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Flota niemiecka zbombardowała 

ALMERI 

  

Odweć za „Deutschland. 

Niemcy Ściągają swoje okręty z morza Północnego 
Niemcy i Włochy wycofali się z Komitetu nieinterwencji i kontroli wybrzeży 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro informacyjne donosi oficjalnie: Jako odwet za 

występny napad czerwonych samolotów bombowych na stojący na kotwicy pancernik 
„Deutschland* dziś w godzinach porannych niemieckie siły morskie bombardowały 
fortyfikacje portu Almeria. 

„Pa zniszczeniu urządzeń portowych ł stanowisk czerwonych bateryj, akcja odwe- 

towa została przerwana i zakończona. 
"WALENCJA, (Pat). Gubernator cywiiny Almerii zawiadomił ministra obrony naro- 

dowej, że ofiarami dzisiejszego bombardowania padło 19 zabitych I 55 rannych. Ogień 
artylerii zniszczył całkowicie 39 domów, poza tym wiele domów. jest uszkodzonych. 
Miasto było ostrzeliwane pociskami o Kalibrze 205 mm. 

Kontrtorpedowiec angielski, pełniący służbę kontrolną na tym odcinku wybrzeża, 
obserwował bombardowanie miasta przez eskadrę niemiecką. 

WALENCJA, (Pat). Komunikują urzędowo, że okręty niemieckie wystrzeliły około 
200 pocisków na port Almeria. Baterie nadbrzeżne odpowiedziały 60 strzałami. Jeden 
z okrętów niemieckich był jakoby trafiony pociskiem. 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro informacyjne donosi: Na wody hiszpańskie, dia 
wzmocnienia niemieckich sił morskich zostały wysłane dalsze jednostki floty wojennej. 

Ofiary „Deutschlandu” 
BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro 

Informacyjne kemunikuje, że ilość © 
finr bombardowania okrętu „Deutsch 
łend* wynosi 23 zabitych i 83 ran- 
nych, z czego 19 — ciężko. 

Krążownik „Beutchłand przybył 
do Gibraltaru z fiagą opuszczoną do 
połowy masztu na znak żałoby, Wszy- 
sikie okręty, stojące na kotwicy w 

` (" Sibraltarze, opuściły flagi do pół masz 
u. 

Liezba zabitych wynosi dotąd 23, , 
«łe z wielu ciężko rannych nie wszyst 

> kich rda się uratować. 
Jedna z borab przebiła pokład i 

wybuchła wewnąłrz. "abiiaiac 19 ma- 
Tynarzy i raniąe poważnie 11-tu. 

Druga bómba wybuchła na przed 
niu pokładzie, zabłi» *so 4 wnvynarzy 

  

Zabici zostaną pochowani dziś na 
cmentarzu w Gibraltarze z honorami 
wojskowymi. 

-20-tu najciężej rannych przenie- 
siono do szpitała wojskowego w Gib- 
raltarze. 

„Deutschland“ wraca 
^ do Niemiec 
GIBRALTAR (Pi). Pancernik 

„Deutschland“ na połecenie rządu 
Rzeszy odpłynął z Gibrałtaru, ndając 
się do Niemiec. 

Dziś rano zmarł w szpitalu jeden 
z marynarzy, ezłonków załogi pancer 
nika „Deutschland“, Jest to już 24 ta 
śmiertelna ofiara wybuchu bomby lot 
niezej na pancerniku. 

Anglia i Francja 
nie przewidują poważniejszych zawikłań 
LONDYN (Pat). Sytuacja, wywoła 

aa przez incydent z pancernikiem 
„Deutschland“, traktowana jest w 
Londynie poważnie, ałe ocena dalsze 
86 rozwoju wydarzeń nie ma zbyt pe 
symistycznego charakteru. Angiels- 
kie koła miarodajne z zadowoleniem 
podkreślają fakt, że kompetencje lon 
ddyńskiego komitetu nieinterwencji zo 
stały potwierdzone we wczorajszym 
komunikacie berlińszim, z ezego wy 
nika, iż rząd Rzeszy będzie usiłował 
rozwiązać sytuację w porozumieniu z 
Komitetem. 

Admiralicja brytyjska wskazuje. 
e bombardowanie w drodze represji 
portu Ałmerii jest poniekąd dowo” 
dem iż rząd Rzeszy nie zamierza zbyt 
mic znostrzać sytuacji. W przeciw* 
nym bowiem razie niemiecka flota 
Wojenna obrałabv za cel swych repre 
8yi Waleneję. Wybór niewicikiepn 
portu Aimerii. gdzie nie ma żadnych 
Bbeych prze istawicielstw dyploma- 
tycznych, oznacza, iż rząd niemiecki   

podjął represje raczej dła udzielenia 
satysrakcji. 

PARYZ (Pat). Agencja Havasa do 
nosi, że pierwsze wiadomości o bomr 
bardowaniu Ałmerił przez okrąty nie 
mieckie powitane zostały w Paryżu 
„zaniepokojeniem. Rząd francuski na- 
wiązał niezwłocznie kontakt z innymi 

rządami zainteresowanymi, 
Premier Blum przyjął przed po- 

łudniem ambasadora W. Brytanii 
Phippsa. Niemniej jednak w Paryżu 
nie przypuszczają, aby pomimo powa 

gł sytuacji, mogły wyniknąć jakieś 
foważniejsze powikłania 

Co się tyczy ewentualnego rząda* 
nia rządu w Walencii o niezwłoczne 
zwołanie sesji Rady Ligi. to w Parvżu 
zachowywana jest w tym wzgladzie 
newna rezerwa, wynikajaca z faktu 

że nonieważ Rzesza pie iest renreznto 
wana w Genewie. więc dvskusia w 
Padzie Lici-nie hedzie mogła posia- 
dać należytego znaczenia. 

r 

  

ODPRĘŻENIE W KOŁACH 
FRANCUSKICH. 

PARYŻ, (Pat). Wieczorem w nastro- 
jach kół pol:tycznych Paryża, zaalarmowa 
nych  zbombardowaniem pancernika 

„Deufschłand” | portu Almerla, nastąpiło 
odprężenie. W kołach. urzędowych zre-- 
sztą zachowywano spokój, a w inspira- 
cjach prasy starano się © uspokolenie i 
łagodzenie nastrojów. W tym kierunku 
znamienną jest rzeczą, że cała prasa pary 
ska nie zajmuje prawie wcale stanowiska 
w sprawie zatopienia okrętu francuskiego 
„Ciudad de Barcelona”, w czasia kiórego 
zginęło około 60 osób, ograniczając się 
do podawania tylko materiałów informa 
cylnych ł nie wdając się dotychczas w ža 
dne dociekanie co do narodowości łodzi 
podwodnej, która okręt storpedowała. 

W kołach politycznych i parlamentar 
nych oczekują, że akcja francusko-angiel- 
ska, dyskutowana obecnie, będzie zmie 
rzała w kierunku ustalenia warunków bez 
pieczeństwa dla okzętów wojennych I mię 
dzynerodowych, sprawujących kontrcię. 

„La Liberte“ stwierdza, ża rbombardo 
wanie pancernika „Deufschłand" nie by- 
ło faktem odosobnionym, lecz że łączy 
słę ono z całym szeregiem aktów agresji 
lotnictwa rządowego przeciwko okretom 
niemieckim, włoskim a naweł angielskim, 
co daje mu do myślenia, że rząd w Wa- 
tencji z poduszczenia Moskwy celowo sta 
rał sie doprowadzić do incydentów dy- 
plomatycznych, które by mogły zamącić 
atmosterę współpracę międzynarodowej. 

Kandolencie gen. Franco 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro infor 

macyjne komunikuje: gen. Franco prze- 

słał na ręce kanclerza Hitlera depeszę na 

słępującej treści: „Wasza ekscelencja i 
szlachetny naród niemiecki raczą przyjąć 

wyrazy wspóiczucia w imieniu moim i na 

rodowej Hiszpanii z powodu tchórzliwe- 

go napadu na „Deutschland”.. 

ficzne podziękowanie.   

Włochy razem z Niemcami 
PARYŻ (Pat). Havas donosi z Rzy 

mu; zbombardowanie okrętu „Dez- 
tschland* przez hiszpańskie samoloty 
rządowe, wywarło w Rzymie bardzo 
głębokie wrażenie. Włoskie koła rzą” 
dowe przywiązują bardzo wielką wa” 
gę do tego incydentu, który: nastąpił 

nimał bezpośrednio po zbombardowa 
niu okrętów włoskich na Majorce. Jak 
-łonoszą, rządy uiemiceki i włoski nie 
zwłotznie nawiąsały kontakł, aby po 
wziąć wspólną deeyzję, 10 do dalszych 
kroków. 

RZYM (Pat). Włoskie koła pėlu“ 
rzędowe oświadczają, że naród włos 

ki solidaryzuje się ca?kowieie z naro- 
dem niemieckim wobec faktu zbom- 
bardowania okretu „Deutschland“, 

Nie można przewidzieć wszystkich 
Środków, jakie zostaną przedsięwzię 
te, ale zważywszy na rownoleglošė 
punktów widzenia Bzymu i Berlina 
na sprawy hiszpańskie, należy Spo- 
dziewać się, że reakcja rządu niemiec 

. kiego będzie taka sama, jak reakcja 

rząda włoski”go. 
RZYM (Pat). Agencja Siefani ogła 

Sza następujący komunikat: powła 
rzające się ataki hiszpańskich samolo 
tów rządowych na okręty włoskie i 

  

niemieckie, wykazały jasno istnienie 
ukartowanego z góry planu naraacd 
na siły morskie, wysłene przez oba 
państwa dla pełnienia kontroli mors- 
kiej z ramienia komitetu nieinterwen 
ей. Wobec tego rząd faszystowski po 
stanowił wycofać okręty włoskie x 
międzynarodowej akcj kontrolnej 
ną morza oraz odwołać swego przed- 
stawieiela z komitetu londyńskiego, 
dopóki komitet ten nie uchwali zarzą 
dzeń, mogących uniemożliwić pona 
wianie się podobnych ataków. 

Decyzja powyższa zosiała zakomu 
nikowana komitetowi łondvńskiemu 
za pośrednictwem  przedstawicieła 
Włoch. Analogiczne oświsdczenie zło 
żone zostało jednocześnie przez przed 
stawiełełą rzadu Rzeszy Niemieskiej. 

RZYM (Pat). Kola pėluvzedewe, 

komentując komunikat włoski. done 
szący o wycofaniu włoskiej floty wa 
jennej z kontroli międzynarodowej, 
stwierdzają, że devz”a t: nie cznacza 
wycofania okrełów włoskich z wód 
hisznańskich. Qkrcty te nietylka po 
zocłoną w zachadniei cześci Mirza 

Śródziemnego, ale zapewne zostaną 

wzmocnione. przez nowe cskadry, 
»rzybyłe z portów metropalii. 

Niemcy nie będą brać udziału w kontroli 
granic Hiszpanii 

LONDYM, (Pat). Ambasador von Rib- 
bentrop wystosował w imieniu rządu nie- 
mieckiego noię do przewodniczącego 
komitetu nieinterwencji, w której po 
przedstawieniu szczegółów ataku lotnicze 
go na „Deutschland“, zawiadamia o wy 
cofaniu okrętów niemieckich z akcji kon 
trolli międzynarodowej oraz o powsirzy 
maniu się od udziału w naradach komiie 
tu nieinterwencji do czasu uzyskania na 
feżytych gwarancyj, że tego rodzaju wy- 
padki będą na przyszłość uniemożliwio- 

ne. 
lak się okazuje, pierwotne żądanie 

ambasady niemieckiej zwołania dziś je 
szcze plenarnego posiedzenia komitetu 
nłeinterwencji wynikło na file nieporozu- 
mienia co do Instrukcyj otrzymanych z 

Berlina. instrukcja z Berlina opiewała tyl 
ko, że ambasada ma podać do wiadomoś 
ci komitetu  nielnferwencji powyżej 
wzmiankowaną deklarację. Z początku 
przypuszczano, źe deklaracja ta ma być 
paczyniona osobiście na posiedzeniu ko- 
mliefu, po fym jednak okazało się, że w 
grę wchodzi jedynie przesłanie deklara- 
cii do wiadomości przewodniczącego ko 
mf'ału, wobec czego niemieckie żądanie 
odbycia plenarne] ses'l komitetu zostało 
wycofane. Dla tego też komitet plenarnej 
ses'1 dzislal nie odbvł, natomiast w aodzi 
nach popołudniowych zebrał się, jak to 
hvło już planowane, w następstwie posie 
„dzenia odbytego w piątek, podkomitet 

Kanclerz | rłafnterwencii, w którym jednak delenaci 

Hitler wystosował do gen. Franco telegra 
Niemiec i Włoch udziału nie brali. Podko 
„mitef, który elo tel pory ieszcze obraduje, 
zastanawia się nad środkami przeciwdzia 

  

  

łania ewentualnym atakom stron wałczą- 
cych w Hiszpanił przeciwko statkom, bio- 
rącym udział w systemie kontroli mor- 

skiej. 

Trzydniowa żałoba | 
w Rzeszy 

BERLIN, (Pat). Wiadomość o zbombar 

dowaniu przez flotę niemiecką Almerli do 

szła do wiadomości publicznej okolo 

godz. 14, za pośredniciwem radia i nad- 

zwyczajnych dodatków. Dodaiki te roz- 

wożone samochodami do kiosków, roz- 
chwytywane były Juž po duodze nie tylko 
przez przechodniów, lecz nawef przez po 
sterunkowych policji, pełniących służbę 
na ulicach stolicy. Wrażenie wywolane 
tą wiadomością było bardzo duże. 

Na wszystkich gmachach publicznych 

powiewają sztendary na pół masztu, a x 
szeregu okien zwisają chorągwie x krepą. 
Minister propagandy ogłosił trzydniową 

żałobę. 
Prasa niemiecka ukazała się w żałob 

nych obwódkach. Obszerne depesze do» 

noszą ze wszystkich stollc europejskich © 

wrażeniu, wywołanym na całym świecie. 
Obszerne artykuły wstępne w prasie nie< 
mieckiej uzasadniają akcję odwetową. 

Ranni w Almerii 
LONDYN (Pat). Reuter donośł £' 

Walencji: nadeszły tu nowe wiadome 
Ści z Almeril.. W szpitalu umieszcze" 
no 38 ciężko rannych mężczyzn I Jedi 
nv dziecko, oraz 50 osób lżej rannychy, 
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Niemcy składają odpowiedzialność na Sowiety 
BERLIN (Pat). „Prasa dzisiejsza 

wypełniena jest opisami wypadków 
na terenie Hiszpanii i obszernie ko- 
mentuje zajścia. Wszystkie dzienniki 
podkreślają planowość akcji, prowa 
dzonej przeciwko Rzymowi i Berlino 
wi, której źródło leży w Moskwie. 

Prasa nie osłania faktów, iż poza 
©dpowiedzialnością, którą ponoszą 
osobiście dwaj lotnicy rządu ezerwo- 
nego, wina główna leży w inspiracji 
idącej z Moskwy. Rosja sowiecka 
zmierza świadomie do wywołania bu 
rzy światowej. Chodzi więe nietylko 
>— oświadezają dzienniki — © ukara 
nie winnych, lecz o rapiętnowanie 
wobec całego świata ich mocodawców 
tkwiących w Moskwie. Zajście w por- 

cić Ibiza jest kamieniem probierczym 
czy współpraca międzynarodowa 
jóst możliwa bez drakońskiego ukara 
nia politycznej zbrodni. 

„ „Włosi również 
„Piecolo* stwierdza; że nawet oso 

  

ne dła bolszewizmu, nie będą mogły 
nazwać faktu bombardowania pomył 

by: najbardziej przyjaźnie usposobie-   

ką. Okoliczność że nastąpiło ono czte 
ry razy z rzędu w ciągu tygodnia do 
wodzi, że zastosowano metody syste 
matycznie zmierzające do czegoś wię 
cej niż wyrządzenie szkody okrętom 
kontrolującym. Obecny atak na okrę 
ty państw neutralnych, spełniających 
funkcje międzynarodowe, jest zama” 
chem na pokój Europy. 

„Messagero* pisze: w obliczu nie- 
nniknionej klęski Moskwa nie waka 

się wykonać zamach, którego następ 
stwa mogą okazać się niemożliwymi 
do naprawienia. Dziś nie ulega wątpli 
wości, że Włochy i Niemcy są zdecy- 
towane zareagować żelazną stanow” 
cześcią na brutalną zbrodnię czerwo- 
nych. Każdy stoi obeenie wohec włas 
nej oedpowiedzialności, która jest har 
dzo ciężka. Lakoniezne nchwały z u 

, bolewaniem I potępieniami nie wys 
! tarczą. 

Konferencie min. De'bosa z ambasadorami 
PARYŻ (Pat). Havas donosi, że w 

związku z atakiem lotniczym na pan 

cernik „Dutschland“ i bombardowa- 
niem Almerii, minister spraw zagrani 
cznych Delbos odbył dziś szereg kon” 

ferencyj, m. in. z ambasadorćm Pols-. 

| ki, Niemiee, Hiszpanii i Belgii. Poza 
tym min. Delhos konferował z prze” 
wodnieząctym komisji spraw zagra 
a: izby deputowanych Mistre- 
em. 

Skarga rządu walenckiego do Ligi Narodów 
GENEWA (Pat). Delegat rządu w: 

Walencji del Vayo przesłał na ręce 

seliretarza Ligi Narodów notę, powo 
łującą się na poprzednią deklarację 
rządu walenekiego w sprawie stoso-' 

- Przesilenie gabinetowe w Japonii 
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa donosi 

z Tokio: premier Hayaszi podał się do dy 
misji. й O 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z Tokio: 
Gabinet Hayaszi podał się do dymisji po 
nieważ w nowym parlamencie utworzyła 
slę większość przeciwna rządowi. 

*__ Dwie wielkie partie „Selyukai” I „Min 

seito“ porozumialy się w sprawie utworze, 
nia wspólnego frontu antyrządowego, ' 
sprzeciwiając się żarazćm wpływowi czyni 
ników wojskowych na sprawy Państwowe.; 
Przewodniczący izby parów książe Kónoe, 
domaga się utworzenia rządu narodowe-: 
go z kłórymby mogły współpracować. 
wszystkie parlie. : 

Starcie policji ze strajkującymi w Chicago 
_66 rannych, 4 zmarło 

CHICAGO, (Pat). W południowej dziel 
nicy młasta nastąpiło starcie pomiędzy 
strajkującymi a policją, w pobliżu fabryki 
należącej do koncemu „Republic Steel". 
Po przybyciu posiłków policyjnych dosz 

ło do strzełaniny. Wymieniono około 500 

strzałów. 66 rannych, z czego 23 policjan 

tów umieszczono w szplłalach, 4 rannych 
zmarło w ciągu nocy. 

"Wczoraj zeznawał Doboszyński 
| KRAKÓW, (Pafj. W dziesiątym dniu 
procesu o najścić "a Myślenice, po zezna 
"nlach świadków odwodowych, którzy nie 
nowego do sprawy nie wnieśli, zeznawał 
Jako śwładsk Inżynier Adam Doboszyński. 

  

      
Czy chcesz raz na zawsze polo- —- 

żyć kres wszelkim dolegiiwościom 
nóg?. Chcesz po kilku chwilach „ode 
gzuć” ustępujący ból I ujrzeć rozmięk= 
€zone, znikające odciski i stwardnienia? 
Chcesz się przekonać, jak nogi stają 
się gładkie, białe i delikatne? Udaj 
się zatem do apteki, składu aptecznego 
lub perfumerii, kup paczkę Saltrat Rodell i uczyń 

tę.ote 3-dniową próbę, Zanurz nogi w cie- 

łej wodzie, która, po wsypaniu do niej garści 

Ballrat Rodeli, przybrała mleczna kolor. Ulga 

jest natychmiastowa. Ogarnie Cię zdumienie 
zachwyt. Nazajutrz powtórz kąpiel nożną. 

Doboszyńskiego podamy jutro. | 

Świadek uprzedzony przez sędziego, №: 
może nie odpówładać na pyfania, które: 
"mu mogą przynieść szkodę — zetnaje ro 
zwiekłe I chaotycznie. Szczegóły zeznań 

   
   

  

Następuje polepszenie. "Niema - już 
spuchlizny p palenie ustaje. Obuwie 
jest wygodne. Po trzeciej kąpielt 
mie poznasz własnych nóg. Naj- 

bardziej zatwardziałe odciski miękną 
1 dają się łatwo i bezboleśnie usunąć, 

, Prawdziwy cud w ciągu 3-ch dni, 
NIE RYZYKUJ PIENIĘDZY 

Płaci się tylko przy szczęśliwym wyniki. 
©О ile Saitrat Rodell nie usunie wszelkich do- 
łegliwości nóg, cena kosztu zostanie zwrócona 
w całości. Nigdy dotychczas nie uczyniono ko- 
rżystniejszej propozycji cierpiącym na bóle nóg, 
Skład główny: „Ontax”, Warszawa, Traugutta 3, 

—# В Naczelnego Towarzystwa 
Przyjaciół Młodzieży Akadem. w Warszawie 

Dnia 30 maja 1937 r. w sali konferen- 
-cyjnej Ministerstwa W. R. i O. P. odbyło 
się zebranie ustępującej Rady Naczelnej 
Towrzystwa Przyjaciół Młodzieży Akade- 
miekiej. 

Jak ze sprawozdania wynika, pomoc 
młodzieży w r. 1936 wyraziła się sumą 
zł. 1.840.000 w tym na mieszkanie, życie 
| zapomogi zł. 714.000, na opiekę zdro- 
wołną zł. 838.000, na sport i wych. fiz. 
zł. 74.000, na pomoce naukowe — zł. 
134.000, i-wo P. M. A. w r. 1936 zebrało 
własnym staraniem zł. 40,000, miało do- 
chodów zł. 85.000 i otrzymało od Mini- 

słerstwa W. R. i O. P. subwencyj zł. 
1.081,000. 

„Prezes T-wa gen dr. Stefan. Hubicki 
w. swoim przemówieniu podkreślił trud- 
ności, z jakimi walczyło T-wo, a sekre 
łarz generalny dyr. Dąbrowski zobrazo- 
wał osiągnięte wyniki. 

W tymże dniu odbyło sę drugie zebra 
nie Rady Naczelnej T. P.'M. A. w skła   

dzie zaproszonym na nowe Irzechlecie. 
Nowa Rada Naczelna powołała pre- 

zydium w składzie: prezes — dr. A. Psze- 
nicki, wiceprezesi: ks. biskup Józef Gaw- 
lina i senator Zygmunt Beczkowicz, sekre 
łarz generalny dyr. B. Rutkowski, skarb= 
nik gen. dyr. ińż. Tadeusz Zamoyski, 
członkowie prezydium woj. Wł. Soltan, 
prof. Józef Zawadzki, prof. dr.- Fr. Czu- 
balski i poseł Bol. Pochfarski. 

Uchwalono budżet T-wa na r 1937, 
zamykający się sumą zł. 2.001.000 z nie- 
doborem: zł. 152.000. 

Rada Naczelna uchwaliła dokończenie 
budowy sanałorium akademickiego im. J. 
Piłsudskiego w Zakopanem, kosztem zł. 
200,000, których pokrycia poszukiwać bę- 
dzie w instytucjach kredytowych. 

