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_KURJER WILEŃSKI 
  

  

"wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 

  

_ Stalinizm w ślepym zaułku 

„ $Faz sedziowie Januszkowski i Umiń 

„łał z Warszawy i Rapapurt z Brześcia. 

„(dan sie nrzeeiwko powožywaniu Ieka- 

Naród sowiecki, jak donosi pra- 
sa sowiecka, na setkach tysięcy. spec 
jalnych zebrań i wieców, w postaci { 
milionėw rezolucyj wyraził najwięk- 
sze zadowolenie z powodu rozstrzeła 
nia „ośmiu wściekłych psów faszysto 
skich”, t. j. marszałka Tuchaczews | 
kiego i siedmiu generałów sowiec- | 
kich. W tej „masowej i żywiołowej” 
manifestacji nie zabrakło przedstawi 
ciełi żadnych warstw i żadnych zawo 
dów. Na rezołucjach widnieją nazwis 
ka zarówno uczonych z  preze-. 
sem Akademii Nauk prof. Komaro- 
wym na czele, jak i różnych nikomu 
nieznanych  robociarzy Pietrowów | 
ežy Iwanowych. Widnieią nazwiska 
wojskowych różnego rodzaju broni i | 

stopni. jak i przedstawicieli sztuki i | 
literatury. Wszyscy wyrażają swą ra 
dość z powodu rozstrzelania „zdraj- 
ców ojczyzny”, wszyscy dziękują no 
wemu „marszałkowi” żandarmerii Je 
żowowi za czuiność i wvkrvcie ..£niaz ' 
da faszystowsko - trockistowskiego”. 
Wszyscy zgłaszają się doń, jako kie- 
równika organów bezpieczeństwa w 
charakterze ochotników do pomocy 
itd Jednocześnie cały naród sowiecki 
opona o zaj wierności dla „.mą- 
tego, genialnego wodza narodó: 

Siada ;, 
Nie ulega wątpliwości; że rozsirze 

łani, gdyby: tak zmartwychwstałi —= | 
" przyłączwlibv się do tej ogólnonarado 
wej svmfonil, skierowanej przeciwko 
nim. Pluliby tak samo .na siebie, jak | 
ifowiew lub Kamieniew. kiedy zna- 

łeżfi się w obliczu. sprawiedliwości 
stalinowskiej. I bądźmy pewni, że o 
ile jntro. w obliczu sadn stalinowskie 
go'stana dzisiejsi sedziowie rozstrze 
łanych. jak Woroszvłow, Rudionnv, 
Bluecher i t. d. naród sowiecki tak 
emo hedzie domagał się ich rozatrze 
lania jako „osów . faszystowskich”, 
Jsk wczoraj domagał cię egzekucji są 
dzonych przez nich, a jeszcze przed- 
wczorai w'watował na ich cześć jałko 
najlanczych, nafninhieńszvch. 

„ Tak, jako naiulubieńszvch. Bo 0- 
tóż dońiśro co-ndbvło się świeto pier 
wszomaiowe./W Moskwie, na Czėrwo   tem Placu nrzyglądsł się „paradzie 
ата i stali” „mądry i" genialny 

  

wódz” w otoczeniu najbliższych w gro 
nie których widać było marszałka Tu 
chaczewskiego, marszałka polityczne 
go wychowania armii Gamarnika, 
kierownika  kilkunastomilionowego 
Ossoawiachimu Eidemana i t. d. 

Naród ubrany w mundury wojsko 
we i naród w cywilu, defilował przed 
nimi, wznosił okrzyki na ich-cześć. 

"Tak było w Moskwie, na placu 
QCzerwonrvm. W Kijowie zaś przyjmo 
wał defiładę dowódca kijowskiego 
okręgu wojskowego Jakir, w Mińsku 
— dowódca białoruskiego okręgu woj 
skcwego Uborewicz. Entuzjazm w 
stosunku do nich był identyczny jak 
w Moskwie w stosunku do ich prze- 
łożenych. Jak w całym olbrzymim 
związku sowieckim w stosunku do 
swych ukochanych kierowników i wo 

, dzów. 
A 12 czerwca ten sam narėd „do- 

maga się” rozstrzelania niektórych z 
pośród najlepszych. iako wściekłych 
psów faszystowskich i i wyraża 0s0- 
bisfa hołdv dla swego oieca., dla swego 
wodza wciąż i stale. Zarówno wów= 
czas, gdy znajdował się on w oto- 
czeniu tych „psów”, jak i obecnie, 
kiedy prawdopodobnie w  Krem- 
łu rozmyśla nad następnym „proce- 
sem". Naród jest ślepo mu „odda- 
ny". Naród bowiem, słyszał fak jego 
ńa bliższy marszałek Woroszyłow, w 
swej -mówie, wygłoszonej 1 maja Wa" 
Placu Czerwonym i transmitowanej 
przez radio na cały Świat, m. in 
nymi powiedział: „pod genialnym 
kierownictwem Stalina, kraj idzie od 
jednego zwyciestwa do drugiego". Na 
ród „wierzy” w takie zapewnienia. Zna 
lazł się tylko jeden „wyrodek faszysto 
wski”, gdzieś na prowincji, redakor 
„Prawdy. Svberyjskiej", który druku- 
jąc mowę Woroszyłowa, świadomie 
czy nieświadomie, w cytowanym zda 
niu zamiast słowa ,„0obiedv” — zwy- 
cięstwa. wstawił stowo „biedv“ — 
k'eski. Po takieį manipulacii. zdanie 
Woroszyłowa brzmiało: „pod genial- 
rym kierownictwem Stalina krai i- 
dzie od jednej kleski do drugiej”. Oczy 
wiście takiego kłamcę z ..Prawdy Sy 
beryjskiej" niebawem zlikwidowano 
jako „wroga narodu”, a dzielni chłop 

« kiego, że zostały zachwiane i posta- 

cy Jeżowa rózgrowmili cały. personel 
wydawnictwa. 

Któż w państwie Stałina, oprócz 
samego wodza i jego nielicznych po- 
-mocników dowie się, że proces Tucha 
czewskiego i towarzyszy zadał olbrzy 
mi cios prestiżowi Związku Sowiec- 

wione pod dużym znakiem zapyłania 
wszystkie zdobycze na arenie polity= 
k: międzynarodowej. Nikt. Wewnątrz 
kraju będzie to przedstawione jako 
jeszcze jeden sukces. Na dowód że 
tak jest, zostanie zacytowany organ 
stalinowców francuskich „Humanitć”, 
który twierdzi, że - zdolność bojo= 

we armii sowieckiej wzmogła się. Zo 
stanie zacytowany artykuł Pertinax'a 
z „Echo de Paris'* bezkrytycznie za- 
patrzonego w Związek Sowiecką i t. @. 
Ani słowa natomiast naród sowiecki 
nie dowie się o zadowoleniu Niemiec 
z powodu procesu, o z dnia na dzień 
wzmagających się głosach opinii fran 
euskiej, żądającej rewizji pdityki 
francuskiej w stosunku do Mosk wy 
itd. 

Istnieje w Sowieta*h.cały system 
chytrze i świadomie kombinowanych. 
złudzeń podtrzymywanych рга ‘; da 

w formie coraz to bardziej wzmagają. | 
cego się krwawego i bezmiyślnego te 
roru, który obywatelom tak posłusz- 
nym, manifestującym przy lada oka: 
zji swe przywiązanie do wodza i re- 
żymu, napędził strachu. 

I cóż dalej? Czyż noza jeżowymi 

rękawicami Jeżowa, Stalin nic więcej 

nie ma do zaofiarowania narodowi 
sowieckiemu? Czyż nie ma on żad- 
nych koncepcyj, które pragnąłby rea 
lizować po oczyszczeniu gruntu i za- 
prowadzeniu entuzjazmu umarłych 
dusz w kraju? 

Jak dotąd wydawało się, że w 

tych szaleństwach wodza narodu jest 

pewien system, pewien plan. Nal- 
przód została oczyszczona partia od e 
lementów, reprezentujących rewolucyj 

ne tradycje, starego leninowskiego 
bolszewizmu. Obecnie z całą bezwzglę 
dnością. poczawszy od samobójstwa, 
czy zabójstwa Gamarnika i procesu 
Tuchaczewskiego I towarzyszy jest 
przeprowadzany proces stalinizacji 
armii. W międzyczasie zaś gruntow= 
nie oczyszczono takie odcinki jak 
związki zawodowe, związek pisarzy, 
komsomoł i t. d. Pozostał rzec można 
jedwmie komintern.   skonale zorganizowany aparat propa 

gandy. Odpowiednio kierowany taki: 
aparat dokonywuje wprost.cudów, A 
trzeba powiedzieć, że. Stalin | nmie- 

|-przez swych zaufanych doskonale 
tym aparatem kierówać t.posługiwać 
się systemem złudzeń. dla-pewnych 0 
kreślonych cełów. : 

Ale czystka ma swoje granice, Sku 

teczność wytworzonego przez unańst 
wowiony aparat propagandy systemu 
złudzeń, jest też ograniczona. Maso* 
we egzelkucie, które rozpoczęły się po. 
zabójstwie Kirowa. a które trwają po 
dzień dzisiejszy. bądź to w nost>ci nu 
blicznych procesów pokazowych (744 

nowiew, Kamieniew, Radek 1 t. p.), 
bądź to w postaci tajnych (Buct arin, 
Rykow i tow., procesy syhervjstie I 
zukaukaskie), bądź też hłvskawicz- 
nvch procesów przy drzwiach zanik= 
niętych (Tuchaczewski i tow.) i t. d. 
— wyraźnie wskazują. że system złu 
dzeń, że aparat propagandy są niewy   

    

Szczerbowski skazany na śmierć 
za zabójstwo policjanta w Brześciu | i 

Areszty w ZSRR nie ustają 
: PARYŻ (Pat). Agencja Havasa donosi z Moskwy, że według krążących 
tam pogłosek, aresztowany również został zastępca komisarza ludowego 

spraw wewnętrznych Agranow oraz Prokofiew, zast. komisarza komu 

BRZEŚĆ (Pat). W dniu dzisiej: | 
szym rozpoczęła się w sądzie okręgo 
wym, wydział zamiejscowy, w Brześ- 
ciu n. B. rozprawa sądowa przeciwko 
Welwelowi Szezerbowskiemu, lat 18, 
„oskarżonemu © morderstw» starszego 
posterunkowego służby śledczej, š. p. 
Stefana Kędziory. 

Kompłet sądowy stanowią: prezes 
sadu okręgowego sędzia Falkowski 

Ski. Rroni oskarżóńege "mec. Rozen- 

*skarža nrokurator Goździk. Powódz 
two eywilńe z ramienia wd<wy Kę- 

dziorowej wnosi adwokat Kcwalski. 

Wstęp na salę sądową ograniezo- 
ny Stół prasy zajmuje 25 sprawoz- 
dawców. Po rozpoczęciu rozprawy ob, 
rońca oskarżonego Rozental cponuje 
„przeciwko włączeniu powództwa cy- 
wilnego jak i małoletno ci oskarżone 
80 i prosi sąd o wezwanie biegłego le 
karza. któryby ustalił wiek oskarżo- 
lego oraz o przeprowadzenie rozez- 
nania. Prokurator Goździk wypowia- 

fza bleglef'o. ŚdUŻ wiek oskarżonego 
v'edług zgodnych zeznsń (skdvžone: 
86 I rodziców ustalony jest na lat 18, 
ti. oskarżony urodził się 25 lutego 
1919 z, Sąd wniosek obrony postano- 
wił odrzucić, zaś: Bronlsławę Kędzio- 
tową nznać za pówódkę cywiiną.   

JAK ZAMORDOWAŁ 1 DLACZEGO. 
Akt oskarżenia zarzuca Wełwelo- 

wi Szezerbowskiemu, iż w dniu 18 
maja b. r. w chwili odnalezienia 
przez wywiadowcę Kędziorę kilku 
ćwiartek mięsa nielegalnego uboju i 
gdy wywiadowca zabierał je na doroż 

| kę, Szczerbowski dopadł go ztyłu i u- 
derzył nożem w plecy, zadająe ciężką 
głehoką ranę, - która spowodowała 
śmierć Kędziory. Nastęrnie ukrywał 
się przez kilka dni. Wypalek ten sno 

wodował znane zaburzenia w Brześ- 
ciu. 

"WYJAŚNIFNYA: S7CZERBOW- - 
3 3 SKIEGO. SEE 

„.. Okarżony Szczerbowski do winy 
się przyznaje i przedstawia przebieg 
okofiezności, w. których dokonał swe 
$v.czynu. Prek. Goździk i obrońcy 
stawiają oskarżcnemu szereg pytań. 
Z odpowiedzi Szczerbowskiefo wyni 
ka, że nie jest ©n rejestrowanym rzeź 
nikiem, że rozumiał, iż prowadzi po 
tajemnie niełegatny i karalny ubój. że 
do Kędziory. stałej złości nie miał, 

Według. słów oskarzcnego, Szczer 
howski chwytając nóż i biegnąc do 
Kędziory. nie nie myślał. :bg „gdyby 
myślał — nie doszłoby do tego" — 
stwierdził oskarżony. 

Dlaczego później zaczął uciekać 

— nie wie. Przedywał on przeż: trzy 
dni bez pożywienia w piwnicy. Cheiał 
się oddać w ręce policji, ale bał się. 
Oskarżony ukończył dwa oddziały 
szkeły powszechnej. Zaznaczył, że 
skłamał sędziemy śŚledczemu, gdyż 
chciał się bronić (oskarżony zezna- 
wał mianowicie. że uderzył Kędziorę 
nożem, gdy: ten rozpoczął strzelać do 
iego ożea). Dziś rezumic że kłamstwo 
mn nie nie da. i dlatego mówi praw 
dę. Ujawnić nabywców miesa niele- 
salneso uboju nie chce. Odsowiada- 
iąe adwokatowi Kowalskiemu stwier- 
dza, że to nie do sprawy nie ma. 

wyrsk 

Sąd okręgówy w Brześciu, pó ca- 
łodziennej rozprawie przeciwko 0s- 
kaižonemu o zabójstwo posterunko- 
wego służby śledczej Stefan: Kędzio 
ry — 18-letniemu Welwelowi: Szczer 
bowskiemu, wydał wyrok skazujący 
go ńa karę śmierci. pozbawienie praw 
obywatelskieh. - zasądzenie na. rzecz 
powódki cywilnej -wdawy. Kędzioro- 
wejizł ° A ‚ : 

nął na stanowisku, iż morderstwo do 
+, konane zostało bez uniesieni i że 0s- 

karżóny jest normalnie rozwiniętym 

Więc cóż dalej? Cóż z siebie przed 
stawia Józef Dżugaszwili? Rodak Sta 
lina, Żordonja. twórca 1 wódz socjal- 
demokracji gruzińskiej; prezes rządu 
zdławionet przez bolszewików nieza- 
leżnej republiki gruzińskiej, w swym 
wywiadzie udzielonym pewnemu 
dziennikarzowi w następujących sło- 
wach charakteryzuje dyktatora Zwią 
zku Sowierkiego: 

„Jest on mściwy, berlitoćnv, nieu- 
błagany. Dla utrzymania władzy go 
tów jest na każdy krok. Mieszka w 

" nim duch despoty dawnvch czasów. 
Gdy podłua leqendv do korynckieao 

fyrana Perlandra zatosili się posłowie 
fyrana Milefu z prośbą pouczenia lak 

1. Uczeń Periandra na rozdrożu 
System Periandra, ścinania wysta 

jących ponad inne szczytów kłosów, 
Stalin przyswoił doskonałe. Wszyst- 
kic wspomniane procesy są tego do- 
wodem. 
Legenda jednak o Periandrze wspo 

mina nie tylko jako o wynalazcy sy 
stemu rządzenia przy pomocy noży= 

czek do obcinania głów. Ponoć był on 

jednym z mędrców greckich t potrafił 
bardzo dużo pożytecznych rzeczy po 

swym panowaniu pozostawić we 

wszystkich dziedzinach życia. ; 

Stalin zaś, który w dziejach państ . 

wa sowieckiego prócz obcinania głów 

odegrał bezwątpienia tak samo dażą 

rolę konstruktywną. zaczyna w Spo" 

sób wyraźny wszystko to co pod jego 

panowaniem zostało zbudowane bu: 

rzyć. Proces bowiem Piatakowa, So* 

kolnikowa i tow. wniósł taki bałagan 

w dziedzinie sowieckiego życia gospo 

derczego. że władze bolszewickie da+ 

lekie są od iego opanowania. Proces 

Tuchaczewskiego zaś jednym zama* 

chem prawie całkowicie zburzył to co 

dyplomacia sowiecka z wielkim tru+ 

dem osiągneła w przeciągu dalszvch 

ki'ku lat. Tzołacia bowiem Zwiazku 

Sowieckiego bedzie coraz. wieksza: 

O to postara się już Trzecia Rzesza, : 

prawica i centrum we Francji I t. d.,. 

albowiem Stalin dał WEZ anty! 

sowieckim elementom tak mocne ar*' 

gumehty w: rece. że trudno będzie je 

obecnie wytrącić.. 
A taki stan. rzeczy oznacza nl 

Uwnief ni wiacef. jak staniecie wedłag 

nkreślenia Sorefa na martwym numk« 

cłe rozwoju, oznaczałacym rychłe sta 

czanie sie w dół. T ażeby temu zana 

biec. ażeby przekonać fuż niedowies 

rzałący naród sowiecki. że pod kie* 

rownictwem Stalina kra tstatnia “ 

dzie „od lednego zwyciestwa do dr 

glego”, nie 7a8 od „Iednei kleski do 

drugiej", dyktator 7wiązku Sowiece 

starczające. Wymagają one wsparcia A 

W uzasadnieniu wyroku sąd sta- | 

nalaży wrewumač wfedza. 

  
LONDYN, (PAT). — Foreign Office 

podaje do wiadomości, że minister spraw 
zagranicznych Rzeszy von Neurath przy 

nikacji. 

cka poświęca w dalszym ciągu wiele miej 
sca sprawom sowieckim, zamieszczając 
własne komentarze I informacje 

Z własnych doniesień niemieckich za 
sługuje na uwagę sensacyjna depesza z 
Moskwy „Angriffu”, jakoby dwuch gene- 

jmistra spraw zagr. Łitwinowa i przedsta     człowiekiem. Obróna = oskiržonego 
zapowiedziała apelację. ч wieleli władz sowieckich. 

Per'ander 

zaprowadziwszy Ich na pole, w Ich o- 
czach ściał szczyty kłosów, które wv 

rosły ponad niwe. Posławia zrozumie 
II, podziekowali I wrócili do siebie. 

Taki iest | S'alin. Podale sią za ucz 
nia Marksa a faktycznie jest uczniem 
Periandra“,   

  

„ałów sowieckich i jeden wyższy oficer | 

| „Min. Munters | 
przybył do Moskwy z wizytą 

MOSKWA, (PAT). — Przybył tu dziś: 
minister spraw zagr. Łotwy  Munters z. 
małżonką, powiłany na dworcu przez ml 

kiego ma naszym zdanie fedno ..wv] 

ście": pójście aż do końca w ślady 

Bonapartego. Czy na to stać perian= 

drowego Ścinacza głów? czy nie śnad 

nie w końcu głowa sameso sowieckie 

gn dyktatora. fako ostatniego „wścieś 

kłegn psa trockistowsko-faszystows= 

kiego". Zet. 
        

Min. Neurath gościem w Londynie 
'będzie 23 czerwca do Londynu jako © 

ficjalny gość rządu brytyjskiego. | 
A 

— 

Podobno również i Micheł, brat Łazarza, Kaganowicz, zastępca komi 

- Багха obrony został aresztowany. Agencja Havasa notuje również pogło : 

skę © aresztowaniu 20 komunistów niemieckich i 80 węgierskich. | > 

- Dwuch generałów sowieckich 
uciekło przez Kaukaz | 

BERLIN, (PATJ. — Cala prasa niemie | marynarki czarnomorskiej, członkowie t.! 
zw. grupy Tuchaczewskiego zblegii przez' 
granicę kaukaską. Uciekających ścigały 

podobno liczne oddziały wojska. Uciecz! 

ka udała się jednak dzięki pomocy oka 

zanej przez górali kaukaskich. W Moske 
wie zachowują w tej sprawie ścisłą dyc 
skrecję. 

« Min. Muntersowi towarzyszą w podr 
ży: dyrektor dep. wschodniego MSZ Freh 
manis t dyrektor dep. prawnego Kampa. 
Jednocześnie do: Moskwy - przybył pe 

seł sowiecki w Rydze Brodowski. :



„, BLACZEGO 

D”uai dzień rozprawy 

      

Adam Doboszyński 
e mapadzie na Myślenice 

KRAKÓW, (PAT). — Na wniosek ob- 
rony sąd postanowił odbyć rozprawę 
przy drzwiach zamkniętych przez..czaś 
składania części zeznań oskarżonego Do 
boszyńskiego, dotyczących motywów, któ 
re miały wywrzeć zdaniem oskarżonego 
wpływ*na jego czyn z czerwca 1936 r., 
a które fo zeznania mogą mieć znaczenie 

dla jego obrony. + : : 
Po zeznaniach przy drzwiach zamknię 

tych i po krótkiej przerwie zeznaje dalej 
Doboszyński. 3 

Oskarżony opowiada jak na wiosnę 
1936 r. analizował syluację na terenie po 
wiafu krakowskiego I doszedł do wnios_ 
ku, że władze na terenie poszczególnych 
części Polski przeciwdziałały tworzeniu | 
się froniu ludowego. Doboszyński stwier 
dza, iż doszedł da wniosku, że winy nie 
należy szukać w systemie rządowym poł. 
skim, lecz u miejscowych wykonawców 
władzy. | Е + 

OCHRONNE: | 

. Doboszyński w dalszych swych zezna- 

UTWORZYŁ DRUŻYNY | 

niach twierdzi, iż w. czerwcu udał się na 

х Myślenicach, gdzie 

zebranie stronnictwa narodowego. Os- 
karżony opowiada obszernie o relacjach 
jakle otrzymał od swych kolegów. paciyj. 
nych, o przebiegu tak zwanego święta 
ludowego, które w tym roku odbyło się 
pod wpływem komunistyczno-socjalistycz 

nym. . е 
Szczegółowo opowiada o wiecu w 

uroczystość miała 
charakier wiecu opanowanego przez ko- 

_munistów. Wobec tego postanawia utwo 
rzyć straż porządkową, którą nazwał dru 
łynami ochronnymi. Prace fe zostały w 
początku czerwca wykonane i drużyny 
zorganizowane. W skład ich wchodzi!i 
ochotnicy ze stronnictwa narodowego. 

„On w tym czasie przeżywał okres. waha 
nia się, silnej wałki duchowej, która prze 

"todziła się w decyzję przeprowadzenia 
; protestu. Wiedy to zaczął obmyślać pla 

ny. działania. To feż wybrał się na rowe 
rze obejrzeć frasę przyszłej wyprawy. 
łecz i w fym tzasie jeszcze nie był pew 
"ny czy demonstrację zrealizuje i ciągle 

* wahał się. 

KONGRES „ZARZEWIA” | ARTYKUŁY 
FRESSOR 

! mó 
głosem podniesionym, iak że sprawia 

wrażenie mówcy wiecowego. 
Doboszyński mówi o drugim artykułe 

w l K. €..w którym omawiana była spra 
wa tworzenia się tronfu ludowego. 

„Doboszyński charakteryzuje akcję komu 
nistów oraz przytacza szereg doniesień, 

- które otrzymywał w tych czasach o zamie 
tzeniach komunistów, które miały. być 

„ kierowane przeciwko sironnictwu narodo 
wemu. Reasumując swoje zeznania, Do- 

boszyński oświadcza, iż w swych wywo- 
dach starał się przedstawić poszczególne 
łazy swej działałności politycznej i ducho 

„swej, by przedsiawić dlaczego doszedł do 
późniejszej decyzji. 
„Twierdzi dalej, iż przyszedł na niego 

spi 
Р 

moment gdy. nie widział możności dzia 

Zeznania swoje składa Doboszyński w 
„łonie niesłychanie podnieconym i często 
„kroć obraźliwym w treści. Chwilami krzy 
czy nerwowo gestykulując i odbiegając 
od tematu rozprawy. Zmusza to przewod 
niczącego rozprawy do kilkakroinego u- 
pomnienia oskarżonego. 

