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Pięć systemów 
Uroczystości, odbywające się w 

Liskowie, zwracają wzrok całej Pols- 

«i ku zagadnieniom wsi, Ku sprawie 

podniesienia gospodarczego wsi. 

Bo co tu gadać, Lisków, to bardzo 

piękna rzecz, piękny wzór, ale jedno 

cześnie wielki wyrzut pod adresem 

tych wszystkich, którzy ponoszą od- 

powiedzialność za to, że w Polsce nie 

ma więcej takich wsi, że wszystkie 

wsie nie są takie. 

Nie wymagajmy rzeczy niemożli- 
wych. 

Żądanie, aby wszystkie wsie osiąg 

nęły poziom Liskowa, zdaje się w na- 

szych warunkach niemożliwością. 

Wystarczy aby się zbliżały powo” 

di do tego ideału, aby zmniejszał się 

kontrast pomiędzy wsią przodującą 

i ostatnią. 

Zbyt wielkie kontrasty powodują 

zwykle irytację. Rodzi złość na tego 

kogoś, kto miał ochotę skupić wszyst 

kie siły na wąskim odcinku resztę. 

dookoła pozostawiając odłogiem. 

Skłonni jesteśmy widzieć objaw 

samolubstwa w tym, że ktoś swe dzie 
*ło upiększył ponad miarę, nie dbając 

'9 los otaczającej je nędzy i brzydoty. 

. Takie uczucia np. ogarniały mię 

szęsto, gdy przechodziłem obok wspa 
niałego gmachu szkoły powszechnej į -- 
ma Antokolu i zestawiałem sobie tćn | 
gbraz z wyglądem szkół stłoczonych 

gdzieś po wynajętych izbach wiejs- 

kich chat lub miejskich ruder. 

Dziś, gdy na Wileńszczyźnie już. 

podrasta cała setka skromnych, ale 

dostatecznie wygodnych gmachów 

szkolnych im. Marszałka Piłsudskie- 

go, już i szkoła na Antokolu przestaje 

zazič. Niech sobie stoi szczęśliwie ten 
gmach, oglądajmy się nań jak na pię- 

kny wzór, może kiedyś będziemy 

wszędzie takie szkoły budować, 

Podobnie jak z tą szkołą jest i z 

Liskowem. Podziwiamy księdza Bli- 

«ińskiego, uważamy, że zrobił on wiel 

"ką rzecz. Wstrząsnął sumieniem па> 
Todu. Pokazał kontrast obok którego 
mie można przejść obojętnie: 

Ale w najbliższej przyszłości nie 

fabrykujmy więcej Liskowów. To luk 
sus. „Wystarczy jeden na wzór. Twórz 
my raczej coś takiego, jak te szkoły 

im. Marszałka, co by było bardziej” 

bliskie obecnemu stanowi rzeczy, co 

by cię dało realizować równolegle w 

wielu miejscach, masowo, własnymi 

siłami, bez wytwarzania nowych koń 

irastów, uprzywilejowywania  jed- 

nych, pomijania drugich. 

Problem rozwoju gospodarczego 

wsi jest problemem w daleko więk- 
szym stopniu organizacy nym, niż ka 
pitalowym. 

Szukanie rozwiązań tego proble- 

mu w wyniku swym końcowym mu- 
si się oprzeć o jakiś system. Dlatego 
warto rozważyć istniejące i znane już 

nam systemy organizacji wsi. 

Gen. Żeligowski, doskonały znaw+ 
ca stosunków wiejskich, a przede 

wszystkim psychologii chłopskiej, po 

wiada, że jest pięć systćmów organizo 

wanią wsi: 

I system, to Lisków. Wieś- idcał 

wieś- -wzór, a dookoła pustka. Idąc da 

lej w kierunku podnoszenia wsi meto 
dą ks, Blizińskiego musielibyśmy ko 
lejno coraz to inne wsie podnosić do 
poziomu Liskowa.  Szło by to nam 
*olno. Nim by liczba Liskowów. do 
szła do kilkudziesięciu, minęłoby wie 
Je lat, a przez ten czas kraj leżałby   

„odłogem. A węc'to dobre tylko na po 

czątek, jako pierwszy wzór. 

II system — to O. T. O. i K. R. Or 

ganizacje dobrowolne, elitaryzm. 

Tworzenie elity, by potem, ogół szedł 

za wzorem tej elity. Metoda to dobra 

ra początek, jako eksperyment, ale 

niewystarczająca. Można jej postawić 

te same zarzuty, co Liskowowi, z tą 

różnicą, że Lisków — to gospodarze 

z jednej wsi, a organizacje dobrowol: 

re — to gospodarze rozrzuceni w 

gminie czy powiecie, gospodarze u- 

przywilejowani, bo im całkowicie i 

wyłącznie poświęca swój wysiłek in- 

teligent, fachowiec-rolnik, organizują 

cy owo zbiorowe zdobywanie dobro- 
bytu. 

Rolnicy niekółkowicze są w tym 

czasie pozostawieni własnemu tylko 

losówi. 
Poza tymi dwoma systemami, któ 

re możnaby określić jako elitarne; 
istnieją trzy masowe; 

III — eksperyment poleski — 

gminny zsyp zboża. 

TV. Eksperyment lubelski — orga 

nizacja gospodarcza wszystkich gos- 

podarzy sąsiednich wsi — nie pokry 

wająca się z podziałem  administra* 

cyjnym i od tego podziału niezależna. 

V. To,co się dziś nazywa akcją 
gen. Żeligowskiego. 

Bierzemy za punkt wyjścia pew- 

nik, że dziś już elitaryzm tylko nie 

wystarcza, że musi on być wsparty 

organizacją masową. Tego wymaga i 

dobro państwa, i obrona narodowa, i 
szereg najróżniejszych względów. E- 

litaryzm to tylko było przygotowa* 

(WARGI 
  

nie, Właściwa pracą zacznie się do- 

piero. wtedy, kiedy wszyscy razem na 

przód ruszą ławą. Na to, aby ruszyli, 

elita musi się zniżyć do mas. Nie pod 

ciągać do siebie jednostki, ale zejść 

na dół i ruszyć razem ze wszystkimi 

noga w nogę, ramię przy ramieniu, 
Gen. Żeligowski — zarzuca eks- 

perymentowi poleskiemu ten jeden 

wielki grzech pierworodny, że oparł 

on zsyp zboża na przymusie, na admi 
nistracji. Że nie działo się to z woli 

ludu. Jest to niezmiernie ważny mo- 

ment psychologiczny. 

W próbie łubelskiej zaś widzi ten 

błąd, że robi się tam wysiłek stworze 

nia organizacji gospodarczej w о- 

derwaniu od naturalnego podłoża i: 
tadycyjnego podziału terytorium na 

gromady i gminy. Nie wolno wprowa 

dzać dwoistości i chaosu, pomijać sa- 
morząd terytorialny ludności najniż- 

szego szczebla przy organizowaniu 

jakichkolwiek ruchów masowych. 
Jeżeli ten samorząd dziś jest zły, 

to trzeba go naprawić, bo ominąć 

kwestii samorządu przy prawidłowej. 

masowej organizacji społeczeństwa 

się nie da. ' 

Go to jest akcja geny: Żeligowskie* 

go? Na czym polega wielkość tej kon 

cepcji t jej rewelacyjność”. 

Na niesłychanej i genialnej można 

powiedzieć prostocie. Organizacja bo 

wiem gospodarcza, masowa spełeczeń 

stwa, to nic innego, jak tylko prawi- 

dłowo funkcjonujący i należycie rozu 

miany samorząd. 

Piotr Lemiesz, 

Szef sztabu Reichswehry o swej wizycie 
PARYŻ (Pat). Szef sztabu general | warło na mnie wielkie wrażenie. Je- 

nego Reichswehty gen. Beck, oświad- | stem bardzo rad, że spotkam się z ni 
ożył przedstawicielowi „Le Temps“, 
że jego wizyta w Paryżu ma charakter 
prywatny. Miał on na cełu zwiedzenie 
wystawy, a ponadto odwiedziny nie- 
mieckiego attache wojskowego w Pa 
ryżu gen. von Kuhlenthal'a, który 
„jest jego przyjacielem osobistym. Po 
za tym, ponieważ stosunki pomiędzy 
wojskiem francuskim a niemieckim 
są bardzo dobre, oświadczył generał, 
oczywiście złożyłem wizyty wyższym 
dowódcom w. ojska francuskiego, aby 
nie uchybić więzom koleżeństwa woj 
skowego, Moje spotkanie z nimi wy 

     

mi dziś raz jeszcze i będę z nimi roz- 

mawiał, 

Generał oświadczył, że w niedzielę 
wieczorem wyjedzie z powrotem do 
Berlina, przy czym zaprzeczył kate- 

gorycznie, jakoby miał zamiar udać 
się do Londynu, gdzie „nikt go nie 
zapraszał i nikt nie oczekuje”, 

U MINISTRA WOJNY. 

PARYŻ (Pat). Minister wojny Da: 
ladier przyją! dziś rzmo szefa niemie- 
ekiego sztabu generaln. gen. Becka. 

ы 

Katastrofa na „Jaime I“ 
WALENCJA, (PAT). — Ministerstwo 

obrony narodowej komunikuje: o godz. 
15,25 na pokładzie krążownika floty re 
e ate „Jaime 1“ nastapit gwaliow 

ny wybuch,» 'po którym okręt biąty został 
płomieniami. Pośród członków załogi 18 
poniosło śmierć, a z górą 100 jest ran- 
nych.  - $ 

Pod Bilbao | 
SALAMANKA (Pat). Komunikat u 

rzędowy głównej kwatery. powstań 
czej donosi, że na froncie baskijskim 
oddziały powstańcze posuwały się da 
lej. naprzód. = 
Strzał” zajęła miejscowości Artaza, 

Brygada „Czarnych 

Las Arenas, Agueche, Aspe  Desierto, 
Kołumna ta panuje obecnie eałkowi- | 
cie nad prawym sie rzeki Ner-. 
vion. 

w czasie akcji zdołano awolnie 
22 oficerów i 257 osób cywilnych, wię 
zionych przez nieprzyjaciela. Druga 
kolumna zajęła wzgórze Urtiziaga. 0- 
'rozeo I Małmesi po znakomicie prze- 
prowadzonym ataku wzgórza Achoz 
zajęte zostały przez oddziały powstań 
cze. Na wszystkich odcinkach tego 

frontu na stronę powstańczą przeszli 
liczni żołnierze pod dowództwem ofi 
cerów.   

Na froncie aragońskim nieprzy ja 
cięł atakował nasze pozycje pod Tor 
rata. Ataki te zostały odparte, 

Hitlerowcy przed 
sądem w Austrii 
WIĘDEŃ (Pat). Dziś przed sądem 

przysięgłych. rozpoczął się proces о 
zdradę stanu przeciwko 31 aresztowa 
nym narodowym socjauistem. Na roz 
prawie udowodniono oskarżonym, że 
naseżeli oni do tajnej NSDAU na te- 
renie Dolnej Austrii, przy czym pod- 
czas areszt, „azja skonfi.kc „ano im 
wielkie ilėšei broni i amunicji. Prze 
wód sądowy w 'kazał też, że oskarże- 
n. „przechod ili systematyczne wysz- 
kcienie wojskowe, specjalnie w uży” 
waniu pistoletów i granatów  ręcz- 
nych, Wyrok spodziew.ny jest jutro. 

  

„ków nieco zniżoną, lecz kupcy nadal straj   

WILNO, sobota 19 czerwca 1937 r. 

R WILEŃSKI 
wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 

Cena 15 gr. 

  

Śmierć z powietrza 

    
   

Walencją: 
cy - rządówcy demonstrują jeden z pocisków, który zrzucili nad 
Tefaicy powstańczy. Pocisk nie wybuchł, 

Anglia gotowa. oddać pod wpływ 
Rzeszy centralną Europę 

LONDYN (Pat). „Evening News” 

w komentarzu do zapowiedzianej wi-; 

zyty ministra von Neuratha w Londy. 

nie pisze, iż minister Neurath będzie : 

omawiał plan załatwienia spornych | 

sęraw centralnej i południowo-wscho | 

dniej Europy, jako wstępnego kroku 
do zawarcia paktu zachodniego. Po- 
nieważ Niemey posiadają w tej częś- 
ci Europy specjalne interesy ekono". 

miczne i polityczne, Wielka Brytania 

pod pewnymi warunkami mogłaby u. 
znać te interesy, jalk również prawa 

Niemiec do pokojowej ekspansji w 

tym rejonie, 

Centralna i zokdakiuwóśwactbi: 

mia Europa byłaby wówczas określo 

Mussolini nie pojedzie | 
do Rzeszy | 

BERLIN, : (PAT). — W. niemiec- 
kich kołach oficjalnych. kategorycz-. 
nie zaprzeczają „doniesieniom prasy 
zagranicznej o mającej rzekomo nastą 
pić w przyszłym = tygodniu * wizycie 
Mussoliniego w Niemczech. 

Pasierb Woldemarasa 
oskarżony © szpiegostwo 

KROLEWIEC, (PAT). — Donoszą z Kow 
na: pasierbowi Woldemarasa Aug. Stasiu 
nasowi oraz jego czterem współtowarzy- 
szom wytoczono proces o szpiegostwo na 
rzecz obcego państwa. Sprawa będzie 
rozpatrywana przy zamkniętych drzwiach. 

Za zwyżkę podatków. 
zamknęli sklepy 

PORTO ALEGRE, (PAT). — Donoszą z 
Kuryfyby, że wobec dotkliwej zwyżki po 
datków słanowych wszystkie sklepy zosta 
ły zamknięte na znak protestu. Celem ut- 
rzymania porządku krążą stale po ulicach 
Kurytyby silne patrole kewalerii. Guberna 
for słanu przedstawił nową łabe ę podał 

'kują, godząc się na najwyżej 20-procen 
tową podwyżkę podatków w stosunku do 

POOR A NA WR T   о1932 

į na jako specjalna strefa wpływów. 

Niemiec, w której Rzesza mogłaby, 

szczególnie rozwijać swoją dzialai- 

| ność dopóki byłaby ona charakteru 

pokojowego. Niemcy musiałyby okre 

Ślić jak dalece sięgają ich ambicje x. 
basenie naddunajskim. 3 

Oczywišcie tego ródesju plan mógł 
„by być urzeczywistniony tylko przy 
całkowitej zgodzie i współdziałania 

| krajów. zainteresowanych. Nie ocze* 
, kuje się jednak pow. ažniejszej opozy+ 

cji. Wizyta barona Yon Neuratha — 
kończy dziennik — może więc stać 
się punktem zwrotnym w sprawach 
europejskich. : 

y 

Kronika teiegraficzna 
— Podczas ćwiczeń lofniczych nad 

poligonem Furbara pod Rzymem samolot 
wojskowy padł w płomieniach na "dom 
znajdujący się w pobliżu lotniska. Dwaj 
piloci zostali zabici, reszta załogi odnios 
ła lekkie obrażena, 

— Czechosłowackie biuro. prasowe 
zaprzecza informacjom prasy niemieckiej 
o dręczeniu w czasie śledztwa Brunona 
Weigela, aresztowanego w Pradze, 

— Lotniczka amerykańska Amelia Ear« 
hardł wystartowała do eye lotu do 
Bangkoku, į 

— B. prezydent republiki Gris 

Gaston Doumergue zmarł w piątek rana 
w miejscowości Aignes Vives w departa : 
mencie Gard, "gdzie urodził się "dnia go 3 
sierpnia 1863 r. | 

W osobe Gastona Doumergue: Francja 
traci jednego z najwybilniejszych „mężów 
słanu, który od 40 lat przyjmował czynny, | 
udział w życiu politycznym i już w pode 
szłym wieku powołany został na: słanowis 

ko szefa rządu jedności. narodowej, utwo 

rzonego po wypadkach lutowych 1934 w,



gi 

  

Dohaszyński przed sadem 

©> па ЕН ир Й @я świadków 
odwodowygch 

KRAKÓW, [PAT]. — W piątym dniu 
rozpzawy przeciwko Doboszyńskiemu zez 

— пга м dalszym ciągu śwładkowie oskar 
żenia. 

Św. JAN KWIN;A, który wprowadzo. 
ny jest z więzienia. Na wsiępie przewod ; 
niczący prezes Krupiński pouczył świad- 
ka, iż jako skazany nieuprawnionym jesz 
cze wyrokiem może odmów ć zeznań na 
te pytania co do oko.lczności, któych 
ujawnienie mogłoby narazić na odpo- 
wiedzłalność za przestępstwa jego same- 
go. 

Świadek podtrzymuje swe zeznania na 
poprzedniej iozprawie. Przewodniczący 
mówi, aby powtórzył, wobec czego Kwin 
fa składa zeznania, starając się mówić bar 
dzo ogólnikowo i ominąć wszystkie te 
szczegóły, które mogłyby obciążyć jego, | 
Doboszyńskiego lub któregoś z uczestni 
ków dywersji. 

Św. WOJCIECH BROŻEK, skazany na 
poprzedniej rozprawie za udział w dy- 

wersji — odpowiada sprowadzony z wię 
zlenia. Zeznaje on, Iž do stronnictwa na- 
rodowego należał, równ'eż należał do 
drużyn ochronnych. Zeznania tego świad 
ka są chaotyczne, częsfo sprzeczne z zez 
naniami na poprzedniej rozprawie i z zez 
naniami złożonymi na śledztwie. 

Na pytanie prokuratora śwladek zez 
naje, że był katany za komunizm, 

Na wniosek prokurafora Szypuły zosta 
ły odczytane zeznania świadka złożone 
ze śledztwa w czasle którego Brożek bar 

dzo dokładnie ze szczegółami opisał 

| przebłeg najścia na Myślenice, 
Dalej zeznają oskarżeni z poprzedniej 

rozprawy, obecnie znajdu,ący się na wol 
ności, a więc Karol Knotek, Jan Lelek, 

| Jakub Kolasa, Jan Romek, Franciszek Przy 
; bylski, Stanistaw-Paika. Wszyscy ci świad 
kowie korzystają z -dobrodz:ejsiwa para 
grału ustawy przewidującego możność 

nieodpowiadania na pytania, które mogły 
by im zaszkodzić i uchylają sią od odpo 
wiedzi, stwierdzając, iż nie pamiętają, al- 
bo, że nie słyszeli. 

|. Po przerwie, przed przystąpieniem do 
przesłuchania świadków  odwodowych, 
odczytano kilka listów, a następnie arty | 
kuł Doboszyńskiego, zamieszczony w 
„Orędowniku”. W tym miejscu oskarżony 
prosi przewodniczącego o głos I wyjaś- | 
nia okoliczności w Jakich napisał swój ar . 
tykuł I co on zawierał. 

rzeniu ruchu narodowego. 
Śwladek JÓZEF ŚCIBOR, robotnik, nie 

zaprzysiężony. Skarży się na postępowa- 
nie słarosty I komendanta posierunku, a 
następnie opowiada o frudnościach kol- 
portażu gazet. 

Św. STANISŁAW DULSKI, niezspkzyć 
siężony opowiada o załściu, jakie miał z 

łydem, u którego był po odbiór dłużnej 
kwoty. W czasie tego za/ścia pobił się z 
nim. Żyd ów gonił go z rewolwerem. 

TEODOR KOCWA, student prawa U.   
OSREETEŃ WEW EZTRE TO ZCAROTANOTOCE OTOP Z OETNIOORZKA 

Dyonitarze Sowietów pod grozą śmierci 
MOSKWA (Pat). Pierwszy sekre- 

tarz Miejskiego Komitetu Partyjnego 
w Ashabadzie (Azia Šro*kowa) Uman 
ski został usunięty ze stanowiska i 
wykreśłony z partii za pobłażanie tro 
ekistom oraz za utrzymywanie ato- 
sunków ze swym bratem, który jako 
s>piėg 1 dywersant pracuje na Dale- 
kim Wschódzie. Umanski został na- 
tychmiast aresztowany, oczywiście 
grozi mu kara śmierci. 

„OSTATNIA KOMÓRKA" 

MOSKWA (Pat) Dopiero dziś pra 
ва sowiecka zaprzestał zamieszcza” 
nia głosów, piętnujących rozstrzela- 
nych 7-miu generałów z marszałkiem 
"Tuchaczewskim na czele. „Krasnaja 
Zwiezda” w artykule wstępnym za- 

pewnia, že ostatnia, wojenno-szpie- 
gowska komórka obcych państw w 
czerwonej armii została rozgromiona. 

  

  

Teatr na Pohulanče 

Kobieta, 

która zabiła 
Sziuka w 5 odsłonach z piologiem 
S. Garricksa; przekład A. Schroedera, 
reżyserła M. Wiskinda, dekoracje W. Ma- , 

kojnika. 

'* Doprawdy, epoka 1900, ła kraina nie 
dawnych wspomnień pełna jest nieodgad 
nionych zagadek! — „Kobieta, która za 
biła” — ta sztuka wstrząsała ponoć serca 
i wyobraźnie... — „Moim orężem jest Pie 

niądzł** — fak, zdaje się, woła dekadenc 
kie wcielenie Oiella, John Morland, ban 
kier amerykański. — „A moim — Mi- 
lošėl“ — odpowiada mu ówczesna Des 
medona — Lawinia. Findesieclist- 
kom w rajerach wachlarze musiały za- 
mierać w ręku na te słowa. 

„, Dziś „Kobieta, która zabiła” jest zwyk 
łą bombą kryminalno-psychologiczną, led 
wie że strawną, a i ło dzięki ołówkowi 
inscenizałora, który — jak możemy się do 

_ myślać — skreślał co prędzej najbardziej 
„zabójcze” efekty. Ewolucja smaku, jaka 
dokonała się na przestrzeni 25 lat nasze 
go. słulecia jest chyba najbardziej rady- 
kalną w historii kultury, 

Jeśli jednak pominąć tę stronę medalu, 
przyznamy, że sam pomysł szłuki jest te- | 
airalnie interesujący. Szalony zazdrośnik, 
nie mogąc znaleźć dowodu winy swej żo 
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ROZRUCHY WOJSKOWE. 
PARYŻ (Pat). „Journal“ donosi 7 

Tokio za prašą japońską, że na Sybe- 
rii dziś miało dojść do poważnych ‹ 
rozruchów wojennych. Poza Syberią 
zamieszki wybuchły również aa U- 
krainię, gdzie po egzekucji gen. Jaki 
rowa władże zastosowały teror. Dzien 
nik podaje o aresztach wśród liez- 

obywateli sowieckich, stojących pod 
zarzułem utrzymywania .- stosunków 
z cudzoziemcami. 

99 „wragów ludu" 
„BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro 

Informacyjne donosi z Moskwy, że na 
konferencji partyjnej w m. Gorkij (daw- 
niej Niżnij Nowgorodj kierownik lokalnej 
organizacji partyjnej Pramnek oświadczył, 
że w okręgu tym wykryto ostatnio 99 

„Wrogów partii i państwa”. Postanowiono 
zaostrzyć walkę z „wrogami ludu”. No- 
wym kierownikiem organizacji partyjnej 
w Gorkim obrano Jerzego Kaganowicza, 
ata komisarza RE 

wielki psžar 
w Koszedsrach 

RYGA, (PAT|. — Z Kowna donoszą o 
wielkim pożarze w Koszedarach, który. 
strawił fabrykę wody sodowej, browar I 

„mieszkal raty „wynoszą 100.000       

ny, nasyła na nieszczęśliwą kobietę uwo 
dziciela połężnego jak w bajce, a w do 

| daiku — uwodziciela z kompleksem. Jak 
władczyni Atlantydy z powieści Benoit 

ek ten demoniczny zb czeniec zosiawia 
za sobą piękne ofiary miłości, nie dość. 
silne, by go pokonać i przywiązać do sie 
bie. Na oczach widza odbywa się więc   
raz jeszcze gra, która tak pasjonowała' 
pokolenie, nazywające kobietę to sfin- 
ksem | przepaścią pełną tajemnic, to 
znów zwierzątkiem i płaską 'kałużą — za 

! leżnie od... nastroju. Gra ta nie poz 
bawiona jest wałorów teatralnych. Rzeczą 
widza jest przeniknąć co prawda, co uda 
nie. Język kryminalistyki poxrywa się na 
chwilę z językiem szłuki scenicznej. 

