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zebranych w Nyen 
zapobiegną akcji pirackiej na morzu Śródziemnym 

NYON, (Pat). Obrady konferencji 

Śródziemnomorskiej rozpoczęły się 

dzisiaj o godz. 17 w sali gminy m. 
Nyon. : 

Zagaił konierencję syndyk (bur- 
mistrz) miasta dr. Schranz, który dzię 

kował za uczyniony jego miasiu zasz 

czyt i wyraził zebranym Życzenie 

owocnej pracy. Następnie dr Schranz 

zzprojonował konferencji wybór prze 

wadniezącego. 

   

    

   

Min. Eden podziękowawszy syudy 
kowi i podkreśliwszy, że Francja za- 
iniejowała konferencję, zapropono- 
wał wybór na przewodniczącego pier 
wszego delegata Francji min. DEL- 
BROSS. Pę dokonaniu wyboru przez 
aklamaeję zabrał głos min. Delbose, 
który, wyrażając zebranym podzieko 
wanie zą wybór, stwierdził, że rządy 
Franeji i Anglii doprowadzając do 
zchrania się konferencji, pragnęły po 
łożyć kres położeniu, istniejącemu na 
"morza Śródziemnym „i - uwzględnić 
prawę międzynarodowe, odnośnie że 
gługi na tym morzu. 

Żegługa ta bowiem nie może hyć 
na łasce przedsięwzięć pirackich. For 
peduje się bez uprzedzenia okręty 
whrew protokułowi z 1936 r. O har 
mionizacji wojny p. Delboss wyraża 
następnie żal, że dwa państwa nie 
uznały za możliwe przyjąć zaprosze 
nia. Rządy zapraszające nie mogly je 

dnak zgodzić się na sugestie, uczynio 
ne przez te państwa, aby sprawa była 
zsłatwiona gdzicindziej, ponieważ 
należało działać szybko i ponieważ 
często nie wiąże się ona z zagadnie- 
niami, które są załatwiane w Londy- 
nie. 

    až 

Cheąc zapewnić na morzu Śró- 
dziemnym poszanowanie zasad pra- 

wą międzynarodowego, należy wydać 
zarządzenia, mające na celu zapewnie 
nie swobodnej żeglugi, czy działaige 
zapobiegawczo, czy też stosując repre 
sje. Rządy angielski i franeuski przez 
swą iniejatywę pragnęły z jednej stro 
ny 

ZAPOBIEC AKTOM PIRACKIM 

a z drugiej przeciwdziałać istniejącej 
atmosferze, mogącej spowodować no 
we. pożałowania godne, incydenty. 

Min Deiboss wyraża wreszcie 4a- 
dzieję. że konterencja przez szykką 
decyzję, przez unikanie wszelkich 
zhytecznych dyskusyj, spełni szybko 
dzieło o charakterze praktycznym i 
skutecznym» 

Po wyznaczeniu p. Aghidesa (dy 
rektora sekcji rozbrojeniowej Ligi 
Narodów) na sekretarza generalaego 
kenfereneji, zabiera głos 

BEZRCTELEŃ          
  

KOMISARZ LITWINÓW, 
który występuje w bardzo ostrej for 

mie przeciw aktom pirackim, organi 
zowanym, įik“mowi p. Litwinow naj 
prawdopodobniej przez rząd jednego 
z państw europejskich. Rząd sowiec 
ki przyjął chętnie zaproszenie na 
konferencję. Są jednak, mówi p. Lit 
winow, inne państwa, które nie bierą | 
udziału w konferencji, czy to dlatego. 
że same organizują napady pirackie, 
czy też dlatego, że są w stosunkach ; 
przyjaznych z piratami. Państwa te 
są zainteresowane w storpedowaniu 
konferencji. 
Litwinow wyraża następnie żał, że 

w konferencji nie bierze udziału Hi- 
szpania republikańską, która jest spe 
cjalnie ofiarą napadów pirackich, po 
czym oświadcza, że nazwa państwa, 
które organizuje napady pirackie. 
jest na ustach wszystkich. 

Należy zabezpieczyć swobodę że- 
glugi, będącą na wszystkich morzach. 
Niedawno — ciągnie dalej mówea — 
zostały storpedowane dwa statki, kę 
dące własnością rządu sowieckiego. 
Rząd sowiecki nie dopuści, aby włas 

ność państwa sowieckiego została zni 
szczena. Rząd sowiecki nie może wo 
bec takieh faktów zachować się bez 

czynnie i skierowywać słę do orga- 
nów międzynarodowych. Dzieje ze- 

brań międzynarodowych uspasabiają 
; bowiem do zbytniego optymizmu co 

do skuteczności działań tychże. Rząd 
sowiecki jest jednak gotów do współ 
praey, a to celem pomocy innym pań 
stwom przeciw działaniom pirackim. 

Jako ostatni mówca zabiera głos 

| 

  

min. EDEN; 

który oświadcza, że konferencja ma 
przed sobą zadanie bardzo pilne. Min. |; 
Eden wyraża żal, że dwa państwa, 
których współpraca byłaby 
cenna, nie są obecne na konferencji. 
Konferencja zechce jednak zapewne | 

informować te państwa o przebiega | 
swych prac, tak aby mogły one w 
nich uczestniczyć. Min. Eden propo 
nuje następnie, aby konferencja ukon 
stytuowała się w stały komtet eciem 
szybszej pracy. 

Propozycja 

ufne obrady komitetu. 
Następne posiedzenie konfereneii 

jutro o godz. 16. ъ 

KOMUNIKAT OFICJALNY. 

NYON, (Pat). Po posiedzeniu kon 
ferencji Śródziemnomorskiej wyda 

no następujący komamikat: 

„Konferencja obradująca jako ko 
mitet zbadała zasady akcji, jaka win 
na być podjęta celem położenia kresu 
"aktom pirackim, dokonywanym na 
morzu Śródziemnym przez łodzie pod 
wodne przeciwko statkom, jak rów 
nież sposób, w jaki należałoby użyć 
sił morskich różkych państw dla tego 
celu. 

Dyskusja jaka się wywiązała, 
wskazałą na pewne punkty, wymaźa 
jące uzupełnienia badań. W związku 
z tym odbędą się zebrania dziś wie- 
czorem i jutro rano, Konferencja 
zkbierze się ponownie jako komitet ju 
tro o godz, 16 w Nyon*. 

  

bardzo ||   
min. Edena została || 

przyjęta, po czym rozpoczęły się po- 
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Rozruchy w Marokko 

Wojownicy arabscy w prowincji Tafiłelł w. Marokku, 

Min. Beck w Genewie 
GENEWA, (Pat), Dziś o godz. 7 | nieki oraz członkowie delegacji po's- 

m. 10 rano przybył do Genewy z Pary 
ża minister spr. zagr. J. Beck. P. mi 
nistra powitali na dworcu delegał R. 
P. przy Lidze Narodów min. Komar 

Japończycy posuwają sie planowo 
— (hińczycy zaprzeczają 

Japończycy Kilkaset metrów posunęli się pod Szanghajem I kilka 

miejscowości zajęli w Chinach Północnych 

SZANGHAJ, (Pat). W wielu do- 

mach koneesyj cudzcziemskich dawa 
ły się odczuć silne wstrząsy, giły ja- 
pońskie okręty wojenne i samoloty 
rozpoczęły gwałtowne bombardowa- 
nie Putung, usiłując zmusić do milcze 
nia baterie chińskie. 

Jeden z pocisków chińskich trafił 
w japoński szpitał pływający w pobli 
żu konsulatu japońskiego. 

Japończycy rozpoczęli swe Opera 
eje bombardowaniem odcinków 
Kiang Wan i Yand Tse Pu, lecz nastę 
pnie skoncenthrowali swe wysiłki 

Anglia wobec wydarzeń na Dalekim Wschodzie 

  Jeden z okręiów „wojennych angielskich, przeznaczonych do akcji na Dalekim 

Wschodzie; w czasie ostalnich przygotowań w potcię Porismouth. 
  zajęli też 

głównie w kierunku Putung, Według 
doniesień japońskich, wojska japońs | 
kie posuwają się planowo naprzód, 
natomiast źródła chińskie  twier''za, 
że Japończycy musieli się cofnąć. 

Jest obecnie rzeczą oczywistą, że 
plan japoński polega na powolnym 
posuwaniu się bez narażenia się na 
jakiekolwiek niespodzianki, gdyż Ja- 
pończycy ze względów politycznych 
nie mogą się narażać na niebezpie- 
czeństwo porażki. 

Japończycy są jakoby zaskoczeni 
siłą oporu Chińczyków. 

PEKIN, (Pat). Wojską japońskie 

posuwają się naprzód w kierunku po 

łudniowym i zachodnim wdłaż linij 
kolejowych, idących z Pekinu. Bitwa 

toczy się w odległości 60 km od 
Tien Tsinu, przy czym żołnierze ja- 

pońscy muszą brnąć przez zalane wb 
Szary. 

Według oświadczenia Japończy- 
ków, zajęli oni różne punkty w odle 
głości 3 km od Maczang, Posuwając 
sie z Czaharu wzdłuż linii kolejowej 
Pekin—Sui Yu An Japończycy wkro- 
czyli do prowincji Szan Si, gdzie skon 
centrowane zostały wojska chińskie, 

usiłując powstrzymać pochód oddzia 
tów japońskieh. Posuwanie się Japoń 
czyków wzdłuż linii Pekin—Hankou, 
gdzie zgromadzono główne siły chiń 
skie, zostało wstrzymane. 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do 
nosi z Szanghaju, że o godz. 14 woj 
ska japońskie działające na odci -ku 
Pao Czan, zajęły strefę Yue Puczen 
a na odcinku Wusung posunęły się 
na odłegłość 400 m od pozycyj chiń 

wą Wusung — Szanghaj. Japończycy 
pozycje na drodze Czuy 

Kung.   

TIEN TSIN (Pat). Japoński sztab 
generalny podaje, że wojska japoń: 
skie zajęły dziś o godz. 11 rano miej 
seowošė Liu Czen na lewym brzegu 
rzeki Maczang w odłegłości 2 km od 
miasta Maczang. 

Przedstawiciel armii oświadczył, 
14 operacje są b. uciążliwe, gdyż Chiń 
czycy otworzyli tamy, zatapiając ca- 
ły ten obszar, co zmusiło żołnierzy ja 
pońskich do posuwania się naprzód 
po pas w wodzie.   

kiej. 
Tym samym pociągiem przybyli 

również do Genewy min. Eden, min. 
Delbos oraz członkowie delegacji an 
gielskiej i francuskiej. 

GENEWA, (Pat). P. minister spr. 

zagr. Józef Beck był dzisiaj na šniada 

niu, wydanym przez p. Avenola, se: 

kretarza generalnego Ligi Narodów, 

dla członków Rady. 

Trudności gosvodarcze Chin 
spowodowane biokadą 

wybrzeży 
SZANGHAJ (Pat). Blokada brzegów 

chińskich przez marynarkę japońską, wed 

ług agencji Domel, już spowodowała 

brak węgla, co dotkliwie daje się odczu 

wać w fabrykach amunicji w dolinie rza 

ki Yang Tse. 
W Singapore nagromadziły się duża 

zapasy towarów, przeznaczonych do 
Szanghaju. Eksport ryżu ze Syjamu do 

Chin również zmniejszył sh;, co spowa 

dowało w Syjamie znaczny spadek cen 

ryżu I innych artykułów, wywożonych do 

Chin. Wzrosły natomiast w cenle jarzyny, 

których import z Chin ustał zupełnie. 

Dziś rozpocznie się wielka ofenzywa 

Japończyków 
SYDNEY (Pat). Tutejszy dziennik 

„Morning Postherald'* zamieszcza 0% 
wiadczenie Donalda, doradcy australij 
skiego marszałka (Czang Kai Szeka. 
Według Donalda, Japończycy rozpocz 
ną jutro, w sobotę, olbrzymią ofenzy 

wę, aby wyprzeć Chińczyków z zajme 
wanych przez nich okopów. Jeżeli ima 

się to uda, Chińczycy walczyć będą w 

dalszym ciągu pozycja za pozycją aż 

„ do zachodnich granie Chin. 

- Cholera wśród żołnierzy japońskich 
SZANGHAJ (Pat). Przedstawiciel ma- ; cholerę 80 osób. W 20 wypadkach chora 

rynarki japońskiej oświadczył, iż wśród 

żołnierzy japońskich w Paoszan stwierdzo 

no wypadki cholery. 

W ciągu trzech dni zachorowało na 

    

   

ba zakończyła się śmiercią. Sanitarne wła 
dze japońskie wydały wszystkie konlecz 
ne zarządzenia, by zapobiec rozszerzeniu 
się epidemii. 

TE 

    

Gijon żąda poddania sę powstańcom 
SALAMANKA [Pat]. Według informa 

wybuchły wczoraj poważne rozruchy. 
Ullcami miasta przeszły tłumy maniłe 

stantów, domagając się poddania go woj 

ta Havasa, wojska były zmuszone do zra 

jcyjr otrzymanych w Salamance, w Gijon | bienia użytku z broni. 

skich. Inny oddział zajął linię koiejo 
W mieście panują nastroje, jakie pa 

| nowały w Santander pred wkroczeniem 

skom powstańczym. Według koresponden ! wojsk gan. Tranco.
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Pogłoski o rekonstrukcji rządu 
turza pogłoskę o ustąpieniu ministra 
Poniatowskiego, na którego micjsce 

Wieczorna prasa warszawska pow 

miałby przyjść gen. Głuchowski :| 

wieeminister spraw wojskowych i 
ustąpieniu wiceministra Pacierkow- 
skiego, którege miałby zastąpić woje 
woda Iwowski Biłyk. 

Zmiany w administracji nie zakończone 
Warszawski korespondent „Dzien 

nika Polskiego* podaje: 
Jak się dowiadujemy, ostatnie 

zmiany na stanowiskach wojewodów 
nie wyczerpują zamierzonych p.zesu 
nięć, Rezpatrywane są bowiem dalsze 
zmiany, które doprowadzą de ajedna 
licenia sytuacji w niektórych jeszcze 
województwach. Celem nowej serii 
przesunięć bedzie zlikwidowanie rez 
bieżności, panujących na niektórych 
terenach pomiedzy  poszeze”ń!nymi 
czynnikami. Termin tych zmian prze 
widuje się na październik br. 
r RI 
        

    

  

Ostatnie zmiany na wysokich sta 
nowiskach w administracji państwo- 
wej są żywo komentowane w kołach 
politycznych. Zgodnie podkreśla się 
oLoKeznošė, że zmiany te nie w;ypły 
wają bynajmniej z zamierzonej jako 
by zmiany kursu politycznego, ałe 
chodzi jedynie o usprawnienie admi 
nistraeji. Ogólnie przypuszcza się, że 
powrót płk. Kostka-Biernackie”» na 
słanowisko wojewody poleskiego ra- 
zumieć nałeży jako powrót do bar 
dziej rygorystycznego systemu alni- 
pistrachi państwowej. 
a z PIECZE        

Pierwszy akt oskarżenia o udział w strajku 
chłopskim 

PRZEMYŚL (Рай). Do sądu okręgowe 
go w Przemyślu wpłynął już pierwszy aki 
oskarżenia przeciw dwom wieśniakom. os 
karżonym o udział w sfrajku chłopskim. 
Na ławie oskarżonych zasiądą Kazimierz 
Kaczmarz | Piotr Darmobif, działacze 
chłopscy z Rostweczka w powiecie Moś 
ciska. 

Działacze <l oskarżeni są z an. 154 
par. 1 K. K., kłóry mówi o nawoływaniu 
do popełnienia przestępstwa lub jego pu 

Dalsze liczne areszty 
wśród członków Stronnictwa Ludowego 
JAROSŁAW [Pail. W dniu wczoraj- | 

szym aresziowano Józefa Kasprzaka z Paw 
łosiowa. drugiego wiceprezesa zarz. Pow. ! 
Str. Lud., który po aresztowaniu Wiktora ; 
Jediińskiego kierował całą akcją strajko 
wą w powiecie. Kasprzak do iego czasu 
ukrywał się I zgłosił słę dopiero wczoraj | 
dobrowolnie do urzędującego w larosła 
wiu prokuratora. 

Onegdaj aresztowano również Jana 
Muca, prezesa koła str. lud. w Dunkowi 
cach, organizatora akcji strajkowej str. lud. | 

w okolicach Radymna i w powiecie jawor | 
skim. . 

BUCZACZ (Pafj. W związku z Hkwida 
cją strajku chłopskiego dokonały władze 
bezpieczeństwa licznych aresztowań 
wśród członków Sfr. Lud. W szczególno | 

Przedstawiciele estońskich straży pożarnych 
przybyli do 

* WARSZAWA (Pałj. W dniu wczoraj | 
szym przybyli do Warszawy samolotem | 
o godz. 12,45 szef OPL i POZ i komen 
danł straży w Tallinie p. Vaharo w towa 
rzystwie dyrektora policji Vermena i dy 
rektor estońskiej szkoły policyjnej p. Mer 
za. Wizyia gości estońskich pozosfeje w 
związku z odbywającym się obecnie w 
Warszawie „Tygodniem stražackim“. 

Dziś rano komendant Vahero, dyrekior | 
Vermen i dyrektor Merz złożyli wizyłę | 
naczelnemu Inspektorowi siražy požarnych 1 
R. P. p. J. Milewskiemu. poczem zwiedzili , 
gmachy warszawskiej straży pożarnej, wj 
których mieszczą się koszary i zapoznali 
się szczegółowo ze sprzęłem pożarniczym : 

Walka z marnotrawstwem 
Obrady w Norymberdze 

NORYMBERGA (Pai). Dzisiejszy dzień ' 
rozpoczął się w Norymberdze od wręcze 
nia 23 nowych sztandarów policji n'emiec 
kiej. Ceremonii wręczenia sztandarów do 
konał osobiście kanclerz przed frontem 3 
tys. policjartów w mundurach galowych, 
w obecności prezydenłów policji z róż 
nych miasł. Najpierw przemawiał szef po 
Jicji Himmler, po czym kanclerz Hitler wy 
KELTONAS 

Towarzystwo Kursėw 
Technicznych w Wilnie 
prowadzi następujące kursy: 1) Pomocników 
mierniczych — 6 i pół mies., 2) Dozorców 
eregowych — 6 i pół mies, 3) Dozorców 
Melioracyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio- i 
Ficktrotechnicznych — 5 i 7 mies., 5) Wy- 
robów betoniarskich i tynków szłachotnych 
— 4 mies., 6) Techniczno - Kreślarskie Żeń- 
skie — 6 i pół mies., 7) Samochodowe i mo- 
incyklowe z warsztatami — 2 mies., 8) Ko- 
espondeneyjne w dziale budowlanym i dro- 
sewym o poziomie średnim. Kursy sa połą- 
"one z zajęciami praktycznymi i dają słu- 
'aczom wiedzę fachową w zakresie, po- 
tzebnym do wykonywania fachu. Zajęcia 

na kursach, oprócz korespondencyjnych i sa- 
mcchodowych, odbywają się w okresie zi- 
mewym, w godzinach wieczornych poczyna- 
Jąc od 25 października. Informacyj udziela 
1 podania przyjmuje kancelaria Kursów w 
godzinach od 17 do 19. Wilno, Holendernia 
Nr. 12, gmach Państwowej Szkoły Techni- 
cznej, tel. 171, 

  

blicznym pochwalaniu. Termin tego pierw 
szego procesu będzie ogłoszony w dniach 
najbliższych.   

Do więzienia w Przemyślu przewiezlo 
mo w dniu wczorajszym szereg aresztowa 

nych włościan, pochodzących z okręgu 
sądowego przemyskiego. Wśród sprowa 
dzonych do Przemyśla znajduje się także 
b. poseł Bruno Gruszka, prezes zarządu 
Okr. Str. Lud. 

ścl zosłali oddani do dyspozycji władz 
sądowych: Orzechowski Piotr, prezes 
pow. zarz. Sir. Lud, Ostrowski Kazimierz 
sekretarz tegoż zarządu: Sowa M., Kordyk 
Si. — członkowie zarządu, oraz szereg 
Innych działaczy. 

Aresztowani stoją pod zarzutem napa 
du na posferunek P. P.. zniszczenia auta 
powiatowego, zniszczenia sklepów żydow 
skich I za działalność wywrotową | nie : 
dozwoloną agliację. 

TARNOPOL (Pat). W wyniku akcji li . 
kwidacyjnej strajku ludowego na terenle 
woj. tarnopolskiego aresztowano | przeka 
zano władzom sądowym dwie osoby z 
powiatu brzeżańskiego, 7 osób z kopy 
czyniecklego, 22 z podhajeckiego 1 10 z 
pow. buczackiego. 

Warszawy 
używanym przez polską straż oraz byli o- 
becni na pokazie ćwiczeń z drabiną me 
chaniczną. 

O godz. 10 rano goście esiońscy w io 
warzystwie władz związku straży pożar 
nej R. P. udali się na zwiedzenie siraży 
pożarnej tramwajowej i przyglądali się 
następnie z dużym zainteresowaniem po 
kazom požemiczym drużyn żeńskich w 
fabryce „Dobrolin” i fabryce „Lilpop'rau i 

Loevenstein“. 
O godz. 15,10 goście estońscy wyje 

chali torpedą do Łodzi, celem zwiedzenia 
fabryk łódzkich i zapoznania się Zz meto 
dami instruktorskimi, siosowanymi w pol 
skich sfrażach pożarnych. :   
głosił mowę o obowiązkach policji w ; 
Trzeciej Rzeszy. Podkreślił on między in. 
iż należy coraz bardziej zacieśniać kon 
takł między policją a ruchem. narodowo- 
socjalistycznym. 

Nasiępnie kontynuowano obrady kon 
gresu pariyjnego. Minister wyżywienia Dar 
re, mówił o niemieckiej polityce aprowi 
zacyjnej, w szczególności rolniczej, oświad 
czając, iż wyżywienie narodu niemieckie 
go jest zapewnione, W końcu mówca 
wskazał: na konieczność dalszej walki 
z marnotrawsiwem i dostosowania się do 
potrzeb chwili przez producenta I konsu 
menła. 