MIAŁO MU CHODZIĆ © DEMON- 
„ STRACJĘ. 

żę © Po przerwie przewodniczący zadaje 
| oskarżonemu szereg pytań, zmierzających 

" do wyjaśnienia, jak przedstawiały się 

przygotowania do najścia na Myślenice, 
dalej, jaki przebieg miała akcja w sa- 

+“ mych Myślenicach przy najściu na poste 
© runek, niszczeniu sklepów żydowskich, na 

padu na dom starosty Basary, potem ular 
czki z policją, wreszcie wycofanie się do 
Poręby, na Lubogoszczę aż do Zubrzycy. 

Oskartony odpowiada drobiazgowo, 

opisując poszczególne łary wyprawy. 
Przez cały ciąg jego zeznań przewija 

"się jedei motyw główny: akcja jego nie 
miała na celu żadnego anarchistycznego 
zamachu ,a jedynie demonstracię. Dążył 

' do tego, aby akcja lego przewlekła się 
° Jak najdłużej, chcąc aby na te fakty zwró 
осеНа uwagę opinia publiczna, a tym sa- 
mym nasiąpił zwrot w traktowaniu ruchu. 

narodowego, mającego, uzdrowić. ytosun- |. 
; Al w-Polsce, jako tamy przeciwko zalewo 

s |o-qW.łym, czasie lnna grupa |, j 

  

wi wywrołowej akcji komunizmu I szkod , go zę sklepów z koniekcją wyciągnęli kil 

liwej działalności żydów. 3 
» 1 

ZBIÓRKA W CHOROWICACH. 
Krytycznego dnia w Chorowicach mię 

dzy godz. 22 a 23 stawiło się 70 osób, 
nłe byli uzbrojeni, przyszli z rowerami I < 
plecakami. Co do 4.rewolwerów. jakie . 
Jego ludzie posiadali, usiłuje ten fakt 
wylłumaczyć tym, że na każdyn zebra 
niu większej ilości włościan może się zda - 
rzyć, że na kilkudziesięciu ludzi kilku mó |- 
że mieć broń, szczególnie ludzie młodzi. 

Dalej na pytanie „przewodniczącego 
odpowiada, że * ' : ‚ 

„AMUNICIĘ KUPOWAŁ W KRAKOWIE. 
w soboię po południu w jednym czy 2 | 
sklepach na-dwa dni przed wyprawą. —+ 
Czy w dużej ilości I — Nie przypomina 
sobie. Miał 2 rewolwery, musiał mieć na 
boje do 2,3 kalibrów, liczył bowiem na 
to, że w Myślenicach zdobędą Irochę 
broni. ‚ aż 

W Myślenicach na posterunku zabra 
HM 3—4 rewolwerów. Po wycołaniu się z | 
-Mysłenic w Porębie otrzymali od niego 
amunicję: No NOKZ WAW RE 9 

Na zapytanie przewodniczącego dla 
czego zabrał broń odpowiada, że uczy- 

ГАН to dła samoobrony, gdyż w wypadku * 
(gdyby broń zostawił, policja szybko 
uzbrolłaby się I nim wyszliby z Myślenie 
mogłaby się przelać krew, gdyż sądzi, że 
policja przelałaby. | ; 

Następnie opisujė zza 

NAJŚCIE NA POSTERUNEK. — 

W niszczenłu urządzenia osobiście udzia 
łu nie brał. Gdy. na dobijanie się jego lu 
dzi nikt nie odpowiadał, wyważyli drzwi. 
Gdy wszedł z rewolwerem w ręku zastał 
w mieszkaniu jakiegoś człowieka w neg 

liżu, x którego. głowy spływały. krople 
krwi. — ! : 

Jeden z uczestników wyprawy powie 

dział, že pobiiy używał nie parlamentar- 
nych wyraże pod ich adresem I ża ude 
rzył go laską. 

Następnie udali się 3 jego ludzie na 
poszukiwanie broni I amunicji. Żabrano 

broń i amunicję. Zabrano karabiny I re 
'wólwery. © zabraniu jakich innych przed | 
miotów, szczególnie zaś pieniędzy, пК 

nie wie. 
  34 

DEMOLOWAŁA SKLEPY ŻYDOWSKIE, 
do czego dał rozkaz. Powołując się na 
Przytykį miejscowość) oskarżony ożwiad | 
cza, ił obawiał się, aby ludność żydow 
ska, którą posądza, o ło, Iż jest dobrze 
uzbrojone, nie zaczęła strzelać. z okień. 
Rorstawił załem ludzi na rynku I na wy 
padek usiłowania otwarcia jakiegoś okna, 
ladzie c! młeli nakazać natychmiastowe 
Ich zamknięcie. Gdy na rynku ukazał 
„się jakiś żyd, ludzie jego strzelili na post 
rach w powletrze. W jego. obecności zde 

molowano szereg sklepów, gdzie 1 jedne 
UBS 

Dziś plenum Sejmu | 
„MWARSZAWA,. (PAT). —- Эх 1, j., 16 

bm. odbędzie się o godz. 11 przed pa 

łudniem plenarne posiedzenie Sejmu. — 
Po załatwieniu poprawek senackich do 

projektów ustaw o zaopatrzeniu uczestni 

ków walk o niepodległość, .o likwidacji 

Spłonęła część przedmieścia Dęblina | 
| łazło się bez dachu nad główą. Siraty 

! 

LUBLIN, (PAT). — Z Dęblina donoszą: 
wczoraj spłonęia część osady Irena, sia- 

nowiącej przedmieście Dęblina. . Pastwą 

płomieni padło 33 domy mieszkalne I 50 

Innych obiektów. Przeszło 160 rodzin zna I 

„600 tvs. 

  

   

„kanaści sztuk garderoby, którą, następnie 

nić przy pomocy 8 flaszek nafty. Miało to 
być — jek się wyraża — ostrzeżenie, że 
jeśliby: jakiś kościół został znieważony, to 
aby :włedziano na klm będą szukali odwe 
tu. Nie sądzi, aby to mogło hyło wywo 
łać pożar w miasteczku, gdyż dzień był 

'bezyietrany. ' 

+ ++ W DOMU STAROSTY. - 

Pó ukończeniu akcji na rynku udał się 
z ludźmi do domu starosty. Na piętrze 
nie było”nikogo z jego ludzi, kiórzy by 

mieli karabiny,*czy ktoś miał rewolwer, 
tego nie wię. Pod dom starosty udało się 
'okcło 50 ludzi. Kilku weszło z nim ra- 
zem. Następnie kazał zdemolować miesz 
kanie starosty I szukać samego starosty. 

Doboszyński po przerwie w dalszym 
ciągu * 5 

* „OPISUJE SWOJĄ UCIECZKĘ PRZED 
7 POLICJĄ. 

Po rozbiciu przez policję oskarżony wraz 

że swymi iowarzyszami doszedł do Zub 
rzycy Bołnej w dn. 26 czerwca ub. r. ©   

|. ; Następnie Doboszyński opisuje sam 

godz: 8 rano. Ponieważ byli zmęczeni 
"udali stę na poiankę do lasu, gdzie po 
wystawieniu czujek oskatżony zasnął. — | 
Obudziło go po pewnym czasie szarpa 
mie, Oskarźóny w odległości 40 kroków 
©d połanki zobaczył tyralierę straży gra 
nicznej, która oddała w stronę obozują- 
cych szereg strzałów. Rozpoczęła się u- 
cieczka. Jak zeznaje Doboszyński, jego 
fowarzysze uciekli w inną stronę, tak, że 
został sam za krzakiem. Przez chwilę sły 
szał z oddała strzały. Następnie przy po 
mocy gwizdka po pewnym czasie starał 
się zębrać <wolch towarzyszy, jednakże 
ło się nie udało. : 

Udał się lasem w kierunku Zawol, 
gdzie przebywał przez 2 dni. W Zawol 

od 
ka kierownik miejscowej placówki stron 

szędł | poprosił o pomoc, odpowiedział 

nie możę mu pomóc. Wo- 

bęc lego poszedł do lasu. Tam dóstar- 

|czał mu żywności pewien chłop. 

  

i - MOMENT UJĘCIA 273 
przez posterunkowego Kossowskiego, któ 
ry zastał go w lesie w chwili drzemki. 
Posterunkowy Kossowski był ubrany po 
cywilnemu. Mówi, że go fo zdezorlento 

„być policjant, Dalej Doboszyński opisu- 
je, jak został raniony 1 stwierdza, że sam 
rewolweru nie wyjął. Rewolwer ten zna 
lezłono przy nim w pochwie. Na pyta- 
nie przewodniczącego, zaprzecza jakoby   podczas akcii w Porębie strzełał, o czym 
zeznałł niektórzy świadkowie. 

mienia opuszczonego, © funduszu kul-- 
tury narodowej Józefa Piłsudskiego i do 
noweli dotyczacej how. „Phoenix“ Sejm 
przysłąpi ło debaty nad rzędowym pro- 
jektem ustawy 6 zmianie usławy z dn. 15 
marcą 1933 r.-o, szkołach „akademickich. Ž 

  

sięgałą ćwierć miliona zł. W ekcji ratow 
niczej brały udział oddziały wojska z Dę' | 

, blina oraz wojskowej I cywilnej skkaży og 

niowej. | 

górników 
zapowiada strajk w Ameryce Płn. 

| CHICAGO, [PAT]. — W czasie obrad 

przywódców związków robotniczych zab 

rał głos Van Bittner. Yan Bitiner jest kle 

rownikiem akeji strajkowej w przemyśle 

stalowym w stanie lilinois | jest prawą rę 

ką John Levisa. Mówca ien zapowiedział, 

że wybuchnie niebawem strajk w kopal- 

nlach węgla, który obejmie 600 tys. ro 

bolników. r 
| Van Bittner oświadczył, że strajk ten 
będzie ogłoszo..y w sobolę, 0 ile wiel- 
kie słalownie nie będą chciały uznać ko 
mitefu organizacji przemysłowej, jako je 

wadzenia petfrakiacyj że strajkującymi: ro 
boinikami przemysłu metalowego. 

Powstańcy na przedmieściach Bilbao 
* $ALAMANCA, (PAT). — Radio Natio 

nal ogłosiło o godz. 22 komunikal: na 

froncie blskajskim wo!ska powstańcze po 
suwają się naprzód bardzo szybko. — 

Szłandary powstańcze powiewają już nad 

|l duży oddział wo'sk baskijskich wzięły 
do niewoli. Biłwa trwa obečnia pod Be 
gona, kłóre jes! przedmieściem Bilbao. 

Wydaje się. że miasto w najbliższych 

, godzinach zostanie zdobyte. Radiostacja 

  

j | podpalili. Jednocześnie wydał. psiecenie 
* | podpalenia synagogi, co miano uskułecz- | 

chłopów dowiedział się, gdzie miesz. 

nictwa narodowego. Gdy do niego po- |. 

wało, gdyż nie przypuszczał, że fo może | 

dynej organizacji uprawnionej do pro- |   
„estońsko — łotewskiej н ;‘ів‹ш‘ jc 

*_ paszporłowych. pomiędzy pa 

Czasami i to potrzebne... 
Gdy ktoś chce nas przekonać © czymś, 

c w nikim nie wzbuuza żadnych wątpliwo- 
ści i używa w tym celu bardzo wymyślnych 
a1gumcntów, mówi się o nim, że stara się wy 

ważyć drzwi 
nieją prawdy tak jasne, że = zdawałoby 
się.— dowodzenie ich jest. próżną. stratą 
cząsu. A jednak praklyka życ wa wykazuje 

"nam, że Właśnie najtrudniej jest przekonać 
tudzi, przynajmniej o pewnej mientakiośej, 
©: sprawach; które już dano zostały! roz- 
strzygnięte -w. pewnym; okresłonym (kierun- 
ku. Najprostsze problemy wywołują nieraz 
namiętne dyskusje, rzadko kńczące się uz- 
godnieniem poglądów — wywóażanić drzwi 
otwartych staje się pracą konieczną, mio 
przeciwnych. pozorów. IDA 4 880 

Wszak oczywistą. chyba d.. każdegą jest 
prawdą, żę gdy pozbyliśmy się wreszcie tra 
piącej nas zmo. w postaci kryzysu екопо- 
'miicznego, to każdy powinitn' wszetkimi si- 
tłami dążyć do stworzenia swej przyszłości. 
Drugą zaś taką prawdą jest:” ".,;że jednak |: 
najłatwiej i najszybciej można „dojść do |. 
tych celów, dzięki wygranej na Loterii Pań: 
stwowej. Wygrać zaś można jedynie w tym 
wypadku, gdy się pósiada los — 'i*to jest 
prawda trzecia, najzupełniej oczywista. « | 

Mimo: to znajdują się jeszcze 'tacy, którzy |. 
tych. jasnych prawd nie pozimiejaz WE 
czas i zapominają o zacpa :eniu się W te 

Jeszcze około 100 dygnitarzy sowieckich 
o Tozstrzelają Ww ZSRR. 
TOKIO, (PAT). — Agencja Dómei og- 

łasza opinię o ostatnich wydarzeniach: so 
wieckich wyrażoną 'przóz plk. Hata, b. 
japońskiego attache wojskowego w Mosk 
wie 1 Warszawie, który obecnie zajmuje 
stanowisko dyrektora Ыга 

ministerstwa wojny. —° 
Zdaniem płk. Hata rezultatem maso- 

wych egzekucyj c$cerów I aresztowań 
wśród wyższych urzędników będzie 
wzmocnienie pozycij Stalina, wzmocnie- 
nie armii czerwonej I partii komunistycz 

prasowego 

  

    

i 

finansowych 
- PARYŻ -(Pat).- Ministę finansów | nogłośnie i bez żadnych trudności — 
Vincent Auriol przyjął dziś przed po 

łudniem -dziennikarzy i zdementował 
wobec nich pewne ogłoszone: przez 

dzienniki informacje o treści projek- 
tów rządowych. ah 

Projekty te — mówił minister — 
nie przewidują bynajmniej, jak utrzy 

mywano zwiększenia opłat spadko 
wych, -ani też podniesienia opłat od | 
„cukru i benzyny. - : 3 

Postanowiliśmy -domagač się-w0- 

| bec naszych wniosków procedury na 

głości, lecz znaleźliśmy się nagle w 

„abliczu ofensywy: -spekulacvinej, Po- 

1сЪре Fo tei.nrzaz ioką „Frai nAs7 

nrzeszedł,w latach 1924, 1926 oraz w 

maju 1935. iw tym samym miesiacu 

"938. W tych. warunkach prowadze- 

ia dłuższej abatv nad naszvmi pra 

tekłami eroziło poważnymi niebezpie 

creństwami. | 
Wobec tego uznaliśmy (za nasz 0- 

bowiązek: . 

u finansów  publiez- 

Ie7.47%że 1 stanowczości: s 
2) Złamać ofensywę spókulacy jni,. 

Dlatego też rada gabinetowa jed- 

R=ktor Staniewicz 
wy!echa? dn Henri 
J. M. Rektor U. S. B. prof. dr. Wi 

told Słaniewicz, jak sie dowindniemv 
wyjechał do Hagi, cełem wzięcia u- 

działu w międzynarodowym zjeździe 

ro'niczym 
as 

a I 

Kongres 3-ch państw 
brłteckich zakończył. się 

TALLIN, (PAT). Dziś został: zamknięty. 
kongres narodów bałtyckich. Narady od 
bywały się pod hasłem dalszego zaciś- 
nienia współpracy łych państw. Co do 
wspólnego języka obrad większość ucze. 
stników kongresu wypowiedziała się za 
językiem angielskim. ZZA: 

Nasłępnie obradowano nad sprawą 

kontroli podręczników. szkolnych, norma 

lizacji stawek celnych i wymianie literatu 

ry pomiędzy państwami bałtyckimi. 

,. Kongres poza tym wyraził życzenie, 
aby Litwa przyłączyła się do konwencji 

lyckim. 0... 

otwartc, Bo rzezzywiścia ist- | 

sat): wykazać całe nasze zdecydowa | 

"Į nie uzdrowieai: U 

"nych metod.imi. pełnymi ostr żności. ' 

|| synegoga w 

„paszport do krainy szczęścia”, jakim jest 
los loteryjny. Niechże sami sobie przypiszą 
winę tych trosk i kłopotów, które są ich u- 

| działem. 
Gdy jednak oprzytomnieją, gdy zro u. 

"mieją, że i oni posiadają takie same prawe 
do powodzenia w życiu, jak te tysiące ludzi 

    

  

„ którzy jaż wygrali, łab wyg Przys2 
„łości, to niech póśpieszą ' zao ć się:w 
os do pierwszej klasy trzydzie dzićwią 
+ej Loterii Kiasowej. Ciągnienie rozgoczyna 
się we wtarek. R" $ 

amid 

| OSTATNIE DNI 
Špiesz „EK ša po Eos 

**w szczęśliwej 'koiekturze | 

    

       
„Wielka. 444: оо 
Mie. lewicza 10. „ 

  

  »silno kie! 

  

nej, które stają się. bardziej”. jednolite 

przeź wyeliminowanie ludzi niepewnych. 

W 1.-1928 Stalin: stosował we 

ne mefody przy pozbywaniu 5ю муе 

«przeciwników politycznych. Trockiego 

szmuszonó do wyjazdu za granicę: Bucha 

tina, Zinowiewa I Kamleniewa wydalono 

1 pariii. Z chwilą, gdy Stalin poczuł się 

na siłach zaczął stosować bardziej! żuro- 

we represje. | ` 

Pik. Hata przewiduje, že liczba sym 

patykėw Tuchaczewskiego, Gamarnika, 

"których Stalln pośle na śmierć wyniesie 

od czierdziestu do stu osób. Twierdze- 

nia sowieckich kół urzęlowych, jakoby 

"rozstrzelani generałowie byli  szpiegami 

jest zmyślonym oskarżeniem dla, uspia- 
' włedliwienia surowych represyj Stalina, 

"które zmierzają przez usunięcie niepew- 

"nych politycznych ludzi, do wzmożenia 

"siły armii czerwonej i zwiększenia sktyw 

ności partii komunistycznej. R   
Rząd francuski demaga się pełnomacnichu 

sy 

po odbyciu koniecznych rozmów д 

rozmaitymi frakcjami. większości — 

postanowiła domagać się uchwałenią 

jedynie następującego tekstu ustawy: 

Rząd jest upoważniony do wyda- 
| wania w ograniczonym okresie czasu 
w drodze dekretów rady ministrów 
wszelkich zarządzeń mosacych zane- 
unić uzdrowienie. finansów nublicz- 
nych 1. nrzeciwstawić Sie atakom na 

oszczedności 1 kredyt nubliczny-. 
Dekrety te przedłożone hedą do 

| ratufikacii pariamentu nainóźniej; w 

okresie 3-ch miesiecv na pierwszym 

posied>eniu gesii nadzwveza ej. d 
nówiedni ńroiskt ustawy rłnżony bę- 

dzie o godz. 15 w nrezvdinm „Thy I 

rzad domasać sie hedzie wszczecia 

nad nim natychmiostowej dosknsji 

" "Należy — oświadczył minister. 
zwycieżeć goraczke sneknianviną, 

w izbie Deputowanych. 

"PARYŻ iPat). Pósiedzenie Izby kaj 
poczęło się o $ódz. 15,%0 +2y male 

trekwenejł degatowanysk: -Misister 

skarbu Vincent Auriol przedłożył I 
| jekt ustawy 0 udžietenju  rządówi 
"niezbędnych  pelnómcćniety dhi ka- 
pównienia uzdrowienia fińansowego, 

"domagając się natychmiastowci dys- 

kusii. Projekt zostaniė odestany do 
*kamisii finansowej. : : : 

Dyskusja nad projektem sądowym 

wyznaczona została na godz. 21, zgo 

<nie z życzeniem wyrażonym przez 

S: łonely 2 klaszte"y 
Wiłko- 

    

   

   
   

' mier? 

'RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą, 

(że w walenie ėskim w Wiłkomierzu 

powstał pożar, który przerzucił się na kla 

sztor żeński, następnie na synagogę I na 

9 większych domów. 5 osób w tym jedna 

zakonna, odniosło ciężkie oparzenia. 

"Nie wolaa kląć 
w wnisku włos m 

„ „RZYM (Pat). Wieeminister wojny gen. Pa 
sani wydał okólnik, w którym przypomina 
o zakazłe używania w wojsku przekleństw 
oraz poleca zawieszenie w koszarach napł- 

   

   

  

 



"SZANGHAJ 
Osobna część miasta, to kanały. 

Do Whangpoo — głównego koryta 
portowego, po którym swobodnie 
płyną morskie olbrzymy, przepycha 
bię przez środek międzynarodowej 
koncesji Soochow, i w górnym swo- 
im biegu rozgałęzia się w sieć wod- 
nych przejść, wracających znowu w 
głąb miasta i łączących się z Whan 1 

Za euro-- poo poza jego granicami. 
pejskim osiedlem sieć tych wodnych 
dróg jest tak gęsta, jak sieć ulic. O- 
pływają całe kwartały, otwierają się - 
w nieoczekiwane skręty i w ślepe za- 
ułki. Kiedyś Chińczyk wolał widocr-- 
nie wygrzebać rów i nawodnić go, niż 
budować drogi w gliniastej glebie 
Cała ta plątanina oddycha fałowa- 
niem wody, która zgodnie z przypły- 
wem morza dwukrotnie w ciągu do- 
by wznosi i opuszcza spoczywające 
na niej łodzie, czterokrotnie w ciągy 
24 godzin zmieniając kierunek prze- 
plywu. Ruchliwość tych chińskich 
traktów Świadczy o dotąd trwającej 
popularności łodzi, jako środka ko- 
munikacji. Wodna ścieżka ściąga ku 
sobie Chińczyka, ale ci, co ją zalud- 
niają stanowią najnędzniejszą część 
nędznych chińskich przedmieść. Z 

" nędzą w parze idzie brud. Bura woda 
portowa, wstenująca w rozgałęzioną 
sieć, w nafdalszych ciasnych odno- 
gach, w które zachodzi, stanowi już 
tylko rvnsztok, odrażający fetorem. 

