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- Pokój czy wojna 
Strzały, od których padli Tucha- 

gizewski z towarzyszami zelektryto- 
wały całą Europę. Na kraje, pozosta- 

jące w stosunkach przyjaznych i 60- 

juszniczych z Sowietami padł blady 

strach. Potężny sojusznik nieoczeki- 

wanie zachwiał się. Dowódcy armii 
sowieckiej okazali się zdrajcami wła 

spej ojczyzny? Wprawdzie wierzyć 

temu trudno, ale jeżeli tak jest, to by 

li oni również i zdrajcami swych so- 
juszników Francji i Czechosłowacji 
przede wszystkim. 

Klęski, jakich z rąk Stalina w Ro- 
sji doświadcza komunizm są trium- 

fem frontu antykomunistycznego. Je 
siteśmy świadkami wizyt szefa sztabu 

Reichswehry gen. Becka w Paryżu, 

w Nadbałtyce. Wykazują wzmożoną 
aktywność te państwa, które albo zaj 
mowały stanowisko antagonistyczne 
w stosunku do Sowietów, albo, te, któ 

Te zachowywały rezerwę. 

' Stawiający na przyjaźni Sowie- 
łów znaleźli się w ślepym zaułku. 
Prasa francuska trzęsie się z oburze 

nia na wspomnienie Stalina f towarzy 
szy, komuniści francuscy całą noc za- 
stanawiają się nad tym, czy głosować 
przeciwko rządowi czy za rządem. Co 
sie dzieje w Czechosłowacji dokład- 
nie nie wiadomo, bo prasa tym mniej 
ostatnio się interesowała, ale i bez te 

go wiadomo, że mają tam tęgi katzen 

jammer, 

Analizując kolejno stan psychicz-   wizyty von Neuratha w Londynie. An 

glia tymczasem umacnia swe wpływy 

ny różnych sowietofilów nie sposób , 

pominąć i najbliższego naszego sąsia 
  

da Litwę. Przećież jaspe jest dla każ- ( wiednia do refieksji do rewizji do- | międzynarodowynii, wybuchem woj- 
dego, że ten stan wojny potencjalnej 
jaki był utrzymywany w stosunku do 
nas po stronie litewskiej, wynikał nie 
tyle z poczucią własnej siły, ile z wia- 
ry sojusznika, który im już raz w 

1920 r. Wilno podarował. 

Cała kowieńska fanfaronada na te 
mat wileński, owo darowywanie eg- 
zaminu maturalnego uczniom, którzy 

zwyciężyli naszych sztubaków w ko* 

szykówce, owa nie tylko nie ukrywa- 

na, ale obnoszona z prawdziwie exhi- 

bicjonistycznym  bezwstydem chęć 

zbrojnej rozprawy z Polską i Polaka 

mi, od chwili, gdy w Rosji wzmagać 

sie zaczął wewnętrzny zamęt rozgry 

wek personalnych, zawisły w powie- 
trzu. 

Zbliża się chwila szczególnie odpo   

ny. Dia dobra pokoju można byłe 
znosić prowokacje. Dziś te przyczyny 

wstrzemięźliwości ustały. Stalin jest 

dostatecznie zajęty, aby się miał inte 
resować sprawami cudzymi. Nadarza 

się sposobność powtórzyć pod adre- 

scm.Kowna historyczne pytanie: „A 

więc pokój czy wojna”. 

Na to pytanie Marszałek Piłsudski 

w Genewie otrzymał skwapliwą odpo 

wiedź: „Pokój, pokój”. 

Odpowiedź nie była prawdziwa, 

Było to kłamstwo stropionego dzie* 

ciaka, który się boi starszych. Dziś w 

Litwie nie ma Woldemarasa. Gotowi 

šię usprawiedliwiać, że ich jego odpe 

wiedź nie obowiązuje. Tym bardziej 

więc trzeba pytanie powtórzyć. 

Piotr Lemiesz. 

tychczasowego stosunku Litwy wzglę 

dem Polski, Mamy do czynienią z wy 

padkiem bez precedensu. Małe pań- 

stewko z uporem od kiłkunastu lat 

podkreśla co krok, iż znajduje się w 

stanie wojny ze swym najbliższym są 

siedem, kiłkanaście razy silniejszym, 

a ten sąsiad zachowuje stoicką cierpli 

wość i spokój, mimo, że taki stan rze 

czy mógłby zlikwidować jednym ru- 

chem ręki. 

Nawet sposób, w jaki rząd kowień |- 

ski traktuje swych obywateli narodo- 

wości polskiej nie może zachwiać na 

szej równowagi. 

_ Być może taki stan rzeczy był 

usprawiedliwiony tak długo, jak dłu 

go reakcja na ekstrawagancje kowień 

skie mogła grozić konsekwenciami 

Bilbao broni się ostatkami sił 
MADRYT (Pat). Ostatnie wiado- 

mości, napływające z Bilbao potwier 
dzają, że wojska baskijskie bronią się 
jeszcze na północy i na zachodzie mia 
sta zapewniają również, że przeciw 
natarcie wojsk baskiiskich, skierowa 
ne na północny zachód . wzdłuż wy- 
brzeža, osiągnęło pełny sukces. "r 

Pod Santa Marina i San Rogue po 
mimo bardzo gwałtownego naporu 
wojsk nowstańczych, linia obróny nie 
załamała się. Bilbao ma rzekomo dys 
ponować armią 50.000 - ludzi i jak 
słychać. rzad baskiiski „zdeeydowany 
jest walczyć do ostzteczności. 

WALENCJA: (Pat). We czwartek 
przed południem oddziały 5 i 6-ej bry 
gady, znajdujące się około Asua © 3 
kilometry na północ od centrum Bił 
bao, nawiązały łączność z kolumną. 
operującą na wybrzeżu. Oddziały tej 
kolumny, posuwając się na południe 

Szef sztabu Reichswehry w Paryżu 
proponuje ograniczenie zbrojeń 

PARYŻ, (PAT). — Uwaga kół dyplo- * ptycyzm co do możliwości konkreinych 
matycznych Paryża nadal zajęta jest prze wyników wizyty. 
biegiem wizyty szefa sztabu Reichswehry | „Qeuvre" donosi, jakoby gen. Beck 
gen. Becka, jak również w związku z ty ma przedstawić podczas rozmów w Pary 
mł informacjami na temat wizyty min. | żu projekt ograniczenia zbrojeń przez ut 

{ 
i 

i południo-zachód, zajęły szereg miej 
cowości, położonych na prawym brze 
gu rzeki Nervion, której ujście znaj 
duje się pod Bilbao, 

Po przerwaniu fortyfikacyj „Żelaz 
nego pasa“ przeciwnik nie stara się 
uż-bronić swych pozycyj na wybrze 

ble jėst jeszcze odciętn, Woska pow 
stańcze stoją już u granie miasta i pa 
nują nad wszystkimi prowadzącymi 
dw miasta drogami, z wyjątkiem dro 
gi do Santanderu, która. jednakże 
znajduje się w strefie ognia artylerii 
powstańczej. 

Na wzgórzach, położonych na po- 
łudnie od miasta. przeprowadzany 
jest dalszy ruch okrążający w kierun 
ku zachodnim. Oddziały przeciwnika 
bronią się jeszcze w znajdujących się 
tam okopach, ostrzeliwanych siłnym 
ogniem artylerii.   

Neuratha w Londynie. Głównym wypad- | rzymanie ich na dotychczasowym pozio- 
kiem dnia było dziś przyjęcie na cześć mie. 
gen. Becka wydane przez afiache wojsko „Humanitė“ oraz publicyści stojący na 
wego ambasady Rzeszy, które zgromadzi ' stanowisku współpracy francusko-sowiec- 

ło wyłącznie przedstawicieli francuskich , kiej w wyraźny sposób umniejszają zna 
sfer wojskowych z gen. Gamelin na czele, | czenie wizyty lub odnoszą się do niej 

krytycznie. Dep. komunistyczny Pary zau 
waža w „Humanitė“ z ubolewaniem, że 
zamiast metody zbiorowego bezpieczenst 
wa coraz bardziej zaczyna się przyjmo- 
wać w stolicach Europy inną metodę, któ 
rej wyrazem jest wlzyta gen. Becka w Pa 
ryżu oraz wizyta min. Neurafha w Londy- 
nie. | ‚ 

W dotychczasowym programie pobytu 
gen. Becka poza wizytami czysto wojsko 
wymi przewidziane jest tylko jedno spot 
kanie jego z przedstawiciełami rządu, a 
mianowicie wizyta u min. Daladiera. 

Prasa nadal szeroko komentuje wizytę 
niemieckiego szefa sztabu, wyrażając sce 

Min. Schacht w Wiedniu 
WIEDEŃ, (PAT). — Wczoraj rano na | czym złożył wizyłę i odbył rozmowę z 

lotnisku w Aspern wylądował dr. Schacht | kanclerzem Schuschniggiem i sekretarzem 
w towarzystwie dyrektora banku Rzeszy | słanu spraw zagr. dr. Schmidłem. Następ 
dr. Wilhelma i radcy Wedelsteadia. Na | nie miał dłuższą konferencję z dyrekto- 
lotnisku oczekiwali go minister handlu dr. | rem National Banku dr. Kienboeckem. — 
Taucher, prezydent National Banku dr. | Po czym dr. Kienbock wydał na jego 
Kienboeck, poseł niemiecki Pappen i sze | cześć śniadanie. Po południu w poselst- 
reg osobistości rządowych. | wie niemieckim odbyła się konferencja 

| >. Dr. Schacht został przyjęty na dłuższej | prasowa a wieczorem dr. Schacht był na 
Biudiencji przez prezydenta Miklasa pó | przedstawieniu w operze. : i 

- Wezwanie Trockiego do CKW. ZSRR. | 
MERSYK, (PAT). — Trocki wys | nym ratunkiem jest radykalna zmia 

  

# 4 wycofuje się, o ile droga odwrotu |. 

  tosował do centralnego komitetu wy- | na w kierunku powstania demokracji 
konawczego ZSRR następującą depe- | sowieckiej, przy czym pierwszym kro 
SŁĘ: 3 е „. , | kiem winna być publiczna rewizja os 

„Rządy Stalina prowadzą do kom  tatnich procesów. W dziele tym ofia 
pletnej klęski zarówno w polityce we , rowuję moje całkowite poparcie. 
wnętrznej, jak i zewnętrznej. Jedy- (—) Trocki”, | 

Rząp baskijski 
opuśc ł stolicę 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Bil- 
bao, iż opublikowano tam kcmunikat 
rządu baskijskiego iż rząd ten prze” 
niósł się do miejscowości położonej 

"poza zasięgiem działań wojennych. 
Czterech członków rządu pozostało w. 
Bilbao, celem kierowania  działania- J 
mi ebronnymi. © 

10.000 jeńców 
VITTORIA, (PAT). — Radiostacja pow 

słańcza komunikuje, że na odcinku Galda 
€ano artyleria powsłańcza ostrzeliwała 
ogniewi [i raganowym wzgórza na polud 
niu od Bilbao, przygotowując natarcie 
piechoty. Natarcie to rozpoczęło się o g. 
17. Liczba jeńców wziętych do niewoli 
pod Bilbao w ciągu ostatnich dni wynie 
sle łącznie około 10 tys. ludzi. 

Irlandczycy wycofali się. 
z wojsk gen. Franco 
LIZBONA, (PAT). — W przyszłym ty 

godniu przez port lizboński odjedzie do 
Irlandii brygada irlandzka walcząca do- 

fychczas po stronie wojsk narodow gen. 
Franco. W skład jej wchodzi ogółem 670 
ochotników z irlandii. 

Dobre stosunki 
sowierko- łotewskie 
MOSKWA, (PAT). — W wyniku 

pobytu łotewskiego ministra spraw 
zagr. Muntersa w Moskwie wydany zo: 
stał komunikat podkreślający chęć ut 
rzymywania i rozwoju między Łotwą 
i Sowietami dobrych sąsiedzkich sto- 
sunków. | : 

Amnestia w Litwie 
TYLŻA, (Pat). Z Kówna donoszą: z | 

okazji imienin prezydenta Smetony u 
zyskało amnestię z górą 100 więź- 
niów politycznych. | : 

Jest rzeczą charakterystyczną, že 
amnestia objęła wyłącznie włościan, 
skazanych w swoim Czasie za udział 
w antyrządowych rozruchach chłop- 
skich. 

Kenores rolniczy 
w Hadze 

"demaga Się utrzymania 
pokoju 

HAGA, (PAT). — Na zakończenie 
otwarcia obrad 17 międzynarodowego 
kongresu rolniczego w Hadze odbyła 
się zakrojona na wielką skalę manife 
stacja całego konńgrecsu na rzecz po 
koju. 
wszystkich reprezentowanych państw. 

Przewodniczący delegacji polskiej 
sen. Fudakowski oświadczył, że rolni 
cy powołani są do walki o najwyższy 
ideał, jakim jest pokój ludzi dobrej 
woli, oparty o miłość bliźniego. Wał 
ka ta jest: więcej niż obowiązkiem, 
jest ona koniecznością, jaką ogłasza 
siedemnasty międzynarodowy kongres 
rolniczy, zebrany w Hadze. 

  
Przemawiali - przedstawiciele | 

| dziennikarze polscy podejmowani byli 
"przez prezydenta miasła śniadaniem, pod ° 

« czas którego konsul Edgren udekorował | 

| się, że w najbliższym czasie odbędą 

„czelnego rexlaktora „Karjali“ Brummerga. 

  

Dziennikarze polscy zwiedzają Finlandię 

  

Powiłanie grupy dziennikarzy poiskich (radca Łasiński z M. S. Z., red. I.ewestam 
i red. Romer) przez posła R. P. w Helsinkach min. Sokolnickiego. 

HELSINGFORS, (PAT). — Bawiąca w | okolicach słynnego wodospadu, wieczór 
Finlandii wycieczka dziennikarzy polskich | zaś spędzili w czarującej miejscowości 
zwiedziła osłatnio szereg miejscowości | turystycznej Punkaharju. й 
środkowo-wschodnej Finlandii. Pozałem zwiedzono starożytny zamek 

Onegdaj uczestnicy wycieczki przyby | w :Olovilinna, po czym dziennikarze pol 
li do Viipuri, powiłani przeż prezydenta | scy wzięli udział w śniadaniu, wydanym 
miasta, konsula R. P. i dziennikarzy wy | na ich cześć przez M. Savolinna 
borskich. Po zwiedzeniu miasta i portu, Uczestnicy wycieczki udali się do ly 

vaskyla, gdzie zapoznają się z chłopską 
gospodarką rolną oraz odwiedzą rektore 
Hjilmana w jego letniej siedzibie. 

Prasa finlandzka stołeczna i lokalna za 
mieszcza serdeczne artykuły powiłalne, 
w których podkreśla wspólność dziejów 
obu narodów oraz konieczność eszcze 
większego żacieśnienia. wzajemnej współ 
pracy. ` 

komandorią orderu Polski Odrodzonej na | 

Wieczorem wycieczka udała się na Ima- 
trę. 

Wczoraj goście polscy zwiedzili ośro | 
dek przemysłu cellulozo-papierniczego w 

a ® a a ее ® « . ° * ' 

1 sierpnia zjazd organizacji wiejskiej OZN 
* a ® 

w Wilnie 
WARSZAWA (Pat). Dowiadujemy | w dniu 27 czerwca br. w Stanisławo 

wie, w dn. 29 czerwca — w Tarno- 

się zjazdy okręgowe organizacji wiej | polu, w dn. 4 lipca w Lublinie: w dn. 

skiej Obozu Zjednoczenia Narodowe- | 11 lipca w Warszawie i w dn. 1 sierp 

go w następujących miejscowościach: | nia rb. w Wiłnie. 

Kronika telegraficzna | 
— Aktorka filmowa Jeannefie Mac ! Berning jest członkiem pruskiej rady sta- 

Donald poślubiła wczoraj Gene Raymon- | nu. ; 

da. : doń 

— Lotniczka Earhart wystartowała z 
Karaszi o godz. 7.25 do Kalkuty. 

— Biskup diecezji Osnarbruck ks. dr. 
Berning zwrócił się z prośbą o udzielenie 
mu ponownej audiencji u kanclerza Hił | jący między Paryżem a Londynem. Sa- 

Jera. Otrzymał on odpowiedź, w której | molot został lekko uszkodzony, tecz wy 
proszono go o poprzednie stormułowa- ! lądował szczęśliwie na lotnisku w. Croy= 
nie na „piśmie życzeń episkopatu niemie -don. Z pasażerów nikt.nie odniósł szwan . 
ckiego. Zauważyć nałeży, iż. ks. biskup i ku. Z Sky 

— B. ambasador ZSRR w Toklo Jure 
niew zosłał mianowany ambasadorem w 
Berlinie. 

— Piorun uderzył nad kałanem La 
Manche w samolot komunikacyjny kursu



Mam przez prasę 

„żeby był jeden 
podatek" 

Robiono na naszym terenie już 
różne próby zbierania głosów ludnoś- 
«' wiejskiej na temat tego, co ją naj 
więcej boli. 

Przy podsumowywaniu wypowie- 
dzeń dominował jeden postulat: „żeby 
to był jeden podatek”. 

Nasz skomplikowany system po- 
datkowy, płus ubezpieczenia, składki 
ogniowe, podatek gminny, tworzą la 
birynt, w którym nie łatwo się zorien- 
tować komu, dlaczego tyle i na co się 
płaci. 

Komasacja wszystkich świadczeń 
publicznych w jeden zryczałtowany i 
łatwo obliczalny podatek, stanowiła- 
hy dla ludności chyba największe u- 
dogodnienie, jakie władze państwowe 
dać są zdolne. Bardzo słuszne uwagi 

na ten temat wypowiada ks. T. Maka 
rewicz na łamach „Słowa. Pisze on 
mi. innymi: * PANA: 

/Pihamer' Tath, płofesor "uniwersytetu 
" w Budapeszcie, sławny nie tylko na Wę-. 

grzech moralista, -dowodzi w jednej ze 

swych mów, że na 10.000 płatników podat 

ków, jeden zaledwie prawdziwie podaje 

swój dochód. Polacy, skłonni z natury do 

blagi i kłamstwa, chyba nie ustępują pod 

tym względem Węgrom, raczej ich prze- 

wyższają. Najuczciwsi łudzie prowadzą 

pódwójne księgi: dla siebie i dła. urzę- 

dów; wyszukują najsprytniejszych rąch- 

mistrzów i suto ich opłacają za ukrycie 

prawdziwego: stanu rzeczy, za rozmyślne 

fałszerstwo. I to uważają nie za grzech 

społeczny, lecz za konieczną samoobronę. 

Etyka, patriotyzm, obowiązek obywatels 

ki poszły do kąta, jako nieaktualne w 

Życiu dzisiejszym. Ludzie co za Polskę 

krew przełewali, co marzeniem o jej woł- 

ności żyli, dziś złorzeczą, nie Polsce, lecz 

„porządkom i bezwładnie opuszczają ręce. 

Słowem upadek ducha, demoralizacja, 
czyli przygotowanie gruntu pod komu- 

nizm. A kto temu winien? 

. Ksiądz Makarewicz twierdzi, że 
system, Izba Skarbowa mówi, że lu- 
dzie. Oba stanowiska łatwo pogodzić, 
bowiem system musi być dopasowa- 
nv do ludzi, a nie odwrotnie i na tym 
polega cała mądrość polityki. 

* Peł-mel.   
21 akademików zamiast 15 w.P. A. L. 
WARSZAWA, (PAT). — W dniu wczo 

rajszym komisja oświałowa Senaiu pod 
przewodnictwem sen. B. Chrzanowskiego 
rozpatrywała nowelę do usławy o szko- 
łach akademickich oraz projekt usławy 
o Polskiej Akademii Literatury. 

W obradach komisji wziął udział p. 
| aa >>— IATA 

  

Lord Plymouth rozmawia z min. spr. zagr. 

| rejonach w. dziedzinie obronności. 

„ne: arabską I żydowską. 

„Jastrzębowskiego projekt ustawy w: Pol- 

si się z 15 do 21 osób, oraz dotychcza 

- „KURJEŃ WIŁEŃSKI” 16:Vf 1087 +. 

Dalsze aresztowania wśród „wrogów 
państwa 

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro 
Informacyjne donosi z Moskwy, że | 
podczas kongrezu partyjnego w tak 
zwanej Republice Niemców Nadwoł- 
żańskich, kierownik tamtejszej orga- 
nizaeji partyjnej I rescher oświadczył 
że aresztowano 27 wybitnych tamtej 
szych komunistów jako „wrogów pań 

i partii” 
stwa i partii”. 44 

Jednocześnie donoszą, że na Dale" 
kim Wschodzie, gdzie odbyło się osta 
tnio 95 egzekueyj, aresztowano ostat 
nio jako „wrogów partii i państwa 

3 wyższych urzędników kolejowych, 

dyrektorów fabryk i wybitnych lokal 
nych komunistów. 

Bela Kun rozstrzelany? 

si z Budapesztu, że według nadesz- 
łych tam wiadomości, były dyktator 

"RZYM (Pat). Agencja Stefani dono- | 

komunistyczny na Węgrzech Bela 

Kun, został rózstrzejany w Moskwie, 
po uznaniu. go za uczestnika akcjł, 

prowadzonej przęciwko Stalinowi. 

