca, jego wałki z biedą w czasie 
sludiów, jego pełen głębokiej tkliwo- 
ści stosunek do ojca, typ tego ojca 
lak głęboko ujęty, nadają całej książ 
ce koloryt głębókiego tragizmu i 
żwracają uwagę na problem społecz 

  

   

Wreszcie tytułem wyrównania po- 
przednio częściowo obniżonych za» 
rohków, żądali podwyżki w wysoko 
ści od 5 do 10 procent, względnie jed 

rorazowej wypłaty w wysokości za- 
rcbków półtoramiesięcznych. 

Teatry zwlekały z odpowiedzią 

na propozycję pracowników. Od osla 
triej chwili, to znaczy 31 sierpnia, 
do godziny 3 pracownicy nie otrzy- 
mali żadnej odpowiedzi na swoje pro 
pozycje. Wreszcie w dniu 1 września 
ogłoszono strajk włoski. Zjawili się 
ce prawda wszyscy pracownicy tech 
niczni w teatrach, jednakowoż prae 
żadnych nie wykonują. W teatrach 
Nowym, Letnim, Polskim, Małym i 
Narodowym techniczne prace wykó: 
nują urzędnicy i osoby przygodnie 
zaangażowane, a nawet dzieci. W 
gmachach teatralnych za kulisami dy 
żurują stale posterunki policji. 

Do wykroczeń zasadniczo nie do- 
szło, jednak w teatrze Narodowym 
pclicja usunęła ze sceny pracowni- 
ków technicznych, którzy przypatry 
wali się pracy dokonywanej przez 
skompletowany przygodnie personel. 

Częściowa zwyżka płac 
w górnictwie węglowym 
Dn. 30 i 81 ub. m. w Katowicach toczyły 

się pertraktacje w związku z zatargiem o 

płace w górnictwie węglowym. Uzgodniono 

pewną ilość postulatów, wysuniętych przez 

robotników, resztę natomiast spornych żą- 

aań przekazano do rozstrzygnięcia kom'sji 

pejednawczej ij arbitrażowej. 

Po długich pertraktacjach po północy 

z wtorku na środę komisja wydała orzecze- 

mie, na którego podstawie ustalono nowe 

wyższe stawki w tabeli płac dla niektórych 

kaiegorii robotników. Orzeczenie komisji 

oznacza podwyższenie zarobków przy poważ 

nym uwzględnieniu żądań robotników. 

Inne punkty, wysunięte przez związki za- 

wodowe, komisja pojednawcza i arbitrażowa 

  

Tezostawiła bez uwzględnienia. 

Ustalone tabele płac obowiązują od dnia 

1 b m. do dnia 31 sierpnia 1938 r. z tym, 

że mogą być wypowiedziane na 1 miesiąc 

przed upływem tego terminu. W razie nie 

wypowiedzenia obowiązują na następny 

kwartał z jednomiesięcznym wypowiedze- 

niem. Strony winny wyrazić zgodę na po- 

wyższe orzeczenie w ciągu 5 dni. 

  

ny, czekający swego rozwiązania. 
St. Colonna-Walewski. Rdzawe 

blaski. Mamy już došč obfilą litera- 
turę wojenną, ale z pewnością kryje 
się jej jeszcze dużo w rękopiśmien- 
nych wspomnieniach uczestników 
wielkiej mordowni 1914—1920 roku. 
Dzieje Krzysztofa Nałęcza. oficera 
wojska austriackiego, legionisty, po- 
tem uczestnika wojny 1920 roku, 
mają. wszelkie cechy autobiografii, 
pisanej z dużym talentem, z rozma- 
chem, barwnością i wstrząsającą pra 
wdą w epizodach. Takie sceny po- 
tworne, jak wariat (żołnierz nabity 

, na pal), wieszanie niewinnego chło- 
| pa, atak artyleryjski, trudno czytać 

bez wstrząsu. To jest książka, którą 
by trzeba przelłumaczyć na wiele ję- 
zyków obcych, by wiedzieli na świe- 
cie, jak umiał wałczyć Polak w tej 
wielkiej wojnie. Sceny brawurowej 
jazdy konnej, „postać* ukochanego 
konia, Orlika, ordynansa Chodana, 
epizody wszelkiego gatunku erotyz- 
mu, składają się na opowieść barw- 
ną, a którą się czyta zapartym 
tchem, czy to będą przeżycia wojen 
ne, czy miłosne. Z niecierpliwością - 
czekamy na dalsze powieści p. Calon- 

| na- Walewskiego. 

  
  

    

  

   

Hel. Romer.



POCZĄTKI WSZECHPOTĘŻNEJ 
KONSPIRACJI. 

Rola, jaką wszelkiego rodzaju fajne 
związki odegrały w dziejach  polifycz- 
nych świata jest ogromna, i, pomimo licz. 
nych na ten temai publikacyj. jakie w 
oslatnich czasach się ukazały, szerszym 
kręgom publiczności prawie zupełnie nie 
znana. Temat ten, ogromnie airakcyjny 
dla ludzkiej wyobraźni przez swą specy- 
ficzną atmosierę tajemniczości I pewien 
swolsty romantyzm, budził I budzi nadal 
dość znaczne zainteresowanie, które jed- 
nak zaspakajane jest zazwyczaj pszez fan 
fastyczne | niewiele mające wspólnego z 
rzeczywistością plotki I pogłoski. 

Skoro sprawy te na naszym własnym 
nawet terenie są nam prawie zupełnie 
obce, fym bardziej daleki wschód, właś- 
ciwa ojczyzna wszelkich konspiracyj, sta- 
nowi zupełną terra Incognifa. 

W życiu współczesnej Japonii nadzwy 
czaj doniosłą rolę odgrywa tajna orga- 
nizacja Czarnego Smoka, stowarzyszenie 
nadzwyczaj rozgałęzione, posiadające 
członków w najbardziej wpływowych ste 
rach I mające decydujący niemal głos w 
wielu najważniejszych posunięciach poll- 
tycznych. 

Początki tej wszechpotężnej dziś orga 
nizacji dalują się mniej więcej od r. 1901. 

W epoce tej Japonia miała wiele poważ- 
nych powodów do obaw o swoją przy- 
szłość. Rosja, której apetyfy na wscho- 
dzie nle były bynajmniej zaspokojone, 
poczęła rozciągać swe wpływy na Man- 
dłurię, zaś Li-Koung-Czang sprzyjał jej w 
sposób nledwuznaczny, licząc, że uda mu 
się w ten sposób skufecznie przeciwsta- 
wić ekspansji Japońskiej. W tym sa- 
mym roku powstało w Rosji towarzystwo 

do eksploatacji lasów, ciągnących się 
wzdłuż rzeki Yalu. Ostaiecznie rezultatem 
tego wszystkiego był protest Japonii prze 
clwko penetracji rosyjskiej na Koreę. Opi 
nia świata zdawała sobie sprawę, że 
wojna japońsko-rosyjska wisiała już wien- 
czas na włosku. 

KOKOURUKAI. 

Na ferenie Japońskim grunt do tego 
rodzaju konfiktu był już najzupełniej 
przygotowany. Dwóch słynnych dziś w 

całej Azji konspiratorów nacjonalistycz- 
nych przyczyniło się do tego w plerw- 
szym rzędzie; byli to Ufsida 5 Toiama. 
Ludzie ci dali początek fajnemu stowa- 
rzyszeniu, które pierwotnie nosiło miano 
Kokourukal; bezpośrednim celem związ- 
ku było niedopuszczenie ekspansji ro- 
zyjskiej poza chiński brzeg Amuru. Poza 
1ут zadaniem bezpośrednim, Kokourukal 
stawiała sobie cele, których zachłanność 
1 rozpiętość napędziły strachu niejedne- 
mu polifykowł, jak na przykład rozsze” 
rzenie terytoriów japońskich aż za Bajkał. 

Tolama, jeden z dwóch założycie! 
Kokourukał, żyje jeszcze po dziś dzień 
1 Jest Jednym z najbardziej popularzych 

i poważnych ludzi w Japonil. Jest to do- 
stojny starzec o blałej jak śnieg brodzie, 
wiełki miłośnik róż, przesładujący ciągle 
« swym rzeczywiście wyjątkowo pięknym 

ogrodzie. Pafrioci |apońcy używają jego 

  

Mlodość jest rzežbiarką, 
co wykuwa żywot cały, 

£. Krasiński 

Czas pomyśleć o lekturze szkolnej, 
którą w komplecie ma 

Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagiellońska 16—9 

Czynna od g. 12—19, Warunki dostępne 

  

żywe „zabytki” fauny i flory z epoki 
lodowej na Węgrzech 

Odkrycie dr. So6, profesora uniwersytetu 

« Debreczynie na Węgrzech, wywołało w 

kołach naukowych wielkie zaciekawienie, 

W moczarach, niedaleko Nyirbator, pośrod- 

ku niziny węgierskiej znalazł on mianowicie 

zwierzęta i rośliny, które utrzymały się tutaj 

jako żywa pozostałość z epoki lodowej, 

gdyż podobne gatunki znajdują się dzisiaj 

Jećynie w okolicach, które mają klimat zbli 

żony do epoki lodowej, jak naprz. miejsca 

na wysokości ponad 2000 m. albo też oko- 

Ji:e podbiegunowe; nigdy dotychczas jeszcze 

n'e znaleziono ich na nizinach, leżących za- 

ledwie 100 m. nad poziomem morza. Wed- 

ług opinii prof. Soó, zjawisko to może być 

przypisane tylko szczególnym / warunkom, 

jakie panują w tej bagnistej okolicy. Nalu- 

ralnie, od chwili owego odkrycia uznana 

©kolieę tę za rezerwat, zabezpieczony od 

dalszej „uprawy”, której się dokonuje tutaj, 

za pomocą odwadniania, aby tylko zacho- 
waż nadal te zwierzęta i rośliny. Najbar- 
dziej istolną przedstawicielką fauny z okre- 

su łedowego jest pewien gatunck jaszczurki, 

  
  

„KURJER WILEŃSKI" 4 IX. 1937. 

 Faljemnice „Czarnego 
smoka 

imienia jako przysięgi. W rzeczywistości 
posiada on władzę nieograniczoną nad 
60000 tysiącami ludzi, oddanych mu do 
ostainiej kropli krwi. 

Jedyną zmianą, jaka nastąpiła, jest za- 
miana nazwy Kokourukai na nową, bar- 
dziej tajemniczą I bardziej przez to od- 

powiadającą psychice japońskiej — Czar- 
nego Smoka. 

ORGANIZACJA i IDEOLOGIA 

„CZARNEGO SMOKA”. 

„Czarny Smok” nie ma bynajmniej 
charakteru jakiejś ekskluzywnej sekiy reli- 
gljnej, operującej tajemniczymi I krwawy- 
mi fyfułami. Tego rodzaju zjawiska są na 
terenie japońskim nader rzadkie. Nie jest 

on również organizacją pomocniczą Il-go 
oddziału japońskiego sztabu generalne" 
go, Jak fo swego czasu podejrzewano. 

Jest to fypowa organizacja patrlotycz- 

na, której konspiracyjność podyktowana 
jest wyłącznie troską o dobro sprawy, nie 
zaś charakterem prowadzonej akcji. Dla- 
fego też każdy Japończyk, który kiedy- 
kolwiek należał do Czamego Smoka, lub 
w Jakiś sposób z nim współdziałał, po- 

czytuje fo sobie za zaszczyt. Mniej wię- 

| wychodzący w Szanghaju, a uzależnło. y 
całkowicie od amerykańskich kół politycz 
nych, w sensacyjnym artykule zarzucał 
ówczesnemu premierowi japońskiemu Hi- 
rocie, że karierę swą rozpoczął w tajnym 
związku polifycznym. Tymczasem Hirota 
daleki był od fego, aby w jakiko!wiek 
sposób reagować na fen zarzuł; wręcz 
przeciwnie, w pamięfnikach swoich pod- 
kreśla on z satysfakcją, że w latach stu- 

denckich był członkiem Czarnego Smo- 
ka. Gdybyśmy rozejrzeli się wśród najwy 
biiniejszych współczesnych osobistości po 
litycznych kraju Wschodzącego Słońca, 
stwierdzilibywmy, że wyszły one z Czar- 
nego Smoka. 

Bylibyśmy jednak w błędzie, gdybyśmy 
Czarnemu Smokowł chcieli przypisywać 
jakiś charakter  ekskluzywno-arystokra- 
tyczny. Do siowarzyszenia fego należą 

obok ministrów I generałów drobni kup- 

cy. marynarze, wieśniacy, robotnicy, stu- 
denci | szereg zwykłych śmiertelników, 
zaś sieć jego wpływów obejmuje zarów- 
no pałac cesarski w Tokio lak I chatki 
rybackie na krańcach Sachalinu. 

(Dokończ. nasf.).   cej przed trzema laty pewien dziennik, M. 

Smierć lekarza 
wskutek zakażenia 

W Przemyślu zmarł młody sekunda- 
rlusz szpitala, wybliny operafor chirur- 
giczny, dr Kostecki. 

W czasie operacji pacjeniki, chorej na | 

krwi przy oneracji 
zapalenie ropne, ukłuł się igłą. Po 2-ch 
dniach nastąpiło zakażenie krwi I mło- 
dy lekarz, mimo ratunku kolegów, za- 
kończył życie w straszliwych męczarniach. 

Katastrofa ssmoln towa pod Bielskiem 
W Aleksandrowicach k. Bielska wy- 

darzyła się katastrofa samolotowa. Samo- 
łot ćwiczebny, należący do miejscowej 

szkoły lofniczej, w czasie lofu uległ ober 
waniu się skrzydła. Pilotował 28-letni 

Władysław Żak. 
Samolot runął wraz z pilotem z wy- 

sokości 50 metrów I rozbił się doszczęt- 

nie. Pilofa w stanie beznadziejnym prze- 
wieziono do szpitala. 

Kioski — przechowalnie rowerów 
na ul cach Poznania 

W najbardziej ruchliwych punktach 
miasta Poznania ukazały się estetycznie 

urządzone kioski dla przechowywania ro- 
werów, celem zabezpieczenia ich przed 
kradzieżą lub uszkodzeniem. 

Powstanie tego rodzaju kiosków po- 

wiłali bardzo życzliwie zwłaszcza przy” 
jezdni, którym dotychczas kradziono i ni- 
szczono rowery. Kioski te powstały z ini- 
cjaływy i słaraniem Zw. Rezerwistów. 

  

Miasto o tysiącu oblicz 
Na Wschodzie mówią: Szanghaj nie p: 

miastem, Szanghaj jest światem. 

Mieszkańcy Szanghaju nie mają nerwów: 

pogoń za fortuną, opium, kobietami, władzą 

uczyniła z nich automaty. Gdy w Chapei, 

chińskiej dzielnicy, padają gęsto trupy, ku- 

czą działa, grzmią bomby, o trzy kilometry 

daiej, na Nanking-Road, w dzielnicy euro- 

pejskiej obrzeżonej drapaczami chmur, w 

biurach pracują jak zwykle urzędnicy, ma- 

szynistki, w bankach toczy się pieniądz, na 

gieldzie dokonywują się tranzakcje. Pogoń 

za pieniądzem jest silniejsza niż strach 

przed śmiercią. 