Już zaraz za trzecim mostem, ro7- 
piętym nad Soochow. licząc od portu 
Ziczwnają cie stacie ładnwaq ja śmie- 

ei Między. krypami wvładowującymi 
piasek, żwir i fłuczony kamień. wy. 
dzielone sa miejsca. gdzie z cieżaró- 
wek i elektrycznych wózków wyw'e- 
kają śmieciarze hakami żałosny ładu 
neń i sovchają do spróchniałych dżo- 
nek których widmowa załosa zda sia 

„Mosič na sobie szmaty, wyciagnięte 
„? dna miejskich odpadków. Pośród 

'ugich szeregów. dźwigałacych na 
P'ecach make | rozstawionych wzdłuż 
rzesy kumiankirh namocników, przy 

bijających uderzeniem łopatki stem 
pe! na tażdvm worku. wnoszontm 
na kłądke. pośród pęków hananów 

\ skaczących miarowe na końcach ela- 
stycznvch nosideł i trż koło przeróż- 
nych stracanów z jedzeniem uwiiaią 
sie całe gromady kułisów dźwisałą- 
tych na fakichże hambusowvch Hst- 

aż po dwa drewniane knhły nanet. 
one w latrvnach i rozchlanujacvch 
Mann bułwarze ich zawar- 
+ - Cuchnaca ciecz zostaie wvlana LA koryt. skad rurv grubvch pni bam 
JUSOwvch snrowadza ią ia wnrost do 

żonek, zalewając no brzegi te plv- 
wWeiace cvsternv. Doleką, kretą drasą £dą nrzenuchaćń Chińczvev ten ładn 

sa dracami. ciagnac na linach pod 
Amienna frładki. aż zanełni rowy, 

NawaAniaiana rvżnwa nola 

Jeśli przebyć francuską konces 
Sao is w ulicę Zikawei ” ke „ dzie elektrownia, stojąca jeszcze ra a zina terenie, wznosi swoje = >> to pod ścianami  betono- 
dy wież chłodniczych otworzy się 
ii Ctnisty majdan. norosły ponurym 
szajem nie domów, lecz nor, skleco nych z wiechci słomy i z gliny. Klo- астпу dół wykopany w tym terenie wskazuje swym przekrojem, że grunt na którym wzrosła ta część przedmie 

ścia, to głęboki pokład śmiecia, zwo- tenego tu latami na miejsce dawnej : w klesłości. Jeśli ten majdan przejść. R Przez prowizorycznie wygrze =. pa 3 — powierzchni rynsztoki, р pa worzy się kotlina, której i e rzegi powstały przez zsyp wieżych śmietnisk. Na dnie kotliny, NA tak płytkiej warstwie wody, że 
SAT IRIOS 

1 koresoontencji Kity Orzeszkowej 
Niedawno ukazał się pierwszy tom 

„Listów* Elizy Orzeszkowej wydawa- 
nych przez warszawskie Towarzystwo 
Jej imienia wzbudzając swych poja- 
wieniem się niesłychany entuzjazm w 
prasie i u czytelników, Równocześnie 
zasłużona firma Gebethnera i Wolffa 
wszczęła wydawnictwo „Pism“ znako 
mitej powieściopisarki, które odrazu 
spotkały się z nadzwyczajnym powo- 
dzeniem Z przygotowywanego obec- 
nie drugiego tomu „Listėw“ podajemy 
niżej charakterystyczny wyjątek mó 
wiący o niczmiernej prostocie tej wiel 
kiej kobiety i artystki, a równocześnie 
© niezwykłym znaczeniu jej niezapom- 
nianych dzieł. Zwierzenie poniższe czy 
Bi autorka Tadeuszowi Garhowskie- 
mu, z którym napisała wspólnie zna 
komitą powieść pt. „Ad astra”, 

= Zawsze mi się zdaje, że nie dla 
= ększego od innych szczęścia, lecz 
w. @а stokroć większej sumy 

. elerpleń, ale także dla chwilowych 

| ogniska i przeszukuje 

ili. Kanały 
rzadka maź błota, czarnego jak chiń- 
ski tusz, przeziera z pod niej, leżą je- 
dra przy drugiej barki, które jakaś 
ś.epa potrzeba przygnała w ten ślepy 
i beznadziejny kąt.  Kładki rzucone 
ponad czarnym szlamem prowadzą 
do ich wnętrz. Ci.łodna wilgoć sączy 
się z powietrza, więc te ludzkie wo- 
dne gniazda śpią, tuląc między nasią- 
«łym cuchnącą cieczą dnem łodzi a 
tozmiękłym  słomianym poszyciem 
ciepło „domowego ogniska” Bo mała 
chińska barka, to nie tylko Środek 
transportu, ale przede wszystkim mie 
szkanie licznej rodziny. : 

Meraz ścieżka prowadzi wzdłuż 
<hambusowego płotka, zatkhiętego na 
nachyłości, do ulicy, która przysuwa 
się nad kanał i biegnie nad iego brze- 
giem. W tym miejscu osypisko ścieś- 
wia gardło rowu i prawie odcina 0s- 
łatnią- jego kieszeń. Tylko czarna 
„struga sączy cię, łącząc ią jeszcze z 
>resztą- wodnego: szlaku. Zrozumiałvm 
staje -się: cel, sorowadzający do tych 
kątów. hrdzi. Przy kładce łodzi gesty 
opar wstaje kłębami z fermentniacej 
zgnilizny. Wewnątrz wyziewu jakiś 

: mglisty - zarys norusza sie leniwo. 

To eśmiołetni chiński chłopiec roz- 
|=erzebuje dwuzębną motyką złoża bru 

du. wyrzneając na chłodne nowietrze 
coraz nowe, ogrzane cienłem gnicia 

skrzętnie te 
%onalnię. Zaskoczonv w swei samot 
ności przez moją postać. snuiącą się 
drugim brzegiem, wvchvla się z kłę- 
hów pary i nrowadzi mnie wzrokiem. 

Nie jak aniołek wvchvłajacy się z 
n'ehieskiej chmurki wygląda to dzie- 

cko. 
Giasno robi się *eraz na kanale. 

jak na tfłocznym jarmarku. Nie wiem 
ne czym polega przemvsł tvch łodzi. 
cremu zbiegły się tu tak gesto, że tru 
dnc wvobrazić jak się stad wydosta- 
ną. Jakiś ładunek przywiozły zapew- 
ne w ciasnym wnetrzu. nozwałaja- 
cym na poruszanie sie tvlko na czwo- 
rakach. a gestym od ludzkiego mro- 
wia. Handel trwmnami tu kwitnie. 
Na wielu pokładach nietrzs sie te 
skrzynia 7 grubego egładtiego drzewa. 
Dalej neki bambrsowvch drasów. le- 
łą porzucone w błocie, jak tratwv. 
Cały odrinek kanałn to targowisko 
słomy. Nie widać wody snoć stogów 
ułożonych ną todriach. 7lewaineveh 

sią snłowiałą harwa ze słomianvymi 
hudami. wzniesionymi no brzegach 

na wysotinh palach, jak przedhisto- 
rycrne osadv, 

Barki stojace przy brzegu, to iuż 
z dawna osiadłe tu domv. Gosbodar- 
stwo wvległo tu na wvboistą pochv- 
1086 grumtu. Kurzą się garnki. leżą 
misy. sramolą się dzieci wokół za- 
fetej domowymi czynnościami Chin- 
ki. odzianei nieodmiennie w czarny 
kaftan i takież spodnie. T — ściska- 
"—   

| wniebowzięć, które innym ani Śnić 
| się mogą -—poeci poetami na świat 
przychodzą. Nie pisząc sumę cierpień 
w harfie ich zamkniętą nosić w sobie 
muszą, a tylko — wyrzekają się wnie 
bówzięć. Aby zaś te wniebowzięcia 
miały być udziałem tylko geniuszów, 
wątpię. Wszystko w naturze ma gra- 
dacje i hierarchie, a odjęcie jednego 
ich stopnia wytwarzałoby w całości | 
próżnię przez którą popłynęłaby ni- 
cość. Mniemam, że szczygieł z rów= 
nym zachwyceniem śpiewa jak sło 
wik — i smutno byłoby w lesie, który 
by w swych gęstwinach hodował sa- 

| mie tylko słowiki. Niejeden kwiat pol 
ny, wiotki i wątły, subtelnością prze- 
wyższa wspaniałość cieplarnianysh 
crchidei, nieraz też zdarzyć się mog- 
ło, że oko zbyt znużone, aby znieść 

„blask wielkiego Syriusza, 2 rozkoszą 

..bób, jarzyny, ślimaki w. tej.samej lep- 

  

  

Fragment z olbrzymiego pożaru na przedmieściu Łodzi. 
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jący serce szczegół — pośród ubóst- 
wa wyjałowionego ze wszysiaiego, 
czym darzy człowieka przyroda, krze 
wi się przed każdą prawie kładką 
ogródek, obejmujący może metr kwa 
dratowy powierzchni, ogrodzony bla- 
chami starych miednic, w.któwym wy 
rasła kilka zielonych zdziebeł i. parę 
łiści jarzyny, tyle akurat, co za jed- | 
nym razem można by przełknąć A; 
w czyjejś ,„posiadłości” wznosi się na 
stopę wysokie drzewko napół uwię- 
dłe, zasadzone ku ozdobie. 8 

Reszta mieszka na wodzie, koryto 
barki mając a legowisko, kuchnię, 
skład i warsztat pracy. Tu klęcząc 
obraeają kobiety żarna, by potem na 
piecyku, kopcącym z spod przykrycia 
słomą wypiec placki i nakarmić dzie - 
ci, pełzających po brzegach łodzi nad 
grząską czeluścią. Tu piorą swoje: 
szmaty wychyłone nad wadą. Kosre, 
potrząsane na sznurach płuczą ryź, 

kiej cieczy do kłórej spływają eks- 
krementy z nadbrzeżnych -uproszczo* 
nych ustępów, składających się jedy 
nie z rowka , -wygrzebanego w glinie, 
nad którym w pełnym widoku tej. 
wodnej ulicy, bez zbędnego. wstydu. 
załatwia naturalne potrzeby. cały rząd 
przykucniętych postaci, naprzeciw 
ścieków, sączących się .pe. przeciwnej, 
stronie. Kto nie wie gdzie ležy ta gra 
nica niedostatku, opuszczenia, cias- 
noty i brudu, przy której człowiek 
przestaje już egzystować, niech tu zaj 
rzy, Ona leży głęboko. A jednak lu- 
dzie ci, żyjący nędzniej niż: zwierzęta, 
zdają się nie spostrzegać własnego u- 

bóstwa i poniżenia. "Wzrok ich zdaje 
się nie przenikać poza brzegi: kanału, 
które zamykają ich świat. O krok od- 
ległe stąd cudzoziemskie osiedle dal- 
sze jest i bardziej niedosiężne dla tego 
Świata niż księżyć dla przeciętnego 
cywilizowanego człowieka. W tych 
granicach: tak odległych od poziomu 
życia gdzieindziej, rozciąga się ta sa- 
ma skala uczuć co i tam: płacz i 
śmiech usłyszą się tak samo jak w 
zamożnych rezydencjach — jedynie 
istofne wyrazy ludzkiego istnienia 

Most, przy którym kanał się roz- 
gałezia. Jakież poruszenie znać na za 
techłej powierzchni. Leciutki prze- 
pływ wody rodżi wspomnienie o nur- 
cie, o czystych głębiach sunących po 
piaskach, po kamienistych dnach. Ale 
prąd wody się kończy. Dżonki rzed- 
ną. Zbliżam się do innego, ślepego 
końca odnogi. Ani rzęsa, kryjąca chet 
nie przesniłe wody, ani trzcina uma- 
zana w błocie nie wyrosły tutaj Całv 
kanał od brzegu do brzegu pokryty 
jest grubym kożuchem szarej pleśni 
iakby zgęstniałymi mvdlinami, z pod 
których grubych fałd nie wyjrzy ani 
stopa wolnej powierzchni. ° 

Maktarek. 

i odpocznieniem tkwiło w drobnej 
gwiaździe bezimiennej, której światło 
nieśmiałe, lecz czyste drży nad pol- 
nym drzewem, bezimiennym i samo- 
tnym. Co do mnie, nie mogę rozstać 
się z pojęciem, że świecimy nie tylko 
diatego, aby dusze w światło ubogie 
z nas je piły. 

Miałam niedawno, przed wyjaz- 
dem za granicę, wypadek drobny, 
lecz który w pojęciu tym mię utrwa- 
VE. Opowiem. z 

Ale naprzód powiedzieć muszę to, 
co zresztą Pan już we mnie spostrzec 
musiał, że wcale a wcale za nie wiel- 
kiego w hierarchii poetyckiej siebie 
n'e mam. że owszem, skłonną jestem 
do takich zwątpień o sobie, jako o 
pisarce, że — choć głową o ścianę 
uderzyć! 

Jest fragment dramatyczny Kono- 
pnickiej, w którym, gdy w „Aleksan- 

| bazgraniem swym nie nie sprawiłam 

- 

| # KOLEKTURY 

W związku z informacjami, podanymi 
przez -nlektóre pisma, jakoby w dn. 6 sier 
pnia r. b. miało nastąpić uroczyste za- 
kończenie budowy Kopca Józefa Piłsud- 
skiego na Sowińcu, komitet budowy ko- 
munikuje, że roboty związane z budową 

Do urzędu prokuratorskiego w War- 
szawie wpłynęła skarga Poli-Negri, która 
za pośrednictwem swego radcy prawne- 
go domaga się pociągnięcia do odpo. | 
wiedzłalności karnej dwu właścicell ma- 
łej fabryczki kosmetyków. Na rynku u- 
kazał się w sprzedaży preparat, nazwany 
kremem do opalania skóry „Negri”, a pu- 

Na pl. Zbawiciela w Warszawie za- 
trzymała się w niedozwolonym miejscu 
dorożka. Do dorożkarza podszedł poste- 
runkowy Duchiński I kazał mu odjechać 
na miejsce specjalnie do tego przezna- 
czone. Woźnica nie usłuchał rozkazu, lecz | 
w obraźliwy sposób odpowiedział, że go 
żadne przepisy nie obchodzą. Policjant 
zajął wówczas mielsce na koźle I chclał 
jechać do komisariatu. | 

W fef chwili zaałakował go nagle do- 
rożkarz. Ściągnął go z kozła i powaliwszy 
na ziemię, skopał w bestialski sposób. 
Na mie!scu zebrał się tłum, składający się 
z handlarzy ulicznych, dorożkarzy I t. d. 
Wszyscy staneli po stronie dorożkarza. 
Na pomco koledze nadbiegł posterunko 
wy Łuczaj, który usiłował uwolnić napa- 

Władze policyjne przeprowadziły re 
wizję u szeregu obywateli irańskich (Per- 
sów) zamieszkałych w Polsce, którzy, jak 
się okazało, trudnili się przemytem per- 
sklch dywanów. Na nielegalnym tym han. 
du zarabiali 200—400 procent. Śledztwo | 
usfaliło, że naczelnikiem tej przemytni- | 
czej szajki był podający się za Francuza 
„Henri Topel“ — Hersz Topiel (Warsza- 

ten do siebie samej zwracałam i dnia 
pewnego (zeszłej wiosny), .gdy silniej 
niż kiedykolwiek brzmiał on we 
mnie, gdy myślałam —Bóg wie w 
jak ponurej fali zanurzając się — że 

i porządnej kądzieli nie sprzędłam, 
przyszedł list. Bardzo skromny. od 
osoby bardzo skromnej. Na prostvm 
papierze, w prostych słowach, które 
przepisuię. Podpis iakieiš mieszkan- 
ki zapadłego wiejskiego kąta. 

„Pan! Jestem bardzo nieszczęśliwa. 
Straciłam matkę, którą nad życie ko 
chałam. Było nas tylko dwie na świe 
cie, byłyśmy dla siebie wszystkim. 
Matka moja chorowała długo i cięż- 
ko Jedyną pociechą jej w bezsenne 
noce, jedyną rzeczą, która sprawia- 
ła ulgę jej bólom, było słuchanie po- 
wieści Pani. Siedząc przy jej łóżku 
czytałam głośno te powieści, ile tylko   drii Hipatię na śmierć haniebną wio- 

ką, ktoś z tłumu, litością zdjęty, wo- 
ła: „Bodajbyś była len przędła, nie- 
wiasto!" Boże! Ileż ja razy okrzyk 

sił mi starczyło, i matka moja słu- 
chając ich spokojnie patrzała na swo- 
ją śmierć i moje bliskie sieroctwo. 
Błogosławiła Panią. Teraz, gdy jej     
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sensacje dnia 
Budowa kopca na Sowińcu 

nie będzie zakończona w bieżącym roku 
samego kopca oraz urządzeniem jego oto 

czenia nie mogą być w roku bieżącym 
zakończone. 

Wzgląd na trwałość kopca nie pozwa- 
ła na zbyt szybkie wykończenie jego bu: 

dowy. 

Pola Negr'i 

skarży warszawsk. fabrykanta kosmetyków 
dełka ozdobione są podobizną Poll Ne- 
grl. Artystka zarzuca właścicielom tabrycz 
ki kosmetyków przywłaszczenie środków 
reklamowych I żąda obłożenia aresztem 
będących w sprzedaży pudełek kremu, 
a następnie zniszczenia Ich, zgodnie £ 
przepisami ustawy o nieuczciwym naśla- 
downictwle znaków reklamowych. 

Tłum zaatakował policjantów 
na placu Zbawiciela w Warszaw:e 

stowanego. Podburzony przez kilku agl- 
tatorów fłum zaatakował obu policjane 
tów, a następnie rzucił się na przybywa« 
jących Im z pomocą 4 posterunkowych 
P. P. 

Na miejscu zajścia zebrało się przeszło 
tysiąc osób. Doplero gdy policja zagro« 
ziła użyciem broni palnej — demonstranci 
rzucili się do ucieczki. 

Po zajściu policja aresztowała 2-ch 
aglfatorów, którzy ze śmietników zachę< 
cali ludzi do walki. Są to: Edw. Mańko 
I Aron Chacianow. Awanturniczego do« 
rożkarza Franciszka Dobosza I aqltatorów 
przewlezlon» do komisarlafu. W czasie 
walki tłum jmorozrywał policiantom mun< 
dury i połamał gumowe pałki. 

Szajka przemytników dywanów perskich 
wa, Sienna 32). Uchodząc za wybitnego 
znawcę antyków, grasował on wśród ary- 
stokracji I przemysłowców, sprzedając im 
małowartościowe dywany za sumy, się: 
gające nieraz kilkunastu tysięcy złotych. 

W związku z tym aresziowano szereg 
Persów, Ormian I Turków, mieszkających 
stale na terenie Polski, 

już nie ma, czuję potrzebę przesłania 
Peni tego błogosławieństwa i powie= 
dzenia, że byłaś gwiazdą, w którą u- 
mierająca wpattywała się odchodząc 
z tego świata. Całuję ręce Twoje zą 
pociechę, którą dałaś mojej biednej 
matce. Modli się ona teraz za Ciebie 
tak, jak i ja modlić się będę'. 

Ten prosty list sprawił mi radość 
większą niż bardzo okazałe owacje, 
których nieraz byłam przedmiotem 
na wielkim świecie; co więcej, siłniej 
niż te owacje przekonał mię, że dob 
rze zrobiłam, że lnu nie przędłam— 
wprawdzie na krótko, bo zwątpienie 
jest rdzą, która nieprzezwyciężenie 
osiada na stali mej duszy i — ach, 
jak moc jej umniejsza! Ale tak to juź 
widać musi być z nami wszystkimi. 
Wiarę w siebie niezachwianą miewa 
ją ci tylko, których wzrok po niedo 
ścignionej linii tdeału nie posuwa się 
nigdy nad wzrost ich osoby 1 miłości 
własnej... : 

Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej w 
Warszawie, które ostatnio odniosło niebge,
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Stulecie alfabetu Morse'a 
JAK ŻYWOT GATUNKU LUDZKIEGO... 

Przekazywanie wiadomości na odleg- 
łość ma historię tak dawną, jak żywot 
gatunku ludzkiego na ziemi. Historia ludz 
kości jesł właściwie historią rozwoju ko- 
munikacji. Zaczęło się od alfabetu. Kie- 
dyś, kiedy przodkowie nasi uzbrojeni w 
pałki dębowe, wysadzane krzemieniami 
przebiegali puszcze uganiając się za ma- 
mułem, czy turem, jakiś dowcipny rysow- 
nik, protoplasła Walia Disneya, wyszedł 
na dalekie połowanie i zosławił żonie wia 
domość, że wróci za trzy dni. Narysował 
trzy wschody słońca, jelenie, człowieka 
1 pałą w garści — i połem łegoż czło 
wieka, niosącego zdobycz. Tak powstało 
pismo, które się stopniowo przeobraziło 
z obrazowego w znakowe, symboliczne, 
lilerowe. Jednocześnie zaczęto sobie prze 
kazywać wiadomości na odległość Zwo- 
ływano wyprawy wojenne paląc ognie, ał 
bo bijąc w bębny. Posyłano konnych, z 
pochodniami, wołających „wicił” Z galer 
na galeony, z karawel na fregaty, a z fra- 
geł na nowoczesne dreadnoughły prze- 
wędrował dawno wynaleziony sposób 
sygnalizowania chorągiewkami. Sysłem 
ten przeniósł się na ląd, w postaci telegra- 
łu opłycznego. 

PIERWSZY TELEGRAF ELEKTRYCZNY, 
W roku 1833 Gauss, słynny matematyk 

I astronom wspólnie z fizykiem Weberem, 
zbudowali pierwszy telegrał elekiryczny, 
poparły na zasadzie elektromagnetycznej, | 
odkryłej przed dwoma laty przez Fara- 
daya. Ale system niemiecki miał wady, 
nie nadawał się do szerszego użytku. 
Dopiero Amerykanin, Samuel Finley Bree- 
ie Morse, dokładnie sio lat temu, zbu - 
dował aparat ielegraficzny, o tak dosko- 
nałej, skończonej formie, że wynalazek 
Jego przetrwał sto lat prawie bez zmiany. 

OTO WSZYSTKO. 

Dzisiejsze aparaty Morsea nie różnią 
się prawie niczym od pierwowzoru. Pro- 
sła, genialna zasada obwodu elektrycz- 
nego, w którym płynie prąd z baleryj 
galwanicznych, przerywanego, lub zamy- 
kanego kluczem nadawczym, przy czym 
prąd wzbudza elektromagnes, przyciąga- 
lący kotwiczkę, smarującą w tak uderzeń 
klucza, przy pomocy umieszczonego na 
końcu ociekającego farbą kółka, kreski 
1 kropki na przesuwającej się taśmie pa- 
plerowej. Oło wszystko. Tylko trzeba 
było do fego wynalazku wykonać karko- 
łomny skok od uświęconej zwyczajem 
tradycji czytania liter i wprowadzić alfa- 
bet złożony z kresek | kropek. Alfabel 
łakże prosty. Genialnie prosły. Litera A— 
kropka I kreska, B — kreska i trzy kropki, 
są kreska kropka, kreska kropka. I tak 

MORSE UMARŁ JAKO CZŁOWIEK 
UBOGI. 

System Morsea nie przyjął się odrazu. 
Dopiero 27 maja 1844 roku nadany z0- 
Wal pierwszy telegram z Waszyngionu 
do Baltimore. Ale potem już poszło le- 
piej. Oczywiście dla przedsiębiorców, ki6 
tzy eksploatowali telegraf. Morse umarł 
Jako człowiek prawie ubogi w roku 1872. 
Prywatne towarzystwa telegraficzne w А 
meryce, a połem | w innych krajach poro 
biły majątki. Telegraf Morse'a jest wy- 

  

_ Z książek pochodzi 
inteligencja narodu. 

4. Sempf, 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
wiine, Jagiellońska 16 

Czytelnia Nowości 
"Wielki wybór książek 

Mow. ści, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w obcych językach 

* Czynna od 12—18. Warunki przystępne 

  

  

Ale nie jest łak ważny, jak alfabet Mor- 
se'a. Bo taki aparat skonstruowałby kto 
inny, jeśli nie Morse, było to takie pro- 
He, że poprostu musiało być wynalezio- 
ne. Alfabet złożony z dwóch tylko ele- 
menłów -— z kresek i kropek upraszczał 
w sposób radykalny całe zagadnienie, 
lorował nową drogę komunikacji, otwie- 
rai niejako epokę w historii ludzkości. 

$. ©. 5. 

lełegrał, oparły też na zasadzie przeka- 
zywania sygnałów kropkowych i kresko- 
wych, dłuższych, lub krótszych dźwięków. 
Telegrał Morse'a praktycznie może prze- 
kazać do 70 znaków, f. j. liłer na minutę. 
Radiotelegrał wskułek braku bezwładno- 
ści mechanicznej kotwiczki, sypiąc szybe 
kie sygnały wprost do ucha wprawnego 
radiołelegralisty może przekazać do 160 
liłer na minułę. Jest to łempo znacznie 

Japończyk Okai, młody 25-lelni kupiec, 

mieszkaniec małego miasteczka w pobłiża 
Tokio, jest zapewne jedynym Japończykiem 

który wyszedł żywy z krateru wułkanu Hi- 

hara „nazwanego „kraterem samobójców. 