Przed czystką na Białorusi Sowieckiej 
MOSKWA, (PAT]. —: Na odbywającym | 

się obecnie w Mińsku 16-ym zjeździe раг , 

fii komunistycznej poddano bardzo silnej 

krytyce centralny komitet partii. Sekretarz 

bobiujskiego rejońowego komitetu par- 

fyjnego Wajman ujawnił fakty wskazują 

ce, iż do biur cenfralnego komitetu partii 

przedostali się szpiedzy i dywersanci w ro 

dzaju Uborewicza, Benaka i Diakowa i że 

wykryto Ich dopiero w ostatniej chwili, in 

ny delegat wskazywał na szkodniczą dzia 

łalność na odcinkach związanych z obron 

nością kraju, domagając się przeprowadze į 

nia zasadniczych zmian w poszczególnych 

| Delegat wojska, dowódca dywizji Sie 

redicz zwrócił uwagę na polilyczną bez- 
iroskę, jaka panowała wśród wyższych 
urzędników białoruskiego okręgu wojen 
nego. Na zjeździe poddano również osi   

LONDYN, (PAT). — „Daily Herald“ | 
donosząc, że raport komisji królewskiej | 
dla Palestyny zosłał już opracowany i [e 
dnogłośnie przez komisję zaaprobowany, 
ujawnia szereg interesujących szczegółów 
tego raporlu, którego podstawową ideą 
jest podział Palestyny na 2 części odręb 

Część arabska 
tworzyć miałaby wraz z 'Transjordanią je 

minister WR i OP. prof. Wojciech Święto 
sławski oraz podsekretarz stanu prof. Ujej 
ski. A 

Nowelę do ustawy o szkolach akade 
mickich zreferował sen. Miklaszewski wno 
sząc o jej przyjęcie w brzmieniu sejmo- 
wym. Po referacie wywiązała się dyskus 
ja w której zabierali głos p. minister prof. 
Świętosławski oraz sen. sen. Zbierski i 
Schorr. 

Z ramienia komiłełu techniki ustawo- 
dawczej sen. Petrażycki zgłosił kilka pop 
rawek nałury kodyfikacyjnej popartych 
przez sen. sen. Wróblewskiego i Siero- 
szewskiego, : 

„Komisja przyjęła nowelę w brzmieniu 
sejmowym wraz z poprawkami sen. Petra 
życkiego4 

Następnie uchwalono po referacie sen. 

skiej Akademii Literatury ze zmianami, 
mianowicie: liczbę członków PAL podno 

sowemu rozporządzeniu Rady Ministrów 

rej krytyce (działalność Gołodieda. Prze 

wodniczący Fiomślskiej: rady miejskiej Sta 
kui, ńa podstawie licznych faktów, okre- 
$liM działalność Gołodieda jako prawico 
wo-oporiunistyczną 

W dalszym ciągu utrzymują się pogło 

ski o aresztowaniu Gołodieda, lecz w ko 
łach oficjalnych nie można otrzymać żad 
nych wyjaśnień w tej sprawie. 

"Samobójstwo dyguitarza 
Białorusi Sowieckiej 
MOSKWA (Pat). Przewodniczący 

Centralnego Komitetu Wykenawcze- 
go Białorusi. Sowieckiej Czerwiakow 
popełnił w dniu 16 bm. samobójstwo. 

, Według mformacyj ze źródeł ofic 
jalnych przyczyną samobójstwa były 
sprawy. natury rodzinnej i osobistej. 

Palatyn tllo pa milion żydów 
dną całość państwową z emirem Transjor 
danii jako głową tego niezależnego państ 
wa pod protektoratem W. Bryfanii. 

Część żydowska nalomiast tworzyła 
by 7-me dominium brytyjskie, reprezen- 
łowane w Lidze Narodów na równi z in- 
nymi dominiami brytyjskimi. Obszar pań 
stwa żydowskiego obejmowałby Galileję 
i zwężający się pas ziemi, biegnący od 
Syrii aż 'do Gazy. Ierozolma i Bethleem 
zamienione zósłałyby na strefy międzyna 
rodowe pod mańdatem . W. Brytanii. — 
Halfa stałaby się obszarem kontrolowa- 
nym przez W. Brytanię jako angielska ba 
za morska ze specjalnymi przywilejami. 
W Jaffle zagwarantowane zostałyby spec 
jalne prawa Arabów. Z Jerozolimy do Jaf 
fy ku zachodowi I do Morza Mariwego 
na wschód oraz z НаНу do Beysanu, fe 
rytorlum arabskiego, ciągnęły by się dwa 
wolne. korytarze. 

Wedle obliczeń żydowskich — pisze 
„Daily Herald“ — na obszarze utworzo 
nego w ten sposób państwa żydowskie 

„go mógłoby zamieszkać co najwyżej mi 
Non żydów. Żydzi przefo przeciwni są 
iaklemu okrojeniu swej siedziby narodo 
wej, które nie dawałoby Im możności na 
leżytej ekspansji. Zacięta walka, Jak prze 
widuje „Dally Herald“, rozgorzeje o ob 
szary, położone na południe od Derszeby 
w słronę Akali, Teren ten ma być odse 
parowany od Palestyny I poddany bezpo 
średnio kontroli brytyjskiej. Żydzi doma 
galą sie „aby Afala bvła granicą państwa 
żydowskiego na południu. = 

„Balły Herald" stwierdza, że żydow- 
ski końgres syjonistyczny, kt. rozpocznie   o Akademii Literatury nadaje się moc us 

ławową. 

tek Prystor zwołał plenarne posiedze- 
pie Senatu na poniedziałek, dnia 21 
bm. na godz. 11 przed południem.   Łotwy Munłersem. 

  

Doboszyński przed sadem 

'__ Zeznania 
KRAKÓW, (PAT). W czwariym dniu | 

procesu przeciwko Doboszyńskiemu zez- | 
nawali przeważnie świadkowie poszkodo- 
wani kupcy żydowscy z Myślenic na oko 
liczności przebiegu demolowania i pląd 
rówania „którego dopuścili się dywersan 
ci w czasie najścia na Myślenice, na po 
lecenie' i pod rozkazami Doboszyńskiego | 
wielu sklepów żydowskich z towaraini spo - 
Žywczymi, skórami, szkłem, konfekcją 
męską I t. d. 

Świadkowie, po zloženiu przysiegi, | 
opisują obraz zniszczenia, jakiego doko 
nali dywersanci oraz wymieniają wyso- 
kość poniesionych strat. 

Rozalia  Goldsteinowa, 
sklepu porcelany, zeznaje o całkowitym | 
antszczeniu jej towarów. : 

wlašcicielka i 

Porządek dzienny przewiduje de- 

Micha! Emmer opowiada, jak spalono 
jej towar łościowy, znajdujący się na wo 
zie, kiórym miała jechać na jarmark. — 
Straty jej wynoszą 2.800 zł. 

Dalej zeznaje Olga Weinmann I Szmul 
Altergut, który oceniają swe szkody na 
100 zł. | 

Józef Brachield, przełożony bożnicy 
w Myślenicach zeznał, jak  nasiępnego 
dnia po fiajściu na Myślenice przybył do 

| synagogi | zauważył tam na podłodze 
resztki zwęglonego papieru, ślady ugaszo 
nego pożaru, a w buielkach naflę czy 
zz ża Kto ugasił pożar, Brachfeld nie 
wie. : 

Łeib Wachsberg. czeladnik piekarski 
zeznaje, jak został uderzony przez Jedne 
go z dywersantów w głowę. 

W poniedziałek 
WARSZAWA (Pat). Pan marsza- Į batę nad projektami ustawy o zmia- 

nie ustawy Z'dnia 15 marca 1983 r. o. 

  

się 3 sterpnia w Zurychu, mieć będzie e- 
pokowe znaczenie. 

plenum Senatu 

szkołach akademickich oraz o Połs- 
kiej Akademii Literatury. 

  

widu 
Po przerwie zeznaje Józeł Hopfenberg, 

opisując przebieg demolowania | niszcze 
nia towarów, przy czym twierdzi, iż straty 
jego wynoszą 104 zł. Poza fym zeznaje, 
k zabrano mu 10 zł. gotówki w mieszka 
nia. 

Stanisław Leźnicki, zarządzający w ma 
Jątku Doboszyńskiego w Chorowicach ze 
znaje, # z polecenia Doboszyńskiego 
przed wyprawą myślenicką poczynił za- 
kupy, w Krakowie: kiełbasy, tytoniu, chle 

| Dałej zeznaje Ant. Kwinta, który twier 
dzi, że do lasu w Chorowicach przyszedł, 
lecz później się wycofał.   

Rzesza widzi dogodne możliwości: 

do zawarcia paktu zachodniego 
BERLIN (Pat). W tutejszych ko 

łach politycznych zauważyć można 
znaczny optymizm. Źródłem tych na 
strojów jest z jednej strony ruchli- 

wość i aktywność, jaka w ciągu osłat 

nich tygodni charakteryzuje politykę. 

zagraniczną Rzeszy, z drugiej zaś.pe 
wne szczęśliwe zbiegi okoliczności, 
które idą na rękę dyplomatom niemie 
ckim. 1 

Przypomnieć tu naležy kilkakrot 

re wyjazdy premiera | Goeringa do: 

Włoch, odwiedziny jego w Jugosta- 

wii, wizytę marsz. voń Blomberga:w 

Rzymie, v. Neuratha w Bialogrodžie, 

Sofii i Budapeszcie, obecny pobyt sze 

fa sztabu generalnego gen. Becka w 

Paryżu, wreszcie zapowiedzianą wizy 

tę v. Neuratha w Londynie. 

Jako szczęśliwy zbieg okolicznoś- 

ci podkreślają w Berlinie kompromi 

tację Moskwy na zachodzie w wyniku 

ostatnich wydarzeń w Sowietach о- 

raz pomyślne wyniki współpracy 4-ch' 

mocartw w komitecie londyńskim. 
Zapowiedziana podróż v. Neuratha do 

Londynu komentowana tu jest też 

jako pewnego rodzaju konkretny -0b 

jaw wzmocnienia pozycji Niemiec. 

Mimo urzędowych zapewnień, iż 

w Londynie odbędzie się tylko 6g61- 

na wymiana zdań, w Berlinie wyraża 

ją niedwuznaczne przekonanie, iż 

rozmowy londyńskie przynieść mogą 

konkretne wyniki. 
Rozmowy min. Neuratha w Lon- 

dynie Antvezvė mają 4-ch zasad: 

i) Rozwiazanta aktualnego kon- 

flikin hiaznańskieso: z Е 

2) zbliženia miedzy Londynem a 

Rzymem za pośrednietwem Berlina; 
  

  

8) znalezienia dróg realizacji no- 
wego paktu zachodniego i 

4) umożliwienia współudziału Rze 
Szy w gospodarce światowej i osiąg" 
nięcia przez nią źródeł surowców. 

Ten ostatni punkt, będący sednem 

wszelkich wysiłków politycznych Rze 

szy w ostatnich czasach stanowić by 

mógł: do pewnego stopnia nawet o- 

biekt pertraktacyj przy: zawieraniu 

ewenlualnego nowego Locarna. 

W. niemieckich kotach- polityes- 

nych wyrażają również przypuszeze” 

nio iż moment dla zawarcia paktu 

zachodniego jest dziś bardziej korzy- 

stny niż kiedykolwiek. Potwierdzenia 

tego przypuszczenia dopatruią się w 

ostatniej nocie franeuskiej, skierowa 

nej do Londynu, .z której wyciągają 

wniosek, iź Frarieja „zaczyna poimo- 

wać całkieńt zrozumiałe starowisko 

niemieckie wobec francuskich ukła 

dów wschodnich“. Ž 

„Na tle tego rodzaju nastro- 

jów — pisze „Frankfurter Žtg.“. — 

przed ministrem Neurathem otwiera 

się w Londynie szerokie pole do dzia- 

łonia. Przed wszystkim, jeżeli zwa”. 

żyć; iż zadaniem narodów jest nie tyl 

ko uprawianie polityki, lecz zajmowa 

nie się również sprawami gospodar- 

czymi i zaopatrywanie się W Surowce, 

Rząd bryt jski znany zę swej rozwąc 

gii powściągliwości nie byłby wYySU? 

wał'tematu paktu zachodniego, ną .CZ0, 

ło swych aktualnych rozważań, gdy; 

by po otrzymaniu ostatniej ; noty, 

francuskiej nie miał wrażenia, iż por, 

g'ądy Paryża'i Berlina w szeregu pun 

ktach harmonizują ze sobą *. 

    

   

  

   

   

- Otwarcie pawilonu polskiego. 

na wystawie paryskiej 
PARYŻ, (PAT). — Wczoraj o. godz. 

15.30 odbyła się uroczysta Inauguracja 

pawilonu polskiego na Międzynarodowej 

Wystawie Paryskiej. : 

W pawilonie tym, znajdującym. się na 

skrzyżowaniu Avenue de Tokio i Place 

de- Varsovie wśród ogrodów. Trocadero, 

główny gmach stanowi: rotunda w. formie 

wieży z białego kamienia, według projek 

łu prof. Bohdana Pniewskiego I archiłek 

ła Stanisława Brukalskiego. Przed rotundą 

znajduje się sklepiony portyk, ozdobiony 

wewnątrz freskami Bolesława Cybisa, są 

siadujący z murem, w którym osadzona 

jest żelazna krała, projektowana przez 

prof. Barłłomiejczyka. Za portykiem ma 

ły most, przerzucony przez wodę prowa 

dzi do rołundy słanowiącej I. zw hall 

honorowy. Plafon tej rołundy. wykonał 

prof. Kowarski, Od plafonu szczytowego 

aż do bramy zwisa wspaniała .hafłowana 

złotem makała długości 30 mtr., przedsta 

wiająca sceny z życia króla Jana Sobies- 

kiego. я 

Wewnąłrz rołundy ustawionych jest 7 

posągów, wysokości 2 I pół mtr., przed 

sławiajacych wielkie postacie historii pol 

skiej. Są to: Bolesław. Chrobry, Władys- 

ław Jagiełło, Mikołaj Kopernik, Tadeusz 

Kościuszko, Adam Mickiewicz, Fryderyk 

Chopin, Józef Piłsudski, = 

Na kamieniach tworzących ściany ro- 

tundy wyryte są wewnątrz «słowa Marszał 

ka Piłsudskiego, wygłoszone przezeń w 

czasie składania na Wawelu trumny Sło 

wackiego: „Są ludzie I są czyny ludzkie 
"L 

  

tak silne i tak potężne, że śmierć przezwy 

ciężają, że żyją i obcują między „nami 

W tej rofundzie honorowej 1. bęzpoś 

rednio przed nią odbył się akt inaugura 

cji, kłóry zgromadził kilkaseł osób:7 poś 

ród organizałorów wystawy; kół „polity< 

cznych T džiennikarskich Paryża, + 

> 
ty dA 

Goetel kierownikiem dział 

kultury i sztuki 07N 
WARSZAWA, (PAT). — Dowiadujemy 

się, że szef Obozu Zjednoczenia Narod 

wego płk. Adam Koc powołał znanego Ii 

łerała członka Polskiej Akademii Literatu 

ry p. Ferdynanda Goetla na stanowisko 

kierownika działu kulłury I sztuki Obozu 

Zjednoczenia Narodowego. 

Matkobólca | 

POZNAŃ, (PAT). — Onegdaj dokona 

no ohydnego morderstwa na osobach Au 

gustyny Oertlowej I Ewy Figlarz przy ul. 

Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku 'ener 

gicznego śledztwa patrol policyjny ujął 

w okollcy mielsca zbrodni sprawcę za- 

bójstwa. Jest nim syn zamordowanej Ewy 

Figlarz, 18-letni Fiorlan Figlarz, z zawodu 

leśnik. 

Zbrodniarz został osadzony w więzia 

niu. 

Kleck ogarnięty pożarem 
W dniu 17_ bm. z nieustalonych | ga, remiza strażacka i t. p. 

przyczyn w m. Klecku koło Nieświe- W akcji ratowniczej wzięły udział 

ża wybuchł pożar, który ogarnął nie ' straże: miejscowa, nieświeska, bara- 
| nowieka oraz straże z okolicznych mal całe miasteczko. 

Pastwą pożaru padło okolo 150 do 
mów mieszkalny b i około 300 budyn 
ków gospodarczych. Spaliły się całe 

ulice: Pankratowska, Szoferska. S0- 
lańska, Zawalna i częściowo Rynek. 

Pożar strawił m. in. dom, w któ 
rym mieścił się urząd pocztowy, bu- 

dynek Chrześcijańskiego 

dzielczego; spłonęła cerkiew, 

wiosek. W czasie akeji ratunkowej 16 
osób odniosło oparzenia. 

Straty wynoszą około półtora 
miliona złotych. : 

2 

Wobee spalenia się urzędu poezto 

Banku Spół , wego w Kleeku, szezegjłowych infor 

synago | macyj będziemy mogli udzielić jutro, 

Olbrzymi pożar lasu | 
od iskry lokomotwy gk 

W dniu 17 o godz, 12 w poł. od is 
kry z lokomotywy, zdążającej z Kon 
stantynowa do Kobylnika, powstał po 
żar lasu nałeżącego do hr. Starzeńs- 
kiego Augusta, właściciela maątku 
Komarowszczyzna. ė 2 

Pożar ogarnął około 700 ha lasu, 
zegrażając okolicznym osiedlom: Gi- 

ry. Jaeyny, Kułeje, Baranówka, Boł- 
czyk — gminy świrskiej oraz Czerwo 

"Z koleł zeznaje Tómasż Płonka, któ | ny Ruczaj — gminy komajskiej. | 
© *Nałychńitist zarządzono skcję ra ry nic nowegó do sprawy nie wnosl. 

te 

| 
tewniczą. Ściągnięto okołiezną lud: 
ność oraz straże pożerne ze Świra, 
Szemetowszczyzny, Komaj, Konstan 
tynowa, Święcian, Łyntup i ponadto 
wezwano straże kolejowe” pociągiem 
ratowniczym z Nowych Święcian. 

W godzinach wieczornych pożar 
został częściowo opanowany, a okol 
czne osiedla żabezpieczono 1 miarę 
możności przed ewentualnym poża” 
rem. Dalsza akcja ratownicza trwą 
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Van Zeeland traci 
popularnošč 

   
Van Zeeland 

Pomimo niedawnego walnego zwy- 
cięstwą w wyborach rząd van Zeelan- 
da nie potrafił go należycie wykorzy 
stać i umocnić swej pozycji w społe- 
czeństwie. Rozbieżność na punkcie 
zoli partyj komunistycznych i kom- 
petencji króla oraz debata o amnestii, 
jaka ostatnio miała miejsce, wszystko 
to przyczyniło się do znacznego w/bu 
rzenia umysłów i w rezultacie posta- 
wiło pod znakiem zapytania dalszą 
egzystencję gabinetu. Jedynym ele- 
mentem, który cały czas bez żadnych 
odchyleń stał po stronie rządu bvli 
socjaliści, tak walońscy, jak i fla- 
mandscy. 

Tego rodzaju stan, w którym na- 
wiasem mówiąc, wiele zawiniła poli- 
tyka samego rządu, wyczerpująca się 
niema] całkowicie w stosowanych z 
dnia na dzień półśrodkach, stanowi 
znaczny kontrast z tryumfem. odnie- 
sionym 11 kwietnia i wywołuje nader 
pesymistyczne przypuszczenia. 

Trzeba przyznać, że w kołach rzą 
dowych zdają sobie z tego doskonale 
sprawę; i tam daje się odczuć potrze 
ba przeprowadzenia jakiejś na więk- 
Szą skalę zakrojonej akcji, która zwię 
kszyłaby zachwianą popularność w 
naiszerszych sferach społecznych. W 

związku z tym przywiązuje się pewne 
nadzieje do podróży Van Zeelanda 
de Stanów Zjednoczonych oraz... do 
zb'iża jących się wakacyj parlamentar 
dych, oczywiście w nadziei, że dadzą 
one czas do namysłu i przygotowania 
się. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że 
kryzys polityczny rozpoczął się do- 
kłudnie w momencie, gdy przyszło do 
realizacji wszystkich obietnic, poczy- 
nionych w wydanej uprzednio dekla 
racji ministerialnej, Van Zeeland wy- 
kazał wiele energii i zręczność w reor 
ganizacji ekonomicznej kraju i w ob- 
ronie wolności politycznych jego oby 
wałeli, nie uczynił jednakże ani jed- 
mego kroku w kierunku innych za- 
powiedzianych reform, jak reforma 
państwowa, organizacja zawodowa, 
walka z kartelami i monopolami Za- 
pcwiedž tych reform wywołała poza- 
tym pewien rozdźwięk w kołach rzą- 
dowych, gdzie ujawniły się znaczne 
różnice poglądów na ich konieczność 
ESSE: 

oraz formę, w jakiej powinny zostać 
przeprowadzone. Tak więc reforma 
państwowa i organizacja zawodowa, 
zaproponowane przez koła katolic- 
kic, wywołały znaczną nieufność 
wśród socjalistów. 

Z drugiej strony, kiedy ministro- 
wie Spaak i De Mann wypowiedzie'i 
się za rozszerzeniem kompetencji wła 
dzy wykonawczej i utworzeniem pew 
nego rodzaju reprezentacji interesów, 
bardziej radykalne odłamy Р. О. В. 
uważały to za próbę wprowadzenia 
na terenie belgijskim systemu faszys* 
towskiego oraz pozostawienia na stro 
nie zagadnień socjalnych przy jedno- 
czesnym popieraniu systemu kapita- 
listycznego. 