Na zebraniu Rady Naczelnej obecni 
byli: minister prof. dr. W. Święłosławski, 
min. J. Ulrych, wiceminister W. R. i O. P. 
prof. dr. Ujejski oraz delegał rządu do 
T. P. M. A. kurator Józet Słypiński. | 

wania systemu kontroli organizowa- 
nej przez lendyński komitet nieinter 
weneji. P. del Vzyo stwierdza, że wy- 
padki, jakie miały miejsce ostatnio, 
potwierdziły obawy, wyrażone swego 
czasu przez rząd hiszpański co do wy 
konywania kontroli przez okręty nie 
mieckie. ' 

Nota stwierdza m. in. że na tele" 
gram kontradmirała von Feschela 
władze wojskowe w Walencji odpo- 
wiedziały depeszą, w której zaznaezo 
„no, Że gwaraneje dła okrętów niemiee 
kšeh nie mogą być udzielone, jeżeli 
okręty te znajduja się w portach, któ 
re są ośródkami działań wojennych 
powsłańców. Nota utrzymuje tezę rzą 
du wałenckiego, że dwa samoloty rzą 
dowe były estrzeliwane przez okręty 
niemieckie. Nastepnie del Vayo poda 
ie szezegóły bombardowania Almerii 
i zwraca nwagę sekretarza generalne 
ga na wytworzoną sytuacię prosząc 
o przesłanie noty wszystkim człon- 
kom Ligi Narodów. 

Łódź podwodna zaio- 
piła statek pasażerski 
‚ LONDYN (Pat). Z Barcełeny do- 
„noszą, żę łódź podwodna nieznanego 
pochodzenia, zjawiła się przed wejś- 
ciem do portu w dniu wczorajszym i 
wyrzneiła szereg torned przeciw okrę 
tom, stacjonowanym w porcie, lub 

a w tym czasie do por- 
NL, : 

  
„ Jedna z torped trafiła statek pasa 

żerski, kursujący między Barceloną a 
Marsylią „Ciadad de Barcelona“, któ 
ry zatonął, 

Samoloty rządowe zaałakowały 
łódź pedwodną, która skryła się pod 
wodą. Istnieje obawa, że liczba ofiar 
jest bardze duża, bowiem „Ciudad de 
Fareelona* przepełniony był pasaże- 
rami, udającymi się z Barcelony do 
Marsylii,   

—00— 

Nsvlle Chamhariain 
; przywódcą konserwatystów 

LONDYN (Pat). Na odbytym dzić 
zgromadzeniw partii konserwatystów 
Neville Chamberlain wybrany został 
jednogłośnie na przywódcę stronnict 
„wał 

Lerd Plymouth 
| z wizytą w F:alandii 

HELSINGFORS, (Pat). W ciągu drugie 
go dnia swej wizyty w Finlandii, iord Ply- 
mouth był podejmowany  śnladaniem 
przez posła bryłyjskiego. Włeczorem od 
był się obład u marszałka Manparhelma 
z udzłałem 40 osób. 

> Me. Św МОНЕ 
"jutro wyjeżdża do Węg'er 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 2 czerw 

ca rb. wyjeżdża do Budapesztu p. mini- 
ster WR. 1 OP. prof. Świętosławski, Panu 
ministrowi towarzyszyć będą w podróży 

dyr. dep. Pollak,.nacz. wydz. B. Kielski „l 
asystent p. ministra inż. Tomassi. 

„Wladom: ści Warszawgtjg* 

‚ М & piemem 0.ŻN. 
WARSZAWA, (Pat). Wobec kolporło 

wania pogłosek, jakoby powstający dzien 
nik „Wiadomiości Warszawskie” miał być 

organem Obozu Zjednoczenia Narodowe 
go, biuro propagandy OZN komunikuje, 
że wspomniane pismo nie pozosłaje w ża 

dnym związku z obozem. 

W Leningradzie śn'eg 
, MOSKWA, (Pat). Temperatura w Lenin- 

grsdzie, która w ostatnim czasie przekracza 

ła 20 stopni, spadła nagle do 5 stopni powy- 

ž>j zera. W Leningradzie spadł śnieg. 
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Dobry stan mumifikacii 
zwłok Marszałka Piłsudskiego 

, KRAKÓW, (Pat). Do Krakowa przyby 
ła z Warszawy | od przewodnictwem gen. 
dr. Roupperta komisja do zbadania stanu, 
mumifikacji zwłok Marszałka Piłsudskie-; 
go. W komisji brali udział lekarze pik. 
dr. Czyż I mjr. dr. Kaliciński. _ Komisja 
stwierdziła, że mumifikacja zwłok jest na 
ukończeniu i zwłoki zostały zachowane w 
b dobrym słanie. 

Nasłępńie członkowie komisji zwiedzi 

li będącą na ukończeniu krypię pod wie- 

żą Srebrnych Dzwonów. Komisja w czasie 

swojego pobytu w krypcie św.. Leonarda. 

była świadkiem dokonania odbitki gipso 

Zebranie organizacyjne OZN 
Warszawa—tentralna 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 18 

wielkiej sali Ratusza odbyło się zebranie | 

organizacyjne okręgu Warszawa Central | 

na organizacji miejskiej Obozu Zjedno- 

czenia Narodowego. 
Po odegraniu hymnu narodowego 

przez orkiestrę, zebranie zagaił prezydenł 

miasła Słarzyński, wiłając płk. Adamai 

Koca i zgromadzonych. 
Następnie wygłosił przemówienie płk. 

Adam Koc. : ga 

wej z ryngrału umieszczonego na piersi 
Marszałka, który to ryngraf otrzymał Jó- 

zef Piłsudski w r. 1918 od swojego szta- 
bu. Napis na ryngralie opiewał: „Komen 
dantowi Józefowi Piłsudskiemu, ofiarowu- 
ją oficerowie jego sztabu w r. 1916*.. 
Odlew gipsowy zrobiono celem sporzę- 
dzenia kopii ryngrafu, kióra umieszczona 
zosłanie w muzeum Be'wederskim. Doko 
nano również fotografii obrazka Matki Bo 
skiej Ostrobramskiej, znajdującej. się w 
dłoniach Marszałka w trumnie. Fotografia 
ta złożona będzie również w muzeum 
Belwederskim. 

  

Z kolei prezydeni Starzyński w imieniu 

szefa OZN powołał prezydium okręgu 
Warszawa Centralna w następującym skła 
dzie: przewodniczący sen. gen. Aleksan 
der Osiński, wiceprzewodniczący — mec. 
Ryszard _Noskiewicz, Paweł Nowicki, Ja- 
nusz Machnicki, pos. Władysław Starzak, 
skarbnik Arct Stanisław, zastępca skarb 
nika Woydał Zdzisław, sekretarż: dr. Ta- 
deusz Chrapowicki, zastępca . sekretarza 

: : „į Waclaw Szuyski, członkowie Łucjan Bo- 

Przemówienie szefa Obozu Zjednocze j gusławski, Alfred Bursche, Artur: Fromm, 

nia Narodowego bylo górącó okłaskiwa | dyr. 'Tedeusz Garbusiński, Zenon Най- 

ne przez zebranych. /7° 70%, man,'Antoni Kamieński; Julian Kulski, Je- 

Z kolei wygłosił przemówienie przez | rzy: Nachlejd,' Olga" Małkowska; Antoni 

wodniczący prezydium głównego organi | Menceł, Jan Cmaciejowski,. sen. Wanda 

zacji miejskiej Obozu Zjednóczenia Naro | Nórwid-Neugebauerowa, Mieczysław Or- 

dowego prez, Sł. Starzyński. ; lański, Tomasz .Piskorski, Tomasż Pietow 

W dalszym ciągu zebrania przemawia |. ski, Mieczysław Porowski, prof; Bohdan 

li przedstawiciele organizacyj kobiecych, | Pniewski, Aleksander "Rutkowski, Józef 

rzemiosła, pracowników samorzadowych | Sierakowski, Wacław Sierotzewski, Maria 

i wolnych zawodów: sen. Norwid-Neuqe- | Śmigelska, dr. Władysław Szenaich, pos. 

bauerowa, adw. Noskiewicz, p. Nowicki, | Włodzimierz Szczepański. я 

sen. Sieroszewski, dyr. Wencel, A. Fromm Na zakończenie zebrania, obecni wy 

i М. Orlański, słali depesze hołdownicze do P. Prezy* 

Po przemówieniach prezyden Słarzyń denta R. P. I Marszałka Śmiołeco Rydza, 

ski odczyłał akł erekcyjny,, postanawiają manifestując gromkimi okrzykami na 

cy rozooczęcie działalności oraaniżacyj» cześć głowy państwa i naczelnego wo- 

nej OZN w Warszawie Centralnej. łza. > 

Wilno otrzymuje jeszcze 160 tys. złotych 
"na akcję budowlaną | 

WARSZAWA, (?at). Zgodnie z uchwa | zwiększenie ilości młast, korzystających z 

łą komitetu ekonomicinego ministrów z kredytów budowlanych — z dotychczasa. 

dn. 26 maja r. b., przeznaczone zostały wej liczby 21 na 70 miast. I tak (w tysią 

dodztkowo łundusze w kwocie 16 miln. cach zł.|: Błałystok 150, Brześć nad Bu- 

zł. na tegoroczną akcję budowłano-mie głem 100, Bydgoszcz 400, Częstochowa 

szkaniową. 400, Dąbrowa Górnicza 100, Gdynia 

Ogėlna suma środków państwowych w 2,900, Lublin 300, Lwów roze PRA 

+. b. na finansowanie budownictwa miesz | P97nań 1.050, a > — 

kaniowego wynosi więc 23 miln. zł. Rzeszów 300, Sosnowi 
wów 250, Tarnów 150, Tarnopol 100, To 

Kredyty udziełane będą.na doiychcza | гый 150, Warszawa 6.000, WINŁO 480, 
sowych zasadach, ustalonych uchwałą Włocławek 100. 

komifefu ekonomicznego ministrów z dn. W granicach przydzielonych kontyn- 

18 stycznia rb., a podanych już poprzed- | gentów komiiety rozbudowy mogą |už 
nio do wiadomości. : : uchwalač wnloski požyczkowe I przesylač 

Dodaikowe fundusze pozwoliły na ! je do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

a s ” ® . ® . 

Wojewoda wileński przeprowadził inspekcję 
› sr ” . a » ” i * 

w pow. dziśnieńskim i wilelskim 
W dniach 28 1 29 mają rb. wojewoda | dził szereg miejscowości, w których budu 

wileński odbył dwudniową Inspekcję po- | ją się szkoły Im. Marszałka Piłsudskiego, 
wiatu dziśnieńskiego I wilejsklego. MR PRWATSFZWEOJRKGEWODIZW AWAY 

leren pow. dzi SĘ . i 

Na ieren pow. dziśnieńskiego przy Z,azd Nadlešniczych był również inspektor armii gen. Dąb 

w Wilnie Biernacki, aby zapoznać się z terenami, 

na których mają być przeprowadzońe pra 

W gmachu Dyrekcji Lasów Państwo. 
wych w Wilnie odbędzie się w dniu ', 

ce drenarskie, Miejscowości te służyć ma 
Ją w przyszłości Jako ośrodki pokazowe. 

2 i 3 czerwca pod przewodnictwem dy- 
rektora Lasów p. E. Szemiotha Zjazd 

W Wilejce powiatowej wojewoda 
przeprowadził lustrację starostwa, zarzą- 
du miejskiego, komendy powiatowej P. | Nadleśniczych Lasów Państwowych Dyrek 

cji Wileńskiej. Zjazd poprzedzi msza św. 
w Ostrej Bramie t złożenie hołdu Sercu 

P., następnie udał się do miasteczka Ku- 
rzeniec, do gminy Kołowicze I do gminy 
Wojstom. . : Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie. 

Wszędzie przeprowadził lustracje za- Na zjazd przybędą przedstawiciele Dy 

rządów gminnych, posterunków P. P., spe | rekcji Naczelnej Lasów Państwowych — 
cjalnie Inferesując się budżefami gmin, | szef Działu Organizacji I Inspekcji p. Lu- 

dwikiewicz, Główny Inspektor Lasów Pań 
stwowych p. Rosiński, / przewodniczący 

opieką społeczną, wykonaniem: rozporzą 

dzenła pana premiera dotyczącego sty- 

Komiłetu Normalizacyjnego p. inspekior 
Czarnecki, % : 

  

  

    pendystėw gmirnych, bibliofekam! gmin< 
nymi 1 1.-p. Poza tym wojewoda odwie- 
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„„Stwo Polski (R. Wagner). Cykl: „Cuda Pol- 
sk!“ Poznań. 

<= „KURIER WILEŃSKI" z dnia 1 VL. 1937 r. 

© О АМк 
Każdą książkę o Gdańsku, choćby 

tylko turystyczną lub informacyjną, 
trzeba oceniać „akże pod kątem poli- 
tycznym. Takie to już jest miasto i 
talkie wiążą nas z nim stosunki. Os- 
tatnio piękna książka Kilarskiego *) 
nie stanowi pod tym względem wyjąt 
ku. Książka nie jest właśnie politycz 
na, zagadmień tych dotyka tylko ubo 
cznie i bardzo dyskretnie. Poświęco 
na jest w całości dziejom Gdańska, 

jego opisówi, jego pięknu, jego ludno 
ści wreszcie nniejszości polskiej na 
terenie Wolnego Miasta. Wykazuje 
jali ściśle związany jest Gdańsk z Pol 
ską. Autor nie czyni tego jednakże 
ogólnymi wywodami, lecz pracowi- 

tym i dokładnym opisem tych śladów 
4 pamiątek przeszłości, jakie w Gdań 
sku znajdziemy na każdym kroku i 

tych rzeczywistych przejawów pols 
kości, które widzim* tam dzisiaj. 
Wilką zasługą autora jest umiar i os 
trożność. z jako do tych spraw pod 
chodzi. Gdv np. oblicza ilość żywiołu 
priskiego na ferenie Wolnego Miasta. 
mówiac a trudnościach obliczeń, wo- 
bec wielkiej zawodności statystyk u- | 
Tzedowrrh nieza: 

    

  

Huż więc jest Poiaków w mieście, 

а Иц na całym obszarze Wolnego Mia 

sta? Odpowiedzi na te mogą być róż- 

ne Ich dolną granicą są zapewnienia, 

że żywioł nołsłd.. „tu się nie liczy, 

a gdyby ktoś chciał to zrobić, to trud- 

no by było te w liczbach wyrazić” — 

pewno dlatego, że „tu zawsze do Sło- 

wian odnoszono się z niefajonym Iek- 

cewaženiem“. Gėrna granica formuje 

3% па podstawie częstości polskich 

nazw i nazwisk wszędzie spotykanych 

Podstawa pierwszej jest kłamłiwa — 

wniesck z drugłej dla dzisiejszego sta- 

nu rzeczy byłby mylny. Liczby statys- 

tyki urzędowej są zawodne; raz, że 

ona opiera się na „języku potocz- 

nym”, a nie na zgłoszonej narodowoś- 

cł, a powtóre dlatego, że przyznanie 

się choćby tylko do petocznego języka 

polskiego nie zawsze łatwą było rze- 

czą. Pewien poziąć dać mogą liczby 

głosów polskich, cddawanych podczas 

wyborów do seęm: gdańsk*=ga Lecz 

bone nie wszędzie mcgą być miarodaj 

no — są jednak zcamienne dia warun. | 

ków głosowania. Wówczas kiedy te 

warunki może można było uważać za 

normalne — rok. 1920 - liczbę odda» . 

nych głosów polskich można było uz-- 

nać za wytyczną w oznaczeniu ilości 

Polaków; wtedy zaś, kiedy one zaczęły 

się pogarszać, liczba ta zmniejszała się 

а% do chwili, gdy ze zwiększeniem u- 

świadomienie narodowego począł róść 

adpór i konsolidacja polskiego elemen 

ta: od tego czasu iłość głosów pol- 

skich znacznie-się podniosła Że zaś 

zamieszkałi na obszarz» Wolnego Ma 

sta obywalele Rzeczypospolitej Pois 

kiej w praktyce nie otrzym tją obywa 

telstwa póańskiego — nie na podsta- 

wie obowiązujących praw, lecz na рга 

stawie stosowanej reguly — węc 

wzmożenie się tej ilości głosów jest 

zjawiskiem polskim — autochtonicz- 

nym. Aby się policzyć, Połacy gdańs- 

cy opierają się jeszcze na zgloszeniach 

dzieci da polskiej szkoły, na liczbach 

| RZA 

*) Jan Kiłarski — Gdańsk — Wydawni-   
Świeto Druskienik 

160-iecie życiodajnege źródła 
1837—1937 

Któż z nas nie słyszał o Drushie 
mikach? Znamy je jednak stosunko 
wo nie wiele. Nie każdy ma pieniądze 
4 czas przyjechać tu i obejrzeć na wła 
sze oczy ten malowniczy zakątek na 
szych ziem, którym naprawdę może 

my się pochwalić przed innymi, jak 
drogocenną perłą w koronie naszego 
kra ju. 

Miasto to dla nas ma podwójne 
znaczenie. 

1) Jako znane i cenione w całej 
Polsce miejsce kuracyjne, które tysią 
com chorych ludzi ratuje zdrowie i 
życie. 

2) Jako punkt turystyczny i miejs 

te wypoczynkowe, które swą bajecz 
uą pięknością i egzotyką ściąga do sie 

1C rokrocznie całę tłumy wielbicieli 
Piękna, 

Położone 103 m. nad poziomem 
imorzą, wśród rozległych lasów sos 
nowych w pow. grodzieńskim, woj. 
białostockiego, o glebie suchej, sto- 
sunkowo blisko Bałtyku i w sąsiedzt 
wie większych zbiorników wody (Nie   men i kilka jezior) miasto to odpowia 
da w zupełności warunkami klima- 
tycznymi zdrowotności i dobremu sa | 
mopoczuciu chorych. 

członków polskich organizacyj w po 

szczególnych gminach, prowadzą sa- 

modzielne badania i spisy — przy 

czym pownym jest, że w tych wszysi- 

kich wypadkach nie Polak nie zade- 

klaruje swej przynależności do chcej 

narodowości. Na takiej drodz dato 

się określić liczbę Polaków stale za- 

mieszkałych na obszarze Wolnego Mia 

sta na 0,2%, w czym prawie połowa 

posiada prawe obywatcłstwa. Odsetek 

ten jest raczej mniejszy w stosunku 

do rzeczywistości nle będzie przesa- 

dy, gdy się go zaokrągli do 18 proc. 

Ten objektywizm widzimy w ca* 
tym dziale. I to jest główna jego war 
tość — autor mówi wciąż o połskości 
Gdańska, ale nie naciąga faktów, nie 
daje łatwych do podważenia interpre 
tacyi..W ten sposób wiaże Gdańsk z 
Polską istotnymi wiezami, których 
nie sposób zerwać. Dła nas jest rze- 
czą nodstiawowei wagi. byśmv mieli 

te głehoką Świadomość. że Gdańsk 
fest nasz. Ale jednocześnie musimy 
pamiętać, że „naszość* Gdańska jest   

inna, niż Wilna czy Krakowa, źe ina- 
czej tam układał się rozwój dziejowy, 
kułturalny, narodowościowy, a prze 
de wszystkim gospodarczy. Musimy 
to rozumieć, ale mimo to musimy 
czuć zawsze, że Gdańsk 

„miasto niegdyś nasze, będzie 
znowu nasze”. 

* , * 

Jak już powiedzieliśmy wyżej, 
książka Kilarskiego nie nosi charakte 
ru ani politycznego, ani gospodarcze- 
go. Nie jest również przewodnikiem, 
choć, nie powinien iej ominąć żaden 
turysta Gdańsk zwiedzrjący. Książka 
Kilarskiego jest bardzo pięknym opi- 
sem tego pięknego miasta, opisem nie 
banalnym, nie nadużywającym su- 
perlatywów  gromkich słów. Kilar- 
ski potrafił wydobyć to, co można 
nazwać duchem Gdańska i jego miesz 
kańców, potrafił wydobyć nastrój za” 
bytków, ulic, targów. kanałów, portu. 
Książkę czyta się jednym tchem, zwła 
szeza, że zdobią ją bardzo liczne I 
bardzo szeześliwie dobrane ilustracje. 
P'ekna książka. Ost. 

  

Importz Japonii do Sowietów 
Z Japonii nadeszła do ZSSR. nowa par 

tia towarów, jako kołejna rata za nabytą 

przez Japonię do Sowietów kołej wschod- 

nio — chińską. Ciekawym jest przy tym, że 

w latach poprzednich Sowiety importowały 

pc przeprowadzonej „industralizacji”, która 

rzekomo uczyniła z ZSRR. kraj pod wzglę 

dem przemysłowym „samowystarczalny”, tm 

portuje się z Japonii wyłącznie maszyny 

wśród nich najprostsze, jak dynama, móto 

7 Japonii głównie przedmioty ogólnego użyt i ry i t p. Ogółem Japonia dosłarczyla towa 

ku nawet produkty spożywcze. Obecnie zaś | 

  

Owoce konferencii 
w Montreux 

W połowie maja, po 4 DE 
obrad ł dyskusji podpisano w Montreux į 
konwencję pomiędzy Egiptem i 12-oma | 
mocarstwami ;konwencja została uzupeł- | 
niona jeszcze szeregiem doniosłych ane- 
xów, ! według oświadczenia wyjaśniają 
cego, złożonego przez rząd Egipski, 
winna być stosowana także w tych pań- 
stwach, które da iure nie korzystają wię 
cej z kapiłułacji w Egipcie, a więc także | 
i w Niemczech, które nie były wpraw- 
dzie reprezentowane na konfenecji w 
Montreux. lecz przystąpiły następnie do 
konwencji 

<Konwencja i dołączone do niej uzu- 
pełnienia postanawiają, że kompetencje 
funkcjonujących dołąd w Egipcie sądów 
konsularnych państw obcych przechodzą 
na stworzone przez rząd miejscowy „sa- 

dy mieszane”. Sądy te będą sprawowały 
swe funkcje przez okres 12-letni, do dn. 
19 października 1949 roku. Z nadejściem 

oznaczonego terminu istniejąca obecnie 
większość sędziów zagranicznych, urzę- 
dujacych w tych sądach zosianie stopnia 
wo usunięta, aż w końcu będą one skła 
dały się wyłącznie z obywałeli miejsco- 
wych. W ten sposób sądy mieszane złeją 
się w praktyce z istniejącymi obecnie 

ru za 65 milionów rubli. 

podlegali wyłącznie egipcjanie, Po osta 
tecznym wejściu w życie tych reform są- 
downictwo konsularne będzie miało w 
swej kompetencji wyłącznie sprawy do- 
tyczące przynależności państwowej. Kate 
goria osób, które obecnie podlegają są- 
dom konsularnym lub mieszanym została 
nieco rozszerzona, tak, że obecnie za cu- 

dzoziemca uważany jest nie tylko obywa 
tel „państw kapiłulacyjnych"”, lecz także 
obywateł państwa mandałowego lub pro 
tektoratu. 

Małerialnie biorąc, konwencja słanowi 

pewnego rodzaju kompromis pomiędzy 
dążeniami narodu Egipskiego a tenden- 

cjami mocarstw, niewątpliwie jednak sta- 

nowi wyraźny krok ku wzrastającemu u- 
niezałeżnieniu kraju z pod wpływów ob- 
cych. Pomimo to wśród europejskich 
mieszkańców Egipłu panuje naogót za- 
dowolenie. Egipcjanie zaś są raczej roz- 
czarowani, uważając, že uzyskane korzy 
ści bynajmniej nie zaspakajają ich pre- 
łensji. Znaczne zwłaszcza rozgoryczenie 
wywoływał nieraz zaznaczający się brak 
zaufania mocarstw do czystych intencji 
rządu egipskiego i do warłości, bezstron 
ności i sprawności jego  sądowniciwa. 
Ten brak zaufania specjalnie wyraźnie 

trybunałami narodowymi, kłórym dotąd | I niedwuznacznie był podkreślany przez 
  

Giepły, miernie wilgotny klimat, 
czyste powietrze nasycone wonią ży 
wiczną otaczających lasów, pozwala 
ją zaliczyć zdrojowisko  Druskieniki 
do szeregu leśnych stacyj klimatycz 
nych, wskazanych, zwłaszcza dła cha 
rych z nadmiernie pobudliwym ukła 
dem nerwowym. 

