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WITAMY: 
Gdy witając dziś wracające z let 

nieh ćwiczeń oddziały wojskowe gar 
nizonu Wileńskiego ujrzymy w dali 
ułańskie proporce, błysk dział j bagne 
łów = żywą się stanie odwieczna tra 
dyeja tak ściśle wiążąca dzieje nasze 
50 miasta z bohaterską armią polską. 

Qd- szumiących skrzydeł Batoro- 
wej huzarii do warkotu śmigieł współ 
czesnego lotnictwa — jakże wielki 
szmak historii, w której w dni chwa 
ty i klęski Wilno i ziemia Wileńska 
zawsze wierne stały na straży hono 

ru i dobrego imienia Polski. I jeśli 
zwłaszeza wspomnieć owe mroczne i 

zdawałoby się beznadziejne dnie nie 
Woli, krwawych powstań i nierównej 
wałki z najeźdźcą, w której setki, a 
możę i tysiące najlepszych synów na 

szej ziemi utraciło życie, lub poszło 
W kajdanach na Sybir -— jasnym się 
słoje dlaczego w pamiętną Wielka- 
nac 1919 roku garść polskich bagne 

  

tów spotkały najgoręlsze — z serca. 
płynące łzy radości i przywiązania 

tworząc nierozerwalną więź między 
społeczeństwem wileńskim a woj- 
skiem odrodzonej ojczyzny. 

‚ Dais nie ma już wojny, krwawe jej 

dzieje odeszły w przeszłość — pozo 
stało głębokie i serdeczne uczucie, któ 

Da Wilno darzy polskiego żołnierza. 
Gdy wojsko wyrusza w połe, miasto 

nasze. zacicha, pustoszeje i czeka — 

  

- jak się czeka na powrót kogoć bliskie 
go, kochanego i potrzebnego. Bo woj 
ska dla Wilna i Ziem Północno - 
Wschodnich, to nie tylko symbol ob- 
ronności i pogotowia na najdalej na 
wsehód wysuniętych rubieżach Rze- 
czypospolitej. Spełnia tu ono wiełką | 
misję. kulturalną i cywilizacyjną. ига 
biając wolę i charakter żołnierza i rol 
nriką do pracy na swoim zagonie. Nie 
należy bowiem zapominać, że rolnik 
wileński z państwowością polską sty- 
ka się nie tyiko na płaszczyźnie urzę 
du skarbowego i posterunku policji, 
Jak ezęsto twierdzą zbyt wielcy pesy- 
miści. Rolnik ten przechodzi przez 
szkałę wojska. styka się z nim w co 
dziennej pracy i z współżycia tego wy 
nosi pierwiastki karności, energii i 
iniejątywy — największe walory oby 
T ielakio, których brak jakże często 
"je się odczuć w naszym życiu spo 
eeznym i politycznym. 
šką E as, przywiązanie „do wej 
vk 52 osz Polaków bez 
poliśiema © a. ple przekonania 

0 UZIš Zwla: a, gdy an łagonizmy partyjn WZ 
podnosić slow. yjne zaczyna ją znów 

: siowę, pielęgnować musimy 
jak skarb największ k A ‚ BA płóeżnu jaca 2)' KIÓTERO dla do 

W Szny utracić nie wolno. 

neś RAGE S kirzami. 
całkiem nam SWAN R.Z ludźmi Sm! w poszukiwani 
tematu rozmowy potrąciliś Lu 

e > 4 Tąciismy o wspo 
mnienia z życia wojskowego į godzi 
ny całe mogliśmy spędzić na тохра 
miętywaniu naszych żołnierskich prze 
żyć. 

Życie garnizonowe jest dla żołnie- 
rzą snem zimowym. Jednostajność ży 

cia koszarówego, codzienne wykłady 
i ćwiezenia są tylko przygotowaniem 
do bezkrwawej wojny — manewrów, 

  

  

   
  

które są najlepszym egzaminem 
sprawności i wyszkolenia bojowego. 
Zapomina się wówczas o zmęczeniu, 
o złej pogodzie, niedostarczonym w 
porę jedzeniu — byle naprzód, byle 
zwyciężyć. A jeszcze gdy tak się zło 

"ży, że mundurem wojskowym i Iśnią- 
cym karabinem można się pochwalić 
w rodzinnej wiosce — radość żołnie 
rza nie ma granice. 

Przychodzi wreszcie okres ćwiczeń. 
Zuužonę lecz czerswe, pijane słoń- 
cem i ruchem szeregi wracają z pieś 
nią na zimowy wypoczynek — co mó 
wię — w wojsku nie ma i nie może 
być wypoczynku — wracają, by u- 
czyć się i szkolić dalej j lepiej i przy 
gotować do nowej próby sprawności 

w roku następnym. 
Wilno poszczycić się może, że gar 

nizon jego tworzą pułki, które pierw 

szy chrzest bojowy otrzymały pod do 
wództwem Marszałka  Pił.udskiego. 
Po dziś dzżeń w szeregach tych puł- 

ków pełni służbę liczny zastęp najbliż 
szych Jego współpracowników i pod 
władnych, których pracę ożywia wciąż 
świetna tradycja wojenna Legionów. 
Z pod sztandarów dekorowanych naj 
wyższymi odznaczeniami wojskowy- 
mi wyszło wielu mnajwybitniejszych 
mężów stanu i zasłużonych dla kraju 
ludzi. 

Sztandary te pozostaną dła nas 
zawsze symbolem poświęcenia, boha 
terstwa i patriotyzmu, którego oby jak 
najwięcej było w Polsce. Symbol ten, 
znak nieugiętego trwania na posterun 
ku pozostawił nam odchodząc Wiel 
ki Marszałek. 

Legiony, które wraz z Nim stwo 
rzyły historię odrodzenia Polski i dziś 
stoją na straży Jego serca i miłego 
sercu temu miasta. 

Społeczeństwo wileńskie nie lubi i 
nie umie wzniosłymi zdaniami — 
głośno okazywać swe uczucia. Umie 
jednak uczucia te pielęgnować w naj 
głębszych tajnikach swej duszy. Dlate 
go też nie trzeba szukać przyczyn ser 
deczności okazywanej przez Wilnian 
żołnierzowi polskiemu. Wilno go ko 
cha i to wystarcza. Wilno z radością 
oczekuje i całym sercem wita swe woj 
sko powracające z odpowiedzialnej i 
trudnej pracy w polu. 

Eugeniusz Mejer. 

  

BYDGOSZCZ (Pat), Uroczystości 
my iązane z wielką rewią wojska, któ 
ra odbędzie się dziś "w Bydgoszczy, 
poprzedził wielki raut w sokolni 
bydgoskiej, wydany na cześć Marszał 

WILNO, środa 15 września 1937 r. 

ka Śmigłego-Rydza oraz wojska przez 
Zarząd miejski. 

Pan Marszałek Śmigły-Rydz po po 
witaniu przez prezydenta miasta prze 
szedł przed frontem kompanii honoro 

  

wych gen. Kasprzyckim po przybyciu na 

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym 
powracają z manewrów oddziały wojsko- 
we garnironu wileńskiego. © godz. 14 
min. 30 przy rogaikach na W. Pohulance 
u wyloiu ul. św. Jacka nastąpi uroczyste 
powiłanie wojska. Na wstępie odbędzie 

się akt nadania Wilnu odznak pułkowych, 
poprzedzony przemówieniem gen. Skwar 

czyńskiego. Następnie w imieniu mlasta 

przemówi prezydent d-r Maleszewski.   Skolel nastąpi przemarsz oddziałów 

wojskowych ul. W. Pohulanką, Trocką, Do 

  

Pan Marszałek Polski Edward Śmigły Rydz wiła się z p. ministrem Spraw Wojsko 
dworzec w Waarowcu na manewry po 

morskie, 

! "PROGRAM 
powitania wojska w Wilnie 

minikańską, Św. Jańską, Zamkową przez 
plac Katedralny 5 uł. Mickiewicza gdzie 

u wylotu ul. Śniadeckich odbędzie się 

wielka defllada pułków  legionowych. 

W sprawie powitania pułków wileń- 
skich prezydent miasta wydał odezwę do 

ludności, w której wzywa mieszkańców do 
jak najliczniejszego działu w utoczy- 
stościach. 

Ulice, kłórymi będą maszerowały od- 
działy, będą przybrane w zieleń I kwiaty. 

Układ w Nyon podpisany 
Na morze Sródziemne płyną krąžowniki 

NYON (Pat). Dzisiejsze publiczne po | ką w pierwszych dniach konferencji prze 

słedzenie konferencji w Nyon rozpoczęło 

się o godz. 12,30. Po złożeniu przez ucze 

stników konferencji podpisu pod uchwalo 

nym projektem układu, zabrał głos prze 

wodniczący konferencji min. Delbos stwier 
dzając, że dzięki dobrej woll 1 chęci 
współpracy zdołano tak szybko osiągnąć 

' porozumienie. Następnie zabrali głos: LI 
twinow, Puricz w imieniu Enfenty bałkań 
skiej i min. Eden. 

Kom. Litwinow zaznaczył, że zastrze 
żenia czynione przez delegację sowlec 

  Szyłow: : 5 Ą BY 
Szolowie sziabów Estonii, Finlandii i Łotwy, oraz gen. Słachiewicz przyglądeją się 

rozgrywanym walkom pozycyjnym na manewrach pomorskich. 

stały lsinieć z chwilą, gdy W. Brytania I 

Francja postanowiły same objąć kontrolę 

morską nad morzem ródziemnym. 

LONDYN (Pat). Admiralicja donosi, że 

lekki krążownik „Calro” oraz czwarta flo 

tylla kontrtorpedowców przygotowuje się 

do wypłynięcia na morze Śródziemne w 

następstwie postanowień konferencji w 

Nyon. Ścisły termin odjazdu tych okrę- 

tów jest jeszcze nieustalony. Po przyby- 

elu tej flotylli, na morzu Śródziemnym 

znajdować się będzie 40 kontrtorpedow 

ców angielskich. 
BREST (Pat. Eskadra złożona z 3-ch 

kontrtorpedowców | 6 torpedowców, od 

płynęła dziś rano na morze Śródziemne. 

Łódź piracka wzięta 
do niewoli 

BIAŁOGRÓD (Pat). Według informa 

cyj nadeszłych z Salonik do dziennika 
„Politica“, angielski okręt wojenny miał 
zatrzymać w pobliżu Volos łódź w chwi 

lę po storpedowaniu przez nią sowieckie 

go statku cystyrny- Zagrożona przez dzia 
ła okrętu anglelskiego łódź podwodna za 
trzymała się i cała jej załoga wzięta zo 
stała do niewoli. 
WIREBESTCGSD       

NORYMBERGA (Pat). Momentem 
kongresu parlii narodawo-socjalistycz. 
nej, który stanowi do pewnego slop- 
nia sensację wewnętrzno-polityczną 
Rzeszy, jest zapowiedź, czy też przest 

     roga, zawarta w proklamacji kancie- 

Zapowiedź upaństwowienia | wielkiego | 
przemysłu w Niemczech 

TOKIO (Pat). Dziennik „Asahi“ 
donosi z Hong-Kongu, że południowa 
armia chińska kwantuńska jest zu- 
pełnie zbolszewizowana. W każdej dy 
wizji rządzi kiłkunastu sowieckich in 
struktorów wojskowych. 

HONG KONG |[Patj. Władze wojsko 
we w Kantonie zatopiły wczoraj po po 
łudniu przy ujściu rzeki Czu Kiang kilka 
statków naładowanych cementem oraz licz 
ne pontony, celem uniemożliwienia dostę 
pu okrętom japońskim. 

TOKIO (Pat). Depesze, nadchodzące z 
Szanghaju, donoszą, że oddziały japoń 
skiego korpusu ekspedycyjnego, poparte 
przez artylerię morską, rozpoczęły dziś 
rano generalne natarcie па stanowlska 
chińskie pod Klang Uan na połowie dro 
gi pomiędzy Wu Tung a dworcem północ 
nym. O godz. 9 zdobyła została „Szkoła 
dziewcząt — patriofek“, zaciekle bro- 

 BOEEJZZTZ WOOCĄCURYPAISCA DODA 

Polska — Austria 4:2 
WIEDEŃ (Pat). We włorek przy wspa 

niałej pogodzie zakończony został w 
Wiedniu międzypaństwowy mecz teniso   wy Polska — Austria o puchar Europy 

Środkowej. 
Mecz przyniósł zwycięstwo naszym 

| barwom 4:2. 

| rza Hitlera, przewidująca upaństwo- 

wienie wielkiego przemysłu. Zapo- 
wiedź ta dowodzi z jak dużymi trud 
nościami walczyć musi ten dział gūs- 

, podarki niensieckiej, pozbawiony su 
ł rowców i dewiz. 
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Wojsko wraca z manewrów 
'Uroczyste powitanie we wszystkich miastach 

wej po czym witany spontanicznie 

przez tysiączne tłumy, odjechał do 

gmachu sokolni na raut. 

Po powitaniu p. Marszałek udał 

się do' przygotowanych salonów, 

gdzie spędził kika chwil na rozmowie 

z ministrem spraw 'wojskowych gen. 

Kasprzyckim oraz ks. Londem, któ: 

rzy poprzednio przybyli na raut. 

Pan Marszałek, po krótkim wypo- 

czynku wszedł na salę przy dźwię- 

kach hymnu narodowego, przy czym 

prezydent miasta Marciszewski w 

krótkich i serdecznych słowach dał 

wyraz radości jaką miasto odczuwa z 

okazji goszczenia Naczelnego Wodza 

armii. Jako wyraz tej radości prosił 

miówca Pana Marszałka o przyjęcie 

| godności obywatela honorowego mia 

sta Pan Marszałek odpowiedział prze 
mówieniem. 

Marszałek Śmigły-Rydz na zakoń- 

czenie swej mowy powiedział: dzień 

dzisiejszy jest dalszym ciągiem tego 

cośmy przeżywali w ciągu naszych 

ćwiczeń, jest on jeszcze jedną manife 

stacją jedności między społeczeńst- 

wem i wojskiem. I fakt ten, jako taki 

jest decyzją mądrą, bo oto społeczeń* 

stwo bydgoskie stwierdza, że kocha 

swoje wojska, że z niego jest dumne 

i Gla zaakceatowania tego szuka dróg 

odpowiadających jego sercu. A jeśli 

mam ten fakt uogólnić to muszę 

stwierdzić, że naród kochający swe 

wojsko i garnący się do tego wojska 

z miłością i szacunkiem jest narodem 

zdrowym, posiadającym poczucie 

swej siły i umiejącym wyraźnie sfor 

mułować sobie co jest elementem siły 

gwarancją jego rozwoju i rozrostu. 

FEI SESREK TRACES 

Płoną torfowiska 
BIAŁYSTOK (Pat). W gminie go- 

niądzkiej tlą się na przestrzeni dwó:h 

kiłometrów torfowiska. Tliły się one 

już od paru tygodni, jednak dziś rane 

pożar przybrał groźniejsze rozmiary, 

cc wymagało już energicznej akcji ra 

tunkowej, którą kieruje w dniu dzi- 

siejszym od świtu wicestarosta biało 

slocki. 

  

Bolszewizacja południowej armii chińskiej 
niona przez oddziały chińskie od trzech 
tygodni. 

Depesze, nadchodzące z Hong Kongu, 
podają szczegóły wczorajszego raldu na 
zatokę Bias Bay w południowym Kanto 
nie. Marynarze japońscy powzócili na swa 
okręty po podpaleniu arsenału chińskie 
go i bazy morskiej. Jednocześnie samole 
ty japońskie bombardowały miasta Ping. 
Czan i Tan Czul, powodując wiele strat. 

MNT KSS TRC LSI IEKS 

Prezydent Masaryk 
zmarį 

     

  

3,29 PRAGA (Pat). 
zmarł na zamku Wlany b. prezydent 
Republiki Czechosłowackiej Tomasz 
Masaryk. Przy łożu zmariego prezy- 
denta do ostatniej chwili znajdowałł 
Się wszyscy członkowie rodziny, pre- 

Dziś o godz. 

zydent KBenesz Z 
premier Hodża. 

małżonką oraą
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Reforma Ligi Narodów. 
© 4KURJER WILEŃSKI" 15, IX, 1937 

Zapowiedź nowej wojny 
ma znaleźć lekarstwo na jej bezwład 

Co będzie gdy Japonia odmówi 
GENEWA (Pat). O godzinie 10,35 

rozpoczęło się trzecie posiedzenie 
Zgromadzenia Ligi Narodów. Delegat 
chilijski Augustin Edwards, występu 
je z propozycją wysunięcia zagadnie- 
ma uniwersalności i wzmoenienia pre 
stiżu Ligi Narodów. Mówca podkreś- 
la kontrast „istniejący między zamę- 
terr w Europie i Azji, a wzrastającym 
spokojem na kontynencie amerykańs 
kim, gdzie ujawnią się duch wzajem 
nego braterstwa. Lecz sprawa pokoju 
jes. © rawą wszechświatową. Dla za 
pewnienia pokoju na świecie niezbęd 
n: jest wzmocnienie siły i powagi Li 
gi Narodów. Liga Narodów zaś może 
być naprawdę silna tylko wtedy, gdy 
obejmować będzie wszystkie państwa. 
Obecne jej położenie jest bardzo nie- 
Leznieczne. 

Mówca składa następnie hołd or- 
„ganizacjom technicznym Ligi Naro- 
dów, które same już: mogłyby stano- 
wić jej rację istnienia. Nie można jed 
rak powiedzieć tego o organizacjach 
politycznych instytucji genewskiej, 
d'atego też wiele zagadnień politycz- 
nych jest omawianych poza Ligą Na- 
rodów, a dezercje członków Ligi w o- 
siatnich latach mnożą się. Dlatego 
'eż należy możliwie najp ędzej poszu 
kać lekarstwa na ten bezwiad Ligi. 
Lekarstwem tym — zdaniem. mówcy + 
— może być zaproszenie państw nie 
będących członkami Ligi do ujawnie- 
ia ich poglądów w sprawie reformy 
paktu Ligi oraz funkcjonowania ca- 
iej organizacji genewskiej. Kończąc, 
mówca wzywa Zgromadzenie do przy 
;pieszenia reformy Ligi Narodów, kió 

rej główną dolegliwością jest brak u- 
n.wersalności 

Po deklaracji Edwardsa obrady 
Zgromadzenia odroczone zostały do 
jutra rano. Po południu obradować 
będą główne komisie oraz Rada Ligi.   

GENEWA [Pat). Agencja Hawasa dono 
si, že Rada Unii Międzynarodowei Sto- 
warzyszeń Ligi Narodów uchwaliła rezo 
lucję, domagającą się od czionków Ligi 
Narodów, by w razie odmowy Japonii za 
stosowania się do postanowień paktu — 

| ogłosili, iż skłonni są przyjść Chinom z 
pomocą finansową lub inną dla stawienia 
oporu napaści, jak również współpraco 
wać we wszelkiej akcji zbiorowej, mają 
<ej na celu powsirzymanie napaści. 

TOKIO (Pat). Dziennik „Asahi“ ko- 
meniując wystąpienie Chin wobec Ligi Na 
rodów, pisze m. in., że przyjęcie stanowi 
ska chińskiego przez Ligę, a co za tym 
Idzie — zosfosowanie sankcyj zaostrzy- 
tylko niebezpieczeństwo wojny zamłast 
przyczynić się do załatwienia konfliktu. 
W obecnej chwili istnieje tylko jedyna mo 
žliwošė pacvlikac'i — fo powstanie w Chi 
nach silnego rzadu, który zdolny byłby 
respekłować układy, zawarie z Japonią. 
Akcia japońska właśnie <mierza do stwo 
rzenia I podtrzymania takieqo rządu w 
Chinach. Byłoby bardzo pożadane, aby 
mocarstwa poparły ie wysiłki Japonii I 
współdzialały w uspokojeniu na Dalekim 
Wschodzie. 

PROSZKI BÓLU (SŁOWY 
DLA 

DOROSŁYCH 

* PSZCZÓŁKA 
lose 54 PRZEZIĘBIENIU 
pra; GRYPIE i KATARZE 

  

         

   

ZNAKIEM 

                

   

  

Zgon Balesławą 
Wysłeucha 

13 bm. zmarł we Lwowie zasłu- 
żony. działacz niepodległościowy, b. 
secrałor Rzeczypospolitej Bo'estaw 
Wysłouch. 

  

Koncesienowane przez Kuratorium ©. $. W. 

Koedukacyjne Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szko!nv 1937—38. KURS OGÓLNOKSZTAŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 2) do klasy B-ej 
gimnazjum dawnego typu (duża matura). Przygotowuje do eczaminu z 4-ch klas 
gimnazjum nowego typu oraz 61 Bej klasy dawnego typu (mała I duża matura). 
Wydział Humanistyczny i Mełemstvczno-Przyrodniczy. — KURS ZAWODOWY, — 
STENOG<RAFIA, — Nauka trwa 10 miesięcy. Przy kursach pomoce naukowe- 
pracownia flizyczno-chemiczna i przyrodnicza. Lekarz szkolny. Sskretariat Kur 

sów czynny codziennie od godz. 10—13 i 16—19 prócz niedziel i świąt. 

  

Dwa procesy 0 a rolny 
RZESZÓW (Pat). Przed sądem grodz- 

kim w Rzeszowie foczyły się dwie roz 
prawy o słajk rolny w powiecie rzeszow 
ski. W plerwszej rozprawie na ławie os 
karżonych zastedił prezes koła Str. Ludo 
wego W Babicy Aleksander Pasternak | 
tzłonek zarządu tego koła Józeł Pasier 
nak, którym akt oskarżenia zarzucił, Iž w 
czasie sirajku rolnego, a w szczególności 
w dniu 20 ub. m. jako członkowie bojów 
ki słrajkujący na. przystarku kolejowym 
w. Babłcy I na drodze publicznej bezpraw 
nie przemocą i groźbą zmuszali osoby u 
dające się na targ artykułami żywnościo 
wymi do Rzeszowa do zaniechania tego 
zamiaru. 

Oskarżeni do winy się nie poczuwają, 
przesłuchani jednak posierunkowi P. P. z 

  

całą stanowczością potwierdzają oskarże 
nie. 

Z powodu niejawienia się na rozprawę 
poszkodowanych, proces odroczono. 

W drugiej rozprawie stanęło przed są 
dem 9 oskarżonych z prezesem koła Str. 
Lud. w Miłocinie na czele. Akł oskarże 
nia zarzucił wszystkim siormowanię bo” 
jówki „która na drodze publicznej do Rze 
szowa zafrzymywała w dniu 20 ub. m. 
wszystkich udających się na farg I groźbą 
zmuszała do zawracania. Przesłuchani w 
charskferze świadków poszkodowani po 
twierdzili w całej tozciągłości oskarżenie. 
Na wniosek rzecznika prokuratury rozpra 
wę odroczono celem powolznia na świad 
ków posierunkowych, którzy rozpędziii bo 
jówkę.   

