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a wiecej taktu 
Cheielibyśmy, aby ludność naszej 

ziemi szanowała swoich wojewodów, 
wójłów i starostów, a również i preze 
sów огах przewodniczących różnych 
organizacyj społecznych, każdego 
oddzielnie za jego własne zasługi. 

Administracja państwowa działa w 
takiej sferze, w której obowiązuje 
przymus dla każdego, czy chce czy nie 
chce. 

By administracja była szanowana 
wystarczy, aby przymus był stosowa- 
ny celowo i sprawiedliwie, według za 
sad każdemu dobrze wiadomych. 

Q ile obywatel otrzyma mandat 
karny za nieokiełzanego . konia na 
szosie nie będzie szemrał. Nabierze 
szacunku do władzy, która nie tylko 
wydaje zarządzenia, ale i pilnuje ich 
wykomania. я 

Jeżeli jednak komuś jednemu spo 

rządza protokół za brudny ustęp, a in 
nym gospocarzom nie, chociaż wszys 
cy mają brudne ustępy, podejrzliwy 

wieśniak zaraz zaczyna szukać przy- 
czyn, dlaczego to właśnie jego zaszczy 
cił swą wizytą p. posterunkowy, a nie 
kogoś z sąsiadów. 

Dobrze jest, jeżeli p. posterunko- 
wy. p. komendant posterunku i jego 
zwierzchnie władze stoją zdala od 
bieżącego życia społecznego, o ile nie 
przejawiają sami żadnej inicjatywy w 
miejscowych poczynaniach, żadnych 

sympatyj i antypatyj, są stróżami po 
rządku i bezpieczeństwa i na tym ko 
niec. Wówczas nikt nie posądza ich 
6 stromniczość, o chęć oddziaływania 

przez wyzyskanie posiadanej w ręki 

egzekutywy dla innych celów niż pra 

wcm przewidziane. 
ILludność nabiera wówczas zaufania 

do ich obiektywizmu, widzi olbrzymią 

różnieę pomiędzy egzekutywą naszą, a 
dawną egzekutywą zaborcy. 

Zaufanie ludności, to największy 

starb kaźdegę reżimu, każdej władzy, 
ażdej egzekutywy. 

A życie społeczne, a różnego rodza 
ju organizacje dobrowolne niech się 
rozwijają jak najbardziej samorzut- 
nie i niezależnie. Niech ludność wie, 

że to jest zupełnie co innego, że to jest 
sfera działalności dobrowolnej, że za 
rząd organizacji nie jest ani bliższy 
ani dalszy przedstawicielowi władzy 
niż każdy inny obywatel, że za każde 
wykroczenie będzie tak samo odpowie 
działay. 

"Takiego jasnego, wyraźnego po- 

stawienia sprawy wymaga dobro i czy 
stość pracy społecznej, zwłaszcza na 
naszym terenie, gdzie wieśniakowi ty- 

tułem zastarzałej sugestii z dawnych 
lat wydaje się, że wszyscy ludzit od 
hiego imteligentniejsi, a więc i wójt, 

i komendant, j ksiądz, i nauczyciel, i 

ziemianin, i prezes organizacji stano 
wią jedną paczkę, jedną mafię prze 

ciwko niemu, biednemu wiejskiemu 
człowiekowi. 

Raz już trzeba byłoby przełamać 

to uprzedzenie, sięgające chyba pańsz 

czyźnianych czasów i wykazać, że tak 

nie jest, że to są urojenia, utrymują 
ce się tylko dzięki ciemnocie. 

Nie da się oczywiście tego zrobić 
od razu. To jest długa, żmudna praca 
praca jeżeli sie pokoleń, to pokolenia. 

Już dziś jest bardzo wiele okolic, 
gdzie ta sprawa wygl;da nie najgo- 
rzej. Obudziło się poczucie godności i 
praw obywatełskich. Tam nawet naj 
drobniejszy rolnik nie da sobie w ka 

szę.dmuchać. Zna swoją wartość i swo 

je prawa, a to sprawia, że i na wła- 

dzę i na różnych do niedawna mimo 
wolnych potentatów i półbogów miejs 

cowyeh spegłada inaczej — bardziej 

ufnie.ł bardziej przyjaźnie. 
To jest największy dorobek kil- 

kunastu lat niepodległości. 

  

   

    

dlatego szczególnie 

niechętnie spoglądamy na wszystko, 

co mogłoby naruszyć niezbędną grani 

  

cę pomiędzy sfera działania admini- 

stracji, a sferą działania organizacyj   

społecznych. 
Fakty, Itire świadczą o naruszeniu 

tej granicy rejestrujemy i piętnujemy 
w naszym pismie. 

Ostatnio z tego powodu musieliśmy 
zamieścić w numerze z dnia 5 bm. 
dwa urzędowe sprostowania. 

W jednym z tych sprostowań czy 
tamy: 

„Prawdą jest, iż policjanci po- 
włatu stołpeckiego, poza godzina- 

mi zawodowych obowiązków oraz 
lokalami służbowymi, kierując się 
poczuciem obywatelskim I społecz 
nym, organizowali — za zachętą 
też swych policyjnych przełożo- 
nych — w różnych miejscowościach 

szereg odczytów na tematy LM i K, 
w czasie których część obecnych 
słuchaczy dobrowolnie, w całym 

tego słowa znaczeniu, zapisywali 
się przeważnie na członków zbło 
rowych z 10-groszowymi składkami 
miesięcznymi, natomiast nieprawdą 
jest, by ta praca poszczególnych 
policjantów była związana z ja- 
kołwiek sposób z obcą dla nich 
sprawą budowy nad Niemnem przy 
stani — schroniska w Stołpcach, 
albo teź miała charakter przymuso 
wego werbowania członków, zwła 

szcza przez komendantów posterun 

ków, oraz ściągania aż złotówko 
wych składek miesięcznych, skut 
klem czego powodowało utyskiwa 
nie choćby pojeńdyczych mieszkań 
ców, gdyż organa bezpieczeństwa 
bardzo dobrze znają ciężki stan ma 
terialny ludności wiejskiej, we 
wschodnich połaciach kraju i nie 

pracują dla zdobycia wyników mate 

Halnych lecz wyłącznie pod kątem 
widzenia propagandowego, w myśl 
zdrowych zasad | dobrze przemy- 

słanych wytycznych swych policyj- 
nych przełożonych, znających rów 
nież miejscowe stosunki wschodnie 

  

go pogranicza 
Właśnie o to nam chodziło. 
Nie wątpimy w dobrą znajomość 

miejscowych stosunków przez policję 
i jesteśmy pełni uznania dla jej po- 
sławy, ofiarności i sprężystości. 

Ale właśnie dlatego chcielibyśmy 
powstrzymać ją od wchodzenia na te 
reny nieodpowiednie, na których jej 

dobra sława może ulec nadszarpnię 
ciu. Wojsko nie powinno mieszać się 
do polityki, policja — do pracy społe 
cznej. Nie powinna werbować człon- 
ków nawet do L. M. i K. Skutki tego 

są akurat takie jak w sprostowaniu. 
Ściągano składki po 10 gr. i całkiem 
dobrowolnie, a tymczasem już nasze- 
mu sprawozdawcy ludność opowiada- 
ła, że ściągają pod presją po 1 zł., i že 
za te pieniądze budują przystań w 

Słołoesch na- Niemnie. 

Czyż nie jest to najlepszym dowodem, 
Że w ogóle nie trzeba było urządzać od 
czytów za pośrednictwem policji. 

Efekt propagandowy w wyniku 
ostatecznym wypadł bardzo  słabol 
Wypadł na minus! Ludność na przy 
stań nad Niemnem patrzy napewno { 
jak na osobistą krzywdę. Bo to i skład | 
ki na to poszły, i prawdopodobnie po 
nadto jakieś pożyczki, czy dotacje. W 
każdym razie jakiś grosz publiczny. A 
korzysta z tego kto? Nie fioła narodo 
wa i nie owi członkowie nadzwyczaj 
ni płacący po 10 gr. miesięcznie, a 
tylko p. starosta, (bo ma tytuł do sła 
wy, miał co otwierać i co poświęcać), 
no i jego urzędnicy (bo mają gdzie 
przechowywać swe łodzie i kajaki), 
Dla L. M. i K.4 dla miejscowej łudnoś 
ci korzyść z tego żadna. 

Nie było dostatecznych racyj, aby 

w tą całą imprezę mieszać mundur po 
licyjny i robić odstępstwo od zasad 
zwykłego taktu. 

Piotr Lemiesz. 
SENTINEL TNT I 

Min. Beck odbędzie rozmowy z min. Delbosem 
WARSZAWA (Pat). Józef Beck, | wić z francuskim ministrem spraw za 

minister spraw zagranicznych, udając | granicznych obecną sytuację między 
się do Genewy, zatrzyma się w Paryżu 

na zaproszenie p. Yvon Delbos, fran 
cuskiego ministra spraw  zagranicz- 
nych, celem zwiedzenia wystawy mię 

dzynarodowej w Paryżu. P. min. Beck 
skorzysta z tej sposobności, aby omó 

narodową. 

P. ministrowi towarzszą do Pary 
ża dyr, gabinetu ministra p. M. Łu- 
bieński i sekretarz osobisty p. P. Sta 
rzeński, 

Hitler w Norymberdze 

na zjeździe partyjnym 
NORYMBERGA (Pat). Dziś o godzi | ler. Z chwilą przybycia kanclerza roz 

nach popołudniowych przybył z Mo- | począł się oficjalnie 9-ty dzień partyj 
nachium do Norymbergi kanclerz Hit | ny narodowo + socjalistycznej partii. 

Na 150 milionów funtów szteri. 
pożyczek otrzymały Chiny 

LONDYN (Pat). Podróż chińskie- | łuz tych informacyj otrzymać miał 
go min. finansów po Europie przynios | przyrzeczenie kredytów w ogólnej wy 
ła korzystne rezultaty. Dr. Kung wed | sokości 150 milionów funtów szt. 

De la Rocque chce się zrehabiliować 
Sąd na podstawie zeznań b. premiera rozstrzygnie 

czy „Croix de Feu* otrzymywał subwencje 
PARYŻ, (Pat). Przewódca f. zw. fran 

cuskiej parlii społecznej płk. de la Roc 
que, kłórego szereg dzieników i polity 
ków prawicowych atakowało od kilku dni, 
zarzucając mu, że pobierał w swoim cza 
sie subwencje od rządu z ft. zw. tajnych 
funduszów, wystąpił ze skargą sądową 
przeciwko 17 wybitnym politykom i dzien 
nikarzom, oskarżając ich o zniesławienie 
1 oszczerstwa. 

We wszysikich tych skargach płk. de 
la Rocque wskazuje jako świadka b. pre 
miera Andre Tardieu, na którego więk- 
szość publicystów i poliłyków, alakują- | 

cych płk. de la Rocque, powoływała się 
jako na tego, który mlał płk. de la Roc- 
que doręczać owe subwercje w wyso 
kości 20 tys. franków miesięcznie. 

Hiszpańska młodzież 
w Berlinie 

BERLIN (Pat). Dziś podejmowa- 

na była w stol. Rzeszy delegacja prze 
wódców młodzieży z Hiszpanii. Mło 
dzież hiszpańska zwiedzała miasto. 

Podczas przyjęcia odbyła się wymia 
па serdecznych przemówień. 

WILNO, wtorek 7 września 1937 Г. 

WILENSKI 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

  
Głównodowodzący siłami japońskimi w 

  

    
P. Premier 

u P. Prezydenta R.P. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy* 

dent R. P. przyjął dziś pana prezesa 
rady ministrów gen. Sławoja Skład 
f(kowskiego, który informował Pana 
Prezydenta R. P. o bieżących pra- 
cach rządu. 

Sowiety winią Włochy 
o rzucanie torped 

RZYM (Pat). W dniu dzisiejszym 
ambasada sowiecka przesłała do mini 
stra spr. zagr. Ciano ;.0: ;, ktcra przy 
pisuje Włochom odpowiedzialność za 
zaatakowanie dwóch statków rosyj- 

skich na wschodnich wodach morza 
Śródziemnego 

Na notę tę min. Ciano natychmiast 
odpówiedział, stwierdzaj że Wło 
chy odrzucają odpowiedzialność za 

wypadki ataxowania słatków sowiee 

k:ch oraz odpierają en bloc wszystkie 

żuCania, zawarte w nocie, 

  

  
  

  

Cena 15 gi 

  

Z wojny chińsko-japońskiej 

północnych Chinach gen. Kiyoshi Katsukł 

(na prawo) w swej kwałerze w pobliżu Tien Tsingu (zdjęcie u góry). 
Ы Japońscy żołnierze wkraczający do Pekinu (zdjęcie u dołu). 

Święto prowincyj francuskich 

   

Zdjęcie przedstawia grupę uczestników dorocznego święta „Prowincji 

Francuskich”. 

  

Statki sowieckie 
zatrzymzły statek 

koreański 
TOKIO (Pat). Agencja Domei do 

nosi: Wczoraj ok. godz. 13 statki so 
wieckie zatrzymały na rzece Tumen 
statek patrolujący „Asakazemaru* 
rządu krajowego w Korei. 

*_ Władze koreańskie złożyły ener 

giczny protest na ręce konsula sowie 
ckiego w Kaijo, a jednocześnie spra 
wę przekazano japońskiemu minist- 
rowi spraw zagranicznych. 

Angielscy robotnicy 
žądalą 40-godzinaego 

tvardnia pracy 
LONDYN (P: 

zawodowych z: 
ciu rezolucji ża 

inych w p 
gednia pr 

godzin pr 

U). Kongres związków 
ończył się po przyję 

jącejsustaw Gchron 
myśle, 40-godzinnego ty 
' | zakazu dodatkowych 
у Ча młodzieży 
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Коп owad ło podwodnych | sanaltów 
na Merzu Sroddizieraazauj sa 

położy Francja i Anglia, bez wzglęcu na 

LONDYN (Pat). Foreign Office wy 
słało wczoraj instrukcje do 10 swych 
przedstawicieli zagranicznych, poleca 
jąc im by współnie ze swym kolegą 
francuskim dokonali dzisiaj łącznej 
demarche w 10 stolicach europejs- 
kich w eelu zaproszenia przedstawi 
rieli 10 rządów na konferencję, któ 
ra odbędzie się w piątek dnia 10 wrze 
śbią w Szwajearii w pobliżu Genewy. 

Zaproszenia francusko - brytyjskie 
na tę konfereneję wystosowane będą 
w dniu dzisiejszym do następujących 
10 rządów: 

1) Do państw śródziemnomorskich 
— Włoch, Jugosławii, Grecji, Turcji, 
Alhanii i Egiptu: 

2) Do trzech państw czarnomor- 
skichr =— Rosji sowieckiej, Bułgarii i 
Rumunii, oraz 3) do Niemiec. 

Konferencja w gronie tych 12 
państw zajmie się omówieniem zarzą 
dzeń przeciwko korsarskiej akcji łą 
dzi podwodnych i samolotów. 

W. Brytania zamierza zapropono 
wać: by począwszy od określonej da 
ty wszystkie okręty wojenne państw 
biorących udział w konferencji, otrzy 
mały polecenie żałapiania jako kor- 
sarskich wszelkich łodzi podwodnych, 
które znalazłyby się na morzu Śród- 
ziemnym. Aby uniknąć nieporozu- 
mień, państwa przystępujące do ukła 

    EA 

  

   

śródziemnomorskiej 
du nakazałyby wszystkim swoim 10- 
dziom podwodnym pozostawać w por 
tach lub na wodach terytorialnych, O 
ile w ezasie ćwiczeń okazałaby się ko 
nieczność wyjścia poza te granice, ło 
dzie podwodne 12 państw pływałyby 
na powierzchni wody, niezanurzone, 
wywieszając swą flagę oraz komuni- 
kując swą nazwę i przynależność każ 
demu sprawdzającemu ją okrętowi 
wojennemu. ' 

Obie strony walczące w Hiszpanii 
ostrzeżone zostaną, że ich iodzie pod 
wodne nie podporządkowujące się 
tym zarządzeniom ulegną zatopieniu 

lub zniszezeniu. 
Konferene,a zajmie się również a 

tokami bombowymi samolotów na 
statki i okręty płynące po morzu 
Śródziemnym. Rząd brytyjski zdecy 
dewany jest nałegać, aby konferencja 
hezzwłocznie powzięła postanowienia. 
w przeciwnym razie W. Brytania i 
Francja wraz z państwami, które nie 
będą się opierały wspólnym zarządze 
nium bezpieczeństwa, podejmą działa 
nia bez oglądania się na inne państ- 
wa. 

EDEN UDA SIĘ OSOBIŚCIE. 
LONDYN (Pat). Agencja Reutera 

donosi, że minister Eden zdecydował 
się wziąć osobiście udział w śródziem   

  

   
ESI eu sasas EAN 

Anolia gotowa uznać aneksię Alsynii 
hy ściągnąć Włochów z powrotem do L.N. 
LONDYN (Pat). Wieczorem pis- 

ma londyńskie donoszą o rozmowie, 

jaką odbył dziś brytyjski charge d'af- 
faires w Rzymie Ingram z min. Ciano 
na iemat załatwienia sprawy abisyn- 
skiej w Lidze narodów. Przedstawi- 
cieł W. Brytanii starał się uzyskać wy 
jeśnienie, czy Włochy powrócą do Li 
gi Narodów, o ile kwestia Abisynii zo 
stanie załatwiona. 

Min. Ciano oświadczył, że o ile 
Liga Narodów zwolni państwa, będą 
ee członkami Ligi, z zobowiązania nie 
uznawania suwerenności włoskiej w 
Abisynii, to wówezas zarówno W. Bry 
tania, jak i inne kraje, posiadać będą 

я wolną rękę co do uznania suwerenno 
ści włoskiej, jeżeli pragnęłyby to u 
czynić Załatwienie kwestii abisyńskiej 
w Genewie stworzyłoby dla Włoch sy 
tuseję, w której sprawa powrotu do 
Genewy mogłaby być rozważana, Acz 

| kolwiek powrót ten uzależniony był- 
by jeszeze od dalszego rozwoju sytua 
cji międzynarodowej. Inaczej mówiąe 
jak twierdzą wieczorne dzienniki lon 
dyńskie, Włochy nie przyrzekają pow 
rotu do Ligi wrazie załatwienia kwe 
stii abisyńskiej, lecz zastrzegają śię, 

| ż2 ostateczną decyzję powczmą póź: 
niej. 

Grupy szkodnicze w ZSRR 
8 rozstrzelanych 

MOSKWA, (Patj. W niektórych rejo 
nach obwodu leningradzkiego, jak dono 
si prasa zostały wykryte antysowieckie 
szkodnicze grupy, które stawiały sobie za 
ce! rozbijanie kołchozów I dyskredytowa 
nie Ich w oczach ludności. 

Dla osiągnięcia tego celu grupy te po 
drywały siły gospodarcze kołchozów 
przez wprowadzanie wadliwego płodo- 

zmlanu, niszczenie żywego Inwentarza, 
hamowanie mechanizacji rolnictwa I t. @. 

Naprzykład w niektórych kołchozach 
Łasiewano pomieszane z pszenicą Żyto, 

| a następnie zmuszano kołchozników do 
wyrywania żyła lub pszenicy. 

Wszyscy członkowie szkodniczej gru 
py prawicowej w rejonie ostrowskim, 207 
stali skazani na karę śmierci przez roz- 
strzelanie. Z pośród członków grupy w 
rejonie krasnowardejskim 8 zostało skaza 

nych na śmierć, 2 zaś na kary po 10 lat 
więzienia. Proces grupy rejonu sowcho- 

godzkiego jeszcze trwa. 
Jak donosi prasa — „wyroki śmierci 

zostały przyjęte przez ludność z entuzjaz 

mem”. 

  

Wystawa BRezci iQ WGE 

RADIO dla MIAST i WSI 
KASYNO OFICERSKIE 

* 15.1X — 1.X 1937 r. 
  

F.nlandia pobiła An 
HELSINGFORS (Pat). Sensacyjny 

mecz lekkoatletyczny Anglia — Fin- 
Jandia o pierwszeństwo wśród potęg | 
jekkoatietycznych Eure_y zakończył 
się zdecydowanym zwycięstwem Fin- 
landii w stosunku 92:67, 2 więc róż: 

glię w lekkoatletyc 
| nicą 25 pkt. AZ 

Ponieważ Anglia wygrała niedaw- 
| no z pełną reprezentacją Niemiec mo 
,źżma na podstawie tego wyniku uwa 
żać Finlandię za największe mocarst 
wo lekkoatletyczne w Europie. 

  

Koncesjonowane przez Kuraterium O. S. W. 

Koedukacyine Ku rsy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedykt yńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZTAŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 2) do klasy £-ej, 
gimnazjum dawnego typu (duża matura). Przygotowuje do egzaminu z 4-ch klas 
imnazjum nowego typu oraz 6 i 8 ej klasy dawnego typu (mała i duża matura). 
ydział Humanistyczny i Metematyczno-Przyrodniczy. — KURS ZAWODOWY. — 

STENOGRAFIA. — Nauka trwa 10 miesięcy. Przy kurszch pomoce naukówe- 
pracownia fizyczno-chemiczna i przyrodnicza. 

sów czynny codziennie od godz. 
Lekarz szkolny. Sskretariat Kur 

10—13 i 16—19 prócz niedziel i świą*. 

  

  

wynik konferencji 

ncmorskiej konferencji, mającej od 
być się w Genewie. Data wyjazdu mi 
nistra Edena z Anglii nie została do 
tychczas ustałona, nie ulega jednak 
wątpliwości, że weźmie on jeszcze u 
dział w posiedzeniu rady ministrów, 
które odbędzie się w Środę. 