Piękno otaczającej przyrody wy 
wierają tu na każdugo jakiś kojący 
wpływ i każe zapomnieć o wszełkich 
troskach życia. 

Poszczególne wilie toną w ogra 
dach 'o bujnej roślinności, wyróżnia 

jacą się wielką ilością rozmaitych 
odmian krzewów i drzew liściowych. 
Czyni to z Druskienik piękną oazę 
wśród ciągnących się na niezmiernej 
przestrzeni wysokopiennvch łasów sa 
suowvch. A te lasy krvia naprawdę 
urocze zakatki, jak okolone pagórka 
mi .Panieńskie oczy* dziką kotliną 
Raizradu i dolne. pełne czaru jezio- 
ra: Grutę, Žigis į Lot. 

TROCHĘ Z HISTORII. 
Druskieniki zawdzięczają swą naz 

wę od wieków bijącym tu źródłom 
słonym i wywodzą się od litewskiego   stowa „Druska“, co oznacza sól. 

W średniowieczu czynną tu była 
warzelnia soli. W końcu zaś XVIII 
stulecia znano już wartość leczniczą 
solanki druskienickiej. Po przepro 
wadzeniu analizy solanki w r. 1837 
zcstało tu założone zdrojowisko, 
które rozwijając się coraz bardziej i 
przechodząc różne koleje, dochowało 
się aż do naszych czasów i w tym 
roku w dn. 30 maja całe społeczeń 
stwo Druskienik obchodzi radosny 
jubileusz 100 letniego istnienia swego 
życiodajnego źródła, które przyniosło 
dła miasta sławę, a dla mieszkańców 

dobrobyt. 
Stało się to jednak nie odrazu. W 

dziejach Druskienik przełom spowo 
dowały głębokie wiercenia i kapitał 
ne inwestycje urządzeń leczniczych 
i sanitarnych w latach od 1930 do 
1936. Zdobyte takim sposobem wało 
ry lecznicze i względnie tani pobyt 
spowodowały, że frekwencja zaczęła 
slale się zwiększać i w ostatnim sez0 
nie roku ubiegłego przekraczała licz 
bę 10,200 osób. 

Na sezon ten przyjeżdża z War 
Szawy, Wilna. Grodna i innvch miej 
scowości około 40 praktykujących le 

karzv. 
W zdrojowisku w r. 1936 wprowa 

dzone zostały „przenisy dieterzne“ 
onracowane przez Radę Naukowa”. 
Pijałnia wody mineralnej w parku 
rad Niemnem zaonafrzona została 
niedawno w urzadzenia do podegrze 
wania wody i utworzono tuż przy 
niej czytelnię pism. 

Jak podawaliśmy, 48-godzinna glo- 
dówka oraz blokada szkoły Wawelberga 
i Rotwanda została zakończona. 

Delegacja studentów była u p. pre- 
miera, który obiecał, że studenci korzy 
stać będą z praktyk wakacyjnych dla 
szkół wyższych. 

Wczoraj o godz. 18 wydano wspólny 
obiad, na który zaproszono p. premiera 
gen. Sławoj-Składkowskiego. 

Z polecenia władz prokuratorskich a- 
resztowano Aleksandra Sendlikowskiego, 

dyrektora administracji dziennika „Jutro”, 
organu pp. Wasiutyńskiego, Marjewskie- 
go I do niedawna Piaseckiego. 

Aresztowanie to nastąpiło wskufek 
skargi złożonej przez prezesa Towarzy. 
stwa Kredytowego Ziemskiego, p. Augu- 
sta Popławskiego, u którego Sendlikow= 
skl był administratorem kilku domów. 

Podczas kontroli ksiąg, prezes Pop- 
tawski wykrył niedobory kasowe na sumę 
80.000 zł. | o defraudacji zameldował 
prokuratorowi, oskarżając administratora. 

‚ S$endlikowskiego aresztowano. Badany 
przyznał się do nadużyć | zeznał, że 

W jednej z restauracyj przy ul. Chmiel- 
nej zatrzymano przypadkowo gangstera 
amerykańskiego, z pochodzenia Polaka, 
36-lefniego Stefana Szponta. Poddano go 
rewizji. W kieszeniach znaleziono dwa re 
wolwery, klikadziesiąt nabojów ! wytry-   

  

  

chy. 

delegację francuską, przez co, nawiasem 
mówiąc, sympatie do Francji zostały moc- 
no zachwiane. Obok tego przykład Tur 
cji i Iranu, gdzie kapitulacje zostały znie 
sions jednym pociągnięciem pióra, jed 
nym rozkazem własnego rządu, działa 
dość rewolłująco na Egipcjan, którzy ciąg 
le jeszcze muszą liczyć się ze zdaniem 
obcym. 

Konwencja, według zdania Egipcjan, 
jest kompromisem, który rani dotkliwie 
ich naradowy honor. Wzrastający w doa- 
ble obecnej nacjonalizm egipski domaga 
się coraz silniej respektowania swych 
dążeń. Pomimo to tak ostra i niespodzie | 
wana krytyka zawartej konwencji nie mo- | 
że być zrozumiana, jeżełi będziemy. pa- 
trzeć na nią wyłącznie za strony meryto- 
rycznej, nla biorąc pod uwagę pewnych 
przesłanek polityki wewnętrznej. 

Konwencja krytykowana jest przede 
wszystkim I najgwałfowniej przez koła 
opozycyjne, kłóre starają się wyzyskać 
ją celem zdyskredytowania obecnego rzą 
du w oczach społeczeństwa. Moment ten 
jest tym bardziej ważki, że po mającej 
niebawem nastąpić koronacji młodego 
króla INahas Pasza, obecny szef polityki 
egipskiej, usunie się, składając władzę 
w tręcs nowego monarchy. e 

Druskieniki zdobyły więc wszel- 
kie warunki do swego dalszego roz- 
woju i swej popularności. Sama natu 
ra obdarzyła je we wszelkie wygody 
życia. Lasy otaczające miasto są dos 
konałą atrakcją dla mieszkańców i 
gości, jako miejsca wyprawy na ja 
gody i grzyby, a rzeki i jeziora umoż 
liwiają rozwój rybołówstwa i dają 
niezłe zarobki dla ludności. 

Jeśli więc porównamy  Druskie- 
niki z przed stu łaty, z ich obecnym 
stanem, to może nigdy na naszych 
ziemiach nie spostrzeżemy takiego 
wielkiego wpływu nawki, techniki i 
racjonalnej pracy jak w rozwoju te- 
ga ośrodka — świadczą o tym najwy 
mowniej: 

ZAKŁADY LECZNICZE. 

Wielkie bogactwo naturalne Dru 
skienik zostało wszechstronnie wyzy 
skane przez wprowadzenie nowocze 
snych urządzeń technicznych. 

Przypatrzmy się tylko zakładowi 
kąpielowemu. Gmach zaopatrzony 
jest w urządzenia wentylacyjne i cen 
tralne ogrzewania, i mieści w sobie 
około 140 sal i łazienek, a prócz tego 
pesiada osobne: kąpiele solankowe 

(hb i pół %0) w oddz. I 1 II klasy dla 
dorosłych i (2 i pół *%* dla dzieci £ 
odrębną odpoczywalnią. 

Przeplukiwanie ginekologiezne s0- 
lanką w specjalnych gabinetach. 

Przepłukiwanie jelit — słabą s0-   
tanką (system „gymnacolon“). 
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$ensacje dnia 
Premier życzy smacznego 

P. premier nle przyszedł, fłumacząc 
się nawałem pracy, lecz nadesłał list na- 
stępującej treści: 

„Dziękuję za zaproszenie na oblad. 
Nie kuszę się o konkurencję w apetycie 
z powodu braku treningu. Zaznaczam 
skromnie, że w Panów wieku za głodów= 
kę uważałem brak sześciu sznycił na ©- 
blad. Smacznego! Sławoj-Składkowski”. 

Aresztowanie dyrektora „Jutra“ 
przywłaszczone 80.000 zł. „włożył w 
Imprezę wydawniczą pisma „Jutro”. 

Dalsze dochodzenie w tej niezwykłej 
sprawie trwa | rozszerza się na inne oso 
by, które pośrednio współdziałały w tej 
aferze. : : 

Jak wladomo „Jutro“ przestaio wycho 
dzić od kliku dni. Przed klikoma tygod 
niami w „pismie tym nastąpił rozłam, na 
skutek którego wystąpiła liczna grupa 
współpracowników ze Stanisławem Pia- 
seckim i twórcą O. N. R., Mosdorłem na 
czele. 

Pismo „łufro” zbliżone było do kół 
nielegalnego O. N. R. Powodem likwi- 
dacji pisma jest bankructwo finansowe. 

Gangster amerykański w Warszawie 
Gangster amerykański ma na sumieniu 

kilka napadów bandyckich w Nowym Jor 
ku, w czasie których zamordował cztery 
osoby. Policja amerykańska była bezrad 
na, gdyż Szpont dopuszczał się prze- 
stępstw w niezwykle sprytny sposób. 

Dopiero po napadzie na dom banko | 
wy w Detroit policja wpadła na jego śla 
dy. Gangster, czując palący się pod no- 
gami grunt, wsiadł pokryjomu na okręt 
1 przyjechał do Francji. W Paryżu doko- 
nał kilku napadów, po czym na osiach 
wagonu przybył przez Niemcy do Polski. 

Przed kilku dnlami Szpont zjawił się 
w Warszawie. Upatrzył właśnie jeden x 
banków, na który miał wykonać ramach. 
Przypadkowa awanfiura w barze zgubiła 
go. Będzie on wydany władzom amery- 

kańskim. 

Proces Doboszyńskiego 
Proces inż. Adama Doboszyńskego o 

najazd zbrojny na Myślenice, jak wiado- 
mo, odbędzie się 14 czerwca w krakow- 
skim Sądzie Okręgowym przed ławą 
przysięgłych. Przed kilkoma dniami zosta 
ła już wylosowana odpowiednia ilość 
przysięgłych I ich zastępców, z pośród 
których złożona zostanie ława przyslęg- 
łych dła osądzenia sprawy Doboszyńskie- 

«go. Wylosowano 30 sędziów I 15 zastęp 
ców. Z tej liczby wyłosowana będzie ta- 
wa przysięgłych: 12 sędziów ! 2 zastęp- 
<ów. 

* Clekawy jest skład zawodowy przy: 
sięgłych I ich zastępców: Oto na 45 na- 
zwisk (30 sędziów i 15 zastępców) znaj. 
dujemy: 17 emerytów wojskowych (5 puł 
kowników, 4 podpułkowników, 4 majo- 
rów, 3 kapiłanów I 1 chorąży); 23 emery 
tów cywilnych państwowych i samorządo 
wych (w tym 5 emeryljowanych profeso- 
rów i wizytatorów, 2 emerytowanych sfa- 
rostówj. Razem 40 emerytów. Z pozosta- 
łych sędziów przysięgłych mamy: 1 dy- 
rektora banku, 1 właściciela realności I 4 
administratora realności. Przy dwóch na- 
zwiskach brak zawodów. 

Płukanie i wziewanie gardła w in- 
hałatorium posiadającym sale do 
wziewań ogólnych, solankowych — 
suchych i wilgotnych i solankowo— 
aromatycznych itp. 

Potym kąpiełe kwasowęglowe, ką. 
piele tlenowe, kąpie.e powierzchno- 
wodne mają równie” swoje osobne 
oddziały i gabinety. 

JEDYNY W POŁSCE. 

Druskieniki również mogą się posz 
czycić jedynym w Polsce zakładem 
leczniczym stosowania słońca, powie 
trza i ruchu im. Dr. E. Lewickiej. 

Zakład ten obejmuje trzy duże te 
reny: dla pań, panów i dzieci Tereny 
te są kompletnie izolowane od siebie. 
Siužą do tego celu specjalnie wypla- 
nowane, piaszczyste, południowe zba 
cza gór porosłe lasem sosnowym. Na 
zkoczach tych urządzone są plaże 0, 
kolejno wzrastaiącym nastonecznie- 
niu. oraz trawniki zacienione drze- 
wami. с 

Na terenach mieszczą się też bołską 

bieżnie i baseny z brodzikami. 

W zakładzie tym stosują się zą- 
biegi: naświetlania i nagrzewanie sło 
ńcem, kąpiele powietrzne ruch indy- 
widualizowany w postaci gimnastyki, 
oraz gier ruchowo — sportowych itp. 

UWADZE TURYSTÓW I CHORYCH. 

Można polecić Druskieniki nie 
tylko jako miejsce kuracyjne i odpo-
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„KURIER WILEŃSKI” z dnia 4 VI. 1937 r. 

laczego komunizm 
opanował Rosję? 

Psychopatologia „duszy rosyjskiej 
Dlaczego komunizm zwyciężył tak 

latwo w Rosji, podczas gdy gdziein 
dziej natrafia na tak zażarty opór in 
jtynktu samozachowawczego naro- 
dów?Argument orientalnej bierności 
rosyjskiej nie jest tu wystarczający. 
Marksizm i komunizm musiał natra 
fić w Rosji na grunt szczególnie sprzy 
jający, na którym mógł szybko zakieł 
kować i tak bujnie się rozwinąć. 

Na Zachodzie wiele się mówi o t. 
żw. „lame słave* (,duszy słowiań- 
skiej'*), tajemniczej i trudnej do zgłę 
bsienia dla Europejczyka. W rzeczy- 
wisłości idzie tu nietyle o „„ł'ame sla- 
ve', — bo i my Polacy też jesteśmy 
Słowianami — lecz o „duszę rosyj- 
ską”, której niezwyłktość i przepast 
ność opiewała tak fascynująco rosyj 
ska literatura przedrewolucyjna. Dzi 
'wy i paranormałności tej duszy poz 
"nał Zachód z dzieł Dostojewskiego, 
Tołstoja, Gogoła, które były dlań swe 
go czasu istnym objawieniem. Słynne 
„problemy karamazowskie“, duszna, 
apokaliptyczna atmosfera „Biesėw“, 
czy ,.Zbrodni i kary“ Dostojewskiego 
przedstawiały tę zagadkę rosvjskości 
W postonj melistał Inn + 

Otóż analiza psychologiczna i hi- 
storyczno — socjologiczna tej jedy 
nej w swoim rodzaju mistyki, tak 
charakterystycznej dla rosyjskiego 
Wschodu, może nam dać odpowiedź 
na wyżej postawione pytanie. „„Duszę 
rosyjską”, przesyconą na wskroś mi- 
stycyzmem religijnym „nurtowaly ой 
wiecznie zagadnienia „pryncypial- 
ne': stosumku człowieka do Boga о- 
raz pochodzenia zła i cierpienia w 
świecie. Znamy z psyckopatologii zja 
wisko schizofrenii, czyli rozszczepie- 
nia osobowości (zwane także amhi- 
walencją). Polega ona na pomiesza 

"nin dwm uczuć sprzecznych: miłości 
i nienawiści, obawy i podziwu, wstrę 
tu i zachwytu. Zjawisko to jest pięt 
rem specjalnym „duszy rosyjskiej". 
Przerzuca się ona z łatwością z iednej 
skrajności w drugą, bez żadnych 
przejść pośrednich, chwiejąc się nie 
łezpiecznie między ekstremami (.,sze 

   а лаЗЯ 

  

  
„EE EA ROA RY RY ZO CYC CY CE COCA DWA 

rokaja natura'). Miłość i dążenie do 
Boga („bogoiskatielstwo“) przeradza 
ł sk tam nagle w nienawiść, co pot 
wierdza nam historia rosyjskiego ate 
izmu, graniczącego ze swym skraj. 
nym przeciwieństwem, fanatyczną 
religijnością. Jedynie tylko Rosjanie 
mogli tak łatwo uczynić sobie z nega 
cii Boga („Boga niet') mową religię 

bezbożnictwa. Podobnie wstręt i oba 
wa przd złem miały w duszy rosyj 
skiej tendencję do przeobrażenia się 
w zachwyt i podziw. Znamy tę „idće 
fixe' z literatury rosyjskiej: do dobra 
idzie się przez zło. Aby się przebóst- 
wić, udoskonalić, trzeba wprzód sko 
sztować wsz: stkch zbrodni, trzeba 
poznać zło, aż do korzenia. A. P. A.) 

  
Bogato iluminowana brama wiodąca na Wystawę, na płacu de la Concorde w 

Paryżu. 

UEMREZYCZE RRS DES ES ENN TTT IKI 

Jedna w życiu jest maksyma, 
Kłórej niech się każdy Irzyma, 
Gdy skleroza na cię dybie 
Zdrowie znajdziesz jeno w RYBIE. 

  

  

  

  

  

  

  

w. 

IRYGACJE i    
—————- 

| WRZE AREK ODA TATTY TAAAK POTOP OOEW OCZACH 

'czynkowe, lecz i jako miejsce rozryw 
kowe, które zapewnia cła swoich goś 
ci miły, przyjemny i wesoły pobyt. 

Komisja Zdrojowa zapewnia co- 
dziennie koncerty w Parku Zdrojo 
wym i utrzymuje Kasyno Zdrojowe, 
w którym kuracjusz i goście znajdują 
poza restauracją Klub Bridżowy, czy 
czytelnię oraz gry i zabawy taneczne. 
„Ponadto Komi.ja posieda na jezio- 
rach przystani z łodźmi spacerowy- 
mi. Towarzystwo zaś przyjaciół Dru- 
skien'k organizuje wycieczki i imnre 

zy rozrywkowe, utrzymuje schronis 
ko z przvstanią nad jeziorem Łoat, 
oraz korty tenisowe na Pogance. Po 
za tym urozmaicenie pobytu nmożli- 
wiają gościrine wvstepv artystów 
scen polskich, dancingi i kino. 

CZĘSTO TU GOŚCIŁ 

i szczególną miłością otaczał to mia* 
sto Marszałek J. Piłsudski. Społeczeń 
stwo Druskienik odnos-ąc się z wiel- 
kim pietyzmem do osoby swego Do- 
stojnego Gościa i Protcktora posta- 
wiło oraz przy okazj: 100-letniego ju- 
bileuszu istnienia i rozwoju Druskie' 
nik, celem uczczenia Jego pamięci u- 
mieścić płyte z odpowiednim nani- 
sem w dworku gdzie On czesto lubił 
gościć i zachowa čdworek jako sank* 
tuarium Narodowe dla pamięci przy* 
szłych pokoleń. 
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ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

SOLANKA DO PICIĄ 

KĄPIELE 
ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA, 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Inform : Dyrekcja Zakładu | Komisja Zdrojowa w Druskienikach, 
Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orhisu* 

  

  

  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

Związek 
w kraju | zagranicą 

Przemówienie Dyrektora Dru- 
skienik sen. Witolda Abramo- 
wicza na obchadzie 100-lecia 

uzdrowiska 
,/W znanym przepiękńym opisie, 
pełnym głębokich myśli i czaru poezji 
Marszałek Piłsudski zobrazował isto 
tę Druskienik i ich przeznaczenie. 

W myśl wytkniętego celu dźwig- 
nął Druskieniki z upadku i ruiny, po 
lerając wyjęcie ich z rąk prywatnych 
i przekazanie państwu dla służby 
zdrowiu publicznemu. 

Zgodnie z wolą i decyzją Marszał 
ka Druskieniki, jak wiadomo, zostały 
w roku 1930 nabyte przez B. G. Kr. 
w celu oddania skarbowi państwa. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
daisza linia rozwojowa Druskienik, 
przez myśl ludzką kierowana, była 
zgodna z ich wartością i przeznacze 
niem. . 
Bezcenne skarby, którymi przyroda 
tak hojnie wyposażyła zdrojowisko, 
s oddane do użytku publicznego. 

Nie jest przeto ważnym, że praw 
ny właściciel B. G. Kr. nie może ze 
względów formalnych prowadzić 
przedsiębiorstwa we własnym zakre 
sie, dąży do wycofania włożonego na 
kupno Druskienik kapitału i do prze 
kszania tytułu własności. Nie ma wiel 
kiego znaczenia, że skarb państwa ze 
wzsledów budżetowych nie kwapi się 

Wędrownik. z spłatą Bankowi wydatkowanych 

   Walka ze szkodnikami 
leśnymi 

Wbież. roku silnie wystąpiła osutka. Ja- 

ko środek profilaktyczny, zabezpieczający 

przed zakażeniem upraw w roku przyszłym, 

zcstanie zastosowane skrapiamie upraw sos- 

nowych w wieku 1-4 lat 2 proce. roztworem 

| cieczy bordoskiej na powierzchni ca 3500 ha 

w okresie od połowy lipca do połowy sierp- 

nia r. b. 

Siarczan miedzi, potrzebny do przyrzą- 

dzenia cieczy borcoskiej, zostanie zakupiony 

| za pośrednictwem Dyrekcji Naczelnej L. P. 

Największe nasilenie osutki stwierdzono 

w Nadleśnictwach: Biały-Brzeg, Druskieniki, 

i Grodno, Międzyrzecze, Mustejki, Orany, 

; Smargonie, Troki, Wilno (ponad 150 ha w 

| nadleśnictwie). 

Lustracja Nadleśnictw 
Dnia 27 maja rb. Dyrektor Lasów Państ- 

' wowych Edward Szemioth, w towarzystwie 

pp Inspektorów Bonasewicza i Sarosiaka, 

wyjechał na lustrację nadleśnictw: Druskie- 

niki, Porzecze, Berszty i Kotra. 

pieniędzy i ociąga się z przewłasz 
czeniem Druskienik. 

Nie to, że Z. U. P. w obawie przed 
niewygodną kalkulacją handlową u- 
chyla propozycje nabycia zdrojowis 
ka, w którym tysiące ubezpieczonych 
mogłyby otrzymywać należne im 
Świadcznia chorobowe. 

Duch opiekuńczy Druskienik z po 

błażliwym uśmiechem będzie się przy 
g'adał małostkowym troskom i zabie 
gom ludzkim, a odwieczne przyrodzo 
ne wartości zdrojowiska będą nadal 
służyły ku pożytkowi cierpiącej ludz- 
kości. 

Druskieniki święcą w tym roku 
100 letnią roeznice istuienia та* За йт 
zdrojowego, 100 lat! Jest to okres, 
który obejmuje kilka pokoleń rodu 
ludzkiego, jest to okres, w którym 
powstają ubadaią państwa i narody. 

przekształcają się ustroje społeczne, 
zmie-iaią się obyczaje i kodeksv. ra- 

dza się nowe pojecia 1 idee, a postępy 

nauki, sztuki i techniki do niepozna- 
nia zmieniaja wars: 6 źweią ludzkie 
%0, nadała odmienny wyg!” ” 

memu człowiekowi iak i iego twór- 
czośri. 

Jeśli przyjrzymy się życin nasze 
'g0 społeczeństwa z przed 100 latv, to. 
niezawodnie stwiondzimv że nnłvwa 

ło ono w warunkach całkowicie in- 
nych niż czasy checene. 

Rok 1837. Fpoka romantyzmu, 
po upadku Powstania Listopadowego     

Dializy 
Juliusz przyszedł do mnie z kłopotliwym 

wyznaniem: 

r Wiesz? Zakochałem się. 

r Winszuję. 

> Co robić? 
=— A no oświadcz się. 

> Myślisz? 
«— Oczywiście! 

Wynikiem tej rozmowy była wizyta Juliu 

szą u Kazi. 