Organizację i rozwój dzisiejszej prasy 
niemieckiej omówił kierownik prasy Rze 
szy Amann. Stwierdził on między in, że 
liczny nakład wydawnictw prasowych 
wzrósł w Niemczech o 1 3/4 miliona eg 
zemplarzy dziennie. Generalny inspektor 
drogowy dr. Todt zapowiedział, iż do koń . 
ca br. długość wybudowanych autosirad 
wyniesie 2 tys. km. 

Syntetyczny Kauczuk z nafty 
Wynalazek polsk ego Inżyniera 

TULUZA (Pai). Inżynier Heymann, Po 
lak. zamieszkały stale w Hiszpanii, który ! 
od rzasu woinv domowej przeniósł się do | 

  

„KURJER WILEŃSKI* 11. 9. 1937 r. 

Po ządek obrad 
Rady L. N. 

GENEWA (Pal). 98-ma sesja rady LI 
gi Narodów rozpoczęła się dziś o godz. 
11 poufnym posiedzeniem, które miało 
bardzo królki przebieg. Przewodniczył p. 
Negrin, premier rządu walenckiego. 

Rada zatwierdziła przewidywany poz 
rządek dzienny, skreślając jedynie na wnio 
sek delegatów Iraku i Iranu sprawę sporu 
między tymi państwami. 

Następnie na wniosek ministra spraw 

zagr. Rumunii Antonescu, poparty przez 
min. Becka, rada postanowiła zamianować 
komiieł, kióry ma zbadać raport komisji 
mandatowej w sprawie Palestyny. 

Przewodniczący Negrin oświadczył na 
stępnie, że kiedy rada Ligi Narodów przy 
stapi do dyskusji nad apelem rządu hisz 
pańskiego. zwróci się on do rady z proś 
bą o powierzenie innemu członkowi rady 
przewodniciwa. 

Następne posiedzenie rady odbędzie 
się we włorek o godz. 5 po poł. 

Przeszłe 30 milj. zł. 
podatku 

zapłacili sqadkobiercy 
Runcimana 

LONDYN, (Pat). Zmarły przed niedaw- 

mym czasem lord Rumciman pozostawił spa 

dek oszacowany na 2.388.453 funtów szterlia 

gów, Spadkobiercy utściji podatek spaiko   wy w wysokości 1.178.138 funtów szt. 

Powitanie wojska wracającego z ćwiczeń 
Zwyczajem lał ubiegłych Wilno w'iač 

będzie swe pułki wracające z manewrów 
w dniu 15 września r. b. Tegoroczna uro 
czysłość powiłania wojska przez mieszkań 
ców miasta będzie posiadać szczególnie 
podniosły charakter. Powitanie ło stanie 
się akłem zaciśnięcia więzi szczerych u 
czuć pomiędzy społeczeństwem wileńskim 
a pułkami naszego miasta, 

Akt ten wyrażać się będzie z jednej 
strony w symbolicznej postaci nadania 
Wilnu przez wojsko odznak pułkowych. 
z drugiej zaś słrony p:zez ufundowanie 
szeregu pułkom wileńskim przez liczne or 
ganizacje społeczne na czele z miastem 
sztandarów pułkowych, wręczenie których 
nasłąpi później. 

We środę dnia 15 września r. b. wkra 
czą do Wilna od strony ul. Legionowej 
powracające z manewrów nułki, które o 
godz. 14 min. 30 zosianą powiłane przez 
szerokie warstwy mieszkańców Wilna, or 
ganizacje społeczne, przedstawiciele Ra 
dy Miejskiej i Magistratu z prezydentem 
Maleszewskim na czele przy rogaikach 
na Wielkiej Pohulance. Na wstępie odbę 
dzie się akt nadania Wilnu odznak pułko 
wych poprzedzony przemówieniem gen. 
Skwarczyńskiego. W imieniu miasta prze 
mówi prezydent dr. Maleszewski: poczem 
nasiąpi przemarsz wojska ul. W. .Pohulan 
ką, Trocką, Dominikańską, Św. Jańską, 
Zamkową, przez plac Kałedralny i ul. Mic 
kiewicza, gdzie u wylotu ul. Śniadeckick 
odbędzie się defilada. 

  
Sprawa budowy pomnika Mickiewicza 

wchodzi w nowe stadium 
Przewlekła sprawa budowy pomn'ka 

A. Mickiewicza weszła ostatnio w nowe 
stadium. Komitet Budowy Pomnika, uznał, 
że sprawa wyboru miejsca pod pomnik 
należy jednak do Rady Miejskiej i prze 
kazał tę sprawę Zarządowi miejskiemu. 

Wobec tego Miejskie Biuro Urbanistycz 
ne opracowało trzy plastyczne modele po 
mnika wraz z ołoczeniem, a mianowicie: 
1) pomnik — zgodnie z projektem prof. 

  

Dziś w sobotę o godz. 23-ej 

Taneczna sobótka w USTRONIU 
z udziałem artystów: Halmirsk'ej, Kalinowskiej, Iżykowskiego, Szczawińskiego, 
Wyrw'cz-Wichrowskiego. 

Uwaga! W niedzielę 12 b. m. 

Wstep wolny, Micklewicza 24. telefon 22-04 

o godz. 17-ej FIVE 0'CLOCK 
  

Jan Piłsudski ustępuje? 
-„IKC* dorosi: Jak się dowiaduie | 

' my, wieeprezes Banku Polskiego, p. | 
Jan Piłsudski, ustąpił w dniu 9 bm. 
z zajmowanego stanowiska. 

Polskie manewry jesienne 
Powitanie Marszałka Rydza-Śmigłego w Wągrowcu 

WĄGROWIEC (Pat). Dziś o go- 
dzinie 9.30 przybył specjalnym pocią 

| giem do Wągrowca na teren manew 
rów marszałek Śmigły Rydz. Marszał 
ka na dworeu powitali reprezentanci 
miejscowych władz i tłumy ludności. 
Powitanie miało „charakter niezwykle 
serdeczny, Ludność przez długi czas 
wznosiła okrzyki na cześć dostojnego 
gościa. 

Na terenie ćwiczeń bawią szefowie | 
sztabu Estonii, Finlandii j Łotwy. Z 
tej racji wszystkie miejscowości przy 
brane są chorągwiami © barwach na 

  

rodowych j barwach państw, z któ- 
rych pochodzą wymienieni szefowie 
sztabu. 

Ludność: odnosi się entuzjastycz- 
nie do wojska, wyrażając na każdym 
kroku wielkie przywiazanie do armii. 

Na. specjalne podkreślenie zasługu 
je fakt, że służbę porządkową na 
skrzyżowaniach dróg peinią umundu 
rowani członkowie związku rezerwi- 
stów. We wszystkich miejscowościach 
na terenie ćwiczeń służbę gońców peł 
nią harcerze. 

Pierwsze dni ma”ewrów 
WĄGROWIEC (Pał). Przebieg pierw | 

szych dwóch dni pomorskich manewrów 
był następujący: Dzień 9 września przezna 
czony był na skoncentrowanie się addzia 
łów obu stron, a mianowicie strony czer 
wonej w rejonie Poznania i sirony niebie 

skiej w rejonie Bydgoszczy. __ 

W dniu 10 września we wczesnych go 
dzinach rannych obie strony rozpoczęły 
intensywne działania rozpoznawcze, zmie 
rzające do. ustalenia sił głównych. prze 
ciwnika. Do tego. celu użyło wszelkich 

rozporządzalnych środków, przede wszysł 
kim lotnictwa i kawalerii oraz szybkich 
oddziałów motorowych. 

Około południa nastąpiło zełknięcie 
się oddziałów rozpoznawczych obu siron. 
Wywiązały się interesujące walki miejsco 

we, w których szczególną rolę odegrała 
broń pancerna. 

Walki te pozwoliły dowódcom obu 
stron na skierowanie sił głównych do 
przyszłej bitwy, o której przebiegu będą 
podane wiadomości w dniach następnych. . 

Swiat arabski 
erganiruje s'ę   JEROZOLIMA (Pat). Według komuni 

kału naczełnego komiłełu arabskiego u 

rworzone zosłały we wszystkich krajach 

muzułmańskich „komitety obrony Pałesty 
ny”, propagujące akcję protestacyjną 

przeciwko projekłowi podziału Palestyny 
| utworzenia państwa żydowskiego. Komi 
łety takie powstały również w wielu gmi 
nach muzułmańskich krajów bałkańskich. 

JEROZOLIMA (Pat). Arabskie biuro 
Informacyjne w Jerozolimie donosi, że de 
łegacja rządu irańskiego w Genewie wy 
słąpi oficjalnie w obronie interesów Ara 
bów palestyńskich. į 

BEYRUTH (Pat). Konierencja panarab 

ska przeciwko podziałowi Palestyny za 
kończyła dziś swe prace. Postanowiono 

prowadzić nadal walkę o niepodległość 
Palestyny arabskiej, domagając się uchy 

lenia dekłaracji Bałfoura 1 mandatu pale 
styńskiego oraz utworzenia niepodległe 

go państwa arabskiego na wzór Iraku. 
Poza tym konferencja prokłamowała 

permanentne trwanie kongresu | powoła 
ła naczelny komitef arabski, złożony z de 
legatów, uczestniczących w konferencji, 
po jednym z każdego kraju, celem usta 
lenia orientacji na przyszłej sesji. Wresz 
<ie drogą subskrypcji zebrano odpowied 
nie fundusze. 

Francji, ogłosił, iż udało mu stę znaleźć   sposób łatwej i taniej fabrykacji syntefycz 
nego kauczuku z naffv. 

Skradli wota w kaplicy 
M.B. w Piekarach 
CHORZÓW, (Pat). Ubiegłej nocy około 

godz, 2 nieznani sprawcy włamali się do ka 

pliey Matki Boskiej w kościele N. M. P. w 

Piekarach Śląskich. 

Świętokradey dostali się do kościoła fron 
towymi xlrzwiami, następnie rozbili szyby w 

cvdownym obrazie i zabrałi wszystkie vota 
1 wartościowe przedmioty, złożone przed 

obrazem Matki Boskiej, wśród których było 

wiele klejnotów złotych 1 brylantów, sklada 

nych przez wiernych od wielu łat. 

Zawiadomiona o šwietokradztwie policja 
wszczęła natyelimiast energiczne śledztwa. 

Na razie sprawców włamania mie ujęto. 

j H. Kuny — na skrzyżowaniu ulic: Mickie 
wicza i Wileńskiej. 2) pomnik zgodnie z 
projeklem ks. P. Šledziewskiego — na 
jezdni ul. Mickiewicza u wylotu ul. O: 
fiarnej między gmachem %ądów a gim 
nazjum Orzeszkowej, oraz 3) pomnik zgo 
dnie z projektem architekta miejskiego 
inż. Narębskiego na terenie parku gen. 
Żeligowskiego, w miejscu. gdzie znajdują! 
się obecnie budynki nałeżące do p. p. 
Żebrowskiego i Jakubowskiego, W król 
kim czasie modele zostaną przedłożone 
do wyboru Zarządu miasta, Komisji Urba 
nisłycznej i Radzie Miejskiej. która mą 
tę sprawę osłatecznie zadecydować. 

Gen. Norwid-Neugeh>uer 
na msnewrach we Francji 

PARYŻ (Pat). W piątek pociągiem wie 
czornym przybył do Paryża, jako przed 
stawiciel armii połskiej na manewrach ar 
mii francuskiej inspekor armii gen. Norwid 
Neugebauer. Generała Norwid Neugebau 
era, który w czasie swego pobytu we Fran 
cji jest gościem gen. Gamelin, witał na 
dworcu północnym w Imieniu gen. Gańie 
lin, generał Jeat oraz atache wojskowy 
przy ambasadzie R. P. w Paryżu pik. Fy 

Zginął w Hiszpanii generał 
".,, „sowiecki -^ 

SARAGOSSA [Ра!). W dziennikach, wy 
dawanych w Saragossie. zamieszczono 

wiadomość o śmierci generała: tósyjskie 

go Michajłowa, który dowodził jedną z 

brygad międzynarodowych. 

Michajłow zginął na froncie aragoń: 

skim w okolicy Belchite podczas bombka 

dowania pozycyj wojsk rządowych przez 

samoloty powsfańcze. 

Jędrzejowska w finale 
mistrzostw amervki 
NOWY YORK (Pat). W półfinale m! 

strzostw tenisowych Ameryki Jędrzejowska 

odniosła wielki sukces, bijąc najgroźniej 

szą swoją rywalkę Helenę Jacobs, bez wy 

siłku 6:4, 6:4. 
„ lędrzejowska w ten sposób zakwalifi 

kowała się do finału. 
W półfinałach gry pojedyńiczej panów 

pierwsza rakieta śwłała Budge wyelimino 

wat Parkera — Pajkowskiego 6:2, 6:1: 

6:3. 

Kronika telegraficzna 
— WULKAN KLIUCZĘWSKIJ NA KAM 

"CZATCE znajduje się obecnie w fazie pełnej 

aktywności. Kilka dni temu nastąpił siiny 

wybuch wułkanu, przy czym potoki iawy 

płynęły na przestrzeni ki'ku kilometrów. 

Masy popiołu zasypały okolice wulkanu w 

promieniu 40 km. : 

— LOTNICZA EKSPEDYCIJA RATUNKO 

WA Szeyelowa, która udała się na poszuki- 

wanie Lewoniewskiego, wylądowała szzerśli   wie na wyspie Reiner archipelagu ziemi 

| Frenciszka Józefa. 

Sowiety będą jeszcze interweniować 
w Rzymie 

RZYM (Pat). W Iufejszych kołach so 
wieckich krąży pogłoska, że ambasada so 
wiecka przygołowuje nową demarche w 

Podręczniki szkolne 
WARSZAWA (Pat). Minister WR i OP 

zawiadomił zarząd polskiego towarzyst- 
wa wydawców książek, że chcąc zapew | 
nić stałość i ciągłość pracy wydawniczej 
w dziedzinie podręczników szkolnych, nie 
zamierza dokonywać w latach 1937-38 i 
1938-39 rewizyj podręczników dla ucz 
niów szkół powszechnych i gimnazjów o 

* pałacu Chigi w związku ze sprawą ata 

| ków korsarskich na morzu Śródziemnym. 

nie będą 
gólnokszłałcących, 

| nie, że ponieważ ł 
zmienie pisowni w 
praktyce pewne 

| ni wydawcy w ra 
du podręczników dru 
klad według ne 
ni. Ę 

naczając jednocześ 
! sian rzeczy 

ować nowy. jego na 
bowiązującej pisow 
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Czy Włosi mogą spać spokojnie? 
Podczas swego pobyłu w Niem. | 

czech Mussolini ma asystować 
olbrzymich manewrach a 
armii niemieckiej w Meklemlurgii. 
Manewry będą niewątpliwie jednym z 
tych szczegółów pobytu Mussoliaiega 
w Niemczech, o którym w ko:sunnika 
tach oficjalnych mówić się będzi» tyl 
ka”bardzo pobieżnie. 

Mussolini przybywa do, Niemiec 
po zakończeniu wielkich manewrów 
armii włoskiej na Sycylii, gdzie Du- 
ce oświadczył rozentuzjazmo wanej 
ludności, że pod ochroną takiej ar- 
mii Włochy mosą spać spakojnie. Ac 
czy stotnie tak jest? Czy Włochy go- 
spodarezo i politycznie znajdują się 
istotnie w korzystniej sytuacji? Rzut 
oka na mapę polityczną i gosoci 
czą Iłalii nasuwa pod lym względc 
poważne wątpliwości. A wię: naj. 
pierw granica Alp. Nie jest ona siiną 
tarczą Włoch, ochrona kraju pod jej 
ochroną byłaby mocno utrud»'ona 
Ewentualna porażka wojsk włoskica 
n podnóża Alp musiałaby pociąg! 
zą sobą również i konsekwencie po 
lityczne, jeśli się zważy, że w Jstrii 
1 Tyrolu Południowym Italia u 
dziś ma sporo kłopotów ze ssoin 
mniejszościami. : 

Niemniej niekorzystnie przedsta. 
wia się granica morska Włoch. Do. 
siadają one około 7.000 km. granie 
morskieh, których obrona jak > całoś 
ci jest niemożliwa. Olbrzymie centra 
miejskie, reprezentujące wie'hie sku 
piska ludności, jak Neapol, Genuu. Ра 
lermo, Wenecja i Triest stykają się 

bezpośrednio z wybrzeżem, »d które 
go stolica państwa oddalona jest za- 
ledwie o 20 km. Oznacza to w prak- 

tyce, że Rzym zanilun się w prota s 
niu ognia artyleryjskiego daiekosięż 
mych bateryj okrętowych. Ale 5.070- 
gćlne trudności wysuwają się orzy 
rozważaniu problemów włoskiej ma 
bilizacji gospodarczej i geograficzne 
go układu gospodarczych czynników 
tej mobilizacji. Większość buwioem 
źródeł energii znajduie się na terenie 
Włoch Północnych. Wszystkie te oś- 
rodki znajdują się na wypadek woj- 

       

   
  

    

  

     

    

    

   
   

  

   

      

  

    

duje się na terenie Italii Półncznej. 
Decentralizacja przemysłe, zapo 

czątkowana przez Mnso!iniego, znaj 
cuje się dopiero w pizewszem sta- 
dium swego rozwoju i uapoiyka na 
duże trudności finansowe . tezkaiez- 

ne. Niekorzyslnie kształtuje sią na 
razie problem zaopatrywania Włu:h 
w prąd elekiryczny. Cała produkcja 
tej energii wynosi 4 i pół miliona kiio 
wałów rocznie, z czego na trzy pro- 
wincje: Piemont, Lombardię i Wene- 
cję przypada 3 miln. Tam ulokowane 
zostały centrale rozdzielcze, położone 

w górach i w niedalekiej odległości 
od granicy. Nalot lotniczy mógł 
zniszczyć, paraliżująe silnie zelekiry- 
fikowaną sieć kolejową we Włosz:::h. 
Fabryki położone w Apeninach mosą 
tylko zimą korzystać z prądu elek- 
lrycznego, latem nalomiast, gdy rzeki 
górskie wysychają fabryki te муа 
;ają dużych ilości węgla, któreg»> — 

jak wiadomo—Włochy nie posiadają. 

Biokada gospodarcza, z uwagi na u- 
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W związku z przyjazdem do P: 
ryža min, Becka „Journal“ pisze: 

Dzień środowy był dniem móni- 
stra Becka, który odbył z min. spr. 
zagr. Delbosem rozmowy przed i po 
śniadaniu, wydanym na jego cześć na 
Que dOrsay. Przybywa do Paryża 
min. Eden, który zawsze w drodze do 
Genewy zatrzymuje się nad Sekwa- 

  

  
ny w zasięgu ewentualnej inwazji cd 
strony Alp. Przynajmniej trzy czwar 
te wszysikich fabryk wloskica znaj 

| ną, a tym razem pobyt jego ma być 
j dłuższym niż zazwyczaj. 

„Exelsior* stwierdza z zadowole- 

  

  

  

i greekim 

bogie stosunkowo źródła surowców 
własnych, mogłaby wywrzeć zde :yda 
wanie ujemny wpływ na sytuację go 
svcdarczą i polityczną Italii, zwłasz 
czą z uwagi na syluację na morzu 
Śródziemnym. : 

Mussolini i Hiller zdają sobie do 
kładnie sprawę z tych trudności. Dą 
żenia autarkiczne w dziedzinie gospo 
darczej wyrównać mają niekorzystną 
sytuację geopolityczną i gospodarczą 
Włoch, które już dzisiaj poza okręga 
mi, wyjątkowej suszy i nieurod.aju, 
п:ода żyć z własnego zboża. Ale pro 
biemy elektryfikacji nie mogą «riw- 
nać braku nafty. Nie wystarczą na 
długo zapasy nafty alhfńskiej, nie 
wystarczą też organizowane osta"nio 
liczne bazy na Adriatyku; w Albanii 

Dodekanezie, ani' wysiłki 
zmierzające do zacieśnienia współpra 
cy gospodarczej z Egiptem. 

To niewątpliwie będzie jednym z 
punktów nieoficjalnych programu 
rozmów obu wodzów. K. M. 

        

Dyrekcia Prywatn. Giimnazium 
im. fir. Stefana Baterego w Drui 
z prawzmi, prowadzonego przez XX. Marianów, podaje do wiadomości, że, mając 
wolne miejsca może przyjzć w cągu miesiąca września kandydatów (chłopców) 

do klasy I-ej, którzy z*ali eqzamin qdzieindzie 
braku miejsca. 
dla chłopców, 

  

j a nie zostali przyjęci z powodu 
Przy gimnazjum z dniem 1 października zostanie otwarta bursa 

DYREKCJĄ. 

niem, że w Paryżu uważają, iż sto- 
sunki francusko - polskie są jaknajłe 
psze, nie tylko w dziedzinie ekonomi 
cznej i finansowej, gdzie interesujące 
obydwa kraje sprawy zostały uregulo 
wane ku wspólnemu zadowolentu, 
lecz także na platformie polityki enro 
pejskiej. 