  

  

Min. Akel po trzydniowej wizycie 
opuścił Polskę 

OBIAD U P. PREZYDENTA R. P. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 

R. P.i Pani Mościcka podejmowali 
dziś śniadaniem p. min. spraw zagra 
nieznych Estonii Akela z małżonką. 
W przyjęciu tym wzięli między in. u- 
dział: min. spraw zagranicznyci Beck 
z małżonką, min. Świętosławski, min. 
Roman z małżonką, min. Kościałkow 
ski, podsekretarz stanu Szembe”: 
ni. — i 

ODJAZD DO WIEDNIA. 
WARSZAWA (Pat). W dniu dzi- 

siejszym o godz. 17.10 opuścił War 

szawę po trzydniowej wizycie oficjal 
nej w Polsce, estoński minister spraw 
zagraniczyych Fryderyk Akel z mał 
żorką oraz towarzyszący panu minist 
rowi dyrektor departamentu minister 
stwa spraw zagraniczneh Estonii, p. 
Kaasik. 

Na dworcu Głównym obecni byli, 
przy pożegnaniu pana ministra Ake 
la, minister Beck z małżonką, wicemi 
nister Szembek i inni. 

P. ministrowi Akelowi, który je- 
dzie do Wiednia, towarzyszy do gra 
nicy radca MSZ Kościałkowski. 

  

Chińczycy trzymają sie 
pomimo silnega ataku japońskiego 

Wykretna nota pajońska w sprawie 
ostrzelania samochodu ambasadora 

angielskiego 

NANKIN (Pat). Komunikat oficjal 
ny donosi, że siln: ataki Japończy” 
ków na odcinku Jangłse Pu i Hong 
Kiu zostały odparte. Stanowiska chiń 
skie pozostają bez zmiany. Samoloty 
chińskie bombardowały japońskie ok 
ręty w Wu Sung, Bomhy lotnicze tra 
fiły w dwa kontrtorpedowce i jeden 
krążewnik. 

SZANGHAJ (Pat). Agencja Domei 
donosi, iż dzisiaj o godz. 6 rano siły 
japońskie rezpoczęły ofenzywę na 
wschodnim odcinku frontu szanghaj 
skiego. 

O godz. 9 (czas miejscowy) Japoń 
ezycy zajęli miejseoervość Namwang 
Cziatse, położeną na północ od uni- 
wersyłetu, W godzinę później zajęto 
Czih Pinez Jaug. 

Atak | apoński — przewaga 
chińska 

SZANGHAJ (Pat). Chińska agen- 
cja Central News potwierdza, że woj 
ska japońskie zaatakowały dziś rano, 
przy poparciu artylerii i lotnictwa po 
zycje chińskie wzdłuż drogi Szanghaj, 
— Wusung. © godz. 13 trwały walki 
w których zaznaczała się wyraźnie 
przewaga wojsk ehińskich. 

Jaańczvcy zajsii Pae-Czan 
SZANGHAJ (Pat). Agencja chiń- 

ska „Central News* donosi, iż wojska 
japońskie zajęły wczoraj stare miasto 
Pao Czan po gwałtownej wałee. Woj 
ska chińskie cofnęły się na Wnię, idą 
»cą z Yue Pu do Sze Tse Liny w od 

legieści 2 klm na zachód od Pao Czan 
i dziś o świcie podjęły kontratak. W 
godzinach rannych gwałtowna wałka 
jeszcze trwała. 
ASDP TDO ASUS ASTRA 

Plaga niedžwiedzia 
w F ulanGii 

HELSINKI, (Pał). W północno-wschod- 
niej Finlandii grasować zaczęły niedźwie 

dzie. Liczba ich znacznie się powiększyła 
z powodu przedostania się do Finlandii 
niedźwiedzi z arelii sowieckiej, niedźwie 
dzie te, kłóre uciekały przed pożarami 
lasów, porywają w biały dzień bydło 
wieśniaków finlandzkich. Z Qulu donoszą, 
iż niedźwiedzie porwały 16 owiec.   

TOKIO (Pat). Japoński minister 
spraw zagranicznych Hirota złożył 
wczoraj na ręce ambasadora W. Bry 
tonii w Tokio odpowiedź na brytyj- 
ską notę w sprawie incydentu z am 

basadorem Hugessenem. 

Ambasador W. Brytanii w Tokio 
oświadczył, iż nota ta ma cnarakter 
prowizoryczny. Jaklkodwiek szczegóły 
jej zachowane są dotychczas w iajem 
nicy, to jednak z oświadczenia mini 

stra spraw zagranicznych Hiroty w 

izbie reprezentantów wynika, że nota 

ta nie zadowoli rządu „rytyjskiego. 
Minister Hirota stwierdził bowiem, iź 

brakuje jakieńkolwiek dowodów, że 

samochód brytyjskiego  amhasadora 

został zaatakowany przez leiników ja 
pońskich, 

Minister marynarki oświadczył na 
tym samym posiedzeniu, iż jest rze 
czą nie do pomyślenia, aby marynar 
ka lub lotnictwo japońskie mogły do 
puścić się aktu sprzecznego z prawem 
międzynarodowym. 

PERTRAKTACJE. 
LONDYN (Pat). Odpowiedź rządu 

japońskiego, otrzymana w Londynie, 
jak się dowiaduje Reuter, jest przed 

nuotem badania przez Foreign Offi- 
ce. Z treści odpowiedzi wynika, iż 
śiedztwo, przeprowadzone przez wła 
dze japońskie jeszcze nie jest skońe 

19.000 esób 
wyjechało dotąd z Warszawy 

na wystawę do Paryża 
Jak informuje Agencja Prasowa „Kabe!'” 

w okresie od 15 maja do 1 września b. r. 0- 

golra ilość osób, które wyjechały z Warsza- 

wy na Międzynarodową Wystawę do Paryża, 

dochodzi do 10.000. Jeżeli chodzi o reszię 

Polski, to cyfry wyjezdnych są już znacznie 

mniejsze i w sumie nie osiągają wysokości 

kontyngentu zwiedzających, dostarczonego 

wystawie paryskiej przez Warszawę. 

Natężenie wyjazdów z Warszawy do Pa- 

ryża utrzymuje się w dalszym ciągu na b. 

wysckim poziomie. 

Kronika telegraficzna 
— Upalne dni jakie trwają nad brzega 

mi morza polskiego spowodowały podnie 

sienie się temperatury morza polskiego 
o 2 stopnie, tak, że obecnie termomefr 

wskazuje 24 siopnie, a więc ciepiołę taką 
samą w jak najbardziej upalne dni lipca. 

W załoce femperalura waha sie od 26 

do 27 stopni. 
— Rocznicę urodzin króla Piotra dru- 

giego obchodzono bardzo uroczyście w 
całym kraju. W Białogrodzie odbyła się 
rano rewia wojsk w obecności księcia re 

genła Pawła, regentów Słankowicza i Pe 
rowicza, członków rządu i korpusu dy: 

plomałycznego oraz olbrzymich tłumów 
publiczności, która wznosiła enfuzjastycz 
ne okrzyki na cześć księcia regenfa i ar 
mii. 

— Wybuch w kopałni węgła. w miej 
scowości Cyrill (bułgarska Macedonia) na. 
stępił w kopalni węgla wybuch gazu ziem 
nego. Ogółem 40 górników zosłało zasy 
panych. 31 z pośród zasypanych daje sy 
gnały. 9 zginęło. Wobec wielkich trudnoś 
ci w akcji ratowniczej, istnieją tylko słabe 
nadzieje na uratowanie zasypanych w ko 
palni górników, między. krótymi znajduje 
się również I dyrektor kopalni. 

Zuchwały napad bandytów na kasę 
kolejową pod Berlinem 

BERLIN, (Pat). Nocy dzisiejszej na kasę | Urzędnik ten bronił się jednak skułecz- ` 

dworca kolejowego w Hirtsgarten pod › 

Berlinem dokonano zuchwałego napadu 
rabunkowego. Dwóch zamaskowanych | 
uzbrojonych w rewolwery bandyłów za- 
ałakowało urzędnika kontrolującego kasę. 

   

  

eq 

nie, zmuszejąc bandyłów do ucieczki. 
Rabusie zdołali zabrać zaledwie 20 marek 
bilonu. Za ujęcie bandytów prezydent mia 
sła wyznaczył nagrodę 1000 marek. 

  

Otyłość jest często skutkiem 
ziej przemiany materii 

Zioła „Cholekinaza“ Nr. 2 i 3 odpowiednio dawkowane usuwają obstrukcję 
ten najważniejszy czynnik skłonności do tycia. 

Broszury bezpłatnie w laboratorjum fizjołogiczno-chemicznym 

„CHOLEKINAZA“ H. NIEMOJEWSKIEGO, Warszawa, Nowy Świat 5 

craz w aptekach i składach aptecznych   

czone. Pomiędzy brytyjskim 'ambasa 
dorem w Tokio, a ministrem spr. za 
granicznych Rirotą trwają nadal kon 
ferencje dla całkowitego wyjaśnienia 
sprawy. 
ZNKKEII ASTA TNA SSERS ENA 

Nożycami przez prase. 

ABG informacje o Wilale 
czerpie... Z „Kuriera 
"Powszechnege ' 

Jak to, organ narodowo-radykalny współ 

pracuje z pismem fołksfroniowym? Dziwne 

to, ałe chyba tak jest. W inny sposób nie 

można. byłoby sobie wytłumaczyć zbieżnoś 
ci poglądów tych obn pism. ABC. wykrzyku 

je: — 
Otóż Ozon wileūski — to niemał w. 

sta procentach — odšwiežone... BIFWR, 
W siu procentach BBWR,, czy w;słu pra 

cenłach edświeżone, Chyba to drugieyA prze 

cież nie gdzie indziej tylko w „Kurietze Pow. 

szechnym” czyłaliśmy niedawno, że na zjeź 
dzie wiejskim OZN w Wilnie straż przy 
drzwiach trzymali młodzi panowie z,mieczy, 

kami. A więc EWR odświeżone. nabytkiem 
młodych z mieczykami. Doskonale! | 

I dalej: а* 
Ośrodkiem „Kocoweów* w. Wilnie 

stał się majo popularny, sanacyjny „Ku- 
rier Wileński*. Gazeta ta, mzdawana kez 
płainie na jasmarkach i odpustach chłop 
skieh, uitranacjonalizuje, wstydliwie uni- 
kając pbytecznej już deklinacji „państ- 
we, państwowy, państwowema* i t. p. 

Ostatni Zjazd Wiejski OZN-n organi- 

z0wal „Kurier Wileiski“ : 

Qrganizacja byla sprawna, wszystko 
bylo przewidziane — a przemówienia dru 
kowalo się... w dodatku nadzwyczej- 
nym(!) na kilka godzin przed obradami 
Zjazdu. 3 
Dziękujemy za uznanie| Identyczne rze- 

czy pisał © nas kolega po fachu z wileńskie 

go. „fołksfrontowca" przed dwoma tygodnia 

m!, Ponadło dowiadujemy się, że przewo- 

dzą wileńskiemu OZN i redagują! „Kurier 

Wileński” p. p. wicepr. Nagurski i prof, Swia. 

niewicz. Winszujemy szybkiej i dokładnej 

informacji. 

Strach ma wielkie oczy 
Na naczelnym miejscu wczorajsze ABC. 

zamieszcza wiadomość p. t, „Pupile płk. Ko 

ca brykają”. Treść zawiera informacje, że 

kilku działaczy Związku Młodej Polski w 

Warszawie wybiło szyby w sklepie żydow- 

skim i za Ю dostało się do aresziu. To mi 

dopiero skandal! Związek Młodej Polski bóje 

szyby. Cóż więc zostanie dla sympatyków 

ORC. Odbierają im chleb bez ceremonii i 

kwita. 

Ale, czy nie lepiej sprawdzić zamiast się 

niepotrzebnie denerwować przedwcześnie. A 

może owe groźne postacie pogromowiczów ze 

Związku Młodej Pol. powstały w podnicco- 

" nej alkoholem wyobraźni reportera ABC.? 5 

Licytecia 
nie doidzie do skutku 

Głopstwa mielesz, Panie, Lemiesz — dwo 

rował sobie ze mnie kiedyś pan Wysz, w ok 

resie gdy go pasjonowały studia nad ławy ze 

mem Wi а 

Dziś już nie odmawia mnie tauryzmu, a 

tylko z okazji odprawy, jaką dałem r. Wan 

growskiemu mój tauryzm określa jako, pier 

wolny i ogłasza licytację na najlepszy dow 

cip pod moim adresem. " 

Widać, że p. Wysza tauryzm i dowcip jeż 

zawodzi. To mię napawa prawdziwym smut 

kiem. Gdyby bowiem Wysz był w dawnej for 

mie i był tego wart, ogłosiłbym licytację na 

p. Wysza. No i mam poważne dane, że uda 

łchby się mnie jego dowcip zwrócić ostrzem 

w odwrotnym kierunku. 

Ale czynić lego dziś nie warto, 

ho panie Wysz 

kiepsko kpisz. 

    

nian, 

  

"Piotr Lemiesz,



EI w Austrii 

konsolidacja hasłem dnia 
(Korespondencja własna „Kurjera Wileńskiego") 

Wiedeń: we wrześniu. 
Pierwsze dni września przyniosły 

w lym roku wszędzie, jak na komen- 

dę, zakończenie kanikuły letniej i na 
;stkieh odcinkach życia politycz 

ego w rozmaitych krajach Europy 

znać nowe ożywienie i bezpośrednią 
aktywność. Z dziedziny obracania 
się w mglistym kole nieinterwencji 
w sprawy hiszpańskie oraz interwe* 
niowania w konflikcie na Dalekim 
Wschodzie przeszły kancelarie poli- 
tyczne do znacznie realniejszej i bar 

j twórczej pracy nad nowymi pro 
blemami natury międzynarodowej, 
czy też wewnętrznej. 

A więc członkowie Ligi Narodów 
przygotowują się do jesiennej sesji 
genewskiej, mocarstwa zachodnie 
wszczęły gorączkow: dyskusję na te- 
mat układu śŚródziemnomorskiego. 
Mała Ententa odbyła swą jeszcze jed 
ną periodyczną konferenc'ę w Sinaia, 
ttórej rezultat sprowadza się i tym 

razem, według słów komunikatu u- 
rzędowego do stwierdzenia zupełnej 
barmonii i jednomyślności wszystkich 
trzech ministrów spraw zagranicz- 
nych, Połska slaje staje się celem co 
raz częstszych odwiedzin ministrów 
spraw zagranicznych obcych państw 
-— jednym słowem żądny wrażeń po- 
lilycznych mieszkaniec Europy środ 
kowej może z ulgą znowu zwrócić 
swój wzrok stęskniony na kraje naj: 
bliższe, nie potrzebując go wytężać 
uż na półwysep Pirenejski lub zgoła 
na Daleki Wschód. : 

    

  

   

  

    

        

  

Fama głosi, że jedną z podstaw o- 
wych zalet Austriaków jest ich wro* 
dzona skromność i brak zarozumia- 
iości. To też dzisiaj, nie cheąc zacn- 
wiać tej dobrze zasłużonej opinii, nie 
rzuca się Austria na wielkie akcje 
międzynarodowe, przewyższające mo 
że jej sły i znaczenie w świecie. Prze 
tiwnie—nowy sezon polityczny zaina 
ugurował w tym roku kanclerz Schu- 
schnigg przemówieniem na tematy 
wewnętrzne, najbliżej i bezpośrednio 
każdego Austriaka obchodzące. 

    

Sposobność do tego przemówienia 
dało wielkie zgromadzenie Frontu 
Ojczyźnianego; odbyte w miasteczku 
Gross—Gerungs w Dolnej Austrii z 
okazji odbywających się w tamtej 
okolicy manewrów wojskowych. Im- 
preza ta zgromadziła bardzo liczne 
rzesze ludności okolicznej przeważ- 
nie z peśród warstwy rolniczej oraz 
gęste zastępy młodzieży wiejskiej, 
zorganizowanej w sekcji młodzieżo* 
wej Frontu Ojczyźnianego, t. zw. 
„Oesterreichisches Jungvolk*. Na try 
bunie nie brakło najwybitniejszych 
przedstawicieli austriackiego życia 
politycznego, członków rządu, admi- 
nistracji państwowej i kierownictwa 
Frontu Ojczyźnianego. Wśród grom: 
kich i niemilknących przejawów sym 
petit wszedł kanclerz Schuschnigg na 
mównicę, której w ostatnich miesią- 
cach leinich tak rzadko używał. Мо- 
wa jego tym razem nie była poświęco 
na wielkim problemom światowym. 
Kanelerz mówił „pro domo :ua*, mó 
wił do prostej ludności wiejskiej, tak, 
aby go ta ludność mogła zrozumieć 
i usłuchać. 

Lecz właśnie w tej mowie, obliczo 
| na forum wewnętrzne: jakże du- 

| od tego czy jest nim chłopiec 

  

nas momentów i idei mogliśmy zna* 
leźć my Polacy! 

Nawiązując do odbywających się 
na lerenie manewrów mówił kan- 
clerz porywająco i z uczuciem o szezy 

tnym posłannictwie armii austriac- 
kiej, i o odbywających się manew* 
rach, które nie mają być dla nikogo 
ani groźbą, ani przestrogą, gdyż Au- 
stria nie może i nie potrzebuje na 
szczęście nikomu grozić i nikogo 
pczestrzegać. Manewry te, w których 
wzięły w tym roku udział obok ar" 
mii regularnej również ochotnicze 

przysp. wojskowego, mają 
yć raczej, według słów kanclerza, 

manifestacją solidarności i zespole- 
nia społeczeństwa z armią i gotowości 
całego narodu austriackiego do zdecy 
dewanej obrony swej niezależności. 
Dalej mówił dr. Schuschnigg o potrze 
bie konsolidacji wszystkich sit naro- 

du pod wspólnym sztandarem Frontu 
Qjczyźnianego, jako o niezbędnym 
warunku zdolności obronnej państwa 
Wreszcie specjalny nacisk położył 
mówca na zagadnienie wychowania 
młodego pokolenia w ramach organi- 
zacji młodzieżowej Frontu Ojczyźnia 
nego. I tu rzucił kanclerz ciekawą ini 
cjalywę i wyraził pragnienie, aby sta” 
ło się powszechnym zwyczajem w Au 
strii, że każdy ojciec chrzestny zapi- 
suje swego chrześniaka, niezależnie 

czy 

  

     

  

    dziewczynka, do organizacji młodzie- 
żowej Frontu Ojezyžnianego. Organi- 

Interesy japońskie w 
Krwawy konflikt na Dalekim Wscho- 

dzie, którego świadkami jesteśmy obec- 
nie, przywrócił znowu aktualność kwestii 
Chin Północnych, kwestii, która stale od- 
grywa rolę małeriałów wybuchowych, na- 
gromadzonych pomiędzy Japonią a Chi- 
nami. 

Stała ekspansja na zachód, prowadzo- 
na pod najrozmaiłszymi. postaciami, jest 

jednym z niezmiennych i podstawowych 
pierwiastków polityki japońskiej, Wśród 
kół wojskowych kraju wschodzącego słoń 
ca wyrobiło się z czasem przekonanie 
o jakiejś mistycznej roli narodu japoń* 
skiego na terytorium azjatyckim, wskutek 
czego uciekanie się do pomocy oręża 
uchodzi łam za coć niezbędnego i najzu- 
pełniej naturalnego. 

Tego rodzaju nastawienia sprecyzował 
najdobitniej generał Hata na łamach pis“ 
ma „Gendai”: „Rzućmy okiem na rozwój 

incydentu mandżurskiego. Czyż nie jest 
on dziełem Opatrzności, która doprowa* 

dziła nareszcie do wybuchu? Niektórzy 
obawiali się, że wojna może zubożyć 
kraj, czymże to jest jednak w porównaniu 
z warłością zwycięstwa! Przy takich na* 
strojach nie należy się dziwić, że koła 

wojskowe nie znajdują zbył wielkiej apro 
bały dla mozolnych mełod dyplomatycz- 
nych, mających ugruntować wpływy ja* 

pońskie w Chinach i że po konflikcie w 
Lou-Kuo-Chiao pojawiły się rozbieżności 

pomiędzy nimi, a rządem z Tokio, za- 
kończone zwycięstwem stronnictwa wo- 
jennego”, 

Terytorium Chin Północnych składa się 
z pięciu prowincyj — Hopei, Czahar, Szan   žo znanych nam i uznawanych przez tung, Sueiyuan i Shansi, których ludność 

  

Co się czyta? 
Wydawnicówa FRoju 

Wineenty Burek. Droga przez 
wieś, Krótkie i patetyczne migawki 
z jądra chłopskiej niedoli wzięte, nie 
literackie to wypracowania: jeno ży- 
we szmaty darte z nędznych chat i 
wiosek. Autor opisuje to, na co sam 
patrzał. Przypływa dziś do litzratury 
polskiej fala żywych kronik z dołu, 
od ciemnej masy nieznanej 2 bliska, 
dziś szkoła powszechna pisać 
chłopskich synów. Kiedyż będzi my 
mieli powieść z głębin ludu białorus 
kiego Wileńszczyzny czy Polesia? Do 
powieści Burka brakuje objaśnień 

, *yrażeń gwarnych, których jest peł 
no i nie są dla czytelnika innych oho 
lic zrozumiałe. 