— A to pan? Proszę, proszę, niech pan 

siada. 
— Dziękuję. Przyszedłem do pani, żeby 

powiedzieć... 
Poczem zapanowało milczenie. Po pięciu 

minutach Juliusz odezwał się, że pogoda jest 

piękna. Potem mówili o kwiatach, o wysta. 

wie paryskiej, o książkach, o wakacjach, no 

1 cczywiście © urbanistyce. Wreszcie Juliusz 

zdobył się na odwagę i powiedział Kazi, że 

ją kocha nad życie i że byłby szczęśliwy, 

gdyby... 

Kazia odpowiedziła na to, że niestety nie 

może odpowiedzieć wzajemnością. Męžezyz- 

na zwykle pyta w takich wypadkach, czy mo 

że mieć jakąś nadzieję, i Juliusz pytanie ta- 

kie postawił. Kobieta wówczas odpowiada, 
że oświadczającego bardzo szanuje i lubi, 

zle niestety nie czuje doń głębokiej miłości. 

Tak zrobiła i Kazia. Mężczyzna powinien wo 

bec tego spytać czy ukochana pozwoli po- 

zestać jej przyjacielem. Ale Julinsz zgłupiał 

i zapytał: 

— Ale dlaczego pani nie może mnie po 

kochać? 

A panna Kazia odpowiedziała: 

— Marzę o mężczyźnie, któryby kochał 

mię tak, że skoczyłby dla mnie w ogień i 

wćdę. a pan taki spokojny... tagi flegma- 

tyczny... 

Na skutek tej rozmowy Juliusz znowu 

zjawił się u mnie: 

— (o robić? 

Radziliśmy długo, a w wynikn rozmowy 

Jiuliusz zwiedził pewien staw pod Wilnem 

z kawałkiem sznurka z uczepionym na nim 

olowianym ciężarkiem. Potem udał się do 

Kazi i namówił ją na przyjacielską wycieczkę 

za miasto. Kiedy przyszli nad staw Kazio 

buch! — Jak był, w ubraniu skoczył do wo 

dy. 

— (o pan robil — zawołała Kazia. 

— Dła pani gotów jestem skoczyć w 0- 

gień i wodę — krzyczał straszliwym głosem 

+iliusz, stojąe po kostki w wodzie. — Życie 
bez pani nie posiada dla mnie uroku — to 
mówiąc zagłębił się po kolana. | 

—. Niech pan wyłazi. 

— Ach! Jak tu głęboko! — i zagłębił się 

po pas, 
— Jdę sobie! 

— Żegnaj najdroższa! — desperatowi wo 
da dochodziła już do piersi. 

—- Pan przecież nie umie pływać. 

— Jak kamień—zawołał Juliusz. Woda 

dochodziła już mu do szyi. 

— Nie mogę pozwolić żeby pan dla mnie... 

żeby pan przeze mnie... 

Nieszczęśnik już się zanurzył zupełnie. 

Pabna krzyknęła, ale głowa Juliusza raz jesz 
cze się wynurzyła. 

= Že—-e—gnaj... 
+ Ach, c6ž ja zrobię bez ciebie.. 

*— Przecie mnie nie kochasz.. 

— Kocham... kocham... 

— To tylko dlatego, że stoję na progu 

śmiercj... 

— Nie, nie... Widzę, jak mnie kochasz... 

jsk gotów pan dla mnie... 

— Na śmierć... na śmierć... 5 

— I ja... i ja — spazmatycznie łkała Ka- 

zia, roztwierając ramiona. 

— |] wyjdziesz za mnie? 

— Tak... tak... z radością! 

nieziszczone tęsknoty do wolności, 
niejasne przeczucia nadejścia wiosny 
lwdów, nadzieje na odrodzenie ojczy 
zny z łaski opatrzości, a z drugiej 
sbrony stopniowe przystosowanie się 
do wymogów i rygorów rządu zabor 
czego, pogodzenie się „ odseparowa 
niem Litwy od Korony — nadawało 
specjalne piętno życiu społeczeństwa 
na tutejszym terenie. 

Poglądy polityczne, stosunki spo 
łeczne, warunki materialne, obyczaje 
towarzyskie, wymagania kulturalne 
jakże różniły się 100 lat temu od cza 
sów dzisiejszych. 

Nie też dziwnego, że licha wios- 

czyna Druskieniki w r. 1837, złożo 

va zaledwie z kilkunastu chałup. w 

których gospodarze przyjmowali przy 

jezdnych kuracjuszy i służyli im ką- 
pielą solankową w drewnianych ka* 
dziach, która to kąpiel okazywała się 
wielce pomocną na kołtuny, — tamte 
Druskieniki w niczym nie bvłv podob 
ne do dzisiejszego zdrojowiska, któ 
re posiada zakład zdrojowy wyposa 
żony we wszelkie nowoczesne urzą- 
dzenia lecznicze, które jest obsługi 
wane przez źródła solankowe wywier 
cone na głębokości przeszło 300 mtr., 
które jest zaonatrzone w wodociag, 
które liczą setki will i pensionatów, 
w którym ordvnnie do 40 lekarzy i 
w którym przebywa nrzeszło 10 tys. 
kuracjnszów w sezonie. 

Różnica między Druskienikami 100 

    

Wiadomości radiowe 
CUDZE CHWALICIE. 

Lato pięknie się zapowiada Wakacje, ur- 

lcpy, upragnione wywczasy. Dokąd jechać? 

Jak pożytecznie spędzić okres wypoczynku? 

Wybór jest trudny. Rada jeszcze trudniej- 

sza. Ale czy byliście Państwo w Druskieni- 

kach? Właśnie obchodzono tam 100-lecie ist 

mienia zakładu zdrojowego. Pogadanka radia 

wa Tadeusza Łopałewskiego we wtorek, © 

godz, 17.50 poświęcona będzie Druskienikom. 

WSPÓŁCZESNA PIEŚŃ RÓŻNYCH 
NARODÓW 
przez rado. 

We wtorek dnia Ф czerwca usłyszą radio- 

słuchacze o godz. 19,15 ciekawą audycję mu- 

zyczną w wykonaniu Marii Sokół i Antonie 

go Rudniekiego. Będzie „Współczesna 

pieśń różnych narodów*, W programie małę 

znane pieśni rosyjskich, niemieckich, angieł 
skich, węgierskich ji francuskich kompozyte 

rów. Nazwiska: Strawiński, Marx, Kreisłer, 

Strauss, Bela Bartok, Cyril Scott, Revel, Ro- 

ussel dają gwarancję wysokiego poziomu 

audycji. 

KRAKOWSKI KWARTET SCHRAMMLA 
przed mikrofonem. 

Dnia 1 czerwca nadany zostanie na fali 

ogólnopolskiej koncert Krakowskiego Kwar- 

tetu Schrammla o godz. 21,05. Lublany ten 

zespół odegra melodyjne, wdzięczne utwory, 

objęte ogólnym tytułem „W lasku wiedeń* 

skim”. Tegoż dnia o godzinie wcześniejszej, 

bo o 20,00 transmituje Polskie Radio koncert 

z Parku „Hełtenów* w Łodzi w wykonaniu 

Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Sewe 

ryna Pietruszki. W programie utwory popu- 

larne. 

OPOWIADANIE Z ŻYCIA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO. 

w programie Warszawy II. 

W programie Warszawy II w dniu f-go 
czerwca o godz. 23,00 odczytane zostanie 

„Opowiadanie Józefa Piłsudskiego z czasów 

jego pobytu w szpitalu więziennym w Pe- 

tersburgu*. Jest to fragment z niewydanych 
pamiętników Stanisława Szpotańskiego, któ- 

ry poprzedzi wstępem prof. Henryk Moś- 

cieki. 

to. 

CZYM JEST TWÓJ TATUŚ? 
"Taki tytuł nosi cykl audycyj dziecięcych, 

nadanych przez Rozgłośnię Wiłeńską. Chas 

dz! w nich o pokazanie dzieciom wartości 

każdej pracy, zwłaszcza fizycznej, dla ogółi 

sq ołeczeństwa. 

We wtorek dnia 1 czerwca o godz. 16.09 

Ciocia Hala opowie dzieciom o pracy og- 

rodnika, o ciężkim znoju uprawy ziemi pad 
warzywa i kwiaty. Audycja nadawana bę- 

dzie z, Wileńskiej Szkoły: Osrodniczej, gdzie 

de pracy ogrodniczej na własnym gospodńr 

stwie przygotowuje się pod kierunkiem doś: 

wiadczonych ogrodników młodzież wiejska. 

       
  

+ się gw Tę 

|pnzy PRZEZIĘBIENIU 
GRYPIE:KATARZEJ     

        
  

— | nie każesz mi skakać w ogień? 

— Nie... wiem, że jesteś dla mnie gotów 

na wszystko, a nie chcę cię utracić! 

Na te słowa Juliusz wygramolił się na 

brzeg i... > 

„A — jak w amerykańskim filmie. - 

pocalowali się. Ю ` 

L i ak my 

Nie trzeba dodawać, że w czasie calej ces 

remonii Juliusz siedział sobie na dnie, gdyż 

wody było w tym miejscu najwyżej półtora 

mietra Ale to tajemnica i nie mówcie tego 

pani Kazi. D. T. F. 

  

lat temu a ich stanem obecnym wyda 

je się nam o tyle znaczna, o ile zna* 

cznym jest przeobrażerie życia ludz- 
kiego, które w okresie 100 lat nastę 
puje. 

Zupełnie inne znaczenie ma okres 
słulecia w życiu przyrody. Tam, 

gdzie stajemy wobec praw wiecznych 

gdzie porządek rzeczy nie myślą ludz 

ką jest ustanawiany, gdzie dzieła 
przyrody nie na dziesiątki lat, lecz 
na tysiąclecia są liczone, tam okres 
100 lat staje się przemiiającą chwilą 
bez widocznego wpływu. z 

Krajobraz i piękno  Druskienik 
nie przez artvstę malarza zostało stwo 
rzone, bogactwo roślinrości nie na pla 

nie inżyniera — ogrodnika  osnute, 

wzgórza, doliny i wąwozy nie archi 
tekt zbudował, koryto i brzegi Niem* 
na nie rzeźbiarz wyrzeżbił. nurty rzek 

i tonie iezior nie z wodociągu powsta! 
ły. a solanka bez receptv lekarza ze 

ż1ódeł wytrysła i borowina nie w ap 
tece spreparowana zósłtołą, 

W przeciagu swej długiej, niejed 

no stulerie Fczącei historii Drnskieni 

ki przechodziły zmienne losów koleje 
Zmieniali sie właścicie'e, przychodzi 

ły iodchodiły zarządy. przemijały 
władze państwowe, mrzesuwały się 

granice, — Druskien'ei trwają piek- 
nem nrzyrodv nrzyozdokione, darzą 

cierniącą ludzkość czystym powie- 
trzem, nasyconym balsamem lasów 
sosnowych, koją stargane nerwy. cl- 
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„KURJER WIŁEŃSKI” z dnia t Vi. 1937 r. 

fęlne wydanie piom Marszałka Józefa Płgndskiego 
Z zapowiadanego pełnego wyda- 

nia pism Józefa Piłsudskiego ukaza- 
Ty się dwa pierwsze tomy. Już sama 
estetyczna okładka, czytełny druk i 
perządny papier czynią miłe wraże- 
nie. Za kartą tytułową umieszczono 
ładnie odbite fotografie Piłsudskie- 
go z epoki, w której powstały pisma, 
zawarte w danym tomie. Ponadto u* 
mieszczono w nich także kilka fasci- 
mile rękopisów, co pozwała nam śle 
dzić charakterystyczne zmiany pisma 
tego niezwykłego człowieka. 

'Treść tomów jest równie niezwy- 
kła. Czytelnik, któremu z nazwis- 
kiem autora łączy się potężna postać 
Wielkiego Marszałka, wskrzesiciela i 
kudowniczego Państwa Polskiego, za 
pewne dozna dziwnego uczucia, kie- 
dy zapozna się z treścią pierwszego 
tomu. Bo są to pierwsze kroki pisa- 
rza i pierwsze czyny działacza. Ktoś, 
kto pamięta csiwiałego Marszałka, tu 
nagle zapoznaje się z młodzieńcem, 
po tym dojrzewającym mężem; ktoś 
kto pamięta mistrzowską formę, w 
jakiej niezwykła ta umysłowość u 
miała się wypowiadać, będzie może 

, uderzony takim nieznanym sobie Pił- 
audskim. Najpierw kowiem parę do* 
,kumentów o charakterze formalnym. 
Dckumentv z bardzo wczesnej mło- 
došei. kiedu Piłsndski studiuje na u- 
niwersytecie w Charkowie i przenosi 
się do Dorpatu. Potem dokument — 
chociaż prośba urzędowa, a jednak 
pełen wstrząsającej treści — to pis- 

mo do ministra o przeniesienie z Kie 
reńska, jakietś odległej svberviskiej 
miejscowości pa eszcze dalszy Sacha 
lin, gdzie przebywa na wygnaniu 
brat Rronisław. Patem jesteśmy już 
z powrotem na Litwie. 

Czytamy szereg korespondencyj 
do londyńskiego „Przedświtu* z lat 
1883—4. Oddychamy duszną atmos 
fcrą Litwy z końca ubiegłego wieku, 
ókiedy nie ustawały prześladowania 
-Fozpoczęte jeszcze przez Murawiewa. 
kiedy w wyniku tych prześladowań 
po wierzchu życia społecznego pleni 
s'ę ugoda z najeźdźcą, ale wewnątrz 
w podziemiach konspiraeji gotuje się 
nowy bunt, wre praca naa uświado- 
miemiem nowych młodszych warstw 
szołecznych, aby je zaprawić do nrzy 
szłej walki o wyzwolenie społeczne i 
narodowe. Piłsudski chłoszcze te prą- 

dy ugody i zdaje sprawe z postępów 
rucau robotniezego, opisuje stosunki 
społeczne, wiele się rozwodzi nad pa 
lącą wówczas kwestią żydowską, ale 

"przede wszystkim donosi o położeniu 
Fcs* stara się zapoznać społeczeńst 
wo polskie z rzeczywistością rosvj- 
ską, pragnie ukazać „arat w prawdzi 
wym świetle, ten carat, którego znisz 

czenie jest palącym, nigdy Piłsudskie 
go nieopuszczalnym pragnieniem. 

Następny okres pracy pisarskiej 
Piłsudskiego, to artykuły ogłoszone 
w.tajnym  „Robotniku*. Piłsudski 
przenosi się do Królestwa, aby przez 

;. parę lat nie tylko pisywać artykuły 
i odezwy do „Robotnika*, ale aby 
stojąc faktycznie na czele ruchu pol- 
skiego spełniać też ciężką pracę ze 
eera, drukarza, a nawet kolportera 
tego tajnego pisma. które miało bu- 
dzić do nowej walki nowe warstwy 
społeczne w Polsce. Okres ten zamy 
ka się r. 1900, to jest aresztowaniem 
Piłsudskiego w przypadkowa odkry- 

szą ustrenia i powagą odwiecznego 

Niemna. przywracają zorowie swymi 

źródłami. 

Nie to, że w czasach dawnych 
Krzyżacy czynili tu swoje wypady, 
wykarzystując źródła solankowe za- 

kładali warzelnie i Druskieniki Salce 
nikami przezwali. Nie to, że rabunko 
wa gospodarka przetrzebiła puszcze 
dziew'cze, tak, iż królowie Zygmunt 
August i Władysław IV musieli usta 
wodawstwem leśnym tę sprawę Tre- 
gulować. Ne to, że za Stanisława Au 
gusta badania źródeł druskienickhich 
nie dały pozytywnych wyników. Nie 
to, że za czasów rosyjskich Druskie 
niki podpadły pod wpływ Petersbur 
ga i zostały zeszpecone budowlami 
stylu obcego. Przeżyły Druskieniki 
spustoszenie wojny światowej, kiedy 
ustępujące wojska rosyjskie dokana- 
łv zniszczenia domów i rabunku mie 
nia, a nadchodzące wojska niemiec 
kie zbomhardowaly miasteczko, kto 
Ta strawily požary. 

Nic to, że po wojnie prywatna go 
spodarka, obciążając majątek długa 

mi, zużytymi na cele postronne, do- 
prowadziła zdrojowisko do ruiny i 
licytacji . 
Pomimo wszystkie trudności, prze 

szkody i klęski istota Druskienik po 
została nietknięta, a przeznaczenie 
ich — służba zdrowiu publicznemu 
= jest nadal wykonywane niezmien- 

- nie.   

tej przez żandarmerię rosyjską łódz- 
kiej drukarni „Robotnika. 

Okres następny życia Piłsudskie 
g> to lata rewolucyjne 1901—1908. 
Pisma wtedy powstałe mieszczą się 
w tomie drugim Pism Zbiorewych. 
Tu myśl Piłsudskiego wznosi swój 
lot do ogólno - narodowych probie- 
mów. W tych latach zapowiadana w 
poprzednim okresie walka bezpośred 
nia z najazdem zaczyna się realizo- 
wać. Padają pierwsze strzały w wal- 
€e z earatem. W pewnej chwili zdaje 
się, že Polska jest w przededniu ogól 
nego powstania, bo wr: *nie rewo!u- 
cyjne ogarnia najszersze masy. Pił- 
sudski już czuje się wodzem całego 
ruchu. Ale przychodzi klęska. Carat 
pokonuje rewolucję. Nie obniża to 
lotu myśli Piłsedskiego. Przeciwnie 
niepowodzenie zmusza go do wydoby 
cia największym wysiłkiem ducha i 
wołi przygotowania dalszej walki w 
następnym etapie zmagań o wolność 
Polski. Pisma jego z owego czasu po- 
ruszają najgłębsze problemy wałki, 
uczą o żelaznych jej prawachi wska- 
zują drogę do wydarcia losowi zwy 
cięstwa. Zastanawiając się nad przy 
czynami upadku rewolucji stwierdza, 
że obok siły rozmachu rewolucvjne- 
ge. obok moralnej potęgi nastroju re 
wołucyjnego, nie wolno zapominać o 
„fumkeji siły”, o brutalnej sile fizy” 
€znej, która przede wszystkim musi 
być starannie zorganizowana, potem 
wyćwiczona, aby w odpowiednim 
momencie rzucona na szałę wypad- 
ków dziejowych. mogła dać narodo- 
wi zwycięstwo. Chociaż sprawy czy- 
sto militarne jeszcze nie są przedmio 
tem utworów zawartych w drugim 
tomie, to jednak przebija z nich jas- 
na głebiej ukryta mvśl, że w duszy 
Piłsudskiego konieczność wyszsale 
nia wojskowego młodzieży polskiej 
fest już aktualnym postulatem. do 
którego realizacii wkrótce sam hbę- 
dzie mnsiał przystąpić. 

Obok tv-h traktatów. które poru 
szają najgłebsze problemv narodo- 
we tom drugi pism zbiorowych daje 
wiele rzeczy, które mają charakter 
wiecej osohistv. Wiele wsnomnień z 
  

Taiemnicze morderstwo 
nad Wilią 

Wilenski gangster „Napoleon“ 

  

mlodošci i dzieciūshyva pozwala czy- 
teinikowi zapoznač się z warunkami, 
w jakich kształtowała się Nistorycz- 
na indywidualność Józefa Piłsudskie 
go. Dużą część tomu zajmuje obszer- 
na praca p. t. Bibuła, która w spo- 
sób lekki, felietonowy opowiada o 
tym, jak drukowano, przemyscano i 
rozpowszechniano nielegalne rewołu 
cyjne wydawnictwa pod zaborem ro- 
syjskim. W rozdziałach tych jaśnieje 
m całej pełni talent literacki Piłads- 
kiego, który okazuje się nam jako 
zrakomity narrator. 

Oba tomy zostały opatrzone w 
przejrzyste przypisy i wyjaśnienia, 
które pozwalają czytelnikowi na łat- 
we zorientowanie się w warunkach, 
w jakich powstały poszczególne utwo 
ry oraz zupełnie wytłumaczą wszel- 
kie niejasności. Pisma Piłsudskiego 

zostały nie tylko udostępnione dzięki 
niezwykłej ich taniości najszerszym 
warstwom społeczeństwa polskiego, 
ale starano się również o to; aby każ 
dy mógł jak najwięcej z ich lektury 
skorzystać. Pierwsze dwa tomy zosta 
tv przygotowane do druku przez Le- 

cna Wasilewskiego, który bvł nailep- 
szym znawcą tvch czasów jako ieden 
z nafbliższych współpracowników 
Piłsudskiego z owych lat jego dzia- 
łalności. 

We wstępie do pierwszego tomu 
umieścił prezes instvfutu Józefa Pił- 
sudskiego Walery Sławek przedmo- 
we, która daje sylwetkę ideologiczną 
Piłsudskiego i określa rolę. jaką Je- 
go pisma maja spełnić w Narodzie. 
Dyrektor zaś Instytutu Wacław Li- 
piński wyjaśnia w przedsłowiu zasa- 
dy naukowo-edytorskie, na jakich o- 
parte zostało to wydawnictwo. 

Można bez przesadv powiedzieć, 
że realizacji pełnego wydania pism 
najwiekszego Polaka dobv dzisie!szei 
zapowiada się pierwszymi tomami 
wzorowo i w pełni zadowoli oczeki- 
wanie eałego społeczeństa. które ad- 
czuwa potrzebę, by takim dziełem 
stworzyć najtrwalszy pomz'k Wiel- 
kiemu Marszałkowi, pomnik wyryty 
Jego własną myślą w sercach i du- 
szy Narodu. 

z podcietym gardłem na 
Paryż od dwóch tygodni fascynuje za- 

gadkowe morderstwo, dokonane w wago 

nie paryskiego metro na osobie młodziuń 

klej Letycji Turro. 
Nasi amatorzy zagadek kryminałnych 

mają obecnie własną, wileńską krwawą 

tajemnicę, niemniej zagadkową. 

TOPIELEC Z ODCIĘTĄ GŁOWĄ. 
Była godzina 6 rano. Łódkarz Ada- 

mowicz zdążał lewym brzegiem Willił w 
kierunku miasta, gdy nagle w odległości 
Jakichš 300 metrów od portu rzecznego 
spostrzegł wystające z wody zwłoki to- 
płełca, zaczepione o druty wiążące, wbite 

Ea EJ) 

Bo istotnie, czyż mogą czynności 
przemijające i względy natury forma] 
nej wpłynąć na treść zasadniczą, któ 
ra jest wyrazem praw wiecznych? 
Cóż z tego, że administracyjny po- 
dział rosyjski zaliczał Pogankę da 
gubernii wileńskiej, a m-ko Dru- 
skieniki do grodzieńskej? Cóż z tego, 
że w wyniku wojny  Druskieniki, 
wchodzące przed wojną w skład daw 
nej Litwy, zmalazty się w granicach 
Polski, a ziemia po drugiej stronie 
Niemna położona i sianowiąca część 
Królestwa Polskiego, należy obecnie 
do Litwy? Cóż wreszcie z tego. że 
Grodno i Kowno zostały rozdzielone 
granicą państwową, kiedy odwiecz- 

ny, nierozerwalny szlak wodny Niem 

na połączył i łączy te miasta? 
Rzeczy wielkie, niezmienne, istotne 

i sprawy małe, przemijające, formal 
ne. 

Wartość Druskienik na rzeczach 
wielkich została oparta, rzeczy małe, 
wynikające z ezynói i zabiegów ludz 

kich, wywierają wpływ doraźny, mogą 
iść po linii przez prawo wieczne wyt 
knietej i stać się w ten sposób czyn- 
nikiem pomocnym i pożytecznym 
lub też przeciwnie, mogą usiłować 
zahamować czy wypaczyć wykonanie 
zasadniczego zadania * stać sie wów 
czas czynnikiem szkodliwym. Mądro 
ścią i zaletą człowieka jest pojąć i o- 
eenić istote zagadnienia i w myś] wy 
kazów w tej istocie zawartych pokie- 
rować swojemi czynami,   

w tym miejscu w dno rzeki, cementowe 
pale. 

