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Sprawa najważniejsza — 
sprawa młodych 

Jeszcze wczoraj rano, gdy Wilnia 
pie gromadzili się w różnych punk- 

tach miasta, żeby chociażby  przelo- 
tem zobaczyć na własne oczy.przejeż 
cżającego Marszałka Śmigłego - Ry- 
dza i utrwalić w pamięci obraz, tego, 
na którym w tej chwili wszyscy budu 
ją nadzieje dalszej pomyslności naro 
du, nie wiedzieliśmy właściwie, jaki 
akcent zostanie nadany  uroczystoś- 
ciom wileńskim, jakie znaczenie swe 

mu pobytowi w Wilnie przypisuje 
sam Marszałek. 

Snuliśmy tylko wszyscy nieśmia 
łe domysły. 3 

Uniwersytei wileūski talk 516 zwią 
zał z posłaciami największych wo- 
dzów narodu, Batorym i Piłsudskim, 
że podjęcie wspaniałej tradycji tych 
związków duchowych przez Śmigłego 
Rydza wytyczało kierunek domysłów 
dość wyraźnie. 

Znaliśmy Marszałka Śmigłego ja 
ko wielkiego wojownika, za którym, 
jak cień nieodstępny kroczyło zwy= 
cięstwo. 

  

Pamiętamy też, że Marszałek Śmig 
ły już jako Wódz Naczelny powie- 
dział: „Gdy trzeba będzie polityko: 
wsć, .poliłykować będę ja”. 
dział tak do swych podkomendnych. 

Domysły naszes szły więc siłą rze 
czy w kierunku politycznym. 

Nie spodziewaliśmy się, że w prze 
mówieniu: - Marszałka” na uroczystej 
promocji po słowach: 

Zaszczytna godność, którą dziś z rąk 
Panów oirzymuję, ma dla mnie szcze 
gólną treść, fym szacowniejszą, że god 
ność od Wileńskiego właśnie Uniwer- 
sytełu pochodzi. 

Uniwersytei ten nosi nazwę Stefa 
na Batorego, wielkiego króla wojowni 
ka, który wileńskimi szlakami prowa- 

" dził swe wejska dla utrwalenia wscho“ 
dnich granic Rzeczypospolitej. 

Wybory Rektora U. S. B. 
Wezoraj Senat U. S. B. dokonał 

został obrany ks. prof, Wójcicki. 

Prace organizacyjne na wsi 
wileńskiego okręgu OZN. 
Opóźnianie się powołania do ży 

cia organizacji wiejskiej OZN. na te 
ręrie województwa wileńskiego spo- 
w6dowato pewną  dezorientację co 
do prac organizacyjnych w powia- 
tach: 

Istniejące tam już zespoły organi 
zacji miejskiej uznały za niecelowe 
rozpoczynanie samodzielnej akcji w 
oderwaniu się cd środowiska wiejskie 
80, z którym. miasteczka 
najściślej są związane. 

Prezydium organizacji miejskiej 
OZN. Wilno uznało tą tendencję za 
słuszną i dąży do stworzenia w powia 
tach mieszanych oddziałów wiejsko- 
miejskich z zastrzeżeniem autonomii 
dła zespołów miejskich. 

Ponadto chcąc ułatwić i przyśpie 
Szyć prace organizacyjne na wsi, po 

Ogólne zgromadzenie delegatów 
Okr. Wil. T-wa Rozwoju Ziem Wschodnich 
Dziś o godz. 9 m. 30 rano odbędzie | ogólnego zgromadzenia delegatów cq 

ślę w małej sali konferencyjnej Wileń 
skiego Urzędu Wojewódzkiego ogólne 
Zgromadzenie delegatów kół okręgu 
wileńskiego Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Wschodnich. 

Q godz. 11 m. 30 po zakończeniu 

Powie-- 

  
powiatówe” „wiejskiego OZN. Wilno 

  

RK 

przyjdą słowa i akcenty w całym prze 
mówieniu najmocniejsze, poświęcone 
spiawie wychowania Narodu. 

W Batorym i Piłsudskim Marsza 
iek Rydz - Śmigły uczcił w swym pro 
inocyjnym przemówieniu przede 
wszystkim największych, najlepszych 
wychowawców Narodu. 

Jeśli można snuć przypuszczenia, że 
obydwaj ci wielcy lurzie przeżyli nie 
jedną bezsenną noc, pełną tragiczne- 
go napięcia, wpatrzeni badawczo w 
duszę swojej współczesności. 

Napewno najcięższe dla Nich prze 
życia, to nie pola bitew, lecz ich mis 
Ja wychorrawcza. 
Tak może mówić tylko Ten; %to 

sam odczuwa w pełni całe brzemię od 
powiedzialności wychowawcy i od tej 
odpowiedzialności się nie uchyla. 

Pod tym względem przemówienie 
Marszałka Rydza - Śmigłego było de 
klaratywne. Zwłaszcza, że zamykało 
obo w pewną skończoną zamkniętą | 
całość ostatni okres działalności Mar + 
szałka, okres odwiedzin korporacyj 
akademickich. 

Problem „zorganizowanej woli* 
podniesiony znacznie przedtem przez 
Marszałka Śmigłego w świetle ostat 
nich słów i czynów Marszałka nabie 
ra głębi, plastyczności i wyrazu. 

„Zorganizowana wola” to nie jest 
zorganizowany przymus. Wola i przy 
mus wzajemnie się wyłkluczają. Wie 
my wszyscy, że gdzie jest wola, tam 
niema przymusu i odwrotnie. 

Ale to, że ta wola miała być zerga 
nizowaną budziło obawy. Nie wiedzia 
no jaki czynnik odegra rolę organiza 
tora woli. Czekano aż niedopowiedzia 
ną myśl czyny dopowiedzą. 

Padło z wielu ust niesprecyzowa 
nt dostatecznie, ale budzące grozę 
słowo „totalizm*. Padło w formie 
domysłu. 

Zamiast tego słowa usłyszeliśmy 
słowo „wychowanie. 

wyborów nowego Rektora. Rektorem 

ieciło kierownikom powiatowych ze 
społów miejskich rozpocząć przyjmo 
wanie członków ze sfer. wiejskich .i- 
tworzenie zespołów gminnych zwłasz 
cza tam, gdzie dalsza zwłoka: niogła 
by wyjść na szkodę organizacji. 

Z chwilą definitywnego załatwie- 
nia przez władze centralne obozu 
sprawy powołania do życia. okręgu 

„tak-przygo_ 
towane kadry zostaną. przez okręg 
miejski przekazane nowej organiza- 
cji. Okręg miejski nie zamierza. wy- 
chodzić w swej akcji na terenie wsi. 
poza ramy działalności czysto organi 
zacyjno - werbunkowej. 

  

Ogólny nadzór nad tą akcją zleci 
ło prezydium organizacji miejskiej p. 
Poczobut — Odłanickiemu. 

będzie się posiedzenie Rady Głównej 
T-wa Rozwoju Ziem Wschodnich. — 

W związku z powyższymi posie 
dzeniami przybył dc Wilna p. marsza 

| na narodowe wychowanie nowej.usta 

'mołot oczókiwany jest akoło godz:*13 ej.   łek Senatu Aleksander Pr;stor. 

Pelna tabela loter 
WILNO, sobota 22 maja 1937 r. 

KURIER WIL 
wraz z Kurjerem Wilensko - Nowogródzkim 
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Rząd litewski 
zawiesił polskie nabożeństwa w kościele 

sw. Trójcy 

  

Uniwersytet Stefana Batorego po 
winien być dumny z dalszych słów 
Marszałka Śmigłego: 

l gdy znajdujemy się wśród tych 
murów uniwersyteckich, gdzie mlo- 
dzież nietylko kształci się lecz I wycho 
wuje — fo muszą się uprzytomnić te 
dwie wielkie historyczne postaci z któ 
rych myśli I przeżyć, walk. I wzlotów, 
musiało coś zostać ! żyje w duchu u- 
niwersyfetu. 

Uniwersytet o 'fakiej przeszłości i 
o taklm duchu najlepiej powinien u- 
mieć połączyć wiedzę z wychowaniem, 
intelekt z charakterem. Umiejętność 
złączenia tych dwóch elementów tak 
wielki wywiera wpływ na rozwój i los 
narodów. 

Wszechnicy Batorowej przypada 
zaszezyt pierwzzeństwa wśród innych 
uczelni jeśli chodzi o sprawę wycho 
wania, o połączenie intelektu z cha 
rakterem. 

Określenie roli wychowania spra 
wy nie wyczerpuje. Trzeba wyciągnąć 
dalsze konsekwencje z tego stanowi 
ska. Kto stawia na wychowanie, ten 

buduje na młodych. W wychowaniu 
sprawą najważniejszą jest sprawa 
młodych, tych których :jeszeze można . 
wychować. 

Trzeba zjednoczyć cały Naród, 
trzeba zorganizować jego zbiorową 
wolę, aby powiększyć potencjał na- 
szych sił obronnych i rozwojowych. 

Gdzie się to zjednoczenie może do 
konać? Przede wszystkim wśród mło 
dych. 

Co może się stać ośrodkiem krysia 
lizacyjnym tego zjednoczenia? — 
Wódz Naczelny i Armia. 

Czy to wszystko jest realne? 

Na to pytanie nie daję odpowie- 
dzi, bo kto chciał, ten odpowiedź już 
usłyszał w entuzjastycznych  okrzy- 
kach młodzieży witającej Naczelnego 
Wodza. Piotr Lemiesz. 

Ks. Mchał wyjech>1 
z Londynu do Polski 
LONDYN (Pat). W piątek przed 

południem opuścił Londyn, udając się 
przez Belgię do Warszawy, rumuński 
następca tronu książe Michał. Na“ 
dworcu żegnał go z ramienia Polski 
ambasador R. P. Raczyński. Wojewo 
da ks. Michał, . zatrzyma się po drodze 
w Belgii. - 

Żydzi nie zadowoleni 
z litewskiej ustawy szkolnej 

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą, że 
również i Żydzi niezadowoleni są z u 
stawy o szkolnictwie początkowym. 
Na. obecnym zjeździe nauczycieli ży- 
dowskich szkół początkowych, gre- 
mialnie stwierdzono ujemny wpływ 

Wy:państwowej o szkolnictwie począt 
koym. Prasa żydowska zajęła wobec 
tej ustawy wybitnie krytyczne stano 
wisko. ; = w 

Kronika telegraficzna: 
— SAMOLOT „BOSKI WIATR* wylądo- 

wał w Osaka o-godz, 12 miń. 30 według cza” 
su miejscowego, przybywając z Taikoku na 
formozie. Lotnicy przyjęci byli niezwykle ser 
decznie przez olbrzymie tłumy. Start do da] 
szego |otu nastąpi n'ebawem. МУ Tokio 'sa- 

— SYN ALFONSA XII CZEKA TRONU 
OD GEN. FRANCO. Były król Alfons hisz- 

ński zawiadomił swego syna hr. Cavadcn Į 
cofa mu subweticj 

  

   

  

k avadon' 
ga oświadczył, iż poślubi pannę Marię Roca 
fort bez względu na to, jakie stanowisko zaj 

  

   

  

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą, że 
władze litewskie zawiesiły nabożeńst 
wa polskie w kościełe św. Trójcy. 

Kościół ten oddawna był terenem 
gorszących wystąpień bojówek litew 
skich, które urządzały podczas pols 
kich nabożeństw demonstracje prze- 
ciwko ludności polskiej. Ostatnio, pod 
czas Zielonych Świątek, w kościele 
św. Trójey nabożeństwa poiskie nie 
mogły się odbyć. 

W pierwszym dniu świąt o godz. 6 

Nowy proces kłaj 
RYGA (Pat). Wczoraj w Kownie 

rozpoczął się wielki proces przeciw 14 
kłajpedzianom, oskarżonym o szpie 
gostwo. 

Są to przeważnie urzędnicy celni, 
pocztowi i samorządowi narodowości 
niemieckiej, którym akt oskarżenia 
zarzuca otwieranie ważnych listów i 

walk w 
BRUKSELA (Pat), Z dobrego źród 

ła donoszą, iż rząd francuski poinfor 
mował gabinet brytyjski, że przyjmu 
je zasadę zawieszenia działań wojen 
nych w Hiszpanii, aby umożliwić wy 
cežanie się ochotników cudzoziem- 
skich. 
W czasie rozmów, jakie odbył min. 

Dełbos osłatnio w Lendynie, uznano, 
że odwołanie ochotników mogłoby 
być przeprowadzone tylko wówezas, 
gdyby zawieszono walki. W związku 

7 tym gabinet londyński wziął na sie 
kie zadanie przedstawienia tej spra 

WARSZAWA (Pat). W. pięknej sa 
li klubu. urzędników polskiej służby 
zagranicznej przy ul. Małachowskie- 
go odbyło się doroczne zebraie tow. 
polsko - łotewskiego, którego preze 
sem honorowym jest Marszałek Ed- 
ward Śmigły-Rydz. : 

Prezes towarzystwa sen. Z. Becz 
kowicz, w zagajeniu zebrania wezwał 
do siczczenia zmarłych w ostatnim ro. 
ku członków towarzystwa: ś. p. Mar 
ty Celmins, żony b: premiera Łotwy, 
zasłużonej działaczki na polu zbliże 
nia obu narodów oraz Ś. p. Konst. 
Rcnczewskiego, prof. architektury u- 
niwersytetu ryskiego i rzeźby w aka 
demii sztuk pięknych. . ` 

Jak wynika z przedstawionego 
przez zarząd sprawozdania, towarzyst 
wo, liczące z górą półtorej setki człon 

|ków, rozwijało żywą działalność w se 
kcjach kulturalno - oświatowej i mło 
dzieżowej. Występy chóru i artystów 
łotewskich w Warszawie, wystawa 

2 po poludniu odbyto się plenarne 
posiedženie Sejmu, poświęcone | 

jektów usław. 5 © 5 = т 

Marszałek podał:do wiadomości izby, 

że dnia 25 marca rb. otrzymał od b. mi 
| nistra skarbu prof. Wł. Zawadzkiego pis 

' mo w związku z krytyką, jakiej poseł Dę 
bicki poddał posłępowanie p. Zawadz- 
kiego, jako ministra skarbu. Pismo to na 

polecenie marszałka. odczytane -: zostało 
: przez "urzędującego sekretarza. Sejmu. . 

  

   

20 maja rb. ofrzymał z kancelarii cywil- 
nej Prezydenła Rzpliłej zawiadomienie,   mie jego ojciec. Mój los jest w ręku genera 

ła Franco — oświadezył dalej hr, Cavadon 
ga i stanowisko rodziny wobec mego małżoń | 
stwa nie ma najmniejszego znaczenia. 

że dnia 15 maja rb. P. Prezydent Rzeczy 
pospoliłej powołał z pośród kandyda- 
łów na sędziów i zastępców sędziów try 

NI 

Obrady 
pierw- - 

szym cżyłaniom szeregu rżądowych pro. 

Z-kolei marszałek zawiadomił, że dn. - 

ma ostatniej 
stronie 

Cena 15 gr. 

  

rano, podczas śpiewania chóru poł- 
skiego, przybyły autobusami bojówki 

litewskie, które zaintonowały pieśni 
litewskie. Nabożeństwo zostało przer 
wane, a tłumy wiernych Polaków opu 
ściły kościół. W dzugim dniu świąt w 
czasie nabożeństwa przeznaczonego 
dia Polaków, odbyło się nabożeństwo 
litewskie. Dzięki karności i dyscypii 
nie Polaków, którzy nie dali się spra 
weokować, nie doszło do żadnych 
zajść. 

edzian w Kownie 
| przesyłek, celem zapoznania się z ich 
| treścią w celu informowania obcego 
państwa ościennego. 

Stwierdzono, że centrala szpiegow 
sika znajdowała się w magistracie kłaj 
pedzkim. Przewódca tej organizacji 
szpiegowskiej i wielu jej członków 
zbiegło do Niemiec. 

Francja i Anglia dążą do zawieszenia 
Hiszpanii 
wy rządom zainteresowanym, a w 
szezególności rządom niemieckiemu i 
>włoskiemu. : 

LONDYN. (Pat). Jak donosi „Mer 
ning Post* gabinet brytyjski uzyskaw 
szy już w zasadzie zgodę rządu fran 
cuskiego na propozycję zawieszenia 
działań wojennych w Hiszpanii, ocze 
kuje obecnie przystąpienia do tych 
propczycyj Sowietów, . Niemiec i 
Włoch, ażeby podjąć kroki u rządów 
Burgos i Walencji. Dziennik dodaje, 
iż mimo to plan ten wydaje się obec 
nie mało praktyczny. 

_Qwocna praca | 
nad pogłębieniem przyjaźni pelsko-łotewskiej 

| sztuki łotewskiej w Zachęcie, wzajem 
ne wizyty dziennikuczy obu krajów, 
pcbyt studentów na praktykach waka 
cyjnych, akademie i odczyty, zacieś 
niają więzy przyjaźni i wzajemnego 
zrozumienia. = 

Powažną zaslugą towarzystwa jest 
również opracowanie słownika pol- 
sko - łotewskiego i łotewsko - polskie 
go, nad którym praca się ma ku koń 
cowi. kw ! ; 

Sprawozdanie zarządu przyjęto o 
klaskami. Po udzieleniu ustępującym 
władzom absolutorium, zarządzono 
wybory. W skład nowego zarządu we 
6zli: radca U. Alboltińs, rektor Wł. 
Antoniewicz, sen. Z. Beczkowicz, asy 
stent W. W. P. Eug. Duch, senator J. 
Ewert, prof. M. Handelsman, radca 
B. Kościałkowski, dyr. T. Kowalski, 
prof. J. Krzyżanowski, prof. WŁ. Ma 
liviak, L. Polleheim, radca W. Rosiń 
ski, prezes Wł. Sołtan, dyr. W. R. 
Trzeciakowski i red. J. Wiewiórski.      
Sejmu 

bunału stanu wybranych przez Sejm i Se 
nat. Ža sd i 

„„ Marszałek doniósł nasłępnie, że poseł 
dr. Zdzisław Stroński pismem z dnia 21 
maja rb; zwrócił się do niego o skiera 
wanie do sądu marszałkowskiego spra- 
wy zarzutów, podniesionych przeciwka 
niemu przez prasę w związku z  jegę 
ustąpieniem ze słanowisko prezydenta m. 
Stanisławowa. Sprawę tę marszałek skie 

rował do sądu marszałkowskiego. 

+ Z kolei izba przystąpiła do porządku 
dziennego. Po pierwszym czytaniu-odes 
łano do odpowiednich komisyj 5 projek 
tów usław. 

Nasiępnie marszałek, zamykając posie 
dzenie zawiadomił izbę, iż wpłynęło sze 
reg interpelacyj poselskich.    
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Nanad na Myślenice 

ZKURJER WILEŃSKI 22 maja 1997 

Oskarżeni zmieniają zeznania 
złożone w śledztwie 

KRAKÓW, (PAT]. — W frzecim dniu Tu oskarżony oświadczył, że poszedł 

tozprawy przeciwko 49 oskaiżonym © u- ! do Poręby, by wykonać swój obowiązek, 
„, dział w zajściach myślenickich, pierwszy 
zeznawał ? с 

MARIAN WĄCHAŁA, 

student I roku prawa. 

Jak wynika z jego zeznań, o zamiarze 
Doboszyńskiego najścia na Myślenice nic 
nie wiedział. Według jego relacyj przed 

"sławiało się fo w sposób nasiępujący: 

Na kilka dni przed tym Dokoszyński 
zawezwał go do swego mieszkania I pro 
sił, by z nim razem wziął udział w objeż 
dzie pow. myślenickiego. Miały być wów 
czas wygłoszone referaty, m. in. oskarżo 
ny Wąchała miał mówić na tema! „Fron 

fu Ludowego”. Dn. 22 czerwca wyjechał 
do Chorowic, gdzie -przybył o godz. 17. 
Doboszyńskiego zastał w łóżku. Po krót 
kiej rozmowie Doboszyński « powiedział 
mu, że da mu 3 ludzi, z którymi ma iść 
do Porędy i fam czekać na niego. Roz 
mowa frwała dwie godziny, nie było jed 
nak mowy o najściu na Myślenice. 

Po kolacji, przed godz. 22 przyszło 
trzech ludzi. Znał jednego z nich, Galafa, 
dwóch innych poznał dopiero później. 
Mieli ze sobą przygotowaną żywność, — 
Nie wzbudziło to w nim najmniejszego 

podejrzenia, gdyż myślał, że pozostaje 
to w związku z dłuższym objazdem po 
"powiecie. Zresztą wierzył Doboszyńskie- 

mu i gdyby mu kazał coś zrobić, toby to 
zrobił. Poprosił przyłem Doboszyńskiego 
o mapę, gdyż jako podchorąży rezerwy, 
w mapie się orienfował. 

| Wytuszyli wieczorem. Po drodze zat 

rzymali się frzy godziny w Mogiłanach, 

gdzie oskarżony Romek zakupywał drze 

wo. © godz. 1 wyruszyli w stronę Pa- 

ręby. Szli całą noc. Przeprawili się przez 

Rabę, według wskazówek górali wbród. 

Potem doszli aż do samej Poręby, gdzie 

zatrzymali się u Burkata około godz. 6 

rano. Ponieważ byli zmęczeni, pokrzepili 

się. Następnie poszli na skraj lasu i tam 
spali. Po obudzeniu się Wąchała widział 
Doboszyńskiego z grupą ludzi. Kto był 
w fej grupie, obecnie nie pamięta. Dobo 
szyński opowiedział mu wówczas o wy 
padkach w Myślenicach. 

  

  

Jaki na niego nakładało naleženie do 
Stronnictwa Narodowego. „Nie podejrze 
wa.em — oświadcza — aby Doboszyń- 
ski szedł na Myślenice". Wówczas, gdy 
dowiedziałem się, co się stało w Myśle 
nicach, powiedziałem mu, że nie mam za 
miaru brać udziału w dalszej akcji, uda 
łem się do Burkata, gdzie pozosiał:m do 
końca. Podczas swego pobytu słyszałem 
strzały. Stwierdzam raz jeszcze, że nie 
brałem udziału w strzelaniu, co mogą za 
świadczyć Burkat i jego żona. 

Następnie prosił Burkafa, by. odpro- 
wadził go do Zakliczyna. Przyznaje, że 
chciał przejść niepostrzeżenie, gdyż bał 

się spotkania z policją, z tego względu, 
że jako członek stronnictwa narodowego 
mógłby wpaść w podejrzenie. Pierwszy 
patrol pólicji, który go spotkał, przapuś 
©Н go pó wyłegifymowaniu. Wieczorem, 
gdy chcłał powrócić do Krakowa, został 
zatrzymany przez policję I odstawiony 

na posterunek w Myślenicach, gdzie nas 
tąpiło pierwsze przesłuchanie. 

* Następnie zeznawał 
ANDRZEJ GALATA, 

drobny handlarz, wspólnik straganu z 

Brożkiem. Zeznania jego nie wnoszą nie 

nowego. Opowiada mniej więcej to sa- 

mo, co Wąchała: jak przyszedł do Dobo 

szyńskiego. jak razem wyruszyli do Po: 

ręby. Opowiada następnie szczegóły 

swej rozmowy z Doboszyńskim. Zeznaje, 

že Doboszyński, dając mu zlecenie na ię 

wyprawę do Poręby, powiedział: „w Po- 

rębie będzie wiec”. Jeśli chodzi o sam 

pobyi w Porębie, to Galata opowiada, iż 

po przybyciu z Myślenic grupy Dobo- 

szyńskiego, przyłączył się do niej, póź- 

niej jednak położył się w lesie spać, I 

dopiero obudził się, gdy usłyszał hałasy. 

Zobaczył policję I zaczął uciekać. 
Przewodniczący zapyfuje, czy miał ka 

rabin. Oskarżony odpówlada, że nie miał. 

PRZEWODNICZĄCY: „Dlaczego Bro 
żek opowiada, że pan od niego odebrał 

karabin” A : 
_ OSKARŻONY: „Prawpodobonie przez 
złość”. Dalej zeznaje, że słyszał strzały 

Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 22 maja 1937 r. w Wilnie 

Od 22 maja, jak corocznie od maja obowiązuje nowy rozkład pociągów. Po- 
niżej podajemy czas pociągów bezpo średnio odchodzących z Wilna i przycho- 
dzących do Wilna. 