A do strachu, do grozy wojennej zdążył 

się juź Szanghaj i jego mieszkańcy przy- 

zwyczaić od lat, obserwując stałe przemar- 

sze wojsk japońskich, widząc ich przygolto- 

wania systematyczne, koszary, tanki, laza- 

rety... 

Szanghaj jest światem całym. W tym 

mieście, gdzie przebywa stale tylko 60.000 

biaiych, skupiły się i przelewają się olbrzy- 

mie fortuny, skoncentrował się luksus i 

przepych niesłychany. A tuż obok przewspa 

która wydaje na świat żywe młode, nie 

skiadając jaj, jak zwyczajne jaszczurki, w 

ciepłych krajach; z jaj tych potem, słońcem 

wygrzane, wylęgają się młode. W epoce lo- 

dewej rodzenie żywego potomstwa było na- 

turalnym sposobem rozmnażania się, który 

tiwa dotychczas w okolicach mających kli- 

mat kresu lodowego. Żyją też tutaj rozmaite 
ślimaki, chrząszcze i motyle, których nie 

spotyka się w przyległych okolicach Węgier, 

co więcej, są one tak nieznane, że nawet 

nie mają nazw węgierskich. 

Również i flora znamionuje zupełne wy- 

odrębnienie się tej okolicy. Rosną tu rośli- 

ny, które nigdzie na świecie nie udają się 
na nizinach, jak n. p. rzadki okaz orchidei, 

prawie nieznane trawy i rośliny zbożowe. 

Odkrycie to posiada niezmierną donios- 

ość dia paleontologii na Węgrzech, gdyż @а- 

j» sposobność przeprowadzania studiów na 

żyjących roślinach i zwierzętach z epoki 

lodowej, a nie tyłko na ich skamielinach. 

nizłych hotelów, restauracyj, kabaretów, ulo 
kowała się nędza najohydniejsza, świat ku- 

sów, rykszów, przewoźników, dzielnice, 

gdzie w wąziutkich uliczkach chińskich za 
parę groszy ludzie jedzą, piją, odurzają się 

opium. 

W żadnym z miast Europy czy Ameryki 

nie może się człowiek tak szybko zbogacić 

lab też zrujnować do cna, jak w Szanghaju. 

Dzika, nie znająca granie ni hamulców spe- 

kuiacja szaleje tutaj. Wielkie fortuny po- 
wslają z niczego i równie szybko rozpadają 

się. Teraz szaleje pożoga wojenna w Szan- 

ghaju, ale na Nanking- -Road, w palacach i 

bankach Bund'u fortuna się toczy kołem, 

ludzie zarabiają i tracą, bo takie jest prawo 

życia w największym mieście Azji. I. L. 

Ra] ptactwa w Szwecji 
W pobliża wyspy Gotland znajduje się 

bądź sposób piactwa. Na wyspie tej większą 

część roku spędza J. Nordstróm, zapalony 

nryłeśnik ptaków i przyrody. Nordstróm ©- 

piowadza turystów w miesiącach letnich po 

swojej pareeli i z dumą wskazuje na ehmary 

plaków, zamieszkujących wyspę, nad któ- 

rymi roztacza opiekę. Na wyspię, której ska 

liste brzegi sięgają 50 metrów wysokości, 

znajduje się blisko 50.000 siewek i mnóstwo 

innych gatunków ptaków. Największą dumę 

Nerdstróma stanowią siewki, które zaliczają 

sę do rzadkich okazów plactwa w Szwecji. 

Potadto na wyspę przylatują plaki najcoz- 

mailszych gatunków. Są tam mewy, gęsi 

islanć "ie, kaczki, a także i orły, które jed- 

nak nie zatrzymują się tu dłużej. Zdamiem 

epiekuma tego raju ptasiego, najciekawsze 

są okazy siewek, gdyż zazwyczaj piaki te 

zamieszkują bardziej na północ położone 

okolice. Jak korzystną okazała się wprowa 

dzona na wyspie ochrona ptactwa, dowodzi 

fakt, że w r. 1880, gdy wyspa zamieszkana 

była przez rolników, znajdowao się na niej 

zaiedwie 200 siewek i trochę innego ptactwa. 

REST TOTTYWSZROSO WAWA 7 

Pij, pij, braciszku pij!!! 
w „USTRONIU” (Mickiewicza 2'' 
szalej I żyj — 

Kuchnia doda Ci sił I 

  

  (St. 0.) Rezkosznie będziesz śnił! 

mala skalista wysepka, Stora Karlsó. Przed | 

20 laty rząd szwedzki zabronił na terenie | 

wyspy Stora Karlsó tępienia w jakikolwiek | 
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Ksiądt G'gžko ranny w wypadku 
motocyklowym 

Na rynku w Rawie Mazowieckiej na 
słąpiło zderzenie motocykla z samocho- 
dem osobowym. Jadący motocyklem pro 
boszcz parafii Rzeczyca pod Rawą Ma- 
zowiecką ks. Mieczysław Ciołkowski wy* 
padł z mołocykla i uderzył głową o ka- 
mień, doznając pęknięcia czaszki, Ranne- 
go w stanie beznadziejnym przewieziono 
do szpitala powiatowego w Rawie. Auto 
które prowadził Kazimierz Parzęcki z Bę- 
dzina, zostało lekko uszkodzone. 

Skazanie 9-cu młodocianych 
komanietów 

Dziewięciu młodych żydowskich komuni- 

stów, aresztowano w dniu 17 września 1936 

roku, w chwili, gdy zebrani w Warszawie 

na ul. Gęsiej 5 m. 17, obradowali jako ko- 

mitet dzielnicowy. 

Wszyscy oni stanęli w środę przed war- 

szawskim sądem okręgowym, który skazał: 

Chaima Kramarza na 4 lata, Altera Okrągl'- 

ka i Hirsza Seidlera na 3 lata, Rajzlę Oliwę, 

Chaima Symsza Kielmano i leka Tabaksbla- 

ta na 2 lata oraz Sendera Sztelenera, Boru- 

cha Kochanowicza i Dawidę Szlamę Kifera 

pe 1 roku więzienia. 

Dziwna „figura“ 
na placu w Budapeszcie 
Na jednym z najbardziej ruchliwych pla- 

ców w Budapeszcie, na placu Mussoliniego, 

od pewnego czasu przechodnie obserwować 

micgą dziwną „figurę*: oswojoną srokę. Znają 

ją dobrze już zresztą ci, którzy mieszkając 

w pobliżu, codziennie przechodzić muszą 

p!zez plac. Sroka jest własnością pewnej 

sprzedawczyni owoców, mającej skromny 

„skiepik* na skraju chodnika. Kupiła ona 

niemał piskłę za kilka groszy od jakiegoś 

clsopca, teraz zaś ptak wyrósł już na „do- 

resłą" srokę, która bawi przechodniów swo- 

ja roztropnością i... śmiałością i kto. wie, 

czy nie przyczynia się do wzmożenia obro- 

tów handlowych swej właścicielki. Jakkol- 

wiek trzeba przyznać, że więcej da się po- 

wiedzieć o sroce złego, niż dobrego. Lubi 

się kłócić ; często rozbrzmiewa jej przenik- 

kwy głos pe całym placu. Jest też zazdics- 

na: niech tyłko spostrzeże, że któryś z kilku 

gołębi, gnieżdżących się w okolicach placu, 

znałazł sobie okruszynikę, sroka porzuca na- 

wc* najlepsze kęski i śpieszy odebrać znaie- 

ziene pożywienie gołębiowi. Kradnie także. 

Szczególnie małe mosiężne odważniki nęcą 

ją ogromnie, a właścicielka jej uska! się 

że odkąd nabyła ptaka, zniknęło jej już 10 

tak:ch małych mosiężnych przedmiotów. 

Ale trzeba przyznać, że jest ogromnie po- 

słuszna, wystarczy słowa, aby zwróciła ma 

nie uwagę, a jeżeli zawołać ją po imieniu— 

wabi się Hanzi — przylatuje natychmiast 
i siada na ramieniu swej pani. Znają ją 
Gobrze także motorniczy tramwajów i auło- 

busów, przejeżdżających przez plac i uwa- 

żają zawsze, aby nie przejechać dumnie prze 

chzdzającego się ptaka, stanowiącego pew- 

rego rodzaja żywą „ozdobę* placu, (St. 0.) 

Do egzaminów 
przygotowuje doświadczony b nacz. 
gimn w zakregie programu nowego 

i dawnego typu gimn Specjalność: pol 

ski, matematyka. fizyka. przyroda. 

Nauka solidna. Opłała przystępna 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
teńskiega* po godz 730 wiecz lub 
telefanicznie nr 4-81. pokój 45, od 

godz. 1ł rano do 7 wiecz. 
AC POETINIS NTV KTS AGT 

Misko słonicy 
jest świetne, jato zsiadłe 
W związku z przyjściem na šwiat slo- 

niątka w Warszawie, zarząd Ogrodu Zoolo- 

gicznego zmuszony był zbadać mleko sło- 

nia. Badania przeprowadziła p. Irena Mater- 

Lewska na wydziałe weterynarii Uniwersy* 

tetu Warszawskiego. 

Wyniki badań okazały się następujące: 

Mieko słonia zawiera wody 88,6 procent, sub 

stancji suchej 10,4 proc, z czego 1,3 proc. 

przypada na tłuszcz i 10,1 proc. związków 

wolnych od iuszezu. Mleko słoniowe zawie- 

ra więc tłaszezów bardzo mało. Masło sło- 

niowe jest więcej mazisie i łatwiej topliwe 

niż krowie. 
Co do białka — to mleko słoniowe znaj- 

duje się na granicy między miekami typu 

slbuminowego, do którego należy mleko ko- 

biece, młeko kłaczy i oślic, a mlekami typu 
kazeinowego, jak krowie, owcze i renife- 

rowe. 

Cukru mlekowego zawiera mleko słon:0- 
we prawie tyle, co kobiece. Smaku jest słod- 

kawego. Świetne też jest jako zsiadłe. Za- 
pach ma przyjemny, gęstsze jest od wedy, 

ciężar właściwy wynosi około 1.045, odczen 

  

    

  słabo zasadowy. z" 

NIE MARTW SIĘ 
SIWE WŁOSY USUNĄĆ 
ŁATWO, NIEDOSTRZĘĆ 
GALNIE DLA OTOCZE. 
NIA, BO BEZ CUDZEJ, 
POMOCY, STOSUJĄC 
NIESZKODLIWY INIEZA. v3 Wacio krzywił się ciągle, że musi się 

WODNY ODSIWIACZ uczyć, musi przygotowywać się do egzami- 

  

  

WACEG 
— Fajno! — powiedział Wacio — bardzo 

n,no, uch, jak fajno. 

— Góż się stało? — spytałem zdziwiony, 

au že korepetytor czepa się, że nie wiadomo 

Е jj o co chodzi, że właściwie nie wiadomo dla- 

SRG LŽS 
ee GAT DOŚWIADCZENIA - S RANCIA JAKO Si 

     
zego każą mu przepisywać błędy, gdyż i tak 

będzie prędko nowa ortografia i inne po- 

dobne zberezeństwa. 

zadcwolony. 

Teraz Wacio chodzi 

— No co, zdałeś egzamin? 

— A co pan myślał, pewnie że zdałem. 

— I będziesz chodził do szkoły... 

taj — mówię — że powinieneś @Ъ 
że powinieneś — mówię — п 

Pamię- 

ać o naukę, 

obić przy- 

kreści malce, pamiętaj — mówię — żebyś 

się nie bił z chłopcami, żebyś nie łobuzo- 

wał, żebyś z szacunkiem odnosił się do pa- 

nów nauczycieli, żebyś nie wycinał noży- 

kiem iniejałów na ławce, żeoyś nie spóźniał 

się. ma lekcjach nie grał w piłkę nożną, w 

milionówkę, w krzyżyki, w szubienicę, w 

bujak, w szczura, żebyś nie podpowiadał, 

nie ściągał, nie spisywał, nie zrzynał, nie 

robił tego wszystkiego, czego zabrania re- 

gulamin szkolny... 

  

Wacio próbował mi przerwać, ale ja 

ciągnąłem dalej w pedagogicznym natchn.e- 

nut 3 

— Pamiętaj chłopcze, żebyś nie wałęsał 

się po ulicy, oka do koleżanek nie robił, 

do kina nie chodził, w cukierniach nie prze- 

siudywal, żebyś tarczę miał przyszytą na 

lewym ramieniu, włosów nie przylizywał, 

a'e je ostrzygł, nie gwizdał, przebojów nie 

śpiewał, śliną nie strzykał, papierosów nie 

palił, na wystawy się nie gapił, paznokcie 

oslrzygł, tornistra za sanki nie używał... 

— Ależ proszę pana... | 

— Pamiętaj Waciu — pouczałem go — 

ż+ masz być wzorem ucznia porządnego, 

pilnego, grzecznego, schludnego, dobrze uło- 

žonego, pracowilego, uczciwego. Pamię:aj, 

żebyś na uroczystości szkolne pilnie uczesz- 

czui, na akademiach nie gadał, w organi- 

zacjach szkolnych pracował, składki nie zu- 

żywał na cukierki. Pamiętaj, że masz być 

ozdobą szkoły, która cię przyjęła. 

  

— Ależ mnie właśnie do szkoły nie przy* 

jęto — zareplikowat na to wszystko Wa asia 

— Jakto? Przecież egzamin zdałeś. 

— Frajer z pana... No to co, że egzamin 

zdałem, ale nie przyjęli: nie ma miejsc, 

Faino, powiadam panu, och, jak fajno. Te- 

raz będą mógł cały rok do kina chodzić, 

przez zęby strzykać, tarczy nie nosić, w mie 

lenówkę grać, z chłopcami kamieniami 

szwyrać po ulicach, włosy zalizywać i nawet 

brodę zapuścić. Goółę ją już starą żyletką, 

żchby prędzej wyrosła. 

Stałem jak oniemiały. 

— Ale to wszystko jeszcze nie — wołał 

zachwycony Wacio — nie będę się uczył, 

nie będę grzeczny dla nauczycieli, nie będę 

stał w kącie, otrzymywał chaj, chodził po 

rodzicieli. Tylko — dodał z cichym westch- 
krajać nożem 

  

nieniem — nie będę mógł 

ławki. 

Zatknąłem uszy i uciekłem. D. T. F. 