Adamowicz z trudem wydobył topieł 
ca na piaszczysty brzeg | przeraził ślę: 

został zamordowany I fo w 
straszliwy sposób. Zabójca silnym cię- 
ciem noża przerżnął mu kriań, tak głę- 
boko, że głowa była nawpół odkrojona 
| opadała w tył. Na skroni widnłało kilka 
głębokich ran. To samo na klatce pier- 

slowej. Zablty miał na sobie ciemne ubra 
nie, czerwony krawat w pasach I żółie 

podniszczone pantofle. ` 

NA MIEJSCU ZBRODNI, 

Łódkarz zaałarmował 3-ci posterunek 
policji. Odrazu na brzeg rzeki przybyli 
przedstawiciele władz sądowo-śledczych 
ł policyjnych, na czele z komendantem 
miasta Insp. Frankowskim | klerownikiem 
Wydziału Śledczego kom. Dzicem. Nie 
zapomniano również © psu policyjnym 
„Merkurym”, który tym razem, [ak zoba- 
czymy dałej, dzielnie się spisał. 

Wezwany lekarz stwierdził, że zabój 

stwa dokonano stosunkowo niedawno, 
przed kilku załedwie godzinami. w nocy, 
kiedy mieszkańcy Przecu Anfakolskiego 

pogrążeni byli w głębokim śnie. 

„Merkury” szybko trafił na właściwy 

ślad. Poelącnał za sobą wywiadowców I 
pobleqł brzeclem rzeki w ośrę, w stronę 
Pośpieszki. Gdy pies minął wylot ulicy 
Głabokieł. funkcionarinsze palicii zauwa 
żyli na płasku Jakleś šladv. Ślady prowa 
dziły da niewielkiego lasku, obfifuiacego 
w krzakł, gdzie natrafiono na miejsce 
zbrodni. Na nłedużel nołance bomiadzy 

krzakamł widniały ślady  zaschłej krwi. 
Krew zasehła również na liściach krza- 
ków. Pod iednym z nich znalezłono rów 
nłeż wywałany we krwi duży nóż, uły- 
wany zwykle przez rzeźników. Było to 
narzędzie zbrodni, porzucone przez spra 
wcę po dokonaniu siraszliwego czynu. 

ZREKONSTOOWANY PRZEBIEG 
ZABÓJSTWA. 

Na podstawie śladów oraz przesłucha 
nłu szeregu świadków, władze śledcze 
zrekonsiruowały przypuszczalny pizebieg 
zbrodni. Zda się nie ulegać wątpliwości, 
łe nieznajomy został podstępnie zwabło- 
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Klub 11 listopada nad Nareczą 
Zainteresowanie jeziorem Narocz >| 

raz dążność do polepszenia warunków 
turystyczno - komunikacyjnych wzrasta 
nietylko wśród czynników państwowych 
| samorządowych, lecz także wśród orga 
nizacji społecznych. 

Ostatnio zainteresowała się Naroczem 
niedawno powsłała w Warszawie organi 
zacja p. n. Klub ff Listopada, grupująca i 
młodą inteligencję, przeważnie słuchaczy 
szkół wyższych. Klub ien zadeklarował 
budowę własnymi siłami część drogi w 
okolicy nadnaroczańskiej. 

Dnia 27 bm. bawił w Kobylniku | nad 

Naroczem przedstawiciel Klubu Porajski, 
który konferował ze słarostą i kierowni- 
kiem zarządu drogowego w sprawie uste 
lenia odcinka drogowego, na którym bę 
dą prowadzone roboty. W końcu czerw 
ca rozbije swe namioty nad Naroczem © 
bóz pracy, składający się z 40 osób, re 
kruiujących się z pośród członków Klu 
bu, który przystąpi do pracy, kontynuując 
ją w przeciągu 2—3 tygodni. 

Równocześnie usialono, że twardą na 

wierzchnię otrzyma odcinek drogi do 
jazdowej do jeziora Narocz obok Schro 
niska Szkolnego. 

Czyżby znowu klęska posuchy? 
W osłainim tygodniu z lerenu całej 

Polski napływają niepokojące wieści o 
długotrwałej posusze, która może się 
odbić falalnie na tegorocznych zbiorach. 
Według iych informacyj w b. wielu po- 
wiałach Polski zboża są niezbyt wysokie 
i posiadają drobne kłosy. Kartofle, które 
zazwyczaj w południowych częściach kra 
ju pod koniec maja już kwiiną, dopiero 
wschodzą, zbiory więc mogą być w po- 
równaniu z latami ubiegłymi o wiele 
mniejsze. Ceny zbóż i karłofli będą zape 
wne na dość wysokim poziomie. 

Jak dotychczas, najbardziej od posu- 
chy ucierpiały Wileńszczyzna, Wielkopol 
ska i Mazowsze. 

Na podstawie meldunków z różnych 
terenów, rolnicy obliczają, iż zbiór zbóż 
w porównaniu z rokiem zeszłym może 
być o 30 do 40 procent mniejszy. Do 
zmniejszenia zbiorów zbóż przyczynić się 
mogą nie tylko klęska posuchy, ale | silne 
mrozy, jakie panowały w zimie, a które 
spowodowały wymarźnięcie w niektórych 
powiatach ozimin. 

Kwitnienie sadów na wiosnę odbywa- 
ło się na ogół w warunkach pomyślnych 
i prawdopodobnie niektóre owoce, a 
szczególnie wczesne, bardzo licznie ob- 
rodzą. Niestety, brak deszczów odbije 
się ujemnie na owocach późniejszych. 
Obecnie obserwujemy w niektórych miej 
scowościach masowe odpadanie zawiaz- 
ków owocowych. Opadanie zawiązków 
owocowych zmniejszy niewafpliwie zbiór, 
szczególnie jabłek, aruszek | śliwek. Owa 
ce w tym roku bedą mniejsze, ale słod 
sze. Masowe opadanie zawiązków przy- 

dnie rzeki 
my przez sprawcę nad Wilię. Sądząc ze 
śładów, prowadzących od strony ui Głę- 
bokiej do zagajniks, gdzie mord miał 
miejsce, na razie obaj szli zupełnie spo- 
kojnie. Dopiero w krzakach rozegrała się 
pomiędzy mordercą, a ofłarą rozpacziiwa 

walka. Byla io godzina f-sza min. 30 w 
nocy. © fej bowiem porze znajdujący się 
w tym punkcie ,po przeciwiegłej stronie 
rzeki żołnierz-wartownik widział w oddali 
sylwetki dwóch mężczyzn, nestępnie sły- 

szał rozpaczliwy krzyk, który nagle za- 

marł. Krzyk ten słyszał również jakiś prre 
chodzień na ul. Głębokiej. Paobiegł on 
szybko na brzeg rzeki, lecz nikogo tam 

nie zastał. Pomyślał, że kteś krzyczał „ot 
fak sobie”. Był fo moment zabójstwa. 
Stwierdziwszy śmierć ofiary, zabóśca wrzu 
cit ciało do wody, sądząc, że Wilia zanie 
sie je dałeko. Tymczasem ciągnione 
przez wariki prad rzeki ciało topiełca za- 
ciepiło się o druty | zbrodnia zost=ła 
uławniona pó upływie kilu godzin. Śla- 

dy były gorące... 

ŻYD O GRECKIM NAZWISKU... 7 

W kieszeni marynarki zamordowane- 
go znalezione dokumenfa. Nazwisko jego 
brzmiało wprawdzie po grecku: Kolpu- 
kałos, Imię Jednak Chałm, zdradziło, że 
zabity jest Żydem. Nazwisko Chaima 
Kołpukałosa nie Jest obcym dfa policji. 
Bvł on już kilka razy notowany, przed 
kilkoma zaś miesiącami siedział w wię- 
zieniu na Lukiszkach, lako podejrzany o 
należenie do specyficznej organlzacji 
gangsterowskiej, która „trudnła się”... wy 
muszanłem łapówek od przemytników. 
Kołpukałosowi, znanemu w świecie pod- 
ziemi wileńskich pod przydomkiem „Na- 
poleona“ zarzucano czynny udzlał w tej 
bandzie, z kfórą przez dłuższy okres cza- 
su walczyły zarówno policia śledcza. ak 
I referat do wałki z przemytem przy wlleń 
skiej] brygadzie KOP'u na czele z porucz 
nikłem Julienem. Przydomek „Napoleo- 
na', którym obdarzone Kołpukałosa, za- 
wdzięcza on femu fylko jedynie, że otrzy 
mywał co miesiąc z Paryża od zamożnej | 
siostry włększe przekazy pieniężne we. 
frankach. Nie oznacza to bynajmniej, że 
„Napoleon“ posiadał dużo pieniędzy. 
Opowiadano o nim, że po ofrzymaniu 
gotówki, „puszczał” ją na koniaki I likle 

  

śpiesza obecnie silny wiałr, który nawie 
dził Polskę. 

Trudno w tej chwili dokładnie powie- 
dzieć, jaki będzie zbiór oweców. Jednak 
że można stwierdzić, iż będzie on mniej- 
szy, niż w lałach poprzednich. Z wczes- 
nych owoców zapowiada się duży uro 
dzaj na czereśnie. Truskawek w tym roku 
będzie bardzo mało | będą one bardzo 
drogie. Ogólnie przewidują, iż zbiór owa 
ców w łym roku będzie mniejszy o 50 
procenl. > 

Tragicznie przedstawiają się przyszłe 

zbiory buraków cukrowych i pastewnych, 
gdyż rośliny te potrzebują wiele witgoci. 

Najmniej moża wskutek braku desz- 
czów ucierpią warzywa. Większość ogro 
dów po miastach jest dość -dobrze zagos 
podarowana i posiada odpowiednie urze 
dzenia do polewania. Jednakże zbiory 
wzrzyw, szczególnie ogórków, będa rów 
nież mniejsze, niż w latach poprzednich, 
co niewątpliwie spowoduje drożyznę. 

Ogrodnicy zapowiadają, iż będzie bar 
dzo krófki okres, w kłórym warzywa będa 
łanie. Po łym okresie nasłąpi znaczna 

zwyżka. 
Oziminy ucierpiały od mrozów (naj- 

więr£! w uroj. pomorskim, poznańskim i 

warszawskim, nalmniej na wschodzie i po 

łudniowym wschodzie kraju), tak, że mu- 

siano znaczną cześć zasianych obszarów 

przeorać — łacznie w stosunku do obsza 

ru w całym państwie 5,4 proc. obszaru 

żuła. 7,2 pszenicv, 10.6 rzenaku, 14.9 jecz 

mienia i 16,3 koniczyny. Również znacz- 
ne (25 proc. ogółu) bylv uszkodzenia 
ozimin wskułek przymrozków  kwietnio- 
wych. 

W maju syfuacja zaczynała się polep 

szač i zasiewy przeważnie znacznie się 

poorawiłv. majac dosłałeczna ilość za- 

równo słońca i ciepła, jak i wilgoci. 'Ale 

|uż w połowie maia donoszono z niektó 

rych okolic o nadmiarze suszy. 
sskAkakkakkLĄNKERAWKŁAKAEŁEŁŁAGAASKNAK OE 

RESTAURACJA 

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

codziennie przygrywa słyn. zesp. E 

įšpiewno-muzyczny 
pod kierownictwem 

Arnolda Fidiera 

   
   

ry, zaś następnie sam ze swoją trzecią 
żoną I 10 miesięcznym dzieckiem głado 
wał, szukając jakichś „okazyjnych” zarob 
ków. 

Kołpukałos mieszkał ostatnie przy ull 
cy Szopena 4, skąd w najbliższych 
dnłach miał być wyeksmitowany... Miesz 
kanie opuścił wczoraj o godzinie 2 pp. 
Następnie, lak to policja zdołała ustalić, 
widzianć go na Antokolu w fowarzystwie 
podejrzanych Indywiduów. Był w tamie|- 
szych knajpach I bardzo dużo pił, co zie 
szią wchodziło w jego codzienne przy 
zwyczajnie. Liczył 46 lat życia. 

TRADYCIE GANGSTEROWSKIE... 

Osoba zamordowanego, okoliczności, 
przy których dokonano zbrodni, oraz ca 
ły szereg innych danych, zgromadzo- 
nych przez policję w trakcie pierwiastko 
wego dochodzenia, nasuwają przypusz- 
czenie, że morderstwa dokonano na (le 
porachunków osobistych. Jakie ta były 
porachunki? W Jaki sposób zwabiono Kol 
pukałosa do pułapkił Kim są wieszcie 
sprawcy morderstwał — Są fo pylania, 
na które odpowiedź ma przynieść dałsze 

dochodzenie. 
Wiadomym jest tylko, że sprawa za- 

bójstwa „Napołeona” łączy się niewido 
cznymi niėmi z dawno rozgromionymł or 
ganizaciam! gangsterskimi, z ostawionym 
„Bruderferajnem” ze „Złotym  Sztanda- 

tem"... 
„Merkury” który wpadł na właściwy 

top wyprowadził policjantów na ulicę 

Antokolską, adzie ślady już zostały za- 
farfe. Pies dale] nie mógł wskazać dro 

W wyniku pierwiastkowego dochodze 
nia pollcia aresztowała 

* TRZECH PODEJRZANYCH, 

w tym dwóch mężczyzn I jedną kobietę. 
Zatrzymanych osadzono w areszcie ceni 
ralnym do dyspozycji p. wiceprokurało 
ra na miasto Wilno Wolskiego. Kl 

   



Kursy Pszczelarskie 
Rejorowe 

w pow. dziśnieńskim 
W związku z uchwałą Zjazdu Pszcze- 

larzy pow. dziśnieńskiego w dniu 23 maja 
b. r. uprzejmie powiadamiamy, że odbę 
dą się Kursy Pszczelarskie Rejonowe w 
miejscowościach i terminach niżej poda- 
nych: 

Porpliszcze 6 czerwca o godz. 2 pp. 
w lokalu Szkoły Powszechnej. Dokszyce 
7 czerwca o godz. 9 rano w lokalu Domu 
Ludowego. Głębokie B czerwca o godz. . 
9 rano w lokalu Domu Parafialnego. Plis- 
за 9 czerwca o godz. 10 w lokalu Spółdz. 
Mleczarskiej. Prozoroki 10 czerwca o g. 
10 w lokalu Remizy Sirażackiej. Łużki 13 
czerwca o godz. 11 w lokalu Zarządu 
Gminnego. 

Kursy Pszczelarskie mają na celu: uś- 
wiadomienie pszczelarzy o racjonalnym 
prowadzeniu pasiek, rozpoznawanie - 1 
walka z chorobami pszczół, zaopatrzenie 

pszczełarzy w narzędzia i literaturę, orga 
nizowanie rejonowych Sskcji Pszczełar= | 
skich. 

Na kursach omawiane będą sprawy 
zbyłu miodu i wosku, oraz wymiana wo- 
sku na węzę. Kursy prowadzone będą 
przez Inspektora pszczełniczega Woje: 
wódzkiej Sekcji Pszczełarskiej z Wilna. - 

Prezes Pow. Sekcji Pszczel. 
Helman Jėrei. 

Kier. O. T. O. i K. R. 
Łapyr Bolesław. 

Utenłecia 
10-leni Roman Wierkowski, zam. w 

Krzywiczach, 28 b. m. o godz. 0, w cra- 
sle przechodzenia przez nowobudujący 
się na rzece Serwecz most spadł do wo 

dy ! utonął. W toku wywiadów ustałono, 
że gmina krzywicka postawiła przy budu 
lącym się moście strażnika, który jednak 
w chwiil wypadku nie był obecny na miej 
scu. 

22 b. m. w kol. Hermanowiczach- uto+ 
nął w sadzawce 12-letni Ksawery Wojtow. 
Winy osób trzecich nie stwierdzono. 

27 b .m. w casle przejaźdźki kaja- 
klem na jeziorze Berezweckim utonęła 
18-letnla Halina Tramecourt, zam. w Gię 
bokim. Wsiadła ona wraz z Henrykiem 
Zlenkiewiczem i Aleksandrem Plisow- 
sklm z Berezwecza oraz Marią Kupisów- 
ną z Jędrzejowa (czasowo przebywającą 
w Głębokim) do dwuosobowego kajaka, 
który w odległości 50 m. od brzegu wy 
wrócił się. Zwłoki wydobyto. 

25 b „m. utopiła się w studni 61-efnia 
„Olga Kapusta w Halońszczyźnie, gm. jaź- 
 nłeńskiej. Od 5 lat była ona chora ner- 
wowo | już w ub. roku usiłowała powie 
sić się, lecz wówczas urafowała ją rodzi- 
na. 

Kradzieże leśna 
W maju r. b. zarząd lasów ordynacji 

„tu płodów rolnych i kupna potrzebnych   
Radziwiłła zanotował wiele kradzieży leś | 
nych. Ogólna ilość skradzionego drzewa - 
wynosi około 500 m”. Złodzieje leśni kra 
dną przeważnie młody drzewostan. 

Jeden z rewolwerem, 
drugi siekiera 

24 b. m. w lesie około Czerkas, gm. 
krewsklej, Michał Zabochoński I Justyn 
Bartoszewicz wszczęli kłótnię o kawałek 
lasu. W czasie kłótni doszło -do bójki, 
a następnie Zabochoński strzelił dwa ra- 
zy z rewolweru do Bartoszewicza, lecz 
nie trafił. Wówczas Bartoszewicz w obkro 
nie własnej zadał kilka closów siekierą 
w głowę Zabochońskiemu. Rewolwer za- 
kwestlonowano. Rannego Zabochońskie- 
go odwieziono do szpitala oszmiańskie- 

go. 

„KURIER WILEŃSKI" z dnia 4 Vi. 4937 e. -. 

Piszą do nas 

Gmach szkoły w Dokszycach 
grozi runięciem 

W „Kurjerze Wileńskim” z dnia 25 
b. m. ukazała się wzmianka o budowie 
szpiłala w Głębokiem. Do wzmianki tej , 
Komitet Rodzicielski chce dodać klika | 
słów, mających scharakteryzować budo» | 
wę szkoły powszechnej w Dokszycach. | 

W roku 1928 została oddana do użyt ; 
ku szkoła, którą zbudowały władze sa. | 
morządowe. Obecnie stan budynku grozł , 
niebezpieczeństwem, gdyż dolny wieniec 
na fundamencie je grzyb, wszystkie okna 
są niedopasowane, zimową porą zagląda ' 
przez szpary podwójnych okien śnieg. 
wszystkie piece, a jest ich 24, są posta- 
wione na podłodze, a nie na podmurów 
ce, są one pochylone, fynk pęka i odpa 
da. Podłoga nie ma trwałych podstaw 
Idlatego zapada się, belki pokrzywione. 
Z chwilą wejścia dzieci na piętro podło- 
ga | sufit na parterze frzęsą się. Klamry, 
w które zostały ujęte ściany, na zewnątrz ' 
ва powygilnane. Po wejściu na strych i sił 
niejszym poruszaniu się cały dach trzęsie | 
się. 

Trzeba dodać, że na pierwszym pię- l 

Marnieje talent śpiewaczy 
w Święciańszczyźnie 
Talenty wśród inteligencji 

prowincjonalnej zawsze prawie .są skaza 
ne na zagładę, nie mówiąc już o masach 
ludowych, gdzie marnieją, schodzą zu- 
pełnie bez śladu i uwagi ogółu liczne 
zasłępy ludzi z iskrą bożą w duszach. 
W: miastach większych łatwiej jest o ml- 
strza-nauczyciela 1 odkrywcę zdolności. 
Ludzi utalentowanych na prowincji spo 
tyka najczęściej los sienkiewiczowskiego 
Janka Muzykanta. 

Mam tu na myśli p. Zygmunta Mafej- 
kę, absolwenta Seminarium Nauczyciel- 
skiego w Święcianach, który wykazywał 
w szkole ogromne zdolności muzyczne 
i śpiewacze. Zachwycali się talentem p. 
Matejki jego wychowawcy, profesorowie 
i ogół społeczeństwa, gdy solo śpiewał 
w czasie nabożeństw kościelnych, czy wy 
stępowat za śpiewem na estradzie szkol   

Z T-wa Org. i Kółek Roln. w Wilnie 
Okręgowe T-wo O. K. R. zwróciło w os- 
tatnich lałach uwagę na organizację zby 

rolnikom artykułów przemysłowych i in 
nych. Po  rozbudowaniu spółdzielczości 
mleczarskiej, spożywców I t. p., przysłą 
piono obecnie do organizacji Powiatowej 
Spółdzielni Rolnicze-Handlowej, której 
dotychczas (ze wstydem przyznać trzeba) 
brak w powiecie wileńsko-trockim, cho- 
ciaž inne powiaty mają je już od lat kil 
ku, jeśli nie kilkunastu. Członkami tej 
spółdzielni będą przede wszystkim Kółka 
rolnicze, których liczba dochodzi obecnie 
do 130. Prócz tego przewiduje się też |- 
i innych członków z pośród osób fizycz 
nych | prawnych. Licząc więc skromnie 
150 członków z 200-złotowymi udziała- 
mi, spółdzielnia będzie dysponowała na 
początek kapiłałem 30 tys. złotych. W 
ub. niedzielę odbyło słę w tej sprawie 
w Mejszagole zebran: przedstawiciele Kė 
łek Rolniczych zx terenu całej gminy. 
Przystąpienie do Powiatowej Spółdzielni 
Roln.-Handl. zadeklarowali przedstawi- 
ciele wszystkich Kółek Roln. w liczbie 16. 
W najbliższą niedzielę podobne zebranie 
odbędzie sią w Wornianach dla Kółek   Roln. z gm. Worniany i Gierwiały. Na 

  

trze uczy slę około 300 dzieci klas star- 
szych. Komitet Rodzicielski z gronem nau 
czyclelskim, kierownikiem szkoły I magl- 
siratem mlasta Dokszyc Interweniowały u 
władz powiatowych samorządowych, któ 
re pobieżnie zbadały stan budynku I po- 
leciły magistratowi dokonać remontu. Ko 
mitet Rodzicielski uważa, że remont musi 
być zrobiony od podstaw aź do samego 
dachu — I fo remont gruntowny, by nie 
stało się to ze szkołą w Dokszycach, co 

młało miejsce w Ameryce. L 
Komitet Rodzicielski uważa za swój 

obowiązek podać do publicznej wiado- .. 
mości, aby odpowiednie władze w tę 
sprawę welrzały i nie pozwoliły w przy- 
szłości na marnowanie grosza pubilcz- 
nego. Szkoła w Dokszycach oprócz tynku, 
elektryczności | innych dodatków koszto 
wała 149.000 zł. i dziś I rok rocznie ma- 
aistrał musi wkładać duże sumy pienię- 
dry na stałe przeprowadzanie remontów. 

3 Za Komitet Rodzicielski 
7-klasowej Szkoły w Dakszycach 

J. ŚLEDŹ. 

nej; mówiono, że jest jednym z najzdol 
niejszych śpiewaków na Wileńszczyźnie, 
wróżono mu wielką sławę I karierę. Nikt 
mu jednak nie pomógł szczerze w roz- 
woju zdolności, ani nauczyciele-wycho- 
wawcy, ani władze szkolne, żadna Insty 
tucja muzyczna nie zaopiekowała się 
nim. P. Matejko pracuje obecnie jako 
nauczyciel we wsi Łoździnie, odlegtej 35 
klm. od Święcian; zdolności jego sa tam 
skazane na zagładę, nie ma żadnych wa 

runków rozwoju i pracy nad sobą; musi 
ograniczyć się do łego, że prowadzi w 
miasteczku Hoduciszkach świetny cztero- 
głosowy chór złożony z elity kulturalnej 
miasteczka i nauczycielstwa z okolic. Kło 
poda rękę temu utalentowanemu šplewa- 
kowi i wyciagnawszy go z tėždziūsklej 
głuszy wprowadzi na ślady Kiepury I 
Prokopieniego? Id. 

terenła innych gmin odbędą się w tej 
sprawie zebrania w najkrótszym czasia. 