Rola uwodzicieła, Gastona dz Can- 
dil!ac jest więc właściwie n-jważniejsza w | 
szłuce. Aby wobec egzaminuiących oczu 
widowni utrzymać prestiž geniusza w 
swoim rodzaju trzeba by jakiejś męskiej 
Marleny Dietrich. Do sam=go niemal koń 

ca, ło znaczy — do owej kwesiii harapo 
| wej, adkrywalącej chorobę psychiczną na 
szego demona powinniśmy być pod wła 
dzą nie tylko wieloznaczności ary oraz 
niepewności wyniku, ale | — czaru, ia- 
kiegoś duru idacego do nawpół zwiera 
cych części naszej kory mózgowej. P. 
Ścibor włożył w ię rolę bardzo wiele, 
przeprowadził ją czysto przez najtrudniej 
sze miejsca, ale... właśnie w parliach pros 

tych, w zwykłym gruchaniu, w powie- 
dzonkach a szłuce i 4. d. — słowem w 
regionach możnaby: powiedzieć „ws'ęp- 

| nych” (a przecie warunkujących powodze 

i 

nie dalszej akcji) był jednak poniżej gu | 

  

Jako pierwszy świadek odwodowy ze | 
znaje JACEK DZIEWOŃSKI, student pra | 
wa U. J., zaprzysiężony. Opowiada on o . 
swej dzłałałności organizacyjnej przy sze | 

nych Niemców «osyjskich, oraz wielu | 

| wińskieg pe 

| spółdzielczości. w walce o 
| gospodarczą Polski”. 

nienawidzi mężczyzn i mści się na nich,.   
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)., zaprzysiężony na wniosek obrony. — 
Opowiada o akcji organizacy,nej, którą 
prowadził na rzecz stronnictwa narodo 
wego | utrudnienia, na Jakle napotykał 
w swej akcji. 

Pod koniec wyzzaje, że nie jest zwo 
lennikiem najazdów na Myślenice, ale u 
ważał, że w tym stanie rzeczy musiała 
nastąpić jakaś demonstrecja. 

Na pytanie prokuratora wyjaśnia, że 
działał na ludność uspakajaląco. 

Osfatni zeznawał dr. płk. w si. sp. 
WIŁKOWICEI prezes stronniciwa naro- 
dowego w Krakowie. Opisuje on jak do 
wiedział się o wyprawie myślenickiej. — 
Na zapytanie prokuratora oświadcza, że 
czyn Doboszyńskiago by! dokonany bez 
porozumiewania. się ze: stronniciwem na 

1 rodowym. 

Na pytanie obrony świadek opisuje 
nasilenie komunisiyczne na Podgórzu ©- 

raz sprawę oddania sali Sokoła na zebra 
nie narodowców. 

Na fym przewodniczący odroczył roz 
pławę do dnia dzisiejszego. 

  

  

Echa posiedzenia P, A, U. 
OŚWIADCZENIE 

PROF. WRÓBLEWSKIEGO. 

WARSZAWA, (PAT). — Prof. dr. Sia 
nisław Wróblewski, prezes Polskiej Aka 
demii Umiejętności prosi o zamieszczenie 
następującego oświadczenia: 

1) Nie jest zgodne z prawdą, że p. 
Marszałek Senatu opuścił posiedzenie pu 
bliczne Polskiej Akademii Umiejętności na 
tychmiasł po odczytaniu. przez sekretarza 
generalnego usłępu sprawozdania, poda- 
jacego, iż ani jeden poseł, ani senałor 
nie prenumeruje polskiego słownika bio 
graficznego, prawdą jest natomiast, že p. 
marszałek pozosłał na sali aż do zamknię 
cia posiedzenia; 

2) Nie jest zgodne z prawdą, że p. 
Marszałek Senału zażądał ustąpienia sek 
rełarza generalnego ze stanowiska. Praw 
dą jest nałomiast, że sekretarz generalny 
powziął takie postanowienie, skoro stwier 
dził, iż wspomniany wyżej ustęp jego 
sprawozdania mógł być zrozumiany jako 
wyraz chęci obrażenia Sejmu I Senału 
oraz, że do tego postanowienia przysłą 
pił prezes Akademii, poczuwając się do 
odpowiedziałności za całość sprawozda- 
nia. ` 

(-—) Prof. Dr. Stanisław Wróblewski. 
Warszawa, dn. 17. 6. 1937 r,   

OŚWIADCZENIE 

SEN. MALINOWSKIEGO. 

WARSZAWA, (PAT) — Senator Mak- 
symilian Malinowski prosi o zamieszcze- 
nie następującego oświadczenia: „W 
związku z oświadczeniem sekretarza Poł 
skiej Akademii Umiejętności prof. Kutrzą 
by, że żaden z parlamentarzysiów nie pra 
numeruje słownika biograficznego, wyda 
wónego przez Polską Akademię Umiejęi 
ności, stwierdzam, że oświadczenie to nie 

odpowiada rzeczywistości, ponieważ na 

przykład ja  prenumerują wymieniony 
słownik od |-go jego zeszytu za pośr 
rednictwem Biblioteki Polskiej (Nowy 
Świał 23) i wiem ież o innych kolegach 
z parlamentu, którzy wymieniony słownik 
'prenumerują. 

й ‘ ([--) Maksymilian Malinowski. 

„Warszawa, dn. 18. 6. 1937 r. 

Lot Moskwa — 
"San Francisro 

LONDYN, (PAT]. — Agencja Reufera 

donosi, że z Moskwy wystartowali lofni 

cy sowieccy o godz. 15 według czasu 

londyńskiego z zamiarem dskonania prza 

łoiu bez zafrzymania do San Francisco. 

  

Zjazd Zw. Spółdzielni Rolniczych 
i zarobkowo - Gospodarczych 

W dniu 18 bm. odbyło się walne zgro 

madzenie Okr. Związku Spółdzielni Rol- 
4 niczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP 

przy udziale ponad 200 delegatów. 
Walne zgromadzenie poprzedziło na 

bożeństwo w.kościele św. Teresy. 
Obrady walnego zgromadzenia rozpo 

częły się o godz. 9 w sali Ogniska Kole 
jowego P. W., które zagaił prezes rady 
Okr. Związku poseł inż. Czesław Dębicki. 

Na zjazd przybyli przedstawiciele władz 
i urzędów państwowych z wojewodą Ba 
ciańskim na czele, jak również dsiegai 
Państwowej Rady Spółdzielni dyr. izdeb- 
ski z Warszawy. 

Do! słołu prezydialnego. prezes Dębic 
ki zaprosił wojewodę Boci ańskiego, dyr. 
lzdebskiego, kk Kamińskiego, inž. Cy     

iakiewicza” Fp. Sawo 

  

nia... : 
Po ukostyluowaniu się prezydium. pa 

witalne. przemówienia wygłosili: wojewo 

da, Bociański,. dyr. Izdebski, dyr. Macule 
wicz i dyr. Czerniewski, poczem dr. Kłap | 
kowski z Państw. Rady Spółdzielczej wyg 
łosił referat pod tytułem: „Współudział . 

niezależność 

Streszczając swój referat, prelegeni do 
chodzi do wniosków, że współudział spół 
dzielni «w walcó o niezależność gospodar 
czą Polski odbywa się na szerokiej pod 
stawie. Na jegó wyniki składają się: 

1) Przyśpieszenie procesu kapitalizacji 
przez budowanie nowych składników ma 

jątku narodowego i powiększenie: docho 
du społecznego. # 

*2) Wyzwolenie gospodarcze szerokich 
mas z wyzysku ze sirony niesumie"nych 
pośredników i nakladcėw, 

się przewažnie z kupiechwa żydowskiego. 
3) Wychowanie gospodarcze społe- 

PTI ITA KSS 

słu kobiet w słyłu Lawinii. Słare to przys 
łowie: — łatwiej zginąć dla kobieły niż 

żyć z nią. Okazuje się, że ma warlošė 
również i w dziedzinie: estetyki. 

Gość "nasz, p. Janina Piaskowska za- 
prezentowała talent, kłóry chcielibyśmy 

w czymś godniejszym oglądać na scenie 
wileńskiej. Wyposażyła ona swą Lawinię 
obficie w te wszystkie cechy, w których 

tak sšmakowali wszelacy pognebiciele ko- 
biet. Naweł najlepsza — ło jeszcze coś 
„niższego”. Naweł drwiąca z innych sióstr 
Ewy — jest sama śmieszna i godna polito 
wania. Nawet wyzwolona i oryginalna — 
jest gąską, jak inne. P. Piaskowska umiała 
połączyć tu siłę z dyskrecją, pewność efe 
kłów z delikatnością rysunku. — Gdvbyž 

jeszcze sam tekst był w lepszym guście! 
Ba... 

Doskonale zagrała rolę Violeliy p. 
Hajdamowicz - Grabiańska. Cała wielozna 
czność fej przyjaciółki a jednocześnie op 
łacanego szpiega, wzorowo rozpunktowa 
na i przesycona akcentami wrażliwości 
(„prawdy”) rzucała na stone zatrułe wo 
nie kwiału bagiennego. P. Hajdsmowicz 
powinnaby pėišė za przykładem Eichle- 

równy i częściej wyzyskiwać w teatrze 
swe doskonałe fory oufsidera. 

Wyrazisłą posłać konwencjonalnie de 
monicznego bankiera wywołał p. Słaszew 

ski. Pp. Ściborowa (Ruth) i Deikowski 
(służący Gasłona) dali dobre sylwetki rea 
listyczne. P. Puchniewske i głos p. Czap 
lińskiego dopełniali całości, 

Dekoracja wolnej okolicy (w Ill od- 
słonie) w .pewnym sensie — rekordowa. 

łózef Maśl ński. 

"budówie okręgu centralnego. - т 

rekruiujących | 

  

czeństwa, przez wciągnięcie go do pracy 

spółdzielczej na terenie SE spół- 
dzielni, 

4) Oddziaływanie na podniesienie po 
ziomu kulłury ogólnej i gospodarczej w 
kierunku podniesienia. tak etyki jak łeż 
jakości i iłości produkcji (np. poprawę 
uprawy hodowl na wsi, zastosowanie no 
woczesnych urządzeń technicznych w cha 
łupnictwie). 

5) Poprawa biłansu ku przez 
wzmożenie: wysokowarłościowego ekspor 
tu. 

6) Budowanie pomosłu pomiędzy Pol. 
ską A i Polską B przez wyrównanie różnic, 
istniejących w póziotmie gospodarczym ! 
dobrobycie pomiędzy. dzielnicami zachodi 
nimi a wschodnimi oi ludzia w, 

1 

    

7) Przyšpieszenie procesu bbanizacji 
przez podnoszenle i unaradawian'o apa 
rału gospodarczego w miastach, . jak rów 
nież stwarzanie warunków: dla uprzemys 
łowienia wsi I ich przekszłałcanie się w 
miasteczka, 

8) Zwiększanie siły obronnej kraju 
'przez wzrost dobrobytu i organizowanie 
racjonalnego zaopalrywania' armil w su- 
rowce rolnicze, artykuły spożywcze i p:o 
dukly przemysłowe. 

" W len sposób spółdzielczość, mówił 
dr. Kłapkowski — buduje siłę gospoda» 
czą Polski w oparciu o demokrację gos 
podarczą, jako ńowy składnik iairojewy 
Polski współczesnej. + 

Sprawozdanie ż. dokonanych - „prac 
Okr. Związku za rok 1936. wygłese dyr. 
O. Huszcza. 

Ze sprawozdania wn že Okręgo- 
wy Związek Spółdziełni Rolniczych i Za 
robkowo-Gospodarczych RP w W'inie, 
działający na ferenie województwa nawo 
gródzkiego i / wileńskiego, obejmował 
swoją działalność  rewizyjno-patronacką 
348 spółdzielni, w tym 241 spółdzielni osz 
czędnościowo-pożyczkowych, 77  swpół- 
dzielni mleczarskich, 19 rolniczo-handla- 
wych i 11 różnych. 

W porównaniu z r. 1935 ilość zrze- 
szonych spółdzielni w Okręgowym Związ 
ku w Wilnie wzrosła o 21. W. miarę sił 
i posiadanych środków Okr. Związek ola 
czał opieką również spółdzielnie niezwią 
zkowe, kłór'ch na terenie obu „woje- 
wództw jest ogółem 144. 

Nasłępnie dyr. Huszcza, po omówie- 
niu historii rozwoju oraz mełod prac po 
szczególnych typów spółdzielni, scharak 
teryzował wyniki osiągnięte przez posz 
czególne spółdzielnie. 

W drugiej części walnego. zgromadze 

nia Okr. Związku-$; P, Rol. iż, G. w Wil 

nie odbyły się w trzech różnych salach 

zebrania działowe, t. j. działu spółdzielni 
oszczędnościowo-zarobkowych — prze- 
wodniczący pow. Kamiński, działu spół- 
dzielni mleczarskich — przewodniczący p 
Brzostowski i działu spółdzielni rolnicza- 
handlowych i różnych — przewodniczący 
pres. Krupski. 

Wyłyczne planu pracy w dziedz'nie 
wszystkich rodzajów Spółdzielni, zrzeszo 
nych w Okręgowym Związku: 

11. W zakresie porządkowania teronu 
działalności. 

1) Wykończenie projektu dokładnej 
sieci poszczególnych typów spółdzielni. 

2) Przyśpieszenie likwidacji spółdziel- 
ni nieżywotnych. 

3) Łączenie i komasacja spółdziejot. 
4) Szczegółowe. badanie celowośc” no 

wozakładanych spółdzeilni i ich zamie- 
rzeń gospodarczych 

rodzajów ik ia kdi > 

  

И, Podniesienie jakości zespołu czion 

ków w spółdzielniach drogą oddz: jaływa 
nia na Władze Spółdzielni, aby: . 

1) przyśpieszały realizację wytycznych, 
przyjętych na konferencjach  gospodar- 
czych, co do zadań i sposobów spółazie! 
czego wychowania członków, 

2) zachowywały więcej ost:ożności w 
przyjmowaniu nowych członków i badały 
przed przyjęciem ich wartość moralne, 5 

3) wymagały od członków neież! tego 
wywiązania się z obowiązków wobec 
Spółdzielni, 

+4) wykluczały członków  niełojałri/ch 
względem: Spółdzielni (poza spóździelisia 
mi kandydującymi do likwidacji), 13 

+ 5) nakłaniały członków do prz 
wania' na: członków Spółdzielni 

  

® 
amnych 

"danai 
spółdzielniami. NB 

lil. Podnoszenie wartości i usamodziel 
nienia się zespołu Władz Spółdzielni dro 

9a: BEA 
1) przeprowadzania w dalszym ciągu 

selekcji członków Władz Spółdzielni dla 
podniesienia ich poziomu moralnego |, us 
prawnienia _ działalności gospodarczej 
Spółdzielni, 

2) powodowania wciągnięcia do pras 
cy przygotowawczej młodzieży oraz osób 
mogących dawać dobry przykied człon 
kom, 

3) oddziaływania na władze: aby 0 
stały ze Spółdz. Kursu Listown., brały u- 
dział we wszelkiego rodzaju kursach i 

konferencjach  organizowanych- przez 

Związek | były stałymi prenumeratorarni 

  

   

Aygodnika „Zjednoczenie“. 
IV. Przeprowadzenie rewizyj usławo- 

wych w 75 proc, Sp. O. P. I w 100 proc. 
Sp. Mleczarskich, Rolniczo-Handlawychi I 
różnych, zrzeszonych w Okr, Związku, 
oraz zwiększyć: iłość rewizyj kontrontacyj 
nych (generałnych). | 

V. Wziecie udziału w możliwie więk 
szej liczbie Spółdzielni w W. Zgromadze 
nia i posiedzeniach Rad OR i 

Zarządów. 

VI. W dalszym ciągu zacieśniać współ 

pracę spółdzielni z ich centralami gospo 

darczymi. 
VII. Kultywować współpracę między 

poszczególnymi typami .spółdz'elni rolni 

czych. 
VIII. Współdziałać ze wszysikimi orga 

nizacjami zawod.-rolniczymi, „kol. gosp. 

wiejskich 1 organizacjami młodzieży, „wiej 

skiej. 
© Przeprowadzanie kosRFencyj gosp. 

($. O. P. — 14, Sp. MI. — 5, S$. R. H—2. 
X. Przeprowadzanie okresowych „kon- 

ferencyj kierownikėw poszczegėlnych ty 
pów spółdzielni. dla omėwienia aktual“ 

nych zagadnień. 
XI. Przeprowadzenie kursów konfe:en 

cyj dla Rad Nadzorczych (14 dla SOP, 5 

dla Sp. Mi. I 1 dla Sp. R. H.). 
XII. Branie udziału w kursach orgąnizo 

wanych przez różne organizacje, młodzie 

żowe i kulłuralno-oświatowe. 

Z kolei odbyły się, uzupełniające wy 
„bory 1/3 części członków Rady Okręgowe . 
go Związku oraz wybór delegatów na 

walny zjązd delegałów, Walne zgroma 
dzenie wybrało tych samych członków Ra 

dy, kłórzy zostali wyłosowani, * |- pas. 
Kamińskiego, dyr. A. Skarżyńskiego i WI, 
Brzostowskiego. 

Delegatami na walny zjazd zoslalį wy > 
brani: Muraszow Eugeniusz, Zimniak Ta- 
deusz i Stańczyk Bolesław. 

    

  
"m
m
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Zmiany konstytucyjne 
na Wegrzech 

W ostalnich czasach cała prasa 
donosi o projektach .pewnych zmian 
w ustroju wewnętrzno * politycznym 
królestwa Węgier. Zmiany te dotyczą 
ściśle mówiąc ustroju konstytucyjne- 
go Węgier, przy czym idą one głów- 
nie w dwuch kierunkach: rozszerze” 
mią zakresu władzy regenta i zmiany 
ordynacji wyborczej 

Dla lepszego ich zrozumienia na- 
icży sobie w krótkości przypomnieć 
rozwój powojennych stosunków na 
Węgrzech. Po rozpadzie monarchii 
austro-węgierskiej znalazły się Wę: 
gry w sytuacji zarówno niezwykłej 
jak trudnej: królestwa — bez króla. 
Restauracji Habsburgów na tron wę 
gierski sprzeciwiały się państwa: ko- 
alicyjne. Okrojenie terytorium wę 
gierskiego na korzyść sąsiednich czę” 
ściowo nowopowstałych państw i 
wielkie trudności wewnętrzno-polity 
czne pogarszały jeszcze tę sytuację. 
Po rządzie bowiem Karolyi'ego nastę: . 
puje na Węgrzech przewrót bolszewi 
cki i panowanie Beli Kuhna. Wśród 
ogólnego rozprężenia wewnętrznego 
stosunki wymagały  nieprzeciętnego 
męża stanu, który by opanował bar- 
dzo poważną sytuację. Tym „opatrz-- 
nościowym* człowiekiem okazał się 
regent Horthy. Ujął on w swoje ręce 
ster nawy państwa i wyprowadził je 
w ciągu 16 lat z wirów skomplikowa- 
nej polityki wewnętrznej i zagranicz- 
nej na spokojne wody określonej i 
ustałonej w kompleksie państw euro 
pejskich, sytuacji. Konstytucia z ro- 
ku 1920 określiła zasięg władzy re 
genta i od tego czasu były dwukrot- 
ne usiłowania powiększenia tego 
zuikresu. Raz jeszcze w roku 1920, a 
potem — z przerwą 13 lat — w roku 

1033. Te próby rozszerzenia władzy 
regenta podkreślają dobiinie wewnę 
trzno-ustrojowe trudności Wegier. 

Zmiana ordynacji wyborczej po: 
stawiona została przez stronnictwa 
opozycyjne, — ze stronnictwem chłop 
skim pod wodzą posła Eckhardta na 
<zele — niejako za warunek przegło- 
sowania ustawy o rozszerzeniu wła- 
dzy regenta. Inna rzecz, że ordynacja 
wyborcza na Węgrzech od dawna wy 
magała reformy. Zastygla bowiem— 
dzięki Habsburgom —w formach na 
danych jej przez konstytucję z 1848 
roku. 

Premier Daranyi nie chcąc nara 
łać osoby regenta Horthy'ego na to, 
ażeby stałą się ona przedmictem dy- 
škusji w izbie posłów, postanowił 
urgodnić projękt rządowy ustawy o 
rozszerzeniu władzy regenta z przy- 

wódcami stronnictw opozycyjnych, 
wśród których projekt ten budzi do- 
tąd zastrzeżenia. 

Na czym połega ten projekt? 
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LEON WOŁŁEJKO 

  

Treść jego można by ująć w 7 
głównych punktach: 

1) Projekt przewiduje zwolnienie regen- 

ła od wszelkiej adpowiedzialności za jego 

działalność. Chodzi tu głównie o podkreśle- 

nie faktu, że regent nie jest równym паго- 

dowi czynnikiem władzy państwowej, jakim 

by był król Stanowisko bowiem regenta jest 

tylko stanowiskiem przejściowym do czasu 

objęcia tronu przez króla. Zwolnienie od od 

powiedzialności ma znaczenie głównie teo- 

retyczne, gdyż parlament nie skorzystał ani 

razu z przysługującego mu prawa postawie 

nia w stan oskarżenia nawet w stosunku do 

ministrów, —od roku 1848. 

2 Projekt TOZSzęTZA prawo regenla od- 

syłania ustawy, z którą się regent mie zga- 

dza do parlamentu dwukrotnie w określo 

nych odstępach czasu, Jeżcli się zważy, że 

projekty rządowe zostają przedstawione par- 

lamentowi po uprzednim uzgodnieniu ich z 

tegentem, — trudno sobie wyobrazić ażeby 

rząd oparty na parlamentarnej większości 

nie był w stanie zapobiec uchwaleniu przez 

prrlament projekiu usławy, z którą nie zga- 

dza się regent. Może on zawsze przeszkodzić 

w dyskusji i głosowaniu nad danym projek- 

tem ustawy — właśnie przy pomocy posia- 

dancj większości parlamentarnej. Poza tym 

projekt uchwalony przez izbę posłów wy- 

maga zalwierdzenia izby wyższej, a na osta- 

tek regentowi pozostaje zawsze przysługu ją- 

ce mu prawo rozwiązania parlamentu. Tru 

duo sobie zatem wyobrazić sytuację , w 

której regent bylby zmuszony do skorzysia- 

niania z prawa dwukrofnego odesłania do 

parlamentu danego projektu ustawy. 

8) Wybór nowego regenta związany jest 

wedie rządo ego projektu z przedslawia- 

niem kandydatów na stanowisko regenta. 