„Paris Soir* podkreśla, že min. 
Beck w czasie swoich paryskich roz 
mów będzie miał sposobność dokona 
nia szerokiego przegłądu spraw c€u- 

Płonący Szamcąłaj 

    

Książka 0 

Rzut oka na Szanghaj. w którym w wielumiejscach od japoński 

  

  

bomb 
  = 

apaszach 
Rakowa 

  

„ «Któż z nas tych lat nie pom 
50y z wypiekami na twarzy, z niesłab 
nącym ani na chwilę zainteresowa 
niem śledził przygody wielkiego wo- 
dza Apaszów i jego białego orzyja- 
ciela, gdy egzotyczny świat książek | 
Karolą Maya zapełuą chłopięcą wyo- 
braźnię, a towarz zy zabaw grupo- * 
wali się w zaprzyjaźnione lub wrogie 
piemiona dzikich Indian? Któż z nas 
nie budował aulentycznych ., 
mów* wśród karłowatych sosen 
naszych łasków, któż nie przywd 
wał wronich pióropuszy, nie nosił ża | 
pesem tomahawka wł: nego wyro | 

  

    

    
      

      

   bu i nie polował na skalpy . swych 
wrogów? Któż wreszcie nie palił 
ny urojonej „fajki pokoju, nie zach 
wycał się „strzałem 2 kolana“, nie 
wyprobówywał pozycji więźnia zwią 
zanego „w kij” i nie płakał żałośnie 
Przy opisie Śmierci milczącego wo- i 

   

  

„5, | dza czerwonoskórych, bohaterski 

  

Winnetou? 
Książki niezapomniane, opowieści 

nieprzepłacone! Jakże trudno mi bylo 
w kilkanaście lat później z nakazu 
„belferskiego* obowiązku odebrać je- 
dną z was z ręki ucznia „zaczytane 
go na śmierć” podczas leke; Э0 
dziś znowu przywiodła was do mnie 

ka innego pokroju i innych am- 
yj autorskich, powieść „dla doros- 

o naszych własnych, krajo- 
wych preriach na pograniczu równis 
begatych w niezwykłe przygody, jak 
te z opowieści Maya. 

Mówię oczywiście o największej 
sensacji sezonu, „Kochanku Wiel- 

j Niedźwiedziey* Sergiusza Piase- 
„ckiego. 

Pisano o Liej i to i owo, chwalono 
i to i tamto, ale na jedno bo zg0- 

dzimy się wszyscy: jest to książka, 

      

   
  

  

    

zapalający ch wybuchły wielkie pożary. 

zniewalająca uwagę czytelnika, zmu 
szająca jego: wyobraźnię do czyanej 
współpracy w odlwarzaniu romanty- 

cznie egzotycznych przygód, następu 
jacych po sobie w błyskawicznyra 
tempie obrazów z taśmy filmowej. 
Coś tak właśnie jak w opowieściacj 
Maya i im podebnych. I z pewnaż 
gdyby książka la — co nie daj Bože, 
— trafiła do rąk  kiłkanastoletnich 
cułopców, to efekt bylby podobny da 
tego, jaki przed laty w tym samym 
wieku wzbudzała w nas lektura O 
przygodach w świecie Indian: pod- 
wileńskie laski zaroiłyby się od mało 

letnich przemytników z tornis'rami ja 
ko „noskami* na plecach, w przydra 
żnych krzaczkach nie jeden z młodo- 
cianych ryzykantów zasiadłby ; гер- 
sutą ojcowską latarką w lewej ręce, 
a z puhaczem, jako imitacją  niera- 
wodnego „naganu* w prawej, — cza 
lując na partię „powstańców* wra- 
cających z grzybami do domu, a Bo- 
gt ducha winne Nastusie i Mańki iwo 
rowe nie miałyby ani chwili spokoju 
od mlekiem pijanych gołowąsów. 

Być może, że takie zestawienie po 
wieści Piaseckiego z książkami K. 
Maya niezbyt dokładnie cddaje cha- 
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„Oni partyjne" w Norymberdze 

  

Zdjęcie przedstawia kanclerza Hitlera wraz z ołoczeniem podczas śpiewania 

hymnu narodowego niemieckiego w czasie otwarcia „Dni Parłyjnych". 

  oc EREUWRASEDA 

2 Rosji Sowieckiej 
ARESZTOWANIOM NIE MA KOŃCA. 

W Uzbekistanie sowieckim przeprowa 

dzono szereg. sensacyjnych aresztowań 

miejscowych dygnitarzy, oskarżonych o 

„burżuazyjny nacjonalizm”, o działanie 

na korzyść państw obcych i utrzymywanie 

łączności z obcym wywiadem. Areszłowa 

ny został prezes sowietu Taszkientu, Ta- 

dżijew. jako „szpieg faszystowski“, jego 

zasłępca Mirhamid-Hodżajew i sekretarz 

Prasas Ё пеЕНЕВ С е ® Йк ан 

e wizycie min. Becka 
ropejskich z kierownikami pollyki 
francuskiej, 

„Information“ w artykule p. t. 
„Pożyteczna przyjaźń francusko-po. 
ska“ podkteśla, że dziś w ogólsym 
zamęcie, jaki przechodzi życie euro 
pejskie, sojusz polsko—francuski 
zrajduje kapitalną okazję do wywie- 
rania swej pokojowej działalności. 

(Trzeba uznać / znaczenie Polski 
znadującej się między Niemcami a 
ZSRR. Polska potrafiła dzięki zręcz- 
nej, stanowczej i łojalnej polityce u- 
trzymywać ze swym połężnymi sąsia 
dami stosunki zawsze poprawne, a 
często serdeczne. 

Gała prasa francuska zamieszcza 
szereg fotógrafij polskiego minis'ra 
spraw zagranicznych Becka oraz ar 

tykuły, poświęcone omówieniu zna 
czenia wizyty. 

Publicysta Donadieu w artykule 
pl. „Sojusz polsko — francuski stale 
i coraz bardziej nabiera dziś kapital 
nego znaczen wskazuje na łamach 
„Epoque*, iż byłoby zbyteczne pod- 
kreślać wagę obecnej wizyty polskie. 
go ministra w chwili, gdy Europa 
przeżywa tak trudne godziny w 
przededniu ważnych zebrań mię lzy- 
narodowych. Z prawdziwym zadowo 
leniem należy skonstalowač zacieś 
nienie się węzłów polsko—fraacis. 
k:ch. Polska i Francja winny pozosta 
wać Ściśle złączone — kończy publi 
cysta. Wizyta min. Becka jest w obec 
"nych oikołicznościach szczególnie po 
żyteczna. 

      

Jedna tylko „Humanitć*, jak zwy. 
kle złośliwie wyraża podejrzenie, że 
min, Beck przybył do Paryża w dość 
podejrzanym celu. ; 

rakter i ciężar gatunkowy „Kochanką | końcem utworu. W rezultacie 
Wielkiej Niedźwiedzicy”, nie mniej 
jednak utwós ten posiada pewne wła 
Ściwości, które pozwalają porówry- 
wać go z przykładami sensacyj:iej, 
awanturniczej beletrystyki. I —- co ga 
rzej — porównanie to nie zawsze wy 
pada na korzyść naszego debiutan'a 
— zwłaszcza jeśli chodzi o kompo 

zycję utworu. Wprawdzie i opowiada 
nia Maya — jak przystało na typowe 

   

  

powieści awanturnicze — opierają 
się tylko na losach jednego czy paru 

  

bchaterów, ale przygody, przez któ 
re oni przechodzą, zawsze ujęte są 
w ramy zdarzeń, powiązanych ze so 
ba jakimś wątkiem i dążących do pe 
wnego wspólnego zakończenia. Aik- 
cja bohaterów w takich utworach 
zmierza zwykle do jakiegoś konkret 

nego celu (pokonanie wregów, 9d74- 
lezienie zakopanych skarbów, ucato- 
wanie pochwyconych przyjaciół itp ) 
i koleine przezwyciężanie łańcucha 
przygód, które spotykają ich ma tej 
drodze, stanowi właśnie fabułę opo- 
wiadania. Moment, w którym ci ba- 
haterowie po pizebrnięciu całego 
mnóstwa różnych perypetyj osiągają 
wreszcie swój cel, jest jednocześnie 

   

    

  

CK kompartii Uzbskisianu, Baltabajew, o 

raz szereg innych wybitnych komunistėw. 

„Prawda” oświadcza, że bezlitosna walka 

o „osłałeczne wyplenienie resztek burżu 

azyjnego nacjonalizmu” zosłała rozpoczę 

ta i będzie konsekwennie doprowadzona 

do końca. 

ROZSTRZELANI 

Trybunał wojenny w Leningradzie roz 

patrzył sprawę członków „kontrrewołucyj 

no-terrorystycznej" organizacji, kłóra pod 

czas osłałnich ćwiczeń w obronie przeciw 

gazowej spowodowała załrucie piętnastu 

instruktorów wojskowych. Trzej główni os 

karżeni skazani zostali na karę śmierci 

przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano. 

Jest to już trzeci z kolei proces o za 

frucie, odbywający się w ostatnich dniach 

w okręgu leningradzkim. 

ATAK NA PRASĘ TURECKĄ. 

„Prawda” i „lzwiesłija” występują w 

arykułach wstępnych z ostrą polemiką 

przeciw prasie tureckiej, która wyraża wą 

tpliwości, czy isłotnie załopienie okrętów 

sowieckich na morzu Śródziemnym można 

przypisywać Włochom. Prasa sowiecka 

twierdzi, że Turcja we własnym interesie 

powinna podłrzymać  „antyfaszystowski 

kurs” prowadzony przez ZSRR, bowiem 

wzmocnienia „bloku faszystowskiego” za 

graża Turcji utratą jej stanowiska na mo 

rzu Śródziemnym. „Prawda” twierdzi na- 

wet, że prowłoskie wystąpienie dziennika 

tzy tureckich scharakteryzować można ja 

ko „sprzedawanie interesów, czci i nie- 

zależności republikańskiej Turcji”. 

400.000 RUBLI NA PIJATYKĘ. 

Dom wypoczynkowy dla pracowników 

w Taszkiencie ma być, zdaniem prasy, 

miejsce wielkich pijaństw, organizowanych 

przez miejscowych urzędników. W ostał 

nich czasach urzędnicy miejscowego so- 

wiefu z sekretarzem Wasiljewym na czele, 

wydali na pijałyki około 400.000 rubli. 

Na urządzenie łych libacyj urzędnicy zda 

fraudowali znaczne sumy pieniędzy państ 

wowych, czemu jednak nie przeciwdzia- 

łał miejscowy. prokurator, pozostający w 

kontakcie z deiraudantami. W związku z 

łym w Taszkiencie nastąpiły liczne areszto 

wania wśród miejscowych urzędników o- 

raz kierowników gospodarstw kołchozni 

czych. 

  

| takie sprawiają wrażenie opowiadań 

  

o szeregu organicznie powiąza1, „3 

zdarzeń, stanowiących razem p*wnĄ 

zakończoną całość. 
A jak wygląda tó u Piaseckiego? 
Ze względu na temat „Kochanek 

Wielkiej Niedźwiedzicy” rozpada się 
wyraźnie na dwa rodzaje motywów. 
Jedne z nieh dotyczą przemy:ni- 
czych przygód bohatera, drugie żaś 
— erotycznych. Ani te, ani tamte nie 
tworzą w fakturze utworu jakichś 

większych zwartych całości, wypra- 
wy za granicę i przygody miłosne 
przeplatają się raz po raz i związek, 
jaki zachodzi między obu tymi warst 
wami utworu jest najczęściej tyłka 
zewnętrzny, gdyż w paru jedynie wy 
padkach można by go określić jako 
powiązanie przyczynowe (bieg zda- 
rzeń jednej warstwy motywów wywo 
łuie nową przygodę w drugiej ich 
warstwie — np. bójka z Alfred:m i 
zasadzka u Lom). Wszystko to, © 
czym przed chwilą wspominaliśuzy, 
należałoby — oczywiście — zapisać 
raczej na plus niż minus kompozycji 
utworu, wprowadzenie bowiem dru 
giego rodzaju moływów znakomielą 
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Wies węegier sika. 
liczące 25.000 mmieszkariców 

Na skraju wielkiej niziny węgierskiej 

leży miejscowość Oroskaza, wieś, licząca 

25 tysięcy mieszkańców. Jest to właściwie 

już miasteczko | obecnie ponownie pro- 
jektowano nadać tej olbrzymiej wsi, która 

rządzi się według starych szematów miej 

skich, prawa miasta | odpowiedni aparat 

administracyjny. Ale mieszkańcy Orosha- 

za są dumni z tego. że są największą wsią 

węgierską, poza tym są zupełnie zadowo 
leni z prostoty w administracji. I jeżeli 
przyjrzeć się rezuliaiom, jakie tu admini 
stracja dzje, musi się przyznać mieszkań 
tom rację. Na przykiad mają własną szko 
łę rolniczą, urządzoną według najnowo- 
cześniejszych metod, gdzie synowie wieś; 
nłaków kształcą się teoretycznie ! prakiy 
cznie i skąd wracają pofem na ojcowski 
zagon; hodowla bydła u nich stol bardzo 
wysoko; a wyhodowane tam sztuki otrzy- 
mują przeważnie naiwyžsze premie na 
wystawach rolniczych w Węgrach. Rów 

„ nież hodowla drobiu jest przedmiotem du | 
my tamiejszych gospodyń I osiąga na ty ! 
godnlowych targach obroty dochodzące 
do tysięcy pengo. Indyki np. wagonami 
eksportuje się do Anglii. Aby zaś jak naj 
więcej pleniędzy pozostało we wsi, urzą- 
dzono własną rzeźnię droblu I własne tu 
czarnie. 

Kwiinie fakże handel i przemysł. Targi | 
fygodniowe są osobliwością. Przybywa na 
nie po 3—4 tysiące wozów, wśród których 
krążą wieśniacy odziani w typowe „bara 
nice”, rozmawiając o giełdzie budapesz- 

! feńskiej, amerykańskich notowaniach eic. 
Bo wieśniacy z Oroshaza chociaż nle chcą 
mieć „rałusza”, posiadają dobre Informac 

" je o rynku międzynarodowym. 

      

MiG WINA 
Wynalazcą torpedy był oficer marynar 

ki ausiriacko-węgierskiej. Balazs Luppis. 
Był młodym jeszcze podporucznikiem, 
gdy powierzono mu obronę wybrzeża 
Catłaro, podczas wojny  austriacko-wę* 
gierskiej. Wtedy to przyszło mu na myśl 
aby zastosować torpedę, jako środek ob 
rony i afaku. Występuje ze służby czynnej 
aby móc poświęcić się całkowicie pracy 

| nad wynalazkiem. 

' Torpeda Luppisa była ta z początku 
zwykła mina, która mogła się poruszać na 
wodzie. Wydłużoną formę cygara nada- 

Nadużycia w T-wie Opieki Rodzinnej 

nad psychicznie chorymi 
Pisaliśmy w swoim czasie na iemał za 

fargów | wal! o władzę w T-wie Opieki” 
Rodzinnej nad psychicznie chorymi — 
oddział w Rudziszkach. Zarząd tego od- 
działu był wszelkimi siłami zwalczany 
przez grupę malkonientów, wśród których 
tej wodził pewien obywatel. Obecnie 
słosunki te zmieniły się na tyle, že wybra- 
no nowego prezesa z pominięciem obu 
powaśnionych grup. 

W okresie farć i walki o prezesurę, 
„kłedy na stanowisku tym (płatnym) znajdo 
wał się p. Lażarini, wykryto w T-wie na- 
dużycia. Mianowicie skarbnik Aleksander 
Kamiński (płuiny) zaskoczony rewizją nie 
mógł wyliczyć się z 1145 złotych. Tłuma 
czył się, że zgubił ie lip. Chociaż wkrótce 
sumę ię zwrócił Towarzystwu: to jednak 

12-letni znęcał 
Do policjj w Warszawie zgłosiła się 

15-leinia Irena Waśkowiczówna, mieszkan 
ka Międzylesia I złożyła rewelacyjne zez- 

nanie.. Dziewczyna była tak wyczerpana 
I pobiła, że musiano jej udzielić pomocy 
lekarskiej. poczym dopiero mogła złożyć 
oskarżenie. 

Jak wynikało z jej opowiadania, 
przed 4-ma miesiącami przyjęła posadę 
służącej u 72-lefniego Antoniego Gosika 
z Międzylesia. Po kilku dniach Gosik do 
puścił się na dziewczynie gwałfu. Zwyrod 
niały słarzec biciem i błodem zmuszał 
dziewczynę do uległości, zamykając ją 
noc w piwnicy. 

Dopiero obecnie Wasśkowiczówna zdo 

sprawę skiercwano do sądu. 

Wczoraj w sądzie okręgowym Kamińs 

ki w dalszym ciągu podtrzymywał, że pie 

niądze zgubił, Twierdzi, że jako skarbnik 

pracował w nienormalnych warunkach. Nie 

miał godzin urzędowania, sprawy pienięż 

ne załatwiał nieraz przygodnie na ulicy, 

na stacji kolejowej ifp. miejscach, w kió- 

rych „łapali” go inferesanci. T-wo kasy 

nie miało. Nie mając gdzie irzymać pie 

niędzy nosił je zawsze przy sobie, ba nie 

miał pewnego schowka. 

Zdarzało się, że dźwigał w teczkach 

po 12 klg. bilonu. 
Po wykryciu braku 1145 zł. Towarzyst 

wo zafundowało sobie kasę. 
Sąd skazał Kamińskiego na t rok aresz 

łu-! zawiesił wykonanie iej kary. 
(z).   

się nad 14-letnią | 
łała zmylić czujność prześladowcy i zbieg 
ła w nocy w kierunku Warszawy, gdzie 
ma krewnych. Sposirzegłszy ucieczkę 
swej ofiary Gosik udał się w pogoń. Rano 
spostrzegł dziewczynę | pogonił za nią. 
Ścigana schroniła się w  komisarjacie, 
gdzie opowiedziała o Iragicznym przešla 
dowaniu. 

Po otrzymaniu tych relacyj, policjanci 
aresztowali oczekującego przed komisa- 
riatem zwyrodniałce. Znalezione przy nim 
bułelkę kwasu solnego. którym zamierzał 
oblać twarz dziewczyny. Gosika osadzono 
w więzieniu. Ofiarę zbrodniczego starca 
odesłano do szpitala. 

Gniazda z... profesorskiej czupryny 
Niemiecki profesor Langiwiezche jest 

wanym przyjacielem zwierząt i ofacza 
froskliwą, prawdziwie ojcowską opieką 
szczególnie płaki. OQsłainio pan profesor 
wpadł na miły pomysł: pomaga swym ma 
lutkim przyjaciołom w budowie gniazd. 
Dostarcza im mianowicie budulca w posta 

własnych włosów, które zbiera u swe 

go fryzjera. 
dka 

    

urozmaica zbyt monotonną historię 
„6 przemytniezych perypetiach boha- 

tera i z nawiązką okupuje ujemne 
konsekwencje tego na innych płaszczy 
zrach powieści. Ale sprawa, o kiórą 
zgłaszamy pretensję do autora wy: 
ehodzi na jaw dopiero przy badaniu 
wewnęlrznego powiązania  poszcze- 
gólnych zdarzeń w obcębie każcej z 
obu warstw książki. 

Przemytnieza działalność bohate- 

ra nie jest „akeją* we właściwym t2- 

go słowa znaczeniu, gdyż nie posia- 

da jakiegoś ściśle określonego, kon 

kretnego celu, do którego wszystka 
by zdążało. Władek przechodzi kcjej- 
ne z jednej partii do drugiej, przepra 
wia sie przez granicę tam i z powro- 
im, robi „agrandy*, uchodzi z zasa- 
zek, pr 

  

зн „zawóduć, aby wreszcie 
m4 eta r zuchwałego opry: 

szka, gromiącego bez pardonu okolice? 
„ne partie, z którymi chodzą jeszcze 
riedawni jego towarzysze. Wątek ten 
można było ująć w jakieś ściślejsze 
ramy, przedstawić np. losy głównej 
postaci jako ilustrację znanej pogwa: 
ki „od rzemyczka do koniezka...“, pa 
traktować go jako sąmotną, tragiezaą 

  

    

bu je „pracy' w różnych Szia ; 

Swą skcję rozpoczął od pewnego 
szczygła, któremu profesor ofiarował swe 
loki, składając je na gałęzi jednego z 
drzew w ogrodzie muzealnym. Szczygieł 
nie omieszkał skorzystać z darmowego bu 
dulca i tak powstało w ogrodzie gniazdo 
z włosów, pochodzących z profesorskiej 
głowy. S 

walkę bobatera z ciemnymi instynkta 
mi duszy ludzkiej, lub jeszcze jakoś 

Vs twierdze. aby tak właś 
| nie było lepiej, niemniej jednak jeśli 
b. się miało ambicję wyjścia poza po 
ziom zwykłych powieści awanturni- 
czych i stworzenia czegoś w rodzaju 
autobiograficznych „wyznań* czy 
„wspomnień* to należałoby postarać 

się, aby wspomnienia te miały jakiś 

głębszy sens wewnętrzny, aby prze- 
mytnicze przygody razem wzięte mó 
wiły o czymś, coś „znaczyły” 

Piasecki jednak nie poszedł tą dra 

gą, wolał napisać powieść bez jak'ej 
kolwiek problematyki i szerszych ho- 
ryżontów myśłowych i to właśnie ścią 
gu jego utwór do rzędu powieś:i a- 
wznturniczych i pozwala zgłosić pod 

adresem antora pretensję o zlekcewa 
po? z ównych zasad tego 

rodzaju literackiego, pozwala upom 

nieć się o zwartą dramatyczną axcje. 

która związałaby poszczególne epi. 

zedy w jednostkę, zamkniętą całość. 

A tu akcji takiej nie ma. Sam bo- 

kater nie zdaje sobie sprawy, po ce 

właściwie chodzi z towarem za gra 
nicę i rozbija partie dawnych swych 

i towarzyszy. Że nie dla pieniędzy — 

  

  

  

kupcy. 

     

  

Oroshaza wprowadziła w czyn naukę 
Forda, że rolnictwo jest najideałniejszym 
przemysłem. a stale wzrastająca Intensyw 
ność obrotów handlowych sprawia że 
wieś rozwija się coraz lepiej, zaś młoda 
generacja nie tylko nie ucieka do młast 
lecz tkwi na odziedziczonym zagonie albo 
też pracuje we wsi, jako rzemieślnicy lub 

i 
no jej dopiero później. Pierwsza forpeda 
była ło łódeczka mała, pokryta masą kor 
kową: na przedzie której znajdował się 
zapalnik połączony z nabojem. 