O. T. O. I K. R. w Wilnie (Wileńska Į 
12—9) przyjmuje do dnia 1 czerwca 

wsi Lisków. Koszt wycieczki dla członków 
15—20 zł, dla uczes'ników 25—30 zł. 
Wycieczka potrwa 4 dni, wyjazd około 
15 czerwca. Przy końcu czerwca zorgani 
zowane również zostaną wycieczki do 
gospodarstw przykładowych w powiecie, 
Koszt wycieczek dla członków 2 zł., dla 
niecztonków 4 xt. Zapisy do dnia 10-00   czerwca. T. I. 

Wśród ludu kurpiowskiego 

  

Rozmodlona grupa Kurpianek, w barwny ch ludowych strojach kurpiowskich, pod- 
Czas nabożeństwa i procesji Bożego Cia ła w Myszyńcu. 

  

Dzisna 
— Triy stypendia. Komitet Rodziciel- 

„ski przy Państwowym Gimnazjum im. Ks. 
Grzegorza Piramowcza w Dziśnie na pos 
siedzeniu swym w dniu 26 maja r. b. w 
celu uczczenia zasług Pana Marszalka 
Edwarda Smigtego-Rydza położonych 
dła Kresów północno-wschodnich posta 
nowił ufundować trzy stypendia w wyso 
kości całkowitego utrzymania w bursie 
gimnazjalnej dla zdolniejszych uczniów 
I klasy liceum humanistycznego łub przy 
rodniczo-matemalycznego w Dziśnie, przy 
bytych z innych gimnazjów. 

Ubiegający się o słypendium powi- 
nien złożyć należycie udokumentowane 
podanie do Dyrekcji Gimnazjum w Dziś- 

«nie o przyjęcie do liceum óraz podanie 
do Komitetu Rodzicielskiego z prośbą o 
przyznanie stypendium. Do ostalniego po 
dania należy załączyć odpis świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadcze- 
nie, stwierdzające stan materialny pełenła. 

Termin składania podań nie może być 
późniejszy niż termin rozpoczęcia egza- 
minów wstępnych. 

Kandydaci, którzy są uczniami kl. IV 
gimnazjum mogą nadsyłać podania ze 
wszystkimi załącznikami za wyjątkiem 
świadectwa, które przedstawią po zakoń 
czeniu roku szkolnego. 

Brasław 
— POŻARY. W Mieleniszkach, gminy 

"widzkiej, 23 b. m. spaliła się suszarnia, 
zgłoszenia na wycieczkę do wzorowej | około 8 q inu 1 maszyna do farcia. Po- 

szkodowany jest Julian Jankun na zł. 345. 
W kolonii Horawce li, gm. leonpol- 

skiej, 25 b. m. spaliła się stodoła I narzę 
dzia rolnicza liana Plaskowskiego. Straty 
ok. zł. 500. 

W rašė Żelazowszczyzna, gm nowo- 
pohoskiel, 21 b. m. od uderzenia piruna 
spaliła sle łaźnia Szymona  Agafonowa. 

Straty zł. 25. 

  

Od Administracji 
1) Przy wypełnianiu przekazów | 

prosimy o czytelne podawanie imie- 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie- 
nienie na odwrocie, na jaki ce/ pie- 
niądze są przysłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t. p. 

2) Przy komunikowaniu nam o 
zmianie adresu prosimy podawać 
cbok adresu nowevo takže | adres 

dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
rotorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, lecz według miejscowości 
(poczt). 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre- 
numeraty prosimy zawładamiać na- 
szą administrację, lub zwracać bez- 
włocznie pismo pod naszym adresem 
z dopiskiem „Nie przyjęto”.   

Wilejka pow. 
— Uroczystości Bożego Ciała zostaly w 

Wilejce przesunięte na najbliższą niedzielę 

i odbyły się w dniu 30 maja, przy licznym 

ucziałe wojska, dziatwy szkołnej, władz ро- 

wiatowych i ogółu wiernych. Ulicami imiasta 

przeszedł bardzo liczny i planowo zorgani- 

zcwany pochód do ołtarzów. Kompania ho- 

погома przy każdym ołtarzu prezentowała 

broń, resztę wojska kroczyło na końcu po- 

chodu. Chór kościelny Śpiewał ladnie na- 

beżne pieśni. Pochód procesji trwał ponad 

godzinę. W. R. 

— Zawody kolarskie. W dniu 30 maja 
zosłał w Wilejce zorganizowany bieg 

kolarski na 20 klm., o nagrodę przechod- 
nią Wilejskiego Towarzystwa Cyklistów, 

ufundowaną w 1934 r. Do biegu stanęjl 
zawodnicy z Klubu Sportowego Straży 
Więziennej i Policyjnego Klubu Sporto= 
wego. Warunki szosowe i atmosferyczne 

były dosyć trudne, gdyż trasa biegu Wi- 

lejka—Barowce—Wilejka jest na kilku ki- 

łomefrach ułożona z „kocich tebków”, a 

na kilku ma świeżo posypany piasek. 
Pozatym wiał w fym dniu dosyć silny 

wiatr z boku. Peirwsze miejsce w dosyć 

dobrym czasie zajął Fledżyński Aleksan 

der, który w nieszczególnych warunkach 
przejechał 20 klm. w ciągu 38 minut Е 12 
sekund. Drugie zdobył Maleszko An- 
drzej, a trzecie Chochowski Józef. Wszys 
cy frzej zawodnicy należą do Klubu Spor 
towego Straży Więzennej, który |aka 

zwyciezca znowu będzie organizował w 

przyszłym sezonie bieg o tę samą nagra 

dę przechodnią. ' 

Co da organizacji zawodów, to zo» - 
słaty one przeprowadzone fachowo. Je- 
dynie strona reklamowa nie dopisała, 
aqdyż mało kło ze społeczeństwa wia- 
dział, iż taka impreza odbędzie się w 
tym dniu. Bieg należało organizować po 

południu, a nie w godzinach porannvch. 

W. R. 

Nieśwież 
— Odprawy sołtysów. Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Nieświeżu odbył z sołtysami 

we wszystkich ośrodkach gminnych odprawy 

na których zaznajomił zebranych z treścią 

nowych ustaw o podatku gruntowym. W wy« 

uiku odprawy sołtysi dowiedzieli się o przy 

sługujących rolnikom ulgach w razie regnt- 

larnego uiszczania rat podatku gruntowego. 

Fekt ten spotkał się z zainteresowaniem rol- 

ników powiatu nieświeskiego . 

| Mignon G. Eb:rhart 

— 
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— Doprawdy? — rzekł cierpko dr. Kunce, trafia- 
jąc w próżnię „gdyż sierżant ignorował jego ton. — 
Chybaśmy skończyli? Jeżeli tak, to może nas pan te- 
raz zwolni i... 

— O, jeszcze nie prędko skończymy — odparł 
dygnitarz, otrząsając się szybko ze wspomnień. — Je- 
żeli ten Senjon naprawdę taki świetny, to, to jest waż- 

na rzecz i kto wie, co się za tym kryje. 
— Ważna rzecz, oczywiście — potwierdził doktór. 

— Jeżeliby się ten środek okazał w praktyce taki, jak 
zapowiadają, toby to zrewolucjonizowało całą medy- 
cynę Brak czegoś podobnego daje się nam ogromnie 
odczuwać. To byłoby cudowne. Od wielu lat liczne la- 
boratoria robi, próby z różnymi ingredencjami. 

— Dopiero Melady'emu się udało? 
— Tegobym nie powiedział — rzekł dr. Kunce. 

— Ktokolwiek inny mógł odkryć taki sam środek, 
albo nawet lepszy. Ale na rynku niema dotąd żadnego. 
Cała rzecz znajduje się na razie w stadium ekspery- 
mentalnym. 

— Mnie się zdaje — zamruczał z namysłem sier- 
żant — że ten, ktoby pierwszy wypuścił na rynek taką 
rzecz, zrobiłby ogromne pieniądze. 

Dr. Kunce wzruszył ramionami. 
— Możliwe, ale większa byłaby sława. Ja uwa- 

żam — ciągnął słodko — że nowy środek pew'nien 
być ochrzczony nazwiskiem człowieka, któryby go 
pierwszy użył z powodzeniem. [luż to chemików, le- 
karzy. i aptekarzy próbowało wynoleźć środek tak 
praktyczny jak eter, a wolny od jego złych stron 
Człowiek, który tego dokaże zostanie w pamięci po- 
tomnych.   — Sława swoją drogą — mruknął sierżant spo- 
glądając chytrze blademi oczami — a patent na wy: | 

nalazek swoją. Zwyczajni ludzie myślą najpierw o pie- 
niądzach. 

— O, naturalnie — odrzucił ozięble doktór. 
— (zy mógłby kto ukraść przepis na ten Senjon 

i opatentować na swoje nazwisko? 
Dr. Kunce znów wzruszył ramionami. 
— No, chyba. Dużo ludzi pracuje nad takim wy- 

nalazkiem, także każdy mógłby go opatentować. 
— Ten przepis? Ale przecież chyba wszyscy wie- 

dzą ,że to ię odbyło w Wytwórni „Melady*? 
— Niekoniecznie, chyba żeby Wytwórnia dowio- 

dła, że go jej skradziono, a taby byłe prawdopodob- 
nie do przewidzenia tylko w tym wypadku, gdyby 
wynalazek był już opatentowany. 

— Hm! — mruknął sierżant. — Jeżeli kto chciał 
przywłaszczyć sobie... — Nie dokończył. Chwilę sie- 
dział nieruchomo, patrząc dalekim wzrokiem w biur- 

ko, wreszcie wycedził konteplacyjnie: — To taki jest 

tea nowy eter. E 
— Mówią — potwierdzil obojętnie—dr. Kunce,-— 

Ale to jest jeszcze w stadium eksperymentalnym. 

— Jak to wygląda? 
— Ja doprawdy niewiele mógłbym panu o tym 

powiedzieć — odrzekł dr. Kunce, spoglądając mi 
ukradkiem w oczy. Skłamał bez zająknienia, tak jakby 
to nie on opowiadał mi o seniorze i nie pokazywał 
próbki w stanie płynnym (chociaż liczono na muž- 
ność stosowania tego środka w stanie gazowym) 
Mieliśmy właśnie trochę tej substancji w pokoju ap- 
tecznym. Kazał ją przysłać z laboratorium sam Piotr 
Melady, który miał na tyle odwagę swoich przeko- 
nań, że proponował, aby w razie operacji, wypróbo- 
wano Senion na nim. Ale udało mu się przemówić 
do rozsądku argumentem, że przy stanie jego serca   

próba nie byłaby miarodajna. : 2 

Widząc, że dr. Kunce nie ma ochoty wlajemni- 

czać zbytnio Sierżanta w sprawę Senionu, zgodziłam 
się podzielić jego stanowisko. Zawsze miał na celu 
dobro szpitała, w którym pokładał całą swoją dumę 
i jeżeli wolał milczeć o Senionie, to i ja mogłam 
milczeć. 

— Jeżeli kto ukradł próbkę, to ją mógł zanaliza- 

wać? — pytał sierżant. — I jeżeli to nie jest opaten- 

towane, to mógł opatentować na swoje nazwiko, 

Dr. Kunce potrząsnął głową. 
— Nie, sierżancie, toby było niemożliwe. Tego 

rodzaju środek musi być spreparowany nadzwyczaj 

dokładnie i jego części składowe nie dadzą się potym 
zanalizować tak starannie, żeby móc z nich wypro- 
wadzić formułę. Analiza części składowych środka 

lekarskiego i formuła to dwie rzeczy zupełnie różne. 

Pierwze jest stosunkowo łatwe, drugie poprostu nie- 
wykonalne. 

— Ale może inni, którzy próbowali sfabrykować 
ten sam Środek. wiedzieli, że Melady'emu się udało 
i chcieli go usunąć z drogi. Może ktoś był już bliski 

celu... 
— Nie sądzę — odparł chłodno dr. Kunce. — 

Zresztą pan ma dochodzić przyczyny śmierci d-ra 

Harrigana. 3 
— Ale zaraz po zabójstwie zniknął Piotr Melady, 

a ten Senion mógł znaczyć wielkie rzeczy. Kto to? 

Na to ostre pytanie, obejrzeliśmy się nerwowa 
na wchodni korytarz, którym szła Lillian Ash w po- 
gniecionym fartuchu, przylegającym mocno do pełnej 
figury, z rozkręconymi od parnego powietrza lokami, 
zwisającymi mętnie koło uszu, z twarzą starą i znę- 
kaną. Och! okrutna godzino nocy! (D. e. m) | 

   



  

Uroczysta procesja I etery ewań- 
gelle w pa ali po-B-raardyństlej 

Zwyczajem tat ubie łych, w dniu dzisiej- 
szym, © godz. 17,30 po uroczystych nieszpo- 
rach w kościele po-Bernardyńskim, wyruszy 
procesja z Prze iajświętszym Sakramentem 
i przejdzie ulicami: św. tny, Młynową, Za- 

rzeczna w dół od krzyża i z powrotem św. 

Anny. 
Podczas procesji będą odšpiewane Cztery 

Ewangelie. 
Organiźacje znajdujące sie na terenie pa 

rafii i inne, życzące wzi; udział w złożeniu 

hołdu i czci Panu Jezusowi ułajonemu w 

Przenajświętszym Sakramencie, proszone są 

o łaskawe przybycie ze sztandarami 

W razie niepogody, Cztery Ewangelie bę- 

dą odśpiewane w kościele, 
Mieszkańców wyżej wzmiankowanych u- 

lie uprasza się o łaskawe udekorowanie do- 

sztandarami narodowymi i zielenią. A 

aan parafian. mających dobrą wolę i 

chwilkę wolnego czasu o udział w uroczysto- 

ściio pomoc przy wznosženiu 1 dekorowa- 

niw ołtarzy. 

Reportaż i mandat 
Karny 

Wydział odwoławczy sądu okrę- 

gowego w Wilnie zakończył wczoraj 

rozpoznawanie sprawy naszego współ 

pracownika red. Wł. Hołubowieza, 

oskarżonego o zwołanie nielegalnego 

zgromadzenia w dn. 6 lipca ub. r. we 

wsi Jeśmanowce, pow. mołodeczań- 

skiego. Jak już o tym pisaliśmy red. 

Hołubowicz bawił w tym dniu we wsi 
Jeśmanowce w celu zebrania informa 

cji do reportarżu i przeprowadził z 

miieszkańcami wsi szereg rozmów na 

temat bolączek ich życia, o których pi 

"sał następnie w „Kurjerze Wil." w 
ćn. 10 fipca w art. „Wałka z komuniz 

miem'. 
W procesie tym sąd zbadał kilku 

świadków. Zeznania ich są bardzo cie 
kawe i rzucają charakterystyczne 

światło na metody, którymi się posłu 
giwano w walce z rzekomą nielojal- 

nością wsi Jeśmanowce. 

Do sprawy tej powrócimy wkrót- 
ce. 

Wczoraj sprawa skończyła się wy 

rokiem uniewinniającym red. Hołubo 

wicza, 

"Za wybicie szyb 
«u Prużana 
Wszęraj.na wokandzie sądu okręgo 

wego. w: Wilnie figurowała . sprawa. „mło 
dych narodowców:* Jana: Drawnela st. U. 

LS Bas Bolesława Ostanówki, ucznia, Kazi 
mierza: Grażuła, Mariana Pelca, Alberta 
Kropównickiego, Wacława Kojaka i Sła- 
nisława:Cholewy, oskarżonych o wybicie 
szyb »w'sklepie Pružana. Akł oskarżenia 
zarzuca wymienionym io, że po procesie 

„ Goniewicza i komp., skazanych za pod- 
rzucenie petardy, wyszli. na ulicę Mickie- 
wicza i będąc pod wrażeniem wysłucha- 
„nej rozprawy i wyroku, zbili szyby wysła 
„wowe sklepu Prużana. 

Sprawa spadla z wokandy wobec nie 
stawiennictwa jednego ze świadków i 

oskarżonego Cholewy. Sąd wydał zarzą- 
dzenie, aby Cholewę aresztowano. (2). 

Gent. Zw. Robotn. Prrem, Chem. 
rózwiaz*ny przez Sad 

= Sąd Okręgowy w Wilnie decyzją z 
„dnia 13 bm. postanowił rozwiązać Od- 
„dział "Wileński Centralnego Związku Ro- 
bolników Przemysłu Chemicznego 'R. Р., 

"który został opanowany przez element 

wywrołowy. 
„. Rozwiązany związek był zawieszony 
„decyzją Starosty Grodzkiego Wileńskie 
go z dnia 16 kwietnia r. b. - 

Msglstrat ma budować 
„ pływalnię i łaźnię 

natryskową 
Magistrat postanowił wybudować kry 

tą pływalnię i łaźnię natryskową na pla 
cu miejskim „położonym obok elektrow 

ni. = 
Sprawa budowy krytej pływalni jest 

aktualną od szeregu lał. Jednocześnie 
przy pływalni ma być wybudowana łaź- 
nia natryskowa dla szerszych warstw lud 
ności miasta, korzystających obecnie: z 
łaźni wynajętej (Agresta). Koszt budowy 
tych urządzeń będzie pokryty w części 
1 funduszów Kuratorium Okręgu Szkolne 
go .w Wilnie oraz z dotacyj Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Budowę 
tych urządzeń w tym miejscu ułatwia moż 
ność wykorzystania wody odpływającej 
z koiłów elektrowni miejskiej. 

Kt» msże korzystać 
z bibliotek mieiskich? 

|  Magistrał opracował | uchwalił regu 
* lamin dla publicznych bibliotek miejskich. 
W myśl regulaminu prawo korzystania z 

- "bibliotek miejskich będą mieli wszyscy 
_. Mieszkańcy m. Wilna od lał 14, za wy 

Jaikiem uczniów szkół średnich Opłała 
wynosić będzie 10 groszy miesięcznie od 
Osoby, przyczym bezrobotni korzystać bę 
dą bezpłatnie. ; 

    

„KURIER WILEŃSKI” z dnia 4 Vl. 1937 r. 

  

Dziś Jakóba B. W. 
Jutro Marcelina i Blandyny, 

CZERWIEC 

1 
Wtorek 

  

Wschód słońca — g. 2 m. 50 

Zachód słońca — g. 7 m. 40 
zz ан 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi! USB 

w Wilnie z dn. 31.V. 1937 r. 

ICśnienie 764 

Temperatura średnia -- 17 

Temperatura najwyższa Ą- 21 

Temperatura najniższa 4- 3 

Opad — 
„Wiair południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: dość pogodnie 

— Przepowiednia pogody według 

PIM-a do wieczora dnia 1 czerwca rb.: 

W dzielnicach południowo - wschod 

nich. jeszcze dość. pogodnie, poza tym 

począwszy od zachodu kraju wzrost za 

chmurzenia wraz ze skłonnością do burz 

| przelotnych deszczów. 
Temperatura bez zmian. 

„Najpierw słabe wiatry południowe, po 

łem umiarkowane z kierunków zachod- 

nich. 

WILEŃSKA 
DYZURY APTEK. 

Dziś w nocy dużurują następujące ap- 
teki: 

1) Jundziłła (Mickiewicza 33); 2) Mań 
kowicza (Piłsudskiego 30); 3) Chróścickie 
go i-Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 4) 
Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 
29) i Sarola (Zarzecze 20). 

Ponadfo słale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska. 42); Szanłyra (Legionów 10) 
4 Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

HOTEL EUROPEJSKI 
aka wb jach. Winda osobowe | 

MIEJSKA 
— Magistrat wydzierżawia Gaj Anto 

kolski. Magistrat postanowił wydzierżawić 
od Skarbu Państwa tereny ł. zw. Gaju An 
tokolskiego. : 
“ Gaj Anlokolski graniczy bezpošrednio 
1 miejskim lasem Anłokolskim i w przysz 
łości zostanie przekazny na cele rozbu 
dowy miasta. : : 

— Z dniem dzisiejszym magistrai 
przejmuje od ubezpieczalni sp. akcję 
zwalczania jaglicy. Po dłuższych perirak- 
łacjach Żarząd miejski przejmuje od dnia 
1 czerwca r. b. od Ubezpieczałni. Społecz 
nej akcję zwalczania jaglicy wśród miesz 
kańców m. Wilna i ich rodzin, ubezpie 
czonych w Ubezpieczalni Społecznej, a 
nadło prowadzenie akcji higieniczno — 
zapobiegawczej, mającej na celu zwalcza 
nia jaglicy. 

Udzielenie porad oraz stosowanie dro 
bnych zabiegów (z wyjątkiem operacyj) 
dokonywane będzie przez poradnię prze 
ciwjegłiczna miejskich ośrodków zdrowia. 

— Wodaciągi i kanalizacje. Na jednym 
z ostatnich posiedzeń Zarządu miasta rozpa- 

trywany był program robót wodociąguwc- 

kanalizacyjnych. Uchwałono uołżenie ruro- 

ciągu. na 30 odcinkach ogólnej Hłagości 

12700 mtr, kosztem 320.000 złotych oraz wy- 

budowanie kanałów na 19 odcinkach długoś 

cl. 4410 metrów. kosztem. 151.530 zł. Jednc- 

cześnie magistrat upoważnił prezydenta ma 

sta do poczynienia najdalej idących starań 

w kierunku uzyskania potrzebnych kredy- 

tów, kredyt bowiem dotychczas wyasygno- 

wany jest juź na ukończeniu. 

— Pompa w Kuprianiszkach. Magistrat 

postanowił w najbliższym czasie wybudo- 
wać pompę przy studni w majątku Kupria- 

niszki. Koszt tej inwestycji wyniesie 550 zł. 

— Wil. Prywatny Bank Handlowy upo- 

ważniony został do inkasa ga wodę i kana 
| lJiwację. Zarząd miejski upoważnił Wiłeński 
Prywatny Bank Handlowy do inkasowania 

na rzecz miasta należności za wodę i kana- 

Hzację. 

WOJSKOWA 

— Zakończenie poboru głównego w 
Wilnie. W dniu 1 | 2 czerwca 1937 r. ko 
misja poborowa m. Wilna (ul. Bazyliań 
ska 2) odbędzie dwa osłałnie posiedze 
nia. . 

Poborowi, którzy z tych czy Innych 
względów do poboru nie stawili się, po 

winni zgłosić się w dniu 1 i 2 czerwca 
do komisji, nie czekając na żadne wez 

wanie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Posiedzenie Oddziała Wil. Polsk. Tow. 

Mist. odbędzie się we wtorek 1 czerwca O g. 

19-ej w lokalu Seminarium Historycznego 

(Zamkowa 11). Na porządki. dziennym od- 

czyt mgr. Bogumiła Zwolskiego p. t. -„Zbu- 

rzenie zboru ewangelicko-reformowanego w 
Wilnie w r. 1682*. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I QDCZYTY 
— Środa literacka. Dnia 2 ćzerwca Ka 

zimierz Brończyk ze' Lwowa, - znakomity 
| dramaturg, autor sžtuk Historycznych o 

  

KRONIKA 
Stefanie Batorym, Żółkiewskim i In, gra 
nych z dużym powodzeniem na scenach 
polskich, wygłosi odczył pł. „Dramat hl 
storii”, Będzie to osłatnia środa literacka 
w tym sezonie. 