Dotychczasowa ustawa nie przewidywała 

przedstawienia kandydatów. Jednakże łatwo 

może zajść wypadek, że nie wszyscy godzą ; 

się na osobę jednego kandydata. Narzuca 
* * z 

się ratem konieczność przedstawienia kan- 

dydatur kilku zasłużonych obywateli. Kto 

ma prawo puzedstawiania tych kandyda- 

tów? Albo grupa złożoną z 200 posłów, — 

co jest niesłuszne, ałbowiem najwłaściwszy 

nawet kandydat na regenia możs nie mieć 

za sobą poparcia żadnego stronnictwa (naj- 

częściej naweł tak bedziej. Lieżba 50 pos- 

łów powinna być najzupełniej wystarczająca 

do przedstawienia kandydatury, 

4) Kandydatów na swoich następców mo 

że równicż przedstawiać sam regent, co jest 

zjawiskiem całkowicie nowym w kotstyfu- 

cji węgierskiej, a w Europie istnieje ono 

poza Węgrami jeszcze tylko w Polsce. 

5) Przewidziane jest ustanowienie rady 

regencyjnej, kłórej działalność rozpoczyna- 

łaby się z chwilą opróżnienia stanowiska 

regenta. Projekt ustawy przewiduje, że spra 

wy nie cierpiące zwłoki załatwia w tym cza 

sie rada ministrów, jednakże nie baz uprze 

dniego wysłuchania opinii rady rady regen- 

сузсе) „mającej — wobac tego —— charak: 

ter więcej konsulłaływny. Do właściwego 

zakresu działania rady regencyjnej należy 

natomiast zwołanie zgromadzenia uarodo- 

wego w celu przeprowadzenia wyborów 

nowego regenta. й 

6) Królewskie prawa o najwyższych pa 

tronatach zostały w swym brzmieniu iden- 
lyczne z odpowiednią ustawą z roku 1920. 

7) Ostatni artykuł projekła zapewnia 

natychmiastową jego wykonalność. 

Tak wyglądałby w skrócie nieuz- 
godniony jeszcze dotychczas projekt 
rządowy o rozszerzeniu zakresu wła- 
dzy regenta. 

Ponowne wniesienie na forum par 
lamentu sprawy uprawnień regenta 
świadczy o usiłowaniach rządu wę* 
gierskiego wybrnięcia z chwilowej sy 
tuacji przedstawiającej — jak już 
wspomniano — trudności ustrojowe, 
— sytuacji tym trudniejszej, że wła- 

dza regenta jest tylko przejściową a 
kcrona Św. Szczepana królestwa Wę- 
gier wciaż jeszcze oczekuje prowowi 
tego króla. Pw. 

  

       
   

CEER RZĘS ORO POZEW PRTRRROWNPOAATE ZZOZ ROZWODOWE 

Międzynarodowy kongres gry w bridża w Budapeszcie 

  

W Budapeszcie rozpoczął się międzynarodowy konkurs gry w bridża z udziałem 
delegacyj klubów bridżowych wielu krajów Europy I Ameryki. Na zdjęciu Кад- 
ment gry między zespołem amerykańskim 

Pogaduszki mejszagolskie 

„Wakacja pana Jakuba” 
Pan Jakub Kiauła był zarębaczem | kiem tego ciekawił sie haniebnie wia- 

jak należy sie gle nie lubił swego fa- 
<hu, Okoliczne kucharki i gospody- 
mie wiedzieli dobrze co w jego jatce 
nigdy nie najdziesz tego co potrze- 
buji sie bo jeśli, na przykład, trzebyło 
komu cielęciny — pan Jakub siulił 
Pasztetowa kiełbasa abo boczek. 
Szmat chto dziwował sie nawet co 
pan Jakub obmyłki takie robi ale on 
wiedział co, nasampierw, jeszcze ni 
jeden rzeźnik nie zbankrutował a, 
późniejszo poro, miał swoja, osobista 
Pcmyszlenia. Nie spodcbał, na przy” 
kład, co już od samego rania do jatki 
lazo ludzi a on, biedulka, nie ma cza 
Su zajrzeć do guzety: ci ten młody 
słoń, co narodził się w Warszawie, 
już smokczy swoja matka ci nie? I ci 
„wymyślili mądra przezwiska dla sło 
Niuka bo, słysza, nijak dobrać nie 
mogo i, znakim tego, (konkurencja 
wielka rozpisali a temu chto odgadni 
— miarkujo dać w nagroda — psa 
tak wyuczonego co ni szczekać nie 
umi ni do ludziow nie idzi, tyko je 
ię" legularnie. Pan Jakub nadto lu- 

bi przyroda, ale że w swoim fachu 
9prycz świń, cieląt i baraniuków — 

zej żywioły nie spotykał — zna-   

dcmościami ob dalekich, zamorskich 

zwierzukach. W kwaterze, na ścianie 
miał powiesiwszy dwa rysunki, wy- 
krojone ze starej gazety z nadpisem: 
„walka goryla ze lwem* i „boa poże* 
rający antylopę“ (do tych rysunków 
pan Jakub prowadził zawdy swoich 
gości i, pokazując na goryla, mówił: 
„ot silal“). Nad łóżkiem, między о- 
brazami, sied :iał wypchany gil, a na 
oknie, miejsc złotnich rybek, stał sło 
ik z pijawkami, kupionymi na imie- 
niny przez rzeźnickich czeladników. 
Kużdy zgadni co te wszystkie narowy 
nie przyszii, jak to mówi sie, z wia” 
tru i pan Jakub prawdziwie tęsknił 
do natury. Medytował, biedulka, co 
lato — żeb wybrać sie na pola i łąki, 
żeb spotkać gdzie choć zająca ci wie- 
wiórka ale mięsne i familijne intere- 
sy trzymali jego jak na łańcuhu i ni- 
gdy nie bvło gawędy żeb pan Jakub 
choć na dzień jeden na wieś mog 
podskoczyć. 

Tak szedło lato za latem. Pan Ja- 
kub już miał dwoje synów i sam po- 
starzał (kaneczka — kiedy. raptem 
przyszła taka zdarzenia, co nie tyko 
on sam ale i jego famieija zrazu po- 

(z p. p. Culbersłon) i zesp. francuskim. 

  

dzieli nas od rozpoczęcia ciągnienia l-ej klasy 
39 L. P. Szczęśliwe losy jeszcze sprzedajemy. 

  

MOLANSKA | 
Wilno, Wielka Nr. 6. Konto P. K. O. 145461. 
  

Sensacje dnia 
Burmistrz Mysłowic wmieszany w aferę 
Wojewoda Śląski dr Grażyński wdro- 

żył postępowanie dyscyplinarne przeciw- 
ko burmistrzowi m. Mysłowic I posłowi 
na Sejm Śląski dr Tadeuszowi Karczews- 
kiemu. Przyczyną tego kroku był fakf, iż 
przeciwko posłowi dr Karczewskiemu to- 
czą się dochodzenia prokuraforskie w 
związku z głośną ałerą nadużyć na Cen: 
tralnej Targowicy w Mysłowicach, która 
fo sprawa będzie w niedługim czasie 
przedmiotem procesu przed Sądem Okrę 
gowym w Katowicach. - CE 

w dalszych konsekwencjach marszałek 

  

Sejmu Śląskiego Karol Grzesik otrzymał 
od posła dr Karczewskiego list, w którym 
ten ostatni zawladamia marszałka o wdro 
żeniu postępowania dyscyplinarnego i pro 
sl o niekorzystanie w odniesieniu do nie 
go ź przepisu art. 42 ust. 2 Konstytucji, 
który mówi o zawieszeniu postępowania 
karnego, administracyjnego i dyscyplinar 
nego, wszczętego przeciw posłowi przed” 
lub po uzyskaniu mandatu — do .czasu 
wygaśnięcia mandatu. W ten sposób po- 
seł Karczewski rezygnuje x przywileju nie 
fykalności poselskiej, oddając się do dy- 
spozycji Sądu. > 

Grzeszolska w obronie zmarłego męża 
Pelagia Staciwińska-Grzeszolska wnio- 

sła skargę do sądu okręgowego w Kato 
wicach przeciwko redaktorowi odpowie- 
dzialnemu sosnowieckiej „Torpedy” z po 
wodu drukowania w dzienniku powleści 
wał”. : a S 

Skarga zarzuca opisywanie w powiešci 
scen z życia prywatnego, rodzinnego I in 

fymnego Stawiclūskiej-Grzeszolskiej, poni | 

_Samobójcy przed sądem | 
Sąd Grodzki we Lwowie rozpatrywał 

sprawę szajki złodziejskiej. Z aresztu śled 
czego odpowiadali 32-letni Włodzimiefx 
fzyszyn I Semen Krywy. Podczas rozprawy 
sądowej ixyszyn skoczył z ganku drugie 
go piętra na bruk. Doznał on złamania , 
podstawy czaszki I ogólnego zmasakrowa 
nia głowy. W stanie beznadziejnym о4- 

Od Administracji 
1) Przy wypełnianu przekazów 

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 O 
zmianie adresu prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adres 

żając ją w opinii publicznej I uwłaczając 
jej godności osobistej I czel zmarłego mę 
ża. - + 

“ Sąd okręgowy w Katowicach przeka- 
zał skargę p. Grzeszolskiej sądowi okrę- 
gowemu w Sosnowcu. | 

Terminu sprawy jeszcze nie wyrnaczo 
no. 

wieziono go do szpitala, 
Drugi oskarżony, Krywy, w czasie rox 

prawy zaczął domagać się natychmiasto« 
wego zwolnienia go z sądu, gdyż żona je 

| go leży w połogu. Nie czekając na decy 
zję sądu, zaczął bić gwałtownie głową © 

, mur, Stan jego jest również ciężki. : 

dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
ratorów prowadzony jest nie wedłu, 
nażwisk, lecz według miejscowoś 
(poczt). RZY sn 

3) O przerwie i zaprzestaniu pre 
numeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło= 
czińe pismo pód naszym adresem ® 
dopiskiem, Niesprzyjętoć m - 

| znała cały sekret letniskowych wy- | pod broda a pan Jakub wtopił sie do | pan Jakub zmarkocił sie kapeczka, — 
wczasów. 

A było tak: jakości w niedziela, 
po śniadani, pani Jakubowa poczeła 
namawiać męża żeb choć raz waka- 
cja dla famielii swojej sprawił. „Słu- 
chaj!“ — mówiła, — chibo ty nie wi- 
dzisz co teraźniejszo poro kużdy łap 
ciużnik na powietrza wieska wyjeż- 
dża żeb na słoncu legularnie popa* 
rzyć sie. Ci dla dzieciów ci dla doro- 
duych dobrze i do wody włeźć i po 
trawie pokaczać sie a i w gazecie na- 
wet stoi, co słysza, chto do społeczen- 
siwy przynależ, — ten obowiązkowie 
powidnien wychowania fizyczna mieć 
bo i sam, słysza, zdechni, i dzieci na 
zdechlaków pohodujif* Na ta no- 
wina pan Jakób wytrzeszczył oczy a 
nani prawiła dalej: ..ty nie biedui, co 
twoja kabza tej wakacji nie wytrzy- 
ma — bo to taka rzecz. Dzisiejszym 
czasem wieśniaki tak zholeli co nie- 
tyko chłonv po wioskach ale i pana- 
wie dworskie kużdego hołodranca do 

swoiej chaty nrzvimnio į na kuždą 
złotówka Tecol“ To Dowiedziaws7v. 
neAsuneta mežowi ca7eta a on czytał: 
„Zaścianak arlacherki nrzytmie gości 
na lato. Mleko od ikrów. radia. owo- 

ce. Łódka na sadzawce i kościół nie 
daleko”, Fainie wvehnd7it“ — ueie- 
szvł sie pan Takub, „1 mika posinr- 

bač i Panu Rogu pomodlić sie możno! 
— znakim tego trzehedzi w niedzialą 

na ranecztu podskorzvć. daź zadatek 
i zaarendować!”, Pani Jakubowa 
miejsc odpowiedzi pogładziła męża     

gazety szukając wiadomości: jak prze 
zwali warszawskiego stoniuka? 

— 

W następna niedziela, jak tyko 
słonca weszła, pan Jakub siąd na po- 
ciąg i za para godzin był już w tej 0- 
kolicy, gdzie znachodził sie szlachec- 
ki zaścianek. Choć w gazecie stało co 
od stacji do zaścianka tyko kwadrans 
drogi ale pan Jakub zadarmo nie 
chciał głumić czasu i, spotkawszy 
cziowieczka w zaskoruzłej czapce, 
spytał: jak daleko jeszcze dó ząšcian- 
ka? Człowieczek zamrugał oczkami, 
poskrobał sie i odpowiedział; „trzy 
wiersty z hakom?“ 

— Z czym? 

— Z hakom, panok! Z prydatkom 
znaczy sie”... 

Nie zmiarkował legularnie pan Ja 
kub co to jest „hak“ ale pocisnot kro 
ku i za półgodziny przybił sie do 
rojstu gdzie konczyła sie droga i wsze 
Iki szlad ludzki, poczynali sie błota i 
chrusty a zaścianku nie było ani du- 
chu. Obojętnie zrobiło sie panu Ja- 
kubowi co stracił cały rychtunek ale, 
szczęściem, kole rojstu pasło sie byd- 
ło a na kamieniu siedz'ał, siwieńki 
chudy staruszek z ogromniastym bi- 
czyskiem w ręku. „Jakiści tutejsży...* 
pomyślał pan Jakub i poczoł wypyty 
wać jak? i co? a stary pokiwał gło- 
wo, zaśmiał sie i mówi: „jeśli u nas 
każuć: try wiersty z hakom, to tak £ 
zraj panok, szto hetyj samy. hak — 
piač wierstow maje“. A , widząc co 

dcdał na pociecha co zašcianek jūž 
niedaleko, tyko tnzeba rojst nawkoło 
obejść... т 

Stary mówił prawda bo za roj- 
stem zara pokazał sie biały komin 
domu potym chlew i sadzawka, a w 
końcu i cały zašcianek.: Pan Jakub, 
doszedłszy dc płotu, odemknot wroty 
i miarkował wejść do kwatery ale 
kilko wychudłych, z naieżono ze ztoš- 
ci pilścio, psów — poczeli tak legu- 
larnie dobierać sie do łydek i mary- 
narki pana Jakuba co biedny nasz 
przyrodnik dawaj brykać sie jak koń 
i krzyczeć wniebogłosy. Na te hałą* 
sy wyskoczył pan: Klemens Czepejko, 
sziachcie i właściciel zaścianka a, 
zejrzawszy co dzieji sie, odpędził psy 
i zaprosił gościa do kwatery. Przy 
jęcznicy i wódeczce gawęda trwała 
krótko a pan Czepejko, schowawszy 
do kieszeni zadatek, taka mowa mó- 
wił: „Czy kto kiedy, panie dobrodze- 
ju, słyszał żeby dwory czy zaścianki 
miastowych gości za pieniądze przyi* 
mowali?!! Dawniej, panie dobrodzie- 
ju. jak człowiek gościł kogo — to z ca 

łej duszy i zadarmo! — a teraz, pa- 
tje zboże tanie, wydatki duże, pie- 

niędzy nie ma — i powstał nowy prze 
mysł: dwory, psiakrew, na hotele pła- 
tne obracać!” Pan Czepeiko mówił z 
tako goryczo co niewiadomo: ci gnie 
wać sie ci śmiać sie wypadało? a tym 
czasem słonce chiliło sie coraz niżej 
{ рап Jakub, odwiławszy sie pieknie 
z gospodarzem, — deklarował przy- 
słać nasampierw swoja famielia a pór  
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Niezwykły proces 
francuskiego malarza 

Maurice Utrillo jest dzisiaj jednym z 
najbardziej znanych malarzy francuskich. 
Jakież musiało być jego zdumienie, gdy 
przeczytał w kałalogu muzeum londyń- 
skiego „Tate Galery“ taką o sobie 
wzmiankę: „Maurice Ufrillo, malarz francu 
ski, zmarł w roku 1934 z powodu naduży 
wania alkoholu" Il! Czując się wyraźnie po 
krzywdzonym podobnymi enuncjacjami 
katalogu jednego z największych muzeów 
londyńskich, Utrillo postanowił wytoczyć 
dyrekcji muzeum | autorowi katalogu pro 
ces o oszczerstwo. Opinia publiczna, a 
zwłaszcza koła artystyczne Londynu | Pa 
ryża oczekują z wielkim zainteresowaniem 
łego niezwykłego bądź co bądź procesu. 

Biedaszyby zanikają 
Katowice (ATE). Już obecnie dają się 

zauważyć pierwsze skutki zwiększenia za 
drudnienia bezrobotnych w prywatnych 
przedsiębiorstwach. Najlepszym tego do- 

wodem jest znikanie z okolic Myłowic, 

Brzesinek i t. p. t. zw. biedaszybów, które 
dotychczas były eksploatowane przez 
bezrobotnych. Zmniejszył się również na 
łerenie okręgu przemysłowego woj. ślą 
skiego nielegalny handel węglem. Obec- 
nie główni odbiorcy węgla z biedaszy- 
bów, t. zw. galernicy, zakupują węgiel w 
kopalniach. Również | na łerenie Zagłę- 
bia Dabrowskiego powoli zanika dzikie 
kopalnictwo. 

Burza na Bałtyku 
Gdynia (ATE). Szalejąca burza na Bał 

łyku poczyniła pewne szkody w budują 
cym się porcie rybackim w Wielkiej Wsi. 
Najwięcej ucierpiało znajdujące się obec- 
nie w budowie molo zachodnie. Fale wyr 
wały *35 sztuk nieumocowanych jeszcze 
pali I około 20 metrów kleszczy drzew- 
nych oraz wyrzuciły do wody 3 kafary i 

część kolejki. 

Wciaż to sama 
Leningrad, (ATE). Okręgowa konieren 

cja partyjna, która miała w tych dniach 
miejsce w Jarosławiu — miała przebieg 
bardzo burzliwy. Na konferencji obecni 
byli Łazar Kaganowicz oraz kierownik 
okręgu partyjnego Malenkow, kiórzy mie 
H za zadanie przeprowadzić zasadniczą 
czystkę partyjną w Jarosławiu, gdzie komi 
łeł okręgowy otwarcie wystąpił przeciwko 
„generalnej linii Stalina”, Wszyscy człon- 

* kowle byłego komitetu okręgowego z0- 
słall zaaresztowani, a zebrani pod presją 

" wybrali nowy zarząd. 

Reklama a rzeczywistość 
w Sowietuch 

Wiele miejsca w prasie sowieckiej | 
programach sowieckich rozgłośni radio- 
wych zajmuje reklama Jednej z powai- 
niejszych zdobyczy socjalnych Związku 
Radzieckiego, 1. zw. „parki ludowe”. Czy 
telnik zachodnio-europejski nasłuchał się 
0 tych parkach cudów niebywałych, cóż 
kiedy „Leningradskaja Prawda” z dn. 2 
«zerwca jest bardziej sceptycznie ‚ паз!а- 
wiona do tych „cudów”, twierdząc, że w 
Jednym z takich właśnie ludowych par- 
ków: „fizkułury” 'w Leningradzie znajdu« 
ją się zaledwie... 2 drzewa. Dziennik za- 

- znacza, że jest to zupełnie zrozumiałe, je 
śli weźmie się pod uwagę, że we wspom- 
nianych parkach przeciętnie na 10 ha zie 
mi przypada... 1 ogrodnik. 

"Żniejszo poro i samemu ziawić sie na 
odpoczynek... 
ж — — — — 

Pani Jakubowa była nie przywy- 
„kszy do wyjazdów i z pakowaniem 

_ miała wiele zgryzoty. Wszystko u jej 
waliło sie z rąk, co minuta cości za- 
pominala, po sło razy odmykała ku- 
ferki, szukała, łajała się i wywwacała 
dom do góry nogami.  Zebrawszy, 
nareście, góra garków i tranciuków, 
załadowała sie z chłopcami do wago- 

"nu, pan Jakub przeżegnał krzyżem 
Świętym, lokomotywa sapneła jak dy 

-chawiczny koń i pojechała. Cicho i 
msto zrobiło sie w kwaterze pana Ja- 
ūba, а’оп nie mog doczekać się nijak 
niedzieli. Ale że wszystko na tym 

* świecie ma swój koniec — znakiem 
tego — skończył sie i tydzień a w s0- 
bota, po zamknięciu jatki, pan Jakub 
ubrał sie czyściej i na zachod słonca 
zjawił sie w zaścianku u famielii... 

Odwitawszy sie z żono i synami — 
chciał już położyć sie zasnąć żeb na 
5utro rano wstać ale pokój był tak 
ciasny co o postawieniu łóżka nie by- 
ło i gawędy. Chłopcy spali na krzes- 
łach, pani Jakubowa lokowała sie na 

| « stołe — znakim tego trzebyło prosić 
gospodarza żeb pozwolił - przenaco- 
wać w świrnie ci w odrynie. Pan Cze- 
pejko zgodził sie ochotnie na prośba 
pana Jakuba ale uprzedził co w świr 
nie znachodzi sie niewidana moc 
szczurów a do odryny nioży wpełznąć 
i gadzina. Pan Jakub lubił patrzeć 
jak na rysunku walczył lew z gory- 
lem ale prawdziwych szczurów i ga: 
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Jak czarodzieje deszczoroby 
wywołali deszcz kijów na własne karki 

W skwarne południe do wsi Dawidy, 
położonej w gminie Nowolliczna pod Pia- 
secznem przybyło dwóch panów. Przyby 
sze udali się do sołtysa i rozpoczęli jakąś 
tajemniczą pogawędkę. 

Po wsl gruchnęła wiadomość, że przy 
jechali „czarodzieje”. Długo trwaly tajem 
nicze narady. Mężczyźni pokazywali za- 
aferowanemu soitysowi jakąś skrzynkę, 
coś mu iłumaczyli, widać było, że sołtys 
waży w sobie jakąś odpowiedzialną decy 
zję. Wreszcie zdecydował się. Zwołał lu 
dzi na szosę | udzielił nieznajomym gło- 
su. 

Jeden z nich zaczął w wymownych sło 
wach obrazować kięskę posuchy. — „Bo 
gafa jest wasza wieś — twierdził, — ma- 
cie żyzne pola, ale cóż z fego, kledy je 
szcze kilka dni takich skwarów, a wszystko 
pójdzie na marne”, 

Przeraziwszy chłopów widmem głodu, 
przedstawił im kolegę, „uczonego czaro- 
dzieja”, który za pośrednictwem tej ofo 
niepokaźnej skrzynki sprowadzi deszcz, 

Chłopi długo zastanawiali się. Kiedy 
jednak nieznajomi oświadczyli, iż cała ta 
impreza nic nie będzie kosztować, że 
niech Im tylko zwrócą 4,50 zł. za przejazd 
koleją z Warszawy, przystąpią do sprowa 
dzenła desz*zu. 

Ten minimalny koszt pokryty przez ca 
łą wieś, przekonał chłopów. „Czarodzie- 
je” przystąpił! do realizacji swych planów. 
Na środku wsl ustawłono tajemniczą 
skrzynkę, którą chłopi określili nazwą „de 
szczoroba”. 

Przygotowania trwały długo, Nieznajo 
mi przeclągnęli jakleś druty do chałupy 
sołtysa I najstarszej kobiety we wsi, wycię 

li na płotach jakieś tajemnicze znaki, je- 
den z nich wdał się nawe! w pogawędkę 
z kozą, coś iam jej szepcąc na ucho. 

Wszystko odbywało się na oczach mie 
szkańców Dawidów. Wreszcie przygofo- 
wania skończono. Nieznajomi powiórnie 
zabrali głos: — Aparat gotów do pracy! 
Teraz trzeba jeszcze do rodka włożyć 
wszystkie pieniądze jakie kto ma, bo ina- 
czej piorun chałupę z pieniędzmi spali. 
Chłopi uwierzyli w tę bajkę. Rozbiegii się 
po wsi i za chwiłę do tajemniczej skrzyn 
ki poczęły sę sypać banknofy | bllon. 
Uzbierało się tego na przeszło 2000 zł. 