Jak wiadomo, liczba samobójstw, popełnia- 

nych co roku przez rzucanie się do krateru 

wulkanu, wynosi przeciętnie 50. W roku u- 

biegłym zanotowano nawet 72 wypadki, Ku- 

piec Okai pod wpływem depresji psychicz- 

nej, wywołanej postępującą u niego gruźlicą, 

postanowił pójść śladem ofiar wulkanu Hi- 

Kara i uda się w tym cełu na wyspę Oshi 

ma. Teren wyspy wulkanu, a zwłaszcza oko- 

lice krateru, obstawione są licznymi poste- 

runkami policyjnymi, które zatrzymują każ- 

dego podejrzanego o zamiary” samobójcze. 

Okai rdołał przedrzeć się przez posterunki 

pelicyjne i dotrzeć do krateru, spowitego w 

gęste dymy, wydobywające się z czełuści wu) 

Łanu. Okai skoczył w ognistą przepaść, los 

chciał jednak inaczej. Niedoszły samobójca. 

przeleciawszy kilka metrów, lądował na wy 

stępie skalnym, znajdującym się tuż nad ©- 

tvorem krateru, Na widok płomieni, bucha 

acych z czeluści góry I gazów gorących, w 

Okaim odezwała się nagle chęć do życia. Z 

największym wysiłkiem po 3-godzinnej wspi 

naczce po stromej wewnętrznej ścianie kra 

teru, Okai wydostał się na wierzch, gdzie 

KLAWIO 
  

USUWA 
ODCISKI 

Młodzież, pragnąca się poświęcić służbie 
wojskowej w charakterze oficerów służby 

stałej (zawodowych) w korpusach osobo- 

wych: oficerów piechoty, kawalerii, artylerii, 

broni pancernej, saperów i łączności i wsią 

, pić w tym celu na kursy podchorążych 1937- 

| 40. powinna odpowiadać następującym wa- 

runkom zasadniczym. 

| Wymagane šwiadectwa: 

1. a) Wykazać świadectwem dojrzałoś- 

ci, ukończenie gimnazjmn matematyczno 

przyrodniczego, humanistycznego lub klasy- 

cznego według dawnego ustrojn szkołnietwa 

lub też b) wykazać świadectwem /dyplom) 

końcowym ukończenie jednej z niżej wymie 

nionych szkół i wydziałów, jeżeli obsulwent 
przed wsłąpieniem do niej ukończył 6 kiss 

g'mnazjum, a w szkole takiej (wydziale) od 
był studium o przynajmniej 3 letnim progra 

mie: 

  
wały sukces wydaniem I-go tomu korespon 

dencji autorki „Nad Niemnem”, o czym w 
swoim czasie pisaliśmy,. zapowiada ukaza 

nie się w najbliższych miesiącach drugiego 

łomu tego jednego z najciekawszych ob?e- 
"mie przedsięwzięć wydawniczych. 'W tomie 

tym znajdą się — zgodnie z planem ogól. 
"nym —- listy Orzeżskowej do literatów i lu- 

dzi nauki ubiegłej epoki a mianowicie: do 

+ Fr. Rawity-Gawrońskiego, Henryka Nusbau- 

ma, Jana Karłowicza, Deotymy (Jadwigi 

ł.rszczewskiej), Ignacego Baranowskiego, Jó 

zefa Kotarbińskiego, Tadeusza Garbowskie- 

go, Kazimierza Zdziechowskiego,  Aurelogo 

Drogoszewskiego i Mariana Dubieckiego. 

Szczególnie interesujące są z pewnych 

względów listy do T. Garbowskiego, współ- 

auiora „Ad astra". Młodemu współpracow 
n*kowi swemu tłumaczy stojąca już u szczy- 

tn swej twórczości autorka arkana sztuki 
powiešciopisarskiej, listy te, które można za 
tytułować: „Jak się pisze powieść”, zawiera- 
ja poza treścią dydaktyczną * fascynujące 
dzieje jednej 

szych powieści Orzeszkowej. z 
„ Równie ciekawe, choć o innym charakte- 

zę, są listy do Aurelego Drogoszewskiego, 

z ostatnich a najdoskonal- 

I Orzeszkowa jakby przecznwając w nim swe 

gc biografa spowiada mu się z najbardziej 

I intymnych przekonań. Szczególnie doniosłą 

wartość mają listy zawierające poglądy k- 

terackie '(np. sądy-o Sienkiewiczu, Żerom 

skim) i społeczne (stosunek " Narodowej 

Demokracji i PPS). Podobne wynurzenia, je 

šli chodzi o łata wcześniejsze, znajdujemy 

w listach do Ign. Baranows'iego. 

Odpowiadając na liczne zapvtania dono- 

simy, że subskrypcja na tom drugi jest jesz- 

cze otwarta Zamówienia i pieniądze (zł. 4,09 

ta egz. broszurowany, a zł. 6 za oprawny w 

płótno) należy nadsyłać pod adresem To 

rzystwa — Warszawa, Jasna 6—8, konto 

PKO. nr. 209. Po wyjściu książki z druku 
cena ulegnie znacznej podwyżce. Nowoprzy- 

bywający subskrybenci trzymują tom I-szy 

po cenie zniżonej: zł. 7,0 (zamiast zł 10)— 

broszurowany i zł. 8,40 (zamiast zł. 12)— 

oprawny. 

Równocześnie: Towarzystwo zwraca się 

za naszym pośrednictw do tych wszyst- 

kich, kiórzy posiadają lisły lub jnne pamiąt - 

ki po Orzeszkowej z prośbą, by zechcieli 
zarejestrować je w Towarz” * ie. 

nalazkiem bardzo ważnym niewąłpliwie. * 

Za telegrafem poszedł w ślady rad'o- 

  
  

  

szybsze od normalnego tempa pisania. 
To już jest górna granica tempa nada- 

wania depesz. Ale teraz zaczyna święcić 
dalsze swoje triumfy postęp techniczny: 
aparaty Simensa — Baudot nadające lub 
odbierające maszynowo — dochodzą do 
tempa 600 liłer na minuię, aparat Hughe- 
ša, wraca do systemu liłerowego i wy- 
bija litery na taśmie papieru, w tempie 
do 120 na minułęł Telegraf wielokrotny, 
mechaniczny, pięcioforowy pozwała na 
przekazanie do 2.500 liier na minutę! Cho 
dzi juž o to, by jak najbardziej wyzyskač 
koszłowną linię, jak najszybciej przeka 
zać wiadomości. Czy trzeba dodawać, jak 
taki rozkwił łączności wpłynął na rozwój 
dzienikarstwa, przemysłu i handlu, na 
zmniejszenie odległości? luż ludziom u- 
ratował życie telegraf Morse'a, z kiórego 
najlepiej znamy trzy tragicznelitery S.O.S., 
frzy kropki, trzy kreski | trzy kropki! 
Gułenberg tełegrału, Samuel Morse, Ame 
rykanin, staje dziś w rzędzie największych 
geniuszów świata, W. 5. 

Skoczył do krateru wulkanu 
i... wyszedł żywy 

przychwycili go policjanci. Nieszczęśliwego 

myczerpamego Z sił, przewieziono do położo 

nego u podnóża góry szpitała, gdzie podda- 

no go przesłuchanin. Okai musiał złożyć 

przyrzeczenie, że nigdy nie będzie próbował 

odebrać sobie życia. Wzamian za to zwróco- 

no mu wołność. Będzie żył, jak długo poz 

weli mm na to rozwijająca się gruźlica płuc, 

Obcenie kiedy nowe prawa socjalne u 

normowały stosunki pomiędzy chlebodawca- 

imi i służbą, warto jest przenieść się myślą 

w czasy bardziej odległe dła zaobserwo 

wania panujących wówczas stosunków ро- 

między panami i lokajami. Lokaje, malowa 

ni wyobraźnią Moliera, Requarda lub Beau- 

marchais, przedstawiają się wszyscy jako 

tchórze, kłamcy, bezczelni i swawolni. Fun- 

kcje sużących były ściśle określone, lokaj 

nigdy nie wykonał polecenia, nie wchodzą- 

cego w zakres jego obowiązków... Kiedy 

księżna Rohan powróciła zgłodniała z dale- 

kiej wycieczki lokaj nie podał jej jedzenia, 

Uumacząc się nieobecnością maltre d'hotel'a. 

Zrczumiałym jest, że w tych warunkach ko- 

nieczna była większa iłość służby. — Hotel 

de Nevers liczył 146 osób służby. M. Pont- 

chertrain, minister stanu miał 113 osób, Ra 

dca stanu natomiast w 1765 r. trzymał: se- 

kretarza, koniuszego, dwóch służących, odź- 

wiernego, maitre d'hotel'a, służącą, dwóch 

paziów, sześciu lokajów, dwóch woźniców, 

dwóch chłopców do karocy, dwóch siajen- 

nych i dwie dziewczyny do posług, pokojów 

ke i cztery służące. Jak widz'my © przecięt- 

nej zamożności człowiek mógł sol 'e pozwo 

ić na niemałą liczbę służby. Ludzie zamożni 

wychowani w zbytku i przywykli do rozrzuł 

ności, uważali za pewnego rodzaju swój '0- 

bowiązek karmienia i ubierania licznego za 

siępu słażby. Nigdy służący nie miał nieza- 

pewnionej starości po latach pracy. Wydale 

nie oddanego sobie człowieka nie było w © 

gėle znanym, W rodzinach 17, 18, a nawet 

początkach 19 wieku był praktykowany 

zwyczaj dożywotniego karmienia i ubierania 

służby, nie wymagając od niej na starość 

wzemian żadnej pracy. Pensje były różnorod 

ne. Służący w 18 wieku otrzymywał w Pa- 
  
I ryżu 126 Jtwrów rocznie, 180 — w wypadku, 

EZR RST ET NSS TSS STT EOETNKS RES 

Mają byč nowe procesy w ZSRR 
Žaden z osialnich procesėw poliłycz- 

nych nie wywołał w Moskwie i w całym 
kraju nawet w przybliżeniu takiego wra- 

żenia jak proces marszałka Tuchaczew- 
skiego. Na ulicach zbierały się grupy lu- 
dzi dyskułujących - na temai procesu. 
Przed głośnikami radiowymi zbierały się 
iłumy oczekujące na wyrok sądu wojen- 

nego. : 

Władze dołożyły wszystkich słarań, by 
wprowadzić nastrój podniecenia w okreś- 
lone ramy. Wiadomość o wyroku, ska- 
zującym wszystkich oskarżonych na roz- 
strzelanie rozniosła się po mieście późną 
nocą. W zakładach moskiewskich pracu- 
jących na łrzy zmiany przerwano pracę. 
Zwołano wiece robotnicze, na których 
mówcy wygłaszali. odpowiednio sprepa- 
rowane przemówienia | proponowali 

Państwowa wyższa szkoła budowy ma- 

szyn i elektrotechniki im. H, Wawelberga i 

S Rotwanda w Warszawie oraz dawna pań. 

stwowa szkoła budowy maszyn i elektrotech 

| niki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w 
Warszawie, Państwowa wyższa szkoła bu- 

dowy maszyn i elektrotechniki v Poznaniu 
oraz dawna Państwowa szkoła budowy ma- 

szyn i elektrotechniki w Poznaniu. Państwo- 
wa szkoła przemysłowa im. Staszyca w Kra- 
kowie, wydział mechaniczny 1 budowlany. 

Państwowa szkoła techniczna lotnicza i sa 

mochodowa w Warszawie. Państwowa szko- 

ła techniczna im, Marszałka Piłsudskiego w 

Wilnie, wydział elektryczny 1 mierniczy, Pań 

stwowa szkoła techniczno-przemysłowa w 

Łodzi, wydział elektryczny. Państwowa szko 

ła miernicza w Warszawie. 

Kandydaci na oficerów służby stałej w 

kawalerii będą przyjmowani poza tym na 

zasadzie ukończenia na tych samych warun 

kach: Państwowej wyższej szkoły gospodar- 

stwa wiejskiego w Cieszynie, Państwowej 

szkoły ogrodniczej w Poznaniu. 

Szkoły średnie i wyższe uczełnie obce mo 

gą być uwzględnione tylko w razie uznania 

ich przez Min. WR i OP za równoznaczne 

ze szkołami wymienionymi wyżej. 

2) Posiadać obywatelstwo polskie, 

3) Być stanu wolnego (nieżonaci). 

4) Mieć w dniu 9 września 1937 r. ukoń 

czonych 17 lat życia, a nieprzekroczonych: 

22 lat życia dła absolwentów szkół zawodo 

wych wymienionych w pkt. 1) — b) oraz dla 

pcsiadających świadectwo I egzaminu dyplo 

mowego (półdyplom) ze studiów politechnicz 

nych. 

5) Mieć zdo.ność fizyczną i psychiczną 

do służby wojskowej stwierdzoną przez ko- 

rmaisję poborową (kategoria A) oraz do służ- 

hy wojskowej w charakterze podchorążego, 

stwierdzoną przez komisję 'ekarską wojsko- 

wych szpitali okręgowych, szpiłała Obozu 

War. Wilno lub szkolnego przy €, W. San. 
6) Posiadać świadectwo państwowej od- 

znaki sportowej. 

7) Posiadać podstawową znajomość w 

piśm'e i mowie języka niemieskiego lub ro- 

| tekst gołowych rezolucyj, które „uchwa- 

. lono”, 
Charakłerysłyczne jest, że w rezolu- 

cjach tych, utrzymywanych w duchu jak 
najbardziej lojalistycznym w słosunku do 
Słalina, robotnicy wzywają rząd, by „nie 
poprzestawał na odcięciu głowy | wyrwa 
niu żądła, którymi zdążyła opleść žy- 

cie kraju”. Wskazuje na to, że Stalin 

zamierza nadal prowadzić akcję tępienia 
swych przeciwników w armii czerwonej. 

„Prawda” moskiewska podaje sprawo- 

zdanie zachodnio-syberyjskiej konferencji 

| parłyjnej, na której mówcy z naciskiem 

podkreślali, że we wszystkich organiza- 

cjach miejscowego 'komiłetu wykonawcze 

go jest bardzo dużo wrogów wewnętrz- 

nych ZSSR. Wszędzie w zachodniej S$y- 
berii panują „szpiedzy i dywersanci*, a 
dla walki z nimi robl się. bardzo mało. 

Famnki prwjęda młotdeży do kół oftonki 
syjskiego (w b. r. będzie jeszcze uwzględnio 

na zastępczo znajomość języka francuskiego 

lub angielskiego). 

8) Posiadać kwalifikacje moralne, przy 

czym wyłączone są od kandydowania na 

oficerów służby stałej osoby: karane za 

zbrodnie stanu, szpiegostwo, przestępstwa 

przeciw interesom zewnętrznym państwa | 

stcsunkom międzynarodowym, za przestęp- 

stwa popełniane z niskich pobudek oraz za 

przestępstwa, które pozbawiają prawa do 

odbywania skróconej czynnej służby wojsko 

wej, budzące wątpliwości pod względem ło 

ja!ności państwowej i patriotyzmu polskiego 

które dopuściły się czynu niezgodnego z po- 

jęc'ami godności i honoru oficerskiego, ule- 

gające nałogom alkoholizmu lub narkotyz- 

mu у 

9) Zobowiązać się piśmiennie za zgodą 

oicz (prawnego zastępcy) do służby wojsko 

wej w charakterze podchorążych, a po u- 

kończeniu szkoły podchorążych do służby w 

chtrakterze oficerów służby stałej. , 

10) Zobowiązać wspólnie z rodzicami, 

prawnym zastępcą lub osobą trzecią do po 

noszenia solidarnej odpowiedzialności za 

wszelkie zobowiązania majątkowe, związane 

ze służbą podchorążych. Pierwszeństwo przy 

równych innych warunkach będzie dawane: 

młodszym wiekiem, tym, którzy ukończyli 

korpus kadetów. uzyskali świadectwa II sto 

pnia p. w. posiadają pracę i stopnie harcer- 

skie na zasadzie odbytych prób harcerskich, 
posiadającym lepszą znajomość języka rosyj 

skiego lub niemieckiego, umi jącym pływać, 

posiadaijacym prawo jazdy samochodem lub 

motocyklem, 

W najbliższych dniach ogłoszone będą 

warunki przyjęcia na kursy 1937-40 w szko 

łach podchorążych broni, kształcących się 

na oficerów służby stałej otrzymają w naj- 

bliższym czasie dyrekcje gimnazjów (wg. 

dawnego ustroju szkolnictwa), właściwych 

szkół zawodowych i politechnik oraz PKU. 

Pesiada je również na składzie Główna Księ 

garnia wojskowa w Warszawie (ul. Krakow 
skie Przedmieście 11), 

      

Jak to kiedyś bywało... 
gdy umiał czesać, Kobieta do posług za 4 ge 

dziny dziennie pobierała 60 liwrów, maiire 

d'botel od 200—250 Eiwrów. Takie były ce- 

ny w Paryżu. Na prowincji były stosunkowo 

mniejsze, Kucharze w Lyonie w 1680 r. 6- 
irzymywaki 6 talarów rocznie. 

Maria Dąbrowska 
będzie przemawiać 

na wiciowym zjeździe 
W dniach 27, 28 i 29 czerwca b, r. odbą- 

dzie się w Gaci Przeworskiej zjazd wycho: 

wanków mieszczącego się tam Uniwersytetu 

Ludowego i młodzieży wiciowej. W zjeździe 

tym przewidziany jest udział znanej literat 

ki Marii Dąbrowskiej, autorki „Bezdrożą”: 

Czuchnowski 
plsre powieść o antysówityzmie 

Jak dowiaduje się krakowski korespon- 

dent agencji PIL, w najbliższych już diiach 

ukaże się zapowiadana przez nas powieść 

Mariana Czuchnowskiego p. t. „Cynk“. Pa- 

wieść ta, obrazująca życie więzienne, jest 

pierwszą częścią tetralogii zamierzonej przez 

Czuchnowskiego. Drugim jej członem będzie 

„Towar i pieniądz** osnuty na tle chłopskie: 

go życia, tak dobrze znanego autorowi. Czu- 

chnowski zamierza poruszyć w niej m .in. 

tak aktualną obecnie sprawę antysemityzmu. 

Przez karty powieści tej przesunie się pos: 

łać starego karczmarza, patrzącego na spra- 

wy bliskiego i dalekiego świata sub specie 

aeternitatis. — Trzecia powieść z tego cyklu 

przyniesie obraz środowiska drobnomiesz* 

czwńskiego oraz obraz życia w wielkim mieś" 

cie i małych miasteczkach. W powieść tę 

zostanie wpleciony bardzo ciekawie i orygi- 

nalnie ujęty wątek erotyczny. Ostatnia część 

tetralogii Czuchnowskiego będzie stanowić 

epopeę życia nowoczesnego robotniczego. 

Na wykończenie tego cyklu książek odmie« 

czył sobie autor dwa lata. Powieści te mają 

być napisane językiem zwartym. prozą ce» 

lową, suchą i dokumentarną, bez żadnych 

efektów słownych, metafor i innvch ozdóh 

stylistycznych. Ten zwrot ku realizmowi tre 

Sci 1 formy jest najbardziej chafakteryslyes- 

ny dla młodego prozaika. 

28 aparatów radiowych 
w miryc'e 

Interesującą statystykę opublikowały 

rozgłośnie amerykańskie. Wynika z niej, 

że na ogólną liczbę 31 milionów rodzin 
zamieszkujących Słany Zjednoczone z gó 
rą 24 miliony posiada w domu odbior- 
nik radiowy. Członkowie rodzin zawsze 
przez kilka godzin gromadzą się w salo- 
niku dokoła głośnika. 

O rozmachu jaki przybrał handel w 
zakładach  radiotechnicznych świadczy 
takt, że w minucie sprzedanych zostaje 
28 aparatów. Przemysł ! handel zajmują 

cy się radiofonią dosłarcza utrzymania 
413.000 osobom. W rachubę nie wchodzą 

pokrewne dziedziny  elektrotechniczne 

czerpiące też olbrzymie zyski z radiofo- 

nit. 
imponująca dla nas jest cyfra samo- 

chodów zaopatrzonych w  precyzyjnia 

wmontowane odbiorniki radiowe. Wyra: 

ża się ona sumą 4.500.000 aut osobowych, 

Branży radiowej poświecone sa specialne 

wydawnictwa i dzienniki, których nakład 

łygodniowy dochodzi w miesiacach peł- 

nego sezonu, ł. j. w porze zimowej do 

około 17 milionów egzemplarzy. 
L S I L] 

święto abisyńskiej młodzieży 
faszystowskie! 

Zdjęcie przedstawia fragment ze święte 
faszystowskiej młodzieży abisyńskiej, kió- 
re. odbyło się. w Addis Abebie. Ilustracja 

przedstawia najmłodszych faszystów abl- 

syńskich, zrzeszonych w Balilla, podczat 
inauguracji uroczystości. У 
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„KURJER WILEŃSKI" 16.V1. 1937 r. 

Muzeum, Które można Kupić 
Kraków, w czerwcu. 

AŻ OCZY RWIE, 

Dokoła widzę półki, grające tęczą barw. 

Stoliki i gabłoły „makaty i kiimy — oko 

biega od jednego przedmiotu do drugiego, 

rozradowane barwą, odcieniem, kształtem, 

ornamentem, mnogością. 

Z tych półek, gablot i stolików wygląda 

ku nam kraśna ziemia polska. Czuć tu głę- 

boki wysiłek artystyczny wiejskiego garnca- 

rza, ce pracowicie glinę ugniata, rozrabia, 

kształtuje. by wydobyć kształt wypracowany 

przez wieki, przez jego ojców i dziadów. 

gorncarzy, ukształtowany w pierwotnym po- 

rywie duszy ludzkiej do piękna. Czuć tu pra 

towitą cierpliwość tkaczki, uważnie wiążą- 

€cj osnowę, by na płaszczyźnę wiejskiego 

szmodziału rzucić ornament „który radował 

już oczy jej poprzedniczek hen! w głębokim 
pemroku dziejów. Te kilimy i garnki, te pry 

miłtywne rzeźby i wylepianki, toć to najbar 

dsiej nasz, najbardziej rdzenny, najbardziej 

rodzimy, wprost z pulchnej, zoranej gleby 

wytryskający kwiat kulury polskiej, Pięk- 

ny. prawdziwie piękny zbiór, prawdziwe 

muzeum. 

Ale muzeum, które można kupić. Muze- 

"um, które może zasilić mieszkanie, upię- 

*kszyć je, przemienić z kosmopolitycznego 
* zbioru świecidełek, jakim jest, w małe pols. 

kia muzeum, w atmosferę, gdzie się oddycha 

«starą polską kulturą. Poco obijać meble tan- 
‘ detną imitacją brokatu, gdy ma się najpię- 

' kniejszy, złocisty brokat kilimów wileńskich, 
gdzie każda nitka błyszczy ci zielono -błęki- 

<'bnym łanem Inu, gdzie farba, jaką te nitki 
' wyciągane są prastarym sposobem z barw- 

| ników roślinnych, znacznie trwalszych, niż 
anilina fabryczna. Poco ma się stawiać na 
stole tandetny flakon nieraz za gruby prosz 
ściągany z zagranicy, gdy ma się królew- 
ska ceramikę rakowieckę, królewską dos. 
łownie, bo ongiś spod strzech rakowieckich 
tzła ona do sał wawelskich | warszawskich; 
ma sie ceramikę z Jodłowa, Krzemieńca, 

Polesia, Huculszczyzny, Wileńszczyzny — 
* Prrebogatą, przepiękną, z całej P lski ścią. 
£wną, tu do Krakowa. A jak wygląda na- 
?ęcze kwiatów polnych, pachnących miodem 
łatem, jak wygłąda roześmiany bukiet ru 
Mmianków, bławatków czy koniczyny, smętna 
wiązanka nitczapominajek, a jak w drogiej 
tzeskiej porcelanie. O co przyjemniej gło- 

„ we oprzeć, czy o rozhukany powodzią harw 
|akllnm łowicki hub subtelny złocisty wiłeński, 

(6 asų też na tandetnej makacie Pscudo-per- 
śsklej. 