POCIĄGI ODCHODZĄCE Z WILNA. 
Do Warszawy: godz. 8 m. 13, godz. 

16 m. 05, godz. 21 m. 20, godz. 23 m. 08. 
Do Grodna: godz. 4 m. 35, godz. 

17 m. 55. 
Do Lwowa: godz. 8 m. 20, godz. 

18 m. 30. 
Do Landwarowa: godz. 0 m. 01, (tylko 

w święła i dni poświąteczne), godz. 
4 m. 50 (tylko w dni robocze), godz. 
7 m. 30 (w święła do Zawias), godz. 
9 m. 30 (w dni robocze do Zawias), godz. 
12 m. 15, godz. 17 m. 40. 

Do Zawlas: godz. 5 m. 40 (tylko w 
dni robocze), godz. 7 m. 30 (tylko w 
święta), godz. 9 m. 30 (łylko w dni ro- 
bocze), godz. 14 m. 00, godz. 15 m. 38 
(tylko w dni robocze prócz sobót), godz. 

2 20. m. 20. k 
Do Rudziszek: godz. 15 m. 20, 

„48 m..58. В 
Do Oran: godz. 14 m. 35. 

: Do Lidy: godz. 14,00, godz. 15 m. 35, 
godz. 18 m. 58, godz. 23 m. 59 (tylko w 
święła). 

Do Jaszun: godz. 8 m. 45, godz, 
13 m. 30, godz. 16 m. 55, godz. 20 m.35, 

„godz. 23 m. 59 (w święta do Lidy). 
Do Zemgale: godz. 8 m. 05, godz. 

17 m. 42, godz. 22 m. 45. 

Do Podbrodzią: tylko 
godz. 19 m. 55, 

Do Łyntup: godz. 7 m. 20 (tylko 
święta od 6.VI do 15.IX), godz. ee s3 
(tylko w święta do 5.IX). 

Do Królewszczyzny: 
(przez Mołodeczno), 
(i do Nowoświęcian), 
(przez Podbrodzie). 

Do Zdołbunowa: godz. 5 m. 35. 
: Do katy godz. 8 m. 38 (w dni ro 
ocze do Polewacz, w święła o: 

26.IX jako osob.). a RRT 
Do Wilejki Pow.: godz. 15 m. 13, 
Do Olechnowicz: godz. 23 m. 00. 

Do Nowo-Wilejki: godz. 4 m. 50 (tyl- 
ko w dni rob.), g. 5 m. 35 g. 7 m. 35, g. 
9 m. 25, godz. 10 m. 35, godz. 11 m. 35, 
godz. 12 m. 30, godz. 13 m. 30, godz. 
14 m. 25, godz. 16 m. 00, godz. 16 
m. 35, godz. 18 m. 26, godz. 19 m. 20, 
godz. 20 m. 35, godz. 21 m. 25, godz. 
22 m. 16. 

godz. 

w soboty: 

godz. 8 m. 20 

godz. 15 m. 30 

godz. 23 m. 59 

  

Czas pociągów po śpiesznych podajemy grubszymi cyframi: 

POCIĄGI PRZYCHODZĄCE DO WiLNA, 
Z Warszawy: godz. 7 m. 05, godz. 

7 m. 45, godz. 17 m. 23, godz. 22 m. 32. 

Z Grodna: godz. 11 m. 55, godz. 
23 m. 55. 

Ze Lwowa: godz. 11 m. 55, godz. 
22 m. 20. - 

Z Landwarowa: godz. 0 m. 57 (tylko 
w święta i dni poświąteczne), godz. 5 
m. 45 (tylko w dni robocze), g. 8 m. 30 
(tylko w dni robocze), godz. 10 m. 25, 
(tylko w dni świąteczne), godz. 13 m. 18, 
godz. 18 m. 46. ' 

Z Zawias: godz. 7 m. 20 (tylko w dni 
robocze) godz. 9 m. 10 (tylko w dni 
świąteczne), godz. 11 m. 10 (tylko w dni 
robocze) godz. 15 m. 40, godz. 19 m. 48 
(tylko w dni robocze piócz sobót) godz. 
22 m. 12. 

Z Rudziszek: godz. 17 m. 37, godz. 
21 m. 00. : 

Z Oran: godz. 18 m. 20. 
Z Lidy: godz. 4 m. 10 (tylko w dni 

poświąteczne), godz. 7 m. 18, godz. 17 
m. 33, godz. 18 m. 53. : 

Z laszun: godz, 1 m. 18 (prócz dni 
poświątecznych), godz. 10 m. 10, godz. 
15 m. 20, godz. 18 m. 08, godz. 22 m. 50. 

Z Zemgale: godz. 7 m. 58, godz. 
15 m. 48, godz. 22 m. 50. 

Z Podbrodzia: goŃ». 22 m. 22 (kurs, 
do 5. IX). : 

Z tyntup: godz. 11 m. 50 (tylko w 
święła od 6. VI. do 5. IX.), godz. 22 m. 
22 (tylko w święta). 

Z Królewszczyzny: godz. 7 m. 30 (ra 
zem i z Nowo-Święcian), godz. 15 m. 3C 
(przez Podbrodzie), godz. 18 m. 15 — 
(przez Mołedeczno). 

Ze Zdołbunowa: godz. 20 m. 58. 
Z Ziabek: godz. 20 m. 30 (w dni ro 

bocze z Polewacz). 
Z Wilejki Pow.: godz. 22 m. 05. 

Z Olechnowicz: godz. 6 m. 55. 
Z Nowo-Wilejki: godz. 5 m. 30 (tyl 

ko w dni robocze), godz. 7 m. 45 (tylko 
w dni robocze), godz. 8 m. 38, godz. 10 
m. 08, godz. 11 m. 18, godz. 12 m. 18, 
godz. 13 m. 14, godz. 14 m. 14, godz. 
16 m. 15, godz. 16 m. 44, godz. 17 m. 35, 
godz. 19 m. 08, godz. 20 m. 04, godz. 
21 m. 15, godz, 23 m. 18, godz. 23 m. 50. 

w czasie akcji. Podczas ucieczki pochwy 
cony został przez policję. 

W dalszym ciągu zeznaje 

STANISŁAW  PACHEL, 

toboinik. 

Opowiada on o przebiegu najścia na 

Myślenice, natomiast nic nie mówi o 

swoim w nim udziale. Oskarżony Pachel 

zaprzecza, jakoby demolował skiepy. 

Na dalsze pytania przewodniczącego 

wyjaśnia, że miał przez chwilę karabin, 

jednakże w Porębie nie używał go. 

nia oskarżonego są sprzeczne, odczyła- 

no jego żeznania, złożone podczas śiedz 

twa, z których wynika, że Pachel brał u- 

dział w zbrojnym starciu. Karabin ofrzy 

mał od Pryka. Oskarżony zeznał, iż broń 

palną widział u Michała Pałki, Wojciecha 

Brożka I Anfoniego Piszczka, bagnet po- 

sładał Stanisław Pałka. 

Prokurator zapytuje oskarżonego, dla 

*czego obawiał się ucieczki, czy dlatego, 

jak zeznał w śledziwie że do niego bę 

dą strzelali jego towarzysze! Oskarżony 

nie odpowiada wyraźnie, jednakże z upó 

rem twierdzi, iż miał zamiar uciec po ak 

cji bezpośrednio po najściu na Myślenł 

ce, jednaże obawiał się tego. : 

JÓZEF BULARZ, 

roboinik, zeznaje, iż o zbiórce w Choro 

wiecach powładomił go jakiś nieznajomy. 

Stawił się tam, lecz przyznaje, że sam nie 

wiedział poco. Dziwił się bardzo, gdy z0 

baczył później karabiny. Sam również 

posiadał karabin, jednakże w Porębie 

nie używał go, gdyż komuś go oddał. 

W czasie ucieczki dywersantów z Poręby 

został ranny i przez 7 tygodni chorował. 

Ponieważ Bularz daje sprzeczne zez- 

nania, odczytano profokół zeznań jego 

rębie brał udział w akcji dywersantów z 

karabinem w ręku. Broń i naboje ofrzy 

mał od jednego z członków bandy, a w 

czasie ufarczki wręczył karabin nieznane 

mu towarzyszowi. Z zeznań fych dalej wy 

nika, Iż misł on ochotę wycofać się z ak 

cji już za Myślenicami, lecz jeden z ucze 

siników zagroził mu „kropnięciem w łeb" 

STANISŁAW PAŁKA, 

robotnik, przyznaje iż był w Chorowi- 

cach, Myślenicach oraz w Pozębie, jed- 

nakže Jaki brał udział w tej sprawie po 

mija milczeniem. Twierdzi poza tym, iż w 

demolowaniu sklepėw nie uczestniczył. 

Do posiadanła broni nie przyznaje się. 

Ponieważ | fego oskarżonego zeznania 

są sprzeczne, odczyfano protokół śledz 
twa, w którym oskarżony przyznaje się da 

posiadania lalarki policyjnej i bagnefu, 

pochodzącego z posterunku w Myśleni- 

cach. Prokurator zapytuje oskarżonego, 

czy słyszał, iż inż. Doboszyński groził, 

że kto będzie uciekał, strzeli mu w łebł 

Pacheł zaptzecza, jednakże dalej przyz- 

naje, iż mómili mu Inni towarzysze, Iż tak 

istotnie Doboszyński miał mówć. Na dal 

sze pytana, dotyczące zabrania przez nie 

go dwóch marynarek ze zdemołowanych 

sklepów do czego przyznał się w śledz 

twie — oskarżony daje odpowiedź prze 

czącą. : : 

JABUB KOLASA, Е 

robotnik, słyszał, jak Doboszyński powie 

molować sklepy”. Jakie instrukcje wyda 

wał Doboszyński co do napadu na poste 

runek policji państwowej dokładnie nie 

wie, gdyż nie słyszał. Bezpośredniego 

udziału w akcji nie brał. Widział tylko 

wychodzących ludzi z posterunki policji 

państwowej, którzy nieśli karabiny. Lu- 

dzi tych jednakże nie rozpoznał. Opowia 

da dalej o rozbrojeniu posterunkowego 

Święcha, którego wyprowadzili aż do mo 

siu na aRbie. Na pytanie prokuratora, 

czy w czasie wymiany strzałów widział 

oskarżony inż. Doboszyńskiego strzelają 

cego, Kelasa odpowiadał, iż tego sobie 

nie przypomina. Wobec tego odczytano 

odpowiedni ustęp jego zeznań, w któ- 

rym powiedział w czasie śledztwa, iż Do 

boszyński posiadał rewolwer i z niego 

strzelał. Odpowladając na dalsze pyta- 

nia prokuratora, Kolasa kategorycznie 

twierdzi, że Doboszyński groził sirzela- 

niem do uciekających. 

Dalej zeznaje 

JAN LELEK, 
robotnik, który wyjaśnia, w Jaki sposób 

Doboszyński  rozdzielał _ dywersantów 

przed najściem na Myślenice. Na pyta- 

nie prokuratora, czy słyszał, Iż Doboszyń 

ski powiedział, że jak się ktoś oddali, to 

mu „kropnie w łeb” — potwierdza, Iž 

tak było. 

Następnie adwokat Pozowski w imie- 

niu f-tu oskarżonych, pozostających w 

więzieniu, wniósł prośbę o wypuszczenie 

Ich na wolność, mofywując to tym, że 

złożyli oni już zeznania I że nie zachodzi 

obawa ukrywania się lub ucieczki. 
Po przemóweniu prokuratora, sąd od   dal wnłosek obrony. 

Ponieważ dalsze zeznania | wyjaśnie 

za śledztwa, z kiórych wynika, iż w Po 

dział przed Myštenicami, „że frzeba de | 

  

Premier Negrin odrzuca pośrednictwo 
WALENCJA (Pat). Premier Neg- 

1in oświadczył wczoraj dziennika- 
rzom zagranicznym, że wszelkie pro 

  

pozycje pośrednictwa w konflikcie hi 
szpańskim zostaną odrzucone. 

Dodatkowy budżet miasta 
ma inwestycje 

Na ostatnim posiedzeniu kolegial 
nym Magistratu uchwałony został bu 
dżet dodatkowy na rok 1937-8. Bud- 
że: dodatkowy posiada charakter wy 
łącznie inwestycyjny i powstał w 
związku z przyznanymi miastu sub- 
wencjami, dotacjami i pożyczkami, 
które ze względu na wczesny termin 
uchwalenia tegorocznego budżetu 
zwyczajnego nie mogły być w. nim 
uwzględnione i tym się tłumaczy ko 
nieczność sporządzenia budżetu dodat 

kowego zamyka się on sumą 959,735. 

Strona dochodowa budžetu dodat 
kowego składa się z 2-ch zasadni- 

czych działów: 
I. Nadwyżki budżetowe z ubie- 

głych okresów wynoszące zł. 252735. 

8 pożyczki w Fundusz 
Zarząd miasta postanowił zaciąg: 

nąć w Funduszu Pracy kilka požy- 
czek częściowo w formie materiałów, 

częściowo w gotówce. Pożyczki te zu 

żytkowane zostaną na cele inwestycyj 

ne i zatrudnianie bezroholnych. 

I tak postanowiono zaciągnąć po- 
życzki: w kwocie 180,000 złotych w   

Na sumę tę składają się: 1) nadwyżka 
budżetowa z r. 1935-6 — 5,300 zł. i 
2) nadwyżka budżetowa z r. 1936-7 — 
247,435 zł. 

Il. Dotacje i subwencje przyzna 
ne miastu na różne roboty inwesty- 
cyjne przez Fundusz Pracy, Polski 
Bank Komunalny i Wileński Urząd 
Wojewódzki w sumie łącznej 707,000 

zł. Dotacje przyznane przez Fundusz 

Pracy wynoszą około 90 proce. ogółu 
sum tego działu. 

Uchwalcny przez Magistrata Bud 

żet dodatkowy będzie e przed. 

miotem rozważań Komisji Finansos 

wo-Gospodarczej, po czym pójdzie na 

Radę Miejską. 

  

u Pracy zaciąga Wilno 
postaci materiałów na inwestycje dio 
gowe. Е ь \ 

Pożyczkę materialną w kwocie 

150.000 złotych na roboty wodociąga 

wo-kanalizacyjne. = 

Pożyczkę gotówkową w kwocie do 

250,000 złotych na roboty wodóciągo 

wo-kanalizacyjne. 

Jak będzie wyglądać ul. I Baterii 
Miejskie Biuro Urbanistyczne opra 

cowało plan regulacji ul. I Baterii. Po 
dług tego projektu zamierzane jest 
utworzenie placu przed gmachem To 
warzystwa Przyjaciół Nauk przez od- 
powiednie ukształtowanie budynków 

po obu stronach. 
Skasowany ma być zauł. Gazowy 

pa odcinku od ul. Lelewela do prze- 

—
 

cięcia ul. św. Jakubską. 
Zostanie utworzony pas zieleni mię 

dzy rzeką Wilią, a ul. św. Jakubską. 

W tym celu zniesione zostaną zabudo 

wania przy zbiegu ulic Wileńskiej i 
I Baterii oraz składy położone przy, 

ui. św. Jakubskiej. : 2 
Wstępne roboty rozpoczną siĘ 

r. b. 

Prawosławny odpust W Żyrowicach 
W dniu 20 bm. w:Żyrowicach od | ks. biskup Sawa odprawił uroczyste 

bywał się doroczny odpust prawo- 

sławny w związku ze świętem cudow 

nego objawienia obrazu Matki Bos- 
kiej Żyrowiekiej. 

Na odpust przybyli J. E. Ks. Bis 
kup Grodzieński Sawa oraz kil- 

kudziesięciu duchownych prawosław 

nych i pątnicy w ilości około 20 ty 

sięcy osób z różnych miejscowości po 

wiału słonimskiego oraz z powiatów 

sąsiednich. Procesje religijne przyky 

ły między in. z powiatów: baranowie 

kiego, nieświeskiego, stołpeckiego, no 

wogródzkiego, wołkowyskiego, pru- 

żańskiego i kosowskiego. Dzisiaj J. E. 

! nabożeńtwo i wygłosił podniosłe kaza 

nie. 
Zainteresowanie. uroczystościami 

rdigijnymi wśród ludności prawosław. 

rej potęguje się z roku na rok, czegó 

dowodzi silnie wzrastająca frekwen=* 

cja wiernych. : 

Ilošė pielgrzymek wciąž wzrasta, 

nadchodzą jeszcze pielgrzymki z od 
ległych miejscowości. 

W dniu 20 bm. Ks. Biskup Sawa 
podejmował obiadem obecnych w Ży 
rowicach przedstawicieli władz pań 
stwowych i duchowieństwo przybyłe 
na odpust. 

Królewskiemu Uniwersytetowi w Beloradzie 

— Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie 
Dzisiaj rano słarłuje z lotniska w War 

szawie samolot Warszawskiego Aeroklu- 

bu Akademickiego, odbywający lot pro 

pagandowy na Bałkany. 

W związku z tym w. dniu 17 km. w 

Szkole Nauk Polifycznych w Wilnie odby 

ło się uroczyste przekazanie ryngrafu i 

adresu p. Dowgielewiczowi, który z ramie 

nia P. A. Z. Z. M. „Liga“ bieże udział 

w tym locie. Pięknie wykonany ryngraf i 
adres ufundowali Szkoła Nauk Polifycz- 

nych oraz organizacje akademickie z te 

renu szkoły. 
Po okolicznošciowych  przemėwie- 

Kętrzyński, Prezes Instytutu N. B. E. Wy 

(--) Dr. Władysław Wielhorski, Dyrektor 

Szkoły Nauk Poliłycznych w Wilnie. , 

„Brafnim organizacjom akademickim 
na ferenie Królewskiego Uniwersytetu w 

Belgradzie, organizacje akademickie 

czynne na ferenie Szkoły Nauk Polifycz 

; nych w Wilnie, przesyłają swoje odznaki 

niach, nacechowanych serdecznością do ; 

Braci Słowian na 

treść następującą: е 
„Krėlewskiemu Uniwersytetowi w Bel“ 

gradzie — Szkoła Nauk Politycznych w 
Wilnie staropolskim zwyczajem przesyła 
w darze niniejszy ryngraf z wyrazami 'ser 
decznych życzeń pomyślnego  rorwoju 

l owocnej pracy dla krółewstwa Jugosła 
wii I całej Słowiańszczwzny”. 

(Podpisali): (—) Prof. Dr. Stanisław 

Wybory w Związku 
Literatów 

Wczoraj o godz. 6 wiecz. odbyły 
się wybory władz w Zw. Literatów wi 
leńskich. Wybory dały wynik nastę- 
pujący: T. Lopalewski (prezes), W. 
Dobaczewska (wiceprezes), J. Bujni 
cki (sekretarz), K. Leczycki (bibliote 
karz), J. Maśliński (skarbnik). 

Komisja rewizyjna: Pr. Srebrny, 
„H. Hohendlingerėwna, J. Batorowicz. 

Sąd honorowy: Prof. K. Górski, E. 

Masijewska, J. Putrament. 
Delegaci na zjazd do Warszawy: 

Prof. Górski i J. Maśliński. 

Bałkanach, nasłąpił | 

sam akt przekazania adresu. Adres ma , gów Sł. S. N. P., (—) Helena Suchodol- 

w dowód braterstwa i przyjaźni”. 

Wilno, ma] 1937 r. 

(Podpisali): (—) Bolesław Milewski, 
Prezes Bratniej Pomocy S.N.P., (—) Mści- 
sław Olechnowicz, Prezes Polskiej Aka 

demickiej Korporacji „Orientia” (—) Mi- 

chał Stankiewicz, Prezes Koła Turkolo-, 

ska, Prezes Koła Nadbałtyki Si. S. N. P. 

Wśród licznie zebranej młodzieży a- 

kademickiej uczelni, zauważyliśmy przed 

sławicieli miejscowego społeczeństwa 

muzułmańskiego, którzy, jak się dowiadu 
jemy, wysłali także podobne adresy do 
Muzułmańskiej Szkoły  Teołogicznej . w 

Skoplii i Sarajewie. 
St. Merlo. 

RERETIBEKZSS 

Prof. Teodor Royssen 
w Wilnie 

W dniu wczorajszym bawił w Wil 

nie Prof. Teodor Ruyssen sekretarz 

generalny Międzynarodowej Unii Sto 

warzyszeń Ligi Narodów, zaproszony 

przez Wileński Oddział Polskiego A 

kademickiego Związku Zbliżenia Mię 
dzynarodowego Liga. 

Profesor Ruyssen wygłosił odczyt 

p. t. „Kryzys bezpieczeństwa zbioro 

wego”. W sali Szokły Nauk Politycž 

nych w Wilnie. 2   
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Czerwona mgła 
zdmuchnięta przez Anglię 

Podczas tegorocznych Zielonych | kiej Brytanii, sowiety na półwyspie | pemina kolonię ZSRR? 
Świąt, prasa i radio całego świata, 
przyniosły wiadomości o nagłym prze 
sileniu gabinetowym w Hiszpanii rzą 
dowej, lub jeśli kto woli, a co rzeczy- 
wistości bardziej odpowiada, w Hisz- 
panii „czerwonej. 

Dotychczasowy premier i minister 
wojny p. Largo Caballero podał się 
d. dymisji, nota bene nie z własnej 
woli, a naciśnięty przez przerażone 
jego polityką czynniki decydujące. 

Pan Caballero, chociaż wszedł do 
rządu z ramienia socjalistów, chlubił 
się mianem „hiszpańskiego Lenina*, 
aby jednak miano to nie pozostało 
tylko mianem, ex-premier od: począt 
ku sprawowania rządów wziął tak 
Ostry kurs na... Związek Radziecki, 
że w słonecznej Hiszpanii zaczynało 
się robić „istienno rusko*. 

Na wytłumaczenie p. Largo Cabal- 
lero trzeba stwierdzić, że w wielu wy- 
padkach na odcinku flirtu ze Związ- 
kiem Radzieckim stawiano nie tylko 
premiera ile ministra wojny przed... 
faktem dokonanym, no, a oczywiście 
tudno wymagać aby premier nie ak 
ceptował tego co robi minister wojny, 
zwłaszcza gdy obie te godności вро- 
czywają na barkach tego samego czło 
wieka. 

Więc p. Caballero jako minister 
wojny chętnie czerpał pełnymi garś- 
ciami nie tylko wojenny sprzęt so- 
wiecki, ale również korzystał z obfite 
go materiału ludzkiego w postaci ofi 
cerów i speców sowieckich. A p. Ca: 
ballero jako premier te „tranzakcje“ 
qkceptował... 

We wszystkich innych, analogicz- 
nych wypadkach, na tym sprawa była 
by wyczerpana, ale Związek Radziec- 

ki, dostarczając nota bene za gotówkę 
złotem wypłacaną broń, amunicję i 
ludzi, ani na chwilę nie zapomniał o 
„świętych słowach Leniaa, który 

lak pięknie prorokował przyszłość 
Kiszpanii. Związek Radziecki pospo- 
łu z Kominternem postanowił leni- 

„owe prarociwą przemienić w rzeczy 
Wisfość. I oto, mając tak świetną oka 
z;ę, tak Przyjaznego premiera, krem- 

skie „Spece” na gwiałt przekabacali 
tragicz ą Hiszpanię na jakiś „Iberyj- 
Ski Związek Radziecki“, : 
Ё o a e Jakonicznym artyku 

: 1ociażby, wszystkie obja- 
wy „sowiełt 
kiego, a właściwie jego części rządo- 

wej. Natomiast nie trudno jest stwier 
Gzić, że zarówno premier Caballero 
jak i minister spraw zagranicznych 
Pare del Vayo, byli li tylko narzę: 
„Z1ami w rękach moskiewskich i ko- 
Runternowych dyrygentów. 

‚ Jak dalece ci obydwaj czołowi po 
d lity cy hiszpańscy posłuszni byli dyrek 
tywom sowieckim, świadczy o tym 
„Rūjwymowniėj krwawa likwidae ja 
,Anarchistów katalońskich, która z0- 
stała zrealizowana ściśle wedle dyrek 
tyw Kominternu z dn. 7 kwietnia rb. 