Tadeusz Kudiiński. Rumieńce wo! 
ności. Migawkowe zdjęcia z czas 
insurekcji, upadlające obycz: i 
nej szlachty, poryw wolnoś 
maciejowicka. Powieść nie powi 
nie ma kośćca ni budowy, ala daje 

autentyk ówczesnych iragiezny a 
sów i ten tragizm jest wydoby 

  

   

    

   

    
    

  

   
  

"Teodor Parnicki. Acejusz, ostalni I 

  

  
Ł | dzące się potęgi barbarzyńców, wsze- 

j lakich Wizygotów, Ostrogotów, Ifun* 

Rzymianin. Niezmiernie ciekawa Ksią 
żka, którą jednak może z korzyścią     

czytać tylko dobrze obeznany z his- 
torią świata człowięk. Obrawszy s0- 
bie wodza Legii rzymskich Accjusza 
zą bohatera, prowadzi aator przecz 
lata rządów Galii Placydii, tej słyn- 

nei wielkorządezyni Zachodaiego Van 
stwa rzymskiego» która ślady swego | 
wpływu i grobowiec zostawiła w jed 
rym z najciekawszych miast włos 
kich, w Ravennie. Książka p. Parnic- 

kiego, będąca owocem długich i mo* 
zolnych studiów, o czym świadczy 

długa lista dzieł pomocniczych, kłębi 
się i roi od ciągłych walk i przewro   tów, kończącej się potęgi staro 
go świata Romy, władczyni n 
szej, szarpanej już okrutnie przez 

   

  

nów, Wandalów, Norów, Jut.ungów. 
, Pod wodzą Alaryka. Gejzeryka, Aty- 

Ili, te nowe siły walą się na sacro- | 
sanctus Romy, która walczy, welła- 
nia, narzuca cywilizację, kruszy się i 
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zacja ta nie jest i nie pragnie być za* 
przeczeniem rodziny i wychowania 
domowego. Przeciwnie, wpajając w 
w młodzież poczucie obowiązków za- 
równo rodzinnych, jak i publicznych 
uczy ona łączyć je ze sobą i jest 
wszechstronną szkołą karności oby- 
watelskiej i dyscypliny społecznej. 

Konsolidacja całego spoleczeūst- 
wa bez różnicy warstw i przekonań 
politycznych — konsolidacja nie w 
zamiarach jakiejkolwiek agresii czy 
rewolucji, lecz przeciwnie, jako wa- 

runek stabilizacji i oparcia się szale- 
jącym dziś po świecie burzom polity 
eznym, oto hasło, które wypisuje So- 
bie Austria na swym sztandarze, jako 
program na czas najbliższy. 

Program ten nie jest nam Pola 
kom obcy, ani nowy: Wypisał go pół 
roku temu płk. Koc na czele deklara- 
cji ideowej Obozu Zjednoczenia Na- 

rodowego, jako najskuteczniejszą re- 
ceptę bezpieczeństwa, postępu i o: 

parcia się grożącym szewnątrz nie- 
bezpieczeństwom. Słowa kanclerza 

Schuschnigga są dziś pięknym dowo* 
dem, że hasło, które zakiełkowało w 

Polsce. nie zostało skazane na odo- 
sobnienie i znajduje zrozumienie, uz* 
nanie i naśladownictwo u coraz licz- 
niejszych narodów europejskich, któ 
rym na spokoju i harmonijnej współ 
pracy narodów równie gorąco zależy 

jak nam. 
J. Gr—ski. 

liczy razem około 83000000 głów. Od ro- 

ku 1931, w kłórym nasłąpiła okupacja 
Mandżurii, nia ulegało najmniejszej wątpli 
wości, że ekspansja japońska nie zakoń- 
czy się na tym, lecz posuwać się będzie 

nadał wgłąb północnych części państwa 

chińskiego. 

Zasadnicze motywy tych dążeń leżą 
w dziedzinie ekonomicznej. Japonia jest 

krajem ogromnych "możliwości, krajem, 

który rozwija niezwykłą wprost aktywność 

we wszystkich dziedzinach życia. Konsek* 
wencją jej szybkiego rozwoju jest konie- 
czność zdobywania na innych terenach 

łego wszystkiego, czego już ziemia oj* 

czysła dosłarczyć nie jest w stanie. Tym, 

co najbardziej podnieca apetyty japoń- 

skie w Chinach Północnych jest węgiel 

ł bawełna. Dla lepszego zorienłowania 
się w sytuacji należy podkreślić, że około 

60 procent chińskiego przemysłu włókien 

niczego koncenłruje sią w północnych 
częściach kraju. Z drugiej strony najbar: 

dziej rozwinięłą gałęzią przemysłu japoń- 

skiego jest właśnie przemysł włókienni- 

czy; przy jednoczesnym niedosłatku su- 

rowców na terytorium własnym łączyło 

się fo z koniecznością imporłowania z 

prowincyj brytyjskich lub z Amervki, co, 
rzecz zrozumiała, nie było z punktu wi- 

dzenia gospodarczego zbyt dogodnvm. 

Jeżeli chodzi o węgiel, to jego zapasy 
na ziemiach chińskich oceniane są mniej 

wiecej na 350 miliardów łonn, z czego 
połowa znajduje sie również w prowin- 
cjach północnych. Z tego punktu widze- 

nia Chiny Północne słanowia okręg o ko 

losalnym po prostu znaczeniu, 

Tokio zdaje sobie doskonale sprawę, 

i zmienia pod wpływem barbarów i 
mięsza swą rzymską krew z hordami 
najeźdźców. Aecjusz jest tym półhar- 
barzyńcą, który broni Romy do ostat 
niego tchu, bo jest wenłonięty 
przez jej cywilizację i ujarzmiony 
jej potęgą. Ale już na całym pobrcze. 
żu morza Śródziemnego powsła ją 

marchie, potężni wodzowie, panują: 
cy: rodzą się państwa i dynastie, wcią 
gane w orbitę chryslianizmu i rzym* 
skiej kultury. Czasy chaosu i naro- 
dzin całych narodów, kłębowisko zda 
rzeń, styl epoki i typy ludzkie, potra 
fił autor oddać ze znakomitą plasty- 
ką. Dzielo wielkiej nauki, a czyta się 
jak sensacyjną powieść, z zamysłem 
nad losami ludzkości, wiecznie krwa 
wymi i nasiąkniętymi ktzywdą į cier 
pieniem ludzkim. 

Jan Parandowski. Król życia. 
Dzieje króla paradoksu, ohydnego i 
nieszczęsnego Narcyza Oskara Wilde, 
który pechowo zapłacił za swoje i nie 
licznych towarzyszy grzechy 
dobrze znane, że autor c! 

wietlić od nowa, musiab) zukać ja- 

kiegoś oryginalnego podejścia. P. Pa 
randowski tego nie uczynił, potrakto- 
wał biografię mieszczańskiego synka, 
który się wdarł do noblessy angiels- 
kiej dość powierzehownie. Całe prze 

    

  

   
   
   

    

  

  

  

  

Międzynarodowy zjazd agencyj prasowych 

  

Osłatnio odbywał się w Białogrodzie pod auspicjami jugosłowiańskiej agencji 

„Avala” doroczny zjazd dyrektorów i naczelnych redaktorów sprzymierzonych 
agencyj prasowych. Jak wiadomo, w obradach sprzymierzonych agencyj uczestnicy 

stale Polska Agencja Telegraficzna „PAT”. Zdjęcie przedstawia grupę uczesłników 

dorocznego zjazdu dyrektorów i naczelnych redaktorów sprzymierzonych  agen- 

cyj prasowych. 
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- S$abotaż i zatrucia 
„Kary śmie/ci w ZSRS 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro infor- 
macyjne donosi że „Leningradzkaja Praw 
da' ogłasza IŁ w Nowgorodzie skazano 

na śmierć „grupę kontrrewolucjonistów" 
za akty sabofażowe w gospodarce rolnej. 

Ten sam dziennik donosi, że sąd woj 

że Chiny nigdy nie zgodzą się na jakie- 
kolwiek uszczuplenie swej suwerenności 
nad terytorium tak bardzo dla nich waż” 
nym. Wobec tego dyplomacja japońska 
uciekała się do środka, który na Dalekim 
Wschodzie ma już swoją ustaloną markę, 
a mianowicie do inspirowania ruchów se- 

paralystycznych, 
Tak więc w roku 1935 powstala na 

fym terenie „Rada autonomiczna”, kiero: 
wana przez generała Vin-Ju-Keng, czło 
wieka pozostającego na stałym żołdzie 
Tokio. Rozszerzenie wpływów tej rady 
na wszystkie prowincje północne było ce* 
lem wysiłków japońskich. W ostatnim ro* 
ku „seperałyści” uprawiali agiłacię na 
wielką skalę, tak w Czaharze jak i w 

Sueiyua, przyczym żołnierze japońscy 
brali systematycznie udział we wszystkich 
walkach pomiędzy bojownikami nowego 
ruchu a lojalnymi Chińczykami. 

W tym samym mniej więcej czasie 

  

  

skowy w Leningradzie skazał na śmierć 
trzech kucharzy, którzy w czasie ostatnich 

, ćwiczeń ochrony przeciwlotniczej zatruli 
nieświeżą wieprzowiną 15-1u gości w ге- 
stauracji. 

  

Chinach Północnych 
rząd nankiński odrzucił  kałegorycznie 
plan współpracy ekonomicznej chińsko* 
japońskiej, który w gruncie rzeczy rów 
nał się utracie prowincyj północnych. Sy- 
łuacja stawała się coraz bardziej naprę* 
żona; wojska japońskie gospodarowały 

swobodnie w pogranicznych prowincjach, 

aż w końcu, w dniu 9 lipca chiński puł- 
kownik Chi Ching Wai odważył się sprze 

ciwić zajęciu Lou-Kou-Chiao. Walka, jaka 

się w rezulłacie wywiązała, trwała dwa 
dni. 

W rezultacie okazało się, że Chiny 

nie są już terenem, na którym każdy 
może swobodnie gospodarować, To no- 
we oblicze Chin stanowi pewnego rodza- 
ju niespodziankę, wyłom w dotychczaso- 
wej praktyce. Japonia widzi, że zadanie 
stało się trudniejszym, niż to się począt- 
kowo wydawało — nie widać jednak, aby 
skora była do odstąpienia od swych 
pretensyj. L. 

Ekspiacyjne nabożeństwo na Jasnej Górze 
CZĘSTOCHOWA, (Pat). W związku za 

znaną napaścią niemieckiego tygodnika 
„Der Arbeitsmann“ na kult Matki Boskiej 
Częstochowskiej wczoraj rano w kaplicy 

cudownego obrazu Matki Boskiej Często 
chowskiej na Jasnej Górze odbyła się 

woływa ekspiacyjna, którą celebrował ge 
nerał zakonu Ojców Paulinów ojciec Pius 
Przeździecki. 

Wieczorem z Kałedry wyruszył na 
Jasną Górę wielotysięczny maniłesłacyjny 
pochód religijny, prowadzony przez J. E. 

pbrażenie, straszliwy przełom w wię 
zieniu, z którego wyszło przepiękne 
w swej boleści „De Profundis* nie zo 
stał do głębi opracowany. Dla kogoś, 
kto zna dzieje Wilda z obcych życio* 
rysów, książka p. Parandowskiego po 
zostawia wrażenie czegoś niedomó- 
wionego, aczkolwiek piękny język i 
przejrzysty układ pociągają czytel- 

nika. 
Pamiętniki Izadory Dunkan prze- 

łożyła p. Wanda Kalinowska i słusz* 
nie, bowiem nie często się zdarza ży 
wot tak wspaniały i tak nędzny, tak 
tragiczny i tak uroczy. Całe to życie, 
to fantazja artysty, nie licząca się z 
niczym rzeczywistym, z przestrzenią 
ani pieniędzmi, moralnością ani oby- 
czajami. Izadora żyła jak poganka, 

dla tańca, który uważała za święty ob 
rządek niemal i wpadała wraz z bra* 
tem w jakiś osobliwy trans, łącząc 
ubóstwienie muzyki i ruchów tłuma 
czących tę muzykę. Niezaprzeczenie 
było w tym coś genialnego. Ona 

zesiłą dawny, grecki kult ciała, 
jącego dźwięki. Nie była ani 

pięknością, ani nawet pięknie zbudo 
waną kobietą, a jednak tłumy szalały, 
gdy tańczyła i dawała najwyższe e- 

e artystyczne. Chcieli, cąła ta 
zwariowana rodzina Dunkanów, żyć 

   

  

      

biskupa Kubinę. W pochodzie niesiona 
kopię cudownego obrazu. Po przybyciu 
na Jasną Górę biskup Kubina ze szczytu 
wygłosił dłuższe przemówienie, w którym 
mówiąc o fakcie znieważenia cudownego 

obrazu zawiadomił obecnych, że niemiec 
kie czynniki rządowe udzieliły już zadość 
uczynienia polskiemu światu katolickiemu. 

Manifestację zakończono odśpiewa* 
niem „Boże coś Polskę”. W manifestacji 
tej wzięło udział około 40 tysięcy osób. 

WST IA TTT IS ASN EPT T TTT 

jok Grecy, wpošrodku cywilizacji, aut 
i aeroplanów, nie mogło im się udać. 
Izudora jednak pozostawiła szkołę 
tańców plastycznych i dała impuls do 
tego zmartwychwstania boskości tań 
ca. Potworne katastrofy jej życia: 
śmierć dwojga cudownych dzieci, uto 
pionych w aucie, jej dzikie małżeńst- 
wo z Jesieninem chłopskim poelą so 
wieckim, z którym starzejąca się A- 
n:crykanka rozmówić. się nawet nie 
mogła, rozwód z nim, zaduszenie sza 
lem przez auto, wszystko to daje nie- 
zwykłe dzieje, które się czyta z nie- 
słabnącym zajęciem. 

— Jurij Tynianow. Puszkin, ił. 
dr. J. P. Zajączkowski. Dzieje mło- 
deści Puszkina, charakterystyka ro* 
dziny i krewnych, obraz epaki, pobyt 
w liceum pod dyrekcją Malinowskie- 
gc, pożar Moskwy w 1812 roku,( dro* 
diazgowe epizody, ponura psychika 
bokaterów na tle ponurej historii Ro- 
sj. Znane dzieje. 

Wszystkie powyższe książki wy” 
ruchliwej firmy wydawniczej 

* odznaczającej się laniošcią i 
rozmaitošcią dzieł, 
   

Hel. Romer.
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cara-batiuszki 
(raka soebie pińska bajeczkał 

W Pińsku starzy ludzie opowiadają 

taką historyjkę. Podczas panowania cara 

Mikrłaja I, władze Pińska wystąpiły do 

włas t zwierzchnich o przyznanie kredy- 

tów na wybudowanie drogi i mostu do 

pobliskiego oddzielonego 

od Pińska bagnami, moczarami | jeziorka 

mi trudnymi do przebycia w prostej linii. 

Prośba powędrowała do gubernetora, a 

mamtąd, po przychylnym zaopiniowaniu, 

miasteczka, 

do władz centralnych 1 fam gdzieś 

ugrzęzła. 

Na próżno czekano na odpowiedź. 

Przeszedł rok, drugi, irzeci, piąty, a od 

„„powiedzi jak nie bylo, tak nie bylo, po- 

mimo dyskretnych i czolobitnych pona- 

gleń władzy pińskiej. Wreszcie dano spo 

; kój tej sprawie, w samopoczuciu, že 

wszystko się zrobiło co było możliwe do 

pozyskania pieniędzy. Głową muru nie 

przebijesz. 

Minęło jeszcze 5 lat. 

Bagna tymczasem zaczęły powoli wy- 

sychać, a ludność miasieczka, pragnąc ufo 

rować sobie krótszą komunikację z Piń: 

skiem, narzucała kamieni, gałęzi, przeko- 

pała rowy I w ten sposób z biegiem lat 

powstała lądowa droga między miasiecz 

kiem a Pińskiem. Licha co prawda była 

droga, wiosną i jesienią słała pod wodę, 

ale od biedy można już było przejść 

I przejechać. W międzyczasie kilku wnio 

skodawców o kredyfy odeszło na tamien 

twiat; na ich miejsce przyszli nowi urzęd 

nicy, wśród których nie brakło | prote- 

gowanych gubernatora. O wniosku za” 

pomniano. 

Ai pewnego dnia, ni stąd ni zowąd 

nadeszła na ręce władz powiatowych żą 

dana niegdyś suma na budowę drogi i 

mosłu. Co robić? Rzecz jasna, jak dają 

»— drzeba brać. Podjęli więc pieniądze 

ł pałrzą jeden na drugiego, co z iym 

zrobić? Droga niby już niepotrzebna, 

„sma dzięki Bogu się zrobiła”, a pienią- 

dze nęcą Jak sło nieszczęść. Po prostu 

spać urzędnicy nie mogą w obawie, aby 

im się nie wymknęły. Dla świętego więc 

spokoju wzięli I... podzieliłi pieniądze 

między sobą według starszeństwa | rangi. 

Tym sposobem każdemu zamknęli usła, 

aby_nikt nie pisnął o fym przed „naczal- 

stwem”. 

Znalazł się jednek sumienny obywałel, 

właściciel pobliskiego mająteczku, który 

doniósi o tym gubernałorowi. 

Gubernator przyjechał i zażądał wy- 

Jaśnienia, gdzie są pieniądze? — Nie ma, 

rozplynęły się na io I owo, trochę tylko 

zostało dla... gubernatora. Zreszłą, po- 

słusznie mu zakomunikowano, że droga 

  

  

do miasteczka jest już, można jechać. 

Wynajęfo czwórkę koni i pokazano mu 

drogę. Było akurat lato. Droga na ogół 

możliwa (jek na ówczesne pojęcia), tylko 

w pewnym miejscu zalewała ją woda z 

pobliskiego jeziora. 

— Hm... — zamyślił się gubernator. 

Kradzież oczywista, choćby dranie, mo- 

słek tu siaki taki zbudowali, a ło nic. Na- 

leżałoby skazać wszystkich na Sybir, ale 

czy warło..? Zbył dużo jest tu winowaj- 

ców, do tego protegowani. Będzie wiele 

krzyku, hałasu, gazety zaczną pisać — 

kompromitacja. 

Machną! więc ręką i pojechał. — Tyl 

ko mostek, dranie, po- 

wiedział. 

Dygniłarze powiatowi odeichnęli z ul 

gą i „zakułili” sobie. Obywatel z mia' 

steczka popadł w niełaskę. Jednakże nie 

dał za wygraną. Napisał skargę do mi- 

nistra. W następnym więc roku przyjechał 

minister. Przez całą drogę na każdej 

słacji czekały na jego karelę po dwie frój 

ki co najlepszych koni. Podróż ta koszta 

wała moc pieniędzy. Minister przyjechał, 

obejrzał i zażądał wyjaśnienia: gdzie po- 

działy się pieniądze? 

— Niet wasze wysoczesiwo. 

załatwił już gubemałor. 

To gorzej. Żeby tak jeden horodni- 

czy zawinił, toby wysłało się go na Sy- 

bir sprawiedliwości stałoby się zadość 
Ale zsyłać całą władzę miejską, powia* 

tową |... gubernatora — trochę za dużo. 

Lepiej przebaczyć. 

Ale obywałel z miasteczka nie chciał 

przebaczyć i napisał skargę do generała 

adiutanta Mikołaja, a gdy | to nie po- 

mogło, wysiosował pokorny raport do 

samego cara. | ! 

polėžcie 

Sprawę 

| ofo w parę lał później, w drodze 

na Krym, „zboczył”* do Pińska sam car 

bałiuszka Mikołaj I, aby osobiście spraw- 

dzić zarzuły postawione jego urzędnikom 

przez szlachcica spod Pińska. Kazał się 

wieźć tą drogą, co miała być wybudowa- 

na za wysłane pieniądze. Pokazali mu 

chcąc nie chcąc, polecając już duszę Bo- 

gu. Car jedzie | widzi szeroko rozlane 

wody, bagna, moczary (było to wiosną), 

a przed nim wąskie pasmo nieobeschłej 

jeszcze czarnej drogi, usypanej kamie- 

niami, gałęziami i kępami świeżo narzu- 

conej murawy, — w pobliżu miasteczka 

mały mostek. Przejechał fam i z powro- 

fem, konsłafując, że droga bodaj nawet 

lepsza, niż na wielkich trakłach, bo nie 

ma wyboi i nie irzęsie, ale fak! jest fak- 

tem, że drogi nie wybudowali, a pienią- 

dze „moszenniki” skradli. Car oblał się 

purpurą gniewu i zawołał; 

— Na Sybir złodziei! $ 

Nie była to jednak decyzja osłatecz' 

na. Na arenę wypadków wystąpili jego 

doradcy: generałowie, ministrowie, adiu- 

ianci, — Czy nie lepiej darować?... Kra- 

dzież jest zbyt drobna (bo cóż to znaczy 

kilkadziesiąt tysięcy rubli), żeby wypra- 

wiać za ło na Sybir tylu urzędników, gu- 

bemnałora, ministra | wmieszanych w fo 

generałów. Co powie zagranica? W ogó- 

le sprawa zbył „miełka” na fo, aby ab- 

sorbować nią miłościwego cara bałiuszkę, 

i ta w taki bezceremonialny, natarczywy 

sposób. Czyżby cesarz nie zwrócił uwagi 

na sły! raporu i błędy gramatyczne tego 

szlacheiki spod Pińska? 

myśli, że do cesarza można pisać byle 

jak, I w takiej drobnej sprawieł To jest 

karygodne lekceważenie carskiej osoby. 

Kfo wie, czy ten szlachefka nie jest „De- 

kabrystą”. Na pewno łak jest. Cóż tedy 

znaczy kradzież głupich tam pieniędzy... 