RÓŻNE 
— Sprzedaź ryb. Spółdzielnia Producen- 

tów Ryb w Wilnie ż dniem 1 czerwca uru 
chomiła szósty sklep przy ul. Antokolskiej 
Nr. 17. 

— Akademickie kolonie wypoczynkowe 

nad morzem w Orłowie Morskim w miesiącu 

lipcu i sierpniu organizuje Bratnia Pomoc 

Zrzeszenia Studentów Polaków Politechniki 

Goańskiej. Wszystkich informacyj udziela se 

kretariai PAZZM „Liga“ ul. Wielka 17—4 w 

godz. 17—19, tel. 21-43. 

NOWOGRÓDZKĄ 
— Wycieczki I Obozu L. M. K. Liga Mor 

ków: 
1) Obóz nad pełnym morzem od 15 czerw 

ca do 31 sierpnia. Opłata za'1 tydzień — 22 
24, za 2 tyg. — 43 zł. za 8 tyg. — 64 zł, za 

4 tygodnie — 8: złotych. 
2) Kurs żeglarski w Trokach (dla doros- 

łych) od 1 do 28 lipca i o1 1 do 28 sierpnia. 
Opłata za 4 tygodnie — 70 złotych. 

3) Obóz w Rumunii nad- morzem Czar- 
nym, od 2 do 27 lipca i od 2 do 27 sierpnia. 
Opłata za I turnus — 250 złotych. 

4) Obozy w Jugosławii nad Adriatyikem 
w lipcu, sierpnia i wrześniu w trzech miejs- 
cowościach. Opłata za 1 miesiąc ze zwiedze- 

niem Wiednia od 270 zł. do. 29%0 zł.. 
5) Wycieczki do Paryża w czerwcu, lip- 

cu i sierpniu: lądowe (koleją), lądowo-mor- 
skie | morskie. Opłata od 290 zł. do 390 zł. 

DLA MŁODZIEŻY, ą 
1) Kurs żeglarski nad jeziorem Narocz 

od i do 28 fipca 1 do 28 sierpnia. Opłata 
za 4 tygodnie — 50 złotych. 

2) Obóz nad jeziorem Żarnowieckim (Po- 

morze) od 1 do 28 lipca i od'1 do 28 sierp- 

nia. Opłata za 4 tygodnie — 60 złotych. 
Zapisy i szczepółowe informacje w Biu- 

rze Okręgu Ligi Morskiej i Kolonialnej — 
Nowogródek, ul. Kościelna Nr. 83, I piętro, 
telefon 69. 

— „Wesele Nowogródzkie* Dziś zespół 

uczniów gimnazjusn -A. Mickiewicza wysta- 

wi w teatrze miejskim 4-aktową sztukę p. t. 

- „Wesele Nowogródzkie". Sztuka napisana 

została przez ueżniów tegoż gimnazjum. Mu 

zyka i śpiew. prof. Wołvńczuka. > 
— W sprawie kąpieliska, Co roku, skoro 

tylko przygrzeje słońce, powstaje. w Nowo- 

gródku kwestia kąpieliska. Brak w pobliża 

jeziora lub rzeczułki psuje niejednemu do- 

bry. humor „1 wakacje. Jest. wprawdzie ba- 

jorko w Breciance, ^ nół kilometra. drogi, ale 

tak zamulone, że tylko brulasy tam się ką- 
pią. Kto ma rower jedzie do Litówki (4 km.) 

luh na Świtel (21 km). W ubiegły czwartek 
w Litówce przewinęło się około 100 osób, 

to ieź woda nie była tam czyśtsza, niż w Bre 

ciance. a 

Kitka lat temu, zebrano » pośród urzędni 

ków po 10 zł. na urządzenie basenu w Siel 

cach (4 km. po trakcie korelickim). Niestety, 

nie z tego nie wyszło 0 dalszych projektach 
nie się nie mówi. 

Mieszkańcy Litówki opowiadają, że w 

swoim czasie powstał projekt oczyszczenia 
jeziora i urządzenia tam plaży, Miał się tym 
zająć podobna inż. Kulwieć, kiedy mieszkał 

w Litówce. Jednakże po przeniesieniu go do 

Urzędu Wojewódzkiego, zmowa sprawa ta 
upadła. A szkoda, niema w pobliżu Nowo- 

gródka piękniejszego zakątka, jak Litówka. 

LIDZKA 

— lInwalidzi sami muszą prowadzić 
przedsiębiorstwa. Urząd Akcyz | Mono- 
poli w Lidzie powiadomił wszystkie Koła 
Związku Inwalidów Wojennych swego 
rejonu, że z dniem 1 lipca b. r. cofa peł- 
nomocniciwa dla zastępców  (dzierżaw- 
ców) koncesyj wódczanych Związku In- 
walidów. Jak się okazuje colnięło zasięp 
słwa wszystkim Żydom, „dzierżawiącym'” 
koncesje. Nie dołyczy jednak na kazie 
koncesyj nadanych innym organizacjom 
| osobom prywafnym. Fakł ten oczywiś- 
cie nie jest obojętny dla Związku Inwali 
dów, gdyż trudniej mu znaleźć przedsię- 
biorcę z pośród swych członków. Inwall- 
da, któryby chciał prowadzić przedsię- 
biorstwo wódczane, prędzej wysłarałby 
się o własna koncesję, niżby miał płacić 
za nią 30—50 zł. 

Związek Inwalidów Woj. posiada w 
pów. nowogródzkim trzy koncesje, za 
które otrzymuje 30. 40 I 80 zł. 

— Loteria fanfowa na rzecz ko!onij 
letnich. Słaraniem sekcji dochodowej przy 
Zarzadzie Kom. Oo. Rodz. Gimnazjum 
"Państwowego w Lidzie w dniu 16 maja 

r b. odbyła się doroczna lołeria fantowa 
na ceł kolenij letnich dla niezamożnych 
uczniów gimnazjum. Na ogólną liczbę 
2.000 losów, fantów było 700 między in. 
rower, kajak, aparat fotograficzny i t. p. 

Czysty zysk z lołeri wynosi 611 zł. 15 
gr., która ło suma zosłała przekazana za 
rządowi KOR. | ! 

> WIEZIENIE ZA POBICIE. Sąd Okrę 

gowy w Lidzie skazał na 6 miesięcy wię 
ztenia Józefa Trudzkiego, lat 50, miesz- 
kańca wsi Krywulki. pow. lidzkiego, który   | w dniu 9 stycznia b. r. cisnął kamieniem 
w twarz Kuźmie Pawłowskiemu, powodu 
jąc mu złamarie kości nosowej. 

| Oskarżał podprokurator Bablcki. 

ska i Kolonialna organizuje dla swych człon 

— Nawy zarząd Kasy Bezproceniowych 

Pożyczek Chrześcijańska Pomoc w Lidzie, 

Na odbytym ostatnio zwyczajnym walnym 
zgromadzeniu członków Kasy, ukonstytuował 

się w następujący sposób nowy zarząd: A. 

Wersocki — prezes. J. Miłewicz — wicepre- 

"zes, M. Slusarczył. — skarbnik, J. Mieżwa 

—.€złonek zarządu i E. Rotkiewicz — sekre- 

tarz. Liczba ezłonków kasy przekracza obe- 

cenie 200 osób. 

— ZA POBICIE OJCA. Na wokandzie 
lidzkiego Sądu Okręgowego znalazła się 
sprawa Eugeniusza Misia, mieszk. m-ka 
Dokudowo, pow. lidzkiego, oskarżonego 
© fo, że w dniu 21 stycznia r. b. uderzył 
kołkiem w rękę swego ojca Jiliusza Misia, 
powodując złamanie kości łokciowej. 

_ W wyniku rozprawy sąd wyda wyrok, 
mocą którego oskarżony skazany został 
na karę 6 mies. więzienia z zawieszeniem 
na 3 lata | na pokrycie kosztów sądo- 
wych. 

— KRADZIEŻ. W nocy 25 b. m. nie- 
znani sprawcy po wyjęciu szyby dostali 
cię do mieszkania krawca Żelikowskiego 
Mezera w Bielicy, któremu skradli 12 par 
spodni | 2 sztuki małerłału na ubranie, 
wartości ok. 200 zł. 

— Za nielegalne post:danle broni. Przed 
sadem okręgowym w Lidzie odpowiadali 

Wiktor Ostapowicz i Jan Wojno, mieszkań. 

cy wsi Sieniaki, pow. szczuczyńskiego za nie 

legałne posiadanie karabinu wojskowego — 

resyjskiego. - 

Sąd skazał oskarżonego W. Ostapowieza 

na 2 miesiące aresztu, zaś J. Wojnę unie- 

winnił. Oskarżał podprokurator Babicki. Ob- 
rerę wnosił adw. Lowicz-Barański. О 

BARANOWICKA 
— Polski Czerwóny Krzyż dorocznym 

swym zwyczajem urządza Tydzień P. С. К., 

który trwa na terenie całego Państwa od 1 
do 10 czerwca rb. 

W ramach Tygodnia PCE. w Baranowi- 

czach przewidują się następujące imprezy 

dochodowe, które winno poprzeć całe spo- 

łeczeństwo, od najbogatszych do najbiedniej 

szych, bo Polski Czerwony Krzyż jest dla 

Wszystkich. 

W dniu 5 czerwca rb. od godz. 22 odbę- 

dą się daneimgi w Ognisku Urzędniczym w 

Empirze i w Ustroniu. 
W dniu 6 czerwca od godz. 15 Festyn Lu 

dewy w Parku Miejskim, którego program 
będzie bardzo urozmaicony. || 

W ciągu całego Tygodnia zbiórki uliczne 

f rozprzedaż nalepek na okna. 

— DALSZE OŚWIETLENIE ULIC. — 
Zarząd Miejski przystępuje do zainsłala 
wania ną kilku ulicach nowych lam elek 
frycznych, które umieszczone będą na 
środku jezdni. W ten sposób oświetlone 
zostaną ulice: Szeptyckiego do Banku Pol 
skiego, Narutowicza, od Sżeptyckiego do 

'1. Hołówki, Mickiewicza do, Szosowej, 
oraz cześć Ułańskiej i Senatorskiej. 

— ŚMIETNIK W ŚRÓDMIEŚCIU. — 
W samym cenirum kolonii urzędniczej, 
niedaleko gmachu Sądu Grodzkiego iest 
ogromny dół pełńy śmieci. Odór z tego 
dołu jest nie do zniesienia. 

Śmietnik ten należy natychmiast ziikwi 
dować. : 
LRA ATEITIS TNS 

Zakeńczenie kursów 
dła przedpoborowych 

w szkołach Macierzy Szkolnej 
W niedzielę 16 maja odbyło się uroczyste 

zakcńczenie kursów dła przedpoborowych 

w szkołach Polskiej Macierzy Szkolnej w Si- 
nicy pow. dziśnieńskiego, w Konikach pow. 
wołożyńskiego i w Kiemielach pow. wileń- 
sko-trockiego. 

„Dusić 
mi odwagi nie chwyciła” 

26 b. m. na .awce pod ścianą kościoła 
rzymsko-kafolickiego we wsi Dalekie, gm. 
bohińskiej znaleziono porzucone dziec- 
ko w wieku około 3 dni, płci męskiej. 
Przy dziecku znalezłono w szmatach 2 zł. 
w blionie, medalik święty I kawałek kart 
kł z zeszytu szkolnego © treści następują- 
cej: „dzlecionak okszczony z wody AL 
fone prosza fim zaplakowač da jasiani a 
ftedy zapłacam za wszystko abo podziec 
nił»m odzie a dusić mi odwagi nie chwy- 
еНа“. Dziecko znajdue stę pod opieką 
zarządu gminnego w Bahinl. 3 

7а 228 72% 
26 b. m. we wsi Nowo-Siady, teren 

m. Oszmiany, na fle porachunków sasledz 

kich, Stefania Nikiforowiczowa pobiła ka- 
mieniem w głowę sąsiadkę ladwigę Bał- 
zanową, którą w stanie nieprzytomnym 
odwieziono do szpiłała. w Oszmianie. 
„Mąż pobiłej, Feliks Bołzan, pobił z zem 
sty kołem matkę Nikiforowiczówny, He- 
lenę, którą również w stanie nieprźytom 

| nvm odwiezlono do szpiłala w Oszmia- 
nie, 

" Okradziony | 

  
Wincenty Łomacki (Królewska 9) za- | 

meldował, że w nocy z 29 na 30 b. m. 

skradziono, mu z mieszkania bizuterię, pis 

tolet, ubranie I zł. 130 w gotówce. Ogól 
ne straty oblicza na zł. 4.400. : 

2 

Echa radiowe 

W kraju młodszej 
Hellady 

Program ubiegłego fygodnia stanął 
pod znakiem „dla inteligencji". Na wyró 
żnienie zasługuje cały szereg pozycyi. 
Prof. Stefan Srebrny, pięknym, pełnym 
patosu stylem wygłosił pochwałę nietyl- 
ko dawnej, ale i obecnej Hellady. Prof. 
Marian Zdziechowski opowiedział wstrzą 
sające dzieje wiedzy ludzkiej i jej kapła 
nów w ZSSR. P. Słanisława Halasowska 
sprawiła miłą niespodziankę generacji 
starszej | przypomniała piosenki Bartelsa. 
Z audycyj popularnych wspomnieć .nale- 
ży powrół przed mikrofon ciotki Ałbino- 
wej. Dzieje wilnianki, która trafiła, na ko- 

ronację w Londynie i opisuje to. co м- 
działa i słyszała, posłużyło za temał do 
pierwszego monologu. Nie trzeba chyba 
dodawać, że monołog był wesoły. i dow 
cipny. Sporo tematów społecznych. poru- 
szono również w ubiegłym tygodniu. 

Dr. Wł. Arcimowicz omówił nader ważną 
sprawę, szkół zawodowych. Szkolnictwa 
zawodowe , powinno . wytępić.. przeszdy 
społeczne w rodzaju dawnych, że „han- 
del. plami klejnot. szlachecki”. Młodzież 
współczesna nie powinna marzyć o ka- 
rierze białego murzyna w biurze, ale brać 
się do handlu, techniki, rzemiosła. Da 
łego służą gimnazja elektryczne, handlo- 
we, krawieckie i t. d. Rodzice, którzy nie 
chcą dla dzieci nieszczęścia bezrobocia 
powinni dać dziecku jakiś fach w ręce. 

Do tych słusznych uwag trzeba coś 
dodać. Z działów stałych wyróżnić należy 
pogadankę sportową na temat obozów 
letnich. Wiełkie to szczęście dła młodzie 
žy niezamożnei móc spędzić wakacje w 
takim obozie. Tymczasem niestety są ro- 
dzice, którzy się temu sprzeciwiają. Nie 
zdają sobie z lego sprawy, że może nie- 
raz w najlepszej intencji szkodzą własnej 
dziatwie. Młodzież miejska nie powinna 
spędżać lała w dusznym mieście. Kto te- 
go nie rozumie, Jest wrogiem własnego 
dziecka. К 

WTOREK, dnia 1 czerwca 1937 г. | 

6,15 — pieśń; 6,18 — gimnastyka; 6,38 
Muzyka; 7,00 — dziennik poranny; 7,10 — 
muzyka; 7,15 — audycja dła poborowych; 
7,35 — muzyka; 8,00 — andycja dla szkół; 
8,10—11,30 — przerwa. aż 

11,30 — andycja dla s::ć' 11,57 sygnał 
czasu; 12,00 — hejnał; 12,03  - dziennik poł.; 

12,15 — skrzynka rolnicza; 12,25 — koncert 
orkiestry wojskowej; 13,06 — muzyka balėto- 
wa; 14,05 — 15,00 — przerwa. : 

15,00 — amerykańskie fantazje; 15,10 — 
życie kulturałne; 15,15 — codzienny odcinek 
prozy; 15.25 — gwiazdy polskiego kabaretu; 
15,45 — wiadomości gospodarcze; 16.00 — 
„Czym jest twój tatuś'?; 16,20 — chór Szkoły 
Podchorążych San.: 16,45 — odczyt; 17,00 — 

tro sakonowe; 17,00 — pogad. turystyczna 
„Druskieniki": 18.00 — przegląd aktualności; 

1810 — chwilka litewska; 18,20 — Fryderyk 

Wielki, jako kompozytor; 18,40 wiad. sport.; 
15.45 — program; 18,50 — pogadanka akt.; 

19.00 — „Dwaj złodzieje* (skecz); 19,15 — 

współczesna pieśń; 19,50 — wiad. spori.; 

2000 — koncert; 20,45 — dziennik wiecz. 

20.55 — wiad. roln. 21,05 — kwartet krakow- 
ski; 21,45 — Bitwa o Chorążankę — opow.; 

22.00 — Utwory M. Rimskij-Korsakowa; 22.50 

ostatnie wiad.; 23,060 — muzyka taneczna; 

23.10 fraszki na dobranoc; 23,30 — zakończe 

TEATR I MUZYKĄ 
"TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Teatr Miejski na Pohułance w dniu 
jutrzejszym w środę rozpoczyna okresową 
działalność, w sezonie letnim, wystawieniem 
wznowienia dawno niegranej na scenie wileń 
skiej, wesołej, pełnej słonecznej pogody, do- 
skonałej komedii B Forzano p. t. „OD W'E- 
CZORA DO PORANKA” z Wacławem Ściho- 
rem w popisowej głównej roli meskiej mając 
za partnerkę Eleonorę Ścięorową, odtwór 
czyni głównej, roli: kobiecej. Reżyśćnia W: 
ława Ścibora, oprawa dekoracyjna W. 
kojnika. Na przedstawienia w Teatrze Miej. 
skim na Pohulance w sezonie letnim — ce- 
ny miejsc zniżone. 

MIEJSKI TEATR LETNI 

w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

= Dzisiaj we wtorek i jutro w środę:o 
godz. 8.15 na przedstawieniach po cenach 
zniżonych, dane będzie powtórzenie wsTófł- 
czesnej sztuki „JUTRO NIEDZIELA w pre- 
mierowej obsadzie, w reżyserii Wł. Czcn- 

gerego. i 
W piątek wieczorem dana bedzie nowa 

premiera sezonu, nieznana dntą d w Wilnie 
ta komedia włoskiej spółki autorskiej Capo 
I Rossato. w przekładzie Zofii Jachimeckiej 
p i „ZABIJĘ JĄŚ nad której przygotowa- 
niem pracuje oddawna zespół teatru pod re- 
żyserią M. Wiskinda. Główne role odtworzą 
pp.: Wieczorkowska, Niedźwiecka i  Sta- 

  

    

  

  
szowski. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś z powodu przygotowań do letnie- 

go sezonu przedstawienie zawieszone. 

— Występy zespołu hrtystów opery war- 

szawskiej. Korzystając z przypadających ur- 
lopów w operze warszawskiej najwybitniej- 
si jej artyści przyjęli zaproszenie kierowniet 
wa Teatru „Lutnia”, aby w naszym mieście 
wypełnić lukę, powstałą z braku opery sta- 
łej A więc w piątek i sobotę usłyszymy tej 
miary artystów jak Aniela Szlemińska. Leon 
Dolnieki, Anatol Wroiski, Zygmunt MossQ- 
czy i inni, którzy pod reżyserią В. Folańskie 

ya» iS EO „GYRULIR | ŠEWILSKI, w sobotę „TRAWIATA“, 
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Wybite szyby 
w domach żydowskich 

w Nowo-Święcianach 
W Nowo Święcianach, w nocy nieu- 

stałeni na razie sprawcy wybili szereg 
szyb w mieszkaniach żydowskich oraz w 
dwóch synagogach przy ulicy Szkolnej. 
Między innymi zdemolowano  werandę 
domu żydowskiego przemysłowca leśne 

- go Gawendy . 

PENATEN ZOP WOTA ER Z ONIRCWKA 

RADA I ZARZĄD 

„PAPIER SPÓŁKA AKC_JNA* W WILNIE 

ogłasza niniejszym na mocy uchwały Walne- 
go Zgromadzenia Akcjonariuszów z dn. 26 

marcą 1937 roku 152 

' SUBSKRYPCJĘ 
na 636; sztuk nowoemitowanych akcyj na 
okaziciela po cenie emisyjnej, równej cenie 
nominalnej zł. 100— za akcję, na sumę 
zł. 63.600 Nowoemitowane akcje będą ztów- 
nane w prawach z akcjami na okaziciela po 
przednich emisyj oraz będą uczestniczyły w 

zyskach od dnia 1 lipca 1937 roku. 

Dotychczasówym kcjonariuszom w termi- 
nie de 1 czerwca 1937 rcku przysługuje pra 

we połroru po jednej akcji nowej emisji, ua 
każde d akcje -poprzedn* »- emisyj, po cenie 
neminalnej 100 zł W terminie powyższym 
winna być dokonana wpłata na zadeklarewa 
ne do poboru akcje. O ile prawo pohoru nłe- 
cyj owej emisji nie zostanie wykorzystane 
przez: dawnych akcjonaruszów, lub zadekła- 

- rowańg sufna nie zostanie wpłacona w tor- 
minie, Zarzad .przydziełi pozostałe, akcje ia- 
nym osohom, podfug swego uznania, jednak 

nie niżej ceny emisyjnej. 

Subskrypcja. tudzież wpłata za nowoemito- 
wane akcje dokonane być winny w biurze 
Snótki, w Wilnie przy ti Zawalncj Nr 13. 

  

" Przechytrzył... 
Nowa Wilejka miała utrapienie w posta- 

ci bandyty w masce, który napadał na Gó- 

rze Zamkowej samotne kobiety i grożąc no- 

żem rabował co się dało, nie gardząc nawet 

biietami kolejowymi na odległość Nowa Wi- 

lejka — Wilno. 

Dnia 27 ub. m. zuchwałość zamaskowane 
gu opryszka osiągnęła awój szczyt. Napadł 

on trzy wywczasujące wiłnianki | zrabował 

na ich szkodę rozmaite rzeczy na sumę blis- 

ko 100 złotych 

Wówczas policja użyła tricku. Wydelego 

wała na Górę Zamkową młodą wywiadow- 

czynię i urządzono zasadzkę. W chwili, kłe- 

dy zamaskowany rabuś z nożem w ręku za- 

"czął odbierać rzeczy swej oflerze, policja 

wypadła z poza krzaków ł sprytny rabuś 

znałazł się w pułapce. W komisariacie usta- 

łono, że nazywa się on Jan Mackiewicz I po+ 

chodzi ze wsi Gierajcie, gm. mickuńskiej. 
W kryjówee leśnej znałeziono -wiele rzeczy, 

pochodzących z poprzednich rabunków. Zre 

sztą te dowody nie były potrzebne, bo Mac- 

kiewicz podczas prze:'uchania przyznał się 

do wszystkich popełnionych napadów. 

Wczoraj przewicziono go do Wilna j о- 

sadzono w więzieniu na Łukiszkach. (e) 

24 bm. w Możejkach, gm. postaw- 
skiej, spalił się dom młeszkalny | stodo 
ta Bronisława Kurty. Straty wynoszą zł. 
1160. Przyczyną pożaru była wadliwa bu 
dowa pieca I komina. 

W fymże dniu w lesie Cresława Pie   
  

„KURJER WILEŃSKI” x dnia 4 VI. 4937 c. 