Gdy skrzynkę wypełniono, czarodzie- 
je ogłosiłi, że za dwie godziny deszcz 
spadnie. Oni sami muszą teraz iść do są- 
słedniej wsl, gdzie również Ich proszono 
© 1е przysługę. Żeby nie myśleli że chło- 

| pów kto tu chce oszukać, jako zastaw po- 
zostawiają 4,50 zł., przyznane Im za ko- 
tej. 

To przekonało wszystkich. „Czarodzie 
je” najspokojniej odeszli. 

Рар!ет zahuczał samochód I we wsi 
zjawił się jeden z okolicznych ziemian. Po 
rozejrzeniu się w syłuacji, zorłantował się, 
że chłopl padli ofiarą oszustów. Rozległ 
się wielki krzyk. Rzucono się do „deszczo 
roba”. Leżały lam stare gazety. 

Zmobilizowano wszystkie furmanki I pu 
szczono słę w pościg. W lesie Kabackim 
dogoniono oszustów. Poszły w ruch kije. 
Straszłiwie zmasakrowanych, Jak później 
ustaliła policja, Jakuba Mazurka | Jana 
Staszewsklego znaleźli na szosie aufomo 
bilišel. Wezwano lekarza pogotowia. Po 
prowizorycznym opafrunku obu w stanie 
clężkim przewieziono do szpitala. 

Nrlene Dietrich wrsca na SCOTĘ 
— (rróta Garbo pisze wspomn'ć ia 

Marlena Dietrich, która od wyjazdu z 

Berlina t. |. od 8-miu lat nie występowała 

na scenie teatru, podpisała ostatnio umo- 

wę z dyrektorem teatru „Brodwaytheatre” 

w New Vorku. Na podstawie tej umowy 

gwiazda filmowa wysłąpić ma w teatrze 

kreując główną rolę w operełce. Marlena 

Dietrich grać będzie rolę ekscenirycznej, 

młodej księżniczki | śpiewać ma kilka spe 

cjalnie dla niej skomponowanych pieśni. 
Bk 

Do Neapolu przybyla znakomita artyst 

ka filmowa Greła Garbo. Zamierza ona 

pod słonecznym niebem lłalii spędzić swe 

wywczasy. Jednocześnie jak donosi jedno 

z rzymskich pism, przystąpiła ona do spi 

sywania swych wspomnień. 

Wspomnienia te zawierać będą nie tyl 

ko osobiste przeżycia i spojrzenia wstecz, 

łecz również naświeflone zostaną kulisy 

słolicy filmowej Hollywood. Artystka 

oświadczyła redaktorowi „Corresponden-, 

ze”, że pamiętnik jej pozbawiony jest ja- 

kichkolwiek momentów  romanłycznych. 

Osobiste przeżycia oparie będą li tylko 

na faktach i wydarzeniach z pracy zawo 

dowej. Nie brak w nich będzie uwag gorz 

kich i smutnych wobec przemysłowców fil 

mowych, operujących nie zawsze właści 

wymi mełodami handlowymi. Pamiętnik 

Grety Garbo ukaże się jednocześnie w 5 

językach. 

dzin lękał sie jak śmierć i, podzięko- 

wawszy panu Czepejce, postanowił 

przespać sie pod stołem. Podjadszy 
trochi, cała famielia ułożyła sie do 
snu i zara zachrapała tyko biedny 
pan Jakub nie mog nijak przybrać pu 
zycji i kręcił sie na wszystkie strony 
i przewrącał sie i wzdychał, Było cia 
sno i krótko — ale moży i zasnoł by 
nasz męczenik żeb nie setki czarnien 

kich, małusieńkich żywiołków, przez 
wanych po prostemu pchłami, co 
śpieszając nie wiadomo gdzie i czego, 
latali tam i nazad po całym ciele. Ca- 
ły roj much, zbudzony brzaskiem | 
dnia, wybrał na Śniadanie nos i uszy 
pana Jakuba aż zerwał sie, biedulka, 

jak szałony i, narzuciwszy czyrwony 

szłafrok żony. — cz+mprędzeį-rejte- 

rował z domu do sadzawki. Wytrze- 

pawszy legularnie koszula, — posu- 

noł sie pod wierzba do kładki i, uk: 

ląkszy na deskach, przybierał sie wy- 

myć twarz j ręcy — kiedy posłyszał 

nagle jakiści ryk i chrap i zejrzał o- 

gromnego byka, ©о, nachiliwszy łeb 

do ziemi, leciał jak chmura w jego 

strona. Nie było czasu na marudztwa 

— ichoć ze strachu zatrzęšli sie 

wszystkie żyły — pan Jakub wderzył 

nogami ob ziemia i jak kot wgrabolił 

sie na wierzba. Tymczasem dosko- 

czył i byk i poczoł się taki widok ja- 

kiego-nie ma i w rysunkach. Okra- 

kiem na wierzbie siedział pan Ja- 

kub i krzyczał gwałtu, a byk, oszala- 

wszy na widok czerwonego szlafroka 
pani Jakubowej, walił rogami w drze   wo aż sie liście trzęsły. Na ganek wy* 

  

571 miln, papierosów 
wypaiiliśmy w. kwietniu 
W kwietniu rb. sprzedano na ierenie 

Polski ogółem 571 milionów sztuk papie i 
rosów. Najwięcej papierosów, gdyż 246 ; 
milionów szłuk sprzedano na terenie wo 
jewództw centralnych. Zbyt papierosów w 
województwach zachodnich wynosił 151 
milionów szłuk, w województwach połud- 
niowych 134 miliony, oraz na terenie wo 
jewództw wschodnich 40 milionów szłuk 
papierosów, 

Przesądy 
._ Feliks i Józef byli przyjaciółmi. Może to 
ich najbardziej z sobą złączyło, że obaj byli 
bardzo przesądni, ale co ciekawsze, pod 

względem przesądów różnili się zasadniczo. 
Feliks np. uważał za szczęśliwy dzień pią- 
tek, natomiast Józef uważał ten dzień za fe- 
ralny, a za szczęśliwy poniedziałek, dla Felik 
за znów najferalniejszy. Tak samo było z cy 
fremi. Feliks wierzył w trzynastke, której 
Józef unikał jak ognia, Feliks uważał, że po 
dróż trzeba rozpoczynać we wtorek, a Jó- 
zef za nio w świecie byłby we wtorek nie 
pojechał koleją itd. itd, Różnicom w ich 
przesądach nie było końca, a były one tema 
tem nieustannych żartów wspólnych znajo- 
mych. 

Obaj grali na Loterii Państwowej, każdy 
naturalnie według własnego rytuału. Przepi 
zy były bardzo skomplikowane. Trzeba było 
odpowiedniego dnia i odpowiedniej godziny 
wejść do kolektury, lewą ręką otworzyć 
drzwi, a prawą płacić, albo, gdy się prawą 
ręką otwierało drzwi — lewą płacić, nie 
wchodzić, gdy ktoś inny drzwi otworzył itp. 
I tu znowu był powód do nieustannego śmie 
chu ich znajomych. Nile wygrywali nigdy, 
gdy tymczasem raz tem, raz inty ze znajo- 
mych, który nie miał przesądów i nie trzy 

j mał się przy kupnie losu żadnego rytuału, 
wygrał — i to znaczne sumy. 

I to właśnie podważyło wiarę Feliksa i 

Józefa w ich przesądy. W ubiegłej loterii 

kupili na spółkę los bez przesądów i — wy- 

obraźcie sobie państwo — wygrali. Postano- 

wili więc w nadchodzącej I klasie, które cią 

grienie zaczyna się już we wtorek, grać bez 
przesądów t kupić los bez rytuału. 

Dopłata do biletów 
kolejowych 

będzie zniesiona z dniem 
1-go sierpnia 

Mln. Komunikacji znosi z dn. 1 sierpnia 

br. opłatę specjalną na Fundusz Opieki 

Społecznej, pobierana przy kupnie bile- 

tów kolejowych w wysokości 10 gr. od 

każdych 10 zł. ceny biletu. Opłata ta obo 

wiązywała już przy wykupie biletu droż- 

szego od 2 złotych, przy cenie wyższej 

niż 10 zł. — doliczano 20 gr. I t. 4.   POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk.” 
® 15% rabatu 

      

  

       
  

  

Znaczny rozwój akcji kredytowej 
w zakresie zbytu I przetworów płodów rolnych 

Wzrastające w ostatnich latach zainiere- silny wzrost należy skonstatować w zakre- 

scwanie sprawą zbytu 1 przetwórstwa pło- | sie finansowania zbytu na rynku wewnętrz 

dów rolnych znajduje awój bardzo realny 
wyraz w akcji kredytowej Państwowego 
Banku Rolnego. Bieżący rok przynosi dal- 

sze | niezwykle silne rozszerzenie tej akcji. 
W pierwszym jedynie kwartale 1837 r. Pań 

stwowy Bank Rolny wypłacił rolnikom bez 

pośrednio lub za pośrednictwem ich lokal- 

nych instytucyj kredytowych oraz przedsię- 
bierstwom  rolniczo-handlowym i organiza. 
cjem zbytu ogółem prawie 19 mil. zł. pod 

|; postacią kredytów krótkoterminowych, pod 

czas gdy w ciągu całego roku 1936 odpo- 

wiećnie wypłaty osiągnęły kwotę niewiele 
stosunkowo wyższą, gdyż ok. 24 mil. zł. Przy 

jawszy pod uwagę, że upłynęła dopiero 1/8 

reku, — można śmiało określić, że suma kre 

dytów tegorocznych. wzrosła w dwójnasób 

w stosunku do zeszłego roku, szczególnie 

bieg pan Czepejko, poczeli zbierać sie 

iudzi, krowy, pędzone w pole, zatrzy” 

mali sie w pochodzie i szklanymi 0- 

czami patrzali: co tu dzieji sie? —w 

oknie pokazała sie w koszuli pani Ja- 

kubowa ałe nicht nie umiał dać po” 

moc panu Jakubowi. Szczęściem eo 
w tej minucie na ziemia spad szlaf- 

rok, a byk, zdeptawszy: legularnie i 

obróciwszy jego w kłaki, odpoczoł 
jakby trochi i spokojnie ponrowa- 
dził krowy na pastwisko. Wtedy i 
pan Jakub nabrał odwagi: zlazł z 
wierzby 1 poczoł wszystkim chwalić 
sie co tak chitrze oszukał byka. 

Tymczasem słonce podieło sie wy” 
seko i pani Jakubowa, rada co mąż 

wyszed żyw i 
herbata i obaczyła co nie ma ni svra 
ni masłą bo jeszcze wczoraj zeżarli 
chłopczaki. Znakim tego wyprowa- 
dziła meża na dziedziniec i, pokaza- 
wszy najbliższa wioska, prosiła żeb 

podskoczył kupić co potrzeba. Pan 

Jakub bvł kaneczka podmęczywszy 

sio «le poszed siak—tak po zakuny 

a za półgodziny wrócił niosac osełka 

inasła i ogromniasty syr.  Famie'ia 

rozsiadła sie przy stole a pani. Ja” 

kóbowa wzieła noż i chciała odkroič 

trachi svra ale ci to noż bvł tepy ci 

siły brakowało — dość co niemozła 

dać rady W łą pora do rabaty. wiał 

sie pan Jakub: nacisnał noż z całef 

silv 1 tutej wvs7ed cud jakieso nie 

zrobi i czarownik: z svra wyskoczył 

kawał cegły i z hałasem nokocił sie 

na ziemia. Pan Jakub z dziwu roz- 

cały, — poczeła grzać ; 

nym i specjalnie w dziale przetworów mięs 

nych (2,7 mił. zł. w I kwartale wobec zna- 

cznie mniejszych sum w roku ubiegłym). 
Zwiększenie przeszło dwukrotnie wykazują 
również obroty kredytowe przeznaczone na 

finansowanie eksportu rolnego oraz na fi- 

nensowanie przetwórstwa. 

Pod względem wypłaconych sum finanso- 
wanie zbytu, zamykającego się kwotą około 

15 mil. zł, obejmuje w równej mierze (po 

ok. 7,6 mił. zł.) eksport jak obrót wewnę- 

trzny Przetwórstwo uzyskało efektywnie w 

1 kwartale rb. 8,5 mil. zł Główne miejsce 

pośród finansowanych pirez Państwowy 

Bank Rolny działów przetwórstwa zajmują 

przetwory mięsne (8,1 mil zł.), a następne — 

w wysokości ok. 2 mil. zł. — ziemniaki, len 

1 zboża. 

pomniał sobie co i w rzeźnickim fa- 

chu bywajo różne facecji — znakim 

tego zejrzał do masła — ale i tam sie: 
dział legularny kamuszek, dodany 
przez wioskowych fabrykantów dla 

„większej wagi..." Teraz już nie wy- 
trzymał pan Jakub i poleciał na rada 

do pana Czepejki ale szlachcie rady 

dać nie chciał tylko zmarszezył brwi 

i powiedział: „oto jest godny sposób 

reklamy dla wyrobów ludowych!!* 

Śniadanie odbyło sie markotnie a 
pani Jakubowa, widząc co mąż jakiś- 

«ci niewesoły, poczeła myszleć o roz* 

rywce i tak mówiła: „Patrzaj, Jakub 

— tu, u nas, na sadzawce czółna le- 

gularna jest i poważyniać*) sie w jej 

| możno. Posadź ty dzieci do tej czół- 

ny i poważyniaj ich po sadzawce bo 

| biez ciebie ja do wody ich nie pusz” 

czam żeb nie wtopił sie czasami chtó- 

ryl* Chłopcy, posłyszawszy taka ga 

veda, wezepili sie ojcu na szyja a 

Pietruk tak prosił co pan Jakub nie 

mog odpowiedzieć i zabrał chewra do 

sadzawki. Posadziwszy dzieci i ka* 

zuwszy im nie ruchać sie, sam wsko- 

czył do duszehubki i, odepchnewszy 

sie od brzegu, poczoł rozglądać sie po 

sadzawce. Woda była niegłęboka ale 

brudna i błotnista jak atrament. Na 

brzegach było widacia szlady świń i 

bydła, co pili i kąpali sie tutaj, opo” 

dal stało stare koryto a gęsi i kaczki, 

szepcząc sie między sobo, cicho su- 

' пей sie po wodzie jak flota białych, 

melusiūkich okrętow. Zapatrzywszy 
—————- WOSYJ   dziawił gęba ale późniejszo poro przy *) Litewskie — pojeźdnić. 

    

rozpoczyna się 

ciągnienie I-ej klasy 

Śpiesz KKuugo GS 
w szczęśliwej kolekturze 

  

wielka 44 
Mickiewicza 10 Wilno 

Uwadze rolników 
Centralne Biuro do Spraw Finansowo- 

Rolnych opracowało szczegółową instrukcję 

dotyczącą prowadzenia księgowości w gos- 

podarstwach wiejskich. Instrukcja zawiera 

wyciągi z przepisów, dotyczących podatku 

dochodowego ! ordynacji podatkowej i za- 

opatrzona jest w szereg wzorów ułatwiają- 

cych zaprowadzenie rachunkowości. 

Wprawdzie wymienione _ wydawnictwo 

przeznaczone jest dla nadzorców w postę- 

pcwaniu układowym tym niemniej może być 

z korzyścią spożytkowane przez każdego 

posiadacza gospodarstwa wiejskiego, zwła* 
szcza dła celów zeznań o dochodzie (dla wy 

mizru podatku dochodowego). 

W sprawie wydawnictwa należy zgłaszać 
«ię do Wojewódzkiego Biura do Spraw Fi- 

mensowo - Rolnych w Wilnie, ul; Ostrobram 

ska 10. Na prowincję wydawnictwo wysyła 

się za zaliczeniem 2 złotych. | = 

Zgłaszajcie letnisksi 
Związek Propagandy Turystycznej zwra* 

ca się do wszystkich z prośbą o zgłaszanie 

letnisk i pensjonatów, które mogłyby przy< 

jąć osoby, chcące spędzić urlop na Wileń- 

szczyźnie 

Związek Propagandy Turystycznej bez- 

płatnie pośredniczy { informuje w tej spra= 

wie. : 

Prosimy o nadsyłanie adresów, dokład- 

nych opisów położenia, dojazdu, wyżywie- 

nia, oraz warunków 1 ilości miejsc. 

Informacje należy nadsyłać pod adresent 

Związku Propagandy Turystycznej Ziem? 

W:leńskiej, Wilno Mickiewicza 32, tel. 21-20. 

nowan! 
NAUCZYCI MUZYKI 

dziela lekcyj gry na tortepianie 

sd - ias Li ne — 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, 9› 4-6 dp. 

     
         

        

  

ESS IIA E SIS 

sie na sadzawka pan Jakub nie spo” 

turał*) co u chłopców poczeła sie 

sprzeczka. Pośpiał tyko obaczyč jak 

Piotr Antuku walnoł w łeb i obydwa 

wkulili sie do wody. Czółna przewró 

ciła sie do góry dnem i pan Jakub, 

jak pralnik plasnoł sie za chłopcami. 

Moży i wtopiliby sie chlopcy żeb pan 

Jakub nie był ich podchwyciwszy i 

choć woda była równo szyji, wygra- 

bolił sie pomalutku na brzeg, trzyma” 

jąc Pietruka za kownierz a Antuku 

та czub. Oj! — żeb na ta pora przysz 

ła pani Jakubowa—nie poznałaby ni 

męża ni dzieci! I tata i synkowie by- 
li czarne jak sadza, błoto sznureczka 
mi ciekło z rąk i twarzy a z dziecin- 

nych kapotek i garnituru pana Jaku- 
ba zrobiła sie brudna odymaczka. 

Śmiała sie cała czeladź, śmiał sie na- 

wet sam pan Czepejko, tyko pani Ja- 

kubowa, plasnewszy ręcomi, zapro” 

wadziła wszystkich do studni i lała 
wiadro za wiadrem póki czysto mie 

opłókała z błota. Przepad garnitur 

pana Jakuba, jak przepad jego urlop 

świąteczny bo do wieczora  suszył 

swoja odzienia i, siedząc jak matka 

redziła pod prześcieradło, z pokoju 

nie wysunoł nosa. Tyko wieczorem. 

przeklinając wieś i urlop, powrócił 

do miasta i nalaz kwatera czysto 0“ 

kradziona. Zabrali nawet bielizna na 

zmiana i tyko po staremu na Ścia- 
nach fak na złość wisieli dwa obraz: 

ki: „Walka goryła ze lwem" i „Bo, 
pożerający antylopę.-- S + 

®) Litewskie — nie wjrzał. | t : 

  

  

     
   

     



  

Do Wielebn. Duchowieństwa Archidiecezji 
Wileńskiej | 

W dniach od 25 do 29 bm. odbę- 
dzie się w Poznaniu Międzynarodowy 
kongres ku czci Chrystusa Króla w | 
celu zapoznania się z grozą bezbożni- 
etwa, złożenia publicznego hołdu Bo- 
skiemu Zbawicielowi oraz w celu 0- 
żywienia obrony zasad wiary św. od 
niecnych zakusów nieprzyjaciół Koś- 
ciała Chrystusowego. 

Raczą Wielebni Księża Probosz- 
czowie i Rektorzy kościołów poinfor- 
mować o tym wiernych z ambon w 
niedzielę poprzedzającą ten Kongres 
t. j. 20 bm. a w niedzielę 27 bm. w u- 
roczystość św. Piotra i Pawła t. j. 29 
b. m. wygłosić odpowiednie nauki o 
naszych obowiązkach względem Chry 
stusa Króla, abyśmy się starali być 
zawsze dzielnymi żołnierzami Chry* 
stusowymi, wiernie występowali w 0-. 
ronie sztandaru i zasad nauki Chry- 

stusowej 
W intencji uproszenia  blogosla- 

wieństwa Bożego dla zamierzeń i ob 
rad Międzynarodowego Kongresu ku 
czci Chrystusa Króla w dniach 27 i 
290 bm. po sumie we wszystkich koš- 
ciełach naszej archidiecezji « wobec 
wystawionego w  monstrancii Naj- 
Śvietszego Sakramentu odbędą się 
suplikacje j akt poświęcenia się Bos- 
kiemu Sercu Jezusowemu. 

W łączni z Międzynarodowym 
Kongresem ku czci Chrvstusa Króla 
według zasady .,Przez Marię do Jczu- 

  

  

sa” odbędzie się w Wilnie 1, 2 i 3 lip- 
ca archidiecezjalny Kongres Mariań- 
ski w celu złożenia hołdu Królowej 
naszej niebieskiej oraz w celn upro- 
szenia za Jej orędownictwem pomocy 
łask Bożych niezbędnych do naszego 
odrodzenia duchowego i ożywienia 
naszej pracy zarówno w bractwach i 
stowarzyszeniach Mariańskich jak 1 
organizacjach Akcji Katolickiej. 

I o tvm Kongresie raczą Wielebni 
Księża Proboszczowie i Rektorzy koš- 
cicłów poinformować wiernych z am 
bon w dniach 27 i 29 bm. zachęcić 
wiernych do uczestnictwa w tym Kon 
gresie, a dla zaznaczenią Ścisłej łącz: 
r. duchowej z Kongresem w dniu 1 
lipca o godz. 18 t. j. w chwili rozpo- 
częcia Kongresu i 3 lipca o godz. 18 
na zakończenie będą bić dzwony w 
ciągu 5 minut, 2 lipca we wszystkich 
kościołach parafialnych odbędą się 
uroczyste nabożeństwa, a po sumie 
wystawienie Najświętszego Sakra- 
mentu w monstrancii, odšeiewanie 
suplikacyj na uproszenie błogosła- 
wieństwa Bożego dla pomyślnych wy 
ników Kongresu i akt poświęeenią 
się Niebieskiej Królowej 

Pożądaną 'est rzecz'” aby we 
wszystkich parafiach 2 lipca względ- 
nie w niedzielę następną 4 Боса ой- 
były się Akademie ku czci Matki B. 

R. Jałbrzykowski. 
Arcybiskup Metropolita Wil. 

Wystawa Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) 
w Nowogródku 

13 czerwca br. została otwarta w No- 
wogródku wysława, zorganizowana przez 

Szkolne Kasy Oszczędności oparte o PKO 
znajdujące się na ierenie obwodu szkolne 
go nowogródzkiego. Otwarcia wystawy 
dokonał inspektor szkolny Henryk Niess- 
ner w obecności delegata województwa 

— naczelnika Celestyna  Galasiewicza, 

wicestarosty Jerzego Zawadzkiego, dele- 

gała PKO Żaby Borysa — licznie zgroma 
dzonego  nauczycielstwa i młodzieży 
szkolnej. Wystawa przedstawia się impo- 
nująco, jeśli weźmiemy pod uwagę, ie 
wszystkie eksponaty zostały wykonane 

przez dzieci szkół powszechnych. Widzi- 

My łam wyroby ręczne, jak zabawki dzie 
_€ięce, mebelki, szczotki, miotełki, łyżki, 

robółki ręczne dziewczął bardzo pracowi 
te | ładne, wykresy, diagramy i dokład- 
ne mapy, wreszcie rośliny lecznicze upra 
wiane i suszone przez dziatwę oraz klat- 
kę z królikami angorskimi. Wszystko to 
jest źródłem dochodu młodych oszczęd- 
nickich i umożliwia im ciułanie drobnych 
oszczędności, kłóre gromadzą w swych 
SKO. 

Wysława SKO w Nowogródku to do- 
wód, że „chcieć ło móc”, Powstała ona 
dzięki sprężystej organizacji prowadzonej 
przez Inspektora Henryka Niessnera, ofiar 
nej i pełnej zrozumienia obywałelskiego 
— pracy nauczycielstwa, oraz zapału 

dziatwy, Obwód Szkolny Nowogródzki 

będzie. przykładem dla innych. 