: „BYĆ może, że ta właśnie „likwida- 
w „ale raczej chyba ostrzeżenia 
' ielkiej Brytanii, wpłynęły ostudzają 
co na hiszpańskich mężów stanu, któ- 
rych oczy coraz silniej przysłaniała 
czerwona mgła... 

‚ , Trzeba znać stosunki hiszpańskie, 
żeby doceniać jak wielkie znaczenie 
Odgrywa w tym kraju stanowisko... 
Wielkiej Brytanii, a nie trzeba znów 
Jć specem od polityki międzynarodo 

wej, aby zorientować się, że dla Wiel 

  

   

   

  

    
  

  

i* półwyspu Pirenejs | 

  

  

    

Pirenejskim są elementem kto wie 
czy jeszcze bardziej nie do zniesienia, 
uiż hitlerowskie Niemcy, lub faszy- 
stowskie Włochy. 
„W. rezultacie — premier Caballero 

skończył, przynajmniej narazie, swą 
karierę polityczną. Odszedł za nim 
min. del Vayo, pokorny sługa tow. 
Litwinowa-i min. Galarza, usilnie sta 
rający się © pozyskanie kredytu na 
Kremlu. Pozostał p. Prieto, którego re 
sort rozrósł się niepomiernie, aczkol 
wiek też niezupełnie dodatnio mówią 
o jego finansowych tranzakcjach ze 
Związkiem Radzieckim. 

Nowy premier, dotychczasowy mi- 
nister skarbu p. Negrin, to gwałtowny 
zwrot i usiłowanie cdcięcia się od so 
wieckiego zalewu. Czy jednak to „car 
skie cięcie* nie przyszło zapóźno? 
Czy można dzisiaj mówić o zahamo- 
waniu wpływów sowieckich w tej 
Hiszpanii, która coraz bardziej przy-   

Wydaje nam się, że niel Ale, pro 
roctwa polityczne to zadanie najtrud 
niejsze i niewdzięczne. Poczekajmy 
lepiej na to, co nam czas przyniesie 

Na zakończenie warto dodać, że 
odcinając się tak radykalnie od So- 
wietów, odcięto się również od anar- 
chistów, którzy w obecnym gabinecie 
nie mają ani jednej teki. 

Tu już sprawa zaczyna się kompli 
kować na dobre, zwłaszcza, jeśli weź 
miemy pod uwagę siłę anarchistycz- 
nej Confederation Nacional. Trabaja- 
dores i rozgorączkowania FAT., zupeł 
nie zrozumiałe po krwawej likwida- 
cji członków tej organizacji przez 
tząd p. Caballero. 

W sumie — żywioły umiarkowa- 
nei lewicy rzuciły rękawicę odrazu 

dwom przeciwnikom: komunistom i 
anarchistom. Do ciężkiej i nierównej 
walki staje p. Negrin ze swym rzą- 

dem... Pv. 
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Wspaniała rewia w Spithead 

  

  

  

  
Przed królem Jerzym VI przedefilowały onegdaj w Spiłhead najwspanialsze okręty 
wojenne omal wszystkich państw morskich świata. W defiladzie tej polską Mary- 
narkę Wojenną reprezentował konirtorpedowiec O. R. P. „Burza”. 

który wziął najstarszy angielski żaglowiec, 
Na zdjęciu 

również udział w rewii flot. 

Pa PRASA 

KREM DO 
bez pędzia I wody 

   

W dniu wczorajszym, na chwilę przed 
startem samolofu pasażerskiego z lotniska 
warszawskiego do Bukaresztu, przybyły 
dwa samochody z urzędnikami skarbowy 
ml i policja. Jednego z pasażerów, oby- 
watela węgierskiego, Ernesta Widera, któ 
ry zajął już miejsce w samolocie, wypro- 
wadzono i podano rewizji. 

Odbyło się posiedzenie sądu konkur- 
sowego Nagrody Literackiej m. Krakowa. 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył 
prezydent mlasta dr. Kaplicki, uczestni- 
czyli: delegat Min. W. „® I O. P. naczel- 
nik dr. Zawistowski, przedstawiciele: P. 
A. U. — prof. U. J. dr. Pigoń, U. J, prof, 
dr Nifsch, radny m. Krakowa — p. Dąb- 

Usiłowali włamać sie 

W nocy ze wtorku na środę — wożni 
gmachu sądowego przy ul. Kanonicznej 
zaałarmowani zostali podejrzanymi szme- 
rami. Zaalarmowana policja ujęta Broni- 
sława Ziembę I Tadeusza Gargula, 2-ch 
znanych kaslarzy. Jak się okazało — 

Wczoraj zakończony został w sądzie | 
okręgowym w Warszawie proces redak- 
'юга „Słowa Pomorskiego”, oskarżonego 
o zniesławienie senatora Maksymiliana 
Miłguja Malinowskiego. 

Rozprawa rozpoczęła sią od przemó- | 
wień rzeczników oskarżyciela adw. Pas- : 

W sądzie grodzkim w Warszawie znaj | 
dzie się sensacyjny proces o zniesławie- 

nie, które pociągnąć miało za sobą dy- 
misję kierownika referatu żydowskiego 
w M. 5. Wewn. radcy Aleksandra Haitki. 

P. Haftka wystąpił przeciwko b. rad- | 
nemu Gminy Żydowskiej Sztykgoldowi, | 
oskarżając go o rozpowszechnianie falszy i 

Ogólne obroty porłu gdyńskiego łącz | 
nie z przybrzeżnymi oraz wnętrzem kraju | 
drogą wodną za pierwszy kwartał 1937 
wyniosły 2.031.460,1 ton co wobec 

1.886.348,8 ton z pierwszego kwartału 

1936 r. stanowi wzrost o 7,7*/e. Obroty 
zamorskie porłu gdyńskiego za ten okres 
1937 wyniosły 2.018.626,9 ton. W porów 
naniu załym z pierwszym kwartałem 1936, 

kiedy obroły zamorskie Gdyni osiągnęły 
cyfrę 1.861.520 ton, pierwszy kwarłał rb. 

  

3 
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GOLENIA 

W walizce Widera, między dwoma 
dnami, znaleziono obcą walutę na sumę 
przeszło miliona złotych. Pieniądze za- 
brano | pasażera aresztowano. 

Władze posiadają wiadomość, iż Wi- 

der już kilkakrotnie wywoził wałutę za- 

| granicę. 

Maria Jasnorzewska Įaureatką 

nagrody m. 
| rowski, profesor U. J. — dr. Kumaniecki 

Krakowa 

I prezes Zw. Literatów — K. H. Rostwo- 

rowski. 

W. wyniku posiedzenia jury przyznało 

nagrodę na r. 1937 p. Marli Jasnorze- 

wsklej-Pawlikowsklej, za wydany ostatnio 

tom poezji p. t. „Balet powojėw“. 

N M. Malinowskiego 
idealnie zmiękcza włos, nie drażni naskórka, wygodny 
w użyciu, oszczędza czas. Niezastąpiony w podróży! 

Labor. Chem. Farm. — Warszawa, ul. Chmielna 4. 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach 

sensacje dnia 
Aresztowanie przemytnika walut w samolocie 

do Sądu Okręgowego 

w Warszawie | 
Ziemba usiłował po rynnie dostać się do 

kancelarii w której — przechowywane by 

ły akta doiyczące popełnionych przez 

obu przestępstw. Aresztowani przyznali 

się, że usiłowali kompromitujące te do- 

kumenfy zniszczyć. 

- Zakończenie procesu 
© zniesławienie sen. Malinowskiego 

chalskiego i Świąikowskiego, którzy do- . 
magali się surowego ukarania oskarżone- 

go. 
Borowski I Zieliński. 

Ogłoszenie wyroku zapowiedział sę: 
dzia Rybiński na sobofę. 

Byiy kierownik referatu żydowsk ego 
w M. $. Wewn. skarży o zaiesławienie 

wych wiadomości, że radca Hafika miał 

Z kolei zabrali głos obrońcy adw. ' 

za wynagrodzeniem udzielić poparcia ko | 

miiefowi uboju rytualnego przy Gminie , 

Żydowskiej. 

Oskarżyciel powołał w charakterze 
świadków naczelnego rabina W. P. mir. 
Szteinberga I b. prezesa gminy Mazura. 

Po ii) 

Obroty portu gdyńskiego 
wykazuje wzrost o '8,40/0 charakterystycz 

ne jesł przy tym, że wzrost zaznaczył się 

przede wszystkim w przywozie, który z 

260,883,3 ton w roku ubiegłym zwiększył 

się na 383,393,5 ton w roku bieżącym, 

ło znaczy o 46,99/0. Wzrost wywozu dro- 
gą morską jest stosunkowo mniejszy, bo 

z 1.600.636,8 ton w roku ubiegłym na 

1.635.636,3 ton w roku bieżącym 

wzrost wyraża się załym w tej pozycji 

2,20/0. : 

KONSTYTUCJA 
„tiparistwowionej rewolucji“ 

Poznański kwartalnik naukowy 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 
Socjologiczny” w II zeszycie rb. przy 

„Rosi niezmiernie interesującą i bar- 
dzo aktualną pracę docenta naszego 
Uniwersytetu dr. Wiktora Sukiennic- 
kiego p. t. „Ustrój Radziecki, a Kon- 
Stytueja Stalinowska*. 
__ Wszystko bowiem, co od szeregu 
Miesięcy dzieje się w Sowietach, 
Wszystkie sensacyjne procesy, perma 
Bentne „czystki“ i t. d. pozostają w 
Większym lub mniejszym związku ze 
Slalinowską reformą konstytucyjną, 
Którą znalazła swe formalno-prawne 
uwieńczenie w uchwaleniu przez VIII 
„ tdzwyczajny Zjazd Sowietów w gru 
niu 1936 r. nowej konstytucji, naz- 

Wanej przez prasę sowiecką „najde- 
Mokratyczniejszą konstytucją na šwie 
ole", Zgodnie z wymaganiami tej kon 
Stytucji, jak wynika z relacji prasy 
lowieckiej odbywają się obecnie duże 

ipowania w partii bolszewic- 

! 
! 

, gotowują się do nowych 

kiej, związkach zawodowych i innych 
organizacjach państwa stalinowskie- 
go, które w tem'sposób mają zostać 
przygotowane do wyborów najwyż- 
szych organów państwowych na pod 
stawie stalinowskiej konstytucji, któ- 
re według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa odbędą się w listopadzie rb. 

Czy istotnie fakt uchwalenia kon 
siytucji stalinowskiej dokonał aż tak 
wielkiego i zasadniczego zwrotu w 
dziedzinie polityki wewnętrznej 
wschodniego sąsiada Rzeczypospoli- 
tej, że miarodajne i decydujące czyn 
niki sowieckie z taką starannością i | 
rzec można z takim niepokojem przy 

wyborów? 
Czyż skolei te wybory, mogą wnieść 
jakieś istotne zmiany w układzie dzi- 
siejszych stosunków w państwie 
Stalina? Czy konstytucja stalinowska 
wytwarza odpowiednie warunki ku 
temu i stwarza jakiekolwiek nowe mo 

  

wie jest mowa konstytucja sowiecka 
it. d.? 

Wszystkie te pytania nasuwają się 
same przez się, kiedy czyta się prasę 
sowiecką i na nie wszystkie daje dość 
wyczerpującą i słuszną naszym zda: 
niem odpowiedź wspomniana praca. 
Dr. Sukiennicki bowiem, doskonały 
znawca ustroju sowieckiego w swej 
krótkiej, lecz bardzo treściwej pra- 
cy, zadał sobie trud zwięzłego i przej 
rzystego przedstawienia całokształtu 
ewolucji ustroju sowieckiego, która 
doprowadziła do stalinowskiej refor- 
niy konstytucyjnej. Ewolucja ta jest 
bardzo ciekawa i pouczająca. 

Oto w kwietniu rb. upłynęło 20 
lst od momentu, kiedy Lenin po po: 
wrocie w ..zaplombowanym wagonie” 
z emigracji do rewolucyjnej Rosji, w 
swych słynnych „tezach Mwietnio- 
wych” z 1917 r. ogłosił: „Nie republi- 
ka parlamentarna — powrót do niej 
od rad delegatów robotniczych. byłby 
krokiem wstecz — lecz republika rad 
rabofniczych, parobczarskich i włoś- 
ciańskich delegatów w całym kraju 
od dołu do góry. Usunięcie policji, ar 
mii i biurokracji. Płaca wszystkim 

* żliwości? A jeżeli nie. I czym właści I urzędnikom — przy wybieralności i 

usuwalności ich w każdej chwili — 
mie wyższa od przeciętnej płacy do- 
brego robotnika. 

Był to krótko i zwięźle sformuło- 
wany program nowego ustroju polity 
cznego t. zw. ustroju radzieckiego, 
który po rozbiciu przez rewolucję pro 
letariacką dawnej biurokratyczno - 
militarystycznej machiny państwo- 
wej, miał zostać wcielony w życie. 
[ istotnie z tą chwilą, gdy kierowa- 
nej przez Lenina partii bolszewickiej 
w listopadzie 1917 r. udało się obalić 
Rząd Tymczasowy, niebawem przystą 
piła ona do rozbijania dawnego apa- 
ratu państwowego i wprowadzania na 
jego miejsce ustroju radzieckiego we 
dług wskazań Lenina. Wkrótce jed- 
nek okazało się, że sformułcwany 
przez Lenina ustrój był utopią, nie- 
możliwą do urzeczywistnienia. Pod 
naciskiem konieczności życiowych, 
już w początku 1918 r. rząd Lenina, 
przystąpił do organizacji na nowo sta 
łej armii i rozszerzania kompetencji 
jeszcze w grudniu 1917 r. utworzonej 
policji politycznej p. n. Wszechrosyj-   skiej Nadzwyczajnej Komisji do wal 
ki z kontrrewolucją, czyli t. zw. Cze- 
ka. Niebawem rząd poszedł na kom-   piomis z rozpędzoną biurokracją i 

zrezygnował z zasady równych płac 
czyli t zw. „urawnilowki“ i t. d. Slo- 
"wem pod płaszczykiem ustroju ra- 
dzieckiego, pod nową nazwą, stopnio 
wo i powoli przywracano instytucje 
dawnej państwowości i przy ich po- 
mocy rozpoczęto, jeśli tak można wy 
razić się, proces „upaństwowiania re 
wolucji*. 

A „rewolucja upaūstwowiona“, 
rewolucja podporządkowana armii, 
polieji i biurokracji, bynajmniej nie 
chciała podporządkować się swym 
przywódcom. To zmaganie się pomię 
dzy przywódcami, a coraz bardziej 
krępującym rewolucję nowym apara 
tem militarno-biurokratycznym, dr. 
Sulkiennicki ilustruje ciekawym ma- 
teriałem z literatury sowieckiej. Tak 
np. przytacza on wystąpienie Leni- 
pa z marca 1922 r. na XI zjeździe par 
tyjnym, gdzie było między innymi po 
ruszane zagadnienie aparatu i biuro 
kracji. „Lecz jeśli wziąć Moskwę — 
4700 odpowiedzialnych komunistów 
— i wziąć tę biurokratyczną maszy- 
nę — mówił Lenin — to kto kogo 
prowadzi? Ja bard wątpię, aby mo 
żna było powiedzieć, że komuniści
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Sowiety uzbrajają się we Włoszech 
Podczas. gdy na półwyspie Iberyjskim | lotniczej, Wymienione jednosłki mają być 

w codziennych ułarczkach lolnicy sowiec 
cy walczą z włoskimi, kiedy na ziemi 
broń pancerna, wyprodukowana w tych 
krajach krwawo walczy o palmę pierw- 
szeństwa, Z. 5. R. R, dozbraja swoją flo- 
lę wojenną okręjami, budowanymi w sło 
czniach włoskich, Na zamówienie sowiec 
kie, stocznia Odero w Livorno przystąpi- 
ła do budowy dwóch lekkich krążowni- 
ków o wyporności 3.000 tonn. 

Mają ło być jednostki szybkie, zdol- 
ne do rozwinięcia szybkości ponad 42 wę 

ły. W ich uzbrojeniu szczególną uwagę 
Iwrėcono na artylerię obrony przeciw- 

  

MWspaniale iIluminowany pałac Wersalski z okazji tradycyjnego 

| 
| 

przydzielone do flofy morza Bałtyckiego. 
Oprócz tego inne słocznie zagraniczne 
mają otrzymać, względnie otrzymały już 
zamówienia na budowę kilku łodzi pod- 
wodnych o większej wyporności, oraz 6 
kontrtorpedowców 4 1.650 tonn. Jest rze- 
czą charakierysłyczną, że Sowieły, mimo 
posiadania własnych słoczni, przysłosowa 
nych do budowy okrętów wojennych, da 
ją zamówienia stoczniom zagranicznym. 
Należy przypuszczać, że sowieckie budo 
wnictwo morskie nie stoi na odpowied- 
nim poziomie i nie może podjąć się po- 
ważniejszych prac. 

święła nocy we 
Francji. 

Naczulski i Wójcicki jadą 
do Pedchorążówki 

Dwuch znanych sportowców Wilna, 
tzłonków WKS Śmigły Naczulski — pił- 
karz i Wojcicki — narciarz zamierzają 
wyjechać z Wilna do podchorążówki za- 
wodowej do Bydgoszczy, by szkolić się 
na oficerów. 

Trzeba z uznaniem podkreślić akcję 
kierownictwa WKS Śmigły, które dokłada 
wszelkich starań by swych członków za- 
trudnić poważnie w pracy zawodowej. 

luż kilku znanych sportowców WKS. 
Śmigły ukończyło celująco szkołę pod- 
chorążych, zostając oficerami. Obecnie w 
Bydgoszczy jest jak wiemy Longin 
Pawłowski, który za dwa lata zostanie 
podporucznikiem. 

Skład Prus Wschodnich 

ha mecz z Polską Północną 

Dn, 30 maja w Królewcu rozegrany 
żosłanie ciekawy mecz |ekkoatlefyczny 
pomiędzy reprezentacją Prus Wschodnich 
a Polską Północno-Wschodnią. Na mecz 
ten Prusy Wschodnie ustaliły następujący 

skład: к 
100 m — Wolff i Brandstadter 
400 m — Hubdrieser i Alpers 
800 m — Sprenger i Kosiłzkowski 
5000 m — bracia Piecke 
110 m — przez płotki Scholfz i Hil- 

brecht 
4x100 — Alpers, Neumann, Brand- 

sładter i Wolff 
: szlafeta olimpijska — Sprenger, Hun- 

drieser, Wolff i Alpers 
dysk — Hilbrecht i Hirschfeld 
oszczep — Volkmann i Brandstūdter 
kula — Hilbrecht i Hirschfeld 
skok w zwyż — Rosenthal I Bisse 
skok w dal — Brandstūdter i Neumann 
trójskok — Neumann i Hilbrecht. 
W tym składzie mogą zajść jedynie 

drobne zmiany. 

  

prowadzą tę masę. Jeśli powiedzieć 
prawdę, to nie oni prowadzą, lecz są 
prowadzeni”, Jeszcze gorzej zdaniem 
Lenina przedstawiały się stosunki na 
prowincji. „W istocie rzeczy — mó- 
wił nieco później Lenin — często się 
zdarza, że tutaj na górze, gdzie ma- 
my władzę państwową, aparat jeszcze 
jakoś funkcjonuje, ale tam, na dole, 
gdzie oni (dawni biurokraci) rozpo- 
rządzają, rozporządzają się tak, że 
bardzo często pracują przeciwiko na- 
szym zarządzeniom. Na dole setki ty- 
sięcy dawnych urzędników otrzyma: 
nych od cesarza i od buržuazyjnego 
społeczeństwa, pracuje „o części świa 
domie, po części nieświadoniie prze- 
ciwko nam”, 

Nie zwracając jednak na taki stan 
rzeczy, Lenin i bolszewicy nie mogli 
zćecydówać na ponowne rozpędzenie 
aparatu. „Bez aparatu bowiem zginę- 

, libyśmy dawno — mówił Lenin, — a 
bez walki z aparatem zginiemy na pe- 
wno*, Walka ta jednak wediug Leni- 
na musiała być stopniowa, powolna i 
polegać raczej na leczeniu „państwa 
reboiniczego“ od „biurokratycznych 
zniekształceń” przez wciąganie naj. 
szerszych mas do zarządu państwem, 
przez ożywienie rad, które naskutek 

  

Fruwające auto 
Pomysł „skrzyżowania” aufa z samolo 

tem, czyli fruwającego auta, istniał od kil- 
kunasłu już lat. Wszystkie jednak dotych 
czasowe próby zawodziły. Dopiero teraz 
wyszedł z fabryki Walerman w Santa 
Monica (U. S. A.) model auta-samolotu, 

który wytrzymał zwycięsko wszystkie pró 
by i okazał się prakłyczny w użyciu. 

Nowy model, któremu nadano imię 

„arrowboł”” ma być produkowany w przy 
szłości seryjnie i przy produkcji 10.000 
sztuk rocznie będzie kosztował 1.200 do 
larów. Ale to: jest muzyka przyszłości, na- 
razie „arrowbill” kosztuje dwa razy tyle. 

Charakterystyczne cechy aula-samolo- 
fu polegają przede wszystkim na tym, że 
skrzydła dadzą się w ciągu trzech minut 
odjąć lub przypiąć. Śmigło odejmuje się 
i w kilka minuł samolot przeisłacza się w 

i auło z tylnym napędem. Osobliwością bu 
dowy „arrowbill'* jest to, že nie posia- 

| da on ogona, a korpus jest możliwie krót 
ki. Jako auło spoczywa on na irzech ko- 
łach, dwóch tylnych i jednym przednim. 
Motor, 6-cylindrowy Słudebacker rozwija 
siłę 100 HP i zezwala na szybkość 112 
km na lądzia i 192 km w powietrzu. Wóz 
zbudowany jest z mełalu i tylko podłoga 
jest z drzewa. Bak mieści 95 litrów benzy 
ny, co pozwala na przebycie 640 km. 
Rozpiętość skrzydeł wynosi 11.60 metrów, 
długość korpusu 5,80 m. 

„Arrowbil“ znalazł już nabywców w 
Ameryce i można się spodziewać, że no- 
wy lyp auło-semolotu stanie się wkrótce 
bardzo popularny. 

A. S. 
STT SKIRTA 

Niechaj od połowy maja całe 

Wilno zamieni się w ieden 

wielki ogród kwiatowy 
  

Kurjer Sportowųy 
  

Dziś o godz, 17 min. 25 przyježdža 
d» Wilna reprezentacja lekkoatletycz 
na Białegostoku, która stanie jutro o 
godz. 12 na stadionie Ośrodka WF. 
na Pióromoncie do walki z reprezen 
tacją Wilna. 

Mecz międzymiastowy budzi ogól 
ne zaciekawienie ze względu na to, że 
zaraz po zawodach ustalony zosianie 
ostateczny skład reprezentacji Pol- 
ski Północno-Wschodniej na mecz z 
Niemcami w Królewcu, który odbę- 
dzie się 30 maja. 

Niemcy zawiadomili wczoraj Wil- 
no, że w Królewcu-prócz zawodników 
Prus Wschodnich startować będą do- 
dalikowo znani lekkoatleci „ak: mistrz 
Olimpiady w oszczepie Stock, dosko 
nały sprinter Borchmeyer, długody- 
siansowiec Hockert i inni, Jakoby ze 

Jutrzejsze imprezy 
Przypominamy, że jutro w Wilnie mieć 

będziemy cały szereg ciekawych imprez 

sportowych, a więc; rano otwarcie sezonu 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROVAL 
Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wilefisk,“ 
5 15% rabatu 

      
    

  

  

rczpanoszenia się biurokra zji całkowi 
cie zamarły. 

Te jednak wysiłki, zdaniem dr. 
Sukienniekiego, nie dały żadnych 
większych pozytywnych rezultatów. 