— Racja — pomyślał car bafiuszka, 

I tak się słało, że biedny szlachefka, 

co święcie wierzył w prawo I sprawied- 

liwość cara bafiuszki, a o „Dekabrystach“ 

mało ca wiedział | daleki od nich był 

duchem — powędrował w kajdanach na 

Sybir, skąd do swego mająteczku Już nie 

powrócił. : 

Co on sobie 

Kazimierz Iwanowski. 

| Notatki wileńskie 

Repertuar kin wileńskich 
„Nieznośna dziewczyna — Eu- 

genia Kobylińska Masiejewska po 
ostatnim wystąpieniu w „Słowie”, 

„Król kobiet* — „major“ Romasz 
kiewicz i nabrane przez niego amator 
ki wyjścia za mąż. 

„Sto pociech* — artykuły naczel- 
nego redaktora „Kuriera Powszech” 
nego'. 

„Złatowłosy brzdąc* — dzieje re- 
cenzenta Józefa Maślińskiego. 

„Gabinet figur woskowych* — po 
siedzenie rady miejskiej m. Wilna. 

„Na skrzydłach fantazji -— felie 
tonowe pomysły Kazimierza Leczyc- 
kiego. 

  

„Ada, to nie wypada* — echa rzą 
dow teatralnych Mieczysława Szpa- 
kiewieza. 

„Jak uwolniłem Charkiewieza od 
zmoryć — film obyczajowo-krymi- 
nalistyczny: w głównej roli Jerzy Wy 
szomirski, 

Franciszek Nowak, 
    

Maferiały do „Żartu na Stronie“ na- 
leży nadsyłać na adres redakcji „Kurjera 

| Wileńskiego” dla Anatola Mikułki. 
  

Pościg za bandytami po ulicach stolicy 
Jeden zabity drucgi rami 

Funkcjonariusze urzędu śledczego w 

Warszawie, już od chwili pierwszego alar 
mu o zabójstwie w Grochowie dn. 28 ub. 
m. Š. p. Si. Andrasika, kez przerwy nie 
mal przeprowadzali obławy we wszystkich 
„melinach* bandyckich, paserskich ! zło- 

dziejskich, nie tylka w mieście, lecz I na 
peryferlach. Wynikiem iych obław było 
aresztowanie około 200 osób nofowanych 
już w rejestrach urzędu śledczego. 

Po przeprowadzonych wywiadach i ob 
serwacjach, natrafiono wreszcie nocy ub. 
na kryjówkę bandytów, mieszczącą się 
przy ul. Opaczewskiej na Ochocie. Ban- 
dyci (w-g informacji władz policyjnych], 
będący sprawcami zasirzelenia ś.p. An- 
drasika, byli widocznie uprzedzeni, że 
zbliżają się wywiadowcy i policja, gdyż 

lzybko opuścili kryjówke. 

Na ul. Grójeckiej, dwaj bandyci rzu- 
<ili się do ucieczki w stronę Al. lerozo- 
limskiej. Za uciekającymi pogonili komi- 
sarz Miklaszewski i zasiępca jego, Lange, 

oraz dwaj wywiadowcy. Ponieważ na wez 
wanie: „Stój'! uciekający nie zatrzymali 
się, przeio ścigający zaczęli strzelać. Ban 
dyci zaczęli osirzeliwać się z 4-ch rewoł- 
werów. Na ulicy Grójeckiej i wylotach, 
mimo spóźnionej pory, znajdowali się jesz 

cze przechodnie, oraz podążały do za- 
jezdni ostafnie framwaje. Wobec gęstej   

strzelaniny, przechodnie zaczęli uciekać, 

lub kryć się we wnęfrzach bram domów, 
lub sklepów, 

Pościg trwał do rogu ul. Grójeckiej, 
Kopińskiego I Kaliskiej. W pobliżu wy- 
lotėw tych ulic znajduje się słup ogio- 
szeniowy, za którym siało 2-ch wywia- 
dowców. Bandyci zamierzali dalej ucie- 

kać, lecz wobec wpadnięcia w pułapkę, 
colnęli się, zamierzając umknąć w ul. Ka- 
liską, lecz wyskoczyli z niej niespodzie 
wanie dwaj policjanci z 23-go komis. 
W miejscu fym odbyła się największa 
sirzelanina, w vyniku której jeden z ban- 
dytów został zabiły, drugi zaś — lekko 
ranny. Na miejsce przybył lekarz pogafo- 
wia, który st'ierdził śmierć, wskutek kilku 

pestrzałów w giowę i piecy. Zabitym 
jest bandyta „Roman“ (nazwisko nieusia- 

lone], gdyż, oprócz 2-ch rewolwerów, z 

zapasowymi magazynami, nic przy sobie 
nie posiadał. Imię Roman wiadom2 z fe- 
go, że vodczas ucieczki drugi bandyta 
krzyczał: „Roman uciekaj'! Rannym oka 

zał się Czesław Rąbalski, (Dzielna 4), 
który ofzzymeł lekki posirzał w głowę. 
Bandytę Rąbalskiego po opairuńku, prze 
wieziono do urzędu śledczego, zabiizgo 
zaś — wczesnym rankiem do piosek- 
forium. 

Władze śledcze ustaliły już nazwisko 
zasfrzelonego w walce z policją na ul. 

| Kaliskiej opryszka, mordercy posterunko- 

wego Andrasika. Jest fo 27-lefni Robert 
Denert, czas dłuższy ukrywający się przed 

policją i nigdzie nieriełdowany. Denert 

pochodzi z rodziny kolonistów nłemiec- 
kich, osiadłych w okolicy Kostopoła. Ro- 

dzice jego mieszkają w miejscowości 
Kamianka. 

W młodym wieku Denert opuścił dom 

rodzinny. Po raz pierwszy zeiknął się z po 

еа przed Iafy, zafrzymany za wióczę- 
gosiwo. 

Później wielokrotnie miał do czynie- 

nia z władzami śledczymi. Podejrzewano 

go o dokonanie szeregu kredzieży, © ra- 
buski i usiłowanie zabójstwa. 

Od dłuższego czasu przebywał w 
Warszawie, ' zyskując sobie dużą popu- 

larność w świecie przestępczym, gdzie 
znano go pod pseudłoniniem „Reman”. 

Wczoraj w dalszym ciągu przesłuchi- 
wani byli wspólnicy zabilega bandyty, 
przede wszystkim dwaj jego najbliżsi kom 
pani: „Stasiek“ Sadurski i „Czesiek“ Rę- 
bas, oraz ich pomocnik Aleksander Cho 

romański. 

Wszyscy przyznają się do winy i opi- 

sują szezegółowo okoliczności szeregu 
kredzieży napadów | rabunków, których 
dokonali w ostatnim czasie. 

    

Nożycami przez prasę 

Po procesie skarhowców 
„$Słowe” pisze: 

Trzeba się zastrzec przeciw 
chęc! krytykowania wyroków sądo 
wych, które zostały jeszcze acz- 
kolwiek nie w tej co dawniej mie- 
rze, bardzo wysokim autorytetem. 
Trzeba też uważać by system ujaw 
niania nadużyć czy mafil nie prze 
rodził się w system donosicielstwa 
od którego krok tylko do anarchii. 
Ale po tych zastrzeżeniach trzeba 

koniecznie wprowadzić nawy ele- 

ment do kontroli naszego aparafu 

biurokratycznego. lasnym jest bo- 

wiem, że albo wszystko w minister 
stwie skarbu była w porządku, | w 
fakim razie niepoirzebnie zasypuje 

się cały kraj pogłoskami o zmia- 
nach, ałbo nie wszystko było w po 
rządku, | w takim razie skarbow- 
com należało dać możność ujawnie 

nia prawdziwego zła, bez naraża- 

nia się na wyroki skazujące za osz 

czerstwo. Terfium non dafur. 

Zupełnie słusznie, o ile owe po” 
głoski o zmianach płyną rzeczywiś- 

cie z miarodajnego źródła. Rto wie, 
jednak, czy nie są one wynikiem 

wszechwładnie nam panującej atmo- 
sfery plotek. Zobaczymy! W każdym 
razie trzeba przyznać, że mania plot- 
kowania, jaka od pewnego czasu ©- 
gernęła prasę, jest w dużym stopniu 
usprawiedliwiona, niepotrzebnym u- 
krywaniem szeregu spraw w tajem- 

nicy. Fo zaostrza ciekawość. Zachęca 

do robienia z igły wideł. 

Pel—mel. 

Dła 28 zł. odciął 

przylacielowi głowę 
Śledztwo policyjne I prokuratorskie w 

sprawie mordu dokonanego przed kiiku 

dniami na ocobie robotnika Schellera w 

Książkach pod Wąbrzeżnem zakończy” 

ło się. 

Zwioki zamordowanego, któremu jego 

przyjaciet Stanisław Brylski odciął głowę 

wyłowiono z miejscowego forfowiska. 

Ohaj z Schellerem drogą nielegalną zamie 

rzall udać się do Niemiec, a nie mając 

na podróż pieniędzy Scheller kazał Bryl- 

sklemu sprzedać swój rower, za który 

fenże uzyskał kwofę 28 złotych. 

Brylski chcąc bezkarnie przywłaszczyć 

sobłe pleniądze swego przyjaciela po” 

stanowił zgładzić go ze świafa. Zamysł 

swój w okropny sposób obrócił w czyn. | 

Mordercy grozi szubienica. 

  

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakregie programu nowego 

it dawnego typu gimn. Speejałność: pol 
ski, oratematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
teńskiego" po godz. 7.30 wiecz. lub 

telefonieznie nr 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz.   

ima Sz lai 
Ludzie zawsze lubili się śmiać. Górnicki 

powiada: 

„Żart, abo kunsztowna posługa, nie inne 
go nie jest, jedno jakieś oszukanie przyja- 

cielskie w rzeczy ani szkodliwej, ani vbras 

źliwej, a jeśli co, tedy nie bardzo . Żact lez 

dy, abo kunsztowna posługa dwojaka jest: 

jedna jest, kiedy kte pięknym kształtem, a 

misternie, podejdzie kogo, «u złłaza!; draga 

jest, kiedy kto, nagotowawszy sidło, przy: ę- 

tę przywiedzie k niemu, iż się sam czło- 

wiek ułowi* 

Tak to w XVI-ym wieku rozumiano ża:t 

dworny. I Górnicki daje przykład dobrego 

żartu, jaki wyczynił stary pan Górnicki pa- 

nu krakowskiemu Szydłowskiemu. 

Szydlowski, pan možny a Gižyckiemu 

przyjazny, wybrał się dań w gościnę. Giżyc- 

kiem stale figle po głewie chedziły, wziął 

tedy Szydłowskiege na stronę i powiada: 

— Widzisz dobrodziej, pan Bóg mię żo- 

ną pokarał: nie słyszy niehoga. Tak iż mu- 

szę okrutnie na nią wołać, nim które słowo 

zrozumie. A przeto musisz wasza miłość wo- 

łać na nią, by na wilka. 

Pan Szydławski do h. się rozczulił nad 

biedą przyjaciela, wypytując, czy małżonka 

się z tą wadą urodziła, czy to na nią niedaw= 

'wnę pzzyszło i czy nie ma na ową głuchoię 

jekiego ratunku. Stary Giżycki posmutniał, 

ale rzekł, że nie ma, poczymt wyprzedził go- 

ścia, dopadł żony, którą tak poucza”: 

— Pamiętaj dobrodzika, że pan krakows- 

ki bardzo mało co słyszy i dlatego musisz 

dobrze wełać, chcesz li aby cię zrozumiał, 

Nie żałuj aśćka gardła, ino gdacz ile sił 

starczy. 

Jakoż i zjawił się Szydłowski. Przywitał 

| go gospodarz i zaraz poprowadził do żony. 

Tu Szydłowski zgiął się w należnym reweren 

sia, poczem tak grzmotnął słowa powitania, 

aż ściany się zatrzęsły. Jejmość odrzekła mu 

cieniej, ale z niemniejszym wysiłkiem strun 

głosowych: Dopieroż rozpoczęła się rozmo- 

wa wrzaskliwej gospodyni ; wrzaskliwega 

| gościa. Giżycki aż przysiadał z radości. I była 
by ta krotochwila trwała przez eały czas ро- 

bytu Szydłowskiego, gdyby nie służba, spryt 

niejsza, niż panowie, 

Zaczęli sobie wzajemnie przygadywać: 

— „A dawno to wasz pan nie słyszy? 

— „Nasz pan dobrze słyszy, ale wy” głu- 

chą panią macie”. 

Dopieroż jedna strona de pana, druga 

strena do pani i sprawa się wydała. 

Podobno „pan krakowsk' zpizodku się 

gniewał, a potem bardzo śmiać się musiał", 
Takie były zabawy w one lata. 

й > e D. T. F. 

Sejm bociani 
pod Haliczem 

Między Haliczem a Żurawnem zacbser 
wowano 5 olbrzymich stad bocianów, któ 

re osiadły na łąkach. Każde stado liczy* 

ło po kilka tysięcy bocianów. Należy 
przypuszczać, iż były to bociany z całej 
środkowej Europy, które urządziły sobie 
chwilowy postój na łąkach nadniestrzań* 
skich pod Haliczem. Miejscowa ludność 
fłumaczy ten wczesny odlof bocianów sil: 
nymi mrozami, kłóre prawdopodobnio 
wkrófce nasłąpią. EEE 
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Skazanie przywódcy Z. Z. Z. 
Jędrzeja Moraczewskiego 

Warszawski Sąd Okręgowy w War- 

szawie rozpairywał sprawę Jędrzeja Mo- 

raczewskiego, przywódcy ZZZ, oskarżo: 

nego o zniesławienie i obrazę prokura- 

łora w Wilnie Lassego, obecnie wicepre- 

zesa sądu w Suwałkach. Sprawa odby- 

wała się przy drzwiach zamkniętych. 

Ogłoszona publicznie przez sądziego 

Leszczyńskiego sentencja wyroku siwier- 

dza, iż p. Jędrzej Moraczewski odpowia- 

dał za to, iż w liście do Ministra Sprawie- 

dliwości zarzucił prokurałorowi posiada 

nie niestemplowanej zapalniczki, pocho- 

dzącej z przemyłu, a poza tym za pomó 

wienie w organie ZZZ „Front Robolni- 
| czy”, iż prokurafor Lasse idzie na pasku 

publicysty konserwaływnego i kapitalis- 
łów. Zarzuł ten powstał w związku z are* 
szłowaniem działacza ZZZ Romana Bier- 
nackiego za wywołanie strajku w Lidzie, 

Z pierwszego zarzułu p. Moraczewsk: 
został uhiewinniany wobec nieustalenia 

winy umyślnej, gdyż przeprowadzony do 

wód prawdy wykazał, iż zapalniczka była 

ostempłowana jeszcze w 1921 r., a Mora- 

czewski opierał się na mylnych informac- 

jach osoby, do której miał zaufanie. 

Sąd uznał natomiast winę oskarżonego 

co do zarzutu drugiego | skazał Mora- 

czewskiego na 3 mies. aresztu z zawie- 

szeniem i 100 zł grzywny. 

Klub umysłowo chorych starców 
uplanował zamach na anbasadą francuską 

w Warszawie 
Gmach ambasady frencuskiej przy ul. 

Frascałti w Warszawie słał się — terenem 

nieobliczalnego wybryku. Niejaki Jakub 

Dymaut, lat 54, zdradzający objawy umy- 

słowej choroby, w poczekalni ambasady 

podpalił paczkę nasyconą benzyną 

Ogień nałychmiast stłumiono, a niczwyk: 

łego zamachowca wydano w ręce policji. 

Przeprowadzcne w fej sprawie do 

chodzenie dało rewalacyjne wyniki. 
Okazało się na podstawie badań le: 

karskich, że Dymaul jesł istotnie umysło 

wo chorym. Sprawa przedstawia się o ty 

le niezwykle, że zamach ten wraz z czte 

rema sędziwymi i również nienormalnymi 

| 
łórego „prezesem“ wybraro 76 letniego 

Arona Holcmana. 
Czlonkowie niezwyklego klubu upo- 

śledzonych na umyśle siarców na zebra 
niu posianowilo „siłnymi środkami wpr= 

wadziė w czyn swe zapałrywania poli* 

łyczne”. W chorych mózgach słarców zro 
dził się plan zamechu na ambessdę. 

  

Pięciu członków „klubu” z prezcse 

Holcmanem i „zemachewcem” Dyn 

arasziowano i przekazano wyd 

zdrowia publicznego celem dokonania 

obserwacji lekarzy psychiatrów. Do czasu 

sprawy będą oni przebywać w szpiłalu 

  

   

„kolegami'” zorganizował klub kabalistów, | Jana Bożego.
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Z życia szkoły powszechnej 
Już od godziny siódmej można 

spotkać pojedyńczych uczniów, co z 
ternistrami na plecach kroczą bez po 
śpiechu. Może zastaną jeszcze zam- 
knięte drzwi i będą musieli czekać, 
nim woźny łaskawie przekręci klucz. 
Łatwo można wytłumaczyć tych wszy 
stkich, co zbyt wcześnie wyruszyli z 

domu. Jedni z nich nie mają zegar- 
ków, wolą więc wyjść tak, by możli- 
wość spóźnienia była wykluczona, dru 
dzy Śpieszą, by odpisać od kolegów 
lekcje, inni chcą trochę połobnzować, 
są i tacy, co przed mol itwą zagrarą 
w tępioną przez nauczycielstwo grę 

i męże powiększą swoją kockcję zu | 
żytych stalówek. Kwadraas przed ós- | 
mą dziatwa płynie najgęstszą lawą: 
icą najlepsi uczniowie, odrobiii iek* 
cje w domu, przed moliitwą zdążą 
powiesić płaszcze i wnieść do kiasy 
tornistry. Na sorytartach uwarno, ale 
dzieci nie lobuzują jeszcze tak, 
jak na przerwach. Tylko paru chłop 
ców wpada powoli w pełny bieg 
szkolnego życia i próbuje niewinnych 
wybryków. 

Wśród dziatwy spacerują dyžurni 
nauczyciełowie, pozostali w swoim 

pokojn oczekują na modlitwę. 
Woźny znacząco spojrzał na ze* 

gar: za dziesięć ósma. Wziął z szafki 
dzwonek, rozległ się jego dźwięczny 
głos, poderwał wszystkich na bacz- 
rość. Dyżurny nauczyciel upomniał 
roześmianą jeszcze gromadkę chłop- 
ców i na chwilę korytarz zamarł w 
ciszy i bezruchu. . ‘ 

Znowu ruch: to klasy ustawiają 
się do modlitwy. Odsłania się zasłona 
obrazu Matki Boskiej, co go szkoła w 
ubiegłym roku kupiła za sto kilkadzie 
siąt złotych, zebranych od dziatwy, 
lch rodziców i nauczycielstwa. Płyną 
chóralne słowa, a potem śpiew jed- 
nej ze znanych piosenek. 

я Dziatwa wchodzi do klas, nauczy* , 
cielstwo zabiera swoje teczki. Rozle- 
ga się jeszcze dzwonek i rozpoczynają 
się lekcje. Zjawiają się spėžnialscy, 
pukają z przejęciem do drzwi kłas, | 
lnb w obawie przed upomnieniem 
sterczą na korytarzu, albo kryją się 
po kątach. A w klasach wre robota, 
Z ławek spoglądają świeże. wypoczę 
te twarzyczki. Rozpoczyna się dzień 
pracy. 

- Różne bywają w szkole dni, różne 
nastroje i wypadki. Czasem upływa 
pięć godzin tak, jakby z bata strzelił, 
nawet do domu iść się nie chce. Lecz 
bywa i taki dzień, że ze szkoły wy- 
chodzi się złym i zmęczonym. Co* 
wpływa na nastroje życia szkolnego, 
mikt tego jeszeze nie zdołał stwier- 

dzić: są one zmienne jak pogoda, czę 
ste nawet od niej zależą, po niezado 
woleniu zawsze przychodzi radość, a 
po jaśniejszych ehwitach nieoczeki- 
wanie zjawiają się troski i rozczaro” 
wanie. 

Diatego na chwilę przed rozpoczę 
ciem lekcji przez głowę nauczyciela 
1 uezniów przelatuje jedna myśl: ja- 
ki będzie dzisiaj dzień? — Będzie to 
zależało, czy uczniowie nie zaczną 
wyłazić ze skóry, z całkiem niezrozu* 
miałych przyczyn, lyb nauczycie! nie 
sprawi »„rzezi niewiniątek*, w postaci 
niedostatecznych stopni i kar. Dwie 
połęgi: klasa i nauczycieł mierzą się 
rzez chwilę, zanim rozpoczną pró- 
ować swoich sił. 
* Życie szkoły nigdy nie idzie po li' 

nii wysuniętej przez nauezyciela, ani 
uczniów, tworzy ono siłę nową, która 
jest wypadkową wszystkiego, co się 
w szkole dzieje. 

Szkoła ucichła, nie słychać gwa- 
ru, z każdej kłasy dolatuje jedynie 
»ytm pracy. Z któregoś kąta sączy 
TPEESYFTYK 

  

  

"wu jego dźwięczny głos 

się melodia dziecięcych głosów — 10 
jedna z klas ma lekcje śpiewu. Na 
przeciwko słychać zmieszane głosy i 
postukiwanie: napewno odbywają się 
tam zajęcia praktyczne, które wyma- 
gają większej swobody. 