Znaczek pocztowy przyczyną zatargu 
BUENOS AIRES (Pat). Wobee wy 

miany ostrych not pomiędzy rządami 
Rondurasu i Nikaragui, zachodzi oba 
wa konfliktu zbrojnego pomiędzy ty- 
mi państwami, 

Powodem naprężenia stosunków 
była emisja znaczków pocztowych Ni 
karagui z mapą tego kraju, na której 
fisv="" część terytorium Hondurasu 
jako „terytorium sporne*. Rząd Hon- 

durasu zażądał wycofania z obiegu 
tych znaczków pocztowych, lecz rząd 
Nikaragui żądania temu odmówił. W 
Tegucigzlna dokonano napadu na po 
scistwo Nikaraguy. W obu krajach 
odbywają się burzliwe manifes acje i 
prasa wzywa rządy do wytrwania na 
zsjętym stanowisku. W Nikaragui od 
bywają się zbiórki publiczne na fun- 
dusz wojskowy i umocnienie sił zbroj 
nych. 

Spotkanie Hitler — Mussolini 
odbędzie się 26 września 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do ; 
=. z Rzymu, że Muscolini uda się | 
E bm. koleją de Berlina. 26 bm. ra 

wo Masselini przybędzie do Berchtes- 
gaden do rezydencji Hitlera, poczym 
uda się do Monachium, a następnie 
spędz. dwa dni w Berlinie. W ostat- 

żałoba narodowa 
WARSZAWA (Pat). W związku ze 

śmiercią pierwszego prezydenta republiki 
Czeskosłowackiej Tomasza: Masaryka, Pre , 
zydent R. P. przesłał pod sdresem bre 
zydenta Benesza telegram freści następu 

Jacej: 
„W chwiłi gdy Republika Czecho- 

słowacka okrutnie została dotknięta 
śmiercią Tomaszą Masaryka, pragnę 
wyrazić Waszej Ekscelencji moje naj 
szczersze współczucie". 

PRAGA (Pat). Z powodu zyonu byłe 
go prezydenta Masaryka w całym kraju 
ogłoszono żałobę narodową. Ciało Masa 
ryka będzie zabałsamowane. Maskę po 
śmieriną zdejmie rzeźbiarz Makovski. 

Zwłoki będą wystawione na widok pu 
bliczny przez 3 dnl na Zamku praskim, 
do czasu powzięcia osiatecznych decyzyj, 
szczątki zmarłego b. prezydenta złożone 
zostaną w dniu 21 bm. na małym cmen 
tarzu w Lany, obok zwłok zmarłej Jego 
żony Karoliny Masarykowej. 

* * * 

Tomasz Masaryk urodził cię w roku 1850 

w słowackim miasteczku Hodoninie, jako 
Syn cesarskiego woźnicy, W młodyn. wiekn, 

jako terminator ślusarski w Wiedniu posta- 

nowił się kształcić i, mając lat 15, udał się | 

do czeskiego Brna, gdzie wsiąpił do drugiej 

klasy łokalnego niemieckiego gimnazjum. 

Skończywszy je, wsłąpił na wszechnicę wie- | 

deńską. W marcu 1879 roku mianowany z0- 

stsł docentem filozofii na uniwersytecie wie 

deńskim. W trzy lata pojem, przeniesiony 

do Pragi czeskiej, jako profesor nadzwyczaj 
nv wydziału fiłozoficznego, rozpoczął najbar 

dziej intensywny rozdział swej działalności 
naukowej. 

Jako czynny członek partii młodoczeskiej 

wybrany został w roku 1891 posłem,, w sześć 

lat potem, w roku 1897 krytykowany przez 

swych anłagonistów złożył mandat 1 nie kan 

dyGował już więcej. 

Wkrótce został mianowany profesorem 
rszczajnym, uniw. praskiego. W r. 1911 po- 

newnie wybrany został posłem do parla- 

mentu wiedeńskiego. Pracował w kraju I po 

za n'm, wykładał w Ameryco. 

W grudniu 1914 roku, gdy austriackie 
władze wojskowe wydały rozkaz aresztowa- 

nia go w wypadku, gdyby przekroczył grani 
<ę anstriacką, prezydent Masaryk udał się 

przez Rzym do Szwajcarii, gdzie na dłmższy 
czas osiadł w Genewie. Stąd działał na rzecz 

riepodległości swej ojczyzny w „Czeskim Ko 

mitecie akcji za granicą”. 

  

  

NAJESTETYCZNIEJ 
NAJSZYBCIEJ 
NAJDOKŁADNIEJ 
NAJTANIEJ 

wykemują tylko 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ” 
WILNO, EISKUPA BANDURSKIEGO 4, TEL. 3-40       

Lim dniu swego pobytu w Berlinie 
Mussolini będzie obecny na wielkich 
manewrach armij niemieckiej, a 
przed odjazdem w drogę powrotną 
panownie odwiedzi kanclerza w Ber- 

| chtesgader ч 

w Czechosłowacji 
W maju 1917 r. udał się do Rosji. Pod je 

go wpływem powstała dywizja czeska. Ja- 
ko niezmordowany szermierz swego narodu 
udał się prezyden; Masaryk w podróż do 

Rumunii, z Petersburga znowu do Moskwy, 

by wreszcie przez Syberię udać się do Ame 

tyki. W Pitłsburgu stanęła znana czesko- 

słowacka ugoda, na mocy której narody cze- 

ski i słowacki na prawach pełnej równości 

zmierzać miały ku przyszłemu, wspólnemu 

by towaniu w ramach państwa czesko-słowac 

kiego. 

Gdy 21 grudnia 1918 roku przybył do Pra 

gi rodacy jego powitali go jako prezydenta, 

któremu konsjytucyjnie przyznano prawo 

dożywotniej prezydentury, 

Że względu na podeszły swój wiek, pre- 

zydent Masaryk przed rokiem zrezygnował 
z wysokiego, piastowanego prz*z sicbie u- 

rzędu, by resztę dni swoich spędzić w zaci 

szu domowym. 
Naród czeski w osobie jego stracił wielkie 

go męża stanu i wielkiego patrioję a zara- 

zem twórcę republiki. 

REB ITS 

GENEWA (Pat). Rada Łigi Narodów 
przystąpiła wieczorem do rozpatrzenia sy 
tuacji w Palestynie na podstawie sprawo 
zdania komisji mandatowej. 

Podczas dyskusji zabrał głos minister 
Eden. 3 

W obecnym stadium sprawy, oświad 
czył angielski młnister spraw zagranicz- 

nych, domagam słę jedynie, by rząd bry 
tyjski został upoważnłony do opracowa 
nła szczegółowego płanu podziału Pale 
styny, jeżeli to będzie możliwe we współ 
pracy z przedstawiciełami ludności żydow 
skiej I arabskiej. Mówca podkreślił, iż 
plan ten oczywiście nie byłby wprowa 
dzony w życie przed uzyskaniem apro 
baty rady. Ligi Narodów. 

Rzęd brytyjskł przewiduje mianowanie 
specjalnej komisji. która odwiedziłaby Pa 
lestvnę i prawadsila rokowania zarówno z 

Arabami, jak 1 Żydami. 
Z kołel zabrał głos min. Beck mówiąc 

m. In: 

Z żywą wagą wysłuchałem oświadcze 
nia przedstawiciela rządu Wielkiej Bryła 
nil.   LUBLIN (Pai). Onegdaj odbyła się roz 
prawa o zajścia przytyckie. Wczoraj o go 
dzinie 14 min. 30 sąd apelacyjny w Lu- 
bilnie pod przewodnictwem sędziego Wa | 
łewsklego wydał wyrok: Icek Frydman , 
skazany został na 3 I pół lat więzienia 
(poprzednie 5 i półl, Lelzor Klrszencwałg 
na 5 lat więzienia (poprzednio 6 latl, Su 
lim Lewka па 7 lat (poprzednio 8), #6 
zef Szałkowski, który peprzednio był ska 

  
Sprawa Palestyny 

na radzie Ligi Narodów © | 
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Do „Kuriera Wileńskiego" 

NEKROLOG!, 
OGŁOSZEN'A 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich i na wa- 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

kia Grabows'"ieqo 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądan:e. 

BGB GR > C>GRGDEE GH TECH CWEBĘZEJ 

OOO ! 

SPRZEDAJE SIĘ E 
z długiem bankowym Ė 

dom murowzny 
piętrowy z ogródkiem kwia- 
towym koło kośc. św. Piotra 
i Pawła. O warunk=ch do- Ё 
wiedzieć się: Urząc Woje- 

wódzki, pokój 50 ' Ę 
TYYTYYTYTT YYTYYYYYVY' rr 

Zatwierdzenie "= 
w sprawie W. Wasiutyńskiego 

Warszawski Sąd Apelacyjny | rozpo* 

znawał trzy skargi apelacyjne redaktorów: 

Mitznera („Szpilki”), Gajka („Wałka Lu- 

du“) i Grydzewskiego („Wiad. Lił.") na 

wyrok Sądu Okręgowego, którego mocą 

wszyscy trzej wymienieni redaktórży zo- | 

słali skazani na kary: pierwszy —3 mies. 
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areszłu z zawieszeniem, a dwaj pozostali 

— po miesiącu, za obrazę red. Doc 

Wasiułyńskiego. "Bi 

Sąd Apelacyjny zajął fo samo stano* 

wisko, co Sąd Okręgowy i uchylając za* 

rzuł zniesławienia polegającego na wy- 

pominaniu W. Wasiułyńskiemu jego se* 

mickiego pochodzenia, utrzymał zarzut 

obrazy formalnej. 

Wyroki Sądu Okręgowego * żosłały 
4 zatwierdzone. 

  

Szczególne zalnieresowanie myka pol 
skiego tym zagadnieniem wynika z tak 
tu, že zarówno ludność żydowska, osied 
leona już w Palestynie, pochoczj w bardzo 
znacznym procencie z Polski, Jak tež 2 
łego, że problem emigracji, którego 
część stanowi sprawa emigracji żydow- 
zklej, jak miałem to sposobność stwier 
dzić ra zeszłorocznym zgromadzeniu, 
jest przedmiotem szczególnej troski me 

| go rządu. Rząd polski rozpatruje fo za 
gadnienie, oczywiicie nie jako zagadnie 
nie bliskiego wschodu, lecz jako zespół 
zagadnień socjalnych i ekonomicznych in 
łeresujących zarówno Polskę, jak wiele 
kraiów sasiednich. 

Z mel stronv zmuszony jestem raz je 

szcze podkreślić, że zdolność absorkcy| 
na tak czy Inaczej zeraanizowanej, Bale 

4 svnv bedzie ałówna troska rzadu polskie 
me. Przynnszczam również, že w' Intero 
sle wszwstkich załntaresowanuch leży, sby 
czas natrzebnv do antzeawznia pawuch 

protektėw nie bvł zbvt długi. advż amo 
stera niepewności, panująca wśród łudso ž 
tel żydowskiei. utrudnia racionalną polify ; 
kę wobec problemu emigracji żydowskiej, г 

Złacodzenie kary w procesie przytyckim 
zany na i rok oraz Jan Wójcik, skazany 
poprzednio na 8 miesięcy więzienia — 
zostali uniewinnieni. Gustaw Iwański, ska 
zany poprzednio na 1 I pół roku więzie 
nia, Józef Wierzbicki na 8 miesięcy oraz 
Władysław Gospodarczyk na 8 mie-ięcy, 
nie uzyskali zmiany wymiaru kary I w sio 

, sunku do nich wyrok poprzedniej instancji 
został obecnie zatwierdzony. 

Plan oświatowej kampanii pozaszkolnej 
w pow, mostawskim 

W celu uzgodnienia i skoordynowania 
prac oświałowo-wychowawczych Inspekto 
rał Szkolny w Posławach zorganizował we 
wszystkich ośrodkach gminnych specjalne 
konferencje z udziałem przedstawicieli 
samorządu, organizacyj społecznych i pra 
cowników oświatowych. Pierwsza konfe- 
rencja odbyła się w Postawach dnia 10 
bm., następne będą się odbywały w po- 
szczególnych gminach w odstępach kil- 
kudniowych. W związku z tymi konte- 
rencjami został opracowany plan pracy 

| w dziedzinie oświaty pozaszkolnej. Prze- 
| widuje on m. in. dalsze  dokszłałcanie 
| przedpoborowych, zorganizowanie trzech 

„ społecznych kursów samokształceniowych 
dla przodowników wiejskich, wycieczki | 
krajoznawcze, wiosenne święta młodzieży | 
w 13 miejscowościach oraz konkretne wy 
tyczne pracy świełlicowej. Specjalną opie 
ką zostanie ołoczone ibliofekarstwo i | 
czytelnictwo. Wyrazem tego są przewi- 
dziane 34 biblioteki ruchome oraz prze 
kszłałcenie istniejących bibliotek gmin- 
nych na centrałe, obsługujące tereny po” 
szczególnych gmin. Ponadio będą zorga. 
nizowane konferencje dla bibliotekarzy, 
oraz stała opieka nad zespołami dobra 
go czyłania. AAM



(Z powodu wystawy radiowej) 
Za wcześnie na: „Radio dla miast i wsi*. — Propaganda radioodbiorników szerzy bolsze- 

wizm. — Rozpaczliwa uchwała poleskich rezerwistów 

słacyj przekaźniko- | cyj prowincjonalnych. 

Bamunicyjne zaczęłyby 

i 

W dniu dzisiejszym w sali Kasy- 
ną Garnizonowego o godz. 12 w po- 
łudnie nastąpi otwarcie Wystawy 
„Radio dla niasta i w Wita jąc 
gorąco ten nowy nabytek .aszej kul- 

tury rądiowej i zarazem magnes dła 
turystów odwiedzających Wilno, nie 
rożna pominąć sprawy, która się naj 
bardziej wiąże z propagandą radiood 
tiormików na Ziemiach Wschodnich 
1 Popularyzacją odbioru audycyj ra- 
aowych. 

Qd Wilna aż pod Lwów, na prze 
strzeni od Drui aż po Zaleszczyki a 
więe na przestrzeni blisko 1000 klm. 
mieszkańcy wsi i miasteczek mogą 
Gobierać na detektor niemal wyłąc”- 
Die stacje sowieckie. Radioaparaty 
impowe o małej selekcyjności zagłu 
Sz Mtósk w dużym promieniu nawet 
od granicy. Podczus gdy 71 szerzenie 

ke komunistycznej grozi wiele 
a pn więzienia na falach ete- 
Sala arnie włewa się w uszy nie- 
nich omego chłopa Ziem Wschod- 

"A propaganda bolszewicka. 
sza obsługa radiowa wobec te- 

lny 7 stkiego jest dziecinnie bez- 

  

  

    

a się może nadmiernie о цгот- 
ża p programu, Krocie grosza i- IB Coraz to wymyślniejsze i egzo- 
э pace audycje, ałe nie myśli się 
cy] nów S programu, tych audy- 
słucha Tada obywateli polskich nie 
ži Radio ti płacą skladki Pol- 

kich sudo е sowiec- 
Jakby np. wyglądał zeni Brzez dowódcę odės r B mei ae ilości amunicji z zu- an" zaoomnieniem o ; 

N ieprzyjacielowi wystarczyłoby a celniejszych pocisków korzystajie > tezo, že nie strzelamy no i składy a 
Y3ne za same eksplo- spać Ginęlibyśmy od własnej p 

m To samo bodaj jest w tej chwili dziedzinie radiofonii. 
й: Leży przed nami list z Pińska, do 
"OSZĄeY O dziwnej uchwale tamtej. 
go Zryiązku Rezerwistów. Uchwała 

8 brzmi jak następuje... 
ady iszek uv aža za wskazane za- 
ali „3 Propagandy radia i radiofo- 
pd pca vlacówek z uwasł na brak 
warci na Polesiu i wsku- 

wew ła bezkonkurencyjne panowa 
Ia ośni sowieckiej”, 

sd pasm do absurdu. Praca 
radiofonizą ję M kultury wsi, nad 
a: acją wsi, propaganda ra- 

bolsze- 
*oodhiorników szerzv Vizm, 

Ludzie poważni nie wi У i nie widząc z ni- A ratunku j pomocy, decydują się 
ka Tozpaczliwy doprawdv krok. Re- 
PA ze zdobyczy cywilizacji, go- 
woju pn się raczej wstecz w roz 
a. uralnym niż 2 - dal stan obegi iż tolerować na 

> Byłoby lepiej gdyby zebrani re- m wysłali odpowiednią depe- ai któregoś ze swoich przedsta- :cłeli w Sejmie, lub Senacie z proś-   Ą 0 interwencję w sprawie przyśpie 

szenia budowy 
wych, z drugiej jednak strony trudno 
się bardzo dziwić Poleszukom. Od- 
dawna już ałarmujemy Wasszawę, iż 
ogromne połacie Ziem Wschodnich 
znajdują się wyłącznie pod zasięgiem 
Mińska. Oddawna domagamy się jak 
najszybszego uruchomienia stacji 
przekaźnikowej w Głębokiem i budo- 
wy stacji nadawczej w  Baranowi- 
czach, czy też w Pińsku. 

Nie przesądzamy oczywiście, jalk 
pińscy zwolennicy Pińska, gdzie ma 
stanąć nowogródzko - poleska stacja 
nadawcza. Jest to strona należąca do 
resortów technicznych P. R. Zato bar 
dze pragniemy podkreślić, że chodzi 
o pośpiech. Rozpaczliwa uchwała re- 

zerwistów poleskich świadczy, że ma- 

my rację. 

Jeżeli chodzi o program Rozgłośni 

Wileńskiej, to tutaj postułatem na- 

szym jest regionalizacja tego progra- 

mu. To znaczy, że płyty gramofono- 

we nie koniecznie mogą być zakłada- 

ne w Wilnie, ale czas audycyj popu 
larnych powinien być znacznie zwięk 

szony. Pozycje, które trafiają pod 

strzechę włościanina i drobnomieszeza 

nina (reportaże miejscowe, odczyty 

fachowe, Wieczorynki itd.) program 

zimowy powinie nołoczyć opieką spe 

cjalną. 
Radio jest dziś artykułem pierw- 

szej potrzeby, jest dziś jednym z su- 
roweów o które walezy świat. Fakt 
ten powinien w pierwszym rzędzie 

decydować o rodzaju i czasie audycyj. 
Z radością witamy cenny dorobek 

Rozgłośni Wileńskiej w postaci audy 

Į 

  

„KURJER_WILEŃSKI* 15. IX. 1937 

Mołodeczno, 
Troki i cały szereg innyca pozycyj, to 
najcenniejszy dorobek sezonu ubieg- 
łego i droga po której kroczyć nale- 
ży w czasie zimowym. 

Prowincja może dać wiele cennych 
wskazówek. do skarbca Rozgłośni 
Wileńskiej. A jednocześnie zapewnić 
większą popularność programów ra- 
diowych. Któż nie zechce posłuchać 
na wsi głosu dzieci i sąsiadów? 

e * 

Zamieszczając uwagi poniższe na 
marginesie uroczystości dzisiejszej 
mamy nadzieję, że Wystawa będzie 
się cieszyła w Wilnie i na prowincji 
wielką popularnością. Sze.eg najnow 
szych wynalazków z dziedziny techni 
wielką popularnością. Szereg najnow 

      prostu niezbędnym dla każdego ra- 
dioamatora. A któż dziś nim nie jest? 

  

Sprawa „Kurjera Porannego” 
ABC donosi: Słołeczna Spółka Wy- 

dawnicza zaprzecza pogłoskom sprzedaży 
udziałów „Kuriera Porannego” i zmianom 
w Wydawnictwie. Jak wyjaśnia Zarząd 
Wydawnictwa, ani p. Janina Hołówkowa, 
ani pozosłali współwłaściciele nie tylko 
nie odstępowali nikomu swych udziałów, 
ani feż z nikim w tej sprawie nawet nie 
traktowali. 

Dlaczego wymówiono pracownikom 
redakcji — p. Hołówkowa nie pisze. Na- 
leży nadmienić, że p. Hołówkowa ma 
25 proc, udziałów Kurjera, nie mogła więc 
sprzedać 62 proc. 

Wyrok w sprawie upadłości 
„kuriera Porannego" 

Od 5 lat focząca się sprawa upadłości 
dawnego „Kurjera Porannego" znalazła 
się na wokandzie Sądu Najwyższego na 
skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez 
mecenasów: dziekana A. Jurkowskiego 
i Henryka Karneckiego w imieniu redak. 
tora-wydawcy F, L, Fryzego. 

Skarga złożona była na wyrok Sądu 
Apelacyjnego w przedmiocie niedopusz- 
czenia do układu z wierzycielami. Sąd 
Najwyższy .po wysłuchaniu rzeczników 
Fryzego i wierzycieli postanowił: uchylić 
wyrok Sądu Apelacyjnego | przekazać 
sprawę temuż Sądowi do - ponownego 
rozpatrzenia w innym składzie sędziów. 

  

    

                            

  

Rozłam 
w Zw. Lekarzy Łódzkich 

W ub. niedzielę odbyło się w Łodzi 
wielkie zgromadzenie ićdzkiego obwodu 
Zw. Lekarzy. Prezes dr Mission odczytał 
wniosek, w kłórym, wobec zaznaczają- 
cego się coraz silniej braku wzajemnego 
zaufania wśród lekarzy, uniemożliwiające 
go harmonijną pracę, proponuje ziikwi- 
dowanie łódzkiego obwodu Zw. Lekarzy. 
Nasłępnie dr Skusiewicz w imieniu leka- 
rzy-Polaków popiera wniosek ten, zazna 
czając jednak, iż wniosek ma na celu 
utworzenie odrębnej organizacji lekarzy- 
Polaków. Jednocześnie zgłosił on wnio- 
sek, stwierdzający, że dalsza współpraca 
w związku z lekarzami-żydami jest nie 
do pomyślenia, wobec czego rozłam mu 
si nastąpić,   

  

Z fesji Sowieckiej 
„OGÓLNA APROBATA”... 

Prasa sowiecka w licznych doniesie- 
niach z Genewy usiłuje dowieść, że kurs 
poliłfyczny Sowietów w stosunku da 

Włoch znajduje niemal ogólną aprobatą 
opinii europejskiej, „Izwiestia” twierdzą, | 
że inicjatywa sowiecka nadała nowy kie- 
runek konferencji śródziemnomorskiej | 

że ten nowy kierunek będzie o wiele 
korzystniejszy dła Francji niż pierwotny. 
Z wyraźnym zadowoleniem cytuje prasa 
sowiecka głosy opinii czeskiej, zwłaszcza 

„Prager Presse", podtrzymujące całkowl 
cie sowiecki punkt widzenia. 

{ 

WSZĘDZIE WĘSZĄ SZPIEGÓW... 

PA Jak podaje dziennik „Izwiestia”, ro- 
botnicy w ZSRR, opuszczający fabryki, są 
przed wyjściem surowo konirolowani i re 
widowani. Ostatnio — jak pisze dziennik 
— w Leningradzie przegląda się naweł 
portfele, torebki, walizki i kieszenie po- 
szczególnych pracowników, nie wyłącza 
jąc inżynierów | kierowników poszcze* 
gólnych oddziałów. Wyniki tych rewizyj 
były osłałnio niespodziane, albowiem u 
szeregu osób znaleziono opisy nowych 
maszyn, doświadczeń czynionych w la- 
boratoriach i odpisy dokumentów, nie 

TVT MIESTAS RKS 

Japończycy w Szanghaju 

  

Japoński samochód p'jncerny przed szłabem oddziałów marynarki japońskiej w Szanghaju. 