Biurokratyzacja upaństwowionej 

rewolucji, szła szybkimi krokami na- 
przód, Szczególnie wzmogła się ona w 
okresie t. zw, NEP-u oraz „budownict 
wa socjalistycznego”, kiedy następca 
Lenina, Stąlin, w swej walce z róż- 
nymi opozycjami zaczął uciekać się 

do pomocy aparatu, kiedy przyszło 
upaństwowienie całego życia społecz 
no-gospodarczego warstwa biurokra 
cji siłą rzeczy wzrastała ilościowo. 
Co więcej, Stalin, który swe panowa 
nie i swoje plany polityczne oparł o 
biurokrację, zaczął ją wyposażać w 
coraz to większe przywileje i dostoso 
„wywać do jej gustu całą ideologię 
marksowsko-leninowską. W rezuita- 
cie tego procesu, zostały zzewidowane 
poglądy Lenina na „urawnilowkę“ 
oraz na „obumieranie państwa, 
„Urawnilowka“ czyli zasada „rów- 
nych płac”, została przez Stalina u- 
znana za zasadę „drobnoburżuazyjną 
i szkodliwą” i wypowiedziano jej bez-   litosną walkę. „Obumieranie państ- 
wa“, zaś zostało przezeń ujęte w ten 

  

  

Jutro mecz lekkoatletyczny 
Wilno — Białystok 

strony Polski wyrazić miały chęć wy 
jechania do Królewcz. między innymi 
Lokajski. Ponadto startować tam ma 
„Wajsówna. Słowem zawody w Kró- 
lewen zapowiadają się imponująco. 
Trudno jest mówić o. szansach na- 
szych zawodników, Jedno tylko może 
mv powietdzieč, że wygrać będzie 
niezmiernie trudno. Lekkoatleci Białe 
gostoku i Wilna dołożą wszelkich sta- 
rar żeby wyjść z honorem, a z hono- 
rem wyjdą tylko wówczas jeżeli wal 
czyć będą ambitnie, 

Niedzielny mecz Wilno — Biały- 
stok będzie więc osłatnią eliminacją, 
Zawodnicy Białegostoku, którzy przy 
jadą dzisiaj na czele z prezesem M. 
Ledertowiczem są w dobrej formie. 
Wilnianie też czują się nieźle, a więc 
K ass techniczne powinny być nie- 
zie. 

Sportowe w Wilnie 
| automobilowego (złożenie hołdu na Rossie, 
Dabożeństwo w kapliczce w Ponarach i wy- 
cieczka do Trok), otwarcie sezonu wioślar- 
skiego) nabożeństwo o godz. 9 min. 30 w koś 
ciele św. Jana, defilada, chrzest łodzi i za. 
hawa taneczna na przystani Wil. T. W.) o 
godz. 12 mecz lekkoatletyczny Wilno — Bia 
łystok na Pióromoncie. Po południu mecz 

piłkarski Makabi — WKS. Śmigły. 
Ponadto w Trokach odbędzie się uroczy 

steść związana z otwarciem sezonu żeglar- 

skiego. 
Widzimy, że niedziela, 28 maja przedsta- 

wia się pod wzglądem imprez sportowych 

wyjątkowo bogato. 

sposób, że państwo może obumrzeć 
tylko poprzez największe wzmocnie- 
nie jej potęgi, nie zaś, jak Marks-En- 
gles-Lenin głosili przez stopniowe za- 
nikanie funkcji państwowych. 

Ta rewizja teorii marsowsko-leni 
nowskiej, w punktach istotnych i za 
sadniczych w praktyce pociągnęła za 
sobą glorifikację omnipotencji państ- 
wa, wzmocnienia wojska i biurokra- 
cii,  jaknajwiększe zróżnicowanie 
płac, oraz całkowite odsunięcie mas 
od wpływu na rządy. Przy takim sta- 
nie rzeczy sformułowane przez Leni- 
na w  tezach ikwietniowych*, i na- 
stępnie rozwinięte zasady ustroju re- 
pulliki radzieckiej, pozostawały w 
jaknajwiększej sprzeczności z aktua] | 
ną rzeczywistością. Stalin posunął się 
jeszcze o krok dalej i przy pomocy 
reformy konstytucyjnej postarał się 
tę sprzeczność usunąć. Reforma ta 
została przeprowadzona w ten spo- 
sób, że „konstytucja stalinowska, jak 
słusznie pisze dr. Sukiennicki, w osta 
tecznym wyniku rezygnując z organi 
zacji radzieckich, jako organów za- 
rządu pracujących" utrwala i 
stabilizuje w ZSRR rządy aparatu". 
Na tym właśnie polega istota konsty- 
tucji już całkowicie „upaństwowionej     

Jezioro ubezpieczone od pożaru | 
Jedno z wydawnictw asekuracyjnych | dy. Jednak gospodarz pragnąc zapobiec 

opublikowało interesujące dane na temat | takiej ewentualności wysoko ubezpieczył 
rodzajów ubezpieczenia. W obszernym 
eleboracie informacyjnym znaleźć można 
charakterystyczne kwiatuszki wskazujące 
na troskę Jankesėw o własne mienie i do 
bytek. 

Pewien nowojorczyk ubezpieczył od 
wpływów  ałmosferycznych grobowiec 
swej żony, znajdujący się na cmenfarzu. 
W razie zniszczenia grobowca tow. ase- 
kuracyjne obowiązane jest wypłacić 
klientowi premię i odszkodowanie. 

Na jeszcze dowcipniejszy pomysł 
wpadł właściciel dużego zarybionego je 
ziora. Ubezpiczył on jezioro na wypa- 
dek... pożaru, Dziwna motywacja ubezpie 
czenia ma swoje podłoże w licznych po 
żarach, jakie się zdarzają w okolicznych 
fermach. Nigdy jeszcze nie wydarzył się 
fakt, by wyczerpano całego zapasu wo 

  
| 
    

warłość swego jeziora. 
Na okresie silnych deszczów wiosen- 

nych dyrekcja pewnego kina w Chicago 
ubezpieczyła publiczność na zarezerwa* 
wane parasole. W magazynie kina przy 
gołowano kilka tysięcy parasoli, które 
miały być wydane bezpłatnie przez dy- 
rekcją w razie ulewnego deszczu. Należ 
ność za parasol miała wypłacać spółka 
ubezpieczeniowa. Na szczęście wiosenny 
okres deszczów minął bez większych о- 
padów. Dzięki temu tow. asekuracyjne 
nie potrzebowało wypłacić żadnych sum 
odszkodowania. Zyskała na tym również 
dyrekcja kina, która w każdy pochmurny 
dzień zapełniało się po brzegi widzami. 
Wszyscy bowiem liczyli na to, że w razie 
deszczu otrzymają bezpłatnie modną pa 
rasoikę. е 

Rozrywki umysłowe 
SZYFR. 

(Ułoż. p. Cereniewiczowa) 

(7 punktów). 

Rządowcy hiszpańscy u wziętego do 

niewoli jeńca znaleźli pozornie nie bu- 

dzące podejrzeń pismo. Okazało się jed 

nak, iż jest to pismo szyfrowane. Eksper 
ci pracują nad odczyłaniem. Może czytel 

nicy im pomogą. Oło treść: 
2. III. 

Chcemy kupić te sto kilogramów ro- 
dzynek, ale również po osiem franków 
kilogram. Wyślijcie koleją i opakujcie 
dokładnie skrzynie. Zamówione kiedyś 
jedwabne szale zamokły. Kilka razy po- 
farbowało i porwało* się około słu poń- 
czoch. Żebyśmy potym już niczego złego 
przeciwko wam nie mogli zarzucić. Ofrzy 
maną kawę wpisać prosimy na konło na 
sze. Oryginał i kopię rachunku korzysi- 
niej będzie przesłać ekspresem. Pienią- 
dze po porozumieniu z Cowriłhem bę- 

dziemy płacili na konto wasze — Rzym. 
Czy pomarańcze nadeszły. Prosimy oglą 
dać dokładnie. 

Planeffi. 

Należy odgadnąć zaszyłrowaną . ireść 
pisma oraz klucz do szyfru, który mieści 
się w podanym fekście. 

ZADANIE MATEMATYCZNE 

(7 punktów). 

Pewna dama wpuściła do wody jezio- 
ra szwajcarskiego cenny pierścień. Prag- 
nąc odzyskać zgubę obiecała za wydo- 
bycie 100 franków nagrody. 

Zgłosiły się 3 związki rybackie: szwaj 
carski, francuski i włoski. 

Umówiono się, że rybacy należący do 
związku, kłóremu uda się wyłowić pier- 
ścień otrzymają po 5 franków na osobę, 
a reszła pieniędzy zostanie podzielona 
na równe części pomiędzy  rybakami 
dwóch innych związków. Przy czym oka- 
zało się, że gdyby powiodło się Szwaj- 
carom, inni dosłaliby po 2 franki i 74; 
gdyby Francuzom, pozostali otzymali po 
1 franku i */,; gdyby wreszcie znaleźli 
pierścień Włosi, Szwajcarzy i Francuzi 
otrzymali by po 1 franku na osobę. 

lie rybaków należało 
związku? 

do każdego 

i 

PODZIAŁ WINA 

(4 punkty). 

Rozlać wino na dwie równe części, 
jeśli pełna beczułka zawiera 16 litrów, 
zaś oprócz łego mamy 2 próżne o za- 
warłości 11 litrów i 6 litrów. 

rewolucji", Tak więc pojęta konstytu 
cja, wyklucza jakąkolwiek bądź mo- 
żliwość wpływów społeczeństwa na 
rządy aparatu. Należy bowiem pamię- 
tać, że te „rządy aparatu* zachowały 
zadal system jednej partii, czyli t. zw. 
monopartię, którą przy wyborach na 
podstawie konstytucji stalinowskiej 
będzie odgrywała decydującą rolę. 
„Precyzyjnie bowie1. skonstruowa- 
ny, mechanizm wysuwania (w głoso 
waniu jawnym) kandydatów przez 
stojącą na czele „aparatu* — jedyną 
legalną w tym ustroju partię komuni- 
styczną, bądź to bezpośrednio, bądź 
2a pośrednictwem orgarizacji społecz 
nych, — w których ta partia posiada 
konstytucyjnie zagwarantowany cha- 
rslkter „jądra kierowniczego” sprowa 
dza uprawnienie mas wybor.zych do 
decydowania (w głosowaniu tajnym) 
kiórzy ze wskazanych przez „aparat 
partyjny" kandydatów mają zostać 
członkami ciał  ustawodawczych”. 
Oto jak będzie wyglądała wola mas 
pracujących przy najbliższych wybo- 
rach sowieckich na podsta vie „naj- 
demokratyczniejszej konstytucji”, we 
dług opinii znawcy ustroju sowieckie 
go. Nie będzie ona miała żadnego 
wpływu na „rządy aparatu", które by 

  

  
"Kudak $., Janczewski J. 

PRZYSŁOWIE (E. Sironczak)] 

(2 punkty). 

Z podanych zgłosek 
przysłowie: 

BIE, DZI, KTO, CHO, TEN, PRZY, NOj 
SZKO, SAM, PÓŹ, DZI, SO. : 

ułożyć znanė 

SZARADY (po 3 punkty). 

Samo pierwsze znaczy szlak 
po ktėrym „calošė“ pędzi niby płak 
samogłoską drugie przecie 
Przyrzeka, że zwróci frzecie 

Całość broń na morzu straszna. 
No już chyba wiecie? 

Pierwsze — frzecie, chory zna to 
Drugie — frzecie fo monety 
Trzecie — czwarle, — częścią płołu, 
Pierwsze (wspak), dwa i frzy żę 
jako dział, w fizyce tkwi, z 
Musi być wam wszysłkim znane 
bo ze światłem jest związane. 

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
z „Kuriera Wileńskiego” z dnia 8. V. 37. 

Układanka. lifery dadzą 
„Pan Tadeusz”. 

„ Rebusik. Zakopane. 
Zadanie dla . klasyków. 

zwłoki nieboszczyków palili. 
Krótka szarada. Ara. 
Bilety wizytowe. Masarz, ekonom, 

Środkowe 

Rzymianis 

ROZWIĄZANIE ZADAŃ 

Nadesłali z Wilna: 
P.p. Czepułkowska, M. lęśkiewiczy 

Z poza Wilna: 

p. Mironowiczowa z Chożowa, 
p. Pleskaczewski z Żupran, 
p. Stronczakówna z Nowogródka, 
p. Tywański z Lipniszek k. Lidy, 
p. Saniecka z Łyszczye, 

p. Kostecki z Baranowicz, ; 

Nagrodę przez losowanie otrzymała 

Saniecka z Łyszczyc. 

x 

g 

  

     
      
       

    

RESTAURACJA 

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

codziennie przygrywa słyn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 
pod kierownictwem 

ły, są i nadal pozostaną absolutnymi 
rządami uprzywilejowanej biurokra* 

cji 
: Niesposób tutaj poruszyć jeszcze 

człego szeregu innych dość cieka: 

wych zagadnień, z głęboką znajomošs 
cią rzeczy omawianych przez dr. Sus 
kiennickiego, Tych wszystkich którzy 
interesują się Sowietami i stalinows- 
ką reformą konstytucyiną, odsyłamy | 
do wspomnianej pracy. Jest to bo- 
wiem w naukowej literaturze polskiej 
pierwsza praca wszechstrounie omas | 

wiająca nadzwyczaj charakterystycz | 

ną ewolucję ustroju sowieckiego. Na 

leży tylko żałować, że tak ciekawa i 

pożyteczna praca została wydrukowa 

na w czasopiśmie prawie niedostęp* 

nym dla szerszego ogółu czytelników: 

* Zet. 

Sprostowanie 
W Nr. Kurjera Wileńskiego z dn. 20.V 

b. r do artykułu poświęconego memu sy 
nowi ś. p. Ofłonowi Hedemannowi wkra 
ła się nieścisłość. Nazwisko moje z domu 
brzmi nie Radecka-Mikulicz, lecz Andrze* 
jewska Jadwiga z Andrzejewskich Hede* 
mannowa. 38 

Jadwiga z Andrzejewskich Hedemannow$ 
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„KURJER WILEŃSKI* 22 maja 1937 

ze świata kobiecego 

Z.P.0.K. wr. 1936—37 Dokoła Walnego 
Zebrania ZPOK. 

w Wilnie 
Dnia 9 maja odbyło się walne ze- 

branie Zrzeszenia Powiatow. ZPOK. 
Ponieważ Wilno, będąc siedzibą za- 
sządu Zrzeszenia powiatowego, jest 
nią również i dla Zarządu Wojewódz 
kiego i jako centralny ośrodek pro- 
uieniuje na powiat i województwo, 
słusznym jest, abyśmy tę swoją Ko- 
lumnę poświęciły poinformowaniu 
prowineji o pracy i o nastrojach na 
terenie Wilna. 

Postaramy się to uczynić w miarę 
możności szczegółowo, dając fragmen 
ty ciekawszych przemówień i sprawo- 
zdań. W zamian prosimy bardzo refe 
rertki prasowe i z terenu o częstsze 
nadsyłanie ciekawych reportaży z pro 
wancji. 
Ciekawym jest, oczywiście bilans 

prac Zarządu z roku 1936—1937, to 
też w numerze tym podajemy wyciąg 
z przemówienia b, przewodniczącej 
p. Jadwigi Mosotowskiej. 

'. Znamiennym dla walnego zebrania 
by? nastrój wielkiej życzliwości dla u- 
stępującego Zarządu. Wilno jest dość 
Uudnym miastem. Z pozoru — i do 
pewnego stopnia faktycznie — bierne 
i ospałe wykazuje czasami twardy, 
n:echętny upór, gdy je ktoś nićeumie- 
jętnie zahaczy. Ma też swoje poczu- 
cie „swojskošci“ i „nieswojsikošei“, 
która przeżuwa w milczeniu. Wiele 
osób chodzących w glorii wysokich u- 
rzędów albo funkcji powinnoby od 
czasu do czasu posłuchać burk'iwych 

3 rozmówek dotkniętych i urażonych 
Wilnian. Otóż w tym wypadku godna 
ła podziwu subtelność „nietutejszo- 

ści” na terenie Związku. Lwowianka 
kierująca praeami Zarządu (r. 1936— 
1937), zasłużyła na gorącą sympatię 
wilnianek. Coś jest pokrewnego w 
eh miastach. Krew? Bohaterstwo? 

„ Wylewność kresowa?  Dobrodusz- 
* ność? Serdeczny uśmieszek ironii wo- 

bec £Ł'zw. „kariery*? Nie wiadomo. 
„Ale coś łączy Lwów i Wilno. Mam 
už! Jest to owo zażenowanie, jakie 
egarnia „prawdziwych* ludzi trch 
Nasi wobee zpadającego na nich ja- 
<egoś zaszczytnego stanowiska. Ja- 
kie to jest miłe! Jakie dalekie od py 
Sznego Doczucia wielkiej wartości wła 
Ane), uroczystego celebrowania doko 

sa własnei osoby. siedzącej na hono- 
towym miejseu. Tego nie mają praw- 
dziwe wilnianki ani też lwowianki. 

    

Cechą ich jest raczej zadrażnione 
sumienie: czy aby kogoś czymś nie 
dotknęły. Cechą ich jest niedocenia- 
Rie własnej wartości. Niepraktyczna 
ło cecha. Nie prędko bowiem kto in- 
My te wartości dostrzeże. 

Ale wilnianki zdołały dostrzec wa- 
lory duchowe przedstawicielki Lwo- 
wa. Oceniły w pełni jej wdzięk oso- 

< bisty. Żegnając i jako przewodniezą 
"tą. wiłają w niej wybiiną członkinię 
' Zarządu i naimilszą towarzyszkę pra 
"€y na rok 1937—1938. 

Redakeja. 

listę szczegółową nowego zarządu podaliś 
my już czytelniczkom naszym do wiadomoś 

(ei. Pozostaje nam teraz zrobić wywiad z no- 
ie prezeską Związku p. Czesławą Monikow 
„Shą, Przemówienie jej było odrębne od dotych 
Czas słyszanych na terenie Związku. Nie obie 
Cala nie ponad, swoje siły, obiecując jednak 

%6lidnie spełnić swoje obowiązki, Zastrzegła 

się, że nie będzie dawała Związkowi „bez- 

sennych nocy” i całości życia swojego, a tyle 

tylko, ile uczciwie przeprowadzony podział 
fodzin dziennych na tę pracę przeznaczyć 

Pozwala. Na wstępie zaznaczyła — wywołu- 

lae odruch wesołości na sali — że nie lubi 
lakich, co to „ciągną piszcząc” swoją pracę 
tzganizacyjną. Tych „piszcząeych* z prze- 
Pracowania społecznie nie powinno się tole- 
Tewać. 

Referat prasowy Związku prosił prezes 

kę o uzupełnienie tego oryginalnego przemó 

wienia i jest zdania, że opinia nowej prze- 

Wvdniczącej na temat pracy organizacyjno- 

Slołecznej zawiera dużo zdrowych myśli, 

które tu nolujemy: 

1) W pracy społecznej należy sobie wy- 

tyczyć pewną granicę. Nie jest ona poto, 
: Rby stać się klęską człowieka, ale raczej ra 

- dością jego i dumą. Wszędzie się mówi o „ra 

> Ści pracy”. Dlaczego praca społeczna ma 
zaj jej pozbawiona? Ta pracą przede 

zystkim powinna dawać zadawolenie oso 
е 

2) W imię tych zasad należy coś zmie 
w pracy dotychczasowej. Jest ona zbyt 

a, ŚPieszna, zbyt zadyszana. A więc należy 
_ edukować: 

A) ilość organizacyj które włażą jedna 

  
- Horoskopy na przyszłość 

  

W krótkiej charakterystyce prac Zarzą 
du postaram się kilkoma rysami naszkico 
wać obecny kierunek ideowy Związku i u 
siłowania realizacji tego kierunku na grun 
cie wileńskim. Po gwałtownych wstrzą- 
sach ideologicznych, jakie przeżywał nasz 
Związek w latach 1934 i 1935, na które 
możemy spojrzeć z pewnej historycznej 
perspektywy, a kłóre dowiodły jedynie 
żywotności organizacji żywo reagującej 
na zasadnicze problemy życia zbiorowe- 
go, po tej jak gdyby oczyszczającej at- 
mosferę burzy, słał się Związek Pracy O 
bywatelskiej Kobiet jedyną z organizacii 
o najbardziej skrystalizowanym obliczu 
ideowym. Szukanie nowych dróg idsolo- 
gicznych Związku, zbiegło się równole- 
gle z pracami nad relormą konstytucji i 
kiedy prace nad konstyiucją zostały: szczę 
śliwie zakończone przed tragicznym 
dniem 12 meja 1935 roku, proces powsta. 
wania przemyślenia i wypracowania no- 
wej deklaracji ideowej Związku dojrzał i 
dokonał się dopiero 8 grudnia 1936 r. 

Od łego momenłu daluje się normal- 
ne życie Związku i Zarządu Głównego, 
z którego opadły wreszcie rusztowania 
przejściowych, neufralnych Zarządów, co 
w konsekwencji musiało się dodatnio od: 
bić w terenie przez reorganizację życia 
Związkowego tak pod względem admini- 
stracyjnym jak i ideowym. Na gruncie 
zrzeszenia grodzko-powiałowego ZPOK. 
w Wilnie, nowy Zarząd wybrany w paź- 
dzierniku ub. r. na Walnym Zebraniu nie 
oznaczał bynajmniej jakiegoś przewrolu 
w dotychczasowej linii ideowo-społecz. 
nej Związku. Było to tylko przegrupowa- 
nie sił pod kątem odciążenia na pewien 
określony czas do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia, najbardziej wyeksploało-= 
wanej i przemęczonej części dawnego 
Zarządu, która w imię ciągłości linii i kie 
runku prac związkowych z powrotem po- 
winna zająć dawne posterunki. 

Prace nowego Zarządu szły w kierun 
ku usiłowań do realizacji metod pracy 
zespołowej, polegającej na rozbudowie 
personalnej poszczególnych Re eratów, 
aby zasada demokratycznego rozstrzyga- 

nia większością głosów mogła się czyn- 
nie realizować w obradach i decyzjach 
wieloosobowych Referatów. W myśl 
aktualnych haseł Zarządu Głównego, któ 
re znałażły dojrzały i przygotowany te- 
ren w Wilnie, aby nie rozpraszać wysił- 
ków na tworzenie nowych placówek, za- 
nim się nie pogłębi i nie udoskonali ist- 
niejących, tendencją prac nowego Zarzą 
du był raczej kierunek w głąb niż wszerz 

— wyrażało się fo również w pewnej 
ograniczności naszej współpracy z Innymi 
organizacjami. Rozwijała się ta współpra 
ca nie na płaszczyźnie szfucznie wyiwo- 
rzonej atmosfery, ale była jedynie dykto- 
wana koniecznością i akfualnością wspól- 
nych spraw. 

Całokszłałł prac Zrzeszenia Grodzko- 
Powiatowego realizował się na terenie 
nasiępujących placówek, wchodzących 
w skład poszczególnych Referatów na Po 
wiecie: (Trokach, Olkienikach, Oranach 
i N.-Wilejce). 4 Przedszkoła, Szkoła Roz- 
wojowa i 2 Świetlice. W Wilnie: 7 Przed 
szkoli, 1 Żłobek Dzienny, Dom Wycho- 
wawczy dla chłopców trudnych do pro- 
wadzenia, Bursa dla niezamożnej mło- 
dzieży żeńskiej, i Bursa dla młodzieży 
ze Szkół Zawodowych męska, 3 Świeilice 

EPS 

diugiej na pięty i rozproszkowują poczyna- 
Pa jednostek. Należy tu dążyć do koordyna 
cji pracy, gdyż przy najlepszej chęci niepo- 
dubna wszystkiemu podołać, 

b) ograniczyć |iczbę posiedzeń i zebrań, 
ktćre stają się plagą ludzi, chcących coś ro- 
bić, a nie siedzieć i gadać. 

3) Nawet w jednej organizacji nie należy 
przystępować do pracy na ślepo, a raczej 
po dłuższym namyśle wybrać sobie placów- 
Ee według upodobań osobistych w myśl właś 
nie tej radości pracy i tego maximum korzyś 
©, które można przynieść pracą swoją. Zwią 
zek tych placówek posiada tyle, że może za 
spokoić odrębności gustów członkiń swoich. 