: PIONIER PIĘKNA POLSKI. 

Rozmawiam z p. Franciszkiem Łapczyń- 
skim, właścicielem sklepu przemysłu arty 
stycznego, podobnego do wileńskiego „Ba- 
*ru Ludowego", jeno o znacznie szerszym 

13 Baslęgu. 
Życie p. Franciszka Łapczyńskiego to 

wieczną wędrówka. Niedawno wrócił z Wil. 
na, teraz wybiera się na Podhale i na Hu- 
tuiszczyznę. Zwłaszcza lato, to okres jego 
klałej wędrówki po wsiach, od tkacza da 
Barncarza, spod jednej strzechy pod drugą, 
Dd jednego wiejskiego artysty do drugiego. 
Toca tą pachnie koniczvną na miedzach, 

Ale i tradem, i potem, i biedą, į wysiłkiem, 
„Enojem rąk i twórczością fantazji. Wszędzie 

thiera p. Franciszek Łapczyński okazy do 
„ego muzeum, by oddać je z czasem w twa 
„Je. Czytelniku ręce. Nie jest to praca zwykłe 
к spekulanta — p. Łapczvński kocha ta 
swcje muzenm. Bierze ostrożnie. pieczoło- 

witą reką jakąś poniełniczkę | mówi: 
— Fantazja naszego ludu jest niewyczer 

pana. O widzi pan, ma pam tu żahkę, taką 
tabkę młodą jeszcze z ogonem. A tu ma pan 
ha garnku do mleka atakujące „o buhaja. A 
to, niech pan spojrzy na tę tu rzeźbę! Tlež 

„tm prymitywnego humoru: sen pijanego 
atrzelca. który się dostał do raju. 

I widzę niezdarnie nieco wyklejoną w 

Nrurinalna nara 

  
Niezwykie oryginalna para, jakiej drugiej 

ma chyba na świecie, a mianowicie: 
ze człowiek Finlandii Waine Myl- 
k nne, wysoki 2 mir. 51 ctm., wagi 185 
až się z malutką Austriaczką p. Ely 

th. która jest wysoką 1. m. 18 ctm. 

  
  

glinie postać rubasznego brzuchacza z flin- 

tą, w środku miejsce na czarki, po bokach 

pełzające zwierzęta. 

— Jaki popyt mają te rzeczy? — pytam. 

— Słaby. Artyści, profesorzy, sfery o wy: 

robionym smaku — tak. Ale szeroki ogół 

jeszcze tych rzeczy nie docenia, Na Wileń- 

szczyźnie jest już inaczej: każdy salon jest 

ozdobiony ludowymi kiłimami, każdy me- 

bel jest nim obity, wszędzie widzi się piękne 

gornczki Azarewicza. Tam każdy już te rze- 

czy rozumie i lubi, społeczeństwo zostało już 

wychowane. Ale tu... tu ludziska tego nie 

rezumieją, Jak powiedziałem — tylko sfery 

o wyrobionym smaku. Reszła płaci nieraz 

drożej, byle to było imitacją jakichś zagra- 

nicznych nadzwyczajności, 

— No, ale powoli się zmienia? — wtrą- 

cam. 
— Bardzo powoli. Tymczasem wieś na- 

stawia się na fabryczną brzydotę, Stale mó- 

wię tym garncarzom i tkaczom: będę brał 

motywy tylko czysto ludowe. Ale lud często 

sili się na wzorowanie się na tym, co wi- 

dzi w mieście na wystawach sklepowych. 

Wiele szkody zrobiła t. zw. Liga Pomocy 

Przemysłowej, jak my ją nazywamy: Liga 

Przemocy Pomysłowej — jeszcze za czasów 

austriackich. Uczyła tych artystów  ludo- 

wych, jak mają robić, no i często nauczyła .. 

tendety. O, ma pan takie przykłady. 

I pokazuje mi dwa garnczki o identycz- 

nych brzydkich wzorach, wykonane... na 

dwóch krańcach Polski, 

BOLĄCZKI WSZĘDZIE TE SAME. 

— Transport tych rzeczy, tak kruchych, 

musi być kłopotliwy? 

I tn dotykam krwawiącej. rany 

kupiectwa polskiego. 

całego 

— Kłopotliwy — słyszę — zapewne. Ale 

proszę pana, przede wszystkim jest wściekle 

drogi. Sprowadziłam z Frzemieńca dziewięć 

— tych — szarych garnków. Zapłaciłem za 

nie 4 zł 50 gr. A wie pam ile zapłaciłem za 

trensport koleją? 

— No?—jestem zaintrygowany. 

  

  

  

— Dwanaście złotych. Do tego dochodzi 
koszt opakowania itd., a dobrze jak mi w 

drodze czegoś nie pobiją. Dwanaście złotych 

sam transport, czyli blisko trzykrotnie wię. 

cej niż wynosi sama wartość towaru, Czyż 

można w tych warunkach mówić e zdrowej 
kalkulacji? 

Tak — to samo powie mi każdy kupiec 

I ten co handłuje mąką, rodzynkami, żela- 

zem, szkłem, pasią do obuwia — czy ja 

wiem, czym jeszcze, Koszty transportu za- 

rzynają kupiectwo. 

— U nas do handlu ustosunkowuje się, 

jak do kogoś, z kogo można tylko ciągnąć. 

Ovieka jest minimalna, a kto ma nas bro. 

nić? Ja osobiście, choć jestem jeszcze mło- 

dy nie mam już sił do walki. 

Spoglądam na twarz mówiącego. I widzę 

w twarzy właściciela tego dużego sklepu 

wielkie zmęczenie, Czy samą pracą tylko? 

Czy także warunkami? W uszach dźwięczą 

mi słowa, 

— Nie ma nas kto bronić. 

— Na miły Bóg! Jak to? W państwie ро!- 

skim nie ma kto bronić polskiego kupiec- 

twa?! 

Usta mego rozmówcy uśmiechają się 

zlekka. Ale jest to uśmiech gorzki, 
— A druga klęska, to przesadne społecz 

nikostwo. Czegóż to nie sprzedaje się w prze 

różnych organizacjach, na imprezach i ob- 

chodachi W mojej branży odczuwam to bar 

dzo mocno., i nie tylko dzieje się to w bran- 
ży mojej. Cele często są piękne, ani słowa, 

mle czy my nie jesteśmy jednym z filarów 

Rzeczypospolitej? Jeno, że filar ten potrze 

buje wzmocnienia, bo chwieje się i może 

runąć. 

— A irzecia bolączka.., — I tu dotykamy 

kwestii konkurencji handlu. żydowskiego. 

Piszę te słowa w dalekim Krakowie. Ale 

jestem pewien, że są one równie aktua!ne 

w Wilnie. Te same trudności i też bolączki, 

I ten sam wysiłek. Jeno — Jak sam p. Lap- 

ezyński powiada — może Wiino bardziej 

jest uświadomione 1 dumne z piękna swej   ziemi i z pracowitego artystycznego mozohi 

K. J, W. swej wsi. 

rio WE 
  

  

Onegdaj odbyły się w Zurichu wielkie regaty kajakowe, z udziałem zdobywcy 

złołego medalu na ostatniej Olimpiadzie Ebberhardta, Jak było do przewidzenia 

zwyciężył olimpijczyk Ebberhardi, kajakowy mistrz Francji. Zdjęcie przedstawia 

zwycięzcę na finiszu demonstrującego wspaniały styl. 

KOMUNIKAT 
Oxregoweno Związku Piłki Nożnel 

Przesunięcie terminu zawodów. 

Przesuwa się łermin zawodów o mi- 

strzostwo juniorów WKS Śmigły — ŻTGS 
Makabi z dnia 20.6 b. r. na dzień 27.6 br. 
(przedmecz zawodów o wejście do Ligi 

PZPN). 

Weryfikacja zawodów o mistrzosiwo kl. A. 

Zweryfikowano zawody o misirzosiwo 

klasy A: 

WKS Śmigły — ŻTGS Makebi — 4:2 

i 2 punkty dla WKS. 
KPW Mołodeczno — ŽTGS Makabi 

Baranowicze — obustronny v. o. i po 
zero punktów dla obu drużyn. 

ŻTGS Makabi Baranowicze — KPW 
Molodeczno — obustronny v. o i po 
zero punkłów dla obu drużyn. 

Waryfikacja zawodów © mistrzostwo kł. B. 

Zwerylikowano zawody o mistrzostwo 
klasy B: 

RKS Elektrii — ŽTGS Makabi — 3:0 

v. oi punkly dla Elektritu. й 

Kary. 

Ukarano: 

Gułkowicza Mejera 2 ŽRKS Hapoel 
3-tygodniową dyskwalifikacją za nieposiu 
szeństwo względem sędziego na zawo- 
dach Makabi — Hapoel w dniu 156 br 
Początek kary z dn. 10 czerwca 1937 r. 

Margolisa z ŻRKS Hapoel surową na- 
ganą za zwracanie uwag sędziemu na za- 
wodach Makabi—Hapoel w dn. 15.5 br. 

Terka Kusiela z ŻTGS Makabi Wilno 
surową ńaganą za zwracanie uwag sę- 
dziemu na zawodach Makabi-—-Hapoel w 
dniu 15.5. br. zł   

Zgłertanie nowych zawodników, 

Podaje się do wiadomości uchwałę 
Wydziału Gier I Dyscypliny Wil. OZPN 
na mocy której, kluby zgłaszające no- 
wych zawodników do PZPN obowiązane 
są wraz z karłami zgłoszeń przesyłać da 
WG i D zaświadczenia o badaniu danych 
zawodników przez Poradnię Sportową w 
Wilnie. 

Wydział Gier i Dyscypliny zaznacza, 
że nadesłane karły zgłoszeń bez zaświad 
czeń lekarskich będą bezwzględnie klu- 
bom zwracane. с 

Powyžsza uchwała obowiązuje z dn. 
15 czerwca 1937 r. 

Badanie lekarskie graczy. 

Wzywa się: KPW Ognisko w Wilnie, 
ŻRKS Hapoel w Wilnie, ŹTGS Makabi 
Baranowicze, ŻTGS Makabi Nowogródek, 
ŻTGS Makabi Słonim i KPW w Moło- 
decznie do podania w terminie do dnia 
20 czerwca b. r. powodu nienadesłania 

zaświadczeń z badania lekarskiego gra- 
czy, 

Warszawa hmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kuriera Wileńsk.” 
: 15% rabatu 
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Kto zwycięży? 
Oto pytanie, które zelek- | t.j]. z losem |-ej klasy, naby- 

tryzowało wszystkie umysły. | tym w kolekturze J. Welanow, 

Prawdziwa walka rozpocznie | Warszawa, 

się 22 czerwca. Zwyciężą od- 

ważni. Do walki należy sta- 

Marszałkowska 

154, konto P.K.O0. 18814. Za- 

mówienia zamiejscowe załat- 

nąć z pełną bronią w ręku, | wia się odwrotnie. 
  

VI Polski Zjazd Orientalistyczny w Wilnie 
W dniach 20—22 ezerwca rb. ob- 

radować będzie w Wilnie VI Polski 
Zjazd Orientalistyczny. 

W toku obrad ma być wygłoszo- 
nych 12 odczytów z zakresu orienta- 
listyki przez znanych polskich uczo- 
nych. 

Otwarcie Zjazdu nastąpi w dniu 
20 bm. o godz. 10 m. 30 w Auli Kolu- 
mnowej Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego. Zostanie wygłoszony inaugura- 

cyjny referat przez p. H. Willmano- 
wą Grabowską p. t. „Ruch umysłowy 
w Indiach dzisiejszych”. 

Obrady popołudniowe w tym dn. 
i w dh. następnych odbywać się będą 
w Szkole Nauk Politycznych w lo- 
kalu Koła Turkołogów. 

Ze względu na obfity i ciekawy 
program obrad, Zjazd Orienialisiycz- 
ny budzi w Wilnie zrozumiałe zain- 
teresowanie. 

W obliczu kięski żywiołowej 
wszyscy powinni być równi 

Jak się dowiadujemy, Rada Powszech- 
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 
powzięła uchwałę, dotyczącą przyznania 
350.000 na pomoc dla dotkniętych osłat- 
nio przez klęski żywiołowe, jak huragan, 
powódź i t. d. Należy jednak zaznaczyć, 
że pomoc ta przeznaczona jest wyłącznie 
dla ubezpieczonych w Powszechnym Za- 
kładzie. Praktycznie odnosi się ona do 
wszystkich właścicieli nieruchomości na 
terenie całej Polski, z wyjątkiem Poznań- 
skiego I Pomorza, gdyż Zakład nie objał 
jeszcze działalnością swą ziem zachod- 

nich. 

Tymczasem właśnie na Pomorzu — 
poza Kieleckim I Krakowskim — kleski 
były ogromne, zrozumiałe jest przeto, 

że ludność tych ziem nie może się pogo- 

Kurjer Spo 

Uczmy się pływać 
Okręgowy Ośrodek W. F. w Wiłnie ko- 

munikuje, że nauka pływania w roku bie- 

łącym będzie się odbywała grupowo na ba- 

aenie błękitnej jedynki na Wilii w terminach 
następujących: 

1 trmus od 8 do 23 czerwca 193 7r, 

2 turnus od 24 cżerwca do 10 lipca 193 7r. 
3 turnus od 12 do 27 lipca 1937 1. 

4 turnus od 29 lipca do 14 sierpnia rb. 

' B turnus od 16 do 31 sierpnia 1937 r. 

Zapisy na kursy we wspomnianych ter- 
minach są przyjmowane w Okręgowym Oš- 

zodku W. F, — Wilno, uł. Ludwisarska 4 w 
godz. od 9 do 15 codziennie za wyjątkiem 

niedziel i świąt. Opłata za cały kurs wynosi 

po 2 złote od osoby. D 

Nauka będzie się odbywala w godzinach 

0d 8 do 12 1 od 16 do 20 po 1 godzinie dla 
każdej grupy. 

Zapisy na naukę w pierwszym turnusie 

t.j. w okresie od 8 d* 23 czerwca nie są 

przyjmowane ze względu na całkowity kom- 

płet. Wobec licznych zgłoszeń na kursy pły 

wackie uprasza się o wcześniejsze zapisywa- 

nie stę na kursy, celem uniknięcia odmowy 

przyjęcia. 

bnytawki 
TOLEDO 

  

Em gracja w maju r.b. 
W ciągu maja r. b. wyemigrowało z 

Polski do krajów pozaeuropejskich ogó- 

łem 1638 osób, w tym 1126 osób do Ame 

ryki Południowej, 281 do Ameryki Pół- 

nocnej, 160 do Palestyny i 71 osób do in 

nych krajów zamorskich. 

G:ožae zatrucie 
ed ukąszenia,.. komara 

W Giueznie, pow. świeckiego, pewien 

młodzieniec, który brał udzłał w wyciecz 

ce słaikiem po Wiśle, uległ ciężkiemu za 

truciu. Jako objaw groźnego zatrucia wy- 

stąpiły liczne ciemne plamy na ciele przy 

nagłym równoczesnym zasłabnięciu. We 

zwany lekarz stwierdził zakażenie krwi, 
które powstało na skutek ukąszenia koma 
ra. Stan chorego jest ciężki. 

| szym czasie, 

  

dzić z faktem gospodarczego jej upośle- 
dzenia, zwłaszcza że przed kilku miesię- 
cami ogłoszono, że rolnictwo wielkopol 
skie I pomorskie nie korzysta w roku bie 
żącym również z 15% bonifikały wkładek, 
jakiej udziela P. Z. U. W. na swoim ie- 
renie, 

W związku z tym nasuwa się pytanis, 
czy gwałłowna obrona odrębności dziel- 
nicowej w tym zakresie, jakiej świadkami 
byliśmy niedawno, nie kosziuje ludności 
Ziem Zachodnich zbył drogo? 

Pożyczki na dekoń- 
czenie budawii 

Komitef Rozbudowy zakańcza obecnie 
kontrolę budowli finansowanych przez 
bank Gospodarstwa Krajowego. Akcja 
kontroli zakończona zostanie w najbiiż- 

poczym zwołane zostanie 
posiedzenie Komitetu dła rozpałrywań po 
dań osób ubiegających się o pożyczki. 

Należy zaznaczyć, że pożyczki udzie- 
lane będą obecnie tyłko na wykończenie 
rozpoczętych już budowli. Z powodu 

ograniczonych kredytów pożyczki na no- 
we budowle oraz przeróbki udzielane 
obecnie nie będą. | Р 

Uoalv niečo Zelžaly 
Po ostatnich upalnych dniach zanota 

wano lekkie odprężenie temperatury. 
Upały jednak utrzymują się nadal, to 'eż 
brzegi Wilii usiane były chmarą kępią- 
cych się. Kąpano się zarówno w miejs- 
cach dozwolonych, jak i niedozwolonych. 
W związku z tym funkcjonariusze poł'cji 
sporządzili wczoraj 10 protokėlėw za ką- 
piel w miejscach niedozwołonych. Winni 
nieprzestrzegania przepisów zostaną su- 
rowo ukarani. 
GRESOPTESCZ ERO WOZY SKEKETOPORIDEANECJ 

Miedzioryty I akwaforty 
śląskie 

  

Na Targach Katowickich młody grafik 
Władysław Zakrzewski, wychowanek kra- 
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wysta 

wia tekę miedziorytów śląskich, oraz ak- 

waforty obrazujące życie górników i pej- 

zaże ze śląskiego okręgu przemysłowego. 
Reprodukujemy jedno z tych dzieł uła- 
lenfowanego artysty, a mianowicie „Dra- 

pacz chmur w Kałowicach”.      p 
ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNGRZ |, 

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

Wiwulskiego 6 m. 15, tel 23-77



Odbyła się w Komajach uroczystość 
zakończenia Społecznego Kursu Samo- 
kszłałceniowego. Na kurs ten uczęszczało 
35 uczniów, z. tych. 22: olrzymało šwia- 
dectwa ukończenia, Kursłści w przeważ=- 
nej części stanowili postępową młodzież: 
wiejską i miasteczkową.- 

Często. poruszaliśmy w formie -dysku- 
syj liczne i akłualne. zagadnienia, zwią- 
zane z życiem wsi. Wyniki. dyskusyj są 
bardzo ciekawe i pełna głębokich myśli; 
ilustrują. one dążenia . młodzieży: naszej. 
do przebudowy dzisiejszego życia wiej- 
skiego na lepsze. W celu zachęcenia do 
wypowiadania się posławiłem pewnego 
razu taką tezę: dyskusyjną: — Tw erdzę, 
że dokształcanie jest niepotrzebne. W 
klasie zawrzało jak w ulu. Prawie każdy 
na ten temat chciał coś powiedzieć. Zna 
lazło się kilku, którzy podzielali powyż- 
szą myśl, dając motywy: Na wsi jest wiel 
ka błeda, człowiek głupszy, analfabeta, 
czy półanalfabeła mniej odczuwa *ę nie« 
dolę i biedę. Wymagania jego są pry- 
mitywne Dokształcanie oświeca człowie- 
ka, potęguje ło jego „poczucia biedy, u- 
pośledzenia. Trzeba wieśnakowi pomóc 
materialnie, a on -sam się oświeci. Do- 

kszłałcamy się, bo musimy, wymaga tego 
łycie, np. potrzebne jest świadectwo w 
wojsku i t. p. Bez porównania większa 
Ilość kursistów Inaczej myślała. Oło po- 
glądy, które wypowiadała ta młodzież. 
Kultura była zawsze | jest przyczyna do- 
brobytu, a nie jej skutkiem. Grunta poz- 
nańskie nie są lepsze od naszych; ludzie 
dlatego tam dobrze żyją, że są oświeceni 
| uspołecznieni. Przyczyną biedy na wsl 
jest ciemnota. Krzywdy, które dzieją: się 
wieśniakowi, wypływają też z ciemnoty. 
Wieśniak nie umie wywalczyć sobie przy 
wilejów. Żeby dwadziešciakilkomilionowa 
masa chłopska w Polsce była oświecona, 
państwo byłoby bogalsze, kulfuralniejsra 
ł połężniejsze. Cały dzisiejszy modny 
„front gospodarczy” nie da żadnych re- 
zultałów, jeżeli nie poprzedzi qo inten- 
sywna akcja oświatowa. Największe ra- 
pomogi i przywileje na rzecz beznadziej- 
nie osowiałego wieśniaka będą таргте- 
paszczone bez śladu. Trzeba najpierw 
wzbudzić pragnienie noweqo życia, roz- 
żarzyć gnuśny mózg | martwą duszę. 
Wieś dźwignąć może - tylko pracowita, 
dzielna i rozumna młodzież. Szkoła pow- 
szechna nie rozbudziła w naszych du- 
szach umiłowania ideowej pracy społecz- 
nej, nie rozbudziła tęsknoty do pracy dla 
wsl. Byliśmy włedy dziećmi, sprawy tego 
rodzaju nie obchodziły nas. Zagadnienia 
społeczne, kuliuralne | gospodarcze wsi 
obchodzą młodzież w naszym wieku, t. j. 
od lat 16-lu. A w tym wieku nikt nami 
nie opiekuje się. Tutaj właśnie winna 
mieć miejsce ustawowa akcja dokształca« 
nia; w innym wypadku  zguśniejemy, 
zgrzybiejemy, upodobnimy się do star- 
szych, zaprzepaścimy wszystkie korzyści, 
wyniesione ze szkoły powszechnej. 

Dokształcanie winno obejmować naj- 
większe masy młodzieży wiejskiej, gdyż 
wiąże się to z bardzo licznymi I ważnymi 
problemami kultury naszej. W państwie | 

idzie w głab a nie, naszym kultura 
wszerz. Mamy w Polsce wielkich uczo- 
nych, liłeratów, wynalazców, publicystów, 
mamy wielkie wydawnictwa książkowe i 
prasowe. Ale cóż nam po tym wszysł- 
kim, gdy nie jesteśmy przygotowani do 
odbierania tych dóbr duchowych; korzy- 

    Mignon G. Eberhart 

  

„KURJER WIŁENSKI” 18.Y1.. 1857... 

Zagadnienia przebudowy 
życia wiejskiego 

Nad czym dyskutowała młodzież na Społecznym Kursie 

Samokształceniowym w Komajach 
sta tylko elita, złożona z kilkuset tysięcy 
'obywateli. Własne książki I czasopisma 
na wsi kresowej są rzadkością; nikt nas 
nie rozsmakował w drukowanym słowie. 
A ci, którzy odczuwają już głód dobrej 
książki 1 czasopisma, mają ktopot z tym, 
że rzeczy łych jest brak na wsi I nie ma 
pieniędzy na kupno, bo są drogle. Dro- 
gie są dlatego, że rozchodzą się w małej 
ilości egzemplarzy Przez akcję dokszłał- 
cania można przygołować masy odbior- 
ców czasopism i książek. istnieją tysiąca 
innych argumentów, mówiących o potrze- 
ble szkół I kursów dokształcających, które 
mają być pomostem, łączącym szczyty 
naszej kultury z dołami. : 

Ciekawe też zajęli kursiści słanowisko 
w dyskusji nad zagadnieniem: czy. po-. 
trzebna jest dzisiaj na wsi ustawa bibiio- 

feczna. Prawie wszyscy kursiści mówili o 
potrzebie publicznych bibliotek na wsi. 
Czytania ich słuchał! z wielką uwagą 
wszyscy domowi. Wśród ludu istnieje kult 
drukowanego słowa. Jednak wartościowe 
książki i czasopisma są drogie i przez to 
wieś nłe. ma do nich dostępu. Szkolne 
biblioteki są małe, przestarzałe I mało- 

wartościowe; przeczyłaliśmy je będąc tesz 
cze w szkole. Potrzebne są wielkie biblio 
teki gminne. O potrzebę tę nikt nas nie 
pyłał i nie pyła. Radni gminni należą do 
słarszego społeczeństwa, które nas nie 
rozumie, neguje nasze poczynania | dą- 
żenia. ; 

O potrzebie usławy bibliotecznej ra- 
dzili literaci, wydawcy, poliłycy I t. p. 
Jacyś znachorzy od spraw wiejskich, któ 
rzy. zupełnie nas nie rozumieją, nie widzą 
naszych potrzeb kulturalnych, pogrzebali 

ten wzniosły projekł usławy. Życie wiej: 
skie jest spokojne i zaciszne, brak tu 

większych podnieł duchowych. Książka 
jest tu dla nas jedynym przyjacielem |- 
rozrywką, która zastępuje- kina, teatr, wy- 
stawv „bale I t. p. 