Jeżeli nawet tego rodzaju żvycze- 
nia nie są obce pewnym odłamom 
katolików konserwatywnych i organi 
zacjom robotników chrześcijańskich, 
to jednak nie ulega najmniejszej wąt 
piiwości, że projekt organizacji za- 
wodowej nie jest dla nich niczym in- 
nym, jak tylko wyrazem dążenia do 
zorganizowania produkcii i walki z 
obecną anarchią ekonomiczną. 

Pod tym względem na identycz- 
nym stanowiskt stoi partia liberalna 
oraz koła syndykalistyczne. Socjaliści 
znvowu kładą silny nacisk na szybsze 
wprowadzenie w życie projektu rzą- 
dowego, dotyczącego wprowadzenia 
nadzoru nad monopolami i karteła- 
mi. Koła katolickie i liberalne w za* 
sadzie popierają ten projekt, z dru- 
fiej jednakże strony, ze względów 
czysto politvczn. nie objawiają tego 
w sposóh zbyt wyraźny, zajmując 
BREEEEESUCH 

Córka Żeromskiego 
przeciw sztuce na tle „Przepiūreczki“ 

Teatr Narodowy wystawił wczoraj sztu 
kę I. Zawleysklego „Powrót Przełęckie- 
go”, osnułą na tle „Przepióreczki” St. 

Żeromskiego. 
W związku z utworem p. Zawieyskie- 

go córka St. Żeromskiego p. Monika Że- 
tomska wystosowała w okresie, kledy „Po 
wrót Przełęckiego” znajdował się w pró- 
bach, do TKKT. pismo następujące: 

„Do Zarządu T. K. K. T. 
Dowiaduję się, że w Teatrze Narodo- 

wym rozpoczęto próby sztuki p. Zawiey- 
skiego p. t. „Powrót Przełęckiego”. — 
Rzecz ta |est „przeróbką”, nadużywającą 
pomysłów twórczych Żeromskiego, której 
nie wolno przedsiębrać bez zezwolenia 
autora oryginału, lub jego nasiępców pra 
wnych. 

Przeciwko samowoli, będącej oczywi 
stym wkroczeniem w cudze prawa auior 
skle I w imię nietykalności skończonego I 
zamkniętego wraz ze śmiercią ojca mego 
dzieła, protestuję niniejszym | żądam za- 
niechania przedstawień. 

Monika Żeromska”. 

W lmienłu TKKT. odpowiedział dyr. 
Solski w sposób następujący: 

„Wielce Szanowna Pani! W odpowie- 
dzi na list Sz. Pani donoszę uprzejmie, 
łe w przekonaniu Dyrekcji Teatru Narodo   wego nie ma żadnych powodów, aby sziu 

Stalinizm w ślepym zaułku 
2. Czy Stalin usłucha 

czy też go 
Jeżeli prasa sowiecka odzwierciad 

ła nurtujące dziś w państwie Stalina 
mastroje, to wydaje się nie ulegać 
żadnej wątpliwości, iż rozstrzelanie 
Tuchaczewskiego i towarzyszy wy- 
wołało tam bezgraniczne przerażenie 
i panikę. Czytając bowiem artykuły, 
rezolucje, rozkazy, listy do Stalina i 
t. p. relacje dotyczące sprawy Tucha- 
czewskiego i towarzyszy, odczuwa się 
w nich wyjątkową nerwowość, pod- 

niecenie i przerażenie. Czuć, że ci, 
którzy piszą, uświadamiają sobie ten 
ślepy zaułek, w którym znalazł się 
cały system stalinowski, lecz stara ją 
się zagłuszyć swój niepokój jednym 
wielkim krwiożerczym wyciem i 
wprost absurdalną argumentacją 
swych fantastycznych tez. Tak np 
„Prawda” w artykule wstępnym z dn. 
1ł czerwca dowodząc, że Tuchaczew 
ski, Ubarewicz i inni rozstrzelani po- 
zostawali-na usługach wywiadu nie- 
mieckiego, między innymi pisze, iż 
katastrofalny stan Niemiec jest spo- 
wodowany zmniejszeniem obszaru 
Ziemi ornej, pożeranej przez lotniska 
olbrzymie obozy koncentracyjne dla 

Tobotaikėw. 

rad hrab'ego Tolstoje, 
rozstrzela ? 

Nic też dziwnego, że przy takim 
poziomie umysłowym publicystów 
dziennika przodującego i świecącego 
przykładem całej zmonopolizowanej 
prasie sowieckiej — wszyscy jej pra- 
cownicy wciąż i bezustanku wołają 
krwi, krwi i jeszcze raz krwi, jako 
jedynego lekarstwa ma wszystkie do- 
legliwości sowieckie. Do tego krwio- 
žerezego chóru, widzącego w marszał 
ku żandarmerii sowieckiej, Jeżowie, 
meża opatrznościowego, któremu u- 
dało się wykryć „faszystowsko-troe” 
kistowskie gniazdo wściekłych psów 
w armii” j uratować w ten sposób 
„ojczyznę sowiecką od klęski w wy- 
padku agresji Niemiec faszystow- 
skich”, dołączyli się nie tylko wszyscy 
głosiciele sowieckiego humanizmu z 
hrabią Aleksym Tołstojem na czele, 
ale nawet... polarna ekspedycja aka- 
demika Schmidta znajdująca się o- 
becnie na wyspie Rudolfa. 

Organ zaś armii sowieckiej, „Kras 
naja Zwiezda” z 14 czerwca w art. 
«wstępnym p. t. „Precz z faszystow- 
skimi sprzedawczykami! Śmierć szpie 
om i dywersantom”, w spósób jasny   t dla wszystkich żrozumiały zapew- 
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stanowisko ściśle neutralne. I po tej 
stronie jednak pojawia się znaczna 
niejednolitošė, podczas bowiem gdy 
robotnicy chrześcijańscy i liberali naj 
zupełniej szczerze, ze względu na 
własne żywotne interesy życzą sobie 
realizacji projektu, bardziej zacho- 
wawcze odłamy katolickie zachowu- 
ją rezerwę dlatego, aby następnie, o 
ile zajdzie potrzeba, móc zwalczać 
go z czystym sumieniem. Dalsze tru- 
dności pojawiły się w momencie, gdy 
min. De Mann zaproponował swo- 
js „łoi de cadres*, którego celem było 
usprawnienie i zorganizowanie dzia* 
ła!ności państwowych instytucyj kre- 
dytowych. Nie ulega wątpliwości, że 
projekt ten był dałszą kontynuacją 
zapoczątkowanej w roku 1935 kontro 
li nad bankami. 

W związku z tym przeciwko pro- 
jektodawcy zaczęła się gwałtowna 
ksmpania, prowadzona tak w Izbie, 
jak i na łamach pray; zarzucano mu, 
iż stara się wprowadzić na nowo in* 
terwencjonalizm, który, uzasadniony 
w dobie kryzysu, obecnie nie ma żad 

nej racji bytu, oraz, że kieruje się 
względami partyjnymi i polityczny 

mi, 
Jak widzimy, rząd Van Zeelanda 

ma wiele poważnych zadań i trudno- 
Ści: jedvną jego szansą jest pozyska” 
nie większości, i to wiekszości znacz 
nej dla projektowanych reform i po- 
sunięć politycznvch. Jak się to ułoży- 
w danvm wypadku, pokaże przysz- 
tość, W każdym razie najdalej za 
dwa miesiące należy spodziewać się 
wyjaśnienia sytuacji. L. 

kę p. Zawieyskiego p. t. „Powrół Prze- 
łęckiego” wycofywać z prób i wyrzec się 
jej przedstawień. 

Sziukę p. Zawieyskiego uważamy za 
utwór ciekawy 1 oryginalny, a powstały 
wskutek. wpływu twórczego „Przepiórecz 
ki”, co śwladczy o nieprremijającej ży- 
wotności dzieła Żeromskiego I w żadnym 
wypadku nie może uwłaczać pamięci 
wielkłego pisarza.   Ludwik Solski”. 

Stalin 

nia, że na Tuchaczewskim i jego to* 
warzyszach bynajmniej Jeżow nie 
skończy. Zdaniem „Krasnoj Zwiez- 
ay” i samego Woroszyłowa zresztą, 
Tuchaczewski, Jakir i inni rozstrze- 
lani stanowili tylko „kierownicze jąd 
ro faszystowsko”trockistowskiej orga 
nizacji szpiegowskiej w armii”, które | 
miało również liczne rozgałęzienia. 
Wyłapanie tych resztek „żmij ikanali; 
faszystowskich” i zgotowanie im ta- 
kiej samej łaźni, jak Tuchaczewskie- 
mu i innym, ma stanowić w chwili 
bieżącej główne zadanie organów bez 
pieczeństwa. ` ł : 

„I niech pamiętają o tym wszyscy 
wrogowie narodu — czytamy w „Ksa 
śnoj Zwiezdie" — którzy jeszcze nie   
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Ciagnienie t-eį klasy 39 Loterii PaAstwowel 

rozpoczyna się 22 czerwca 
Zamówienia zamiejscowe załałwiamy odwrotnie. 

  

sensacje dmia 
Prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie 
bada sprawę przemytu dywanów perskich 
Dochodzenie w sprawie wykrytej przez 

władze celne afery przemytu dywanów 
perskich do Polski prowadzi obecnie pro 
kurator Sądu Okręgowego w Warszawie. 
Po zakończeniu dochodzenia sprawa ta 
zostanie rozpatrzona przez Sąd Okręgo- 

wy. Dowiadujemy się, że z pośród oskar 
żonych o przemyt jedynie kilku kupców 
posiada obywatelstwo irańskie. Większość 
z pośród oskarżonych przebywa obecnie 
z polecenia prokuratora na wolności pe 
złożeniu kaucji. 

Głodówka bezrobotnych w Gdyni 
W Gdyni wybuchł strajk głodowy 427 

bezrobotnych, którzy zajęli lokal miejsco 
wego urzędu pośrednictwa pracy I tam 
głodują w poczekalniach, domagając się 
jakiejś pracy. 

Wśród głodujących jest około 20 ko 

blet. | 

Miejscowe organizacje robolnicze do- 
starczają strajkującym tytoniu. 

Cenne wykopaliska w przedhistorycznym 
grodziszczu pod Zamościem 

W związku z prowadzonymi od roku 
pracami wykopaliskowymi na terenie od 
nalezlonego grodziszcza we wsi Sąsiadka 
pod Zamościem, przybył tam rektor uni 
wersytetu J. P. prof. Antoniewicz, który | 
na mlejscu zapoznał się z przebieglem | 
prac, Wobec wyraźnych śladów grodziska 

uczeni wysuwają projekt zrekonstruowa- 
nia tego zabytkowego osiedla. Dotych- 
€zas znaleziono tam wiele pamiątek o du 
żej wartości historycznej. 

Prawdopodobnie w przyszłym roku w 
Sąsladce odbędzie się zjazd profesorów 
archeologii z całej Polski. sę 

Francuzi budują tory kolejowe 
na szłaku Siemkowice — Częstochowa 

Francusko-Polskle Towarzystwo Kolejo | 
we, któremu na mocy koncesji powlerzo- 
no dokończenie budowy. linii węglowej 
Śląsk — Bałtyk oraz jej eksploatację, przy 

zostali wyłapani, którzy mają nadzie 
ję uniknąć karzącej ręki sprawied!i- 
wości sowieckiej, ukrywając się pod 
maską poświęcenia i uczciwości. To 
się im nie uda. Z dniem każdym coś- 
nie czujność narodu sowieckiego. 
Wzmaenia się wywiad sowiecki. 
Wspaniale pracuje ludowy komisa- 
riat spraw wewnętrznych pod mi- 
strzowskim kierownictwem bołszewie 
kiego komisarza, wiernego stalinowea 
Jeżowa. Ani jeden szpieg, ani jeden 
agent wywiadu faszystowskiego nie 
uniknie odpowiedzialności. Pudami 
krwi szpegów i dywersantów zapłacą 
wrogowie ZSRR za każdą kroplę krwi 
robotniczej”. е   W tym samym fonie i w tym sa- 

stępuje obecnie do zrealizowania dalsze 
go programu robót z nowej (transzy poży 
czki francuskiej. 

Oprócz wykończenia I udoskonalenia 
poprzednio zbudowanej magistrali Herby 
Nowe — Gdynia, program obejmuje bu 
dowę nowej linii od istniejącej stacji tej 
magistrali Siemkowice do st. Częstochowa 
o długości 48,5 klm. 

Nowa linia będzie miała powaźne zna 
czenie handlowo-iranzytowe, dając ujście 
ładunków z okręgu przemysłowego Czę- 
słochowa — Zawiercie oraz częściowo z 

Zagłębia Dąbrowskiego ku magistrali 
Śląsk — Gdynia, a przez nią ku dzielni- 
com północno-zachodnim I ku portom na- 
szym na Bałtyku. 
oo. A d 
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mym duchu są utrzymywane artyku 
ły i w innych dziennikach. Zaś „Praw 
da” moskićwska, „odpierając” głosy 
jupońskie „o słabości ZSRR” i „wrze- 
aiu w armii sowieckiej” przypomina 
Jlupończykom pucz wojskowy w To- 
kio i wprost z rozbrajającą, cyniczną 
szczerością pisze: „widocznie oni (Ja 
pończycy zet.) zapominają, że Mosk- 
wa — to nie Tokio, gdzie byle grupka 
wojskowych  wyrzyna ministrów 
wśród białego dnia”. ; 

Zdanie to prawdopodobnie trzeba 
rozumieć w ten sposób, że w Moskwie 
byle grupka ministrów z dzielnym Je- 
żowym na czele może wyrżnąć wszyst 
kich buntujących się wojskowych. 
Bo i któż w to może wątpić po takich 
wyczynach Jeżowa, jak zabójstwe 
(amarnika, komedia sądu nad Tu- 
chaczewskim i towarzyszami i praw” 
dopodobnie odbywające się masowe 
egzekucje przyjaciół rozstrzelanych, 
gdzieś w podziemiach  Łubianki 
wśród ciemnej nocy. Wszak Jeżow 
po mistrzowsku, jak zapewnia prasa 
sowiecka, jako wierny stalinowiec t 
wybitny uczeń niemniej wybitnego 
ucznia Periandra, potrafi posługiwać 
się systemem nożyc do obcinania 
głów. 

Nieco gorzej do niedawna przed- 
stawiała się sprawa z wyłapywaniem 
wrogów ukrywających się pod maską 
„poświęcenia i uczciwości” Spotyka 
się jakiego wybitnego dygnitarza woj 
skowego lub cywilnego na zebraniu,
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Haile Selassie 

O AKCJE KOLEI DŽIBUTI--ADDIS ABEBA 

Trybunał francuski ma obecnie wydać 
decyzję w niecodziennej sprawie. Oto b. 
władca Abisynii negus Haile Selassie 
zwrócił się do sądów francuskich z prośbą 
o zasądzenie na jego rzecz prawa włas- 
ności do kilku tysięcy akcyj kolei Addis 
Abeba—Dżibufi. Kolej ta jak wiadomo 
należy do T-wa Kolei Francusko-Abisyń 
skiej z siedzibą we Francji i została wy- 
budowana w swoim czasie za pieniądze 
francuskie. Ówczesny negus abisyński 
Menelik otrzymał od Francuzów kilka ty- 
sięcy akcyj wspomnianej kolei. Akcje pra 
wem dziedzictwa przeszły do rąk Haile 
Selassiego. Uciekając z Abisynii przed 
Inwazją włoską negus zabrał akcje, wraz 
z innymi ruchomościami. Gdy jednak 
chciał je spieniężyć, rząd włoski interwe- 
niował u władz T-wa, odmawiając negu- 
sowi prawa do akcyj. Słąd skarga Haile : 
Selassiego w trybunale francuskim. Rezul- 
Та tej skargi niebawem się dowiemy. Ad 
wokaci nequsa stoją na słanowisku, że 
rząd francuski tormalnie władzy włoskiej 
nad Ablsynią Jeszcze nie uznał, a więc 
tym samym prawa negusa do akcyj są bez 
sporne. Włosi zaś twierdzą, że wszystko, 
cokolwiek wiąże się z abisyńskim słanem 
posiadania, a więc I akcje b. abisyńskie- 
go władcy należy do nich, jako faktycz 
nych władców kraju, 

WCIĄŻ NA WIDOWNI. 
Gdy się porówna los zolycznych 

władców, którzy z takich sy a 
względów musieli zrezygnować z rządów 
1 opuścić granice swych krajów to się oka 
że, iż negus stosunkowo najdłużej broni 
się przed zwykłym w takich wypadkach 
kurzem zapomnienia. Kło dziś wie o b. 
władcy Afganistanu Amanullahu? Co się 
działo z b. sułłanem tureckim po jego 
ucieczce z dziedzictwa padyszachów w 
1922 r? Co porabia b. krół Siamu? Tym 
czasem nazwisko negusa wciąż wypływa 
na łamy prasowe. A ło jeżdził do Gene- 
wy, a to sprzedał srebrny serwis wagi 
Ius tam dziesiątków kg, a to wygłosił od 
czył w słynnym uniwersytecie angielskim, 
A to ołrzymał zaproszenie na garden-par 
ły, a ło udzielił wywiadu prasowego, a ło 
procesuje się z Włochami. Ruchliwy jest 
łen „lew Judy", pokonany w nierównym 
boju. A może jakieś inne czynniki dbają, 
by 6 nim świat nie zapomniał tak, jak za 
> o Abd-el-Krimie czy Amanulla- в . 

defiladzie, przy pracy lub w towarzy- 
stwie. Wygląda porządnie. Przebywa 
w otoczeniu Stalina. Pisze do niego 
listy czołobitne i t. d. Zajrzy się do 
słownika biograficznego lub specjal- 
nej kartoteki. Czyta się, że obywatel 
łen od 20 a nawet i więcej lat prze- 
bywa w partii. Ma za sobą wybitne 
zasługi wobec rewolucji i ojczyzny. 
Został odznaczony wieloma orderami 
z łaski Stalina... A teraz zgadnij zga- 
dula, czy to wróg zamaskowany, czy 
to Przyjaciel, trockistowsko-buchari- 
nowski szpieg czy stalinowiec. Tutaj 

już trzeba specjalnych zdolności. spe 
cjalnej metody, specjalnego węchu. 

Nie wiemy na razie, jakim sposo- 
: bem Jeżowowi udało się rozpoznać 
wrogów w stalinowskim marszałku Tu 
chaczewskim i w stalinowskich gene 
rałach. Prawdopodobnie miał nielada* 
trudności. Ałe na przyszłość i pod 
tym względem Jeżow będzie miał pra 
cę ułatwioną. Pośpieszył bowiem mu 
2 pomocą niedawny wróg władzy so- 
wieckiej, szef propagandy w armii 
Wrangla, wspomniany już wyżej wy- 
bitny misarz sowiecki hrabia Aleksy 
"Pałstoj. : 

Na łamach „Izwiestij” z 14 czerw- 
ca towarzysz hrabia - umieścił zna- 

, mienny artykuł p. t. „Ojczyzna”, w 
kiórym poucza, jak rozpoznać zama- 
skowanzch wrogów, różnych faszys- 

'dlowsko-irockisiowskich szpiegów i 
dywersantów. Artykuł Tołstoja zasłu | 
guje na specjalną uwagę, gdyź 

|   
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AKCIE KOLEI DŻIBUTI--ADDIS ABEBA. 
Akcje, stanowiące przedmiot sporu mię 

dzy negusem, a Włochami mają przedsta 
wiać warłość 30 milionów franków francu 
skich. Ładny kawał grosza. Jest o co się 
spierać, zwłaszcza, że finansowa sytuacja 
negusa, wbrew pierwotnym pogłcskom o 
wywiezionych z Abisynii legendarnych 
skarbach królowej Saby i króla Salomona 
nie należy do najlepszych. Dysponując 
skarbami biblijnego Ofiru nie sprzedaje 
się na wagę zastawy stołowej. Oczywiście | 
niedostatek — o ile o niedostatku można 
fu w ogóle mówić — przynosi negusowi 
zaszczył, gdyż swą szkałułę, klejnoty I 
apanaże poświęcił on ponoć wyłącznie na 
potrzeby obrony kraju. Że się ło na nic 
nie zdało — to 'uż nie jego wina. 

Budowa jedynej dotychczas w Abisy 
nii kolei Dżibuti—Addis Abeba nastręcza 
ła w swoim czasie (koniec XIX w.) duże ' 

trudności, zarówno techniczne (górski 
charakter terenu) jak poliłyczne (konser- 
wałyzm neausa Menelika, niechać rvwali 

europejskich). Można by łu przeprowa- 
dzać pewne anałogie z budową kanału 

Suezkiego, kiedy to musiano użyć róż- 
nych wpływów I sprężyn, by ówczesny ke 

CAE 

  

dyw egipski udzielił swej zgody na podję 
cie robót. W wypadku zarówno egipskim 
jak abisyńskim odnośne towarzystwa mu- 
siały się — m. in. warunkami — okupić 
grubym pakiełem akcji. O ile jednak ke- 
dyw lekkomyślnie pozbył się swych akcyj, 
które później fantastycznie poszły w górę, 
o fyle Menelik chował akcje skrzętnie, 
zgarniając dywidendy. W rezultacie Haile 
Selassie miałby dziś dzięki tym akcjom 
byt zapewniony, gdyby mu pozwolono je 
spieniężyć bez przeszkód, 

JESZCZE JEDNO ROZCZAROWANIE! 