4) Należy przeciwstawić się stanowczo 
kabietom, które dla pracy społecznej zanied 

bują dom. O ile siły ich są tak niewyrobione, 
że kobiety awe nie mogą poradzić sobie pra 

eując na dwa fronty, niech raczej zejdą z te- 

renu pracy społecznej i wracają do domu, 
bo to jest najpierwsza i najważniejsza pra 
cą społeczna dla kobiety. 

W myś] tyeh zasad plan jej poczynań bę 
dzie polegał na usiłowaniu „odciążenia prze 
pracowanych szłonkiń i włożenia ciężaru na 
karki tych, które dotychczas od tych oke- 

wiązków się uchylały, 
Poza tym zgodnie z linią poczynań daw 

nego Zarządu praca pójdzie raczej w głąb, 
niż wszerz. Po tym wywiadzie miało się wra 

żęnie, że nowa prezeska nie chce nie obiecy 

wać i kondensuje swoją energię do nowych 

peczynań bez uprzedzania c'ekawych o swo- 

ich planach. Tym może ciekawszy będzie bi 
lans pracy przy końcu kadencji obecnego Za 

rządu. E. K. M.   

dla bezrobotnej młodzieży, Dom Malki, 
Poradnia Życiowa, Jadłodajnia dla bezro 
bołnych, Koła Maiek przy Przedszkolach. 

Referały mamy następujące: 
1) I fak — Referat Wychowania Poli- 

łyczno-Obywałelskiego, 2) Referat spraw 
kobiecych, 3) Spraw wiejskich czyli po= 
wiatowy, 4) Finansowy, 5) Wytwórczości, 
$) Dochodów niestałych, 7) Prasowy 
8) Najbardziej intensywne w swej dzia- 

łalności Referaty opieki zamkniętej i 
Jadłodajnia dla bezrobotnych. 

. Zespołowi Kierowniczek poszczegól- 
nych Referatów zawdzięczać należy, że 
Związek mimo doiychczasowej od 11.X. 
1936 r. obsady stanowiska prezeski oso- 
bą nieobyłą na tułejszym terenie, nie 
cofnął się w swaim rozwoju, ale utrzymał 
poziom z okresu poprzedniego. Przy tej 
sposobności chciałem się usprawiedliwić 
jako prezeska organizacji, że słosunkowo 
rzadko osobiście reprezenłowałam ją na 
zewnątrz. we 

Świadomość niefułejszości, mimo, że 
nastroje Lwowa nie wykazują wielkich 
rozbieżności z nastrojami Wilna, odbiera 
ła mi odwagę występów na zewnątrz w 
imieniu wileńskiego Z. P. O. K. Na nor- 
malną najbliższą przyszłość wyłania się 
dla Związku postulat: stanowisko prze- 
wodniczącej musi być w rękach osoby 
miejscowej, reagujaącej ze 1009/0 Iokal- 
nym podejściem, wobec łulejszych po- 
frzeb i braków. Decydując się w ubie- 
głym roku na ryzykowny krok przyjęcia 

przewodnictwa, uczyniłam to jedynie 
przez wzgląd na solidarność organiza 
cyjną, bez względu na różnice lokalne, 
z myślą jedynie oddania moich na prze- 
strzeni paru miesięcy między przeniesie- 
niem się ze Lwowa do Wilna niewyeks= 
ploatowanych sił na usługi bliskiej i zna 
nej mi ced dawna organizacji. Dziś mam 
prawo wymagać wzajemnej kurtuazji od 
członkiń wiłeńskich w zluzowaniu mię z 

  

zaszczylnej, ale- wielce uciążliwej god- 
ności. AG 

J. Miziiowska. 

Prawie przed miesiącem ukazał się 
artykuł sprawozdawczy w naszym piśmie 
omawiający kryfycznie odczył p. sen. 
Malskiego, wygłoszony na zebraniu 
Związku Młodej Wsi. 

Raptem wczoraj ofrzymujemy list da- 
lowany 20 maja 1937 treści następującej. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Zarząd Koła Wiejskiej Inteligencji 

przy Wojewódzkim Związku Młodej Wsi 
w Wilnie uprzejmie prosi o umieszczenie 
na łamach Pańskiego poczyinego Pisma 
poniższego wyjaśnienia: 

„W dniu 22 kwietnia br. na zaprosze 
nie Koła W. Int. odbył się odczyt Pana 
Senatora Władysława Mals'iego na te 
mat: „Wieś w obecnej sytuacji pańztwo- 
wej”. Odczyt ten ze wzgledu na swoją 
treść i piękną formę wywołał duże zain- 
teresowanie i ożywioną dyskusję wśrcd 
licznie zgromadzonych uczestników. 

Dlatego też z wielkim zdziwieniem i 
uczuciem dużej przykrości przeczytaliśmy 
wszyscy artykuł sprawozdawczy z zebra- 

nia p. t. „Któredy droga" p. E. M., który 

nkazał się na łamach „Kurjera” w dniu 

94 kwietnia 1937 r. Artykuł ten, zniek- 

ształeający istotny sens i treść odczytu. 

zaopatrzony został w dodatku w pełen iry 

tacji i obraźjivych wyrażeń komentarz 

p. Piotra Lemiesza. Nie poruszalibyśmy 

jednak tej sprawy, gdyby nie szereg 

wzmianek w prasie t.Walka Ludu", „A. 

B. C.*, „Słowo” i t. 4.), które oparte na 

cytatach zawartych w ca > 
nm artykule poczęły w zais! umorysty 

e aš wiązać w fakt zamknięcie 

Agencji „Press“ z odczytem p. Malskiego 

y Kole. 
+ w Aaaa z powyższym Zarząd Kola 

zuje się w obowiązku stanowczo stwier- 

Eko artykuł w „Kurjerze Wi- 

leńskim" jak i wzmiz-ki w prasie, które 

ukazały się na tej podstawie. przedstawia 

ją w sposób tendencyjnie jednostronny i 

zniekształcon myśl przewodnią i treść 

odczytu p. sen. Malskiegc ". 

Z poważaniem 
Za Zarząd Koła: 

Szkep preczs, Mieczysław Alechno 

asi Tadeosz Nowieki sekretarz. 

W. fym wszystkim charakterystyczne 

są dwie rzeczy: : : 

4. List został napisany Z wielkim opóź 

nieniem. Z tego łatwo można się do- 

myśleć, że nie jest on jakimś odruchem 

spontanicznym, ale chyba byt obmystanv 

uzaadniany, może naweł napisany pod 

wpływem kogoś z poza Zarządu, bo 

przecież sam Zarząd mógłby to wcześniej 

załatwić. 
: 

2. List zawiera golosiowne odparcie 

zarzułów, bcz wskazania na czym wtašci- 

wie polegała treść odczyłu i w jakich 

punktach została zniekształcona. 

Sprawozdanie z odczytu rzeczywiście 

- opafrzyłem w komenfarz nasłępujący: 

„Zamieszczone powyżej sprawozdanie 
z zebrania, na kłórym wygłosił referat 
sen. Malski jest niewąfpliwie słuszną cho- 
ciaż zbyf łagodną krytykę łego ca tam 
było mówione. 

  

  

$> 

Praca na terenie Wilna 
(Fragmenty ze sprawozdania sekretariatu) 

Zarząd prowadził prace na terenie m. 

Wilna, oraz powiała wileńsko-trockiego, o- 

kach, Olkienikach i Oranach. 

bejmującego 4 oddziały: w N. Wilejce, Tro 

Zrzeszenie Grodzko-Powiatowe liczy w 

Wilnie obecnie 209 członkiń, w powiecie: N. 

Wilejce — 43, Trokach — 39, Olkieniksch 

--30, Oranach —36. 

Kontakt z Zarządem Głównym w War: 

szawie wyrażał się w wyjazdach delegatek na 

kurs wychowania polityczno-obywatelskiego 

w październiku i na Walny Zjazd w grudniu 

ub. roku, na Zjazd Referentek Spraw Kobie- 

cych w marcu i na Zjazd Referentek Spraw 

Wiejskich oraz Opieki nad Matką i Dziec 

kiem w kwietniu rb. 3 

Do Wilna z Zarządu Głównego .przyjeż- 

dżała prezeska p. Hanna Pohoska i Kierow- 

a Wydziału Spraw Kobiecych p. Halina 

Siemieńska => % charakterze wykladowezyai, 

oraz dwukrofure była buchalierka , Zarządu 

Głównego, jak również kontrolerka—instruk 

lorka księgowości — p. Axamiiowska. Prócz 

iego otrzymywane są stale z Zarządu Głów 

  

    

nego wytyczne w pracy organizacyjnej, w 

postaci uchwał i sprawozdań -ze Zjazdów — 

jako też odpisy wygłaszanych referatów na 

aklualne tematy, prenumerowany jest rów 

nież w tym celu organ ZPÓK — dwutogod: 

nik „Praca Obywatelska” i tygodnik „Pro: 

sta. Droga". 

Współpraca — względnie kontakt z ór- 

gonizacjami w okresie sprawozdawczym 

przedstawiał się następująco: | 

a) z Wojewódzkim Komitetem Pomocy 

Zimowej Dzieciom i Młodzieży kontakt Zw. 

wyrażał się w stałej współpracy, oraz po 

mocy Komitetu placówkom Związku, a dele 

gatki ZPOR w osobach p. dr. Wasijewskiej- 

Świdowej i pł Hoppenowej wchodzą w skład 

Zarządu Komitetu. 

b) Z Miejskim Obywatelskim Komitetem 

P+ mocy Zimowej dla bezrohoinych — Zwią 

zek brał udział w pracy jego Sekcji Finanso 

wej i Materiałowej, na tle zbiórki ulicznej 

odzieżowej i pieniężnej, oraz w dożywianiu 

bezrobotnych, przysyłanych przeż Komitet. 

c) Z Korpusem Ochrony Pogranicza, 

w czas 
Zacyłujemy szczególnie rażące twier- 

dzenia i zdania, klóre zanotował naoczny 

świadek. 

1. „Zbyt dałeko sięgnęła działalność 

kleru, żeby chłop mógł to dałej znieść”. 

. Każdy się zgodzi, że to już nie jest 
rwykła krytyka kleru, to jest demagogia, 

nawoływanie, ażeby chłop wystąpił czyn 

nie przeciwko duchowieństwu. 

2. „lie upodłenła za jedną sosnę ofrzy 

maną od ziemianina przy wykorach”. 

lo już nawet nie demagogia, a wprost 

brak wyczucia rzeczywisfości. Kto jak, 

kło, ale p. p. posłowie i senalorowie 

„wybrani“ do ciał parlameniarnych, a nie 

nominowani powinniby się powstrzymać 

od krytyki czystości wyborów. 

3. Te demagogiczna i nieudolna kry- 
łyka koncepcyj gen. Żeligowskiego opi- 
sana w zamieszczonym sprawozdaniu. 

Krytyka jest szyła zbyt grubymi nićmi. 

Opowiadanie bajek, że powinno się 
myśleć odrazu o całym powiecie, ó Pań- 

stwie, a nie o gminie, że generał Żeli- 
gowski, zniżając się do: poziomu - gminy, 
chce jakgdyby obniżyć ambicje miejsco 
wej ludności i miejscowych działaczy, 

u nikogo nie znajdzie wiary. 

Wszyscy już mają dość tych dekla- 
macyj o Bóg wie jakich ideałach przy 
równoczesnym zaniedbywaniu najbliższe- 

go terenu pracy. Skończyła się omnipo- 

łencja osób działających od góry przy 
pomocy wsparcia wydziałów społeczno- 
politycznych. Na to nie ma już żadnej 

rady. 

Jeżeli komuś się nie podoba idea 

uzdrowienia samorządu gminnego, że 

łam nie ma miejsca dla referenta bezpie- 
czeństwa i że pań słarosta mieszka za 
daleko od siedziby gminy, to jeszcze nie 
powód, żeby ludziom zawracać głowy 
wyplałaniem andronów, na które i tak 

niki się nie nabierze”. 

Związek Młódej Wsi przecież gdyby 
chciał, mógłby łatwo sprostować, że zda- 
nia cytowane w komenfarzu nie zostały 
wypowiedziane lub zostały wypowiedzia- 
ne inaczej, mógłby przytoczyć urywki z 
przemówienia sen. Malskiego, przysłać 
streszczenie odczytu, a nawet podjąć 
dyskusję z naszym słanowiskiem. 

Bardzo chętnie byśmy te rzeczy za- 
mieścili, podjeli dyskusje, któraby się na 
wef mogła potoczyć na łamach naszego 
pisma, a nie tylko „wśród licznie zgroma 
dzonych uczestników” owego zebrania. 

Prosimy bardzo! 

Na naszych szpaliach chętnie udzie- 
limy gościny iłekroć będzie szło o wy- 

| świetlenie prawdy. 

Ta forma jednak, którą Panowie wy 
brali t. j. gołosłowne stwierdzenie, że 
sprawozdanie zniekształciło treść odcży- kszfałcona. 

  

który opiekuje się i wspiera niektóre Przed 
szkola Związku. 7 marca rb. Związek or- 

genizował z kapelanem KOP-u ks. dr. Śle 

dziewskim obchód ku czci ks. biskupa 

Bardurskiego w swoim Przedszkolu imie- 

nia ks. bisk. Bandurskiego, przy ul. Witol: 

dowej 53. 

dj Z LOPP, który zorganizował wy- 

kłudy obrony przeciwgazowej na placów- 

k:ch Związku. 
e) ZPCK, który zorganizował kurs ra- 

lewnietwa sanitarnego dla świetjiczan Świe 
Uic ZPOK; 

f) Z Polskim Białym Krzyżem — w 

akcji jego kulturalno = oświatowej dla po- 

borowych — Związek prowadzi bufet w Ko 

misji Poborowej. 

g) Z Towarzystwem Przeciwgruźliczym, 

które zorganizowało cykl pogadanek dla ro 

dziców dzieci Przedszkoli i Świtłie ZPOK 

h) Z Polską Macierzą Szkojną — Zwią 

zck brał czynny udział w zbióree ulicznej 

na szkolnielwo. 

i) Z Towarzystwem Propagandy Turystyki 

i Wileńskim * Towarzystwem  Ogrodniczym 

we wspólnej akcji. propagandy zdobnictwa 

kwiatowego. Wilna. 

j) Ze Związkiem Polaków Zagranicą — 

współpraca Zwiądkuw w organizowaniu im- 

„prez i odczytów propagandowych. 

k) Z Komitetem Zblokowanych Organi- 

zacji Kobiecych — Związek jest stale w bii 

sk'm kontakcie, gdyż wchodzi arganizacyj- 

nie w skład Komitetu i w miarę potrzeby 

współpracuje z nim zawsze. 

I Z Klinikami na terenie Wi]na: chirut 

giczną, wewnętrzną, laryngołogiczną, cho 

rób nerwowych i dziecięcych, które przyj- 

mują bezpłatnie pacjentów, skierowanych 

przez Poradnię Życiową, prowadzoną 

przez Związek. 

ł) Polskie Radio urządziło choinkę ż upo 

minkami dła dzieci Przedszkoli Związku. Na 

skutek interwencji Zarządu — Dyrekcja Ra- 

dia otrzymuje w rb. z Wydziału Prasowego 

Zarządu Głównego organ Związku „Praca 

Obywatelska” i informuje stale społeczeńst- 

wo o sprawach aktualnych ZPOKR-u. 

m) Dyrekcja Teatru Miejskiego na Pohu 

gnce ofiarowała w rb. bezpłatne bilety na 

przedslawienia dja świetliczan Związku i wy 

jsikowo niskie zniżki, bo aż 50 proc. dla 

członkiń Związku do teatru. 

n) Prasa wileńska jest również w bliskim 

kontakcie ze sprawami Związku i współpra- 

ca z nią datuje się od dawna. — Redakcejn 

„Slowa“ przesyła codziennie bezpłatnie 2 

egz. swego pisma do Świetlie i 1 egz. ćla Ja 

dłodajni dla bezrobotnych, prowadzonej 

przez Związek. — Redakcja „Expresu“ prze 

svła 1 egz. bezpłatnie dla Jadłodajni, — Re 

dabcja „Kurjera Wileńskiego" przesyła 1 

egz. dla Jadłodajni ZPOK. za minimalna ©- 

płatą 50 gr. miesięcznie, prócz iego Redak- 

cia „Słowa” i „Kurjera Wileńskiego” mnierz 

czają staje bezpłatnie komunikaty prasowe 

Związku. 

о) Z Ossolineum we Lwowie zostały za0- 

fiarowane książki dla potrzeb Kół Matek 

przy Przedszkolach Związku. 2 

p) Z Ubezpieczalni Społecznej w Warsza 

wie otrzymana została dotacja w sumie 300 

zł na inwestycje Żłobka Dziennego Związku. 

Celem zbliżenia i zapoznania się wzajem 

nego członkiń, oraz pogłębienia šwiatopaglą 

da na zagadnienia aktualne, organizowane 

były t. zw. czwartik dyskusyjne, które moż 

na podzielić na grupy czwartków organiza- 

cyjno-informacy jnych, czwartków  odczyto- 

wych z wolnym wstępem dla gości, oraz 

czwartków związanych z jakimś okehodem 

Ivh uroczystością chwi]i bieżącej. Czwartków 

w okresie sprawozdawczym było 17. 

W. Grzmielewska. 

Krenika 
— W Werkach od 1-28 czerwca w dwóch 

turnusach odbędzie sie obóz wypoczynkowy 

WF. dla pracownie fizycznych. Za turnūs 

który trwa 2 tygodnie koszta pełnego uirzy 

mania wynoszą 7 zł. 

Zat się po deklaracje należy do 

ZPOK. (Jagiellonska 3—8 do Sckretariatu). 

— Do członkiń ZPOK. Uprzejm'e prosimy 
nasze oddziały i Zrzeszenia o prenumerowa- 

nie „Kurjera Wileńskiego", który stanowić 

ma łącznik prasowy z placówkami rozsypa- 

nymi po województwie. Artykuły do „Świata 

Kcbiecego* proszę jednak kierować na Ja- 

giellońską 3/5 — 3, na imię E. Masiejew- 

skiej. 

4 Artysta-malarz teatrów miejskich 

"W. MAKOJNIK 
A UA ТЬ а 

wieta e 6 m. 15, tel, 23-77 

fu, a komentarz był pełen irytacji ! obra 

źliwych wyrażeń, nikogo nie pzekonuje. 

Warło ponadło fu jeszcze jedną rzecz 

podnieść. Krytyka przeprowadzona przez 

nas dołyczyła nie Związku Młodej Wsi, 

a fylko odczytu wygłoszonego na jednym 
z zebrań. Za treść odczytu ponosi odpo- 
wiedzialność prelegenf w większym zna- 
cznie stopniu niż organizałorzy, i on 

właściwie powinien by raczej sprostowa- 
nia nadsyłać, o ile rzeczywiście treść od- 
czyfu w sprawozdaniach została znie- 

P. Lemiesz. |



Najstarszy mieszkaniec 
Wileńszczyzny 

  

Niewątpliwie najstarszym mieszkańcem 
Wileńszczyzny, a może i całej Polski jest 
p. Antoni Jarmałkowicz (widoczny na na- 
szym zdjęciu), który liczy 116 lat. P. Jar- 
małkowicz, mieszkający we wsi Dubrowa, 
powiatu mołodeczańskiego trzyma się da 
skonale i dotychczas pracuje na roli. Pol 
ski ten „małuzalem” ma już praprawnu- 
ków. Jest on z dziada pradziada Pola- 
kiem i wyznawcą religii rzymsko-kało- 

lickiej, 

Dobre książki są najlepszymi 
przyjaciółmi człowieka 

X. ŚKlamfoth 

„Nowosti“ 
Wypožyczalnia Ksiąžek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 
Klasyczne, lektura, nowości, naukowe > i w obcych językach. 

Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne. 

УУ 

Zwalczanie szkodnikėw 
porzeczek i agrestu 

W wielu miejscach na terenie m. Wil 
na i okolic wystąpił masowo szkodnik po 
rzeczek i agrestu, t, zw. Brzęczak porzecz 
kowy. Szkody wyrządzają zielone gąsie- 
nice tego owada, które przy silnym wy- 

„słępowaniu ogałacają prawie liście porze 
czek i agrestu. Poleca się szybkie przystą 
pienie do walki z nim, ponieważ stadium 
gąsienicy Brzęczaka trwa krótko i dojrza- 
łe gąsienice uchodzą do ziemi. Obecnie 
walka z tym szkodnikiem polegałaby na 
strząsaniu gąsienic na płachty, rozesłane 
pod krzakami i następnie niszczeniu opad 
łych gąsienic, oraz na opryskiwaniu na- 
pastowanych krzaków zielenią paryską. 
Na 100 litrów używa się 80 gram zieleni 
paryskiej i pół kg wapna niegaszonego. 
Przed użyciem należy wapno zgasić w małej ilości wody, w innym zaś naczyniu przyrządzić papkę z zieleni paryskiej, na stępnie obie substancje zmieszać i dodać wody, aby otrzymać 100 litrów płynu. po łym zaś przystąpić do opryskiwania. 

Gąsienice przepoczwarzają się w ziemi ło też gdy już na krzaku ich nie będzie należy dobrze wokoło skopać ziemię mniej więcej w odległości zasięgu gałę- zi, a następnie ubić, aby dojrzałe owady nie mogły wydostać się na powierzchnię, 
St. Ochr. Roślin udziela bezpłatnych porad. Dział mikologiczny Stacji (choro- 

„wyjaśniona i zakończyła się stwierdze 

  by pochodzenia grzyb ieści 
е ybkowego) miešci si > ul. el 2, a dział skórna ogiczny (szkodniki roślin) — 

Zakretowej 23, 2 A ! 

  

„KURJER WILEŃSKI* 22 maja 1037 

Litwini na gwałt fa 
Przed paru dniami ludność wsi 

Białolesie w pobliżu Zawias na po- 
raniczu polsko-litewskim została za 

intrygowana niezwykłym ruchem na 
terytorium Litwy w odległości kilku 
dziesięciu metrów od linii granicznej. 
Jak się okazało po stronie litewskiej 
na wysokim wzgórzu odbywała się 
prowokacyjna uroczystość poświęce- 
nia pomnika, wystawianego policjan 
tewi, zabitemu na granicy w r. 1930. 

Sprawa zabitego w r. 1930 poli- 
cjanta litewskiego jest dobrze znana 
ludności wsi pogranicznych. W swo- 
im czasie była ona wszechstronnie 

niem winy owego policjanta. 
Mianowicie we wrześniu i paździer 

niku roku 1930 jedna z wiech gra- 
nicznych w pobliżu wsi Białolesie by 
ła bezprawnie kilkakrotnie przeno- 
szona wgłąb terytorium polskiego.. 4 
października KOP. zorganizował za- 
sadzkę i przyłapał policjanta litew- 
skiego na gorącym uczynku przeno- 
szenia wiechy. Policjant został wezwa 
ny do zatrzymania się, 'ecz mimo, że 
znajdował się na terytorium Polski w 
odległości 50 mtr. od linii granicznej, 

Usiłował fabrykowa 
W dn. 18 bm. w czasie rewizji w za- 

budowaniach Mikołaja Kasarewsklego 
we wsi Kiewlicze, gm. woropajewskiej, 
ujawniono 5 kawałków stopu białego 
metalu, 1 kawałek stopu ołowiu, 2 ka- 
wałki blachy aluminiowej, dwa naczynia 
z blachy z resztkami stopu białego mefalu, 
torebki papierowe z gipsem, foremkę 
gipsową z odbitką 1-złotowej monety, 2 

iPoż 
W zaśc. Kołtyniany, gm. kołtyniań- 

sklejj w dniu 15 bm. wskutek wadliwej 
budowy komina spalił się dom mieszkal- 
ny Alfonsa Czerniawskiego. Straty wyno- 
szą zł 4.000. 

* 

We wsi Ryliszki, gm. rzeszańskiej, w 
dn. 12 bm. wskutek nieustalonej narazie 
przyczyny spalił się dom mieszkalny 
Ignacego Sfankiewicza. Straty wynoszą zł 
300. Dochodzenie prowadzi się. . 

