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Im gorzej — tym lepiej 
Zrobiło się gorąco! Przed tak zwa 

nym kryzysem kulawy pies nie intere 
sował się ubogimi Ziemiami Wschod 

nimi, Zamożniejsi współziomkowie z 

zą Bugu mieli dość własnych spraw 
na głowie i na t. zw. „dzikie Kresy“ 

zapatrywali się jak na mało interesu 

jące kolonie. 

Dopiero jak przycisnęła bieda, jak 

zrobiło się ciasno, zaczęto robić od- 

krycia, zaczęto rozumieć znaczenie tej 
4 państwa polskiego, która leży nad 
Niemnem, Wilią i Prypecią. Poprawa 

gospodarcza, jak to sygnalizują nie- 

którzy, wyraźniej się ujawniła na 

aschodzie j północo-wschodzie Pols- 

Ki, niż gdzieindziej, wskutek czego 

dziś jesteśmy, co tu mówić, przed- 
miotem ogólnego zainteresowania. 

Tu przemysł szuka tynków zby- 

tu, rzemiosło i drobny handel z Poz- 

nańskiego — warsztatów pracy po 

miąsteczkach, powstają przetwórnie, 

chłodnie, fabryki, przedsiębiorstwa 

handłowo-eksportowe, budzi się ruch 

straganiarski, odradza się samorząd 

gospodarczy, buduje się drogi, po 

drogach conaz częstszym widokiem 

jest wieśniak na rowerze, wreszcie 

liczba abonentów radiowych w ciągu 

roku skoczyła z trzydziestu kiłku ty- 

sięcy na przeszło 50 tysięcy. 

Odetchnętiśmy! Można z większą 

ufnością spojrzeć w przyszłość. Uda- 

łe się ruszyć z martwego punktu. A'e 

właśnie dlatego, że już ruszyliśmy, 

że bezwład i bezczynność zostały 

przezwyciężone, że mnóstwo nowych 

sił juź dziś stanęło do pracy obok 

starych, steranych trudami działaczy, 

dopiero mw całej okazałości ukazał się 

naszym oczom ogrom zadań do wyko 

nania. 

Podniesienie gospodarcze, jak słu 

sznię codzień podkreśla jedno z pism 

wileńskich, jest tylko środkiem, jest 

zagadnieniem wtórym, a tymczasem 

leżą odłogiem inne sprawy, może na- 
weł ważniejsze, bez których żadne jn- 

westycje nie będą się rentować. Jest 

to sprawa podniesienia kulturalnego 
iudności, zobywatelizowania tej lud- 
ności. związania jej na zawsze z Pol. 
ską. 

  

    

Na tle zwykłego tylko skonstato- 
wania tych niedomagań na naszym te 

"renie z dziedziny pozagospodarczej, 
ludzie, stykający się z nimi po raz 
pierwszy, wykazują najczęściej bar- 

dzo słabe nerwy i wynajdują w odru- 

chu środki zaradcze, które inaczej 
jak „„rozpaczliwymi* nie można naz- 

  

wać. 

Nie tylko 
przybysze od niedawna. Czasem i au- 

tochtoni, gdy widzą jak wiele jest do 

zrobienia i jak mało się robi nie mo- 

Są wytrzymać i zdradzają skłonność 

Go popełniania kroków desperackich. 

Czy trzeba szukać dateko przykła 

dów? Przecież każda poczta przynosi 

Pod tym względem do naszej redakcji 

coraz to nowe rewelacje. 

Ledwie trochę ruszyła naprzód ra 

diofonizacja wsi, aż tu okazuje się, 

że zaczęto akurat od odwrotnego koń 

Ca, niż trzeba, że potrzebne są wiel- 

kie inwestycje i conajmniej kilka no 

wych stacyj, które by tę wieś mogły 

obsłażyć. Stacje zaczynają budować, 

3 tymczascin w detektocach dźwięczy 

zresztą ludzie nowi, 

już propaganda bołszewicka. U rczer 

Wistów połeskich nerwy nie dopisaly. 

Ježelį tak ma wyglądač radiofonizas- 

  
  

ja, niech jej lepiej wcale nie będzie —= 
powiadają. Na drogach pojawiła się 

młodzież wiejska na rowerach, м Ка- 

żdym miasteczku dobrez się rozwija 
i prosperuje sklep z rowerami ; czę- 

ściami do rowerów. Objaw dotąd nie 

spotylkany i pocieszający, ale... Ale 

podobno z rowerów także korzystają 
egiletorzy bolzewiecy. A więc? Więc 

„ABC“ domaga się niemalże ograni- 

czenia na wschodzie obrotu rowera- 

px: į 

Za pośrednictwem nioiek też roz- 
przestrzeniają ię hasła wvwrotowe. 

Można by się zacząć cieszyć, że u nas 

analfabetów jest od 30—559/0. Pizy- 
najmniej nie dojdzie do nich propa- 
gznda tą drogą. 

Drogi są coraz lepsze. No tak, ale 

to przyczynia się do wzmożonego ru- 

cnu agitatorów-cyklistó w. 

Meliorują błota. Strach Przecież 

w ten sposób niszczy się p-zeszkcdy 
saturalne na wypadek woja :. 

Przykłady te można by mnożyć 

bez końca. Są one na prawdę przeTa- 

żające, nie dlatego, że na naszym te- 

renie jest tak wyjątkowo dużo do 

zrobienia, ałe dlatego, że. zaczyna S0- 

bie nieznacznie, pomału zyskiwać 

prawo obywatelstwa fatalna zasada 
„im gorzej, tym lepiej”. 

Wtedy, kiedy było na prawdę źle, 

kiedy na prawdę nie było żadnych wy 
raźnych nadziei na poprawę, nie by- 
ło żadnej azsady. Ludzie w ogóle ty- 

mi rzeczami nie interesowali się, nie 
dostrzegali, Dziś, gdy zbieramy piony 

tego braku zainteresowania, ale trze- 

ba to przyznać obiektywnie, zaczyna- 
my się ruszać, całemu szeregowi 0- 
sób nie dopisują nerwy. 

Na zasadę „im gorzej, tym lepiej" 
nie godzimy się, no, ale że w ogóle 
zaczynają się wreszcie pojawiać ja- 
kień zasady — chwała Bogu. 

Piotr Lemiesz   

  

Zniesienie kontroli | 
wybrzeży Hiszpanii 

Anglia i Francja uznały że istnieją sprawy poważniejsze 
LONDYN (Pat). Agencja Reutera ' terwencji, gdyż W. 

donosi, że W. Brytania i Francja zde 
cydowały się zaniechać wykonywa- 
nia kontroli morskiej u wybrzeży Hi 
szpanii. Rządy brytyjski i francuski 
powzięły tę decyzję, wychodząc z za- 

łożenia, że okręty zajęte wykonywa- 
niem patroli nieinterwencyjnych po- 
winny być przeznaczone do spełnia- 
nia pilnijszego i bardziej ważnego za- 
dania „a mianowicie zwalczania kor- 
sarstwa na morzu Śródziemnym. Sy- 
stm obserwacji, polegający na prze- 
bywaniu międzynarodowych kontro- 
lerów w portach i na statkach, zosta 

nie nadal utrzymany. 
Decyzja ta została powzięta bez 

zwoływania zebrania komitetu niein- 

Premier gen. Składkowski 

i min. Ponistowski u Prosydenta 
Rzeczypospolitej 

WARSZAWA (Pat).  Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął dziś po połu 
dniu ministra rolnictwa i reform rol- 
nych J. Poniatowskiego. 

WARSZAWA (Pat), Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś p. 
prezesa rady ministrów gen. Sławoja 
Składkowskiego w towarzystwie pod 
sekrełarza stanu w ministerstwie 
spraw wewnętrznych p. Jerzego Pa- 
ciorkowskiego. 

Japonia rezygnuje 
jednak z olimp »dy 
TOKIO (Pat). Japoński komitet olim- 

pijski opublikował następujący komuni. 
kał: 

Budowa głównego stadionu olimpij- 
skiego w Tokio oraz wszelkich urządzań 
w Sapporo, związanych z zimowymi igrzy 
skami olimpijskimi, jak również wszelkia 
wydałki, pociągające za sobą wysokie 
koszta, będą chwilowo wstrzymane, aż d> 
czasu zakończenia konfliktu w Chinach. 
Rząd japoński nie może udzielić swego 
poparcia finansowego na inwesiycje po 
wyższe do chwili zakończenia kroków wo 
jennych. 

Jak wiemy dotychczas sfery oficjalne 
Japonii dementowały pogłoski: o rezygra 
cji z olimpiady. Powyższy komunikał ozna 
czałby jednak zmianę tego słanowiska. 

t Brytania | Frane- 
ja, będące jedynymi mocarstwzmi, 
przeprowadzającymi morskie patro- 
le, uważają, iż są w pełnym prawie 

SANTANDER (Pat). Agencja Havasa 
donosi, że władze powstańcze przepro- 
wadzają pośpiesznie ewakuację cywilnej 
ludności, która schroniła się do Santande 
ru w okresie zajmowanła prowincji San 

SALAMANKA (Pat). Komunikat urzędo 

wy głównej kwatery powstańczej donosi, 

że wojska powstańcze posuwały się da. 

lej na froncie Leonu I zajęły wzgórza Lon 

stępujące wojska rządowe podpaliły miej 

Chińczycy stracili 205 
"_ samolotów 

10 (pat). Japońska admiralicja 2- 

sa stwierdzający, iż straty 

marynarki japońskiej w Chinach do dnia 

146 bm. wynoszą 1014 marynarzy I 23 sa 
moloty. 

Japońskie lotnictwo morskie zniszczyło 

205 samolotów chińskich oraz 34 hanga 

ry lotnicze. Japońskiej marynarce udało 

się z powodzeniem zahamować ruch chiń 

skich statków poza wodami chińskimi. 

Rząd chiński niezadowolony 

WASZYNGTON (Pat). Rząd chlński wy 

raził za pośrednictwem swego ambasado 

ra wielkie niezadowolenie z powodu эК 

cji prezydenta Roosevelta, mającej na ce 

lu zapobieżenie wywozu broni I amunicji 

do Chln'i Japonii. 

  
Optymistyczny komunikat 
TOKIO (Pat). Ministerstwo wojny ogło 

siło dziś komunikat o sytuacji w Chinach. 
Komunikat ten, jak stwierdza Domei, jest 
pierwszym opłymisłycznym doniesieniem 

lz Chin od chwili wybuchu załargu. 

  

  
Powstańcy ewakuują Santander 

Wojska rządowe podpalają miasteczka 

stańcze zajęły miejscowości Oseno, Rosa 

go I El Rudio oraz wioskę Vidangos. Od | Cabrales. › 

    

Fragment z serdecznego powitania przez społeczeństwo 

wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

  

m. Wilna 
z manewrów oddziałów garnizonu wileńskiego. Na czele powracającego wojska 

widzimy gen. Skwarczyńskiego. 

wracający :h 

Dodatki do układu w Nyon 
Pomoc i obroną dla 
GENEWA [Pat]. Dziś o godz. 12.30 

podpisany został przez przedstawicieli 9 
państw w siedzibie delegacji francuskiej, 
w. obecności ministra Delbosa występują 
cego w charakferze przewodniczącego 

decydowania o przeznaezeniu swych 
okrętów. Od tej chwili kontroli niein 
terweneyjnej podlegać będzie jedynie 
graniea franeusko-hiszpańska. 

fander i Bilbao przez wojska powsłańcze. 
W clągu 12-tu dni ewakuowano około 
20.000 uchodźców w większości kobiet I 

dzieci. ! 

scowošci Poladura i Villamanin. W Astu 
ril na odcinku wschodnim oddziały pow 

gas, Arangas oraz wzgórza, panujące nad   WEG A 

TOKIO (Pat). Ministerstwo wojny 
donosi, że około 150.000 chińskich 
żołnierzy zostało otoczonych przez 

  

wszystkich statków 
konferencji w Nyon, dodatkowy układ, do. 
tyczący samolotów | okrętów, z wyjął 
kiem łodzi podwodnych. Układ ten za- 
pewnia „pomoc i obronę" wszystkim 
statkom, zaałakowanym przez samoloty 
lub okręty, przy pogwałceniu zasad mię 
dzynarodowego prawa, ustalonego przez 
fraktał w Londynie. Zarządzeniom tym 
nie podlegają statki, płynące pod flagą 
hiszpańską. W wypadku, jeśli zaatakowa. 
nie nastąpl przez okręt, przewyższający 
tonażem | uzbrojeniem okręty patrolują 
ce, mogą one wezwać na pomoc inne © 
kręty wchodzące w skład patrolu. 

Porozumienie 
między serbską a chorwacką 

opozycją 
BIAŁOGRÓD (Pat). Wiadomość © 

wsłępnym porozumieniu między zjedno- 
czoną opozycją serbską, a opozycją chor 
wacką „jest żywo komentowana w ko: 
łach politycznych stolicy. Według infor- 
macyj z dobrych źródeł, przedstawiciela 
obu ugrupowań w czasie rozmowy, odby 
tej wczoraj w Zagrzebiu, porozumieli się 
co do rozwiązania głównych aktualnyca 
zagadnień politycznych. 

„Echo strajku chłopskiego* 
NOWY SĄCZ (Pat). W czasie odbywa 

jących się targów w powiecie nowosądec 
kim zanofowano parę wypadków usiłowa 
nia przeszkodzenia w braniu udziału chta 
pów w tych targach. 

W dniu dzisiejszym odbyła się rozpra 
wa przeciwko oskarżonemu Szabli. Sad 
skazał oskarżonego z art. 251 K. K. na 
karę 6 miesięcy więzienia bez zawiesza 
nia wykonania kary. ow 

150 tysiecy Chińczyków w pułapce 
wojska japońskie na równinie Szo-Lu 
około 40 km. na południe od Pekinu. 

Pogarda życia przeciw przewadze 
technicznej 

SZANGHAJ |Pat). Jeden z zagranicz- 

nych rzeczoznawców wojskowych oświad 

czył przedstawicielowi agencji Havasa, że 

bitwa pod Szanghajem stwierdziła wyż- 

szość maferiału japońskiego, równocześ- 

nia zaś wykazała, iż żołnierz chiński ma 

duże warłości. Wojska chińskie stosują 

mianowicie następującą taktykę. Celem 

uniknięcia intensywnego  osirzeliwania 

Klęska głodu 
SZANGHAJ. (Pat). Ag. Reutera dono 

si: W razie, jeśli władze japońskie nie 
udziełą pozwolenia na zaopatrywanie się 
w ryż I inne środki żywności w magazy- 
nach, znajdujących się w strefie miasta, | 
opanowanej przez Japończyków, ludnoś 

przez morską artylerię japońską, piechołs 

chińska opuszcza swe pierwsze linie, prze 

chodząc do przeciwnatarcia, w chwili, gdy 
niezorganizowane siły japońskie wkracza 
lą do pierwszych linij. Dochodzi wówczas 
do wałki wręcz, przy czym Chińczycy re 
bią użytek z bagnetów i szabel, dając do 
wody wielkiego poświęcenia i pogardy ty 
cia. 

w Szanghaju 
ci chińskiej w Szanghaju zwiększonej o se 
tki tysięcy uchodźców, grozi klęska głodu. 
Wszystkie dotychczasowe usiłowania uzy 
skania tego rodzaju zezwolenia od władr 
japońskich spełzły na niczym.



2 „KURJER WILEŃSKI: 18. IX. 1937 

W więzieniu narodów wzmacnia się kraty 
Walka z ruchem nacjonalistycznym w republikach ZSRR 

MCSKWA (Pat). Fala terroru 
względem t. zw. wrogów luda, trocki- 
stów, bucharineweów i buržuazyj- 
itych nacjonalistów nie opada. Po na | 
ejonalistach ukraińskich, białorus- 
kich, buriato mongolskieh— przyszła 
kolej na nacjonalistów baszkirskich i 
fińskich. 

Jak donosi prasa nacjonaliści ba- 
szkirscy opanowali w Baszkorii insty 
tucje państwowe i partyjne, m. in. 
prasę, teatr I literaturę, znaleźli opie 
ke u przewodniezącego centralnego ko 
mitetu wykonawczego Baszkirii Ta- 
girowa (stanowisko to odpowiada sta 
nowisku prezydenta republiki). 

Według nieofiejalnyca wiadcmości 
aresztowania w Baszkirii s dość licz 
ne, 

„Leningradzkaja Prawda“, oma- 
wiająe działalność nacjonalistów fiń 
skich stawia zarzut gazecie „Wa- 
pius*, że ohie gazety fińskie mają 
nastawienie kontrrewolucyjne, że per 
sunel redakyjny składa się z Fin- 
nów, że z redaktorem Lepoła można 

  

W ® 

<cumatyzmie, 
artretyzmie : nerwobólach 

stosuje się 2-3 tabletek 
Togal 3 lub 4 razy dzien- 

nie. Toga! jest dobrym 

środkiem przeciwbólowym. 

          

  
  

Gorączkowa atmosfera 
w piątym dniu procesu o zajścia racławickie 

MIECHOW (Patj. Wczoraj sąd przystą 
pił do przesłuchania dalszych świadków, 
przy czym na sali zapanowała gorączko 
wa atmosfera. 

Jako płerwszy św. zeznawał St. Się. 
posz. Stwierdza, że oskarżeni Janik i Łój 
stali spokojnie i zaprzecza, jakoby zbie 
rel kamienie ! obrzucali nimi policję. Sąd 
stwierdza sprzeczność w zeznaniach tego 
świadka z zeznaniami, złożonymi w foku 
dochodzeń. : 

Prokurator 
POLECIŁ ŚWIADKA STĘPOSZA 

ZATRZYMAĆ, 
fako podejrzanego o złożenie fałszywych 
zeznań. 

Następnie obie sirony wypowiedziały 
się w sprawie złożonych sądowi wnios. 
ków w foku procesu. Prokurafor sprzeci 
wia się dopuszczeniu świadków celem u- 
stalenia alibi niektórych oskarżonych, o- 
raz wnosi o niedopuszczenie dowodu ze 
świadków, proponowanych przez obronę 
celem ustalenia tła zajść w Racławicach, 
wywodząc, że: 

4) Okoliczność, Iż rzucali kamieniami 

lacyś 
NIEZNANI LUDZIE 

| że nawoływali do samoobrony przez ob 
_ rzucanie policji kamieniami, nie wyklucza 
winy oskarżonych. 

Proces Leiby Chaskielewicza 
  

Zamiast kary śmierci 
dożywotnie więzienie 

WARSZAWA (Pat). Dziś sąd apelacyj 
ny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie 
ludki Łejby Chaskielewicza, zabójcy ś. p. 
wachmistrza Bujaka. Sąd apelacyjny wy 
rok sądu okręgowego, skazujący na ka 
rę śmierci uchylił | skazał go na dożywoł 
nie więzienie. 

Sąd ogłosił następujące motywy: 

Wina oskarżonego Chaskielewicza co 
do .zarzuconej mu zbrodni nie ulega żad 
nej wąipliwości, został on bowiem zatrzy 

many in flagzanii, a ponadfo i sam przyz 
nał się do umyślnego dokonania tej zbrod 
ni. 

Zachodzi jedynie kwestia poczytalnał 
ci oskarż. Chaskielewicza w chwili popeł 
nienia zarzuconej mu zbrodni. 

Sąd apelacyjny w tym względzie o: 
parł się na zgodnej, kalegoryczne|, 
wszechsironnej i wyczerpującej zdaniem , 
sądu apelacyjnego, zupełnie przekonywu 

  

  

  

się porozumieć po rosyjsku tylko ) 
przez tłumacza, słowem — jak pod- 
kreśla z emfazą „Leningradzkaja 
Prawda* — „język rosyjski, język so- 
ejalistycznej rewolucji październiko- 

wę, nie ma poważania u redaktorów 
gazety „Wapaus*. 

W końcu dziennik wzywa do 
przeprowadzenia gruntownych rug w 
ebu dzielnicach fińskich. 

Nowy proces „wrogów ludu" 
MOSKWA [Pat]. Dziś w Uofoszynie, ob 

wód moskiewski, rozpoczął się proces 
kontrrewolucyjny szkodniczej grupy froc 
kistów I bucharinowców”, kióra — wed 
ług akiu oskarżenia dążyła do rozbicia | 
kołchozów, zdyskredytowania sowieckie 
S r 

go ustroju rolnego w oczach ludności, sa 
botowała zarządzenia partii | rządu oraz 
stawiała sobie za cel wprowadzenie wła 
dzy kapitalistów obszarników na całym 
terytorium ZSRR. 

  

0 czym mówił min. Beck 
z ministrem spr. zzg”. Turcji 

GENEWA (Pat). Po rozmowach, | 
kióre odbył dzisiaj minister Beck z 
ministrem spraw zagranicznych Tur- 
cji Rustu Arasem, ogłoszono następu 
jacy komunikat: ministrowie spraw 
zagranicznych Pelski i Turcji, pp. 
Beck i Aras odbylį dziś dłuższą roz- 
mowę, utrzymaną w przyjaznym to- 

nie, podczas której p. Tewfik Rustu 
Aras poinformował p. Becka o opiece , 

  

jaką rząd turecki roztoczył nad osa- 
dą Adampol (Po'onezkoy). Obaj mini 
strowie stwierdzili przy tym, że obv- 
watele obu krajów, jak i osoby zamie 
szkałe w jednym z tych krajów, a 
związane narodowo z drugim, trakto 
wani są wzajemnie w duchu żvcezliwo 
«ci, odpowiadającym tradycyjnej 
przviaźni miedzv Polska i Turcją. 

Konferencja krajów naddunajskich 
pod egidą R:ymu i Berlina 

PARYŻ (Pat). Korespondent beiliński 
„Le lour” donosł, Iž obiegają tam pogio 
ski na temat możliwości bliskiego zwoła 
nia konferencji krajów naddunajskich pod 
egidą Rzymu | Berilna. Konferencja ta mia 
łaby odbyć się w jesieni w jednym z 
miast niemieckich. Kwestia ta młała być 
omawiana w czasie ostatniej wizyty au. 
striackiego sekretarza stanu spr. zagr. 
Schmidta w Berlinie : będzie również po 
ruszana w czasie rozmów Mussoliniego z 
kanclerzem Hitlerem. Zaproszenia na tę 
konierencję zostałyby rozesłane wspólnie 

dit 

2) Okoliczność, że w tłumie znajdo 
wali się wywiadowcy, jest również bez- 
sporna I również nle posłada znaczenia 
dła oceny win oskarżonych. 

3] Okoliczność, że w tłumie znajdowa 
li się ludzie, ubrani z miejska I nie pocho 
dzący z Racławic, oraz że ci ludzie rzuca 
li kamieniami na policję, nie ma wpływu 
na ocenę winy oskarżonych. 

4) Okoliczność, że ludzie ubrani z miej 
ska, nawołujący do wtargnęcia na kopiec, 
szli naprzód, a policja ich 

TYLKO OBSERWOWAŁA, 
me posiada znaczenia dla oceny winy os 
karżonych, gdyż przewód sądowy ustalił, 
že policja rozpędzała wszystkie osoby, 
znajdujące się w tłumie | towarzyszące 
zbiegowisku | w miarę możności obserwo 
wała wszystkich uczestników zajść. 

Sąd, po wysłuchaniu oświadczenia ob 
rony posianowił: 

Wobec zrzeczenia się przez prokura 
fora kilku świadków nie badać ich. Odda 
fić wniosek obrony o dokonanie wizii lo 
kalnej, ponieważ do akf sprawy został za 
łączony bardzo szczegółowy I dokładny 
szkic miejsca zajść. 