Obok było całkiem cicho, aź nagle 
klasa wybuchła dźwięcznym śmie* 
chem. — Coś komicznego musiało się 
zdarzyć w toku pracy. Na lekcjach 
„zderzają się czasem momenty pełne 
humoru, Rodzą się one samorzutnie, 

| lub są wymysłem bardziej dowcip- 
nych uczniów. ©О koniach meklem- 
burskich nauczyciel mówił tak: są 

rosłe, mają duże kopyta, takie prawie 
jak wasze głowy. Na następnej godzi 
nie geografii jeden z dowcipnisiów 
pytany poprzedniej lekcji w pewnym 
momencie mówi: :;Konie meklembur- 
skie są bardzo mądre!*. Zdziwiony 
nauczyciel pyta „dlaczego mądre?*. 
„Pan przecież mówił, że mają aż czte 
ry kopyta takie jak moją głowa”... 

łasa korzysta z takich momentów i 
znajduje odprężenie w wybuchach 

, wesołości. 
Na korytarzu woźny spogląda na 

zegar, wyciąga z szafki dzwonek i zno 
wóła na 

pizerwę. Z każdych drzwi wylewa 

się gwarna lawina. Korytarz zapełnia 
się w mgnieniu oka. 

W kącie stoi czyjś ojciec i ze zgor 
szeniem patrzy na wyczyny dziatwy. 
Wszystko rozbrzmiewa gwarem, nie 
ckiełzaną radością. Ponad tysiąc rąk 
i nóg pracuje bez chwilki wytennie- 
nia, posłuszne odwiecznemu prawu 
natury. Nieraz myślałem, jakby wy- 
głądała szkoła, gdyby ją zapełnić star 
cami, jak musiałoby być tu ponuro i 
źle. Teraz jest dobrze, jest wesoło i 
słonecznie. Wszystko szemrze, jak 
strumyk spadający po stromym zbo” 
ecru To nic. że czasem oderwie się 
kropelka jedna i druga: skoczy za wy 
soko, obryzga komuś twarz: jest to 
pizecież woda z potoku, który w swo 

im biegu nie posiada nieczystości. 

W szkole jest rojno, jak w ulu. 
Zdarza się czasem i tragiczny wypa- 
dek. W ubiegłym roku np. chłopak 
złamał rękę. Było wielkie zmartwie- 
nie, nie obeszło się bez szpitala, ale 
dzisiaj wszystko jest w porządku i 
nie pamiętam nawet, komu to się 

przytrafiło, 
Najmłodsze klasy chodzą po połu 

dniu, gdyż braknie miejsca. Lekcje 
Kończą się przed godziną 16-tą. Ale 
w budynku nadal jest rojno. Któraś 
z organizacyj wyznaczyła na dziś 
zbiórkę. Wre robota, ale juź w od- 
miennym nieco nastroju. Niewielkie 
gromadki pracują bardziej samodziel 
nie, wykazują więcej ambicji i inicja 
tywy, dają większy upust swoim za- 
miłowaniom. W naszej szkole istnieje 
13 organizacyj, jest ich nieco za dużo. 

Jak zwykle, są dzieci zamożniej- 

sze: ale jest też bardzo wiele biednych 
nawet takich, które nie mogłyby u- 
czyć się, gdyby im nikt nie przyszedł 
z pomocą. Pod tym względem bardzo 
viele wysiłków robi Komitet Rodzi- 
cielski i wspierająca go Rodzina Woj 
skowa. 

Podezas każdej przerwy zapełnia 
się boisko szkolne. W powietrzu lata- 
ją piłki. Gromada chłopców obstąpi- 
ła skocznię i organizuje zawody. Nie 
którzy wykazują w sportach dużo 
„łalenta”: dwóch w skoku w dal osią 
ga ponad 5 metrów. Uczeń tutejszej 
szkoły który dwa łata temu był w siód 
mej klasie skacze teraz w szkołe śred 
niej ponad 6 metrów. Kto wie, czy 
nie biega tu przyszły olimpijczyk. 

Życie szkoły jest bogate i ciekawe, 
można by na ten temat długo opowia 

Dwie osoby w jednym ciele 
Nieuczciwy bra, uczciwy broni się. 

Przed paru miesiącami do artysty fo- 

tografa p. Bułhaka w Wiłnie zgłosił się 

młody blondyn średniego wzrostu, nie- 
Jaki fanisław Slenkiewicz, który po wy- 
legitymowaniu się upoważnieniem Komi- 
łetu Budowy kościoła O. O. Redempto- 
rystów na Pośpieszce poprosił o ofiaro- 
wanie wydawnictw na loterię fantową na 

mówił I ofiarował książek na sumę ok. 

270 zł. 

Ten sam młodzieniec mniej więcej z 

podobnym interesem odwiedził dyrekcję 

teatru „Lutnia“, oraz szereg miejscowych 
firm. 

Po pewnym czasie wyszło jednak na 

jaw, że Sienkiewicz działał na własną rę 

kę posługując się siałszowanymi przez 

siebie dokumentami. Wyłudzone przed- 

mioty Sienkiewicz sprzedał za bezcen 

( przywłaszczał pieniądze, uzyskane 

za nie. 

Dochodzenie ustaliio, że Sienkiewicz 

był członkierz Komitetu Budowy Kościoła 
D. O. Redempf. Sam zgłosił się do fego 

  

Komiteu z gofowością pracy, podając sję 
za słudenta USB. Prezes Komiłefu przyjął 
tę ofertę I dał mu pewny przydział. Sien- 
kiewicz wykorzystał wtedy to zaufanie, 
podrobił szereg zaświadczeń i popełnił 
kilka oszustw. 

W toku śledziwa zastała wysunięfa 
sprawa poczyfalności Sienkiewicza. Oka- 
zuje się, że cierpi on na rozdwojenie 
osobowości. Biegit psychiatrzy siwierdzi- 
li u niego zmniejszoną  poczytalność. 
Sienkiewicz w momencie „rozdwojenia 
osobowości” słaje się człowiekiem bez 
poczucia norm etycznych. Nie zdaje so- 
bie sprawy — czy jego postępowanie w 
tym okresie jest uczciwe czy nie oraz jest 
skłonny do popełniania czynów nie- 
etycznych. 

Wczoraj Sienkiewicz zasiadł na ławie 
oskarżonych sądu okręgowego. Proces 
zapowiadał się ciekawie, lecz zesłał od- 
roczony 2 powodu niestawiennictwa 
dwóch głównych świadków. 

(w). 

dać i pisać całe tomy: Są łzy i radoś- 
©1 Wciąż dzieje się coś nowego. Dzie 
ci rosną, nauczycielowie starzeją się, 
a zawsze Ściany budynku szkolnego 
rozbrzmiewają gwarem i werwą. 
Dzień po dniu będzie upływać, zmie- 
ni się na świecie wiele rzeczy, ale žy- 
cie w szkole polskiej będzie płynąć, 
jak czysty, górski potok. 

Witold Rodziewicz. 

° 
Powiat wilejski sprowadza 

rzeczoznawcę uprawy 
+1.12 

wikliny 
Koło Towarzystwa Rozwoju Ziem 

Wschodnich w Wilejce zaprosiło wybiłne 
go rzeczoznawcę uprawy wikliny p. inż. 

Bronisława Ostaffa z Małopolskiego To 
warzystwa Rolniczego, celem przeprowa 
dzenia badań gleby pod kątem widzenia 
nadawania się jej pod uprawę wikliny. 
Wszelkie związane z przyjazdem p. Ostaf 

fa koszty pokryje Koło. W jesieni ma być 

masowo przygołowywana ziemia pod no 
we planiacje tego niezbędnego w koszy 

karstwie surowca. 
Ponieważ p. Ostafia jest pracownikiem 

Małopolskiega Tow. Rolniczego we Lwo* 

wie, przeto zarząd koła T. R. Z. W. skie 
rawał do tej instytucji pismo z prośbą o 
udzielenie p. Osłaffie urlopu na czas po 
byłu w pow. wilejskim. W. R. 

лмт 
ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEK1Y WNEĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy 1 t. d.) 
Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77 
TSS TIE A SCENES CAC. 

  

   

   
    

Korzystając z osłalnich dni wakacyj- 

nych odbyłem przechadzkę -na trasie: 
Skorbuciany — Wilno — Mickuny — Ła- 
waryszki — Michaliszki — Worniany. Dłu 
gość jej wynosiła (w jedną stronę) 85 
km. pozy fo i nader ciekawy kawał drogi. 

Mówiono mi jeszcze przed wymar- 
szem, że zimz w łym roku będzie ostra, 
podobnie jak w r. 1928. Wskazuje na tą 
obfity urodzaj leśnych orzechów, których 

od r. 1928 nie było wcale, ponadio po- 
jawienie się licznych stad dzików i wil- 
ków, oraz dość wczesny odlot bocianów. 

(Wiadomość o osfrej zimie nie dotyczy 
handiu opałem i ciepłą odzieżą, gdyż 
nie pochodzi z ust osób, zbliżonych do 
Pima). 

A teraz spostrzeżenia z przechadzki. 
Przede wszystkim śpieszę podać łu dwie 
nowości, jakie zobaczyłem na owej tra- 

sie. Pierwsza, ło oryginalne czerwone 

krzyże z wiszącym Panem Jezusem, przy- 
bije w różnych punktach do drzew przy” 

drożnych na wysokości mniej więcej 

5 meirów. 

Mówiono mi, że krzyże te rozwozi 
aulem po lasach Wileńszczyzny ks. Bo- 
rodzicz, przybyły z Włoch. 

Druga nowość, to łabliczki z napisem: 
Szanuj drzewka przydrożne. 

Obyż więc krzyże te strzegły podróż 
nych od złych przygód, a tabliczki od 

niszczenia drzewek. 

Woj. wileńskie posiada 96 gmin wiej- 

skich. Zdaje się jednak, że rekord co do 
ilości szylełów na tych urzędach gmfnnych 
bije gm. mickuńska, posiadająca na fron 
cie swego urzędu wspaniałą moza'tę z 

tych łabliczek. Oto one: 

Koło Rezerwistów I b. wojskowych 
w Mickunach. : 

Oddział Zw. Strzeleckiego 
w Mickunach. 

Komisja Pracy SP- 1 Kult.-Oiw, 
gminy Mickuny. 

Urząd „gminy Mickuńskiej. 

Ag. pocztowe ielekomunikacyjna 
Mickuny. 

Pocztowa Kasa Oszczędności 
w Mickunach. 

Słowem, 6 szyldów, świadczących o 
istnieniu różnych urzędów i organizacyj 
żyjących w jak najlepszej harmonii pad 

jednym dachem. Zastrzegam się, że w 
słowach łych nie ma żadnej ironii. Pod- 

kreźliłem fo dlałfego, że na prawdę nie 

społykalem tyle szyldów na jednym urzę- 

dzie gminnym, a znam ich ponad 50. 

Ucieszyłem się mocno, że gmina ta 

buduje tuż. obok mieszkania dla nauczy- 

cieli i dobudowuje jedną kłasę przy 
szkole. 3 

Z Mickun ruszyłem do Ławaryszek. 

Tu kończy się budową 4'rokl. publ. szko- 
ły powszechnej im. Marszatka Piłsudskie- 

go. Obok sterczą jeszcze dwie rudery 

szkoły powszechnej. Dziwny to kontrast, 
nadający się do muzeum osobliwości przy 

Ministerstwie Oświaty. Ławaryszki posia: 

dają oprócz nowej pięknej szkoły — 

| wspaniały kościół murowany. Szczęśliwa 

ło miejscowość, mająca łakie dwa przy- 

byłki.   Ruszam dalej i zairzymuję się koło 

  
i polegającej 

  

  

Tydzień strażacki 

    

Kto może należeć do ochotniczej straży 
pożarnej 

Młody — gdyż znajdzie tam, jako ; lony do służby bojowej, wymagającej si 
członek czynny, pole do wykazania swej 
energii, siły I odwagi, a także i godziwą 
rozrywkę. 

Stary — bo płacąc, jako członek po: 
pierający, niedużą składkę członkowską, 
spełni czyn obywatelski, pomagając Stra 
ży do nabycia sprzętu | urządzeń przeciw 
pożarowych. 

Mężczyzna — bo zostanie przydzie- 

ły fizycznej | wytrzymałości. 
Kobieta — bo zdobędzie tu pole da 

szlachetnej pracy samarytańskiej, wyma- 
gającej dobrego serca, miękkiej, kobiecej 
dłoni i pewnych umiejętności, które jej 
bardze się przydadzą i w jej prywatnym 
życiu. 

Słowem każdy, kło się czuje dobrym 
obywałelem i uczciwym człowiekiem. 

Kobiety w szeregach strażackich 
Przy Ochciniczych Stražach Požarnych | 

istnieje żeńska służba  samarytańsko-po- 
žarniczą, w skróceniu SSSP, 

Niejeden może zada sobie pytanie: — 
— Po co kobieły są w Straży Pożar- 

nej? albo powie ironicznie: 
— | poco łam baby się pchają? Czyż 

ło dla nich robota? 
Otóż żeńska służba w Sirażach Pożar 

nych powołana jest do istotnych i waż 

nych zadań. 
Przede wszystkim samarytanki udzie- 

lają pierwszej pomocy w razie nieszczęśli 
wych wypadków powsiałych przy poża 
rze, jak oparzenie, zemdlenie, zaczadze- 

nie, skaleczenie i t. p. 

Następnie zwalczają klęskę pożarów 
przez prowadzenie akcji zapobiegawczej 

na właściwym opiekowaniu 
się dziećmi, przestrzeganiu zasad ostroż 
ności w ochodzeniu się z ogniem I t. d. 
Przy pożarze zaś zastępują samarytanki 
stražakėw w łatwiejszych czynnościach. 

zaśc. Koiłówka, Tu skręcam w bok, celem 

przyjrzenia się robotom przy żwirowaniu 
drogi, łączącej szosę z traktem bystrzyc- 
kim. Po odbyciu 8 km bocznej drogi uj- 

rzałem furmanki i robotników, zajętych 
przy żwirowaniu. Wyżwirowano już w tym 
roku przeszło kilometr, a w innych pun- 
klach pow. wileńsko-irockiego 9 km, ra* 
zem więc 10 km. Koszta 1 km drogi żwi- 

rowanej obliczono na mniej więcej 4.000 
zł, zależnie od terenu wliczając w to 
roboty.ziemne. Koszła zaś 1 km drogi bi- 
iej (szosy) wynoszą 25.000 zł i więcej, 
zależnie nd ferenu. 

Obecnie Wydziały Powiatowe (Sejmik) 
olrzymują zasiłek z Ministerstwa Robót 

Publ, celem doprowadzenia dojazdów 
do dróg biłych. Jest to wielki krok na: 
przód w dziedzinie drogowej, gdyż brak 

dojazdów do szos w okresie błotnistym 
daje się mocno we znaki zarówno lu- 
dziom jak i zwierzętom pociągowym. Zna 
ne też są takie wypadki, gospodarz wozi z 
wieczora częściami wiązki -drzewa do 

szosy, by nazajutrz naładować nimi peł- 
ny wóz. Zanim jednak zdąży wrócić z na- 

stępną „porcją”* wiązek, pierwszej Już 

często nie zastaje. 

Wracam z powrofem (8 km) do szosy 
i mijam Kotłówkę. Dalej widzę niwelację 
ogromnej góry na drodze od szosy do 
Bystrzycy (odległość 7 km). Bystrzyca by- 
ła do roku 1925 gminą, obecnie należy 
do Mickun. Mówili mi robośnicy, że jesz- 

cze „badziają się u nich nakazy płatnicze 

gm. bystrzyckiej”. Dobre wspomnienia 
po b. gminie, co? 

Teren części gm. mickuńskiej i całej 

werniańskiej jest mocno falisty, przypo” 

minający niekióre tereny podkarpackie, 

np. w pow. jasielskim. 

Docieram wreszcie do Michaliszek (61 

;|] km od Wilna). To już miasteczko handlo 

we, z licznymi sklepami. Nawet szyld 

apteki widziałem. 

Z Michaliszek skręcam po żwirowanej 

drodze (wybud. w r. ub.) w kierunku 

Gerwiał. Na drogowskazach czyłam dziw 

ne nazwy miejscowości gm. gerwiackiej 

jak Czechy, Palestyna, Łabucie, Kierdzi- 

my i I. d. Do Gerwiat nie docieram, skię 

cając do Bobrownik, gdzie kończy się 

budowa 2 kl. publ. szkoły powsz. im, 

Marszałka Piłsudskiego. Słąd dostaję się 

do Wornian, gdzie zastaję istotną fabrykę 

gontów, wyrabianych maszyną motorową, 

obok zaś, na ukończeniu ogromny gmach 

6-ciokl. publ. szkoły powszechnej im. 

Marszałka Piłsudskiego. Po Trokach jest 

fu największy gmach w powiecie. (Naj- 

okazalszy jednak jest gmach szkolny w 

Rudziszkach). : 

Po całej tej drodze widzę duże sady 

słare i nowe, oblepione wprost owocami. 

Częsłują mnie nimi w maj. Trokieniki, po- 

łożonym na wysokiej górze, skąd rozia* 

cza się prześliczny widok, podobnie jak 

1 Góry Zamkowej w Wilnie. W Trokach 
odbywa się kapitalny remonł młyna, mosi 
na rzeczułce jest zerwany. Brzegi jej są 
wysokie, strome i urwiste. Ludzie jeżdżą 

przez rzeczułkę, lecz z wielkim trudem 

z powodu wysokości brzegów. P. wójt 

pertrakluje z plenipałeniem majątku co 

  

  

Przez wykłady z zakresu wych. obyw. 
poznają dzieje ojczyste | swój kraj. Wy- 

rabiają w sobie poczucie obowiązku 
I karności. Przez prace šwietlicowe jak 
śpiew, inscenizacje, przedstawienia — u 
zyskują szlachetną, kształcącą rozrywkę. 

Uprawiają wychowanie fizyczne w ce- 
lu zdobycia zdrowia i siły. 

Uczą się © sposobach obrony na wy- 
padek wojny, aby mogły w razie potrze- 
by ratować swoje ofoczenie. 

Takie oło zadania ma żeńska służba 
w Strażach Pożarnych. Szlachetny cel nle- 
sienia pomocy bliźniemu, dążenie do wy 
robienia siły moralnej i fizycznej — oło 
fundamenty działalności samarytanek. 

Niech każda kobieta, która spotka sa- 
marytankę, wie, do jakich prac 1а зата- 
ryłanka staje, I niech każda młoda dziew 
czyna, która ma czas i nie pracuje w in* 
nych organizacjach, zgłosi się do Siraży 
Pożarnych, by powiększyć szeregi sa- 
marytanek! 

  

Przechadzka po prowincji 
do budowy mostu i dochodzi już do 

zgody. 

Wracając jeszcze do budowy nowych 

szkół im. Marszałka Piłsudskiego, które 

zwiedziłem niemal wszystkie w powiecie 

(a jest ich 19) muszę wyrazić podziw 

fempa i jakości pracy. 

Po powrocie z owej ostatniej waka- 

cyjnej przechadzki mam stale przed oczy 

ma widok 19 nowych szkół, w, których 

uczyć się i uczyć będzie lepiej. 

Gdyby tak co roku przybywała nam 

setka szkół... 
lan Hopko. 

DOBTZRAGODY SE NCZORZOZ TY BESCORZETA 

Nagrody dla wystaw ców 
na „Jarmarku Poleskim* 

W niedzielę 5 września br. na „Jar 
marku Poleskim“ odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród wysławcom. 

Nagrody otrzymały nasiępujące 0so- 

by i firmy: 
Złoty medal: — Zakłady rymarskie 

Pietraszek i Falkowski, Two B-ci Lourie, 

Zakłady przemysłu drzewnego „Olza” w 

Mikaszewiczach, „Społem”, Związek Spół 

dzielni Spoż. R. P. i S. Jarmuszewicz. 

Srebrny medal: — Pow. Org. K. G. W. 

w Kobryniu, Pow. Organ. K. G. W. w Ko 

sowie, K. Gryszczuk, A. Kozak, M. Zyga- 

ło, B. Dzięcioł, Spółdz. Szewców w Da- 

widgródku, A. Buśko, Sz. Lichtman, M. 

Goldman-Kurczman, J. Ajzenberg, P. Mak 

symowicz, E. Poleszczuk, Zakłady, Prze- 

mysłu Drzewnego „Plywood Union“, Za- 

kłady Wydawnicze M. Arci, Beron i Flie- 

ger, M. Simieńczuk, Zakład Doświadczal- 

ny Uprawy Torfowisk w Sarnach, Szkoła 

Rolnicza w Duboi, B-cia Turczyńscy, Po- 

leski Wojew. Zw. Pszczelarzy przy P.IR., 

J—K. Wydžga, Spėldz. „Ziezpok“, Pow. 
Spółdz. Rolniczo-Handłowa w Kosowie, 

L. Ordzina, Krasicki Józef, H. Tukalski- 

Nielubowicz i Ławrow Teodor. 

Brązowy medal: — Rodzina Kolejowa 

Okr. Wileńskiego, Niewda Józefa, Hoch- 
man S., R. Janowska, J, Sirzemieczny, B. 

Olszewska, M. Rozenberg, J. Kołomicki, 

Sz. Glauberman, J. Gierszowicz,  B-cia 

Finkelsztejn, S. Brajczewski, Spėldz. Sio- 

larzy „Domsporł”, J. Szymańczuk, E. Bia 

łowski, A. Pietrań, Z. Sidlik, J. Majewski, 

Bregman i Furak, W. Giłowicz, B. Sulikow 

ski, A. Jacyna, J. Lewin, Dewojno:Solio- 

hub, L. Kowalski, Okr. Miecz. Spó'dr. 

"w Błudniu i A. Siedlecki. 