* 

W dn. 4 bm. lesie państwowym |   około wsi Czyżyszki, gm. niemenczyń- 

skiej, o g. 13 powstał pożar. Wypalił się 
las na przestrzeni 2,46 ha war. zł 15120. 
Ustalono, że pożar powstał wskutek za- 
palenia przez Edwarda Pszczołowskiego 
drobnych gałęzi i pozostawienia ognia 
bez dozoru. . | 

W kol. Cwiecino, gm. jaźnieńskiej, w 
dniu 13 gm. o godz. 14 spaliła się łaźnia 
Onufrego Brynkiewicza, który oblicza stra 
fy na zł 35. Przyczyną pożaru było po- 
zostawienie ognia w palenisku bez do 

zoru. 

* 

W dn. 12 bm. około wsi Korolewicze, 
gm. hołubickiej, powstał pożar w lesie 
państwowym. Spaliło się 0.35 ha lasu. 
Pożar został ugaszony przez mleszkań- 
ców wsi Korolewicze przed przybyciem 
gajowego. Przyczyny pożaru narazie nie 
ustalono. Dochodzenie wszczęto. 

W kol. Wołodźkowo, gm. piuskiej, w 
dn. 15 bm. około godz. 16-ej wybuchł 
pożar. Spaliły się: dom mieszkalny, chlew 
spichrz, odzież pościel I uarządzenie do 
mowe Teodora Zacharczonka. Oprócz te- 

brykują bohaterów 
wezwania nie usłuchał i obrzucił pa 
trol stekiem wyzwisk, ubliżając tak- 
że Polsce. Po trzykrotnym powtórze- 
niu wezwania patrol oddał strzał, 
który zabił policjanta. 

Obecnie władze litewskie, zapomi 
nając o okolicznościach zajścia z r. 
1930, ogłosiły zabitego policjanta bo 
haterem, poległym w walce o rozsze 
rzenie granic Litwy kosztem teryto- 
rium Polskiego. 

Na uroczystość poświęcenia pomni- 
ka przybyło ikilkunastu oficerów li- 
tewskiej straży granicznej, kilku ofi- 
cerów armii, oddział policji granicz- 
nej, oddział harcerek, delegacje szauli 
sów ze sztandarami i orkiesiva. Poza 
tym przy pomocy policji zmuszono 
do wzięcia udziału w tej uroczystości 
ludność cywilną. Wygłoszono szereg 
przemówień, w których podkreślano 
kilkakrotnie, że granica Litwy musi 
sięgać daleko po za Wilno. 

Pomnik wzniesiono z kamienia (wy 
schość ponad 2 1 pół m.) na wysokim 
wzgórzu, tak aby był widoczny w du- 
żym promieniu po obu stronach gra 

nicy. OCZ 

Ć fałszywe monety 
foremki drewniane, składające się 2 
dwóch połówek z oiworami do wlewania 
stopu I kawałki gipsu z odciskami brze- 
gów moneł. Kasarewski przyznał się do 
usiłowania fabrykacji fałszywych moret. 
Powyższe przyrządy należy zaliczyć do 
środków prymitywnych, mogących służyć 
do robienia fałszych monet tylko w małej 

ilości. SOA 

Ta 
go spaliło się 460 kg zboża, 1000 kg 
ziemniaków, 230 zł w gotówce i różne 
sprzęty. Poszkodowany oblicza straty na 
zł 4500. Pożar powstał wskutek zapalenia 
się strzechy słomianej od iskry z komina. 

  

wilejka pow. 
— POWIAT WiLEJSKI ZAMIERZA NA 

BYć APARAT KINEMATOGRAFICZNY. 
Jeszcze zimą na jednym z zebrań została 
wysunięta myśl nabycia wysiłkiem wszyst 
kich organizacyj aparatu kinowego, który 
mógłby obsługiwać cały powiat. Ostatnio 
w dniu 19 maja zostało zwołane zebranie 
członków różnych organizacyj i w sali wy 
działu powiatowego odbyło się próbne 
wyświetlanie różnych urywków przez 
przedstawiciela aparatów  wąskołaśmo- 
wych. Próba na ogół wypadła pomyślnie 
i wobec tego w najbliższym czasie doj- 
dzie do porozumienia przedstawicieli róż 
nych organizacyj w sprawie zdobycia po 
trzebnej na ten cel gotówki około 3000 
zł. Zaopatrzeniem powiału w аргга! 
dźwiękowego kina objazdowego bardzo 
żywo interesunje się starosta powiatowy, 
który jako przewodniczący wydziału po- 
wiałowego zadeklarował wydatną pomoc 
ze strony samorządu. 

Aparat zostanie nabyty na warunkach 
dwuletniej spłaty. Przedstawiciel firmy 
przeszkolił mechanika, który będzie wy- 
świełlał obrazy. 

Posiadanie aparatu kinowego dla po. 
trzeb powiatu przyczyni się wydatnie do 
podniesienia poziomu pracy oświatowej 

i ułatwi pracę działaczy społecznych. 

Należy nadmienić, że aparat wąsko- 
łaśmowy jesł o tyle dogodniejszy, iż fil 
my do niego są nieraz kilkadziesiął razy 
łańsze niż do aparałów o taśmach sze- 
rokich. * WR: 

Mułodeczno 
— PODERŻNĄŁ SOBIE GARDŁO. 

W dn. 18 bm. Grzegorz Kobzow, lat 44, 
zam. we wsi Kończany, gm. krażnieńskiej, 
usiłował popełnić samobójstwo przez po 
-deržnięcle sobie brzytwą gardła. Pierw- 
szej pomocy udzielił mu lekarz rejonowy, 
a następnie Kobzowa przewieziono do 
szpiłala w Molodecznie. Ustalono, że 
Kobzew nosił się z zamiarem popełnienia 
samobójstwa od kilku dni. Przyczyny za 
machu samobójczego narazie nie usła- 
lono. 

EEDESKEOETIESNASERENDPO KTS TENS ISENES STI IE 

Katastrofalne skutki ulewy w Gdyni 

  

Nienotowana dotąd 

  

ulewa nawiedziła onegdaj Gdynię, powodując katastrofal- 
ne nasłępstwa. Wezbrana rzeka Kacza w Małym Kacku przerwała między innymi 
ulicę Łowicką, uniemożliwiając komunikację. Zdjęcie przedsławia fragment zn'sz 

czenia, wywołanego przez rzekę Kaczą w okręgu gdyńskim, 

CERĄ TŁUSTA 6 ost oiowęc wa SETA -PEJFECTÓW   
  

Święciany 
— NOŻAMI. W dn. 17 bm. o g. 20-e] 

we wsi Kakanie, gm. hoduciskiej, Józef 
Paszun, Paweł Buczel I Leon Buczel za- 
dali kilka ciosów nożami Józefowi Pietkie 
wiczowł, ze wsi Birżełała, gm. łyntupskej 
Zajście powstało na ile porachunków oso 
bistych. Pietkiewicza umieszczono w szpi 
talu w Święcianach. 

—  MANIPULOWAŁ NABOJEM. W 
dn. 14 bm. Wacław Korulski, lat 12, m-ce 
wsl Zaciszki gm. podbrodzkiej, manipu- 
lując nabojem karabinowym  spowodo- 
wał eksplozję. Korulskiemu urwało dwa 
palce lewej ręki. Poszkodowanego umie- 
szczono w szpitalu. ‚ 
BEATS OSC TRESNITS JI 

Niemasz nic przyjemnieįszego 
dla oka jak dom ukwiecony 
SWNSTEZYOZACYORZO TRE RIOOOOEZ ZZOZ 

„Dzień dobroci dla zwierząt 
i ochrony przyrody" . 

Zarząd T-wa zwraca się do wszystkich 
obywateli m. Wilna w imieniu tysięcy 
niemych stworzeń z gorącym apelem: 
złagodźcie dolę zwierzęcia, zapobiegaj 
cie przejawom złej woli i  piętnujcie 
wszelkie okrucieństwa względem zwierząt 
i płactwa, w myśl etyki nakładającej na 
każdego człowieka obowiązek miłowania 
istot słabych, nie mogących nie tylko sta 
wać w swej obronie, ale i o należne 
miłosierdzie prosić. 

Wcelu spopularyzowania idei ochro 
ny zwierzął i przyrody wśród najszer- 
szych warstw społeczeństwa wileńskiego 
oraz w celu uzyskania środków na dalsze 
prowadzenie ambulatorium . dla zwierzął 
ubogiej ludności, — Zarząd T-wa urzą 
dza w niedzielę dnia 30-go maja rb. 

„Dzień dobroci dla zwierząt i ochrony 
przyrody”. Porządek „Dnia”: 

1) pochód członków, sympatyków i 
młodzieży szkolnej ze zwierzętami, tran- 
sparenłami i orkiestrą, 

3) kwesta przez psy tresowane. 
Wszyscy, kłórzyby chcieli przyjąć u- 

dział w pochodzie ze zwierzętami lub 
w jakikolwiek inny sposób przyczynić się 
do ušwielnienia | urozmaicenia tego 
„Dnia“ proszeni są o zgłoszenie się do 

Sekretariatu Towarzystwa. 
Jednocześnie prosimy członków i sym 

pałyków o łaskawe zaoliarowanie fantėw 
na rzecz mającej się odbyć w tym dniu 
loterii fantowej. Prosimy zgłaszać się. do 
Sekretariatu T-wa — ul. Żeligowskiego 4, 

RTL 

Do sprzedania PLAC 
na Zwierzyńcu tuż przy ul. Tomasza Zana. 

Tanio. Informacje: ul. Zakrełtowa 15 m. 6 

g. 15—17. 
BZSDZYBEK PE OROZEDETY ROWE ACADOBZESA 

Palicja rzeczna 
będzie patrolować na Wilii 

Dowiadujemy się, że policja rzeczna 

w bieżącym sezonie letnim  patrolować 

będzie na łodziach rzekę Wilję i spraw 

dzać, czy osoby jeżdżące kajakami po- 

siadają zaświadczenia któregokolwiek z 

klubów sporłowych 0 odbyciu próby 

sprawności pływackiej. Ponieważ często 

są wypadki wywracania się kajaków, u- 

prawnieni do jeżdżenia nimi po Wilji 
będą tylko ci, którzy wylegitymują się 
podobnym zaświadczeniem klubu sporło - 
wego. Zaświadczenia mają wydawać 

wszystkie kluby sportowe Wilna. 
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POWIEŚĆ   

Silny blask sufitowej żarówki tak mnie w pierw- 
szej chwili oślepił, że zamrugałam. W pokoju było 
gorąco, a zapach-dymu papierosowego mieszał się 
nieprzyjemnie z ciężką wonią jakichś egzotycznych 
perfum. 

Ina leżała w omdlewającej pozie na stosie podu- 
szek. Jej, o ile mogłam osądzić, całkowicie koronko- 
wa, luksusowa koszula cielistego koloru wyglądała 
nieprzyzwoicie kusząco i nie godziła się ani z oban- 
dażowaną ręką, ani surową szarością pokoju. Czar- 
ne włosy układały się na tle białej poduszki w ko- 
kieteryjne pasma; błękitne oczy; ocienione czarny- 
mi aksamitnymi rzęsami, patrzyły dziwnie nie sen- 
nie, a usta, nawet o tej godzinie nocy, czerwieniły się 
jak Świeża rana. Piękna, šniežnie biała cera nigdy 
„nie wchodziła w kontakt z różem, chociaż Ellen ma- 
wiała, że to „niczyja sprawa co ona wyrabia z po- 
*madką do ust*. Uważano ją za piękność, ale ja 050- 
biście miałam jej do zarzucenia za blisko osadzone 
oczy i twarde zarysy szczęk, wskazujące na skłon- 
ność do okrucieństwa. Czarne brwi nie schodziły się 
tylko dlatego, że do tego nie dopuszczała. Nie wiem, 
dlaczego wyobraziłam ją sobie w powłóczystej, ak- 
samitnej sukni, futrze i średniowiecznym stroiku 
głowy, wyszywanym perłami. Kiedy spojrzała z pół- 
uśmiechem na d-ra Kunce'a  mignęła mi w pamięci 
ilustracja z podręcznika historii z dziecinnych cza- 
sów. Pamiętałam ją wyraźnie. Przedstawiała kobie- 
tę z głową w klejnotach i nosiła podpis: Lukrecja 
Rargia, M iężna Ferrary. Nie pamiętałam, co ona ta- 
kiego zrobiła, że raczono nią dzieci w cztery wieki 
po śmierci, lecz wyraz jej twarzy utkwił mi w pa- 
mięci do dzisiaj. Ponieważ jednak nie jestem fan- 
tastką, przypomnienie pierzchło tak szybko, jak   

. przyszło i Lukrecja — to jest Ina Harrigan przestała 
się uśmiechać i jej czarne brwi zeszły się nad cien- 
kim, białym nosem niemal w jedną linię. 

<. — (o się stało? — zapytała niskim, aksamit- 
nym, kontraltowym głosem, który w chwilach wzbu- 
rzenia przechodził w chrapliwe tony, tak jak teraz. 
— (oś się stało. Widzę to po waszych twarzach. Co 
się stało? — Czy — mąż dopuścił się... ostatecznej 
kompromitacji? 

— Proszę, niech pani nad sobą panuje — za- 
czął ostrożnie dr. Kunce, lecz widząc wyraz jej o- 
czu, wypalił prosto z mostu: — Mąż pani zachoro- 
wał — niebezpiecznie... Co tu mówić, nie żyje! 

Wyraz jej twarzy nie zmienił się ani na jotę. 
Niebieskie oczy patrzyły chłodno w twarz doktora 
Przez długą chwilę biała maska pozostała niewzru- 
szona. Nie drgnął w niej ani jeden muskuł, ani jeden 
nerw. Kiedy wreszcie dr. Kunce sięgnął do lewej, nie- 
obandażowanej ręki, żeby zbadać puls, czerwone u- 
sta poruszyły się parę razy i padło z nich pytanie: 

— (o pan powiedział? 
— Proszę, niech pani nad sobą panuje — upo- 

mniał, podług mnie niepotrzebnie, dr. Kunce. Jego 
ciemne oczy, ocienione długimi, jedwabistymi rzę- 
sami, zwęziły się i zaostrzyły. Miał zupełnie kobiece 
rzęsy. ` 

— Niech pani nad sobą panuje — powtórzył — 
Dr. Harrigan umarł przed chwilą. 

Milczenie i pytanie: 
— (o się stało? Proszę o prawdę. 

Powiedział prawdę o tyle, o ile wiedział. Jego 
wysmukłe palce obejmowały jej rękę, a ciemne oczy 
wpijały się w jej oczy, chłodne, jak dwie akwamary- 
ny. Muszę jej przyznać, że zapanowała nad sobą tak 

  

  

dobrze, że aż za dobrze. 
Wydało mi się również, że ogólnie chwalona le- 

karska czułość d-ra Kunce'a przekroczyła granice za- 
wodowego współczucia dla pacjentki, chociaż z dru- 
giej strony w jego zachowaniu było coś abstrakcyj- 
nego, tak jakby się chciał wywiązać jak najprędzej z 
niemiłego zadania i zająć ważniejszymi sprawami. 
Wyrniósł się od niej jak tylko mógł najśpieszniej, ka- 
żąc mi zaaplikować jej taki i taki środek nasenny, 
sporządzić listę krewnych i adwokatów, których 
trzeba było zawiadomić o śmierci Harrigana i posie- 
dzieć u niej dopóki nie uśnie. Ona wymogła na nim, 
że powie jej o wszystkim, co się wykryje, zażyła pro- 
szek i przez dłuższą chwilę leżała nieruchomo, pa- 
trząc w przestrzeń. Szczęki miała zacięte na kamień, 
w oczach ani śladu łez. Usnęła w środku przydługiej 
listy nazwisk, a ja wyszłam na palcach na korytarz, 
zastanawiając się nad nieobliczalnością kobiet. Pod- 
czas gdy Ina Harrigan panowała staranne nad doz- 
nanym wstrząsem, niemal nie podnosząc głosu. Dio- 
ne Melady mdlała bez przerwy tylko dlatego, że z0- 
baczyła ciało. 

W korytarzu czuć było dym. Kichnęłam i zaka- 
słałam. Z pokoju Dione wyszła Nancy Page i zoba- 
czywszy mnie, zawołała: 

— Na Boga, gdzie pani była, panno Saro? Był 
tu lekarz policyjny — ciągnęła, nie czekając na od- 
powiedź — i koroner i całą gromada fotografów. Nie 
czuje pani magnezji? Potem przyszli jacyś sanita- 
riusze i... i zabrali ciało z windy i 0... Och! jakież 
to okropne! — Zadrżała febrycznie. Twarz miała ko- 
loru kredy. — Och! To gorąco | — sapnęła, spycha* 
jąc leniwie czepek na tył głowy. Lilian mówi, że bę- 
dą badać nas wszystkich. Czy to prawda? (D. <a) 

` 
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Wschód słońca 

waj Zachód słońca — 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) Augu- 

słowskiego (Kijowska 2); 3) Romeckiego 
akzzelańca (Wileńska 8); 4). Frumkinėw 
(Niemiecka 23) i Rosikowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 
, Ponadto stałe dyżurują następujące 
płeki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(legionów 10) i Zejączkowskiego (Wi- 
toldowa 22). 

MOTEL EUROPEJSKI 
Plerwszorzędny. = Cany przystępne. 
Telałany w pokojśch. Wiada Bobowa 

To ———— is 

MIEJSKA 

> m Posiedzenie Rady Miejskiej. Na 
dzień 28 bm. wyznaczone zostało plenar 
'ne posiedzenie Rady Miejskiej. Na po- 
tządku dziennym kilka -spraw pożyczko- 
*wych, ustosunkowanie się do uwag Urzę 
«du Wojewódzkiego, poczynionych na 
marginesie nowego preliminarza budże- 
*łowęgo miasta, projekt regulacji placu 
Katedralnego i dodatkowy budżet na r. 
1937—38. 

— "Szyldy muszą zawierać nazwisko, 
Imię i: redzaj przedsiębiorstwa. Władze 
miejskie wydelegowały specjalne komis 
le, które doknują lustracji sżyldów. W 
'Myśl przepisów każdy szyld winien być 
Zaopafrzony w nazwisko i imię właścicię 
8, wymieniony musi być również rodzaj 
Przedsiębiorstwa. Nie stosowanie się do 

ch przepisów pociągnie za sobą suro 
we kary. Kary wymierzane będą od dnia 

" 1 częrwca rb. 
| = Spelnienie obowiązku wobec bez 
tobotnych — warunkiem w stawaniu do 
we W związku z tym, że wielu 
aścicieli - sklepów i różnych innych 

Przedsiębiorstw nie wywiązało się z przy lętego na siebie obowiązku przyjścia z ago bezrobotnym w 'rtamach organi 
žowonej w okresie zimowej pomocy, wy 

zostało zarządzenie do wszystkich 
су} państwowych | samorządowych, 

Ž Poczynając od 1 czerwca 
"szelkich“ przelargach na d 
'iałów lub artykułów 
z powierzaniu jakichi 

al czy dane przedsiębiorstwo 
ywiązała się z akcji zimowej bezrobof ZY nym. W wypadku ne. gaływ, е ь Er firmy takie aulomalycznie od- 

Instytų 

rb. przy 
osławę małe 

spożywczych lub 
kolwiek robół ba 

— Zmniejszenie liczby zatrudnienia 
na roboiach drogowych miasta. Zarząd 
Miasta zmniejszył ostatnio liczbę bezro- 

bolnych zatrudnianych na robotach dro 
Jowychł Dotąd zatrudniano 1209 bezro- 

: olnych, obecnie stan zatrudniania zma 
"lat do 1000 osėb. Tłumaczy się fo szczu | 
Blymi kredytami, jakie posiada na ten cel 
miasto, i skutkiem tego tempo robót zo 
iłało zmniejszone. 

— Ruch w handłu. W ciągu bieżące 
go miesiąca powsłało 17 nowych przed 
siębiorstw handlowych. Są to przeważnie 

'Eklepy owocowe, sodowiarnie į į, p. a 
więc przedsiębiorstwa o charakierze sezo 
Nowym, W tym samym czasię zlikwido- 
wało się 9 sklepów, przeważnie na pery 
leriach miasta. 4 

PRASOWĄ, 
— Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wiłeń 

skich powiadamia członków Syndykatu, że 
zapowiedziane na 23 bm, walne zebranie 

Syndykatu odbędzie się w innym terminie o 

"žym nasląpi osobne powiadomienie, 

WOJSKOWA. 

„= Kto dziś staje do poboru Dziś, 
dnia 22 maja przed komisją poborową 
(Bazyliańską 2) winni sławić się poborowi 
!ocznika .1916 z nazwiskami na literę S, 
Zamieszkali w obrębie VI Kom. P. P. — 
Oraz z nazwiskami na lifery T I U bez 
Względu na miejsce zamieszkania. Po. 
Nadło obowiązek stawiennictwa rozciąga   

CDU EM iu Sp 

NIKA 
šią ną poborowych z ndžwiskami rozpo 
Śnejążymi się na liferę W, zamieszka- 
łych w granicach I I II Kom. P. P. 

= 

AKADEMICKA. 
— Podziękowanie. Zarząd Bratniej Pomo 

eg Stud. Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie 

składa serdeczne podziękowanie Redakcjom 

„Kurjera Wileūskiego“ i „Dziennika Wijeń 

skiego” za wydatne przyjście z pomocą aka- 

dcmikom SNP. biorącym udział w Ogółno- 

aksdemickiej Pielgrzymce na Jasną Górę. 

Wymienione pisma zaofiarowały poważną 

ilość. egzemplarzy Swego poczytnego pisma 

zgóry przekazując uzyskane z tego wpły - 

wy na pomoc akademikowi SNP. w piel- 

grzymcee do Częstochowy, 
‹ 

" RÓŻNE 

— zjazd Koleżeński. Jutro t. j. w niedzie 

Is dnia 23 maja rb. odbędzie się Zjazd Ko- 

leżeński Polaków, którzy ukończyli, względ- 

nie opuścili, średnie zakłady naukowe w Wi 

nie (I i II gimnazjum i szkoła reałna). 

Pregram Zjazdu następujący: 

O godzinie 10 rano nabożeństwo w koś 

sieje św. Jana. 

O godzinie 10,30 — zbiórka na podwórku 

USR. dia dokonania zdjęcia fotograficznego. 

O godzinie 11 — zwiedzanie Ratusza oraz 

ruin na Górze Zamkowej. 

O godzinie 7,30 — wieczór zebranie ko- 

leżeńskie w. sali restauracji „Ustronie” (ul. 

Mickiewicza 24). 

— Elektrownia miejska w Wilnie po- 

daje do wiadomości P. P, abonentów 

wyjeżdżających na letniska w obrębie 

m. Wilna, że zabieranie ze sobą liczni- 

ków .gospodareżych bez uprzedniego za- 

łatwienia odpowiednich . formalności w 

Elekirowni jest wzbronione. 7 

KOWOGRÓDZKA 
— Jeszcze o Górze Заткоме). Góra 

Zamkowa (z kopcem Mickiewicza) jest 

dla nowogródzian jedynym, najbliższym 

skwerem, parkiem rzec można, słowem 

miejscem letnich spacerów. Toteż z uzna 

niem podkreślić: należy zabiegi Zarządu 

Miejskiego nad upiększeniem tej góry, 

by uprzyjemnić obywatełom miasta spę- 

dzenie wolnych chwil w leinim sezonie. 

Obecnie Zarząd Miejski pragnąc roz: 

szerzyć skwer, jako najbardziej uczęszcza 

ny, powziął uchwałę, aby odkupić od p. 

Węcławskiej, względnie wydzierżawić 50 

-m kw. wrzynających się klinem w fen 

skwer i uszezuplających miejsce dła spa- 

cerów. 
° $podziewać się należy, że właściciel- 

ka nie będzie stawiać frudności bo | tak 

plac ten leży odłogiem, a publiczność 

miałaby „szersze pole” dla spacerów, no 

i wygląd skweru byłby całkiem inny. 

(Szkoda, że poprzedni Zarząd. Miejski 

zamiast budowy parku miejskiego nie od- 

kupił całego zadrzewionego placu p. 

Węcławskiej). 
Poza łym Zarząd Miejski ma jakoby 

zamiar zainstalować na Górze Zamkowej 

radio z głośnikami (megafonami), co nie- 

zawoadnie powiłane zostanie przez rzer- 

sze warstwy społeczeństwa z wielkim za- 

dowoleniem. Niektórzy twierdza, że są to 

tyłko marzenia, „insynuowane przez lu- 

dzi dobrej woli”. K. 