E AS RYTAS DNR 

Popierajcie pierwszą w Kraju Śpół- 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

AKTAI SIS TINA GAIS  TODCZTCZETESEOONCKA 

« 

Miasto b-zradia i auta 
Zdawałoby się, że niemożliwością jest 

wynalezienie dzisiaj — i w dodatku w Ame* 

ryce — miasta, w którym nie ma ani aut, 

an: radia. A jednak takie miasto jest i — 

co dziwniejsze — broni się na wszelki spo* 

sób przed zdobyczami cywilizacji. Miasto 

Celiins w stanie Tennessee (U. S. A.) liczy 

ceprawda tylko 2000 mieszkańców, potom- 

kćw dawnych wychodžcėw, purytanów 8n- 

gielskieh. W Collins nie ma ani aut, ani tele- 

fenów, ani kina, ani radia. Mimo to miesz- 

kańcy tego dziwnego miasta twierdzą, iż są 

zadowołeni z dotychczasowego trybu życia, 

i że nie pragną wcale korzystać z ultra- 

nowoczesnych zdobyczy cywilizacji. Czy im 

się uda jednak obronić przed wtargnięciem 

kina, telefonu radia — to wicikie pytanie, 

gdyż Collins stało się teraz osobliwością, ce- 

lem wycięezki tysięcy Amerykan, którzy 

chcą na własne oczy obejrzeć miasto wy- 

rzckające się wszystkiego, bez czego nie 

może się obejść dzisiaj przeciętny Amety+ 

  

kanin. 

Czy wobec masowych najazdów Tasso, 

Co!lins pozostanie nadal oazą prostoty śzód 

cywilizacji amerykańskiej — należy wątpić. 

  
ba.PR ZZIĘBIENIĘ. 

BÓLE GŁOWY 3 ZĘBÓW  



Na lawie oskaržonych Sądu Apelacyj- 
nego w Wilnie zasiadł wczoraj chudy 
Wyrosiek w jasnym więziennym ubraniu, 

48-letni Welwel Szczerbowski, skazany 
przez Sąd Okręgowy w Brześciu nad Bu- 

głem na karę śmierci za zabicie st. post. 
ś.p. Kędziory w dniu 13-go maja br. 

Rozprawa wzbudziła olbrzymie zain- 
teresowanie. Przy stole prasowym zna” 

lazło się przeszło 20 przedstawicieli pism 

wiłetskich i zamiejscowych. Ławy dia pu- 

bliczności, mimo ograniczonego wstępu 

były peine. 

NIE PAMIĘTA DATY URODZENIA. 

Przy ustataniu personalij Szczerbowski, 

sochę jąkając się, odpowiada, że nie wie 
kiedy się urodził. Matka mówiła mu, że 

ma 18 lub 19 lat i to wszysiko, co wie ла 

ten temat. Sąd przypomina mu jednak, że 
na śledztwie podał dafę 25 luiego 4919 

toku. 
— Zawód! 
— Rzeźnik. 
— Wryksztaiceniai 

— Dwa oddziały szkoły powszechnej. 
Obrona Szczerbowskiego, w osobach 

adwokatów z Warszawy pp. Rozentala 

i Lewina oraz adw. Czernikowa z Wilna, 

prosiła sąd o odroczenie sprawy dla zba 

Wania poczytalności informatorki świadka 

Aleksandry Chomicz, niejakiej Tokarz, 
kióra fwierdzi, że rzeźnicy brzescy na 
fakiejś tajnej i:aradzie wydali wyrok śmier 
ci na ś.p. Kędziorę. Obrońca twierdzi, że 
Tokarz jest niepoczytalna. 

Poza fym obrońcy prosili o wezwanie. 
biegłego dla dokładnego ustalenia wie- 
ku oskarżonego. Zdariem obrońców 
biegły lekarz na rozprawie głównej nie- 

zby! naukowo przeprowadził te badania. 
Prokurator Sokołowski oponował prze 

tiwko tym wnioskom. Sąd po krótkiej na- 
tadzie oddalił oba wnioski jako nieuza- 
$adnicne, ponieważ badania wieku oskar- 
Зопедо odbyło się w myśl ustawy z całą 
skrupulatnością naukową, natomiast zba- 
danie Elfy Tokarz nie miałoby żadnego 

wpływu na sprawę. 

„Pe odczytaniu mofywów wyroków Są- 
tu Okręgowego, które wczoraj zamieści- 
liśmy, oraz skargi apelacyjnej obrony, 

która prosi o złagodzenie wymiaru kary, 
sąd przystąpił do badania oskarżonego. 

SZCZERBOWSKI PRZYZNAJE SIĘ. 

Na pytanie sądu czy przyznaje się do 

winy  Szczerbowski odpowiedział twier- 

dząco: 
— Przyznaję się... 

— Czy potwierdza fo wszystko, co mó 

wił przed Sądem Okręgowym! 
— Tak. Ja się przyznaję, że uderzy- | 

łem nożem. 
— Tym samym nożem, co fu leży. A 

dlaczego tak zrobiliście! Mieliście do Kę- 
dziory złośćł 

— Byłem w złości, ale nie tak, aby 
uderzyć nożem. : 

— Więc dlaczego fak zrobiliście? 
Szczerbowski milczy. Sąd prosi go, 

aby wytłumaczył do kogo należało mię- 
so, zabierane przez ś.p. Kędziorę. Oskar- 
żony twierdzi, że było Jego własne | 1е 
w ogóle handlował I frudnił się nielegal 
nym ubojem bydła na własną rękę nie- 
zależnie od ojca. Należał do grupy rze- 

5 "žakėw uprawiającej ten proceder. 

— Czy oskarżony, wie że nie wolno 
uprawiać pofajemnego uboju! 

— Wiem. 

— Czy wie, że policjant mlał prawo 
zabierać mięso z tego uboju I zwalczać 
go w ogóle! Ё 

— Wiem. 
— Za co więc uderzyliście go nożemł 
— la sam nie wiem. 

— Ile kosztowało mięsoł 
— 50 złotych. 
— Czy za 50 złotych warto było na- 

padać na policjania z nožemi 
— Pewnie, że nie... 
— Więc dlaczego napadliścieł 
Szczerbowski miiczy. Sąd prosi, aby 

opisał wypadek. Jąkając się I z trudem 
dobierając słowa mówi jak zobaczył 4.p. 
Kędziorę przy mięsie swoim, jak pochwy 

ci za nóż, jak pofem podbiegł z tyłu 
I uderzył. Ś. p. Kędziora odwrócił się I za 
czął strzelać. Upadł odruchowo na zie- 

mię, potem uciekł | ukrywał się przez 
pewien czas, bo bał się krzyków „bij 

Żydów” i t. p. 
— Od jak dawna trudni się 

nictwem? 

— Od 4936 roku. 

rzeź- 

PROKURATOR. 

Prokurator Sokołowski rozpoczął swo- 

je przemówienie od charakterystyki ś. p. 
Kędziory. Cieszył się on niezwykle dobrą 
opinią zarówno u swoich przełożonych 
jak I wśród ludności. Obowiązki swoje 
spelniał sumiennie i odważnie. W roku 

1936 życiu jego zagrażało niebezple- 

czeństwo. W pościgu za zbrodniarzem 

został trafiony kulą, która na szczęście 

ufkwiła w zegarku. Za swoją odwagę 

i sumienność był odznaczony krzyżem 

zasługi. Dlatego feż „gdy w Brześciu nad 

Bugiem stała się aktualna sprawa walki 

z pofajemnym ubojem, powierzono mu 

fą bardzo odpowiedzialną i niebezpiecz- 

ną misję. 

Ustawa o kumaniłarnym uboju zwie- 

rząt wywołała olbrzymie niezadowolenie 

wśród rzezaków rytualnych. Większość 

rzezaków, jak mówiły o tym raporty po- 

licyjne, postanowiła sabofować ustawę I 

zorganizować przeciwko niej akcję, któ- 
ra by uniemożliwiła wprowadzenie jej w 
życie. Walczyć z ubojem nielegalnym by 
ło niezwykle frudno. Rzezacy mieli po- 
tajemne schowki, zdarzało się, że mięso 

z nielegalnego uboju znajdowano w łóż- 

ku razem z osobą symulującą chorobę. 
W walce fej Kędziora był bezwzględ 

  

wy. Poznali się na nim jego przeciwnicy. 

Koniidenci zaczęli donosić, że trzeba oba 
a 

KURJER SPORTOWY 
    Dziś cale sporitowe Wilno stawia so- 

| bie jedno denerwujace pytanie, czy wy- 

gramy z Brygadą? Pytanie jest bardzo cha 

rakłerysłyczne, bo od 7 już niemal lat 

Wilno zapytuje siebie, czy wejdzie da 

Ligi i 7 razy znajdowało odpowiedź w 

wynikach piłkarskich, kłóre nie były dla 

nas pocieszające. 

W lym roku sytuacja jest wyjątkowo 
dogodna, bo jak można było przekonać 
się, przeciwnicy nasi nie są zbyt silni. 
Ale żeby wygrać trzeba przede wszyst- 
kim dobrze grać. 

Od tej właśnie gry wszystko zależy, 
Niedzielny mecz dla Wilna będzie spot- 

kaniem niemal decydującym. Z Brygadą 
na własnym boisku wygrać jest, oczywi” 
ście łatwiej, niż zremisować chociażby 
w Częstochowie. To też całe sporłowe 
Wilno czeka tego spotkania i liczy, że 
piłkarze WKS Śmigły dołożą wszelkich 
słarań, by szalę zwycięstwa przechylić na 
własną stronę. Doświadczenia z pierwsze 
go meczu z Polonią powinny pouczyć, 
że nie można przeciwnika lekceważyć i, 

  
Ustąpienie dyr. inst. Sztuki Teatralnej 

Dn. 1 b. m. prof. Świętosławski 
pozyjął dyrektora Państwowego Insty 
ozna Sztuki Teatralnej dr. St. Adam- 
„EWskiego, który przedstawił sprawo 

zcanie Z dziąłalności instytutu za rok 

ut. i złożył prośbę o dymisję. P. mi- 
nister przychylił się do prośby dyr. 

| Aaamczewskiego i przyjął zgłoszoną 
i dymisję. 

Spółdzielnia pracy artystów scenicznych 
w Warszawie 

W tych dniach zorganizowana 70- 

„D Stała Spółdzielnia Pracy Artystów 
Scen Polskich w Warszawie z 9dpo- 

wiedzialnością udziałami. 

Zadaniem spółdzielni jest urządza- 

nie przedstawień teatralnych, koncer 

tów, akademij i t. p. we wszystkieh 

miastach Polski i w sknpiskach pol 

Skich za granieą. E 

Statut spółdzielni podpisały nastę 

pujące osoby: pp. Ada Sari, Lucyna 

Szczepańska, Edward Bender, Jerzy 

Czaplicki, Jarosław Goebel-Tarnowa, 

Antoni Gołębiowski, Mieczysław Le- 

wieki, Mieczysław Pianowski, Ed- 
mund Płoński, Mieczysław Salecki, 
Józef Wodyński, Mieczysław Zudar 
iii ad Stefan Krzaczyński, b. 

: Juž we wrześniu r. b. spółdzielnia 
ma zamiar wystawić „Cyrulika Se- 
wilskiego*. 

Spółdzielnia weszła w kontakt z 
przedstawicielami samorządów, orga 

nizacyj społecznych i t. p. na prowin 
cji, pragnąc swoją działalnością ob- 
jąć jak największy teren. 

  
| wzruszenia 
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Szczerbowski nie wie 
dlaczego zabił 

Wyrol hedzie ogłoszomy dziś 
wiać się Szczerbowskiego, że ze strony 
jego grozi niebezpieczeństwo życiu Kę- 

dziory. 
Następnie prokurator stwierdza, że w 

postępowaniu Szczerbowskiego nie było 

silnego wzruszenia oraz, że jego szczere 

przyznanie się do winy nie jest okolicz- 
nością łagodzącą, bo w toku śledztwa 
zmienił on swoje zeznania. Przed tym 

fwierdził, że działał w obronie koniecz- 

nej, że uderzył nożem w obronie ojca, 

któremu rzekomo groziło niebezpieczeń 
stwo ze strony ś. p. Kędziory. Pofem 

zaś, gdy stwierdzono przy pomocy naocz 
nych świadków istotny przebieg zajścia, 
przyparty do muru zeznania swoje 
zmienił. 

Na zakończenie prokurator prosi Sąd 
zwrócić uwagę na wielkość wyrządzonej 

przez Szczerbowskiego krzywdy | 0 za- 
twierdzenie wyroku pierwszej Instancji. 

POWÓD 1 OBRONA. 

W imieniu wdowy po &. p. Kędziorze 
powódziwo cywilne o symboliczną zło- 

tówkę za krzywdy moralge — popierał 
adw. Węsławski. Mówił o wielkiej krzyw 

dzie, wyrządzonej przez Szczerbowskie- 
go rodzinie zabifego i nienawiści, którą 

widzi w rpołeczeństwie żydowskim. 

Pierwszy z obrońców oskarżonego 
adw. Rózental w krótkim przemówieniu 
Starał się podważyć mofywy wyroku Są- 

du Okręgowego. Dowodził, że w postęp- 
ku Szczerbowskiego nie było premedy- 
facji I że działał on w stanie silnego 

psychicznego.  Wskazywał 

także jako na okoliczność łagodzącą na 

młody wiek oskarżonego ! prosił o ła- 
godny wymiar kary. 

Adw. Czernichow iwią część swej mo 

wy poświęcił polemice z wywodami pro- 

kurafora i adw. Węsławskiego. Mówił 
dużo o przykazaniu „nie zabijaj”, © ke- 

nłeczności niezwykle ostrożnego postępo 

wania w wypadkach, gdy oskarżonemu 

grozi kara śmierci i t. p. 
Adw. Lewin również starał się pod- 

ważyć molywy wyroku pierwszej Instancji 

| wykazać, że Szczerbowski działał w 

ny. Nie dawał się przekupić. Był uczci- ; uniesieniu, bez premedyfacji. 
Sąd zapowiedział oqłoszenie wwroku 

na dziś na godzinę 12-fą. (wl. 

  

że każdy najmniejszy błąd może zemścić 

się fatalnie. 

Jedno nieumiejętne usławienie się do 

piłki, jedna fałszywa robinzonada może 

kosztować ufrafę dwuch niezmiernie cen 

nych punktów. Trzeba jeszcze przyjąć 

pod uwagę, że przy równej ilości pun- 

kłów w grę wchodzić będzie stosunek 

bramek, a więc trzeba rzeczywiście dać 

z siebie wszystko: żeby wygrać. Gracze 

powinni wyleźć ze skóry, a mecz z Bry 

gadą wygrać, bo inaczej stracimy wszel 

kie szanse na dostanie się do Ligi I trze 

ba będzie czekać cały rok by znów wal 

czyć. 

Atak. Od linii napadu zależy, czy mecz 

wygramy. Wygrana leży w możliwościach 

sportowych drużyny wileńskiej. Gracze 

powinni być silni nerwowo. Powinni być 

odporni psychicznie, bo Inaczej gra nie 

będzie się kleić. Na boisku będzie chaos, 

a chaos niszczy, osłabia i nie daje zwy 

cięstwa. Atak powinien iść lawiną na 

bramkę przeciwnika i sirzelač, jak najwię 

cej sirzelać, ale strzelać przytomnie, — 

Niech gracze nie lękają się brać na siebie 

odpowiedzialności Przy oddawaniu strza 

łów, niech wykorzysływują wszysikie do- 

godne momeniy Pod bramką przeciwni- 

ka. Śmigły zawsze fakie dogodne momen 

ty miał i mieć chyba będzie w niedzielę 

ich mnóstwo. Liczymy tułaj przede wszys 

łkim na Pawłowskiego, Hajdula i Skrzyp 

czaka. Ta trójka musi wbić tyle bramek, 
żeby zapewnić zwycięstwo. 