Bardzo możliwą jest rzeczą, iż kolej 
Addis-Abeba przejdzie z biegiem czasu 
w ręce włoskie. Nowi władcy Abisynii b. 
niechętnie bowiem pafrzą na białych kon 
kurentów w eksploatacji dziedzictwa kró- 

j la Salomona. Poza tym, nowe szlaki ko- 
munikacyjne (przede wszystkim wspania- 
łe autostrady) jakie Włosi w energicznym 

| łemple budują w Abisynii z pewnością 
postawią infratność kolei Dżibuti — Addis 
Abeba pod dużym znakiem zapytania. Ak 
cja gotowa spaść w cenie, zaś Haile Selas 
sie doznać może jeszcze jednego rn07cza- 

rowania. NEW. 

  

Spełniony sen burmistrza 
7 Burmistrz małego miasta bułgarskiego 

Vejsanica miał przedziwny sen. Śniło mu 
się bowiem, że pod budynkiem rałusza 

znajduje się zakopany skarb olbrzymiej 
wartości. FE 

Nazajutrz na posiedzeniu korporacyj 

miejskich złożył relację ze swego proro- 
czego snu. Zebrani ławnicy i członkowie 
rady miejskiej byli tym zaskoczeni. Po 
krótkim namyśle rozpoczęła się ożywiona 
dyskusja. Większość zebranych wyrażała 

| się przeciwka temu oparłemu na mrzonce 

projekcie. Najzaciętszym przeciwnikiem 
zacnego burmistrza Karloffa był leader 
opozycji radca Hanula. Uważe! cn popro 
słu, że wystąpienie burmistrza z tego ro- 
dzaju projektem obniża powagę i prestiż 
władz miejskich i domagał się nie tylko 
odrzucenia rniosku głowy miasta, lecz 
usunięcia go z piasłowanego stanowiska. 

Wymowny Hanula dopiął swego. Bur- 
mistrz, któy na początku posiedzenia wie 
rzył w swój triumf poniósł całkowitą klę- 
skę. Zdołał jedynie przed swą nagłą dy- 
misją przeforsować wniosek  powierzają- 
cy mu prace z odkopaniem fundamentów 
rałusza na własny rachunek. 

Nazajutrz całe miasteczko zmieniło się 

  

w dyskufujący tłum ludzki. Wszystko wrza 
ło. Na stanowisko burmistrza powołany 
został znienawidzony Hanula. Ludność 
rozbiła się na dwa wrogie obozy. Tymcza 
sem Karloff ufając wizji sennej przystąpił 
do mozolnych prac zburzenia ratusza ł 
odkopywania ziemi Po dwóch tygod- 
ui -« _nojnych robót nałrafiono na głę-! 
bokości 3 mir. pod powierzchnią na cięż- 
ką skrzynię. Po jej otwarciu szał radości 
ogarnął wszystkich. Okazało się, że zawar 
łość skrzyni stanowi złoto, klejnoty, mo- 
пе!у i kosztowności pochodzące z XVI 
wieku. Warłość znalezionych skarbów 
ocenić było można na 1 milicn lewów. Z 
inicjatywy korporacyj miejskich _ odbyło 
się zebranie całego obywatelstwa które 
postanowiło przeprosić Karloffa za nie- 
wierność, "powierzyć mu słanowisko doży 
wołniego włodarza miasta i usunąć na za- 
wsze podburzającego Hanulę. 

Troskliwy o dobro miasta Karloff przy- 

siąpił niezwłocznie połem do. budowy 
nowego rałusza, przeprowadził gruntow- 

ną sanecję finansów i szeroką akcją spo 
łeczną przyczynił się do postawienia gmi 

ny i jej ludności na wyższym poziomie 

społecznym. ё 

Jak małpy umierają 
Doktór Paul Ballion stwierdził, przy po- 

mocy doświadczeń, że zwierzęta przeczuwa- 

jąc zbliżającą się śmierć, nie obawiają się 

jej zupełnie. Zbliżający się kres życia zwie- 

rzę przyjmuje bez szemrania i trwogi. Aż do 

konwulsyj w agonii stworzenie zachowuje 

uporczywy spokój. Pierre Loti opowiada w 
jednym ze swoich utworów o małpce, którą 

śmiertelnie ranił. „Podniosłem ją, zranioną 

ciężko i śmiertelnie. Dała się ująć bez naj- 

mniejszego sprzeciwu. Jej blade wargi zatiś- 

nięte mocno, drżały, jakby wykrzywione pła 

czem; oczy patrzyły ma mnie z wyrazem n'c- 

opisanego przestrachu i niemego wyrzutu. 

Z czołem opartym o moje ramię, mała małp- 

ka umarła, przytulona mocno do pierał, ufna 

i spokojna”... 

Orangutan, tak groźny, kiedy jest zdrów, 
przed śmiercią staje się spokojny i przybie- 

ra wyraz naprawdę wzruszającego bólu i ża 
ln za utratą życia. Jedna 2 tego gatunku 

małp, raniona przez załogę statku angiel- 

sk'ego na Sumatrze, oglądała z przestrachem 

swoje rany, ociekające krwią i ocierała je 

z tak bezgranicznym wyrazem załzawionych 

oczu i drżeniem wielkich, pomarszezonych 

i trzęsących się rąk, że załoga wzruszona do 

lez wyrzucała sobie gorzko zabójstwo stwo- 
rzenia. Ścigało ich długo pełne bólu spojrze-   his umierającego zwierzęcia, które przyjmo- 
wało śmierć z godnością i powagą. 

Tylko cztery apteki 
berlińskie 

sprzedalą wyroby cndzoziemskie 
Jak Niemey dbają © podniesienie we 

wszystkich dziedzinach produkcji własnej, 

niech świadczy fakt, że w Berlinie na kilka- 

set isiniejących aptek, tylko cztery prowadzą 

specyfiki zagraniczne i to tylko takie, które 

nie mają odpowiedników niemieckich. Jakże 

inaczej wyglądają te sprawy u nas. Każdy 

stara się nawet z krajowych wyrobów zro- 

b'ć „zagraniczny* towar. 

Przy dźwiękach 
308 zegarów 

We wrześniu nastąpi w Londynie w mu- 
zeum osobliwości otwarcie międzynarodo 
wej wysławy zegarowej. W chwili kiedy 
zosłanie otwarty ien przegląd historyczny 
zegaroznawstwa odezwie się 100 zegarów 
wydzwaniając pełną rozmaitych  tonacyj 

gamę dźwięków. 
Wysława londyńska skupiła na sobie 

zainteresowanie fachowców, gdyż wysta- 
wione eksponaty pochodzić będą z 19 
państw całego świała. W salach muzeum 
zgromadzone będą interesujące zbiory 
pochodzenia od XVI wieku i sięgające do 
doby współczesnej. Niektóre z nich mają 
bogatą zaklętą w stali historię. Najsrarsze 
zegary oczywiście słoneczne będą repre 
zentowane obok wspaniałych i nowoczes- 
nych chronometrów oddających upłynię- 
cie sekundy w najsubłelniejszej precyzji. 

Szczególnie interesujące | drogocenne 
zblory zamierza dostarczyć na wysławę 
słynna firma londyńska „Gabriel”, francu 
ska „Marteno!“ | szwajcarska „Omega”. 
Nie zabraknie również oryginalnie skon- 

struowanych zegarów  łańcuszkowych, 
krucyfiksowych, rokokowych, kominko- 
wych It. d. Wśród „białych kruków” 
Szwajcaria wystawi piękne zegary wskazu 
jące z wielką dokładnością miesiące, zmia 
ny słońca | ważne rocznica historyczne. 

Dziwaczne ustawy 
amerykańskie 

Żaden kraj na świecie nie może się chyba 

poszczycić tak dziwacznymi ustawami, jak 

Stany Zjednoczone, a właściwie niektóre *ch 

stany. W stanie Tennessee na przykład zabro 

niono uprawiania wszełkich kawałów prima- 

aprilisowych, a w szczególności telefonowa- 
nia do ogrodn zoologicznego z zapytaniem, 

czy mieszka tam „panna foka*l W Połud- 

niowej Karolinie zakazano fabrykowania bu 
telek do lkierów w formie ciał kobiecych! 

W Kalifornii nie wolno usławiać w barach 

krzesełek przed bufetem, aby barman mógł 

orientować się w stanie podchmielenia swo- 

ich klientów! W stanie Texas wreszcie nie 

woino zamieniać ani odstępować w celach 

xsrobkowych dzieci poniżej 15 lat! 

Tralaczki aduńsk'e 
GDYNIA (Pat). Wezoraj przed południem 

pani Gertruda Wolna, żona podoficera stra 

ży granicznej urodziła trojaczki, dwóch 

chłopców I rlziewczynkę, 

Jest to w ciągu ostatnieh dwóch lat dru 
gi w Gdyni wypadek przyjścia na świat tro 
jaczków. Jak wiadomo w połowie kwietnia 

urodzin również tmjaezki żona bezrobotne 

go piekarza w Gdynt pani Maria Rakowska. 

Matka trojaczków oraz dzieci czują się 

dobrze. 
GRS SRS RIO TRTNETAA 

ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA POL- 
SKIEGO. CZERWONEGO KRZYŻA. 

  

    BÓLE GŁOWY i ZEBÓW 

  

Zagadnienie na czasie 
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wska- 

zują na to, że wreszcie wyszliśmy z długo- 

trwałego zastoju gospodarczego, owego smut 

nej pamięci „kryzysu”, który przyczynił nam 

tyle niepowetowanych szkód. Choć reminis- 

cencje niedawnej przeszłości długo się nam 

jeszcze dawać będą we znaki, to jednak już 

teraz wstąpiła w nas nowa otucha i zapał 

do pracy. 

Najszersze pole działanią stoi otworem, 

oczywiście przed tymi, którzy rozporządzają 

większymi środkami; ci mogą wziąć czynny 

udział w ruchu budowlanym, stwarzać nowe 

przedsiębiorstwa, lub rozbudowywać istnieją 

ce, wreszcie robić to wszystko, co odpow'a 

da ich indywidualnym właściwościom 

W trudniejszej za to sytuacji znajdują się 

c!, co posiadając dostateczną wiedzę facho- 

wą oraz ząsób energii, natrafiają na trudne 

do obalenia przeszkody, w postaci braku ka- 

pitału i kredytu. Oni też dążyć muszą przede 

wszystkim do tego, by zwiększyć swój stan 

posiadania, gdyż jest lo jedyna droga. która 

pozwoli im stworzyć wlasne warsztaty pracy 

1 dać npust temperamentowi. 

Osiągnać ten cel najpewniej można, na- 

turalnie, dzięki usilnej pracy i oszczędności; 

z drugiej zaś strony, dzięki grze na Loterii 

Kłasowej można to osiągnięcie przyśpieszyć 

Należy więc pamiętać o zaopatrzeniu się w 

łos do pierwszej klasy trzydziestej dziewiątej 

Łoterii, by móc wziąć udział już w ciągnie. 

niu, które rozpoczyna się we wtorek Kto 

wie, czy szczęście nam właśnie nie dopisze? 

BEE KECCIAERIA ZYCZE BEDOZSY EDI 
į 

Toaleta żyrału 

  

Dozorca ogrodu zoologicznego niemało 
musi napracować się zanim wyszczotkuje 

„na czysło szyję żyrafy. 

krwawym terorystycznym szale pra- 
sy sowieckiej dni ostatnich, stanowi 
on niejako pewien „program pozy” 
tywny” wskazujący wyjście ze Ślepe- 
go zaułka i w sposób wyraźny suge- 
rujący Stalinowi pewne koncepcje. A 
trzeba pamiętać, że głos hrabiego os- 
latnio bardzo dużo znaczy w państ- 
wie sowieckim. Przysłuchuje się bo- 
wiem mu pilnie sam Stalin, zaczytują 
cy się ponoć w jego wspaniałej po” 
wieści o Piotrze Wielkim. * 

Więc cóż radzi hrabia Tołstoj, 
c”łowiek bodajże najkulturalniejszy 
w państwie Stalina? 

„Nie, niel towarzysze, obywatele 
wielkiego kraju Sowietów — woła 
do swych oszalałych współobywate'i. 
— Groźne rezolucje o czujności to 
jeszcze za malo! Mało tego, że będzie 
my konsekwentnie poszukiwać wro- 
gów wciśniętych do szczelin naszego 
życia. Każdy z nas musi spokojnie 
spojrzeć w głąb samego siebie... Gdzie 
jest przyczyna tego, że trockizm, 
szpiegostwo, zdrada państwowa, dy” 
wersja mogły uwić sobie takie strasz 
ne gniazda? Wymiata się je, wypala 
się ogniem. Wrogi kraj, który przygo 
towywał napaść na nas (czytaj Niem- 
cy zet) został rozbity w pierwszych 
stadiach przygotowań. Niebezpieczeń 
stwo wojny europejskiej zostało 
zmniejszone, a możliwe, że odsunięte 
na długo. Lecz trzeba być pewnym, 
że więcej u nas coś podobnego nie 
może się zdarzyć, że ZSRR znalazł 

w | sobie imuniteż przeciwko trockizmo- 

sa ĖS ód   

wi, dywersji i szpiegostwu”. 
Hrabia to mądry człowiek. Nie 

wiemy czy naprawdę wierzy w to, iż 
część generalicji sowieckiej pozosta- 
wała na usługach Gen. Sztabu nie- 
mieckiego, jak twierdzi w swym roz- 
kazie Woroszyłow i przygotowywała 
klęskę wojenną Związku Sowieckie- 
go. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że bole 
je on nad łosami swego nieszczęśliw. 
kraju, że rozumie, iż krwawy teror 
'do niczego nie doprowadzi i że trzeba 
7 tym skończyć. Przecież hrabia chy- 
ha nie dlatego przerzucił się z obozu 
Wrangla do obozu Stalina, ażeby bier 
nie przyglądać się krwawemu perma- 
nentnemu brzekowi nożyc periandro- 
wych. On, który już nieraz przepro- 
wadził po mistrzowsku porównania 
pomiedzy epoką Słałina a epoką Pio 
tra Wielkiego prawdopodobnie wie- 
rzył, że Stalin może pomyślnie zakoń 
czyć rewolucję i pchnąć ojczyznę па 
pizód. On. który pasował Słalina na 

Piotra Wielkiego, prawdopodobnie do 
brze zapamietał sobie słowa Puszki- 
na, który widział w Piotrze I syntezę 
Rebespierra i Bonapartego. Toteż hra 
bia nadał całkowicie wierząc w Sta- 
lina, w ucznia Periandra, pisze dalej: 
„Tvm imunitetem. tym antidotum i 
jednocześnie potężną siłą, dźwigającą 
człowieka do wielkich czynów, poświę 

cenia i heroizmu, kształtującą jego ob 
licze moralne, światły i wyraźny 
wskaźnik drogi na_ beznadziejnym 

rozdrożu — jest miłość ojczyzny! 

x * 

  
  

  
„Miłość ojczyzny! — Idę w śmier* 

telny bój za nią, umieram za wielkość 
mojej ojczyzny. Chcę wielkiej sławy 
i wielkich czynów dłatego, że moje 
czyny i moja sława — to czyny i sła- 
wa mojej ojczyzny. Nię trzeba mi bę- 
dzię dużo słów, ażeby rozpoznać wrot 

ga. Poznam go z obcego blasku Oczu, 
diatego że nie jestem jakimś tam ty- 
pem szukającym osobistej wygody” 
itd. 

I towarzysz hrabia Tołstoj, wy- 
suwając jako kryterium do rozpoz- 
nania wrogów „blask oczu”, bynaj- 
mniej nie fantazjuje, lecz wyraźnie i 
przejrzyście stara się skonkretvzo- 

wać pojęcie dotąd niezupełnie okreś- 
lane, pojęcie ojczyzny w państwie 
Stalina oraz wskazuie, jak należy ro- 
zumieć miłość do niej. 

„Miłość ojczyzny — to nie ab- 
strakcyjne pojęcie, lecz realna siła 
duchowa, wymagająca organizacji, 
rozwoja i kultury... 

Siła, która zdaniem hrabiego, wy” 
kiucza trockizm. „Trockizm bowiem, 
od samego początku, do jego ostatecz 
ne! transformacji w dywersyjny ban- 
dytyzm, szpiegostwo i frymarczenie 

żywym ciałem. Rosji sowieckiej, za- 
w'erat w sobie regację pojęcia ojezyZ 
ny“. z 

Hrabia rozumuje kategoriami hi- 
storycznymi. Wie on doskonale, że 
leninizm i trockizm, to pojęcia jed- 
nego i tego samego prądu nawskroś 
internacjonalistycznego, negującego 

taką koncepcję ojczyzny, jaką on wy- 
znawał i wyznaje. 

„Cały naród dokonywujący na pe- 
wnym obszarze swój ruch dziejowy”. 
„Przeszłość narodu, teraźniejszość i 
przyszłość”. „Właściwości jego kultu 
ry, jego język, charakter”, wszystka 
to jest „łańcuchem dokonywanych 
przez naród rewolucyj, historycznych 
Skoków i węzłów jego dziejów”. 

Hrabia jest dyplomatą i wie, że je- 
szcze nie przyszedł czas na przewar- 
stwowienie samego Lenina, całego 
leninizmu. To też podciąga on wszyst 
ko pod trockizm i w sposób wyraźny 
używa tego słowa, jako pseudonimu 
leninizmu, pierwszych lat rewolucji i 
pisze „trockizm od samezo początku 
odnosił się z góry, pogardliwie i wro- 

ga w stosunku do mas narodowych 

federacji republik sowieckich. Dla 
trockistów i zinowiewców rewolucją 
paždziernikowa była li tylko tram- 
poliną, z której zamierzali oni uczy 

nić narzędzie swego wywyższenia. 
Narody federacji republik sowieckich 
były traktowane przez nich jak mię: 
so armatnie. Każdy trockista popro- 
stu by nas wyśmiał, gdyby mu wspom 
nieć o takiej „staromodnej tnizerii”; 
jak miłość oiczvzny..." Czy 'nie jasno 
powiedziano? Wszak nie tylko trockiś 

ci, a tym bardziej zinowiewcy, którzy 
byli przeciwnikami awantury paź- 
dziernikowej i opuścili Lenina w 

noe przewrotu październikowego, ale 
przede wszystkim sam Lenin trakto-   wał rewolucję paždziernikową, jako 
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Przed wyjazderm | 
za qiamice 

„KURJER WILEŃSKY” 18.VI 1937 r. 

(Jak powinna wyglądać racjonalna turystyka) 
Żmudny kierat rocznej pracy załacza | 

ostatni swój obrół. Za dzień, za dwa zam 

kną się po raz osłatni w tym roku podwo 

je uczelni. Uczniowie z cenzurkami, abi- 

urienci z małurami, studenci po egzami- 
nach poczują się nagle wolni, rozradowa 

ni, nie wiedzący co robić z nadmiarem 

czasu. Rzesze nauczycieli po wypuszcze- 

niu z uczelni swych gromadek znajdą się 

w fym samym kłopocie. W upalne dni lip 

cowe przyjdą urlopy urzędnicze. 

Co robić z wolnym czasem? 

Starsi panowie pojadą na letniska, za- 
ludnią Podbrodzia, Niemenczyny, wysta- 

wią swe arfretyczno-reumatyczne członki 

na słońce — niech się znęca. 

A młodzi? W nagrodę za pilność i po- 

siępy, na pocieszenie w niepowodzeniu 

(ndsł.”) ruszy gromadnie w świat. Któż z 

młodych nie czytał podróżniczych opo- 

wieści, kto nie zechce doznać osobiście 

przygód i wrażeń, jakie daje jedynie tury 

stuka? 7nacznv procent młodzieży ruszy 

za granicę. O tej chcę mówić. Szczeqól- 

nie obecny rok jest po temų sprzyjajacy, 

choćby ze wzaledu na wysławę paryską. 
Wielu z pośród młodzieży praanełoby 

wyjechać za granicę, ale nie wie, jak nale 
žy przystapič do tej sprawy ze wzgledu 
na różne formalności I z wyjazdu rezyqnu 
Je. Inni uważają, że na wyjazd za grani 
cę mogą sobie pozwolić jedynie jednost- 
ki zamożne. Jeśli chodzi o informacje w 
sprawie łurystyki | wyjazdów  akademi- | 
ków za granicę, to chętnie udziela jej zaw 

sze Polski Akademicki Związek Zbliżenia 
Międzynarodowego „Liga (Wilno, Wiel- 
Ка 17 m. 4), ieśli 7aź chodzi o stronę ma- 
łerialną, o zaooatrzenie wyjeżdżających 

za granicę, to sprawę ię winny wziąć w 

zwe ręce odpowiednie sfery przemysłowo 

handlowe. Jak zagadnienia furystvki są 

- pozwiązywane widzimy na przykładzie na 
szych sąsiadów Czechów I Niemców. Nig 
dzie bodaj łurystyka nie jest tak rozwinię- 
ła, jak w tych dwóch narodach, a łajemni 
ca ich leży w tym, że umieją podróżować 

łanio i podróżując robią Interesy. Jakże 
ło się dzieje? Bardzo prosto, Czech podró 
a aa pieniędzy jedynie na 
opłaty urzędowe | naiwyżej na goracą 
wodę, bo |uż np. cukier, bułkę bedzie 

miał własną, poza fym zaopatruje się wa 
wszystko niezbędne u siebie w domu. 
Bez brakującego szczegółu nie ruszy w 
drogę. A w drodze... jest agentem han- 
ulowym rozmaitych firm. Jak my podró- 
łujemy? Uważamy, że zasadniczą kwesfią 
za pieniądze, bo lakże; trzeba jechać wy 
godnie, przespać się w hotelu, zjeść 
vblad w resfauraeli, bieliznę, drobiazgi 
potrzebne uzuoelnia sie w podrėžy, wię 

cej, — umyślnie nie bierze się nic z do- 
mu, by sobie przywieźć szczególiki i róż 
ne drobiazai zaaraniczne. 