— Zjazd L. M. K. w Nowogródku. 

Na dzień 23 maja r b. (niedziela) został 

zwołany przez Okręgowy Zarząd Ligi 

Morskiej i Kolonialnej Ziemi Nowogródz 

kiej Okręgowy Zjazd. ° 

Zjazd zaszczyci swoją obecnością pro 

lektor Ligi, na naszej Ziemi Pan Woje- 

| woda Adam Sokołowski, kłóry został za- 
praszony przez specjalną delegację z ło 
na Zarządu i przyrzekł wziął udział w na 
radach Zjazdu. 

Zjazd, jako doroczny, wysłucha spra 

wozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

oraz delegała Zarządu Głównego. Poza 

fym ustali budżet i dokona wyborów 
do władz Ligi. 

— Tak to się robi... Aleksander Kurian, ze 

wsi Sieciewin, gm, kuszelewskiej, pow. no- 

wogródzkiego, winien jest Bankowi Rolnemu 

pewną kwotę, której nie możę spłacić. Skut 

kiem tego zjawił się u niego egzekutor KKO. 

p. Malawski z nakazem eksmisji. Lecz Kuria 

nowi ani się śniło wyprowadzać z domu na 

zieloną trawkę, bo to i nie zdrowo i nie wy 

godnie i chałupy szkoda. I tak więc siedział 

WRERAPRZPARZZE 

Przywłaszczenie zabytków historycznych? 
Jakie naczynia znaleźli robotnicy 

w ogrodzie 0. 0. Misjonarzy przy ulicy Subocz ? 

W ogrodzie QO. Misjonarzy przy uli 
SY Subocz, wynajęci robotnicy prowadzili 
kl ty niwelacyjne, Wczoraj do wiadomo 

-6l ks, Misjonarzy doszła wiadomość, że 
zdolnicy podczas prac natrafili na dość 

acznej głębokości na jakieł naczynia 
siężne, Niektórzy utrzymują, że były 

: eczynia kuchenne, przez kogoś ukry 
W W złemi podczas okupacji niemiecktej. 

Mcy bowlem, jak wiadomo, rekwirowa 

   le 

  

li wszystkie mosiężne narzędzia dla celów 
wojennych. Inni znowuż twierdzą, że mo 
gły to być jakieś zabytkowe naczynia zna 

cznej wartości, 
Ks. Misjonarz Cezary Kamiński zamel- 

dował o wypadku policji, zarzucając przy 
właszczenie tych przedmiotów robaini- 
kom Władysławowi Azanowiczowi [No- 
woświecka 3) I Aleksandrowi Ozowiczowi 
(Popławska 22). (s)   

„KURIER MVTEEŃSKI* 27 maja 1987 

Uroczysty dzień Gimn. 
W. dnlu 2 maja b. r. obchodziło Pań» 

stwowe Gimnazjum Im. Zygmunta Augue 
ste, Jak co roku, święto swego Królewskie 
go Patrona. Uroczystość odbyła się skrom 
nie, aby bez pafosu I urzędowej afmos- 
fery uczcić Pafrona szkoły nie słowami 
ale krótkim przeglądem realnych osiąg- 
nięć młodzieży. 

Zupełnie słusznie stara się Dyrekcja 
szkoły o fo, aby młodzież co roku w 
łym dniu mogła się wykazać, choćby naj 
skromniejszym, ale rzeczywistym dorobe 
kiem. W roku bieżącym młodzież złożyła 
sprawozdanie ze swoich postępów w wy 
szkoleniu. strzeleckim. 

Po odegraniu hymnu państwowego 

przez orkiestrę szkolną i wprowadzeniu 

sztandaru uczeń klasy 7-b Tomaszewski— 

w krótkich słowach przypomniał kolegom 

nieznane zasługi, położone przez Pałro- 

na szkoły, wielkiego króla dla całej Pol- 

ski i drogiego mu Wilna, podkreślając, 

że duchowi tak jego jak i Wielkiego Bu 
downiczego nowej Polski Józefa Piłsud- 
skiego winniśmy składać jako dowód pa 
pamięci przede wszystkim "vłasny wysiłek 

i pracę. 

Jako dowód skromnego spełnienia te 
go programu przedstawił mjr. Fruziński, 

inspektor P. W. i W. F.-w Wilnie, wyniki 
pracy strzeleckiej młodzieży gimnazjum 

w bieżącym roku szkolnym 

W r. b. osiągnięto znaczny postęp w 

Im. Zygmunta Augusta 
szkoleniu; brało w nim udział już 267. 
pat na ogólną liczbę 541 zę wszyst- 

ch klas z wyjątkiem Vll-a I [I-b, Wyniki 
osiągnięte przeciętnie w całej szkole, jak 
( w poszczególnych klasach uznać można 
za bardzo dobre. Tak np. mistrzostwo ze 
społowe zyskała klasa IV-b uzyskując na 
36 uczniów 2166 punktów co stanowi 60,1 
punktów na i ucznia, a więc przeciątną 
b. wysoką. Mistrzostwa indywidualne zdo 
był Sadkiewicz ucz. klasy 8-c uzyskując 
95 punktów na 100 możliwych. 

Szczególnie należy podkreślić ogrom- 
ne podniesienie się ogólnego poziomu 
wyszkolenia strzeleckiego w szkole. Gdy 
w roku ubiegłym na każdego ucznia (fak 
słrzelającego — jak niestrzelającego) 
przeciętna wyniosła 7,3 punktu, to w roku 
bieżącym podniosła się na 26,7, a dla 

| uczniów strzelających na 53 punkty. 
To też major Fruziński podkreślił, że 

wysiłek i praca młodzieży gimnazjum da 
je jej wszelką podstawę do nadziei na 

nych zawodach międzyszkolnych o mi- 
strzosłwo okręgu wileńskiego, 

Krótką, bo zaledwie półgodzinną uro 

orkiestry szkolnej pod dyrekcją 
prof. Franczaka, który w nięzwykle króte: 
kim czasie polrafił doprowadzić zespół 
szkolny do naprawdę wysokiego pozio- 
mu, wzbudzającego szczery podziw i 
uznanie wszystkich obecnych. K. 

sobie, Aż tu pewnego dnia, zdaje się 11 bm, 

przychodzi do niego niejaki Palczyk ż Nowo 

giódka i oddaje wezwanie, że razem z, żoną 

ma się zgłosić natychmiast do hotelu „Euro 

pa” w sprawie tego właśnie długu. Kurian 

uwierzył i poszedł z żoną. Aliści okązało się 

że żadnego lam delegata Banku Rojnego nie 

Łyło i nikt go nie wzywał. Kuriąh w mig się 

zorientował w jakim eelu gę oszukano i po 

siał w te pędy swoją żenę do domu, gdzie 

już się rządził egzekutor w obecności ko- 

mernika Hładkiego. Baba narobiła gwałtu i 

dżentelmeński egzekator zaniechał eksmisji 

Sprawę skierowano jakoby do prekurate 

ra. > rę 

LIDZKA 
— PROJEKT BUDOWY RZEŹNI MIEJ 

SKIEJ. Obecny budynek. rzeźni miejskiej 
jest zupełnie niesdpowiedni, ani ze 
względu na swe rozmiary, ani na możli 

wość zainstalowania w him fowoczesnych 
urządzeń. - ua 

Początkowo więc istniały projekty od 
remonłowania | rozszerzenia słarego bu- 
dynku. Ze względu jednak na stósunko 
wo wysokie koszia i proporcjonalnie ma 
łe efekty inwestycyjne Zarząd Miejski 

słusznie myśl tę porzucił, projektując rów 
nocześnie budowę dużej całkowicie: no- 
wej | nowocześnie urządzonej rzeźni 
wraz z chłodnią. ; 

Obecnie został opracowany projekt 
budynku rzeźni wraz z chładnią oraz fa- 
bryki konserw, z 

Rozmiery budynku ze względu na mo 
żliwości zrealizowania budowy są až na- 
zbył imponujące. Front budynku wynięść 
ma 100 m długości, . kubąłura ogólna 
14,400 m”, koszforys budynku wraz z In- 
stałacjami około 500 tys. zł. 

W tym rozmiary właściwej rzeźni wy- 
nosiłyby mniej niż połowę (kubatura 
7800 m“), a przypuszczalne koszta wy- 
nosiłby ok 300 tys. zł. Projekt uwzględnia 
jedynie.całość obu części budynku (rzeź- 
nia i fabryka konserw) ze względu na 
możliwość ew. przybudowy. 

Budowa rzeźni miejskiej przewidziana 
zostąła już w czieroletnim planie inwesty 
cyjnym. 

Obecnie po zaakcepłowaniu projektu 
| uzyskaniu odpowiednich funduszów z 
F. Pr. w roku bieżącym jest projektowana 
rozpoczęcie zakrojonej na szerszą skalę 
budowy, kłóra jak należy przypuszczać 
w znacznym stopniu wpłynęłaby 'na oży 

wienię życia gospadarczego naszych 
ziem. 
— Zebranie Zawsdewego Związku Pracow 

ników Kolejpwych — odbędzie się w lokalu 

własnym w dniu 23 bm. o godz, 16, Porządek 

dzienny: 1) sprawozdanie delegata ze Zjazdu 

Okręgowego. 2) Sprawozdanie organizacyjne 

1/8) Wolne wnioski. 

— Nawa szkoła. Zarząd Miejski w Lidzie 

postanowił rozpocząć budowę nowego gma- 
cha 7-klasowej szkoły — przy ul. Legiono- 
wej. 

Peza sumami z budżelu miejskiego są 

przewidziane subweneje z Funduszu Pracy 

i T-wa Popierania Budowy Szkół. 

— Roboty miejskie. Zarząd Miejski, zatrud 

nia obeenie na robotach inwestycyjnych 160 

hczrobotnych dziennie. 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA 
ROBOTNIKA. W dniu 19 bm. usiłował 
popełnić samobójstwo wypijaiąc esencje 
ectową robotnik Bożko Mikołaj. Denata 
odwieziono do szpiłala państwowego w 
Lidzie. Niebezpieczeńsiwo żysciu nie gro 
zi, Powodem faronięcia się na życie są 
złe warunki żuciowe, 
CEWOTORONZTZZOE WOT TODT OTETEEB 

Wilno jest piękne ale ukwie- 
cone będzie stokroć pięk- 

niejsze 

TEATR I MUZYKA 
TEATR LETN. W OGROZIE 

PO-BERNARDYŃSKE4. 

— Dzisiaj w sobotę wieczorem o godz. 
8.15 na przedstawieniu po cenach zniżonych 
dana będzię nowa premiera *szonu, współ. 
czesna szłuką p. t. „Jutro niedziela* wiedeń- 
skiej spółki autorskiej Adlera i Peruliza, w 
przekładzie Zdzisława Kleszczyńskiego. 

— Niedzielne popołtyłniowe przedsiawie- 
nie Po cerach propagantowych (w sezonie 
letnim zniżonych) — wypełni doskonała kn 
media „Złoty wieniec* w prersierowej obsa. 
dzie zespołu z p. Jadwi . Żmijewską w roli 
głównej, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIĄ*. 

: m Dzisiejsza prewiera, Dziś teatr „Lut- 
nia” „wystawia poraz pierwszy krotachwilę 
ze śpiewami i ta.cami W, Rapackiego „Ja tu 
rządzę”. я @ 

Pełne humoru to widowisko posiada ory- 
ginalny j ciekawy akt 2.gi, który się dzieje 
za kulisami teatru operetkowego, eo daje mo 
żveść reżyserowi do realizacii najrozmait. 
szych pomysłów aktualnych, to też dzisiej. 
sza premiera obfitować hędzie w różne nie- 
spodzianki. = 

Główne role tej nowości powierzono p. B. 
Halmirskiej, M. Wawrzkowiczowi, K. Wyr- 
wiez-Wichrowskiemu i innym. 
Atrakeją wieczoru bezwątpienia pędzie wy 

stęp zespału najlepszych*w Palsce reweller 
sów kobiecych Irmey-rewellers, Zespół ten 
udało się pozyskać tylko na k''.a występów. 

Ceny letnie — zniżone, 
We czwartek 3 i piątek 4 czerweą zawi- 

ta do Wilna zespół opery Warszawskiej z A. 

Szjemińską, A. Wrońskim, Z. Dolińską i R. 
Mossoczym ną czelę, Wystawione zostaną 
dwie opery „Cyrulik Sewilski* — Rossini'ego 
1 „Trawiala* — Verdi'ego. Orkiestra i chóry 
zwiększone. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru. 

WYSTAWA KOSSAKA. 

Jubileuszowa Wystawa Wojciecha Kos- 
saka. Kasyno Garnizonowe, Miekiewieza 18. 
Otwarta eodz. od godz. 10—18-ej wiecz. 

Pod pociąg 
Dnia 20 maja rb. na odcinku Grodno 

— Białystok rzucił się w celu samobój- 
czym pod pociąg nr. 706 Jan Łuckiewiez, 
m-c os. Czarna Wieś, Pociąg przepołowił 
ciało Łuckiewicza. 2 

Dnia 20 bm, na stacji Baranowicze Po 
leskie w pociągu osobowym nr. 933 
zmarł nagle 62-letni Berko lckowicz, m-ce 
Horodzieja, Zwłoki przekazano krewnym. 

darzył się wczóraj na szosie Wilna — So 
ły. Z relacji przygodnych świadków miał 

en przebieg następujący. ' 142 
Szosą w kierunku Soł mknęło duże 

to ciężarowe, napełnione bydłem. Na 
przedzie samochodu obok kierowcy słe- 

dział jakiś osobnik, prawdopodobnie ro 
betnik, wynajęty cęlem dozorowania fran 
sporiowanego bydła. 

Nagle drzwiczki samochodu otworzy- 
ły się I jadący obok szofera mężczyzna 
wypadł na szosę. Jak się później okaza 
ło odniósł on śmiertelne rany. 

Auło jednak nie zatrzymało się I pom 

Policja od dłuższego czasu walczy z 
|. pokątnymi handlarkami I handlarzami, któ 
rzy z koszyków sprzedają biłe płactwa 
bez licencji I bez pozwolenia. Pokątny 
ten handel koncentruje się szczgólnie na 
Rynku Drzewnym.   

uzyskanie pierwszego miejsca w tegorocz- 

czysłość zakańczyły znakomiłe produkcje. 

RADIO 
_ SOBOTA; dnia 22 maja 1937 r. - 
6,30 — Pieśń majowa; 6,33 — Gimn asty- 

ka, 6,50 — Muzyka z plyt. 7,00 — Dziennik 
poranny. 7,10 — Program dzienny, 7,15 — 
Audycja dla porobowych. 7,35 — Informacje 
t giełda rolnicza. 7,40 — Muzyka na dzień 
dcbry. 8,00 — Audycja dla szkół, 8,10—11,30 
Przerwa. 11,30 — Śpiewajmy piosenki — pro 
wadzi prof. B. Rutkowski. 11,57 — Sygnał 
czasu i hejnał. 12,03 — Utwory Franciszka 
Schuberta. 12,40 — Dziennik południowy. 
12,50 — Mała skrzyneczka. Na listy dzieci 
ze wsi odpowie. ciocia Hala. -13,00 — Kon- 
сет! życzeń. 14,00—14,30 — Przerwa, 14,30 
Wesoły zwierzyniec — obrazki dla dzieci. 
15,00: — Wiadomości: gospodarcze. 15,15 — 
Sardany i-fandanguille. 45,25 — Życie kultu 
ralne.miasta i prowincji. 15,30 — Codzienny 
odcinek 'prózy. Miesiąc nektarowy — nowe 
la B. Pruśa. 15:40 — Program ma niedzielę. 
15,45 — Muzyka jazzowa. 1.,05.— Skrzynkę 
techniczną prowadzi M. Galski. 1615 Kra 
jobrazy.w muzyce w wyk. ork. pod-d; 
ma Hermana. 17,00 — Transmisja napożeńst 
wa z Ostrej Bramy. 17,50 — Przegląd wydaw 

nictw — prof. H. Mościcki. 18,00 — Poga- 

danka aklualna OZN u. 18,10 —=Wiadómoś 

ci sporłowe. 18,20 — Muzyka dawna, 18,50 

— Tydzień dziecka — pogadanka aktualna. 

19,00 — Audycja dla Polaków za granicą. 

Na polską nutę — aud.. muzyczno-słowna. 

19,30 — Koncert rozrywkowy. ,Wyk.; ork. "B 

R i Luba Lewicka — špiew. Akomp. prof. 

Urstein. 20,30 — Nowości poetyckie omówi 

Ww Sebyła. 2045 — Dziennik wieczorny. 

20.55 — Pogadanka akinalna. 21.00 —.Kon- 

cert kameralny w wyk. Kwartetu P.R. 24 ,35— 

Chór Orlanda w swoim repertuarze, 22,00 — 

To i owo — dawny światek literacki w saty 

rże Prusa w oprac. Z. Marynowskiego. 22,30 

— Muzyka taneczna w. wyk, mał ork, P. R. 

22,55 — Ostatnie wiadomości dziennika 14- 

diowego. 23,00 — Muzyka taneczna z płyt. 

Wiadomości radiowe 
UWAGA RADIOSŁUCHĄCZE! 

PRZED NAMI ZIELONE JEZIORA! 

W niedzielę 23 bm. Rozgłośnia Wiłeńska 

organizuje dla radiosłuchaczy i ich rodzim 

wycieczkę kombinowaną t. j. statkiem do 

Werek, z przystani podjazd około £ klm. au 

tehusami i 1 klm. pieszo nad brzeg jeziora. 

Koszt przejązdu w obie strony 1 zł. 50 gr. 

Przewidywany „wesoły podwieczorek", włas 

ny „lotny bufet", Odjazdy punktualnie ° 

godz. 8 i 9,05, powrót © 18,30 119,50. Udział 

w wycieczce wyłącznie po uzyskaniu kart 

kontrolnych (miejscówek) które wydaje Roz 

głośnia dzisiaj do godz. 20 bez przerwy. 

55 - 

     

RADIOWE KONCERTY ROZRYWKOWE 

W SOBOTĘ. 

"Radiowy week-end stoi zawsze pod zna- 

Hiem miłej rozrywki o dobrym poziomie arty 

stycznym. Dnia 22 maja odbędzie się w Pol- 

skim Radio kilka tego rodzaju audycyj, ta 

szezegėlną jednak uwagė zasugują dwa kon 

certy wieczorne, Pierwszy z nich © gode 

19.30 przyniesie występ Orkiestry Polskiego 

Radia pod dyr. M. Mierzejwskiego, erat špie 

waczki Luby Lewickiej. W programie naj: 

milsze pieśni i melodie ze znanych operetek 

« dźwiękoweów. Koncert drugi, szezególnie 

przyjemny dla radiosłuchaczy, łaknących 

rezrywki po całotygodniowej pracy, to wy: 

stęp Chóru Orlanda, o godz, 21,35. 

Zmarł proboszcz 
parafii prawosławne 

Zmarł nagle na udar serca proboszcz 

parafii prawosławnej w Nieświeżu ks. 

Grzegorz Czypul. Zmarły pełnił obowiąz 

kl duszpasterskie w Nieświeżu przez prze 

szło 40 lat bez przerwy, clesząc się uz 

naniem i popularnością swolch wiernych 

samobójstwo 
na Górze Zamkowel 
Wczoraj wieczorem na Górze Zamko 

wej na ławce stojącej w głównej alei za 

strzelił się kelner restauracji „Zacisze 

Feliks Czerniawski. 

Desperat strzelił sobie w skroń,. co 

| spowodowało natychmiastowy zgon. *   Zwłoki policja zabezpieczyła. * (c). 
BREED SETH 

Morderstwo czy nieszczęśliwy wypadek 
na szosie Wilno — Soły 

Tragiczny wypadek samochodowy wy | knęło dalej w fym samym tempie, znika 
jąc wkrótce w obłokach: kurzu. 

„o Wleśniacy chcieli zawieźć rannego do 

miasta. W drodze do szplłala jednak nie 

szczęśliwy zmarł naskutek doznanych ob 

rażeń. 

Q wypadku powiadomiono policję. 

Wobec nieznalezienia przy tragicznie 

zmarłym żadnych dokumeniów — fożsa 

mości jego narazłe nie ustalono. Policja 

wszczęła energiczne dochodzenie. W 

pierwszym rzędzie wydane zostało za- 

rządzenie o zatrzymaniu podejrzanego 

samochodu, ; (e). 

Obława na Rynku Drzewnym 
W związku z tym wczoraj, Jako w 

\ dzień rynkowy, policja przeprowadziła 
nagłą obławę, podczas której zatrzymano 
17 handlarzy I handlarek ptactwem. 

Wszystkich „załadowano” @о аша & 
žarowego i odstawiono do komisarl 
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HELIOS | 
w arcydziele 

znany z f. „Kapitan Blood" i „Szarża Lekkiej Brygady* 

ZIELONY SYGNAŁ 
Jeszcze dziś i jutro jako nadprogram: | 

Uroczystości koronacyjne w Londynie 
oraz najnowsze aktualia 

Nova Marlena DIETRICH 
edycja 1937r jg Gary COOPER 

w trzecim 
sukcesie 

"UWAGA! 

Dziś, 

DZIŚ PREMIERA. 

Errol Flynn; 

Reż. Sternberga 

Kin MARS 

lodz. 
6-ej pp- 

Ludwisarska 4 

POLSKIE KINO - - 

ZWIATOWIO | 
  

ALA w KRAINIE CZARóŃł : 
МН ОФ К — z Olgą Czechową 

Teatr Popularny DZIŚ powtórzenie premiery wspaniałej rewii w 2-ch cz., 20 obr. p.t. 

NOWOŚCI Haliol... Tu Kulczycka! 
Udział bierze cały. zespół z Janiną Kulczycką na czele oraz nowo- 

Początek o godz. 7-ej i 9.15 wiecz. 

P. 

W ro. g. Marika Raekk, Hans Stuewa i Paul Kemp 

UWAGA! Rodzice, Dzieci i Młodzież! 
Tylko dziś I jutro od godz. 2-ej do 6-ej piękna bajka 

W roli główne) 
Gary Cooper 

bielizny, ubrań i pończoch. 
Roboty na drutach i szydełkowe, 
darcie pierza i włosia oraz roboty słomiane 

przyjmuje & 

„Sala Pracy“ 
w „Domu Nocleg. dla Kobiet" 

przy ul. Żydowskiej 10 
od g. 10 do 12 i od 7 do 8 wiecz. wozaangażowany chór rewelersów „Jolly Boys". 

  

Dziś po raz pierwszy w Wilnie szampańska komedia muzyczna 

„Czardasz, tokaj, miłość 
Prywatne: 

Gimnazjum Koeduk. 
im. Ks. Piotra Skargi 

Wilno, Ludwisarska 4, tel. 23-03 
wszechświat, 

sławy „MAROKKO“ Nad program: 
Cygańskie melodie węgierskie tańce Miłość porucznika huzarów. Wyścigi с 

  Atrakcje | aktualia | 
  

  

CASINO Dziš wielki FILM SZPIEGOWSKI 

Lot straceńców 
. Nad program: Dodatki I aktualla Wstrząsająca katastrofa nad oceanem. 

Aukcje | Targi służą Twolm interesom. | Z skład optyczny 

VI AUKCJE FUTRZARSKIE w WILNIE | 
5 2-go I 3go czerwca 1937 r. AD 

(ze specjalnym nastawieniem na surowe skóry źreb'ęce) 

VII AUKCJE FUTRZARSKIE w WILNIE 
27-go i 28-go lipca 1937 r. s 

(ze specjalnym nastawieniem na surowe skóry cie!ęce „moi:ć*) 

  

Jana 

z pr. Gimn. Państw. 

Przyjm. wpisy uczn. 
do k!. I, II, III oraz 
za zezw. Kurat. do 
ki. IV od dn. 1.V:. 
do» 15VI. Początek   

Dla dorosł. od l. 15 
do kl. I i II nowe- 
go typu, oraz do kl. 
IU (typ Humanist 
z oddział. : maiem. 
przyrodn.). Nauka 

egzam. 17.VI. r. b. | w g. 1645 do 21.15 

  

  

OGNISKO | 
Film dozwolony dla osób. 

od 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

  

Dziś nowa fasi 

lat 14-tu, 

nująca aLaniūja, Joan CRAWFORD 

ZACZĘŁO SIĘ OD POCAŁUNKU | 
Pocz. scans. o 4-ej, w niedz. i św. o *-ej. 