Mecz z Brygadą częstochowską nie za 

kończy jeszcze rozgrywek o wejście do 

Ligi, to tylko jeszcze półmetek. Ale jeże 

li na półmetku będziemy mieli przewagę 

punktów, to będziemy mogli powiedzieć, 

że jedną nogą jesteśmy już w Lidze. — 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

wpłynie ta dodatnio na psychiczną stronę 

całej drużyny, która w meczach rewan- 

żowych będzie mogła wyjść jeszcze le- 

piej. 

Wczoraj opowiadano nam, że kibice 

WKS Śmigły puścili dla zabawy przysło 

wiowy talerzyk. Wróżba powiedziała, że 

spotkanie zakończy się wynikiem 4:2 na 

korzyść Wilna. Daj Boże, żeby to. się 

sprawdziło. W każdym bądź razie mecz 

zapowiada się wyjąłkowo interesująco ze 

  

  

  

Posiedzenie Komisji Ekonomicznej 
Wileńskiej Izby Rolniczej 

W dniu 2 września odbyło się po- 
siedzenie Komisji Ekonomicznej Wi- 
leńskiej Izby Rolniczej, pod kierow 
nietwem p. Rektora W. Staniewicza. 

Przedmiotem obrad tej komisji 
były następujące sprawy: polityka 
zbożowa w r. 1937/38, zagadnienia 
hodowlane w r. 1937/38, potrzeby we 
terynaryjne woj. półnoeno-wschod 
nich oraz realizacja projektu budowy 

chłodni w Wilnie. 
W zakresie polityki zbożowej u- 

znano za niecelowe stwarzanie ogra 

niczeń eksportowych zbóż, których 
cena w kraju kształtuje się wyżej pa- 
rytetu eksportowego. Odnośnie pro- 

jektu wprowadzenia premij eksporio 
wych na jęczmień komisja wypowie- 

działa się za koniecznością wyróżnie 

na tylko jęczmienia pastewnego, na 

który premie nie powinny być stoso- 

wane ze względu na ogólnie odczu 

wany brak paszy w kraju. 

Wobec ograniczonych możliwości 

podaży zbóż na rynkach krajowych, 

a tym samym i stworzenia projekto 

wanych zapasów aprowizacyjnych w 

kraju komisja wypowiedziała się za 

możliwie rychłym uruchomieniem 

zekupów przez P. L. P. Z. tycn nad- 

wyżek rynkowych, które już teraz 

spotykają się na rynkach woj. półn.- 

wschodnich. 
Jako najważniejsze zagadnienie 

hodowlane w r. bieżącym uznano 

potrzebę uzupełnienia brakujących 

ilości paszy, co będzie ułatwione 

pizez zniżkę cen otrąb i makuch 

lnianych, które to produkty na na- 

EET 

  

szym rynku zwyżkują niewspółmier 
nie do cen bydła rogatego i masła. 
Pclityka gospodarcza winna zmie- 
rzać właśnie w kierunku obniżenia 
cen paszy treściwej na rynku wew- 
nętrznym, aby w ten sposób wpłynąć 
na zachowanie rentowności prod. 
hodowlanej oraz zwiększenie podaży 
b;dła na rynkach miasteczkowych. 
W związku ze zwiększającą się poda 
żą bydła wobec niedoboru paszy, 
winny być zorganizowane zapasy in- 
wentarza dla potrzeb przemysłu 
mięsnego. Oddziały wojskowe zaś 
szczególnie w roku bieżącym posta- 
nowiły w większych aniżeli dotych- 
czas rozmiarach zaopatrywać się w 

mięso baranie. 

  

W zakresie potrzeb weterynaryj- 
nych uchwalono: a) wystąpić do od- 
powiednich władz z prośbą o urucho 
mienie w Wilnie katedry weterynarii 
z kliniką chorób zwierzęcych, b) u 
ruchomienie referatu weterynarii w 
Wil. Izbie Rolniczej, c) opracować 
referat (dr. Nowicki) o usprawnieniu 
obsługi weterynaryjnej w terenie tak, 
by mogła z niej korzystać większa 
ilość gospodarstw. 

Na zakończenie p. Rektor W. Sta- 

niewicz poinformował o powzięcia 

decyzji przez P. B. R. w sprawie bu- 

dewy chłodni w Wilnie. Chłodnia ta 

będzie budowana przez Spółkę Chło- 

dria i Składy Portowe w Gdyni. któ- 

rej udziałowcem będzie m. Wilno. 

"Termin rozpoczęcia robót przewiduje 

się na jesieni roku bieżącego. 

Wywrotowcy przed sądem 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie roz- 

patrywał sprawę Hirsza Smolarza i innych, 

oskarżonych o robofę wywrotową w ra” 

mach KPZB na ferenie Wilna 1 woje- 

wodziwa. 

W połowie ub. roku policja ujęła w 

Wilnie niejakj Frejdę Margolis, lat 34, 

rodem z Suwałk, która przez pewien 

czas była studeniką Uniwersytefu I. P. 

Margolis byla płatną funkejonariuszką KP 

ZB i rozwijała energiczną działalność wy 

wrofową. 

Po osadzeniu Margolis w więzieniu 

władze centralne KPZE - delegowały do 

Jutro gramy z Brygadą 
względu na bardzo wysoką stawkę. Bry- 

gada zdaje niewątpliwie sprawę z tego, 

że jej występ niedzielny w Wilnie może 

albo przekreślić jej szanse sportowe, albo 

feż otworzyć do połowy bramę dla 11 

piłkarzy, kłórzy z klasy „A” przedostali 

by się do tak upragnionej przez wszyst- 

kich Ligi. : 
Walczmy więc w sposób sportowy, 

szlachetny, tak jak przystało na graczy, 

którzy niebawem mogą słać się graczami 

ligowymi 1 przyszłymi reprezentantami 

Polski. 
° Do szanownej publiczności jedna wiel 

ka prośba. Nie ufrudniajmy organizało- 

rom ciężkich obowiązków gospodarzy, 

Pamiętajmy, że piłkarze z Częstochowy, 

chociaż będą naszymi rywalami, są jedno 

cześnie gośćmi sporłowymi Wilna. 

Trzeba umieć uszanować zwycięstwo. | 

Trzeba umieć również przegrać. Mecze; 

które kończą się awaniurami, nie przyczy 

niają się do popularyzacji sportu. Wilno 

niech słynie z dżenielmeńskiej gry i spor 

łowego zachowania się publiczności. 

Spolkanie odbędzie się na Stadionie 

Reprezentacyjnym przy ul. Werkowskiej. 

Począłek o godz. 15 minut 30. 

EEST DES TAETINET L RRKT 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNERZ 

(mieszkania, biura, skiepy I L. d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

  

   

      
Nawe formzinošci 

przy stemplowaniu 
zapalniczek 

Ustalono tryb postępowania przy le- 

galizacji zapalniczek przywożonych do 

Polski z zagranicy, bądź też z terenów 

Wolnego Miasła Gdańska. 

Przy przekroczeniu granicy władze 

celne i organa kontroli skarbowej, z uwa: 

gi na konieczny pośpiech przy odprawie 
podróżnych wystawiają tylko pokwiłowa- 
nia z uiszczenia opłaty od zapalniczek. 
Właściciele muszą się następnie zgłaszać 
z fymi pokwiłowaniami do urzędów skar- 
bowych, celem ostemplowania zapal: 
niczek.     

Wilna kilku swoich funkcjonariuszy dla 

zorganizowania akcj! I zmontowania roz- 

bltych przez policję jaczejek. 

Jak potem ustaliło dochodzenie funk- 

cjonariusze ci posiadali w Wilnie kilka 

zakonspirowanych mieszkań oraz odby- 

wali narady w kinie „Pan”, podczas wie 

czornych secnsėw. 

W listopadzie ub. roku policja przy- 

łapała prawie wszystkich wywrofowców z 

tej grupy w mieszkaniu niejakiego Miła- 

szewskiego, łat 28, karanego już za ro- 

bofę wywrofową. Ujęto także wtedy ko- 

munistę Butkiewicza. Otóż Butkiewicz nie 

spodziewanie dla władz śledczych przy- 

znał się do tego, że należał do KPZB 

oraz do szpiegostwa na rzecz jednego 

z państw ościennych, za co był poszu- 

kiwany przez sędziego śledczego w Rów 

nem. Ponadto Butkiewicz wskazał wielu 

wywrofowców na ferenie Warszawy, po- 

wodując tam liczne aresztowania. Pewne- 

go zaś dnia, korzystając z nieuwagi do- 

zorców, powiesił się w więzieniu śled- 

czym w Warszawie. 

Wczoraj przed sądem odpowiadali 

Smolarz, Margolis, Świrska | Inni — ra- 

zem 9 osób. Ciekawym szczegółem jest 

fo, że Świrska jest córką właściciela iatki 

mięsnej na ul. Kalwaryjskiej w Wilnie 

I dostawcy mięsa do wojska. W mieszka- 
niu Šwirskiej odbywely się narady wy- 
wrotowców. 

Proces trwał do późna w nocy. (2). 

OZ 23) 
INWANE: 

Młodzi Finnowie 
na rowerach jadą przez 

Wilno 

na. kongres przeciwalkoholowy 
Grupa młodzieży fińskiej, która z 

Helsinek, żegnana przez tłumy pub- 
liczności, wyjechała na Międzynaro- 
dowy Kongres Przeciwalkoholowy 
do Warszawy, jedzie na rowerach 
według marszruty następującej: Ry- 
ga, Kokonese, Krustpils, Daugavpils, 
Dryświaty, Widze, Święciany, Pad- 
brodzie, Wilno, Sokoły, Raduń, Ost- 
ryna, Grodno, Sokółka, Białystok, 
Zambrów, Ostrów, Niegów, Warsza 

wa, dokąd przybędzie 12 b. m. 
Młodzi pionierzy trzeźwości wio- 

zą odręczne pismo prezydenta Fin- 
landii do Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej. Podobna wycieczka młodzie 
ży na kongres z Łotwy składa się z 
23 osób. 

W Wilnie Finnowie spodziewanł 
są 8 b. m.



Gdyby zapyłać jakiegokolwiek nau- 
czycieła, czego w swoim zawodzie z naj- 
większym utęsknieniem oczekuje, to bez 
chwili wahania odpowiedziałby: normal- 
nych warunków pracy ! 

Zdziwi może być niejednego, iż prag 
nienie to iest tak skromne. Przecież każdy 
siłą rzeczy powinien pracować w warun- 
kach normalnych — jest fo jego najele- 
menfarniejsze prawo. й 

Niestety, warunki, w jakich pracuje 
obecnie nauczycielstwo, odbiegają dale- 
ko od słanu normalnego: są one anor- 
malne do tego słopnia, że każdy niemal 
wysiłek daje znikomy rezulłaf. 

Bolączkami, na kłóre narzeka 
nauczycielstwa są: 

ogół 

1. LOKALE SZKOLNE. 

Ileż to m.my jeszcze budynków szkol 
nych nie odpowiadających najbardziej 
prymiływnym wymaganiom. Ileż to dzieci 
uczy się w wynajętych izbach, dusząc się 
w ciasnocie i zaduchu. Każdy rok buduje 
się w kraju setki nowych szkół, lecz czy 
przy tym tempie zdołamy prędko rozwią 

zać piękącą sprawę odpowiednich lokali? 
W każdym bądź razie nie zrobimy tego 
za kilka, a nawet kilkanaście lat. Wielkie 

zasługi w tej dziedzinie położyła ofiar: 
ność społeczeństwa, które za pośrednict- 
wem Towarzystwa Popierania Budowy 
Publicznych Szkół Powszechnych co roku 
daje do użytku szkolnictwa ponad 
1000 klas. 

Na Wileńszczyźnie sprawę pchnie 
naprzód 2udowa 100 szkół imienia Pierw 
szego Marszałka Polski 

Do. lokali można -by dołączyć jeszcze 
jedną. bolączkę, utrudniajęcą ogromnie 
pracę nauczycielowi, a mianowicie słabe 
zaopatrzenie szkół w pomoce naukowe: 
brak książek w bibliotekach, brak odpo- 
wiedniej ilości map i ilustracyj, brak epi* 
diaskopów, . aparatów  w'ąskołaśmowych 
do wyświetlania niezbędnych filmów, 
brak radia i +. p. 

2. SZKOŁY O SIEDMIU ROCZNIKACH 
i 1 NAUCZYCIELU. 

Trudno zuowu nazvać normalną pra- 
cę nauczyciela, który sam jeden musi 
uczyć i wychowywać siedem roczników. 

Nic nie pomogą najmądrzejsze zasady i 
najbardziej skuteczne metody. Jaki mo- 
žna osiągnąć wynik, ucząc w jednej kla: 
sie dzieci, które chodzą do szkoły pierw 
szy — i siódmy rok z rzędu? — Jest to 
syzyfowa praca. Normalne warunki będą 

włenczas, gdy nauczyciel naraz będzie” 
pracował tylko z jedną klasą, złożoną z 
dzieci mniej więcej tego samego wieku. 
'Marzeniem nauczyciełstwa jest szkoła o 
najwyższym stopniu organizacyjnym 

szkoła siedmioklasowa. 

3. PRZEPEŁNIENIE KLAS. 

Normalnie nauczyciel musiałby uczyć 
najwyżej 40 dzieci. U nas tymczasem 
zdarzają się wypadki, iż na jednego na- 
uczyciela wypada 120 dzieci. Czyż przy 

łej liczbie można należycie uczyć | wy- 
chowywać? Czy wystarczy jednemu czło 
wiekowi czasu i sił na poprawianie ze- 
szyłów, oddziaływanie wychowawcze i 
poznanie każdej indywidualności? 

Dzieci często nie mają miejsc w ław- 

tach, w 'łoku frudno swobodnie praco- 

- wać, trudno nawst czasem oddychać! Na* 
uczycie! z ułęsknieniem oczekuje czasów, 
gdy nie będzie w klasie miał więcej 
dzieci, niż pozwalają na to wymagania 
psychologii i dydaktyki. 

Sytuacja na razie jest beznadziejna 
i nic nie zapowiada, że będzie prędko 
lepiej. Dzięki przyrostowi naturalnemu 
liczba dzieci zwiększa się z roku na rok, 
a ełatów nauczycielskich prawie nie przy- 

bywa. 