W podróży zdarza się, że przejeżdża 
się przez jakiś kraj, pozosłają pieniądze, 
nie ma co z nimi robić, wydaje się je 

wiedy, byle wydać, kupuje się głupstwa, 
byle się pozbyć niepotrzebnej już obcej , 
waluty. W takich warunkach rzeczywiście | 
Jadą za granicę tylko zamożni I turystyka 
łaka nie ma sensu, bo nie daje wiele ko- 

tzyšci, a jedynie powoduje wywożenie 
pieniędzy z kraju. Wniosek stąd płynie 
"5 

očskocznię, z której będzie można 
przerzucić się do rewolucji wszech- 
światowej. 

, Zresztą pomiędzy Trockim a Le- 
ninem nie było żadnych zasadniczych 
przeciwieństw Co więcej, wówczas, 
gdy Trocki przeciwstawiał się pod- 
pisaniu hańbiącego traktatu brzeskie 
go, rozczłonkowującego imperium 
rosyjskie, Lenin z całą stanowczoś- 
sią nalegał na ten krok, aby tvlko 
ntrzymać władzę aż do wybuchu re- 
wolucji międzynarodowej. która wów 
czas wydawała się tak bliską. Tołstoj 
wie o tym doskonale, wszak wówczes 
po stronie Wrangla. czynnie walczył 
przeciwko zdrajcom ojczyzny. Lecz 
pocóż ruszać umarłych. Po eo przypo 

minać Stalinowi, który tak samo 
szedł ślepo pod komendą Lenina, tę 
wieprzyjemną przeszłość. Czy nie le- 
piej skierować jego wzrok w przys” 
łość i powiedzieć mu wyraźnie. że 

„ „każdv obywatel nie kochaiacy swej 
„Djezyzny — to trockista. dvwersant 
i:sznieg. Taka jest specyficzna i nie- 

zwytłą forma naszei rewolucji. Nie 
pozostawia ona człowieka na jego ta* 
kich Inb innvch abstrakcyjnych. no- 
zeciach. Ona ie rozwiia, poełebia i 
laczy z.życiem Wszystko przechodzi 

poprzez realność, ponrzez rzeczowość, 
wszvstkn lacieznie złe razwiiy | docho 

"zi do konkretnych wniosków. Tak 
bvło z trockizmem. którv przekształ- 
gi4 się w szpiegowską organizacje za” 
bóiców i sprzedawczyków. Tak zda-   rzyło się z sprzedawczykami ojczyz- 

oczywisty, że takich wyjazdów nie powin 
no się popierać, nie można jednak zanie 
chać całkowicie turystyki ze względu na 
jej ogromne znaczenie kształcące, należy 
ją jednak zreformować, zracjonalizowač. 
Zracjonalizowanie to powinno pójść w 
kierunku odpowiedniego przygotowania 
młodzieży, wyjeżdżającej za granicę i też 
wdzięczne pole może mieć właśnie „Li- 

ga” poprzez „Ligę” bowiem wyjeżdża 
gros młodzieży za granicę. Niestety irady 
cja tak nas dziwnie urobiła, że młodzież 
wyjeżdżająca za granicę uważa się za re 
prezentantkę Polski, i to w dodatku za 
reprezentantkę w „urzędowym tonie”. 
Wyjeżdżający młodzieniec słaje się „dy- 
plomałą”, a dyplomację swą rozumie od 
strony kantu dobrze odprasowanych spod 
ni. Maniery bon-ton, et caełera. Niestety 
bardzo często połem siwierdza, że na 
jego „wysokim stylu” mało kto się pozna 
je. Czyby nie lepiej było, gdyby wyjeż- 
dżający za granicę nie robili konkurencji 
oficjalnym  reprezentacjom, a chcieli re- 
prezentować interesy określonych sfer 
społecznych i być wyrazicielami naszej 
ekspansji np. przemysłowej? 

Przed kilku lały płynąc kajakiem po 
Wilii, ujrzałem jakiegoś kajakowicza w 
czerwonej czapeczce. Zainteresowała 
mię owa czapeczka, podpłynąłem bliżej i 
zapyłałem właściciela, co to za czapecz- 
ka? 

— Dalmatynka odrzekł z dumą 
szczęśliwy posiadacz czapeczki. W ubie- 
głym roku, gdy spotkałem na lełnisku 
pod Warszawą takie czapeczki, już wie- 
działem, że to Dalmałynki. Mało tego, bę 
dac w.Jugosławii zaopałrzyłem się w nią 
i iluż chętnych nabywców znalazłbym na 
nie, gdybym miał je do sprzedania. Wy 
cieczka do Jugosławii, w której uczestni- 
czyłem, przywiozła kilkanaście tych cza- 
peczek. Efektowna dalmałyńska „kapa” za 
14 dinarów (około 2 zł.) aż tu dotarta, 

bo się ogólnie podoba. Jugosłowianie 
wiedzą o tym i wszędzle każdemu włyka 
ją ją. Ktokolwiek widział tę czapeczkę, 
prosi znajomych, wyjeżdżających do Ju- 

gosławii, by mu przywiózł czapkę jugo- 
słowiańską. Czapka jugosłowiańska robi 
Jugosławii reklamę, podbija sobie rynki. 
Dinary płyną do Jugosławii. 

Czy może ma kto wątpliwości, że zło 

te polskie nie modą w analogiczny spo- 
sób popłynać do Polski? Jugosławia, kraj 
nieuprzemysłowiony, a potrałił sobie, 
jak na przykładzie tych czapek wykaza- 
łem, zupełnie przypadkiem zdobyć ryn- 
ki. Oczywiście pionierami w zdobywaniu 
łych rynków nie byli przemysłowcy i 
agenci handlowi, a właśni turyści. Czy na- 
si turyści, wyjeżdżający za granicę nie mo 
gą zademonstrować naszych doskonałych 
i efektownych wyrobów, szczególnie wy- 
robów drobnego przemysłu włókiennicze 

lo? 
2 W ubiegłym roku wszedłem do sklepu 
w Splicie w towarzystwie koleżanki. Skle- 
powa zwróciła się do owej koleżanki z 

/ prośbą o pozwolenie obejrzenia torebki 
damskiej. Za chwilę torebka powędrowa 
ła z rąk do rąk wśród znajdujących się w 

, sklepie kupujących. Bardzo się wszystkim 
podobała, pyłano, gdzie można by kupić 
taką torebkę. 

Nie była to luksusowa „zagraniczna” 

ny, zasądzonymi wczoraj na rozstrze* 
lanie. Tak będzie z każdym, kto nie 
zrewiduje swege życia, swego stosun 
ku do ojczyzny, do obowiązku wobec 
ojczyzny”. ' 

Hrabia powia la, że z każdym tak 
będzie, jak z Ziaowiewem, Tucha- 
czewskim i t. d. 4 więć sugeruje Sta- 
linowi w sposóh wyraźny, że i z nim 
to może się przytrafić o ile nie po- 
słucha rad hrahi.go, nfe zrewiduje 
swego życia i stosunku do ojczyzny 
i nie pójdzie na ujęcie „potężnej siły 
duchowej, jaką jext miłość ojczyzny”, 
w ramy nowej „a:ganizacji”, zdolnej 

do zapewnienia „rozwoju i kultury". 
Jeżow bowiem, czy jakiś inny jego 
następca, mogą również i z „blasku 
oczu” Stalina razpoznać w nim wro- 
йн 

Czy pasowany przez hrabiego od 
dawna na nowe wydanie Piotra Wiel 
kiego, Stalin posłucha jego rad i wy- 
ciągnie odpowi :dnie konsekwencje 
polityczne z wvtworzonej. sytuacji? 
Jeżeli bowiem Piotr wielki, mógł być 
jednocześnie i Robespierrem i Bona- 
partym, jak pisał Puszkin. dlaczesóż 
bv uczeń Perrindra miał pozostać li * 
tylko Robesnierrem i nie zrealizować 
wizji primaancilisowej Słonimskiego, 
który tak pa mistrzowsku przedsta- 

wił koronacie Stalina, jako imperato- 
ra proletariatu. 

! Zet. 

| jak chroniczny brak odpowiednich fundu 

  

torebka, ale niezamożna koleżanka sama 
ją sobie sporządziła z małeriałów ludo- 
wych — wileńskich. 

Myślę, że w interesie słer przemysło- 
wo-kupieckich należałoby turystykę wy 
zyskać dla cełów reklamowych I właśnie 
w tym momencie połączyć piękne z po- 
žytecznym. Niezamožny student, udający 
się za granicę powinien by byč odpowied 
nio przez te sfery wyposażony, by być 
żywą reklamą pewnych towarów. Za ty- 
dzień, za dwa setki naszych. studentów 
wyjedzie za granicę z wycieczkami, na 
praktyki naukowe, konsularne, handlowe, 

pobytėwki i f. p. Czy nie mogliby wyje- 
chać w lnianych «wileńskich wyrobach w 
które mogliby się na dogodnych warun 
kach zaopatrzyć? Bardzo chętnie widzą 
naszych słudentów w krajach o niższym 
poziomie kulturalnym 1 przemysłowym. 
Polacy, jako naród wyższej kultury, są tam 
przedmiotem adoracji. Czy przez zwykły 
snobizm ludzie łych krajów nie zechcą ! 
się zaopatrywać w zagraniczne towary, 
które będą naszymi towarami, ale które 
trzeba jakoś zareklamować. Czy firmy od 
powiednie nie zechciałyby o tym pomy- 
śleć jeszcze w tym roku? Myślę, że P. A. 
Z. Z. M. „iLga” mogłaby również stwo- 

rzyć odpowiedni referat i tak, jak kon- 
centruje dotychczas w swym ręku spra- 
wę wyjazdów za granicę dla reprezentacji 
kulturalnej, mogłaby koncentrować ją dla 
reprezentacji i ekspansji gospodarczej, 
pomyślanej jako strona uzupełniająca do 
tychczasową może cokolwiek niezupełnie 
Ilustrującą całokształł naszego życia. Oczy 
wiście wykłuczam potraktowanie sprawy 
w wąskim sensie, uprawiania wyłącznej 
propagandy przemysłu — do łego nie 

Jak należy szukać numeru 

„LOSU LOTERYJNEGO 

skiego Monopolu Loteryjnego, aby na zapy- 
tania graczy, gdzie znajdują się poszukiwa- 
ne przez nich numery losów odpowiadać 
w sposób bardziej szybki i sprawny, wpro 
wadziła nowy system, a mianowicie: zapy- 
tanie gracza kieruje bezpośrednio do właś- 
ciwego kołektora, z odpowiednim poleceniem 
zarezerwowania numeru i r rozumienia się 
z nim. 

System ten dał bardzo dobre rezultaty, 
ale jeżeli dodatnie jego strony dla graczy 
mają działać w całej pełni, nieodzowne jest, 
aby ze swej strony gracz kierował pytania 
w formie umożliwiającej szybką i sprawną 
odpowiedź, przede wszystkim aby zapytanie 
dotyczyło istotnego numeru, na który za: 
m'erza grać, a nie całej serii, z której do- 
piero później któryś sobie wybierze. 

Wobec tego, że zapytania o losy zbiegają 
się wszystkie na przestrzeni 3—4 tygodni i 
dotyczą wielkiej ich iłości, a pomadto nie 
wszyscy kolektorzy podnoszą losy w Dyrek 
cji wcześnie. w interesie graczy zamierzają 
cych grać na kilka numerów leży aby zapy 
tania pisali w sposób umożliwiająry dyrekcji 
szybkie skierowanie ich do odpowiednich 
kelektorów. Jeżeli więc zapytania nadsyłają 
w listach, aby każdy numer z nazwiskiem 
i adresem napisany był na oddzielnej kartce, 
jeżeli piszą na karcie pocztowej, alby kartę 

tę można było rozciąć i części przesłać do 

kolektorów. 

   
Z KOGUTKIEM 

wsuwa ból, sieczenie, nabrzmienie nóg, zmiękcza 
©dciski, które po tej kąpieli dają się usunąć, nawet 
paznokciem. Przepis vżycio na opakowaniu. 

    jest powołana. Alired Kolator. 

  

Na jesieni ubiegłer. roku dyrekcja Pol.“ 

     
     

   

rozpoczyna śię ; 

cągnienie lej klasy 
Śpiesz Mup Eos 

w szczęśliwej kolekturze 

    

Wielka 44 
Wilno Mic Iewlcza 10 

Król rumuński 
zamieszka w Łazienkach 

Kancelaria cywilna Pana Prezy- 
denta R. P. komunikuje, iż Zamek 
Królewski i Pałace Łazienkowski bę- 
dą zamknięte dla publiczności w ok- 
resie od 22 do 30 czerwca r. b. Nie- 
wątpliwie wydane rozporządzenie po 
zestaje w związku z przyjazdem kró- 
la rumuńskiego Karola II, który — 
jak wiadomo — w czasie swego po” 
bytu w Warszawie zamieszka w Pa- 
łacu Łazienkowskim. 

  

  

  

Pożyteczna działalność 
Klubu Motocykiowego Związku Strzeleckiego w Wilnie 

Hasło motoryzacji wchodzi nam coraz 

bardziej w krew, mimo różnych przeszkód 

szów, lub obawa przed obecnym stanem 

naszych dróg. Grono miłośników i amato 

rów kupna motocyklu zwiększa się z każ- 

dym dniem, bo na rynku pojawiają się 

znacznie łańsze maszyny. No i drogi też 

— chociaż zwolna — coraz bardziej po 

prawiają się na Wileńszczyźnie, w ogóle 

na Kresach. 

Każdy obywalel wie, że rozwój moło 

ryzacji — jest najbardziej aktualną spra 
wą naszego życia państwowego. 

Wprawdzie motoryzacja w Wileńszczyź 

nie i Wilnie stoi na niskim poziomie | w 

porównaniu z woj. zachodnimi znajduje- 

my się na szarym końcu — to jednak nie 

znaczy, abyśmy nie robili w tej dziedzinie 
słałych postępów naprzód. Najbardziej w 
propagowaniu motoryzacji Wilna i prowin 

cji wyróżnił się Klub Motocyklowy Związ 

ku Strzeleckiego, powstały w Wilnie w 
1933 r. Klub ten w krótkim czasie zdołał 
poważnie podciągnąć wzwyż akcję moto 
ryzacyjną w Wilnie i przygotować liczne 

zastępy młodzieży do samodzielnego pro 
wadzenia wozów mechanicznych. 

Organizacja zdołała skupić w samym 
Wilnie 40 maszyn, przy czym założyć sek 
cje terenowe w Lidzie, Postawach, Oszmia 
nie i Mołodecznie łącznie ze 140 maszy 
nami. Akcję swą Klub prowadzi skromny 
mi środkami, gdyby czynniki miarodajne 
zechciały wydatnie poprzeć zamierzenia 
organizacji I przyjść z pomocą materialną 
krzewicielom motoryzacji — to rozwój ten 
byłby o wiele pomyślniejszy. Kierownict- 
wo Klubu na czele z prezesem mjr. Ożo- 
giem i kpt. sportowym  Znajdziłowskim   nie zrażając się rezerwą odnośnych czyn 

ników i nie pokładając rąk oraz nie tra 

cąc wiary w pomyślniejsze jutro uruchomi 

ło pierwszy w Wilnie bezpłatny dwumie 
sięczny kurs teoretyczny dla przedpoboro 
wych i rezerwistów. Kurs ukończyło z górą 
100 osób, w tym 60 uczniów 7-ch klas 
szkół średnich, którzy za zezwoleniem | 
poparciem kuratora Okręgu Szkolnego p. 
Godeckiego raźno wzięli się do pracy. 
Wytrawni wykładowcy — Oficerowie Bro 
ni Pancernej, natrafili na bardzo wdzięcz 

ne audytorium. Młodzież x zapałem za- |. 
brała sią do dzieła, wykazując ogromne 
postępy i przysposobiła sobie szybko wy 
sokie kwalifikacje — kierowców wozów 
mołorowych przy jednoczesnym wysokim 

  

Z książek pochodzi 
inteligencja narodu. 

A. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wilno, Jagiellońska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wybór książek 

Nowcści, klasyczne, lekiura szkolna, 
naukowe 1 w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne 

vrr 

  

zaawansowaniu technicznym. 
! Przeprowadzono również. praktyczne 
wyszkolenie — wprawdzie z dużymi prze 
szkodami, gdyż Klub ani słuchacze nie 
rozporządzają odpowiednimi środkami 
pieniężnymi, chociażby na zakup materia 

łów pędnych. Pomagają nieco władze 

| wojskowe, lecz w niadostaiecznym stop- 

niu, Czynniki miarodajne — nie bardzo 

fpieszą się z pomocą. A szkoda! Klub bo 
wiem dzięki współpracy oficerów Broni 

Pancernej, ma jak najlepsze widoki roz 

woju, chociażby przez organizowanie rai 

dów terenowych, międzymiastowych i sła 

łych ćwiczeń. Trzeba było widzieć na 

osłałnim raidzie uczestników, kiedy prze- 

szło 330 klm. trasy przybyli w znakomi 

łej formie, forsując przeszkody z Išcie 

strzeleckim zapałem i animuszem. Trzeba 

wiedzieć, że Klub Motocyklowy Z. S. 

działalnością swoją urabia ducha młode 

go obywatela, szkoląc go przygolowaw- 

czo do późniejszej jego służby wojsko- 

wej, szkoląc strzelca — mołorowca i do 

prawdy zasługuje na poparcie ze stro- 

ny władz chociażby ze względu na przy 

świecający mu wysoki cel obywatelsko-na 

rodowy oraz ze względu na tak aktualne 

| obecnie zagadnienie obronności państwa. 
- [OR 

Zajście na ulicy Niemieckiej 
Ojciec „drugoroczniaka” napadł na nauczyciela gimnazjalnego 

Wieczorem w bramie domu nr. 3 przy 
ulicy Niemieckiej miało miejsce gorszące 
zajście: 

Na wychodzącego z bramy, zam. w 
tym domu nauczyciela gimnazjum Słowac 
kiego p. Stefana Oswiecimskiego, napadł 

Otwarcie II Kursu Handlu Straganiarskiego 
T-wa Oświaty Zawodowej w Wilnie 

Dn. 16 b. m. o godz. 18 nastąpiło otwar- 

cie drugiego Kursu Handlu Straganiarskiego 

T-wa Oświaty Zawodowej w Wilnie. 
Na otwarciu obecni byli pp. nacz. wydz. 

spo!.-polit. Wił Urz. Wojew, Jasiński, do- 

wńódca pułku KOP Wilejka, wicedyrektor 

Izby Przem.-Handl. w Wilnie Tański oraz 

wielu wykładowców na kursie. Z ramienia 

Kuratorium Wileńskiego p. wizytator Luka- 

szewicz, nacz. wydz. szkolnictwa zawodowe- 

go Kuratorium Lwowskiego oraz dyr. Szko 

ty Rolniczej w Łuczaju. 

Otwarcie kursu zagaił prof. dr. Jagmin, 

nawiązując do słów wypowiedzianych na 

1ym kursie, który przygotował do handlu 

atraganiarskiego 28 osób, — „ten tylko może 

sięgnąć po laskę marszałka, kto uprzednio   nosił tornister żołnierza. — Ten będzie dob 

rym kupcem, kto zaczął od nizin, poznał w 

praktyce wszystkie szczeble handlu", 

Obszerny referat p. t. „Handel siraganiar 

ski na Wileńszczyźnie i możliwości jego roz 
woju* wygłosił kierownik kursów straganiar 

sżich Z. Sikorski, 

Następnie zabrał głos dyr. Tański, czło- 

nek zarządu T-wa Oświaty Zawod., apelując 

do słuchaczów kursu, by jak najwięcej przy- 

kładali się do nauki, aby mogli dużo skorzy- 

stać z wykładów kierownika kursu Sikorskie 

go i wszystkich wykładowców, gdyż kurs ten 

pomoże im stać się pożytecznymi obywatela- 

mu państwa. 

Na kurs było zgłoszonych 64 kandydatów. 

P:zyjęto 86 z powiatów wiłeńsko-trockiego, 

o:zmiańskiego i mołodeczańskiego. 

jakiś osobnik i uderzył go dwukrotnie pię 

ścią po głowie. 
Krzyki napadniętego zwabiły przechod 

niów I policjanta, który napastnika za- 

trzymał. Okazał się nim niejaki Z. P. 

zam. przy ul. Wielkiej 12. 

Dochodzenie wykazało, że powodem 

napaści było to, że syn Z. P., uczęsz- 

czający do glmnazjum Słowackiego, nie 

został promowany do następnej klasy, 

przy czym p. Oswiecimski wystawił mu 

niezadawalający stopień, który przyczynił 

się do decyzji Rady Pedagogicznej 

‚ Sprawą tą zalnteresował się wiceproku 

rafor na miasto Wilno, p. Wolski, który 

wszczął przeciwko napastnikowi docho- 

dzenie z urzędu. (<). 