Tabela loterii 
„J1-ty dzień ciągnienia 4-ej 

"I i Il ciągnienie 
-* Główne wygrane 

= 75000 zł.: 22349 
g 5.000 zł.: 28653 55707 62919 
106595 130940 168823 
* 2.000 zł.: 3094 14264 18423 
22083 54621 79251 79428 80471 
88759 96762 106612 131814 
174919 184040 

i 1.000 zł.: 745 4485 29701 37408 
64559 65215 90693 95857 111354 
«112965 119015 124733 131589 
[146916 147556 150990 171315 
170334 175027 177182 186727 
188065 189649 

Wygrane po 200 zł. 
‚ ' 91 97 108 75 T7 286 81 843 964 95 
98 1075 170 79 248 689 723 83 94 996 
2437 542 52 816 46 61 980 3157 227 
511 679 934 4045 59 320 484 516 834 
42 70 5219 876 88 6311 400 44 805 

   

905 54 7088 152 59 79 474 515 25, 
1788 55 92 891 8105 829 37 481. 533 
(75; 805 89 9039 193 227 665 78 79. 
1 10037 64 78 358 512 697 769 870 i 
11011 13 157 97 210 19 50 799 941 
12054 285 508 672 755-809 85 941 68 | 
79 18017 98 120 322 457 581 96 91913 
42 14004 23 207 59 525 58 799 
978 15144 63 208 415 16 40 94 
634 69 78 84 128 27 16810 412 
90 836 928 52 17001 53 168 74 
19 451 74 522 93 799 18016 85 146 
424 628 82 19008 47 140 256 68 459 
667 750. а 

20070 102 251 59 477 185 836 63 
933 21338 489 590 663 719 71 90 919 
61 22022 -206'58 71 476 781 866 992 
23327 96 564 682 717 916 24016 57 
178 418 47 72 509 32 37 55 676 759 
86 815 982 25020 170 296 519 24 616 
1727 800 945 26007 77.101 79 434 575 
778 866 93 27299 483 532 999 28148 
213 306 91 786 29135 57 462 730 949 
26 30162 403 560 86 611 96-728 63 
31057 166 57 264 89 457 539 668 74 
854 946 85 62 32041 218 333 61 408 
614 25 814 46 78 92 33001 91 209 21 

870 
596 
528 
306 

„859. 92 84192-314 68 466 527 66 93 
660 809 919 27 34 35098 116 36 437 
559 84 783 851 94 36070 388 463 84 
7183-21 71 940 56 37018 21 89 124 56 
498 510 24 68 808 57 75 38328 49 68 

- 494 515 612 742 82 877 39058 64 159 

1 

80: 215 400.32. ° - : : 
40506 630 745 817 41049 101 48 258 

435 709 874 069 42279 41 95 512 19 
14.67 85 97'43028 80 194 290 446 768 918 

41156 74 516 716 45268 315 863 46322 
*468 518800 926 47097 341 426 534 
689763 926 48181 354 69 437 58 542 
649 829 82 984 49241 73 381 97 685 

„763 909 50052 396 451 671 896 51076 
153 869 90 497 573 648 876 52430 85 
785 817 976 53007 116 201 13 61 353 
94 173 950 54061 230 471 566 79 641 
708 920 67 70 78 55006 188 595 659 
717 56089 128 91 268 75 640 57192 396 

° 459 89 510 929 83 58040 104 &{ 296 
429 86 672 709 818 59079 220 81 400 
905 60006 334 522 25 867 905 61 
61146 233 69 85 343 64 84 425 117 

162135 "928 63010 149 221 575 96 655 
99 706 23 64 901 5 64010 26 118 26 

   

      
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. ,70—godziny przyjęć 1-3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30 15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwiaca. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

255 335 95 776 65084 246 399 576 
735 967 60314 69 590 715 936 69 G7735 
841 55 68074 437 518 93 809 84 963 
69057 401 92 506 12 62 72 646 52 718 
827 70018 188 96 200 332 73 776 98 
940 43 66 71122 63 425 46 524 901 
16 72148 92 347 414 25:72 535 644 
67 75 742 84 73123 340 435 85 — 638 
724 80 91 890 938 74089 316 681 808 
75000 17 144 303 446 89 546 58 860 
924-76070 125 262 304 441 505 643 47 
95 780 82 96 837 938,39 77028 89 135 

Konto P,K.O. 700.312 

  

gr 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński 

klasy 38-ej Loterii Państw. 

298 476 858 967 78007 184 235 310 
37 54 484 612 79014 68 70 135 218 
63 481 625 783 92 803 978 

80025 84 14 52 298 453 505 10 
60 78 89 607 81241 93 562 631 
758 82 976 82132 521 98 786 97 
789 920 44 83075 247 358 481 560 
994 84059 78 84 214 838 679 729 
88 40 823 900 34 85071 152 392 57 
604 24 875 93 965 82 86055 211 
367 758 99 875 78 938 85 87058 
74 363 70 445 818 50 88466 629 
Ti6 88 81 981 89018 30 248 636 
47 860 9016 128 91 400 39 89 830 
91010 111 59 248 84 366 448 508 
47 657 824 86 92055 517 715 40 
814 968 93471 9 635 37 865 952 
94 94 547 5 607 215 30 928-56 
95139 293 563 613 891 96135 219 
74 88 364 406 41 508 642 705 826 
37 976 97030 89 102 200 346 780 
821 98053 264 419 45 99 691 99054 
62 119 84 226 70 473 681 945 100 
583 6 682 90 945 10101 62 128 
250 86 420 520 607 41 76 860 909 
81 102096 159 78 266 370 458 531 
738 827 36 74 103136 46 67 220 
507 50 76 82 10417 67 367 489 579 

50 8 866 105007 231 79 618 
42 840 901 74 106326 43 473 
78 107201 308 9 43 603 :45 
89 936 108057 166 265 451 
726 35 38 57 885 109201 59 
12. 728 847 87 90 11002 23 31 
72. 318 684 835 908 111032 97 
385 94 456 68 541 67 762 807 

9 112056 76 81 792 870 54 112016 
88. 188. 201 32 354 414 578 679 
718 919 77 926 

114209 14 337 614 808 83 115161 
281 407 557 640 94 709 45 64 816 913 
116335 438 59 87 815 18 036 71 
117109 76 509 683 94 758 86 97 853 
70 958 118112 89 240 363 575 635 747 
820 76 119092 247 420 665 790 893 

120015 384 44 *658 97 762 96 
121098 150 53 354 600 782 706 
122031 81 358 530 34 674 862 63 
128014 82 183 241 81 441 67 684 
810 124303 35 631 714 84 125016 
191 212 329 37 436 743 808 126179 
208 312 430 80 504 719 20 842 
936 127001 120 70 460 674 75 768 
967 128065 207 17 66 92 344 68 
81 476 547 53 683 736 57 926 95 
129001 58 252 63 537 810 77 
130014 27 192 231 335 583 87 666 
788 815 917 74 181105 98-620 777 
76 885 92 954 182124 36 93 267 
508 672, 721 881 931 133099 178 
Ti 235 90 338 587 697 809 43 51 
62 134056 234 333 43 578 840 
135097 165 270 380 445 657 701 
136080 148 361 761 505 850 137097 
165 270; 380 445: 657 701 136080 
148 361 71 505 850 137122 368 83 
93 440 745 921 138038 138.57 675 
354 468 749 847 99 9£5 139086 136 
78 277 374 402 57 140053 206 467 
561 77 820 141122 202 30 47 321 
63 66 958 142061 81 360 414 53 
73 87 143218 482 96 636 749 811 
42 79 960 92 144124 273 313 85 
89 408 524 685 788 950 81 145013 
ТА 116 21 39 90 474 88 536 64 94 
628 717 977 146070 74 407 446 
502 21 28 49 60 644 77 753 870 
147173 245 326 66 615 733 90 936 
69 75 149034 176 200 316 41 499 
531 815 45 150192 216 311 39 453 
573 151261 548 63 642 67 890 92 
983 

152089 90 206 55 91 369 442 09 655 
43.85 715-859-967 153051 102 329 520 
34.82 787 892 154043 56 192 797-905 
15 155373 485 633 771 847 156065 482 
6555 738 851 73 157065 127 81 264 41 
596 709 43 158061 144 242 350 478 
508 21 72 714 39 815 046 60 159057 
85 165 333 454 539 48 81 943 38 75.   
    

* Sp. 20. 8. 

w filmie olśniewając. 
przepychem wystawy 

(791.889 942 46288 452 .847. 47826 30 

Komitet Wykonawczy M.     
160135 204 8 36 443 508 828 161032 

93 198 15 202 634 162048 100 30 236 
370 85 597 644 730 76 820 44 67 9 TI 
163042 138 66 238 435 593 675 164166 
270 307 52 402 575 622 789 873 999 
165238 47 535 621 96 732 50 814 44 
166036 105 433 565 90 858 82 167189 
397 447 507 49 76 787 808 51 45 
168142 5 258 371 560 712 27 812 28 
35 916 68 70 169027 115 83 209 84 347 
65 479 587 832 170043 194 345 09 554 
697 837 88 987 171113 298 321 77 411 
83 624 44 711 67 897 916 172227 448 
540 759 803 8 926 173048 76 351 538 
719 91 174092 9 233 91 497 827 958 
175011 20 322 52 66 77 505 43 92 743 
96 989 176149 236 688 881 4 964 
177029 35 141 68 236 360 505 790 4 
814 923 178061 92 155 20 015 476 67 
179052 145 95 337 456 96 687 752 851 
972 180008 17 248 318 417 491 794 
810 56 181168 71 276 554 96 863 963 
182051 82 100 841 3 914 51 183168 
292 353 668 79 78 184176 347 413 87 
629 771 68 996 180314 8 30 75 371 
409 72 617 98 729 812 6 60 186020 
283 558 606 69 832 49 181077 323 502 
20 93 621 64 805 50 188212 33 8 388 
416 28 59 622 744 9 894 921 189028 
11 364 75 412 633 99 766 851 190232 
47 363 691 720 882 960 98 191257 
460 77 562 79 91 757 884 928 66 
192071 125 491 506 614 812 928 38 
98 .193002 61 260 332 430 704 69 
194012 96 345 496 838 934. 

ll ciągnienie 
"Wygrane po 200 zł. 

232 425 515 600 750 60 65 1011 85 
451 842 2089 568 626 747 950 8209- 
491 890 4132 67 638 74 790 960 5276 
363 688 91 854 6072 199 735 887 7033 
85 162 285 908 8309 419 655 850 966 
9083 90 154 387 671 10148 339 598 
731 58 11268 311 78 689 795 847 
994 12100 418 38 549 618 729. 894 
13016 721 831 14339 548 72 884 15035 
81 218 95 98 580 625 16612 92 984 
17025 71 182 215 89 874 17 84 887 
18216 480 773 19262 555 606 869 
20088 98 410 519 698 872 21456 84 
758 83 22027 278 399 571 806 24118 | 
358 464 619 899 969 84 25144 567 
26061 315 855 908 27151 521 839 89 
943 28152 220 513 66 737 974 29056 
196 254 583 770 30354 31340 701 0 
916 32211 637 804 982 33141 251 435 
682 774 34022 67 517 67 742 95 
35085 211 303 82 419 43 569 36468 
951 37086 124 419 684 902 12 39611 
40081 96 111549 919 41072 681 883 
42017 50 515 41 87 893 43074 345 500 
648 974 97-44099 329 837 45166 624 

719 61 93 788 48019 288 504 613 719 
804 84 49469 516 54 

50316 592 748 51004 -803 419 44 
618 97.800 52106 345 53 404 548 769 
942 58080 87 151 422 712 50 85 872 
54208 478 879 955 55180 94 501 461 
764 56036 42 207 33-59 85 407.16 20 
44 672.57108 38 227 460 579 811 91 
904 14 80 58008 59525 853 60878 493 
519 97 748 61009 187 867 88 -62291. 
842 63140 535 955 64508 616 784 
65062 308 704 932 54 70 66322 645 
67049 199 234 344 508 68086 164 
69070 601 70225 319 438 739 84 
11081 222 58 541 923 97 72909 19 
73114 500 74 96 897 928 74108 288 
335 763 905 95576 889 988 76046.90 
109 66 261 560 950 86 77243 35 78076 |; 
454 533 789 79855 419 77 80011 351 
891 81036 228 79 81 673 921 82555 
931 83255 58 302 5 531 84192 431 85, 
670 89 845 85150 57 284 348 601 876) 
86130 85 869 690 87102 65 381408 | 
615 905 88056 986 87 89436 87 538 
687 750 951 90000 942 427 92118 450 

lil MIĘDZYNARODOWE TARGI FUTRZARSKIE 
w WILNIE 

odbędą się w terminie od 21-go lipca do 4-go sierpnia 1937 r. 

Bliższych informacyj udziela Izba Przem. Handlowa w Wilnie, 

  

Natychmiast 
poszukuję 

2 pok. lub 1 pok. dużego ze wszelkimi 
я Y | wygodami w. centrum miasta. Oferiy do 

Т. Е, Wilno, Mickiewicza 32, tel: 23-53 Ss pajecnnaą Adm: niuriera Wileńskiego -:podcNF. 22; 

Iwedliewic 
Wileńska 25, tel. 1684 
wykonuje binokie 

l okulary ściśla w-g 
recept p. p. lekarzy     

  

  802 93583 91 743 803 941 61 94420. 
580 661 915 45 95546 -73.854 914“ 
96067 74 128 268 856 79 97384 431 68 
529 720 807 903 98543 648 700 881; 
979 99153 87 801 633 734 

100038 997 101479a 864 984, 

102198 272 674 933 103489 055   
Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

r Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 

104058 400 840 105015 177 90, 

arzędu poc 

         

  

Diuk. 

|73533 89510 98111 103943 104169 

662 768 873 980 105005 26 100 
224 99 33 645 5 53 738 107689 
108022 40 209 351 71 75 907 
109033 144 442 626 75 110240 423 
TTT 862 917 11899 482 510 857 
934 11308 106 224 563 809 970 
114052 71 244 81 412 721 115009 
70 617 98 116000 382 444 871 
117225 325 118258 90 529 712 79 
847 119300 39 62 91 553 989 
120166 209 90 333 593 648 712 
121311 653 856 122238 334 123378 
681 124005 38 100 427 92 505 62 
77 125555 766 88 905 126081 46 
223 98 551 91 865 127529 827 54 
962 64 128144 256 303 726 46 
129053 984 130065 106 896 
131238 375 595 636 755 887 59 
911 33 59 132602 800 967 133248 
579 893 134215 30 491 135342 
401 581 707 816 136118 388 761 
137324 454 534 40 622 827 
138241 139245 479 91 562 91 888 
140610 39 787 141261 76 410 34 
518 855 60 142059 607 842 944 
143135 484 598 731 814 914403 
623 145281 616 863 146042 57 333 
128 40 59 9J2 48 147289 317 434 
685 148044 147 625 787 806 
149058 160.211 612 761 819 350 

Wygrane po 200 zł. 
426 63 581 609 889 99 1330 823 976 

2087 317 454 615 911 3010 27 519 45 
946 52 4227 714 993 5005 471 836 922 
6011 284 603 7235 88 530 807 8140 
221 465 765 881 9079 112 288 463 
10242 856 11043 417 51 519 857 12109 
241 549 13025 129 268 304 47 491 871 
14043 519 34 61 905 15457 986 601 21 
16452 694 758 67 17101 97 243 62 397 
683 745 18206 677 728 895 922 19465 
80 847 20330 21251 746 22209 588 613 
23819 98 24315 477 694 812 25013 
26260 300 707 19 27112 484 877 28130 
432 20022 341 470 997 30075 308 415 
634 933 50 68 31061 234 791 32119 
615 935 33054 573 558 34266 886 956 
35723 37 859 925 36281 317 419 531 
892 37120 359 606 68 757 88 38607 
39243 636 705 40655 906 41156 303 
667 78 733 60 42030 190 221 439 758 
930 84 43453 634 847 90 44251 442 
519 648 875 4510836 333 511 754 60 
46084 274 424 508 616 796 47017 168 
205 562 634 878 48183 252 308 526 54 
49147 234 332 508 831 51201 66 445 
572 875 52244 99 407 568 978 53142 
282 54100 280 403 18 593 666 787 89 
982 55011 325 446 789 957 80 56061 
99 102 307 39 502 751 57137 62 70 237 
90 616 39 856 998 58384 508 611 64 
178 847 85 99 59192 392 769 60648 
61109 737 897 62027 386 953 64044 
580 633 65098 108 259 475 618 50 831 
66128 389 881 975. 67063 114 265 333 
578.879 932 68078 218 304 53 603   150458 556 657 792 151246 613 

152084 258 300 448 599 683 
153409 525 656 878 931 154856 
906 84 155618 156185 260 408 659 
1705 976 97 157009 297 357 499, 
647 711 52,93 820 69 158438 567, 
159612 59 160635 743 881 905 97 | 
161184 340 492 897 162021 319 73 
492 651. 704 916 163211 461! 
164167 2226 44 705 921 165279! 
373 682 166033 357 563 750 895) 
900 167580 707 25 908 168546 
662 779 962 169185 323 896 907) 
93 170022 500 75 638. 961 171157| 
502 755 172393 611 15 46 914) 
13721 64 174126 464 627 721 55) 
59 846 175183 465 793 176014 95 | 
298 312 541 177205 1782064 328! 

60037 277 70143 75 232 817 71105 
229 72030 36 436 848 73154 379 493 
74022 371 454 80 635 722 882 75191 
224 402 49 520 775 867 76012 148 231 
51 513 978 77097 542 78506 625 45 
80584 81078 183 82213 20 836 61 940 
83626 397 507 673 84047 251 64 300 
90 464 832 85342 548 673 89 736 86158 
572 946 87208 543 805 12 023 42 88012 
372 596 771 89334 59 489 582 90059 
103 212 629 796 984 91061 65 488 569 
756 92008 145 384 03102 71 306 713 
840 94065 88 231 487 581 950 95354 
402 550 96674 730 68 97055 481 98192 
215 99183 228 87 568 743 100169 98 
321. 101385 450 561 647 70 866 74 98 
102388 490 539 709 103044 83 757 
104194 471 831 105000 214 358 106260 
327 36 574 740 107010 181 425 832 
108434 109140 97 326 110503 618 
111533 45 627 82 872 112472 113077 
710 31 853 62 950 114413 515 704 
115112 392 537 116031 39-117141. -50 

631 976 179031 105 439 180077 92 (233 385 666 796 118185 203 04 837 82 
138 48 244 626 769 878 181996 | 
490 834 915 30 80 182750 183506 
794 184125 328 458 708: 985 76 
185278 186035 78-254 377 447 
51 779 187261 430 532 894 955 
188004 84 50 189424 41 668 841 

IV ciągnienie 
Główne wygrzne 

Stała dzienna wygrana 20.000 
zł. na nr. 105507 4 
„50.000 zł. na nr. 78920 
15.000 zł. na nr. 15544 

10.000 zł. na nr. nr. 31400 79863 
81017:..-.: ; 

5.000 2}. па пг. пг. 98686 125886 

2.000 zł. na nr. nr. 19644 25674 

27392 40214 46484 76050 88725 
102469 109545 119016 138843 
140225 143067 149354 168198 

183849 192023 ©, | 

1.060 zł. na nr. nr. 4744 6411 
7030 17394 20050 26227 37662 

43770 45795 46959 48767 64015 

104583 107637 130830 141111   155816 150250 159555 181662 
185683 189858 193269 J 

952 119628 706 907 57 120510 121335 
411 781 812 122137 123092 162426 29 
124129 57 286 314 789 818 04 125021 
215 403 26 866 74 126041 765 127034 
432 128993 129024 74 419 20 823 65 
130263 749.903 131 140 54 64 359 613 
889 912 132 674 98 133200 429 134356 
505 744 828 42 47 135075 235 431 
518 677 87 136648 57 746 137718 864 
923 138336 424 559 60 764 964 139095 
119 471 140149 230 142900 143436 523 
28 90 670 967 144264 145373 146441 
818 147125 765 821 935 95 148073 621 
149134 432. 634 78 93 708 832 150006 
118 151285 645 761 8888 152658 956 
153166 223 473 TiT 996 154078 125 
288 516 992 155302 707 56 156427 772 
157054 81 563 76 800 51 926 158048 
159004 216 406 95 646 800 952 160329 
161414 605 13 874 162012. 563 608 
769 804 163032 283 411 22 522 48 645 
883 164028 250 496 755 71 165308 
156005 307 99 833 167314 422 674 943 
168043 51 134 260 628 169193 377 400 
48 622 719 170497 657 899 171239 
100 3 925 172051 144 370 964 173474 
174319 416 86-588 93 615 175233 335 
405 674 845 176241 437 579 620 52 
984 177041 137 379 674 885 178044 59 

136 693 703 179062 513 602 928 
180561 76 670 756 942 181219 69 462 
182344 551 183155 214 734 184323 633 
185189 77 85 573 186083 189 204 487 
622 56 932 87 188061 89 251 331 415 
893 995 189235 60 594 688 779 190059 
342 429 605 866 908 191213 29 580 
750 192338 60 458 633 870 193032 
174 388 533 910 44 194471 906 

  

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 
Ordynator Szp. Sawloz 

Choroby skórne, 
waneryczne kobiece 
Wilsiska 34, tel, 18-68 
Przyjmuje od 5—7 w 

  

DOKTÓR 

Biumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I meczopłę, 
Wielka 21, tel. 921 

Przyjm. od 9—1 I 3---g 

AKUSZERKĄ 

Marja 
Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do Anas 2 5 Ja 
sińskiego 
Ofiarne] (ok Sąduj 

AKRUSZERKĄ 

Śmiałowska 
oraz Gablnai Kosmos 
tycz. odmladianie ce- 
ry, usuwanie zmarsze 
czek, wągrów, piegów, 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu x 
bioder dotdieć kra“ 
my odmładzają: 
Z e: == 

tryzacja. Ceny pi 
stępne Porady Banka 
tne, Zamkowa 26—8 

SER aw 
15.30 m. półbuty 

plecione 
poleca wytwórnia 

W. Nowicki 
Wilno; Wie:ka 30 

"P.L AC 
do. sprzedania . przy 

ul. Popowskiej 36. 
Powierzchnia 2500'm* 
Dowiedzieć się: Pió- 
romont 16 u właści= 

cielki domu 

Dekoracje 
balowe, kotyliony, za» 
bawki, plakaty wyko* 
nuje Pracownia gru- 
py. absolwentów Wy- 
działu Szfuk Piękn. 
Wilno, 3 Maja:9—10 
——— 

Nauczycieiki, 
ny, wychowawczy 

je | wszelkiego r 
Blu służbę domową 

dniczą Wa з 
8 Biūro Fūn- 

dusżu ; w Wilnie 
с a 2, telefon 

ASS 
Student U.S.B, 
poszukuje kondycji 
ną wyjazd w okresie 

acyjnym. Łaska- 
oferty kierować 

                

     

    
   

„do Kurjera Wileńsk, 
pod „Solidny* 

Pomagam 
w nauce uczniom I 
eksternistom z kursu 
gimnazjalnego. Wa- 
runki przystępne, na- 
uka solidna' Łaska- 
we zgłoszenia: z, Do- 
broczynny 2-a m.7 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

na wsł, w milejscowościach, gdzie „nie - ma 

(ie INTA AS I T ii i INIT TRZY WERE 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekšcie 60 gr, 
za tekstem 30 gr, kronika redakc. I komunikaty 60 gr, za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50/5. Układ ogło- 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń + en | 
brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie prawo 
zmiany terminu druku ogłoszeń I nie Poe zastrzeżeń miejsca. Ogło- 

szenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1 17. — 19. 

RT WEWCZI 

ztowego ani agencji zł. 250. 

      

     jad skiego 4 tel. 3-40. Redaktor odp. Zygmunt Babicz 

"TA