4. INNE NIEDOMAGANIA. 

Jest jeszcze wiele przeszkód, które 

utrudniają prace w szkołe, Jednym z nich 
jest frekwencja, która w szkołach wiej- 

skich wysiępuje jako powszechna bolącz- 
ka. Ludność wiejska częsło z błahych 

przyczyn nic posyła dziecka do szkoły. 
Drobne kary, nakładane przez inspekto- 
rów szkolnych za samowolne opuszczanie 

lekcyj nie zawsze są skuteczne. 
Ułarło się powszechnie, iż nauczyciel 

musi dużo pracować społucznie. Ogół 
nauczycielstwa rozumie swoją rolę i nie 

ogranicza się wyłącznie do pracy z 

[POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
15% rabatu 
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Abo czego tesHimi 
ogół nauczycielstwa 2? 

dziećmi. Niemniej jednak zdarza się do- 
syć często, iż wywierana jest na nauczy: 
ciela presja by poza szkołą robił fo lub 
tamto. Są i inne pomniejsze bolączki. 

5. POZYCJA SPOŁECZNA I SYTUACJA 

MATERIALNA. 

Wobec tylu przeszkód, utrudniających 
pracę nauczyciela, potrzeba i zdwojo- 
nych sił, Każdy nauczyciel rozumie, że 
w anormalnych warunkach trzeba wyłę- 
żyć całą energię, by osiągnąć jaki taki 
rezultat. Nie można nauczycielstwu zarzu- 
cić braku zapału w pracy, nikt też mu 
tego jeszcze nie zarzucił. Mimo to słabną 
siły na skutek złych warunkach material- 
nych. Wiele rodzin nauczycielskich jest w 
syłuacji wprosł beznadziejnej. Wyobraž- 

Le] 

| my sobie nauczyciela, kłóry jest nawet 
w IX stopniu służbowym, lecz który ży: 
jąc sam na wsi musi dwoje dzieci posy- 
łać do gimnazjum. Zresztą wszystkim jest 

| znana sytuacja materialna nauczyciela: po 
. bory jego przecież są mniejsze od po- 
' borów kaprala i od pensji policjanta (ty- 

le razy już użyło tego zestawienia). 

! Nauczycielstwo pragnie pełnić swą 
wielką w życiu państwa rolę, a tymczasem 
spycha się je czasem do podrzędnej funk 
cji „nauczyciela ludowego” z czasów 

przedwojennych, 

Tęsknota ogółu nauczycielstwa jest by 
doczekać jaknajprędzej normalnych wa- 
runków pracy. 

Witold Rodziewicz. 

  

KRONIKA 
  

WRZESIEŃ | Dzi$ Rozalii P. 
| 4 Jutro Wawrzyńca 

| Wschód słońca — g. 4 m. 32 
Sobota Zachód słońca — g. 6 m. 04 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wił ie nia 31X 1937 r. 

Ciśnienie 764 

Temperatura średnia -|- 19 

Temperatura najwyższa + 28 

Temperatura najniższa -- 13 

Opad — 

Wiatr południowo-zachodni 

Tend.: wzrost 

Uwagi: dość pogodnie. 

NOWOGRODZKA 
— Dnia 2 bm. p. Wojewoda Nowo- 

gródzki Adam Sokołowski powrócił z ur- 
lopu wypoczynkowego i objął urzędo* 

wanie, 
— Egzaminowanie kandydatów na 

kierowców. Z dniem 1-go września br. 
przejmuje Automobilklub Polski od 
Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku 

egzaminowanie kandydatów na kierow- 

ców pojazdów mechanicznych. 
Egzaminy odbywać się będą w Biurze 

Technicznym w Nowogródku, gdzie otrzy 
mać można bezpłatnie formularze podań 
oraz wszelki» informacje dotyczące uzy- | 

skania „prawa jazdy”. 
Kandydaci na kierowców niezarobko 

wych (zielone prawo jazdy), ubiegający 

się o pozwolenie na prowadzenie po- 
jazdów, po dniu 1-go września rb. winni 
zgłaszać się bezpośrednio do wspomnia- 
nego Biura Aułomobilklubu. 

Kandydaci na kierowców zarobko- 
wych (czerwone prawo jazdy), wnoszą 

podania do Urzędu Wojewódzkiego w 
dotychczasowym trybie, za pošrednict- 

wem łego Słarostwa Powiatowego, na któ 
rego obszarze zamieszkują, a do egza- 
minu zgłaszając się do Automobilklubu 
po ołrzymaniu zawiadomienia, że poda* 
nie ich zosłało przez Urząd Wojewódzki 

uwzględnione. 

LIDZKA 
— Wojewoda Nowogródzki powoł.ł 

Komisję Targowiskową pow. lidzkiego w 
nast. składzie: przewodniczący Górski 
Mieczysław, zasł. przew. Zimniak Ta- 
deusz, członkowie: A. Weiner, A. Wy- 
socki, A. Grudzień, B. Najda i dr J. Wo- 
jewódzki. 

— Rozwój spółdzielni Jedność w Lidzie. 

Mieliśmy już w swoim czasie możność wska 

zać na dość szybkie tempo rozwoju spółdziel 

ni „Jedność* zarówno pod względem ilości 

członków jak i jej poczynań gospodarczych 

W ciągu roku spółdzielnia „Jedność* wy 

dała na inwestycje ok. 90 tys. zł. Obecnie, 

jax się dowiadujemy, spółdzielnia Jedność” 

uruchomiła znowu nowe działy, 

Od kilku już dni piekarnia spółdzielcza 

uruchomiła u siebie dział cukierniczy. Wyro 

by cukiernicze sprzedawane w sklepach 

spółdzielczych zyskały sobie dobrą opinię. 

Jeżeli jakość ich zostanie utrzymania na 

tyn: samym poziomie ze zbytem wyrobów 

cukierniczych piekarnia spółdzielcza mimo | 

deść poważnej w Lidzie konkurencji nie bę 

dzie miała trudności. 

Równeż uruchomiony od kiłku miesięcy 

sklep galanterii i gotowych ubrań rozwija 

się znakomicie. Powodzenie to zachęciło kie 

rownictwo spółdzielni do uruchomienia rów 

nież sklepu golowego obuwia. Dotychczas 

sprzedawane w niewielkich ilościach obuwie 

pochodziło z wyrobu miejscowy <h rzemieślni 

ków, jednakże ze względu na liczne narze 

kania klientów zaniechano wyrabiania na 

miejscu obuwia i postanowiono sprowadzać 

gctowe z jednej z poważniejszych firm pol 

skich. 

Cieszyć się należy ró 

jardu z Lidy dawnego k 

  

nież, że mimo wy 
  ierownika spółdziel 

ri p. Krzemieńskiego inicjatywa gospodar- 

czej ekspansji spółdzelni nie doznała usz 

czerbku. Ohąecnie kierownietwo Spółdzielni 

„ledność* spoczywa w ręku p. Rausza Ta 

deusza i p. W. Tarasewicza. 

— Nowouruchomiony zakład fryzjer- 

ski. M. Winogradzkiego i L. Wołkina — 
Lida, ul. Suwalska 67 (b. pracowników 
Wołkina) wykonuje trwałą ondulację apa 
rałem najnowszej konstrukcji oraz 
pierwszorzędną robotę męską po cenach 
popularnych. 

BARANOWICKA 

Konferencja instrukiorów rolnych 
powiatu lidzkiego. 2 bm. w lokalu OTO 
i KR odbyła się konferencja instruktorów 

rolnych z powiału lidzkiego. W konfe- 
rencji wzięło udział ok. 15 instruktorów 
z agronomem powiałowym inż, Janikow- 
skim na czele. 

Na konferencji był obecny również 
fp. inż. Majewski, dyrektor oddziału Wi- 

leńskiej Izby Rolniczej w Nowogródku. 

Celem konferencji było omówienie 
całokształłu pracy na terenie  powiatu 
i usłalenie planu pracy.   

— 80 sierpnia odbyła się kwesta uliczna 

! па rzecz Ligi Pomocy Pracującym w Pale- 

stynie, kwesta dała 91 zł. 42 gr. 

| -— Wojewódzkie Dożynki w Baranowi- 

czach. 19 września r. b. odbędą się w Bara- 

nowiczach wojewódzkie dożynki. Na dożyn- 

kach obecny będzie wojewoda nowogródzki 

Ad. Sokołowski, który jako gospodarz ziemi 

| naszej i reprezentant rządu przyjmie od 

młodzieży wiejskiej wieniec dożynkowy. 

— Koncert. Pod protektorotem starosty 

Karola Wańkowicza Zarząd Powiatowej Or- 

ganizacji Kół Gosp. Wiejskich urządza w dn. 

4 września r. b. Koncert w sali Ogniska U- 

rzędniczego przy ul. Staszyca. 

Na koncert złożą się gościnne występy 

p. Marii Dobrowolskiej-Gruszczyńskiej, ar- 

tystki-sopranistki oraz Zespołu Ludowego 

Jamiczno. 
Początek o godz. 20-ej. 

— 0. T. K. R. w Baranowiczach organi- 

zuje nowe zespoły P. R. Po ukończeniu naj- 
pilniejszych robót polowych, O. T. K. R. 

w Baranowiczach przystępuje do orgamizo- 

wania nowych zespołów przysposobienia rol 

nego. : 
| Do pracy są przyjmowani czynni człon- 

kowie organizacyj młodzieżowych, którzy 

pragną przygotować się do przyszłej samo- 

dzielnej pracy na roli. 

mierzającego pracować na pierwszym stop- 

nia dopuszczalny jest wiek od 14 do 25 lat. 

Zespół winien liczyć 7—12 członków. Ter- 

min nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 

b. r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie 

będą przyjmowane. 

| — Wojewódzki Zjazd elegant Kół Mło- 

dej Wsi odbędzie się 20 września b. r. w 

Baranowiczach, w sali Ogniska przy ul. Mic- 

kiewicza, Na zjazd przybędą 3 członkowie 

z każdego Koła Młodej Wsi i po 2 delegatów 

z zarządów Kół sąsiedzkich. 

Wszyscy przybywający na 

posiadać legilymacje członkowskie. 

|  — Potrzebny szewc na durchniłowa- 

wane, drewniane i skórzane. Baranowicze, 

ul. Szeptyckiego 58. Skarżyński. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Suszarnia zić! leczniczych w Szczu- 

czynie. 
pod przewodnictwem wicewojewody no* 
wogródzkiego A. Kaczmarczyka przy u- 
dziale starosty pow Wacława Kowalskie- 

go, radcy Urzędu Wojewódzkiego Krep- 
skiego, inż. Smólskiego, Stefanii Kondra- 
towej — wiceprzewodniczącej Pow. Org. 
Kół Gospodyń Wiejskich, Andrzeja Bro- 
chockiego i inż. Zdzisława Rychlickiego, 

| oraz agronoma powiatowego inż. Edwar* 

da Kożlińskiego — odbyia się konferen- 

| cja poświęcona sprawie budowy suszar- 

zjazd powinni 

W Szczuczynie Nowogródzkim | 
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490-lecie Radoszkowicz 
W bieżącym roku mija od czasu założe: 

nia miasta Radoszkowicz 490 la:. Uroczysty 

jubileusz będzie jednak obchodzeny w roku 

1947 t. j. w 500 lat od chwil: powstania tego 

miasta. 

W związku z powyższym należy. podkreś- 

lić kilka danych historycznych o tym m/'a- 

steczku, leżącym tuż nad samą 

polsko-sowiecką. 

Miasto to liczy obecnie około 3 tys. miesz 

keńców. Przed wojną było ruchliwym ośrod- 

kiem handlowym, szczególnie po założeniu 

kolei z Mińska do Wilna. 

Miasto samo jest bardzo stare, może star- 

sze niż mówią kroniki tego miasta — świad 

czy o tym chociażby jeden nagrobek 

cmentarzu katolickim, na którym z trudnoś 

cią można odczytać napis w języku polskim: 

„przybył z osiedla Wilna, a zmarł w mieście 

Radoszkowiczach*, o 

Być może, że opinia o dawnym pocho- 

dzeniu tego kamiennego nagrobka powstała 

pod wpływem legendy, według której Ra- 

doszkowicze były ongiś olbrzymim miastem 

i sięgały pięciu mil długości. W tych wa- 

iunkach wytworzył się wśród mieszkańców 

Redoszkowicz pewien kult historii tego mia- 

granicą 

na 

Ма i tradycja wielkości. W rzeczy same) 

koiebką miasta był kościół wybudowany w 

r. 1447 przez Piotra Sieńkę Giedyhołdowicza 

właściciela „wilii* (nazwa zaczerpnięta z 

kioniki) Radoszkowicz, oraz wyresłe obok 

kościoła osiedle. W-g wykazów podskarbich 

z r 1509 Radoszkowicze należały do mająt- 

ku królewskiego, który obejmował zamek i 

okalicę. W aktach archiwalnych z r. 1549 

znajdujemy, że Radoszkowicze noszą nazwę 

miasta. Jest tam mowa o zamku, obok któ- 

rego leży miasto podzielone rzeczką Hujką 

na nowe oraz stare. W roku 1539 król Zyg- 

mant ustanowił w Radoszkowiczach jarmark 

w dzień Św. Trójcy. W latach 1576 do 1579 

starostą radoszkowickim był Jan Glebótwicz. 

Dnia 23 lutego 1792 r. Radoszkowicze ofir 

mały przywilej, według którego cała ludność 

uznana została za wolną, posiadaną przez 

nią ziemię uznano za własność dziedziczną 

mueszkańców. Wszyscy mieszkańcy, tak mie- 

szczanie jak i szlachta odtąd poddani zostali 

juryzdykcji magistratu z prawem; apelacji 

do sądów wojewódzkich w Mińsku. Miasto 

odiąd ma prawo posiadać jalki, cegielnię i 

ctrzymuje herb z wyobrażeniem św. Szcze- 

pana. 

   

  

Starania o utworzenie rezerwatu 
nad rzeką Berezyną 

W związku ze staraniem Delegatury | lewej stronie rz. Berezyny. 
Ochrony Przyrody na powiat dziśnieński 

w Głębokiem 0 utworzenie rezerwatu 
przyrodniczo-łowieckiego nad rz. Bere- 
zyną w maj. Zamoszu, w miesiącu sierp- 
niu bawiła w Głębokiem p. dr Wanda 
Rówieńska z ramienia Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody i dokonała na miejscu 
oględzin terenu upałrzonego na rezer- 
wał. W wyniku dokonanych oględzin dr 
Rówieńska ma wysłąpić z wnioskiem do 
prof. dr Władysława Szafera, delegata 
Ministerstwa WR i OP do spraw ochrony 
przyrody — o definiływne utworzenie re- 
zerwału na grunłach maj. Zamosze, po 
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ni ziół leczniczych, na którą to budowę 
„Bazar Przemysłu Ludowego”  przezna* 
czył kwotę zł 3.000 oraz zobowiązał się 

zaangażować na przeciąg jednego roku 
specjalną instruktorkę zielarską. 