Kurjer Sporiowy 

Galopy ranne na Pośpieszce 
Od dwóch tygodni na Pošpieszce 

ruch. Dwa razy lygodniowo lopocą na 
masziach toru wyścigowego flagi, dwa ra 
xy w fygodniu otwierają się okienka kas 
łołalizatora, a publiczność zgromadzona 
na skromnej irybunce przeżywa nie lada 
emocję. 

Tegoroczny sezon wyścigów konnych 
dobiega już końca. Pozostały jeszcze tyl 
ko trzy dni wyictgėw. Po 27-m ucichnie 
na Pośpieszce. 

Myli się ten, kto przypuszcza, że sport 
konny należy do rzędu tęk zwanych spor 
łów łatwych. Wytrenować konia | przy- 
zwyczaić się do niego, nie jest rzeczą 
łatwą. Wymaga ło wszystko wyjątkowej 
systematyczności i znajomości rzeczy, Nic 
feż dziwnego, że jeźdźcy nasi trenują 
usilnie. 

Trenują oni o brzasku słońca. Wów 
czas, gdy całe miasto pogrążone jest jesz 
€ie w błogim śnie. Praca rozpoczyna się 
gdzieś koło godziny 3, a trwa do 
godz. 5. 

Pośpieszka o tej wczesnej porze wy- 
gląda nieco inaczej. Ma o wiele więcej 
uroku i młodości. Jest mniej zblazowana 
ł zaśmiecona papieruszkami i łuskami od 
lejek. 

Pośpieszka o godz. 4 rano myje się 
w rosie, a słońce, kłóre wyłacza się 
gdzieś tam z za góry, wróży młodym ofi 
cerom zwycięstwo. 

Na treningu, oczywiście każdy jest do- 
brej myśli I każdy stara się dojść do ta- 
kiej formy, by w czasie wyścigu nie mieć 
żalu do siebie ani też do konia, że za- 
pomniało się o tym lub owym. 

Człowiek przywiązuje się do konia. 
Koń staje się wiernym przyjacielem jeź- 
dźca, jak pies. Cóż to za tragedia jeżeli 
wypadnie konia zastrzelić. Bywają często 
wypadki, że koń na przeszkodzie pada, 
łamie nogę, i wówczas nie ma innego wyj 
Ścia jak wpakować mu kulę w łebl 

Szczęście, że w tym roku nie mieliś- 
my poważniejszych wypadków, ale w 
poprzednich latach kilka kul wpakowano 
I kilka razy musiano łupić skórę rasowe- 

= go konia. 
Myliłby się ten, kło uważałby, że bie 
naprzełaj należą do rzeczy łatwych. 

© jeży się przeszkodami, a przeszkody 
14 irudne. Są ońe tak ustawione, że za- 
skakują nieraz i jeźdźca | konia. Trzeba 

więc bardzo dobrze orientować się w sy- 

tuacji, bo inaczej koledzy wyprzedzą i 

zosłanie się na szarym końcu. 

To, co widzimy z trybun, jest niczym 

w porównaniu z tym co znajduje się na 

torze. Nic też dziwnego, że nieraz na 

łych właśnie przeszkodach pozostaje kil- 

ka koni, lub używając języka sporłowego, 

na torze. Już więcej koni tych w dniu 

tym nie widzimy. Nieraz publiczność jest 
zaniepokojona brakiem kilku jeźdźców. 
Na wszystkich przeszkodach usławione są 
punkły konfrolne i saniłarne. Istnieje 
przyłym połączenie telefoniczne. W razie 

„jakiegoś poważniejszego wypadku na- 
tychmiast udzielona zosłanie pomoc. | 

Zawodnicy wyścigów konnych należą 

do specjalnej grupy sporłowców. Są w 

przeważnie oficerowie. Tak się złożyło, 
że w tym sezonie zabrakło na torze kil- 
ku naszych starych znajomych. - Wśród 
młodzieży brylują: rłm. Nesterowicz i 
rfm. Cierpicki. Ci dwa są starymi „konia- 
rzami“. Są to sporłowcy z krwi i kości. 

Nic też dziwnego, że publiczność z wyś- 

cigów konnych obdarza ich specjalną sym 
patią. Jeżeli już mowa o zawodnikach, to 
wspomnieć trzeba o Bohdanowiczu, któ- 
ry ze względu na przeniesienie służŁowe 
z Wilna nie może, niestety, stale pokazy- 
wać się "a torze. Jest to zawodnik, który 
ma szalone szczęście i bogałą rutynę. 

Na rannych galopach poznaje się da- 
leko lepiej i konia | jeźdźca. 

Motorem, duszą powiedziałbym wyści 
gów wileńskich, które mają w Polsce 
ułarłą już tradycję, jest płk, Kozierowski, 

który jako wiceprezes Wil. Tow. Wyści- 
gów Konnych opiekuje się wszystkimi za- 

wodnikami i myśli o najdrobniejszych 
szczególikach organizacyjnych. 

Całkiem inaczej konie wyglądają w 
boksach — w słajniach. Dle mnie osobiś- 
cie przyjemny jest zapach konia. Lubię 
spacerować po słajniach i przyglądać się 
z bliska koniom. Każdy koń ma swoją 
„niańkę”. Obsługa techniczna karmi, czy 

ści, dogląda | śpi razem z koniem. Słajen 
ny zna zazwyczaj całą karierę konia. Zna 
jego rywali I możliwości, 

Na pośpieszce mieszkają więc teraz: 
Bakarały, Zakończyki, Atlety, Ampery,   Herringi, lxory Hajduki I inne konie, ktė- 

pierwszym rzędzie gentelmanami. Są to | 

„KURJER WILEŃSKI" 49. VI. 4937 r. 

  

Cala Polska = 
gra i wygrywa 

a więc w niezmiennie szczęśliwej Kolekturze 

„NADZIEJA“ 
Lwów, Legionów 11 

Warszawa, Marszałkowska 117 

Ciągnienie l-ej klasy już 22 b.m. 
Zamówienia z prowincji załatwia sią odwrotną pocztą 

Tam, gdzie w każdej loterii 
wypłaca się miliony złotych 

Tam, gdzie tysiące rodzin 
zdobywa szczęście i dobrobyt 

Tam, gdzie od szeregu lat pada 
stale mnóstwo wielkich wygr. 

Tam, gdzie sprawdza się prawo 
nieprzerwanej serii szczęścia 

  

  

Pożyteczna inicjatywa 
Nowocześnie urządzone „pokoje gościnne" w Głębokiem 

Zarząd Rodziny Urzędniczej w Głębo- 
kiem podaje do wiadomości pracowni- 

ków wszelkich instytucyj państwowych, sa 

morządowych, wolnych zawodów i in- 

nych, że przy nowootwarłym, prowadzo- 

nym we własnym zakrerie kasynie, miesz 

czącym się przy ulicy Zamkowej Nr. 4, ot 
warte zostały pokoje gościnne nowocześ 
nie urządzone z biężęcą wodą | będąca 
do usług gości łazienka. Ceny umiarkowa 

Deszcze padają 
Od paru dni w zachodnich I šrodka-   

| 

  

wych, a od wczoraj we wschodnich I pėl 
nocnych *częściach” kraju panuje pogoda 

re biegać będą jeszcze nie na jednych 
wyścigach. 

Jeździec otrzymuje nagrodę honoro- 

wą, hodowca pieniężną, a koń podwójną 
porcję owca i kostki cukru, Ci, którzy 
kiedykolwiek będą w słajni wyścigowych 
koni, niech nie zapomną o cukrze, Cukier 
dla konia jest łym, czym róża dla pięk- 
nej pani. Koń cukrem się nie naje lak jak 
nikt nie potrafi żyć kwiatami. Ale lubi 
otrzymywać cukier. Wydaje mu się wów- 
czas, że jest lepszy od Innych, że wyglą- 
da piękniej i że na to zasłużył, A jeżeli 
raz zasłużył, to będzie się starał w dniu 
następnym lepiej brać przeszkody i dłuż- 
szymi galopami mierzyć trasę biegu. 

Dlaczego koń często gęsto bez jeż- 
dźca, z którym rozstaje się na tej czy 
innej przeszkodzie, nie zawraca do słaj- 
ni a biegnie dalej. Walczy o honor swe- 
go pana o honor swojej słajni | końskiej 
krwi. Zapewne jest to przyzwyczajenie 
i ambicja, potrzeba i duma, zapał spor- 
towy i chęć otrzymania cukru, 1. N. 

Instruktorski kurs 
kalekowy 

Celem podniesienia poztomu sportu ka- 
jakowego na ziemiach północno-wschodmich 
' przygotowania odpowiedniej kadry sędziow 
sko-instruktorskiej, Zarząd Główny Polskie- 
go Związku Kajakowego organizuje w termi 
nie od 21 do 30 czerwca br. kurs instruktor 
sko-treningowy dla kajakowców zrzeszonych 
w klubach sekcjach wodnych Związku Strze 
ieckiego i harcerskich drużynach wodnych. 

Kurs podzielony będzie na 2 grupy ucze 
siników miejscowych dochodzących i zamiej 
scowych skoszarowanych, 

W grupie zamiejscowych przewidziane 
jest 20 miejsc, w grupie miejscowej 40. 

Wpisowe wynosi 2 złote od osoby. 
W kursie mogą wziąć udział członkowie 

Polskiego Związku Kajakowego z terenu ca- 
lego UI i TX.go Okręgu Korpusu. 

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy 

kierować pod adresem: instruktor Polsk'ego 
Związku Kajakowego Jan Paw, Wilno, ul. 

Zawalna 16 m. 1. 
Kluby zamiejscowe zgłosić mogą po 2 

uczostników, kluby wileńskie ilość nie ogra- 

niczoną. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 

13 bm włącznie. я 

ne. Dla członków Rodziny Urzędniczej — 
specjalne zniżki. 

Poza słanem urzędniczym Zarząd Ro 
dziny Urzędniczej tak do swego Kasyna 
jak 1 do pokoi gościnnych zaprasza 
wszystkich, kto w czasie swego pobyłu w 
Głębokiem chciałby znaleźć kulturalny i 

| wygodny nocleg oraz zdrowe | łanie wy- 
żywienie. 

w całym kraju 
pochmurna z opadami. 

Do zmiany pogody przyczynił się na- 
pływ powietrza polarno-mórskiego wędru 
jącego z północo-zachodu. Tó powietrze 
wilgotne wypiera przed sobą ciepłe po- 
wietrze kontynentalne. Polska znalazła się 
w pasie ścierania się tych dwóch mas po- 
wietrza, stąd wzrost zachmurzenia i obfi- 
te opady deszczowe. 

Padające deszcze na terenie całej Pol 
ski, a szczególnie w górach spowodowa- 
ly, iź wody w dopływach Wisły zaczynają 
przybierać. 

Deszcze, które podają na terenie całej 
Polski, są wprost zbawieniem dla rolnict- 
wa. Koniczyna zaczyna się szybko podno 
sić I rozwijać. Zeschłe buraki, mając obec 
nie pod dostatkiem wilgoci, odżyją i w 
oczach wprosi będą rosły. Zbiory jarzyn 
I kartofli wskutek wilgoci będą również 
lepsze. 

Deszcze są pofrzebne dla żyła I pszeni 
cy, byleby tyłko nie potrwały zbyt długo, 
gdyż mogą położyć całkowicie zboża, 
które będą gniły. Do tego jednak prawdo 
podobnie nie dojdzie. 

Owocom obecny słan, ani nie zaszko 
dzi, ani nie pomoże. 

Zbiory truskawkowe będą większe, a 
okres zbiorów będzie przedłużony 0 ja- 
kieś dwa tygodnie. 

Na zaproszenie dzieci ze szkoły pow= 
szechnej Nr. 13 w Warszawie przybyła do 
stolicy wycieczka 30 dzieci ze wsi Koleśni 
ki na Wileńszczyźnie. 

Po powiłaniu na dworcu przez dele- 
gację szkoły, dzieci wileńskie zwiedziły 
budynek szkolny przy ul. Raszyńskiej 22, 
poczem przydzielono im kwatery w miesz 
kaniach poszczególnych uczniów szkoły 
Nr. 13. 

Dzieci z Wileńszczyzny zabawią w 
Warszawie 4 dni, zwiedzając miasto, za- 
mek królewski, Katedrę, ogród zoologicz 
ny, Muzeum Narodowe, lotnisko I t. d, 

Wycieczka odjedzie w piątek wieczo- 

Požar w Klecku kolo Niešwleža w dn. 
17 bm. o ktėrym donoslišmy wczora] wy 
buchł o godz. 8.15, ogień stłumiono oko 
ło godz. 14. Pożar zniszczył północną 
dzielnicę miasta. 

Punkt sanitarny, xorganizowany na 
miejscu, udzielł pomocy 20 osobom cięż   

  
rem, po pożegnalnej herbatce wydanej ‘ { naśladowania. 

W Klecku spłonęła 
północna dzielnica 

Program 

Kongr. Mariańskiego 
w Wilnie 

w dniu od 1 do 3.VII-37 roku 
1 lipca o godz. 18-ej— Dawony w koś- 

ciołach całej Archidiecezji Wileńskiej ob- 

wieszczą początek nabożeństwa. Nabożeń- 

stwo w Ostrej Bramie z kazaniem J. E. Ks. 

Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego. Po- 
nabożeństwie pochód — proczsja na plae 

Katedralny, gdzie rozpocznie się inaugura- 

cyjne zebranie Kongresu. 

2 lipca w Ostrej Bramie nabożeństwo 

© godz. 8, 10  18-ej z kazaniami. е 

Od godz. 15 do 17, a w Sali Miejskiej 

od 12 do 14 obrady sekcyjne: 

1. Wiary i morałności w sali Śniadec- 
kich, 

2) Duchowieństwa, w sali Bibblioteki Se 

minarium Duchownego, : 

3) Organizacyj kościelnych, w Sali Miej. 

skiej, 

4) Społecznej w 5-ej Sali U. S. R. 

5) Sodalicji Mariańskiej w wirydażu mu 

rów po-Dominikańskich (wejście przez duże 

drzwi kościelne), 

6) Młodzieży pozaszkolnej w sali Misyj- 

nej, św. Anny 13. 

3.VII. Nabożeństwo w- Ostrej Bramie © 

godz. 9 i 18. Obrady sekcyjne od 11 do 13 w 

salach jak w dniu 2.VII. 

O godz. 15 min. 39 na Placu Katedralnym 

plenarne zebranie Kongresu z referatami i 

vchwaleniem rczołucji-i przemówieniami. Po 

teo. procesjonalnie do Ostrej Bramy ulicami 

Marii Magdaleny, Zamkową, Wielką, Ostro- 

bramską. 

O godz. 18 końcowe nabożeństwo z kaza 

niem i odnowienie ślubowania. 

Zmżki kolejowe 
na Kongres 

Ministerstwo Komunikacji przyznało indy 

widualną zniżkę uczestnikom Kongresu Ma- 

riańskiego w Wilnie w wysokości 50*/o w ter 

minie od dnia 30 czerwca do 4 lipca 1937 r. 

Kerty uczestnictwa zamówić można w Archi 

diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej w 

Wilnie (Zamkowa 6). 

Posiadacz karty uczestnictwa opłaca nor 

malny bilet w drodze do Wilna, powraca zaś 

bezpłatnie. Kupon do karty uczestnietwa do 

150 klm. i zł, ponad 150 Mm. 2 zł. 50 gr. 

Kupon będzie sprzedawany w Wilnie na sta 

cj w punkcie informacyjnym Kongresu iw 

lokalu Arch. Instytutu Akcji Katolickiej, ul. 

Zomkowa 6. w dniu 1 do 4 lipca od 8 do 20 

godziny. 

TURN TTT PTE 

Dobra rada jest po to, ażeby jej nie słu- 

chać, a dobry przykład po to, ażby z niego 

nie korzystać. Tak, niestety, jest w życiu. 

Feż razy, mianowicie, widzimy w życiu ko- 

goś, kto osiąga wspaniałe rezulataty, przyrze 

kamy sobie go naśladować, a polem robimy 

zupełnie co innego. 
Gdy zatem widzimy kogoś, kto wygrał na 

loterii państwowej dużo nienieczy, pamietaj 

my. że wygrał tylko dlatego, iż miał los. Rez 

losu jeszcze nikt nie wygrał, a każdy los ma 

te same szanse wygrania. Ciągnienie I klasy 

już we wtorek. 

Cat - Mackiewicz 
centra Szecki 

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie 

wyznaczony był termin procesu Stanisła- 

wa Caf-Mackiewicza przeciwko redaktoro 

wl „Narodu I Państwa”, Bolesławowi Sroc 

kiemu, W odpowiedzi na artykui Cał-Mac 

kiewicza w „Stowie“ wileńskim „Fiihre- 

ra bez Ideologii“, red. Srocki zamieścił 

w „Narodzie i Państwie” notatkę, w kió 

rej zarzucił, iż Cat-Mackiewicz reprezeniu 

je „światopogląd targowicki”. 

Sąd Okręgowy skazał red. Srockiego 

na miesiąc aresztu. Apelację wniosły obie 

strony. Sąd odroczył sprawę i postanowił 

przekazać ją do rozpatrzenia pełnemu 

kompletowi, w składzie trzech sędziów. 

| Wycieczka dzieci wiejskich z Wileńszczyzny 
w Warszawie 

przez uczniowski komitet przyjęcia wycie 

czki. 

| Trzeba fu dodać, że w zeszłym roku 

uczniowie szkoły Nr. 13 gościli wycieczkę 

z Polesia, nawiązując w ten sposób żywy 

kontakt z młodzieżą zapadłej wioski, któ 

ra wyniosła ze stolicy miłe I niezałarie 

wrażenia. Tegoroczna wycieczka dzieci wi 
leńskich zapewne przyczyni się do zacieś. 
nienia więzów przyjaźni między najmłod 
szym pokoleniem Warszawy | dalekich 
Kresów wschodnich. 

Piękna Inicjatywa uczniów szkoły Nr. 
13 jest ze wszech miar godna pochw. 

< 

ko poparzonym I 156 osobom z lekkimi 
oparzeniami. Wypadków śmiertelnych nie 

ło. 
e administracyjne współnie & 

Korpusem Ochrony Pogranieze zorganizo 
wały dożywianie I noclegi dle pogorzel 
ców. 
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Na zakończenie 
roku szkolnego na wsi 

W związku z zakończeniem roku szkol 
nego na wsi warto poświęcić tu parę luź- 
nych uwag, dotyczących organizacji I ży- 
cla szkoły wiejskiej za okres od odzyska- 
nia Niepodległości do chwili błeżącej. 

PIERWSZE KROKI. 

W r. 1919-powstała w Wilnie przy Za 
fządzie Cywilnym Ziem Wschodnich — 
Sekcja Oświecenia Publicznego, na czele 
której stanął wybifny pedagog 6. p. Lu- 
cjan Zarzecki, powołany przez generalne 
go Komisarza Z. C. Z. W. Jerzego Osmo- 
łowskiego. Był to więc pierwszy twórca 
szkolnictwa powszechnego na naszym te- 

. renie, Niesteły, działania wojenne w lip- 
tu 1920 r. przerwały najlepsze jego zamia 
ry. 

LITWA ŚRODKOWA. 

Losy wojny okazały się zmienne i dzię 
ki akcji gen. Żeligowskiego powsłał w 
Wilnie Departament Oświaty, na czele któ 
re ` 3 >| tutejszego 

szkolnictwa š. p. Wł. Lichtarowicz, rozpo 
czynając pracę na nowo. Nie była ona łat 

„wa, gdyż nie mieliśmy jeszcze wówczas 

ani dostatecznej liczby  wykwalifikowa- 
nych sił nauczycielskich, ai też chociaż- 
bv możliwych izb szkolnych. Troską zaś 
Deparłamentu Oświaty było zaradzić jak 
najrychlej panującemu powszechnie anał 
fabetyzmowi, przez pokrycie naszych 

ziem gęstą, choć nieplanową -jeszcza sie- 
cią szkolną, W czasie fym, podobnie jak 
w Małopolsce między rokiem 1880 a 1885 
głoszono powszechnie hasło: „Niech jak 
naprędzej powstaną szkoły, choćby je 
miano umieszczać w kurnój chacie chłop 
skiej”. : 

Słowem, co byto ongiś marzeniem, sta 
ło sia rzeczywistością. W chacie wiejskiej 
znalazła się odład rzecz nowa — elemen 
tarz polski. : 

Już w r. 1921 np. powiat wileński po 
siadał 174 szkoły, 194 nauczycieli, pow, 
oszmiański 90 szkół, 133 nauczvciełi. now. 
świeciański 127 szkół, 189 nauczycieli. 

(Szkół białoruskich było: w pow wi- 
leńskim 2 liczących 2 nauczycieli, w pow. 
oszmiańskim 15, w pow. święciańskim 19, 

23 nauczycieli), 

rzono Kurałorium O. S$. W. Pierwszym Ku 
rałorem był Zygmunt Gąsiorowski) pow, 
wileński posiadał 287 szkół, 362 nauczy- 
cieli, 13.846 uczniów, pow. nszmiański 

196 szkół, 148 nauczycieli, 9907 uczniów, 
pow. święciański 178 szkół 283 nauczy- 
я У 

(Szkół białoruskich i innych było: w 
„pow. wileńskim żydowskich 12: liczących, 
35 nauczycieli, 651 uczniów, w pow. osz- 

miańskim — białoruskich 10 szkół, 10 nau 
czycieli, 560 uczniów, żydowskich — 4 
szkoły, 14 nauczycieli, 518 uczniów, litew- 

skich — 1 szkoła, 1 nauczyciel, 30 -ucz- 
nlów, w pow. święciańskim — 11 szkół 
białoruskich, 13 nauczycieli, 751 uczniów 

żydowskich 8 szkół, 28 nauczycieli, 751 
'uczniów, litewskich 55 szkół, 59 nauczycie 

li, 2253 uczniów). 
Cvfry powyższe (uzyskane przeze mnie 

w Kurałorium O. $. W., w roku 1927 do 
broszury „Na posterunku szkolnym”), 
świadczą dobiłnie o szybkim rozwoju na 
szeao szkolnictwa powszechnego w pierw 
szych lafach po odzyskaniu Niepodległoś 
ci. 

KURSY. NAUCZYCIELSKIE. 

w lecie każdego roku organizowano 
liczne i różne kursy dokształcające dla 

  

nami. Najliczniejsze i najruchliwsze kursy 
odbywały się oczywiście w Wilnie, odwie 
dzane one były niekiedy przez gen. Że 
ligowskiego, który zachęcał  słuchaczów 
do ciężkiej pracy ošwialowo-spolecznej 
na głuchej prowincji. 

ZSYPKA. 

Prócz pensji otrzymywał nauczyciel w 
latach od 1919 — 1922 (włącznie) t. zw. 
zsypkę (żyło, przywarek, kartofle, słoni- 
nę, mleko, jaja i t. d.), lecz jakość tych 
produktów do użytku ludzkiego zwykle 
się nie nadawała. Gospodarze bowiem, 
|ak Ю się zwykle dzieje, gdy ofiarowuje 
my coś pod przymusem — oddawali naj 
gorszą część swych ziemiopłodów. Karto 
fle np. gniły zazwyczaj w piwnicach gmin 
nych, gdyż z góry nie wydawano niko- 
mu, obawiając się bądź to zwolnienia, 
bądź przeniesienia sił nauczycielskich. Na 

szczęście „żakostwo” to nie trwało długo, 
przechodząc do pamiętnika słarego nau 
czyciela. 