  

W Borejkowszczyźnie, 
dzierżawie Syrokomli 

(Z powodu 75-ciolecia śmierci Lirnika Wioskowego) 
= w, 15 września, upływa 75 lat | 

: „erci naszego „Lirnika Wiosko- | 
Niki + Ludwika Kondratowicza, pi- 
hu. Sy pod pseudonimem  Władys- 
MR Bena. W rocznicę tę zrób- 
rejkowszeg, ami wycieczkę do Bo- 

gu 8 lał > pu... * której w przecią- 
1861) mie *AMi (od 1853 do 

z wa i tworzył poeta. 
pow. asi Borejkow szczyzny w 

km Wiezi SX0-trackim, jest tylko 16 
wygodny € nas traktem oszmiańskim 

ny. ES aks preeszło pół'god 
tec znego wyjazd, 2 

opa 330200 Lirnika“? 

maj R Iwark Borejkowszczy?- 

Od iened ane Ee dzierżawił 

dales o 3 si: Tyszkiewicza, nie leżą 

nie” S ba B kicgo Daw 

SO Sdrożna: m trakcie karczma 
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     m: gdzie mieszkał karcz- 
12 ' ) amłi. W tej 

Szck sid sobie czysumi kieli- Mare, > Y. pogawędził z karcz- 
* we rozmowy, następnie op.acow ы Ww; › alų ^ Ч 3 ane, daly nam pėžniej wiele 

"knych gawęd. Dziś po owej karcz 
mie nie ma ani śladu. Na jej miejscu 
wznosj się nędzna kuźnia. 

Przed nami wije się białą wstęga 
traktu, prowadzącego do pobliskiej 
w * kościelnej Rukojnie, dokąd Sy- 
rokomla w niedziele i święta, jako do 
brv katolik, z rodziną uczęszczał na 
nabożeństwa. 

Dążymy drogą polną do dworku 
widocznego z daleka. Mówi o nim Sy 
rekomla: į 

„Nie mėj fo domek, nie moja gleba, 
Choć chleb mi rodzi przez lato. 
Moim jest tylko ten błękit nieba, 
Co słę unosi nad chatą”. 

„Pierwolny charakter dworku zmie 
nil się z biegiem lat wiele. Przebudo- 
wywano go od czasów Syrokomli kil 
kakrotnie, lecz mimo przeróbek pozo 
stała najważniejsza jego c..ęść — po- 
kój poeły — nietknięte. W lewym 
skizydle dworku mieści się obecnie 
szkoła powszecnna, w której od lat 
Y5-tu paucza dzieci p. K. Kiełbowski. 
Przechowuje i konserwuje tu wszyst- 

  

      

kie pamiątki po poecie, ponadto jest 
przewodnikiem licznych, zdążają- 
cych tu rok rocznie, wycieczek mło- 
dzieży szkolnej, która pragnie poznać 
n.iejsce, gdzie żył i tworzył autor Jan 
ka Cmentarnika, Szkolnych czasów i 
Uredzonego Jana Dęboroga. 

Do dworku wchodzi się przez ga 
nek, oparty na dwóch drewnianych 
kolumnach, obrośniętych gęsto dzi- 
kim winem. Lewe skrzydło dworku 

— to część nowsza, mieszcząca szko- 
łę; w prawym mieści Się mieszkanie 
nauczyciela oraz pokój narożny —— 
pracownia Syrokomli. Pokćj ten po- 
siąda 2 okna, wychodzące na ogród 
i rola. Ze względu na piekną pogodę 

  

    Stól—pomnik w Borejkowszczyźnie, 

są one szeroko otwarte. Tak cicho 
jest tu i przytulnie. Żaden odgłos nie 
zsmąca ciszy. Na dworze brzęczą tył 
ko pszczoły, zapewne tak, jak za ży- 
cia poety. Ślicznie musi być w tym za 

katku na wiosnę, kiedy bzy i jaśminy 
rozkwitną i papełnią ogród odurzają- 
cą wonią. 

Powiew z tych pól, zapach kwia- 
tów, brzęk owadów były tym tłem, 
na którym tworzył zakochany w 'wios 
ce wiłeńskiej, krzyżu przydrożnym, 
wieśniaku i bracie szlachcicu poeta. 

Pokój Syrokomli uderza prostotą. 
Umeblowanie jego jest więcej niż 
skromne. Sufit tworzą wybielone bel- 
ki, w podłodze jeszcze zauważyć moż 
na potężne głowy gwoździ kowals- 
kich, którymi wówczas przybijano de 
ski Na ścianie wisi portret Syroko- 
mli, dar p. Uziebly, gorącego wielbi- 
ciela poety. 

Przejdźmy się po obszernym ogro 
dzie. Z ówczesnego zadrzewienia po- 
zostały tylko skromne szczątki: dwie 
grusze i sosny Graz szereg brzóz, ocie 
niające dworek. Jedną gruszę zwalił 
piorun; leży ona w wysokiej zieleni 
psrku opodal stolu z kamienia młyń- 
sk'ego, przy którym w dni pogodne 
pracował poela. Za czasów Syroko- 
mli stół ten mieścił się naprzeciw ok 
na fronlowege pokoju poely. Dziś na 

Lyn. miejscu grono jego wielbicieli po 

   

  

  

nadającytch się, zdaniem pisma, do publi 
kacji, czy feż wynoszenia na zewnątrz. 
Zatrzymani oświadczyli, że zapiski i no- 

łatki, względnie rysunk* pofrzebne są im 
do pracy zawodowe,j kontynuowanej w 

domu. Sadząc z tonu, w jakim pisza 
dziennik o tych faktach, władze sowieckia 
nie wierzą wyjašnieniom | przypuszczają, 
że wpadły na trop nowej afery szpie- 
gowskiej. 

„ALCHEMIA STATYSTYCZNA”. 

„Izwiestia” w ostrej formie ałakują sta 

fystykę sowiecką, zwłaszcza zaś działał 

ność Głównego Urzędu Statystycznego, 
który podaje zupełnie nieprawidłowe da 

ne dotyczące wydajności pracy, wysoko- 
$ci produkcii i t. p. Np. statystyka sowiec 

ka podała, że w przemyśle węglowym 
900/0 robq'ników wykonuje zadanie pla- 

nowe z nadwyżką, dochodzącą do 30%/o, 

podczas gdy w rzeczywistości produkcja 

węgla ciągle spada. „Izwiesłia” żadają po 

łożenia kresu tej „alchemii słatysłycznej”, 
dyskredytującej ZSRR. 

RUGI NA WYŻSZYCH STANOWISKACH. 

Rugi na wyższych stanowiskach w 

administracji sowieckiej trwają nadal. Pre 

zydium CIK, u ZSRR zatwierdziło oslainio 

następujące nowe nominacje: ludowym 

komisarzem gospodarki komunalnej został 

Kabanow Iwan; przewodniczącym państ: 
wowej komisji planowej — Trierskoj Kon 

stanty; zastępcami jego — Konowałow I 

Czadajew; wicekomisarzem zdrowia pu- 

blicznego — Weber. Wszyscy nowomia* 

nowani nie odegrali dotychczas większej 

roli w życiu politycznym. 

ARESZTY, ARESZTY... 

Na rozkaz komisji kontroli areszicwa- 

no w ZSRR szereg najwyższych urzęd- 

ników Urzędu Rolnego, którzy „przez swą 

niedbałość - dopuścili do  zmarnowania 

dziesiątków tysięcy ton zboża nowego 

urodzaju”. Wśród aresztowanych znajdu* 

ją się okręgowi dyrektorzy rolni, Kora* 

new, Połopenko, Antipow, Czajkowski 

| inni. Prasa sowiecka podkreśla, że jest 

to początek dalszych represyj. 

| stawiło skromny stół-pomnik z na- 

pisem: „Tu w Borejkowszczyźnie od 
roku 1853 do 1861 mieszkał Włady- 

sław Syroklomia, w tym miejscu przy 
stole kamiennym tworzył swe wieko 
pomane dzieła”. 

Artystyczny pomnik poety, przed- 

stawiający go opartego na lirze, znaj- 

duje się, jak wiadomo, w kościele św. 
Jena 'w Wilnie. 3 

Zwiedzający ten piękny zakątek 

ziemi wileńskiej wpisują się do księ- 

gi pamiątkowej, w której umićszczo- 

no szereg fragmentów z ilustracjami, 

wykonanymi piórem. z dzieł pcety. 

Wpisujemy się również, przyjętym tu 

zwyczajem, i wyrażamy życzenie, aby 
w związku z 75-cio leciem jego śmier 

ci, przypadającym na dziś, zaintereso 

wał się tym zapomnianym zakąlikiem 

szerszy ogół Wileńszczyzny, a przede 
wszystkim nasi literaci. 

   
  

  

Przy tej okazji nadmienić należy, 
że na Rossie na wzgórzu literackim 
znajduje się grób Syrokcmli, przy 
ulicy zaś Królewskiej Nr. 3 w Wilnie 
kamienica, w której „skonał grając 
na lirze* poeta - gawędziarz. W Mu- 
zeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie jest skromna gablotka, 
mieszcząca pamiątki po poecie. War- 

ż wspomnieć, że pod koniec 
swego życia Syrokomla - redagował     



świellónie krwi KTą. 
Połężnym czynnikiem leczniczym w rę 

ku współczesnej medycyny są promienie 
pozafiołkowe. Wiadomo, że pod ich 

wpływem przychodzi w organizmie do 
zamiany cholesłeryny na wiłaminę D. O 
ne osłabiają siłę jadów bakteryjnych, za 
bijają drobnoustroje, wzmagają siły ob 
ronne organizmu i t. d. 

Lecz promienie pozafiołkowe mają 
pewne wady. Wnikają przez skórę tylko | 
na niewielką głębokość, a warunkiem ich 
Hziałania, jak się przekonano, jest prze 
nikanie łych promieni do krwi. Jedynie | 
krew docierająca do wszystkich najdalej 
od powierzchni ciała położonych tkanek 
organizmu może bowiem przenieść епег 
gię promienistą z powierzchni do ciem 
nego wnętrza organizmu. Opierając się 
na tym pewniku, kilku badaczy zagranicz 
nych wpadło na myśl naświetlenia wcho 
dzącymi w grę promieniami bezpośred 
nio krwi. 

Badacze ci nim odważyli się na zrea 
„„lizowanie tego pomysłu na ludziach prze 

prowadzili doświadczenia na zwierzętach. 
„Wsławiali oni między tętnicę, a żyłę szyj 
ną królika rurkę kwarcową i gdy przez 
nią zaczęła przepływać krew naświetlali 
łę rurkę lampą kwarcową. U zwierząt zdro 
wych naświetlanie krwi nie dało wyni 
ków, ale u chorych powodowało między 
Innymi żywą odnowę krwi , 

Naświetlanie krwi u ludzi odbywało 
się począłkowo nieco inaczej. Badacze po 
bierali z żyły chorego do strzykawki 20 

cm krwi, naświetlali ją lampą kwarcową, 
a następnie wstrzykiwali tę krew z powro 
łem choremu, ałe nie do żyły lecz do 

mięśni. Już w kilka godzin po zastrzyku 
ilość krwinek czerwonych w jednym mili 
metrze sześciennym zwiększyła się o oko 
ło jeden milion. 

  

  
s
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W toku dalszych prób łączono żyłę 
jednej ręki z żyłą drugiej ręki tego same 
go chorego, przy pomocy rurki kwarco 
wej, połączonej z odpowiedaim aparatem 

|| naświetlano płynącą krew. Był to za 
bieg dosyć kłopotliwy. Badaczowi pol 
skiemu dr. Jankowskiemu, pracującemu 

we Lwowie, zawdzięcza medycyna znacz 
nie prosiszy sposób naświetlania promie 
niami krótkimi krwi krążącej. Opisany on 
został szczegółowo w prasie fachowej 
Bardziej interesujące niż opis tej mełody 
będą dla laików wyniki uzyskane našwiei 

    

Rozgrywające się wypadki na Dalekim 
Wschodzie prasa komenłuje bardzo ob* 
szernie, przytaczając niejednokrotnie cie- 
kawsze szczegóły z dziejów politycznych 
lub kuliuralnych Chin i Krainy Wschodzą- 
cego Słońca. O wspaniałych tradycjach 
szłuki i literatury chińskiej posiadamy wia 
domości raczej ogólnikowe, słyszeliśmy 
coś niecoś o poezji, filozofii i historii, 

A przecież Chiny są ojczyzną encyklo- 
pedii, w których podawano wszystkie 
ważniejsze wydarzenia, liczne biografie 
osób zasłużonych, między innymi poważ- 
niejszych autorów, oraz podawano szcze- 
gółowe streszczenia dzieł literackich. Ta- 
ką bezcenną encyklepedią o charakierze 
liłerackim jest obszerne compendium piś- 

mienniciwa chińskiego wydane w okresie 
panowania dynastii Sung (960—1280 po 

Chr.) obejmujące 1000 *'omów, w których 
zawarto wyciągi | streszczenia wszystkich 
najbardziej wartościowych dzieł. Najwiek- 
szą encyklopedią chińską | wszechświa- 
tową byla jednak nie wyżej wymieniona, 

"==" 

Nowe wykopaliska W Grecji 
Prace wykopaliskowe ekspedycji szwe | 

dzkiej w Berbati (w Grecji) pod kierun 
kiem prof. Axela W. Perssona, rzuciły 
nowe światło na cywilizację okresu my 
ceńskiego. W czasie poszukiwań odnale 
ziono szcząłki waz; po słarannym i dor 
kładnym złożeniu poszczególnych części 
okazało się, iż odkopane wazy pochodzą 
z okresu myceńskiego, Wazy te należą 
do tł. zw. typu pałacowego; pierwsze 
wszy łego rodzaju odnaleziono na wys 
pie Krecie. Zdaniem prof, Perssona, wazy 
z Berbati przewyższają znacznie wazy 
pochodzenia kreteńskiego. Prof. Persson 
sądzi, iż ten typ waz produkowany był 
w okolicach Berbałi, wykopaliska zaś na 
Krecie stanowią tylko reprodukcję waz z 
Berbaii. ? 

Archeologom szwedzkim udalo się po 
nadło odkopać warsztaty garncarskie 2 
okresu 1300 r. przed Chrysłusem z boga 
łą kolekcją różnych przedmiotów. Eks 
pedycja stwierdziła, iż domy mieszkalne 
w tej okolicy zamienione zostały na war 
szłały | ła okoliczność ułatwiła uczonym 
studia nad ołłarzami i Innymi odnalezio 
nymi przedmiotami. Rzuciło to nowe 
światło na mitologię myceńską, a w szcze 
gólności umożliwiło wyjaśnienie powsta 
nia bożków z gliny, które dotąd stanowi 
ły tajemnicę dla uczonych | badaczy. 

Obecnie ekspedycja zamierza ogłosić 
drukiem wynik swych prac. Prof. Persson 

, nie uważa jednak terenów w Berbafi za 
całkowicie wyzyskane pod względem ar- 
cheologicznym. 

Precz z wróblami! 
W węgierskich kałach ornitelogicznych ' 

coraz bardziej utwierdza się przekonanie; 
te należy wydać wojnę... wróblom, gdyż 
łe nałrętne, chyire płaki rozmnażają się 
ogromnie szybko kosztem innych, daleko 
pożyteczniejszych. Szczególnie w niektó 
rych częściach Budapesztu wróble staly 
się poprostu plagą, tak. że musiano nie 
jednokrotnie urządzać na nie polowania, 
Niestety, wróbel jest wyjątkowo rozum* 
nym | uważnię wszystko obserwującym 
stworzeniem. | tak np. sporządzono pu 
łapkę na wróble, która początkowo bar 
dzo dobrze działała, Ale wkrótce okaza 
ło się, że można wróble łapać tylko da 
łakich pułapek. które opróżnia się w miej 

EEST AIPSINNTSETI 

„Przegląd Tygodniuwy“ w ówczesnym 
„kurierze Wileńskim. 

Wszystkie rzeczy są niewątpliwie 
mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny 
zrane, dziś jednak w 75-!ecie zgonu 
lak bliskiego sercu Wiłnian poety, 
pragniemy je odświeżyć w pamięci, 

A. Wysocki. 

Przyp. red. 
Jest skandalem swego rodzaju, že 

75-ta rocznica zgonu Syrokomli, naj- 
popułarniejszego poety - wilnianina, 
poety, którego utwory zabłądziły do- 
słownie pod wieńskie strzechy wieś- 
nacze, nie została w Wilnie uezczona 
nie tylko jakąś większą uroczystoś- 
eią, coby było całkowieie na miejseu, 
nla nawet skromna akademią. Jedy- 
nie jak zawsze czujne radio nadaje 
jstro o godz. 19 zradiofonizowany 
przez T. Łopalewskiego dramat Sy- 
«okomli „Kasper Karlińskić, I to 
wszystko. Co zrobił Zw. Literatów? 
Kada Zrzeszeń Artystycznych? Co 
napisali i wydali pp. krytycy i histo- 
ryty literatury? 

oże to się Uumaczy 
czeniem daty, 

zwykłym 
okresem waka     

    

winny jak najszyhciej zanoiow 
swaieh kalendarzykach, że ciąży pa 
nieh dług wobec społeczeństwa wileń 
skiego. Pilny dług, który vby został 
jak najszybciej uregulowany.   

'scach zamkniętych, a nie na powietrzu. 
Prawdopodobnie inne wróble obserwowa 
ły przebieg unieszkodliwiania  schwyła 
nych towarzyszy | wystrzegały się następ 
nie takich pułapek. Podobny, jeszcze jed 
nak bardziej uderzający przykład zdolno 
ści obserwacyjnych wróbli, zauważono 
przy obsadzaniu sztucznych gniazd dlla si 
korek: aby wróble nie mogły się do nich 
dosiać, zaopałrzono te skrzynki w spec 
jalnego kształłu otwór wlotowy: dający 
wprawdzie możność wlaływania sikorkom 
z miękkiemi trawami i piórkami, z których 
budują sobie gniazdka, ale przez który 
nie mogły dostać się do środka wróble ze 
szływnymi źdźbłami słomy i kawałeczka 
mi gałązek na gniazda. | cóż się okaza 
ło? Oto wróble zmieniły rodzaj gniazd i 
poczęły używać również miękkiego, gięt 
kiego materiału aby tylko móc zająć 
skrzynki na gniazda. Osłatn' ten przykład 
jest łym bardziej zasłanawiający, że wi 
docznie działa lu inteligencja, która naka 
zuje wróblom postępować wbrew odwiecz 
nemu instynkfawi. 

Jak widać, łatwiej jest powziąć decy 
zję tępienia wróbli, niż rzeczywiście 
zmniejszyć liczbę fych zmyślnych płaków, 

   

Encyklopedia chińska przed 

(St. O.) 

„KURJER WILEŃSKI" 15. IX. 1937 

tj W organiza? 
! laniem. Obserwacje wykazały, że naświeł 

lanie powoduje szybką odnowę krwi w 
przypadkach tak zwanej niedokrwisłości 
włórnej, nie działa natomiast zupełnie w 
niedokrwistości złośliwej. Dalej naświetla 
nie krwi działa bardzo korzystnie w scho 
rzeniach reumatycznych, zmniejsza bóle 
w sławach, wpływa na zmniejszenie obrzę 
ków, przywraca choremu apełył, i t. d. 
Czy nowa mełoda daje wyniki dodatnie 
w innych cierpieniach wykażą dalsze ba 
dania. 

ak. 

EEA RZ 

1000 I, 
lecz późniejsza, z XV w i XVII w., na któ 
rą złożyły się prace i badania 2 tysięcy 
uczonych. Rozmiary tej encyklopedii na 
weł na słosunki chińskie były olbrzymie, 
wysiarczy powiedzieć, że państwo nie 
mogło sobie pozwolić na wydrukowanie 
całości i trzeba było ręcznie przepisać 
23.000 tomów, w trzech egzemplarzach 
każdy. Ogień i bezmyślność ludzka znisz- 
Cczyły mrówczą pracę tysięcy uczonych 
i przepisywaczy, do naszych czasów za: 
chowały się jedynie poszczególne tomy, 
które w przybliżeniu dają pojęcie o 
ogromnie wykonanej pracy wysokiej kul- 
tury przed jej niespodziewanym skosł 
nieniem. 

Pierwszy Polak 
na Svberli 

Dzieje naszego narodu bardza często 
wiążą się z odległą Syberią, miejscem 
tragicznych losów bojowników o  pol- 
skość I niepodiegtošė, Wiemy ilu z nich 
potrafiło mimo ciężkiego życia poświęcić 
czasu na opisanie kraju, do którego za- 

gnała ich wola Samodzierżcy. Nie wielu 
z nas wie, ż pierwszym Polakiem, który 
znalazł się na Syberii był Adam Dłużyk- 
Kamieński. Młody rycerz brał udział w 
wojnie moskiewskiej i w raku 1657 pod: 
czas biiwy pod Orszą został wzięty do 
niewoli, a następnie wcielony do armii 
moskiewskiej, która wyruszyła na podbój 
mało znanej jeszcze Syberii. Przedsiębior 
czy, zdolny Polak okazał się świelnym 
obserwatorem przyrody, ludzi i zwycza- 
jów syberyjskich, w wolnych chwilach 
spisywał swoje wrażenia, po powrocie 
do kraju powsłało z nich obszerne dzie 
ło: „Diariusz więzienia moskiewskiego 
miast i miejsc", Jest to najsłarszy polski 
opis dalekiej Syberii, która wkróice za- 
roiła się od polskich zesłańców, 
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Młodość jest rzežblarką, 
€o rykuwa żywot cały. 

£. Krasiński 

Czas pomyśleć o lekturze szwolnej, 
którą w komplecie ma 

Czytelnia „iłowości” 
wiino, Jagiellońska 10-—-5. Tel. 13-70 

7 Savūna od g. 11—19. Warunki dostępne 

    

   

   

  

  
na Pomorzu odbyła się rozprawa przeciw 

lekarzowi z Gniewa na Pomorzu, dr. Konra- 

, dowi Behrendowj, oskarżonego o odmówie- 

| pomocy lekarskiej żonie bezrobotnego, 

| Według aklu oskarżenia, do żony bezro- 

botnego Helony Szewczykowej, wezwana zo 

stała w nocy akus.erka, która poleciła Szew 

czykowi wezwać lekarza. Szewczyk zaopa- 

| wzył się w pismo sołtysa, upoważniające do 

| korzystania z pomocy lekarskie, na koszt 

gminy i udat się do dr. Behrendta w Gnie- 
wie. Lekarz oświadczył jednak, że do chorej 
nie pojedzie, bo pismo sołtysa nie posiada 

asygnaty wójta. Na usilne prośby Szęwczy- 

  

Trzyletnia praktyka dla lekarzy 
Sensatyįny projekt izb lekarskich 

Izby lekarskie wystąpiły z wnio- 
skiem w sprawie reorganizacji nanki 
na wydziałach lekarskich uniwersyle 

St Ministerstwo oświaty 
zgłoszone projekt zwiększenia pro- 
grimu nauki przez wprowadzenie 
specjalnych wykładów z zakresu me- 

dycyny społecznej i zapobiegawcz”j. 