— Dożynki w Starej Spuszy, W nie- 
dzielę 29 sierpnia na terenie pow. szczu- 
czyńskiego we wsi Spusza Stara odbyły 
się dożynki zorganizowane przez Kółko 

Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w 

Spuszy. Na uroczystość przybył starosta 
Wacław Kowalski w towarzystwie Inspek 

tora Szkolnego Szymańskiego i agrono- 
ma powiałowego p. inž. Kožliūskiego, 
Jednocześnie z uroczystością dožynkową 

. odbyło się zakończenie półkolonii dla 
dzieci. Po odśpiewaniu pieśni dożynko- 
wych i wręczeniu staroście wieńca dożyn 
kowego, oraz bardzo ładnie wykonane* 

go z nici lnianych Orła — odbyło się 
skromne przyjęcie, a następnie tańce przy 
dźwiękach wiejskiej orkiestry. Uroczy- 

słość wypadła imponująco. Całością kie- 

rowala p. Eleonora Sapi>žanka, która 

idzie w ślady swej matki dzielnej 

i energicznej działaczki społecznej. 

— Pomoc dotkniętym nieurodzajem 

paszy. 31 sierpnia pod przewodnictwem 

starosty Kowalskiego odbyła się konfe- 
rencja w sprawie dopomożenia ludności 

zmniejszenia skułków klęski nieurodzaju 
paszy. W tym celu powołano Powiatowy 

Komitet zapobiegania skułkom klęski po- 

| suchy z p. Rosłworowskim na czele. Ko- 

Dla nowoorganizującego się zespołu, za- | 

  

mitet m. in. postanowił r.iezwłocznie wy: 
drukować i rozpowszechnić w powiecie 
ulotkę, która by pouczyła w sposób przy 

stępny drobnych rolników, jak należy w 
większym stopniu wykorzystywać przy 
karmieniu ziemniaki, a zaoszczędzić karm 

suchy. Ponadło posłanowiono poczynić 
starania o wyjednanie kredytu w Państwo 
wym Banku Rolnym w wysokości 25 — 

30.000 na zakup paszy dla całego po- 

wiatu, 
Zaznaczyć należy, że sprawa ta jest 

wyjątkowego znaczenia, ponieważ po: 

wiał szczuczyński jest powiatem wybitnie 
hodowlanym (posiada 56.000 krów, 20.000 
koni, 30.000 trzody chlewnej i 46.000 

owiec). 

BRASŁAWSYA 
— Półkolonia letnia w Ikažni, 29 ub4 

m. w miasteczku ikaźń odbyło się za- 

kończenie półkolonii letniej, zorganizo- 

wanej z inicjatywy ks. proboszcza Zawi* 

stowskiego i p. słarościny brasławskiej 

Trytkowej. Na uroczystości tej był obec- 

ny p. starosta brasławski Trytek w towa- 
rzystwie kilku urzędników. Na półkolonii 
było 50 dzieci. 

Do redakcji naszej wpłynął list z pod 
pisem 41 ojców i matek maleństw, które 
były na kolonii, z wyrazami serdecznych 
podziękowań dla p. starościny Franciszki 
Tryfkowej, komitełu w składzie ks. pro- 
boszcza Zawisłowskiego, sołłysa Justyna 
Rydziki, radnego gm. przebrodzkiej Ka- 
zimierza Rydziki oraz dla p. Jadwigi Za 
wisłowskiej — kierowniczki półkolonii. 

  

  

W sprawie 
zaś rozszerzenia tego rezerwatu na grun- 

fa położone po prawej stronie Berezyny, 
a należące do wielu drobnych właści- 
cieli, będą prowadzone prace przygoto- 

wacze zmierzające do włączenia tych te- 
tenów do rezerwatu, dopiero po jego 
utworzeniu na gruntach maj. Zamosze, 

Z uwagi na ochronę rzadkiej fauny 
wysłępującej na terenach projektowane- 
go rezerwału, mianowicie: bobrów, nor- 
ki, orła-bielika, czarnego bociana, łosia 
i innych jak sarna i głuszec — sprawa 
przyśpieszenia utworzenia rezerwału ma 

doniosłe znaczenie. 

   

MOŁODECZAŃSKA 
— Nowe szkoły w pow. mołodeczańskim 
Jak już miesiąc temu donosiliśmy w 

każdej z gmin wiejskich pow. mołode- 

czańskiego budowa szkół im. Marsz. Józe 
fa Piłsudskiego dobiega końca. Obecnie 
zostały już wykończone wszystkie 8 szkół, 
a ło: w Chożowie, Nasiłowie, Olechno- 

wiczach, Hurnowiczach, Karniutkach, Cha 

tuciczach, Ukronowie i Dubrowie i dnia 
1 września br. oddane zostały do użyt- 
ku władz szkolnych wraz z gotowymi 
mieszkaniami dla nauczycieli oraz budyn: 
kami gospodarczymi. 

Dnia 3 bm. rozpoczęła się w tych 
szkołach normalna nauka. Na wyróżnie- 
nie w pow. mołodeczańskim zasługują 2 
gminy, które poza budową szkół im. 
Marszałka kończą budowę jeszcze dwóch 
gmachów szkolnych. Są to gmina lebie- 
dziewska oraz kraśnieńska. Gminy te z 
własnych funduszów przy finansowym po 
parciu Tow. P. Bud. Publ. Szkół Powszech 
nych kończą budowę 5 kl. szkoły po- 
wszechnej w Lebiedziewię oraz drugiego 

pawilonu dla 7 kl. szkoły w Kraśnem. 
Należy podkreślić, że do pokrycia 

kosztów budowy szkoły w Kraśnem przy 

czyniła się również w znacznym stopniu 

ofiarność społeczeństwa — i tak ofiary w 
gotówce od wojskowych, urzędników cy 
wilnych i miejscowych organizacyj spo" 
łecznych w dh. 1.1. 1937 r. wynosiły 
6.103 zł 67 gr. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Jubileusz 50-lecla kapłaństwa ob' 

chodził w ub. m. emerytowany ks. Józef 
Pakalnis były proboszcz parafii rz.kał. w 
Łyntupach. (Ter). 

— Kredyt nasienny, wydany rolnikom 

powiału święciańskiego w postaci ziarna 

względnie gotówki dotychczas nie jest 
całkowicie spłacony. Zarząd Powiatowy 
OTO i KR w Święcianach od dnia 15 
sierpnia rb. rozpoczął słosowanie wzglę- 
dem opieszałych pożyczkobiorców rygo- 
rów prawnych. 3 (Ter). 

— BARBARZYNSKIE „PORACHUNKI 

SĄSIEDZKIE”. W nocy z 29 па 30 ub. m. 
około godz. 11 okoliczni gospodarze 

skomasowanej wsi Rudziany, gminy koł- 
fyniańskiej spostrzegli łunę pożaru. Prze- 

konani, że fo płoną zabudowania gospo- 
darskie Jednej z kolonij, natychmiast po- 
śpieszyli na miejsce wypadku. Oczom 

przybyłych ukazał się niesamowity obraz. 
Oto płonęła olbrzymia kupa owsa w sno 
pach, złożona na zagonie Zygmunta Ru- 
dzińskiego. Brak w pobliżu wody”un'- - 

możliwił ratunek płonących zbiorów. W. 
przeciągu kilkunastu minut snopy — @о- 

szczętnie spłonęły. 
Poszkodowany Zygmunt Rudziński wy 

jaśnia, że owies był ustawłony w snop- 
kach na przestrzeni całego zagonu. Ktoś 

złośliwie zniósł snopy do kupy I pod- 

palił. 
Sprawca nie został jeszcze ujęty, lecz 

sądzą, że pochodzi on z sąsiedniej wsk 

Poszumień. (Ter).



KRONIKA 
WILEŃSKA 
EYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące ap- 
teki: 

Sapożnikcwa (Zawalna 41); Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4); Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutia (św. Jańska 
2)) Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadło stale dyżurują następujące 
apłeki: Paka (Anlokolska 42); Szantyra 
(Legionowa 10) i Zajączkowskiego (Wi- 
toldowa 22), 

  

HOTEL 

| »ST. GEORGES“ 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

оиии 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn - Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

   

  

  

      

MIEJSKA 
— Restaurowanie jednej z kopuł w 

kościele św. Kazimierza. Zakon Jezuiłów 
przystąpił do resłaurowenia jednej z ko- 
puł kościoła św. Kazimierza. W roku bie 
żącym miała być przeprowadzona grun- 
towna restauracja kościoła, zdaje się jed- 
nak, że ograniczy się obecnie tylko do 
odrestaurowania kopuły. 

— Zakończenie budowy drogi Pośpie 
szka — 'Wołokumpia. Zarząd miasta za- 
kończył już trwającą od dłuższego czasu 
budowę drogi Pośpieszka — Wołokum- 
pia, Droga oddana została już do użytku. 

SPPAWY SZKOLNE 
— Dwuletnie Żeńskie Liceum Gospo- 

darcze ZPOK w Wilnie daje młodzieży 
żeńskiej niewyzyskany dotychczas fach. 
Zapisy w Sekretariacie ZPOK Jagielloi 
ska 3-5 m. 3 od godz. 10 do 12. 

— Bursa Żeńska ZPOK przyjmuje u- 
czenice ze szkół powszechnych, gimnaz- 
jum i liceum, Bazyliańska 2 . 20, 16-25. > =) 

/ GCSPODARCZ . 
— Płatność 2-iej raty podatku przemy 

_ słowego. 15 bm. upływa termin płatności 
podaiku przemysłowego od obrołu za 1937 r. Wszyscy kupcy powinni do dnia 
15 bm: wpłacić 2-gą rałę tego podatku, 
gdyż po' tym ferminie należność ściągnię 
fa zostanie w drodze egzekucji. 

— Ulgi dla niezamożnych właścicieli 
domów. W związku z przyłączeniem posz 
czególnych posesyj do sieci wodociągo* 
wo-kanalizacyjnej szereg właścicieli nie- 
ruchomości nie wykupił w Zarządzie miej 
skim zatwierdzonych projektów wodocią- 
gowo-kanalizacyjnych, a ło z powodu 
trudności materialnych. я 

Aby przyjść z pomocą wspomnianym 
właścicielom Zarząd miejski postanowił 
wprowadzić taryfę ulgową dla niewyku- 
Pionych projektów z terminem ważności 
do dnia 1 słycznia 1938 roku. 

". WOJSKOWA 
— Zasiłki rezerwistom. Z polecenia 

władz wojewódzkich wszystkie gminy z 
dniem 1 bm. wypłacać będą zasiłki dla 
rodzin rezerwistów bez żadnej zwłoki. 
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uauczycet MUZYKI 
poza za gry na tortepianie 

si. Jegnkcdala 6 0 DET GN4=6-d6; 

  

    
       

  

  
  

оо А « ZI... 
Wszystko z najmodniejszej galanterii 

i konfekcji męskiej 

dostaną Eleqanccy Panowie 
u 

Jana Frliczki „Januszka“ 
Wielka 11 S-to Jańska 6 

telefon 19-69 

    

      

    

J. Stonicz-Stoński 
upuścił Szpital 

Dowiadujemy się, że stan zdrowia dru 
giej ofiary katastrofy lotniczej pod Zuło- 
wem p. Jana Słonicza-Słońskiega 
tak wydatnej poprawie, że lekarze uznali 

za możliwe wypisanie go ze szpitala. 
P. Jan Słonicz-Słoński opuścił już szpi 

tal kolejowy na Wilczej Łapie i dalszą 

kurację odbywać będzie w domu. 

Prop gandowe zawody 
kolarsko - motocyklowe 

na Pióromoncie 
Dnia 4 września rb. odhędą się na Pió- 

romoncie zawody propagandowe kolarsko- | 

motocyklowe. Początek © godz. 15,30. 

Na zawody te ofiarowano następujące 

nagrody: 

1) „Kurier Powszechny” — obręcze, szpin 

gle. kierownica wyścigowa i puchar krysz- 

talowy. 

2) Firma „Electrit* — głośnik wartości 

60 złotych. 

8) Firma „P. A. K.“ — popielniczkę art. 
4) Firma „Sztrall“ — bombonierkę. 

5) Firma Radio - Motor“ puchar. 

6) Firma „Pružan“ — noseser sport. 

7) Firma „Borkowski* — wieczne pióro 

wertości 15 złotych. 

8) Firma „Frema* — rakietę wartości 

50 złotych. 3 

9) Firma „Ardai“ — 3 p. dętek i opon. 

10) Firma „Piastów'* — 1 p. opon balon. 

11) Firma „Obuchowski'* — 1 sweter spor 

tcwy wełniany. : 

12) Firma „Centra“ — latarkę elektryczną 
kieszonkową i wieczne pióro. 

13) Firma „F. N. Renkiewicz" — nagro- 

de artystyczną. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— OSTATNIE DNI WYSTĘPÓW BALE- 
TU PARNELLA., Dziś po cenach zniżonych 

© godz. 8 m. 30 wieez. świetny balet Feliksa 
Parnella, który zdobył sobie sławę wszech- 

światową wystąpi z nowym programem. Za- 

wicrać on będzie następujące kompozycje 

taneczne: Chłopcy malowani, Maski Acroba- 

te. Miłość hiszpańska, W każdym porcie 

dziewczyna, Rapsodia węgierska, Pogoda 1 

burza, Cazanowa, 100 łat walca. 

Celem udostępnienia szerszej publiczno- 

ści oglądamia tego słynnego zespołu ceny z0- 

stały obniżone. 

— NAJBLIŻSZA PREMIERA W „LUT- 

NI*. We wtorek najbliższy odbędzie się pre- 

miera utworu L. Falla o wybitnych walo- 

rach muzycznych „RÓŻA STAMBUŁU". 

— WIDOWISKO OPEROWE W „LUT- 
NI”. W końcu bieżącego miesiąca wystawio- 

ne zostaną dwie opery z udziałem znakomi- 

tych artystów warszawskich: „RIGOLETTO" 

i „CYRULIK SEWILSKI“, 
— ZNIŽKI BILETOWE DLA ORGANI- 

ZACYJ I INSTYTUCYJ SPOŁECZNYCH. 
Wobec rozpoczynającego się sezonu wpro- 

wadzone zostały zniżki 25 proc. dła organi- 

zacyj, związków i stowarzyszeń. 

Zniżki te stosowane będą do wszystkich 

przedstawień z wyjątkiem imprez obcych i 

przedstawień po cenach propagandowych. 

Wydawanie legitymacyj zniżkowych usku- 

tecznia się codziennie od g. 10 do 1 popoł. 

uległ | 

  

„KURJER WILEŃSKI* 4 IX. 1937. 

Zgon ofiary katastrofy kolejowej 
Wczoraj donieśliśmy o wsirząsającym 

wypadku na przejeździe kolejowym na 
odcinku Białystok — Wołkowysk. Pociąg 
najechał na półciężarówkę wojskową, w 
której znajdowało 6 podoficerów na cze | 
le z por. Suszyckim. 

Jak się obecnie dowiadujemy, podofi 

cer Feliks Żukowski zmarł. Stan pozosta- 
łych rannych jest nadal ciężki. Wczoraj 
niektórzy z nich byli operowani. 

Komisja śledcza, która bada okolicznoś 
ci katastrofy jak dotychczas nie ogłosiła 
jeszcze wyników badań. (<). 

Zabėjstwo kupca pod Druskienikami 
Z Lidy donoszą, że wczoraj na drodze 

pod Druskienikami znaleziono w rowie 
zwłoki mężczyzny. 