Szereg ciekawych spraw poruszylišmy 
omawiając zagadnienie: dlaczego wieś 

jest biedna. Wielu kursistów twierdziło, 
że przyczyną nądzy jest niska kultura I 
lenistwo wieśniaka. Widzimy często dziu- 
rawe i powalone płoły, gdy we w'asnym 
polu jest wiela zarośli I krzaków, niepo- 
frzebnie niszczących grunła. Często spo 
tykamy rorbagnione i pełne błoła ulice, 
zagrody, drogi polne, ady niwy obok są 
usiane kamieniami, które przeszkadzają 
uprawiać rolę i rosnąć na niej zbożu. 
Wyrazem lenistwa są też omszałe | za- 
bagnione studnie, kurne chały I t. p. 
Wieśniak (chodzi tu o słarsze pokolenie) 
nie ma głębokich pragnień kulturalnych, 
szczyt lego žądz słreszcza się w aforyz- 
mie ludowym: „adybysz ja był królem, 
łak na niecu siedziałby i sadło kowszy- 
kiem piłby”. Rolnicy nie maja swej zdro- 
wej ambicji zawodowej. Wśród szerokie- 
go oaėlu jest utarle, že wyraz „chłop”, 
„wiešniak“ sa wyrazami rėwnoznacznymi 
z upośledzeniem pańszczyźnianym, ciem- 
noła i nedzą. 

W umvsłach ludu wiejskiego panoszy 
się chorobliwy, owczy ped do kulłury 
mieiskiej i „lekkiego chleba". Młodzież 
wiejska zupełnie bezmyślnie, tepo, wzo- 
ruje się na mieszczuchach.  Charaktery- 

stycznym przykładem feqo zjawiska jest 
odzież. Młodzież wyjeżdżajaca do mias! 
na służbę, względnie do Łotwy na sezo- 
nowe rahoty, wszystkie swe uciułane pie- 
niądze prawie zawsze obraca na kupno 

| kowsklego, gm. mickuńskiej, spaliło się   

ubrania. Zarobkujący odmawiają sobie 
lepszego jedzenia, czystej i całoj bielizny, 
wszelkich kulturalnych rozrywek, nie czy: 
lają, nie chodzą na przedstawienia, byle 
kupić coś modnego, np. futro z małp abi 
syńskich. Samodział jest pogardzany. 
'A przec'eż życie wiejskie mocno różni się 
od miejskiego; ubranie dobre trudno jest 
zachować na wsi, wilgoć mieszkaniowa, 
błoto, deszcz, stota, kurz, džieglec I t. d. 
prędko niszczą je. 

Młoacizież wiejska zdaje sobie sprawę 
ze swych wad, bolączek życiowych I bied; 
widzi leż sposoby zaradzenia biedom I 
złu. Brak jej może tylko siły rozpędowej, 

entuzjazmu do wszczęcia na wsi przebu- 
dowy życiowej. ĖS 

Te myśli, namiętnie wypowiadane w 
dyskusjach, są wyrazem budzących się 
wielkłch sił duchowych w masach mło- 
dzieży wiejskiej, która jest przyszłością 
naszego Państwa. 

Młodzież wiejska czuje żal do ludzi 
wychadzących ze wsl, którzy po ukoń: 
czeniu szkoły średniej czy wyższej odse- 
parowują się, zapominają zupełnie o wsl 
i połrzebie pracy ideowej dla niej. Nie 

jeden syn wiejskiej strzechy wykierowaw 
szy się na dygniłarza swój stosunek do 
wsi zaznaczy tylko tym, że w przejażdźce 
samochodowej obryzga niekiedy błotem 
malutkie okienka chat. Gdyby miasto nie 
wysysaio bezpowrotnie najżywofńniejszych 

sił duchowych za wsi, gdyby wszyscy 
wykształceni synowie ludu wspierali ser-   cem i mózgiem prace i dążenia młodzie- 
ży wiejskiej, fo kto wie czy nasza szara | 
rzeczywistość dzisiejsza nie mogłaby się 
zmienić w szklane domy z wizji Żerom- 
skiego? iózef Dubicki. 

Wojewoda wiłeński w dniach 10, 
11 i 12 czerwca odbył trzydniową in | 
spekcję gmin w powiecie oszmiań- 
skim i mołodeczańskim. 

W pierwszym dniu podróży woje 
woda przeprowadził szczegółową in- 
spekcję zarządów gmin wiejskich So 
ty i Smorgonie oraz zarządu miejskie 
:go w Smorgoniach. 

-- W drugim dniu w powiecie moło 
deczańskim wojewoda: przeprowadził 
inspekcję zarządów gmin wiejskich: 
Bielica, Lebiedziewo, Połoczany, Gró 
dek, Raków, Krasne oraz zarządów 
miejskich Rakowa i Radoszkowicz. 

W trzecim dniu — zarządu gminy 
Mołodeczno, zarządu miasta Mołodecz 
no, następnie wojewoda przeprowa 
dził szczegółową lustrację biur staro- 
stwa mołodeczańskiego, Wydziału Po   

Inspekcje Wojewody wileńskiego 
wiatowego, Komendy Powiatowej P. 
P. oraz Komunalnej Kasy Oszczędno 
ści. 

W czasie swej podróży inspekcyj* 
nej wojewoda wszędzie zbadał gospo 
darkę zarządów gminnych, interesu- 
jąc się specjalnie budżetami. Badając 
szczegółowo budżety gmin zwracał 
uwagę na dochody, jak również na 
celowość wydatkowania poszczegól- 
nych działów budżetu. 

Podczas inspekcji: wojewoda osobi 
ście załatwiał interesantów, zgłaszają 
cych się. w tych dniach do. zarządów 
gmin, jak  ównież. przyjmował dele< 
gacje miejscowego społeczeństwa. 

Przy przeprowadzaniu 
posterunków P. P. zwracał uwagę na 
wykonanie okólnika pana premiera, 

inspekcji, 

dotyczącego. bezpieczeństwa na dro- 
gach. - 

Roln'cy regulują swe zobowiązania 
W naszym życiu gospodarczym występu- 

je od pewnego: czasu zjawisko, które uznać 
należy za wysoce dodatnie: spłacalność dłu- 
gów rolniczych w instytucjach kredytow :ch 
wydatnie się poprawiła. Zwłaszcza na odcin 
ku kredytu przeznaczonego na cele obroto- 
we oraz na produkcję i zbyt artykułów rol- 
nych, rolwicy uiszczają swe należności nie 
mał, że stuprocentowo, a odsetek. protestów 

® 

jest minimalny i nie przekracza rozmiarów 
z lat przedkryzysowych. To też wciąż się 
rozszerza krąg tych rolników, którym in- 

stytucje kredytowe są, skłonne udzielać kre« 

dytu. Pemyślny ten stan rzeczy zadaje kłam 
wiadomościom, jakie pojawiają się od czasu 
do czasu w prasie, jakoby rolnicy, zdemora 
lizowani udzielonymi im swego czasu ulga: 

mi, nie regulowałi swyct zobowiązań. 

ARA S PN ATS INS SPINTA ала УУ 

wiiejka pow. 
— Dzień P. C, K. W ostatnią niedzielę 

PCK. urządził w Wilejce kilka imprez. Rano 

członkowie wizęli udział w nabożeństwie, po 

czym złożyli wieńce przed pomnikiem Mar 

szałka Józefa Piłsudskiego. Na rynku odbył 

się bardzo ładnie przeprowadzony pokaz ra- 

townictwa. Na zakończenie urządzono w 

Wydziale Powiatowym specjalną akadem'ę, 

— Festyn lutowy. Organizacja Młodzieży 

Pracującej w Wilejce urządziła w ostatnią 

niedzielę bardzo pomysłową imprezę pod 

nazwą festynu ludowego. Odbył się on nad 

czeką Wilią, na terenie boiska wojskowego. 

DESI WZT RTZ OCZY E STOTIS REM PANELĖ 

(| Požarųy 
4 b. m. w Nagurach, gm. podbrzes- ' nisława Bujaka. Straty zł. 1.200. Pożar 

klej, spaliła się łaźnia 1 160 kg: Inu, 
Poszkodowany J. Wojnicz oblicza straty 
na zł. 310. 2 

9 b. m. w lesie państwowym leśnic- 
twa zwierzynieckiego, gm. rudziskiej, wy- 
paliło się ok. 3 ha lasu oraz 15 m.* drze 
wa opałowego I 12 m. kopalniaków, 
ogólnej wart, zł. 400. Przypuszczają, że 
pożar spowodował 10-letni pastuch. 

W Niewlaryszkach, gm. mickuńskiej, 
12 b. m. spaliła się stodoła I narzędzia 
A. Jankowskiego. Pożar powstał wskutek 
zaprószenia ognia przez poszkodowane« 
go. Straty zł. 1.000. 

10 b. m. w obszarze leśnictwa możej- 

ok. 1,7 ha lasu. Pożar powstał prawdopo- 
dobnie wskutek zaprószenia przez prze- 
chodniów. 

9 b. m. w osadzie Udranka, gm. ra- 
doszkowickiej, spaliła sie szopa, 6 wegla 
z pri sosnowych, ok. 60 ka. ziemniaków 
1 klika starych beczek, ogólnej wartości 
zł. 300. Pożar powstał od nieuqaszonego 
węgla, który złożył właściciel Lejba Ko- 
pelowicz w szopie. : 

11 b. m., o godr. 12 w lesie A. Łu- 
kaszewiczowej, zam. w Pinikli, gm. żu- 
koińskiel, wybuchł pożar, który zniszczył 
9 ha lasu, wart. zł. 270. Pożar powstał 
przez nieostrożne obchodzenie się z og- 
niem przez gajowego. 

W Opuszkowie, gm. wojstomskiei, 12   b. m. ok. godz. 18, spalił się dom Bro- 

wybuchł przypadkowo. 
- 42 b. m. w Wytreskach, gm. kczywic- 
klej, spaliła się ziemianka | chlew Pawła 
Bałasza. Ponadto spaliło się 25 ha tubinu, 
35 kg. żyta i sprzęty mieszkalne, ponie- 
waż poszkodowany mieszkał w zlemiance. 
Straty wynoszą zł. 200. Przyczyną pożaru 
był wadliwy stan komina. 

Uteneli w czasie kapiel 
° 11 b. m. podczas kąpieli utonął w rze- 
-ce Jan Listowski z Niesilan gm. podbrodz 
tdej. Zwłoki wydobyto. 

11 bm. Antoni Szczęsnowicz, lat 34, 
zam. w budce kol. około Byczyńszczyzny, 

gm. kraśnieńskiej, kąpiąc się w rzece Pi 
saronka, utonął. Zwłoki wydobyto. 

Zastrzelił sie 
Dn. 11 bm. wystrzałem w skroń ode 

brał sobie życie Serglusz Sołopow. rzad 
ca maj. Dubniki, gm. świrskiej. Powodem 
samobójstwa był rozstrój nerwowy I nieu 
łeczalna choroba żołądkowa. 
PROWEWOTAREW OTTRABEYTTE PEREZ 

Ważne dla N.-W'lelki 
Administracja zawiadamia P.T. 

Prenumeraforów, że znieśliśmy inka- 
sowanie prenumeraty w Nowej Wilej 
te przez smecjalnego inkasenta { рго- 
simy © opłacanie prenumeraty pocz- 
tą. Do dzisiejszego numeru dołącza- 
my blankietv rozrachunkowe, 

— O, niewątpliwie — zgodził się słodko doktór 
— Tylko jest jeden sęk, ten mianowicie, że zamordo- 
wano nie starszego pana Melady'go, a dr. Harrigana. 

— To pan do tego zmierza? — rzekł Court. Nie 
był już taki zimno obojętny, jak na początku, lecz 
człowiek oskarżony otwarcie o związek z morderst. 
wem, nie zachowałby się tak spokojnie, czy byłby 
winny, czy nie. — Ale pan wiele nie dokaże. Opuści- zumie, co to znaczy! 

wiedzą. Nazywają go policjantem-džentelmenem. 
Dżentełmenem — powtórzył z żalem sierżant. — Do 
tego doszło. Tak. Przydzielili go do departamentu za- 
bójstw. W piątek wraca i rozpoczyna urzędowanie. 
Podróżował po Europie. Taki typ. Dżentelmen — 
olicjant! Z amatora-detektywa policjant! — zakoń- 
czył pogardliwie i smutnie sierżant Lamb. — Pan ro- 

łem szpital przed przyjściem doktora Harrigana. Na 

gdzie indziej. 

niem. 

  

Plac zapełnił się ok. 2000 ludzi. Główną at- 

rakcją festynu była łoteria i orkiestra. Poza 

tym wprowadzono bardzo dużo pomysło- 

wych rozrywek jak: włażenie na słup, wałka 

na żerdzi, rzucanie piłką de celu itp. 

Zainteresowanie festynem było bardzo 

duże. Dochód z loterii i biletów wstępu wy- 

n'ćsł około 400 złotych, 
W ramach festynu przeprowadzono pro- 

pagaudę spółdzielczości. W. R. 

Głębokie 
— ZEBRANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KA- 

$Y BEZPROCENTOWEJ. W ub. tygodniu 
cdbyło się posiedzenie zarządu niedawna 

powstałej chrześcijańskiej Kasy Bezprocentą. 

wej w Głębokiem. Po omówieniu spraw or- 

ganizacyjnych zarząd postanowił czynić sta- 

rania w celu uzyskania pożyczek i zapomóg 

na kąpitał obrotowy Kasy, Uchwalono prosić 

p. wojewodę wileńskiego, KKO w Głębokim, 

Centralną Kasę Bezprocentową w Warsza- 

wie i Tow. Rozwoju Ziem Wschodnich o u- 

dzielenie zapomóg,. bądź też pożyczek. Nastę 

pnie postanowiono zorganizować pośrednicł 

wo pracy dla członków Kasy przeż ułatwie 

nie uruchomiania nowych drobnych chrześ- 

ciinńskich warsztatów pracy. E 

Q dużym zainteresowaniu powstalą placów 

ką świadczy fakt, iż zarząd kasy jest stale 

ieterpelowany przez drobnych handlarzy i rze 

| mieślników w sprawie udzielania pożyczek. 

na uruchomianie nowych lub rozszerzenie 

już istniejących warsztatów pracy. Obernie 

zarząd kasy nie jest jeszcze w stanie tych 

próśb zaspokoić wobec braku kredytu, dlata 

go też jest wielce pożądanym jak najrychiej 

zasilić powstałą kasę w zasoby gotówkowe, 
aby ta pożyteczna placówka mogła rozpo- 
cząć swą działalność. 

— ZEBRANIE STRAŻY POŻARNEJ. W 
niedziełę 13 bm. w Głębokiem odbyło się wal 

ne zebranie członków ochotniczej straży pe 

arnej. Ze złożonego przez naczelnika straży 

sprawozdania z działalności straży głęhoc. 

kie; wynika, iż wiełe zdziałano w kierunku 

szkolenia strażaków i wyposażenia straży w 

sprzęt przeciwpożarowy. Obecnie straż jest 
zacpatrzona w dwa wozy samochodowe # 

dwie motopompy, oraz rozporządza 60 stra- 

żakami wyszkolonymi z zakresu 1 stopnia, 
(3 — z zakresu 2-go stopnia I 8 z zakresu 
3 stopnia, Ogólny majątek straży wę. ostat 

n'o przeprowadzonego szacunku wynosi sł, 
25427. 

lakonicznie, nie uważają za konieczne wtajemni« 
czać go w szczegóły przyjaźni z O'Learym, którego 
poznałam w ciężkim okresie mojego życia i któremu 
byłam parę razy pomocna. Ale o tym opowiedziałam 

Sierżant Lamb przyglądał mi się z powątpiewa- 

— Ach!—rzekł umyślnie brutalnie—siostra trzy- — Dżentelmen wdepnie na wstępie w ładne błot- 
Ko — zauważył Court. 

Sierżant uśmiechnął się. 
— O. nim on wróci, to ja się z tym załatwię. Nie 

'aka znowu trudna sprawa. Wszystkie morderstwa 
;ą łatwe. bvle tylko trafić na właściwy trop. 

— Właśnie — przytaknął doktór opuszczając 
108 па wąsiki. — Byle tylko trafić na właściwy trop 
Ten porucznik to newnie O'Leary. Czytałem niedaw- 
10 0 jego nominacji. 

— Tak, tak — uśmiechnął się Court. — Nowe 
władze zaprowadzają reformy, zapowiedziane tak 
rozgłośnie. Zeszłej wiosny poznałem tego pana na 
oroszonym obiedzie. 

— (zy on naprawdę taki nadzwyczajny? — za- 
pytał dr. Kunce. 

— Może, chociaż nie wygląda na to. Drobny. 
szczupły, młody, dość pospolity, Ma ładne auto, które 
sam prowadzi. Nie miał dużo do powiedzenia. Nie są: 
dzę, żeby nasi przestępcy bardzo drżeli na wzmiankę 
jego nazwiska. 

ma język za zębami dlatego, że jest z pim w przyjaźni. 
Prosiłbym tego zaniedbać. 

— Zapewniam pana — odrzuciłam cierpko — 
że „nie trzymam języka za zębami”, co ma oznaczać 
podług pana, że wiem o czymś, co mogłoby doprowa- 
dzić do wykrycia morderstwa i nie chcę tego powie- 
dzieć, prawda? Po pierwsze nie wiem nie, a po drugie 
nie zawieram przyjaźni z pacjentami rodzaju męs- 
kiego. 

Court Melady zakrztus.ł się dymem, co osłabiło 
efekt moich słów, ale i tak na twarzy sierżanta od- 
biło się lekkie zmieszanie. 

— Nie — rzekł, — Pani nie wygląda na taki nu 

mer... — Reszty zdania nie usłyszałam, gdyż doktór 
Kunce wstał szybko i poszedł do drzwi zapytać, czy 
pan Ladd już przyszedł. 

Kanwood Ladd właśnie wchodził do kancelarii, 
Court wstał tak jakby mu się spieszyło z odejściem, 
a sierżant pożegnał go uwagą, że dobrze by było, gdy 
by znalazł kogoś, kto widział go ostatniego wieczora, 

długo przed tym zanim go zamordowano i nie mam 
pojęcia, jak mogło do tego dojść. Dła dobra pana ra 
dziłbym pośpiech w odszukaniu swego stryja. Nic 
wierze. żeby to on zabił doktora Harricana i uciek” 
i wątpię, czy pan tak na prawdę myśli. Więc — gdzie 
on się mógł padziać? Co się z nim stało? Czy i jego 
zamordowano? 
„W ciszy, "jaka nastąpiła po tych słowach, dzwo- 

niło echowo: Czy i jego zamordowano? Czy i jego za 
mordowano? 

. Wszyscy milczeli. Po chwili Court poruszył sie 
niespokojnie, jakby otrząsając się z niemiłych myśli 
zapalił drugiego papierosa i spojrzał na sierżanta: 

że Niech by pan się zabrał do roboty i odkrył, eo 
się stało, nim się na pana zwali oskarżenie o niedołę 
stwo. Mój stryj jest w E... ważną figurą. 

— Niech pana o to głowa nie boli odparł 
sierżant siląc się na dobrą minę, — Ja będę odpowia- 
dał za swoje niedołęstwo. Nim wróci nasz nowy po- 
rucznik, wszystko będzie wiadome. 

Gd! | 
PACJENT 

        — Nowy porucznik? — zagadnął szybko doktór — Czy to Lance O'Leary? — zwróciłam się z za- | po wyjściu ze szpitala. -— Sierżant chciał być delł= Kunce. — Tep-młody. świeżo mianowany? interesowaniem: do sierżanta. | katny, ale wypadło odwrotnie. Ё ф — Ten. Główna Komenda robi z niego geniusza. — Tak. Czy pani go zna? ; T Nowe władze przyjęły go do policji: Wszyscy o tym — Był kiedyś moim pacjentem — objaśniłam ‘ (D.c.n.) — *
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Spostrzeżenia. Zakładu Meteorologii USB 

w. Wilnie z dn. 15.VL. 1937.r. 

Cišnienie 766 
Temperetura średnia -+ 20 
Temperuiura" najwyższa -+. 24 
Temperatura najniższa -F-6 
Opad — 
Wiatr półn. 
Tend.: lekki spadek 
Uwagi: pogodnie. 

Dziś Julitty i Justyny 

Jutro Jolanty, Ianocentego 
  

Wschód słońca — g.'2 m. 43 

4 Zachód słońca <= g. 7 m. 55 

„ple 
EN o 

— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM. do wieczora -16. bm.: 

Wzrost zachmurzenia , ze. skłonnością 
do burz i przelotnych deszczów, począw 
szy od zrćhodu kraju. | s 
" Chłodnie. |“ 

+>.; Umiarkowane wiatry z kierunków  za- 
chodnich. ‚ 

WILEŃSKA 
DYŻURY. APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apłeki: ` ` 

+: 1)=Natecza- (Jagielloūska 1); 2) =S<ów 
Augusiowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 
kiego:i Zielańca (Wileńska 8); 4) Frum- 
kinėw)Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego 

<(Kałwaryjska 315 + *- 
«© Ponadto słałe dyżurują apteki: Paka 
(Aniokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
I Zajaczkowskiego (Witoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

„ Telefony w pokojach Winda ai oi 

następujące 

  

  
    

: U. ZĘDOWA. 
= Wojeweda wileński rewizyjował w 

+ dniu'15 bm. rektora zakonu OO. Jezui- 
łów, "przeora Karmeliiėw Bosych z Ostrej 
ramy i przeora zakonu Bonifratrów. | 

| == Uslop starosty, W: dniu 14 bm. sta 
„rosła grodzki wileński T. Wielowieyski 
„j zboczął urlop wypoczynkowy. Zastępo 
sake będzie wicestarosła 1. Czórnichow 

- MIEJSKA 
_— Doprowadzanie 'do porządku par- 

„ kamów. Na skuiek - akcji władz central- 
„Rych, zmierzającej do doprowadzenia do 

u parkanów, w Wilnie wydały 
„Władze miejscowe szereg zarządzeń i po- 

łeceń: właścicielom szpeinych parkanów, 
nakazując doprowadzić je do porządku 
W przepisanym terminie. ea 

— Lofne komisje kontrołne pracują. 
Wczoraj specjalnie delegowane lotne ko- 
misje dokonały lustracji rynków, badając 
€zy nie są pobierane ceny wyższe od 
„Usłalonych | czy przestrzegane są prze- 
/plsy higieniczno-śaniłarne. Równocześnie 

- lotne komisje odwiedziły szereg sklepów, 
| badając cenniki. Sporządzono szereg pro 
"tokółów,-na podsławia których winni po- 

-dlągnięci zostaną do odpowiedzialności 
"dminisiracyjno-karnej. 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Bratniej Pomocy Studentów 
Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie komu 

"nikuje, že w bieżącym tygodniu organi 
**"quje wycieczkę do zakładów drukarskich. 