Sęd przystąpił następnie do badań 
świadków odwodowych, z których niektó 
rzy ustalali alibi kilku oskarżonych. 

jącej opinii biegłych psychiatrów: prof, 
Łuniewskiego, Gallusa, Steffena, Dreszera 
I Szczyta, którzy w wyniku wiełokrotnych 
badań oskarż. Chaskielewicza i 6-iygod- 
niowej obserwacji szpitalnej  stwierdziłi, 
że oskarżony jest jednostką psychopafycz 
ną, że aczkolwiek w chwili czynu miał 
możność rozumienia znaczenia swego cty 
nu, jednakżę z ograniczeniem w stopniu 
znacznym możności kierowania swym po 

stępowaniem. Takia jest zdanie kompeteni 
nych fachowców. 

Czyn oskarż. Chaskielewicza wynikał 
z bezwzględnie wrogiego nastawienia os 
karžonego do państwa polskiego oraz do 
jego armii, co znajduje wyczerpujące uza 
sadnienie w wyroku. Gdy oskarżony nie 
mógł urzeczywistnić swych zamiarów roz 
powszechnieniem drukiem wiadomości 
bezczeszczących armię dał upust swej nie 
nawiści zamachem na wachmistrza J. Bu   jaka. 

przez min. Neuratha ! min. Ciano. W ala 
których kołach twierdzą, że kanclerz Schus 
chnigg, min. Kanya | premier Stojadino 
wicz wieli już wyrazić zgodę na reprezen 
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Likwidacja zatargu 

w Zagł. Dab'ewskim 

WARSZAWA (Pat). W Sosnowcu 

toczyły się ostatnio pertraktacje po- 

między organizacjami pracodawców 

i robotników hutnictwa żelaznego w 

Zagłębiu Dąbrowskim, które miały 

na celu z!ikwidowanie zatargu, jaki 

powstał na tle wypowiedzenia umo 

wy zbiorowej. Rokowania te dopro 

wadziły do nzgodnienia części spraw   spornych, pozostałe zaś kwestie, m. 

in. sprawa podwyżki płac poddane 

będą arbitrażowi ministerstwa opieki 

towanie swych państw na te! konferencji. | społecznej. 

Szanse kandydatury Hiszpanii do L. N. 
poorawiają się 

GENEWA (Pat). Jak podaje Havas, м 
sobotę wygłosi przed zgromadzeniem LI 
gi Narodów wielką mowę polliyczną pre 
mier rządu waleńskiego Negrin. W ponie 
działek nastąpi głosowanie nad sprawą po 
nownego wyboru Hiszpanii do Rady Ligi. 
Zabierając głos nie przy stoła rady, lecz ! 
na plenum zgromadzenia, Negrin ma na ' 

dzieję zdobyć głosy narodów wahających 
regulaminem większości 43. Wieczorem 
się, potrzebne dla uzyskania wymaganej 
utrzymywało się wrażenie, że widoki kan 
dydatury Hiszpanii poprawiają się, lednak 
wynik głosowania zależy od krajów po- 
łudniowo - amerykańskich, z których kil 
ka nie ustaliło jeszcze swego stanowiska. 

Samolot niemiecki skapotował w Poznańskim 
POZNAŃ (Pat). Z Sierakowa donoszą: 

Na łące pod miastem wylądował samo- 
lot niemiecki, należący do szkoły loln:- 

Towarzystwo Kursów 
Techn'cznych w Wilnie 
prowadzi następujące karsy: 1) Pomocników 
mierniczych — 6 i pół wies., 2) Dozorców 
drogowych — 6 i pół mies., 3) Dozorców 
Melioracyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio. 1 
Elektrotechnicznych — 5 i 7. mies., 5) Wy- 
robów betoniarskich i tynków szlachelnych 
— 4 mies., 6) Techniczno - Kreślarskie Żeń- 
skie — 6 j pół mies, 7) Samochodowe i mo- 

tocyklowe z warształami — 2 mies, 8) Ko- 
respondencyjne w dziale budawlanym i dra» 
gowym o poziomie średnim. Kursy są połą- 
czone z zajeciami praktycznymi i dają słu- 
chaczom wiedzę fachową w zakresie, po- . 
hzebnym do wykonywania fachu. ” Zajęcia 

na kursach, oprócz korespondencyjnych i sa. 

rnicehodowych, odbywają się w okresie zi. 

mowym. w godzinach wieczornych poczyna- 

jąc od 26 października. Informacyj udziela 
i podania przyjmnie kancelaria Kursów w 
geczinach od 17 do 19. Wilno, Holendernia 

Nr. 12, gmach Państwowej Szkoły Techni- 
cznej, tel, 171. 

czej w Warnemuende. Przy lądowaniu a 
parał przekoziołkował, łamiąc śmigło, Za 
Joga nie odniosła obrażeń. Pilot samo!o 
tu, Wilhelm Harms, lecący z pasażerem, 
szeregowcem szkoły lołniczej, Fuksem, oś 
wiadczył, że zbłądził, a do lądowania 
zmusił go brak paliwa. Samolot zabezp'e 
czono lotników zatrzymano. 

52 kontrto pedowce 
Anglii na morzu 

S 6dziemnym 
LONDYN (Pai). Agencja Reutera do 

nosi: Zaniechanie kontroli morskiej u wy 
brzeży hiszpańskich zwolni 16 brytyjskich 
kontrtorpedowców, które będą mogły 
wziąć udział w pairolach zwałczajacych 
korsarstwo na morzu Śródziemnym. Pon e 
waż na morzu łym znajdują się już 3 ło 
łyle śródziemnomorskiej floty brytyjskiej 
a przybycie czwarłej z Anglii jest w naj 
bliższych dniach oczekiwane, morskie si 

ły zbrojne W, Brytanii wynosić będą 52 
kontrtorpedowców, które wykonywać bę 

dą wskazania konferencji w Nyon. 

  

Marszałka Piłsudskiego 
ogłoszone będą w styczniu 

Pierwszy etap trwających już od 
dwóch łat badań naukowych mózgu Mar. 
szałka Józefa Piłsudskiego, ma się ku 

końcowi. W początkach stycznia 1938 r. 

ogłoszone mają być wyniki. 

Jak wiadomo, Marszałek sam zaofia. 

prowadzane są w specjalnym  insłylucie. 
przy Uniwersytecie Słefana Batorego w. 
Wilnie, Na czele tego instytutu stoi świa. 
towej sławy uczony prof. dr M. Rose. 

Końcowe badania nad mózgiem Mar- 

szałka przeprowadzone zostaną w ciągu 
rował swój mózg nauce. Badania prze. | najbliższych dwu lat. 

Awanse urzędnicze w styczniu 
Zgodnie z zapowiedzią Prezesa | 

Bady Ministrów przeprowadzone z0- 

staną na dzień 1 stycznia awanse u- 

rzędnicze w służbie państwowej. 

Awanse noworoczne obejmą w | 

sażeniowe, a przede wszystkim tych 
urzędników i niższych funkcjonzriu- 
szów państwowych, którzy na skutek 
przeszeregowania po wprowadzeniu 
w życie ustawy uposażeniowej zali- 
czeni zostali do niższej kategorii od 

pierwszym rzędzie niższe grupy upo- ' tej, do której należeli poprzednio. 

Proces Doboszyńskiego w grudniu 
Na,bliższa kadeneja przysięgłych 

w Krakowie ro _pocznie się w krakow 
skim Sądzie Okręgowyn w połowie   

października. Proces Doboszyńskiego 
w tej kadencji rozpocznie się w 
pierwszych dniach grudnia. 

wystałe węgierskie od Z:, 350 
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Kronika telegraficzna 
— Minister Beck przyjął dziś przed po 

łudniem ministra spraw zagranicznych Tur 
cji Rusti Arasa i odbył z nim konieren. 
cję. 

— Minister przemystu | handlu Anton: 
Roman w dn. 17 bm. przeprowadzi w 
Gdyni inspecję słatku szkolnego państwo 
wej szkoły morskiej „Dar Pomorza”, k'6 
ry w dniu 18 bm. wychodzi w 7-miesięcz 
ną zimową żeglugę ćwiczebną z uczniami 
państwowej szkoły morskiej, а 

— Przybył do Warszawy w sprawach 
prywatnych znakomity dyrygent Attur Ro 
dziński, dyrektor orkiestry symłonicznej 
w Cleveland. Dyr. Rodziński dyrygował, 
jak wiadomo, ub. «lata koncertami symfa 

nicznymi w Salzburgu, Wiedniu oraz w 
Paryżu w ramach wielkich polskich mani 

fesłacyj artystycznych przygołowanych w 
związku z wysławą świałową. 

— Z okazji 21 międzynarodowegc 
kengresu przeciwalkoholowego odbyła 
się w dn. 16 bm. w pałacu lazienkowsk'm 
herbatka, wydana przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospoliłej dlla uczęsiników kongre 
su. Na przyjęcie, na którym Pana Prezy- 
denta reprezeniował p. minister. Opieki 
Społecznej M. Zyndram Kościałkowsk!, 
przybyli m. in. goście z 30 państw. | 

— Międzypaństwowy mecz tenisowy 
Polska — Jugosławia rozpoczął, się wo 
czwartek w Białogrodzie. с 

W pierwszym dniu rozegrana. została 

tylko jedna gra pojedyńcza, w której Tła 
czyński niespodziewanie pokonany został 
przez Palladę 6:2, 4:6, 6:3, 6:8, :4:6, 

— W drugim dniu międzypaństwowe 
go meczu ienisowego Polska — Jugosia 
wia, rozegrano jedną grę pojedynczą, w 
której Hebda poniósł porażkę, przegrywa 
jąc do Punceca po zaciełej walce w 4.ch 
setach 7:9, 4:6, 5:7, 8:10. 

Po dwuch dniach meczu prowadzą 
więc Jugosłowianie 2:0. 

— Wczoraj popołudniu wybuchł po. 

żar w gmachu Rofundy, zbudowanym w 
końcu ubiegłego wieku, w czasie odby 
wającej się w Wiedniu światowej -wysła 
wy. Mimo enerqicznej akcji straży pożar 
nych gmach spłonał. + 

— Znana z sensacyjnego procesu o za 
mach na ambasadora francuskieaow'Rzy 
mie de Chambruna aktorka i dziennika!- 
ka o awanłurniczym zacięciu p. Fontange, 
która po wyroku sadowym i odcierpieniu 
krótkiej kary została wypuszczona ha wel 
ność, zniknęła z Paryża i udała się do: H' 
szpanii, gdzie zosłała aresztowana przez 

wojska .powsłańcze. 2 : 

— Obywałelka niemiecka, Daelen, kió 
ra przybyła na lotnisko paryskie samola 
łem z Wenecji, zawiadomiła komisarza po 

licji, że w czasie tej podróży powietrznej 
skradziono jej torebkę skórzaną, zawiera 

jacą klejnoły na sumę ok. 150 tys. frav 

ków. Jest to pierwsza kradzież tego ro- 

dzaju, 

— W featrze narodowym Finłandii w 

dniu rozpoczęcia sezonu teatralnego od 

była się uroczysta premiera sziuki: Kied- 
rzyńskiego „Szczęście od. jutra”, Premia- 
rę zaszczycił swoją obecnością prezydeni 
republiki Koysti Kallio. Tłumaczenia doko 
nał i reżyserował sztukę wielbiciel: liłera 
łury i teairu polskiego, dyrektor teafru 
narodowego, magister Eino Kolima. 

iPod Sierakowicami na Kaszubach rol. 

\} 

| nik Koszałka znalazł na polu niemiecki ba 

lon doświadczalny z aparałami rejestracyj 

nymi i. spadochronem. Balon wypuszczony 

zosłał z placu ćwiczeń w Berlinie, wyzna 

czono nagrodę za odnalezienie balonu. 

— W całej Francji jednocześnie ze 

spadkiem temperatury szerzą się gwalłow 

ne ulewy, powodujące zalewania dróg i 

obsuwanie się terenu. + 

— Pierwsza polska ekspedycja nauko 

wa na Grenlandię pod kierunkiem prot. 

Kosiby przybyła dziś na słatku „Disko” 

do Kopenhagi. 
Dziennikarzom duńskim prof. Kosiba o 

śwaidczył, że jest bardzo zadowolony + 
wyników naukowych wyprawy.



a marginesie 
KONFERENCJI W NYON 

Aczkolwiek plan, ustalonv w 05- 

fateeznym wyniku obrad w Nyon, 

(jest, jak to by się mogło na pierwszy 

rzuę oka wydawać, natury czysto te- 

chnieznej, tym niemniej jednak sam 

fakt jakiegoś ogólniejszego uregulo- 
wania stosunków na morzu Śród- 

ziemnym, posiada znaczną donios- 

tość polityczną. 
Przede wszystkim na uwagę za- 

sługuje to, że kontrola nad wielkimi 

lmiami komunikacyjnymi morza 

Śródziemnego powierzona została wła 

Śnie Anglii i Francji. Tego rodzaju 
załatwienie sprawy jest wyraźnym 

przypieczętowaniem uznania intere- 

sów tych państw na ob zarze mor.a 

Śródziemnego Z drugiei jednak stro 

_ hy połączony on jest dla państw kon 

„łrołujących z poważnym kłopotem. 

Anglia oblicza, że dla wykonania pla 

nu kontroli będzie musiała wysłać na 

morze Śródziemne co najmniej 60 je- 

dróstek morskich. Jasne st, że bę- 

dzie to dla niej poważnym ciężarem, 

Ywłaszcza zaś w dobie obecnej, kiedy 

w obliczu wypadków na Dalekim 

Wschodzie jej własne interesy są za- 

grożone i kiedy dysponowanie głów- 

nymi siłami floty jest dla nie! szcze- 

gólnie doniosłe. W analogicznej sytu- 

acji znajduje się Francja. Czy z fa* 

ktu, że kontrola na morzu Śródziem 

tim jest połączona dla tych państw 

+ pewnymi trudnościami, należy wy* 

ciągać wniosek, że będzie ona spra- 

wowana powierzchownie? To ostat- 

nie jest raczei wątpliwe, poza tym 

wiełe zależy od tego co pokaże naj- 
bliższa przyszłość i w jakiej znajdą 

<ię te państwa sytuacji. 
Drugim ewenementem omawia- 

nej konferenefi. który rzuca się w 0- 
DAS DS ANET RET TTK TENS TTT XT SEAT OPRAC ZAC EESERO 

czy każdemu obserwatorowi, jest wy 

kluczenie z planu kontroli Rosji So- 

wieckiej. W gruncie rzeczy tego ro- 

dzaju posunięcie jest riader logiczne, 

ponieważ penetracja Rosji na morze 

Śródziemne nie jest usprawiedliwio- 

na żadnymi geopolitycznymi wzglę- 

dami; trudno byłoby uważać Rosję 

za państwo Śródziemnomorskie. Co 

jednak jest najbardziej charaktery sty 

czne, to stanowisko, jakie Rosja za- 

jęła wobec tej bądź co bądź wyraźnie 

niepomyślnej dła niej decyzji. Sta- 

nowisko Rosji było w tym wypadku 

nazupełniej bierne — tak, jak gdyby 

wykluczenie jej z kontroli morskiej 

było dla niej kwestią najzupełniej o- 

bojętną. Jeżeli zastanowimy się nad 

tym bliżej, sprawa będzie dla nas ja- 

na; konflikt japońsko - chiński, któ 

ry w znacznym stopniu politycznie 

absorbuje Sowety, niewątpliwy kry- 

zys wewnętrzny, ciągnący się już od 

paru miesięc: i manifestujący się 

szeregiem sensacynych procesów i 

wyroków, sprawiły, że ZSSR nie mo 

ż: tak wiele uwagi poświęcać kwestii 

hiszpańskiej. 

Obok tego wszystkiego, ogromnie 

ciekawe i charakterystvczne jest za- 

chowanie się Włoch. Ich daleko po- 

sunięta rezerwa i jednocześnie przyję- 

*a1ntrok orz” Tyreńskevo i Ad- 

riatyku, pomimo, że na tych wodach 

nie zostały zavbserwowane żadne ak- 

ty gwałtu, posiada znaczenie manife 

stacji. Czy jest ona obliczona na u- 

czynienie Anglii bardziej skorą da 

ustępstw w przedmiocie uznania a- 

neksji Etiopii? — nie wiadomo. w 

każdym razie nie jest to pozbawione 

wielu cech prawdopodobieńst wa   L. 

„KURJER WILENSKI“ 18. IX, 1987 

Bomby paryskie odbiły się głoś- 
nym echem pe całej Europie. W sa- 

nym Paryżu zepsuły one przede wszys 
tl im wrażenie konferencji w Nyon. 
korespondent „Gazety Polskiej" pi- 

sze: 
Jako pierwszy afekt bomb paryskich, 

zanotować należy, że zepsuły one wiel- 
ce wrażenie konierencji w Nyon, które 
w znacznym stopniu mlało być zasłoso- 
wane do użytku wewnętrznego. Gdyby 
nie te bomby, niedziela 12 września roz- 
brzmiałaby po całej Francji radosnymi 
hymnami na chwałę wielkiego sukcesu 
dyplomatycznego. Na pewno przesadzo- 

noby nawet trochę, bo tak zawsze 1 wszę 

dzie się robi, nie zadawalając się cenną 

prawdą o franko-angielskiej solidarności. 

Wiadomo mi, że ministrowie, skłonni w 

niedzielę do zwierzeń i proroctw, przygo 
towali już ładne mowy o jufrzence po- 

koju, o ogólnym odprężeniu na Morzu 

Śródziemnym, o rychłym zakończeniu 
konfliktu domowego w Hiszpanii. 

Mowy te nie zosłały wypowiedziane. 

Z początku prasa lewicowa potrax 
towała eksplozję, jako „prowokację 
aszystowską*, 

Ale naraz nastąpił zwrot, gdy dyrek 
tor państwowego laboratorium, p. Kling, 

złożył swój nierwszy rapoń. Wybitny ten 

fachowiec, opierając się na razie tyłko na 
tezultatach eksplozji, dowodzi w saosół 
przekonywujący, że użyty materiał wy- 

buchowy jest „toliłem”, którego nie 
można znaleźć we Francji, i, że nader 

„importowane bomby** " 
— Gdańsk jest ty 

skomplikowane maszyny piekielne mogły 

bvć tylko słabrykowane w dobrze zainsta 

lowanych zakładach przemysłu wojenne- 
go. Stąd wniosek, że bomby byly impor- 
towane I że inicjaływy zamachu na'aży 

szukać poza granicami kraju. Gdy tylke 

padło fo hasło, ustały polemiki domowe 

I przerzuciły się na inną płaszczyznę. Pod 
nacisklem rządu prawdopodobnie, syn- 

dykalny „Peuple” odwołał swe pierwsze 

oskarżenia przeciwko rodzimym „prowo. 

katorom faszystowskim”. 

W Paryżu przeważa opinia, że za 
machu dokonali ,„międzynarodowi te 
roryści*. Wobec tego „zwrócono u- 
wagę” przede wszystkim na emigran 
tów. W perspektywie są obozy kon- 
centracyjne: 

Nile mówiąc o dalszych konsekwen- 
cjach, pierwszym rezultatem zagraniczne 

go Imporłu bomb będzie ściślejsze za. 
ciągnięcie zbyt tolerancyjnych słdeł po- 

lcyjnych. Rozpoczną się obławy. Ježeli 

połów będzie obity, nie obejdzie się, 

być może, nawet bez obozów koncenira- 

cyjnych. Padły już w tym sensie sugestie. 

„Czas“ skarży się, «e opinia pol- 

ska zwróciła za mało uwagi na dys- 

kusję genewską w sprawie Palestyny: 

Dziwić się należy, że opinia polska 

Której przecież nie można postawić za 

rzulu, iż problemu żydowskiego nie do- 

sję genewską w sprawie Palestyny A prze   cleż emigrancja do tego kraju jest jednym 

    Polisa Towarzystwa Ubezpieczeń 

„SILESIA“ S. A. 
est gwarancją 

solidnej likwidacji szkody 
i szybkiej wypłaty odszkodowania 

  

  

Z Rosji $owieckiej 
SYN STALINA PORWANY? 

Krążą w Moskwie sensacyjne po- 
s © porwaniu 12-letn. syna Sta- 

lina, Wasyla. Porwanie odbyło się w 
chwili, gdy chłopiec powracał z kole 
gą ze szkoły, 

Chłopiec nie był dostatecznie pil- 
Rowany | często przebywał poza 
Kremiem. Był czynnym członkiem 

„komsomolu“ i brał żywy udział w 

iego pracach. Fotografie jego były za 
mieszczone w prasie, co niewątpliwie 

ułatwiło porwanie. 
Prawdopodobnie porwanie zosta- 

ło zerganizowane przez jakąś organi- 

zaeję jną, pragnącą wymusić 
na Stalinie jakieś ustępstwa, bądź a- 

nanestię. Całe GPU zostało postawio- 

ne na nogi. Stalin, który szalenie ko- 

cha syna jest wypadkiem tym wstrzą 

śnięty do głębi. 

ROZGROMILI KIRGIZÓW. 

„Prawda” donosi, że na skutek rewizji 

przeprowadzonej w Republice Kirgiskiej, 

na polecenie CIK partii komunistycznej, 
cały szereg miejscowych dygniłarzy pa”- 
tyjnych i sowieckich został usunięty z zaj 
mowanych stanowisk, Wszystkich areszto- 

wano, Doniesienie „Prawdy” potwierdza 

więę urzędowo fakt zupełnego programu | 
całego aparatu rządzącego w Republice 

Kirgiskiej, o czym dotychczas zamieszczo. 
"no tylko skąpe I dorywcze wiadomości. 

© KONFERENCJI W NYON. 

Prasa sowiecka zmieniła ton w sto. 
tunku do konferencji śródziemnomorskiej, 
przedstawiając powzięte w Nyon posta. 

  

nowienia, jako dotkliwą porażkę Włoch. 
„Prawda” podkreśla, że dla kontroli wło 

skiej zarezerwowano strefy tylko bezpo- 

średnio przylegające do wybrzeży włos. 

kich I dalekie od głównych šrėdziemn >- 

morskich dróg handlowych. Według 

dziennika sowieckiego, „Włochy stanęły 

przed perspektywą powłórzenia „świetne 

go” doświadczenia w Montreux — I. zn. 

albo przyłączyć się do porozumienia 

  | Pan Marszałek Śmigły-Rydz ściska dłoń 

osiągniętego bez ich udziału, lub zosłać 

poza nawiasem porozumienia, co nie bą- 
dzie miało najmniejszego wpływu na je 
go wykonanie”, 

Prasa sowiecka w doniesieniu z Ge- 
newy podaje niektóre techniczne szcze. 
góły, dotyczące wykonania postanowień 
konferencji w Nyon. Flota anglo-fran- 
cuska, która będzie wykonywać kontrolę 
na Morzu Śródziemnym, skoncentrowa 1a 

  

jednego z dowódców defilujących jedno- 

stek wojskowych. 

Wydawnictwo regionalne 
Wanda Bieniecka. Gry i za 

bawy Ziemi Nowogródzkiej. Bibl oie 

ka T-wa Rozwoju Ziem Wschodnich, 

Okręg nowogródzki, nr. 6, Nowogró- 

dek 1937, Skiad główny: księgarnią 
. Wojciecha, Wilno, Dominikańska 

r. 4. 