Poza tym izby lekarskie wyposia 
dają się za zwiększeniem liczby lat 
praktyki, którą odbywać muszą po 
skończeniu uczelni, przed wpisaniem 
na listy izb. Dotąd praktyka ta trwała 
1 rok, a według projektu izb Iekar- 
kich ma ona być przedłużona do lat 

trzech, 

Ogran czenie pobytu cudzoziemców 
па nickiórych obszarach Rzeczypospol tej 

rozporządzenie | powiatowa władza administracji ogólnej, Ogłoszone zostało 
Rady Ministrów 0 ograniczeniu pobytu į właściwa ze względu na miejsce pobytu 

| swobody ruchu cudzoziemców na nie- | cudzoziemca. Władza wojskowa, wystę- 

których obszarach Rzplitej. 
Rozporzadzenie wprowadza na obsza 

rach objętych ćwiczeniami 
ograniczenia pobytu czasowego 

body ruchu dla cudzoziemców. Ograni- 

czenia ie dołyczą tych cudzoziemców, 

kłórym doręczono nakazy opuszczenia 

obszaru, W nakazie określa się obszar, na 

którym jest zabroniony pobyt, termin 

opuszczenia obszaru oraz czas trwania 

zakazu pobytu. 
Nakaz opuszczenia obszaru wydaje na 

wniosek władz wojskowych, zarządzają 

cych ćwiczeniami, lub kierujących nimi, 

Nieboszczycy 
przylmuła wirytv 

Groby sławnych ludzi na słynnym 

cmentarzu paryskim Pere Lachaise odwie 

dzane są niemal codziennie przez tury 

stów zagranicznych. 

Kto ze słynnych nieboszczyków fran 

cuskich cieszy się największą „frekwen- 

cjął” Rekordowe powodzenie osiągnęły 

nagrobki Alfreda de Musseł, Sary Bern 

hardt i angielskiego poety Oskara wil 

de'a. 
Turyści zatrzymują się łakże po dro 

dze przy grobie Gerarda de Nerval. Jesz 

cze większą frekwencją poszczycić się 

może grób Ludwika Barcou, który wciąż 

Jeszcze ściąga liczne rzesze turystów. Zwra 

ca również na siebie uwagę grób Balzaca, 

a fo dzięki pięknemu pomnikowi Dawida 

d'Angers. Turyści zdradzają natomiast mi 

nimalne wprost zainieresowanie dla gro 

bów Feliksa Faure, Ledru — Rollin'a I 

luliusza Michełet. Od czasu do czasu 

znajdą się zwiedzający, którzy zatrzymają 

się przy nagrobkach z napisami: Moliere 

| La Fontaine. 

Srebrne klucze m'asta 
w rę"tu ten'sistti 

Znana fenistka angielska miss Round 

w tych dniach wyszła za mąż za dr me 

dycyny Dougłassa Little. Ślub znanej te- 

nisistki zgromadził olbrzymią cyfrę ponad 

15.000 jej zwolenników sportowych, kłó- 

rzy dosłownie oblegli mały kościołek w 

miasteczku Dudley w czasie ceremonii 

ślubnej. 
Burmisirz tego okręgu, do К!бгедо 

należy miasieczko Dudley, ofiarował 

twiefnej tenisistce srebrne klucze do mia: 

sta. 
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Skazanie |ekarza pomorsk emo 

za odmówienie pomocy chorej 
| Przed Sądem Okręgowym w Starogardzie | kn dr. Behrendt zgodził się wreszcie udzie- 

lić pomocy chorej, postawił jednak warunek 

dostarczenia mu taksówki lub bryczki. 

Ponieważ Szewczyk, jako bezrobotny, nie 

posiadał ani grosza i nie mógł się postarać 

o środek lokomocji, musiał z lekarza zrezyg 

ne wać, Kiedy powrócił do tomu urodziło się 

dziecko, które przyszło na świat martwe. 

Mstka wskutek zaszłych komplikacyj przez 

diužs-y czas potem chorowała. 

Sąd stwierdził winę oskarżonego lekarza 

i skazał go na 3 miesiące aresziu. Ze wzglę 

da na. dotychczasową niekapalność, wykona- 

nie kary zawieszeno mu na 2 lata. 

Program teatrów warszawskich 
w okresie festvalu sztuki 

Jak wiadomo, uczestniey Pierwszego Pow 

szęchnego Festivalu Sztuki Polskiej, który 

odbędzie się w Warszawie w dniach 2—10 

paździe ka, będą mieli prawo bezpłatnego 

wstępu do jednego z trzech teatriw TKKT: 

Narodowego, Letniego i Polskiego. 

  

Tcatr Narodowy jrzygetowuje na festi- 

     
    

    

va! sztukę * w prze 

dzie E em Brydziń 

skim oraz Ire- 

Łubieńską. 

skim, TF 

ny l 

  

Teat: Letni kę Fredry „P 

ciee* z niezrównanym komikiem A 

Fertnerem. 

'Teatr Polski wznawia piękaą sziukę Iwa 

szkiewicza z życia Chop'na p. t. „Lato w 

      

Nelan v premierowej obsadzie z Marią 

Przybyłko-Potocką w roli George Sand. Ziem 

, btńskim w roli Chopina, Andryczówną žin, 

| Miłośnicy teatru, którzy poza tym chceie- 

liły skorzystać z okazji pobytu w Warsza- 
| wie i adwiedzić inne teatry, będą mieli rów 

nież do wyboru bogaty i różnorodny pro- 
gram: 

Teatr Mały grać będzie w tym czasie Sha- 
zyg którego niedawna 

a spolkała się z bardzo życzliwym 

em. Teatr Malickiej przygotewuje 

art" Słowackiego z Marią Malie- 

t w reżyserii Sawana, Po 

południu ® @ niedziele, przypadające w 

okresie Festivalu 3 i 10 października dana 

będzie sztuka „Świl. dzień i noc* z Marią 

  

   

            

| 
I 

  

polskiai 
Malicką, która święci w niej ogromny suk- 

ces juź od kilku setek przedstawień. 

Teatr Ateneum wieczorem dawać będzie 

współczesną sztukę czeską „Ludzie na krze“ 

z kapitalną kreacją Jaracza, na popołudniów 

ki „Woźny i minister" również z Jaraczem. 

"Tester Kameralny, który w pierwszych 

dniach października grać będzie, kilka razy 

„Skandal w rodzinie Kinga* w czasie Festi- 

velu wystąpi .z prapremierą sztuki znanej po 

wieściopisarki polskiej Poli Gojawiczyńskiej 

p. t. „Wspėlezesne“, 
Dodać trzeba jeszcze, że „Cyrulik War 

szawskić grać będzie w okresie festivalu prze 
zubawną komedię muzyczną Benalzkyego 

„Jaś u raju bram", 

wojskowymi | 
I swo” | 

   

  

pująca z wnioskiem 0 wydanie nakazu, 
wskazuje obszar, na którym ma obowią* 
zywać zakaz pobytu, iermin opuszczenia 
obszaru oraz czas trwania zakazu. 

Cudzoziemcy, którzy wbrew zakazo“ 
wi pobytu przebywają na obszarze, obję 
fym zakazem, podlegają, niezależnie od 
odpowiedzialności karnej — przymuso“ 
wemu usunięciu na ich koszł poza granice 
obszaru, objętego zakazem. 

Rozporządzenie wchodzi w życie dn. 
| 20 bm. | obowiązuje do dn. 21 grudnia 
1940 r. 

    

Chwilka 
muzyki powažneį 

Nowy szešciol mpowy odbiornik doktor= 

stwa był wprost zachwycający. Kręciło się 

jakieś gałki, zapalała się jakas lampeczka i 

można było usłyszeć „Eroikę** albo koncert 

Brandenburski chociażby z Nowego Yorku. 

Dtktorowa — amatorka poważnej muzyki 

— była nim zajęta przez cały dzień. Mąż, 

dzieci i pokojówka wałęsali się po domu | 

brudni, zaniedbzni, no i głodni, aby nie prze 

szkadzać słuchania muzyki z całego świata. 

Wczoraj zostałem tam zaproszony na 

kalzcję. Był też sam gospadarz, doktór, jego 

kclega profesor i stryjaszek, który bez przer 

wy kładł pasjansa. W trawieniu miała nem 

pomagać Sonata Krentzerowska w wykona- 

nin klubu mandolinistów, ponieważ jednak 

nie udało się na odpowiedniej fali wykręcić 

o” zgrzytów, doktorowa nasi”wiłą' się na 

Berlin i w skupieniu ducha odbierała „In 

dem Klostergarien* Ketel-Beya, jak się słu. 

sznie wyraziła najpiękniejszą me'cdie świata. * 
Mąż doktór | profesor wpadli akurat w 

jakąś niesamowitą dyskusję o kwestii pow 

stawania wrodzonych wad serea. Dyskusja 

zaczęła się od szeptów, potem zmieniła się 

w głuchy pogwarck. 

— Tss.. — powiedziała doktorowa. 

Medyci umilkh i spojrzeli z przerażeniem 

na odbiornik. Za to zaczęły się nagle odzy- 

wać dźwięki talerzy i wideletw dobiegające 
z sąsiedniego pokoju. Doktora zerwała się z 
fctela | zrobiła małe piekło pokotówce. 
Dźwięki umiłkły, a wraz z nimi zgasła na* 

dzieja kolacji, 

Znowu nlegliśmy bez zastrzeżeń czarowi 

muzyki. „In dem Klostergarten" skończyło 

sie. a doktorowej udałc się złapać jakąś ze- 

firkowatą mełodię z Wiednia. Było to coś 

naczwyczaj lekkiego, śpiewnęgo i cichnikies 

go Słuchaliśmy z zachwytem. Tylko stryja- 

szek od czasu do czasu kląpał kartami przy 

pasjansie. Klap, klap. klap... 

— Tsss.. — rzekła doktorowa 

Stryjaszck zmartwiał i zaczął układać 
karty tak, jakby to były choinkowe zabawki. 
Zs to dyskusja o wadach serca nie mogła 

się przedwcześnie przerwać i toczyła się da- 

lej na migł, Doktór pokazywał jednę ręką ) 

na serce, drngą na głowę, profesor lewą rq- + 

ką machał przecząco, prawe na przemian. 

tciskał w pięść i rozkładał, imitując tak rn- * 

chy serca. 

— Uspokójcież się wreszeie — powiedzia 

la dok'orowa — nie można nawet muzyki po 
słuchać. 

Naukowcy przestraszyli się, profesor za- 

stygł z ręką zaciśniętą, doktór obezwładnio- 

ny skułił się na krześle. Koncert z Wiednia 

wwał dalej. Skrzypek wkładał w insirument 

chłą duszę. Po brawurowej kadeneji wyko- 

mał misterny pasaż i wśród miłczenia sali; 

grał cichuiko tryl. Wszyscy bylišmy zasłu* 

chani. 
— Ale — zaczęła doktorowa — te nowe 

kapelusze jesienne nie wydają mi się prak- 

tyczne, ani twarzowe. I takie mają wąskie 

perda... D. T. F. 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

w. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy I t. d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77  



  

pisty z niedałekich podróży 

  

„KURJER WILENSKI“ 15, IX. 1997 

Zmarnowano wysiłek 
tysięcy ludzi 

i kilkadziesiąt tysięcy grosza publicznego 
Na terenie pow. barazowickiego 

w od' głości 7 klm od Baranowicz le- 
ży stare i piękne miasteczko Nowa 
Mysz, otoczona z trzech stron woda- 
mi uroczej Myszanki. Do drugiej po- 
łowy XVI w. stanowiło ono własność 
kiólewską. W r. 1568 król Zygmunt 

August nadał te dobra (wraz .e Starą 
Myszą) Janowi Hieronimowi Chod- 
kiewiczowi w nagrodę za zasługi wo- 
jenne. Chodkiewiczowie otaczali swe 
majątki i poddanych troskliwą opie- 
ką. *odkiewiczowie w Starej My- 
szy zbudowali zamek warowny, lecz 
zasto? nn zniszezony w czasie wojen 
kozackich (1648 r.) osada zaś została 
spalona. Od tego czasu Słara Mysz 
zeszła do poziomu niewielkie, wioski. 
Nowa Mysz zaś rozwijała się świet- 
nie. Jeszcze przed 30 laty z Nowej 

Myszy dostarczano wszelkie towary 

m0 Baranowicz Dopiero rekordowy 
rczu/ m, Baranowicz odwrócił kar- 

tę his'nrii. Raranowirze poszły w gó- 
rę, a Nowa Mysz w dół. 

Kilka razy w tygodniu po błotni- 

stej j opuszczonej dróżce ciągnęły 

Przez kilka lat setxi chłopskich fu1- 
anek do powiatowego miastą Bara- 

nowjcz. Droga bvła nełna wyb.i, roz 
bita kołami i powyżłabiana wiosen- 
Bvmi roztopami. Przedstawiala ob- 

Ta» nedzy i rozpaczy 

Żadne przydrożne drzewiko ani krza- 
czek nie zatrzymały oka podróżne- 
BO i nie urozmaicały tej smutnej mo- 
nolonnošei, ktėra leżała na polach i; 
I kach. 

Е Nagle jakby za doiknięciem róż- 
džki czarodziejskiej wvsypały się na 
tę. drogę pewnej wiosny tłumy nie- 
wiast, mężczyzn i dzieci z łopatami, 

« siekierami i konewkami. Ich musku- 
lsrne ręce pracowały od rana do no- 
cy przy drodze. Z mizernej polnej 
dróżki tworzył się wspaniały gości- 

niec, szerokości 12 metrów. Tuż obok 
niego równolegle została przeprowa- 
dzona urocza aleja, szerokości 4 mtr. 

*Niewiasty i dzieci konały dołki na 
drzewka, a chłopskie furmanki dos- 
tarczały młodych lipek. Kierownietwo 
1 n* 3z6r nad pracą spoczywały w Tę- 
kach energicznego ówczesnego Zarza 
du Gminy Nowa Mysz. Roboty prze- 
prowadzane były drogą szarwarku 

"przez ludność gminy nowomvskiej. 
Praca ta jednak nie była dla lud- 

ności ciężarem, ani też przymusem, 
> raczej wielkim dobrodziejstwem 
> roku bowiem 1933 i 1934 urodzaje 
a dopisały i ludności groziła klęska 

r Wówczas ówczesny Zarząd 
asi, w Baranowiczach dostał dość 

Łąk ną zapomogę z Państwowych 
ładów Zbożowych 'w postaci zapa 

«owych kredytów zboża. Z tej dotacji 
na gminę nowomyską przypadło oko 
% 90 ton nasion. Pożyczka ta została 
dctem zamieniona na odrobek szar- 
workowy i ludność gminy nowomys- 
tuej odrabiając te 90 ton zboża, z gra 
ym naddatkiem stworzyła wspaniałą 
Tose od Baranowicz do Bialolesia. 

Na przestrzeni 15 kiłometrów, po- 
iząwszy od Baranowicz, przez Nową 
aa wsi Bialolesie rozciągnął 
SA trakt 12-metrowej szeroko 

„| 7 *-metrową hnezną alcia, wYsa- 
dzoną trzema rzędami młodych lip. 

W. roku 1934 odbyło się uroczyste 
peświęcenie drogi: Zjechali się przed 
atawiciele władz na czele z p. woje- 
*odą nowogródzkim i reprezentanci 
tcznych organizacyj. Zadowolenie i 
duma malowały się na* wszystkich 
*warzach. Podziwiali wszyscy ofiar- 
Aa pracę ludnošci, dziekowali 6wezes 
Aemų wójtowi za ukulturowanie „dzi 
kich terenów". Wójt mówił zgroma- 
dzonym gościom o tym, jaką rolę 
! fdrożne Fnki w 
Przyszłości dla skomasowanych gos- 

Podarstw chłopskich, jako drzewa 
rację palne. Wszyscy przyznali mu 

i Eta dziesiątka tysięcy - 
ad wynoszący kilkadziesiąt 

tysiecy >ł. 

21 złotych nie został zmarnowa- 

з ЭГУ 

wad to na prawdę wielki sukees 
u żesnego Zarządu Gminy nowomy 

16] i zupełnie zasłużona pochwała. 
„ YKTólce potem nawomyskie ale- 
je lipome stały się głośne w  całj 

plsce, Zaczęły przybywać ze wszyst 
kich stron liczne wycieczki krajos- 
nawcze. 

Nauezycielstwo ; młodzież szikol- 
na „podziwiały wspaniały wysiłek lud 
Nese Vresowej“. 15 kilometrów alei 
Hpowych urządzonych wysiłkiem je- 
dnej gminy było prawdziwą sensacją 
! dumą pow. baranowiekiego. 

Sztuką było nie małą wywołać ta- 

    

ki efekt i rozgłos, ale jeszcze większe | 
go trzeba było wysiłku, żeby ten e- 
fekę utrzymać, Trzeba bylo te drzew 
ka pielęgnować i zakrojony na sze- 
rolką skalę gościniec i aleje uchronić 
od zniszczenia. Co prawda, gościniec 
i aleje zostały ubite i wyrównane, ale 
wyżwirowanie lub też wybrukowanie | 
takiej przestrzeni przekraczało moż- t 
liwości budżetu gminnego i ofiarnoś- 
e wieśniaków. Przez całe dwa następ 
ne lata ludność miejscowa pod kiero- 
wnietwem swego Zarządu Gminnego 
natychmiast reperowała wszelkie u- 

szkodzenia jezdni, a w końcu w ale- 

jech dniem i nocą czuwało dwu szar 
workowych z terenu gminy, żeby nie 
dopuścić nieświadomych chłopów do 

jeżdżenia aleją, lub też niszczenia 
drzewek. Była to żmudna i ciężka 

praca, 
Po dwu latach zmienił się Zarząd 

Gminy nowomyskiej i zmieniło się 

zepatrywanie na potrzeby drogowe. | 
Nakaązu specjalnego ochrony drze- | 
wek j goscińca z góry nie bvło, a z 

dołu ta inicjatywa nie przyszła... 
Aleję i drzewka zostawiono na pa 

stwę losu. Minęły jeszcze dwa lata i, 

już w roku 1937 zaczynają się rozle- | 

gać inne głosy: 
WtaT-"a Bazharzykatro dziele się | 

w pow. baranowiekim! Zostało znisz 

  

  

iBziś otwarcie wystawi 

„Radio dla miast i wsi* 
informacje ogólne © wystawie 

Uroczyste otwarcie wystawy iż 

dziś, 15 września, o godz. 12 w salach 

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, w 

obecności p. p. wojewody wileńskiego, 

dyrektora naczelnego Polskiego Radia 

| przedstawicieli społeczeństwa. Wsięp 

na uroczystość otwarcia za specjalnymi 

zaproszeniami. Wystawa będzie czynna 

codziennie od godz. 11 do 21, Dla wy 
cieczek od 9 do 11-ej. 

a 

Polskie Radio poza specjalnymi wy” 

kresami i modelami uruchamia na wysta” 

wi dwa studla 1 ampliikatornie. Będą 

one czynne podczas audycyj lokalnych 
i ogólnopolskich. Poza tym Polskie Radio 

urządza specjalny dział przeciwzakłóce- 

niowy. Jest to nowość, która niezawodnie 

cieszyć się będzie wielką popularnością 

u słuchaczy radiowych. 
* 

W wysławie bierze udział 10 więk- 

szych firm radlowych, które zaprodukują 

odbiorniki zarówno najwyższej klasy jak 

| sprzęt populamy dla prowincji. 
» 

Oddział pocztowy uruchomiony na wy 

sławie stemplować będzie nadaną kores- 
podencję okolicznościowym datownikiem. 

Poza tym poczła wystawia bardzo cie- 
kawe wykresy obrazująte jej rozwój oraz 

aparały Morse'a, Bodo i Juza, 
® 

Zwiedzający wystawę mają prawo, po 

wykupieniu kuponu w kasie za 10 gr, za 

sięgnąć Informacji I porady technicznej 

w specjalnym kiosku na sali głównej. W 

poradni będzie badany łakże sprzęt ra' 

diowy, lampy i przyrządy. Poradnia dy- 
sponuje najnowocześniejszymi schema* 
łami odbiorników radiowych. Poradnie 

jest czynna od godz. 12 do 14 I od 17 
do 19-ej codziennie, 

Stoisko krótkofalowców obfitować bę: 
dzie w wiele ciekawych eksponatów. 
M. in. czynna będzie stacja nadawczo- 
odbiorcza amatorska, dział fał ulfrakrót 
kich, mostek Lechnera i in. Przy stoisku 
będzie do nabycia broszura „Co każdy 
o krółkofalarstwie wiedzieć powinien”, 

* 

Na specjalnym słoisku demonsirowane 
będą aparały radiowe i części radiowe 
z lał 1915 i 1916, Muzealne te zabyiki 
zaciekawią niewąlpliwie słuchaczy radio-   wych i amatorów radiowych. 

„Wieża 
na terenach jarmarku Paleskiego 

W irzech górnych kondygnacjach ma Na ferenach Jarmarku Poleskiego w 
Pińsku ma słanąć wisża w kształcie słyn- 
nej wieży Eiffa o czterech kondygnacjach 
uwieńczona silnym reflektorem. Wieża 

wysokości 25 mir. służyć ma propagan- | 
dzie Ligi Morskiej i Kolonialnej, 

| 

     

czonych na trakcie Baranowicze, No- 
wa Mysz, Białolesie 15 TYSIĘCY mło 
dych drzewek przydrożnych, została 
zmarnowana praca dziesiątków tysię- 
ty ludzi i przeszło 30 tys. grosza pu- 
blicznego, wydanego na stworzenie 

tego traktu. 
Od dwu już lat, wspaniała aleja 

zamieniła się w jezdnię, szeroki zaś 
gościniec jezdni pokryły chwasty i 
karkołomne doły i 'wyżłobienia. Żad- 
ne drzewko przez okres dwu lat nie 

otrzymało żadnego nowego palika. 

Nie jeden chłop z terenu gm. no- 

wamyskiej przechodząc lub przejeż- 
dżając tą drogą, patrzy ze zdumie- 
niem na dzieło zniszczenia swej pra 
cy i gdy spotka swego starego wójta, 
pyta: 

— Panie. co sie stało z nasza aleia. 
gdzież nasza nadzieją na założenie | 
pasiek i wvhodowanie drzewek mio- 
dodainych? 

Znowu piętno melancnolii legło 
i na pola i łąki koło traktu nowomvs- 
kiego, a wiejące wiatry ze strony Wy | 
działu Powiatowego, przynoszą dla 

chłopów „pocieszającą* wiadomość. 

— Droga nie została racjonalnie 
rezplanowana i należy ją przebudo- 
wać ną nowo!!i 

Włodzimirez Bierniakowicz. 

* 

Na wysławie zorganizowany będzie 

konkurs dla amatorów radiowych. Każdy 

amator radiowy ma prawo zgłosić bez* 

płatnie swoje eksponaty na wystawę. Za 

najlepsze prace zostaną przyznane na” 

grody w ogólnej sumie zł 400. Rozwią- 
zanie konkursu I rozdanie nagród odbę' 
dzie się dn. 28 bm., o godz. 19 w sali 
wielkiego studia rozgłośni wileńskiej. 

Dnia 18 bm. o godz. 14 do 15, bę- 

dzie nadany konceri życzeń w wykona* 

niu solistów, a dnia 25 bm. w tych sa- 

mych godzinach z płyt. Zwiedzający wy- 

sławę będą mieli prawo do osobistego 

nadania życzeń przez mikrofon wraz z wy 

branym przez siebie ze specjalnego spisu 

ulworem. Na koncert życzeń należy się 

zapisać u informatora, najpóźniej w przed 

dzień audycji (f. zn. dn. 17 lub 24 bm) 

oraz podać dokładną treść przemówie- 
nia, które nie może przekraczać 10 słów. 