Udoskonaliwszy swój wynalazek Lup- 
pis przedstawił go ministrowi wojny. Wy * 
śmiano go. Luppis nie zraził się łym I 
pracował dalej. W 1862 r. Luppis znajdu 
je pomoc finansową u jednego ze swych 
znajomych, co pozwała mu już na należy 
te przygotowanie modelu torpedy. W trzy 
lała później zjawia się już torpeda jako 
broń isłotnie groźna i znajduje uznanie 
we wszyskich flołach wojennych. 

  

or. 

Oszczednošė Edwarda VII 
Król Edward VII odznaczał się, jako 

książe Walii niezwykle żywym i impulsy 
wnym temperamentem. Słynne były jego 
eskapady do dominiów i kołonij, gdzie 
zjawiał się w całkowicie niespodziewa 
nych okolicznościach. Pewnego wieczoru 
odbywał przejażdżkę dorożką po alejach 
Londynu. W spacerze towarzyszył mu je 
go osobisty przyjaciel lord Barcley. Przy 
wysiadaniu z dorożki Edward VII wręczył 

mistrzowi bałą monetę dwuszylingową. 
— Dwa szylingi za całą godzinę jaz- 

dy, to sknerstwo — oświadczył oburzony 
dorożkarz. W ślad za tym posypały się 
na głowę książęcą liczne przekleństwa i 
złorzeczenia. Nie przejął się tym jednak 

że lord Barcley, który pośpiesznie wyjął 
sztukę złota i wręczył ją woźnicy. 

— Dziękuję wam, sir. Odrazu pozną* 
łem, który z panów jest prawdziwym gen 

tlemanem I nadaje się do piastowania naj 
wybitniejszych urzędów kraju — odparł 
zadowolony: lecz mylący się dorożkarz. 
Słowa jego nie ziściły się, gdyż w kilka 
miesięcy połem Edward Vil objął tron 

Wielkiej Brytanii, a gadatlivvy dorożkarz,” 

dowiedziawszy się, kto by! jego klientem, 

upił się z goryczy. 

NEĘLSTPYRZZZIECGA i STT TSRS KDR, 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkanta, biura, skiepy t td.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77 
Ai 2 ia ad 0   

Zbyszko Sawan 
przejechał autem przechodnia 

Popularny aktor Zbyszko Sawan prowa 
dząc swój samochód przejechał przy zbie 
gu ulicy Przeskok | Szpiłalnej w Warsza 
wie, jadącego rowerem wożnego firmy 

„Polski Len” Józefa Fijolka, 
Najechany uległ licznym, na szczęście 

lekkim potłuczeniom i zadrapaniom. Nie 

uważnemu artyście sporządzono protokół. 

Afera biletowa 
na dworcu wschodnim w Warszawie 

Wczoraj na dworcu wschodnim zosłał 
zatrzymany przez straż ochrony kolei nie- 
jaki Josek Szpiłalnik, który od dłuższego 
czasu był obserwowany jako podejrzany 
o sprzedaż biletów, już uprzednio wyko” 
rzysianych przez pasażerów, które ze 
względu na iłok nia były dziurkowane 
przez kondukłorów. W jaki sposób Szpi 
talnik dochodził do posiadania tych bile: 
łów wykazać ma dochodzenie sędziego 

śledczego. Sprawa jest bardzo ważna z u- 

wagi na ło, że PKP ponosiły kolosalne 

siraty. | 

Podczas osobistej rewizji znalezoino u 
Szpiłalnika 112 biłetów, które miały być 
puszczone w ruch. Oprócz Szpiłalnika are 
sziowano jeszcze dwie osoby, których naz 

wisk, ze względu na toczące się śledztwo 

ujawnić nie można. 

Spór o 20 milionów złotych 
Nieporozumienie w rodzinie ks. Pszczyńskich 

Głośna sprawa o spadek po księciu 

Pszczyńskim jest wciąż aktualna. Obecnie 

warszawski sąd okręgowy ma rozpałrywać 

pewien mały jeż fragment. 

Aleksander hr. Hochberg, wraz ze 

swym brałem Bolkiem i obywatelem grec 
| kim Francem Grunwaldem zawarli unowę 

iż będą dążyć wspólnie do windykacji na 
leżnego im majątku po siryju, kłórego 
dzieržycielem był stary ks..Pszczyński, a 
po uzyskaniu go podzielą na równe części 
między siebie. 

Właściwie majątek ten dziedziczyć 
miał w całości Aleksander, ale spisał wy 
żej wymienioną umowę, żeby uzyskać 
pomoc przy odzyskaniu pieniędzy. Sąd 

polubowny przyznał na rzecz Aleksandra 
| sumę spadku po stryju w wysokošci 20 
milionów złotych. 

! W międzyczasie zmarł hr. Bolko, a žo 
na jego w imieniu nieletnich dzieci wy 

  

stąpila w myśl podpisanego układu o 
część przynależnej jej sumy, przypadają 

cej z podziału spadku. 

Jak się jednak okazało tekst umowy, 

spisanej między trzema wspólnikami zagi 

nal, wobec czego wdowa po hr. Bolku 

wysłąpiła za pośrednictwem dwóch ad- 

wokałów warszawskich do sądu przeciw 

ko Francowi Grunwaldowi: oskarżając go 

| o zniszczenie teksłu umowy. 

Fałszywy alarm © pożarze 
w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Wszystkie oddziały straży ogniowej w 

Warszawie zostały zaalarmowane o poża 
rze w Teatrze Wielkim. Na miejsce zjecha 

ly I II, III i IV oddzialy oraz glėwny ko- 

mendai siražy Geysztor. Jak się okazało, ; 

był to fałszywy alarm, wywołany za pale- 

to autor powiada o tym nie raz jeden 

A także i nie dla zemsty tylko, bo wi: 
dać to z zakresu, jaki ogarnęła rozbój 
nicza działalność Władka. Pozostaje 

sięc tylko romantyczna „żądza przy- 
gód”? Ale w takim razie dlaczego u: 
staje ona w końcu powieści i co zmu 

sza Władka do porzucenia dotychcza 

sowego zawodu? Brak towarzyszy? 
Takich jak Grabarz czy Szczur zna- 
lazłby przecie wielu, a i propozycja 

Joska Gęsiarza nastręcza wszatże 

świetną okazję do dalszego folgow+- 

nia tej „żądzy przygód”. Zakońs te- 

nie utworu wydaje się przeto Sztucz- 

ne i nieprzekcnywujące: opowiada 
nie Piaseckiego mogłoby równie do- 
brze urwać się o parę rozdziałów 

wcześniej (np. — po Śmierci Saszki 
Webliža lub Grabarza), jak też eiąg- 

nąć się jeszcze całymi tomami w nies 

kończoność — aż do śmierci bohate: 

ra, opowiedzianej przez jakąś trzenią 

osobę i całkowitego wyczerpania się... 

inwencji u autora, a cierpliwości u 

czytelnika. 

Sprawa cała jeszcze wyraźniej 

wychodzi na jaw w warstwie eratycz 
nych motywów powieści. Aułor nie 

  

    dąży wcale do ułożenia ich w kształ 

| niem się beczki ze smołą na podwórzu 

domu nr. 9 przy ul. Focha. Kłęby dymu, 
które unosiły się nad ulicą, wywołały wra 
żenie iż pali się Opera i były bezpośred 
nią przyczyną zaalarmowania straży, 

ty jakiegoś „romansu”, jego boh:ter 
zbierą sukcesy miłosne pełną garścią 
na prawo i na lewo, bez trudu, kłopo 
tów i przeszkód, tak tradycyjnie uś- 
więconych w dotychczasowej hele- 
trystyce. Obchodzi się bez specjal- 
rych starań, próżnych słów i cer: 
gieli. To też nie ma tu żadnej „akcji 
miłosnej”, jest tylko szereg przygód 

co najwyżej o znace--niu epizodv*z- 
nym. Jedna przygoda nie wiąże się 

wcale z drugą, „przyjaciółki* nie 

wchodzą wzajem w drogę i boha:ero- 

wi nie nie przeszkadza rozpraszać 
się na kilka frontów  jednocześ ie 

Zwłaszcza, że nie ma mowy 0 żadnej 

„mižošei“, gdyż sprawy te zostały 

dość brutalnie wyzute ze wszelkich 
rysów głębszych i piękniejszych, ob- 

daite z jakichkolwiek cech ezłowie- 
czeństwa i sprowadzone do wspólne 
go mianownika z instynktem zwierzę 
cym. Niekiedy pozostawia to nawet 
dość charakterystyczny ślad w stylu 
Piaseckiego: bohaterowie jego defi- 
lują przed grupą panien „jak konie 
wyścigowe” i „jak indyki* lub „pa- 
wie“ (por. str. 63, 183 i in.), dziew- 
częta zaś „rechoczą*, oglądają się 

„krowiemi oczami” i „zostawiają po 

  

  

Rozrywki umysłowe 
11. UZUPEŁNIANKA (3 punkty). 

a 

  

Puste pola wypełnić liferami fak, by 
powsłały wyrazy o nasiępującym znacze 
niu: 

1. Część świata. 
2. Tymczasowa 

Wilnie. 
3. Członek rodziny. 
4. Miejscowość znana z klęski Ausfria 

ków. 
5. Inaczej morka. 
6. Ryba morska. 

władza: litewska w 

12. LOGOGRYF SYLABOWY (2 p-iy] 

Odgadnąć pięć wyrazów dwusylabo- 
wych © podanych znaczeniach. Pierwsze 
sylaby dadzą rozwiązanie, 

. Zabudowanie gospodarskie, 
Zdobywca Sybiru. 

Napój. 
. Zwierz wspaniały (wspak). 
. Płat ziemi (przy pługu). u

A
W
N
N
 

13. ODRZUCANKA (3 punktyj. 

TWORKI. Z podanego wyrazu odrzu 
cić jedną literę, a z pozostałych utworzyć 
nowy wyraz. Z drugiego wyrazu znowu 

odrzucić literę i ułworzyć nowy wyraz itd. 
aż zostanie jedna tylko samogłoska. 

14. PRZESTAWIANKI (po 2 punky). 
Dziś zagadki powtarzamy. gdzie syla 

by przestawiamy, a tych sylab mamy dwie. 
  

Wprosł — chorobą nosa jest dość częstą. 

Wspak — przyrządem jest Fuchennym. 
  

Wprost — niezbędne w telefonie, 2 

Wspak — zaš trzyma wszelkie domy, | 7 
  

Wprost — należności jest częścią. 

Wspak — wagi towarem, terminem kupie 
ckim, 

  

Wprost — miasto z nalty słynie. + 
Wspak — męskie, bardzo znane imię. | 

  

Wprost — od wylewu chroni. 
Wspak — irzeba chodzić po niej.. 

45. SCHODKI (3 punkty). 

Е. Stronczakówna. 

1 

  

Wpisać pionowo wyrazy o następują* 

cym znaczeniu: 

1) Pakiet. 
2) Kłopoł. 
3) Rzadka rzecz. 
4y Malarz polski, 
5) Budowla, 
6) Sprzeciw. 

7) Prawnik. 

aznaczone (Husto) czylane po 
ziomo, dają rozwiązanie. 

AST E TEST IATA STI 

sobie gęstą smugę woni: potu, sera 
cebuli i gnoju -(por. str. 255, 330]. 

'Tak więc ani jedna, ani druga 

Kiej Niedźwiedzicy* nie wnosi z2 so- 

ba do powieści jakiegoś. głębszego, 
wewnętrznego ładu, nie tworzą zwar 

tej, napiętej dramatycznie akcji "i. 
mo istnienia szeregu scen silnych dra 
matycznie) i nie organizuje boga'ego 
materiału wspomnień autora w ja: 
kąś jednolitą, zamkniętą całość. W 
rezultacie powstaje książka, pociąga 

jąca sensacyjną fabułą o tak wieikim 

a egzotycznym świecie, — pow?:ść, 

nęcąca bogactwem -sugestywnycA cb- 

razów, świadczących o niewątpliwym 

ta'encie autora,—ale *ednocześnie ut- 

głębszej, ideowej tezy i szerszych ho 

ryzontów myślowych spada do po- 

ziomu powieści „awanturniczych”, 
nie mogąc im mimo wszystko dorów 

nač w skierowaniu przedstawiaa :g0 

biegu zdarzeń w łożysko konsskwent 

nie rozwijającej się akcji, dążące: do 

jakiegoś naturalnego, wyraźnego 14- 

kończenia. _ a 

: : Cz. Zgorzelski,   warstwa motywów „Kochanka Wiel-- 

We
a 

4 

wór, który wskutek braku jakiejś.



„KURJER WILEŃSKI* 11. 9. 1937 r. 

Po zamknieciu 
Jarmarku Poleskiego 

Według dotychczasowych obliczeń, 
znajdujących się w posiadaniu Dy 
rchcji II Jarmarku Poleskiego, zwie- 
dziło wystawę 30.473 osób, przy czym 
w tę liczbę nie wchodzą turyści, któ- 
rzy korzystali z kuponów przy kar- 
tach uczestnictwa. 

Finansowo wynik imprezy wyka- 
zał pewną nadwyżkę w stosunku do 

preliminowanego budżetu. Dochód ze 
sprzedaży biletów wstępu i opłaty za 
stoiska przewidywano na 7 i 5 tysię- 
€v złotych, uzyskano zaś 9 tys. i 3.100 
złotych. 

'Ten stosunkowo dobry wynik by- 
najmniej nie świadczy o tym, że wszys 
tko było bez zarzutu. Było szereg nie 
Sociągnięć, zaznaczył się brak uzgod 
nienia akcji między poszczególnymi 
resortami, biorącymi udział w orga- 
nisacji jarmarku. 

Jednym z najbardziej niefortun 
nych posunięć była decyzja v-ładz ko 
lejowych, uprawniająca nabywców 
kart uczestnictwa dc korzystania ze 
zriżek tylko do 31 sierpnia. Jakimi 
pobudkami kierowały się władze P. 
K P w danym wypadku, ustalić trud 
no Stwierdzić tylko można że pod 
tzas pięć dni istnienia, po 31 m. ub. 
Jarmark zwęził się do zakresu ściśle 
lokalnego. 

Nie mniej dziwną wydaje się osz- 
czędność w wydrukowaniu kart u- 
czestnictwa (wszystkiego 18 tys.|. Spo 
wodowało to, że szereg miejscowości 
pozostał bez możliwości wzięcia u- 
działu w „Dniach Polesia. 

Gdyby te niedociągnięcia nie mia 
ły miejsca, frekwencja na Jarmarku 
byłaby znacznie większa. Przecież za 
Interesowanie smutną egzotyką Pole- 
sia sięga daleko za granice kraju, cze 
Zo świadectwem może być liczny po- 
by; na Jarmarku przedstawicieli pra 
sy niemieckiej, francuskiej i angiel 
skiej. 

Drugim powodem względnie sła- 
Bej frekwencji pizy,ezdnych był nie 
fortunny wybór czasu. Koniec sierp- 
nia nie zawsze i nie wszędzie odzna- 
cza się piękną pogodą. Najlepszy 
przykład — Śląsk, gdzie zimno i ule 
wne deszcze wcak. nie oddziaływały 
dodatnio na zamiary wycieczkowe 

tego trzeba dodać, że sezon urlo- 

Pów miał się ku końcowi, co również 
nie nozostawało bez wpływu na fre- 

encję. 
Wreszcie pośpiech, z którym czy. 

niono przygotowania do imprezy, 
wpłynął negatywnie na udział poważ: 
niejszych firm w imprezie. 

Oto w kilku słowach niedomaga 
bia organizacyjne Jarmarku. Jeśli do 

Č do tego. że kolegium władz impre 
zy było zanadto rozbudowane, tak 
łe hamowało inicjatywę lednostek, 
stanie się zrozumiałe, jakie trudności 
miał przed sobą dyr. Jarmarku p. 
Dołega - Kamieński. 

Najlepszym rozwiązaniem tych 
hudności byłoby wyjęcie Jarmarku   Poleskiego z pod kompetencji Zarzą 

du Miejskiego, przynajmneż w dziale 
organizacyjnym, ii utworzenie spe- 

cja nej komisji, złożonei z przedstawi 
cieli samorządów miejskich i terx- 
terialnych, która zajęłaby się orga 
nizaeją imprezy. 

Do dyspozycji władz Jarmarku 
powinien być oddany pewien kapitał, 
umożliwiający prowadzenie reklamy 
w zakresie opartym nie tylko na dJ- 
brej woli prasy i jej bezinteresownej 
współpracy, lecz na dobrze zorganizo 
wanej, płatnej akcji w postaci ogło- 
szeń, wydawnictw, broszur, fotogra- 
fijit d. 

Trzeba mieć nadzieję, że w roku 
przyszłym Jarmark Poleski będzie 
cieszył się jeszcze większym powodze 
ZANETTI 

niem, dajmy na to i že nauka dwu 
pierwszych lat nie pójdzie do lasu. “ 

Że jednak znaczna część tegoro- 
cznych wystawców nie poniosła strat 
w związku z udziałem w polaskiej 
imprezie, świadczy fakt zarezer wowa 
nia przez szereg firm miejsc w pawilo 
nach na rok następny. 

Jeszcze jedna sprawa wymaga po- 
ważnego przygotowania. Zakwa*»ro- 
wanie. Ujęcie całokształtu zagadnie- 
nia organizacji noclegów stanowi bez- 
względnie ważną i decydującą 9 ro- 
wodzeniu imprezy kwestię. Brak kwa 
ter dał się już w tym roku dotkliwie 
odcznć. sprawy tej nie naležy trakto 
wać jako drugorzędnej.   Set. 

Rewizje u ludowców w Krakowie 
We irodę przeprowadzono rewizje w 

mieszkaniach działaczy ludowych w Kra 
kowie, a to u dr. Grodziskiego, red. „Pla 
sta” Blelenina i sekretarza stronnictwa 
Mierzwy. Rewizje trwały po kilka godzin. 
Również przeprowadzono rewizję u Woj 

clecha Marchwickiego, b. prez. Str. Lud. 
pow. krakowskiego w jego majątku Plas- 
kach Bielskich. U red. Bielenina skoniisko 
wano dwie kartki z życzeniami. przesłane 

przez Kiernika. 

$. p. prof. T. Pini 
We Lwowie zmarł 4. p. Tadeusz Pini, 

znakomiły polonisła I historyk literatury. 
Ś. p. prof. Pini urodził się w roku 

1872 we Lwowie, gdzie też ukończył u- 
niwersytet. Następnie pracował w szkolni 
ctwie, poczym podjął chlubną działalność 
komenłałorsko * wydawniczą. W okresie 
przedwojennym był redaktorem zbioru 
wydawnictw „Nauka i sztuka”, „Parnas 

Polski“, „Historia malarstwa”, „Biblioteka 

| klasyków polskich” i „Pamiętnik literacki” | 

  

(organ Tow. Im. A. Mickiewicza we Lwo 
wie). 

W okresie powojennym odznaczył się 
jako znakomiły, opierający się na wybił - 
nej erudycji aułor monografij historyczno 
literackich, jak monografii o Krasińskim, 
Syrokomli, Ujejskim, romantyzmie pols- 
kim, o sztuce polskiej i td. Równocześnie 
był dyrektorem wydawnictwa „Biblioteka 
Polska” w Warszawie. 

Warta zerwała stosunki sportowe 
z Pogonią 

Poznańczycy grożą skierowaniem sprawy meczu z Pogonią 
do prokuratora 

Odbyło się w Poznaniu zebranie zarzą 
du klubu sportowego Warta, na którym 
omawiano wypadki, jakle wydarzyły się 
na meczu ligowym z Pogonią we Lwowie. 
Zarząd warty stwierdził, że szereg graczy 

poznańskich odniósł poważne koniuzje i, 
być może, frwałe kalectwo, wobec czego 
Warta zakłada protest | domaga się na- 
tychmiastowej reakcji ze strony władz 
sportowych w obronie zdrowia młodzie 
ży. Zarząd Warty uchwalił następnie 
protest przeciwko weryfikacji tych zawo- 

dów rozegranych w anormalnych warun- 
kach | zakończonych nieformalnie przy 
udziale 7-miu zawodników. Dalej klub po 
stanowił wystąpić z wnioskiem do zarzą 
du Ligi o zezwolenie na skierowanie spra 

wy do prokuratora, celem pociągnięcia . 
do odpowiedzialności karnej winnych roz 
myślnego poranienia zawodników War- 
ty. Wreszcie zarząd klubu wystąpił do za 

| rządu Ligi G przesunięcie zawodów ligo 
| wych z Garbamią I AKS na termin później 
"szy, gdyż Warta wobec rozbicia graczy 
nie dysponuje pełną drużyną ligową. Aż 
do czasu otrzymania pełnej satysfakcji 
klub poznański postanowił zerwać wszel 
kle stosunki sportowe z Pogonią. 

  

Młodość jest rzeźbiarką, 
co wykuwa żywot cały. 

£. Krasiński 

Czas pomyśleć o lekturze szkolnej, 
którą w komplecie ma 

Czytelnia „Nowości” 
Wilno, Jagiellońska 10—5, Tel. 13-70 

Czynna od q. 11—19. Warunki dostępne 

      

Sprzedaż książek pod terrorem 
Agenci księgarni wojskowej przed sądem 

Na ferenie Wilna grasowało I grasuje | 
sporo indywiduów. sprzedających na raty 
w sposób niezwykle natrętny I bezczelny 
przeróżne wydawnictwa firm zam:ejsco- 
wych. Najczęściej tacy nanowie reprezen 
lują jakąś naprawde „oważną Instytucję: 
posiadającą częsio nawet bardzo wartoś- 
<lowe wydawnictwa, lecz instytucję, która 
nie zdaje sobie sprawy (do czasu) jakiego 

ju panów zatrudnia w charakierze 
śwolch domokrążnych agentów. 

Na plagę najprzeróżniejszego rodzaju 
Panów, siarających się wszelkimi sposo” 
bami wcisnąć upatrzonej ofierze kosztow 
ną | właśnie tej „oflarze” niepofrzebną 
książkę, narzeka każdy urzędnik, każdy 
posiadacz większego mieszkania prywat- 
nego, budzącego zaufanie agenła pod 
względem zamożności jego lokatora. . 

„HULTAJSKA” TRÓJKA. 