Zgłoszenia przyjmuje p. St. Merło — | 
„Rei: Prop. i Prasy oraz Sekretariat Brat. 
"niej Pomocy. ' 

4 Przewiduiane są dwie gdupy: przedpo 
łudniowa (godz. 10) i popołudniowa — 

* (godz. 15 m. 15. > 

R : WOJSKOWA 
| Dil dodatkowe Ko- 
misji Poborowej. Dziś 16 b. m. odbędzie 
się dodatkowe posiedzenie Komisji 'Po- 

ej. Do przegłądu winni się zgłosić 
Poborowi rocznika 1916; kłórzy podczas 
Minionego poboru łego rocznika z jak'ch 
kolwiek powodów nie sławili się na Ko- 
misję Poborową. 

Komisja urzędować będzie 
Przy ul. Bazyliańskiej 2 od godz. 8 rano. 

"ZĘ ZWIĄZKÓW T STOWARZYSZEŃ 
 — Odczyt o Paryżu w r. 1937. Sekcja 

Polsko-Francuska przy P. A. Z. Z, M. 
uliga“ urządza wespół z „Orbisem" od- 
Czyj n, 1. aktualny p. t. „Paryż w 1937 r.“. 
Odczyt wygłoszony zosłanie przez p. 
"Krzemienia z „Orbisu” w, lokalu „Ligi“, 
ul Wielka 17 m. 4 w dniu 26 b. m., a nie, 

«„Jak mylnie wydrukowaliśmy w numerze 
Wczorajszym w dniu 16 b. m, 

— Na Czarną Kawę przy mikrofonie kar- 
ty wstępu wydaje biuro Zarządu Centralne 

_ o Polskiej Macierzy Szkolnej (ul, Wileńs- 
: kr 28). Impreza wielce urozmaicona o cha- 
at koncertowo-rozrywkowym, odbę: 

ie się w sali Różgtóśni Wjleńskie e 
У dzielę 20-go czerwca rb. 

ość miejsc ograniczona. 

— Otwarcie ll Prywafnego Koed. 
Trzymiesięcznego Kursu Handlu Straga- 
nlarskiego T-wa Oświaty Zawodowej w 
Wilnie odbędzie się w dniu 16 bm. o g. 
18 w' lokalū Instytutu Nauk“ Handlowo- 
Gospodarczych w Wilnie, ul. Mickiewi- 
cza: 18” (Dom Braci' Jabłkowskich). - 

Porządek :dzienny: /.1) Zagajenie — 
prezes T-wa Oświaty:Zaw. Koło w Wilnie; 

2) Wykład inauguracyjny — 'kier.: Kursu . 
pi Zi*Sikorski — „Sfraganiarstwó: w: woj. 
"Wileńskim: i możliwości jego rozwoju”. 

— Zakaz działalności Zw. Naucz. Li. 

gródzki decyzjami z dnia 14 bm. zakaza 
li Związkowi Nauczycielstwa Litewskiego 
w Polsce, wszelkiej działalności na całym 
obszarze pasa granicznego. i 

NOWOGRÓDZKA 
1 za. Co hędzie.z muzecm I domkiem 
Miekiewieza?. ЛУ związku z naszą no 

wyższymi tytułem, otrzymaliśmy: z 
. Komitetu Mickiewiėzowskiego | list, 
prostujący niektóre. zdania, a. więc: 

że”dworek: Mickiewicza + oprėžniony 

został przez p. Wierzbowską 21 maja 
b. r., a nie przed paru miesiącami, 

że eksponaty rozmieszczone są w 

oszkloriych gabłotkach i na ścianach, 
a nie na oknach (na oknach stały je* 

dynie biusty gipsowe), žė muzeum 

otwajte jest w niedziele i dni świą- 
teczńe od godz. 11—13, a w dni po 
wszednie po uprzednim zgłoszeniu się 
w Urzędzie Wojewódzkim u sekreta- 

rza Komitetu : 

Sprawdzając powyższe okoliczno- 
ści (sprostowanie było nieścisłe), usta 

liłem, że Komitet Mićkiewiczowski nie 
ma obecnie żadnego płatnego informa 
tera, ani urzędniczki, a klucze od 
muzeum znajdują się u sekretarza 

Komitetu p. Larouy'a urzędnika Urzę- 

du Wojewódzkiego, który w wypad 

ku zgłoszenia się większej wycieczki | 

idzie do muzeum (przeważnie po. 

skóńczeniu urzędowania) i oprowadza 

zwiedzających. Na ogół. więc dostęp. 

„do muzeum jest utrudniony i nie każ 

dy przejeżdżający, przez Nowogródek 

może: go zwiedzić. iškas 

- Obecnie w dworku mickiewiczow: 

skim przeprowadza się gruntowny -rer 

mont. Komitet -Mickiewiczowski, na 

czele z prezesem..p. „wojewoda, Soko+ 
łowskim, posłanowił stworzyć w ty 

dworku sanktuarium pamiątek, po 
Wjeszczu i największe na naszych zie 

miach muzeum regionalne. Kto wie, 

czy muzeum baranowickie nie. zosta- 

nie przeniesione do  Nowogródka 

wraz z zasłużonym, kustoszem prof 

Turskim. : ; : : 

Dotychczas muzeum miešcilo się 

w ciasnej wilgotnej oficynie i prezen- 

towało się tak ubogo, że przykro było 

—jak to mówią — „świecić oczyma? 

przed zwiedzającymi. | sca 

Ostatnio Komitet znowu wykupił 

kilka cennych eksponatów. Kaz. 

— Walne zebranie . Kasy Pożyczek 

Bezprocentowych. Zebranie odbyło się 

13 b. m. pod przewodniciwem p. Kle- 

niewskiego. Cyfrowe sprawozdanie wyka-   
w; lokalu. 

   

zuje stosunkowo duży rozwój Kasy. Przed 

2-ma laty Kesa posiadała gotówki zaled 

wie 18 zł., dziś przeszło 7.009 zł., a za 

ostałni . okres zrobiła. obrotu przeszło 

życia: warsztaty rzemieślnicze, kupieckie 

i drobno-rolnicze, przy tym wydatki admi 

nistracyjne Kasy wyniosły zaledwie. 35 zł. 

Udzielono zarządowi absolutorium | 

wybrano nowy zarząd, który. przedsławia. 

się w. nasłępującym składzie; prezes p. 
Br. Sosnowski, wiceprezes p. Stan. Ko- 

pacz, skarbnik: p. Sł. Kozłowski, sekretarz 

p. Wacław Zienkiewicz i członkowie pp.: 

| St. Kleniewski i B. Kleniewski. _ : 

*"W wolnych wnioskach zalecono no- 

wemu zarządowi zebrać w krótkim czasie 

walne zebranie dla „powzięcia uchwał: 

podjęcia kredyfu zwrotnego do sumy 

| 40.000 żł. | zwiększenia pożyczek do 

500 zł Poza tym, uchwalono wyrazić po- 

dziękowanie p. wojewodzie Sokołowskie- 

mu i nacz. wydz. opieki społ. p. Mostow- 

skiemu za dotychczasową opiekę. nad 

Ka IE : 
a dtomibės do Łubczy — do Nowojelni. 

Kierownictwo |szkoły powszechnej Nr. 1 
w Nowogródku postanowiło urządzić wy- 
cieczkę -do Lubcży. Zwrócono się więc 

do zawiadowcy słacji w Nowogródku w 
sprawie wagonów i ołrzymano odpowiedź 

przychylną. Na parę jednak dni przed 
terminem wycieczki okazało się, że na- 

leży uzyskać zgodę Dyrekcji Kolei. Zate- 
lefonowano więc do Dyrekcji, raz i drugi. 

Zdawało się, że wszystkó już jesł w po-- 
rządku, można jechać. Jednakże gdy dria 
14 b. m. kierownik: szkoły wraz z dziećmi: 
i nauczycielami przyszedł na dworzec 
otwiadczono, „že''dė „Lubėžy pociąg nie   Į pėjėdžiė; bo się nie opłaci. Wobec lego“ 
wybrano Nowojelnię. | 

4О лу анра 

Wojewoda. wileński,. białostocki I nowo-'f-* 

tatką, zamieszczoną: 8b.. m. pod :po- |: 

t 

32.000. zł., podłrzymując i powołując do | 

Przedwczoraj w nocy, © godz. i-ej 
konduktorzy, kierowcy I obsługa garažo 
wa odbyli zebranie, na kiórym postano- 

wiono stan. obecny przedłużyć do 20 bm. 
Gdyby do tego czasu nie udało się po 
łączonymi wysiłkami rozwiązać. sytuacji 
po myśli pracowników, zostanie ogłoszo- 
my „ponowny. strajk. Zebranie, bardzo „bu 
„zliwe, zakończyło się o godz. 3-ej. 

Tegoż samego dnia, w dzień pracow 
"nicy, Tormmaku zebrani w sali Federacji 
PZOO 'powzięli jednogłośnie następującą 
rezólucję:' н 2 ` 

„Pracownicy Komunikacji Autobuso- 
wej w. Wilnie, zebrani w dniu 14 bm. w 

„sali Federacji PZOO po wysłuchaniu spra 
wozdania Zarządu Zwięzku Zaw. Prac. 
Samochod. z, Półn.-Wsch. 4. Komitetu 
„Straįkowego, z. dotychczasowego przebie 
gu akcji 9 uzyskanie . zagwarantowanej 
układem zbiorowym podwyżki płac — 

i strajk okupacyjny -garażów      

  

| „mm POŻARY. Dnią 14 b. m, nowo- 
gródzka straż pożarna była parokroinie 

„ałarmowana. W pierwszym wypadku, wy- 
buchł pożar w lesie k. Nowogródka, a w 
drugim — pożar w miasteczku Dworzec. 

LIDZKA 

— WIDOWISKO: REGIONALNE „HANU- 

SINE WESELE. Staraniem Zarządu Powia 

tu Zw. Strzeleckiego we środę 16-g0 czerw- 

ca br. w sali kina „Era* odbędzie się wido- 

wisko regionalne w. sześcin obrazach p. t, 

„Jianusine Wesele", w czasie którego zosta- 

ną zademonstrowane obrzędy, tańce i śpie- 

wy ludu krakowskiego w strojąch ludowvch 

Autorem widowiska jest wizytator mini 

stęrstwa WR i,OP p. Jędrzej Cierniak. 
Przedstawienie odbędzie się dwukrotnie: 

o godz. 16 dla młodzieży szkolnej (wstęp 

dla młodzieży szkół powszechnych po 10 gr. 

dla: młodzieży szkół średnich do 20 groszy) a 

o godz. 20 dla dorosłych. 3 

— AKADEMIA SPÓŁDZIEŁCZA W LI- 
DZIE. W dniu 13 bm. w ramach obchodu 

"dnia spółdzielczości odbyła się w sali kina 
„Ега“ uroczysta Akademia spółdzielcza. Na 
"akademii bardzo ładnie i przekonywująco 
przemawiał prof, Lucjan Brylski ilustrujące 
staw I potrzeby spółdzielczości. Po przemó. 
wienłu orkiestra wojskowa odegrała hymn 

*spółdzielczy 1 Kilka innych: utworów. Pozą 
*tym zespół kodperitystów odegrał krótką 
Fsztuczkę aktualną, urozmaiconą tańcami na 
rodówymi f wyświetlono krótki fil. 3 

* WE akdemiį wzieli udział gremialńie wszys 
cy znajdujący się na Zjeździe powiatowym 
członkowie Młodej WSi. 

— „WSPOLNIE Z ARMIĄ". Pod powyž- 
'*zym - būslem organizuje się w Lidzie na 
20 hb.:m. „Dzień Konia*;i zawody konne 
, Krakusów*, Impreza ta: odbedzie się na no 
wej targowicy miejskiej według następujące 
fo programu: godz. 8—11 — przegląd i wy- 
bór oraz, klasyfikacia zaprzęgów, mających 
brać udział w zawodach popołudniowych 

Godz. 9—11 — Próba dzielności konia i 
zawody podkuwaczy. 

Godz. 13—15 — zawody pojazdów cywil 
nych na torze. - 

Godz. 15—16 — Zawody Krakusów; 
Godz. 18—18 — Konkurs hippiczny ot- 

warty. > 
Godz. 18 — Bieg płaski włościański: 
Godz 18.15 — Rozdanie nagród i defi- 

łada zwycięzców. 

„ RARANOWICKA 

— Dyżury lekarzy i aptek, Do 16 bm 
dyżuruje apteka Abramowskiego, od 17 bm 

codziennie apteka Monkielewicza. 

ZJAZD ORGANIZACYJ ROLNICZYCH. 
Dnia 13 b. m. w Baranowiczach odbył się 
powiałowy zjazd organizacyj. rolniczych 
przy Okręgowym T-wie Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych w. Baranowiczach. Zjazd 
połączono z poświęceniem szłandaru Po- 

| wiafowego Zw. Miodej Wsi. Poświęcenia 
dokonał ks. dziekan Borysiuk. Po nabo- 
żeństwie senałor Rdułlowski przemów:ł i 
„wręczył sztandar prezesowi pow. zarządu 
Młodej. Wsi Kaz. „Letowiowi. * Następnie 
uczestnicy udali się pochodem przed pom* 
nik Nieznanego Żołnierza i złożyli wień- 
ce. ь > 
-_ Zjazd miał na celu jak największe zbra 
tanie trzech organizacyj przez bezpośred- 
nie porównanie swego dorobku i ustale- 
nie programu dalszej współpracy nad 

t , up we 
Poruszane były sprawy: podniesienia pro 
„dukcji rolnej, budowlanej, zbytu produk- 
tów rolnych, spółdzielczości, Ze sprawo- 
zdań wynikało, że OTO i KR, Pow. Org. 
Kół Gospodyń Wiejskich, Pow. Zw. Mło- 
dej Wsi inteńsywnie rozwijają się i mogą 
poszczycić się wielkim dorobkiem na po- 

lu kuliuralnym i gospodarczym. Podkreś- 
lono rożwój i wzrosł spółdzielczości w 
pow. baranowickim. Jako ważny momenł 

*w rozwoju zbyłu produktów rolnych pod- 
Fniesiono skt realizacji uruchomienia w 
Baranowiczach dużego elewatora ofaż ist 
lenie: w Baranowiczach eksporłu prze- 
tworów mięsnych za pośrednictwem 

at 1 

„Krėsekšportu",- 

  

  
  

Następnie 'dókónafió wzdpelniających 
wybórów dė władz poszczególnych or-       

  or * 

Komunikacji Autobusowej został przez 
nich przerwany w dniu 3 czerwca jedynie 
przez wzgląd na dobro publiczne. 

Zebrani stwierdzają, że w czasie prowa . 
dzonych z przedsławicielami kapitalistów 
zagranicznych, właścicieli Komunikacji 
Autobusowej w.Wilnie, pertraktacyj, natra 
fili na wyjątkową bezwzględność, i brak 
wszelkich chęci do załatwienia polubow 
nego załargu. Wobec takiego stanu rze 
czy zebrani postanawiają prowadzić da 
lej walkę o słuszne swoje prawa, przy 
cżym gdyby trzeba było rozpocząć znów 
akcję strajkową, akcja ła zostanie rozpo 
częta ! przeprowadzona aż do zwycięsł 
wa. : 

Zebranie wyrażają całkowite zaufanie 
| Zarządowi Związku Zaw. Prac. Samochod. 
'z. Półn=Wsch. i Komiłetowi Sirajkowemu 

i powierzają im dalsze prowadzenie ak- 
cji, upoważniając do użycia wszelkich 
środków, jakie Zarząd Związku i Komiteł 
Strajkowy za wskazane uzna”, 

Nowy dyrektor - 
Wileńskiej Rozołośni 
„ Na stanowisku dyrektora Wileńs- 

kiej Rozgłośni Polskiego Radia nastę 
puje zmiańa. Dotychczasowy dyrek- 
tor p, JuHusz Petry przeszedł na-eta- 
nowisko dyrektora Rozgłośni Lwóws- 
kiej. ©. : ‹ 
Kierownictwo Rozgłośnią: Wileńską 

obejmuje dotychczasowy dyrektor: ra 
dia Iwowskiego p. dyr. Janusz: Żu- 
ławski. A 

Nowy dyrektor 
Biura F. P, w Wiinie 
Zarządzeniem Biura Głównego Fun- 

duszu Pracy — dyrekior Wojewódzkiego 
Biura Funduszu Pracy w Wilnie Inż. Igna 
cy Gruca odchodzi z dn. 16 bm. na rów 
norzędne stanowisko do Białegostoku. 

Kierownictwo Wojewódzkiego B. F. P. | 
w Wilnie obejmie inż. Jan Werczyński, 
dołychczasowy zastępca dyrektora Woj. 
B. F. P. w Toruniu, | ca) 

TEATR MIEJSKI W OGRÓDZIE | 
ь „PO-BERNARDYNSKIM. | ! 
"Dziš we štodę i jutro we czwartek o gi 

8,15 po cenach zniożnych powtórzenie kome. 
dii-farsy „PANI PREZESOWA“ w premiero 
wej obsadzie. . а i arolgnadtój ważył 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, | 
— Dziś, we środę z powodu przygotowań 

= mowcj premiery przedstawienia nie bę- 
zie. = 

Jutro we ezwsrtek wieczorem na przed 
stawieniu po cenach  zniżonych -premiera 
Sztuki Garricks'a „KOBIETA, KTÓRA TABI 
ŁA”; W: roli tytułowej Janina Piaskowska. 
Dalszą obsadę. tworzą pp.:: Ściborowa, Haj 
demowicz-Grabiańska, Puchniewska, Czapliń 
ski, Detkowski, reżyseria Wiskinda, dekora- 
cja Makojnika. c 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”, 
— „BARON CYGAŃSKI*. Dziś w dalszym 

ciągu klasyczna operetka J. Straussa, której 
melodie zaliczają się do najcenniejszych w 
tym rodzaju twórczości, › 

Publiczność przyjmuje entuzjastycznie 
Kazimierza Dembowskiego, występującego w 
roli tytułowej. 

W innych rolach występują M. Nochowi 
czówna, B. Halmirska, B, Folański, K. Wyr- 
wicz Wichrowski i inni Balet z Martówną 
i Ciesielskim na czele wykona efektownego 
czardasza. ё 

Pomimo wielkiego powodzenia „Baron 
Cygański" schodzi z repertuaru ustępując 
miejsce również operetce klasycznej. „Płasz 
nik z Tyrolu". 

Zespół Teatru Lutnia wzbogacony takimt 
siłami jak K. Dembowski, M. Nochowiczów- 
na, B. Halmirska, B Fołański zyskał moż- 
ność wystawienia częstych. premier. :luż*ha 
piątek najbliższy reżyser R. Folański i ka.. 
pe mistrz A. Wiliński przygotowują premierę 
operetki Zelera „PTASZNIK Z TYROLU", 

Pad poraqgem . 
Na stacji Usza, w dn. 14 bm. podczas 

srzefaczania, przy przechodzeniu pod ta' 

borem, dostał się pod koła wagonu je 

rosław Sawicki, lat 19, robotnik z Kraś- | 

nego. Koła wagonu zmiażdżyły mu pra 

we podudzie. Pociągiem przewieziono go 

do lekarza kolejowego w Mołodecznie. 

Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokojowe z kuchnią (pożą 
dane z wygod ) w śródmieściu 
Oferty z podaniem ceny do ad- 
ministracji „Kurjera Wileńskiego” 

pod „Lokator“ 
ESET NAD INIT ER СОН 

ganizacyj. Wieczorem dla uczestników i 
zaproszonych gości odbyło się przedsta- 
wienie i wieczórnica. : 

— NA ROBOTY DO ŁOTWY. W miesią- 
*eu maju rb. wa roboty sezonowe do Łótwy 
wyjechało x. teróńu ów. Baiińowiekiego* 
Głisóby, © * + !   

    

     
    p RR | 
Dr. А. Oetker 
Zastępca: '„REPREZENTANT" 

| Wilno, wielka. 30. 3 

Niezrównana: książkać*z -przepisdńi 
Dra A:- Oeikera p. t:- „Dobra qjospodyni 
piecze sama” jest do nabycia we wsżyst- 
kich sklepach kolonialnych, księgarniach 

jl U naszego zastępcy. Cena obniżońa 
30 groszy: ST = r 520 
  

„RADIO | 
„ŚRODA, dnia 16 czerwca .937 r. _ 

8.15 — Pieśń poranna; 6.18 — Gimnast) 
ka; 6.38 — Muzyka (płyty , 7.00 —: Dzicn- 
nik poranny; 7:10 — Muzyka (płyty); 7,15— 
Avdycja dla poborowych; 7.25: — Muzyka 
(Płyty); 8,00 Aud. dla szkół; 8,10 przywa; 
1130 — Kicius rybolowca — audycja dla 
dzieci; 11,57 — Sygnał c.asu i hejnał; 12.03 
Dziennik południowy; Jo“ Chwiłka' - 
tewska.w języku litewskim; . 12:25 =* Kon. 

‚ сег! orkiestry mandolinistów; 10.00 —. Mu- 
(zyka popularna; 14.05 — "rzerwa; 15.00— 
Wesołe płyty; 15,10 — Życie kulturalne mia 
śsta i prowincji; 15.15 — Zems a błazna — 

opowiadanie 'Z. Kossak-Szczuckiej; 16.25: — 
Z różnych operetek; 15,45 — Wiadomości 

gospodarcze; „6.00 — Z mojego warszta!u— 

szkic literacki Makuszyńskiego; 16,15 — Mu 

"zyka salonowa w wyk. kwartetu Rozgłośni 

Krakowskiej; 16.42 -— Wojska łączności -na 

nowoczesnym 'polu. walki, odczyt: 17.00 — 

Utyory wiolonczelowe w wyk. Zofii Adąm- 
skiej; 17.20 — Recitał śpiewa z” Arno. Nii- 

*tofa (baryton); 17 50 — Promienie kosmicz 
me -5 pog. inż. Dorosza; 10.00 -— Chwila 
Biura Studiów; 18.10 -— Utworv Maurycego 

„Ravela; 18.30 — Dziesięć przykazań dla mi- 

łośników Wilna — rozmowa ks. dr. Śledzie 

wskiego z inž. arch. Kobzakowslim: 18,40— 
Program na czwattek: 18.4, — Wileń_kie 

' wiadomości sporiowe; 18.50 — Pogadanka 

ztłtuałna: 1900 —sKoacert muzyki dawnej 
w wyk. Stanisława Szpinalskiczo (fortenian) 

i Erwina Koschmiedera (fłet): 19.20 — Wolf 

gang Amadeusz Mozart; 1094 - Skrzynka 
ogólna — prowadzi Tadeusz Łopalewski: — 

19.50 — Wiadomości sportowe: 20.07 — 

Wesoły festival — lekki koncert ze Lwowa; 

20 45 — Dziennik wieczorny: 2..55 — Po а5 

drnka aktualna; 21.00 — Koncert chopinow 

<k' w wyk. Janiny Familier - Hennerowej; 

21.45 — Ta trzecia — humoreska H. Sien- 

kiewicza; 2700 — Muzyka lekva w wvk, 

Orkiestry Wileńskiei pod dvr. Władysława 

Szczepańskiego: 22.50 —Os'atnie wiadon o 

gi | komunikatv: 23.00—23.30 — Teńczymy 
"w przefwie ok, 23.10 „Fraszki na dobranoc", 

  

        

  

CZWARTEK. dnia 17 czerwca 1937 r, 

6.15 — Pieśń poranna; 6.18 | Gimnasty- 

„ka: 6.38 — Mnzyka (p'yty); 7.00 — Dzien- 

nik poranny; 7.10 — Muzvk” (płyty); 7,15— 

Audycja dla poborowych: 7.30 — Muzyka 

ipłyty); 8.00 Aud. dla szkół; 8.19 Przerwa; 

1130 — Od poranku do wieczora — pora: 

nek muzyczny dla młodzieży szkół powsze- 

chnych; 11.57 — Sygnał czasu i „hejnał: 12 08 

Dziennik południowy; 12.15 — Jak budo- 

wać na wsi — pog. inż. Adama Rałabiuszyń 

skiego; 12.25 — Polska r uzyka popular- 

'na w wyk, ork. dętej KPW; 13.00 — Koncert 

orkiestry .. Wileńskiego. Klubu Muzycznego 

„pod dyr, Władysław” Szczepańskiego; 13.55 

'Mużyka rozrywkowa; 14.05 — Przerwa: — . 