IZBY SZKOLNE. 

Różne były te izby. Początkowo uczo- 
no bez ławek tablic, nie było też słołów | 
krzeseł, Jakieś zydle, kłodeczki i całe 
umeblowanie, Szafę np. zastępował nie- 
kiedy stary ul gospodarza, do którego 
składano akta szkolne, oraz biblioteczkę. 
Znam też wypadki, że uczono w porze de 
czowej pod parasolem, odyż w wielu 

izbach szkolnych przeciekały sufity, Dzie 
ci zaś wadrowały z kąta w kąt. (Było to 

„Ww r. 1923). 

MIESZKANIA NAUCZYCIELSKIE. 

W tym działe nie mam dużo treści, na 

uczycielstwo mieszkało przeważn'e w kla 
- sie, czyniąc niekiedy jakąś małą przegród 
kę z desek, bądź też sławiało na ukos 
szafę, o ile takowa była. Znam też wy- 

' padki, że niektórzy koledzy zmuszeni by- 
li nocować na piecu razem z dziaźmi na 

spodarza. O dodatku mieszkaniowym jesz 
cze nikomu wówczas naw-' *'» nie (5; 

MŁODZIEŻ SZKOLNA. 

Byla ona najrozmaiłsza i pod wzglę- 
dam wisku I zachowania sie, W orld-iale 
pierwszym byli nieraz chłopcy po lał 16 i 
więcej. Nic też dziwnego, że młode kole 
żanki, niemal w łvmże wieku miaty duże 
kłopoty z dyscypliną w klasie. 

Dziwne to były czasy! Młodzież przy 
nosiła do klasy ostrevnaboje, części ar- 
matnich pocisków i ł. p., znalezione po 

drodze. Zdarzyło się też w jednej szkole, 
że przyniesiono cały aranał. W mojei np. 
szkole znaleźliśmy na strychu karabiny 
różnego typu (rok 1923). 

OBOWIĄZEK SZKOLNY. 

da r” 

W przededniu Sejmu Wileńskiego, t. j. 9 
lutego 1922 umieściłem pod adresem te 
goż artykuł w „Gazecie Krajowej”, oma- 
wiający przymus w nauczaniu, aczkolwiek 
zdawałem sobie sprawę dla jakich celów 
Sejm ten był zwołany. Chciałem przez to 
podkreślić jedynie ważność sprawy. 

INSPEKCJA. 

Inspekcji szkół (wizytacji) dokonywali 
zasadniczo inspektorzy szkolni. Mówię za 
sadniczo, gdyż zdarzało się częsło, że nie 
którzy członkowie „opieki szkolnej”, wy 
łonionej z pośród rady gminnej — wirą- 
cali się do nauczania w szkole. Przesia- 

czynnych nauczycieli, połączone z egzami |! dywali na lekcji, a nawet — pytali ucz- 
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Z tymi słowy wstał i stanął przy oknie, z rękami 

wepchnietymi mocno w kieszenie jasnej, tweedowej 
kurtki. Kiedy się odwrócił, twarz miał bladą, bez śla- 

du rumieńca, a w oczach rozpaczliwe opanowanie. 
— No, więc, jak to było? — pytał sierźant doda- 

jąc po swojemu dwa i dwa. i 
— Ostatnio widywałem się z panią Harrigan 

bardzo często. Po co miałbym przeczyć? W ogźle czę- 
„sto się widuję z moimi klienami. Może z panią Harri- 
gan częściej niż z innymi. Przy... przyznam się, że jej 
oferta jest dla mnie bardzo korzystna. 

— Oczywiście finansowo — wtrącił swobodnie dr 
Kunce. 

— Finansowo i zawodowo. 
ciężkich tarapatach pieniężnych. 

— No. ale wie pan co o tym morderstwie? — 
wycedził sceptycznie sierżant. — A może o Piotrze Me- 
lady'm? Czy panu nie wpadło w ucho coś z rozmów 
z Harriganami, co by świadczyło o grożącym mu nie- 
bezpieczeństwie? Czy dr Harrigan miał wrogów? Na- 
turalnie — dodał po retorycznej pauzie — prócz 
Piotra Melady'ego? 

— Nie nie wiem — odparł szybko Ladd. 
— Pan mówił, że byliście, pan i dr Harrigan, na 

przyjacielskiej stopie? 
— Naturalnie. 
— Panna Page do pana doktora — rzekła od 

progu telefonistka, spoglądając na Ladda i przygła- 
dzając włosy. 

— Dobrze — odparł doktór. — Sierżancie, chcesz 
pan teraz wybadać siostrę Page? Pan Ladd już nam 
chyba wszystko powiedział. 

Ostatnio byłem w 

niów. Dla potomności podam fu fakt, iž 
jeden z takich członków byt nlepišmien- 
ny i zamiast podpisu używał gotowej „pie 

częci". Sprawa tła oparła się o władze 
szkolne, które wyjaśniły, że obowiązkiem 
gminnej „opieki szkolnej" jest czuwanie 
nad gospodarczym stanem szkoły, a nie 

| wizytowanie nauczyciela (ki). 

Przy tej okazji chcę tu nadmienić, že 
do roku 1929 Kuratorium O. S$. W. nie po 
siadało wcale środków lokomocji. To też 
do roku wspomnianego kurałorzy szkolni, 
chcący wyjechać na prowincję, korzystali 
gościnnie z pojazdów województwa. Do- 
piero dzięki staraniom kuratora Stefana 
Pogorzelskiego kuratorium nasze olrzyma 
ło samochód. Opowiadano mi taki oto 
dialog, jaki miał miejsce w Ministerstwie 
Oświaty. Ministerstwo to miało wówczas, 
„do podziału” jeden samochód, o który 
ubiegał się kurafor wileński i kurator kra- 
kowski. Kurator wileński nia ustępował. 
A na to kurator krakowski: słuchajcie ko- 
lego, gdzie wy łam po wiłeńskich dro- 
gach pojedziecie samochodem, ponadło 
— zima tam trwa rok okrągły, — dodał z 
uśmiechem. fnnego zdania był p. minister 
i przydzielił samochód kurałorowi wiłeń- 
skiemu. Odtąd kuratorzy nasł poczęli do 
jeżdżać do najdalszych szkół powszech- 

nych, nawet w zimie. 

NIECO Z DOBY OBECNEJ. 

Znając naszą ciężką przeszłość, nie na 

leży się zbyt dziwić, że to czy owo jesz 
cze szwankuje. Kto pracuje w szkolnict- 
wie od początku, ten wie, co zrobiono i 
ile włożono wysiłku. Główną troską rzą 
du jesł budowa szkół. Przed czterema la 

ty powsłało do pomocy mu T-wo Pop. 
Bud. Publ. Szk. Powsz., które zebrało już 
przeszło 8 milionów zł., ponadło buduje 
się u nas. setka szkół im, Marsz. J. Pilsud 
skiego. Wszystko to jest oczywiście kro- 
plą w morzu, gdyż potrzeby budownictwa 
są ogromne. Brak też mieszkań dla nauczy 
cielstwa, które wprawdzie nie śpi już na 
piecu z dziećmi gospodarza i nie odgra- 
dza się w kacie izby lekcyjnej deskami 
lub szafą, jednak warunki mieszkaniowe 
łeqoż nauczycielstwa są nadal opłakane, 
Nic łeż dziwneco, że słarzy nauczyciele 

(ki), sterani ciężkimi warunkami pracy są 
dzisiaj zmec”eni, znużeni, a nawet chorzy 
i wymaqają specjałnaj opieki, lepszych 
warunków. 

SZKOŁA ZDAŁA EGZAMIN. 

Zwykle bywa odwrofnie — egzamin 
zdaje się w szkole. W tvm jednak wypad 
ku, szkoła powszechna na wsi zdała egza 
min. Zaszczepiła wśród dziatwy pobrawne 
sława polskie i pieśń rodzimą, wzbudziła 
u niej głód czytania książek i gazet, oraz 
przysposobiła ją do pracy społecznej ił.d, 

W ogóle działwa na wsi nie odooczy- 
wa, nie ma nawet nigdy wakacyj. Po pra 

cy w szkole — praca w polu, I przykro 
, mi, że nie mogę jej życzyć na zakończe- 

nie arłykułu i roku szkolnego wesołych 
wywczasów. lan Hopko. 

EEE EPT E 

  

  

W szkolnym 
wym odbyło się zebranie Komisji 

schronisku wycieczko- 
naro- 

Sprawy Narocza    
dze administracyjne nadal czuwać będą 
nad bezpieczeństwem nad Naroczem oraz 

czańskiej dla spraw rozwoju turystyki. Ze- będą wywieszone na specjalnych  tabli- 
braniu przewodniczył Kurator Okręgu 
Szkolnego p. M. B. Godecki. Wzięli 
udział w zabraniu delegaci Instytucyj spo 
tecznych i zainteresowanych urzędów. Po 
szczególne organizacje złożyły sprawoz- 
danie z pracy ubiegłego roku oraz przed 
sławiono plany pracy na bieżący sezon. | 
W związku z doprowadzeniem kolei nad 
brzeg jeziora Narocz przewidywany jest 
w bieżącym roku duży ruch wycieczek i 
poszczególnych turystów nad Narocz. 
Osobnym punktem rozważania była spra 
wa zapewnienia bezpieczeństwa nad Na- 
roczem. Liga Morska zaofiarowała urucho 
mienie dużej łodzi motorowej, która bę- 
dzie niosła pomoc w razie gdy zajdzie te 
go potrzeba. Obecny na zebraniu Staro- 
sła Powiatowy zakomunikował, że wła- 

cach, ustawionych przy wylotach dróg da 
jeziora komunikaty informujące o warun- 

kach, przy zastosowaniu których, jest cał 
kowiła pewność bezpieczeństwa. 

Na skułek ofrzymanych informacyj © 
USB postanowiono nazwy jeziora Narocz 
używać w rodzaju męskim. Poruszana by- 
ła też sprawa uruchomienia stałej motoro 
wej komunikacji wodnej na jeziorze, mię 
dzy dworcem kolejowym, a poszczególny 
mi schroniskami. 

Komisja postanowiła wysłać depesze 
do Pana Ministra Komunikacji i Dyrektora 
Kolei z podziękowaniem za doprowadze- 
nie kolei nad Narocz i z prośbą o dalszą 
budowę kolei wzdłuż brzegu Narocza da 
schroniska Tow, Przyjaciół Narocza i da 
Miadzioła. 

— TRAGICZNA PRZEJAŻDŻKA CHŁO 

PCÓW. 12 bm. © godz. 12 do przejeżdżają- 

ttgo przez miasteczko Wpjstom w kierunku 
Wiiejki samochodu uczepiłi się chłopcy Ea- 

śeniusz Dziewiacin, lat 12, i Piotr Kabak, lat 

15, obaj mieszkańcy wsi Mordasy, gm. woj- 

stomskiej, którzy w czasie zeskakiwania r 

samochodu odnieśli potłuczenia. Dziewiact- 
па & Kabaka w stanie ciężkim odstawiono 
do szpitala w Wilejce. Samochód miał nr. 
rej 14149. Nazwiska kierowey samochodu 
Ra razie nie ustalono. 

— POD ZARZUTEM ZABICIA DZIECKA, 
23 kwietnia w lesie ok "3 drogi Ilin—Rajów 
ka, gm. ilskiej, znaleziono wwłoki noworod- 
ka. Zebrano poszlaki, wskazujące na to że 
trupa noworodka porzuciła Marla Michalon 
kówna, córka Adama Barbary, lat 24, zam. 
we wsl Szybkach, gm. chocieńczyckiej. U- 
stałono, że przed wypadkiem była widziana 
w stanie ciąży | w krytycznym czasie wyje 
żdżała z batem swym Włodzimerzem М! 

chałonkiem, powróciła po kilka dniach. a 
następnie chorowała. Czy dziecko urodziło 
slę nłeżywe — nie ustalono, 

Swleclany 
— PODRZUTEK. We wsi Kukucie, gm. 

twereckiej , w sieni čomu mieszkalneso Al- 
bmy Piwowarunowej porzucone zostało 
dziecko plel męskiej w wieku około 9 mie- 
stęcy. Ustalpno, że rlziecko to porzne!ła słu- 
żąca Maria Pawiniez, która oddaliła się w 
nirwiadomym kierunku, 

KOMUNIKAT 
Losów pozostało niewiele. Przezorni kupują wcze- 

śniej. Ciagnienie 22 czerwca. Należy przeto już nabyć los 
w szczęśliwe| kolekturze J. Wolanow, Warszawa, Mar- 

szałkowska 154. Zamiejscowym wysyła się odwrotną 
prcztą. Konto ?. K. O. 18.814.   

Brasław 
— ŚMIERTELNA ZABAWA NABOJEM 

KARABINOWYM. 16 bm, zmarł w 6zpitała 
w Święcianach Charłampij Kornyszow, syn 
Nikitora, lat 11, zam. w waśc. Mikolajewo, 
gm. bohińskiej, wskutek ran_ odniesionych 
w czasie manipulowania materiałem wybu- 
chowym. Ustałorp, że 14 bm. o godz. 12- 
w czasie nieobeeności domowników. 
on z domu patelnię z żarzącymi się węgla 
mi 1 poszedł nad rzekę Dryświacicę, gdzie 
prawdorodobnie położył na węgle pocisk 
karabinowy, który ckspłordował i zranił go 

w szyję. : 

— PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU 

W BUDSŁAWIU są już prawie na ukończe. 

niu. Dzięki pomocy Związku Propagandy Tu 

rystycznej został wydany afisz ze szezegó- 

łowym programem, celem poinformowania 

okolicznych mieszkańców o przebiegu uro- 

czystości. Za parę dni opuści drukarnię pla- 

kat projektu Józefa Horyda. 

Prócz tego spodziewana jest transmisja 

radiowa i nagrania filmowe poszczególnych 

fragmentów. 

Uroczystości budsławskie, miewątpliwie 

zainteresuje miłośników regionalizmu. Wy: 
starczy nadmienić, że Komitet przygotował 

atrakcje zgoła oryginalne i migdzie dotąd 

n'espolykane jak popis cym: alistów czy kon 
kurs zaprzęgów wiejskich. Występy chórów 
i kapel wiejskich też są ze wszech mfar in- 

teresujące. й 

Uroczystości nabierają specjalnego ak- 
centu na tle pieknego kościoła z cudownym 

obrazem Matki Boskiej. Dwie strzeliste wie- 

że. z których roztacza się wspaniały widok 

na okolicę, po raz pierwszy od stu lat w dniu 

1-ym lipca rozniosą uderzenia starego ze- 

gara. Zegar ten dzięki ofiarności miejscowe 

go społeczeństwa został odremontowany I 

znowuż „jak za dawnych lat* będzie wy- 

dzwaniał godziny, słyszane w promieniu КИ 

kunastu kilometrów. " 

  

— Chyba — zgodził się niechętnie sierżant, — 
Ale niech pan się nie wynosi daleko i postara się 
o alibi, ale prawdziwe. 

— Nie ucieknę. Niech się pan nie obawia — od- 
parł ponuro architekt. — Nie miałbym za co. Co pan 
ma do tej sprawy doktorze? Jeszcze pana nie widzia- 
łem w roli Ścherlocka, 

Dr Kunce zesztywnial. 

— (o ja mam do tej sprawy? To, że jestem na- 
czelnym lekarzem tego szpitala i muszę dbać o jego 
renomę — rzekł ozięble, W tej chwili zaszeleściło i w 
progu stanęła Nancy, 

Nancy nie jest piękna, lecz robi wrażenie piękno- 
ści tak dalece, iż trzeba sobie przypomnieć, że typ jej 
nie odpowiada wymaganiom klasycznym. Nie wiem, 

co wywołuje to złudzenie, czy jedwabista miękkość 
włosów, czy ich złoty odblask, czy wdzięk wysmukłej, 
a jednocześnie atletycznej figury, czy okrągłość białej 
bródki i oryginalny rysunek ust, czy po poprostu wy- 

raz oczu. Mnie się ona zawsze wydawała samą €sen- 
cją kobiecości, a już mężczyźni wyświadczają jej na 
wyścigi drobne przysługi i troszczą się o nią na każ- 
dym kroku. : 

Pamiętam, że któryś z naszych lekarzy napisał do 
niej wiersz, zatytułowany banalnie: „Ta, o której ma- 
rzę” i zaczynający się od słów: „Kocham tę jedną, tę 

jedyną, o której marzą wszyscy” i t. d. na kilka stron- 
nic. Ktoś znalazł ten utwór i puścił radośnie w obieg, 
tak że cały szpital deklamował czułe zwrotki ku utra- 
pieniu Nancy i przykremu zaklopotaniu poety. Ale nie 
ulega wątpliwości, že na widok tej dziewczyny w 
oczach każdego prawie mężczyzny zapala się wymow- 

    

ny błysk, tak jakby mu coś szepnęło w sercu: „To ta. 
Przyjrzyj się dobrze. Oddawna marzyłeś o tym spot- 
kaniu”. Spojrzenie jest pełne szacunku, chociaż — 
i na mnie mężczyźni spoglądają z szacunkiem, ale to 
zupełnie co innego. 

Kenwood Ladd musiał być wyjątkiem z reguły, bo 
tylko na nią rzucił okiem i nagle jakby sobie przy- 

pomniał, że ma gdzieś być. Przynajmniej odniosłam 

takie wrażenie. Potrącił ią, wychodząc i przeprosiwszy 

lakonicznie za nieuwagę, zniknął przy odgłosie ener- 

gicznie zamkniętych drzwi. 

— 0! — zatchnęła się Nancy, podczas gdy sier- 
żant zerwał się z krzesła, mówiąc z galanterią: 

— Nice, nie, proszę pani. On tak ze zdenerwo- 
wania... 8 

— Ach, tak — rzekła Nancy. — Pan doktór mnie 
wzywał? ! 

Dr Kunce jak przystało lekarzowi, był drugim 
wyjątkiem, odpornym na urok Nancy. Zresztą nie inte- 

resował się żadną pielęgniarką, ale tak powinno być, 
W szpitalu nie ma takiego rozflirtowania, jak sobie 
wyobraża szeroka publiczność. W atmosferze banda- 
ży, gorączki i niedomagań żołądkowych trudno 0 czułe 
nastroje. Z drugiej strony prosty biały fartuch pie- 
lęgniarki i ukrochmałony czepeczek mają w sobie du- 

żo uroku. 
— Tak, proszę pani. Przeprowadzamy szczegóło« 

we badania i chcemy zadać pani kilka pytań. Panne 
Keęate prosiłem, żeby nam asystowała, ze względu... ną 
jej czynny udział w wypadkach ostatniej nocy. To jest 
pan sierżant Lamb. 

1 

\ 2428 (D. e. n.).
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Dziś Gerwazego i Protazego 
CZERWIEC 

Jutro Sylwerlusza P. M, 
  

19 Wschód słońca — g. 2 m. 43 

Sobota A zachód słońca — g. 7 m. 56 SE   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 18.VL. 1937 r. 

£iśnienie 762 
Temperatura średnia -- 15 

Temperatura najwyższa -- 22 4 
"Temperatura najniższa + 13 
Opad 5,3 о 
Wiatr Cn; 
Taika, Wzrost, po połidnfu bez 

zmian. 
Uwagi: Pochmurno, deszcz, wieczorem 

pogodniej. 

»— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM do wieczora dn. 19 bm.: 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym z 
większymi  .rozpogodzeniami na zacho- 
dzie | w środku kraju, a na wschodzie 
jeszcze miejscami przelotny deszcz. W ca 
łym kraju lekka skłonność do burz. 

Nieco cieplej. 
„Słabe wiatry południowo-zachodnie 

I zachodnie, 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apieki: 
у 1) Nałęcza (lagiellońska 1); 2) S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 
klego I Zielańca (Wileńska 8); 4) Frum- 
*kinów) Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego 
(Kalwaryjska 31). 
„_ Ponadło słale dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
) Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Cen » 
Telefony w pokojach. Wada osobowa 

następujące 

  

    
   

  

  
MIEJSKA 

© »— Piekarze chcą zwyżki cen mąki I 
pieczywa. Jak słychać w kołach piekarzy 
powstał zamiar wystąpienia z żądaniem 
podwyżki ceny mąki i pieczywa. 

: i ios AKADEMICKA, 
ai > Z Kola Turkologėw St. Szkoły Hauk 
Peliivcznych w Wilnle, Na ostatnim Nad- 
fwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 
Kola Turkologėw St. S. N. P. została nada 
na godnošė czlonka honorowego p. prof. 
IW. Kotwiczowi ze Lwowa 

Р, prof, W. Kofwicz członkostwo hono 
rowe przyjął. 

— Zebranie Sekcji Bałtyckiej. W dniu 
dzisiejszym o godzinie 6 w lokalu włas 
Rym PAZZM „Liga”, ul. Wielka 17—4 
odbędzie się zebranie informacyjne sekcji 

-, bałłyckiej, na którym p. radca min. Bartel 
*— kur. Sekcyj Bałtyckich dokona wizyta 
©) prac sekcji. > 

Goście mile widziani, obecność człon 
ków konieczna. 

Z POCZTY.   *— Poczta w Wisszubie. Na czas od 
24 czerwca do 8 lipca br. poczła urucha 
mia oddział pocztowo-telekomunikacyj- | 

\ 

zycie de kulturalne Wilna 

W dniu 17 czerwca na zebraniu Wileń- 
skicgo Koła Związku Bibliotekarzy Polskich 
P. Władysław Drążkowski podzielił się wra- 
*żniami z wycieczki w Danii i Szwecji, zor- 
genizowanej przez Ministerstwo Oświaty. 

Celem wycieczki było zapoznanie się z 
organizacją bibliotekarstwa oświatowego w 

tych krajach. W niniejszej n=tatce sprawoz- 
dawczej Pragniemy podać parę szczegółów, 
ilustrujących poziom kultury obu państw 
północnych. 3 

Oto Dania liczy około 4.000.000 mieszkań 

ców. B'bliotek oświatowych jest 860, Pierw. 
sze biblioteki oświatowe w Danii powstały 

przed 180 laty, ale żywszy ruch na tym polu 
detuje się dopiero od pierwszych lat hieżą- 
<ego stulecia. W pracy oświatowej przed 
tym przeważała akcja odczytowa, dążność 
do oddziaływania na czytelnika przy po: 
mocy żywego słowa. 

Przełomowymi faktami w życiu bibliote- 
cznym Danii były: założenie dwóch pierw- 
arych central w r. 1914 j ustawa bibliotecz- 
na, którą zaczęto realizować od r. 1920. W 

„ myśl tej ustawy dąży się do zorganizowania 
« biblioteki w każdym mieście i każdej gmi. 

nie. Subsydium może otrzyma” tylko jedna 
„. biblioteka w gminie lub mieście, (wyjątko- 

wo dla większych gmin dwie). Biblioteki są 
bezpłatne. Wyjątkowo pobierana jest opła- 
ta 2 koron (około 2 zł.) rocznie. Biblioteki 
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  ©nśralne są bibliotekamj miejskimi. Za po- 

Wil. Chorągwi Harcerskiej) w Wirszubie, 
pow. wileńsko-irockiego. 

— Poczta w Rublu. Z dniem 10 czerw 
ca br. poczia uruchomiła pośrednictwo 
poczłowozłelekomunikacyjne Rubel, pow. 
stolińskiego, woj. poleskiego. 