Jedną z grup agentów, grasujących w 
Wilnie, była trójka, składająca się z nie- 
jakich Boieslawa KRETOWICZA, lat 35, 
karanego za przywłaszczenie 100 zł. trzy 
miesięcznym więzieniem; — Władysława 
TOMCZYKA, lat 29, karanego za przy” 
właszczenie 2 zł. 50 gr. oraz Czesława 
Žamo-GAWKOWSKIEGO, lat 38. 

Trójka ta, pozostająca ze sobą w dobrej 
komiiywie, sprzedawała na raty wydaw 
hictwa Głównej Księga: Wojskowej w 

erszawie.   Tomczyk craz Kretowicz byli agentami 

lej księgarni, Gawkowski pomagał Im 
swolm imponującym wzrestem I twardym, 
rozkazującym tonem głosu. 

W jaki sposób trójka obrabiała swoich 
klientów mogą dać pojęcie zeznania p. 
Heleny P., urzędniczki Ubezp. Społ. oraz 
księdza Sawielija Siergiejewicza z prawo 
slanego klasztoru św. Ducha w Wilnie. 

Do p. Heleny P. agenci przyszii we 
dwójkę. po południu. Gdy odmówiła na 
bycia wydawnictwa „Polska na Morzu”, 
oświadczyli, że odmowa fa może mieć dla 
niej przykre skutki, ponieważ skierował 
ich do niej pewien pan z ministerstwa, bę 
dąc przekonany, że ona jako patriotka na- 
będzie wydawnictwo. Przekonywali ią w 
ten sposób w ciągu dwóch godzin. Za- 
straszona | zmęczona da utraty przytom- 
ności p. P. nabyła książkę wpłacając za- 
datek. 

— Uważam to jednak za gwałt nad 
moją osobą — oświadczyła wczoraj w są 
dzie, 

— Trzeba ich było wypędzić —odnan 
na to przewodniczący rozprawy. 

Ks. Siergiejewiczowi agenci dowodzili 
ie wszyscy już księża prawosławni nabyli 
fo wydawnictwo — uważają więc, że i on 
nie powinien ociągać się z wykazaniem 
swego pafriofyzmu. 

PODAWAŁ! SIĘ ZA OFICERÓW 

REZERWY. 
Wczoraj przed sądem okręgowym trėj 

ka agentów odpowiadała za nadużycia 

| pleniężne na szkodę księgami wojskowej. 
Zarzucono im przywłaszczenie ponad 
300 zł. I podrabianie zamówień, 

Oskarżeni nie przyznali się do winy 
I dawali wyktętne wyjaśnienia, 

Na rozprawie wyszło na jaw, że „irój 
ka” agentów podawała się często za oli- 
cerów rezerwy. Dla skuteczniejszego zast 
raszania osób upatrzonych na klientów 
powoływali się na „zawrotne” znajomości 
I stosunki w ministerstwach. Dawali do zro 
zumienia, a nieraz i otwarcie groził że w 
razie nienabycia wydawnictwa Księgarni 
Wojskowej można narazić się na przykre 
konsekwencje. 

A ludzie bali się naprawdę i kupowa- 
il. 

Przedstawiciel urzędu śledczego twier 
dził, że Tomczyk, nie mając własnych sta- 
łych dochodów, żyje z nierządu, t. Į. po- 
zosiaje na utrzymaniu pewnej nierządni- 
cy. Gawkowski zaś w swoim czasie był 
wmieszany w brzydką sprawę wyłudzania 
pieniędzy. 

ARESZTOWANY NA SALI ROZPRAW, 

Sąd uznał winę oskarżonych za udo- 
wodnioną i skazał Krełowicza | Gawkow 
skiego na t rok więzienia każdego. Tom 
czyka zaś na 2 lafa więzienia. Na wniosek 
prokuratora Tomczyk został aresztowany 
na sali sądowej | osadzony w więzieniu. 

(w).     
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Budowa przekaźnikowej radiostacji 
w Głębokiem 

wkracza na tory realizacli 
W związku z projektowaną budo- 

wą w Głębokiem radiostacji przekaź- 
nikowej ostatnio bawiłi w Głębokiem 
przedstawiciele Polskego Radia, któ 
rzy dokonali oględzin mieżscowej ele 
ktrowni i pomiaru terenu. Zazna- 
czyć należy, że ewentualna budowa 
radiostacji przekaźnikowej w Głęho 
kiem będzie miała deniosłe znacze- 

skiej, posadającej aparaty detektoro 
we, odbieranie audycyj polskich i 
niewątpliwie przyczyni się de rozwo- 

ju radiofonizaeji wsi. 
Ze względu na projektowaną bu- 

| dowę radiostacji przekaźnikowej, Za 
| rząd Miejski w Głęhokiem zamierza i 

i 

nie, bowiem umožliwi ludnošei wiej | 

do jesieni 1938 r. rozbudowač elek- 
trownię miejską przez ustawienie 
nowego zespołu o silė do 409 kw. Ja- 
ko paliwo do nowozhudowanej elek 
trowni zarząd miejski zamierza wy: 
korzystać torf, znajdujący się na te- 
renie miasta. W wypadku zastosowa 
nia torfu, jako paliwa, cena prądu hę 
dzie mogła się obnižyč do 20 proe. 

Żasisy na Studium Rolnicze U. 5. В. 
Dyrekcja Studium Rolniczego Uniwer 

syłefu Stefana Batorego w Wilnie podaje 
do wiadomości. że zapisy na I-szy rok 
Studium Rolniczego będą się odbywały 
w czasie od 20 września do 2 październi 
ka 1937 r. w kancelarii Studium (Uniwer 
syłecka 3). 

Przy zapisach będą mieli pierwszeńst 
wo kandydaci, posiadający praktykę rol- 
niczą. 

Słudia na Słudium Rolniczym trwają 

4 lata, poczem studenci po złożeniu wszys 
tkich egzaminów, napisaniu pracy dyple- 
mowej i złożeniu końcowego egzaminu, 
otrzymają tytuł inżyniera rolnictwa. 

W czasie studiów Dyrekcja Studium 
Rolniczego ułatwia odbycie prakłyk rolni 
czych bądź to w majątkach Fundacji Że 
młosławskiej, bądź w majątkach uniwersy 
teckich oraz rolniczych słacjach doświad 
czalnych 1 gospodarstwach prywainych. 

Sieć autobusowa 
na Wileńszczyźsie 
Wileńszczyzna ma słosunkowo gęsią 

sieć linij autobusowych. Odczuwa się po 
trzeba zaledwie kilku nowych linij. A więc 
1) Brasław—Szarkowszczyzna— Głębokie; 
2) Brasław—Przebrodzie—N. Pohos!- 
Hermanowicze — Łużki; 3) Oszmiana— 
Graużyszki — Dziewieniszki — Gieranony 
—Trokiele—Lida; 4) Głębokie—Plisa— 
Ziabki—Prozoroki—Jazno—Dzisna. 

Ponadio linia Wilno—Miadzioł wymaga 
przedłużenia, a ło w taki sposób, by 
okrążyła ona jez. Narocz. Komunikacja 
łaka słaje się niedzown= ze względu na 
szybko wzrastający z roku na rok do re- 
jonu Narocza napływ turystów, którzy nie 
koncentrują się już w dotychczasowych 
ośrodkach (wieś Kupa i Schronisko T-wa 
Przyjaciół Narocza), lecz zamieszkują we 

wszelkich osiedlach w pobliżu Narocza. 
Jednocześnie konieczne jest skoordy- 

nowanie przyjścia pociągów na sł. kol. 
Narocz z rozkładem jazdy autobusów tak, 
aby osoby przybywające pociągiem miały 
możność odbycia ewent. dalszej drogi do 
schroniska na przeciwległym brzegu auto 
busem. 

Byłaby również wskazana zmiana ira 
sy na linii Wilno—Brasław w taki sposób, 
by linia ta przebiegała również i przez 
Dryświaty. Przemawiają za tym względy 
lurysiyczne, gdyż nie tylko Narocz, lecz 
| Brasławszczyzna ściąga z każdym го- 
kiem coraz więcej turystów. 

Konieczne prace 
w sadzie 

Należy zbierać i niszczyć owoce ro- 
baczywe i zgniłe oraz na drzewach za 
kładać opaski chwytne, Pod koniec 
września | na początku października za- 
kładać opaski lepowe na drzewach owo* 
cowych przeciwko przędzikowi przedzim 
kowi. Opaskę lepową należy zakładać na 
pnie drzew, aby zatrzymać bezskrzydlate 
samice wędrujące z ziemi do korony 
drzewa celem złożenia tam swoich jaj. 
Każda samica składa około 200 jaj, umie 
szczając je pojedyńczo lub po kilka na 
gałązkach w pobliżu pączków. Jaja te 
zimują a na wiosnę wylęgcją się z nich 
małe zielone gąsienice, które wygryza 
ją małe rozwijające się pączki liściowe 
i kwiatowe, a następnie niszczą liście I za 
wiązki owoców. Na jedno drzewo 20 let 
nle wychodzi około 7 gramów lepu, t. j. 
1 kg wysłarczy na 100—140 szt. drzew. 
Małeriał na opaski lepowe można nabyć 
w każdym syndykacie rolniczym. Opaski 
lepowe zakładamy również na drzewach 
owocowych na wiosnę w kwielniu i maju: 
by chwyłać różne owady i gąsienice peł-   zające po pniu do korony. 

Spadechronowy desant 
w W lnie 

w najbliższą niedzielę 
Desant kilkudziesięciu spadochronów 

będzie miał miejsce w niedzielę nad sa: 
mym miastem, około godz. 12 w połud 
nie. Z samolotu znanej fabryki czekolady 
E. WEDEŁ sfruną na Wilno nie tylko mi- 
niaturowi piloci, ale I paczuszki ze słody- 
czami WEDLA. Kto złapie taki spadochron 
napewno nie pożałuje fatygi. 

O szczegółach jednak milczymy: do* 
wiedzą się o nich wszyscy w czasie de- 
sanłu. W razie niepogody desant odbę- 
dzie się w następną niedzielę, ł. j. 19 
września. 

Szczepienia rozpoznawcze 
na nosaciznę 

Starosta Grodzki Wileński podaje do 
publicznej wiadomości, że na ierenie 
Wilna wszystkie zwierzęta jednokopytko- 
we będą poddane szczepieniu rozpoznaw 
czemu na nosaciznę w'g następującego 
planu: 

1) Komisariat I i V — rynek Ponarski 
dn. 8/9, o godz. 7 rano. 

2) Komisariat Ill i VI — rynek Kalwa- 
ryjski dn. 13/9. godz. 7 rano. 

3) Komisariat IV — rynek Kalwaryjski 
dn. 20/9, godz. 7 rano. 

Zwierzęta, które nie mogą być dopra 
wadzone w wyżej podanym ierminie, 
winny być doprowadzone w dniu 22-go 
września o godz. 7 rano na rynek Po* 
narski. 

Szczepieniu podlegają wszystkie zwie 
rzęta jednokopytkowe (konie, muły, osły) 
niezależnie od tego. czy były poddawa* 
ne szczepieniu w roku ubiegłym, czy 
też nie. 

Posiadacze, którzy nie doprowadzą 
swych zwierząt do szczepienia ulegną 
karze aresziu do 6 tygodni lub będą ka- 
rani grzywną do 1000 złotych. * 

Brak borowików 
Panująca od szeregu fygodni ciepła I 

ładna pogoda z małymi opadami atmos 

ferycznym! powodowała, že urodzaj na 

borowiki jest niewielki. Daje się to zaob 

serwować przede wszystkim na rynkach. 
Ilość borowików na rynkach jest znikoma. 

Nie lepiej przedstawia się sytuacja w 

rejonach grzybowych. Agenci i drobni do 

sławcy grzybów dla hurłowników i eks- 

porterów narzekają na brak surowca. 

O ile pod tym względem syłuacja nie 

ulegnie poprawie: tegoroczny sezon w 

branży grzybnej nie będzie pomyślny. 

Szarańcza spustoszyła sady i pola 
na Wołyniu 

Min. Rolnictwa ofrzymało raport o 
rzadko występującej w Polsce klęsce sza 
rańczy. Szarańcza ta pojawiła się w po . 

| Wołyń, były pochodzenia azjatyckiego. 
i 

wiecie iuckim, woj. wołyńskiego, niszcząc 
doszczętnie drzewa w sadach i rośliny o- 

kopowe na przestrzeni 1000 ha. Stacja 
Ochrony Roślin stwierdziła, że niszczyciel 
skie fe owady, /tóre urządziły nalot na 

S$zczurig 
przeniosły się z hal na cmenta:ze warszawskie 

Walka ze szczurami, prowadzona na 
targowiskach i składach towarowych w 
Warszawie dała osobliwy wynik. Mianowi 
cie w osłatnich czasach zauważono ogrom 
ne ilości szczurów na cmentarzach powąz- | 
kowskim i żydowskim. Cmentarz żydowski | 
był do łego słopnia zaszczurzony, że | 

zdarzały się wypadki obgryzania ciał nie- 
boszczyków, składanych do trupiarni. O- 
becnie urządzenia trupiarni I domu przed 
pogrzebowego zosłały w ten sposób od 
nowione, że przy pomocy specjalnych u- 
rządzeń uniemożliwiono szczurom dosta 

nie się do nieboszczyka.



Piszą do naS... 

- „KURJER WILEŃSKU -11. 9. 1987 r. 

Głos ze wsi w sprawach 
samorządu 

с Śledząc w „Kurjerze Wileńskim 
za przebiegiem dyskusji w sprawie 
samorządu przyszłem do przekona- 
nia, że dobro samorządu terytorial- 
nego leży wszystkim па sercu, poczy- 
nając od p. gen. Żelgowskiego i p. 
redaktora Piotra Lemiesza, a koń. 
cząc na nas drobnych rolnikach i sza 
rych obywatełach, którzy najwięcej 
mają do czynienia z gromadą, gia ;a 
l powiatem. Nie ma dwóch zdań i ka 
żdy prawdziwy obywatel wie, że z 
głosem narodu obywateli, a to przed 
stawicieli w samorządzie musi się 
liczyć każdy przewodniczący. Tym 
czasem wskutek wadliwej ordynacji 
wyborczej i ustawy samorządowej, 
gromada, gmina a nawet i sej aik 
stały się zbiorowiskiem  zastraszo- 
nych „podtakiwaczy* którzy dziś ga- 
dają na'stronie, lecz na posiedzeniach 
uporczywie miłczą lub połakają, a 
to z obawy żeby nie narazić się prze- 
wodniczącemu  (slaroście, wójtowi) 
który później jako urzędnik, rozpo- 
rządzający wszelkimi środkami /a- 
cznie czepiać się i w rezultacie taki 
przedstawicie] — wadny musi sam 
zrzekać się mandatu, ałbo uzyskaw- 

szy wyrok sądowy nawet kiłkodniowe 
go aresztu, przewodniczący pozbawia 
mandatu i prawa wybieralności na 
przeciąg aż pięciu lat, a w praktyce, 
biorąc pod uwagę kadencję — na 10 
lat. Jakże może być wywazicielem о- 
pinii ludności taki radny w samorzą- 
dzie gminnym niech posłuży nastę- 
pujący prawdziwy fakt. Członek Ra 
ty Gminne: (on że b. ochotnik wojsk 
polskich, podoficer rezerwy i b. u- 
rzędnik państwowy — nigdy nie ka- 
rany) na tle porachunków osobis- 
tych pokłócił się z wójtem, który ko- 
rzystając z uprawnień służbowych za 
czął czepiać się wszelkimi sposobami 
do radnego np. nie udzielał głosu, 
p mowę, robił doniesienia 

tp. 

W rezultacie wójt wytoczył aż 
pięć spraw rzekomo za demagogię, ла 
zniesławienie wójta, za pogróżki itp. 
Wiadomo, że sądy też się mylą, a na 
keżdego sprawę można znaleźć. Rad- 
ny będąc człowiekiem biednym, nie 
mógł bronić się ani procesować a na- 
wet apelować i wójt uzyskawszy tyl- 
ką w dwóch sprawach wyrok skazują 
ty po 7 dni aresztu pozbawił przedsta 
wiciela narodu w samorząd.ie man- 
datu i prawa 'wybieralności (jak ja- 
kiego zbrodniarza) na pięć lat co zna 
czy w praktyce na 10 lat. 

Т К мб który spowodował” 
sprawy, który był świadkiem —- 05- 
karżycielem pozbawia radnego — 
przedstawicielą w samorządzie (wy- 
branego przez społeczeństwo) man- 
datu i nawet prawa wyłieralności na 

okres 10-letni. Za co? Że może kie- 
dyś powiedział prawdę? Albo uraza 
osobista przeniesiona na forum wy- 
borcze? Nawet mówią, że radny ten 
będąc jednocześnie członkiem Komi. 
sji Rewizyjnej naraził się wójtowi że 
sprawiedliwie kontrolował jego czyn 
ności. Otóż z powodu «bliżającej się 
sesji sejmowej może głos ze wsi do- 
trze do naszych panów posłów, któ-   
  

rzy powinni starać się ulepszyć usta 
wę samorządową, bo maluczko a prę 
dko zabraknie głosujących i kandyda 
tów, gdyż przy dzisiejszym życiu każ 
dy może za jakieś drobne przewinie- 
nie dostać kozę (nie zawsze słusznie) 
kilkudniową i wtedy być pozbawio- 
nym prawa wybieralności i wyborów 
na kilka lat. 

Co do wyroków sądowych pozba- 
wiających praw zbrodniarzy, to o- 
czywiście nikt nie powie ani słowa. 

Dziwnym jest również, że każdy 
obywatel — interesant w urzędach 

państwowych  (wskniek zarządzeń 
władz) obecnie jest traktowany jak 
najlepiej, gdy natomiast taki kacyk 
gminny nie liczy się z ludnością która 
jego wybrała. Należałoby ukrócić tro 
ch: kliki wójtowskie, bo to stwarza 
niechęć do swego samorządu — każ- 
dego zdrowo myślącego obywatela. 

RSL 

OD: REDAKCJI. 

Coraz częśceij napływają do nas 
oryginalne korespondencje w sprawie 
samorządu, organizacji rolnictwa i 
innych bolączek wsi. Przedrukowuje 
my je bez poprawek, ze wszystkimi 
właściwościami stylu, jako wymowne 
dokumenty. Niestety, bardzo często na   wyraźną, usilną prośbę autorów nie 

możemy pod tymi korespondencjami 
podpisać nazwisk, ani ujawnić miejsco 
wości, z których pochodzą. 

Rozumiejąc aż nadto dobrze powo- 
dy, które ich do tego skłaniają musi- 
my się jednak zastrzec, że nieujawnia 
nie nazwiska attora odbiera korespon 
dencji znaczną część wartości, bo nie 
przyczynia się w takim stopniu do 
przełamania ogólnego nastroju zastra 
chania, jak korespondencja podpisa- 
na. 

Większa ilość odważnych, ройр!- 
sanych imieniem i nazwiskiem wystą- 
pień natomiast mogłaby przyczynić 
się do zmiany sytuacji na lepsze. Osta 
tecznie żaden wójt, ani żaden starosta 
nawet nie zdoła wywrzeć nacisku na 
osoby, kóre napisały odważnie prawdę 
i bez względu na jakiekolwiek groźby 
tej prawdzie zawsze gotowe są dać 
świadectwo. Chcąc coś zdziałać dla do 
bra społeczeństwa trzeba umieć sta- 
wić czoło trudnościom. 

Apelujemy więc, aby w miarę moż- 
ności piszący do nas zgadzali się jed- 
nak na ujawnianie nazwisk. 

Drugą prośbą naszą jest, aby reko 
pisy pisane były atramentem i czytel 
nie. Szkoda, gdy ciekawy rękopis wę- 
druje do kosza tylko dlatego, że jest 
trudny do odczytania, 

A redakcja nie ma czasu na odczy 
tywanie hieroglifów. 

Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  

Dziatwa wiejska w pow. osz- 
miańskim uczęszcza już do 9 nowych 
publicznych szkół powszechnych 2, 
3 i 4 klasowych im. Marszałka Józe- | 
fa Piłsudskiego, liczących łącznie 23 | 
izby szkolne. Szkoły te zostały odda- 
ne do użytku w dniu 3 września. 

Budynki nowych szkół wzniesio- 
ne zostały z uwzględnieniem współ. 
czesnych wymogów nauczania. Poło- 
żone one są w widocznych miejscach 
i sprawiają, jako całość, doskonałe 
wrażenie. Są to solidne budynki dre 
wwniane, kryte czerwoną dachówką, | 
wnętrza mają obszerne, dobrze róz- 
planowane. Podkreślić należy wypo | 
sażenie izb szkolnych w białe kaflo- 

  

we piece. 
Planowe i terminowe wykonanie 

nowych szkół.przez samorządy gmin 
ne jest wynikiem energii i pracowi- 
teści organów samorządowych i po- 
szczególnych jednostek, z których na 
wyszczególnienie zasługuje wójt gmi 
ny kucewickiej p. Kajetan Pożnow- 
ski wespół z kierownikiem szkoły we 
wsi Gieniowce p. Henrykiem Czajką, 
który poświęcał budowie całkowicie 
swój czas. 

Zdjęcie przedstawia budynsk Pu- 
blicznej Szkoły Powszechnej im Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego we wsi 
Gieniowce, gminy kucewickiei, pow. 
oszmiańskiego. 