Dochodzenie stwierdziło, że są to 

zwłoki Jonata Szwedzkiego z Nowego 
Dworu koło Lidy. Szwedzki sprzedał w 

Ignacy Pietkun 
Wiadomo, że są nazwiska znacznie 

bardziej głośne aniżeli nazwisko Pieku- 
na. W kartotece policji śledczej jednak 
Pietkun ma już swoją wyrobioną „opinię”. 
Zasadniczo Pieikun „pracowal“ powaž- | 

nie. Jeżeli miewał „wsypy”, to za spia” 
wy poważne. Jeżeli siedział, wiedział za | 
co siedzi. Nie przejmował się zresztą 
pobytem na  Łukiszkach, twierdząc, 
łe złodziej, który w więzieniu nie siedzi, 
nie jest „fachowcem”. 

„ Wczoraj jednak Piefkun dopuścił się 
<zynu wręcz nierozważnego 1. głupiego. 

Mając już w żołądku z minionej po- 
łowy dnia poważną ilość spożytego alko 
holu imć Pietkun wpadł nagle do sodo- 
wlarni Teitelbaumowej przy ul. Nowo- 
gródzkiej 8 i groźnie wywracając pijany 
ml błałkami, zażądał pieniędzy na „wó- 

Nie trzeba 

Druskienikach towary na sumę 1300 zł. 
| wracał z gotówką do domu. Po diodze 
został zamordowany. Sądząc z chazakteru 
ran, uderzono go po głowie siekierą. 

Policja poszukuje sprawców mordu. 

na widowni,,, 
dunię”. 

Sklepikarka usiłowała na razie pozbyć 
się natręta żarcikiem I zaproponowała 
mu... szklankę wody sodowej. 

Wówczas Pietkun  posiąpił zupełnie 
nierozważnie. 

— Pieniądze, albo życie! warknął I 
wydobywszy z pod marynarki duży nóż 
rzetnicki rzucił się na sklepikarkę. Ta w 
szalonym strachu wybległa na ulicę I na 
robiła tyle wrzasku, że w oka mgnieniu 

, powstało przed jej sklepem mrowisko 
, ciekawych, wśród których uciekający Piet 
kun zorlentowawszy się, że sprawy źle 
Idą torował soble nożem drogę do ucie 
czki. Nic to nie pomogło. Krzyk wystra 
Szonej handlarki zwabił policjanta, który 
Pietkuna rozbroł I odstawił do komisaria 

się gapić... ° 
a gazety kupowač... 

Podobno stopień kultury ludności znaj 
duje swe odbicie w poczylnošci gazet. 

Weźmy np. Pomorze I Poznańskie. Gaze 

ty w tych województwach mają, jak na i 1 
sze warunki, olbrzymie nakłady. W Wil- 
nie natomiast każdy woli wydać pienią- 
dze na byle co, gazetę przeczyłać zaś na 

gapę. 
Feliks Bobin (Sołtana 5) należy właśnie 

do tej kategorii wilnian, którzy uważają 

łe wystarczy przeczytać gazetę wywieszo 
ną w gablofce. Złe pojęcie oszczędności | 

jednak na dobrze nigdy albo prawie nig 
dy nie wychodzi. — - 

Wezoraj kledy p. Bobin, ufarlym zwy- 

czajem zatrzymał się przy gablotce, by | 
dowiedzieć się co słychać z Chińczykami, 

kto zwycięża w Hiszpanii, albo jakie zasz 
ły wypadki w mieście, które jego Bobi- 
na mogłyby zalnieresować, złodziej sko 
rzystał z okazji. 

Sięgnął reką do kieszeni Bobina | wy 
brawszy stamtąd portmonetkę zawierającą 

26 'zł. — oddalił się w niewiadomym kle 
runku. 

Pan Bobin dopiero po przeczytaniu 

gazety spostrzegł, że został okradziony I 

czym prędzej pobległ zameldować o nie 

szczęściu w komisariacie. Dziś stojąc przy 
gablotce będzie mógł przeczytać o sobie 
w rubryce wypadków, ale już chyba zmie 
ni sposób czytania gazet | od dzisiaj za 
prenumeruje sobie Jakieś pismo. (<) 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Gertruda Skrupska (W. Pohulanka 18) za- 

weldowała policji że została dotkliwie pobi | 
ta przez Stefanię Gołębiowską, która w ten 

  

Wiadomości radiowe 
DWA PRZEMÓWIENIA MINISTRA 

ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO 
z okazji nowego roku szkolnego. 

Z okazji rozpoczynającego się nowego 
roku szkolnego p. Minister WR i OP prof. 

Wojciech Świętosławski wygłosi za pośredni 
ctwem Polskiego Radia dwa przemówienia. 

W sobotę dnia 4 września o godz. 11,05 
przemówienie pt. „Czego Polska oczekuje 
od swej młodzieży” skierowane będzie do 
młodzieży, natomiast w niedzielę dnia 5 
września o godz. 20,40 P. Minister Święto- 
sławski mówić będzie do nauczycieli na te- 

  
Į mat „U progu nowego roku szkolnego”, 

sposób zemściła się na niej za to, że pies 
mekiującej pogryzł... pea Gpłębiowskiej. 

W „lokalu Opieki Społecznej nieznani 
sprawcy skradli Annie Symochiej (Cedrowa 

28) portmonetkę z zawartością 1-7 zł. 

Z szatni schroniska nauczycielskiego w 
Wilnie przy ulicy Uniwersyteckiej 9 skra- 
<duione płaszcz | rękawiczki przybyłego do 

Wilna nauczyciela z Łidy Jana Sochańskie 
go. RZA 

Józefa Waszkisowa (Trębacka 19) zamel 
dawała polieji, że na jej szkodę zo- 
stai skradziony kwit lombardowy na zasta 

wicne futro wartości 220 zł. 

Do mieszkania Heleny Urhańskiej przy 

ul. Stefańskiej przyszła jakaś kobieta, która 

podała się za Annę Cywińską i podstępnie 

wyłudziła na jej szkodę bleliznę wartości 70 
złatych. : 

  
i 

  

RADIO 
SOBOTA, dnia 4 października 1937 r. 

- 6,15 Pieśń; 6,18 Gimnastyka; 6,38 Muzy= 
ka' 7,00 Dziennik por. 7,10 Muzyka; 8.00 
Przerwa; 11,05 „Czego Polska oczekuje cd 
swojej młodzieży* przemówienie Minisira 
W R.iO P. 11,15 Audycja dla szkół „Wita- 
my was“! 11,40 Muzyka popularna; 11.57 
Sygnał czasu i hejnał; 12,03 Dziennik poł. 
12,15 „Świat w oczach zwierząt” felieton 
K. Ogijewicza; 12,25 Koncert rozrywk. 13.00 
Przerwa.; 14,60 Koncert życzeń; 15,00 Roz- 
mowa przez siatkę — o piłce i rakiecie te- 
nisowej — pogadanka Mary: Beckhaud; 
15,10 Życie kalłuralne; 15,15 Audycja dla 
wszystkich „Szkoła mamuś i tatusiów = 
w opracowaniu dr. Władysława Arcimowi- 
cza; 15,45 Wiadomości gospodarcze; 16,00 

„Jas“ — słuchowisko dla dzieci; 16,30 „Ra- 

jeczki* w wykonanią Krakowskiego Kwar- 
tetu Schrammla; 17,00 Pieśni ludowe; 17,15 

Utwory Edwarda Griega; 17,50 Bohatersk'e 
miasto Lwów — pogadanka; 18.00. Nabożeń 
stwo z Ostrej Bramy; 18,40 Program na nie 

dzielę; 1845 Wileńskie wiadomości sporto- 

we. 18,50 Pogadanka; 19.00 Recital fórtepia- 

nowy An* Polakow; 19,40 Pogadanka aktu- 

a'na; 19,50 Wiadomości sportowe; 20 00 Au- 

dycja dla Polaków za granicą „Dzieci „idą 

dw szkoły”; 20,45 Dziennik wieczorny; 20.55 

Pogadanka rolnicza; 21,05; „Przygoda w 

Grinzingu'* — operetka w 1 akcie; 2155 Dni 

powszednie państwa Kowalskich; 22.10 Mu- 

zyka taneczna; 22,50 Ostatnie wiadomości; 

23,00 Tańczymy; 23,30 Zakończenie progr. 

List do RedakeH 
Ze Związku Zawodowego Pracow+* 

ników Przemysłu Radio - Elektrotech- 

micznego w Wilnie otrzymaliśmy list 
poniższej treści: 

Prosimy © umieszczenie następującej no- 

tatki w poczytnym piśmie WPanów: 

„W dniu 30 sierpnia rb. © godz. 8 rano 

uległ nieszczęśliwemu wypadkowi na skutek 

włcenej nieostrożności, zajęty w Zakładach 

radioaparaótw „Elektrit* p. Miedźwiedziew 

J., przecinając sobie palec lewej ręki. Om- 

    

| dlałego z bólu robotnika przewiózł natych- 

miast samochód firmy „Elektril* na Pogo- 

towie Ratunkowe, gdzie sporządzono doraź- 

ny opatrunek. Okazało się jednak, iż skale- 

czenie wymaga zabiegu szpitalnego. Zdawa- 

łoby się, że gdy chodzi o udzielenie. pierw- 

szej pomocy, wszelkie inne względy natury 

formalnej winny iść w kąt. Rzeczywistość 

przedstawia się w innym świetle. W szpi- 

talu zażądano od skaleczonego robolnika za- 

płaty kosztów przyjęcia w wysokości 2 zł., 

i z powocu braku tej kwoty odmówiono 

pomocy. Skierowano p. M. do Ubezpieczalni 

Spłecznej, której mocą ustawy, chory jest 

członkiem. Tutaj dopiero trzeba było przejść 

przez całe piekło formalności, by otrzymać 

t zw. natychmiastową, niecierpiącą zwłoki 

pomoc. Od Naczelnego lekarza Ub. Społ 

skierowano do lekarza dyżrrnego, który na 

wydziale chirurgicznym przyjmuje dopiero 

© godz. 10 rano. Faktem jest niezaprzeczo= 

nym, że po długich staraniach zaszylo pa- 

lec choremu dopiero o godz. 11, czyli w trzy 

godziny po wypadku. Nadmienić należy, iż 

fabryka „Elektrił* zatrudniająca 1220 ro- 

botnikėw, czymiła starania w Ub. Społ. w 

sprawie przydzielenia jej specjalnego lekas 

rza, jednakże bezskutecznie. W ten sposób 

robotnicy, mieszkający w większej części 

pcza obrębem miosta, pozbawieni są w ra- 

zie wypadku doraźnej pomocy lekarskiej. 

Byłoby ze wszech miar wskazane, by 

kompetentne czynniki wglądnęły w ten sma- 

tny stan rzeczy i spowodowały odwrócenie 

kolejości: najpierw pomoc w doraźnych wy- 

pedkach, a potem formalność", 

W oczekiwaniu przychylnego załatwienia 

naszej prośby pozostajemy z poważaniem 

ZARZĄD 

Prezes W. Głazaczew 

Sekretarz (podps nieczytelny) к 
оее — — 

PLUSKW 
tępi radykalnie pod gwarancją 

Zakład Dezynfekcviny 

Fumigatore-Cimex 
Wilno, z. Św. Jerski 3—5, tel. 2277 

    

KONRAD TRANI 1 

ZEMSTA 
Poszedł wolnym krokiem, wypatrując jej w 

każdej ciemnej bramie i za każdym węgłem. 

Na najbliższym rogu podszedł do niego jakiś 

legomoścć. 

— Czy mógłbym pana poprosić o ogień? 
Piotr wyjął z kieszeni kamizelki zapalniezkę j nie 

patrząc na nieznajomego, podał mu ogień. Oczy jego 
błądziły bez przerwy wzdłuż domów. Gdzie się po- 

dziewa Madeleine? 

Doszedł wreszcie do ożywionej ulicy, gdzie po- 
mimo spóźnionej pory wrzał ruch kołowy ; pieszy. 
Trzeba wracać do hotelu, niema innej rady. Piotr był 

bardzo zmęczony i senny. Madeleine z pewnością cze- 
ka już w domu. 

11. 

Taksówka zatrzymała się przed hotelem. Piotr 

Barroux wyjął portmonetkę. Okazało się, że ma za 

mało drobnych. 

— Niech mi pan pożyczy na chwilę złotówkę — 

zwrócił się do portjera.   

Potem sięgnął machinalnie po portfel, pragnąc 

zmienić grubszy banknot. Ale okazało się, że portfelu 
niema na zwykłem miejscu w wewnętrznej kieszen* 

marynarki. Piotr nie' drgnął nawet. Dokładnie ; bez 
zdenerwowania obmacał inne kieszenie, Wreszcje skie. 
rował się do dźwigu. 

Jak to właściwie było? Nie zostawił przecież port. 

felu u Mosbacha! Pamiętał doskonale, że natychmiast 
po wydobyciu pieniędzy z sejfu włożył je do portfelu, 
a portfel do kieszeni marynarki, na zwykłe miejsce. 
Nie licząc pieniędzy bankiera, miał Piotr przy sobie 
dwa tysiące złotych własnej gotówki. Na myśl o tem, 
że mogły się one stać podarunkiem, zrobionym mi- 

mowoli Mosbachowi, ogarnęła go wściekłość, Nie oba- 
wiał cię natomiast wcale, że roztargnienie jego może 
mieć jakieś groźne następstwa. Był człowiekiem zbyt 
ostrożnym i doświadczonym, by zabierać ze sobą na 
robotę jakiekolwiek dokumenty „autentyczne lub 
podrobione, mogące naprowadzić policję na jego ślad. 

Oszklony dźwig uniósł się w górę. Nie, nie z0- 
stawił z pewnością pieniędzy u Mosbacha! Piotr nigdy 
niczego nie gubił i o niczem nie zapominał. Specyfi- 

czne właściwości zawodu zmuszały go do jak naj. 
większej skrupułatności. Gdzież wobec tego, u licha, 

podział się grubo wyładowany portfel?! 

Melancholijny uśmiech okrasił twarz Piotra, kie- 
dy przypomniał sobie jegomościa, który poprosił go   

o ogień do papierosa. Zaabsorbowany myślami o Ma- 

deleine, nie zwrócił był najmniejszej uwagi na tego 

spryciarza. Jakżeż to było? Osobnik ten wyłonił się 

nagle z ciemności. Piotr sięgnął po zapalniczkę, którą 

miał w kieszeni kamizelki. Wówczas najpewniej od- 

chyliła mu się poła marynarki... Potem schował z 

powrotem zapalniczkę, przytknął rękę do kapelusza 

i poszedł dalej. Podczas wszystkich tych manipalacyj 

był nico skrępowany w ruchach, trzymał bowiem 

pod lewem ramieniem ciężką tekę. 

— No, tak — westchnął boleśnie — przepadły 

moje pieniądze. 