Ukazał się na półkach księgars- 

kich szósty || tomik _ Bibioteki 

Ч “Wa Rozwoju Ziem Wschodnich 

(okr. nowogródzki). Ruchliwe to wy- 
dawnietwo w ciągu kilku ostatnich 

at ogłosiło drukiem szereg Opraco- 

Wań regionalnych obejmujących: dzie 
Je Nowogródczyzny (Nr. 1 w 0praco 

waniu Henryka Łowmiańskiego oraz 

Nr. 2 w oprac. Ryszarda Mienickiego), 
dej obecne kulturalne potrzeby (Nr. 

_W opr. Celestyna Gałasi wie a), po- 

za administracyjny (Nr. 4) i dzie 

191g 100brony w Śzczuczynie 1918— 
ha: (Nr. 5 w oprac. Andrzeja Bto- 

tOck;e: 
ERO). 

na, (€A p. Bienieckiej wprowadza 
* W całkiem odrębny krąg zainłe- 

resowań regionalnych. Jak zaznacza 
sama autorka, mamy tu do czynienia 
ze „zbiorem gier i zabaw z woj. no- 

wogródzkiego i pod tym ątem nale 
ży ją oceniać". 

Przyjmujemy slanowisko autorki 

i odrazu zwracamy uwagę na to, co 

mamy w pracy jej najistotniejszego i 

rajbardziej wartościowego zarazem. 

P. Bieniecka dała inwentarz gier i za 
baw Nowogródczyzny, z wymienie- 

niem lokalnych nazw i odmian, zapi- 
sala ich przebieg,. towarzyszące im 

cznym brzmieniu. Takie utrwalenie 
dzisiejszego stanu rzeczy posiada na- 
weł niewątpliwą warto naukową, 
jakkolwiek punktem wyjścia i celem 
ostatecznym były nie tyle dociekania 
tcorełyczne, ile raczej praktyczne za- 

interesowanie pedagoga, rozumiejące 
go, że w tej dziedzinie „obowiązkiem 

nauczyciela czy instruktora będzie do 
bór pierwiastków 
uwzgledrieniem regionaliznu, a Wu 

  

  
dialogi, piosenki i melodie w autenty- 

rodzinnych z I 

wanie elementės obcych nie mają- 

cych nie wspólnego # naszą tradycją 

i kulturą. 

Pracę p. 
przedmowę prol-- 

s€cki, podkreślając, 

polski zyska w te] ks 

czynek*. Ar й ; 

A jednak ten właśnie regionalizm 

Ludzi pewne zastrzeżenia. Oto selek 

cja materiału ze względu na pocho- 

dzenie nie została należycie przepro- 

wadzona, wobec czego obserwujemy 

zatarcie granicy między zabawami o 

liadycyjnym regionalnym 
charakte- 

rze, a wprowadzonymi sztucznie skąd 

ipąd, nic wspólnego 7 danym tere- 

nem nie mającymi Obok ,.jaszczura”, 

„awieczak“ i t. d. figuruje np. „Ślicz 

na krakowianka”, bezbarwny „Ojciec 

Wirgiliusz“, „mak” czy _„różyczk p 

slanowące żelazny kapitał jeszcze 

przedwojennych ochronek i każdej 

niemal wojennej czy powojennej szko 

ły „rzeźbiarz z literackim nietulej 

szym zgoła zwrotem „mistrz wraca” 

i inne, przeszczepione na nasz grunt 

przez nauczyciela, posiłkującego się 

! ogólnopolskim dorobkiem w tej dzie 

Bienieckie; zaopatrzył w 

rof. dr. Eugeniusz Pia- 
„regionalizm 

ążce cenny przy 

  

   

  

    

  

  

zosłanie na miejscach przeznaczenia w 
ciągu 5 dni. Kontrola będzie wykonywa- 
na przez 60 kontrlorpedowców i lotni-*. 
wo, W kontroli wezmą udział 24 okręty 
francuskie i 36 okrętów cngielskich, 

BOHATERZY WYSOKICH ZAROBKÓW 

„Prawda” wystąpiła z artykułem glo- 
ryłikującym „bohaterów wysokich zarob 
ków”, Przyłaczając kilka przykładów za. 
robków słachanowców sięgających w ty. 
siące, „Prawda” pisze: „cześć | sława ty u 

bohaterom pracy socjalistycznej. Gdzie 

praca bywa wydajna, tam i zarobek jast 

wysoki, Obrachunkowa książka robotnika 

sowieckiego jest paszportem. rzetelno$:l 

stosunku jego do pracy”. Z wynurzsń 

dziennika wynika, że ubodzy proletariu- 
sze będą uchodzić w Sowietach za ela- 
menł raczej podejrzany. 

ZWIERZĘTA W ZOO POKARMEM 
DLA URZĘDNIKÓW. 

Prasa sowiecka podnosi ałarm z po* 

wodu niewiarygodnych porządków panu 

jących w moskiewskim ogrodzie zoologi 

cznym, posiadającym wiele rzadkich i 

cennych ol.azów zwierzął.  Niekarmlone 

zwierzęta zdychają z głodu, wiele drogich 

okazów sprzedaje się w prywatne ręce. 

celem dalszej sprzedaży granicę, 

Wreszcie wiele zwierząt, nadających się 

na mięso, zosłało zabiiych i zjedzonych 

przez pracowników moskiewskiego 100, 

w tej liczbiu nadzwyczaj rzadkie okazy 

niedźwiedzi tybetańskich itp. 

za 

TIZE ZBPEZROW CAEN TE TA YO BC ZZOSZEWOEZ 

dzinie. (Na szczęście o charakterze 

całości decyduje przylłaczająca więk 

szość gier wyraźnie regionalnych). 

Nie miejsce tutaj na dyskusję, czy 

laka „unifikacja” gier i zabaw jest 

zjawiskiem pożądanym czy szkodli- 

wym, stwierdzić tylko należy, że prze 

czy ona założeniom regionalnym. 

Mówi autorka gdzieindziej o wpły 

wach mniejszości narodowych: rosyj 

skich, białoruskich j żydowskich. Zgo 

ada — wpływy te istnieją i mają swe 

uzasadnienie. Należałoby tylko nieco 

wyodrębnić wpływy białoruskie, jako 

najsilniejsze ilościowo i jakościowo, 

ta, może raczej mówić o podłożu etni 

cznym białoruskim i wpływach pol- 

skich. W każdym razie dobrze się 

stało, że w pracy swej uwzględniła au 

torka odrębności językowe terenu, za 

mieszkałego przez ludność mieszaną, 

polską i białoru ską przede wszystkim, 

gdyż „wyprani książki z tych odręb 

rości równałoby się pozbawieniu jej 

rumieńców życia. 

Największym urokiem książki p. 

PRienieckiej jest pulsujące w niej ży- 

      cie, na gorąco schwyłane i utrwalone. 

cenia, fak małą zwróciła uwagę na dysku 
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Na widowni politycznej 
w Paryżu. — Podział Palestymuy. 
Iko narzędziem Niemiec 

z najbardziej istotnych I realnych sposo- 
bów uporania się z zalewem żydowskim, 
na który się w Polsce wszyscy uskarżają. 

„Kto uważnie czytał depesze z Ge- 
newy, ten z istnej powodzi wiadomości 
czysto proceduralnych, musiał wyłowić je 
den konkretny fakt. Oto podział Palesty- 
ny został przesądzony. 

„„Dalsza procedura będzie następują- 
ca: po uchwaleniu przez Radę Ligi Na- 
rodów rezolucji, o której była mowa, 
Anglia wyśle do Palestyny t. zw komisję 
ankietową, która po przeprowadzeniu na 
miejscu rozmów zarówno z Żydami, jak 
z Arabami, opracuje szczegółowy projekt 
podziału Palestyny na frzy części — ży- 
dowską, arabską I brytyjską. Projekl ten 
zostanie przedłożony Radzie Ligi Naro. 
dów na jej sesji styczniowej. Rada po- 
woła komisję, która przedłoży jej raport. 
Po jego przyjęciu, zostania powolana 
międzynarodowa komisja delimitacyjna, ja 
ko organ Ligi Narodów, która wykreśli 
granice, a po ukończeniu jej prac, co 
wedle przypuszczeń Ż. A. T. nastąpi naj- 
później w maju 1938 r., kwestla palesiyń- 
ska zostanie definitywnie załatwiona 

„Czas* konkluduje: 

Polska nie może stać na stanowisku, 
które zajmują syjoniści, że Palestyna jest 
tylko punktem oparcia dla Żydów, pozo- 

słających w diasporze, siedzibą elity žy- 

dowskiej. Taki punkt widzenia jest dla naś 
nie do przyjęcia. Palestyna Interesuje nas 
przefo o tyle, o Ile stanie się poważnym 
terenem emigracji żydowskiej. Jeśk się 
okaże, że wskutek jej podziału I niedo- 
statecznej siły absorbcyjnej państwa ty- 
dowskiego, nadmiar Żydów, zamieszku- 
jących w Polsce, nie może być tam osied- 
lony, wówczas będziemy się musieli ro. 
zejrzeć za Innymi terenami dla emigracil 

żydowskiej. A organizacje żydowskie naj 

lepiej uczynią, jeśli nam w tych staraniach 

pomogą... 

O ostatnich antypolskich  zajš- 

ciach w Gdańsku czytamy w „War- 

szawskim Dzienniku Narodowym: 
Od pewnego czasu z Gdańska napły- 

wają niepokojące wieści o łamaniu przez 

miejscowe władze obowiązujących umów 

| dopuszczaniu się gwałtów na ludności 

polskiej. 
Zaczęło się od porywania dzieci pe” 

skich I przymusowego odprowadzania ich 

przez policję do szkół niemieckich. Wy- 

soki Komisarz Rzeczypospoliej zaprote- 

stował przeciwko temu, Senat gdański 

zwalił całą winę na swawolę policji, wv- 

padki zaś porywania dzieci i więzienia 

opornych rodziców trwają nadal. 
Policja gdańska zatrzymuje  listono- 

szów polskich, odbiera im pisma, spisuje 
protokóły | grozi wdrożeniem przeciwko 
nim postępowania karnego za rozpowsIe- 
chnianie wydawnictw zakazanych na 'e- 
tenle Wolnego Miasta. 

Ar. 154 umowy warszawskiej z dn. 24 
października 1921 r., stanowiącej przepi- | 
sy wykonawcze do umowy paryskiej z 
1920 r. stanowi, że „przesyłki pocztowe | 
i telegramy przesyłane bezpośrednio! 
przez polskie urzędy pocztowe I telegra- 
ficzne na obszarze Gdańska nie podle. 
gają ani cenzurze, ani zajęciu, anl rewizji, 
władz gdańskich”, 

ЗА. В: C.“ dodaje: 
"Gdańsk pod wpływem bezkarności, 

zdobywa się na coraz to bardziej zuchwa | 
łe prowokacje pod adresem Polski. Zuch 
walstwo Gdańska ma swe źródło w tym, 
że czuje poza swoimi plecami Niemcy, ża | 
w gruncie rzeczy Gdańsk jest tylko na. 
rzędziem Niemiec, że sprawa Gdańska 
musi być traktowana na He stosunków 
polsko-niemieckich. 

Słowem Hitler walczy z kominie 
zmem, z Rosją Sowiecką, ale i © 
Pelsce też nie zapomina... į 

1 

C6ž stąd, že možnaby kwestiono- 
wać sam fakc wzięcia za podstawę ba 
dań jednostki administracyjnej, że 
wprowadzenie za mało wyzyskanega 
i bardzo fragmentarycznego materia- 
łu porównawczego możnaby uważać 
za chybione metodycznie, możnaby 
poddawać krytyce brak syntetyczne- 
go ujęcia zagadnień i t. d. Zgódźmy 
się z tym, że nie jest to metodyczne , 
opracowanie naukowe, lecz bezpreten) 
sjonalny opis gier i zabaw Ziemi No-' 
wogrėdzkiej, ktėry w rekach ме ) 
geninego nauczyciela może się stać” 
nieocenioną pomocą. ) 

Niechże więc idzie w Świat książe, 
czka, wypełniająca poważną lukę w. 
szkolnej literaturze specjalnej. Niech, 
za jej przykładem ukażą się inne ana 
łogiczne wydawnictwa  regionałne. | 
Niech z niej korzystają jak najsze- 

rze nauczyciele na naszych ziąniach 

pracujący, harcerze ij wszyscy ci, któ 
rzy mają do czynienia z wychowa- 
niem fizycznym młodego pokolenia. 

y 

ер



4 
„KURJER WILENSKI1“ 18. IX, 1937 

Prezydent T. 6. Masaryk, 
BABIŻOGKIE i nmezzkowiec 

Biblioteka prywatna pierwszego 
prezydenta Czechosłowacji powstała 
jeszcze przed wojną, jakc podręczna 
biblioteka Tcmasza Masaryka, profe 
sora uniwersytetu w Pradze Czes- 
kiej. Liczyła ona wówczas około 4-ch 
tys. tomów. Cyfra ta ulegała wtedy po 
vażnym wahaniom, gdyż prof. Masa 
ryk chętnie pożyczał książki swym 
uczniom i współpracownikom, któ- 
rzy często nie oddawali wypożyczo- 
nych dzieł. Sędztwy prezydent Cze- 
chosłowacji codziennie studiował ca- 
łą prasę praską, poświęcając szczegól 
rą uwagę nowościom wydawniczym, 
które osobiście wybierał i kazał za- 
kupywać do swej biblioteki. Special- 
nie interesowały go źródła, dotyczące 
rozwoju wypadków, powstania i prze 
mian społecznych w czasie wielkiej 
wojny europejskiej, dalej dzieła c re. 
wolucji rosyjskiej, a następnie wszel- 
kie prace, związane z zagadnieniami 
logiki, filozofii, religii, a zwłaszcza 
kryzysu religijnego, historij Kościoła, 
teologii systematycznej itd. Zakupy- 
wał masę książek rosvjskch. W roku 
1932 zhiór jego powiekszył się o dal- 
sze 10000 tomów. Obecnie jest prze- 
szło 105 tysięcy dzieł skatalogowa- 
nych, nie licząc bibliotek; Platanow- 
skiej. Dwa gabinety i sypialnia ś. p. 
Masarvka na drugim piętrze w Hrad 
czanach, gdzie mieści się biblioteka, 
zebrana w półnoenym skrzydle zam- 
ku, pozostaną nietknięte, jako muze 
um pracy. 

Znaczną część zbiorów bibliotecz 
nych w liczbie około 15 tysięcy to- 
mów znajduję się w zamku Lany, le- 
žącym w posiadłości tejże samej na- 
zwy, darowanej prez. Masarykowi, w 
którym spoczną śmiertelne szczątki 
pierwszego prezydenta Czechosłowa- 
cji Biblioteką zajmuje gabinet i przy 
ległe doń pokoje oraz mały salonik   

na drugim piętrze. 
Na zasadzie specjalnego postano- 

wienia parlamentu czechosłowackie- 
go z dmia 23 lipca 1932 r. powołany 
został do życia „Instytut T. G. Masa- 
туКа“, któremu prezydent przekazał 
swą bibliotekę, obejmującą prze zło 
sto tysięcy dzieł, następnie prywatne 
archiwum, zawierające około 200 ty- 
sięcy archiwaliów, oraz prywatne mu 
zeum, w którym znajdują się wszel- 
kie listy, dokumenty, adresy, dyp'u- 
my honorowe, ordery į pamiątki, 0- 
fiarowane prezydentowi przy różnyzł 
uroczystościach i jubilenszach przez 
naród i zagranicę. 

{ Jako zamiłowany badacz nauk 
społecznych j filozoficznych $, p. Ma 
saryk czuwał osobiście do ostatniej 
niemal chwili nad pracami Instytutu. 
łożąc na buiowę gmachów bibiiotecz 
nych, i roztaczał troskliwą v,'ekę 
nad wszelkimi sprawami, związany- 
mi z jego działa!nością. Obecnia, dzię 
ki staraniom zgasłego patrona Insty 
tutu, buduje się nowy gmach, przez 
raczony na biblioteki i pracownie na 
ukowe, teren budowy ofiarował rząd, 
zaś do zrealizowania planu wyda*n:e 
dopomógł sam prezydent znacznymi 
subsydiami i darami pieniężnymi ze 
swych prywatnych funduszów. 

Gdy wyjeżdżasz na wycieczkę, sprawdź, czy 
masz w kieszeni portfel, a w nim los na loterię 
klasową. 

NT TIT IST 

 Cudzoziemka usitowala wywieźć 
kilkadziesiąt tys. zł. z Polski do Jugosławi 

Przed kilkoma tygodniami przybyła 
do Polski obywatelka Jugosławii, Stani. 
sława Szeftelówna, mieszkanka Serajews, 
która posiadała w Suwałkach wielki ma. 
Jątek ziemski. 

Szeltelówna prowadziła perłraktacje e 
sprzedaż swego majątku. Dłuższe roko. 

wania zosłały wreszcie ukończone | cu- 
dzoziemka sprzedała swoje włości za 
kilkadziesi% tysięcy ztolych, 

Uzyskane ze sprzedaży pieniądze, 
Szefielówna usiłowała przewieźć niela. 
galnie przez granicę, zosłała jednak za 
trzymana w pociągu. 

Ogromny łoś na Bródnie 
Do ogrodu zologicznego w Warszawie 

nadeszła rewelacyjna wiadomość: na te. 
renie Bródna błąka się dziki łoś, 

Natychmiast wyłoniono ekspedycię 
mofocyklistów, na czele której stanął dy- 

zaa 

KĄPIELISKO KEMERER (ŁOTWA) 
Silne wody siarczane — błoto Jodowe. 

Doskonałe rezultaty przy reumatyzmie, dzietności. chorobach kobiecych, 

kuracje dietetyczne, inha'acje. Biblioteka, 
— Idealne miejsce wypoczynkowe. 

złej przemianie meterii, żotądkuwych, wątrobianych | jelitowych, jak również przy katarach górnych chowych, ogólnym wyczerpaniu 1 nerwowości, 
Kąpiele lecznicze wszelkich rodzajów, 

muzyka, sporty, 

Czynne cały rok. 
podagrze, neuralqiach (ischias), bez. 

schorzeniach sercowych, 
dróg odde- 

nowoczesne aparaty do badań i terapii, 
wspaniały park, cudowna plaża 

4-tygodniowa kuracja z pokojem 1 utrzymaniem w hotelu uzdrowiskowym zło- tych 370, to samo w 
Informacje | 

pensjonatac ' prywatnych złotych 210, 
cenniki: Kemerl, Saravotu lestade. 

_ Namietność akwariów 
w Budapeszcie 

Szczególna namiętność ogarnęła Bu. 
dapeszi: zamiast dotychczasowych kanar- 
ków, czy papug, Irzyma się w domu 
akwarium, Nikł nie wie, w jaki spos5b 
wybuchła ta „namiętność”, faktem jest 
Jednak, że odnośne sklepy zaledwie m». 
gą nadążyć zamówieniom na ozdobae 
rybki. Według obliczeń kupców w Bu. 
dapeszcie — jest już obecnie ponad 6000 
skwariów w domach prywatnych. | n'e 
należy przypuszczać że są to fylko ja. 
kieś małe zwykłe szklane zbiorniki, w 
których pływa sobie kilka znudzonych 
złotych rybek. Nie, jest io, zupełnie wy- 
raźna namiętność zbieraczy, którzy prag 
ną mieć najróżnorodniejsze gatunki ry- 
bek, a z chwilą, kiedy się chce mieć 199 

- lub nawet więcej sztuk, przybierają ak. 
waria już wcale pakaźną objęłość, Jest ta 
sport z rodzaju dostępnych dla każdej 
niemal kieszeni. Bo najłańsze rybki można 
dosłać już od 30 fillerów, a są takže | 
Iwiecace niebiesko, czerwono ubarwione 
rybki neonowe, za które płaci się do 50   

pengó za szłukę. Są fo dziwaczne siws. 
rzonka, które zaciekawiają dopiero przy 
bliższym przyjrzeniu się im. Jakąż roz- 
piętą skalę temperamentów znajduje się 
wśród nich, ileż ludzkich właściwości zda 
ję się posiadać! Dają okazję nawet do 
podniety sportowej: pewien gafunek ma 
leńkiej rybki, zwanej „mieczykiem“ jest 
tak zazdrosny, że nie można trzymać 
dwóch samczyków w akwarium, gdyż wal 
czą z sobą dołąd, dopśki jeden z nich 
nie zginie, W Syjamie walki tych rybek 
są podobną rozrywką, Jak np. gdziein. 
dziej walki kogułów. Niestety jednakże, 
rybki te są bardzo drogie, cena za szłu. 
kę bowiem dochodzi do 40 pengó. Na- 
miętność akwariów posiada i pewną do. 
datnią stronę gospodarczą: ofo rodziny 
biednych rybaków mają dodatkowy za. 
robek, dosirzegając amatorom akwariów 
pożywienia dla rybek, pod posłacią 
pcheł wodnych i innych stworzonek ży- 
jących w słojących, zabagnionych wo. 
dach. (St. O]. 

rektor ogrodu, dr Żabiński. Jednc sześn'e | 
wyruszył furgon z klatką, w której miała 
być umieszczone zwierzę. 

Na Bródnie w pobliżu cmentarza zn. 
leziono istotnie łosia, który jednak oka. 
zywał już słabe oznaki życia. Był on 
przywiązany za rogi do muru, a nogi miał 
skrępowane sznurami. Ogromny, podnia- 
cony tłum  ołaczał kołem konające 
zwierzę. 

Nieszczęsne zwierzę przewieziono do 
ogrodu, ale, mimo natychmiastowej ps. 
mocy, łoś skonał, Zbyt energicznie g3- 
nili go przez wiele godzin. Potężne płuca 
nie wytrzymały takiego wysiłku i pękły 

Był to piękny okaz, liczył ponad 3 la- 
ła i ważył z górą 220 kg. 

Prawdopodobnie łoś zabłądził z Prus 
Wschodnich, albo z kresów, gdzie rzad. 
kie to zwierzę przebywa w puszczy R5- 
żańskiej i lasach dawidgrodzkich. 

Rzemieślnik bez rąk 
Francuska Izba Rzemieślnicza przyzna- 

la stolarzowi Pierre Mathieu z Bretani' 
miano najięższego rzemieślnika Francji 
Odznaczony tym zaszczytnym iytułem 
stolarz nie posiada rąk I całą Pracę fi 
zyczną wykonuje zapomocą sprawnie fun 
kcjonujących palców nóg. 

Specjalnością jego pracowni  słolav. 
skiej. są misternie wykonane krzesełka 
I stoły dla lalek. Niemal każdy dziecięcy 
pokoiczek w Paryżu zapełniony mebel- 
kami i przyrządami do zabaw i gry po. 
siada drobne charakterystyczne wyroby 
— dzielo pracowiłości mistrza Mathieu z 
Brefanii. Od 40 lat Mathieu urzymuje 
swą liczną rodzinę i we wzorowym życiu 
małżeńskim, zawodowym i obywalelski 
spotyka się z ogólnym szacunkiem 
i uznaniem. 

      Rutynowany nadcza MUZYKI 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

= Ceny przystępne 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp, 

  

         

         
    

Z dziejów filatelistyki 
Mania zbierania znaczków pocztowych 

daluje się od roku 1840, zapoczątkował ją 
21 Rowland Hill, który ujął kolekcjonerstwo 
anaczkow pocztowych м šeislo normy, Da 
rozwoju filatelistyki przyczynił się wydat 
mie fakt wypuszczenia w 1843 r. przez eesa 
ra brazylijskiego Don Petra pierwszych zna 
«zków pocztowych na kontynencie Nowega 
Świata, W cztery lata później w r. 1847, 
wprowadzono znaczki poczowe pięcio i dzie 
atęciocentowe w Stanach Zjędnoczonych. 