Komiłeł wysławy zastrzega sobie prawo 

    

Jedyna w Wśilmie specjalna 

PIWNICA WEN 
własnego rozlewu i importowanych wprost z winnic 
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WINA francuskie 

Uczony fiński 
zbiera materiał o ruchu 
narodów nadbałtyckich 

W Wilnie w ciągu ostatnich dni bawił 

znany uczony fiński dr Kolander, który 

w miejscowych bibliotekach zbierał ma- 

ierialy, potrzebne mu do wydania dzieła 

o ruchu niepodległeściowym narodów 

nadbałtyckich, 

Wycecika uczniów 
z gima. Jesntów w Wilnie 

m. Łotwie 
Przybyła do Dyneburga z Wilna wy* 

cieczka uczniów gimnazjum OO, Jezuitów 

w składzie 26 osób. Wycieczką zaopieko 

wało się P. K. Stowarzyszenie „Harta“, 

urządzając ne požegnanie gošci wieczor- 

nicę, na którą licznie przybyła tułejsza 

| młodzież polska. 12 bm. gościa wyjechali 

w dalszą podróż do Rygi Wycieczce prze 

wodniczy ks. prof. Kucharski. 

Dzisiaj o godz. 12,15 słuchajcie 

transmisji uroczystego otwarcia Wy-   

| wyjazdu, ilość uczestników, klasę wagonu, 

stawy „Radio dla miasta i wsi*, 

zmiany łeksiu życzenia lub nawet skre* 
| ślenia osłatnio zgłoszonych słuchaczy ze 
względu na brak czasu. Udział w kon* 

, cercie życzeń wynosi zł 1.50. 

* 

Podczas trwania wysławy przybędą 
| nasi. pociągi popularne: z Nowo-Święcian 

dn. 16 bm., z Baranowicz 22 bm, z Mo 
łodeczna 22 bm., z Grodna 25 | z War 
szawy 25 bm. 

Od dn. 14 bm. do 2 paźdz. obowią- 

zują ulgi przejazdowe do Wilna ze 

wszystkich miejscowości, położonych co" 

| najmniej o 30 km. Dla grup złożonych z 
conajmniej 15 osób obowiązują ulgi 330/0, 

| przy przejeździe zaś grupy ponad 60 
* osób — 500/e. Celem wydania odnośnych 
poświadczeń upowaźniających do naby* 
cia ulgowych biletów należy podać do 
okręgowej dyrekcji PKP w Wilnie stację 

wystałe węgierskie od Zł, 3.50 

  

  
dzień wyjazdu | powrotu oraz imię | na- 
zwisko kierownika wycieczki. ! 

5 WINA я » 

Koto Importerėw Z. W. — ul. Mickiewicza П, tel. 25-40 
  

Echa radiowe 

Szczęśliwa niedziela 
Niedziela ubiegła była stanowczo 

dniem szczęśliwym. W południe wypadły 
dożynki. P. Bulsiewicz trochę za mało 
dał z siebie, ustępując miejsca śpiewakom, 
ale całość wypadła  pierwszoklaśnie. 
Wszystkie nasze transmisje prowincjonal- 
ne nie mają bodaj jednei klapy zapisanej 
na własnym rachunku. Dobrze ło świadczy 
o starannošci | pracowitošci z jaką pro- 
wincja przygołowuje się do występėw. 

W calkiem inny bynajmniej nie we- 
selny, raczej „dorzynający”, niż dożynko 
wy świat przeniósł nas tegoż dnia o g. 20 
wiecz. p. Soroko, Na podsławie b. cie- 
kawej rozmowy z uchodźcą z ZSSR opo- 
wiedział słuchaczom o strasznych losach 
emigrantów białoruskich w ZSSR. 

Losy ich ułożyły się według pewnego, 
przyjętego w tym państwie szablonu. Z 
początku były bankiety i łoasły. Połem 
po wykorzystaniu bezrobocie, a w końcu 
po najlżejszym proteście Sołowki. 

Według słów uchodźcy na Białejrusi 
Sowieckiej odbywa się Intensywny wer 
bunek do partyzantów w Hiszpanii | Man 
dżuril. Młodzież, ażeby wydobyć się t 
raju mińskiego idzie do partyzaniki, a 
następnie poddaje się masowo. W taki 
sposób fłumaczy sobie ludek białoruski 
po łamłej stronie kordonu zwycięstwo 

gen. Franco. 

* 
Wieczorynka ostatnia przyniosła nam 

miłą niespodziankę. Ciotka Albinowa na 

przyjęcie gości zaczęła mówić wierszem. 

Pyszna była ta przemowa . 

Cioika w tych wierszykach ukryła kil- 

ka dobrych rad dla młodszych. Gdybyż 
jeszcze powiedziała coś o nożykach na 

innych wieczorynkach. 

7% * * 
Od dziś możemy zwiedzać wysławę 

„Radio dla miasta I wsi” (Mickiewicza 13 

Kasyno Oficerskie). Jest łam b. wiele 

do zobaczenia. Między innymi doskonałe 

radio lampowe od 295 złotych. (Miejmy 

nadzieję, że na raty). Nie jednemu ta su- 

ma wyda się b. duża. Ale gdyby tak po- 

rachowaė na butelki czystej wypiłej w 

mledziele | święła, za rok niejeden gospo 

derz mógłby takie radio wypłacić. 

Zreszłą kupić nie kupić, a popatrzeć 

można. Miejmy nadzieję, że wiele ludzi 

ze wsi przyjdzie i przyjedzie do Wilna na 

Wystawę. Wstęp tylko 30 groszy. Na wy- 

sławie stale dyżuruje technik, który udzie 

la wszelkich wskazówek. 

Na wystawie będą takie dziwy jak np. 

radio w lasce. Idzie sobie staruszek, kij- 

kiem się podpiera i radia słucha. Będą 

| pierwsze sparały radiowe z przed 20 lat. 

Słowem warto obejrzeć. L 

* 

kredyty dla rolmicówa 

Z działalności Oddziału Państw. Banku Roln. w Wilnie 
Oddział Państwowy. Bankn Rolnego w 

Wilnie od pewnego czasu zwraca szczegól- 

ną uwagę na rozwinięcie akcji tlnansowa- 

nia przetwórstwa i bandlu rolniczego. Kre- 

dytowanie przetwórstwa obejmuje specjalne 

gałęzie produkcji rolniczej, jak In'arstwo, 

zlerzarstwo,  pażeżebictwo, nrzetwory ryb- 

ne i owocowe (fabrykacia konserw) i t. p. 

Finansowanie zbytu wewnętrznego odbywa 

aliczkowania dokumentów prze- 

wczowych, udzielania kredytu pod lombard 

produktów oraz bezpośredniego zasilania 

handlu środkami obrotowymi. Oddział Ban- 

ka finansuje tutaj tranzakcje włóknem i sie- 

m'eniem Inianym wełną, grzybami, serami, 

miodem itd. nie mówiąc o maśle, którego 

obrót kredytuje Bank za pośrednictwem Zw. 

Spór eloi Mieczarskich 1 Jajczarskich. Fi- 

nansowanie wywozu obejmuje ponadto jaja 

i ogórki. 

Ogólna suma kredytów, udzielona w ro- 

bieżącym na finansowanie przetwórstwa 

dzi do zł. 1.500.000 zł. 

się drogą z: 

ki 

i >hvtu, docho 

W porównanii: z sumą zł. 630.000 — 2 

roku 1986, stanowi to wzrost 0 zł, 870.000. 

Eiffla" 

ję być umieszczone  mołory wiałrowe, 

pomysłu inż. J. Krasickiego. W ten spo- 

sób wieża będzie jednocześnie eksploato 

wana w celach elektryfikacyjnych. 

Równolegle do kredytów na cele obro- 

towe, Oddział Banku dla usprawnienia ob- 

rotu artykułami rolniczymi udziela poży- 

czek dłrgoterminowych na tnwestycje 1 u- 

rządzenia techniczne: jak śpichrze zbożowe, 

urządzenia dla przerobu lnu i konopi, prze- 

chowalnie, przetwórnie i suszarnie owoców, 

wsrzyw, grzybów itp., oraz na inwestycje © 

charakterze dystrybucyjnym, jak zlewnie 

mleka, instalację maszyn, budowę studni, 

cliłodni itp. Pożyczki tego rodzaju eą na 

spłaty do lat 40-iu i ze wzgłędu na dogodne 
warunki — cieszą się powodzeniem. W roku 

bieżącym na powyższe celė Bank udz 

pożyczek na murę zł. 890.000 — czyli a zł. 

800 900 więcej aniżeli w roku ubiegłym. 

Coraz większe zainteresowanie wykazują 

rolnicy udzielanymi przez Bank kredytami 

na zakładanie sadów owocowych. Poż: czki 
ła w na celu podniesienie dochodowości 

warsztatów rolnych. 

W tym samyr. celu uruchomione są kre- 

dytęy rybackie dla gospodarstw stawowych 

| rybaków trudniących się połowem na wo- 

dach stałych. W roku bieżącym wypłacono 

łcgo zodzaju pożyczek łą'znie ok. 90.000 zł. 

Zainteresowanie rolników kredytamį na 

nawozy sztuczne w roku bieżącym jest b. 

duże. Świadczy to niewątpliwie, że rolni- 

ków coraz bardziej absorbuje zagadnienie 

powiększenia produkcji. Nawozów szlucz- 

nych dostarczał Państwowy Bank Rolny, po 

dobnie jak w latach poprzednich, na zamó- 

wienie lokalnych instytucyj pośredniczących, 

albo też na bezpeśrednie zamówienia rolni- 

ków.   Celem ułatwienia rolnikom nakywania   maszyn i narzędzi rolniczych, Bank urucho- 

mi) w połowie roku bieżącego kredyty dla 

spółdzielni rolniczo - handlowych, za pośre- 
dutctwem których rolnicy mogą dokonywać 
zakupu maszyn. Kredytów tych w sezonie 

jesiennym rb. udzielono jnż ponad 65.000 zł. 

5 zasilenie ogólnych środzów o©bsoto- 

wych rolnictwa, Oddział Banku udzielił po- 

życzek na sumę ponad zł. 400.000. 

Obecnie najbardziej aktualnymi są kre- 

dyty pod rejestrowy zastaw zboża i zaliczki 

zboże”. ‚ 

Popyt na te kredyty w porėwnaniu Z ro- 

kiem ubiegłym zwiększył się niemal 

dwukrotnie. W 1936 r. w ogóle udzielono 

kriedylów pod rejestrowy лам ia sumę 

»ł 380.000, zaś w roku bieżącym udzielono 

już ponad zł. 600.000, aczkolwiek akcja kre 

dytowa w tym zakresie nie jest jeszcze zakoń 

crona i-trwa przeciętnie do miesiąca listo- 

pi da. 5( 
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Zasn wieź”a 
w przededniu odzyskania 

wslności ` 

Więzień Jan Zapaśnik po rozprawie 

sądowej w Sądzie Grodzkim w Lidzie, 

idąc w towarzystwie policjanta spowrotem 

do więzienia zasłabł na rogu ulicy. Nim | 

policjant zdążył się zorientować I wsadzić 

go na dorożkę, Zapaśnik dawał już siabe 

„oznaki życia i nie dojeżdżając do wię 

zienia wyzionął ducha. Więzień wyrokiem 

sądu został uniewinniony i nazajuirz miał 

wyjść na wolność.



Kurjer Sportowy 

Przed regatami żeglarskimi w Trokach 
Sport żeglarski należy do najpięk: | wodzeniem, jakby cieszyć się mogły re- 

niejszych. Spacery żaglówkami dostarcza | 
ją dużo wrażeń, a cóż dopiero mówić | 
o regatach żeglarskich, które są. egzami- 
nem sportowym. Regaty żeglarskie są 
bardzo interesujące. Trzeba być bardzo 
dobrym zawodnikiem, żeby umieć wyko: 
tzystać wszystkie wiatry, żeby w najkrót- 
szym czasie przebywać wyznaczony dy: 
słans. 

Za granicą sport żeglarski cieszy się 
o wiele większym powodzeniem, niż u 
nas w Polsce. Wilno i Wileńszczyzna mają 
wyjątkowo dobre warunki. W „kraju ty- 
siąca jezior” powinno być nieco więcej 
żegłarzy i częściej odbywać się regały. 
W roku zeszłym apelowaliśmy do władz 
żeglarskich Wilna, by zechciały pomyśleć 
o zorganizowaniu wielkich regat z udzia 
łem gości z zagranicy. Podsuwaliśmy pro 
Jekt sprowadzenia specjalistów w tej dzie 
dzinie Łotyszów, względnie Estończyków, 

"ale niestety, nie słychać jakoś, żeby 26 
w Trokach stanął na starcie chociaż je 
den zawodnik z zagranicy. 

26 września mieć będziemy w Trokach 
regały żeglarskie zawodników wileńskich. 
Stanie na starcie niewątpliwie sporo że- 
glarzy, ale dziś można już powiedzieć, że 
nie będą oni cieszyć się tak wielkim po:   

gały międzynarodowe. Wiemy dobrze, ża 
żeglarze usprawiedliwiać się będą bra: 
kiem pieniędzy, nieodpowiednim może 
łaborem i niskim poziomem sił lokalnych. 
Nie są to jednak przekonywujące uspra 
wiedliwienia. Trzeba nareszcie wyjść już 
z okresu organizowania regat propagan- 

dowych, trzeba pójść dalej i mieć nieco 
większe aspiracje sportowe, bo inaczej 
słać będziemy na martwym punkcie. Nie 
ucieszy nas fakt, że w zawodach propa- 
gandowych w roku ubiegłym startowało, 
powiedzmy, 100 zawodników, a w tym 
roku stanie ich dwa razy tyle, Ilość nie 
decyduje jeszcze o jakości. Skoro są 
liczni żeglarze, to tym bardziej trzeba Im 
zorganizować jakąś poważniejszą atrakcję. 

Są to rzeczy ogólnie znane w spor: 
cie. Nie wiemy więc dlaczego żeglarze 
wileńscy nie chcą, czy nie mogą, przeła* 
mać swego uporu i trudności technicz- 
nych i raz nareszcie zwrócić na siebie 
uwagę nie tylko wilnian, ale i sportow- 
ców całej Polski. Niech Wilno da przy- 
kład w organizowaniu regat żeglarskich 
w konkurencji międzynarodowej. Wśw- 
czas ściągniemy do Trok sporo publicz* 
ności. Zaczną przyjeżdżać zawodnicy z 
Warszawy i z innych ośrodków sporto* 

Zwycięstwo Polski w meczu z Danią 

  

W niedzielę na sładionie Wojska Polskiego w Warszawie rozegrany został między 
aństwowy mecz piłkarski Połska—Dania, zakończony zwycięstwem Polski 3:1 (2:1). 
jecz zgromadził około 20.000 widzów. Obecni byli członkowie Poselstwa Duń- 

skiego z posłem p. Schou na czele, oraz przedstawiciele najwyższych naszych 
władz sportowych. Zawody prowadził sędzia niemiecki p. Birlam, funkcje sędziów 
bocznych pełnili: Soerenson (Dania) i Arczyński (Polska). Zdjęcie przedstawia 
Inferesujący fragment z niedzielnych zawodów piłkarskich między Danią a Polską. 

ETOWE PRYPE TRACE USA EISS BE NIK IDA PKT 

Zakończenie sezonu kolarska-motocyklowego 
na torze „Stadionu Pióromont" 

19 września rb, (r 'edziela) o godz. 15-ej 

oGkędą się na stadionie zawody kolarsko- 

motocyklowe zorganizowane wspólnie z Ok 

ręgowym Ośrodkiem W. F. przez Wiłeńskie 

Towarzystwo Cyklistów i Motocyklis'6w pod 

nazwą ..Zamknięcie Sezonu”. 

Zawody dostarczą miłośnikom tej gałęzi 

sportu szereg ciekawych i cmocjonujących 

atrakcyj. 

Po kilku lalach przerwy — zapoczątko- 

wane w tym roku zawody na torze, wykaża- 

ty olbrzymie zainteresowanie publiczności. 

Mamy więc nadzieję, że w niedzielę podążą 

Wilłnianie tHumnie na „Pióromont* tym bar- 

dziej, że w tym dniu nie ma przewidzianych 

wzżniejszych i ciekawszych imprez. 

*_ Ceny skalkulowano bardzo przystępnie, 

miejsca siedzące 1 zł, stojące dla dorosłych 

50 gr., dla młodzieży szkotnej 20 gr. (za ©- 

kazsniem legitymacji). 

   

  

zawody złoż; się następujące konku- 

sencje: 

1) Defilada cyklistów i mot cyklistów (2 

ckrzżenia toru); 

2) Wyścig kolarski „Lotności* (zawod- 

nicy I kl. 2 okrążenia toru). 

3) Przedbiegi do wyścigu młodzików do 

15 lat (2 okrą a toru), 

4) Przedł chęty' młodzież do 18 

let (2 okrąże toru). 

5) Wyścig kolarski „Półdystansowy* 5 

kim. *rzema finiszami na 10,5 i 1 okrą- 

eniu. 

6) Rekord toru motocyklistów na 1 okrą- 

żenie toru, 

7) Przedbiegi motocykl. do amerykanki 

z dwóch startów. (£ okr. toru). 

8) Wyścig kolarski „Australijski* (na 

każdym okrążeniu toru ostatni na taśmie za 

wodnik zostaje wycofany). 

  

  

    

9) uynkhama motocyklowa: 

a) strzelacie do baloników, 

b) próba zręczności, 

<) rzut piiką do koła, 

e) powolna jazda 

10) Półłinały motacy. 

kanki (4 okrąż 

    

   i krok*; 
istów do amery- 

ia toru); 

11) Finał wyścigu młodzików (3 okrąże- 

nia toru): 

     

12) Finał wyścigu „Zachęty* (4 okrąže- 

nia toru); 

1% 2 przedbiegi do wyścigu dla niestowa- 

rzyszonych (5 okrążeń toru); 

14) Jazda zręczności na motocyklu t fi. 

nał do amerykanki na 8 okr.; 

15) Handicap ra przestyz. 2 okr. toru; 

16) Finał wyścigu kolarskiego dla „Nie- 

stowarzyszonych, 

Kryształowy puchar ministra 
Skarbu 

Kryszlałowy puchar z emblematem Pol- 

ski p. Ministra Skarbu oraz piękny brąz 

wyobrażający postać muskularnego sportow 

cz, Zarządu Głównego Związku Oficerów 

Rezerwy — jako nagrody — już nadeszły 

do Komendy Wileńskiego Podokręgu Strzel- 

ca. I wiele jeszcze innych efek.ownych na« 

gród nadchodzi — oprócz wymienionych — 

na 12-te Narodowe Zawody Strzeleckie, któ 

re odbędą się w dniach od 22 września do 3 

peźd  niką r. b. Organizacją 12 Zawodów 

którymi zainteresowana jest cała Polst ., zaj 

muje się już Podckręg Z. S., Wilno, ul. Wiel 
ka 68, tel. 18-23, który udziela oscbom zain 

teresowanym wszełkich informacyj. 

W 12 Zawodach Strzeleckich będą brać 

udział zawodni „ki i zawodnicy w liczbie 

około tysiąca osób. J. Decprhalis. 

Komunikat AZS 
Zarząd Sekcji Żeglarskiej A. Z, S. w Wil- 

nie niniejszym zawiadamia członków Sekcyj: 

sterników i żeglarzy, że w dniu 19 bm. w 

Żydziszkach odbędą się wewnętrzne elimi- 
nacyjue regaly przed jesiennymi regatami 

w Trokach w dniu 26 bm. 

Zarząd Sekcji wzywa do wzięcia w eli- 

m.nacv'nvch regatach jak najliczniejszege 
udziału, ponieważ do regat w Trokach bę- 

dą dopuszczeni jedynie zwycię.cy z elimi- 

nacyjnych regat. 

Bliższych inforntacyj udziela Zarząd Se- 

kcji na przystani AZS w Wilnie we wtorki 
i piątki od godz. 17.30 do 18.30. 
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wych. Będzie „ruch w interesie", życie, 
emocja, rywalizacja, a jeżeli dobrze pój- 
dzie to kto wie, może goście zaproszeni 

z zagranicy będą chcieli zrewanżować się 
| zaproszą naszych zawodników do sie 
bie. Nastąpi wymiana poglądów, zbliżenie 
sportowe. 

Pod tym względem żeglarze zmarno- 
wali cały rok. Sezon poszedł na marne. 
Dlaczego tak się stało, trudno odpowie- 
dzieć. W każdym bądź razie stoimy w 
dalszym ciągu przy swoim i fwierdzimy 
z całą pewnością, że z chwilą rozegry* 
wania regat żeglarskich w konkurencji 
międzynarodowej wykorzystany zostanie 
bardzo poważny moment propagandowy 
chociażby przez to, że na trybunie w 
Trokach zbierze się nie kilkadziesiąt en- 
tuzjastow tego pięknego sportu, a kilka 
tysięcy. To jest moment zasadniczy. Tego 
nle można lekceważyć. 

Wierzymy, że pod względem akcji 
wyszkoleniowej osiągniąte zostały pewne 
sukcesy, że kursy I obozy cieszyły sią 
powodzeniem, ałe nie wyczerpuje to w 
zupełności temału, zwłaszcza, jeżeli cho- 
dzi o sport żeglarski w pałnym tego słowa 
znaczeniu. Bo jeżeli mamy żeglarstwo 
traktować tylko z punkłu widzenia tury- 
styczno-krajoznawczego, to w takim ra 
zie wycofujemy się z dyskusji I stwier- 
dzamy, że o sporcie žeglarskim, jako 
o takim, nie należy mówić w Wilnie. 

  

Dziś Nikodema Kapł. M. 

  

  

WRZESIEŃ | 
1 5 Jutro Nufemii P. M. 

Wschód słońca — g. 4 m. 52 

Środa I Zachėd słońca — g. 5 m. 37 
=——— 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 144X 1937. r. 
Ciśnienie 754 

Temperatura średnia 7 14 

Temperatura najwyższa -- 18 

Temperafura najniższa -|- 9 

Opad — ślad 

Wiatr — połudn.-zach. 

Tendencja barom. — wzrost 

Uwagi — dość pogodnie. 

LIDZKA 
Powrót z urlopu starosty Mikla- 

szewsklego. W 'dniu 10 bm. starosta po- 
wiatowy lidzki p. Tadeusz Miklaszewski 
powrócił z urlopu i objął urzędowanie. 

— Przeniesienia obu podinspektorów 
szkolnych z Lidy. Obaj dotychczasowi 
podinspektorowie szkolni lidzkiego obwo 

du szkolnego zostali przeniesieni z Lidy. 

P. pinsp. Wiktor Woronowicz został prze 
niesiony do Wilna zaś p. pinsp. Marian 
Mitura został przeniesiony na stanowisko 
inspektora szkolnego w Zamościu, woj. 
lubelskie. 

Obaj wspomniani podinspektorzy zna 
ni byli na terenie Lidy, jako oddani pra- 
cownicy społeczni. P. Mituła był preze- 
sem Zarządu Obwodu ZHP, p. Worono* 
wicz zaś sprawował stanowisko prezesa 
Zarządu Powiału Zw. Strzeleckiego, pre- 
zesa Obwodu T-wa Pop. Bud. Publicz Szk, 
Pow. v-prezesa lidzkiego obwodu LM iK. 