Niecedzienny pow ód 
p:bičia ženy 

Dnia 30.VIII br. Tulko Ewa, lat 38, za- 
mieszkała we wsi Bobrowicze, gm. tu- 

gumowicze, w pow. wołożyńskim została 

przez swego męża. 

był niecodzienny. Mąż chciał oddać cór- 

skałowana Powód 

kę Bronisławę, lat 14, do gimnazjum li- 

łewskiego w Wilnie, na co małka słano* 

wczo się nie zgodziła i córki nie oddała. 

(i).
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Co dają rolnikowi spółdzielcze kursy 
listowne ? 

Rzadko kióry dzisiaj rolnik, chyba naj- 

bardziej zacofany, nie należy do jakiejkol- 

wiek spółdzielni. Korzyśc: należenia do spół 

dziemi często są omawiane na łamach róż- 

wych pism i dlatego nie będę o nich wspo- 

m.rał, To też coraz mniej będzie w Polsce 

rclników, którzy by nie należeli choćby do 

jednej spółdzielni. 

Meżemy się pochlubić w Polsce miejsco- 

wošeiami, gdzie rolnicy, podobnie jax w Da- 

nii, należą do kilku spółdzielni. Zdarzają 

si; wypadki, że rolnik wycofuje s'ę bejaźli- 

wie z członkostwa w obawie przed jej 

kiem i odpowiedzialnością za straty. 

różnie słychać o tej spółdzielni, lepiej więc... 

kyć „ostrożnym, 

Bojaźliwy człowiek nie zadał sebie trudu 

zajść do lokalu spółdzielni, 'up uczestniczyć 

w walnym zgromadzeniu, aby się > istofaym 

stanie spółdzielni dowiedzieć. 

Niestety bardzo dużo członków spółdziet. 

ni choć i bywa na walnych zgromadzeniach, 

to jednak nie wiele zrozumiało z odrzy 

nia sprawozdania rocznego, bilansa i rachun 

ka dochodów i wydatków. Ot słuchali coś 

piate przez dziesiąte, jak „na niemieckim 

kazaniu”, 

upad- 

    

Ža tam   

  ytywa 

A przecież chodziło lam o sprawy mata- 
rialne, o stan majątkowy spółdzielni, za któ 
ry ponosi się odpowiedzialność materialną. 

Nie można więc nie wiedzieć, co się w spół- 

dzielni dzieje, lub też ufać bezkrytycznie 
członkom władz spółdzielni. Zresztą bywa 
się powołanym na członka Zarządu lub Ra- 

dz Nadzorczej spółdzielni. Jest to bardzo 
odpowiedzialne stanowisko. Trzeba się rozu- 
mieć na gospodarce i rachunkowości spół. 
dzielni, by ją dobrze, to jest z pożytkiem dla 
ogółu prowadzić. 

  

  
d 

Ale przeciętny rolnik do szkół spółdziel- 

czych nie uczęszczał, a choć i ma za sobą 

kilka klas, to znów nie nauczono go rachun 

kcwości i gospodarki spółdzielni. Przykre 

jest położenie człowieka, który działa na 

oślep, nie mając drogowskazu, 

Nie trzeba rąk załamywać, ani rozpaczać. 

Mcżna się douczyć, gdy się szczerze tego pra 

gnie, ma dobrą i silną wolę i zapał do pra- 

cy. Bardzo tanim a celowym sposobem przy 

spesobienia się na świadomego rzeczy człon 

ka spółdzielni są spółdzielcze kursy listowne. 

Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo 

Gespodarczych R. P. w Warszawie, ul. Wa- 

recka 11a urządza obecnie dwa takie kursy, 

a mianowicie: * 

1) od 1-go paždziernika 1937 r. do marca 

1988 r. trwać będzie kurs listowny w zakre- 

sie spółdzielni oszczędnościowo - pożyczko- 

wych i 

2) od 1 listopada 1937 r. do marca 1938 r, 

zakresie spółdzielni mleczarskich i jaj- 

czarskich. Opłata za jeden kurs wynosi zł. 

20, płatne w dwu ratach. Zespoły Przyspo- 

sobienia Rolniczego korzystają ze zniżki 50 

proc., t. j. płacą tylko 10 zł. za kurs. 

w 

Bližszych informacyj udziela bezpłatnie 

Związek pod wyżej podanym adresem, prze- 

syłając program kursu i deklarację na za- 

pisanie się na kurs. Zgłoszenia przyjmowa- 

na są do 10 września rb, na kurs w zakresie 

spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych 

i do 10 października rb. w zakresię spół. 
dzielni mleczarskich i jajczarskich , 

Światli rolnicy nie stracą nadarzającej 
się okazji i zapiszą się na jeden z tych kur- 
Sów: 

Echa afery wełożyńskiej 
Pisaliśmy niedawno w artykule p. t. 

„Woložyn pod miotłą” o wykryciu w Wo 
łożynie większej afery, w którą było wmie 
szanych kilku wyższych urzędników miej 
scowych urzędów. Wymieniliśmy m. in. 
inspektora samorządowego - i sekretarza 
Wydz. Pow. Ołóż obecnie na obsadzenie 
niektórych słanowisk zostaly rozpisane 
konkursy, o czym piszemy niżej, to zna- 
czy: zawieszeni nie powrócą. Świadczyło 
by fo, że zarzuły przeciwko nim są ораг- 
te na mocnych podstawach. Mėwiloby to 
takže o konkretnych wynikach šledziwa, 

Jak wiemy od początku wykrycia tej 
ałery władze administracyjne na temał jej 
zachowywały dyskretne milczenie. Nale- 
ły się spodziewać, że obecnie społeczeń 
słwo pow. wołożyńskiego. dowie się 
prawdy o aferze; bo dalsze milczenie by- 
łoby już nawet kompromiłujące.   

— Zmiana na stonowisku sekrefarza 
Wydziału Powiatowego. Po zawieszeniu 
w czynnościach byłego sekretarza Wydz. 
Pow. p. Grabowskiego Kazimierza, który 
obecnie na własną prośbę został zwol- 
niony, sekretarzem Wydz. Pow. został 
mianowany p. Hrakało-Horawski Antoni— 
dotychczasowy kierownik rachuby tegoż 
urzędu, 

Stanowisko kierownika rachuby jesz- 
cze nie zostało obsadzone — ogłoszono 
konkurs. 

— Konkurs na stanowisko Inspektora 
Samorządowego. Tymczasowo obowiązki 
Inspektora samorządowego w Wołożynie 
pełni Bronisław Lipczyk z Pułłuska, któ- 
ry objął to stanowisko po zawieszeniu w 
czynnościach służbowych p. Bazylego 
Bujalskiego. 

Na słanowisko Insp. Samorz. został 
ogłoszony konkurs. : 

Piaga kradziežy koni 
Od jednego z naszych Czytelników otrzy- 

mujemy poniższej treści list: 

W nocy z 24 na 25 sierpnia rb. we wsi 

Polany gminy wiszniewskiej, powiatu wiłej- 

skiego, z pastwiska zostały skradzione 3 ko- 

nie wartości ogólnej 850 złotych. 

Do roku 1924 skradziono w Polanach 7 

koni, ani jednej kradzieży nie wykryto. W 

roku 1935 w sąsiednim zaścianku Stracza 

zginął koń z uprzężą i bryką. Sprawcy tej 
kradzieży też nie wykryto. . 

Obecnie zginęły znowu 3 konie. Zachodzi 

pocejrzenie, że mą się do czynienia z dobrze 
zerganizowaną bandą koniokradów, z udzia 

iene miejscowego złodzieja, jako podawcy ko 

ni Możliwe jest, że konie przemycane są do 

Litwy lub Łotwy. Kradzieży dokonano przed 

targiem, w m. Smorgoniach, dokąd prowadzą 

Fewne poszlaki. Zdemaskować złodziei moż 

na. Prosimy o pomoc policję państwową, 
wójtów, sołtysów, KOP i wszystkich obywa- 

teli Nie możemy na to pozwolić, by przy 

zym stanie bezpieczeństwa oby 
rie był spokojny o całość swojego mienia. 
Osobie, która przyczyni się do odnalezienia 
złedziei i koni wyznaczam dwieście zlotych 
nagrody. 

Opis: koni: 

1) Właściciel: Owczynnik Lubomir i Sta 

  

  

  

  

nisław. 

Klacz ciemno-gniada, dwu i pół letnia, 

wartości 300 złotych. Znaki szczególne: a) 
falista skóra z powodu zgojenia rany na 
tylnej prawej lub łewej nodze; 

2) właściciel: Czyryka Michał. Ogier 
czarny, półtora-roczny, wartości 250 zł. Zna- 
ki szczególne: a) biała łysina na czole, koń- 

cząca się na górnej wardze; b) tylne nogi 

białe po kolana; c) na przednich nogach 

białe pierścienie. 

3) Właściciel: Zacharow Witali. Klacz ja 
sno-gniada, 8 łat, wartości 300 złotych. Zna 

ki szczegółne: zbity kark pod siodłem. 

O pojawieniu się wyżej opisanych, a 
dzionych koni w okolicy oraz wiadomo 

ści o złodziejach — uprasza się kierować do 
najbliższego posterunku policji państwowej. 

Nagrodę wypłaci natychmiast niżej pod- 
pisany. 

Obecnie wieś Polany i okolica są pod 
wrażeniem howej epidemii kradzieży koni. 
Znowu gospodarze nabywają „sztaby* do za- 
mykania stajen i żelazne pęta, podobnie jak 

ło było do roku 1924. 

      

Owczynnik Stanisław 

zam. w Miłczy, gm. i pła. 

Dołhinów, pow. Wilejka. 

Biurokracja wyzwala najniższe instynkty 
Gdy innym nie wolno — wiceburmistrz odbudowuje się 

pokryjomu 
Jak wiadomo przed paru miesiąca | twiania formalności 

mi pożar zniszczył prawie połowę 
badgranicznego miasteczka Kleck w 
pow. nieświeskim. Pogorzelcy w licz 
bie kilkuset dotąd gnieżdżą się w oca 
lałych stodołach i prymitywnie skle- 
conych szałasach. Do odbudowy do- 
tąd nie przystąpiono. Nie wolno! Nie 
zostały jeszcze zatwierdzone plany 
odbudowy. 

Zima jednak się zbliża, pieniądze 
olrzymane z P. Z. U. W. rozchodzą 
się. Pegorzelcom zagłada w oczy wid 
mo ehozowania na Śniegu. 

Wśród mieszkańców Klecka roš- 
nie rezgoryczenie na powolność zała 

biurokratycz- 
nych. 

Jakie rozmiary przybiera rozgo- 
ryczenie, może świadczyć następują- 
cy fakt. Wiceburmistrz Klecka Lisser 
Gerszon wewnątrz swego napół spalo 
nego domu — za pozwoleniem władz 
czy bez — prowadzi jakieś prace re- 
montowe. Dokoła domu gromadzi się 
tłum. Padają okrzyki: „jemu wolno, 
nam nie? Jeżeli odbuduje dom — 

zburzymy!*, 

Oto do czego prowadzi bezduszna 
biurokracja: wyzwała najniższe - 

stynkty.   

KRONIKA 
  

A 
(WRZESIEŃ | Dziś Reginy P. M. 

7 Jutro Adriana M. 

Wschód słońca — g. 4 m. 37 

| Worek | Zachód słońca — g. 5 m. 58 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie dnia 6.1X 1937. r. 

Ciśnienie 765 

"Temperatura średnia -- 15 

Temperatura najwyžsza -- 20 

Temperatura najniższa -- 8 

Wictr północno-zachodni 

'Tendencja barom. — bez zmian 

Uwagi — pogodnie, 

NOWOGRÓDZKA 
— Przygotowania de 16-g0 Tygodni 

LOPP-u. Dnia 3 bm, zorganizowany został 
Miejski Komitet Obchodu 16-g0 Tygodnia 
LOPP. W skład Komitetu wybrani zostali 

py.: sędzina A. Lange, N. Stanisławska, Ku- 

wałdzinowa, E. Augustowska, Anna Marcin- 

„kiewicz, H. Kapuścińska, T. Kurjanówna, L. 

Walenciukiewiczówna, Jadwiga Szurkówna, 
Helena Szurkówna i T, Arabiejówna. Do pre 

zydium wybrani zostali pp.: Br. Sanowski 

— przewodniczący, A. Lange — wiceprzawo 

dnicząca, A. Marcinkiewicz — sekretarz i 

E. Augustowska oraz N. Stanisławska — 

skarbniczki. 

M. in, Komitet postanowił urządzić dużą 

loterię. Niektóre firmy, jak Bata i Rektyfika i 

cja Warszawska, nadestaty juž fanty. Będą 

również wyroby huty szklanej Niemen. 

— „Tydzień Stražacki“ obchodzony ma 

być w Nowogródku według następującego 

programu: 5 bm. nabożeństwo w kościele św. 

Michała, 9 bm. o godz. 19 pokazy strażackie, 
jak gaszenie ognia i ratownictwo, 11 bm. 

6 godz, 20 zabawa w sali straży połarmej, 

Przez cały czas „Tygodnia* zbierane będą 

ofiary na rzecz pożarnictwa. 

— W dniu 3 bm. zasirajkowało 100 ro- 

boiników zatrudnionych przy budowie 
drogi Wsielub—lwie, pow. nowogródz- 
klego. Po podniesieniu przez kierownict- 
wo robót płacy o 5 gr na wózku wywle- 
zionej ziemi, strajkujący robotnicy jeszcze 
tegoż dnia przystąpili do pracy. 

„ BARANOWICKA 
— Zjazd właścicieli prywatnych mle- 

czarń. 29 sierpnia odbył się pierwszy 
zjazd właścicieli prywatnych  mleczarń 

pow. baranowickiego. 
Zjazd w imieniu nieobecnego preze* 

sa Stowarzyszenia Kupców Polskich za” 
gaił wiceprezes Stowarzyszenia p. Karol 
Laskowicz, stwierdzając obecność na sali 
prezesa Zrzeszenia Właścicleli Mleczarń 
Prywatnych R. P. Mariana Zawerty z War 
szawy, oraz przedstawiciela Wydziału 
Pow. p. Olodziejowskiego, 

Referat o stanie mleczarstwa w okręgu 
baranowickim wygłosił przewodniczący 
zjazdu p. Antoni Turko. 

Połem udzielił wyjaśnień o słanie 
mleczarstwa w Polsce prezes Zawerła. 

W wyniku dyskusji nad podniesieniem 
mleczarstwa, postanowiono przystąpić do 
zorganizowania Oddziału Zrzeszenia Wła 
ścicieli Prywatnych Mleczarń z siedzibą 
w Baranowiczach, Uchwaloro również uru 
chomić spółkę z ogr. odp. z siedzibą w 
Baranowiczach | kapitałem zakładowym 
10,000 zł z tym, że wkład do spółki wi- 
nien wynosić nie mniej niż 500 zł. 3 

—  Najpilniejsze potrzeby Ośrodka 
Zdrowia I miasta pod względem sanifar- 
nym. — 1. Konieczne jest zaangażowanie 
miejskiego kontrolera sanitarnego. 

Baranowicze są miastem dużym, roz- 
ległym, posiadającym znaczną ilość zakła 
dów wymagających stałej kontroli sanitar 
nej. Kontrola taka przewyższa możliwości 

jednego lekarza. Szczególnie należy roz' 
szerzyć i pogłębić pracę saniłarną w kie 

runku badania posesyj, studzien i sklepów 
spożywczych. 

Pozytywne rozstrzygnięcie tej kwestii 
nie będzie wymagało od miasta znacz- 
nych wydatków, ponieważ Wojewódzki 
Urząd Zdrowia ma specjalne kredyty dla 
zorganizowania sieci kontrolerów sanitar- 

nych. 
2. Rynek wymaga całkowitego zabru- 

kowania powierzchni, urządzenia tam od: 

powiednich śmietników ustępów, oraz 
słałego dozoru. 

3. Konieczna jest budowa słudzien 
artezyjskich. 

4. Przy zatwierdzaniu przez Zarząd 
Miejski planów zabudowania posiadłości 

miejskich, konieczne jest ścisłe oznacze- 
nie pa planie miejsca usyłuowania studni 
ustępu i zlewu. я 

5. Konieczne jest wydanie odpowied | 
nich rozporządzeń saniłarnych, chociażby 
o charakterze ramowym, o rozlewniach 

|mia zdobył sympatyczny 

| kus*, Straży Pożarnych i innych organiza- 
1 ы 

cyj. 

  piwa i ocłu, o wytwórniach wód gazo- 
wych, ledów, cukrów, o pralniach i ki- 

nach i t. d. Brak odpowiednich przepisów 
w tej dziedzinie utrudnia pracą dozoru 
saniłarnego i powoduje szereg nieporo- 
zumień przy inlerprelacji tego, lub inne- 

go wymagania saniłarnego. i 

P:NSKA 
— Wiceminister Korsak na Jarmarku 

Poleskim. Onegdaj przybył do Pińska 
wiceminister Korsak i zwiedził „Jarmark 

Poleski”. 
— Silnik-wiatrak. Jednym z najbardziej 

interesujących eksponatów wystawy „Jar: 
mark Poleski“ jest silnik-wiatrak pomysłu 
p. J. Krasickiego z Kamenia-Koszyrskiego. 
Wiatrak ten zaopatrywał w wodę baseny 
rybackie oraz dostarczał wody na cały 
teren Jarmarku. Wynalazek p. Krasickie 
go zwrócił uwagę na Ogólnopolskiej Wy 
sławie w Poznaniu i eksploatacją jego 
zajęła się firma Cegielski w Poznaniu. 

OSZMIAŃSKA 
— Dziatwa wlejska w powiecie osz- 

mlańskim uczęszcza już do 9-ciu nowych 
publicznych szkół powszechnych 2, 3 i 4 
klasowych im. Marszałka Piłsudskiego, ; 
liczących łącznie 23 izby szkolne oddane 

do użytku z dniem 3 września rb. 

ŚWIECIAŃSKA 
— Międzyorganizacy jne zawody strzełeck. 

z broni małokalibrowej na strzelnicę P.K.S. 
(Polskiego Kiubu Sportowego) w Święcia- 

nach ściągnęły 5 zespołów. Pierwsze miej 
sco oraz zespołową nagrodę przechod- 

zespół P. K. S. 

w składzie Chudnickiego A., Cieśli J. i Żar- 
nowskiego M. wybijając 474 punkty. Drugie 

4 trzecie miejsce zajęły zespoły Z. S. 

W strzelaniu indywidualnym pierwsze 
miejsce zdobył najlopszy zawodnik dnia p. 

Chudnicki A. (PKS) ze 180 pkt. na 200 moż- 

liwych, drugie — Kiszkurno B, (Z. S.) i trze- 

cie — Cišla J. (PKS). 
Zaimteresowamie zawodami słabe. Jak 

zwykle, brak na strzelnicy zawodników ze 

Związku Rezerwistów, konnego p. w. „Kra- 

MOŁODECZAŃSKA 
— Powiatowy Komitet Opieki Otwar- 

tej nad Młodzieżą I Dziećmi w Moło: 
decznie powołany został do życia w listo 
padzie 1936 r. na czele z prezesem ks. 
kapelanem Zawadzkim. Komitet funkcje 
swoje pełni przez organizowanie i koor- 
dynowanie pracy charyłatywnej nad bied 
nymi dzłećmi. Zasila swymi funduszami 
3 ochronki prowadzone przez ZPOK 
oraz 9 dziecińców zorganizowanych na 
ferenie powiału przez Pow. Org. Kół 
Gospodyń Wiejsk. W ciągu ub. roku pro: 
wadził dożywianie dzieci w ó6-ciu szko. 
łach powszechnych, oraz zaopatrywał co 
dziennie w mleko 120 dzieci zagrożo* 

nych gruźlicą. Przez całą zimą i przed- 

nówek Komitet rozdzielił około 1000 
blednym dzieciom paczki żywnościowe 

z mąką, kaszą I Iluszczami, odziežą, obu- 

wiem I bielizną. Komitet jest organizacją 

nową, lecz zdołał już zaskarbić sobie 

wśród ubogie] ludności wdzięczność I go 

rącą życzliwość. 
— W tych dniach pdbyło się uroczyste 

zakończenie dziecińców letnich zorganiżowa 

mych przez POKO w miejscowościach Kli- 

monty, Sycewicze, Wazgieły, Dubrowa i Mar 

kowie. Z dziecińców już zamkniętych korzy 

stało ogółem 100 dzieci Wiejskich. Dziecińce 
w powięcie były zorganizowane po raz pierw 

szy. Odpowiednio wzorowa organizacja dzie 

cińców oraz dobre, fachowe podejście do 

ludności tak Zarządu Kół Gospodyń wiejs- 

kich, jak i poszczególnych kierowniczek 

wpłynęło na to, że rodzice gremialnie pro- 

sili o zorganizowanie w przyszłym roku po- 

dobnych placówek opiekuńczych w czasie 

piinych robót polnych nad najmniejszymi 

także i w sąsiednich wioskach, w których 

w tym roku dziecińców nie było. Fakt ten 

wpłynął na to, że POKGW dwa dziecińce we 

wsi Wazgieły i miasteczku Lebiedziewie zor 

ganizował na stałe, zaś jeden we wsi Wy- 

wiery przedłużył na dalsze dwa miesiące. 

Zamknięcie dziecińća w Pieciulach nastąpi 

w dniach najbliższych, 

WILEJSKA 
— Zmiana na stanowisku komendanta 

powiatowego Związku Strzeleckiego. Z dn. 
1 września rb. komendant główny Z, S. mia- 

nował komendantem w powiecie dotychcza- 

sowego nauczyciela szkoły powszechnej w 

Wilejce ppor. rezerwy Aleksandra Jankuna. 