Bezwarunkowo zdolny koleżka (Piotr był na tyle 

objektywny, że uznał w owym jegomościu kolegę po 

fachu, jakkolwiek kieszonkowcy uchodzą powszech- 

nie za gatunek dużo pośledniejszy od kasiarzy, sta- 

nowiących arystokrację świata podziemi), doskonale 
wyzyskał sytuację. Szkoda gotóweczki! I wogóle — 
kiepska sprawa... Piotr liczył na to, że wyjadą z War. 
szawy jutro zrana. Od tygodnia jaż młoda, wytworna 
para, monsieur i madame Barroux z Ljonu, zajmowali 
pokój w pierwszorzędnym hotelu. Wyjazd był juł 
zapowiedziany; jutro zrana, na dziesięć minut przeć 
opuszczeniem hotelu, rachunek zostanie przedstawiony 
do zapłaty. 

(D. e. n.)



Wystawa akwariów i terariów w Warszawie 

  

  

Onegdaj nastąpiło otwarcie słaraniem L. M. i K. oraz Tow. Miłośników Akwariów 
i Terariów „Wystawy Akwariów i Tera-riów'" połączonej z propagandą morza. 
Szklarnia. w ogrodzie Saskim przeistoczyła się w egzotyczny światek żyjątek, nad 
którym unosi się tchnienie dalekich mórz i lądów. Na zdjęciu moment przecięcia 
symbolicznej wstęgi przez b. min. Kamieńskiego, który otworzył wystawę. 

*W hołdzie ś. p. gen. Oriicz-Dreszerowi 

    BON RYBAKA 
TA ENA PO YYI 

  

Z inicjatywy oddziału stołecznego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Warszawie, przy 

poparciu finansowym Zarządu Głównego L. M. i K. powsłaje w Wielkiej Wsi — 

Hallerowie monumentalny gmach „Domu Rybaka im. gen. Orlicz-Dreszera". Na 

zdjęciu plan tego gmachu. 

Wesołe zawody pływackie w Londynie 
  

  

  
Rok rocznie odbywają się w londyńskim Hyde Parku oryginalne zawody pływac- 

kie, w których uczestnicy muszą być w ubraniach. Zdobywca pierwszego miejs- 
ca ołrzymuje z rąk organizatora łych zawodów piękny puchar. 

Bngielscy kolarze w Warszawie 

  

Onegdaj przybyli do Warszawy angielscy kolarze których zdjęcie podajemy. 

„KURJER WILENSKI“ 4 IX. 1937. 

Rozrywki umysłowe 
Zadaniami, zamieszczonymi w ostatnią 

sobotę sierpnia zakończyliśmy Konkurs 
Wakacyjny. 

Przypominamy, że w konkursie mogli 
brać czytelnicy K. W. nadsyłający  roz- 
wiązania conajmniej z 5 numerów waka- 
cyjnych, choćby po jednym zadaniu. 
Oprócz tego będą udzielane nagrody za 
zdobycie największej ilości punktów. 

Termin nadsyłania rozwiązań zadań 
konkursowych mija z dniem 15 września. 

Od obecnego numeru zaczynamy ty- 
godniowe rozrywki t. zn. nagrody bę: 
dą udzielane przez losowanie za 'rozwią 
zanie chociażby jednego zadania z da 
nego tygodnia. Oprócz tego 1) za naj- 
bardziej pomysłowe i najlepsze odpo- 
wiedzi, 2) za największą ilość zdobytych 
punktów będą udzielane nagrody raz na 
miesiąc. 

Redakcja prosi 0 nadsyłanie zadań 
własnego pomysłu i ewentualnych zapy- 
tan i planów. 

Rozwiązania z kilku numerów przysy- 
łane w kopercie należy nadsyłać na osob 
nych kartkach. 

Zadania własnego pomysłu należy 

nadsyłać na karłkach pisanych  jedno- 
stronnie. Rozwiązanie tych zadań należy 
napisać łak by zadanie można było od- 
dzislić od rozwiązania. 

Termin nadsyłania rozwiązań zadań 

z każdego tygodnia 10-dniowy. | 

1. ODRZUCANKA 

(3 punkty). 

Tonika. Z podanego wyrazu ująć jed 
ną liłerę, a z pozostałych utworzyć no- 
wy wyraz. Z drugiego wyrazu, znowu u- 
jać literę i utworzyć nowy wyraz I t. d. 
aż zosłanie jedna tylko samogłoska, 

2. LOGOGRYF SYLABOWY 

(2 punkty). 

Odgadnąć 7 wyrazów 2-u  sylabo- 
wych o podanych znaczeniach. Pierwsze 

sylaby dadzą rozwiązanie. Znaczenie wy 
razów: 

1. Inaczej desperacja. 
2. Chęć oderwania się od ziemi — 

ku lepszemu. Wspak. 

3. Lokal rozrywkowy. 
4, Inaczej czar. 
5. Dawna opłata wjazdowa. 
6. Zostaje ze zboża, 

7. Planeta, lub bogini. 

3. ZADANIE GEOMETRYCZNE 

(2 punkty). 

Podzielić kwadrał dwoma prostymi, 
aby z otrzymanych części otrzymać 2 rów 
ne kwadraty.   

  

Silne wody Ssiarczane — błoto 

KĄPIELISKO KEMERE (ŁOTWA) 

Doskonałe rezultaty przy reumatyzmie, 

4. REBUSIK 
(3 punkty). * 

(Rozwiązanie proste 7 literowe). 

| Njo C+A 

  

  

  

5. UZUPELNIANKA 

(3 punkty). 
  

  

  

  

              t 

Puste pola zapełnić literami tak, by 
powstały wyrazy o następującym znacze- 

niu: 

  

„ Inaczej narząd. 
„ Sztuka muzyczna. 

„ Malowidło. 
„Port nad Morzem Czarnym. 
„ Ubiór liturgiczny księdza. 
Litera początkowa wspólna). 

"
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t. PRZEMIANA 

(2 punkty). 

W wyrazie „Kura” zmienić jedną li- 

terę tak, by powstał nowy wyraz. W no 

wym wyrazie znów zmienić literę, by 
znów otrzymać inny i t. d. Osłatni wy* 

raz będzie miał wszystkie litery inne niż 

pierwszy. 

7. REBUSIK 
(2 punkty). 

Pa 
22 PA 

  

      
Jeśli trudność wielką sprawia, 

Policz, postaw zapytanie. 

8. SZARADA 

(6 punktów). 

Jeśli całość ma gosposia, 
Więc na obiad danie raz 
Jeśli postu niema, — będzie prosię 

Jeśli post — to w wielkim domu 
Będzie jesiotr przywieziony — 
Od tych krain gdzie ku Wołdze 

Drugie — plerwsze wody gna. 

Gdy jest pierwsze, — drugie, (pół), 

Więc na strucle szykuj stół. 
A gdy zjedzą obiad smaczny 
Szykuj karty, — będzie gwarno, 

Będą „Drugie—trzy (część), —pik, bez ału” 

Mówić — licytując się z zapałem. 

jodowe. Czynne cały rok. 

podagrze, neuralaiach (ischias), bez- 

9. TRÓJKĄT MAGICZNY. 
(3 punkty). 
  

    

    

                  

Znaczenie wyrazów: 

1) Inaczej dziennik. 
2) Stolica europejska. 
3) Cyfra. 
4) Zaimek osobowy (wspak). 

5) Zaimek. 
6) Samogłoska. 

10. ŻARCIK. 

(1 punkt) 

Jakie zwierzę tak samo dobrze widzi 
z przodu jak z tyłu. 1 

SNES TED TNEY ET E ES ETITS 

Towarzystwo Kursėw 
Techn'cznych w Wilnie 
prowadzi następujące kursy: 1) Pomocników 
mierniczych — 6 i pół mies., 2) Dozorców 
drogowych — 6 i pół mies. 3) Dozorców 
Melioracyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio- i 
Elektrotechnicznych — 5 i 7 mies., 5) Wy- 
robów betoniarskich i tynków szłachotnych 
— 4 mies., 6) Techniczno - Kreślarskie Żeń- 
skie — 6 i pół mies., 7) Samochodowe i mo- 
tocyklowe z warsztatami — 2 mies., 8) Ko- 
tespondencyjne w dziale budowlanym i dro- 
gowym o poziomie średnim. Kursy są połą- 
czone z zajęciami praktycznymi i dają słu- 
chaczom wiedzę fachową w zakresie, po- 
trzebnym do wykonywania fachu. Zajęcia 
na kursach, oprócz korespondencyjnych i sa- 
mcchodowych, odbywają się w okresie zi- 
mewym, w godzinach wieczornych poczyna- 
jąc od 25 października. Informacyj udziela 

i podania przyjmuje kancelaria Kursów w 

godzinach od 17 do 19. Wilno, Holendernia 

Nr. 12, gmach Państwowej Szkoły Techni- 

cznej, tel. 171. 
Mu i > 

„mowocześnie założone plan*acje owoco- 

we, to drzewka, krzewy i sadzonki truska- 

wek z Centrali Zaopatrzeń Ogrodniczych. 

—н 

INTERNATY DLA UCZNIOW I UCZENIC 

SZKÓŁ ŚREDNICH I ZAW >DOWYCH n- 

wadzone przez Instylut „Caritas* Archidie- 
cezji Wileńskiej przyjmuje ucrniów i ucze- 

nice szkół średnich i zawodowych na miesz- 

kanie wraz z pełnym utrzymaniem. całko- 

witą. opieką wychowawczą i oećlrą' pomocą 

naukową. Kierownictwo fach” ychć sił za- 

konnych Ogród 1 dyspoztcji młodzieży. 

Zgłoszenia przyjmuje się w Instytucie „Ca- 

ritas* Wilno, ul. Zamkowa R w godzinach 

urzędowych od god” 9 `о 15 codziennie z 
wyjątkiem świąt. ? 

sadzić truskawki I byliny 

Teraz czas zamawiać drzewka owocowa 

Poleca ogrodnictwo W. WELER Wilno, “a- 

dowa 8, tel. 10-57. Sz. Kl: zapraszamy 

odwiedzać nasze szkółki. Cenniki wysyłamy 

  
dzietności. chorobach kobiecych, złej przemianie materii, schorzeniach sercowych, 

żołądkowych, wątrobianych I jelitowych, jak również przy katarach górnych dróg odde- 
chowych, ogólnym wyczerpaniu i nerwowości. 

Kapiele lecznicze wszelkich rodzajów, 
kuracje dietetyczne, inha'acje. Biblioteka, muzyka, sporty, 
— idealne miejsce wypoczynkowe, 

4-tygodniowa kuracia z pokojem i utrzymaniem w hotelu uzdrowiskowym zło- 

tych 370, to samo w pensłonatac" prywatnych złotvch 210. 
Informacje i cenniki: Kemeri, Saravotu Iestade. 

nowoczesne aparaty do badań i terapii, 

wspaniały park, cudowna plaża 

  

kupisz, sprzedasz i zamienisz wszelkie książki szkol- 

Najdogodniej ne i uniwersvteckie nowe i używane w ksierarni 

D. WAKERA, Wilno, Wielka 38, ró$ Sawicz, tel. 16-36 

Nieodwołalnie tylko dziś I jutro 

| TAJNY PLAN 
I ZBUNTOWANA 

W rol. gł: Katarzyna Hepburn | Nerbert Marshall. Dramat młodej dziewczyny nieuśw. 

uie znającej życia... Dzieje kobiety, która jest ofiarą fałszywej moralnošci... — DODATKI 

    
  

  

  

POLSKIE TINO Ostatnie dni monumentalnego filmemu polskiego 

SWIATOWID | Ty, co w Ostrej Świecisz Bramie 
W rolach czołowych kwiat aktorstwa polskiego: Bogda, Želichowska, Junosza-Stępowski 

Cybulski, Sie'ański, Kurnakowicz i inni. Film dla milionów. Film, który porwie wszyst- 

kich. Film. wiary, nadziei, milości i poświęcenia. Nad program: AKTUALIA 

OGNISKO Dziś. Oszałamiający przepychem wystawy, rozbrzmiewają : 
ь wspaniałemi melodiami i chórami rosyjskimi, potężny epos 

ku kai OCZY CZARNE jennej Rosji pt. 

W rol. gł: Harry Baur i Stmona Simon. Znakomity chór cygański. Balet rosyjski. 
Pocz. scans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. Nad program UsOŻNAICONE DODATKI.   

bezpłatnie. 

Ostatnie wzory koszul 
krawsłów, piam 

W. Nowicki 
W Ino. Wielka 30 

Modne swetry, pulo- 
wery, wytworna ga- 
lanteria, konfekcja 

Szukam pracy: 
w charakterze pra- 

cownika krawieckie- 
go, przyjmuję obsta- 
lunki w zakresie kra- 

wieczyzny 
Rozbrat 24 m. 1 

  

Niania 
poszukuje posady do 
dzieci, z praktyką, 
cierpliwa, bardzo lubi 
dzieci, zna szycie do: 
mowe. Oferty do Re- 
dakcji „Kurjera Wil." 

pod „Niania” 
  

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, Syfilis. 

narządów moczowych 
od g. 9-1 I 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 
ul. Wileńska 28 m. 3 

telefon 2-77 

ZGUBIONY 
kwit lombardowy 

nr. 33766 na Im Ml- 
chaliny A 'amskiej - 

unieważn'a się 

  

  

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Saw.cz 
Cnoroby skórne, 

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

DOKTÓR MED. 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I moczopłcio- 
we — ul. Zamkowa 15 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od g. 8—1 I od 3-8 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne 1 moczopłe. 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od 9—1 i 3—8 
w niedzielę 9—1 

  
  

  

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjm. od 9 r. do 7 w. 

J Jasińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, ob. Sądu 

Nauczycielki, 
bony, wychowawczy« 

nie i wszelkiego ro= 

dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun+ 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 

12-06, czynne od 4 
8 do 15-ej. 

  

    

        
       
       

    REDAKCJA i ADMINISTRACJA : 

Konto P.K.O 700.312 

Centrala — Wilno, ul Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rę opisów nie zwraca 

UOZTRZWE TER ZOZAKP DO WZOTOZZEWI CZERŃ". TZZIOAZZICWZOREŚKO ODZNACZ ED 

Mydawnictwo „Kurjer Wileński” Sp. z o. o. 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Przedstawiciele:    

  

     

Oddziały Nowogródek. nl. Kościelna 4 

Baranowicze, ul. Mickiewicza ł 

Klec, Nieśwież. Słonim, 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejk: 

Druk. „Znieź”. | 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszetiem do domu w kraju —3 zł., za gra- 

nicą 6 zł.. z odbiorem w administracji zł. 250 

na wsi. w miejscowościach gdzie nie ma 

cztowego ani agencji zł. 2.50 

a 
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Redaktor odp. I 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cy! 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Z 

i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie 

prawo zmiany terminu druku ogloszeń i nie prz 
Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 

za wiersz jednoszp, 

frowe i tabelaryczne 50%. Układ 
y. Za treść ogłoszeń 

jmuje zastrzeżeń miejsca. 016.30 i 17 — 19. 

TENS 
AN PUPIAŁŁO,