Przed otwarciem Kanału Panamskiego i 
przeprowadzeniem połączenia kolejowego 
transkontynentalnego w Ameryce Północnej, 
kurier pocztowy z San Francisco do Nowe- 
go Jorku j Europy szedł okrężną drogą na 
akoło przylądka Horn. Łatwo więc sobie 
wyobrazić, na jakie straty narażona była po 
wta, skoro nie było bezpośredniego połącze. 
hia kolejowego między San Francisko i No 
wym Jorkiem, Musiało to się odbić na sprze 
Maży amerykańskich znaczków pocztowych, 
które rozchodziły się po świecie w znikomej 
Hości 4,5 miliona rocznie, podczas gdy licz 
ba ich dochodzi obecnie do 3,5 miliarda. Ten   

stan rzeczy przyczynił się do osłabienia za | znaczki, przesłane pocztą lotniczą z Filadel Interesowania filatelistyką w Amieryce i jed 
nęcześnie wpłynął ma jej kolosalny rozwój 
w Europie. Dopiero po otwarciu kanału Pa 
namskiego i linii kolejowej San Francisko 
— New York wzrosło zainteresowanie zbie- | 
raczy znaczków pocztowych, 

Lecz nie tylko w Stanach Zjednoczonych 
filatelistyka cieszy się wielką sławą. Wzo- 
rem wybitnego filatelisty był król Jerzy V, 
który posiadał najwspanialszy na całym 
świecie zbiór znaczków pacztowych. Na te 
ma! jego zamiłowań filatelistycznych krąży 
wiele historyjek i anegdot. Opowiadają na 
przykład, że kilka lat przed śmiercią zwró- 
cii się do dyrektora poczty londyńskiej z 
prośbą o przysłanie mu jednego znaczka 
„czarnej jednopensówki', który z 

puszczony w obieg kiłka lat wcześ 

stety, ani jeden znaczek nie pozostał z tej 

martwić 

   

   
serii i dyrektor poczty, nie chcąc 

króla, kazał sj ecjalnie wydrukow: 
naście takich czarnych jednopensówek. 

Kilku filatelistów francuskich ofiarowało 
720 tysięcy franków za kopertę, zawierającą 

{ 

li do New Yersey balonem, pilotowanym 
przez aeronautę francuskiego Jean Pierre 
Ełamcharda, Przesyłka ta zawierała m, in, 
kopertę z listem, pisanym przez Jerzegu Wa 
schingtona w r, 1798, t. zn. w roku jego pow 

i tórnego wyboru na prezydenta Słanów Zjed 
boczonych, Jak wiadomo Blanchard zainię 
jowa? pocztę lotniczą, dokonując przewozu 
korespondencji z Dover do Guinos w departa 
mencie Pas des Calais, 7 stycznia 1785 r, 

Rekord swego rodzaju pębiły znaczki wy 
spy św. Maurycego, sprzedane na licytacji 
w Londynie. Jeden z nich jednopensowy, ko 
toru czerwono-pomarańczowego został sprze 
dany za 2100 funtów, drugi błękitny dwupen 
swy — za 1750 funtów, Cena początkowa za 
obydwa znaczki wynosiła 700 funtów. Oba 
znaczki kupił pewien filatelista z Amsterda 

  

mu. Charakterystyczny jest fakt, że filateli 
styka jest zamiłowaniem wyłącznie męż 
czyzn, Kobiety-filatelistki stanaw а snikomy 
odselek zwolenników tego sporiu, k'óregu 

   
w 

  

ny wyrażają się przeważaje «© wyso- 
kich sumach funtów szterlingów. 

  

  

  

  

Rozrywki umysłowe 
16. SZARADA © MINIONYCH 

DOŻYNKACH. 

[6 punktów). 
(Ułoż. p. Pleskaczewski z Żupran). 

Dożynki! Dożynki! — To czas upragnio1;, 
Już sześć i pięć 1) dziewięć wieśniaczki 

swój łan. 
Gospodarz się cieszy | podniecony 
Starannie układa przyjęcia dziś plan. 

Za chwilę siedm-dziewięć są zasła- 
wione: 
kiełbasa 

i chleb; 
Po pracy wesołe i rozbawione 
Wracają wieśniaczki. — Odpocznie 

niech sierp! 
Zbliżają się, Idą... I pieśń dożynkowa 

Rozbrzmiewa, — За słyszę sześć-dziewiąć 
i las... 

Tej pieśni rozpoznać już można i słowa 
Nareszcie wesela rozpocznie się cza:l 

Wychodzi gospodarz przed osiem. 

Już wódka jest, masło, 

pół trzy, 
‚ Przyjmuje życzenie, dziękuje za 

! wian, 
Do domu zaprasza, pokręca wąs 

i kruczy: 
Czas dwa-trzy niestraszny — o, 

czuje, że pan! 
m a a A a e M 

Juž raz-dwa gospodarz czlery-pieč suche 
Do swojej dość dużej siedm-ośm i dzie 

więć: 
Niech dobry urodzaj w nim wzbudzi 

ołuchę, 
Niech doda do pracy, do życia mu chęćl 

  

*) Z ogonkiem. 

Wybuch 

  

17. Układanka. 

[5 punktów). 

Podany krzyż rėwnoramienny podzia. 
liė dwiema prostymi I z ofrzymanych 
części ułożyć kwadrał, 

18. ZATARTE DZIELENIE, 
(2 punkty. 

"ET TL „,., 

‚ З. 
14 
  

. -
 

e
 

19. SZARADA „DLA DOMYŚLNYC! 
(2 punkty]. 

(Pod. W. Chmielowska), 
Pierwsza i druga z trzecią jesi a 
A czwartą piątą k. 

20. JAK PODZIELIĆ 

[4 punkiį. 
Jak odlač polowę wina z pelnej beczk', 

jeżeli nie znamy pojemności beczki, 

nie mamy żadnej miarki, ani żadnyh 
zbywających naczyń? 

WETA ; 

bojėw 
na Dweorcu Wschodaim w Wa-szawie 

Gdy na sali Dworca Wschodniego w 
Warszawie, zgromadzili się liczni pod. 
różni, rozległa się nagle silna detonacja, 
krzyki i jęki. ; 

Wśród publiczności zapanowała pani 
ka, którą połęgował gęsty gryzęcy dym 
| krzyki jakiegoś nerwowego pasażera, 
który wołał, że „wybuchła bombe”, Rzu 
cono się tłumnie do ucieczki na ulicę, 
alarmując policję. 

Jak się okazało wybuch nastąpił pod 
czas odbierania przez Szmula Wagon- 
czyka paczki zabawek wśród których zaaj 
dawały się naboje do straszaka. 

Z nieustalonej na razie przyczyny na 
boje korkowe eksplodowały rozrywając 
doszczętnie całą paczkę zabawek. Wa. 
gonczyk doznał szeregu lżejszych popa. 
rzeń rąk i twarzy. Poparzeniem uległ tax. 
że Jan Stopa, wagowy PKP. 

Wieczory teatralne w Grodnie 
„Orlę” — dramat Edmunda Rostanda 

Jeśli istotnie — jak to dowodzą badacze | urządzenia, gustowne kostiumy, wśród kto- 
współcześni — jesteśmy świadkami rene- 
sŁnsu romantyzmu, to „Orlątko* na grods'eń- 
skiej scenie jest wymownym tego potwierdze 
niem. Od podniesienia kurtyny do ostatnie- 
go zdania dramatu, publiczność słuchała pię 
knego wiersza Rostanda w takim skupieniu, 
z jakim spotykamy się na widowni naj vy- 
żej raz do roku. Scena śmierci księcia Re- 

ichstadtu targnęła wszystkimi sercami. Gdy- 

by nie podnoszone przez panie chust:czki 
do oczu, wzruszenie święciłoby triumfy w 

najgłębszym swym wyrazie: w wyrazie hof- 
du sztuce, składanego w milczeniu, A 

„Orlę" w naszych czasach nie może ncho 

dzić za dwamat, przestarzały. Przez całe sie- 

dem aktów unosi się bowiem nad nim tę- 

sknota do wielkich czynów, tęsknota do bo- 
haterstwa. 

Syn wielkiego cesarza dusi się w almo- 

sferze Schónbrunnu, jak dusi się stwo zony 

na wodza człowiek współczesny, żyjący 

wśród małości, Mierzi go pośród otoczi» a: 
1 atmosfera zgnuśnienia, i małość akt'al- 

nych kalkulacyj politycznych, i wysiłki pod- 
sycane jednym tylko dążeniem: by wstrząs 

wywołany w Europie na przełomie 19-go w. 

przez Napoleona, już się nie powtórzył; by 

spokój z takim trudem po Watt:loo osiąg. 
męty, nie zmącił zwycięcom błogich chwil 
dosytu. Zdarzenia dziejowe, epoka wielkich 
przemian, nowy człowiek, życi: pełne zma- 
gań — były to rzeczy piękne, porywające, 

ale daleko przekraczające miarę. upodobań 

królów i dworaków. Bali się ich oni jak 

złowieszczego widma. Jedno imię genialnego 

Korsykanina — apostoła tych wielkich prze- 

mian — kładło na ich twarze bladość śmier- 
telną, 

Miłość i kult dla wielkiej przeszłości, pła 

nąca w duszy syna Napoleona Bonaparte, 
ukochanie tej przeszłości przez wiernego je- 

ge żołnierza Flambeau — sprawia, że „Or- 

lę* nie przestaje przemawiać do widza wzru- 

szeniami najgłębszymi. Tymi wzruszeniami, 
których siła wydobywa z serc ludzkich po- 

dziw, uwielbienie, porywy... 

Grodno już się przyzwyczaiło do pietyz- 

mu z jakim dyr. Grodnicki otwiera podwoje 

Teatru im. Orzeszkowej. „Królewski Jedy- 

nak' przed dwoma laty, „Stefan Batory" w 
roku ubiegłym, „Orlę* onegdaj — były to 

dni, których efekt stanowi coś więcej niż 

sukces artystyczny, Stanowi utrwalenie się 

teatru w Grodnie, sianowi nieodzowną po- 

trzebę jego istnienia, Pozbawmy dziś gród 

Bztorowy teatru — a zejdzie odrazu do roli 

zwykłego powiatowego miasta. 

Kultura — to dźwignia życia ku wyży* 
nom. Teatr grodzieński to rozamie. Sceni- 

czna oprawa „Orlęcia” jest wymownym tego   d«wodem. Prześliczne dekoracje, kosztowne 

rych jedwab mienił się wszystkimi barwami 

— sprawiły, że po inauguracyjnym przed- 
stawieniu widz opuszczał teatr z uczuciem 
zechwytu i wzruszenia, A zachwyt i wzru- 

szenie — to najlepsze sprawdziany sukcesu. 

Całkowicie niemal odnowiony zespół te- 
atru im, Orzeszkowej znalazł onegdaj pięk- 

ne pole do popisu. Wspaniała sztuka, piękna 
wystawa, zacickawienie , widzów. Wszystko 
sprzyjało aktorem dla pozyskania z miejsca 
serc i sympatyj publiczności. 

Marian Peliński (książę Reichstadtu), Je- 
rzy Rygier (Flambean), Stanisław Dąbrow- 
ski (Metternich i reżyser rostandowskiego 

arcydzieła) i Olaf Słupski (Prokesch) — te 
sympalie zdobyli. Rygier — żywiołowością 

akcji, Pelińsk, -- świetnym opanowaniem 

d.ałogu i subtelnym wczuciem się w rolę, 

Ląbrowski plastyką postaci głośnego dyplo- 

maty i reżyserią dramatu, Słupski — bez- 
peśredniością odczuwania. 

Panie w tym turnieju znaleźć się muszą, 
niestety na drugim miejscu, Z wyjątkiem Ja- 
niny Hitnarowiczówny, pięknie oddającej 

dwa większe epizody i Aliny Mycielskiej wne 
szącej na sc.nę tchnienie romantyzmu, ia- 
lenty pozostałych wykonawezyń ról w .Or- 
Igeiu“ oczekują na naszej scenie innej ob. 
sady. 

Niepodobna tu pominąć: Mieczysława 

Aieczyńskiego, Bolesława Orlińskiego, Ed- 

warda Jeleńskiego, Aleksandra Olędzkiego, 

Leona Łętowskiego, Mieczysława Piotrow- 
skiego, Andrzeja Wróblewskiego i Wojcie: 

cha Dąbrowskiego, Wszyscy oni wydatnie 

się przyczynili do uplastycznienia w sztuce 

tego piękna, które publiczność premierowa 

na długo zachowa w pamięci. 

Stanisłav Ziemak. 

  

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, skiepy I Ł d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77 

  

  

Trage dia miłosna 
Marla Podało z Baranowicz po pod- 

daniu się zabiegow! spędzenia płodu do. 

stała zakażenia krwi i w dn. 7 bm. zmarła 
w szpiłału w Baranowiczach. 

Gdy się o tym dowiedział jej narze- 

<zony, Mikołaj Nochowicz z folw. Be- 

rezno, gm. siołowickiej, zażył esencj! 

octowej. Przewiezlono go do szpitala w 

Baranowiczach, 

 



„KURJER WILEKSKI“ 18. IX, 1937 

W palącej Sprawie 
ratowania nagrobków 

byłych profesorów U. S. B. 
Na pięknym wileńskim  cmenta- 

rzu Rossa w najbliższych 'ygodniach 
mają być zniesione te stare columba- 
ria, położone z prawej strony miejsco 
wej kaplicy, w których mieszczą się 
między innymi katakumby z procha- 
mi znakomitych zasług profesorów 
dawnej wszechnicy wileńskiej ks. 
misjonarza Tomasza Hussarzewskie- 
go i art. malarza Franciszka Smugle- 
wicza; słynay, bodaj że nie tylko w 
Polsce, twórca wielu dzieł religijnych 
i historycznych, nadto pierwszy pro- 
fesor malarstwa w uniwersvtecie wi- 
leńskim zmarł Smuglewicz 18 wrześ- 
nia 1807 r., a więc o 3 niespełna mie- 

siące przed zgonem kolłeqi swego uni 

versyteckiego ks. Hussarzewskiego, 

wybitnego nauczyciela dziejów pow- 

szechnych, a umiłowanego prof. Joa- 
chima Lelewela. Grób uczonego kapła 

na przykryty jest tablicą kamienną— 

zed ?-ma laty odrestanrowa s" mp- 

tem Biblioteki im. Wróblewskich, — 

a położony riemal wprost okaza RSE 

grobowca wiełkiego patrioty i dziejo 

pisarza, Lelewela. 
Nadmieńmy jeszcze, że w tychże 

columharach, nieopopodal  Hussa- 
rzewskiego, spoczęły zwłoki młodego 
zastępcv protesora filozofii we wszech 
nicy Batorowej, ś. p. Władysława Ho 
rodyskiego, zmarłego 'w r. 1920; grób 
tegoż uczonego jest również staran- 
nie konserwowany. FZ 

Co do miejsca wiecznego spoczyn 
ku Smuglewicza, — to jest rzeczą zu 
pełnie pewną (jak niegdyś twierdzili 
znani swego czasu badacze sztuki i 
odnośnych pamiątek przeszłości Ś. p. 
Ed. Pawłowicz, Alfr. Romer i Bol. Ru 
siecki), że prochy znakomitego arty 
sty spoczęły w tych właśnie colum- 
bariach, gdzie i historyk Hussarzew- 

ski został pochowany, najprawdopo 
dobniej nawe' w pobliżu jego grobu; 

tak wnosić mcżna z samego chronolo 
gicznego układu różnych tu nagrob- 
ków. 

Ponieważ omawiane powyżej kata 

kumby, sięgające początkiem budo- 
wy pierwszych lat w. 19-go, w ostat- 
nich latach zaczęły rozpadać się w 
ruinę niema] całkowitą, więc admini 
stracją cmentarza Rossa postanowiła 

rozebrać połać columbariów, która 

położona jest naprzeciw kaplicy. 

Przylegające do ruin mury 0 wyż- 

szych piętrach, a położone wzdłuż 

głównej drogi cmentarza, jako znaj. 

dujące się w dobrym stanie, oczywiś- 
cie, będą i nadał starannie kons:1wo 
wane. 

Ciekawe jest, że tyle sumiennv au 
tor najpierwszych przewodników po 
Wilnie, Ad. Hon. Kirkor (Jan ze Śliwi 
na) stale utrzymywał, że Wawrzyniec 
Gucewicz, słynny profesor archi*ektu 
ry w dawnym uniwersytecie wilań- 
skim, pogrzebany został na cm: :ta- 
rzu Rossa, tymczasem obecnie naj- 
dokładniej wiadomo, że posiada on 

tablicę nagrobkową wmurowaną w 

ścianie południowej kościoła Św). Ste- 
fana, świadczącą o śmierci jego w r. 
1798 w 45-ym roku życia. 

Jeszcze w czerwcu r. b. ks. kano- 
„ pik Tad. Makarewicz jako gospodar: 

  

wzorowy pięknej Rossy, pos'a owił 
doprowadzić do porządku zarówno 
fatalnie podrujnowaną ścianę obwo- 
cową od strony ul. Listopadowej 
jak i zająć się usunięciem rozpada- 

| jących się w gruzy części katakumb; 
jakoż niedawno ukończona została 
gruntowna reperacja muru obwodo- 
wego Rossy, teraz zaś ma wkrólce 

nastąpić rozbiórka wspomnianych ka 
tekumb. 

Pozwolenie  odnośnego urzędu 
władz państwowych co do usunięcia 
s.petnie niszczących się  colum- 
bariów z grobami zasłużonych pro- 
fesorów naszej wszechnicy nastąpiło 
w swoim czasie, zaś prasa wileńska 
powiadomiona została o zamierzo- 
nym przystąpieniu administracji Ros 
sy do zniesienią wyżej wspomnia- 
rych murów, w tym celu, ażeby ro- 
dziny, posiadające w tych columba- 
riach groby swych bliskich, nie za- 
niedbały dokonywania ekshumacji 
prochów i pogrzebania ich w innych 
miejscach cmentarza. 

Skoro juź ci i owi z osób pry- 
watnych dokonali ubiegłego lata tran 
slokaty rodzinnych pamiątek na Ros- 
sie, więc wobec nieodwołalnego po- 
stanowienia administracji  Rossy 

względem porozumienia się ze zwierz 
chnością Uniwersytetu S. B. co do 
losu nagrobków  Hussarzewskiego i 
Korodyskiego, tudzież nieodszukiwa- 
nych jezcze prochów  Smuglewicza, 
czas wielki, ażeby sprawę tę załat- 
wiono jałk najśpieszniej. 

Nagrobki te ewentualnie mogą bvć 
wyeliminowane znośród znoszonych. 
zmurszałych cegieł oraz innego zbuł 
wiałego materiału. 

Kiedy, po odbycin uroczystości 
poświęcenia poważnego nagrohka T.e 
lewela, mieliśmy okazję wspólnego 

  

Polska stacja biologiczna w Pińsku 
Ostatnio Pińsk otrzymał nową 

placówkę naukową, która uzupełnia- 
jąc istniejącą sieć tego rodzaju insty 
tucyj, będzie miała ogólniejsze zna- 
czenie. Mianowicie, dzięki pomocy 
finansowej Funduszu Kultury Naro- 
dowej została uruchomiona w Piń- 
sku przez Instytut Naukowy nowa 
stacja do badań biologicznych na 
Polesiu. Charakter terenu i dominują 
ca w nim rola wód przesądzają za- 
kres prac tej placówki w kierunku 
badań hydro-biologicznych rzek i ba 

ien, 
r Dotychczas istniejące dwie stacje 
tego rodzaju, jedna w Wigrach (po- 
jezierze Suwalskie), związana z tere- 
nem nadającym się do badań jezior- 
nych, a druga na Helu (morska), ma 

jąca na celu badania oceanograficz- 
ne, nie posiadały warunków umożli 
wiających prowadzenie prac nauko- 
wych na wodach rzecznych i bagien 

nych. 
Myśl o budowie stacii hydrobiolo 

gicznej w Pińsku powstała już kilka 
łat temu, jednak brak środków mate 
rialnych stał na przeszkodzie do rea- 

Kurjer Sportowy 

Pan Prezydent R.P. i Marszałek Rydz-Śm'gły 
protektorami mistrzostw strzeleckich Polski 

Mistrzostwa strzeleckie Polski i Armii 

odbywać się bydą ostatecziie w Wilnię w 

terminie od 23 września do 6 października. 

Zawodnicy do Wilna przyjeżdżać zaczną 22 

września. Ze wzg'ędu na to, że największe 

nasilenie zawodników przewidziane jest na 

26 września przeto w dnia tym wszyscy 

strzelcy udadzą się na Rossę celem złoże- 

nia Hołdu Pamięci Marszałka Piłsudskiego. 

Pamiętamy, że w roku zeszłym uroczystość 

ta odbyła się w dniu otwarcia mistrzostw, 
jne mieścić się będzie Biuro informacy : : 

w lokalu przysposobienia wojskowego w 

omisarzem 
Wiłnie przy ul. Dąbrow skiego 1. K 

zawodów mianowany został płk. Ignacy Bo 

browski, a zastępcą jego mir Pruziūski, 

Przedstawicielem Związku Strzeleckiego 0- 

raz Polskiego Związku Sportu Strzeleckiego 

nianowany zoslał mjr. Stawarz. 6 

Sttrzelania cdhywač się będą NA | 

strzelnicach, Uroczystość otwarcia XII mis- 

trzostw nastąpi 21 września o godz. 9 rano 

  La Pióromoncie Ž 

Tegoroczne mistrzostwa odbywają 55 

pod Wysokim Protektoratem Pana Prczy” 

denta Rzeczypospolitej Polski oraz Pana   

Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, Do 

komiteta zaś honorowego zaproszono wszy- 

stkich pp. ministrów na czele z P. premie- 
rem gen. Sławoj Składkowskim. Komitet or- 
gonizacyjny liczy w tym roku stosunkowo 

niewielu członków, Na czele komitetu stą- 

nął płk, Kazimierz Janieki. Skład komitetu 

przedstawia się następująco: płk. Burczak, 

„płk, Białkowski, płk. Engiel, płk. Damrosz, 

sen. Dobaczewski, insp. Jacyna, star. Wie- 

lowieyski, nacz. Wiśniewski, wieeprezy- 

dent Grodzicki, mjr, Fruziński, kom. Pitt. 

ner i red. Nieciceki. 

Wśród szeregu cennych nagród ofiaro- 

wanych przez panów ministrów, panów ge- 

nerałów i wojewodów na pierwszy plan wy 
bija się nagroda przechodnia ofiarowana 
przez Pana Marszałka Edwarda Śmigłego 
Rydza, 

Organizatorzy za naszym pośrednictwem 
zawiadamia ją, że wstęp na strzelnice w cza- 

sie zawodów jest wolny, Zapraszają oni sza 
newną publiczność do wzięcia pośredniego 

udziału w największej imprezie strzeleckiej 

w Połsce, jakimi będą właśnie nadchodzące 

mistrzostwa. 

wraz z sz, ks. kan. St. Miłkowskim, 
owczesnym administratorem — степ- 
tsrza, nieodż. pam. profesorami 
Ferd. Ruszczycem j Bol. Bałzukiewi- 
czem, naradzenia się w kwestii niez- 
będnego wykrycia miejsca wiecznego 

spoczynku piof. Smuglewicza, pow- 
stał projekt  konkretnegó zbadania 
sprawy zapomocą ekshumacji pro- 
chów w tych i owych columbariacA. 