Bank Gospodarstwa 
Kralowego 

zawiadamia, że w myśl 8 16 statutu przepro 

wadzono w dniu 25 maja 1037 roku 

LOSOWANIE 

8*/-wych Listów Zastawnych, 
T/s-wych Listów Zastawnych Emisji H-—VII, 
8*/+ wych Obligacyj Budowlanych misji I 1 l 
wraz ze skonwertowanymi na 6*/:0/6 na za- 
sadzie ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 115, poz. 950), odcinkami powyź« 

szym emisyj | 

Gf-wyeh Listów Zastawnych emisji VHI t 
6*/+-wych Obligaeyj Budowlanych Emisjgt IV 

oraz 4'/,9/9 I Wh Listów Zastawnych 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcin= 
ków zawiera „Monitor Polski“ Nr. 122, z dn. 
1 czerwca 1937 r. Tabele losowań mogą za- 
interesowani przejrzeć, względnie podjąć w 

Centrali łub Oddziałach Banku. 

Wypłata należności za wyłosowane odeta 
ki odbywać się będzie, począwszy od dnia 30 
czerwca 1937 r. w Centrali Banku w Warsza 

wie i w Oddziałach prowinejonałynych. 

Oprocentowanie wyłosowanych odcinków u- 
staje z dniem 30 czerwca 1037 r. 

Emisjami b. Banku Krajowego administruje 
Oddział Banku-we Lwowie, dokąd należy 
zwracać się bezpośrednio w sprawach doty- 

czących listów zastawnych tych emisji. 

  

Pożary 
kutowskiego, właściciela maj. Kobylnik, 
położonym przy torze kolejowym Kobyl 
nik, Nowe Śwłęciany, powstał pożar od 
iskry z łokomotywy. Spalił się las na 
przestrzeni około 1 ha. Poszkodowany 

" obłicza straty na zł. 250. 
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sm,„Słowik cyjnej 

Nieodwotainie ostatni dzief. NOWY sukces najwieksrei gwlazdy doby obecnej 

MARTY ECGGGERMRTYEHI 
® £6 Nad progiam: 
į e n a Najnowsza 

aktualia 
  

Dziś. NELIOS | Defilada najlepszvch artystėw. 

Bogda, Brodzisz, Sielański, Orwid, Fertner 
w.kanita nej komedii sportowei 

Nasi ulubieńcy: 

„PAN REDAKTOR SZALEJE”... 
Še opóry warszawskiej, Sport. Piosenka. Taniec. Humor. Dowcip. Nad program Akiualia 
  

аЛАО | 
Karola Lamacza 
  

Dziś po raz pierwszy w Wilnie kapitalna komedia reżyserii 

Rozwdl! 7 przeszkodami 
W ro. g. Anny Ondra, Hans Soehnker I Adela Sandrock 

Nowe pomysty! Humor Dowcip! Temperament! Nad program: fitrakcje 
  

OGNISKO | Dziś! Nowoczesne małżeństwo na fali niezwykłych nieporo- 
zumień w filmie pod tytułem 

„Miłosne niespodzianki 
w rolach gł. Norma Shearer i Robert Montgomery. Film dozwolony dia osób od lat 18 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. sans, o dej, w niedz. i św. a tej. 

Od dnia 1 czerwca początek seansów o .go dzinie 6, w niedzielę I święta o godz. 4 p. p. 
  

27 bm. około godr. 12, w lesie na 
terenie gm. żodziskiej, nateżącym do ja 

na Stanklewcza, zam. w Wilnie, wybuchł 

pożar, który wobec panującej suszy | sil | 

nego wlatru szybko się tozszerzał, zagra | 

łając spaleniem Kilku tysięcy ha lasu. 

Policja zorganizowała natychmiast ak 

cję ratunkową, w której wzięła udział 

  

straż pożarna z Żodziszek | Daniuszewa 
oraz ludność z okolicznych osiedli. Po 
żar ugaszono, spaliło się jednak kilkaset 
ha łasu sosnowego, należącego do Jana 
Stankiewicza | Justyna Muraszki, w Wisz 
niewie, oraz do Kiersnowskiej, właściciel 
ki. maj. Danlusze, Dochodzenie w toku. 
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Tažeia loterii 
17-ty dzień ciągnienia 4-ej klasy 38-2j Loterii Państw. 
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10078 105 225 74 83 467 668 97 650 
11084 122 208 426 78 761 817 99 
12029 53 202 629 79 866 917 35 13087! 
215 24 707 58 59 857 14088 205 67| 
Ti 78 825 86 683 609 928 55 59 63 
15145 296 312 67 529 85 83 683 709 
4 47 bq 71 851 16320 69 474 649 625; 
86 794 816 46 60 964 17017 34 200 
63 64 487 583 83 686 839 46 18027 
241 78 464 678 662 742.808 88 19167 

+ 844 426 519 91 601 85 785 66 981 © 

`° 20019 61 423 606 64 731 87 '887 
21045 91 98 106 203 524 692 729 81; 
36 817 990 22177 86 852 33 570 T4 
647 775-850 23155 209.97 882 94 677 | 

  340 650 713 51.68 90200 300 '96 
450 62 654 05 792 61 99 816 45-53 
900 45 72 9170581 91 977 87 92029 
53 89 180 522 57 675782 803 96 
93062 496 597 642 782 93 867 82 

| 94044 72 804 66 424 Q7 725 42 841 
95228 64 311 80 48 450 70 760 69 
800 62 948 96095 518 615 760 902 
65 97042 105 315 42 99 410 561 
900 188 98040 238 42 56 327 38 450 
730 56 835 914 99423 80 534 601 
89 880 980 100419 228 368 446 
169 70 843 47 59 98 101206 388 
424 527 6089 908 102125 265 318 
789 96 966 103057 370 478 593 944 
104068 245 407 66 642 -810 41 
165258 311 452-678 10686 104 18 
3807 638 107060 182 210 90 378 
429 65 80 664 764 970 108157 217 
81 351 584 701 63 109016 95 218 
742 58 58 812 94 9101 10293 877 

656 T64 999 24008 226 86 860 446 63 716 868 93 972 111800 7 457 518 
83 515 61 69 681 86 902 65 25129 200 617 157 112247 57 74 753 118152 
620 43 743 44 815 89 26724 865 27077, 98 
115 87 282 558 603 28263 332 86 655 | 114080 251 800 56 654 707 879 
878 29012 142 GL 58 66-228 810 425 

“58 604 10 886 30028 478 819 31o83|j115801 424 632 56 748 6Т 82 940 
***245 280 386 67-404 686 733 835 ' 44 116022 121 417 661 664 114 90 817 

“529 999 82078 149 204 87 315-448 552 27 944 68 117040 621 118345 484 
“58 87 688 839 944 83216 357 458 90 605 788 29 50 66 849 90 119137 

606 88 933 34134 276 329 459 630 48 76 85 806 418 27 869 120101 863 
946 74 35019 203 67 497 784 41 98 950 121228 76 858 621 56 TT 894 
36835 63 68 99 508 613 68 740 37070 122158 259 457 520 90 745 71 
806. 77 403 744 

38072 141 56 99 208 379 472 905 
68 209003 63 156 216 337 46 95 706 
"837 975 40017 299 439 68 550 79 T24 

123164 95 211 550 64 89 657 T76 
124022 165 235 89 580 614 92 826 
{73 125007 31 70 416 519 605 84 
879 126196 257 ЗТЗ 407 84 503 54 "974 62 41040 169 222 417 76 641 780, 905 42242 69 384 424 564 05 870 990 |12T020 66 100 633 59 81 84 681 

43213 346 73.546 609 11 922 61 91 
44171 387 604 64 902 90 45021 25 508 
36 57 69 814 T3 46142 72 85 257 469 
92447063 132 76 85 202 30 77 Jwa 51 
606 56 829 961 48101 297 303 454 80 
607 718 69 03 49093 400 22 35 547 64 
759 50065 171 243 63 67 70 337 454 
646 750 899 51144 61 60 214 447 534 
14 T6 T06 811 99 905 52035 233 374 
16 442 51 520 43 53 605 779 811 53333 
468 570 742 49 04 54041 46 63 405 577 
632 55 745 92 896 55031 85 109 235 
tl 47 91 02 451 502 694 952 56040 174 
0 387 575 670 57039 116 257 621 73 
\118 70 76 286 398 426 32 65 521 

735 992 128095 641 793 873 129040. 
107 222 59 452 552 604 130001 16 
32 154 806 19 87 775 816 131193 
244 810 81 57 421 74 66 632 895 
964 67 89 132020 54 76 155 498 
550 729 857 951 188002 97 114 
206 760 902 134132 224 829 90 510 
969 81 185021 195 858 64 453 89 
796 917 136025 87 115 86 225 630 
85 743 938 187028 202 350 428 65 
516 616 58 754 59 902 8 37 188067 
154 817 630 782 856 907 38 189962 
140297 364 408 28 75 578 616 47 
886 73 918 141058 207 459 639 898   

144027 184 428 549 86 782 92 829 
87 908 66 83 145148 295 324 29 
98 667 780 880 146019 114 211 12 
26 805 468 609 147084 165:89 467 
663 98 T35- 148522 624 57 59 86 
758 843 917 37 149039 90 190 222 
421 31 38 596 610 733 902 5 90 
150024 149 326 484 751 824 151190 
299 554 710 59 87 822. 

152021 43 110 51 99 430 1 45 619 
187 153008 93 318 39 529 67 602 17 
761 812 4 52 154045 130 6 402 52 529 
54 794 833 923 86 155276 542.97 693 
$77 89 509 156023 95 300 541 64 628 
42 66 875 157051 5 63 101 34 48 63 94 
264 395 03 543 610 64 86 T18 91 884 
932 158009 122 30 83 354. 432 855 
159140 46 77 248 9 63 76 624 720 837 
944 160092 158 349 80 593 625 6 36 
714 950 161079 368 626 765 885 
12097 235 367 518 740 73-70 5 904 21 
62 163007 225 308 10 50 62 789 872 
164170 208 316 37 453 530 82 3 651 
67 88 T67 9 964 78 167077 163 222 346 
472 92 505 19 93 639 712 97 979 
166087 12487 251 94:303 4 508 59 616 
63 720 79 935 062 5 167025 211 437 
566. 71 895 967 168017 116 54 61 347 
97 458 612 33 897 169007 108 76 240 
351.430 84 522 82 641 0 872 953 88 
170041 182 222 83 315 86 437 47 524 
61 661 818 45 923 171040 212 80 323 
60 430 40 783 875-977 172047 88 124 
441 83 700 173108 94 486 559 665 811 
82 4 174106 58 242 80 382 518 38 639 
104 879 920 175015 42 59 202 28 349 
402 521 515 65 621 782 87% 176191 
263 338 413 65 500 60 669 726 6287 
851 177083 3332 647 178071 789 848 
901 179091 109 59 60-223 36 312 54 
614 792 842 180151 96 234 08 468 611 
140 181037 163 354 702 6 539 804 
152303 420 642 58 721 962 183308 77 
95 431 544 303 61 184053 445 8 618 
46 736 914 185043 251 321 432 644 89 
822 01 186025 267 540 09 668 86 767 
515 5 187210 333 28 605 80 713 831 
188027 104 225 64 328 61 408 520 601 
14 36 776 865 922 00 180086 126 261 
303 32 46 746 61 844 5 986 190114 21 
45 56 323 487 562 74 634 837 64 97 
161346 577 00 686 93 947 65 8 102050 
120 44 350 484 720 979 193044 129 
323 488 522 38 69 647 707 65 857 
194058 243 304 453 74 542 73 663 737 
72 801 66. 

Dodatkowe wygrane 
po 2.500 zł. 

492 1700 2200 13 887 800 40 8214 
700 4005 347 444 673 886 5053 207 
162 6622 765 7281 8661 9158 868 77 
828 11127 582 12826 15374 461 16266 
594 7880 19675 742 53 

20182 542 21368 744 889 22261 278 
999 23030 567 941 24001 530 25383 
26049 559 697 720 982 27078 448 71 
174 966 30200 628 57 31312 615 32195 
83328 34212 766 906 65 36796 909 
87504 815 38142 826 39187 344 417 
804 

40447 677 823 41777 823 964 42674 
94 43010 204 781 44417 81 45027 639 
46145 806 47114 45 218 48217 478 
685 49270 748 940 60314 72 822 51338 
52421 53058 589 54596 56028 595 697 
928 99 57501 68089 248 84 540 700 
59821 

60429 562 656 61721 937 62243 98 
866 63632 3 856 64500 65016 814 744 
66169 88 TT5 889 964 67885 68624 
69124 490 70839 986 T1414 724 72415 
m 816 75728 77385 18698 187 

i   

556 91288 92734. 98324 94007 -678 
95899 96163 08739 99061 94 224 

100065. 101162 402 733 921 102209 
103666 104832 952 106285 666 107299 
763 890 108203 536 109645 — 110650 
112416 242 597 737 114160 273 831 
115339 49 74 629 183 866 91 987 
116618 845 117340 118258 119058 280 

120093 222 121023 181 890 123163 
654 124479 643 67 889 125075 278 404 
17 126239 127406 128729 980 129500 
180618 181072 424 132871 037 123014 
154 568: 134995 135264 441 965 136443 
$57-187458 64 510 822 138493 139254" 
9 862 700 909 ‚ ‚ 

140625 749 141100 ° 097 643 938 
143084 758 648 948. 144140 65.326 
146660 836 146154 815 999 147042 
614 608 151049 481 915 -152038 95 
214 321 684 756 163395 154419 614 33 
155110 716 032 156405 602 157331 
158717 811 169087 812 47 160810 
161084 215 692 162015 28 70 472 679 
164266 16 728 165048 602 715 166213 
549 790 167493 108379 169611 823 
170384 171041 807 658 172543 69 879 
178260 698 930 174088 175107 176107 
658 68 878 923. 1TT242 85 657 712 
178137 621 962 179287 203 742 980 

180252 182056 473 638 183039 298 
528 18552 186502 783 187967 188110 
189108 403 190414 787 191364 192817 
193441 664 987 194437 91 

Wygrane po £00 zł. 
152 202 806 83 510 636 794 6-844 

1013 349 76 89 90 532 6) 698 759 984 
2019 121 386.597 600 9 887 905 3117 
97 267 309 457 61 480 810 987 4065 
TT 175 452 830 bį 944 5244 63 483 
853 6034 42 144 226 409 534 646 7095 
431 626 45 846 8010 188 290 389 545 
632 947 9006 353 74 421 683 935 
10484 514 £41 918 11082 189 300 590 
977 12247 617 27 558 13096 200. 60 
90 393 588 614 780 826 90 14109 225 
597 659 15181 885 444 774 16066 7 
284 566 T2 678 708 888 17268 90 326 
952 18069 177 233 865.518 916 19043 
272 814 677 

20331 98 515 696 162 856 73 931 59 
21391 621 697 777 890 960 9 22058 
122 250 430 626 79-846 23257 455 513 
878 24270 068 25048 247 -401 656 
26222 49 98 T10 27129-384 418 91 
612 807 23 6 597 28056 156 50 415 
815 79 29090 107 306 608 724 806 
30008 125 237 86 717 38 61 863 81299 
840 91 959 32540 5 82 117 77 9 970 
38047 198 256 70 466 655 78. 786 
34937 35041 105 272 494 535 646 60 
117 998 36098 194 428 61 519 836 5 
87014 152 664.731 800 69 38128 21 
701 923 39149 622 

40240 41856 957 8 62 4220 610 850 
590 6 684 815 90 843107 38 61-265 396 
682 44114 75 84 05 340 438 656 687 
851 45537 746 62 70 823 82 023 81 
46009 75 444 80 681 199 964 47335 
48016 92 656 942 49279 96 659. 918 
60026 81 179 214 444 64 81 61071 186 
429 507 17 98 644 808 86 62120 262 
496 567 84 04 751 801 960 153120 65 
283 90 489 647 850 023 54086 194 98 
226 323 60682 931 55154 601 714 954 
78 66542 718 897 67134 46 58 255 8 
718 948 58208 17 808 471 92 8 657 
676 903 58 59064 619 638 768 98 
60109 275 328 455 88 549 654 723 842 
933 61011 29 167 213 41 341 429 646 
88 62407 62407 15 722 Ts 63243 563 
646 825 64120 595 973 83 89 65333 746 
813 66113 76 467 807 67127 28 665 895 
68107 33 342 422 57 825 69031 35 98 
547 683 70 323 539 636 986 11029 137 
56 87 458 805 72331 930 73234 580 677 

718/826 74002 80 230 305 80 509 686 
919 15319 452 851 794 в5& 949 78 
--T6106-10 -274 921 77236. 362 782 835 
920 7922 386 414 70 500 93 874 944 13 
19034 93 221 327 89 486 502 28 38 76 
644 154 80 107.37 252 326 84 054 87, 
81286 651 764 920 84051 92 103 14-97, 
281 689 831 79 33018 68 213 83 400 
512 37 798 807 84008 430 58 96 593 
100 15 892 85272 331 38 411 599 937, 
49 86151 514 627 69 67126 33 To 299 
259 472 624 703 849 937 59080 102 15 
Ti 211 674 872 941 90109 65 251 409 
524 45 610 42 703 5 91597 941 92199 
265 363 452 885 93231 99 38U %88 734 
94086 -351 454 763 881-913 95137 45 
466 96089 105 245 348. 36 86. 683 907, 
97383 796 967 98148 517 641 992 
99234 98 427 701 896 

100205 32 73 364 478 568 751 101032 
64 397 410 507 656 85 102202 42 78 
334 65 529 706 73 103211 693 794 987, 
96 ST 104295 325 644 973 105016 551 
56 85 922 106383 492 546 9 04 42 
107478 542 GU 867 924 1U3682 109254 
785 945 110483 690 727 111044 125 481 
502 777 876 994 112047 264 448 852 73 
113039 357 507 35 835 937 94 114041 
76 235 849 115014 30 446 502 40 751 
912 46 116371 415 45. 63 567 978 
117148 79 291 315 539 662 118070 157, 
330 522 601 27 706 628 68 119102 74 
215 71 215 705 

120060 91 142 426 85 582 733 121037 
109 403 63 646 142214 92 98 446 583 
123124 205 382 411 23 618 775 860 

J. Piotrowicz 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Sawloz 
Choroby. skórne, 

weneryczne kobiece 
Wlieńska 34, tel, 18-66 
Przyimuis 04 5—7 w 
  

  

ARUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Įmuje od 9 rane 

do) wiecz. ul. ie 
sińskiego 5—18 r 
Ofiarnej (ob. Sądu) 

90 m. pėlbuty 
11 dziurkow, 
15 90 m. półbuty 

„plecione 
poteca wytwórnia 

W, Nowicki 
Wiln ie ka 30 

DOKTOR 
Zełdowicz 
ChoroD». sxórne, 
weneryczne, syfils. 

narządów moczowych 
od g. 9 17-84. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 

  

124257 469 612125047 148 300 86 68 
426 531 909 125492 724 26 920 52 
129277 80 474 502 073 882 128124, 304 
62 504 19 98 652 859 125014 61 71 85 
399 415 130260 64 451 69 514 68 715 
827 43 43 970 131001 26 208 301 539 
47 80 721 132370 759 981 49 133139 57 

    Choroby kobiece, 
skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12-214 7 
ul. Wileńska 28 m. 3 

telsfn="o.77 

274 326 52 470 075 825 49 134417 556 >. 
915 46 1351%6 320 41 443 136149, 330 TECHNIK 
3418 46 50 78 738 137027 216 94 542 
52 601 28 700 67 997 138702 52 139140 BUDOWLANY 
03 97 370 492 wykonuje wszelkie 

140024 44 94 140 236 87 668 141048 projekty budynków 
po cenach dostęp- й 3 9; 889142040 168 560655 949 143164 nych. Posiada odpo- 31 456 615 55 875 1414052 58 96 179 

901 155075 190 272 654 156010 150 
829 54 960 157109 325 857 158164 633 
57 t891 909 81 159042 528 632 34 82 

160015 241 339 98 445 612 878 95 
T17 831 41 915 47. 162201 99 542 841 
163583 720 937 9T 164152 63 280 346 
412 37 738 872 904 165021 28 293 372 
504 76 78 664 762 166088 151 312 788 
585 167111 227 29 37 59 320 21 630 

518 735 840 942 145452 95 657 743 911 wiednią praktykę, mo- 

146169 579 882 90 976 147031 35 715 że klerować wselki- 
539 605 731 52 803 75 931 148161 256 mi-robotami. Adres 
372 400 671 870 140013 233 90 651 724 Wilno, ul. Rossa 23 . 
68 997 150279 314 3 515 18 820.18 ml 
151089 296 50897 609 73 152080 390 
550 79 803 133025 191 208 361 658 920 „RODOWITA 
154051 124 38 415 64 511 49 60 867 NIEMKA 

była nauczycielka qi< 
mnazjum, poszukuje 
kondycji na. lato, wy- 
magan'a skromne. 

Buro Ogłoszeń So- 
bola, ui. Śniadeckich 
Nr. 4 (róg Mickiewi: 

cza) tel 74-27 

168218 399 720 169152 53 207 69 565 = TA 
707 877 92: 170028 73 185 254 61 568 Szczenięta 
983 171025 103 328 454 508 829 999 SafRy_ lilanazkie 
172037 172 466 80 84 695 714 23 876 
173000 97 149 200 11 314 669 174210 
312 85 462 80 548 84 703 92 862 175018 
45a 302 4 458 527 623 24 888 943 
176112 91 266 695 177254 376 414 
178043 158 70 605 710 179054 192 503 
641 69 782 

180042 425 660 724 895 906 72 
181189 793 182075 423 505 41 671 85 
99 183142 231 303 532 615 809 184106 
215 448 81 542 50 97 756 185063 153 
497 514 622 52 776 824 63 186064 809 
979 187015 58 102 63 188023 243 87 
369 476 99 509 12 662 715 24 820 21 
45 189387 477 588 190013 50 474 01 
541 661 71 191187 274 546 605 83 957 
73 192006 26 430 510 42 742 93 193003 

Sprzedaje się 
Jagiellońska 8 m. 22. 
pea 

Uczenica 
starszego kursu Kota 
serwatorium Muzycz= 
nego udziela korepe- 
tych na fortepianie 

zielna 36 m. 5 

  

Sprzedam 

kawiarnię 
wśródmieściu z са!у п 
urządzeniem  Adrea   55 67 207 66 534a 793 806 194199 201 29 305 896 w Administracji 
Kurjera Wileńskiego   

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312 

Centrata — Wilno, ul. Biskupa Banducs| 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 pu południa 
Admiuistracja. tel. 99—czynna od godz. 9.30— 15.30 

Drukarnia: tel. 38-40, Redakcja rękopisów nie 7wiaca. 

Oddziały: Nowogródek. ul. Kościelna 4 

Lida, ul, Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Kleck, Nieswież, Słonim, 
Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wiletka. 

kiego 4 

Pczedziawiciele: 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: £ od- 

noszeńtem do domu w ktaju—3 zł., ze grae 

nicą 6zł £ odbiorem w adanntstracji zł. 2.50, 

na wst, w miejscowuściach, gdzie nie ma 

|| arzędu pocztowego ant agencji zł. 250. * 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyliowe tabelaryczne 50% 
szeń w tekście 5-010 lamowy, a tekstenr 10-łamowy. Za teść ogłoszeń & ец 
brykę „nadesłane” redakcja nie 
zmiany terminu druko ogłoszeń ! nie, Lg god zastrzeżeń Qiiejsca Ogło. 

CENY OGŁOSZEŃ: &а wiersz militnett. pized tekstem /5 gi, © tekście GD gr, 
za tekstem 30 gr, kronika redakc, i kotiunikaty GU gi, zg wiersz [ебиомерь 

Układ ogło* 

odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawę 

szenia są przyjmowane w pudz, 830.— 1630.14.17. = 19. 

Wydawnictwo „łkutjes Wilenski“ p. £ 0. ©,    

\ * 
W = 

ię w Wilnie. 
` SA 

jeż”. Wilio, ul. Hisk, Bandu.skiego 4, tel, 8-40, Redaktor oup, Zygmunt Babicz  