Położył się z rozpaczy 
na szynzch 

25 ub. m. na forze kolejki koło Brasła 

wla został przejechany 22-letni Jan Szam 

szon. Obecnie wyjaśniło się, że przyczyną 

samobójstwa była niechęć do życia z po 

wodu braku pracy | środków na utrzyma 

nie matki kaleki I slostry umysłowo cho- 

tej. Szamszon upił się do nleprzytomności 

i położył się na torze.  
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Wiosenne święta młodzieży 
Celem wykorzystania wartości wycho- | 

wawczej pieśni, muzyki i tańców ludo- 
wych, tudzież ich propagowania wśród 
szerokich mas ludności wiejskiej, powiało 
wa komisja oświały pozaszkołnej oraz wła 
dze szkolne od kilku już łat organizują w 
powiecie postawskim ł. zw. wiosenne 
święta młodzieży. Jest to wznowienie sta 
todawnych zwyczajów, polegających na 
wiłaniu wiosny. 

Święta te organizowane są w niedzie 
lę i dnie świąteczne na świeżym powie- 
trzu, przy czym wykorzystywane są jako 
tereny piękne polany leśne lub boiska 
sportowe. Program tych świąt wypełnia 
cały dzień od rana do późnego wieczo- 
ru. W niektórych miejscowościach, np. Du 
niłowiczach wiosenne święto było zakoń- 
czone widowiskiem regionalnym  „Kupa-   ła", 

W roku bieżącym wiosenne święta mło 
dzieży odbyły się w 15 miejscowościach 
powiatu. Na program ich złożyły się wy- 
stępy chórów zespołowych (szkolnych ! 
pozaszkolnych) kapel ludowych, insceni- 
zacje, tańce ludowe oraz zabawy i gry 
sportowe. Szczególnie interesująco wypa 
dło święto młodzieży dnia 13 bm. w Po- 
stawach. Nader miłe wrażenie zrobił wy- 
stęp dziewcząt ze szkoły powszechnej 
wsi Wasiliny, ze względu na jednolite 
Iniane stroje, zdobione haftem o moty- 
wach regionalnych. 

Wspomniane święta zdobyły sobie 
Już duże uznanie wśród tutejszej ludności, 
czego dowodem jest wielka liczba wi- 
dzów przybywających nawet z odległych 
miejscowości. Według obliczeń, w roku 
bieżącym w świętach tych wzięło udział 
z górą 15 tys. osób. 

Muzeum Ziemi Dziśnieńskiej 
W roku 1931 z inicjatywy głębockiego | taryzacji zbiorów muzealnych według za- 
oddziału polskiego t-wa krajoznawczego 
założone zostało w Głębokiem „Muzeum 
Ziemi Dziśnieńskiej". Dzięki słaraniom 
członków zarządu dotychczas zdołano 
zgromadzić w muzeum 379 eksponatów 
grzyrodniczych, 139 eksponatów archeolo 
gicznych, etnologicznych i historycznych, 
203 różne książki, dokumenty i broszury, 
285 fotografij widokówek i obrazów oraz 
599 sztuk różnych monet i banknotów. 

Kustosz muzeum inż. Leonard Piekar- 
ski, przysłąnił obecnie przy pomocy ucz- | 
niów miejscowego gimnazjum do inwen | 

sad ogólnie przyjętych. W celu udostęp 
nienła posiadanych zbiorów muzealnych 
szerszym warstwom społeczeństwa, zarząd 
czyni starania o wyszukanie odpowiednie 
go lokalu, (Zbiory te dotychczas mieszczą 
się w sali wydziału powiatowego). 

Należy z uznaniem podkreślić inicja- 
tywę zarządu P. T. K. w kierunku powięk- 
szenia zbiorów, albowiem gromadzenie 
różnych przedmiotów z powiatu dziśnień 
skiego o wartości muzealnej stworzy w 
„przyszłości trwały pomnik kultury przod- 
ków. 

Choroby na Wileńszczyźnie 
Wykaz zachorowań i zgonów na cho- 

roby zakaźne i inne, występujące nagmin 
nie w woj. wileńskim w czasie od £ do 
12 bm. 

W tym czasie zanotowano. (56 wypad 
kėw iaalicy, 62 (w tym 1 zgon) odry, 36 
(w tym 7 zgonów) gruźlicy; 10 (w tym 1 
zgon) nagm. zapałenie opon mózg.-rdze 

| niowych, 8 (w tym 1 zgon) błonicy, 8 (w 
łym 1 zgon) duru plamistego, 6 (w tym 1 
zaon) duru brzusznego, 6 płonicy,.6 róży, 
S krzłuśca, 3 (w łym i zgon), 3 zakażenia 
połogowego, 2 pokąsania przez zwierzę 
ta podejrzane o wściekliznę, 2 nagm. za 
palenia przyuszn., 1 ospy wietrznej, 1 gry 
.py. R 

Utomnejli 
12 b. m., o godz 12, utonął w czasie ką- | pieli w Straczance, gm. żukojńskiej, kolo | 

mlyna Stracza, 11-letni Konstanty Łukasze- | 
wiez ze Znachar, gm. żukojńskiej, Zwłoki 
wydobyto o godz. 19,25 | oddano rodzienm. 

11 b. m. © ;poz. 16-0] utonął w czasie 
kąpieli w jertorze Sito. na obszarze emu - 

„ dryświaekiej, 16-letni -Mieezysław Woronec- 
ki, syn rolnika, zam w kol. Jełańcc, gminy 
brasławskiej, Zwłoki wycobyta. 

13 b. m, w grz. .popondniowych, u*.- 
nął w jez Miastro (gm. miadzipiskaj 29-letni 

Józef Kołosowski, mieszkaniec Miadzioła. 
Kołosowski udał się na przejażdżkę kaja- 
kiem w towarzystwie -16-letniego Jana Sła- 
tnwieza, również z Miadzłoła I wywrócił 
się. Zwłok dotychczas nie odnalezłoho. Sla- 
bowiez dopłynał do brzegu. 

15 b. m. 13-let'v Tatlnna Korpikówna 
ze wsi Dobry Bór utonęła w czasie kąpieli 
w Śwęzarze. Po upływie godziny zw'oki je! 
wydobyto. Korpikówra pasła bydło nad brze 
giem i weszła ro rzeki z zamiarem wyką- 
pania się, W czasie kąpieli złapał ją kasez. 

В «» # 6в т>а 
10 b. m. około godz, 11, powstał peżaz lasn około wsi Bór Wielki, ka kaśntek | 

skiej, Oraliło się drzewo na przestrzeni 1 ha, Straty wynoszą zł. 100. Las Jest własnością Wiktora Świdy, zam. w Gdyni. Pożar uga- | sHa łudność Boru Wielkiego. Pożar powstał 
wskutek porzucenia - niedopaika pap'ennaa przez przechodnia, który szerił drogą prowa dzycą z Rajówkł do Kraśnego. 

l 9 b. m., o godz. 24-€ buchł ża Ogrodnikach, in. Ua Spalil się do | mieszkalny że sprzętami dlorowymi i chlew. | Poszkodowany, 72-letni Emilian Cichończyk 
obl'cza straty ua zł. 1.150. Badynk; były asckurowane vn zl. 600. Syn właściciela. Wło gzimierz €'chończyk doznał lekkiego ropa- nzenia i skierowano gp do Iekarza. Pożar został ugaszony przy pomocy efrziała waoj- skowego, siražy pożarnej z Dubrowa oraz miejscowej Indności. 

13 b. m. spalila się łaźnia w Lewkowie, 
gm. duniłowiekiej, należąca Ch M. Rąbalskie 
ge. Poszkodowany oblicza straty na zł. 200. 

15 bm. ok. godz. 23 powstał pożar w 
<€hlewie Jana Sukocza w Mikplench gminy 

      
        

  

miadziełskiej. Pożar rozszerzył się i na inne 
budynki. Spelito się 5- domów mieszkalnych, 
5 ehiewów i 1 spichru oraz 5 krów, 3 świnie 
I 6 owiec. Poszkočowani obliezają straty na 
z! 15.000. W czasie pržaru doznali lekkiego 
paparzen'a 60-letnia Paraskiewa Suhoczowa 
i 17-letni Mikołaj Subocz. Przypuszczają, że 
przyczyną pożara było zaprószenie ognia 
w jednym z chlewów przez domowników. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W KOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kuriera wiieńsk,* 
ЕЕ 15% rabatu 

"odpowiada wymaganiom szkoły nowocze 

  

„KURJER WILEŃSKY* 18.V1 1037 r. 

Rada miejska i zarząd gminy w dowogródku 

W dniu 15 bm. na mocy decyzji woje 
wody nowogródzkiego powziętej zgod- 
nie z opinią Wydziału Wojewódzkicgo, 
rozwiązana została Rada Miejska Nowo- 
gródka. Rozwiązana rada na swoim ostat 
nim posiedzeniu sama stwierdziła, że nie 

odzwierciadla stosunków wśród społe- 
czeństwa wobec ustąpienia poważnej częś 
ci radnych, głównie chrześcijan. 

Jednocześnie wojewoda nowogródzki 
rozwiązał zarząd gminy wiejskiej w Nowo 
gródku. 

Postawy 
— NA KONGRES ZW. MŁ. WSI. Na 

Kongres Związku Młodej Wsi, który, jak 
wiadomo, odbędzie się w Warszawie w 

dniu 19 — 20 czerwca rb. wyjedzie z po- 
wiafu postawskiego grupa młodzieży w 
ilości 70 osób, stanowiąca chór i kapelę 
ludową. Chór ten zę względu na pierwsze 
miejsce, jakie uzyskał w ogólnej klasyfika 
cji, będzie reprezentował spiew i muzykę 
ludową Wileńszczyzny. 

Dnia 18 bm. chór ten występi w Wil- 
nie przed mikrofonem Polskiego Radia, 
19 i 20 bm. — w Teatrze Wielkim w War- 
szawie. 3 

— GIMNAZIUM ROZWIJA SIĘ. Szyb 
ki rozwój powstałego w roku ub. gimnaz 
jum posławskiego świadczy najlepiej, że 
sprawa szkoły średniej w Posławach była 
całkowicie dojrzała. Jak było wzmianka 

wane w prasie — gimnazjum fo, że wzglę 
du na jego wysoki poziom, uzyskało obe 
cnie pełne prawa szkół średnich. 

W roku bieżącym zgłosiło się do 
wstępnych egzaminów około 70 kandyda- 

tów, należy więc przypuszczać, że podob 

nie, jak w-roku ubiegłym będą uruchomio 
ne 2 równoległe 1-sze klasy. 

Najbardziej palącą kwestią, warunku- 
jącą pomyślny rozwój uczelni, jest sprawa 
nowego gmachu, gdyż dotychczasowy, 
jakkolwiek posiadający dawne, sięgające 
czasów Rzeczypospolitej przedrozbioro- 
wej, tradycje Kolegium OO. Pijarów, nie 

snej. Dzięki sprężystym staraniom Zarzą- 
du T-wa Oświata, do którego gimnazjum 
należy, są już zakładane fundamenty pod 
nowy gmach. : 

Nieśwież 
— Inwalidzi wojenni pracują. W Nieświe- 

ži odbyło się walūe zgromadzenie członków 

Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wa 

įennych R. P., na który przybyło ponad 250 

osób. 

W. zebraniu wzięli. udział w charakterze 

gości: przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego 

w Nowogródku p. Ludwik Humpola, przed- 

stawiciel wojska p. maior Dilenius, przed 

stawiciel Towarzystwa Weteranów Powstań 

Narodowych p. Kondratowicz, przedstawiciel 

Zurządu Okręgowego Związku Inwalidów 

Wojennych pp Szulakowski i Birula oraz 

prezesi sąsiednich Kół Inwalidów Nowogród 

ka, Lidy, Raranowicz i Wilna, przytym de- 

legacje z Lidy i Wilna ze sztandarami. 

Zgromadzenie rozpoczęło się o godz 9 
nabożeństwem w miejscowym kościele far- 

uvm, poczym uczestnicy pochodem z towa- 

rzyszeniem orkiestry 27 p. ułanów udali się 

do sali obrad w Ratuszu. Po drodze złożyli 

w'eniec przed pomnikiem po poległych za 
Oiczyznę. 

Obrady rozpoczęto o godz. 11 oddaniem 

hołdu Wodzom Narodu. Przewodnictwo za 

brania objął delegat Zarządu Okręgowego 
Zw Inwalidów p. Tadeusz Szułakowski, 

Ze sprawozdania, złożonego przez kierow 

nika sekretariatu wynika, że Koło Inwalidów 
w Nieświeżu liczy 340 członków opłacają- 

cych regularnie składki członkowskie oraz 

200 uprawnionych inwalidów i wdów, którzy 

rent nie otrzymują i chociaż formalnie nale 

łą do organizacji, to składck nie płacą. z 

powodu trudnych warunków materialnych.   

Pozatym wszyscy bez wyjątku inwalidzi na- 

ieźą, jako członkowie zwyczajni do LOPP, 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, większość po- 

aadto należy do PCK, Towarzystwa Budowy 

Szkół Powszechnych i innych organizacyj 

społecznych. 

Z dalszego sprawozdania wynika, że Koło 

prowadzi sekretariat, który załatwia wszyst 

kro sprawy inwalidzkie w dziedzinie zaopa- 

trzenia inwalidzkiego oraz udziela pomocy 

materialnej dla najbiedniejszych członków. 

olacza opieką wszystkie ofiary wojny oraz 

prowadzi pracę wychowawczo-obywatelską 

wśród samych członków i ich rodzin. Po 

"sprawozdaniu wywi ,zała się dyskusja, w wy 

uiku której sprawozdanie zostało przyjęte 

do wiadomości. Następnie przyjęto budżet 
według wniesionego projektu w sumie około 

8.000 zł. 

Władz Zarządu Koła nie wybrano, lecz 

postanowiono utrzymać Zarząd jednoosoho- 

wy z p. Stefanem Jańskim jako kierowni 
kiem Koła na czele. 

Po przyjęciu wniosków i rezołucji zebra 

nie uchwaliło wysłać depesze hołdownicze 
Na zakończenie odbył się wspólny obiad. w 

którym oprócz gości wzięło udział 210 człon 

ków organizacji. 

Wilelka pow, 
— Założenie kamienia węgielnego pod 

budynek szkoły żydowskiej odbyło się w W. 

leice w dniu 13 czerwca. Na uroczystość 

„lrzybyło bardzo licznie społeczeństwo ży 

dowskie, przedstawiciele władz i prasy. No 
wa szkoła powszechna buduje się w cen- 

trum miasta, w pobliżu bożnie, gdyż został 

zmieniony początkowy projekt wzniesienia 

budynku tuż koło Zarządu Miejskiego. Do 

lychczas dzłatwa żydowska uczy się w bu 

dynku wynajętym, nie nadającym się zupeł 

nio do celów szkolnych. 

Z Słonimskiego 
da Lisckewa 

W związku z otwarciem wysławy pra 
cy i kulfury wsi w Liskowie w powiecie 
słonimskim powsłały komiłeły gminne pro 
pagandy tej wystawy które też przyjmują 
zapisy na zbiorowy wyjazd do Liskowa w 
celu zwiedzenia wystawy. Termin zapisów 
ustaje z dniem 20 bm. 

Koszty uczestnictwa wynoszą zł. 18,30 
od osoby. Policzone są w tym przejazdy 
koleja. opłała wstępu na wystawę, dojaz- 
dy z Opatówka do Liskowa autobusem i z 
powrotem, noclegi i dwudniowe wyżywie 
nie, Odjazd pociągu popularnego nastą 
pi w dniu 3 lipca. powrót zaś (przyjazd 
do Słonima) 5 lipca br. 
EPPTRPZZOZNZWOZE DAJ 

  

Smargonie 
— UZUPEŁNIENIE. W związku z po- 

daniem nazwisk absolwentów kl. Ill miej 

scowej szkoły handłowej pominęliśmy 
przez przeoczenie nazwisko Jana Urbielie 
wicza z Mołodeczna. 

— Rozpoczęcie akcji budowy Domu 
Parafialnego. Z inicjatywy ks. prob. Bier- 
nackiego zosłało w ub. tydzień zwołare 
zebranie miejscowych  obywaleli, aby 
czynnie zapoczątkować budowę domu pa 
rafialnego. Ks. proboszcz zamierza w tym 
celu rozbierać ruiny b. kościoła przy trak 
cie mołodeczańskim i cegłę tę zużyć na 
budowę domu. Celem uzyskania pierw- 
szej, niezbędnej gotówki na zapoczątko 
wanie prac wstępnych, „postanowiono 

urządzić loterię fantową. 

— Nowy zarząd L. M. i K. W ub. ty- 

dzień po ustąpieniu starego zarządu na 

walnym zebraniu miejscowej Ligi Mor- 

skiej i Kolonialnej wybrano nowy zarząd 

w skład którego weszli: sędzia Choroszu 
cha jako przewodniczący, p. Kudlicki ja- 
ko sekrełarz oraz Putyrski jako skarhnik. 
Sekcje gospodarczą powierzono p. Szu- 

towiczowi. L. M. i K. przystępuje obecnie 

do prac nad należytym zorganizowaniem 

Dnia Morza. 

— święto Pieśni połączone z Dniem 
Spółdzielczości. Ze względu na to, że 

aminne Święto Pieśni przypadło na 

Dzień Spółdzielczości postanowili organi 
załorowie urządzić obie uroczystości ra- 

zem. W ub. niedzielę po nabożeństwie 

ułformowano pochód, który z orkiestrą 

miejscowej straży pożarnej na czele prze 

maszerował po ulicach miasta, udając się 
na boisko miejskie. W pochodzie riesio 

no transparenły propagujęce spół 'ziel- 
czość. Na boisku zebrało się bardzo wiele 

osób i młodzieży. Wysłuchano przemó- 

vienia p. dr Jasiewicza o znaczeniu spół 
dzielczości po czym połaczone chóry mło 
Aziežv zaśpiewały Hvmn państwowy. 

Właściwe Święto Pieśni zainaugurował 
kierownik szkoły powsz. p. Jantos przemó 
wieniem, po którym rozpoczeły się wy- 

słępy chórów dziecięcych szkół gminy 
'morqońskiei. Na uwagę zasługiwały chó 
ry szkół z Bajb, Narot, Sućkowa,, chóry 

młodzieży pozaszkolnej z Smorgoń i Rud 

ni oraz chór miejscowej szkoły powsz 

pod bałuta p. Piekarskiego. Również pięk 
nie wypadły produkcje muzyczna miejsco 
wej szkoły handlowej, gra małego cymba 
fisty i skrzypka z Przewozu oraz gimnasty 

ka rytmiczna do pieśni: „Nasz Bałtyk” 
żeńskiej drużyny harcerskiej. Po wyczerpa 

niu tych punktów programu odbyły się na 

specjalnie przygotowanej podłodze poka 
zy tańców ludowych poszczególnych 
szkół z terenu i miejscowej oraz gimnasty 

ka ze śpiewem. Uroczystość uświetnił rów 
nież specjalny samolot LOPP który, prze 
latując nad boiskiem rozrzucił ulotki o 
Dniu Spółdzielczości. Po popisach mło- 

dzieży szkolnej odbyła się bezpłatna za 
bawa ludowa, do której przygrywały 
miejscowe orkiestry, Przy pięknej poao 

dzie bawiono się na boisku sportowym 
ochoczo do późnej nocy. Oby takich do 
brze zoraanizowanych świąt było u nas 

jak najwięcej 
Ei Ųų 

  

  

Panorama Piekar Śląskich. 

    Mignon G. Eberhart 
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— Ma pan wrażenie, że nie? Dziwne. Czy tam 
nie ma portiera, windziarza...? 

— Był nocny dyżurny, ale siedział w kancelarii 

nad rachunkami. Bardzo dobry rachmistrz. 
— I nikogo innego? 

— Nie widziałem. Było bardzo gorąco. Chłopak 
od windy wyszedł pewnie się czegoś napić. W każ- 
za razie nie przypominam sobie, żebym kogo wi- 
dział. 

— Na którym piętrze pan mieszka? 

—— Na jedenastym. 

— Wziął pan windę? 
— Naturalnie. 

— Pan się zna na windach? 

Kenwood Ladd musiał sobie powiedzieć z góry. 
że będzie nad sobą panował, cokolwiek usłyszy. Mu- 
siał być przygotowany na pewne komentarze. Jego 
przyjaźń z panią Harrigan nie mogła ujść powszech- 
nej uwagi. Ale tu się poślizgnął. 

— Co pan przez to rozumie? — zapytał ostro 
Czoło miał spokojne, ale oczy trochę zmącone. Nagle 
poczułam dla niego sympatię. 

— To, co mówię. Zna się par na windach? 

Architekt wyjął wolno papierośnicę, wybrał papie- 
rósa i zapalił, Uczynił to jakby machinalnie. Niezado- 
wolenia, jakie zamigotało w aksamitnych oczach dok- 
tora, nie zauważył. 

— Tak jak wszyscy — odpowiedział, osłaniając 
twarz błękitną smużką dymu. — Jeżeli panu idzie o to 
czy mogę się obejść bez windziarza, to tak. Zresztą 
w naszej kamienicy chłopcy od wind to synekurzyści. 

” 

  

— Czy w drodze do domu nie wstąpił pan do ja- 
kiej apteki, kiosku z wodą sodową, lub trafiki? 

W tym momencie w opanowanej twarzy Lada 
mignął przelotnie dziwny wyraz, a mnie się wydało, 
że jego czujfie, szarobłękitne oczy zaszły mgłą trwogi 

— Nie — odpowiedział spokojnie. „ 
— To szkoda. Może pan tego pożałować. / 

— Jak mam to rozumieć? 