"Z KOLEL 
— Okrężne bilety kolejowe dla ku- 

dzoziemców. Kasy kolejowe rozpoczęły 
sprzedaż specjalnych bilełów ulgowych 
dla cudzoziemców przybywających do 
Polski w celach turystycznych. Władze 
kolejowe zastosowały dła tej kałegii pod 
różnych taryfę zniżkową. Za okresowy 
bilet dwutygodniowy przy przejazdach w 
klasie 3-ej, pobierana będzie zryczałłowa 
na opłafa w wysokości 60 zł. w klasie 
tl-ej — 90 zł, a w klasie I — 120 zł. 

ROBOTNICZA. 

— Sfrajk w fabryce Wernowa. W fab 
ryce skrzyń Wernowa przy ul. Ponarskiej 
wybuchł strajk robotników. Strajk ma pod 
łoże ekonomiczne, właściciel bowiem jej 
wypowiedział dotychczasowe warunki u 
mowy. 

RÓŻNE 
— Komitet Arehidiecczjalny Pielgrzymki 

Nauczycielskiej na Jasną Górę podaje do 
wiadomości, co następuje: 

1) Karty uczestnictwa i kontrolne dla 1- 
czesthików pielgrzymki z Wilna są do ode- 
brania w sekretariacie pielgrzymki (Wilno, 
Ignacowska 3—7) od godz. 17 do 18; 

2) Pociąg pielgrzymkowy odejdzie z Wil 
na dnia 23 bm. o godz. 16 m. 40; po drodze 
pociąg zatrzyma się dla zabrania pielgrzy- 
mów w Oranach (godz. 17 m. 36), w Grod 
nie (g. 18, 53), w Sokółce  odz. 19 m. 42) 
i Białymstoku (godz. 20 m: 22); 

3) Uczestnicy pielgrzymki z poza Wilna, 
dojeżdżający koleją do po yžszych miejsc 
zatrzymania się pociągu pielgrzymkowego, 
nabywają bilety za okazanem karty kontrol 
nej i płaeą 50 proc. ceny biletu normalne- 
go, jeżeli wszakże odległość danej stacji od 
pvaktu zbornego nie przekracza 150'klm; ul- 
ga ta przysługuje i w drodze powrotnej, wo- 
-bec czego kartę kontrolną należy zachować 
do końca podróży; š 

4) Pociąg pielgrzymkowy przybywa do 
Częstochowy dnia 24 bm. o z0dz. 6 m. 35 ra 
no. a odchodzi z powrotem do Wilna tegoż 
samego dnia o godz. 20.13. - - 

— Doroczny Popis Uczniów Konser- 
watorium Im. M. Karłowicza odbędzie się 
w niedzielę dnia 20-go czerwca. 1937 r. 
w Teatrze na Pohulance. Początek o go 
dzinie 11. RZE S GN 
— Kolejna coniedzielna wycieczka nad 

Narocz wyruszy 20 czerwca o godz. 6 ra 
no z pl. Orzeszkowej. Powrót przewidzia 
ny jesł na godz. 10 wiecz. Koszt przejaz 
du w obie strony 9 zł. Uczestnicy spędzą 
nad jeziorem 10 godzin. Informacje i za 
plisy w Związku Propagandy Turystycznej 
(Mickiewicza 32, tel. 21-20). 

— W Wilnie ma powstać ргумате 
biuro dełektywów. Wkrótce ma powsłać 
w Wilnie jedyne na ziemiach północno- 
wschodnich Prywatne Biuro Detektywno- 
Wywiadowcze, koncesjonowane przez 

władze administracyjne. 3 
Obecnie sprawa biura lego znajduje 

się jeszcze w Min. Spr. Wewn. | 
— Konferencja nauczycieli żydowskich. 

W dniu 24 bm. odbędzie się w Wilnie 
konierencja nauczycieli żydowskich, poś- 
więcona sprawom mełodyki I programu 
języka żydowskiego i literatury w żydow 
skim szkolniciwie świeckim. 1 

Konferencja zwołana została przez 

Biblioteki oświatowe w Danii i Szwecji 
średnietwem biblioteki centralnej każdy 0- 
bywatel może sprowadzić sobie książkę dla 

pracy samokształceniowej lub r.aukowej ze 
wszystkich bibliotek duńskich, nie wyłącza- 
jąc królewskiej ; uniwersyteckich. Pożyczać 
nawet można rękopisy. Wyjątkiem od tej 
reguły są jedynie rzadkie i cenne okazy. Za 
pośrednictwem Państwowego Urzędu Biblio- 
teeznego może Duńczyk sprowadzić dla włas 
nego użytku nawet książkę zagraniczną. U- 
rząd teń też zajmuje się Informacją biblio 

graficzną, dając też zestawienia artykułów 

z czasopism. Dąży się do tego w Danii aby 

bibliotekarz biblioteki oświatowej był'trak- 

towany narówni z nauczycielem szkoły pów 
szechnej. Państwo stara się zapewnić wszyst 
kim pracownikom na polu bibliotekarskim 

prawa emerytalne 

Przeciętny nakład książki w Danii waha | 

się od 1500 do 2000 egzemiarzy. 600 egzem- 
plarzy pokrywa koszt druku i honorarium 
autorskie. Cena książki około 6 koron (złot.). 

Dużą wagę przywiązuje się w Danii do 
estetycznego i planowego urządzenia budyn | 
ków bibliotecznych. We Frederrisbergu (je- 
dnestki administracyjnej, Konenhar'| wvdat 

kowamo na gmach Centralnej Biblioteki 
700.000 k. W Hridovre, liczącym 9000 miesz 

kańców (tyle ile mniej więcej nasze Głębo- 
kie) budynek biblioteczny wzniesiony w r. 
1935 kosztował około 100.000 koron. 

W. Szwecji istnieją 2 typy bibliotek 04- 

ncuska, Łarysa Gorbącewicz, Taisa Gorba- 

| wrłynęło do 5 tys. zł. brakuje jeszcze 2000   
  

„KURJER: WILEŃSKI” 19. VI. 1937 r. 

Czerwony kogut 
14 bm. w zaśc. Mała Nielroszla, gm. świr 

skiej, pow. święceiański, spalił się dom miesz 
kałny, 2 chlewy i spichrz oraz część sprzę- 
tów domowych i ubrania „należące do Adol- 
fa Aloszki. Pożar powst'" wskmtek wadłiwej 
hndowy pieca, który przylegał do ściany dre 
wnianef. i 

12 bm., około godz. li-ej, w lesie Bor- | 
'snezyno, gm. szemietowskiej, pow. święciań- 
skiego wybuchł poażr, w czasie którego spa- ! 
Nišo się 12 ha lasu młodego, należącego do į 
Boiesława Sktrmunta z Szemietowszczyzny. 
Straty wynoszą ok. zł. 1.200, 

14 bm, ok godz. $, powstał pożar w le- 
sie państw. leśnictwa Pohnlanka, pow. świę- 
<iańskiego. Spaliło się ok. 2 ka lasu. Siraty 
wynoszą zł 200. 

17,bm., o godz 24-ej powstał pożar w Gał- 
elach, gm solskiej, pow. oszmiańskiego, któ- 
ry strawił 18 domów mieszkałnych — 17 
chlewów i 6 spichrzy, a z żyweso inwentarza 
spalło stę 20 świń, 11 owiec, 42 kury i 7 gę- 
sl. Ogółem straty wynoszą zł. -3.670. M. in- 
nymi spalił się lokal szkoły powsezchnej 
oraz filia spółdzielni handlowej „Zgoda%. W 
czasie akcji rałunkowej doznał poparzenia 

PES 

— Przypominamy © wystawie obrazów 
młodych artystów-malarzy. Mieści się „na 
w lokalu Zw. Prop. Turyst. (M'esiewicz: 32 

Udział w wystawie biora: K. Czuryłło, L Do 

brzyński, M. Dobriak, R. Gintyłło, A. Nebel- 

ska, W. Romanowicz, K. Wróbłewska. 

— Na czarną Kawę przy mikrofonie, którą 

arganizuje we własnej sali Rozgłośnia Wi- 

leńska Polskiego Radia w niedzielę 20 czer- 

wca o godz. 17.30, karty wstępu wydaje bia. 
ro Polskiej Macierzy Szkolnej (ul. Wileńska 
23 m. 2) codziennie od godz. 10 do 14, w nie- 
dzielę od 10 do 13. Lliczba miejsc jest ści- 

$ie ograniczona. 

NOWOGRODZKA 
— W dniu 18 bm. wojewoda nowo- 

grėdzkži zamianowal płk. w st. sp. Mie 
czysława Rymkiewicza zastępcą fymczaso 
wego przełożonego gminy m. Nowogró 
dka. 

— # działalności Kola Miejskiegm LOPP. 
Zarząd Koła korzystając, że w niedzielę 20 
czerwca 1937 roku pomiędzy godziną 10 a 11 
będzie przez 15 minut krążyć nad Nowo- 

gródkiem samolot z, szybowcem, urządza 

w dniu tym przed kościołem i na ulicach 
miasta zbiórkę pieniężną na zakup samolo- 

tów. Współudział swój zaofiarowały pp. se- 
dzina Wrześniowska, sędzina Lange, A. Sa- 

cewicz, Wanda Gierasimowiczówna, Regina 

Polcynowa, Anna Pilecka, Jadwiga i Helena 
Szurkówny, Kosmajewicz, Dobrzyńska J. Ar 

biejówna F., T. Kurjanówna, W. Lityńska, 
O. Leszkiewiczowa, SI. Leszkiewicz, A. Mło- 
tek, Roman Łecko I Bronisław Sanowski. 

Oprócz powyższego zarząd koła LOPP 

przesłał piśmienne prośhy do mieszkańców 

m. Nowogródka o wpłacanie ofiar do KKO 
w Nowogródkń na zakup samolotu. Obecnie 

zł W tej kwestii znowu wysłano przypom- 

nienia do obywateli, którzy ohówiązku swe 

go jeszcze nie spełnili, oraz wydano odpo- 

wiedni afisz'z wezwaniem o prędkie wpła- 

canie ofiar. 

— Z Ośrodka Zdrowis, Jak już komuni- 
kowaliśmy, T.wo Przeciwgruźlicze w No- 
wagródku otrzymało aparat Roentgena. Prze 
świetleń dokonuje dr. Kiwielowicz, kierew- 

nik Przychodni Przeciwgruźliczej. Ceny są 

następujące: : 
Za prześwietlenie klaiki piersiowej lub 

serca bez zdjęcia 3 2ł.   Za prześwietlenie ze adjęciem  zwyczaj- 
nym na papierze — 7 Zl. 

"Za prześwietlenie z filmem 12 zł, 

Za prześwietlenie żołądka 12 zł. 

wiatowychi, 1) Biblioteki: komunalne; 2) bi- 
blioteki samoksztalceniowe. Państwo. udziela 
swego popatcia obu typom bibliotek. W r. 
1930 uchwałono ustawę biblioteczną, w myśl 

której zorganizowano 9 bibliotek central 
nych, zmajdująccyh się w siedzibach władz 

wcjewódzkich. Otrzymują one roczną sub- 
wencję w wysokości 10.000 koron. Wizytuje 

bilbioteki Państwowy Urząd Biblioteczny. U 
stwa przewiduje organizowanie bibliotek 
na statkach rybackich i okrętach wojennych 
i szpitalach. Rozwój bibliotekarstwa i czy- 
tejnictwa ilustruje nast. zestawienie: W r. 
1921 było 538.000 tomów w roku 1933 — 

5.458.000; w r. 1912 bylo 126,000 czytelni- 

ków w roku 1933 — 1,125,000; w r. 1912 by 

ło 1,067,000 wypożyczeń w roku 1933 — 
15.037,000. 

Przeciętna ilość wypożyczeń na 1 miesz- 
ksńca miasta wynosi 4,6 tomu, przeciętna 

iiość wypożyczeń na 1 mieszkańca państwa 
wynosi 1,45 tomu. 

W bibliotece s.kolnej w Helsingborgu (s- 
tniejo specjalna pracownia, w której ucznio- 
wie sami samodzielnie rozwiązują zadania 
otrzymane w klasie, Ćwiczenia tego rodzaju 
są dwojakie: dla mniej i bardziej zaawanso- 
wanych. W ten sposób biblioteka jest insty 

tucją organicznie związaną z pracą szkolną 

I służy celom wychowawczym, wyrabiająe 
zaradność. !   w uczniach samodzielność & 

i (w. nJ 

niszczy dobytek 
Awgustynowicz. 

12 bm. ok. godziny 21, spalił się dom 
mieszkalny oraz zaajdujące się w nim z%oże 
Miklewicza w kol. Pusłoszka, gm. jodzkiej 
pow. brasławskiego. Poszkodowany oblicza 
straty na 550 zł. 

14 bm. w Kadryszkach, gm. nowo-pohos- 
kiej, pow. I rasławskiego, spłonął dom miesz- 
kalny z przybudówkami, 3 stodoły i 1 łaźnia 
oraz narzędzia rolnicze, sprzęt” domowe i 
inne rzeczy. Straty wynoszą ok. 7.500 zł. 

16 bm. © godz. 9 zapalił się 20-letni las 

sosnpwy, położony oko'o wsi Skałbiszeze, 
gm. chocieńczyckiej, pow. wiłejskiego. Spa 
ło się ok. 1 ha lasu, należącego do Mieczy- 
sława Bohdanowicza z maj. Obodowee, em. 

ilskiej. 
17 bm. w Hołubiczach pow, dziśnieńskie 

go powstał pożar z powodu wadlówei hudo- 
wy komina. Spalilo się 5 słomów mieszkal- 
nych. Dzieki energiezuej akcji ratowniczej 
straży pożarnych  hołabiekiej i głebockiej, 
pożar udało się zlokałzować. Straty sleę"- 
ją 10 tys. zł. 6 radziu rrzesiało bez dachu 
nad głową. Starosta dziśnić: -ki zarzadził 
udzielenie pomocy doraźnej pogorzelenm. 

BARANOWICKA 
— ŠMIERC POD KOŁAMI POCIĄGU. 

W dn. 17 bm. o godz. 11.18 na szlaku 
Mickiewicze — Baranowicze na niesfrze 
żonym przejeździe na 180 klm. pociąg 
pośpieszny najechał na furmankę, przy 
czym została zabita kobleła z dzieckiem. 
Woźnica Aleksander Szutowicz | koń oca 
lell. Przyczyną wypadku była nieosirož- 
ność woźnicy. Pociąg stał na miejscu wy 
padku 15 minut. 

— UJĘCIE PODPALACZA. Dn. 16 bm. 

w godzinach popołudniowych Antoni Sza 
łasz, m-c Mołczadzi, podpalił dom Wło 
dzlmierza Danilewicza i usiłował podpa- 
И& dom Marty Tołkacz, m-ców Mołczadzi, 
po czym uciekł. Przyczyna podpalenia — 
niewyjaśniona. Pożar został ugaszony. — 
Policja ujęła Antoniego Szałasza, 

LIDZKA 
— Nowe władze ZPOK. w Lidzie, Na od- 

bytym pod przewodnictwem p. Reginy Mi. 
klaszewskiej Walnym zebraniu ZPOK w Li 
dzie został wybrany nowy zarząd w nastę- 
Pującym składzie: pp. J. Mętlewiczowa, M. 
Szeptunowska, J. Skrzypkowska i A. Krzę- 
towska 

— Sprostowanie. W noiatce z Lidy p. Ż. 
w sprawie Zeldowicza na skutek przeoczenia 
wkradł się błąd, który zmienił zupełnie sens 
notatki. Wydrukowano  ;,..Zeldowicz żądał 
pcświadczenia prawdy, a winno być — 
„„Zeldowicz żądał poświadczenia niepraw- 

„dy*, Nikogo bowiem jeszcze dotychczas za- 
: żądanie poświadczenia prawdy: do aresztu 
nie biorą. > 

— Zakończenie roku szkolnego w gimn. 
Kupieckim w Łtdzie. W dniu 16 bm odbyło 
się w Gimnazjum Kupieck'm zakończenie 
roku szkolnego połączone z rozdaniem świa- 
dectw ukończenia gimnazjum. 

Świadectwa ukończenia wręczył p. dyr. 
H. Żeligowski 49-ciu obsolwentom, którzy 
ukcńczyli 3-klasowe gimn. i 15-tu absolwen 
tom 4ej klasy specjalnej o kierunku spół. 
dz'elczym. Całość uroczystości dopełnił pod 
nicsły akt przekazania sztandaru przez ab 
sołwentów trzeciej klasie .tmn. oraz defi- 
lada uczniów. 

— „Hanusine Wesele* udaną imprezą. W 
związku z odbywającym się na terenie Lidy 
tygodniem propagandy - Zw. Strzeleckiego 
wystawiono w dniu 16 bm przy pomocy 
zespołu młodzieży strzeleckiej widowisko re 
gionalne p. Ž. „Hanusine Wesele“, 

Widowisko wypadło bardzo dobrze, — 
„Wprawdzie nie dostarczyło widzowi wrażeń 

artystycznych bo nie taki był cel widowi- 
ska, jeśli natomiast chodzi o wrażenia po- 
znawcze to te, trzeba przyznać były zupel- 
nie dobre. Również charakter widowiska był 
«wyjątkowo trafny. 

P. Kochanowskiej, która z dużym nakła- 

dem wysiłku 1 umiejętności sztukę tę przy. 
gotowała wykonywując równocześnie głów- 

ną w niej rolę należy się dużo uznania. 
— Pożegnanie Prezesa Obwodu LM i Kol. 

W dniu 16 bm członkowie zarządu Obwodu 

LM i K. w Lidzie żegnali swego dotychczaso 

wego prezesa p. W. Sokołowskiego, który 

zrzekł się swego dotychczasowego stanowis- 
ka ze wzgłędu na przeniesienie służbowe z 

Lidy do Nowogródka. Nacz. Sokołowski w o- 
kresie pełnienia obowiązków prezesa «wą 

pilną pracą w bardzo znacznym stopniu 

  

| godz 8,15, sztuka Garricks': 

"przedstawicielowi, który się 
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6,15 Pieśń por.; 6,18 - gimnastyka; 6,98 
— muzyka; 7,00 — dziennik por.; 7,10 muzy 
ka; 7,15 — audycja dla pcbor.; 7,35 muzyka; 
8.00 — audycja dla szkół; 8,10 — przerwa. 

11,30 qud. dla szkół; 11,3, — sygnał cza- 
su.i hejnał; 12,03 — dziennik poł.; 12,15 — 

Przez morza do kolonii, pogad., 12,25 — ka- - 
pela. ludowa; 13,00 — przerwa. 
„14,00 — koncert życzeń; 15,/) — Na zie 

lotej arenie, felieton; 15,10 — życie kultu- 
ralne; 15,15 — audycja dla wszystkich; 15,45 

— wiadom. gosp.; 15,48 — polsko-gdańskie 
stos. gospodarcze; 15,53 — wia. gosp.; 16,00 
— słuchowisko dła dzieci; 16,30 — tańce 

koncertowe; 17,20 — pieśni ludowe; 17,50 — 
W” archipelagu tróckim — pog.; 18.00—melo 
die Judowe; 18,15 — urlop niedzielny; 18,30 
— piosenki ludowe; 19,40 — program; 18,45 
— pogad akt; 19,00 — zespół Stef. Recho- 
nia. 19,40 podag. akt; 19.50 wiad. sport.; 
20,00 >— audycja: dla Polakóv za granicą: 
20,45 —; dziennik wiecz.; 10,55 —=-.nowinv 

leśne; 21,05 — z różnych &* от świata, ork.; 
21,45 wośc: literackie; 22,00 — recital 
špiowac: 2,20 — transmis; pola Moko. 
towskego biwaku uczestników Longresu Mio 
dej Wsi; 22,50 — ostatnie wiad. i komunika 
ty: 23,00 — tańczymy. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LEVNI W OGRODZIE 

й PO-BERNARDYNSKIM. 

—. Dzisiaj w sobotę i jutra w niedziełę o 
godz. 8,16 po cenach zniżonych komedio-far 
sa „PANI PREZESOWA”. : 

— Na jutrzejszym niedžielnym popołud- 
nlowym przedstawieniu, nach zniżo- 
rych komśdia- „ZABIJĘ JĄ... 

    

  

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę o 
—„KOBIETA, 

KTÓRA ZABIŁA” z udziałem znakomitej ar 
tystki Teatru Polskiego w Warszawie p. Ja 
niny Piaskowskiej. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Dziś po raz dragi operetka klasyczna 

„Plasznik z Tyrolu". 
— Jutro, w niedzielę La przedstawieniu 

popołudniowym — „Baron Cygański*, 
‘  — Recital Ady Sar. Zapowiedź koncertu 
tak słynnej śpiewaczki, jaką jest „da Sari, 
wywołała w muzykalnym Wiłnie powszech- 
ne zainteresowanie. 

Wilno wręczy Gdyni len 
Przygotowania do uroczystości „Ty- 

godnia Morza” zostały już rozpoczęte. 
W związku z łym dowiadujemy się, że w 
ramach uroczysłości, jakie odbędą. się w 
Gdyni, Wileński Okręg Ligi Morskiej i 
Kolonialnej wręczy Gdyni symbol wytwór 
czości ziemi wileńskiej — len. й 

EGZYSTENCIĘ (fixum i prowizję) dam 
i zglosi do 

mnie w niedzielę 20 czerwca z świadeci- 
wami (b. solidna rzecz) w godz. 8—10 
oraz 17-—18 (proszę się nie spóźniać!), 
pod adresem: Lida, ul. Sadowa 4 m. 4. 

CKRERRDNE PEZET TWEAK ODOZTURECARA 

przyczynił się do rozwoju tutejszego: obwo- 
du LM i K. Prezesem na miejsce p. nacz. 

Sokołowskiego _zoslał wybrany. p., sędzia 
Pepkowski. | В В 

— Z Ligi Kooperatysiek, Święto Spól- 
dzielczości w Lidzie minęło w nastroju pod- 
niosłym. Dnia 1 bm. odbył się poranek spół- 
dzielczy dla młodzieży, która powitała ze 
szczerą radością piękne przemówienie p. 
Bieńkowskiej, dwa zajmujące filmy spół- 
dzielcze i sztukę ludową z tańcami i śpie- 
wami, odegraną przez siły amatorskie Koła | 
Kaoperatystek Te same filmy zostały dwu- 
ksotnie wyświetlone 12 bm. na obchodzie dla 
wajska w świetlicy 7 7p. p. gdzie przema- 
wiali m jn. p. Bieńkowski I p. Najda. 

13 bm. po uroczystym nabożeństwie w 
kościele Farnym, odbyła się w lokalu kina 
„Era* akademia spółdzielcza przy szczelnie 
wypełnionej sali. Przemówienie p. Bryłskie- 
go, deklamacja p. Emilianowiczówny i sztu- 
ka Malickiej w 2 aktach p. t. „Przyszła ko- 
za do 'woza'. spotkały się z ogólnym aplau - 
zem -Specjałne powodzenie miały piękne tań 
ce i śpiewy ludowe, wplecione w bieg sztuki | 
i wykonane przez cały zespół w mialowni- 
czych strojach. Orkiestra 77 p. p. dopełniła 
programu wykonując hymn spółdzielczy i 
szereg innych utworów. i 

Wystawa. artykułów z marką. „Spalom“, 
urządzona w Dniu Spółdzielczości w kiosku 
na ul. Suwalskiej i połączona z propagando- | 
wą loterią tych wyrobów ,miaał na celu za- 
znu.jomienie najszerszych warstw ludności z 
wytwórczością spółdzielczych fabryk zakła- 
dów. 