Szczególnie gorąco sprawę tę 
wziął wówczas do serca prof. Rusz- 
czyc. 

! Jeszcze przedtem, bo w r. 1920, 
niżej podpisany, jako doradca Wy- 
działu Sztuk Pięknych U. S. B. a nie 
'Edyš jeden z założycieli byłego T-wa 
Muzeum Nauki ; Sztuki, złożył na po 
siedzeniu Wydziału Szt. P. na ręce 
dziekana Ruszczyca tysiac marek 
pol. właśnie na ce] uczczenia pamięci 
Smuglewiczą zapomocą odpowiednie- 

go nagrobka na Rossie. 
, Powyższą kwota ' pochodziła od 

niektórych członków likwidowanego 
T-wa Muzeum Nauki i Sztuki. 

O tej sprawie w r. 1907 pisał ku 
słosz wspomnianego muzeum, właś- 
nie w setną rocznicę zgonu prof. Smu 
glewicza. 

Lucjan Uzieblo. 

Yu i 

- Śpieszymy: donieść czytelnikom, że 
już od dn. 13 bm. kałakumby na 
cmentarzu Rossa w których spoczęło 
3 profesorów uniwersytetu wileńskie 
Bo są rozbierane. Roboty rozpoczęto 

od tyłu 3-piętrowej budowli, miano- 
wicie od miejsca, gdzie mury się sty 
kają z grobowcem rodziny Stachow- 
skich, ozdobionym dużą, bronzową 
płaskorzeźbą, dłutą Józefa Wożnie- 

kiego. L. U.   
lizacji tego projektu. Jednakowoż wy 
prawy dokonane w latach 1929, 1935 
i 1936 przyniosły tak obfity i cenny 
materiał naukowy, że projekt budo- 
wy został zatwierdzony i w jesieni ub. 
roku założono fundamenty pod budy 
nek tej placówki. 

Plan wypraw został częściowo 0- 
pracowany przez kierownika stacji 
w Wigrach prof. dr. A. Gityńskiego. 
Prócz tego uczestnicy tych ekspedy- 
cyj wydali drukiem szereg dzieł nau- 
kowych, między in. mgr. I. Cabejsze- 
kówna wzbogaciła naukę odkryciem 
nowego gatunku roślinnego (ustroju 

jednokomórkowego) — fragillaria Ka 
suminensis, znalezionego w  jezio- 

rach Zasumińskich w Zahoryniu. 
Stacja mieści się w ładnym pię- 

trowym budynku nad brzegiem rz. 

Piny w zachodniej części miasta. Bu- 
dowa spoczywała w ręku miejskiego 
architekta inż. G. Mersona. Koszt bu- 

dynku wraz z placem i instalacją wo- 
dociągową, elektryczną i gazową nie 

przekroczył 60.000 zł. е 

Urządzenie, przewidujące szereg 
laboratoriów, zapewni ciągłość i sa-   

| Czarnocka (A. Z. S.) startuje 
z Walasiewiczówną 

Doskonała lekkoatłetka Wilna Aldona 

Czarnocka zaproszona została na zawody 

propagandowe do Borysławia i Drohobycza. 

- Сзагпоска już wyjechała z Wilna i weźmie 

udział w szeregu konkurencyj, Spolka się 

óna przede wszystkim Z Walasiewiczówną 

1 z innymi czołowymi zawodnikami Polski. 

Zawody jak wiemy odbędą się w sobotę i 

niedzielę, . 

Czarnocka startować będzie w skoku w 

dal i w rzucie oszczepem. Bardzo możliwa, 

że stanie równi 

Dziś wyjechali do Warszawy 
piłkarze 

Piłkarze WKS Śmigły w sobotę rano wy: 

jadą do Warszawy na mecz o wejście do 

Ligi z Polonią. Drużyna nasza jest dobrej 

myśli. Czuje się pod względem psychicznym 

nicnajgorzej. Drużyna wyjeżdża w nas'ępu- 

jącym składzie: Czarski, Zawieja, Grządziel 

Moszezyński, Skowroński, Puzyna, Hajdul, 

Osesik, Pawłowski, Longin, Skrzypczak i 

Drąg. Niedzielny mecz w Warszawie będz.e 

dla Wilna spotkaniem decydującym, 

W niedzielę start moto- 
cyklistów i kolarzy 

Niedzielne wyścigi kolarskie i motocy- 

klowe na Pióromoncie obudzą niewątpliwie 
ogromne zaciekawienie, Sporty motorowe   

  
  

  
| wanie wydziału mechanicznego w szkolę. 

eż na starcie biegu na 60 m. į 
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Kwesta na niewidomych 
em. IG 

P.P. Kwestarki | Kwestarze zechcą 
i puszki do lokalu Związku Inteligen-ji 

i 20 FX 
łaskawie zgłaszać się po legitymacje 
Katolickiej (Zamkowa 8, I piętro) w w. 

bołę 18.IX, w godz. 16—19.30. 
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Nagły zgon emeryt. ppłk. Sokołowskiego 
w Kapl'cy Ostrrh-amskiej 

Wczoraj koło godz. 1-е] м Карбсу ‹ 
Osirobramskiej po nabožefstwle х okazįi 
poświęcenia sztandaru Katolickiego Sio- 
warzyszenia Mężów przez J. E. ks. Arcy- 
biskupa Metropolitę Romualda  Jałbrzy- 
kowskiego, nagle zasłabł jeden z modlą 
cych się, jak następnie stwierdzono eme 
rytowany ppułkownik Edward Sokołowski | 

  

zam. przy ul. Piłsudskiego 34, lai 66. 
Niezwłocznie wezwano pogotowie ra. 

funkowe. Było już jednak za późno. Le. 
karz stwierdził zgon. 

Śmierć nastąpiła na skutek ataku ser. 
cowego. Ś. p. ppułkownik Sokołowski 
chorował ostatnio poważnie na serce. 

(C]. 

Listonosz aresztowany na gorącym uczynku 
nadużyć 

Odiepiał znaczki z korespondencji | sprzedawał je 
Wczoraj został aresztowany I osadzo- 

ny w areszcie cenfralnym listonosz Micha! 
Balcer, przydzielony do Urzędu Poczio- 
wego Wilno — 2. 

Ostatnio stwierdzono szereg wypad 
ków, że listy nadawane do adresatów ze 
znaczkami pocztowymi, doręczane były 

bez znaczków | żądane od adresatów 

| podwójnej dopłaty. 
Prowadzone obserwacje doprowadziły 

wczoraj do ujęcia Michała Balcera. Został 
on aresztowany na gorącym uczynku zry. 
wania znaczków pocztowych przy podej 
mowaniu bagażu pocztowego na postoju 
autobusów dalekobieżnych na placu 
Orzeszkowej. (€). 

Aresztowan'a wśród członków bandy 
„Złotego Sztandaru” 

Ub. nocy policja dokonała licznych 
rewizyj w mieszkaniach i kryjówkach b. 
członków głośnej ongiś w Wilnie bandy 
pod nazwą „Złoty Sztandar”, 

Między innymi przeprowadzono re. 
wizję w mieszkaniu b. herszta tej bandy 
Zelika Lewinsona, znanego pod prze 
zwiskiem „Chana Bobkes”, bohatera sze. 
regu sensacyjnych „przedsięwzięć” kry 
minalnych, przed kilku tygodniami dopie- 
ro zwolnionego z więzienia na Lukisz- 
kach, gdzie przebywał jako podejrzany 

modzielność prac naukowych, które, 
poza teoretyczną wartością, będą 
miały doniosłe znaczenie gospodar- | 
cze, szczególnie w dziedzinie rybac- 
twa. 

Stały personel stacji składa się z 
kierownika — docenta dr, J. Wisz- 
niewskiego i asystenta — mgr. Kras- 
nodębskiego. Ten ostatni już brał u- 
dział w wyprawach lat poprzednich i 
ogłosił szereg prac, traktujących o 
skorupiakach Zahorynia. 

Obecnie dr. Wiszniewski bawi na 
międzynarodowym zjeździe hydrobio 
logów w Paryżu. Zjazdy tego rodzaju 
odbywają się co dwa lata. Następny 
mą być zwołany w Szwecji, w roku 
natomiast 1942 terenem zjazdu bę- 
dzie prawdopodabnie Polska i właś- 
nie Pińsk. E. R. 

Rozpacziiwe wysiłki 
rodziców 

Donosiliśmy e przepełnieniu w wileń- 

skich średnich szkołach państwowych. Bar- 
dzo wiele dzieci pozostaje bez możliwości 

pobierania nauki, Rodzice czynią rozpaczii- 

we wysiłki, by jakkolwiek zapewnić dzie- 

ciom naukę. Obocnie rodzice 50 kandyda- 

tów, którzy złoży egzaminy wstępne do 

Państw. Szkoły Technicznej im. Marszałka 

P'łsudskiego w Wilnie, lecz nie zostali przy- 

jyci z braku miejsc, wystosowali podanie do 

Pana Ministra WR. i OP, z prośbą o otwar- 

cie w tej szkole trzeciego równoległego Wy- 

działa drogowego, względnie o nielikwide- 

    

przygotowuje doświadczony b. nauez. 
gmn w cakregie programu nowego 
i dawnego typu gimn Specjalność: po) 
ski. matematyka. fizyka. przyroda. 

Nauka solidna Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi. 
leńskiego" po fodz. 7.30 wiecz lub 
telefonieznie nr 4 84, pakėj 45, od 

godz. tl rano do ? wiecz. 

TRS S T I WTROZOF RODACZENERECĄ 

należą do tych, które ściągają najwięcej pu- 

blicznści. Program niedzielnych zawodów 

na Pióromoncie jest wyjątkowo bogato us- 

telony. Mieć będziemy szereg konkurencyj 

kolarskich i motocyklowych. Ponadto odbę- 

Czie się konkurs jazdy zręczności na moto- 

czklu. Zawody odbędą się na Pióromancie o 

godz. 15-ej, Bilety w cenach propagando- 

wych. 
Będą to niewątpliwie ostatnie jaż w tym 

sezonie wyścigi torowe kolarskie. Pazosta- 

nie jeszcze do rozegrania bieg uliczny, który 

o współudział w besfialskim zamordowa. 
niu gangstera Chaima Kołpokułosa, zna- 
nego pod przezwiskiem „Napoleona“, 

W wyniku tych rewizyj zosłali po. 
nownie aresztowani i osadzeni na razie 
w areszcie ceniralnym do dyspozycji 
władz sądowo śledczych Zelik Chana 
Bobkes oraz dwaj jego członkowie jego 
bandy. 

Przyczyna tych rewizyj oraz szczegóły 
sprawy trzymane są na razie w tajemnicy. 
Chodzi podobno o wielką sensację kry- 
minalną. (€). 

KAPELUSZE 
DAMSKIĘ 

najnowsze modele i najta- 
niej nabędziecie w nowoot- 
worzonym magazynie mód 

Krystyny Kuleszo 
ul. Św. Jańska 1 

Czerwone na zie- 
lonym... 

Wczoraj w południe na moście Zię- 
lonym wynikła bójka pomiędzy dwoma 
brukarzami. W czasie bójki został pięcio- 
krotnie uderzony nożem w czoło, twarz 
| pachwinę, 30-letni brukarz Michał Ko- 
walewski, zam. przy ul. Antokolskiej 74. 

Stan rannego jest groźny. Po wypad. 
ku przewieziono go natychmiast do szpi. 
tala św, Jakuba. 

Kowalewski został w szpitalu przesłu- 
chany, bowiem policji zależało na ujęciu 
sprawcy, kióry po wypadku, korzystając 
z ogólnego zamieszenia, zbiegł. 

Ranny wyjaśnił że nie zna sprawcy na 
padu. Twierdzi, że na moście zbliżył się 
do niego nieznany osobnik i zapropono- 
wał, by poszedł z nim na wódkę. Gdy 
odpowiedział, że nie pójdzie, bo po 
pierwsze nie ma pieniędzy, a po drug e 
nie wie z kim ma do czynienia, napastnik 
wyciągnął z za pasa nóż į kilkakroinie ga 
uderzył. 

Policja przypuszcza jednak, że Kowa 
lewski zna nazwisko napastnika, lecz 
ukrywa je dla jakichś względów, (€). 

Zgon zasłużonego pracownika 
fabryti „Fors“ 

Przed kilku dniamį zmarł długoletni pra- 
cewnik fabryki futrzarskiej w Wilnie „Furs“ 
54-letni M. Jurowski. Wczoraj odbył się po- 
grzeb tego ciebego, pracownika, 

Zgon ś. p. Jurowskiego okrył żałobą cały 

    

  

   

personeł fabryki „Furs“, nie wyłączając dy- 
rekcji, która dobrowolnie zajęł» się, łącznie 
z rodziną i personelem fabryki, organizacją 
pogrzebu, nie szczędząc na to ani Wudów, 
ani kosztów. Pogrzeb odbył się na cmenta- 
szu Rossa, Kondukt żałobny przeciągnął 
wczoraj o godz. 5 ulicami miasta, zdążając 
na cmentarz. kondukł poprzedzały wieńce 
cd dyrekcji i kolegów Zmarłego. Rzucała się 
W oczy niezwykłe wiełka ilość żydów, vd- 
prowadzających swego kolegę — chrześcija- 
nina na miejsce wiecznego spoczynku. W 

dobie jątrzących się antagonizmów fakt lea      posiada w Wilnie już swoją tradycję, jest godny uwagi,
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Wschód słońca — g, 4 m. 57 

Zachód słońca — g. 5 m. 30 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii LISB 

w Wilnie dnia 17.1X 1937. r. 
Ciśnienie — 760 

Temperatura średnia Ą- 16 

Temperatura n:jwyžsza + 21 

'Femperatura najniższa -- ® 

Opad — 

dViatr — poluuniowy 

Tendencja barom. — bez zmia 

Uwagi — dosś pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 
— ZMIANY PERSONZLNE NA 

WYŻSZYCH STANOWISKACH. .Od 
kiku dni krążą w Nowogródku wer- 
sje o mających nastąpić zmianach 

„ personalnych na kierowniczych sta- 
uuwiskach w urzędzie wojewódzkim. 
Mianowicie: p. Rolewicz naczelnik 
wydziału polityczno - społecznego po 
wrócić ma na równorzędne stanow” 
sko do Brześcia; nacz. wydziału woj- 
skowego p. kuftański odchodzi do 
Łucka. Poza tym opuścić ma Nowo- 
gródek insp. straży pożarnych p. 
Dreżdżeński. 

— Dyrektor Wojewódzkiego Biura Fun- 

dusza Pracy w Nowogródku p. Jan Dob: 

wolski 16 bm. wrócił z urlopu i objął urzę: 

dowanie. 

— Wybory w gminie wiejskiej Nowo- 

gródek, Jak zapowiadaliśmy 14 bm, odbyły 

się wybory zarządu gminy wiejskiej Nowo- 

gródek. Wystawione zostały dwie kandyda- 

tury: p. Krepskiego i p. Piątkowskiego, Wię 

kszością głosów wybrany został p. Piąt- 

kowski. 

— Program „Tygodnia Budowy Szko- 

ły Powszechnej” w Nowogródku, 14 bm. 

pod przewodnictwem wicewojewodzi ty 

Kaczmarczykowej odbyło się posiedzenie 

sprawozdawcze Sekcyj Wykonawczego 

Komitefu. Dowiadujemy się, że w tym ro- 

ku „Tydzień Budowy Szkół Powszech 

nych" będzie wyjątkowo urozmaicony. 

W dniu 2.X odbędzie się w salach Ogni- 

ska „Wielka Zabawa Jesienna" z atrak 

cjami i niespodziankami. W dniu 3 i 4 

„Wielka Loteria Fante wa”, składająca z'ę 

z warłościowych i pięknych fantów. W 

dniu 10.X, o godz. 12 m. 30 w sali teatcal 

nej pierwszy poranek muzyczny dla mło. 

dzieży za opłałą wejściowego 30 gr, a 

wieczorem w tymże dniu knnes "tar 

w koncertach wezmą pp.: dyrekłorka ia- 

stytułu muzycznego Stefania Niekraszowa 

| Wacław Kochanski, profesor i wicera«- 

łor Akademii Muzycznej w Warszawie 

znakomity  arłysta skrzypek. — Oprócz 

wyżej podanych imprez odbędą się kwe- 

sły uliczne, sprzedaż nalepek, chorągie-- 

wek, pochody, tabawy ludowe i tod: 

— Walne zebranie Koła TRZW. Dnia 14 

bm, odbyło się walne zebranie Koła Tow, 

Rozwoju Ziem Wschodnich. Przewodniczył 

dyr. Rybicki, sckretarzowała p. Anna Mar- 

cinkiewiczówna, Po złożeniu przez ustępują- 

cy zarząd sprawozdania ogólnego i kasowe- 

go udzielono absolutorium. Następnie przy* 

stąpiono do wyboru nowego zarządu. Na 

prezesa wybrano Pp. Sikorskiego, naczelnika 

wydziału Izby Skarbowej na członków zaś 

pp. Br, Sanowskiego, insp, Zyginunta Zbro- 

ję, Mieczysława Troniewskiego, dr. Rybic- 

kiego, Wawera Czesława i dr. Jelskiego. Do 

komisji rew nej weszli p. Bruszkiewicz, 

Zafia Łańcucia i Jerzy Buniewicz. 

Po walnym zebraniu przystąpiono do u- 

kenstytuowania się zarządu. Wiceprezesem 

został p. Zbroja, « sekretarzem p, Wawer, 

skarbnikiem p. Troniewski. 

Na zakończenie omówiono program uro- 

19 bm. świetlicy im. pre- 

      

czystego otwareja 

tesa Grubera. 

LIDZKA 

— Nagły zgon adwokata Oguszewi- 

cza. W dniu 16 bm. zmarł śmiercią nagłą 

znany dobrze na gruncie lidzkim adwo- 

kat Michał Oguszewicz. Adw. Ogusze 

wicz łego dnia rano udał się do Hipoteki 

w celu załatwienia jakiejś sprawy. W cza 

sie jej załatwienia nastąpił ałak serca, 

skutkiem kłórego był zgon. 

— Na skutek wzmagającego się ruchu 

spółdzielczego na terenie gminy zabłoc- 

klej, zarząd miejscowej spółdzielni po: 

słanowił wybudować dom murowany prze 

znaczony na składnicę towarów spół- 

dzielczych i zboże, nabyte od. drobnych 

rolników dla spółdzielni rolniczo-handl>- 

wej w Lidzie. 
— Kooperatywa „Zgoda“ w Sobakin- 

cach, przy poparciu samorządu powiało. 

wego przystąpiła do budowy własnej pie 

karni mechanicznej. Ponieważ do chwili 

obecnej ludność miejscowa odczuwa do. 

ikliwy brak dobrego pieczywa, 

uruchomienie piekarni uważano za potrze 

bę niecierpiącą zwłoki. Oprócz tego spół 

dzielnia ła po porozumieniu się z nadle. 

śnictwami w Kozliszkech i Zubrowie oraz 

przy ich wydatnej pomocy zamierza uru. | 

chomić filię spółdzielni, która pokryje 

prze'o |   

zapotrzebowania zatrudnionych tam urzęd 
nikow, robotnikėw i wozakėw. 

— Z Ligi Kooperatystek, Pierwsze powa- 

kacyjne zebranie Koła Kooperatystek w Li- 

dzie odbyło się dnia 10 bm. Ustalono szcze- 

gółowy program prac na bieżący sczon. 

Wieczory dyskusyjne dla członkiń Koła 

odbywać się będą w świetlicy na ul. Zam: 

kowej 2 we wtorki o godz. 17, Tam że wa 

czwartki próby zespołów dramatycznego i 

muzycznego. Niezależnie od tego uchwalono 

urządzać w pierwszą sobotę każdego mie- 

siąca urozmaicone wieczory świetlicowe d!a 

szerszej publiczności, połączone z żywą ga- 

zetką oraz inscenizacjami. 

W projekcie jest również jeden odczyt 

publiczny o spółdzielczości w października. 

W najbliższych dniach Koło otwiera pra- 

cownię szycia w świetlicy w celu zatrudnie- 

cia bezrobotnych kobiet, 

Świetlica Koła Kooperatystek (Zamkowa 

Nr. 2) czynna jest codziennie od godz 17,30 

do 21-ej, posiada radio, gry, zabawy oTaż 

liczne pisma. 

— Kursy Samochodowe. 20 bm. zostaną 

otwarie w Lidzie Kursy Samochodowe za- 

wodowe i amatorskie. Opłata za kuts wy 

uosić będzie zł, 90. Kierownictwo Ku'sów 

spoczywać będzie w rękach p. S. Wsóblew= 

skiego. 

Kurs samochodowy zawodowy 

| amatorski w Lidzie od dnia 20 wrześn'a 

do 30 października. Całkowiła opłata za 

kurs zł 90. 
Wykłady i jazdy wieczorowe. Zgło- 

szenia i informacje — Lida, 3-go Maja 32 

codziennie od godz, 17—19-ej. 

BARANOWICKA 
— Przybyła do Baranowicz z Ministerst- 

wa Spraw Wewnętrznych specjalna komi- 

sja, która prawdopodobnie przeprowadzi lu- 

strację urzędów państwowych i samorządo- 

wych, 

— Owoce podzożały. Na skutek starań 

OTO i KR pewna firma chrześcijańska 

przystąpiła do skupów owoców w nis- 

ograniczonej ilości na terenie powiatu 

| miasta Baranowicz płacąc wyższe ceny 

od miejscowych handlarzy. 

— NAGŁA ŚMIERĆ DZIECKA. 11.1X 

br. w czasie pędzenia krów na pastwisko, 

poza wsią Fiedziuki, gm. darewskiej zmar 

ła nagle 7-letnia Dreszko Anna, ze wsl 

Fiedziuki. Jak ustaliło dochodzenie Dresz 

ko Anna była od dawna chorą, lecz ze 

względu na ubóstwo rodziców, nie tylko 

nie była leczona, lecz zmuszano ją do 

zarobkowania przy doglądaniu krów. 

— ŚMIERĆ W STUDNI. 12 bm., o g. 5 

tzuciła się do studni przy ul. Mystobodz- 

kiej w Lachowiczach Kapłanówna Dynia, 

26-letnia panna. Kapłanówna od dłuższe. 

go czasu była chora na gruźlicę I ostat 

nio straciła zupełnie nadzieję na wyle- 

czenie. 
— Okrzidli nauczyciela, W nocy na 15 

bm. nieznani sprawcy za pomocą wyjęcia 

szyby w oknie dostali się do mieszkania na- 

uczycicla Mola Marcina, zam. w Nowej My- 

szy i skradli złoty zegarek, ubranie oraz ©- 

buwie, ogólnej wartości 280 zł. 

— Słodki odpoczynek w rowie i przykre 

przebudzenie. 15 bm. do Lankowicza Józefa 

zam, w Baranowiczach Centralnych (58) zgło 

sił się jego kolega Karpoczewski Zygmunt 

(Narutowicza 102) i pożyczył rower. Kolega 

wstąpił do knajpy „na jodnego* i w wyni- 

ku wpadł wraz z rowerem do rowu przy- 

drożnego obok bocznicy kolejowej, wiodącej 

do rzeźni, gdzie słodko zasnął. Po przebu- 

dzeniu się stwierdził brak roweru i gotów 

ki w kieszeni. Pobiegł czym prędzej znów- 

do kolegi, żeby go ralował w „nieszczęściu. 