— Tak, że nikt nie widział pana wychodzącega 

ze szpitala i że o północy mąż kobiety, u której pan 
był z wizytą, zginął z ręki mordercy. 

Na twarzy Ladda odbił się, o, dziwo! słaby. lecz 

zupełnie widoczny wyraz ulgi. Tak słaby, że trudna 

go po prostu opisać. Tylko naciągnięte mięśnie ust 
jakby się rozłuźniły, a ręka, trzymająca papieros wy- 
onała szybki, niemał swobodny gest. Jako skutek 

groźnego niedomówienia sierżanta była to reakcja do- 
syć oryginalna. 

— 0, spodziewałem się tego. Ale pan na tym tro- 
pie nie nie wskóra, sierżancie. Ja nie zamordowałem 
doktora Harrigana. 

— Nie? Ale ktoś musiał to zrobić. 

— Nie wątpię. I sądząc z pism, nie sfuszerował 

Na ten żartobliwy ton moja sympatia osłabła. Póź- 

niej zrozumiałam, że była to właściwie poza nie tyle 
żartobliwa, co wyzywająca. 

— Nie sfuszerował — rzekł miękko dr Kunce 
nieruchomy jak posąg, z wyjątkiem ręki, gładzącej 
jedwabną bródkę i czujnych, ostrożnych źrenic. — 
Potrzeba nam pańskiego alibi — ciągnął mile. — 
Przecież pan go nam może dostarczyć. Pan rozumie,   

EET I STT NT OOOO PEEETZODSEZTO 

że to tylko formalność. Policja musi wiedzieć, jakie 
osoby znajdowały się w pobliżu... 

— Miejsca zbrodni? — dokończył Ladd. — Do- 

brze, zastanowię się. 

— Tylko niech pan aby nie zmyśla — rzekł sier- 

żant, nierad z uspokajającej uwagi doktora i zaniepo- 

kojony, że mu to popsuje szyki. = "To morderstwo, 

pan rozumie? Morderstwo i porwanie. Morderstwo па 

pewno. Nie bawimy się w żadne grzeczności. To nie 

to samo, co katastrofa samochodowa. 

Sierżant pozwolił sobie na zbyt mocną ironię. 
Ladd zarumienił się dziwnie, z czym było mu do twa-' 

rzy. Pod jego nowoczesną maską obojętności kryła 
się sympatyczna młodzieńczość. Był jeszcze na tyle 

młody, że wiedząc o tym, irytował się na siebie, że 
jest taki wrażliwy. 

— Spodziewałem się, że pan będzie się mnie cze: 

piał — rzekł ostro. — Byłaby dobra sensacja gazeciare 

ska, nieprawda? Ludzie lubią takie rzeczy. Czy to ro. 

bi policji reklamę wobec szerszej publiczności? | 

Dr Kunce zakasłał delikatnie. 

— Ależ panie, to tylko formalność, wh 

— Niech pan nie kręci, bo nic panu z tego nie 

przyjdzie — rzekł surowo sierżant. — I co się tyczy 

tamtego, czy pan się nie obwoził z cudzą żoną, co? 

— Och, na Boga! — rzekł młody człowiek. — To 
nie jest — nie było tak, jak pan myśli. Nie — zaprze- 
czył spokojnie. 

(D. . п) 

A
d
i
s
 
A
l



17
7 KRONIKA 

wył 

CZBRWIEC 

18 Wschód słońca — g. 2 m. 43 

R Zachód słońca — g. 7 m. 55 CE A 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wiinie z dn. 17.V1 1937 r. 

Ciśnienie — 758 
Temp. sredn. -+23 
Temp. najw. "+27 
Temp. najn. +13 

g Opad — 
Wiatr — południowo-wschodni _ 
Tend. barom. -> lekki spadek 
Uwaga — pochmurno ji 

Dziś Marka i Marcellina 
Jutro Gerwazego i Protazego 

  

    

— Przewidywany przebieg pogody 

w-g PIM. do wieczora 18 bm.: 
IW zachodniej połowie kraju pogoda o 

xachmurzeniu zmiennym z przelołnymi de 

„Jzczami, poza tym. na ogół pochmurno i 
fgeszcze oraz skłonność do burz, 

W całym kraju chłodno. 
Umiarkowane | porywiste wiatry pół- 

hocno-zachodnie. : z 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
„apieki: 

; 1) Nałęcza (Jagiellońska 1); 2) S-ów 
Augustowskiego. (Kijowska. 2); 3) Romec- 

.,klego I Zielańca (Wileńska 8); 4) Frum- 
-kinów) Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego 
(Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
1 Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne, 

Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

KOŚCIELNA. 

— Wyświęcenie dinkonów. W dniu 
20 bm. J. E. ks. arcybiskup metropolita 
wileński Jałbrzykowski dokona w Bazyli- 
ce,,Katedralnej. uroczystego. akiu wyświę 
cenia 15 diakonów archidiecezji wileń- 
skiej. | NE . si i 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
== Walne zebranie dorożkarzy wileń 

skich. Onegdaj odbyło się walne zebra- 
nie Chrześcijańskiego Zw. Dorożkarzy Wi 
leńskich. Związek mimo napotykanych 
trudności rozwija się bardzo pomyślnie, 
liczą cobecnie ponad 200 członków. — 
wing wkrótce ufunduje własny sztan- 

В 
Przy sposobności należy podnieść, że 

niektórzy dorożkarze narzekają na bojko! 
dorożkarzy chrześcijan, jaki ma wobec 
nich stosować ludność żydowska. 

— Tydzień poradniciwa. izba Rzemieśl 
- nlcza w Wilnie (Gdańska 6) w dniach 21 
| 1—28 czerwca rb. organizuje „Tydzień Po 

radniciwa. Zawodowego”. W tym czasie 
udzielane będą młodzieży tudzięż ich ro- 
dzicom i wychowawcom porady, dotyczą 
ce wyboru zawodu w rzemiosłach. Kandy 

* daci na ierminatorów zosłaną szcżegóło- 
— wo poinformowani o warunkach pracy I o 
korzyściach, jakie osiągnąć można w posz 
czególnych zawodach oraz poddani zosta |- 
ną wszechstronnym badaniom psychotech 
nicznym, wykazującym przydatność kandy 

" data do obranego zawodu. ' 

$ 

Porady uzupełnione będą pokazami 
wyrobów -rzemieślniczych. izba wzywa ro 
dziców i wychowawców o przybycie ze 
swymi dziećmi i wychowankami na po-. 
rady, które się odbywać będą w lokalu 
lzby codziennie w dniach wymienionych 
od godz. 9 do godz. 14. 

ROZNE 

— Konsulat Łoiewski w Wilnie powia 
damia „że dnia 23 i 24 czerwca będzie 
nieczynny z powodu świąt łotewskich. 

— Wilnłanie poznajcie Wilno! — Naj 
bliższa niedzielna wycieczka zwiedzi Wy 

siawę Obrażów malarzy warszawskch i 
centralę telefoniczną w Wilnie, Wszyscy. 
uczestnicy muszą bezwzględnie posiadać 
ze sobą dowody osobiste. 

/_ Zbiórka jak zawsze w ogródku przed 
Bazyliką. Wymarsz o godz. 12. 

NOWOGRODZKA 
— lnmspekcja p. wojewody nowegródz- 

kiej + W dniu 16 b. m. wojewoda nowogródz 

ki Vizytował dom sauatoryjny w Nowojelni, 

przeznaczony na kolonie letnie dla dzieci ' 
z zaklad „opiekuńczy dla dziewcząt Związku 

: Międzykómunalnego w Zdzięciole. 

° — Zjazd przewodniczących komisyj 
rewizyjnych. Z inicjatywy związku rewizyj 
-nego samorządu terytorialnego odbył się 
w Nowogródku w dniu 15 bm. zjazd prze 
wodniczących komisyj rewizyjnych powia 
towych związków samorządowych, oraz   

czterech miast większych województwa 
nowogródzkiego. W zjeździe wzięli nad 
ło udział — delegat związku rewizyjne 
go p. Wasiak, wojewódzki inspektor 
związków samorządowych p. H. Kaczyński 
oraz powiałowi inspekiorzy samorządu 
gminnego. 

W imieniu wojewody nowogródzkie 
go przewodniczył na zjeździe Naczelnik 
Wydziału Samorządowego p. Galasiewicz, 
ktėry w zagajeniu podkreślił zagadnienie 
kontroli gospodarki groszem publicznym 
oraz znaczenie, jakie władze przywiązują 
do należytego sposobu prowadzenia tej 
koniroli. 

Referat na temał zadań i metod pracy 
komisyj rewizyjnych wygłosił delegat 
związku rewizyjnego p. Wasiak. 

Nad referatem wywiązała się rzeczowa 
I poważna dyskusja, która przyczyniła, się” 
do wyświetlenia. wielu wątpliwych. kwes- 

tyj. 

LIDZKA 

— CZTERY LATA ZA KRADZIEŽ FU- 
TER. Przed sądem okręgowym w Lidzie 
odpowiadał Chaim Dublański zam. w We 
renowie, który w nocy 9 marca br. na 
szkodę E. Złatkowicza w Lidzie przy ul. 
Suwalskiej Nr. 21, dokonał kradzieży fu- 
ter na sumę ponad 7000 zł. 

Sprawcę po dokonaniu kradzieży — 
ujęto wraz z łupem w Werenowie (pow. 
lidzki). 

Sąd skazał oskarżonego na 4 lata wię 
zienia. 

— WIĘZIENIE ZA POBICIE. Na wokąn 
dzie lidzklego sądu okręgowego znalazła 
się sprawa Glerasima Gordziejczyka, mie 
szkańca powiafu szczuczyńskiego, rolnika, 
oskarżonego o to, że uderzył: kilkakrotnie 
nożem w głowę brała swego Michała. 

Tło sprawy — porachunki majątkowe. 
Sąd skazał oskarżonego na 6 mies. 

więzienia. CAB" 
Obronę wnosił adw. F. Wismoni. 

— ŻA OPÓR WŁADZY. Przed lidzkim 
sądem okręgowym odbyła się rozprawa 
karna przeciwko Plotrowi Korankiewiczo- 
wi, mieszkańcowi pow. szczuczyńskiego, | 
oskarżonemu o opór władzy. 

Sąd skazał P. Korankiewicza na 2 la 
ta więzienia, > i ACRE ' 

| Oskaržai piokurštor "Willamowicz. 
Windykacja różnych wierzytelności za- 

granicznych i krajowych p. f. „Kresowe Biu- 
ra Powiernicze“ „M, Fłutowicza w Lidzie, 
Mickiewicza Nr. 16, ostrzega wszystkich 

przed grasującym osobnikiem, podającym 
sie za niejakiego Łępę Aleksandra, którego 
eprasza się. oddać w ręce policji ze wzgledu 
na dokonanie przez niego szeregu oszustw 
Powyższej instytucji nie wspólnego z nim 
nie łączy. 

BARANOWICKA 
— Wszyscy na Lotnisko w Baranowi- 

czach. W niedzielę dnia 20 czerwca rb. 
od godz. 11 odbędą się loty pasaterskie. 
Pokaz dla publiczności samolofu oraz 
szybowca, holowanego przez samolot. — 
W razie korzystnych warunków lot žaglo 
wy szybowca. Wszyscy obywatele i sym 
pałycy lotnictwa na lotnisko I 

— Stowarzyszenie Kupców Polskich prze- 
niesione zostało do nowego lokalu przy ul. 
Mickiewicza 1. Sekretariat jest czynny со- 

dziennie. zai : : 

„,— Uroczystość rozdania matur w gim- 
nszjum państwowym im. Tadeusza Rejtana 
odbyła się w sali rekreacyjnej. W uroczy. 
stości wzięli udział zaproszeni goście oraz 
rodzice absolwentów.- 2192 

19 b. m. w salach „Ogniska* odbędzie się 
doroczny bal. maturalny, -urządzony przez 
absolwentki: gimnazjum żeńskiego im. Marii 

z Billewiczów Piłsudskiej i absolwentów. 

gimnazjum męskiego im. Tadeusza Rejtana. 

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami. 

— Upały. Baranowiczanom dają się we 
znaki upały. Brak rzeki i bliskich miejse 
zaiesionych zmusza obywateli do prażenia 
się na słońcn i do przebywania na pełnych 
kurzu ulicach. aż 

A možeby tak pomyšlano o uruchomieniu 
stałej komunikacji autobusowej do poblis- 
k'ej Myszanki? ” 

- + „KURJER' WILEŃSKI” 18.VI 1937 r. 

  

Jak w swoim czasie. obszernie poda- 
waliśmy, w noc wigilijną w Czyżunach, 
osadzie położonej w pobllżu Olkienik, 
niedaleko granicy litewskiej . popełniona 
została bestialska zbrodnia, 

„Od sirony granicy przedostało się do 
wsl dwuch braci Jankowskich, Antoni I Jė 
zef zam. ostatnio na "ifwie, którzy wtar- 
gńąwszy do kllku chat, kolejno zastszelili 
5 osób I korzystając .z ciemności zbłegii 
z powrotem na feren litewski. . 

wykrył kradzież 
Wczoraj donieliśmy o większej kradzie 

ży dokonanej w Nowej-Wilejce, na szko 

dę kupca Taboryskiego. + 3 
Sprowadzony ha miejsce kradzieży 

ples policyjny: „Mighon” wpadł na trop 
złodzieł i zaprowadził policję do „zielo- 

       

Likwidacja tarć 
| w Zw. Przemysłowców 

Drzewnych - 
Jak już donosiliśmy w łonie Wileń- 

skiego Związku Przemysłowców  Drzew- 
nych wynikły tarcia, które doprowadziły 
do bardzo poważnego rozdźwięku wew- 
nątrz organizacji. Odpowiednie memoria 
ły były złożone w fej sprawie p. wojewo 
dzie oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej. 

Na skutek tych tarė do Wilna przybyła 
specjalnie delegowana komisja z centrali 
związku w Warszawie. W wyniku swych 
prac komisji udało się zażegnać rozłam 
i doprowadzić do zgody. W sprawie 
Związku Przemysłowców Drzewnych ko- 
misja warszawska odbyła również konfe- 
rencja z p. wojewodą Bociańskim i w Iz 

| bie Przemysłowo-Handlowej. 
Dla ostatecznej pacyfikacji mają odbyć 

się w przyszłym tygodniu wybory nowych 
władz związku. 

Stralk robotników 
wodociągowo kanalizacyjnych 

zaostrzył się 
Donosiliśmy -luż, że w Wilnie wybuchł 

strajk robotników 'wodociągowo-kanaliza- 
cyjnych, pracujących na robotach prywat 
nych. Strajk do,łej chwili.nie tylko nie zos 
tał. zlikwidowany, ale jeszcze bardziej się 
zaostrzył, Do akcji strajkowej zgłosili 
swój akces robotnicy kópacze. 

  

MIETEK WTCUECROTKWEFIRAWACZY ROISZROTE WORZTT 

„ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

w. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ | 

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

Wiwulskiego 6 .m.:15, tel 23-77   
Wczorajsze wyścigi konne 

Wczorajsze wyścigi kone na Pośpiesz 
ce nie cieszyły się powodzeniem ze 
względu na niezbyt pewną pogodę. — 
Poszczególne gonitwy były jednak intere 

sujące, 
MWyniki techniczne przedstawiają się 

nasiępująco: 
Gonitwa z przeszkodami o nagrodę 

Małop. Tow. Zachęty do Hodowli Koni. 
Pieniężna 1000 zł. Dystans 4000 mir. 

Bakarał — rtm. Cierpicki, 2) Herring — 
por. Czajkowski. — ч : 

Bieg na przełaj o nagrodę Dow. OK 
Hi gen. Fr. Kleeberga. Pieniężna 500 zł. 
Dysłans 5000 mtr. 1) Bystra — 'ppor. Bu 
dyń, 2) Buńczuk — ppor. Barański, 3) 

1) | 

Brda — ppor. Głuski, 
! Gonitwa o nagrodę Nieświeża. Pienię 
| žna 800 zł. Dystans 3600 mir, 1) Atleta — 

por. Wiewiórowski. 
„Wojskowy bieg naprzełaj o nagrodę 

płk. Konstantego hr. Przeździeckiego. Pie 
niężna 400 zł. Dystans 5000 mir. i) Baga 

| tela — por. Budyń, 2) Życzliwy — ppor. 

Wojskowy bieg naprzełaj im. 3 Dyw. 
Art. Konnej. Pieniężna 300 zł. Dystans 
5000 mir. 1) Aktor — ppor. Chrząszcz, 2) 

"Zagończyk — por. Offinowski, 3) Talia 
| — ppor. Wodziński. * A : 

'Następny: dzień wyścigów w niedzielę 
+ 20 bm. Począłek o godz. 15. 

Szamola, 3) Turczyn:— por. Chrząszcz.   

Mordercy zostalł aresztowani przez 

władze litewskie i w dniu 15 bm. stanęil 

przed sądem w Kownie, Na rozprawę są 

dową za zezwoleniem władz polskich * 

| Mewskich udało się kliku świadków z Pol 

ski, kiórzy zeznawali po polsku przed try 

bunałem kowieńskim. 

|. Sąd w Kownie skazał bestialskich mor 

derców: Antoniego Jankowskiego na 10 

„lat więzienia, a brata jego Józefa na 5 lat. 

Prokurator zapowiedział apelację. (c).   

Pies policyjny z Wilna. 
w Nowej -Wilejce 
nej meliny” złodziejskiej, gdzie sprawcy 

włamania zakopali bogaty łup. 

W ien sposób Taboryski otrzymał z) 

| powrotem swoje rzeczy, zaś policja prow , 

dzi dałsze dochodzenie celem ujęcia 

| sprawców kradzieży. - - 

Strajk krawców 
tandeciarzy 

Dowiadujemy się, że z dniem dzisiej- 

szym ma wybuchnąć strajk krawców pracu 

jących dla sklepów gotowych ubrań t. zw. 

łandeciarzy. Strajk ma podłoże gospodar 

cze. Tandeciarze są nie zadowoleni z po 

lifyki właścicieli sklepów, którzy sprowa- 

dzają większość gotowych ubrań z War- 
szawy, odbierając pracę miejscowym kra 

wcom. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYNSKIM, | 

— Dzisiaj w piątek i jutro w sobotę wie- 

czorem (o godz. 8,15) na przedstawieniach, 

po cenach zniżonych, dane hędzie powtórze- 
nie wesołej, dowcipnej. z kapitalnie śmiesz- 

nymi scenami i sytuacjami komcdii-farsy 
„Pani Prezerowa* z p. Detkow +ą-Jastńską 

w roli tytułowej, w dalszej premierowej ob- 

sadzie zespołu pp.: Górska, Masłowska. Sko 

rukówna, Wieczorkowska. Borowski. Czan- 

fiński, Dzwonkowski, Mrożewski, Nenhelt, 

Rcman, Siezieniewski. Szczawiński, Szymań- 

ski Zastrzeżyński, Wolłejko, w reżyserii WŁ 

Czengerego. ы 

— Na niedzielnym popołudniowym przed 

stawieniu. po cenach propagandowych. dana 

wesoła komedia „Zabiję ją..* z pp.: Wie 

czorkowską i Staszewskim w rolach głów- 

nych. е 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

' — Dzisiai w piatek I jutro w sohotę wie- 
czorem (o godz 8.15) na przedstawieniach, 

po cenach zniżonych, dane bedzie powtórze- 

nie wybitnie interesniacef. wsnółczesne! sztu 

ki S. Garricks'a „Kobieta. która „zahiłać z 

udziałem artystki Teatru Polskiego w War- 

szawie — jednej z naiwybitnielszvch: akto- 

rek mindeso pokołenia — JANINY PTAS 

KOWSETFJ w ponisowej rot tvłułoweł Dal- 

sza obsade tworzą pn.: Ścihorowa: Haida- 
mcwicz-Grahiaństa. Puchniewska. Czanliń- 

ski. Detkowski. Ścihor 1 Staszewski. Režy. 

seria M Wtskinda. dyrekcia W Makoinika. 

TFRATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Delsiejsza premiera. Dziś po raz pierw 
szy klasyczna operetka Zellera „Ptasznik 2 
qTyroln* będąca swego rodzaju arcydziełem 
twórczości operetkowej. W roli tytułowej 
wystąpi Kazimierz Dembowski, jego partner 
ka będzie Maria Nochowicz, w pozostałych 
rolach głównych ujrzymy Barbarę Halmir- 
ską, K. Wyrwicz Wichrowskiego, B. Folań- 
skiego 1 imnych. 

  
Maria Martówna i Józef Ciesielski. Chóry 

wzmocnione nowyr i siłami. Dekoracje pę: 

dzia Grajewskiego. Reżyseria B. Folańskie- 

go. przy pulpicie A. Wiliński. : 
— Recital Ady Sary. Zapowiedź koncertu 

genialnej śpiewaczki Ady Si ;, która za gra 
nicą zyskała miano „Słowika. polskiego* wy. 
wcła'a powszechne zainteres. wanie, Progra. 

| zupełnie nowy. 

(e)... 

beczie ciesząca sie nełnym  powodzeniem., 

Na czele zespołu balelowego wystąpią : 

  

Fragment z Wystawy Paryskiej 

Mordercy z Czyżun skazani prze sądy 
| litewskie оо 

"RADIO 
Piątek, dn. 18 czerwca 1937 r. 