Komendant poprzedni por. w stanie spo- 

czynku Marian Zaleski został przeniesiony 

na równorzędne stanowisko do innego” po- 

wiatu, 

Pan Aleksander Jankun, bezpośrednio 

przed nominacją na komendanta powiato- 

wego pełnił funkcję jego zastępcy, a poprze- 

dnio przeszedł przez wszystkie stopnie, po- 

czynając od referenta wychowania obywatel 

skiego w jednym z pododdziałów. 

Nowy komendant pracę rozpocznie 15-g0 

września rb. : W. R. 

— Ciotka Albinowa w Wilejce. W dniu 

7 września wraz z zespołem artystów rawi- | 
onych „Raki 

czem przybyw 

a“ i muzykiem Serafinowi- 

do Wilejki Ciotka Albinewa. 

  

     

  

       Wystąpi on w sali Wydziału Powiatowego 

  

POLSKI 
NOWOOTWARTY SKLEP 
galanteryjno - bławatny 
i małeriałów piśmiennych 

BORDANOWICZA JÓZBFA 
w WOŁOŻYNIE przy rynku — obok 
kościoła. Obsługa solidna i szybka       

wż wtorek o godz. 20 z repe:ćuarem mono- 

  

— Tegoroczne dożynki strzeleckie. W ub. 

roku Związek Strzelecki po raz pierwszy, 

zerganizował dożynki. Urządził je miano- 

wicie pododdział w Kniahininie. Impreza 

wypadła bardzo dobrze. W roku bieżącym 

dożynki odbędą się w kilku punktach. 

— Zmiana lokalu P. W. i Zw. Strzelet, 

Mieszczące się dawniej koło starostwa    
wiatowa Komenda P. W. i Komenda 

ku Strzeleckiego przeniosły się na ulicę Pił- 

sučskiego Nr. 42 a. 

NIEŚWIESKA 
— Pokazy hodowlane. W ośrodkach gmin 

, mych: Horodziej, Łań i Snów powiatu nie$- 

wiejskiego odbyły się pokazy hodowlane by 

dłu czerwono—polskiego. Właściciele okaze 

wych sztuk bydła rasy czewono—polskiej 0- 

trzymali od Zarządów Gmin listy pochwalne 

i cenne nagrody. Ponadto 11 premij przyz- 

mała Wileńska Izba Rolnicza za najlepiej 

utrzymane buhaje, 

— Oddział KOP w Klecku przekazał do 
Obwodu Powiatowego LOPP w Nicświeżu 

kwotę 398.60 zł. jal.o dar na zakup samolo- 

tów dla armii. Sumę tę zaofiarowali ofice- 

rewie, podoficerowie i żołnierze KOP. 

— Powstały dwa nowe stałe dziecińcę, a 

mianowicie w Górnym Snowiu i Moroczy, 

gm zaostrowieckiej. Opiekę, służbę i wyży- 

wienie finansuje Związek Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet. 

— Zarząd miejski w Nieświeżu zakłada 
na rynku wokół zabytkowego w stylu baro 

kowym Ratuszu kwietniki oraz nowe szero- 

kie chodniki, 

— Szkoły powszechne Nr. 1 1 2 w Nieš- 

wieżu mieszczące się w ubiegłym roku w 

różnych punktach miasta w budynkach dre- 

wnianych w większości wypadków nieodpo- 
wiadających warunkom nauczania — zna- 

lazły w bieżącym roku szkolnym wygodne 

pomieszczenie w wykończonym przez magi- 

strat nowoczesnym gmachu, Nowy dwupię- 

trowy murowany budynek znajduje się na 

wzgórzu tuż za miastem. Posiada centralne 

ogrzewanie, dwie duże sale gimnastyczne I 

szereg nowoczesnych urządzeń, Dookoła 

gniachu szkolnego znajduje się boisko spor- 

towe, ogród kwiatowy i przygotowany place 

na wiosenne ogródki doświadczalne. Obok 

znzjduje się duże radziwiłłowskie jęzioro 1 

strzelnica. Gmach szkoły powszechnej jest 

największym budynkiem w Nieświceżu. 

— Bibiioteka Miejska w Nieświeżu zaku- 
piła ostatnio ponad 100 dzieł za sumę jed- 

mego tysiąca złotych. 

— Bezpłatne mleko dla niemowląt pogo- 

rzeleów. W nadgranicznym mieście Klecku 

ztiszczonym prawie w 50 proc. przez pożary, 

— otwarta została ostatnio stacja mleczna, 

która wydaję bezpłatnie mieko i micszankł 

dlu niemowiąt. Stację prowadzi ZPOK, 

— Wydział Powlatowy w Nieświeżu wy- 

asygnował 1000 złotych ma pomoc pogorzel- 

com w Klecku. Kwota ta wyraźnie przezna 
czcna została na odzież i pokarm dla naj- 

biedniejszych dzieci pogorzelców. 

DZIŚNIEŃSKA 
— Kurs ewidencji ruchu ludności. 

W dniu 2 i 3 bm. w Głębokiem odbył się 
kurs informacyjno-instruktorski dla pra- 
cowników gminnych biur ewidencji i kon 
troli ruchu ludności. Kurs przesłuchało 51 
pracowników gminnych z powiatów dzi- 

śnieńskiego, postawskiego i wilejskiego. 
Nadto na kurs ten byli delegowani inspek 
torzy samorządów gminnych i przedstawi- 
ciele słarostw z tych trzech powiałów. 
Wykładał Stefan Syga ze Zw. Powia- 

tów R. P. 
— POŻAR W DRUI. 2 września br. o 

godz. 9 wybuchł groźny pożar w składzie 
Inu firmy „Standart“ w Drul, ktėry spowo 
dowała jedni z niewiast, zajęta przy pra 
cy, przez rzucenie niedopałka od papie” 

rosa do odpadków Inu. 
Niebywały popłoch powstał wśród 

ludności, gdyż wymieniony skład mieścił 
się w środku miasta. Niebezpieczeństwo 
więc rozszerzenia pożaru zagrażało całe 

mu miasteczku. 
Dzięki ofiarności Oddziału Och. Sir. 

Poż. drujskiej | ludności miejscowej, 
ogień został zlokalizowany. Spłonął jedy 
nie skład Inu i szopy doń przylegające. 

Pod koniec pożaru przybyły straże: z 
Brasławia I Słobódki. : 

Straty wynoszą około 50,000 złotych. 
— Samobójstwo umysłowo chorej, W do- 

mu przy ul. Wileńskiej w Głębokiem znale» 

ziono wiszące zwłoki Kopelowicz Rozy, łat 

49. Kopełowicz była umysłowo chorą i zas 

mieszkiwała samotnie. Przyczyny SAmobój- 

stwa na razie nie siwierdzono. i 

Rutynowany 
NAUCZYCIEL MUZYK

I 3 

udziela lekcyj gry na fortepianie 
— Ceny przystępne 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp. 

     

    
       

     

 



Jakie rzeczy Są zwol- | 
n'one od egzekucji ? 
W „Dzienniku Ustaw R, P.“ Nr. 43 poz. 

240 zostalo ogloszone rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie 

zucamy rezporządzenia Rady Ministrów z 

dria 23 czerwca 1932 r. o postępowaniu eg- 
zekucyjnym władz skarbowych. Zgodnie z 

pewyższym rozporządzeniem od egzekucji 

są zwolnione: 

1) Sprzęty domowe, pościel, bielizna i 
ubranie codzienne niezbędne dla zobowią- 

zanego i członków jega rodziny, 

2 Przedmioty używane z powodu ułom- 

ności przez zobowiązanego lub jega ro- 

dzinę. 

„„,3) Zapasy żywności i opalu niezbędne dla 
*zohowiązanego, jego rodziny i jego służby 
na okres jednego miesiąca. 

4) Krowa dojna albo dwie kozy alba trzy 

owce, albo jedna świnia wraz z zapasem pa- 

szy i ściółki aż do czasu najbliższych zbio- 

rów, o ile te zwierzęta są niezbędne dla 

wyżywienia zobowiązanego, jega rodziny i 

jego służby. 

5) Przedmiety i surowce, niezbędne do 

źdrobkowania zobowiązańego, ' pracującego 

ręcznie. = 

6) Przedmioty niezbędne de pełnienia 
służby lub wykonywania zawodu oraz przy- 

zwolie uhranie zobowiązanego pracującego 

umysłowo. 

7) U zehowiązanego, kióry pobiera pęrio 

dyczne wynagrodzenie z tytułr stosunku 

służbawege prawna-publicznego lub z ty- 

tełu umowy © pracę — pieniądze w kwocie 

odpowiadającej części wynagradzenia za 

czas do najbliższego terminu wypłaty. 

8) U zobowiązanego który nie otrzymuje 

stałego wynagrodzenia za pracę — pieniądze 

niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzy- 

manie przez jeden tydzień. 

9) Przedmioty, dane zebowiązanemu. ce 

lem poratowania jego i jego rodziny w ra- 
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zie klęski z powodu nadzwyczajnych wypad * 
ków, choroby lub śmierci oraz zasiłki i wspar | 
cia udzielone w takich przypadkach, o ile 
przedmioty te lub fundusze dla tych celów 
s3 mu jeszcze potrzebne. 

16) Przedmioty służ,ce zobawiązanemu 

1 jego rodzinie do wykonywania praktyk re- 
Sigimych lub niezbędne do nauki, 

11) Ordery honorowe, obrączki ślubnę, 
hsty, papiery familijne, lub inne. papiery 
osobiste zobowiązanego oraz jego księgi ra- 
ehunkowe. A 

12) Przedmioty codziennego użytku, pe- 

bzebne zobowiązanemu, które mogą być 
sprzedane tylko za bezcen, a dla zobawią- 
zanego mają znaczną wartość użytkową. 

13) Przedmioty, które mają służyć do po- 
chowania zmarłego członka rodziny. 

14) Przędmioty służbie poświęcone. 

15) Bydło, trzoda chlewna i owce zapisą- 

ne do ksiąg gospadarczych zwierząt zarada- 

wych oraz konie zapisane do ksiąg stadnych 

4 ksiąg ogierów i klaczy zarodowych. 

Jeżeli sekwestrator dokonywuje zajęcia 

wyżej wymienionych przedmiotów, to trzeba 

łądać, ażeby zaznaczył to w protokule 

uajęcia, w przeciwnym razie odmówić pod- 

pisania protokułu zajęcia. W razie wpisania 
przez sekwestratora powyższych rzeczy na- 

feży wnieść podanie do Urzędu Skarbowego 

» wyłączenie powyższych rzeczy ad zajęcia, 

a w wypadku odmow ego załatwienia proś- 

bg należy wnieść do Sądu. Grodzkiego pozew 

o wyłączenie z pod zajęcia. opisanych przez 

sckwestratora rzeczy. Sie, 

  

  

| dralna została pomalowana na kolor, jaki 

  

Uniewinnienie w 
Sąd Okręgowy w Wiłnie jako instancja 

adwoławcza, rozpatrywał sprawę rędaktora 

odpowiedzialnego dwutygodnika „Karta“. 

Był to nieistniejący już obecnie organ gru- | 

py dr. Henryka Dembińskiego w Wilnie, | 

przebywającego obecnie, jak wiadomo w wię | 

KRONIKA 
WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w mocy dyżurują następujące apteki: 
Nełęcza (Jagiellońska 1); Suke, Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego (Wileńska 
8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rostkaw- 
skiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadta stale dyżurują następujące ap- 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legia 
newa 10) i Zająezkowskiego (Witoldowa 22). 

EKTNETETĄ 

  

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach    

MIEJSKA. 
— Zmniejszenie się liczby pobierają 

cych zasiłki. W roku bieżącym bezrobo- 
cie na terenie Wilna spadło bardzo po- 
ważnie. Prowadzone na szeroką skalę ro 
boły publiczne pozwaliły na zatrudnie- 
nie większej. ilości bezrobotnych. 

Jednocześnie spadła. bardzo znacznie 
liczba korzystających z zasiłków doraž- 

nych Funduszu Pracy. Tak naprz. w ciągu 
sierpnia ogółem z zasiłków korzystało o* 
koło 1000 osób. W latach poprzednich li 

czba fa była znacznie większa. 

— Restauracja wieży kafedralnel. Robo 
ty przy restauracji wieży kałedralnej są 
już prawie na ukończeniu. Wieża Kate- 

ma Bazylika.   — Zainferesowanle Wilnem wzmoglo 

słę. Tegoroczny sezon letni należy zali: | 
czyć da najbardziej ożywionych pod i 
względem turystycznym. Ogėlem, jak obli 

  

wych. 
Ž 
Ss 
ЕЕ E 

: = 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

„ZNICZ“ 
WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO Nr. 4 

Dzieła książkowe, druki, książki 
dla urzędów państwowych, sa- 
morządowych, zakładów nauko* 

Bilety wizytowe, zapro- 
szenia, prospekty, afisze i wszel- 
kiego rodzaje roboty w zakresie 

drukarstwa 

WYRONYWUJĄ 
PUNKITUALNIE —TANIO — SOLIDNIE 

„KURIER WILEŃSKI" 7. IX. 1937 

strawie „Karty“ 
zieniu. ZR 

Sąd redaktora, Anatola Makoterę uniewin 

nił, uchyłając wyrok sądu grodzkiego, któ- 
Tego mocą Makotera skazany był na 7 dni 
aresztu. 

  

czają, w Wilnie bawiło w ciągu bież. la- 
ta około 50,000 tvrustów. 

— Walka z tajnym ubojem. W ciągu 
ub. mies. na ferenie Wilna ujawniono po 
nownie 13 połajemnych rzeźni. Mimo 
energicznej walki prowadzonej z połajem 
nym ubojem i mimo ostrych kar, nakłada 
nych na „konkurentów” rzeźni miejskiej, 
tajny ubój, jak widać, prosperuje. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn — Cen ystępne. 
Telefony w ojach Winda « osabowa 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

— Dziś premiera świetnej operetki Falla 
„RÓŻA STAMBUŁU", posiadającej piękną 
muzykę esnutą na motywach wschodnich. 
Do operetki tej Przygotowano nową efekto- 
wną wystawę według projektów E. Grajew- 
skiego. W rolach głównych wystąpią: No- 
ekewiczówna, Halmirska,  Dowmuntowa, 
Dembówski, Detkowski, Dawmunt, świeżo 
pozyskany utalentowany artysta Iżykowski, 

Chorzewski i inni, 

W akcie II-gim wykonany zastanie „Ta 
niec Wschodni* w interpretacji M. Martów 
ng i J. Ciesielskiego, 

Nad całością widowiska czuwa reżyser 
Fołański. Przy pułpicie Wł Szczepański, 

  

      

— „WIEDEŃSRĄ KREW”, Reżyser M. 
Dowmunt rozpoczął przygctowania do wy- 
stawienia klasycznej operetki J. Straussa 
„Wiedeńska krew”, 

— 5-LECIE TEATRU MUZYCZNEGO 

„LUTNIA", W połowie października odbę- 
dzie się inauguracja sezonu zimowego. Bę- 
dzie to jednocześnie uroczystość związana z 
5-leeiem istnienia Teatru Muzycznego „Łi- 
inia“, 

    

    
    

          

  

  

Drużyna Finnów 
A 

w Wilnie 
Wczoraj do Wilna przybyła kolarska 

szłafeta Finnów, udających się na Mię- 
dzynarodowy zjazd  przeciwalkoholowy 
do Warszawy. 

Gości powiłały miejscowe drużyny 
speriawe | przedstawiciele miejscowych 
władz. 

Dziś Finnowie udają się w dalszą 
podróż. 

W'FOREK, dnia 7 września 1937 roku. 

6,15 Pieśń por. 6,18 Gimn. 6,34 Muzyka; 

2.02 Dziennik por. 7,10 Muzyks; 8,00 Audy- 

cja dia szkół; 8,10 Przerwa; 11,15 Audycja 

dla szkół „Czarodziejska lekcja”; 11,40 Wy- 

'jatki z eper; 11,57 Sygnał czasu; 12,03 Dzien 

nik połudn. 12,15 „Jak się żyje w Skorbu- 

cisnach“ pog. 12,25 Mała orkiestra P. R. 
3200 Muzyka popularna; 14,05 Przerwa; 

1500 Melodie z filmów; 15,10 Życie kultu- 

rujne; 15,15 „Wybór narzeczonej” @& ©. по- 

wel* E. T. A. Hoffmanna dla dzieci; 16.20 

Lekki koneert kamar. 16,45 Góry Centralnej 

Pelski—fel. 17,00 Koncert; 17,50 Pog. turyst. 
13,09 Przegłąd aktualności finansowo-gospod. 

18.10 Chwilka litewska w jęz. polsk. 18.20 

Recital śpiewaczy Miry Sobolewskiej; 18,40 
Picgram na środę; 18,45 Wil. wiad sport. 

15 50 Pogadanka; 19,00 „Willa do wynajęcia” 

skecz; 19,20 Piosenki i walce; 19,50 Wiad. 

spert. 20,00 „Cyganeria“ opera w 4 aktach 

Puccini'ego — transmisja z Teatru Wielkie- 
go we Lwowie; Ok. 20,45 w przerwie Dzien- 

nik wiecz. i wiadomości roln. Ok. 21,46 „Pan 
Tadeusz" — recytuje Stefan Jaracz; 22,50 

Ostatnie wiad. 23,006 Tańczymy; Ok. 23,10 

w przerwie „Fraszki na dobranoe"; 23,30 
Zakończenie. 

zj 

ŚRODA, dnia 8 września 1937 r. 

6,15 — Pieśń por.; 6,18 — Gimn.; 6,38 — 
Muzyka; 7,00 — Dziennik por.; 7,10 — Mu- 

zyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10—11,15 
— Przerwa; 11,15 — Audycja dla szkół; 11,40 

— Muzyka baletowa z oper; 11,57 — Sygnał 

czasu; 12,03 — Dziennik połudn.; 12,15 — | 
Chwilka litewska; 12,25 — Koncert rozr.; 

15.00 — Polskie pieśni chóralne; 13,15 — 
Aucycja życzeń dła dzieci; 13,45 — Muzyka | 

popularna; 14,05—15,00 — Przerwa; 15,00 

— Z operetek Kałmana; 16,18 — Życie kul- 

turalne; 15,15 — „Wybór narzeczonej" d. e. 

noweli. E. T, A. Hoffmanna; 15,25 — Mu- 

zyka na dwa fortepiany; 15,45 — Wiad. 

gcspod.; 16,00 — Z mojego warsztatu — 

szkie literacki Ostapa Ortwima; 16,15 — 
Pieśni w wyk. Chóru Pracowników Fabryki 
Karabinów; 16,45 — Samoobrona Wilnz 

i Grodna, odczyt wygł. W. Charkiewicz; 

17,00 — Koncert popołudn.; 17,50 — ба 
wani —— ojciec elektryezności —  pogad.; 
13,00 — Chwiła Biura Słudiów; 18,10 — 

Špiewy solowe; 18,40 — Program na czwar- 

tel; 1845 — Wil. wiad, sport; 18,50 — 
Pogadanka; 1900 — Popularna muzyka 

symf.; 19,40 — Skrzynka ogólna prowadzi 
Dyr Janusz Żuławski; 19,50 — Wiad. sport.; 

20,00 — Kalejdoskop — audycja muz.; 20,45 

— Dziennik wiecz.; 20,55 — Pogadanka; 

21,00 — Koncert Chopinowski w wyk. Zofii 
Rabcewiczowej; 21,45 — „Pan Tadeusz“ — 

recytuje Stefan Jaracz; 22,00 — Zespół Hen 

ryka Kowalskiego; 22,50 — Ostatnie wia- 

domości: 23,00 — Тайслуту; Ok. 23,10 — 
W przerwie „Fraszki na dobranoc”; 23,30 

— Zakończenie, 
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Koszykarstwo wileńskie 
zdobywa rynek holenderski 

Wśród rzemieślników czynione sę 
przygotowania da zdobycia rynku holen 
derskiego dla wyrobów koszykarstwa wi 
leńskiego. Wysiłki fe są na dobrej dro 
dze. Podczas niedawnego pobytu w Wł 
nie kupców hałenderskich nawiązane zo 
słały petraktacje, które doprowadzą da 
sfinalizowania szeregu umów na dosiawę 
większych transportów wyrobów koszykar 
stwa. Pierwszy taki iransport próbny odej 
dzie do Holandii prawdopodobnie jesz 
cze w ciągu bież. miesiąca. Oczekiwać 
należy szeregu dalszych i większych za- 
mówień. 

Posbawienie pierwszej klacy 
gimaasjom W Poniewieżu 

„Dzień Polski* z 4 września 1937 гд 
Gimnazjum polskie w Poniewierzu, podok 

nież jak w Wiłkomierzu pozbawione zo: 
stało przez Ministersiwo Oświaty prawa 
utrzymywania klasy podwsiępnej. 

Budowa domu kauolickiego 
S-nia Młodzieży Męskiej 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Męskiej archidiecezji wileńskiej uchwaliło 
przystąpić do budowy własnego domu w 
Trokach. 

Dom łen słanie nad jeziorem Troc: 
kim na ferenie, należącym da Stowarzy* 
szenia. 

Budowa domu rozpocznie się w przy 
szłym roku. 

Zwyżkowa tendencją 
na slemie Iniane 

Cena siemienia Inianego na rynkach 

śwęciańskich jest wyższa od podanej przez 
Wileńskie Towarzystwa Lniarskie. Ostatnio 

w Święcianach za 1 pud (18 kg) miejscowi 

i przyjezdni kupcy płacili od 6.50 zł. do 6.80 
zł, czyli po 405 gr.—42,5 gr. 1 kg (Wskaźnik 
Towarzystwa Lniarskiego na miesiąc wrze- 

sień —40 gr.). Podaż dostateczna. Tendencja 
načal zwyżkowa. Ter, 

е # * 

Wiadomości radiowe 
POŁSKIE RADIO W DNIU 

ŚWIĘTA BRAZYLII. 