Zw. Strzelecki pow. lidzkiego stał pod 
względem wychowawczym i organizacyj 
nym na pierwszym miejscu w całym po” 
dokręgu. Również lidzki obwód T-wa PB 
PSP od frzech lał osiąga najlepsze wy- 
niki w zbiórkach na budowę szkół (poza 
Wilnem). 

Lida traci w odchodzących podinspek 
torach oddanych pracy społecznej ludzi. 

— Lida przygotowuje się do powita” 
nia wracającego z manewrów wojska. 
W Lidzie powstał pod przewodnictwem 
burmistrza J. Zadurskiego komitet obywa 
telski, który zajmuje "ię przygotowaniem 
uroczysłości w związku z powiłaniem 
powracającego już wkrótce z manewrów 
wojska. 

— Kurs samochodowy zawodowy 
i amałorski w Lidzie od dnia 20 września 
do 30 października. Całkowiła opłała za 

kurs zł 90. 
Wykłady i jazdy wieczorowe. Zgło- 

szenia i informacje — Lida, 3-go Maja 32 
codziennie od godz. 17—19. 

— Władze bezpieczeństwa w Lidzie 
przeprowadziły w ciągu dwu dni obławę 
na przestępców kryminalnych, ukryweją- 

cych się po melinach. W wyniku obławy 
zatrzymano 5 osób bez stałego miejsca 
zamieszkania. Szyszko, Jan Niemiec i Icek 
Zuraż odstawieni zostali do opieki spo- 

łecznej w Lidzie, Natomiast Jan Trzaska 

i Wasyl Wołkowicz. zostali zatrzymani 

jako poszukiwań pnzez p   
  

  

  

Tydzień propagandy 
czystości i estetyki 

w Wołkowysku 
Założone w dniu 23 kwietnia br. To- 

warzystwo  Upiększenia Miasta Wołko- 
wyska, dzięki swej ruchliwości i dosko- 

nałej organizacji, już w bieżącym roku 
zdobyło się na urządzenie w okresie od 
dnia 12 do 19 września 1937 r. „Tygodnia 

Propagandy Czysłości i Estetyki”, połą- 
czonego z konkursem premiowym na naj 
piękniejsze i estetycznie utrzymane bu- 
dynki mieszkalne, ogródki kwiatowe, de 
koracja balkonów, okien, werand i t. p. 

Ogólna wartość nagród wynosi ponad 
400 zł, przy czym w dziale premij zgło” 
siło udział 8 największych firm ogrodni 
czych w kraju, jak C. Ulrich, B. Hoza- 
kowski, P. Hoser, E. Freege, W. Garnu- 
szewski, Zakład „Azoł” w Jaworznie, Za- 
rząd Szkółek maj. Godzisz i inne. 

W dniu 19 bm. na zakończenie „Ty- 
godnia'* w sali miejscowego kina Polonia 
odbędzie się uroczysta akademia, na któ 
rej zostaną wręczone nagrody. 

' JA. 

Przystanek w Iwių 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo” 

wych w Wilnłe podaje do publicznej 

wiadomości, że w dniu 16 bm. otwiera 

sią słacja wąskotorowa w Iwlu na kolel 

wąskotorowej Gawia — Iwle dla odprawy 

osób | bagażu oraz przewozu przesyłek 

wagonowych I drobnicowych. Stacja jest 

obsadzona przez agenta handlowego, któ 

ry będzie załatwiał czynności związane 

z przewozami. 

  

KRONIKA 
NIEŚWIESKA * 

— Zaczynają się pożary suszarni lnu. 

£ powodu nieostroźnego obchodzenia się z 

ogniem spłonęła we wsi Sławkowo, gm. ho- 

veźniańskiej, suszarnia Inu. Wraz z urzą- 

dzeniami spłonęła duża ilość Inu, należącego 

do mieszkańca Sławkowa Ratomskiego. 

— Udział lurlności pow. nieświeskiego w 

dobrowolnych ofisrach na cele spolcczno- 

narodowe w roku 1937 przedstawia się na- 

stępująco: według protokułu z dnia 31. У. 

1937 r. na Zimową Pomoc Bezrobotnym ze- 

breno ogółem 31.607.16 zł. — udział przy- 

jsło 20647 ofiarodawców, w czym rolników 

17400; według. protokułu z dnia 10. VIIL 

1937 r. na Fundusz Obrony Narodowej ze- 

breno 31.594.52 zł, — udział przyjęło 28675 
ofiarodawców, w czym rolników 21654; we- 
dług protokułu z dnia 1 września 1937 r. na 

Furdacje Samolotów dla Armii zebrano 

31.538.50 zł. — udział przyjęło 30780 ofiaro- 

dawcó” w czym rolników 26630. 

— Przedszkole we wsi Holowacze Istnie- 

jacy we wsi Hołowacze, gm. hrycewickiej, 
sc'onowy dzieciniec dla dzieci bezrolnych 

rodzin wiejskich, został przekształcony na 

stałe przedszkole. W ten sposób ubogie dzie- 
cl nadgranicznych wsł i zaścianków będą 

przez cały rok otoczone troskliwą opieką 

wychowawczą i dobrze dożywiane. Stały ten 

dzieciniee prowadzi ZPOK. 

— Straty spowodowane klęską tegoracz- 
nej posuchy według oficjalnych danych na 
terenie gminy snowskiej, pow. nieświeskie- 

go przedstawiają się następująco: Żyto wy- 
ginęło w 20 proc., pszenica w 30 proc., koni 
czyna w 50 proc, owies i jęczmień w 50 

proc., rośliny motylkowe w 80 proc. Wy- 

dział Powiatowy dotkniętym klęską rolni- 
kom przyszedł z wydatną pomocą. 

PIŃŚKA 
— Poświęcenie Banku Gospodarstwa 

Krajowego. W osłatnich dniach września 
br. ma nasłąpić poświęcenie nowootwar- 
tej w Pińsku ekspozytury Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. Dyrektor ekspozytury 
p. Bogucki oświadczył, że na uroczystość 
ma przybyć prezes BGK gen. Górecki lub 
v-prezes p. Kożuchowski. 

Piński oddział banku rozpoczął swą 
działalność udzieleniem na rozbudowę 
miasta sumy 70 tys. zł. 

Plaga „naganłaczy”, którymi posługu- 
ją się niektórzy przedstawiciele wolnych 

zawodów w Pińsku, znalazła się ostatnio 

przed sądem starościńskim. 
Niejaki Jurkiewicz uprowadził klijenta 

z przed drzwi jednego z adwokatów, by 
skierować go do innego. 

Przyłapany na tej czynności odpowia- 
dał niedawno w trybie karno-administra 
cyjnym i skazany został na 50 zł grzywny 

i 2 tygodnie bezwzględnego aresztu. 
Druga podobna sprawa jest w toku 

tozpoznawania przez karno-admin'stracyj 
ny referat starostwa. 

— Zabiiy przez byka. Mieszk. wsi 
Wżłowicze Jakub Weryg, 60 lat, został 
napadnięty przez sładnika. Nieszczęśliwy 
zosłał przebiły rogiem i poniósł śmierć 

— Kradzież większej gotówki. Czaso- 
wo zamieszkały w m. Serniki Mikołaj $o- 
zonowicz zameldował policji, że skra- 

dziono mu z mieszkania 300 zł i 200 

rykai rosyjskich w złocie.   

DZIŚNIEŃSKA 
—  Sfarosta powiatowy  dziśnieński 

ukarał za potajemny ubój bydła i wpro” 
wadzanie w obrół mięsa nieoznakowane 
go następujące osoby: 

Abrama Fejgielmana i Mendela Sła- 
wina z Głębokiego po jednym miesiącu 
aresztu oraz 9 osób grzywną w łącznej 
wysokości 350 zł. We wszystkich spra- 
wach orzeczono nadło konfiskatę zajęte- 
go mięsa, 

— Chrześcijańska spółka roln-handlo 
wa. Niedawno powstała w Giębokiem 
Spółka Chrześcijańska Rolniczo-Handlowa 
zorganizowana na terenie powiatu dzi- 
śnieńskiego dla skupu owoców. W ciągu 
ubiegłego tygodnia spółka ta zdołała 
zakupić 6 wagonów owoców, wysyłając | 

je do Warszawy i Kałowic. Skupywana” 
jabłka płacono po 10—!13 gr za kilogram. 

WOŁOŻYŃSKA 
Wołożyn wita wracające wojsko 

z ćwiczeń. W dn. 9 bm., o godz. 17 zro- 
biło się rojno I gwarno. Domy zostały 
przyozdobione flagami państwowymi. 

Ulicą Wileńską dążyły gromadki stęsk 
nionych żon z naręczami kwiatów, aby je 
wręczyć swoim rycerzom. Dążyli na po- 
wiłanie wojsku i mieszkańcy miasta. 

Wyszły na powitanie i dzieci szkoły 
powsz. w Wołożynie, kłóre bodaj najbar 
dziej entuzjastycznie wiłały żołnierzy, ob 
rzucając ich rzęsiście kwieciem. Specjalne 
naręcza kwiatów od dzieci szkolnych o* 
trzymałi pułk. dypl. Frączek i mjr. Dem- 

biński. (i). 

— W dniu 8 września rb. zmarł Wajman 

Mikołaj dyr. KKO w Wołożynie. Ś. p. Waj- 

man liczył 49 lat. Na terenie Wołożyna pra- 

cował od 1927 r. jako dyr. KKO. t. j. od 

chwil jej założenia. Całą duszą był oddany 

pracy. Wolne od pracy zawodowej chwile - 

poświęcał instytucjom społecznym, kiópe tak 

samo głęboko leżały Mu na sercu. Do 0s- 

tatnicj chwili był prezesem Zarządu Oddzia 

łu Związku Straży Pożarnych, członkiem ho 

ncrowym Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Woełożynie. Dzięki Jego zapobiegliwości Och. 

Straż Poż. w Wołożynie nabyła auto-pogoto- 

wie i wybudowała garaż. Jako członek Ra- 

dy Miejskiej w Wołożynie zdobył sobie sza- 

cunek i poważanie kolegów i całego miejsco- 

wego społeczeństwa. To też w dniu ckspor- 

tecji za Jego trumną szedł tłam. Trumnę 

nieśli strażacy O. S. Pož. w Wołożynie. Os- 

tatnie pożegnalne przemówienie nad grobem 

wygłosił p. Szwed Stanisław, burmistyz Wo- 

łożyna. (2) 

— GWAŁT POD GROŻBĄ ZABÓJST- 
WA Duszkiewicz Mara, lat 22, panna, 

zamieszkała we wsł Dworzyszcze, gm. wo 
tożyńskiej, zamełdowała na post. w Wo- 
łożynie, że w czerwcu br. gdy pasia 
krowę na polu przy tejże wsi, przyszedł 
do niej stryjeczny brat Daszkiewicz Sie- 

fan, lat 25, mieszk. tejże wsl 1 pod 

groźbą zabójstwa dokonał na niej gwałtu, 

od którego zaszła w ciążę. 

Gdyby nle ciąża — o zajściu nie by 

taby meldowała. 5 . 

SZCZUCZYŃSKA 
— Budowa Liceum Pedagogicznego 

w Szczuczynie. W sobotę odbyła się w 
Szczuczynie uroczystość poświęcenia ka- 
mienia węgielnego pod budowę Liceum 
Pedagogicznego. Na uroczystości obecny 
był starosta Kowalski, Aktu poświęcenia 
dokonał ks, Dybiec. 

Koszt budowy Liceum obliczono na 
pół mil. złotych. 

— Z okazji „Tygodnia Sirażaka' od- 
była się zabawa taneczna na cele siraży 
pożarnej. Dochód 80 zł. 

— Poświęcenie ncwej szkoły po” 
wszechnej w Żołudku. W obecności Wo- 
jewody Nowogr. płk. Sokołowskiego, Sta 

rosły Szczuczyńskiego Kowalskiego i licz 
nych gości, został dokonany akt poświę 

cenia nowej szkoły powszechnej w Żo- 

łudku. Wygłoszono przemówienia. Wo* 

jewodę wiłano b. serdecznie. 

WOŁKOWYSKA 
— $kazanie 47 komunistów z Piasek. Sąd 

Okręgowy w Grodnie na sesji wyjazdowej w 

Wołkowysku rczpoznawał sprawę likwida- 

cji Rej. Kom. Kom. Zw. Młodzieży Zach. 

Białorusi i KPZB w Piaskach, pow. wołko- 

wyskiego. W wyniku rozprawy zostali ska- 

zani: Mendel Sejfer na 7 lat więzienia, Icko 

Cypin, Motel Lejb i Leon Nowik po 6 lat 

więzienia, Dawid Arlin, Chona Joselewicz 

Rywka Cypin po 5 lat więzienia, Efron Zy- 

niej i Maksym Możejko po 4 lata więzienia, 

Aleksander Nowik, Aleksy Zając, Jan Dere- 

czyk, Michla Lejb, Michał Gonczar i Chona 

Kozakowski po 3 lata więzienia, Jan Kare- 

wik i Andrzej Kadacz po półtora roku wię- 

"
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zienia, oraz Jan Kul, Maker Karewik, Jan- 

Oleszkiewicz, Jerzy Zašcienczyk, Ло!р Ja- 

kubik, Julian Sadowski, Szymon Tarymė, 

Pictr Nowik, Nieścier Možejko, Aleksander _ 

Jakubik, Michał Zając, Wasyl Kacacz, Anto- 

ni Stelmach, Józef Kadacz, Michał Szulgacz, 

Jan Stelmach, Szepszeł Lampert z Wołtny, 

Mowsza Cypin, Chackiel Gypin, Szymel Krep, 

Ewel-Jewel Lampert, Srul Willer, Hirsz Ef- 

ron, Lejba Nowik, Nisel Cypin, Piotr Czub- 

ryk, Josel Narodowski į Szmuel-Zajdel Da- 

nielewicz — po 2 lata więzienia. 

Dziesięciu ostalnim skazanym, wykona 

nie kary zostało zawieszone na przeciąg 

lat pięciu.



KRONIKA 
WILEŃSKA 

LYŻURY /.PTEK: 

2 zag w nocy dyżurują następujące ap 
eki: 

Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
S-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23); Turgiela I 
Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysockie 
go (Wielka 3). 

Ponadło słale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

FRET E 

Į ` HOTEL 

1 „ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
TRL IAR 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny - „Ceny preystųpiie, 
Telefony w pokojach Winda osobowa | 

    

  

      

MIEJSKA. 

— W związku z uroczystościami po 
witania powracającego ż manewrów woj 
ska i nadanie gminie m. Wilna odznak 
pułkowych — biura zarządu miejskiego 

$ dniu 15 bm. będą czynne do godz. 
-ej. 

— Popyt na prąd gospodarczy wzra- 
sła. W ostatnich tygodniach popyt na 

prąd gospodarczy poważnie wzrósł, skut 
iem czego w elektrowni miejskiej w Wil 

nie zabrakło liczników. Przeciętnie tygod 

niowe zapotrzebowanie wyraża się sumą 
100 liczników. 

— Częściowe wyłączenie prądu. Dnia 
15 września zostanie wyłączony prąd ele 
ktryczny od godz. 9—15 na następują” 

,  £ych ulicach: Bazyliańska, Końska, Ostro 
р bramska i Kolejowa. 

1 — Komunikat Zarzędu Miasta w sprawie 
paałen Słuszków. Aczkolwiek Zarząd Miej- 
ski mając na uwadze wielką wartość zabyt- 
kową b. pałacu Słuszków w którym miesz- 

*czą się obecnie więzienia wojskowe na Anto 
kolu- nawiązał kontakt z władzami wojsko- 
„wymi-w sprawie przekazania wspomnianego 
pałacu miastu, to jednak toczące się pertark 
tacje w niczem nie upoważniają opinii publi 
cznej do wyciągania wniosków iż pałac 

- Słuszków w roku przyszłym zostanie przeka 
F skany. miastu, a więzienia wojskowe przenie 

sicne będą do innego pomieszczenia. Tego 

Tedzaju enuncjacje podawane w prasie miej 
Sczwej.pozbawione są wsżeikich podstaw. 

— Zmniejszenie się cksmisy| mieszkania- 

wych. W ciągn bież. miesiąca daje się zau- 

ważyć zmniejszenie się eksmisyj mieszkanio 

wych. Do dnia dzisiejszego na terenie mia- 
{ "2 wyeksmitowano 11 rodzin. W miesią- 

tsch poprzednich liczba eksmisyj mieszka- 
nicwych wahała się od 2 do 5 rodzin dzien 

nie. Wyeksmitowanym przychodzi z pomocą 
miejska opieka społeczna. 

s 

Ze ZWIAZKÓW 1 STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Związku 

Oficerów Rezerwy wzywa swych  człon- 
ków do gremialnego stawienia się po za 
kończeniu pracy biurowej przy rogałce 

) Przy ul. W. Pohulanka u figury Św. Jacka 
dlla powiłania serdecznego oddziałów 
<ojskowych powracających z manewrów. 
k W dniu 13 bm, odbylo się v- košelele 

sakė © godz. 9 rano uroczyste nabo- 
Rój A za duszę 4. p. Stanisława 

„Qrłę* w Pabianicac] i 
€lu tragiczną w rep S e 
sie zawodów kolarskich Łodzi. Ad 
stwo odprawił dziekan parafii wojsk. ks. dr. 

m
a
.
"
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KONRAD TRANI 

ZEMS 
„Pan Mairon, przedstawiciel szwedzkiej firmy wy 5 

robów stalowych, często wyjeżdżał w sprawach han- 

dlowych, Czasami towarzyszyła mu 

żach małżonka, Stosunków z sąsiadami nie utrzymy- 
| Wali, pani Mairoń sama zajmowała 

| kawym sąsiadkom. 
К Nie 

Piotr powiedział: 

— (o? Wychodzisz! Dokąd? 
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i cież znacie się bardzo mało! Zdaje 
Nszystkiem powienieneś wyspać się! I 

członuka kir” u sportowego в 

Bospodarstwem. — Niezwykle gospodarna kobietal 

"- £apewniała dozorezyni, której jeden jedyny raz 
udało się zajrzeć do mieszkania państwa Mairon, gdy 
Pękła rura gazowa. — Eleganckie mebłe, komfort, 
R wszystko lśni czystością — opowiadała potem cie- 

minęło pół godziny od powrotu do domu, 
a na kuchni zahuezał wesoło ogień. Madeleine prze- 
brała się zamierzała właśnie iść po zakupy, kiedy 

— O mnie się nie kłopocz, zaraz wychodzę. 

— Muszę rozejrzeć się za Henzi'm. 

— Oszałałeś chyba! Co za nagła miłość! Prze- 

12 września rb. o godz. % rano, na inten- 

tj? pomyślnego rozpo zęcia piacy Strzelczyń 

w naszym roku wyszkoleniowym, zostało od 

prawione nabożeństwo w kaplicy Ost-obram 

shiej W czasie nabożeństwa Śpiewał chór 
Strzelczyń, 

Ks. Dr. P. Śledziewski nawiązując do 

rocznicy Zwycięstwa Króla Jana Sobieskie- 

go pod Wiedniem w podniosłych sło: ach, 

podkreślił znaczenie zwycięstwa chrześcijan 

i nawiązał do aktualnych zagadnień obron 

ności kra'u i roli, jaką odgrywa w tym zagad 

nieniu Przysposobienie Wojskowe i Obywa- 
tciskie Kobiety. Następnie życzył zebranym 

Strzelczyniom owocnej pracy. 

O godz. 10 po wysłuchaniu nabożeństwa 

| kazania, Strzeiczynie i Orlęta żeńskie w 

grupie zwartej pomaszerowały na Rossę, 

alby złożyć tam hołd Sercu Pierwszego Mar- 

szrłka Polski Józefa Piłsudsiego. Po złoże 

nin na płycie wiązanki z białych chryzan- 

tem p. Tuszyńska J., Komendantka Pracy 

Kobiet przy Wileńskim Podokręgu Związku 

Strzeleckiego, przyjęła przyrzeczenie władz 

powiatowych, przemawiał wiceprezes Po- 

w'atn p. Ostrowski . 

O godz. 10 m. 50 Oddział Strzelczyń prze 

  

KINA I FILMY 
„BOHATEROWIE MORZA*. 

(Casino) 2) 

Bohaterem jest tu przede wszystkim Ma- 

nnel, szlachetny okaz zakochanego w morzu, 

czystego sercem rybaka. Postać tę znakomi 

cie odtworzył inteligentny aktor, Spencer 

Tracy. Wątek jest nikły, chwilami za „pe- 

dagogiczny”* i za łatwy w tempie. Tak to 

zazwyczaj zdarza się z filmowanymi powieś- 

ciami... 

Krnąbrnego i zdeprawowanego bogact- 

wem chłopca Manuel ratuje z morza i zabie- 

ra na rybacki statek. Dziecko początkowo ka 

prysi, „stawia się* — wreszcie zadziorność 

topnicje pod ciepłem prostych słów nieuczo 

ne; mądrości i pięknych piosenek przyjacie- 

la Freddie Bartholomew, mały rozpieszczo 

ny lord, doskonale wyczuł wszystkie subtel- | 

neści swojej filmowej sylwetki, świetnie ją 

załamał i podkreślił dramat chłopca, który 

moralnie przerósł swojc dotychczasowe śro- 

dewisko. Sceny „sercowe”* między Manuelem 

a malcem wypedły świetnie. 

Niezwykle starannie opracowano również 

15, co jest u Kiplinga najistotniejsze — życje 

na morzu. Surowe codzienne sprawy, prosłac 

kie żarty, przekomarzania się między zało 

gumi — utrzymane są w słyłu, może nawet... 

przetrzymane. į 

Gdyby postarano się o rozbudowanie ca 

kści epizodami lub przynajmniej pozwoło- 

no „wygrać” się statystom — film nabrałby 

barwy, a staranność nie nażyłaby chwiłami, 

jako diužyzna Odezuwalo się przede wszyst 

kim brak typów „twarzowych” i zbyt wiele 

I dysiansu między bohaterami filmu, a resztą, 

i zn. morza. Szkoda również, że to „ostat- 

nic wrażenie" popsuto tandetnym finałem. 

Scena nabożeństwa na brzegu wyglądała, jak 

wycięta z PAT-a akademia — a wleczenie 

| tedki (na kółkach!) za samochodem wyraź 

  
nie zakrawało na kabaret. 

Nad program Pat, rysunkówka i sporio- 

wy dodatek z radami, wyłiczeniami i „abra 

kadabrą" lekkoatletycznej matematyki. 

Trzeba przynajmniej pięć lat skakać o 

tyczce, żeby to zrozumieć! wah. - 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Apół- 

dzielnię Przeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

PARKER DTS 

Piotr Šledziewski Na nabożeństwie obecni 

byli: prżedstawiciel Zarz. Wojewódzkiego 

, Z. P. M. P. „Orlę”, przedstawiciele poszcze- 

„KURJER WILEŃSKI: 16, IX. 1937 

Otwarcie I podchorążówki żeńskiej w Wilnie 
ms szerował ul. Wietką przęz miasto do świe 
tlcy Akademickiego Oddzizłu Zw. Strzelec- 

kiego, mieszczącego się przy ul. Młynowej 

Nr. 2. 

NOWY ODDZIAF. ZEŃSKA PODCHO- 
RĄZÓWKA. 

O godz. 1i m. 30 p. Swierkoszówna M. 