6,15'— Pieśń poranna; 6,18 — gimnasty 
ka; 6,38 — muzyka; 7,00 — dziennik por.; 
7,10 — muzyka; 7,15 — audycja dla pobor.; 
7,35 — muzyka;-8,00 — audycja dla szkół; 
8,10 — 9,55 — przerwa. 

9,55 — święte wojsk Iączności — trans- 

misja: z Placu Marszałką: Piłsudskiego; 11,30 
— Wesołych wakacyj — aulycja dla s .kół; 
11,57 — sygnał czasu i hejnał; 12,03 — dzien 
nik południowy; 12,15 — jak podnieść wy- 

dajność pasieki, od yt; 12,2 muzyka lek- 

ka, 18,00 — muzyka popula.na; 13,15 — 

małą skrzyneczka; 13,25 — muzyka popular 

na; 14,03 — wypadki chodzą po ludziach, 

pog.; 14,05 — 15,00 — przerwa. 
45,00 — muzyka; 15,10 — życie kultural 

ne; 15,15 — Na. aryskim bruku — opowiad. 

15.25 — chór; 15,45 — wiad. gosp.; 16.00 — 

rozmowa z chorymi; 16,15 - Szymanowski 

na Podhalu; 16,05 — Z Zagłębia Nafiowego 

— reportaż; 17,00 — utwory Jana Brahmsa; 

17,50— Bug i grab — pog.; 18,00 — Dokąd 

i jak: jechać?; 18,10 — Świat w piosence; 

18.40 — probram na sobotę; 18,40 — wiad. 

„sport; 18.50.— pogad. akt; 19.00. — płyty 

dla znawców; 19,30 — Podwieczorek wojsk 

łaczności;.20,00 — wiad. sport; 20,10 — lek 

kiskoncert rozrywkowy, w przerwie ok. 20,45 

dziennik wiecz.i pogad.; 21.35 — Warszawa 

w poezji; 22,00 — koneert kameralny: 22.50 

— ostatnie wiadóm.; 3,00 — tańczymy, w 

„przerwie ok. 23,10 — fraszk na dobranoc. 

ofiary 
— 3 klasa Szkoły Powszechnej nr. 47 

w Wilnie składa zł. 5.20 na budowę pom 

nika Marszałka Piłsudskiego w Wilnie. 

  

  

A 

s= Czy chce Pan predks 1 ernn 

townie rozwinąć swoje przedsiębior: 

stwo? AE 

— Czy chce Pan mieć co Azien 

| dużo kliientów w Swoim sklepie? 

— Ogłaszaj się Pan w Prasie Pol- 

skiej. : 

° Быжа wszystkich fabrykatów į 

tózgłos každei firmy (był zdebvtv 
pizez Polską Prasę. To jest jedyny 

sposób zapoznania tysięcy czytelni 

ków z P. towarem j skierowania ich 

do 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 stale przewidziane w bud 

żecie każdego rozsądnego kupca £ 

przemysłowca. a       



„KURJER WILEŃSKI" 18.VI 1937 r. 

Wyrwał się z rąk jednego patrolu 
by wpaść w ręce... drugiego 

Potiomkin, o którym mowa poniżej, nie 
ma nic wspólnego ze słynnym faworytem 

Katarzyny IL Jan Potiomkin jest zawodo- 

wym złodziejem i włamywaczem i mógł in- 

teiesować szeroki ogół obywateli jedynie z 

punkta widzenia swej szkodliwości, a policję 

Śledczą naszego miasta ze względu na swą 

nieuchwytność. 

Jan Potiomkin j A. Kurcweg dokonali 6- 
statnio w mieście szeregu kradzieży; „pra- 

cowali* nadal pełną parą ' policja nie mog- 

ła ich unieszkodliwić. Zmykali w ostatniej 

ghwili. Sprytnie unikali misternie rozstawie: 

nych sideł, aż przyszła noc wczorajsza. 

Patrol policyjny, przechodząc ulicą No- 

woświecką (była pierwsza w nocy) zetknął 

3ię oko w oko z Potiomkinym 1 Kurcwegem, 

przemykającymi się chyłkiem w stronę mia 

sta. Na widok wywiadowców złodzieje wbio 

gli do najbliższego podwórka I ukryli się w 

jednej z ubikacyj. Policjanci otoczyli pod- 

wórko ze wszystkich stron i po półęodzin- 

nych poszukiwaniach ujęli złodziei. W dro- 

dze do komisariatu Potiomkin zerwał z rąk 

Kojdanki i rzucił się do ucieczki. Noc była 

ciemna, pezksjężycowa. Pościg bardzo utrud   

nicny. Potiomkin chyżo zmykał. Nie pomog 

ły posyłane w ślad za uciekającym kule, któ 

re echem wystrzałów rewolwerowych zmąci- 

ły ciszę pogrąożnej w głębokim śnie dzielni 

cy. 
Potiomkin umknął, lecz prześladował go 

tej nocy prawdziwy pech. 

Na ulicy Zgoda, gdy biegł jeszcze Instynk 

townie bardzo szybko „aczkolwiek wszelki po 

sig za nim ustał, zetknął się z.. drugim pa- 
trelem policyjnym. 

Wywiadowcy nie poznali na razie Po- 

tiorakina, lecz widząc uciekającego człowie 

ka, postanowili go zatrzymać. 

Potiomkin nie stracił zimnej krwi i z 
miejsca „zbujał* historię, jak to przyszły 

teść złapał go „in flagranti“ > narzeczoną, 

jak musiał wyskoczyć przez okno i salwo- 

wać się ucieczką, bracia bowiem narzeczo- 

nej potłukii mu wszystkie żebra i t. d. 

Wywiadowcy jednak nie uwierzyli temu. 

Zabrali niefortunnego „narzeczonego” do ko 

misariatu, gdzie wyjaśniło się kim jest. W 

kieszeniach zatrzymanych złodziei znalezio 

no cały arsenał narzędzi złodziejskich. 
(e). 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Do wielkiej awantury doszła. wczoraj ! pracuje meldująca. Policja ustaliła, że są 

na Rynku Drzewnym. 
Dwóch. osobników napadło t dotkli 

wie pobiło kontrolera magistrackiego Pod 
leckiego. Jeden z napastników podobno 
chciał nawet użyć noża, lecz został roz 
brojony przez przechodniów. Poszkodo- 
wany Jerzy Podlecki (Tatarska 14) został 
opatrzony przez pogotowie. Policja pa- 
szukuje sprawców napaści. .. -. : 

—— 
Maria Witku, współwłaścicielka dru- 

* karni urzy ulicy Gdańskiej 6, zameldowa 
* ła, iż niejaki Kaczor, któreqo . nazwiska 

ani miejsca zamieszkania wskazać nie mo 

że, dopuścił się wząledem niei oszustwa 
przez podrobienie ksiąg handlowych. 

, Zofia Tyszko (3 Maia 7) zameldowała, 
łe adv przechodziła ulica Polną, została 
znieważona słownie i obiła przez dwóch 
chłopców, b. uczniów szkoły, w której 
BEGEREEROTOOY 

  

to Danilczuk (Sołłańska 23) | Czesław 
Szyngarewicz (Sołłaniska 32). 

Wstyd! 
— 

Władysław Budrewicz (Bonilraterska 
14) zameldował o przywłaszczeniu przez 
Witolda Małachowskiego (Lwowska 11) 
komody; wartości 30 zł. 

W restauracji przy ul. św. Jańskiej 8, 
łagnęła się na życie. 18-letnie kelnerka 
Maria Zujkowska, zażywając esencji octo 
wej. Pogotowie odwiozło desperatkę w 
stanie ciężkim do szpitala św. Jakuba. 

Przed wejściem do gminy żydowskiej 
znaleziono dwoje podrzuconvch niemow 
ląt. Dzieci ulokowano w przytułku. 

L. Szapiro - (Pożarna 5) zameldowała 
o zaginięciu swej córki Luby. 

  

@Ва Administrac ji 
1) Przy. sypelnianu przekazów | dotychczasowy, gdyż spis prenume- 

prosimy o czytelne podawanie imie- | 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 

nienie na odwrocie, na jaki cel pie 
niądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t. p. 

2) Przy komunikowaniu nam 0 
zmianie adresu prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adreś 

ratorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, łecz według miejscowości 
(poezt). 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre 
rumeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację. lub zwracać bezzwła 
cznie pismo pod naszvm adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto”. 

  

Niezawodne — Ekonomiczne — Tanie 

SAMOCHODY popularne OPEL OLYMPIA 
i luksusowe BUICK KRAJOWEJ produkcji 

Wyłączna sprzedaż rejonowa 

„AUTOTECHNIKA“ 
Wilno, Wileńska 23. Telefon 11-16. 

Motocykle „SOKÓŁ* — Przybory — Akcesoria — Warsztaty 
reparacyjne — Precyzyjne toczenie cylindrów i wałów 

  

(e).: 

  

P. 
© 

Premiera. Dwa filmy w jednym programie: | 

"JAK WAM SIĘ PODOBA 
N| . Wódz czerwonoskórych 
HELIOS | Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną swobodę? 

Odpowie na to film w-g powieści laureata Nobla Sinclaira Louisa 

Sam DODSWORTH 
Fkcja rozgrywa się w najpiękn. krajach świata oraz na największ. okręcie „Qween Mary* 
W rol. gł. Walter Huston, Ruth Chaterton, Mary Astor t Paul Lukas, Nad progr: AKTUALIA 

Dziś wielki nowoczesny dramat s=lonowv p, t, 

ŚWIATOWD| GODZINA POKUSY 
W rol gi: urocza Lida Baarowa i n.ezrównany Gustaw Frochlich. Fiim porusza za- 

gadnienia: Co robią zaniedoane przez mężów kobiety? Kiedy żona zdradza? 

OGNISKO | 

Nad program: AKTUALIA 

Dz'ś. Prtvstka, za którą szaleją mil'ony. Jedyna I niezrównana 

Liliana Hiarveuy w pięk. filmie 
mliosnym 

POZNALI SIĘ W MONTE - CARLO 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Poez. senasów o 6-ej, w niedz I Św, © 4-ej 

Film gozwolony dla osób od lat 14-tu 

    

Wiadomości radiowa 
ŚWIĘTO WOJSK ŁĄCZNOŚCI 

w transmisji radiowej. 

W piątek dn. 18 czerwca Wojska Łącz- 

ności obchodzić ł ;dą uroczyste święto — 

wręczenie sztandarów przez P. Prezydenta 

aeczypospolitej. Uroczystość tę transmito- 

wać będą rozgłośnie Polskiego Radia z Placu 

Marszałka Pilsudshiego od gódz. 955 Tako 
sprawozdawca — red. Tadcusz Strzetelski. 

Tegoż dnia o godz. 19.30 transmitowany zo- 

stanie z Kasyna Oficerskiego fragment pod- 

wieczorku Wojsk Łączności. : 

Również da. 18 czerwca o godz. 2000 

Polskie Radio nada fragment zawodów strze 
leckich Fabryki Karabinów z Rembertowa, 

urządzanych przez Wytwórnię Amunicji 

Nr. 2 przy współudziałe Z. A. „Porisk“ i 
Państwowej Fabryki Karabinów pod hasłem 

„Trening  przedolimpijski“. Sprawozdawcą 

będzie Jerzy Dylewski. в 

SZYMANOWSKI NA PODHALU. 
Audycja” słówno-mazyczna. 

7 Wielkiemu kompozytorowi ostatnich cza- 

sów Karolowi Szymanowskiemu poświecona 

będzie audycja słowno muzyczna w opraco 

waniu Jerzego Młodziejowskiego, która na- 

dana zostanie w piatek dn. IŃ bm o g 16.15 

Ujmie ona sylwetkę kompozytora na tle 

Podhala, zajmując się tą częścią jego twór- 

czości, która wypłynęła z motywów mauzuki 

ludowej. Wykonane zostaną 3 mazurki tar. 

tepianowe. fragmenty z wariacyj fortepiano: 

wych h-moll i słynny taniec Harnasiów Wv- 

' konawcami będą: prof. Lisicki | Mieczysław 
Paszkiet. a NRZE I 

MUZYKA WŁOSKA W RADIO. 

Interesującym koncertem tego wieczoru 

będzie o godz. 22.00 audycja poświęcona mu- 
zyce włoskiej. Koncert składać się bedzie 
z dwóch części: w części kameralnej „Kwar 

te Warszawski* wykona  Roccheriniego 

Kwartet D Dur i Verdiego Kwartet d-moll 

iw części wokalnej koncertu Śpiewaczka Fu- 

gonia Zarzycka odšpiewa arie z oper włos 

kich. Zestawienie tych dwóch rodzajów ital- 

skej twórczości zapowiada się nader cieka- 
wie, RER 

WARSZAWA W POEZJI. 

„Radiowy kwadrans poetycki. 

Na dzień 18 czerwca b. r. o godz. 21,45 
Jan Lorentowicz opracowuje dla radia kwad 

ranst poetycki, zatytułowany „Warszawa w 

poezji”, W audycji toj recytowane będą ut- 

wory: „Słowackiego, Syrokomii, Gomulickie- 

go. Or-Ota (Artura Oppmana), Perzyńskiego 

Żuławskiego, K. Laskowskiego i Z. Rabskiej. 

  

"PIEL   
    

      

     
          

             

          

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

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Admiustracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30— 15.30 

Drukarnia tel. 3-40. Redakcja cękopisów nie zwraca. 

  

   

Pczedstawiciele: 
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Wydawnictwo „Kucjer Wilćnski* Sp. г @; @, 

Oddziały: Nowogródek. ul. Kościelna 4 

Lida, uł. Zanikowa 41 : 

Baranowicze, ol. Narutowicza 

Kleck, Nieswież, Słonim, 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, 

70 

  

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
noszeniem do domu w kraju—3 zł. ze grae 

atcą 6 zł. £ odbiorem w administracji zł. 2.50, 
ra gówuściach, gdzie ale ma“ 

Gry automatyczne w szkołach 

Giełda zbożowo-towarowa 
° 

i Iniarska w Wilnie 
Ceduła z dnia 17 czerwca 1937 roku 

Ceny za towar średnie| handlowej je 
«ości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor 
malnej taryfie przewozowej -(len za 1000 ke 
ł-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładur 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mnie! 
szych ilościach. W złotych в 

Żyto I stand, 696 g/l 26— 2650 
OWCE 5 00 25.50 26.— 

Pszenica I „ 730 „ 31— 31.50 
о, 30.— 3050 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) — — — 

LM BL o = 
„ MI „6205, (past) 2075 2175 

Owes "1 „ 468 , 24 — 24.50 
- r 4457 24.50 73.— 

Gryka « 610 , 2750 28— 
Mąka pszen. gat, I 0—65% 43.25 43.50 
Gw e II 65—70% 3225 32.75 

35 „ ПА 65—75% 29.75 30.75 

„»» » IM 70—75% 24.25 24.75 

» —„  razowa do 95% —- — 

” „  pastewna я — — 

„ żytnia gat, I do 70% — 3350 

»  » (typ w) do 8 % = 3L— 
»  „ razowa do 93% — 28— 

епг Iki la 4 
kra aka K 16— 16.50 

„ Žytnia przem stand. 1550 15.75 
Peluszka = — 
Wyka — — 

Łubin niebieski 16.— 16.50 
Słemię Iniane b. 90% f-co w.5.z; *  — 
Lon trzep. stand. Wołożyn 

b, I sk. 216.50 — — 

Len trzepany stand, Horo- 
: dziej b. I sk, 21650 — - 

Len trzepany stand. Miory 
b. SPK - - 

„en trzep: ny stand. Traby 
b. | sk. 216.50 = p= 

„en czesany Horodziej b.l 
sk. 303.10 2000.— 2080.— 

<ądziel Horodziejska b. I 
sk. 216.50 - - 

esarue Moe ©.70/30 — — RE 

Nareszcie! 
Mamy swoją polską kuchenkę naftowo- 

gazową „ISKRA”” przewyższającą swoją 
dobrocią marki szwedzkie, każda sztuka 
gwarantowana. 

Sprzedaż defaliczna I hurtowa w fir: 
mach: . : 

P. Kalita, L. Zabłocki ——Wielka 17. 
S. H. Kulesza — Zamkowa 3. 
ni Odyniec* — Wielka 19. 
„J. E. Sennewaldt“ — Wilenska 25. 

  

WĘGIEL kamienny Górnośląski, KOKS, 
DRZEWO opałowe 3 

po cenach konkurencyjnych poleca 
nowootworzona firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WILNO, ul. Zygmuntowska 24, — Tel. 2742: 
ua i A 

Nasiona, sadzonki | 
© poleca firma S. WiLPISZEWSKI 

Wilno, Zawalna 24. 

  

ss y ma or (lok 
Nad program: Piękna kreskówka I aktualia, Sala idealnie ochłodzona 

     
   

      

W szkotach stanu Illinois (USA) zainstalowano rozpowszechnione ostatnio różne gry automatyczne. Na. przykładzie wyni- 

ków gry nauczyciele dowodzą uczniom ich absurdalności I szkodliwości. Podobno wykłady te cieszą się wielkim uzraniem 

rodziców uczniów, a ich samych odstręczają od gier automatycznych. 

EASA SSKP SS TT TORE TY T TI AV KTP УСДЕ 

a. KA : 
IE © SWOJE ZDROWIE! 

|» SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA: SĄ STOSO * 
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH I SKŁONNOŚCIACH 
DO ZAPARCIA.-„SZWAJCARSKIE GORZ \" 5А NATU 
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM AJ PRZECZYSZCZAJĄCYM, 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO- 

WANYM RÓWNIEŻ PRZY N 

  

|OMIERNEJ OTYŁO 

Przetarg 
Przełarg na wydzierżawienie sadów 

Państwowej Szkoły Rolniczej w Łuczaju 
odbędzie się dnia 30 czerwca b. r. o g. 
10 rano w gmachu szkoły, 

Do s"rzedan'a PLAC 
na Žwierzyficu Inž przy ul. Tomasza Zana, 
Tanio, Informacje: ul. Zakretowa 15 m. 6, 

  

  

1 d mość: 

godz. 15—17. | sa 
—— 

Betania SS, Misjonarek Św. Rodziny 
Wilno, ul, Konarskiego 33 

odda w dzierżawe 

ogród owocowy. 
Cena przystępna. | 
  

NRAZYJN 7 
Samochody 

Fora Rs, podwozie 
ciežarowe 4-biecowe, 
skrzynka biegów i 
Fiat ctwarty model 
520. San maszyn 
pierwszorzedny Wia: 

t-lef 16-20 
Obejrzeć: Kalwaryjska 

56 - 11 

SPRZEDAM 
sklep spożywczy w 
dzielnicy chr eści'ań 
skiej, tylko dla chrze- 
ścijan na. Adres w re- 

dakcji 
  

Kotki angor. 
rasowe białe i czar: 
ne — do.sprzedania 
ul. Królewska 6 — 6 

aodz 15—17 

Chcę kupić 
7ara rowy sosnowy 

budulec ne dom 
aługości 15 metrów 
szerokości 12 metrów 
ul. Chełmska 25 — 1 

na >nipiszkach 

    

T-wo Pacyfik 
Przeast. G. Śl. ko.c. 
„węgl. ROBUR przyj* 
mie energiczn. usto- 

sunkowanego 

akwizytora 
"Te efon 1-50 

  

słoneczń* z balkónem 
ze wszelkimi wygoda- 
mł w pobliżu Sądu 
do wynajęcia — ulica 
Tartaki 19- (róg, C'as= 
nei) m_ 4, tel.. 352, 

  

potrzebne mieszkanie 
2 pokoje 1 kuchnia 
(pożądsne z wygod.) 
Oferty pod nr. 15 do   Kurjera Wileńskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. przed tekstet 75 gz., w te 
za teksiem 30 gi, ktontka cedakc. ( komunikaty GW gi. z8 wiersz 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenta cyltowe tabelaiyczne 50'/ę. U 
szeń w tekście 5-cto łafnowy, £a tekšteiu IO-lamowy. Za tieść ogłoszeń ! "We 

.30 — 

oglądać do'10-eji4—6 > 

Od dn. 15 lipca|   
Kedaktus oup. Žykmuni Babicz 

  

DOKTOR MFD. ; 
Zyomunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne | moczopłelo= 
we ul. Zamkowa 15, 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od 8—1 i od 3—4, 

  

DOKTOR 

ZAURmMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. « moczopłełowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Pyryjm. 12—2 i 4—8 

  

AKUSZERKA: 

Śmrałowska 
oraz Gabinet KoSme- 
tycz. oainładzanie ce* 
ry, usuwanie żmarsz* 
czek, wągrow, piegów, 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu £ 
bioder I brzucha, krę- 
my odmiad: 

wanny  elektr., 
tryzacja. Ceny 'p' 
stępne Porady bezi 
tne, Zamkowa 28-—8 

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
3 "od 9 rane 
do wie, ul, J, Ja 
sińskiego . 5—18 
Ofiarnej (ob. Sąd 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

1 elektryzacja 
ul. Grodzka nr, 27 

(Zwierzyniec) 

Zginął 
„duży biay -pies wyżeł 
"ponter niemiecki. — 
Upras7a się o zwroł. 

'za- wynagrodzeniem 
ul, Swistopo! 8 m. 

Bohdanowicz 

„drykę .„nadestate* rełąkzja nie odpówiada. Aomitnistracja zsstrzeja subie pizwy 

zmiany termunu druku ogłoszeń t dz ye zastrzeżeń > Ogło. 

„szenta są przyjmowane w godz. 16.30 + 17. — 

    
  

„
S