  

Niepožadany wojažer 
ээ Й& «ЕЙ» jom pa hary chadziu i sołmca mie baczywu 

Na ogół nikt zdaje się nie czuje do | 
nich szczególnego sentymentu, bo wizyta į 
ich bije zazwyczaj w naszą kieszeń, jed: ; 
nakże w handlu komiwojažer jest — jak- 
by tu powiedzieč — pionierem postępu i 
wszelkiej inowacji, gdyż wprowadza w te 
ren nowe, ccraz ło lepsze artykuły i róż: 
ne akcesoria, będące w użyciu ludzi maję 
tnych i kulturalnych. Tak jest w mieście, ° 
gdzie kupcy znają się na towarze. Nato* 
miast zupełnie inaczej przedstawia się ta 
sprawa na wsi, gdy komiwojażer zgłosi 

się pod strzechę takiago Iwana, Saszki. 
albo — za przeproszeniem — do takiej 
Jozefowej Kartoflanki, szłachcianki zna- 
kiem tego, wychowanych w  amosferze 
„własnej" samowystarczalnošci i nieufno- 
ści do wszelkich inowacyj, jakkolwiek ro 
zumieją już połrzebę wydźwignięcia się 
ponad poziom pierwotnego byfu. Zresztą 
i w tym wypadku różnie bywa, ale najczę 
ściej wizyła wojażera kończy się rozgory 
czeniem i niechęcią do wszelkich poczy- 
nań naprawdę kulturalnych, 

Oto dwa charakterystyczne obrazki: 
Do Mikołaja Iwaszki we wsi Ruka zgło 

sił się w ub. roku taki. „miasłowy pan” z 
walizką, i „przywiławszy” pięknie z nieul 
nością spogłądającego nań Mikołaja, ost- 
rożnie zaproponował nabycie zegarka. 
Na to stary chłop odrazu zamachał. ręka: 
mi: „Nie. nie! Nie potrzeba. Daj pan spo, 

kój. Mnie i bez zegarka dobrze...", 
Ale wojażer nie daje za wygraną, wie 

jak do kogo podejść i czym ująć chłopa. 
Wyjmuje z walizki malułkie pudełko, ot 
wiera i pokazuje śliczny czerwony budzik 
— taki malutki, okrągły, zgrabny, błysz 
czący zegarek — isine cacko — i co naj 
ważniejsze — idzie. Iwaszko patrzy z uko 
sa i myśli: prawda, jaki ładny, oł... zega- 
rek, pałrzecie ludzie... osłałecznie może 
przecież obejrzeć, zobaczyć, to nic nie ko 
szłuje, ale zegarka nie kupi. O nie. Jesi 
na co pieniądze wydawać... 

i Bierze zegarek do rąk, ogląda, naslu- 
chuje, a gdy zadzwonił — uśmiechnął się 

juž udobruchany i pyta, łak sobie, niby 
od niechcenia, ile to cacko kosztuje? 

16 złotych — pada odpowiedź, Ale to 
zegarek pierwsza klasa, nowość, nigdzie 
jeszcze nie ma takiego. Jak się nakręci 
raz, to idzie przez cały tydzień, bez żad- 
nego kłopołu. 

„Przez cały tydzień” — dziwi się I 
waszko, którego suma 16 złotych mocno 

przestraszyła. Lecz skoro taki budzik idzia 
przez cały tydzień, do łego dzwoni na za 
wołanie i w ogóle jest 'eki ładny... może i 
wart tyle. 

{ A wojażer widząc, że wędkę dobrze 
' zarzucił — dodaje: 

|; — „Sprzedaję na raty. Jest to najlep:   sza marka. Zegar nowiu'eńki. To złoto. a 

nie zegar” — i tak mani, i tak zachęca, i 
łak wmawia, że nasz Iwaszko, co nie mógł 
się zdobyć na kupno niklowej „cebuli” 
za 5 złotych, podpisał wiecznym piórem 
(też nowość, patrzajcie ludzie) podsunię: 
łą deklarację, że spłaci raty i koszty prze- 
syłki zegarka. 

W rezulłacie zapłacił za to cacko 24 
złołe i dziś chodzi z nim po Nowogród 
ku, nie wiedząc, co z tym fantem robić, 
bo to ani chodzi, ani dzwoni i w ogóle 
nie wiadomo, jak się z nim obchodzić. 

Drugi obrazek. 
We wsi N. zjawił się wojażer sprzeda. 

jacy kosy, których jednak przy sobie nie 
posiada. Dziwne to mają być kosy. Nigdy 
nie rdzewieją, a koszą niczym žniwiarki, 
Kosztują zaś tylko po 8 złotych. 

Chłopi aż gęby porozdziawiali ..„,łylko 
po 8 złotych i kosi jak żniwiarka...", gdy 
łymczasem w Nowogródku trzeba zapła- 
cić za zwykłą kosę trzy złote. Ot no- 
wość... czyżby to było możliwe? — spoj- 
rzeli jeden na drugiego. — Ale dlaczego 
ma być niemożliwe? Takie przecież cuda 
dzieją się dziś na świecie, chociażby z tym 
radiem.. Siedzi się sobie w Nowogródku, 
a słyszy się co mówią w Mińsku. Warto 
tedy kupić taką kosę. 

No i zamówili, podpisując deklaracje. 
Ale zanim kosy nadeszły, przyszło soamię 
lenie i zwiąłpienie w „cudowność ' tych   
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asi 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 10.1X 1937. r. 

Ciśnienie 754. 

Temperatura średnia + 13 

Temperafura najwyższa +- 16. 

Temperatura najniższa -- 10. 

Wiatry południowo-zachodnie. 

Tendencja bez zmian. 

Uwagi — chmurno. 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 44 

Zachód słońca — g. 5 m. 49 

NOWOGRÓDZKA 
— Tymczasowy przełożony gminy m. 

Nowogródek powrócił w tych dniach z 

Warszawy, gdzie bawił w sprawach zwią 
zanych z rozbudową elektrowni miejskiej. 
Min. Przem. i Handlu potraktowało po- 
zyływnie sprawą udzielenia długotermi- 
nowego na ten cel kredytu w kwocie 100 
tys. zł, wobec czego już w najbliższych 
dniach. sprawa fa będzie przedmiotem 
obrad Rady Przybocznej Tymcz. Przew. 
m. Nowogródka. 

— Fundusz Pracy przydzielił Zarządowi 
m. Nowogródka 6 wagonów cemenłu na 
wykończenie robót publicznych, a przede 
wszystkim: szkoły, rzeźni miejskiej i ba- 
senów przeciwpożarowych. 

BARANOWICKA 

— Uroczyste powitanie wojska. 14-go 
września garnizon baranowicki wraca z 
manewrów. Dorocznym zwyczajem Zarząd 
Miejski organizuje uroczyste spotkanie po 
wracających oddziałów wojskowych. 

— Dotychczasowy Instrukor požarnkt- 
wa w Baranowiczach p. Lastowski prze- 
niesiony zosłał na równorzędne stanowi: 
sko do Nowogródka. Stanowisko instruk- 
tora w Baranowiczach objął dotychczaso: 
wy instruktor w Lidzie p. Marian Cie: 
stelski. 

— Dookoła afery w baranowickiej 
Ubezpieczalni Społ. W swoim czasie 
głośna była w Baranowiczach sprawa wy- 
krytej afery w miejscowej Ubezpieczalni 
Społecznej, W toku rozprawy w Sądzie 
Okręgowym wyszło na jaw, że w Ubez 
pieczalni z powodu braku należytego nad 
zoru łatwo było robić nadużycia, Dowo- 
dem tego była właśnie sprawa urzędnika 
Ubezpieczalni Lewina i współoskarżonych 
Rabinowicza i Berkowicza. 

Lewin został skazany przez Sąd Okrę 

gowy na 2 I pół lata więzienia a współ: 
oskarżeni na 2 lała. 

Onegdaj sprawa fa znalazła się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 
Oskarżonego Lewina bronił adw. Petru: 

siewicz pozostałych adw. Mieczysław 
Etłinger z Warszawy. Sąd Apelacyjny w 
stosunku do Lewina zatwierdził wyrok 
pierwszej instancji, Rabinowiczowi i Ber- 
kowiczowi zaś kara została zmniejszona 

do 1 roku więzienia. 

— Zjazd członków Stow. Kupców Pol 
skich odbędzie się 17 b. m. w lokalu włas 
nym przy ul. Mickiewicza 1. 

  

Dr. L. Nochumowski 
powrócił 

LECZNICA JEST CZYNNA 
Baranowicze, ul. Narutowicza 7, tel. 20. 

Dr. med. N. Baniewicz 
specjalista citorób nerwowych z Wilna 

b. asystent kliniki chorób nerwowych Uni. 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie będzie 
przyjmował chorych w Baranowiczach 

HOTEL EUROPEJSKI 
tylko w dniu 12 września (niedziela) w go- 

dzinach od 12 do 5 popoł.. 

  

  

Aeg) 

Rutynowan: nadczycei MUZYKI 
udziela iekcyj gry na tortepianie 

— Ceny przystępne 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, д. 4—6 db. 

    

    
  

kos. Niech ich „małanka” spali. To chy 

ba jakiś podstęp, oszukaństwo. Lepiej już 

zwykłą kosę kupić i nie mieć interesu z 

tymi agentami. Mało to ludzi dziś narze 

ka. Ale agenf, a właściwie firma nie dba 

o to, czy kło łam narzeka i gdy stacja ko 

lejowa w Nowojelni powiadomiła, że chło 
pi nie zgłosili się po kosy — wszczęła 
przeciwko nim sprawę sądową. Przyszli 

więc do Nowogródka poradzić się, jak z 
tego wybrnąć. 

Ot wam i postęp i kultura. Teraz próż- 
no by mówić takiemu „kontrahentowi“ o 
kuliurze, Odpowiedziałby na to. myśląc 

o „agencie“: „Užo adzin mianie naduł... 

Kab jon pa hary chadziu i sołnca nia ba 
czyu', 

Kaz. Iwanowski.   

WILEJSKA 
Wilejka przygotowuje się na powiła 

nie wojska. 7 września, w sali zarządu 
miejskiego odbyło się zebranie przedsta 
wicieli organizacyj i społeczeństwa w 
sprawie powiłania wracającego z ćwiczeń 
wojska. Zebranie zagaił prezes Związku 
Strzel. insp. Laskowski. Przewodniczyła p. 
Halina Henszelowa. 

Postanowiono wybudować bramę po- 
witalną i obrzucič žolnierzy kwiatami. 
Do społeczeństwa zostanie wydana odez- 
wa. Wojsko wraca już w najbliższą nie- 

dzielę. 

Celem opracowania szczegółów wybra 
no komitet wykonawczy w składzie pp.: 
Henszelowa, Laskowski, Jankun i Bryl. 

NIEŚWIESKA 
— Monografia pow. nieświeskiego. 

Nakładem Zarządu Miejskiego w Nie- 
świeżu wyszła z druku pod redakcją L. 
Taurogińskiego — iurystyczno historyczna 
monśgrafia pow. nieświeskiego. Cena 
egzemplarza wynosi 70 groszy i jest do 
nabycia w zarządzie miejskim. 

— Fundusz Pracy przydzielił magistra 
łowi w Nieświeżu kwotę 2000 zł na wy- 
brukowanie głównych ulic i ułożenie 
chodników. Roboty brukarskie już rozpo- 
częto. 

— Przeprowadzona w Nieświeżu w zwią- 

zku z tygodniem przeciwpożarowym kwe- 

sta uliczna dała w wyniku 76 złotych. 

— W Howelnie pow. nieświeskiego zam- 

knięte zostało schronisko letnie, w którym 

przebywało ponad 100 Gzieci rodzin pogo- 

rzelców z Klecka, bezrobotnych rodzin z 

N'eświeża oraz dzieci bezrolnych rodzin z 

nadgranicznych gmin. Schronisko to pro- 
wadził Z. P. O. K. 

— Od kilkunastu doi panują na terenie 

powiatu nieświeskiego upały, Rolnicy korzy 
stając z gorących dni skosili, wysuszyłi i 

zwieźli do stodół siano drugiego pokosu. 

Słoneczne i nadzwyczaj ciepłe dni poprze- 
dzone porą obfitych deszczów, sprzyjają 

szybkiemu odrastaniu traw na Ścierniskach. 

Bydło więc będzie mogło być jeszcze przez 

dłuższy czas karmione w polu. Stan tea po- 

czyni dość duże oszczędności w paszach, 

które w tym roku na terenie powiatu w 

zbiorach okazały się © wiele mniejsze) niż 

w latach ubiegłych. 

WOŁOŻYŃSKA | 
— Samorząd powiatu wołożyńskiego 

zalnicjował budowę szeregu gminnych 
suszarni Inu. W toku budowy są suszar* 

nie w Lazdunach, Dowgirdziszkach i Roz- 
falszczyźnie. Jak wiadomo powiat waio- 
Łłyński. — jest największym ośrodkiem 
uprawy Inu na Ziemiach Północno- 
Wschodnich. Z samej tylko stacji Wołożyn 
iż rocznie z górą 100 wagonów 
nu. 

WOŁKOWYSKA 
Wiełki odpust w Wołkowysku. 

W. dniach 8, 9 i 10 bm odbył się w ko- 

ściele Farnym Św. Wacława w Wołko- 
wysku wielki odpust, w kłórym liczny 
wzięło udział okoliczne duchowieństwo, 
oraz kilka tysięcy osób z pobliskich oraz 

dalszych parafij. 
— Uroczyste powitanie wojska. Wzo 

rem lat ub. i w łym roku Wołkowysk 
uroczyście powiła, mającą niebawem po- 

wrócić z ćwiczeń wojsko. W tych dniach 
zawiązał się komitet, kłóry ma za zadanie 
zorganizowanie uroczystego powiłania. 

— Europeizacja Wołkowyska. Wołko: , 

wysk europeizuje się. Od paru lał w Woł: © 
kowysku inłensywnie prowadzone są pra'* „ 
ce brukowania ulic i przebudowy starych 
bruków oraz chodników. Zakładane też są 

trawniki i kwietniki. W roku bieżącym 

brukują się ulice: Brzeska, Szpitalna, 
gdzie znajduje się reprezentacyjny gmach 
Ubezpieczalni Społecznej, w którym 

mieści się Słarostwo oraz inne urzędy 
państwowe, oraz zakładane są chodniki. 

Ponadto przebrukowuje się ulicę Mar: 
szałka Śmigłego Rydza, gdzie zakładana 
są szerokie chodniki. Szereg właścicieli 
nieruchomości otynkował swe domy oraz 

doprowadził je do estełycznego wyglądu. 
W Węłkowysku zostało też założone 

Towarzysiwo Upiększenia Miasta. 

PNSKA 
— Wiceminister Świtalski na in-, 

spekcji. W tych dniach przybył do 
Pińska wiceminister skarbu p. Świ- 
talski. Minister przeprowadza inspe- 
kcję instylucyj skarbowych. 

Pobyt p. ministra przedłuży się 4 
prawdopodobnie do trzech dni. 

— Nosacizna. We wsi Moroczno pow. 
pińskiego zanotowano szereg wypadków 
nosacizny. Władze saniłarne czynią sta- 

tania, by zlokalizować chorobę W związ 
ku z tym zastrzelono kilkanaście koni. 

— Drugi komisariat policji w Brześciu. 
W najbliższych dniach zostanie w Brze' 
Ściu otworzony drugi komisariat P. P. 
Komisariat ten mieścić się będzie przy 
zbiegu ulic Sadowej i Dąbrowskiego. 

В
н
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Róża Stambułu 
Leo Falla i 

Wtorkowa premiera odnowiła w pamię 

w ręku W. Szczepańskiego, który miał do poznasz 
pokonania mankamenty powsłające skut- 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Rostkow- | pojawiać na rynku lokalnym pierwsze par 

  

| => „KURJER WILEŃSKI 11. 9. 1937 r. 

> KRONIKA!) *”"kersiim""" | Wiadomości radiowe 
K znacznym stopniu przyśpieszył początek 

sezonu w handlu Iniarskim. Kampania han 

lie nowego Inu, 

przedsezonowe. 

Tegoroczny wcześniejszy zbiór Inu w | | W CZTERECH PARKACH WARSZ AWY 

W sobotę, w godzinach popoludnio xych, 

przeciągnie ulicami Warszawy barwny koro- wy. 12,15 Mała skrzyneczka prowadzi Cio- 
wód muzyczny zorganizowany przez Poiskie | cia Ha]a. 12,25 Orkiestra r zrywkowa. 13,00 

R:dio pod hasłem „Pożegnanie lata" Koro- 

wód muzyczny zatrzyma się w czterech punk 
: ` ‚ tach miasta a mianowicie: w Farku Traugut Chłopcy malowani — audycja łowno-muzy- 

nione są gorączkowe przygotowania ta. w Parku Praskim, na Wybrzeżu Koś. usz | czna. 15.45 Wialomości gospodarcze. 16.' 7 

kowskim oraz w Parku Ujazdowskim. W par 
Stery gospodarcze jednakże są MOoc- | kach tych orkiestra i chór Pojskiego Radia 

RADIO 
SOBOTA, dnia 11 września 1937 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,18 Cir.nastyka. 6,38 
SOBOTNI KOROWÓD MUZYCZNY Muzyka. 7.00 Dziennik poranny. 7,10 Muzy- 

ka 8,00 Audycja dla szkół. 810 Przerwa, i i i o OS я B а 
ti wilnian melodyjną operetkę Falla, kom Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: A ae, > kobi a publiczne koncerty Polskiego Radia 11,15 Śpiewajmy piosenki andycja dla 

pozytora zmarłego przed 12 laty. Autor Nełęcza (Jagiellońska 1); Sukc. Augustow- zaczęła sią o miesiąc wcześniej. Już z po 

miejscem swego urodzenia związany z  Skiego (Kijowska 2); Romeckiego (Wileńska czątkiem bieżącego miesiąca zaczęły się 
Polską, z ducha swej muzyki jest wiedeń 8); Frumkinów (Niemiecka 23); 
czykiem. Jest w tej operefce lekkość i skiego (Kalwaryjska 31). 
swoboda, jest udatny walczyk I niewymu Ponadto stale dyżurują następujące ap- W handlowych słerach Iniarskich czy- 
szony wdzięk. teki: Paka (Anlokolska 42); Szantyra (Legio $ 

Kierownichwo muzykalne spoczywalo  Bcwa 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

dzieci. 11,40 Muzyka popularna. 11.57 Syg- 
nat czasu i hejnał. 1,03 Dzien-ik poludnio- 

Przerwa. 14,00 Koncert życzeń. 15.00 Zielo- 
na trybuna — o publiczności be. biletów — 
pogadanka. 15,10 Życie kuituralne. 1515 

Jak królewna małą kuchareczką została — 
słuchowisko dla dzieci. 16.30 Pożegnani: la- 
ta — korowód z pieśnią i rauzyvką po uli- 

kiem braku odpowiedneej ilości instrumen BOTEL no. zaniepokojone, że pomimo dopływu wiaz z solistami: Wandą Wermińską, Tadeu | each Warszawy. 17.00 Lato -'- kończy — 
tów w orkiestrze. Mimo to, słrona mu- ST GEORGES" na rynki włókna, jeszcze nie zostały bli- | szem Olszą i Tadeuszem Łuc.ajem dadzą | felieton Bosuszewskiej. 17,40 Pogadanką rX= 
> S ; 2 žej sprecyzowane podstawy organizacji t jęzer. | tualna. 18.20 Posadanka. 190) Prosram na 

‘ życzna była zadowalająca, znać było sta 95 a Z ю y 6 И | eztery koncerty, przeznaczone dla najszer niedzielę. 19.05 Wileńskie wiadomości spor- 

P
A
P
 

ranne opracowanie chórów, cokolwiek mo 
że zbyt nieśmiałych. 

Reżysersl:o zmonłował widowisko В. 

w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
uunznmnacww | zacja włókna dała dotychczas bardzo cen | ul Zielnej nr. 25 o godz. 16,25. Pierwszy 

  

oprzeć akcja słandaryzacyjna. 