Lankowicz złożył skargę w policji na Kar- 

póczewskiego, 

Dr. L. Nochumowski 
powrócił 

Lecznica jest czynna 

Baranowicze, ul. Narutowicza 7, tel. 20. 

    

NIEŚWIESKA 
— Nowozorganizowane Koło Młodej 

Wsi wspólnie ze Strażą Pożarną urządziły 
w Suchliczach gm. kleckiej dożynki. Uro. 
zmaicony program  uroczysłości ułożył 
prezes Mecharzyński, W środku wsi przed 
zagrodą jednego z gospodarzy młodzież 
wiejska złożyła na ręce przedstawiciela 
koła gospodyń p. Oskierczyny pięknie 
upleciony z tegorocznych plonów wia- 
nek. Następnie w obecności licznie ze- 
branych słarszych gospodyń i gospoda- 
rzy oraz dziatwy młodzież popisywała się 
śpiewami, tańcami i t. p. Po zachodzie 
słońca odbyła się w świetlicy strażack'ej 

wieczornica taneczna. 
— Przybyła z Warszawy do Nieświeża 

komisja ministerialna dla zlustrowania ca- 

toksztatłu prac urzędów. W pierwszym 
dniu komisja zajęła się wydziałem pow'a 
towym. Komisja ma urzędować na terenie 
powiatu kilka dni. 

— Rozbudowa Horodzieja. Z inicja- 
ływy prywałnej wybudowany zosłał w 
miasteczku Horodziei, pow. nieświeskie- 

go w najruchliwszym punkcie jednopięł:o 
wy duży murowany blok, w którym zna- 

„KURJER WILEŃSKI 18. IX. 1987 

    

przemysłu ludowego. Przecięcia wstęgi 

lazły wygodne pomieszczenie pierwsze 
w Horodzieju na większą skalę chrześci- 
jańskie przedsiębiorstwa handlowe. Na 
leży zaznaczyć, że Horodziej posiada w 
śródmieściu obszernie rozbudowaną ko- 
lej. stację, w szczególności towarową. 
Stacja ta jest najwygodniejszym i jedy- 
nym dla powiałów nieświeskiego i słot- 
peckiego punkłem ładunku  wyborowej 
bekonowej trzody chlewnej oraz zboża. 
W. najbliższym czasie przy stacji towaro. 
wej mają być wybudowane duże moto- 
rowe maszyny-elewatory do oczyszczan'a 
zboża, przeznaczonego na eskporf. 

Ponadto słacja Horodziej Jest najbliż. 
szym połączenie kolejowym z miastem 

Mir, pow. słołpeckiego, w którym znajdu 
je się największa i najwyższa na świec'e 
żydowska szkoła łalmudyczna, do której 
tok rocznie przyjeżdża około 400 osób 
przeważnie z wyższym cenzusem z państw 
europejskich. 

— WE WSI CHWOJEWO GM. SNO 
WSKIEJ, POWIESIŁ SIĘ we własnej sto 
dole na drucie rolnik Burmel Józef lat 48. 
Burmel od dłuższego czasu zdradzał ob- 
lawy silnego zdenerwowania. Złe warun- 
ki materialne były przyczyną jego depre. 
sjl a następnie desperackiego czynu. 

WILEJSKA 
— KOP wybudował kapliczkę w Łow- 

cewiczach. W ośrodku osadników wojsk. 

b. żołnierzy 1 dyw. legionowej w Łowca 
wiczach, pow. wilejskiego, Korpus Ochro- 
ny Pogranicza zbudował słylową muro- 
waną kapliczkę przydrożną, w której za- 
wieszony zosłał srebrny ryngraf Matki 

Boskiej Ostrobramskiej, ofiarowany przed 
kilku laty jednemu z oddziałów KOP 
przez ziemiańską rodzinę Borowskich. 

Kapliczka wzniesiona została z Inicja. 

fywy płk. Gaładyka i ma być ona sym. 

bolem jedności i zgody kresowego spo- 
łeczeństwa w tej okolicy. 

— Badanie przydatności terenów pod 

nowe plantacje wikliny. Dzięki inicjatywie 
podjętej przez wilejskie koło Tow. Roz. 

woju Ziemi Wsch. ma przyjechać na le 
ren powiału wybiłny znawca spraw wi 

kliniarskich inż. Bronisław O'Słaffa, autor 
dzieł naukowych z tej dziedziny i inspek 
tor Małopolskiego Towarzystwa Rolnicza 
go we Lwowie. 

P. O'Słaffa przeprowadzi badanie po 
szczególnych terenów i określi ich przy 
dałność pod zakładanie plantacyj wikli 

niarskich. Termin przyjazdu nie jest jasz 
cze ustalony, ale nastąpi on prawdopodob 
nie w okresie między 20 a 30 września. 
P. O'Słafła wyjedzie tylko do tych ośrod 
ków, które złożą pisemne zaproszenie na 
adres p. sędziego Stanisława Włodarczy 
ka w Wilejce i zobowiążą się ponieść xa 
szła w ramach od 40 do 50 zł. 

Szkoda, że z przyjazdu p. O'Staify bę 
dą mogli skorzystać jedynie właściciele 
większych posiadłości. W. R. 

— Przygotowania to NIV Tygodnia L, 

O. P. P. w Wiłejec. 14 bm, odbyło się pod 

przewodnictwem esa powiałowego LOPP 
p dyrektora S a pierwsze zebranie w 

sprawie organizacji XIV Tygodnia LOPP. 

Powołano do życia 5 sekcyj: propagando 
wą, pokazową, zbiórkową, zabawową i fi. 

cansową. Program Tygodnia w Wilejce 
przedstawia się następująco: 25 września © 

gedz, 18 capstrzył: z orkiestrą, pochodniami 
i transparentami, Udział w capstrzyku wez- 

mą: Strzelcy, Straż Pożarna i członkowie 

gimnazjalnego Koła LOPP. 26 września od 

będą się w świątyniach wszystkich wyznań 
uroczyste nabożeństwa z okolicznościowymi 
kazaniami. Przez cały dzień będą rozdawa- 

ne ulotki propagandowe i zbierana kwesta. 

Na rynku przeprowadzi się pokaz środków 
używanych podczas napadów lotniczych. 

Wieczorem prawdopodobnie będzie wyświet- 
lony film propagandowy z dziedziny lotni- 

ctwa. Poza tym w dniu 30 września będzie 

jeszcze raz przeprowadzona kwesta na Tyn- 

ku (dzień targowy). W dniu 2 października 

         zrganizuje się załawę ludową w OMP i 3 

psździernika zabawę za zaproszeniami w 

klubie urzędniczym.     

Otwarcie Vill-ych Targów Wołyńskich w Równem 

Moment ołwarcia w Równem na Wołyaiu Vill-ch Targów Wołyńskich, będących 
ogólnowołyńskim regionalnym jarmarkiem produktów ziemi wołyńskiej i wyrobów 

dokonał Marszałek Senatu 
Prystor, kłóry w tym czasie bawił na Wołyniu z wycieczką posłów 
Obok Pana Marszałka Prystora widzimy p. wicemin. Spraw Wewnętrznych Kor. 

saka, wojewodę wołyńskiego Józewskiego 

ZOBOCEREC ORAZ R ZORWAT L 

Aleksander 
i senatorów. 

i prezydenta m. Równego Wołka. 

DZIŚNIEŃSKA 
— Przegląd ogierów. W dniach 14 

115 bm. odbył się w Głębokiem i Łuż. 
kach przegląd (licencja) ogierów z terenu 
pow. dziśnieńskiego. Do przeglądu du. 
słarczono około 450 ogierów w wieku 
od 2-ch lat. W wyniku przeglądu 112 ogie 
tów ofrzymało licencje, jako uznane za 
rozpłodników. Przeglądu ogierów doka 
nała komisja w składzie: inspektora cho- 
wu koni Wileńskiej Izby Rolniczej Ste:- 
kiewicza, rejonowego  inspekłora koal 
mjr. Zielińskiego i powiałowego lekarza 
weterynarii Rajszysa. 

— ZWARIOWAŁ PO POBICIU. Mie- 

szkaniec m. Głębokiego Załka Eflngow, 
na tle nieporozumień rodzinnych I ma. 
jątkowych, pobił dotkliwie swego szwa- 
gra, Dawida Frydmana. Wskutek odnie- 
slonych obrażeń Frydman dostał pomie 
szania zmysłów. Na kurację odwieziono 
go do kliniki USB w Wilnie. 

WOŁOŻYŃSKA 
— W OTO i KR w Wołożynie odby!a 

się zebranie wszystkich instruktorów orga 
nizacyj społecznych z terenu powia'u. 
Omówiono sprawę uzgodnienia prac spo 
łecznych i oświatowych. Postanowiono 
zorganizować systemałyczne dokształca- 
nie młodzieży pozaszkolnej na terenie 
całego pow. 

Pomocą w tej pracy będzie bibliotecz 
ka „Pracownika społecznego” istniejąca 
przy Inspektoracie szkolnym w Wołoży- 
nie. 

Na zebranie to przybyli: instruktorzy 
rolni, instrukłorki KGW, instruktorzy PR. 
Młodej Wsi, Ochotniczych Straży Požar- 
nych, instruktor OP p. Sajdach i agronom 

„powiatowy inż. Mikołajczyk. 

— Ukończenie prac przy przebudowie 

ul. Wileńskiej. Główna arteria komunika- 

cyjna m. Wołożyna, ul. Wileńska została 

całkowicie oddana do ruchu kołowego 

i pieszego. Długość ulicy wynosi 1100 m. 

Prace koło przebudowy trwały od 1935 r. 

do 1937 r. Powodem tak wolno postępu- 
jacej pracy był brak kredytów na ten 

cel. Miasło znajduje się w ciężkich wa- 

tunkach finansowych.  Słarania mias*a 

o ofrzymanie jakichkolwiek kredytów speł 
zają stale na niczym. Mimo tych trudno- 
ści prace zosłały wykończone i dziś ul. 
Wileńska jest ozdobą miasta. 

Nawierzchnia została wykonana z kos* 

ki wyciosanej z polnego kamienia. Ulo. 

żono krawężniki i chodniki z trzech pły* 

Po obu stronach ulicy posadzono 240 ie 

sionów i białych akacyj. Drzewa zostaly 

sprowadzone z Lubelszczyzny. 

Koszt przebudowy wyniósł 28 tys. zło 

tych. 
Miasło otrzymało na ten cel 10 tys. 

zł z Fuuduszu Pracy, 6 tys. z Wydz. Pow 
w Wołożynie, pozostałą sumę magistra 

pokrył z własnych funduszów. 
— Z emeutarza — pastwisi.o. Bojarczyk 

Władysław, łat 36 mieszkaniec wsi Gudzi- 

nięta, gm. łyngmiańskiej wozgrodził samo- 

wolnie miejscowy cmentarz i tam urządził 

pastwisko dla konia; Koń zniszczył szereg 

grobów. Wieśniaka pociągnięto do odpo- 

wiedzialności. 

Z powodu zawodu w miłości. 

4 bm. o godz, 21 Andrzej Grzegorz, 'a! 

25, kawaler, biuralista, zam. w Wołoży- 

nie ptzy ul. Piłsudskiego 14, . usiłował 

pozbawić się życia wystrzałem z rewol- 

weru, 
Powodem targnięcia się na życie był 

zawód miłosny. 
Rannego przewieziono 

sejmikowego w Wołożynie. 

Stan jego zdrowia nie jest groźny. 
— Przywłaszczenie? W dniu 9 bm. za- 

wiadomiono post. poł. w Wołożynie, że mie 

szkanice wsi Zacharowo, gm. -wołożyńskiej 

Janowski Karol otrzymał 20 zł. celem wpła- 

cenia na konto FON, które przywłaszczył. 

yskane z imprezy zor- 

ad Koła Młodej Wsi 

do szpitala 

Pieniądze zostały u 

    

gani 

  

wanej przez Za 

w Zacharzewie, 

  

  

"głosił powitalna przemówienie, na która 

  
m
 

GRODZIEŃSKA 
— Wspaniała manifestacja na rzec4 | 

armii. Grodno przeżyło we włorek jeden + 
z podniosłych dni. Powiłało w sposób | 
spontaniczny wracające z manewrów | 

wojsko. 
Obie strony ulic wiodących od mostu 

na Niemnie aż do Placu Tyzenhauza wv. 
pełnione były publicznością. Chodnikami 
na tym szlaku niepodobna było przejść. 

'Wracające z manewrów oddziały woj 
skowe panie zasypały kwiatami. Zebrana | 
młodzież głośno wiwałowała. 

Po przemaszerowaniu wojska,  uliza 
Grodna przedstawiały widok olbrzymie! 
procesji, kroczącej ku przedmieściom. fa 
obywatele i dziatwa szkolna wracali do L 
domėw. 

Grodno nie manifestowalo jeszkze da 
tąd tak żywiołowo swego przywiązania 
do armii. 

— Inauguracja sezonu teatralnego sta: 
ła się prawdziwą uroczystością kulturalną 

Grodna. J 
Zespół teatru dorocznym zwyczajem 

złożył w godzinach popołudniowych 
pod pomnikiem Elizy Orzeszkowej w Par 

ku Miejskim piękny wieniec z biało-cze”- 
wonych chryzantem. Wieniec zdobił złoty 
napis: „Swojej świełlanej Pałronce — Dy 
łekcja i Arłyści Teatru Miejskiego w 
Grodnie". 

Przed podniesieniem kurtyny przemó 
wił ze sceny ks. Wiktor Potrzebski, po 1- 
nosząc: utrwalanie się w Grodnie nia- 

zwykle pożytecznej placówki, jaką jast 
teatr oraz obywatelskie stanowisko Rady 
Miejskiej, nie szczędzącej pomocy w je- 
go utrzymaniu z rozwoju. 

Życząc dyrekcji i aktorom owocnej 
pracy, mówca wyraził głęboką radość, ża 
sprawy kulturalne w Grodnie znajdu'ą 
wśród społeczeństwa coraz żywsze zr2: 
zumienie. 

PIŃSKA 

— Powitanie wojska w Pińsku. Od rz. 
na 16.X br. Pińsk przybrał świąteczny 
wygląd. Nawet pogoda chmurna z po. 
czątku rozpogodziła sią i jesienne słońca 
zalało plac 3 Maja powodzią promieni. 
Dźwięki orkiestry wojskowej z za Piny da 
ły znać o nadejściu oddziałów. Szkoły i 
organizacje ustawiły się w  szpalery, 
między którymi przemaszerowały kolum. 
ny „strzelców poleskich”. Rozeszły sią 
głośne wiwały na cześć armii, posypały 

się kwiały. 
Prezydenł miasta p. J. Ołdakowski wy 

  

  

odpowiedział płk. Szarejko, dziękując ze 

okazaną serdeczność i podkreślając łącz- 

ność między armią a społeczeństwem. 

Następnie odbyła się defilada. W kosza- 

rach rozdano żołnierzom podarunki od 

miasta. 

— Strzelanie poligonowe. Zarząd 

miasta podaje do wiadomości, że 21 bm., 

na terenie między m. Pińskiem a Horo- 

dyszczem i Terebniem odbędą się strze- 

lania arłyleryjskie flotylli rzecznej, Wobec 
powyższego zabrania sią w tym daiu 

przebywanie, przejazd i popas bydła na 

oznaczonym terenie, 

— Wynik kwesty. Zarząd Obwodu Po 
wiatowego LOPP podaje, że kwesta uli:z 
na w ramach XIV Tygodnia LOPP-u dała 
671 zł 54 gr. Dołychczas nie notowana 

tak dobrego wyniku. 

—  „Administrator" na gościnnnych 
występach. W początku bm.. przyjechał 

do Pińska osobnik, podający się za Bo. 

tysa Tomaszewskiego, administrałora sce- 

nicznego zespołu rosyjskiego z Rumun'i. 
Zespół ten rzekomo miał występować w 
Sarnach i „administrator“  miat rzekomo 
polecenie zorganizować wysłępy w 
Pińsku. 

Tomaszewski wynajął mieszkanie z ci 
kowiłym utrzymaniem u Konstantego Ple- 
wiekiego, dyrygenta chóru kałedry pra. 

wosławnej. 
Po 8 dniach „administrator“ zwiał, na- 

rażając p. Plewickiego na sirały około 

50 zł Spryciarza poszukuje policja. 

Zniewaženie policjanta. Marek 

Łojko, m-c gm. Brodnica, wychodząc z 

lokalu Sądu Grodzkiego w Łowiszynie 

dopuścił się słownego i czynnego znie- 

ważenia posterunkowego P. P. Konstan- 

łego Gruchalskiego za to, że ten złoży! 
w sądzie niekorzysine dla Łojki zeznania. 
Napastnika zatrzymano. 

WOŁKOWYSKA 
— Powitanie wracającego z manewrów 

wojska. Na blisko trzykilometrowej trasie 

tłumy ludności i dziatwy szkolnej wiwa- 

fowały na cześć armii, obrzucając mnóst- 

wem kwiecia wspaniale prezenłujące się 

szeregi, i częstując żołnierzy papierosam!. 

Przy głównej bramie w rynku powitali 

wojsko przedstawiciele władz. Silny 

deszcz nie odstraszył tłumów. 
— Na odbytym w dniu 15 września 

walnym zebraniu Federacji PZOO. uchwa 

lono między innymi urządzić kurs dla kie 

towców samochodowych i  mołocyklo- 
wych. Kurs rozpocznie się około 1 paźdz. 
Koszty uczestnictwa wyniosą tylko okoła 
40 zł za kurs samochodowy i 25 zł za 
motocyklowy, przyczym korzystać z ku” 
su mogą tylko członkowie sfederowanych 
związków.



Wileńszczyzna zakup” 
samoloty dla armii 
W wyniku zapoczątkowanej zbiórki na 

zakup samolotów, w której udział Wileń. 
szczyzny ma się wyrazić w ufundowan'u 
dwóch samolotów, do 1.1X rb. wpłynęło 
na r-k Okręgu Wojew. 2.267 zł 73 gr. 

W celu nasilenia akcji Wileńskiej Okręg 
Wojew. rozesłał w bm. do podległych 
Obwodów Pow. i Miejskiego LOPP 1700 
szt. plakatów propagandowych, przezna- 
czonych na reklamę zbiórki. 

Również pomyślnie rozwija się akcja 
zbiórki na terenie Obwodu Leśnego 
LOPP Wileńskiej Dyrekcji L. P., gdzie 
pracownicy 7 nadleśnictw uchwalili opo 
datkować się w wysokości 10/6 poborów | 

+k sxbrulfo na okres 8 miesięcy. 

ma 

KOP vfundował 
umeblowanie d!a szkoły 
We wsi lliszczewicze (7 km. od Wi 

lejki) odbyła się skromna, lecz jakże pięk- 
na i wymowna uroczysłość, W lliszczewi- 
czach zbudowany został nowy gmach 
4.klasowej szkoły powszechnej im. Mar 
szałka Piłsudskiego, który z dn. 1. wrze. 
śnia oddany został do użytku. Dla tej to 
szkoły saperzy KOP ufundowali całkowi. 
ie umeblowanie jednej klasy oraz ofiaro. 
wali aparat radiowy zakupiony z drob 
«ych składek żołnierskich. Hojny ten dar 
„goerzy KOP przekazali szkole w dniu 16 
sm. w obecności wicestarosty powiało- 
%ego i inspektora szkolnego. Inspekio* 
szkolny, zarówno jak i dziatwa szkolna, 
złożyli „kopistom”* serdeczne podzięko- 
wanie. 

„Kolejawe zniżki 
przelazdowe 

dla uczestników Zlotu Mło- 
dzieży T-wa Uniwersytetu 
Robotn'czego i Związku Ro- 
botniczych Stowarzyszeń 

Sportowych 
Ministerstwo Komunikacji przyznało u'- 

gi przejazdowe w dniach od 17 do 21 wrze 

śnia na przejazdy zbiorowe od miejsca za 

mieszkania do Warszawy i z powrotem @'а 
wczestników. Zlotu Młodzieży, organizowa- 

nego w-dniu 10 września rb, w Warszawie 

przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotni- 

«szego i Związek Robotniczych Stowarzy 

szeń. Sportowych. 

Ulgi te. dla przejazdów grupowych, co 
majmniej 5 osób, bedą: stoscwane w drodze 

wyjątku ze zniżką 50 proc. 

Odpowiednie zaświadczenia na uzyska 
mie w kasach kolejowych powyższych zni- 

żek będą wydawane na zgłoszenia Towarzy- 

stwa Uniwersytetu Robotniczego lub Zwiaz- 

An Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych. 

Starosta ukarał 
Starosta grodzki wileński ukarał w try 

bie administracyjno - karnym następują 

ce osoby: 
Za spowodowanie awaniury na dwor 

cu kolejowym w słanie opilsiwa Aleksan 
dra Giedrojcla (Gdańska 4) grzywną z!. 

10 z zamianą na 10 dni aresziu. 

Za.nieostrożną jazdę samochodam 
Nachmana Lewina (Kalwaryjska 11) grzy 

wną zł. 50 z zamianą na 5 dni areszłu 

Za pozosławienie w hotelu w zastaw 
książki wojskowej Ignacego Kamińskiego 
(folwark Szerszenie, gm. pliskiej) zł. 10 
z zamianą na 5 dni aresziu. 

Za posiadanie wytrychów Franciszka 
Masina (Lwowska 26) na 10 dni bezwzglę 
dnego aresztu. 

Za niszczenie trawników przy ul. My 

nowej Winceniego Drozda (Przejazd 6)— 
"o 10 grzywny z zamianą na 10 dni aresz 

u. 

  

„KONRAD KONRAD TRANI 

ZEMSTA 
— Bardzo kiepsko i bardzo niechętnie. 
— Nie nie szkodzi, młody człowiek dą juź sobie 

jakoś radę z czasem, A kiedy interes już będzie ubity 
— nastąpi to najpewniej za jakie pół roku, młody 
człowiek otrzyma extra gratyfikację w wysokości dzie- 

sięciu tysięcy franków, naturalnie gotówką na stół. 
Nie licząc djet... Niech mi bowiem wolno będzie zau- 

ważyć, że wierny sługa, Pierre, opłacać będzie nie- 

tylko rachunek hotelowy, ale i kieszonkowe wydatki “le 
swego pana. A wydatki te będą došė znaczne, ješli 

weźmiemy pod uwagę, że pan hrabia obracać się bę- 
dzie w sferach odpowiadających jego pozycji społe- 

cznej. 

Henri piłnie zajadał. 

— А skoro impreza się nie powiedzie, 

obydwaj: młody hrabia ; jego wierny sługa, prawda? 

— zapytał ironieznie. 

— Bzdura — Czy myślisz, że z obawy o ciebie 

stracę zwykły dryg do interesów? Zawsze nabijałern 

teraz będzie to samo! 

— Tak długo dzban wodę nosi, dopóki się ucho 

policję w butelkę i 

nie urwie — zauważył Henri. 

  

KRONIKA 
— Przepoweidnia pogody na 18 bm. Po- 

goda o zachmurzeniu umiarkowanym, lekka 

skłonność do burz i przelotnych deszczów. 

Rano miejscami mgły. Widzialność dobra. 

Ciepło, 

Umiarkowane wiatry z kierunków połud 
niowych (w górach halny), wiatry górne z 
prędkoścąj do 50 km na godzinę. 