— komendantka powiatu zakomunikowała 

zcbranym © postanowieniach Władz Podok- 

ręgu o założeniu nowego Oddziału Żeńskie- 
go przy Podokręgu Wileńsk m, który będzie 

Pierwszą Podchorążuwką dla Strzelczyń z 

siedzibą przy ul. Młynowej Nr. 2. Na sta- 

nowiska kierownicze Podchorążówki, Pod 

okręg mianował następujące panie: Pittne- 

rową na kierowniczkę Precy Kobiet i na 
komendantkę p. Annę Miziewiczównę, do- 
tychczasową komendantkę Ocdziału dziel- 

nicy „Zarzecze“, 

P. Łaszczyńska O, — zastępczyni komen- 

dentki P. K. Powiatu odc”ytała program i 
wytyczne pracy wyszkoleniówo - wychowaw 

czej na rok 1937—1938, 

Na zakończenie uroczystości organizacy|- 

nej P. K. Strzelczyń zostały odśpiewane pie 
41: Organizacyjna, I Brygada i Modlitwa. 

J. Decorhalis. 

Wiadomości radiowe 
„RÓŻNE WARSZTATY LITERACKIE” 
Ciekawy szkic literacki — w radio. 

Od paru miesięcy Polskie Radio nada 
je cykl szkiców literackich p. t. „Z moje 
go warszłału”, Są to zwierzenia szeregu 
pisarzy i poetów oświetlające metody I 
technikę ich pracy twórczej. Do tej pory 
wypowiadali się pisarze żywi, teraz — za 
pośrednictwem Jana Lorentowicza — ra 
diosłuchacze będą mogli wejrzeć w tajni 
kl twórczości znakomiłych nieżyjących 
już autorów polskich | obcych, jak Rey 
mont, Żeromski, Zola, Flauberł i inni. Cie 
kawe szczegóły i drobiazgi z tych nie- 
czynnych już dziś „warształów” będą te 
matem audycji w dniu 15 września o go 
dzinie 16,00, której tytuł brzmi: „Różne 
warsztaty pisarskie”, : 

„NA POLSKĄ NUTĘ“ 
Transmisja z Targów Wschodnich. 
nLwowski Chór Solistów” znany już 

dobrze radiosłuchaczom, wystąpi przed 
mikrofonem zainstalowanym w Pawilonie 

Radiowym na Targach Wschodnich, dnia 
15 września o godz. 16,15. Program za 

wiera pieśni polskie oparte. na nucie lu 
dowej, w opracowaniu _ Garbusińskiego, 
Niewiadomskiego, Moniuszki, i Lechna- 
na. Śpiewać będzie również p. Zołia 
Charłampowiczówna pieśni Lipskiego, Że 
leńskiego, Friemanna i Niewiadomskiego. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dziś „we środę dnia bm. grana bę- 

dzie operetka Leo Falla „ROŻA STAMBU- 

ŁU”. Ceny miejsc zniżone. : 

— W piatek, dnia 17 Kn. dane Ъейте 
przedstawienie po cenach propagandowych 

ma które złoży się operetka p, t. „DZWONY 

z CORNEVILLE“. 

— „NOC W WENECJI” przepiękna ta 

operetka ukaże się Taz jeden tylko jako 

przedstawienie propagendowe w przyszły 

poniedziałek. 

— „WIEDENSKA KREW" jedna z naj- 

piękniejszych operetek J. Siranssa obecnie 
jest w próbach pod kierownietwem reżyser- 

skim Mieczysława Dowmunt. . 

— ROZPOCZĘCIE SEZONU ZIMOWEGO. 

Sezon zimowy jubileuszowy, bowiem w tym 

miesiąca mija pięć lat istnienia Teatru Mu- 

zycznego „Lutnia”, będzie rozpoczęty w dniu 

15 paździeśnika oporetką Abialiama, grywa- 

na zwykle na scenach operowych „KWIAT     | gólnych kół orar zaproszeni goście i sym- 
petycy Zjednoczenia. HAWAJU". 

  

RADIO 
ŚRODA, dnia 15 września 1937. 

6,15 Pieśń poranna. 6,18 Gina styka, 6,38 
Muzyka. 7,00 Muzyka z płvt. 9,00 Audycja 
dla szkół 8,10 Przerwa. 11,15 Pięcioro w jed 
nym strączku — bajka Ande sena. 11,40 
Pieśni z ogrodu Francji. 11,57 Sygnał czasu 
| hejnał. 12.03 Tziennik południowy. 12,.5 
Transmisja z otwarcia Wystwy Rad'owej 
w Wilnie. 12,25 Foncerł Ог у Salono- 
wej. 13.00 Muzyka popularna. 14,05 Przer- 
wa. 15.00 Piotr Kreuder ga. 15,10 Życie kul 
turalne. 15.15 .Wvhór narzeczonej” . с. 
noweli E. T. Hoffmana. 15,25 Melodie operet 
kowe. 15,45 Wiadomośc: gospodarcze, 16.7] 
Różne warsztaty pisarskie - szkice literacki, 
18,15 Na polską nutę — kor-.rt. 16.45 Od- 
dziełv partvzanckie na Wileńszczyźnie w r. 
1919 — odczyt wygł. « . Walerian Thark'e- 
wicz. 17 00 Koncert Orkiestry Filh "monfi. 
17,50 Sztuczna guma — pogadanka. 18.00 
Chwila Rinrą SłudiAw. 1810 7 dawiej vu- 
zyki. 18,30 „O badaniach socjologicznych 
wsi“ — posadanka. 18.40 Program na czwar 
lek 18.45 Wileńskie wiadomości sportowe. 
18.50 Sprawozdanie z zakończenia prac Kon 
gresu Tnżynierów we Lwowie. 19.00 Koncert 
pepularny. 1940 Skrzynka oeó!lna prowadzi 
dyr. Janusz Żnłowski. 19.50 Wiadomości 
sportowe. 2009 Ludowa muzvka taneczna. 

% Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadan- 
Э) 91 00 Konrert Chopinowski w  =k. Hen- 
ryka Sztompkl. 21.45 „Ogniwa“ — opowia- 
dania F*ev Orzeszkoweł. 2200 Ronem -- 

оаы ТЕ аоаа 18 Лра х ал POCIE 

ków. 22,50 Ostatnie wiadomości. 23,00 Tań- 
rzymy. 23,10 Fraszki na dobranoc. 23,30 Za- 
kcńczenie programu. 

CZWARTEK, dnia 16 września 1937, 

6,15 Pieśń peranna. 6,18 Gimnastyka. 6,38 
Muzyka. 7.00 Dziennik poranny. 7,10 Muzy- 
ka 800 Audvcia dla szkó* 810 Przerwa. 
11,15 Dawni klasycy — poranck muzyczny 
Alo eina 14 A Edwa-d Grier —- Snia 
liryczna. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 
Dziennik południowy. 12,15 Pasieka we wrze 
šniu — nogadanka. 12.25 Koncurt dętej or- 
kiestry B. B. O. 13.00 Muzykr popularna. 
14,05 Przerwa. 15,00 Wesołv fortepian. 15.10 
Žvice kulturałne. 1515 _.Wvhor narzeczo- 
nej“ d. e. noweli E. T. Hoffmana, 15,25 Wi- 
leński poradnik sportowy. 15.39 Rew a nio- 
stntrarzy. 1544 Wiadomości gospodarcze. 
16.00 Na siodelku metocykla — pogadanka 
dla drieci. 16.15 Utwory na d:7a fortepiany. 
16.45 Niewidomi, którzy widza — reportaż. 
17.0 Z wesołą piosenką przez Targi — kon- 
cert rozrywkowy 1750 Poradnik sportowy. 
13.00 Chwilka liiewska. 18,10 Spacer po Wy 
stawie Radiowej — prow. Tadens7 Ru'sie- 
wez. 18.20 Koncert ze studia na Wystawie 
Radiowej Maryli de Wolley. 18.40 Program 
na piątek. 1845 Wileńskie w'adamości nar 
towe, 18,50 Pcygadanka. 19.00 „Kasper Kar- 
HūAski“ — dramat Wł. Syrokomli w radio- 
fon'zacji Tadon<za Pan4o..sk'eso. 19.40 Pa 
gadanka. 19.50 Wiadomości sportowe. 20.00 
Najnowsze tańce grywane w Teatrze Roz- 
n:sitości na balach, maskarzdach i w ogró- 
dech wód mineralnvch, 20.45 Dziennik wi”- 
rzorny. 20.55 Wiadomości rolnicze, 21.05 
Najnowsze tańce grywane w. rewiach, fil 
mach i dancingach. 21.45 „Ogniwa* — no- 
cudanka Flizv Orzeszkowej. 9200 Recitał 
triewaczy Luhy Lewiekie. 2220 Wsnółe.e- 
sra muzyka francuska, 22.50 Ostatnie wia- 
demości. 2300 Tańczymy. 23.10 Fraszki na 
fehranar. 90 Fotażn=an'2 nomen 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI 

'W myśł paw, 83 rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 25. VI. 1832 r. o postępowa- 
niu egzekucyjnym władz Skarbowych (Dz. 
U R.P. Nr 62, poz. 580) Urząd Skarbowy 
w Stołpcach podaje do ogólnej wiadomości, 
że dnia 22 września 1937 r, o godz. 12 w 
fotw. Grań gminy rubieżewickiej celem ure- 
gulowania zaległych należności na rzecz ró- 
żnych wierzycieli odbędzie się sprzedaż z 
kcytacji niżej wymienionych ruchomości. 
należących do Szłomy Gurwicza i Hirsza 
Goldberga zam. w folw. Grań, gminy rubie- 
żewiekiej: 

Budulee sosnowy w ilości 550 m5, oszaco 
wany na zł. 5.900. 

Z uwagi na to. że licytacja, wyznaczona w 
pierwszym terminie na dzień 18 czerwca 
1937 r. nie doszła do skutku, wymienione 
wyżej przedmioty, w mvćł par. 92. powołane 
go na wstępie zenia mogą być 
sprzedane za crnę niższą 0d oszacowania. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dniu 
licytacji. 

Naczelnik Umzędu 

(-) T. Rosłoiewski   

> 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 14-września 1937 r. 
Ceny za towar średniei handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 
*-co wag. st zał.) Ziemiopłody — w ladun- 
«ach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych 
Żyto I stand. 66 g/l 2375 2450 

” n « 60. 23.25 23.75 

Dszanica I + 230 $ 2850 29.50 

Р 1 "i, 28.— 28.50 

Jęczmień I „678/673 „ (kasz.) — =; 

„ I „6894 > 195020 
„ MI „6205, (past) 1850 1950 

Owies 1 „ 468, ; 2,— 72— 
. II m 445 „ 19.—::20.— 

Gryka ||, 60, МЫ 
Mąka pszen, gat, I 0—65% 4450 45— 

„ ‚ » I-A65—70% ле 
„ » » ПА 50- 65% - 33— 314— 
” » „ Ill 65—70% 28,— 29— 

” „ pastewna 2350 24— 

„ żytnia gat, | 0—50% 36.— 36.50 

. » „ 1 0—65% 3350 34.— 

» - „ Il 50—5% 26-— 26.50 

» „ „Tazowa do 9545 - 2550. 26.— 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 16,— 1650 

„ żytnie przem stand. 15.— 15.50 

Siemię Iniane b. 90% f-co w. s.z. 3950 40.50 

Len trzepany stand, Horo- 
dziej b. I sk. 216.50 1840.— 1880.— 

Len trzepany stand. Miory 
« SDK 850.—  890.— 

    

przygotowuje doświadczony b naucz 
g'mn w zakregie programu nowego 

1 dawnego typu gimn Specjalność pal 
ski, malamutvka fizyka przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna 
Zgłoszenia. do redakcji „Kurjera Wi. 
-leńskiego" po godz 7.30 wierz uh 
telefonicznie nr 4 84. pakńj 45 ad 

godz 11 rano do 7 wiecz 
SERADWESYTOTWKDE   

Sygnatura: I Km. 353436 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI  NIERL( HOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
rewiru l-go fan Pyszkowski, mający kancela 
rię w Słonimie, ul, Kościuszki Nr. 8, na 
podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do 

. publicznej wiadomości, że dnia.21 październi 
ka 1937 r. o godz. 11 w Sądzie Grodzkim w 
Słonimie, sala 3, edbędzie się sprzedaż w 

-Grodze publicznego przetargu, należącej do 
dlużników Boiesława i Emilii Korolków nie- 
ruchomości ziemskiej rodowej „Rakowiea 
©7 П В х częścią uroczysk Służka i Rud- 
niea*, położonej w gm. Kostrowicze, pow. - 
słonimskiego, składającej się z 103 ha 
3937 mtr. kw. ziemi różnego rodzaju z budyn 
kami gospodarczymi, mającej urządzoną księ 
gą wieczystą Nr hip. 105/słon, dawny 2729, 
znajdującą się w wydz. hipotecznym przy 
Sądzie Okręgowym w Grodnie. 

Niernchomość oszacowana została na su- 
mę zł. 45.000, cena zaś wywołania wynosi 
zł 30.000— 

Przystępujący do przelargu winien jest 
złeżyć rekojmię w wysokości zł. 4.500. 

Rękojmię neleży złożyć w gotowiznie Juh 
w takich papierach wartościowych, badź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ 
rych wolno umieszczać fundusze małolet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwarłych części ceny gieł- 

dowej. 
Przy licyłacii będa zachowane ustawowe 

warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub- 
keznym obwieszczeniem nie bedą podane do 
wizdomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 

do Bcytacji ! przesądzenia własnaści ra 

rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. jeżeli osoby 

te przed rozpoczeciem przetargu mie złożą 

dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji, że 
uzyskały postanowienie włościwego sądu, fa 
kazniące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
Feytacją wolno ogladać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8-ei d 18-ej. akla zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w sądzie grodzkim w Słonimie, ul. Zam- 
kowa nr. 18, sala nr. 3. 

Dnia 13 września 1937 r. 
Konornik 

A) J. Pyszkowski. 
EEA PSS KI S SSE TSS SKAT PETZOWERO ROC DPZZO BERD OSZCZ RZY TBBEPOE EE ERĘEWEES ROT 

17 Henri 

FA 

w tych podró- 

AN ZGAGA z nim 
się niewielkiem 

się, że przede- 

jutro jest dzień   dzieży. 

ci nie ucieknie. Nie pilnego. 
-— Tak powiadasz? A może sądzisz, że mam zamiar 

sprzedać te świecidełka za marne grosze pierwszemu 

2 brzegu paserowi — pijawce? Ani mi się śni! Między \ 

nami mówiąc, wszystkie te kamyczki i perełki warte 

są przynajmniej pół miliona franków! Kiedyś w po- 

ciągu dąsała się na mnie, przyszedł mi do głowy 

wspaniały pomysł. Ale potrzeba mi do tego pomocni- 

ka, a Henri nadawałby się, jak nikt inny. Muszę 
pogadać jak najprędzej. 

Pierre zdjął płaski, miękki pasek, który nosił 

pod koszulą, i wydobył 2 niego kosztowności. 

— Cudowne są te perły — powiedziała Made- \ 

leine, wodząc błyszczącemi oczyma za naszyjnikiem. 

— Tylko się do nich nie przyzwyczajaj — pora- 

dził jej Pierre. — Nie stać nas jeszcze na takie świe- 

cidełka. Nie mówiąc już o tem, że uważam za czyste 

szaleństwo obwieszać się kapitałem, który nie przy- 

nosi ani grosza procentu. 

Pierre wiedział zreszłą, że Madeleine nigdy nie ) 

włożyłaby na siebie klejnotów pochodzących z kra- 

No tak, miała swoje grymasy, ale z tem 

wszystkiem była.z niej morowa kobieta. 

— Na co ci Henri? — zapytała Madeleine. 

Pierre zachichotała triumfująco, zapalił papiero- 

sa i wyłożył jej saój plan. : 

waniem. 

\ Pierre   

Madeleine słuchała z niesłebnącEm zaintereso- 

— Wcale dobry pomysł! — pochwaliła, kiedy 
skończył, — Nie mam mu nie do zarzucenia. Chyba 
to tylko, że rozłącza nas na jakie pół roku. | 

— Mój Boże, tych parę miesięcy zleci jak jedna 

chwila — pocieszył ją Piotr — a przedtem jeszcze 

pojedziemy na parotygodniowe wywczasy. Co wolisz: 

Jasny Brzeg czy jaką inną okolicę? I jeszcze jedno: 

| przyrzekam ci, że przez cały ten czas nie będziemy 

myśleć o interesach — dodał wspaniałomyślnie. 

— Naprawdę chcesz teraz wyjść? Nie wolałbyś 

położyć się spać? 

— Nie odkładaj na jutro tego, co masz zrobić 

dzisiaj — odpowiedział sentencjonałnie, — Czas nagli. 
Jeśli nie uda mi się wytropić Henri'ego, obejrzę się 

ta kim innym. Mam jednakże wrażenie, że on nada- 

wałby się najlepiej. 

— Wobec tego nie mam poco chodzić — zakon- 

kludowała Madeleine. 
į mieście, a dla mnie starczy domowych zapasów. 

Zjesz sobie. kolację na 

ucałował ją serdecznie w usta i czoło. 

i Mia łswoje grymasy, to prawda, ale z tem wszystkiem 

morowy był z niego chłop! 

D. c. n.).



Tylko u nas uroczy film polski 
i nięknv kolorowy nadprogram. 

2 KSIĄZATKO Łubieńska, 
BODO i in. 

  

CASINO | 
REREEPRKHR 
w-q pow. R. Kiplinqa. 
Spencer Tracy i Lionel Barrymore. 

HELIOS | 

serca 

Zabronione szczešcie 

Dziś, Tytan sezonu 

1937-38, który por- 

wie wyobraźnię 

„Kanitanowie zuchy*. 
Nad 

Dziś Potężny dramat miłosny 

Nad program: Dodatck kolorowy i aktualia. 

POLSKIE TINO 

ŚWIATOWID | 

w BLASKU 
działo szarego człowieka, 

DGMISKO | 

© 
  

Tabela ieterii 
5-ty dzień ciągnienia 4-ej klasy 39-ej Loterii Państw 

lili ciągnienie 

Gtówne wygrane 
10.000 zł.: 33011 126440 

„_5.000 zł.; 11858 81254 82287 
104977 

2.000 Zł.: 8588 9746 20624 
47482 52150 61914 72555 110558 
„124125 122418 134016 | 182342 
180915 . ‚ 

1.900 #1.; 39911 508390 / 54358 
„58640 61224 64228 82836 85957 
139396 173108 177292 . 181544 
38211 | CE ‹ 

Wygrane po 200 zł. 
29 111 222 45 72 828 55 595 620 

516 21 97 824 90 992 1049 224 - 98 
729 49 82 855 950 2027 378 649 824 
42 937 3063 309 18 436 507 17 24 
684 4041 89 155 479 565 738 5118 
415 573 78 648 827 6127 204 303 438 86 538 644 734 872 7189 457 68 582 
824 8155 69 200 85 872 97 419 607 44 666 9041 144 336 520 657 856 917 

10012 372 78 417 56 567 87 691 110 856 918 84 11180 666 801 15 
„12156 271 587 617 55 955 76 13111 
„406 22 69 72 504 85 609 81287 74 908 87 14049 94 254 330 54 79 481 
96 592 605 19 849 15049 205 17 90 482 63 66 72 86 518 57 606 88 933 16068 79 196 327 80 47 54 432 45 
61 625 990 17017 234 557 64 663 945 48 86 96 18010 54 67 186 288 
410 96 667 92 828 34 48 60 19117 84 
300 69 82 412 564 604 808 903 54 
59 93 

20030 34 347 56 50 698 725 89 
881 945 21011 41 296 806 70 431 34 520 789 874 81 920 22123 252 62 369 91 544 66 693 784 824 23361 463 613 908 24016 116 87 570 89 682 708 62 840 25093 289 327 467 701 20 83 
804 Gł 982 26008 21 121 27 250 57. 
344 653 870 83 972 27246 97 325 
454 511 616 778 93 28045 262 399 
467 512 76 91 795 976 29359 578 531 
61 661 70 751 874 947 

30004 136 281 622 77 825 88 963 
31188 318 59 698 706 28 85 821 985 
32110.31 45 245 937 33126 218 685 916 31 34030 173 248 305 401 3 35 
700 884 064 85063 75 291 305 49 875 
86012 322.502 92 621 757 05 882 
994 7092 269 422 32 75 514 

—. 38355 461 95 006 625 47 86 718 
800 42 9-00. 947 „39021115 29 466 
006 37 80 774 40051 109 518 45 68 
95 776 313 946 41000 35 82 195 229 
327 439 753 827 42088 110 81 239 
324 85 405 6 38 728 30 964 43055 86 95 202 38 48 72 307 443 593 617 
42 67 87 702 77 999 44028 169 470 
88 506 59 626 94 765 807 89 45057 64 250 74 434 504 631 89 767 866 8 46310 483 502 48 602 718 835 942 47139 48 257 66 491 529 670 965 48000 146 98 314 550 8 139 824 49056 145 451 506 684 TI В 1 
7 85 923 82 50151 260 456 547 a) 
20 51107 18 65 237 724 95 849 
52007 11 22 116 77 330 487 42 549 
607 791 960 53427 62 571 91 611 80 
758 54008 151 392 465 551 TT1 83 
55128 413 71 509 884 950 5600 120 
254 358 450 775 852 71 57074 258 
82 360 540 70 87 621 896 58114 83 
429 569 620 820 945 59016 245 428 
80 699 741 899 991 60195 397 8 
419 94726 926 61413 6 82 656 64 
222 808 998 62157 82 254 68 481 
502 (33 61901 63003 41 241 325 47 
86 429 595 828 904 64032 74 96 113 

    

Nowy triumf 
króla pieśni 

któregó falent wyniósł na wyżyny. 

Dziś czarująca, piękna 
biony amant NILS ASTN 
cję pełną miłości, 

STATNIA SERENADA 
"ram UROZMAŁCONE DODATKI. 

6;188071 80 227 64 70 309 558 658 

muzyki i słodyczy w filmie p. t. 

227 42 78 800 14 25 72 565 824 52 
929 50 65006 33 299 304 59 438 60 
809 14 6 29 66066 95 165 274 319 
Ti T01 7 41 848 88 975 67220 79 
840 638 726 958 68097 177 254 368 
610 27 30 814 927 69169 211 52 431 
547 58 64 607 51 83 864 99 70005 
28 181 90.284 316 59 75 98 424 49 
71136 96 234 95 6.386 418 759 821 
44 72071 272 382 464 648 723 67 
885 78018 169 71 95 208 13 46 443 
5 671 852 990 74008 55 107 48 243 
568 814 937 75201 386 664 974 - 

16064 206-660-792 861 77073 189 
267 350 564 605. 782 987 78046 79 240 
547 862 3 931 79238 57 64.552 17 689 
887 80091 191 286 510 649 77.791 909 
79 80091 191 286 510. 649 77 791 909 
79 81054 259 438 680 82127 524 71 
675_886 932 74 83166.248 19 93-348 
82 53 69 420 35 62 004 84034 300 85 
471 29 831 967 85139 72 220 369 529 
66 658 765 957 86077 105 16 49 204 
95 97 376 525 67 737 66 87046 197 
258 482 660 763 73 74 834 958 88193 
97 415 587 713 842 80050 124 346 489 
555 660 70 951 90222 328 4042 97 597 
644 735 809 991 91177 45 241 31 325 

Boliatorowie morza 
Impon. obsada' Freddie BARTHOLOMEW, program: Piękny: kolorowy dodatek i in. 