  

      

eksporłu włókna, na których ma się | szych warstw mieszkańców Warszawy. tewe, 19.10 Muzyka oneretkowa. 19.50 Wia- 
Korowód muzyczny Polskiego Radia wy- | demości sportowe. 20.00 Jak :żyja i pri „ją 

Należy sobie uprzytomnić, iż słandary | ruszy z przed gmachu Polskiego Radia przy | Polacy w Paranie — audycja. 20.45 Dzien 
nik wieczorny. 20.55 Przeglad pres” roln: 

Folański, dajac całość — z małymi wyjął iki ni Ik е ck PoE czej — inż. I. Niewodniczańska. 21.05 Las 
kami — jednoliłą, bez zgrzytów przesa 12 wyniki s tylko na odcinku podniesie | koncert odbędzie się w Parku Traugutta © | gra — ballady i pieśni Schumanna i Schu- 

dy. Hotel EUROPEJSKI nia warlošci eksporiowanego włókna, | godz. 16,30, po czym kolejno transmito sane | berta. 1.45 Nowości literackie -mówi. S ani- 
Nie zasomniano o wstawce baletowej ; lecz też w kierunku rozszerzenia rynków | będą koncerty z Parku na Pradze, z Wy- RE ER oj EAN w wykonaniu M. Martėwny I J. Ciesiel paston e ala a BS zbytu. hrzeża Kościuszkowskiego i z Parku Ujaz płyf prowadzi Stefar Drzazga. 23.30 Za- 

skiego, Ta lubiana para zbierała jak zaw х ik « i оо : kończenie programu. : ; 
sze oklaski. „Pi iety Brzed ks @- W czasie koncertów konferensjerkę pro- 

Dekoracje pomysłu E. Grajewskiego wadzić będzie znany recyłator p. Hea-yx | _ NIEDZIELA, dnia 12 września 1957 r. MIEJSKA. | garpiami żydawsk'm) | zacz. były stanowczo przeładowane w II akcie, — Pałac Słuszków zostanie zwrócon: 8,00 — Sygnał czasu i pieśń; 8,03 == 
dobre nałamiast w I. miastu. Perłrakłacje między Żarzidam W związku z rozpoczęciem się nowe Artyści, biorący udział w korowodzie mu BE WA DŁ яа 8:::;';;_…;'_3-‚; 

Całość widowiska wypadła dobrze, za , miejskim, a przedstawicietami władz мор , 9° roku szkolnego s księgarniach zapa | zycznym Polskiego Radia przedefilują wiira | Informacje rolnicze dla Ziem Wschod- 
łówno dzięki walorom muzycznym ope" | skowych w sprawie b. pałacu Słuszków nował ożywiony ruch. Okazję ię wykorzy | mi Warszawy w bogato i pomysłowo udeko | nich; 9,00 — Koncert; 9,30 — Regionalna 
reiki, į + i k ów I > : słało Stronnictwo Narodowe dla zargani | rowanych samochodach. i, jak starannej grze wykonawc na Antokolu są na dobrej drodze. Należy zowania bojkotu księgarni dydowskich. Ciekawa impreza Polskiego Radia wywoł» | Chełmskiej"; 11.57 — Sygnał czasu; i2,03 

Przed księgarniami żydowskimi (przeważ | niewątpliwie powezechne za'ntercsowanie i 
nie w okolicach ul. Wielkiej) codziennie | zgromadzi w parkach Warszawy |iczną pu- | prof. Konrad Górski; 13,05 — W pezspek 

kręcą się t. zw. „pikiety”, kłóre nie do | blieznošė. 

miłemu umiarowi w inierprełacji. 
Rolę naczelną powierzono M. Nocho 

wiczównie, sekundowała jej B. Halmirska 

(łu bym miała jedno małe zastrzeżenie: 
wdzięk naiwności psuła artystce całkiem 

niepotrzebna domieszka trywialności). 
K. Dembowski, aczkolwiek nie obda- 

o SE; > łownie odrestaurować. W pała i i i kej i a kwiatami miał dobry dzień. M. Do: rza go grun p Kilkakrotnie inierweniowała policja, | niebem dla mieszkańców Warszawy. R B CODE ES „ę | cu Słuszków ma być urządzone Muzeum | która usuwała „pikleciarzy”, = 2 
Walk o Niepodległość. 

munł jest wa.łościowym nabytkiem wileń 

przypuszczać, że już w roku przyszłym 
więzienie wojskowe, mieszczące się obec 
nie w tym gmachu, zostanie przeniesione 
do innego lokalu I pałac Słuszków zosia 
nie oddany do dyspozycji Zarządu miej 
skiego, kłóry, jak już donosiliśmy, zamie dowskich. 

nej do czynienia zakupów u księgarzy ży | zakończeniem letnich koncertów Polskiego 
Radia, orsanizowanvch w lecie pod golym | kun: 14,40 — Klituś i Bajduś nodróża: 

transmisja z Cliełma z okazji „Święta Ziemi 

— Giacomo Puccini. Cyganeria — frazmen- 
ty: 13,00 — „Witamy nasze wojsko” wygł. 

tywie tygodnia  fe]ieton, K. Leczyckiego; 
puszczają chrześcijańskiej młodzieży szkol Korowód muzyczny Polsk'ego Radia jest | 13,10 — Konczrt popularny w wyk. orkizsry 

mandolinistów i zespołu rewellersów; 14 10 
— Transmisja fragmentu „Dożynek* z Mie 

po 

    

   

  

wiecie — Tawa; 15.00 — Audycja dla w 
16.00 — Koncert orkiestry symfonie. 
ok. 1700 — W przerwie „Na czarnym 

skiej sceny dzięki temu zrównoważonemu MINISTER BOBKOWSKI dzie” felieton; 18.30 — Transm. z uroczy- 

wow, który wnosi do każdej swej ro Dodatkowej Komisji ak karani przed mikrofonem Polskiego Radia. stości pozę cić A pm Fu 
i —— Dodatkowej Komisji Poboroweł, ja! L p sudskiego w Sulejówku: 1850 — Renor'aż z 

Równocześnie poznaliśmy nowego sk | się dowiadujemy we wrześniu nie Badzie. Starosła Grodzki Wileński w trybie ad W związku z mającym się odbyć we Lwo | XXI Miedzynar. Koneresn Przeciwalkonolo 

tora A. Ižykowskiego. To pierwsze wraże Posiedzenie dodatkowej 

nie jest dodatnie. Posiada niezłe $piewa | dzie się dopiero w październiku. 
cze warunki (konieczna jesi wszakże dal 
sza usilna praca nad sobą, staranie o więk 
szą ekspresję dynamiczną) i swobodę ak | “ — II raia podytku lokalowego. Zgod 
łorską. Zdaje się wszakże iż niepotrzeb | nie z obowiązującymi przepisami, termin 
nie w przekomicznej scenie przebrania płałności Il rały podatku lokalowego na 

się, gdy z powodzeniem robił słaranną | rok 1937 przypada w ciągu całego paź- niewiastę — uderzył w ton przesady. O dziernika. Jest to rała półroczna. Po 31 
października będą doliczane odsetki kar 

wa niedokładność w damskiej tualecie: 
aczkolwiek nawet w tej roli mogłaby być | ne. 
uzasadniona, była owym drugim przysło| W zwi. e * 2) Za jazdę rowerem w miejscach za у > , azku z płatnością Il raty -podai- 2 o > wiowym grzybem w barszczu. ku lokalowego żadne nakazy dodaikowe p ŻE APA adniemą TE ATR i „M UZYKA __ Pikolo recytował z dziewiczym wdzię 
kiem swoje rymy częsłoch-wskie, bawiąc 
Jicznie zebraną publiczność. 

nie badą rozsyłane. 

odbę- ministracyjno-karmym ukarał następujące | wie pierwszym Polskim Kongresem Inżvnie | wego; 19.00 — Teatr Wyobraźni p. t. V 

rów pod hasłem „Mobilizacja energii twós- 

1) za niepłacenie składek ubezpiecze | czej dla gospodarczego uniezależnienia Pej- uowa na Wieczorwnce: 20.35 — Wil. wiad. 

GospobARC>» | nowych: 

osoby: 

100 zł. lub 20 dni aresztu, 

1) na 50 zł. lub 5 dni aresztu. 

szybkością po ulicy” Zamkowej dotkliwie 

  

jol- 
ka wygrana": 20.00 — Co słychać na świe 
cie? opow'e B. Soroko: 20.10 — Ciotka ATI 

      

    

ski* — przemówienie okolicznościowe wy sport.: 2040 — Przeslad nolitvcznv: 20.5 
Wojewódzkiego Rudolfa (zauł. War: | głcsi przed mikrofonem Minister Aleksan- | — Dziennik wiecz.; 21.00 — „Gumdri:“ — 

szawski 11) na 300 zł. grzywny lub 3 m. | der Bobkowski. w) > La 2135 A ka > 
* 1 . + sn. Bt 2 + rita m „V. Menų 

asai, Przemówienie p. Ministra Bobkowskiego | „74 Gagarina (l:as-haryton); 22.35 — Transm. 
Łapińską Marię (św. Ignacego 5) na P t. „Jutrzejszy Kongres Inżynierów" na- | fraomentów miedzypaństwowo"o mecza nil- 

dadzą wszystkie Rozgłośnie Polskiego Ra- | karskieso Polska — Dania: 2250 — Ostatnie 
Slusarsklego Apolinerego (łagiellońska d'a w sobotę, dnia 11 września o godz. 13,50 wiadomości; 2300 — Program na no 

   
lek; 23,05 — Koncert życzeń; 23,30 Zakończe 

nie. 

  

  

ukarało Starostwo — 25 cyklistėw oraz 20 _— „Róża Stambułu”. Dziś po raz 4iy Od A do Ž į sea 
SPRAWY SZKOLNE. dorożkarzy za uprawianie dorożkarstwa w | wspaniała operetka L. Falla „Róża Stamhu- 

Obsady dopelniali: M. Dowmuntowa, — Tarcze na ublorze młodzieży szkol- nieprzepisowych i niechlujnych liberiach. | in“, która wywołuje zachwyt publiczności. 
Wszystko z na'modnie'szei galanterii 

I konfekcji meskiej K. li 8 msi a nej nadal są obowiązujące. Min. WR | (BOTZEETEBIE A. RTR ROSETIETERCEEWOTWNEM — Popołudntówka niedzielna w „Lutnić dostaną x Panowie 
ce moż! 6 zenie | OP miał Ini ё = 

1 zachęcić publiczność do obejrzenia te wiązko RaZ ai ac RÓŻNE. A + * e e e Jana Frliczki „Januszka“ 
80 miłego widowiska. hhk. : аР — Niedzielna wycieczka z cyklu „Wil | Pagandowych wartościowy ntwór P]anynetia Wielka 11 Š-to Jaiiska 6 

Sopierajcie pierwszą w Kraju dpdl- 

wileńsko-trockim. 

na rękawie ubioru szkolnego. Obecnie do 
wiadujemy się, że rozporządzenie tło za wodnik ZPT wyruszy z ogródka przed Ba — „Wiedeńska krew*. Codziennie odky- 

zyliką na ul. Dominikańską, gdzie p. Ko | wają się próby z klasycznej operetki J 
dzielnię Przecimgružliozi ieci Ponieważ w związku z pierwotnym za 5 е . “ ię gi liczą w powiecie a i mendanł Straży Poż. E. Rusek opowie o | Straussa „Wiedeńska krew”, która ukaże 

stało uirzymane. 

zainieresowane 

nłanie poznajcie Wilno”. O qodz. 12 prze „Dzwony z Corneville*, 
telefon 19-69 

  

+ najnowszych zdobyczach w walce czto- | się w reżyserii M. Dowmunta j nowej opra D b bil ROSE, | Przedsiębiorsiwa  przemysłowo-handlowe | więka z ogniem. wie scenicznej według projektów E. Grajew robnego Diionu 

w wileńskich uczelniach żydowskich Fajn 

wstrzymały się w swoim czasie z robie- 

Fainber о — Shaw niem zapasów tych tarcz, obecnie w nie | Lubelski w dniu 12 września rb. Ponieważ — Zwiększenie chóru 1 baletu w „Luini“ < ' 
į Uniwersytet Lubelski, jako instytucja nau | Zespół chóralny i baletowy w Teatrze „Lu- Po wydaniu nowej emisji drobnego bi 
kowa ułrzymuje się z funduszów prywai- | nia" będzie zwiększony. Osoby posiadająre | lonu brązowego warłości 1, 2 i 5 groszy 

х : Е У nych przeto wzorem lat ubiegłych i w ro | kwalifikacje mogą się zgłaszać do admini- a j scenicznej na temat żydowski | szybciej zaopalrzyč młodzież szkolną w, ky bieżącym Zięch SIĄ do оее społe | iieji Tesku wodakanie w o iw władze adminisiracyjne obostrzyły kontro 
Przeszło 70-leini nauczyciel języków | Wymagane tarcze. 

Sł kiórych miejscowościach odczuwa się ich 
awny kalamburzysta angielski | brak. Zakłady wytwarzające tarcze szkol 
zapowiada napisanie sztuki | ne powinny zbadać słan rynku I jaknaj: 

— Zblėrka na Katolicki Uniwersytet | skiego. 

czeństwa w Polsce © pomoc maferialną. | połud.   nie powinno braskować 

lę nad dokładnym oznaczaniem cen arly 

Z KOLEI Na mocy pozwolenia Ministerstwa i po — Zniżki do Teatra „Lutnia, Zniżki no kułów pierwszej potrzeby. Artykuły pierw 
berg wystosował przed paru tygodniami — Na P. K. P. projektowana Jest poły porozumieniu się z miejscowymi władza | wego typu dla instytncyj społecznych, słowa | Szei Polrzeby podawane będą w cenni list do Bernarda Shawa z wyrzułami, że leczna Inowacja, która ułatwić ma orien* mi w dniu 12 września odbędzie się zbiór | rzyszeń 4 organizacyj — wydawane są co- | kach bez zaokrąglenia do 5 groszy. jak nie zabiera głosu w obronie uciśnionego | łację pasażerom, poszukującym miejsc w ka i w Wilnie. O poparcie zbiórki Komi- | dziennie od godz. 11—1 pp. w administracji | ło często słosowano dotychczas, Нита- a, Obecnie Fajnberg ofrzymał | wagonach bezpośrednich komunikacyj w fet ad hoc wyłoniony z ramienia miejsco ( Teatru. ist od słynnego kalamburzysty angiels- | pociągach dalekobieżnych. Na peronach wej Akcji Katolickiej apeluje uprzejmie 
kiego z powiadomieniem, że właśnie na | usławione mają być specjalne tablice, sła do mieiscowego społeczeńswa, — Koncert znakomiłego tenora włos- 

cząc zaokrąglenią trudnościami w wyda 
waniu reszty. 

lego warsztacie literackim znajduje się | nowiące swego rodzaju plan pociągu 1| — Bursa Żeńska ZPOK. przyjmuje ucze | klego Enrico Mannl x udziałem Alberta Za pobieranie cen nadmiernych, wyra   dramat, który poruszy problemy żydows- | wskazujące, w jakim miejscu znadują się | nice ze szkół powszechnych, gimnazjum 
kie. (c). wagony bezpośredniej komunikacji. 

KONRAD TRANI z: 

ŽEMSTA 
— Czy polieja jest juž powiadomiona? 

— Nie. 
Siwiński wyjął z kieszonki od kamizelki lupę 

t przyjrzał się miejscom, w których widniały ślady 

cięcia. : 

— To skandal trzymać w domu takie stare 
pudło! į 

— Ależ, panie szanowny! Ten sejf jest z pierw- 
szorzędnej fabryki! ' 

— Tak? A jak długo ma pan go u siehie? Przy- 

najmniej dwadzieścia lat! 
— No, tak ale... 3 

—Czy nie przyszło panu nigdy na myśl, że w 
ciągu tego czasu dokonano wielu ulepszeń? Technika 

idzie naprzód, Fabryki kas nauczyły się wielu no- 
"wych rzeczy. Kasiarze oczywiście również — zauwa. 
żył kryminolog. 

Nie odejmował lupy od oka i studjował uważnie, 
centymetr po centymetrze, pokiereszowaną powierzeh- 

Die plyty, 

„77 To nie tutejsza robota — zawyrokował wresz- 
<le. — Trzeba jednak przyznać, że chłopak zna się na   

  
rzeczy. Pracował w gumowych rękawiczkach į pierw- 
szorzędnemi narzędziami. Czy wie pan, ile czasu kosz- 
towało go rozwalenie tego pańskiego sejfu od siedmiu 
boleści? Pół godziny najwyżej! Kiedy to się stało? 

— OQtwierałem ostatnio skrytkę przed trzema 

"— Ile kosztowała pana ta historia? 
— Gotówką osiem tysięcy. 

Siwiński uporczywie studjował rozprute miejsce. 
Nie, tego nie zrobił z pewnością żaden z warszawskich 
kasiarzy. Znał przecież ich metody. Miejscowi spe- 
cjaliści kładą nacisk na rozsadzenie zamku, a tu za- 
mek pozostał nietknięty. Włamywacz wyborował nie- 
„wielki otwór i poprostu odgiął płytę. 

— Spryciarz! — mruknął doktór z uznaniem. — 

Dobrze wiedział, co robi. Przed dwudziestu laty ro- 
biono już wcale dobre zamki, ale o wiele gorsze płyty 
pancerne... Pierwszorzędny fachowiec! 

Schował lupę i wrócił do biurka. 

— Nie przypuszczam, by mnie pan wzywał poto, 

żeby mi pokazać rękopis jakiegoś nieznanego poety — 

powiedział sadowiąc się wygodnie w fotelu — ani po 
to, by mnie częstować cygarami i koniakiem. Możemy 
więc przystąpić do rzeczy. Czego panu brak. poza go- 

tówką? : 
— Spryciarz! — pomyślał Mosbach i raz jeszcze 

zaciągnął się dymem. A   

Katza dziś o godz. 8.45 wiecz. w sali miej. | Żelących się nawet w sumach groszowych, 
ł liceum, Bazyliańska 2, m. 20, tel. 16-25. skiej „Mars”. Bilety w kasie.   słosowane będą grzywny. 

Potem odłożył cygaro do popielniezki, 

— Przed trzema dniami otrzymałem tytułem za- 
stawu pewną liczbę cennych kamieni oraz biżuterję. 
Miała to być rękojmia, że pewien interes zostanie 
przeprowadzony zgodnie z mojemi życzeniami. 

— (Qzy ubezpieczenie od kradzieży dotyczy rów- 
nież obcych depozytów? Jest pan przecież, jeśli się 
nie mylę, ubezpieczony w angielskim Lloydzie? 

— Lloyd nie ma tu nic do gadania — powiedział 

Mosbach — podobnie zresztą jak policja... 

Siwiński milczał, wreszcie Mosbach znów zaczął 
mówić. 

— Kosztowności te będę musiał prawdopodobnie 
zwrócić za jakieś pół roku. Nie chodzi w tym wypad- 
ku o pieniądze, lecz właśnie o kosztowności. Własność 
rodowa i tak dalej... Ale nie to jest najgorsze. Kto wie, 
czy mój klient będzie zdolny wypełnić przyjęte zobo- 

wiązanie. Nadzieje jego mogą się nie ziścić. Najgorsze 
jest to, że nie mogę ryzykować doniesienia policyjnego 
ani zwracać się do towarzystw ubezpieczeniowych po 
wypłatę należnej premji Rozumie pan, kiedy w dzi- 
siejszych czasach ma miejsce pożar albo włamanie u 

bankiera, wietrzy się natychmiast oszustwo ubezpie- 
czeniowe! Gdyby ten opryczek poprzestał na gotówce 

i zostawił klejnoty, byłbym wogóle trzymał język za 
zębami. w ` 

(D. e. в)
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w filmie 

Jutro premiera uroczej komedii konfliktów miłosnych. 

Łubieńska, BODO, 

Niemirzanka, Fertner. 
Sielański, Orwid i Marr 

KSIĄŻĄTKO 
  

Kino MARS| 

Dziś premiera. 

UWAGA! 

Emocjonujący dramat z za kulis cyrku 

„VARIETE“ 
W roluch głównych: ANNABELLA i FERNAND GRAVEJ 

Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia 
Dziś.z powodu koncertu kasa czynna do godz. 7,30 wiecz. 

Początek seansów o go dz. 2-8 

  

POLSKIE LINO Wielki film, nagrodzony pucharem Mussoliniego na Międzyna- 

rodowej wystawie sztuki filmowej w Wenecji p, t. 

„KURJER WILEŃSKI” 11. 0. 1037 r. 

Obwieszczenie 
Q LIGYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25. VI. 1932 r. o postępo- 
waniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580), Urząd Skar- 
bowy w Lidzie podaje do ogólnej wiadomo- 
Ści, że dnia 18 września 1987 r. o godz. 10 
w Lidzie przy ul. Warszawskiej 2 celem ure 
gu]jowania zaległych . należności podaikc- 
wych Marcewicz Lucjan, odbędzie się Iicyta- 
cja niżej wymienionych ruchomości : moto 

cykl 1006 zł oraz bieliźniarka 60 zł. 
Zajęte przedmioty można oglądać 13-50 

września od godz. 10 rano w Lidzie ul 
Warszawska Nr. 2. 

   

(podpis nieczytelny) 

MAAŻAŻAKAAAD AŻ AAAA ADA AAA ŻAAAAAAADAŁŻAAA AA 

LEKARZE _ 
YYYYYYYTYTYYYYTYWYYYYYPYWYYTYYYYYYYYYYWYYT 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiete, ul. Wileńska Nr. u4, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTÓR 

Biumowiez 

AAAAAAAAAAAAAAKASAAAAAA, 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYTYYYTYYYYVYTY. 

AKRUSZERK/ 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

  

AAA 

ARUSZERKA 

M. Brzezima 
masaż leczniczy i elekiryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 

z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

AŻABAŁRA AŻ KONK" SZANDAAŁAŻAAAAAAAAAŁAAAŁAŁ 

"WTYSYYZ = 

  

TPFYYTTYWYYYYYYYYYYYYYVY 

ŻGUBIONY w ostatnich dniach przez Da- 

DGNISKO | 

ŚWIATOWID | Wyładca Kalifornii 
W rol. główn: Niezrównany LUIS TRENKER, urocza MARCELA ALBANI i słynny RUDOLF 
KLEIN-ROGGE, Film wielkich przeżyć i niezwykłych przygód. Nad program: atrakcje. 

ūdra Naiziui 
  

  

Monument, film polski 

  

Wileńska 7, tel 
od 5--8, w niedzielę od 9 12. 

ciem. 

choroby skórne, weneryczne i moczopłciow?. 
10-67, Przyjmuje codzień 

vi. 

  

    

   

(AAAAAAAAAAAAAAASAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAA 

LOKALE 
TYYTYYYTYTTYYYTYYYTYYYYTYTYTYWYYYTYTYYYTYO 

POKÓJ sloneczny, umeblowany, z Oso. - 
   kiego 11 m. 8 

reńską Leonardę zanł w Baranowiczach, 
oblig na 100 zł. wystawiony dla Kasy Bez- 
procentowej w Baranowiczach z podpisami 
poręczycieli Tadeusza Osła i Stanisławy Zaj- 

cowej — unieważnia się . 
  

ZGUBIGNO legitymację kolejową Nz 
200.235 na imię Sarokwaz Jan wydaną 

| przez Dyrekcję Wileńską. Uczciwego 2na- 
lazcę uprasza się zwrócić i przesłać pod adre 
sem: wieś Anfonowo, gm. Nowa Mysz, pew. 

„AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 4dAżAkAŁAŁAŁ A Ak A ŁAŁ A 

Handel i Przemysł 
YYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYTYYTYTYYYYYYYYYYVYT 

Teraz czas sadzić truskawki i byliny 
uszaca wesewzza zamawiać drzewką owocowa 

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

beznłatnie. 

  

Polska wytwórnia OBUWIA W. NOWIG- 
Ki, Wilno ul. Wielka Nr. *0 poleca obuwie 
szkolne, sportowe, pantofle ranne, gimna- 
styczne i treningowe. : 

АЩМАААМАААЩЦМАААААМЦАЩМЦ 

Nauka i Wychowanie 
VYTVYTVYVVYVTVVVVYVVVYVTVVTYVYTYTYVYVYTYVY 

Prywatna Kocdukacyjna Szkoła Powszechna 
„NASZA SZKOŁA* 1 PRZEDSZKOLE 

B. MACHCEWICZOWEJ 
ul. Mickiewicza 19—22, 

Przyjmuje zapisy codziennie od 11—1. 
Bezpłatne komplety jęz. franeusk. i nieraieck. 