WILEŃSKA 

LYŻURY AFTEK: 

: "Ви! w nocy dyżurują następujące ap 
leki: 

Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
S-6w Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23); Turgiela i 
Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysockie 
go (Wielka 3). 

Ponadło stale dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

KIEKIS 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny —- Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

  

      
MIEJSKA. 

— Uruchomienie nowej rozmównicy te- 
teJefonicznej. Przy ul. Wiłkomierskiej Nr, 48 

w sklepie win i wódek M. Borysewicza zain- 

stalowany został automat telefoniczny da u. 

żytku publicznego. 

— Kanał kanalizacyjno - ściekowy na ul, 

Popławskiej i Suhocz. Zarząd miejski uw- 

zględniając petycję mieszkańców Saskiej Kę 

py wybudował wielki kanał kanalizacyjno- 
ściekowy, przechodzący przez ul. Popław- 

ską i częściowo Subocz. 

WOJSKOWA 

— Walny Zjazd Koła Ochotników b, 205 
p p. im. Jana Kilińskiego. W związin ze 
zbliżającym się terminem Zjazdu Koła 12—3 
października rb,) Zarząd Koła zwraza się z 
gorącym apelem nie tylko do b. ochotmkćw, 

mle i do byłych oficerów i podofieesax 205 
p. p. by zechcieli zgłaszać swe wsrąpieaie 
do Koła i uczestwa w Zjeździe osobiś"i. we 

wtorki lub czwartki, Warszawa, ul. Wspėl- 

na Nr. 81 w godz. 19—21, lub też listownie. 
Warszawa, skrzynka pocztowa Nr, %55 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 
— Podwieczorek Strzejecki, Staraniem 

Oddziału Z. $. przy Wytwórni Polskiego 
Monopolu Tytoniowego w Wilnie, eraz przy 
łaskawym udziale artystów scen polskich od 
będzie się „Podwieczorek Strzelecki” połą- 
czony z dancingiem w dniu 18 bm. o godz, 
22 m. 30 w Ustroniu ul. Mickiewicza 24, 

RÓŻNE. 
— Stowarzyszenie „Służba Obywatel. 

ska” w Wilnie organizuje roczny kurs 

mistrzyń krawieckich przeznaczony dla 
czeladniczek krawieckich posiadający-h 
2.letnią praktykę w pracowniach kra. 
wieckich. 

Kurs bezpłatny. Wpisowe 25 zł. 

Zajęcia będą się odbywały w warsz!a- 

łach Państwowego Gimnazjum Krawiec. 

kiego. 
Informacyj udziela szkoła zawodowa, 

ul. Bisk. Bandurskiego 4—6 w godz. 

10—14-ej. 

20 

wdepaą 

  

  

„KURJER WILEŃSKI* 18. IX. 1937 

Wyrok śmierci 
W plerwszych dniach maja Grodzień- 

szczyznę obiegła potworna wiadomość 
o zamordowaniu w Mostach w celach ra- 
bunkowych rodziny Cywlńskich. Ofiarami 
mordu byli: emerytowany kolejarz Win- 
centy Cywiński, jego żona Kamilla | słu- 
%аса Jadwiga Pławska. + 

Energiczne śledztwo, prowadzone 
przez miejscowe władze policyjne z ko- 
mendantem powiatowym p. Boruckim na 
czele, doprowadziło po paru dniach do 
wykrycia I ujęcia sprawcy zbrodni. Był 
nim Plotr Rudziński — syn sąsiada ofiar 
mordu, schwytany w Wilnie. 

Zbrodniarz po zaaresztowaniu przy 

znał się do winy. Podczas śledztwa zmle- 
nił pierwotne zeznania, wskazując, jako 
sprawców morderstwa, Inne osoby. Oneg 
daj na rozprawie sądowej w grodzień- 
skim sądzie okręgowym Rudziński cofnął 
wszystkie złożone przediym zeznania. 

Sąd Okręgowy pod przewodnictwem 
p. wiceprezesa Merlego, po wysłuchaniu 
przemówienia oskarżycielskiego p. wice- 
prokuratora Rabczewskiego, skazał Piotra 
Rudzińskiego na karę śmierci przez po- 
wieszenie. 

Obrońca skazanego mec. Daniłłowicz 
zapowiedział apelację. 

Wiadomości radiowe 
WYCIECZKA DLA RADIOSŁUCHACZ . 

Niedziełna wycieczka dla radiosłuchaczy 

zwiedzi w najbliższą niedzielę dnia 19 wrze 

śnia MasEwę pod hasłem „Radio dla mia- 
sta i wsi“ 
Zbiórka wyjątkowo w tę niedzielę o godz. 

13,30 — miejsce zbiórki jak zawsze chbok 

wieży kościoła Św, Jana. 

Uczęstnicy wycieczki zwiedzą wystawę, 
studio radiowe z jego wszystkimi urzadze- 

nami jak na przykład „kukałką* oraz bedą 

mogli zosłać na , Wieczorynce* w wykona- 

niu zespołu „Kaskada'* transmitowaargu ze 

studio na wystawie. Dla uczestników w:cie- 
czki wstęp na wystawę 20 gr. od «snby. 

DZISIEJSZE AUDYCJE Z WYSTAWY 

RADIOWEJ, 
Audycje Rozgłośni Wileńskiej, nadaware 

ze Studia na Wystawie Radiowej w qina- 
chu Kasyna Garnizonowego (ul. Mich*ewi- 

cza 30) cieszą się stale powodzeniem zwie- 

dzającej Wystawę publiczności, 

Program dzisiejszych audycyj 2 Wystawy 

jest następujący: 

Godz. 14.00 — Koncert życzsó w wyko- 
naniu solistów. Na tę audycję wie'bi dele 

koncertów życzeń zapewne tłamnie posp'eszą 

Godz. 15.15 — Koncert roztywkowy w 

wykonaniu orkiestry jazzowzi 
Godz. 16,00 — Audycja w wykowania ze- 

społu dziecięcego pt. „I my też urządzamy 
koncert". Na tę audycję koniecznie naw n- 

ni przybyć mali przyjąciełe — słuchacze 
radia. 

ŁÓDZCY REWELERSI 
śpiewają dla słuchaczy całej Polski. 

W dniu 18 września o godz. 21.05 w pro 

gramie ogólnopolskim wystąpi jedyny w Ło 
dzi zespół rewellersów Karola Lubowskiego. 

Zespół ten zawiązał się w jednym z oddzia- 

łów Związku Strzeleckiego, zach;cony du 
žym powodzeniem „andycyj reweliersows- 
kich“ w radio, składa się z ludzi szarej €0- 

dziennej pracy, Rewellersi łódzcy ki'kakrot- 
nie juž produkowali się z dużym powsaze- 
niem w audycjach łokalnych. Obs*nie_ us- 

łyszą ich radiosłuchacze na fali ogótnopol- 

skiej. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dziś grana będzie po cenach zniżo- 
nych malownicza operetka Leo Falla „RÓ- 

ŻA STAMBUŁU". = 

— Poniedziałek raz jeden tylko po ce- 
nach propagandowych grana hędzie operet. 
ka „NOC W WENECJI", 

— „WIEDEŃSKA KREW*, Oto tytnł o- 

pełetky: Johanna Straussa, którą reżyser M, 

Dowmunt w końcu przyszłego tygodnia wpro 

wadza na scenę Teatru „Lutnia”, W operet- 

te tej oprócz całego stalego zespołu weźmie 

udział znakomita artysika opery warszaw- 

skiej, oraz oper zagranicznych Olga Olgina. 
— Jutro w niedzielę o godz, 4 popoł. gra- 

ra będzie po raz ostatni w sezonie klasy- 

czna ©peretka Planqueita „DZWONY Z | 

CORNEVILLE“. 

Miodošė iesi rzežbiarką, 
co wykuwa żywo! cały. 

£. Krasiński 

Czas pomyśleć o lexturze sz«oine!ł, 
kiórą w kompiecie ma 

Czytelnia „Nowości” 
wlino, Jagiellońska 10—5, [el. 13-70 

Czynna od g. 11—19. Warunki dostępne 
en moro 

  

Sygnatura 450/87 r, " 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI RUCHOMOŚCI- 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
II-go rowiru, Aleksander lżycki, mający kan 
celarię w Słonimie, ul. Poniatowskiego Nr. 
66, na podstawie art. 602 k p. c. podaje do 

  
czyste sumienie. 

publicznej wiadomości, że dnia 13 paździer 
nika 1937 r. o godz. 13, w os, Iwna gm. Szy 
dłowice, pow. słonimskiego odbędzie się 
pierwsza licytacja ruchomości, należących 
do Samuela Szepenwola, składających się z 
600 kg terpentyny oczyszczonej, 2-ch koni 
i 2-ch wozów na żelaznych osiach, oszaco- 
wanych na łączną sumę 580 zł. 

Rucho ości możra oglądać w dniu licy 
tucji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym, 

Dnia 16 września 1937 r. 
Komornik 

(7) A. iżycki, 

  

Sygnatura: Km. 2597/33. 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi- 
czach Stanisław Paderewski, mający kaneela 
rie w Baranowiczach przy ul. Orzeszkowej 
Nr. 6, na podstawie art. 602 k p. c, podaje 
do publicznej wiadomości, że dnia 22 › rześ 
nia 1937 r. o gedz. 9-ej, w majątku Cieszew 
le, gm. Nowa Mysz, odbędzie się druga licy 
tacja ruchomości, należacych do Sabiny 
Mackiewiczowej, J. Kwiecińskiei J, Szwa- 
ranowiczowej i K. Mackiewicza, składaią- 
cych się z konia, bryczki, wózka i chomą- 
tów, mebli, gramofonu, dywan” | odbiornika 
radiowego, oszacowanych na łączną sumę 
zł 1.330. — 

Ruchomości można oglądać w dnin licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 14 września 1937 r. 
Rnmornik 

(--) S. Paderewski 

  

Przetara 
Zarząd Miejski w Nowej-Wilejce ogłasza 

przetarg nieograniczony na wykonanie in- 
stalacji elektrycznej około 100 punktów 
świetlnych w rzeżni i bekoniarni. 

Otwarcie ofert nastąpi w dnin 27 wrześ- 
nia 1937 roku o godz. 12-ej w lokalu Zarzą- 
du Miejskiego, do którego to terminu należy 
złożyć oferty w zalakowanych kopertach, 
oraz wadium w wysokości 3 proc, sumy о- 
ferowanej. 

Druki koszłorysów otrzymać można w 
biurze Zarządu Miejskiego codzienmie od 
godz. 10—12 za zwrotem kosztów, gdzie mo 
żna informować się © przetargu i przejrzeć 
projekty. 

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo u- 
nieważnienia przetargu zlecenie robół w 

zmienionym zakresie i dowolny wybór ofe- 
renta. 

Burmistrz 
(3. Rzepiela) 

podejrzliwie. 

się d   

  
— Mój Boże, tak jakoś... 

człowiek w życiu, 

— A więc, Henri, jak będzie z nami? Przystajesz 
na moją propozycję? 

— Sam nie wiem, co ei powiedzieć... 
Henri zaczął obierać jabłko. Twarz jego przybra- 

ła wyraz jeszcze surowszy aniżeli zazwyczaj. Pierre 
przyglądał mu się z napiętą uwagą. Znał się na lu- 
dziach i wiedział, że nie będzie się czemu dziwić, 
jeśli posłyszy w odpowiedzi stanowcze „Niel*. 
chciał jednakże przyznać się przed samym sobą, jak 
bardzo dotknęłaby go odmowa Henri'ego. Nie miak» 
przecież najmniejszego sensu tracić czas na namawia- 
nie chłopaka do takiego wspaniałego interesu! Przy 
tem wszystkiem jednak Pierre uświadamiał sobie co- 
raz wyraźniej, że właśnie Henri a nikt inny nadawał 

"ey w tym wypadku, 

RADIO 
SOBOTA, dnia 18 września 1937 r. 

6,15 — Pieśń por.; 6,18 — Gimnasty* 
ka; 6,38 — Muzyka; 7,00 — Dziennik po 
ranny; 710 — Muzyka; 8,00 — Audyzja 
dla szkół; 8,10 — Przerwa; 11,15 — Ś2e 
wajmy piosenki; 11,40 — Fryderyk Smeta 
na: Fragmenty z op. „Sprzedana narze- 
czona“ 11,57 — Sygnał czasu; 12,03 — 
Dziennik południowy; 12,15 — „Pamielaj 
my o nich” — pog.; 12,25 — Koncert oe 
kiestry wojsk.; 13,00 — Przerwa; 14,00— 
Koncerł życzeń (Transm. ze studia na Wy 
stawie Radiowej; 15,00 — „Wrony, czej 
ki i komary” pog. o obozie szybowca 
wym; 1510 — Życie kulfuralne; 15,15 — 
Koncerł rozrywkowy w wyk. orkiestry jaa 
zowej. Transmisja z Wystawy; 15,45 — 
"Wiadomości gospodarcze; 16,00 — „I my 
też urządzamy koncert" aud. w wyk. Że 
społu Dziecięcego. Transmisja z Wysta- 
wy; 16,30 — Sonaty na wiolonczelę i for 
lepian w wyk. Sł. Szpinalskiego I Albar 
ła Kałza; 17,10 — Suity Czajkowskiego I 
Sibeliusa w wyk. orkiestry; 17,50 W zam 
ku Zawiszy Czarnego — pog.; 18,00 — 
Piosenkarze francuscy; 18,15 — Monol>g 
Leona Wolłejki. Transmisja z Wystawy; 
18,30 — Z preludiów Debussy'ego; 18,40 
— Program na niedzielę; 18,45 — WI 
wiad. sport.; 18,50 — Pogadanka; 19,00 
— „Gómik i hutnik w pieśni” — audycje 
słowno - muzyczn; 19,40 — Pogadank:; 
19,50 — Wiad sportowe; 20,00 — „В 
| będą'* audycja dlla Polaków za granl 
cą; 20,45 — Dziennik wiecz.; 20.55 — 
„Nowiny leśne” — reporłaż z wycieczkl 
leśników polskich do Niemiec; 21,05 — 
Koncerł rozrywkowy; 21,45 — Przegląd 

wydawnictw — prof. Henryk Mościcki; 
22,00 — Koncert rozrywkowy; 22.50 — 
Osłatnie wiadomości; 23,00 — Tańczymy; 
23,30 — Zakończenie. 

NIEDZIELA, dnia 19 września 1937 r. 

8,00 — Sygnał czasu i pieśń; 8,03 — 
Dziennik por.; 8,15 — Gazetka roln; 
8,35 — Muzyka; 8,50 — Informacje rol. 
nicze dla Ziem Płn. Wschodnich; 9,00 — 
Transmisja nabożeństwa; 11,00 — Kon- 
cerł ork.; 11,57 Sygnał czasu; 12,03 — 
Idzie jesień. Koncert; 13,00 — „Pracujmy 
nad pogłębieniem przyjaźni polsko-ru- 
muńskiej”, pogad.; 13,05 — W perspek- 
ływie tygodnia — felieton; 13,10 — Me- 
lodie operefkowe w wyk. orkiestry, su. 
listów i chóru; 14,40 — Co słychać na 
świecie? opowie Sergiusz Sorok*; 
14,50 — Wieczorynka na Wysławie Ra- 
diowej; 15,20 — Wesoła muzyczka; 15,45 
-- Organizacja rolnictwa jego. siła 
pogad.; 16,00 — „Zagadkowy naród — 
Baskowie” — reportaż muz.; 16.20 — Mu 
tyka hiszpańska; 16,40 — Wil. wiad. 
sporłowe; 16,45 — Z utworów Ludwika 

Beethovena; 17.00 — Podwieczorek przy 
mikrofonie — Transmisja z Wysławy Ra. 
diowej w Wilnie; Ok. 17,55 — W przer- 
wie „Polski drukarz we Florencji”, felie. 
łon; 19,00 — Powszechny Teatr Wyobra- 

źni „Dwóch nieśmiałych”; 19,47 — Re- 

porłaż; '19,55—20.00 — Przerwa; 20.00—- 
Koncert europejski z Szwajcarii, z Zury- 

chu i Lozanny; 21,00 — Przealąd polił.; 

21,10 — Dziennik wiecz.; 21,20 — „Kii- 
nika słów* —  grołeska słowno-muz.; 
21,50 — Wiad. sport; 2210 — Recital 
fortep. Arlura Hermelina; 22,50 — Os!1- 

Inie wiad.; 23,00 — Program na poniedz.; 
23,05 — Koncert życzeń; 23,30 — Za. 
kończenie. 

TT AA EN ET SATTS 

Tia7d kodawrów bvdłą 
Z iniejatywy Izby Rolniczej w Wiłnie 

w dniu 27 bm, ma być zwołany do Wilna 

zjazd hodowców bydła z terenu województw 

wileńskiego i nowogródzkiego. Tematem ob- 

rad będzie sprawa podniesienia hodowli by- 

dła na tych terenach. 

ZERO ii i ASOKCOSA: EADOO TERECOROEBZZE ZEN 

Ale zachowanie się jego uległo widocznej zmia. 
nie. Z twarzy znikł wyraz nieufności, a w głosie znać 
było pewne wahanie. 

Afryka, Londyn, pół roku beztroskiego życia... 
To byłoby cndownel A i dziesięć tysięcy franków sta- 

nowi sumkę nie do pogardzenia. Moznaby z temi pie- 

niędzmi zacząć inne życie... Pierre to szczwany typ, 
umie wymigać się od nieszczęścia... 

Jednak Henri nie był zachwycony propozycją. 
Od wielu lat przedzierał się z trudem przez życie, w 

ciągłym kontakcie ze zbrodnią, w bezpośredniej sty- 

czności z asami i waletami podziemnego świata —- 

mimo to ani jeden policjant nie miał prawa patrzeć 

na niego z góry. Miał czyste ręce i 

Henri wahał się. Dziesięć tysięcy franków — dużo 
pieniędzy, a pół roku życia to długi okres czasu Da- 

statecznie długi, aby odzyskać utrąconą radość ży-. 

cia... dostatecznie długi również, by wsypać się nie raz, 

ale dziesięć razy... 

—- Pokaż mi te twoje Świecidełką — rzekł wre- 

szcie, tylko poto, by odwlec decyzję. — Znam się na 

tem trochę. 

Stół ich stał w kącie. Pierre podniósł nieco ser- 

ме i sięgnął do kieszeni. 

— Mam je przy sobie przypadkiem, bo chciałem 

w powrotnej drodze wstąpić do jubilera, żeby niektóre 

z nich przeszlifował. Kilka nieznacznych zmian wyj- 

dzie im na dobre... 2 

Pod osłoną grubej serwety jeden kamień po dru- 
gim wędrował do rąk muzyka i wracał tą samą drogą. 

— Ten rubin jest wspaniały — powiedział Henri, 
oglądając klejnot w złotej oprawie. 

Kamień Iśnił krwawo i gorąco, jakgdyby tkwiła 
w nim dusza, emanująca sytą, płomienną czerwień. 

— (Czyś dostrzegł ten niebieskawy odblask? To 
indyjski kamień — dodał. 

— A ty skąd się na tem znasz? — zapytał Piolt 

niejednego nauczył się 

Nie 

(D. c. a.)



Nieodwołalnie 
ostatni dzień 

P 
A 
N 

Tylko u nas uroczy film polski 
i piękny kolorowy nadprogram. 

KSIĄŻĄTKO Łubieńska 
BODO i in: 

„KURIER WILE 

NO | CAS! 
  

  

CASINO | 

ESET 
  

M serca 

w-q pow. R. Kiplinqa. „Kanitanowie zuchy*, 
Spencer Tracy | i Lionel Barrymore. Nad program: Piękny kolorowy dodatek i in. 

Dziś, Tytan sezonu 

1937-38, który por» 

wie wyobraźnię Dabalerowie Mora 
Impon. obsada' Freddie BARTHOLOMEW, 

  

Dziś HELIOS | 

Zabronione szczeście 
Potężny dramat miłosny 

Nad program: Dodatck kolorowy i aktualia. 

Kino MARS 

  

POLSKIE TINO 

ŚWIATOWID | 
Nowy triumf 
króla pieśni JANA KIEPURY 

w BLASKU SŁOŃCA 
Dzieło szarego człowieka, któregó talent wyniósł na wyżyny Nad program: Aktualia 

w fil- 
mie 

  

światowej 
„ kinemato OGNISKO | 

w-g głośnego utworu Piotra Benoit. 

  

Udział tysięcznych tłumów statystów. 
Nad program UROZMAIGONE DODAFKI 

  

Tabela loterii 
8-my dzień ciągnienia 4-ej 

Li II ciągnienie 

Gtówne wygrane 
15.000 zł.: 108.215 
10.000 zł.: 6129 26993 64459 

144694 
5.000 zł.; 

89099 
2.000 zł.: 4.996 7275 8306 52602 

33387 11670 111170 157325 - 
186473 

1.000 zł: 8278 10997 16547 
28540 39959 40359 44271 53373 
67544 71992 74185 74888 89520 
89926 96267 97169 122237 129981 
134656 131640 131708 136677 
157402 162779 161884 174748 
174600 177537 180142 — 183244 
190630 100559 102160 102495 
118520 

Wygrane po 200 zł. 
“46 81 376 466 625 834 58 969 86 
1060 120 45 69 271 408 24 505 24 
616 69 2106 61 81 329 72 456 658 
644 776 8044 319 486 817 88 4261 
521 671 722 5208 335 60 640 708 960 
6041 261 82 85 308 496 558 59 651 
07 85 54 874 931 7273 96 827 35 
532 819 61 81 8090 326 84 537 69 
687 700 57 59 85 9004 199 245 2366 
521 639 739 878 946 83 10021 104 
260 95 816 597 685 92 979 11042 65 
142 65 223 88 366 464 672 788 956 
67 12001 331 55 58 492 513 639 917 
37 13130 217 640 708 8 907 32 14232 
13 492 832 955 15042 45 115 19 325 
64 424 5T6 693 852 16110 271 394 
488 515 617 871 942 17064 188 204 
300 34 79 703 63 855 980 18075 218 
73 71 92 412 579 81 930 19151 62 
200 328 497 588 608 24 95 768 820 
20068 360 512 60 76 660 72 21214 
93 553 604 83 751 971 22085 48 287 
316 465 850 908 23047 110 61 65 
324 595 748 902 24064 85 362 447 
96 595 25263 323 673 873 997 26225 
31 320 417 38 577 749 808 50 97. 984 
27884 581 96 648 92 873 28169 71 
253 63 522 646 62 98 721 806 34 936 
58 29010 183 478 674 726 864 941 
64 30158 236 427 542 62. 699. 790 
98 823 927 31062 175 88 432 517 898 
961 32000 119 267 615 908 35064 286 
820 43 487 628 68 65 849 34135 228 
438 87 621 96 713 812 62 900. 29 
35000 238 500 60 36036 143 69 824 
427 686 918 37055 209 888 424 94 
566 806 968 

38179 326 38 75 471 575 738 65 
97 921 73 39130 81 269 306 38 56 
408 800 920 40027 58 172 225 344 
463 83 720 49 97 855 41069 190 
211 30 311 38 442 556 618-837 59 
TA 87 704 46 95 867 935 42012 404 
58 8 554 7 622 743 864 43049 157 
92 218 348 416 28 60 9 93 601 40 
T 728 908 44037 83 178 331 45215 
48 93 511 40 642 783 846 901 46220 
43 470 642 754 800 31 47021 326 
410 781 876 941 48087 230 803 41 
499 525 1 64 9 862 937 66 49227 
516 45 50128 73 204 359 652 748 
73 894 970 51069 174 241 468 622 
155 85 855 52241 364 9 75 496 626 
90% 53006 49 360 400 31 511 36 

7146 47084 50001 

858 75 954 4079 94 368 419 99 689. 
713 55035 257 406 87 92 693 952 
56013 100 210 56 448 560 923 5 
57038 50 97 118 243 70 6 895 566 
90 636 792 826 75 944 78 58244 383 
419 559 68 618 5915 65 318 71 520 
49 86 720 877 911 74 60166 386 
523 659 61052 429 49 54 623 38 

Dziś wielkie świeto filmowe. 