JANA KIEPURY -. 
SLONCA 

Nad program: Aktualia 

fak marzenie PAT PETERSON i ulu- 
ER stworzyli genialną cudowną krea- 

| Zu   Poe. seans. o 4-cj, w niedz, I św. o 2-ej. 

„KURJER WILENSKI“ 15, IX. 1937 
{ 

ААА 

Nauka i Wychowanie 
TVVVYYVVVYTYTYYYTYY7VYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYS 

CELINA SANDLER zawiadamia, že pro- 
wadzi zajęcia praktyczne tylko na Kursach 
Kosmetycznych Dr. Med. H. Łonżyńskiego, 
Warszawa, Place 3-ch Krzyży 11 m. 4, tele- 
fen 9-56-33, Początek Kursu 20 września. 

   

  

Prywatna Kocdukacyjna Szkoła Powszechna 
„NASZA SZKOŁA* t PRZEDSZKOLE 

B. MACHCEWICZOWEJ 
ul. Mickiewicza 19—22. 

Przyjmuje zapisy codziennie od 11—14 
Bczpłatne komplety jęz. francusk. i niemieck 

AAAAAAAAAALASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TYYYYYYYTYYYTYYYYYYYYYYVYVYYYYVYYTYVYVYYVY 

SŁOWNIK języka polskiego, 8 tomów ca- 

łość (7.541 stron, 15.082 s.palt wielkiej ósem 

ki) de sprzedania za pół ceny katalogowej. 

Wiadomość, aJgielłońska 10 m. 5 (Czytelnia) 

od godz. 11 do 19. 
— 

DOM MUROWANY sprzedam przy ul. 
Chełmskiej. Informacje: Kalwarvjska 12—5, 
wtorki, czwartki, soboty o godz. 5 do 6 w. 
Tamże sprzedają się meble i książki biblio- 
teczne. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

RÓŻNE 
VYYYYYYYYTYTYYYVYYYVYYVYYYYYYYVYTYYYYVYYYYYT 

ZGUBIONO PASZPORT zaę aniczny ło- 
tewski na imię Franciszka Waliszewskieso. 

lazcę uprasza się o dostarczenie według       

  

    adresu: Góra Bouffałowa 4, Dom Akademi- 
cki, pokój 305. 

Alisa AAAAAAAAAAAAAAAŠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel i Przemys! 
VYYVYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVYYYVT! 
Największy wybór OBUWIA 1a pań, panów, 
dzieci i młodzieży W. NOWICKI, Wilno, ul. 
Wielka 30. Pantofle ranne, gimnastyczne itd. SoLL nn 

Teraz czas sadzić truskawki i byliny 
EE muza ZaMawiać drzewka owocowe 
Poleca ogrodnictwo W. WELER Wilno, Sa- 
dowa 8, tel. 10-57. Sz. Kl. zapraszamy 
odwiedzać nasze szkółki. Cenniki wysyłamy 

bezpłatnie. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

LOKALE 
YYYVYYYYYYYYYTYYYYTYVYYVV' 

POKÓJ suchy, ciepły, jasny do wyna- 
jęcia dla solidnego ul. Wiwulskiego 6—21 

® 

  

POKÓJ słoneczny, umeblowany, z oso: 
nym wejściem. Uł. J. Jasińskiego 11 m. 8 
(wejście z zaułka Przejazdowego). 

POKÓJ duży z wygodami do wynajęcia 
ul. Mostowa 9 m. 5. 

„KAAAAAADAAAAADADAAAA AAAA AAAADAA AAA ŁAC AAAA 

PRACA 
TYYYYVYYYYVYYYVYVVYYVYVVYTYVYTYYVYVVVYYYYVY" 

POSZUKUJĘ POSADY do małej rodziny 
w charakterze pokojowej, lub do wszystkie- 
go. Oferty proszę kierować do administracji 
„Kurjera Wiieńskiego* pod „Młoda”. 

  

DŁUGOLETNIA kierowniczka kasyna 
urzędniczego w zagłębiu naftowym przyj- 
mie zarząd domem intel'gentnej jednej osc- 
by. Łaskawe zgłoszenia: „Kurjer Wileński” 
ul. Biskupa Bandurskiego Nr. 4 dla „Ma. 
Iopolanki“,   

INN KH 

AAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

LEKARZE YYYYYYYYYYYYYYVVVVVV' 
DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34 
tel. 18-66. Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 

  

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
YYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYTYYYYYYYYVYVYTYYYY 

ALUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-e, 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsiūskiego 5—14 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja. Ul. Greda 
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. 

    

  610 80 875 936 43 92025 210 29 394 
530 907 93170 269 837 74 94116 350 
58 463 735 808 967 95001 216 754 99 
561 98 910 14 42 96000 11 351 440 59 
684 810 97047 74 87 124 28 638 747 
896 98093 94 143 680 98 778 882 922 
99044 108 4 483 717 926 100098 260 506 30 51-644 764 865 101076 145 67 
499 530 73 91 668 843 57 911 102208 
324 441 741 48 961 103499 56 69 639 
67 752 812 82 920 43 34 57 104001 182 
253 305 79 852 027 63 105136 381 465 522 654 874 97 106290 346 48 490 545 
836 983 107070 10 22 205 04 322 55 
567 714 805 961 108002 154 623 34 
60 464 90 510 889 109090 322 437 41 | 
50 756 946 110037 74 150 69 357 75 
533 724 68 11985 112019 63 171 226 | 
552 113227 42 51 75 505 645 750 848 60 

114006 19 154 63 236 576 641 | 
115025 184 273 97 418 58 672 99 
873 930 116168 395 559 93 96 614 
726 814 996 117040 71 108 24 229 | 
31 85 696 118020 69 369 400 886 
946 119021 60 115 34 44 74 512| 
14 634 813 995 120026 566 709 23 
916 92 121044 188 290 122073 78. 
347 501 771 123064 306 98 456 
73 94 561 705 857 124158 92 228| 
93 3892 517 33 83 717 886 98 910i 
88 125040 230 302 5 93 420 554| 
605 39 734 935 126045 641 702 54; 
864 985 127147 210 500 681 713 
858 128014 110 91 305 94 408 17 
129123 42 94 210 544 718 826 75, 
180082 11 431 204 376 78 507 36 
98 882 131045 63 315 32 711 976! 
132080 367 489 565 831 64 99 901 
133008 118 77 272 337 478 505 61 
757 826 134059.159 62 67 205 72 
308 95 523 29 673 T8 736 135054 
479 848 89 717 63 827 186035 134. 
82 233 310 416 17 506 61 604 918 
187205 45 95 418 520 710 848 

178 909 189140 328 62 705 904 64 
140007 21 29 163 68 347 81 406 594 
720 97 843 91 904 141092 190 526 
722 801 77 142035 73 93 284 99 308 
596 653 837 40 901 43 62 143082 
628 824 31 945 144136 72 293 490 
579 618 23 72 703 910 145311 533 
97 642 718 933 146197 270 91 409 
$9 652 768 147062 228 82 319 479 
581 728 148145 375 629 75 709 15 
56 61 876 149087 346 74 478 587 
605 954 92 150137 95 225 500 717   

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
KontoP.K.O 700.312 Konto rozrachunkowe 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południe 
Adiministracja: tel. 99—czynna ad-godz 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie żwraca 

151151 372 405 527 735 97 824   

  

Przedstawiciele: 

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

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 
Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 1 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejkz 

  

152154 212 320 651 796 846 153212 | 
22 28 60 313 98 759 90 810 % 154038 
459 519 27 744 91 975 155093 115 63 
326 50 92 532 626 714 823 49 934 37 
156064 244 434 564 971 157009 424 
52 264 49 797 821 76 916 71 158265 
377 96 431 640 702 916 159001 2 80 
159 200 400 701 819 16003 36 79 287 
425 26 35 65 938 161234 56 360 402 
744 162039 371 401 640 49 785 892 
163012 21 80 116 60 300 593 820 85 
948 164086 267 353 64 584 764 816 933 
165021 51 133 493 633 785 95 99 811 
41 908 166085 120 29 953 71 167130 
260 480 583 601 66 937 84 1680 052 
24 54 82 370 589 90 707 55 876 900 
38 169029 43 115 384 412 603 736 75 
170181 207 73 88 310 64 558 761 86 
802 17 31 50 963 171037 59 61 146 54 
219 365 92. 627 172017 63 89 369 441 
616 765 805 931 173089 87 162 274 
522 29 804 910 68 174052 207 445 629 
44 904 175180 416 589 763 176132 252 
60 488 557 812 928 58 177267 95 315 
525 915 37 54 76 178310 16 52 895 
179183 223 90 315 180043 352 626 734 
855 924 181049 208 579 98 617 56 
182172 291 784 879 183630 55 701 17 
22 817 985 184082 161286 366 449 60 
64 569 97 637 178 871 185115 267 464 
86 536 692 723 60170 78 014 50 74 
92 186166 95 250 302 25 449 546 69 
637 66 744 78 850 992 187149 95 269 
80 790 890 188054 73 149 393 607 S55 
66 915 56 189084 490 652 93 866 

190076 89 224 321 62 460 529 
50 687 708 15 832 55 952 191014 83 
55 138 359 446 764 820 76 93 982 
192132 339 42 466 72 500 623 41 
193208 709 94 818 56 194120 44 
213 89 449 53 586 778 74 960 80 

ili ciągnienie 

. Wygrane po 200 zł. * 
110 337 47 484 616 1121 352 72 

740-858 23382 589 772 998 3115 289 
58 474 670 4051 146 260 480 879 
5145 17 718 16 901 9 6599 609 91 
7321 916 8562 661 80 973 9161 288 
76 821 10143 577 689 884 11092 118 22 607 12333 923 39 13636 859 948 14060 101 371 606 59 15266 538 615 
860 16071 45 346 67 516 26 626 17658 
18477 84 85 977 19857 483 623 

20281 542 748 858 901 78 21217 
508 74 708 996 22236 342 638 23015 
78 299 582 666 722 48 921 97 24385 
89 415 988 25851 923 26212 374 658 
763 96 888 27162 434 608 931 28042 
221 563 29058 443 510 30039 241 95 
806 50 96 708 50 876 31013 235 830 
591 804 32046 240 301 75 457 642 
33782 819 57 965 84015 402 518 
35036 167 220 354 572 877 908 36618 
738 915 37079 175 99 290 382 467 581 
38007 154 287 666 951 39581 832 63 40117 264 356 437 695 742 957 
41347 407 18 559 643 52 -737 831 42018 216 78 451 677 43081 339 
44084 132 418 808 903 45253 46165 
271 351 87 505 704 631 801 913 
47088 64 92 493 48391 784 803. 49085 

50559 885 953 51218 32-79 560 618 
806 45 75 52115 346 59 563 694 817 

| 92 922 23 53359 636 68 835 43 54098 170 55381 44 56008 57 652 57059 84 111 21 584 646 58050 177 214 319 991 59259 554 995%60225 Т11 27 92 912 13 98 62265 505 881 941 80 63025 178 364 541 90 706 11 858 64171 212 508 993 65360 647 66511 631 703 5 865 67121 51 358 618 22 32 61 779 950 69581 85 888 977 70049 57 101 58 61 348 77 463-92 667 838 925 71189 247 308 589 721 72087 95 259 318 609 785 73452 79 604 126 41 74283 534 91 75094 296 396 605 14 
76094 371 95 454 77003-78 186 213 344 426 668 720 26 74 960 78078 375 919 79205 810 608 80027 130 885 81009 167 358 433 777 876 82157 206 388 454 65 998 83181 283 650 721 84236 508 TIT 19 828 929 85067 

   

  

   

nicą 6 zł, 
Klec, Nieśwież. Słonim, 

   

   

  
w Wilnie 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
noszeniem do domu w kraju —3 zł,, za gra. 

na wsi. w miejscowościach gdzie nie ma 
urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

6; ul. Bisk: Bandursklego 4, tel. 3-4 

250 320 86503 22 892 87119 65 83 
| 259 700 29 888 41 88098 236 619 
89494 671 802 996 90157 78 368 77 
439 574 665 91431 58 678 85 840 44 
92471 509 89 670 91 867 92 915 
93176 252 918 94046 394 554 713 26 
74 95014 200 9 471 92 588 890 907 
Ti 6029 122 558 97051 108 81 220 
620 98080 281 361 76 801 27 998 
99389 448 563 604 976 

100578 614 60 101313 694 102343 
356 454 823 103189 539 714 886 
104056 665 770 842 105225 89 470 
106 158 61 71 875 420 699 726 
107048 111 208 388 622 108118 252 
459 809 56 74 109224 464 11065 
111365 508 85 618 70 112152 875 551 
760 T7 857 113118 804 18 114007 295 
454 527 902 115408 707 87 116100 
264 520 606 710 117383 949 79 940 
98 118186 119326 509 60 787 120065 
105 217 82 807 58 448 518 613 705 
891 121125 296 517 986 122119 27 90 
866 128099 108 890 124149 270 445 
125252 95 126528 91 723 85 883 
127256 615 95 128612 65 776 129054 

130080 588 849 131222 626 132061 
359 188880 925 134471 556 135487 
602 35 767 136095 468 137085 183 
227 400 801 971 138069 139412 14 49 
140188 92 201 738 77 828 65 141461 
641 54 716 884 148467 672 993 
144019 169 484 766 936 145288 632 
788 816 75 146006 124 62 261 595 
828 147014 79 89 523 772 888 916 
o 250 695 149116 219 93 397 

923 : 
150869 96 562 605 151233 152589 

589 764 153087 102 302 429 39 70 
154034 42 429 515 65 616 155049 88 
117 477 945 87 88 156504 774 89 953 
63 157079 841 158526 820 48 159035 
417 685 886 160065 123 871 161033 
425 706 815 162187 492 781 887 
163048 164207 99 349 95 546 165252 
603 166337 468 519 91 956 167295 
307 10 468 527 651 86 168221 908 
169354 622 725 170198 466 87 538 
47 905 24 171008 36 302 781 802 38 
112602 178837 501 898 912 174029 
811 175028 575 78 648 724 81 942 
176058 639 74 349 460 722 177368 
511_606 12 178168 308 514 601 3 179551 657 707 20 845 923 180257 
406 585 181074 182318 406 514 808 
183007 115 900 184025 128 258 402 37 576 83 772 890 185034 61 697 714 
186000 265 601 876 187213 638 704 158040 111 605 85 954 189164 544 58 709 69 90 830 190573 692 191103 
365 455 618 93 966 79 192133 193278 
615 27 194058 59 101 38 482 

IV c ągnienie 

„ Giėwne wygrane 
Stała dzienna wygrana zł. 20.000 

padła na nr, 39150 
10.000 zł, na nr. nr. 

148882 191866 
5.000 zł. na nr. nr. 54482 59066 
2.000 zł. na nr. nr. 952 3989 28819 

29542 30161 47345 56188 63096 
70470 114545 124250 155068 181344 186968 190345 

nr. 9522 77003 26070 26522 51044 51960 65107 65320 68219 
92569 113173 129970 131183 136430 138916 144254 149854 155492 161823 184454 185512 

Wygrane po 200 zł. 
50503 89 603 826 51006 584 864 52887 938 53295 576 991 54477 501 55193 325 518 621 713 89 56076 755 824 965 57042 211 322 73 794. 58386 554 785 59648 69 837 965 
60138 41 240 678 851 61176 756 8 62257 89 537 737 63715: 64143 205 632 945 65005 58 78 117 219 573 754 66013 791 902 67342 653 787 882 68124 232 382 775 806 69670 10334 439 556 71440 637 778 72040 

  

    
  

      

         z odbiorem w administracji zł, 2,50    
      

          

  

      
          

10, 

\ * \ B AN, 

np NOŻE ZO 

' 
8401 69847 

„CENY OGLOSZEN: Za wiersz milimetr. za tekstem 30 gr., kro: 
Do tych cen dolicza si 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, 

342 84 90 055 73675 743 804 86 74041 
57 311 61 433 663 793 75249 846 923 
76036 155 469 653 856 77032 310 595 923 78016 328 64 804 914 79112 296 
510 866 955 77 

80055 231 76 90 398 648 78 730 838 
81185 268 940 82047 414 952 72 83018 
384 412 535 709 61 973 844220 377 
535 82 952 85186 363 755 839 43 86021 
272 533 946 87116 49 624 964 88420 
89243 8 443 54 583 

90324 52 478 625 838 91034 74 183 
286 570 92327 839 93145 643 802 
95269 333 64 806 82 96378 418 663 826 
31 97075 159 309 68 657 766 98071 563 
875 99360 740 811 

100213 101050 97 345 492 797 977 
102284 453 593 830 103584 746 915 
104594 105003 147 427 509 855 875 
106149 372 573 677 945 107099 139 531 
891 910 108080 120 518 821 958 
109302 448 581 617 

110196 505 46 625 822 111218 74 
423 809 912 112116 490 539 853 113190 
246 45 3 657 890 114078 228 381 714 
85 115253 400 1 12 511 920 116417 543 
|638 55 731 70 117013 296 521 83 728 
50 996 118115 32 736 907 119040 227 

120123 77 366 734 76 121310 489 755 
987 122271 5 362 971 85 123035 434 
708 124229 456 848 903 125908 126009 
100 2 378 901 127336 404 518 23 725 
800 128050 257 576 129086 651 711 96 

130052 549 131469 526 41 814 132109 
128 266 323 51 431 512 715 133267 326 
78 134311 37 407 554 135751 98 
136048 630 732 884 960 137041 344 86 
4 650 890 970 138472 542 139222 34 
56: 

140725 831 963 141070 93 7 348 419 
601 142049 238 341 533 143090 146 648 960 144040 784 — 925 42 14539 503 146135 527 716 851 66 147448 604 760 
874 917 148262 491 819 149281 711 31 
149873 

150132 151252 977 152070 300 507 30 
822 153275 8 853 925 154024 109 315 
410 933 155566 760 156101 157590 751 
904 63 158089 113 564 622 159254 786 
876 914 

160160 235 161438 825 162024 235 
363.97 407 53 65 501 66 712 163169 
88 470 164342 997 165277 446 756 892 167174 657 168093 169399 745 

170092 998 17125 403 566 601 798 
841 172087 220 308 659 773 173508 962 
73 174459 554 724 920 175078 521 539 
904 49 176747 856 939 57 177037 51 95 
119 99 379 96 574 77 991 18154 378 
469 76 170147 386 612 | 

180988 181229 182041 228 442 673 

  
‚ | 183481 664 184059 474 185821 49 

186444 661 782 187155 945 56 188002 
721. 189905 

190100 48 62 205 28 583 191090 223 
858 87 192158 247 379 405 856 98 
193303 487 801 911 98 194119 285 862 
478 978 

143379 1211 475 902 66 2154 88 
489 3079 80 344 462 918 4251 370 
94 501 692 719 841 5036 241 365 688 
6194 268 368 856 7145 208 5 712 45 
442 66 954 8573 95 842 91 9058 96 
339 490 684 65 811 923 10086 101 272 
416 619 857 907 9 54 11208 18 516 
930 12157 98 775 13015 184 271 
14012 27 184 208 314 69 696 730 874 
78 94 15684 16070 74 383 543 773 
872 17077 308 771 18851 19005 48 
239 681 841 50 20148 345 78 482 530 
931 68 21098 375 821 22049 631 23037 
108 279.96 615 24291 906 -94 25287 
422 62 594 691 26145 205 89 432 90 
530 624 75 27889 487 39 701 58 
28088 89 558 609 29009 226 305 513 
66 30089 456 31223 301 435 44 32455 
Ti0 28616 967 35634 893 99 996 36041 
67 117 966 37006 396 419 775 38623 
704 39088 144 225 90 594 660 795 
835 40011 101 209 58 463 T4 936 
41066 523 76 925 28 42128 576 43064 
399 778 841 44072 104 222 27 44 98 
451 74 624 46411 581 659 702 917 
55 47834 518 678 48171 77 88 750 
49646 763 82 Np zt” 

rubrykę „nadesłane* 

  
przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 

nika redakc i komunikaty 60 gr. 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Układ 

za tekstem 10-łamowy. 
redakcja nie odpowiada, 

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie 
Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19, 

  

Autobusy na Pośpiesską 
Od dnia 15 września 37 r. 

będzie kursował 2 razy .dzien 
nie aułobus od ul. Rzecznej 
na Pośpieszkę w następują: 
cych godzinach. 

Dnie powszednie, 
Odjazd od ul. Rzecznej 

o godz. 6.53 i 15.11, od pl. 
Katedralnego. o godz. 7.07 I 
15.25, z Pośpieszki o godz. 
7,30 i 15,45. 

Dnie świąteczne, 
Odjazd od ul. Rzecznej | 

o godz. 8.20 i 13.55, z pl. | 
Katedralnego o godz. 8.35 I 
14.10, z Pośpieszkt o godz. 
9.10 i 14.40. 

Zamiast. miliowej | 
wygranej — 4 
12 zł. strat £ 

Aleksandra Niedžwiedzka | 
(Rydza Śmigłego 45); jak ta 
wynika ze złożonego przez | 
nią meldunku w policjięgra na | 
loterii państwowej, Spodziewa | 
się, jak I każdy z grających, | 
że nie dziś to jufro otrzyma | 
kartkę z kolektury z powiada 
mieniem, że „na numer Sz.P | 
padła wygrana". Nigdy jed- | 
nak, w najśmielszych przypusa | 
czeniach, nie wierzyła w to, | 
by wygrała... milion. | 

Lecz niemożliwe stało sią | 
nagle, jak za skinięciem rėždž 
ki czarodziejskiej, możliwe I 
bliskie, 

Onegdaj głośno zadźwię* 
czał dzwonek mieszkania. O- 
tworzyła właścicielka i ujrzała 
przed sobą rozpromienioną | 
twarz nieznajomego. : 

— Pani jest Aleksandrą | 
Niedźwiedzką? Posiada panł 
los za takim a lakim numerem? 

Winszuję Pani. Jestem wy 
słannikiem kolektury. Na pani 
numer padł milion... l 

Można sobie wyobrazić ra 
dość pani Niedźwiedzkiej. Nie; 
wiedziała jak gościa przyjąć, +” 
co ru powiedzieć, czym po 
częsłować. Zaprosiła go do 
mieszkania, a gdy zwiastun 
szczęścia oznajmił, że przepro 
wadzenie formalności będzie 
kosztowało... 12 zł. bez ogró 
dek wypłaciła żądaną kwołę. 

Szczęście jednak nie długo 
trwało. Nazajutrz, kiedy udar 
ał się do kolektury, dowiedzia 
ła się, że żadna wygrana na 
jej los nie padła, natomiast pa 
dła ona ofiarą oszusta, 

Zamiast do Kasy Skarbo- 
wej po odbiór miliona p. 
Niedžwiedzka udata się do 
komisariatu... 

Na pocieszenie p. Niedź 
wiedzkiej dodajmy, że miliona 
wa wygrana jeszcze nie pad 
ła, a fortuna, jak powiadają, 
kołem się toczy... (c)   

za wiersz jednoszp. 

Za treść ogłoszeń 
Administracja zastrzega sobie 

przyjmuje zastrzeżeń miejsca,  