„AAAAAAAAAAAAAAMAALAAAA AAA, 

PRACA 
TYVYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYVYYVYYY" 

  

Aż 

GOSPODYNI pracowita, czysta, zajmie 
się domem inteligentnej jednej osoby. Zgło-. 
szenia „Kurjer Wileński" ul. Bisknpa Ban- 
durdskiego Nr. 4. Dla „R. S.*. 

DŁUGOLETNIA kierowniczka kasyna 
urzędniczego w zagłębiu naftowym przyj- 
mie zarząd domem intel'gentnej jednej n30- 

    

  

W roli tyt. Jadwiga Smosarska, w pozost. r.: Zacharewicz, Pancewiczówna, Żelichowska 
Nad pregram UKOZMAICONE DODATKI i 

  

Pocz. seans. o 4-ej, W n 

  

  '. 0 2-ej. 
         

Tabela ioterii 
2-gi dzień ciągnienia 4-e . 

1i Il cięgnienie 
Główne w;grane 

15.000 zł,; 174.411 

„10.000 zł. 39052 160.345 

5.000 zł.: 53899 160648 191281 

/ 2.000 zł.; 12046 30730 31397 

45663 62550 65180 73055 76564 

(28577 129649 -162186 164116 
176159 | 

1.000 zł.: 9719 10404 — 16125 
18637 16902 25334 34472 38578 
42294 54821-58281 62295 79090 
80189 80519 84453 84534 106566 
112820 114169 117959 123080 
124572 125322 128018 — 130308 
135065 137285 144300 165883 
172489 177450 177622 181172 
181784 188304 194606 130925 

Wygrane po 200 zł. 
88 94 210 37 446 805 11 16 1361 

608 25 748 965 2146 78 213 54 64 
80 469 502 13 45 679 903 8126 61 
97 222 99 329 47 511 66 95 794 870 
908 18 24 44 4054 101 36 511 643 
90 772 76 81 862 5124 255 778 6048 
79 154 216 90 346 80 91 524 975 
7051 94 150 359 424 725 890 8135 
71 94 229 885 545 60 835 70 946 
П6 9189 213 04 93 94 531 658 61 
875 935 92 10178 458 528 957 85 
[11806 50 764 866 12486 550 746 
(57 870 905 25 18110 38 66 408 587 
23 24 36 806 985 14038 89 318 
46-670 907 15066 141 68 267 82 
I87 454 555 797 978 88 16345 549 
[614 725 938 17013 26 32 165 203 
(860 94 18001 18 238 368 90 406 
569 641 967 19075 212 362 411 71 
555 702 96 849 75 907 20131 44 
255 79 551 655 67 729 971 21080 
60 139 805 62 65 584 768 922 62 
82 22116 55 75 254 323 71 441 581 
678 705 41 73 75 97 849 81 925 
28122 223 29 414 566 660 68 887 
82 984 24176 490 94 575 617 789 
25028 199 322 909 45 26898 902 
27209 93 463 63 798 834 929 28019 
18 122 273 420 514 892 95 937 97 
29139 467 97 553 62 657 971 80211 
375 500 35 634 31044 91 239 550 
32076 809 49 433 98 522 666 81 
121 28 912 27 33064 91 92 400 572 
662 830 34035 125 228 370 92 494 
728 35010 160 256 79 842 402 6 
59 627 48 744 816 27 58 78 82 923 
36172 361 414 651 754 65 69 841 
a 87161 287 357 418 65 528 648 

5. 
38048 447 512 995 39054 102 260 

458 69 590 626 20 40:27 269 412 
500 652 887 41125 212 50-354 428 
19 503 89 848 56 043 6 41026 198 
553 933 43158 248 815 47 639 52 
72 94 811 44017 59 Ti 181 823 41 
510 644 792 826 85 989 45015 138 
261 389 412 501 76 611 77 794 941 
46102 47 78 217 87 623 723 981 
47072 117 8 219 300 405 25 548 50 
857 62 48005 19 102 272 327 51 
496 535 637 67 19 765 845 49037 40 
66 24 48.97 419 64 5 80 555 8-61 
672 768 814 90 50810 418. 66 890 
918 51060.268 436 516 21 908 52067 
124 49 285 487 522 624 712 58877 
018 6.0p }61 91079 6# 986 691 66р 
93 429 37 589 80 788 57 94 976 
55122 322 475 836 71 56074 85 109 

:lasy 39-2; Loterii Pažšstw, 

301 54 490 749 898 965 7 58281 99 
594 789 59109 28 36 468 548 727 
947 50 99 60068 93 292 397 612 44 
892 61165 582 797 845 27 62004 
295 372 8 517 44 651 747 812 68061 
802 783 818 36 9 78 91 7 905 77 
64076 88 127 249 408 723 821 927 
65138 3399 505 676 90 724 881 906 
66230 67058 106 302 527 55 68822 
824 50 961 69047 416 44 633 727 
937 78 10260 365 544 939 71034 
141 298 354 8 61 422 717 67 833 
968 72070 8 121 82 315 402 17 95 
514 820 914 73127 232 326 421 612 
758 74032 82 104 26 70 252 340 
422 67 19 653 754 824 75162 5 202 
438 711 49 99° 

76172 232 37 70 466 569 614 43 844 
60 77199 207 16 305 54 497 509 29 79 
661 746 56 88 232 46 340 433 853 81 
79001 52 107 284 586 997 80062 208 336 
425 634 784 853 902 8 55 81156 501 44 
644 987 82011 12 37 200 13 61 311 30 
46 416 40.510 54 62 72 693 703 97 804 
965 83011 80 124 209 39 60 75 319 551 
73 797 84077 114 246 407 65 97 570 
78 674 730 35 928 85038 353 483 520 
626 747 050 96 86120 68 337 424 43 
504 56 64 609 41 998 87127 87 311 99 
463 574 727 895 985 88030 240 450 96 
708 22 934 40 65 89187 267 84 403 512 
74 734 985 90270 467 _6063 603 91903 
22 119 201 50 420 75 79 513 714 851 
92056 104 206 55 68 346 430 77 581 
632 57 912 19 93022 216 36 45 465 
89 602 959 94064 171 360 422 71 805 
50 93 95009 483 510 26 605 52 857 
96156 302 99 400 832 41 89 97269 416 
53 673 98040 98 128 80 88 296 390 92 
434 572 611 15 858 99000 55 201 85 88 
440 723 61 838 44 98 100111 58 93 96 
451 83 526 92 96 814 971 101035 149 
130 304 32 685 766 102059 108 249 69 
344 93 484 511 23 33 42 890 950 103128 
52 649 739 85 841 104082 113 290 308 
463 562 729 839 902 37 74 105218 325 
593 632 730 88 106666 959 107032 130 
86 480 661 748 52 965 90 108001 156 
479 540 707 39 890 975 109015 118 53 
59 837 500 110023 36 145 213 714 47 
62 971 111075 221 51 55 316 641 836 
922 33 43 59 112163 203 355 494 673 
727 830 66 903 54 113565 77 797 941 

11462 417 508 50 94 631 37 747 997 
48 95 115532 43 644 721 -833 11606 
308 430 660 35 786 11739 216 411 05 
605 817 965 11849 306 403 618 61 
739 9045 50 11900 92 159 41 91 68 201 
14 438 524 36 51 67 719 881 918 
12054 81 124 316 18 523 606 18 33 
965 121 195 546 795 121 800 58 12281 
108 84 216 82 558 81 726 962 12383 
185 223 505 644 73 718 72 804 043 
56 96 124 127 243 74 381 454 62 572 
678 710 80 863 12590 122 70 339 655 
724 861 93 12623 67 78 244 361 425 
501 502 32 52 604 529 19 12715 107 
205 580 95 744 56 12805 292 334 68 
78 401 50 96 501 31 613 12907 52 71 
318 71 445 658 795 809 41 13028 119 
54 73 231 11 551 962 131 193 270 464 
568 660 93 815. 986 13225 6 138 240 

360 410 70 560 674 784 134125 352 
409 448 954 13584 432 55 63 544 608 
66 774 873 136 209 316 401 561 627 
90 795 815 24 92 913 13750 405 529 
42 815 40 70 912 28 138535 91 690 
122 89 923 78 139202 29 521 75 849 
55 907 14001 27 102 74 408 602 727 
31 58 53 876 14130 218 466 56 417 
548 53 98 637 770 851 988 142212 82 
479 738 832 996 143257 473 639 57 
749 79 966 14464 118 82 87 144543 
692 723 145437 56 521 56 617 46 751 
74 811 146034 75 98 132 30 246 69 
313 82 400 53 79 585 613 61 732   908 68 147292 409 50 500 583 6'6 44 

> 

| i nym iem, JR 
3 (wejście z. zaułka Przejazdowegol. 

jęcia dla solid 

54 388 508 731 76 936 13307 91 1839; | 

        

365 484 610 64 713 89 906 12 150046 
253 365 71 94 401 582 99-617 18 801 
966 151061 96 564 631 97 923 

152067 122 864 486 597 642 801 
74 153020 142 238 406 28 558 638 36 
83 787 879 938 154421 839 155069 
254 94 519 634 91 750 53 72 74 94 
830 901 156165 252 534 85 81 788 
157170 221 23 303 511 27 51 608 
750 158008 173 246 470 606 844 955 
159039 47 83 294 97 852 580 675 
85 780 85 836 81 986 

160298 484 781 44 161085 108 258 
530 777 917 95 162038 89 226 90 
480 633 700 25 885 908 168189 250 
77 809 49 428 707 48 164150 431 
857 78 91 165053-282 86 466 625 
981 166508 732 89 66 167026 876 
676 716 78 997 168076 101 92 364 
445 840 169209 352 695 789 801 

170540 678 171082 90 97 882 435 
65 725 76 850 172008 66 312 50 696 
718 901 58 178042 406 751. 75 174269 
312 581 02 880 926.47 175141 498 
591 95 696 803 925 176100 87 64 
276 93 842 928 177048 196 679 845 
978 94 178086 108 302 68 626 746 
87 812 70 49 915 179007 106 82 288 
316 456 586 639 : 

180212 89 409 539 719 986 181172 
422 556 78 719 818 957 182036 90 
156 86 345 78 462 79 502 42 615 
861 69 908 38 183125 218 852 86 829 
184063 135 208 75 850 418 588 707 
26 185172 425 69 707 81 864 72 91 
186051 55 81 388 656 712 894 928 
58 187226 40 62 88 98 3821 480 733 
950 188116 818 470 723 846 978 
189083 136 69 212 448 626 90 782 
190057 247 844 78 675 85 947 191002 
12 81 109 208 418 26 541 76 696 
192129 69 525 608 82 796 848 193049 
705 11 912 194164 66 78 221 84 56 
353 425 81 524 638 741 868 979 

li cągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

85 346 476 5T5 655 1528 638 885 
984 95 2046 787 956 95 8250 729 
4433 71 775 845 61 72 946 5082 52 
836 710 37 858 944 6181 284 99 387 
507 7431 655 8381 454 716 876 9763 
10060 193 238 45 881 65 11256 15568 
735 77 805 18 56 123821 981 62 13085 
885 966 14226 544 47 877 15109 500 
925 16533 772 924 17817 981 18389 
780 71 19100 8 946 20002 216 653 
721 52 818 21656 706 22599 701 997 
23097 242 47 24060 479 654 25212 
599 789 881 27146 471 906 29185 304 
644 718 833 930 80069 586 695 930 
31049 179 246 51 831 52 485 670 748 | 
32143 58 217 502 50 758 846 904 
38048 411 608 957 34097 109 887 94, 
660 863 35317 579 757 801 2 911 
36447 679 92 831 984 37018 27 504 
38317 535 853 39122 589 780 811 75, 
40882 41148 375 701 63 42011 753 
3185 201 486 619 58 862 44259 962 

45226 528 871 46167 458 548 601 61 
76 47051 164 803 92 991 48285 718: 
838 81 49170 414 677 86 625 64 76 

| 50558 93 627 802 83 51101 36 75 632 
* 766 861 915 52035 344 99 428 514 
' 56 53308 441 502 874 912 64026 53 
j171 548 798 893 81 55008 452 616 
' 56010 81 214 67825 501 682 762 
|58102 479 59237 552 65 82 679 826 

| 60728 61074 148 269 700 843 981 | 
| 62199 302 71 427 758 937 63676 880 

    
64136 291 466 647 790 65203 18 357 | 
117 860 66022 88 99 190 635 996° 
67122 90 656 68150 211 668 715 
69084 257 551 639 70495 660 71186 
236 53 56 72180 388 558 921 73046 
78 750 74496 808 75699 880 76119 

i 234 426 46 721 864 78638 847 79597 
| 645 92 80158 607 972 81850 495 806 
| 82180 58 326 83511 778 84150 99 
1334 492 726 955 85071 208 88 361 
|889 86364 83 462 67 71 603 995 

  

  

72 478 86 502 80 781 57018 109 282 768 148012 246 23 557 628 149064 203 87742 894 68220 88424 89705 80 903 

  

sny do wyna- 
ulskiego 6—21   cza Nr. 1. 
  

90066 116 17 45 269 97 91841 776 
92075 78 298 849 450 783 809 98002 
745 92 94026 95610 741 96228 764 
97035 48 668 720 872 98100 279 645 
99289 458 531 686 926 75 100055 347 

101168 899 606 41 705 102986 93 
103023 844 104008 988 105048 261 
826 106078 119 622 28 860 107323 
853 971 108074 525 943 109145 254 
409 706 110179 98 512 647 904 111029 
82 257 310 38 534 614 728 829 112856 
967 118055 128 ТБ 597 114111 864 
78 71 115682 788 116080 342 787 
18117 876 522 805 119119 120010 
313 55 121201 27 616 71 859 122085 
595 886 5 123176 851 124321 610 
197 825 125657 38 126311 94 ТО 588 
809 979 .128548 69-834 129014 111 
584 130622 940 131032 339 910 
182166 271 381 586 -939 133428 504 
784 134265 780 185086 359 536 
186289 859 97 137049 58 108 G65 
747 826 960 69 188159 254 422 760 
97 189075 120 288 827 429 69 687 
140250 661 739 141062 203 537 709 
142018 128 815 50 908 148285 942 
144035 889 145069 226 40 463 510 35 
56 TLT 146091 424 565 653 147197 
318 97 901 148134 591 699 149048 
59 944 150399 487 151025 52 899 
152004 62 118 242 350 633 707 900 
153232 635 154812 155145 88 356 
Ti0 812 156097 179 262 475 98 921 
157159 417 721 898 158261 159061 
115 84 588 

160335 656 752 161611 162052 423 
951 168074 211 318 428 609 28 
164671 811 165200 94 876 554 760 
922 45 167127 419 587 168165 578 
972 69257 801 83 623 76 784 170062 
121 86 404 14 548 625 92 748 171065 
172467 648 710 18 815 173187 505 
779 88 174271 448 570 606 175038 
848 402 727 40 977 176255 830 
177122 178299 757 888 976 179026 
104 207 97 814 180029 134 211 60 
486 582 880 920 181019 282 335 881 
182004 814 498 183055 "52 967 
184083 204 32 446 72 936 185552 615 
917 186422 187013 560 188265 189292 
364 832 S 

190289 347 98 795 191027 37 350 
528 88 950 192430 63 780 859 193185 
359 760 194072 168 81 356 69 654 
794 806 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 
padła na nr, 170113, 

15.000 zł, na nr. 36508 47489 
143038. 

10.000 zł .na nr. nr. 83298 91011 
5.000 zł. na nr. nr. 75290 81069 

87291 105664 5 
2,000 zł. na nr. nr. 6270 13158 

21494 51051 64785 69150 70208 
89496 97632 97921 105207 129980 
133161 144159 168655 181160 194398 

1.000 zł. na nr. nr. 4852 9656 14677 
14174 17250 21192 23060 24058 
26276 26429 44127 46797 46954 
62218 82622 98310 96978 102561 
118816 129331 130383 133075 135046 
138419 156867 152925 156032 160756 
174463 175638 177733 178424 181571 
190661 

Wygrane po 200 zł. 
238 46 480 1370 1432 1693 1799 1808 

2032 2193 2419 95 2736 2878 2915 
3226 3386 3617 68 3874 4137 373 4738 
4847 9 50 99 5109 10 5434 71 97 5526 
6054 6320 71 82 6794 6840 7003 7234 
8132 8341 8414 8628 30 8701 8815 80 
9037 83 9137 51 9337 9484 9530 10050 
140 306 93 743 846 955 11158 371 485 
565 906 12118 44 62 3 219 783 500 957 
13314 581 606 981 14022 84 304 534 
939 16189 405 19 17012 299 369 553 

baranowieki, lub do Redakcji „Kurjera Wi 
Mickiewi- leńskiego* w Baranowiczach, ul. 

    

  

  łopolanki*. 
946 95 18165 219 435 73 522 988 19101 
241 586 786 921 20050 77 402 51 571 
711 878 917 21089 946 22310 457 23288 
906 15 24401 231 425 526 600 25139 
379 677 26144 340 2 521 27037 245 63 
478 652 28538 991 29196 270 85 331 
557 30124 41 68 305 14 901 31034 625 
801 63 32281 410 549 69 630 936 33133 
50 324 492 794 34038 331 474 80 855 
35159 301 42 4 62 502 22 59 654 590 
927 89 36017 648 37008 339 730 &87, 
38515 783 39483 735 55 60 962 77 
40448 525 41103 262 501 78 616 173 
42332 50 73 495 604 93 722 bó 90 839 
986 43057 300 736 804 44235 99 314 
520.878 920 45109 236 43 144 855 931 
46170 468 555 696 904 47270 413 
48067 714 885 49055 180 220 38 44 90 
400 60 96 571 894 50560 51100 529 630 
52128 427 538 671 653 53174 310 34 
704 70 833 78 54127 68 91 457 596 616 
55031 548 773 56142 312 403 979 57437, 
893 58041 108 577 693 59250 97 377, 
630 841 900 60409 98 563 787 643 
61460 62075-365 63116 412 78 636 93 
845 931 65097 199 428 58 545 696 66197, 
229 86 571 615 835 62 87103 371 472 
602 68075 332 44 509 69338 65 499 657, 
61 754 70028 82 94 124 373 856 71191 
219 72001 14 173 340 466 548 031 50 
744 856 73547 850 75 957 74180 270 
665 75200 310 409 20 526 648 251 
76037 176 547 77203 636 768 904 78619 
719 79167 244 363 490 80070 447 675 
$1273 395 899 82136 220 83017 436 71 
579 687 758 84129 295 265 737 50 815 
85057 335 430 64 915 86182 254 527 
87074 265 398 492 694 808 968 85122 
244 451 567 862 89020 138 55 636 
90189 239 485 662 788 813 64 943 91220 
92070 235 460 675 949 93053 681 151 
94063 436 567 95047 394 415 091 726 
943 96236 404 12 742 97189 95289 734 
849 99171 236 340 756 817 72 100125 
226 034 422 5 646 822 101463 70% 903 
75 93 102004 151 211 583 625 57 s1 652 
975 103510 742 977 95 104063 165 804 
105097 422 5 733 894 939 63 100198 
488 546 878 957 107225 569 646 769 
846 926 108083 149 366 450 613 72 792 
109063 165 549 110120 233 351 632 646 
58 11082 525 709 112302 607 8U5 996, 
113100 340 665 976 114078 115168 285° 
330 708 116028 106 73 258 336 46 565 
617 772 895 967 117155 288 834 156058! 
626 61 800 119447 729 582 936 120024 
80 8 375 887 947 74 87 121525 165 823) 
943 122143 383 826 123413 761 124465, 
537 636 125386 459 75 714 126213 399, 
434 630 127027 739 74 977 129283 656 
9 958 130525 632 131090 132125 229 
444 60 721 908 132001 264 503 806 59 
134241 411 37 633 742 972 135089 122 
470 136041 595 970 137247 819 138151 
362 527 701 139143 451 409 828 65 924 
39 140041 62 410 141124 58 545 142471 
143205 379 85 528 637 340 144357 414 
99 548 644 848 145381 402 27 515 673 
146053 154 470 865 147043 112 24 707, 
148762 817 149309 33 508 774 821 
150035 180 400 55 595 771 856 151286 
152534 85 661 805 153805 154651 767, 
953 155037 253 339 776 822 156006 217 
344 506 11 67 820 974 157358 577 725 
158384 590 701 159062 391 705 160321 
48 475 805 161175 229 92 603 840 
162515 52 644 820 963 163176 601 768 
79 164178 366 599 780 165312 79 551 
732 47 80 963 166601 755 801 167079 
571 738 845 168945 169147 507 170252 
391 635 810 26 949 171017 71 221 354 
72 447 540 784 172048 240 655 915 
173073 227 91 573 627 31 898 987 
174292 610 796 856 933 175452 698 624 
176005 55 88 294 177016 46 64.645 753 
917 178042 132 372 641 951 179197 268 
900 180339 457 923 181035 639 716 902 
182042 576 783 183506 848 154095 487 
503 51 621 737 185224 406 50 156095 
194 745 80 187052 310 £81 93 970 1 
188519 24 815 189053 178 005 502 78 
84 190555 845 191425 51 625 63 905 
192508 700 193322 432 -74 194082 208 
35 381 945 

by. Łaskawe zgłoszenia: „Kurjer Wilsński” 
ul. Biskupa Bandurskiego Nr. & &а „Ma- 

    
    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : 

KontoP.K.O 700.312 Konto rozrachunkowe 1, Wilno 

Centrala — Wilno, ul' Bissupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południw 
Admiuistracja: tel. 99—czynna od godz 9.30—15.30 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca 

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

Oddziały: Nowogródek, ui. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 1 

Przedstawiciele: Klec, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wiiejk: 

       

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6 zł., z odbiorem w administracji zł, 2.50 

ma wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

   

Ъ 
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed lekstem 75 gr., w tekšcie 60 gr. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Ukta я 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń, 
i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega 80 
prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje: zastrzeżeń: s 

Ogłoszenia są przyjnowane w godz. 9.30 — 16.50 i 17—19, 2 

  

    

  