KOENIGSMARK 
W rolach głównych; Elissa Landi i John Lodge 

Niespotykany dotąd przepych wystawy. 

Najpiękniejszy film 

Pnez. stans. o 4-€j, w niedz. 

kłasy 39-ej Loterii Państw. 

855 88 903 65 79 87 62121 40 202 
582 47 90 629 754 861 63017 128 
260 329 61 420 501 65 745 71 997 
64257 66 416 50 68 588 605 12 56 
781 882 65057 161 232 371 634 
66246 320 83 480 53 510 638 932 
67008 25 61 112 52 378 517 49 838 
68021 98 266 484 755 79 866 69034 
56 151 312 436 565 622 802 92 902 
46 59 70073 103 347 650 98 717 37 
69 948 71223 807 67 457 9 584 201 
87 660 728 80 880 72083 5 109 15 
457 97 611 728 826 913 73026 218 
85 559 74049 545 61 710 92 835 
99 75191 617 869 75 901 78 99 

76105 6 50 348 785 930 77281 306 
419 87 524 85 691 808 78562 66 
630 990 79273 321 84 404 20 546 
624 708 824 33 80206 493 569 70 
614 30 723 938 78 97 81008 52 147 
258 300 4 60 662 837 80 82046 193 
615 717 238 813 935 83203 51 317 
431 67 97 547 63 683 718 906 51 
57 77 84198 402 488 516 645 709 
840 85051 77 802 15 51 98 967 
86125 99 303 618 781 981 92 87102 
250 642 43 800 915 88072 92 270 
837 62 545 56 657 77 87 784 901 
46 89009 85 271 301 539 667 84 
955 90225 311 45 452 528 47 63 
769 91009 17 54 373 524 46 88 780 
804 31 92236 438 628 93004 230 38 
49 322 672 797 904 41 94207 44 
77 337 515 667 73 781 819 40 95181 
304 519 53 678 96638 749 90 97467 
815 80 81 98028 51 119 220 90 369 
736 99051 62 73 135 36 328 58 484 
601 737 71 818 916 30 100117 89 
286 336 87 464 588 784 811 44 
101293 355 470 561 830 940 102032 
268 91 387 506 103066 153 263 
309 34 424 42 563 740 862 70 974 
89 104179 238 310 406 699 981 96 
105185 433 521 750 887 966 96 
106070 191 434 78 107346 425 560 
693 95 723 71 108058 125 361 785 
109143 209 479 527 43 817 83 963 
110045 114 38 879 435 600 745 961 
111148 49 308 30 40 413 559 609 
82 810 112062 140 228 34 309 48 
429 521 57 650 786 91 876 984 
115322 536 799 865 929 58 77 

114348 54 69 665 748 896 980.5 
115576 613 31 751 831 950 116046 65 
133 69 270 80 619 702 99 962 92 117068 
146 210 46 380 522 97 825 63 70 S2 
118015 60 136 241 389 493 511 16 35 
609 81 767 815 119183 251 84 338 409 

169 73 275 310 644 7 812 51 909 13 27 
121141 56 277 334 419 508 20 803 72 
122084 133 51 488 629 705 96 876 996 
123172 298 346 459 63 71 728 59 836 
70 3 81 124005 71 136 768 945 125007 
22 118 431 542 622 37 46 957 126181 
330 2.92 650 700 18 50 88 %95 127100 
89 395 720 811 47 96 014 26 70 3 
128926 390 9 418 63 538 59 634 709 
129108 216 308 45 71 403 516 666 706 
867 931 51 130359 85 501 711 131236 
376 473 537 66 773 132169 251 84 447 
62 605 48 869 920 133004 353 88 412 
687 961 144128 54 260 590 639 763 
847 964 76 135138 250 498 552 136093 
382 409 31 613 75 713 907 69 137213 
96 334 436 653 759 868 138010 65 221 
96 327 592 667 84 759 897 139013 218 
19 36 22 304 45 950 140020 35 165 268 
77 441 501 771 978 141132 43 89 315 
62 512 46 675 808 142057 197 566 978 
143179 263 477 674'830 144117 91 287 
435 72 584 773 808 57 963 145009 111 
26 462 871 146003 159 205 39 507 55   751 988 147006 185 94 520 816 920 
148039 231 56 70 324 495 551 639 730 
85 911 60 149162 544 656 93 880 150020   

   

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA * 
KontoP.K.O 700.312 Konto rozrachunkowe 1, Wilno I 

Centrala — Wilno, ui Bissupa Bandurskiego 4 
Redakcja tel 79—godziny przyjęć 1—3 po poładnii 
Administracja: tel. 99—czynna od godz 9.30—15.80 

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

Lida, ul. 

Szczuczyn, 

TP 

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

530 42 601 68 748 59 844 78 935 120084 | : 

Oddziały Nowogródek. ul. Kościelna 4 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 1 

Przedstawiciele: 

LOK 
w dziejach 

POKÓJ słoncczny, 
nym wejściem. Uł. J. 

POKÓJ suchy,   i św. o 2-ej. 

58 75 231 532 % 657 701 2 919 95 
151034 63 319 475 610 747 829 32 

152154 63 235 374 418 647 809 14 
S7 153000 64 684 910 154037 127 509 
801 155001 85 297 334 483 86 910 610 
31 41 763 997 156063 98 320 53 92 406 
89 570 628 76 718 41 98 822 75 920 
92 157065 91 129 18 356 444 47 607 
754 911 97 158041 216 314 535 683 
703 17 159315 62 77 616 737 887 98 
160029 128 369 419 22 24 603 33 65 
179 919 54 85 161015 243 431 92 519 
81 615 811 162017 73 336 44 65 477 
243 754 96 163001 64 94 105 14 22 
248 328 620 810 11 61 91 930 164025 
60 50 259 401 44 63 571 643 714 77 
95 992 165350 585 89 735 905 62 
166011 153 86 635 706 167169 292 713 
42 864 168043 152 268 319 34 974 
169401 41 576 671 701 839 170074 502 
171080 240 455 589 172024 169 247 372 
526 73 89 636 81 173217 528 607 
174028 65 196 210 70 386 87 441 573 
718 800 40 85 982 175093 115 85 264 
73 476 88 99 683 830 176020 23 208 
43 62 366 597 604 903 177187 262 83 
486 90 546 703 99 178006 215 42 331 
34 80 481 538 15 887 179081 283 321 
23 466 603 81 726 908 74 180009 14 22 
104 250 77 315 415 181640 53 805 988 
182015 85 87 170 69 223 62 301 506 
601 26 781 813 21 954 75.185202 302 
10-19 831 184051 201 90 310 81 519 
686 949 185071 88 102 276 522 91 
844 916 99.196073 398 467 711 952 
187484 98 607 723 83 913 188065 86 
107 58 72 212 400 45 514 766 189423 
61 578 9 5636 86 865 906. 

190051 161 284 634 711 929 
191198 304 509 51 670 81 711 22 
64 192142 203 82 371 465 83-528 
19 662 68 722 822 70 903 56 193044 
392 485 749 59 905 19 194328 419 
22 84 98 591 697 786 915 24 

Wygrane po 200 zł. 
419 619 883 981 95 1182 228 394 

409 674 788 2529 851 901 8016 825 
51 922 4418 528 617 49 747 60 816 
5185 289 862 468 517 601 22 58 722 
6321 528 41 712 997 7188 726 317 
8232 448 592 628 794 972 87 9382 517 
10356 73 11077 116 706 285 12085 88 
117 386 554 608 34 57 13410 862 
14308 954 15058 402 48 702 905 16411 
17487 18058 128 224 766 887 19004 
398 478 82 509 607 20537 616 934 
21039 284 397 882 991 22084 75 456 
79 758 807 23274 589 24178 591 647 
29 82 974 25083 261 489 697 708 
26173 678 87 955 27000 243 487 614 
741 927 66 28097 828 485 926 20459 
572 667 30269 82 372 405 783 31218 
54 822 780 888 32055 310 982 38057 
96 215 629 34510 649 814 72 999 
35066 639 86482 636 74 37130 68 747 
846 972 38252 813 556 39294 430 596 
871 

40015 33 167 691 98 967 41020 210 
66 950 99 42087 518 318 875 931 84 
43306 724 44810 413 74 905 45030 
46 48 209 56 647 759. 46133 983 94 
47049 722 79 928 8Q 48139 45 49039 
245 369 638 808 97 50123 316 569 
815 985 51080 109 305 641 52106 380 
402 48 967 53057 121 277 442 94 506 
974 54176 218 55806 609 929 62 56093 
268 479 648 64 710 61 83 96 57010 
421 713 58024 312 68 660 841 59328 
495 606 827 80 60049 355 75 781 
937 61441 697 62781 938 94 63320 84 
417 36 64486 521 825 65017 26 800 
66098 110 872 595 833 67005 49 160 
306 500 68316 50 572 694 69379 407 
554 624 

70009 14 21 187 251 868 89 846 
919 64 71532 780 72138 57 628 875 
73245 399 424 986 74210 302 498 669 
704 808 40 916 75087 238 580 88 
76178 550 634 783 954 77010 181 547 
787 874 18179 323 421 614 92 747 
79066 483 618 83 804 10 80124 265 
355 496 775 984 81902 82495 737 71 

Zamkowa 41 

Klec, Niešwiež. 

Stolpce, Wołoży 

   

  

AAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYTYTYYY 

AKUSZERKA 

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

AAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TVVYTYVYVYVYVYTYVYTVYVYVTYYYVTTYTYYYYYYYTT 

umeblowany, Zz 050: 

(wejście z zaułka Przejazdowego). 

  

ciepły, jasny do wyna- 
jęcia dla solidnego ul. 

ŃSKI* 18. TK. TYŚT 

JUŻ WKRÓTCE 
Wspaniały potężny epos życia Wschodu 

ЛЕМ Ми 
W rolach głównych: Paul MUNI i Luiza RAJNER 

W walce o byt w Ph rewolucji kwitła ich miłość tak „Silna, piękna i prosta jak 
Ziemia Błogosławion 

Dziś premiera. 

nictwo W. 

ajsińskiego 5—18 WA NA 

ALE 

Jasińskiego 11 m. 8 

skarpet, 

Wiwulskiego 6—21 sezonowe. 

84016 26 210 483 565 822 85079 268 
556 605 67 715 49 54 968 86288 87 
359 543 87284 342 91 88350 629 907 
45 89012 129 50 90536 649 812 14 
91040 170 819 50 92010 241 44 543 
649 718 808 20 940 45 93415 20 502 
743 44 831 927 94237 492 818 82 968 
95067 634 36 87 896 96015 624 702 
97012 98 151 421 69 76 677 698 754 
823 98067 86 688 925 99549 739 62 
894 973 100134 905 101209 382 512 
631 863 102055 209 92 614 27 948 79 
103199 419 36 699 105000 106923 32 
82 107082 87 108412 571 807 957 
109167 414 695 838 984 36 110022 449 
562 957 111080 825 625 798 112352 
901 113135 88 232 435 570 971 

Film dwa razy nagrodzony: 

cuski, oraz 2) na Międzynarod. Wystawie Filmowej w Wenecii 

ZWYCIĘŻYŁY KOBIETY 
W rol. gł: Jean Murat i Franceise Sosay. Nad program: Dodatki 

AAAAŁŁAAAAŁ AAAA KA AAA AAAA A AAAA A AA ŁA ADA A DDA A 

Handel i Przemysł 
YYYYVYYYYYYYYYTYYYYYSYYYYYYYVYTYYTYTYYYTYT 

TERAZ CZAS sadzić truskawki i byliny, 
zamawiać drzewka owocowe. Poleca ogrod- 

WELER, Wilno, ul. 
tei 10-57. Sz. Kl. zapraszamy odwiedzać na- 

„Cenniki wysy!tamy bezpłatnie. 
  

— CENTRALA ZAOPATRZEŃ 

NICZYCH — Wilno, Zawalna 

to twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 

nujemy zamówienia na. drzewka owocowe 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO zakupu pończoch, 

rękawiczck, 

W. NOWICKI, Wilno, Wie'ka 30. Nowinki 

MA 

1) przez rząd fran- 

(WOJNĘ 
WYGRAŁY 
KOBIETY) 

Sadowa 8 

OGROD- 

tel. 21.48 

bielizny, krawatów   
  

857 17119 346 465 681 792 847 65 025 
67 18135 244 856 19041 55 388 692 817 

20284 625 21211 633 818 96 22338 
23204 314 92 549 24075 77 481 587 681 
826 96 25060 576 647 854 26213 751 
27180 417 818 -28167 292 29429 526 
825 30148 498 672 31377 605 719 808 
32475 547 614 23 748 836 945 49 33328 
496 843 34091 124 44 275 558 62 848 
97 80 35403 33 89 769 984 30183 348 
60 591 721 851 37097 729 38279 792 
960 39169 208 75 507 869 40116 241 
476 878 41074 180 374 510 37 653 779 
828 42118 657 97 764 853 43294 325 
630 875 441244 26 334 573 768 822 954 
45189 381 931 46340 446 66 829 47235 
618 721 99 62 48029 682 49207 345 542 

14053 230 568 98 115280 547 677 634 
734 58 116050 209 62 460 903 4 58 
117082 57 402 678 94 761 816 118010 
110 119713 120706 837 45 999 121864 
511 770 22139 75 225 869 475 515 
687 919 37 123023 791 904 124078 207 
586 665 780 998 125052 259 508 44 
55 694 126065 533 658 748 947 127558 
128282 558 601 774 856 129315 914 

180145 258 68 572 181187 70 738 
152089 250 89 426 133325 27 487 618 
81 721 850 134086 847 400 567 757 
135189 224 440 748 56 136036 176 
466 626 92 137013 563 626 706 70 92 
980 138018 560 139596 864 

140077 430 81 728 141028 622 
142291 418 143633 44 144160 89 660 
145417 45 677 776 85 960 146244 82 
534 720 33 69 147103 364 731 148417 
533 625 80 752 845 84 98 987 149065 
246 489 672 150122 201 21 389 441 
49 523 45 678 877 906 151123 20 307 
461 76 728 844 88 901 152155 289, 
391 570 675 719 153372 585 671 96! 
196 784 154062 883 557 155052 240 
59 78 307 504 47 605 900 62 156122 
605 56 83 796 989 96 157166 274 321 
86 98 564 158401 546 875 99 159251 
64 534 81 966 

160261 328 519 35 647 713 161040 
232 896 142874 594 701 65 995 
163096 109 28 253 518 164167 97 554 
165142 278 821 642 710 166013 22 
374 95 586 167151 546 66 745 851 59 
903 168041 169574 680 170082 205 
462 79 562 688 849 992 171011 988 
170010 20 590 677 742 861 994 173262 
381 839 174298 352 780 900 175220 
335 80 477 176464 506 29 691 765 
869 177374 770 178124 602 944 66 
179130 404 6 710 907 59 

180138 930 181612 781 90 182044 
212 367 96 729 872 80 183402 534 600 
184007 62 615 35 89 185112 452 585 
841 186103 243 63 465 565 918 77 
188017 67 129 238 904 189043 81 
190122 23 49 97 566 967 191021 830 
51 192637 845 930 87 193243 403 674 
921 194136 389 961 

IV c ągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padłą na nr. 12336 
30.000 zł. na nr. 91727 
10.000 zł, na nr. nr. 43627 82501 

174991 
5.000 zł. na nr. nr. 23099 57342 
2.000 zł. na nr. nr. 2708 7116 14262 

18901 78818 128982 141159 143968 
1.000 zł. na nr, nr. 2821 8543 22150. 

34875 36658 44688 44481 62010 70940 
17436 79991 80878 81178 85794 89824 
93583 126269 130597 130872 141549 
152889 153106 164318 169272 170594 

Wygrane po 200 zł. 

37 457 639 739 823 75 1031 594 708 
2021 169 863 910 3094 352 950 4094 
544 85 616 987 5819 6265 519 67 811 
7604 54 869 8443 642 775 962 9493 654 
89 772 10570 88-725 34 41 11183 225 

50034 502 683 813 51145 209 771 
940 53384 689 54470 687 57 936 
55268 514. 64 819 973 80 56009 20 89 
181 886 417 726 57007 315 408 58067 
277 724 59073 148 232 493 94 598 631 
64 60045 358 675 724 61069 201 91 
815 451 528 651 72 743 816 62878 
989 64216 362 912 74 65050 687 796 
66355 724 82 67019 407 69 542 68112 
812 554 669 842 69025 97 166 341 
968 70406 71013 246 452 714 974 
72206 56 513 665 747 864 918 73631 
48 859 914 74298 507 9 702 75058 179 
738 76086 890 77242 56 55 92 475 697 
78096 214 955 79501 726 948 

80204 348 434 665 814 82 81364 
984 82248 71 535 800 84067 154 424 
552 64 611 770 85346 447 547 86322 
591 87059 695 866 88459 89 938 
89531 924 41 90196 305 91275 435 
92296 389 527 660 98321 747 804 87 
94061 95602 93 96116 202 37 460 517 
9134 Э84 884 432 518.30 770 98465 
755 99963 

100575 906 101026 128 270 357 
102249 542 780 925 104172 358 105205 
63 405 3 0106265 465 689 702 107003 
71 202 58a 302 555 720 48 108313 451 
982 109482 110198 300 15 526 65 
111208 556 855 112082 288 478 615 
113816 564 716 79 114568 679 115522 
116086 107 646 798 811 35 117200 
589 887 18156 283 428 49 608 64 
962 70 119500 

120224 308 64 121172 122260 390 
99 403 537 123112 360 611 795 124100 
63 267 125054 214 835 958 126066 465 
90 689 127049 126 246 503 54 697 
985 128163 225 129019 160 287 39 
538 827 130380 580 781 824 79 993 
131043 925 132223 133078 433 562 
717 866 134071 114 210 443 788 75 
185180 377 88 916 136584 660 187141 
275 486 829 989 138129 698 139097 
216 568 790 96 817 52 

140447 759 938 141201 784 864 
142281 398 813 143182 887 684 801 

321 83 542 79 99 871 147326 887 
148175 623 707 149045 72 168 209 
757 815 150384 653 759 880 151106 
13 392 545 743 152754 961 153897 
967 154413 776 155175 98 321 60 747 
156339 157057 183 270 71 362 578 
158012 72 157 285 562 967 71 159405 
83 571 755 

160216 358 567 909 161558 162173 
454 95 748 163003 887 572 894 164092 
165 627 39 828 165422 788 166751 
167104 720 68 920 168003 282 446 
532 743 169020 256 384 76 438 604 
780 857 914 170545 615 171052 309 
32 42 172347 945 173113 45 267 315 
480 705 865 174204 840 462 618 850 
967 175040 905 176078 771 177027 
178216 374 426 733 179144 302 39 
45 840 75 

180003 30 165 239 86 329 65 466 
84 181123 597 745 949 182056 788 
890 970 183075 919 4 28 184008 316 
792 885 185026 29 564 977 186157 
437 566 662. 187018 26 83 117 37 215 
300 65 485 90 580 641 188104 538 633 
66 890 189027 42 265 370 540 705 875   69 81 489 91 705 871 993 12039 265 

500 9 668 762 88 841 13253 91 473 688,   
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6 zł,. 

897 14653 15289 307 16004 470 175“ 

      
         

  

z odbiorem w administracji zł. 2.50 

miejscowościach gdzie nie ma 

cztowego ant agencji zł. 2.50 

      
       
       

190458 540 612 719 191030 439 76 
192059 220 22 644 787 821 193006 
511 781 194138 = 
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Glen DOMEK murowany na własnej 4 
ziemi z ogródkiem, niedaleko centrum, wee 
nie do 10 tys. zł (może być dług bankowy): 
Oterty kładać do Administracji 
Wileńskiego" pod „J. G.* 
— 

OKAZYJNIE kupię używany 

d<brym stanie. Oferty składać w administra 

cji „Kurjera Wileńskiego” pod „Magiel“. 
KÓZ OZ 

SŁOWNIK języka polskiego, 8 tomów ca- 

łość (7.541 stron, 15.082 szpalt wiełkiej ósem 

ki)-do sprzedania za pół ceny katalogowej. 
Wiadomość, aJgiellońska 10 m. 5 (Czytelnia) 

od godz. 11 do 19. 

PLAC 1500 m, po 1 zł. 50 gr. za metr, sprze 

daje się przy ul, Bystrzyckiej, teren równy, 

ziemia własna. Wiadomość Antokol, ul. Pias 

ki 33, Bocewiczowa Jadwiga. 

980 145086 548 51 661 746 870 146082. 

AAADAAAAAŻAAŁAAŁAAAA ŁA 

LEKARZE | 

  

DOKTOR MED. 

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

  

DOKTOR | 
Blumowicz | 

choroby weneryczne, skórne i mocze płciowa 
ul. Wielka 21, 

  

i. 92ł. Przyjmuje o dgodz | 
9—1 i od 3—8. 

TYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYY 4 

„Kurjera 

Magiel w 

Dorożkarz — slfous 
Do policji zgłosiła się wczo 

raj Maria Rynkiewiczówna, ko | 
bieta lekkich obyczajów, zam. 
przy zaułku Nikodemskim i za 
meldowała, że już od dwóch 

lat jest malfrełowana przez 
swego „przyjaciela'” dorożka 
rza Jana Daleckiego (Wawo- 

zy 6), który znęca się nad nią 
w nieludzki sposób, zabiera- 
jąc jej wszystkie zarobione p'a 
niądze. 

Wczoraj Rynkiewiczówna 
usiłowała stawić opór alfonsa 
wi. Gdy zgłosił się do niej po 
pieniądze, odpowiedziała szor 
siko, že nic nie da. Dalecki 
dotkliwie ją zbił, zabrał pie- 
niądze przemocą, zdemolował 
mieszkanie i ulotnił się-z tym, 
by... po paru dniach znowu za | 
żądać „swojej części”. 

Tym razem jednak w obro 
nie stanęła policja , (3' 3 

TYTYYYYYTYYYTYYYYYYYYTYYYY 

BUTY 
-|E OFICERSKIE 

ORAZ RÓŻNE OBUWIE 
są: eleganckie, mocne i tanie 

TYLKO 
ZPRACOWNI 

W.PUPIAŁŁO 
Ostrobramska 25 

OGŁOSZENIA 

Kuńerawilcńckieg 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kuzjera Wileńskiego" 

Ul. Biskupia nr. 4 

+ 

  
  

  

ET ozn OPT PT Np 

| DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA { 

„ZNICZ“ | 
| Wilno, ul. Biskupia 4, | | 

Telefon 3-40 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy 
towe, 'prospekty, zapro” 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIiE — 
TANIO i SOLIDNIE 

       
    

    

    

     

   

    
   

    
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Układ 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń, 
| rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie! 
prawo zmiany terminu druku ogłosze: 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 1 

r. za wiersz jednoszp.! 

1 nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca; 16; 30 1 17 — 19, 
   

  

„ Bandurskiego 4, fel. 3-40, 

  

Redaktor odp. JAN PUPIAŁŁO, 

 