Na dzień 7 września przypada święto 
Brazylii. Przyłączając się do obchodów 
związanych z tą uroczystością, Polskie Ra 
dio nadaje w tym dniu o godz. 18,15 au 
dycję, poświęconą Brazyłii, a składającą 

się z dwóch części, Część pierwszą wy 
pełni przemówienie Prezesa Towarzystwa 
Brazylijsko-Polskiego prof. Juliusza Szy- 
mańskiego. Część druga przyniesie muzy 
kę z płyt kompozytorów brazylijskich, w 
wykonaniu znanych tamtejszych špiewa- 
ków i śpiewaczek. 

ROLNIK-GOSPODARZ O SWOJEJ WSI. 

We wtorek 7 września przed mikrofo 

nem wileńskin stanie o godz. 12,15 rolnik 
gospodarz Józef Frąckiewicz i opowie © 

tym „Jak się żyje w Skorbucianach”. Jest 
fo jeszcze jedno ogniwo, kiórym radio 

| łączy się ze wsią — nie tylko jako „do 

stawcą”* programów, ale niejako i ich 

„odbiorcą”. 

  

KONRAD TRANI 10 

› # Е ВЕ $ ТА 
Po trzech minutach jeden z sąsiadów przysunął 

dė jego stolika swoje krzesło. 1 

— Obey? : * 

Piotr popił piwa i skinął potakująco. 

Wszystko to odbyło się bez zwrócenia najmniej. 

szej uwagi innych gości. Nikogo nie deivių że ktoś 

przysiadł się do przybysza i wszezął z nim cichą, przy- 

jazną rozmowę. 

W trakcie tego błysnął na ułanek sekundy dja- 

ment ; znów utonął w kieszonee Piotrowej kamizelki. 

—- Klasa! — mruknął towarzysz Piotra i poprawił 

czerwony szalik na szyi. 

" — Dzwno w Warszawie? — zapytał po chwili. 

— 0d tygodnia. Nim się człowiek rozejrzy, mija 

spora czasu. 

— Pewnie — skinął mężczyzna w czerwonym 

szaliku. — Dał ci ktoś tę robotę, czyś sam ją wztrza- 

snął? 

— Sam. 

Mężczyzna odwrócił się i rzucił siedzącej przy są- - 

siednim stoliku kobiecie jakieś imię czy nazwisko. Ale 

właśnie, kiedy kobieta podniosła sę leniwie, ukazał się 

w drzwiach nowy gość: syty, zadowolony z siebie 

osobnik o mikroskopijnych, świńskich oczkach. Na 

ten widok kobieta znów opadła na krzesło i zajęła się 

gorliwie poprawianiem fryzury. Człowiek w czerwo- 

nym szaliku dopił szybko piwa i z rozmachem posta 
  

wił kufel dnem do góry na marmurowej płycie, 
— Kelner, jeszcze jedno jasne! — zawołał. 

Piotr nie drgnął nawet. A więc ten gruby był szpi- 
elem. Paskudna sprawa. Śliczny adres, ani słowa! 
Człowiek myślał, że będzie mógł pertraktować spokoj- 
nie co do warunków sprzedaży, a tu okazuje się, że 
wdepnąl do spelunki, którą policja zna niegorzej od 
przestępców. Tego jeszcze brakowało, żeby go tu 
przychwycili i wzięli na spytki.. A skąd, a dokąd? 

Gdzie dokumenty? Jakim eudem trafił pan do tej me- 

Hry? 2 

Bywalcy lokalu nie zaszczycili wywiadowcy ani 
jednem spojrzeniem; siedzieli spokojnie, niczem lalki 

w gabinecie fignr woskowych, podnosili kufle do ust, 
w niemem skupieniu kurzyli papierosy, od czasu do 
ezasu zamieniali ze sobą półgłośne uwagi. Gospodarz 
lokalu natychmiast wykazał niezwykłą ruchliwość. 
Podbiegł zaraz do stolika, przy którym stanął gość, 
otarł brudną ściereczką marmurowy blat i z uprze- 
dzającą grzecznością zapytał, co podać. 

Wywiadowca nie raczył mu nawet odpowiedzieć. 
Żywemi oczkami wodził po obecnych, uważnie 

wpatrywał się w ich twarze. Sami dobrzy znajemil 

Tylko ten w cyklistówee, obok Witka-Marynarza — 

to jakiś nowy. Nie było natomiast osobnika, z którym 

chciał w tej chwili pogadać. Tem gorzej dla niego! 
Wywiadowca mrugnął przyjaźnie do gospodarza. od- 
wrócił się ; wyszedł. 

Wówezas dopiero kobieta, do której zwrócił się 

uprzednio Witek-Marynarz, podniosła się podeszła do 

młodego człowieka, siedzącego pod ścianą i powie- 

działa mu coś szepiem. Młodzieniee o jasnych wło- 
sach wyglądał na małego urzędniezka, Po paru chwi- 

  

lach podszedł da Piotra i skłonił się, ale głosy poza- 

stały przytłumione. Po dziesięciu minutach Piotr za- 

wołał: „Płacić”! Gdyby wywiadowca o świńskich ocz- 

kach siedział jeszcze przy sąsiednim stoliku, dostrze- 

giby może, że z rąk blondyna powędrawały do niezna- 

nego człowieka w cyklistówee pomięte banknoty i że 

błyszcząca kuleczka znalazła nowego posiadacza. ` 

— Ale trzeba odezekać — uprzedził Piotr po raz 
wtóry. я 

-- Kiedys to zwędził? 

>— Przed dwiema godzinami. 

— Morowa robota — mruknął Witek-Marynarz 

z uznaniem. 

Piotr zapłacił za kilka kufli piwa, dwie kolejki 
wódki i zakąskę, nacisnął cyklistówkę głębiej na oczy 

i poszedł, żegnając tamtych nieznacznem skinieniem 

głowy. 
— Fajny chłop! — powiedział Marynarz z satys- 

fakeją. — A kto z tego korzysta? Paser, psiawiara! 

Zjeżdżaj, pijawko, bo cię... 

Zabrakło mu słów dla wyrażenia pogardy blade- 

mau, nieśmiałemu blondynowi, który odkupił djament. 
Piotr wydostał się szybko z labiryntu brzydkich, 

monotonnych zaułków. Tęsknił do wygodnego łóżka 
1 dobrze zasłużonego odpoczynku. Za sobą miał dzień 
wyczerpujący i pełen emocyj. Do ostatniej chwili nie 
był pewien, czy sprzedaż pójdzie gładko. Wprawdzie 
mógł polegać na tem, że adres podany mu przez pary- 
skiego kolegę jest dobry, ale z doświadczenia wiedzia R, 
że informacje takie szybko tracą aktualność. Kiedy 
łapacze przewąchują cośniecoś, robi się w budzie go: 
rąco i wszystkie agendy złodziejskie przenoszą się dó 

innej Tesla. ML (D. e. n.j. 
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Prezes Medžid Khan w hotdzie Nieznanemu Žolnierzowi 

  

  

Prezes afgańskiego Banku Narodowego p. Abdul Medžid han w czasie pobytu 

w Warsazwie złożył wieniec na grobie Nieznanego Żolnierza. W czasie uroczy: 

słości składania wieńca ašystowala kompania honorowa z poczłem chorągwianym 

i orkiestrą. W chwili przybycia p. prezesaMedżid Khana orkiesira odegrała naro 

‚ dowy hymn afgański. Po przejściu przed froniem kompanii honotowej w towa- 

rzystwie komendanta miasła płk. Macho wicza, prezes Medżid Khan złożył wieniec 

na grobie Nieznanego Żołnierza. Po wysłuchaniu hymńu narodowego polskiego, 

prezes Medżid Khan wpisał się do księgi. pamiątkowej. * 

Poświęcenie tablicy na grobie ś.p. Cezarego Jellenty 

  

Na cmentarzu ewangielicko-rerormowanym odbyło się uroczyste poświęcenie ta: 

biley na grobie zmarłego przed dwu laty znanego pisarza i publicysty š. p. Ceza- 

zego Jellenty. Tablica wykonana jest z czarnego marmuru, na którym widnieje 
napis: „Ś. p. Cezary Jellenta", 

Nowy gmach Kuratorium Pomorskiego 

  

_W. dniu 1 września rb. nastąpiło w Toruniu otwarcie Kurałorium okręgu szkolnego 

pomorskiego. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz z p. 

wojewodą pomorskim Władysławem Raczkiewiczem na czele. Na zdjęciu nowa 
siedziba kuratorium pomorskiego. 
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Lida, ul. Zamkowa 41 

     

   

„KURJER WILEŃSKI* 7. IX. 1937 

Medal z czasów Zygmunta I 
odnalestono W mule 

W czasie robół przy oczyszczaniu sta: 
wu jaworskiego pod Lwowem, pewien 
tamtejszy obywatel znalazł obłepiony 
mułek krążek metalowy. Po wymyciu oka 
zało się, że jest to warłościowy metal 
brązowy, pochodzący z czasów króla 

Zygmunta I. 
Metal ten wybity został w 1527 r. z 

okazji 60 rocznicy urodzin króla, Cenny. 
ten zabytek zakupiony został przez Mu* 
zeum Narodowe we Lwowie. 

Proces Marty Eggerth- 
Kienurowej w Wiedniu 
Niedawno zapadł wyrok sądu wiedeń 

skiego, który uwolnił Marłę Eggerth od 
obowiązku płacenia jej byłemu impres- 
sario Manfredowi Tolioredo  Vesztfried 
procentow za ulatwienie arłystce kariery 
filmowej. Obecnie cała sprawa będzie 
jeszcze raz rozpatrywana z powodu znie- 

sienia przez impressaria apelacji do są- 
du wyższej instancji. Proces budzi wiel- 

kie zainteresowanie. 

| Przetarg 
a Społeczna w Lidzie poca' 
wiadomości, że w dniu 21 

„. odbędzie się sprzedaż w 
etargu ruchomości Ubez- 
ych się z 2-ch samo lo- 

   

      

   
    Ruchomości gółowe warunki prze 
targu przeglądać można w Ubezpieczalni w 
gc dzinach od 9 do 12. 

Ubezpieezalnia Społeczna w Lidzie. 

Teraz czas sadzić truskawki i byliny 
uu waw AMawiać drzewka owocowe 

Poleca ogrodnictwo W. WELER Wilno, Sa- 
dowa 8, lel. 10-57. Sz. KI. zapraszamy 
odwiedzać nasze szkółki. Cenniki wysyłamy 

bezpłatnie. a 
ееа оана оыа EKZZ, 

Prywatna Kocdukacyjna Szkota Powszechna 

„NASZA SZKOLA“ į PRZEDSZKOLE 

B. MACHCEWICZOWEJ 

ul. Mickiewicza 19—22. 
Przyjmuje zapisy codziennie od 11—14 

Bezpłatne komplety jęz. francusk. i niemieck.   

NA AS Anas 
  

  

Gietda zbožowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 6 wrzešnia 1937 r. 

Ceny za towar średniej handlowej Ja- 
<ošci, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 
*.co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej: 

szych ilościach. W złotych: 
Żyto I stand, 696 g/l 24— 2425 

iu » 670 , 23.— 2350 
Pszenica I 0 29— 30— 

w M ZA0 w 28.— 29.— 

Jęczmieńl „678/673, (kasz.) — — — 
sora 5 089 rh ry 6 

„ II  „ 620,5, (past) 17.50 18.50 

Owies 1 „ 468 „ 21.— 22— 

- HM „ 445 , 19.— 20.— 
Gryka „ 610°, O 
Mąka pszen. gat. I 0—65% 47— 48.— 

sia » TA 65—704 4550 46.25 
"a „ II-A 65—75% 41.— 42— 
EE „ III 70—75% 30.50 31.25 
” „ pastewna — — 

„ żytnia gat I 0—50% 36.— 36.50 
wz „ 1 0—65% 33.25 3350 

Ra » „ Il 50—65% = — 
2 „  razowa do 95% 25.50 26.— 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 16.— 1650 

„  żylnie przem stand. 15.— 15.50 

Łubin niebieski — — 
Siemię Iniane b. 90% f-co w.s.z. 39.— 40— 

TREC TT ROGZ BARSRE GRA SBA 

Popierajeie Przemysł Krajowy! 
  

  

nu kupisz, sprzedasz i zamienisz wszelkie książki szkol- 
"ne i uniwersyteckie nowe i używane w księdarni 

D. WAKERA, ffilno, Wielka 38, róg Sawicz, tol. 10-00 
  

CASINO | Dz
iś
 

  

  

SHIRLEY 
TEMPLE w nainowszym na wspanialszym filmie po raz pierwszy w egzotycznej roli jako 

opracowanie. 

PASALERKA NA GAFĘ  Urozmaicony nadprogram. 

Premiera. Nowa edycja. Nowe 
Arcydzieło, które 

Początek o godz. 2-ej. 

  

KINA I FILMY 
PASAŻERKA NA GAPĘ. 

(Casino). 

O Schirley Temple tyle się już powia 
działo, że słownik polskich superlatywów, 
zdaje się, został przy tej sposobności wy 
czerpany do dna. Zresztą — warta jest 
najwyższego uznania i podziwu ta wielka 
kilkuletnia aktorka. 

Film jest miły, ale niezręcznie „rusza 

ny z miejsca” — no bo czyja jest mała, 

dlaczego rzucono ją, bez opieki — nie 
wiemy aż do końca. Osnuto przeszłość 
dziecka po prostu tajemnicą, a tajemnice 
nierozwiązane są dla łatwizny filmowej 
pewnego rodzaju czekiem bez pokrycia. 

Licznie zebrana na sali dzieciarnia 
brzęczy śmiechem, jak stado wróbli — 

wszystkich ta mała urzeka swoim niezwy 
kłym wdziękiem. 

Słuchając tylko chińskich piosenek 1 
rozmów — mimowoli myśli się o pewnej 
notatce prasowej. Dziecku podobno pod 
piłowują zęby, aby uśmiech nie „doro* 
ślał”. Ta chińszczyzna jest właśnie niem- 
niej bolesnym piłowaniem języka. Tresura 
lingwistyczna kosztowała zapewne wiele 
czasu, trudu i może łez — a efekt mini* 
malny — kto ją w ogóle rozumie? — w 

każdym razie zrozumialsze są słowa: puc, 

bluff oraz nakręcanie koniunktury gwiaz- 

dorskiej!... 
Wystarczy, że mała uśmiecha się, śpie 

wa, łańczy i porusza przed obiektywem z 

najzupełniejszą swobodą — to już mó: 

wi o jej wielkim talencie. Natomiast rezo 

nerstwo, zawsłydzanie dorosłych mądroś- 

cią, parodiowanie i t. p. odmiany „kiłaj* 

skiej gramoty” — dowodzą, że eksploatu 

je się nie 'alent, ale cierpliwość. Że to jest 

idealna droga do maniery — bo dziecko 

robi i mówi to, czego ani w ząb nie ro 

zumie. Różne obecne na sali mamy to 

zachwyca, ale obiektywri i „niedzieciaci“ 

ludzie myślą, że filmy z Schirley są ślicz- 
ne, ale w każdym razie nie dla dzieci prze 
znaczone. 

Z dorosłych partnerów wymienić nale 
ży przede wszystkim Alice Faye, która 

ma fu wyjątkowo przyjemną rolę i z roll 

tej bardzo dobrze się wywiązała. To samo 

dotyczy wcale niezłym instynktem ojcow 

skim obdarzonego Robarła Yonga. W teš 

ciową wcieliły się chyba. wszystkie sza- 

tańskie anegdoty o tym niewdzięcznym 

rodzaju pokrewieństwa. 

Nad program bardzo ciekawy: repot 

łaż z muzeum ludowego oraz montaż 
okropieństw, jakie udało się podpatrzyć 

Foksowi. Obiektyw zagubiony wśród ży 

wiołowych klęsk nasuwał także myśl o 

podpiłowanych zębach... reporterskich. 
wab. 

MARTW BELOW ZTORTARZ ONE) 

DOKTÓR MED. DOKTOR 

J. Piotrowicz- | BlumoW:CZ 

  
Oddziały. Nowogródek, nl. Kościelna 4. 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 2 

Przedstawiciele: Klec, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejł: 

Druk, „Znicz”, 

KELIOS 
jest dumą kinematoarafii 

W roli głów. Bflczeeiema EBsetricha 
i VICTOR MAC-LAGLEN.  Reżys. Józefa STERNBERGA 

Nad program: Atrakcje 

ORA 

m 

Dziś otwarcie sezonu Ž 

W-4 powiešci Liona Feuchtsangera 
Nad program: Piękny dodatek i aktualia. Początek o 

X27 
KOLOSALNE POWODZENIE 

YD SUSS 
W roli tytułowej CONRAD VEIDT 

godz. 2-ej 

Kiro MARS | 

POLSRIE I INO Nieodwołalnie ostatni dzień monument, filmemu polskiego 

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

Cybulski, Sielański, Kurnakowicz i inni. Film dla milionów. Film, który porwie wszyst- 

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

Uroczyste otwarcie sezonu [esiennego 
Monumentatny film zrealizowany pod wysokim protektoratem francuskiej marynarki woj. 

Noc przed bitwą" 5«:tux 

Teta ATNATA RAÓLIWINÓWIA 

w kinia 

Monument. film polski 

W roli tyt. Jadwiga Smosarska, w pozost. r.: Zacharewicz, Pancewiczówna, Żelichowska 

Nad program UROZMAICONE DODATKI  Póocz. seans, o 4-ej, w niedz. i św. o Ż-ej. 

  

  

BIURO | SKŁADY Osoba 
Fabryka kafli CH LEW WILNO, ZAWALNA 31 | | lat średnich, samot. 
w Jaszunach a teieton 8 87 na, inteligentna—po- 

szukuje posady go- 
spodyni _Gospodar- 
stwo wiejskie, domo- 
we | kuchnię *nam 
doskonale, Posiadam 
wielką prektykę w 
pielęgnowaniu cho- 
rych — Piłsudskiego 
29—4 dla J. N., oso- 
biście od 11—2 pp. 

z powodu powiększenia fabryki poleca 
K A FLE kolorowe I białe w dowolnych 

ilościach po cenach przystępnych 

oraz PIECYKI KAFLOWE FRZENOŚNE 
wszelkie przybory piecowe i inne materiały wcho- 

dzące w zakres budownictwa.   
  

  

   
     

    

     

       

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50 

na wsi. w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2.50 

      

    
   
   

Wi al. A k. Bandurskiego 4, tel. 3-40 

  

  

Jurczenkowa 
Ordynator Szp. Sawicz 

Cinoropy skórne, 
weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—7 w. 

MODELKI 
„piękne, do krótkiego 
pozowania za dobrym 
wynaqrodzentem pro- 
szone są dziś na q. 
3 po poł. do Foto-Stu- 
dio, Wielka 30 Dy- 
skrecia zapewniona. 

ZGUBIONO 
płaszcz damski letni 
czarny z kołnierzem 
karakułowym w tere- 
nie Zielonego Mostu. 
Proszę szanownego 
znalazcy odnieść Kal- 
waryjska 4 m. 8, Da- 
wid Fryzjer za do- 

brym wynegrodz. , 

Peszukuję 
posady inkasenia, ka- 
sjera lub magazynie- 
ra, posiadam poważ- 
ne referencje, na żą- 
danie mogę złożyć 
kaucję. Zgłoszenia w 
Adm. pod „J. K.* 

  

  

Przyjmę 
uczni, lub ucze ice na 
młeszkanłe. Pomoc 
w nauce, języki: nie- 
miecki, łacina, angiel- 
ski, fortepian. Stara 

12m 1b. 
  

Lata całe 
będziesz szukał i nie 
znajdziesz tak ko- 
rzystnych możliwości 
zarobku jak u nas: 
Wytwórnia: „Nowości 
Praktyczne”, Warsza- 
wa, Oddział 8, Zło- 

ta 37. 

  

   "RZY ZATOCE 

Redaktor odp. 

  

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłc, 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od 9—1 i 3—8 
w niedzielę 9—1 

  

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjm. od 91. do 7 w. 

J Jasińskiego 518 
rėg Ofiarne|. ob. Sądu 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁ WSKA 
oraz Gabinet Kosme* 
tyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmare 
szczek, wągrów, p'a* 
gów, brodawek, lupie- 
żu, usuwanie tłuszczu 
z bioder I brzuche') 
kremy odmładzające, 
wanny elekt., elektrys 

zacja. Cenyprzystępne 
Porady bezplainė, — 

Zamkowa 26—6 

AKUSZERKA 

M.Brzez:na 
masarz leczniczy 

i elektryzacja 

ul. Grodzka nr. 27 
(Zwierzyniec) 

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

pod „Niania“ 
— 
Najtańsze zródło za- 
kupu pończoch, skar- 
pet, rękawiczek, bie- 

lizny, krawatów 

W. Nowicki 
Wilno, Wielka 30 

Nowinki sezonowa 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, 
i rubrykę „nadesłane* redakcja nie 
prawo zmiany terminu druku ogłoszeń 

Ogłoszenia są przyjmowane w go 

60 gr. za wiersz jednoszp, 
i tabelaryczne 50%. Układ 

za tekstem 10-lamowy. Za treść ogłoszeń 
odpowiada. Administracja zastrzega sobie 

i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

dz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19. 

JAN. PUPIAŁŁO,