15.00 — Dzieci ze szkoły powszechńej w 

Maciasach przed mikrofonem: 15.10 — Życie 

kulturalne miasta + prowincji; 15.15 — Zem 

ste błazna — dokończ. onow, Z. Kossak - 

Szczuokiei: 15:25 — Wilenski prradnik spor 

tówy; 15.30 — Zespół mandolinistów szk. 

pewszechnej w Trokach pod dvr. Józefa 

Kotera, 13.45 — Wiadomości gospodarcze; 

1600 — Czterdzieści z kreskami —opowia- 

danie W. Borudzkiej dla dzieci starszych; 

1515 Koncert kameralny; 16.45 — Gdv kwit 

ną isdojrzewają zhoża — gaweda; 17.00 kon- 

| cert solistów; 17,50 — Poradnik sportowy; 

1800 — Chwilka litewska w języku litew: 

skim: 1810 — Żagle na: Wileńszczyźnie — 

póg. Bohdana Mackiew'cza; 18.20 — Gersh- 

vin — Amerykanie w Paryżu: 18.40 — Ho: 

grem na płątek; 18 45 — Wilefskie wiado- 

mošei sportowe: 18.50 — 'Pogadanka aktu- 

alna; 19.00 — Pociag zbłakany — słuchow. 

W. Zechentera; 19.30 — Łowiectwo. polskie 

na Miedzynarodowej Wystawie w Rerliniė— 

pog J. Dylewskiero; 19.40 — Posadanka ak 

tmalna; 1950 — Wiadomošci sportowe; 2000 | 

Kencert rozrywkowv w wyk. ork. Polsk. Ra- 

dia pod dyr, M. Mierzejewskiego: 20.45 — 

Dziennik wieczorny: 20.55 — Wiadomości 

rainicze: 21.05 — Muzvka taneczna w wyk. 

zespołu P Rvnasa; 21.45 — Ta trzecia — hu 

nioreska H Sienkiewicza: 2200 — P'eśni E. 

Griega w wyk. Nancy Naess: 2230 — E. 

(Grieg — Sonata G-dur op. 13 na skrzypce 

i fort; 2250 — Ostatnie wiadomości i ko- 

munikaty; 23.00 — 23.30 — Tańczymy w 

przerwie ok. 23.10 „Fraszki na dobranoc", 

Rutynowany 

NAUCZYCIEL M u z Y Ki 

udziela iekcyj gry na fortepianie 
2 4) k A są 
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Wydarzenia dnia ubieglego | 
Policja šledcza od kilku dni zwrėcite 

baczną uwagę na dwóch młodzieńców, 
przybyłych z Lidy, którzy dość wesoło 
spędzali czas w Wilnie, obijając się po 
restauracjach i rozmaitych lokalach rozryw 
kowych i... nie płacąc ani grosza. Jed- 
nak nie mieli oni dotychczas żadnych 
przykrości ani ze strony kelnerów, ani ze |- 
strony właścicieli łokali_ rozrywkowych, 

„ bowiem. posługiwali się došė- niecodzien 
nym. triekiem. 

Kiedy -kelner- przyniósł rachunek. [e- 
den z osobników. nonszalanckim gestem 
wydobywał 50-dolarowy banknot l... .żą 
dał reszły. Tak się dotychczas składato, 

że tyle reszty w kasie nigdy nie było. — 
© Wówczas' nieznajomi pozosławiali. wiży= 
tówkę i opuszczali lokal z przyrzeczeniem 

, zapłacenia jutro po wymianie banknotu. 
| Więcej jednak do tego lokalu. nię 

szali się. żar gin ć 

| W ten sposób osobnicy ci oszukali 
„ gały szereg resłauracyj, zaś wczoraj żósta 

zgła   
dedil I napili" rachunek na 30 zł. Kiedy 

_areszfu centralnego. 

„KURIER WILEŃSKI” 

w ogóle nieważny. Jegomościów z Lidy 
osadzono na razie w areszcie centralnym, 
zaś banknot skierowano do Banku Pol- 
skiego, celem zaopiniowania jego war- 
tości. I 

Zatrzymanymi okazali sią: Józef i Piotr 

Fiodorowiczowie. 
— 

Jėzet: Braikowsk! (Makowa 16), Alek- 
sander Potock! (Lotoczek 4) I Aleksan- 
der Dawdziuk (Skopówka 5) wstąpili do 
baru przy ulicy Łołoczek 4, gdzie „na 

zaś właściciel baru Edward  Abrahimo- 
wicz. zażądał uregulowania rachunku, ca 
ła trójka wpadła w furię, zdemolowała 
lokal oraz wybiła w lokalu szyby. 

Kres awanturze położyła policja. Tem 
peramenty zatrzymanych osłudziły ściany 

Mojżesz Marmut (Wielka 58) napadł 

„| cyklista M. Milewski (luliusza Klaczki 8) 

16.VL 19372...   

Poszkodowanemu pierwszej . pomocy 
udzieliło pogotowie ratunkowe. 

Napaść na Akselroda poprzedziła bój 
ka pomiędzy ojcem napastnika a poszko 
dowanym, w czasie której Akselrod znie 
ważył czynnie Marmuta — seniora. 

Wczoraj na ul. Wielkiej zderzyli się 

z .mołocyklistą: Sewerynem Kowalewskim | 
(Plutonowa 6). Na skutek zderzenia się 
Milewski odnióst ogólne obrażenia ciała. 
Rower został uszkodzony. 

  

; sai 

s= (zy chce Pan prędko f £run 
tawnie rozwinąć swoje przedsiębior 
stwo? 

— Czy chce Pan mieć co dzień 
dużo klijentów w Swoim sklepie? 

— Ogłaszaj się Pan w Prasie Pol- 
skiej. 

Sława wszystkich fabrykatów # 
rozęłos każdej firmy był zdobvtr 

przez Polską Prasę. To jest jedyny 
sposób zapoznania tysięcy czytelni 

Na ulicy Antokolskiej auło wójskowe 
najechało na wóz Jana Marcinkiewicza 
(Rowy Sapieżyńskie 8). 

Wóz został uszkodzony, 
wicz wyszedł cało, 

Maccinkiė- 

(c): 

ui 

    RESTAURACJA 

Orzeczenie Sądu Koleżeńskie- 
go Stowarzyszenia Architek- 
tów Rzeczypospolitej Polskiej 

Sąd Koleżeński Oddziału Wileńskiego 
SARP'u w składzie kol. kol. inż. arch.: Wil- 
helma Markiewicza, Przemysława. Grodzkie 
go i Antoniego Forkiewicza, na posiedze- 
niach w dniu 14 i 15 maja 1937 r, po rozpa- 
trzeniu skargi z dnią 27 kwietnia br., wnie- 
sienej przez kolegów inż. arch.: R. Gulta, 
J Kobzakowskiego i St, Bukowskiego prze- 
ciwko kol inž. arch. K. Biszewskiemu z po- 
wodu artykułu, umieszczonego w gozecie 

„Słowo" z dnia 22. kwietnia 1937 r. pod ty- 
tułem: „Oczekiwana urbanistyka | nowy kon 
kurs“, oraz po przesłuchaniu obu stron. 0- 
rzekł: 6 

Nie wchodząc w meritum spraw, póra- 
azonych przez kol. arch, Kazimierza Biszew 

skiego I nie negując prawa kolegów do kry- 

tyki prac innych kolegów, Sąd Koleżeński 

jednak uważa, że właściwa forma.1 umiar 

obowiązują każdego kolegę dln zachowania 

dobrych obyczajów, a szczególnie chowiqzy 

wać winna ta zasada architektów zrzeszo- 

nych w SARP'ie. z т 

Kolega in. arch. K. Biszewski, zdaniem 

Sadu Koleżeńskiego przekroczył granice do- 

puszczalnej krytyki, używa jąc zwrotów. de. 

magosicznych przez dowolne oszacowąynie 

kosztów pracy projektu oraz przez. dyskre- 

dytniący kolegów poważny zarzut niefacho- 

wości. = 1 zatrzymano wraz ze swym... nietkniętym , wczoraj na ul. Wielkiej na rękawicznika 
_ 50-dolarowym banknotem. _ | Mojżesza Akselroda (Wielka 21) I dwu 
«65 /Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, | krotnie uderzył go żelazną laską po gło 
7 że banknot ten jakiejś starej emisji jest wie. 

- Spłonęła cała wieś 
  

„i TALIA" 
przy hotełu „Italia“ — telefon 13-61 

codziennie przygrywa styn. zesp. 

śpiewno-muzyczny 
pod kierownietwem      

„ków z P. towarem i skierowania ich 
dó P. sklepów. : 

Dobry towar i umiejętne ogłosze 
„nie w Prasie Polskiej tworzą rozwój 
firmy i stałą klijentelę. 

Wydatki na reklamy małe, w po- 
równaniu z osiąganym rezultatem, 
muszą być stąle przewidziane w bud 

arch. Kazimierza 
ciwość u 

rzeczenie niniaisze 
si6 na najhliżesu: U nadzyvr ох 

niu Oddziai Wileistiero SAPRP'u, 

Wobec powvższeso Sąd Koleżeński po- 

stanawia co nastepuje: : о 

Sąd Koleżeński zwraca uwagę kal inż. 

Riezewski zo na niewłaś- 

żvtei przez Niego formy w artyku'ś 

umieszczonym w prasie codziennej. | 

Sad Koleżeński nozatem postanowił: O- 

dorrczyć stronom i asto- 
zebra 

Wezoraj-w nocy spłonęła doszczę 
tnie wieś Starzynki, gm. orlańskiej, 
pow. szczuczyf:skiego. Pozar strawił | 
86 badynków nałeżących do 29 gospo | 
darzy. 

M. in. spaliła się szkoła vraz.ż u- 

Kryjówka zbójecka w życie 
Podstępne zamordowanie na odpuście w Solecznikach 

"W ubiegłą niedzielę podczas odbywa | licja w wyniku przeprowadzonego docho 
dzenia stwierdziła, że sprawcami podstęp jącego się festynu w Wielkich Soleczni- 

kach dokonano podstępnego morderst- 
wa. 

_ Do przebywającego na festynie w sta 
nie pijanym, mieszkańca wsi Małe Soki, 
Józefa Palkiewicza, zbliżyło się nagle z 

tyłu dwóch osobników, którzy silnym ude 
*" pzeniem sieklery po głowie, rozwalili mu 

£zaszkę, kładąc trupem na miejscu. 
Zabójcy zbiegli. Niemniej jednak po 

Banda z Wilna okradła 

pałac hr. Tyszkiewicza 
* Przed kilku dniami donieśliśmy o więk 
szej kradzieży, dokonanej w pałatu hr. 

Tyszkiewicza w Landwarowie. ZEE 
Jak się okazało nie była to kradzież 

odosobniona. W ciągu jednego tygodnia, 
mieznani sprawcy, dobrze widać obezna 
ml z terenem, dokonali trzech większych 
1 kilku mniejszych kradzieży, na sumę 
przewyższającą 2 tys. zł. - 

Policja powlatowa zabrala się energi 

cznie do pracy. 

Ta okoliczność, że złodzieje byli dob 
rze obeznani z terenem, nasunęła funkcjo 
naruszom powłałowego wydziału śled- 
czego przypuszczenie, że w kradzieżach 

zamieszany jest pewien. wilnianin, w 
swólm czasie zamieszkały jako wojskowy 
w obrębie pałacu, a następnie wyrzuco 
my z wojska I sądzony za kradzież. — 

| 
| 

"z nobliskich gmin Orla 

"pałacu hr. Tyszkieiwcza niewątpliwie jest 

| 

rządzeniem oraz Świetlica i dom Zw. 
Btrzelcekiego. 

W akcji ratunkowej, w której bra 
ły udział 3 ochotnicze straże pożarne 

Różanka I 
Długa uległy  poparzeniom 4 ooby. 
Straty wynoszą około 80 tys. zł. 

nego zamordowania z tyłu pijanego czło | 
wieka są Jan I Bolesław Turkowicze, zam. 
w Wlelk'ch Sołkach. 

Sprawcy po dokonaniu zabójstwa uk- 
rywali się w życie, dokąd rodzina dostar 
czała im pokryjomu jedzenia. i 

Wczoraj obu morderców dostarczono 
do Wilna i decyzją sędziego śledczego 
osadzono w więzieniu na Łukisrkach. (ej. 

wielką zasługą powiatowej policji śled- 
czej, która w ciągu ostatnich kilku miesię 
cy wykryła ponadto dwie dobrze zorga 
nizowane zbrojne bandy, grasulące na 
szosach I dokonywujące rabunków z 
bronłą w ręku. tej. 

HELIOS | 

  

  

Akcja: rozgrywa się w najpiękn. krajach świata 
;W rol. gł. Walter Huston, Ruth Chaterton, Mary Astor i Paul Lukas. Nad progr: AKTUALIA 

P 
A 

Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajómną swobodę? 
Odpawie na to film w-g powieści laureata Nobla Sinclaira Lóuisa 

SAM DODSWORTH 

Przepiękny wiedeński film 

      

   

żecie każdego rozsądnego kupca i 
przemysłowca. 

  

Reprodukujemy iragment z Wystawy Swiatowej w Paryżu, podczas codziennej 
; wieczornej iluminacji. 

(ASP T US ETER TTE ROTY TEZCORE OTOOOZZEEKÓ 

©d Administracji 
1) Przy: wypełniami * przekazów | dotychczasowy, gdyż spis prenume- 

prosimy o czytelne podawanie imie- | ratorów prowadzony jest nie według 
nia, nazwiska i adresu orąz o wymie |] ra?wisk,/ lecz. według miejscowości 
nienie na odwrocie, na jaki ceł pie | (poczt). * , > : 
riądze są przesyłane — prenumerata, | 3) O przerwie i zaprzestaniu pre 

ogloszenia d t.p. ; 5, 7] numeraty prósimy zawiadomić naszą 
2) Przy komunikowania nam 0 | administrację, lub zwracać bezzwło- 

(2) Toż W. "e*awiaż 
() Tnž. P. C-04774, 

(2) 1042 Foeklewiez. 

Za zgodność: Inż. W. Mark owicz. 

Natnszania 
Rektorat Państwowego Prawosławnego 

Seminarium Duchownego w Wilnie og!asza, 

że w dniu 30 czerwca o godz. 10 odbędzie się 

w kancelarii Seminarium, przy ul. Ostro- 

bramskiej 9, sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego 81 zniszczonych ławek szkolnych. 

Uczestniczyć w przetargu mogą te osaby, 

które przed rozpoczęciem go złożą w kan- 

celarij Seminarium wadium. 

Wspomniane ławki można oglądaćw 

dniach urzędowych, od 25 do 28 czerwca 

r. b. od godz. 9 do 11. в 

Rektor Seminarium 

(—) Ks Prat. 11, Taezemski. 

Przetara | 
PKO. ogłosiło w Monitorze Polskiny zda. 

15 czerwca 1937 roku przetarg na rabaty 

metalowe (stalowe) w gm.chu Oddziału 

PKO w Wilnie, przy ul Miekiew' 7a 16, 

Termin przetargu dnia 25 czerwca 1937 

„ 12-ła. 

i ae przetargowe s" do nabycia 

od dnia 15V1 1937 w Wydziale Budowla- 

"nym PKO w Warszawie. prz ul Ś-to Krzyś 

kiej 35. oraz od dnia 16 VI 1937 r. w Od- 

dziale PKO w Wilnie przy ul. Mickiewicza 

82 w godzinach urzędowych. у   zmianie. adresu prosimy podawać | cznie pismo pod naszym adresem z 

obok adresu nowego także i adres ' dopiskiem „Nie przyjęto”. | 

5 BEESKEŁ 

ludzi bez 
CAS! M o ! nazwiska 
w rol gównej WARNER OLAND 95 
2) Wsn»n'zly śplewno-muzyczny film 

PREMIERA, Dr'ś 

oraz na najwięksż. okręcie „Qween Mary* 

CENY na wszystkie seanse: Ba 

Ostatnie dni 

  

„DETEKTYW 

„Melodie cygańs 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM POLSKIE 

GO CZERWONEGO KRZYŻA? 

amm. 1) Senrzcytn< zi Ao dy 

z HONOLULU" 
3 a! tm teńcą Porywaiące piosenki. Sza'any.rym 

kie 
Ikon 30 gr., Krzesła od 50 gr. 

rajwóls= nra 

Szczenko i Tonto 

ny porucznik E7<"Tsęozie LEPIEJ“ 
W rolach pozostałych: Ferther, Sielański, Niemiržanka, Nad proqram: Atrakcia kofofowa 

‹ Widownia idealnie ochlodžona, * I aktualia. Początek seansów o qofz. 4-ej. ‹ 
* CENY POPULARNE: Balkon 30 gr Parter od 50 gr. —* na wszystkie seanse 

* Dziś: 

W rol. ql: Gustaw Froehlich, Lidia Barowa I in. Nad pro”ram: Kolorowy do- 
datek | aktumlia. Ceny na wszystkie seanse: Balkon 34 gr. Parter od 6J gr. 

Prowadząc w tym kierunku dochodzenie 
policja powiatowa stwierdziła, iż w przed i 
dzień kradzieży widziano w nocy - па 
dworcu w Landwarowie 4 podejrzanych ; 
  

  

    

  

  

  

  

    

  

    

osobnixów, przybyłych ostatnim pocłą- | || barw wan © ; Aš * ы 2 ` : : 
glem z Wilna, «zaś! następnego! dnia, wta : OWI ATOWID ° р dac nowoczesny. dramiat sslonowi i. t, OGNISKO Film o małżeństwach, które znalazły się na bezdrożach ba 

cających. porannym pociągiem dó miasta. | =—, w GODZINA POKUSY i 4 | M ł Ž i b d s h 

Kiedylndziej widzłano znowu 4 osobni- Lė) t Ge ada BORÓW: ; A 3 —0- 22 5 4 eństwo Ta W 10240 Е 

ków, przybyłych taksówką do Landwaró rol gl; urocza Lida' Baarowa | niezrównany Gustaw Froehiich. Film porusza za: | jy ‹ : : : Dozwol. dla os. od: lat 12 
ZEE * ! ‚ дайт!еп!а; W rol. głównych: Kay Francis. Warren William. George Brent. Dozwol. dla os. od: 

mą ay g aa * pałacu Sy Pa Nad program: AKTAAL m ZY. APE Nad.“ program - UROZMAICONE DODATKI.  Poez. senasów o 6-e], w niedz 1 św. 0 4-e] 
radzieź. $lady niewątpliwie prowa o PREMIA ZSZ 

dziły do Wilna. W wyniku dalszych ob- | | EE = Mot "ta Ta O i : 
serwacyj policja wpadła na, trop złodziet. | Ра Гаа =)Г а](а | DOKTOR МЕР. DOKTOR MED, AKUSZERKA + Sprzedam į LETNISKA S p0KOle! ins 
1 aresztowała Ich. mo ag] | ARUSZERKA J. Piotrowicz | Zyamunt | M, Brzezina“ dia, nię 8/26. ia | Gad gamy m gerem Sł Biosa WK 

sjak się okazało: kradzieży dokonywa. Śmiałowska „Jurczenkowa Kudrewicz | «masaż leczniczy rai ry ze Naroczy. Miejscowość Ana Šiai plerwsrą Hp. w Wit. 

ła dobrże zorgańiżowana banda, na któ | oraz Gabinet Kosmo | Ordynator Szp. Sawio: | Choroby weneryczne | „| Grosryzacja о° | м maj. Ruda w po-|su ha | malownicza. | do wynajęcia — ulica | nie. Domiedaleč, sią 
rej cżele stat wsponiniany wyżej eks-woj | tydz odmładzanie ce- ZOE skórne | moczopłcio: Saaba 7 -в ЧЫ miast. Iwacewi: | Jedzenie S Tartaki 19 (róg Cias- | w Administeacji 

: А MO а , jerycz. : ‚ атко : ana 12" tys.zł. | bre: Łódki, kajaki, tye:|-nejjim' 4, tė ® — 
skowy óraz 3 mieszkańców Wilna: jeden | W, usuwanie анага [Wileńska 34, tel. 1664 Rent = | aa Sadie ża OE Nas boba e a adtik red BATEMNSĘĄ 
zawodowy "złodziej, jeden... zegarmistrz” oda. Kolski Ргауйто!› ой 5—7 » | od 8—1 I.od 3—5. © Gusto ne szych szczegółach u | nie. Adres: Firko, Wo- : 

1 jeden złotnik. ‚ - ; 1 usuwanie tłuszczu » AKUSZERKA — | : Koszulę: Krawaty .- |: właściciela:  Słónim, | tocek, Ez Mia | TOON AKA OWNACE ZY RRZDOZZECECĄ 
Wezóraj wszystkich sprawców zatrzy- | bloder I brziićha, kre Marja DOKTOR Piaszcze  Galan'erla | ul sA: ky Pios| > 210 

mano. Były wojskowy przyznał się do wi | MY SN ans L Z AUR AN W. Nowicki | kopuk |" va 7 
ny: Z, wanny elektr, elek ||ąqkKMEerowa m Wilo, Wielka 0 |. Kotki angor. 5 iet ASKANZ2 

„ | tryzacja Ceny Przylmule od 9 rane | choroby'weńerycyne | Kąpielowa plaszęze. | rasowe bisłe t czar” | zczen ę а A 
Nazwisk ze względu na obecny stan 2 eisi ai do 7 wiecz, ul. J. Ja: | skėr. 1 moczoplciowe | kostiumy; RĘCZNIKI "ne — do sprzedania | Seteiy . Irlandzkie a: : 

dochodzenia na razie podać nie możemy. | tne. Zamkowa 26—68 | sskiego 5—18 rór | Szopena 3, tel. 20-74 prześcieradia uł; Królew ka 6 — 6| « Sprzedaje się. KWINTNA BIELIZNA 
Ofiarnej (ob. Sądu) | Ppryjm. 12—2 I 4—8] 

  

godz. 15—17 Jagiellońska 8 m. 22 |4005004000000020000000 00004 

  

Szybkie ujęcie sprawców kradzieży w i „ikajl sil sil =il sj a 

              
     

    

     

CENY UULOSZEN: Za wieisz milimetr. przed tekstem /5 gr., w tekście OU gr, 
za tekstem 30 f: kronika cedakc. 1 kofiunikaty GU gi. z8 Wiersz jednoszp, 
Do tych ceń dolicza się za ogłoszenia cyliowe tabelaiyczne 50%, Układ ogto= 
szeń w tekście 5-cio lamowy, ва tekstem I0-łamowy. Za treść ogłoszeń | Ge 
biykę nadesłane * cerlak :ja nie odpowiada. Aoministracja-zastizegu sobie prawe 
zmiany terminu druko ogłoszeń I pie przynale zastrzeżeń miejsca Ogło- 

szenia Są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 ‹ 17. — 19. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: e od- 
- aoszefńiem do; dotub „w ktajur8 zł, za gra- 
Qicą 6zt. z odhiotem w adnunistcacji zł. 2.50, 

aa wsi,.w Miiejscowościach, gdzie. nie mu 

arzędn „pocztowego ant agenci: zł. 260. 

Oddziały: Nowogródek. ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 ; 

Baranowicze, ol. Narutowicza 70 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto 2,K.O. 700.312 

Centrata — Wilno, ul. Biskupa Bandursktego 4 
Redakcja” tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po pałudnto 
Admumistracja: tel. 99—=czynna od godz. 9.30—15.30 | Peześstewicieles: Kleck, Nieswież,. Słonim, 

Drukarnta tel. 3-40, Redakcja cękopisów nie rwiaca. Szczuczyn. Statpre, Wałożyn, Wilejka. 

  

           

 