- Herbatka spółdizelcza w świetlicy koope- 
ratystek we własnym gronie zakończyła   „dzień święta, które pozosta.iło.po sobie b. | 

„miłe wrażenie. MM - 
ai 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Wczoraj na ul. Anfokolskiej obok do 

mu Nr. 74, szybko mknący rowerzysta na 
jechał na pozostawionego bez opieki na 
ulicy dwuletniego Tadeusza Marszaka, 

Rowerzysta zbiegł. 
—:-— 

W swoim czasie zesłany został da Ko. 
ronQwa niebezpieczny złodziej Lejba 
Gurwicz. 

Po odbyciu Izolącji, Gurwicz powrócił 
do Wilna I znowu zabrał się do „roboty”. 
Prześladował go jednak pech. Już. przy 
pierwszym występie „wsypał się” 1, dla 
odmiany trafił na Łukiszki, i 

Nie ominie go pewnie powiórne Ka 
ronowo, 

— 
Do mleszkanla I. Kalinowsklego przy 

ul. Szawelskiej 6, przedostali się w nocy   

przez oiwarte okno złodzieje, którzy skra. 
dli ubrania na 1000 zł. Poza 2 

Aleksandra Klukiewiczowa (Kocia 3 
zameldowała policji o zaginięciu swej 15- 
letniej córki Bronisławy-Janiny, która dn. 
2 bm. wyszła z domu, udając się rzeko 
mi do koleżanki, | od łego czasu zaginę 

ta, я 
: mm ё ; 

Józef Wasilewski (Żórawia 16), doroż- 
karz, zameldował policji, że niejaki Piotr 
Fiedorowicz z Lidy „najeździł” na 4 zł. ! 
nie zapłacił. 

— 

W Oslrej Bramie zasłabła | wczoraj, 
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Rozrywki umysłowe 
PIĘKNO OKOLIC WILNA. 

Eliminatka *] 

Gdy już łetnie czwarte ziemia przyoblekła 
trzecie są Już zbędne a kajak jest w „formie” 
uciekam hen w teren, ośm mi serce z lekka 
hymny nad hymnami z rozkoszy ogromnej. 

„KURJER WILEŃSKI" 49. Vi. 4037 r. - 

  

    

Wiadomości radiowe 
JAN BUŁHAK OPOWIE RADIOSŁU- 

CBACZOM O PIĘKNIE JEZIOR TROCKICH 

Jednym z najpiękniejszych kompleksów 

jeziorowych w Polsce są Jeziora Trockie, cią 

gle jeszcze tajemnicze, mało znane. Orygi- 

nzlność krajobrazu polega m. in. i na tym, 

że toń jeziora usiana jest dużą ilością wy- 

sepek, których zieleń pięknie harmonizuje 

Dwuletnie Żeńskie 

Liceum Gospodarcze 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wiłnie 

Przygotowuje absolwentki do prowadzenia i organizowania go- 

Mijając dziewiąte, mknę rzek serpenfyną, spodarstw zbiorowych przemysłowysh i społecznych (hotele, pensjo- že zmieńną, w Zależności od oświetlenia bac 

krajobraz slę zmienia jak w kalejdoskopie naty, bursy, szpitale i t. p.) oraz rodzinnych. Ga tafli: wód. 

już miasto poza mną, kajak go wyminął, Liceum Korzysta z praw państw. liceów zawodowych. Niewątpliwie zainteresuje radiosłuchaczy, 

już wioska, bydełko | pasące chłopię. 
Sześć! Ileż uroku ma dla dwunastego 
ta ziemia wileńska, to zacisze raju, 

te wzgórza, doliny, mrok lasu ciemnego, 
rzeczułki szemrzące nasz zachwyt wzbudzają. 

Tych cudów przyrody zapewne dziesiąty 
nie podziwiał nigdy ten wygodniś gnuśny, 
bol się wszystkiego choć mu nic nie plate, 

„ wtóre z nudów w domu, lecz go nie opuści. 
Porzuć jeden z drugim plerwsze domu swego 
iw siódmy wyruszaj, podziwiać te cuda 
uroku i piękna, powrócisz do niego 

сэ о pięknie Jezior Trockich powie artysta- 

fotograf Jan Bułhak, dysponujący świetnym 

obrazowym stylem. Pogadankę nada Rezgło 

śpia Wileńską dn. 19 czerwca o godz. 17 50 

na fali ogólnopolskiej. . 

WARUNKI PRZYJĘCIA: 1) Wiek od 16 do 24 lat, 2) a) ukoń- 
czenie gimnazjum nowego typu lub 6 klas gimnażjum dawn. typu 
i egzamin z biologii lub chemii, b) ukończenie średniej szkoły za- › 

wodowej i egzamin z języka polskiego oraz biologii lub chemii, 

Egzaminy wstępne odbędą się dn. 3 września r. b. i 

Przy Liceum czynna jest bursa żeńska (koszt całkowitego 
utrzymania 45 zł. miesięcznie). 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje do dnia 30 sierpnia r. b. 
Sekretarjat Zrzesz, Wojew. Zw. Pr Ob. Kobiet w-Wilnie ul: Jagielloń- 

ska 3/5, tel. 17-61, w godz. 10—12 codziennie oprócz niedziel i świąt, 

TV SYMFONIA SZYMANOWSKIEGO NA 

PARYSKIM FESTIVAT U MUZYKI 

WSPÓŁCZESNEJ. 

W miesiącu czerwcu odbywa się w Pa- 

ryżu Międzynarodowy Festival Muzyki 

Współczesnej. Dla uczczenia 5. p. Kargla 

    

jedenaście wrażań — opuści cię nuda! 
„REX” (czł. KI, Sz.). 

t Z liter: n—6, e—2, e—1, g—3, I—d, k—2, 1-1, m-—-1, 
n—2, h—1, 0—4%, p—l, r—6, s—2, t—©, wl, y—6, z—2 na- 
leży złożyć szukane wyrazy, które w treści «liminatki zastą- 
pione są liczbarał. Po wpisaniu tych wyrazów oklejno oraz 
wyeliminowaniu liter wchodzących w skład wyrazu (klucza), 
oznaczającego jaskinie, powstałe litery dadzą rozwiązanie. 

JUŻ ODESZŁAŁ.. 
Szarada. 

Nuta žalošna 
tchnie z moich wierszy, 
gdyż przeszła. wiosna 
jak na wtór — pierwszyń *). 

Sady przekwitły 
śpiew płasząt ścicha 
nawet umilkły 
irele słowika... 

Cała w dąbrowie 
już. nie raz — trzecia, 
głosu jej bowiem 
acho nie niesie. 

Drugi — wspak trzeci 
zaciskam z żalu, 
za wiosną... życia 
I Jego czarówl... 

„REX“ (cxi. KI. Sz.] 
Imu 

‚ *) Fonetycznie. 

 SPRZEDAŽ GĘSI. 
Wieśniak przywiózł na sprzedaż wóz gęsi. 
Pierwszego dnia sprzedał połowę całej 
ilości gęsi i dodał połowę gęsi. Drugłego 
dnia sprzedał trzecią część reszty i jesz- 
tze trzecią część gęsi. Trzeciego dnia 
sprzedał czwartą część reszty wrez 2 trre 
ma czwarłemi gęsi. Zaś czwartego dnia 

sprzedał piątą część reszty i jeszcze jedną 
piątą gęsi. Wtedy zosłało.mu 19 gęsi. 
fla wieśniak przywiózł gęsi. A 

ZADANIĘ ZEGAROWE, 

Wyszedłem z domu o godz. 3 popo 
łudniu, a wróciłem tego samego dnia o 
godz. 10 wieczór. Po powrocie zauważy» 
jem, że strzałka minułowa zajęła miejsce 
godzinnej i odwrotnie. Obliczyć dokład- 
nie (co do minuty) czas w którym wysze- 
dłem i kiedy powróciłem do domu, 

KWADRATY MAGICZNE, | 
1) Miara wagi drogich kamłeni, - 

2) Elektroda, = 
3) Znana rodzina na Wileńszczyźnie. 
4) Imię żeńskie. › 
5) Schodek terenowy. 

„1) Wyżyna azjatycka. 
2) Wyspy. 

* 3) Inaczej posłuch. 

PYTANIA ROZMAITE. 

1) Jakie są kanały w Polsce? 
2) Jak się nazywała żona Stefana Ba- 

torego? 
3) Co to jest sajdak? 
4) Kiedy w Polsce było 2 królów? 

KONKURS WAKACYJNY. 

Począwszy od dnia 26 czerwca przez 
lipiec i sierpień, przez 10 tygodni będzie 
trwał konkurs wakacyjny. Rozwiązania 
nadsyłać można będzie ze wszystkich 10 
numerów razem do dnia 15 września. Ja- 
ko nagrody redakcja przeznaczyła cenne 
książki. ilość nagród będzie uzależniona 
od ilości uczestników. Nagrody będą 
udzielane: 1) za największą ilość zdoby- 
łych punktów, 2) za nadesłanie rozwiąza 
nia z każdego z 10 numerów. 

Zadania będą różnego typu — tak, że 
naprawdę zaawansowany i ten kłóry jest 
początkującym rozrywkowiczem 
odpowiednie dla siebie zadania. 

* ROZWIĄZANIE ZADAŃ 
zamieszczenych w „K. W.Ś z dnia 5 b. m. 
nadesłali: ; 

Z Wilna: pp. Czepułkowska W. Janczew:- 
ski M, Juchniewicz A, Klemmowa E., Klu- 
czyńska M, Matwiejew P., Niedzielska N., 
Kcrzon E., Perlicki Z. Rudak $., Szot B., 

i Siemaszko B., Rožnowski S. 

Z poza Wilna: A. Brzezicka z N.-Wilejki, 
Byliūski K. z Szumska, Jeliūski M. x Molo 
dcczna, Pleskaczewski J. 7 Župran, Gudano- 
wa W. z Lidy Samecka . z Łyszczyc, Ra- 
dziul B. z Baranowicz. 

` Nagrody przez losowanie przyznanó p. 
Rożnowskiemu Stan. i p. Badziulowi B. Na- 
grody zostaną wysłane w terminie tygodnio 
wym. 

ROZWIĄZANIE ZADAŃ Z 5. BM. 

Szarada wgziecekowa — Naliboki. 
Pytania różnorodne: Polska Góra — zna 

na z zaciętych walk legionowych; Borowa 
Góra — miejscowość opodal Warszawy, bra+ 
na za punkt wyjścia przy pomiarach gcogra 
ficznych map Polski; Biała Góra — miejsco 
węość, gdzie Czesi ponieśli straszliwą klęskę 
w walce z wojskami cesarskimi — co ozna- 
czało koniec niepodległości Czech. 

| Zadanie gospodarskie: służąca przyniosła 
25 groszy reszty. Na paczkach było napisa- 
qe 89--86—175 gr. Pani czytała odwrotnie 
liczby i wobec tego liczyła tak 68--98—=166 
groszy. 

Zadanie matematyczne: Pierwszego: dnia 

  

znajdzie | 

POCIĄGI ODCHODZĄCZ Z WILNA: 

Do Warszawy: godz. 8 m. 13, godz. 
16 m. 05, godz. 21 m. 20 , godz. 22 m. 08. 

Do Grodna; godz. 4 m. 35, godz. 

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

18 m. 30. — * 
Do Landwarowa: godz. O m. 01, (tylko 

w šwieto | dni poświąteczne), godz. 
4 m. 50 (tylko w dni robocze), godz. 
7 m. 30 (w šwieta do Zawias), godz. 
9 m. 30 (w dni robocze do Zawias), godz. 

—- m. 1a, godz. 17 m. 40. 
Ds e E 2 m. 

dni robocze), godz. 7 m. 30 (tylko w 
święta), godz. 9 m. 30 (tylko w dni ro- 
bocze), godz. 14 m. 00, godz. 15 n. 38 
(tylko w dni robocze prócz sobół), godz. 
20 m. 20. e 

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

18 m. 58. 
Do Oran: godz. 14 m. 35. 
Do Lidy: godz. 14 ni. 60, godz. 15 m. 

35, godz. 18 m. 58, godz: 23 m. 59 (tylko 
w šwiela) -, : SE; 

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

godz.-23 m. 59 (w święta do Lidy). 

Do Zemgale: godz. 8'm. 05, godz. 
17 m. 42, godz. 22 m. 45. 

Do Podbrodzta: tylko w 
godz. 19 m. 55. 

Do Łyntup: godz. 7 m. 20 (tylko w 
święta od 6. Vi. do 15.X1), godz. 16 m. 53 

„(łylko w święta do 5.1X). | в 

Do Królewszczyzny: godz. B m. 
(przez Mołodeczno), godz. 15 m. 
(i do Nowoświęcian), godz. 23 m. 
(przez Podbrodzie). 

Do Zdołbunowa: godz. 5 m. 35. 
Do Ziabek: godz. 8 m. 38 (w dni ro- 

bocze do Polewacz, w święta od 23.V do 
26.1X jako osob.). |. | Е 

Do Wilejki Pow.: godz. 15 m, 13. 
Do Olechnowicz: godz. 23 m. 00. 

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

  «.   AN Ilka w 

soboty: 

20 
30 
59 

  

  

Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 22 maja 1937 roku w Wilnie 
Od 22 maja, jak corocznie od maja obowiązuje nowy rozkład pociągów. Po- 

niżej podajemy czas pociągów bezpośrednio odchodzących: z Wilna i. przycho- 
"| dzących do' Wilna, Czas pociągów pospiesznych podajemy grubszymi cyframi: 

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

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

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

Ze Lwowa: godz. 11 m. 55, godz. 

22 m. 20. 
Z Landwarowa: godz. 0 m. 57 (tylko 

w święta I dni poświąłeczne), godz. 5 
m. 45 (tylko w dni robocze), g. 8 m. 30 
(tylko w dni robocze), godz. 10 m. 25, 
(tylko w dni świąteczne), godz. 13 m. 18, 
godz. 18 m. 46. 

Z Zawlas: godz. 7 m. 20 (tylko w dni* 

robocze), godz. 9 m. 10 (tylko w dni 
świąteczne), godz. 11 m. 10 (tylko w dni 
robocze) godz. 15 m. 40, godz. 19 m. 48 
(tylko w dni robocze prócz sobót) godz. 
22 m. 12; 

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

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

poświąteczne), godz. 7 m. (8, godz. 17 
m; 33,godz.18m:53, 0000: 3 

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

Z Zemgałe:: godz. 7 m. 58, godz. 
15 m. 40, godz. 22 m. 50. 

Z Podbrodzia: godz. 22 m. 22 (kurs. 

do 5. IX). 
Z Łyntup: godz. 11 m. 50 (tylko w 

święta od 6. VI. do 5, 1X), godz. 22 m. 
22 (tylko w-święta). 

Z Królewszcżyzny: godz. 7 m. 30 (ra-. 
zem i z Nowo-Święcian), godz. 15 m. 30 
(przez Podbrodzie), godz. 18 m. 15 — 
(przez Mołodeczno). 

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

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

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

ko w dni robocze), godz.. 7 m. 45 (tylko 
w dni robocze), godz. 8 m. 38, godz. 10 

m. 08, godz. 11 m. 18, godz. 12 m. 18, 

godz. 13 m. 14, godz. 14 m. 14, godz. 

16 m. 15, godz. 16 m. 44, godz. 17 m. 35, 

  

Szymanowskiego, który był założ) 

honorowym prezesem tego fowarzystwa na 

terenie Polski, wykonana przed 

wszystkimi innymi koncertan Festivalu — 

IV Symfonia wielkiego polskiego kompozy- 

tora, Dyrygować będzie Grzegorz Fitelberg, 

pertię fortepianową odegra Zbigniew Drze- 

wiecki. 

zostanie 

   

  

О Т! ат 
Siódma klasa Szkoly Powszechncj-Nr. £ 

w N. Wilejce złożyła w redakcji kwotę 10 

złotych 40 gr. z przeznaczeniem па Fundusz 

Obrony Morskiej —— zamiast herbatki pożeg- 

palnej z racji ukończenia szkoły. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie, 

rewiru I-go, Jan Pyszkowski, mający Капее 

łarię w Słonimie, ul. Kościuszki Nr. 8, na 

podstawie art 602 k. p. c. „podaje do pu- 

blicznej wiadomości, że dnia 7 lipca 1937 +. 

o godz. 12 w maj. Berdowicze, ga. Kostrowi 

cze, odbędzie się licytacja ruchomości, nale- 

zących do Władysława Jeśmana, skladają- 

cych się z 005 mtr, zboża, żniwiarki, trakto 

ra, pary koni, 36 owiec, 10 jałówek, wolanta, 

wałacha, mebli, wózka myśliwskiego, zegar 

ka złotego męskiego, dwóch dywanów, fuzii 

i bryczki parokonnej, oszacowanych ną lącz 

ną sumę 19,001 zł. z 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej Gznaczo- 

nym. & & 

Dnia 17 czerwca 1987 r. 
Komornik 

(FP J. Pyszkowski 

  

Ohwieszczanie 
о LICYTACH RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie, 

rewiru I-go, Jan Pyszkowski, mający kance 

larię w Słonimie, ul. Kościuszki: Nr. 8 na 
podstawie art: 602 k. p. c. podaję do, pu- 

blicznej wiadomości, że dnia.7 lipca 10.7 r. 

o godz. 14 w maj. Jagnioszczyce, gm. Kostro 
wicze, odbędzie się 1-szn licytacia ruchomoś- 
ci należących do Michała Radowickicgo, 
składających się z klaczy wy' dowej „Dach 

ny* lat $ i druga licylacja źrebaka ogie 1 

dwuletniego, oszacowam* © na sumę zł. 606. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo- 

nym. Н, 
Dnia 17 czerwca 1937 r. 

žiomornik 

  

4) Imię żeńskie. sprzedano po 3,75 zł sztuka, następnego po   
  

godz. 20 m. 35, godz. 21 m. 25, godz. | godz. 19 m. 08, godz. 20 m. 04, godz.     5) Rasa konia w Rosji. 1 zt. 25 gr. 22 m. 16. 1-21 m. 15, godz. 23 m 18, godz. 23:m. 50. 

Me. LATO 45 ROWER — 55. „RADIO-MOTOR“ WIELKA 10 
  Ki 

  

Dziś sobota i dni następne, Premiera pełnej humoru i satyry 
Teatr Rewii rewii w 2 ch częściach 18 obrazach p. t. 

ul, Ludwisarska 4 „HOCKI-KLOCKI““ 
z nowozaangażowanymi siłami: KUPA ianska. Kalinowskim | znakomitym trio Ostrow- 
skich na czele zespołu teatru „Rewia*, _ Początek o godz. 7.15 i 9.30, w niedz. od 6-ej 

HELIOS Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną swobodę? 

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

SAM DODSWORTH 
Akcja rozgrywa się w najpiękn. krajach Świata oraz na największ. okręcie „Qween Mary* 

W rol. gł. Walter Huston; Ruth Chaterton, Mary Astor | Paul Lukas, Nad progr: AKTUALIA 

  

луе aa Dziś wielki nowoczesny dramat salonowy p. t. 

ŚWIATOWID| GODZINA POKUSY 
W rol. gł; urocza Łłda Baarowa i niezrównany Gustaw Froehllch. Fiim porusza za- 

gadnienia: Co robią zaniedbane przez mężów kobiety? Kiedy żona zdradza? 
Nad program: AKTUALIA 

   
  

REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 

Dziś poczatek o qodz. Żej, DWA filmy w jednym programie: 

» IElżbieta Bergner" 
aiz wia „JAK WAM SIĘ PODOBA" 

dašis „Wódz czerwonoskórych" 

P 
A 
N 
  

Dziś. Artystka, za którą szaleją miliony. Jedyna i niezrównana 

OGNISKO | Fiiiana fiurvcg EE" 
POZNALI SIĘ W MONTE - CARLO 
Nad program UROZMAICONE DODATKI.  Pocz. senasów © 6-ej, w niedz i ów, 0 4-ej 

> 0. "Film gozwołony dla osób od lat 14-tu 
w   

  

   

Ziemię 
sprzedam niedrogo 
za gotówkę w Jero- 
zolimce przy ulicy 
10.000 m, Informacie 

Wołokumpia. letnisko 
d-ra Lewina Fain, 

tel. 16-57 
r 
DO WYNAJĘCIA 
duży ładny pokój ze 
wszystkimi wygcdami 
Zygmuntowska 22—1 
— NN 

POKÓJ 
słoneczny, z wygoda” 
mi do wynajęcia, ul. 
Ofiarna 4- 5, telefon 
14.78, do q. 10 rano 

i od 4—5 po poł. 

Od dn. 15 lipca 
potrzebne mieszkanie 
2 pokoje 1 kuchnia 

(pożądane z wygod.) 

'Oferty pod nr. 15 do 
Kurjera Wileńskiego 

ZGUBIONĄ 
"legitymacją szkoiną, 
wyd. przez Gimnaz. 

  

na imię Haliny Ber- 
nartowiczówny, unie- 

ważnia się 

ZGUBIONĄ, 
łegitymację szkolną, 
wyd. przez Państw. 
Gimn. im. Orzeszko- 
wej na imię L. Bu- 
nesówny, uniew. się 

  

    
(--) J. Pyszkowski 

z EE = ` 

Krawieckie za nr. 122| P   

  

ARĄAZYJN © 

Samochody 
Ford A“, 
ciężarowe 4-biecowe, 
skrzynka -bleagów t 
Fiat otwarty. model 
520, S'an maszyn 
pierwszorzędny. Wia- 
domość: telef. 16-20 
Obejrzeć: Kalwaryjska 

56—11 
  

  

Polecamy 
Francuzkę, , świetną 
nauczycielkę, nawieś. 
Doskonałe rezultaty, 
najlepsże połecenia. 
Adres w Administracji, 
która wskaże osoby, 
nie mające dla niej 
dość stów uznania. 
Januszowie Ostrowscy 

Skradzione 
3'wekstie po 100 zł. 
każdy, wyst. przez Po- 
łońskiego Stanisława, 
żyrow. przez Jerzego 
Zienkiewicza | Wik- 
tora Kosobudskiego, 
łatne w dn. 20 b. m. 
unieważnia się 

— 

AKUSZEBKA 
Marja 

Laknerowa 
Pi d 9 rano 
Ar iii, J. Jas 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob. Sądu 

  

  

"CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimett. przed tekstem 75 gu., w tekście 60 gr, 

podwozie 

ъ 

     
         

      
    

   
   
   

Oddziały: Nowogródek. ul. Kościelna 4 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. ag łe kovo i 
Redakcja: tel. 79-—godziny przyjęć 1—8 po półndnio | - Baranowicze, al. Narutowicza 70 
Administracja: tel. 99—czynns od godz. 9.30—16.30 | Pezećztawiciele: Kleck, Nieśwież, Stonim, 

Drutarnia: tel: 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. |- . : + Szezuczyn. Stotpce, Wotažyn, Wilejka. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: £ ode 

uoszeniem do domu w kraju—8 zł., za grze 

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

ma wsi, w miejscowościach, gdzie ale mu 

arzędo pocztowego ani agencji zł. 260. 

tekstem 30 kronika cedakc, t komunikaty 60 gi. 68 wiersz jednoszge 

Do (ra dol ka Me za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogte= 

szeń w tekście Ś-cio lamowy, za tekstem I0-łamowy. Za treść ogłoszeń t ra» 

brykę „nadesłane* cerisk':ja ate odpowiada. Aoministrecja zastrzega subie prawo 

у tei druku ogłoszeń t nie. przyjniuje zastrzeżeń mi 

RE, wad ie tanie no ® godz. 8.30 — 16.301 17. — ła ma 

Konto P,K.O. 700.312   

   

  

     

    

__ Wydawnictwo „kKusjes Wileński" Sp. 6 0. 0, Diut. „4micz*, Wilno, ul. Busk, Bandu.skiego 4, tel, 4-40, 

 


