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„Hądu walenckiego czterokrofnie alakowa 

| rzech mocarstw, biorących udział w kan- 
| oli wybrzeży hiszpańskich, celem zawia 
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Inspirowane „rewelacje“ p. Knickerbockera 
Któż tego nie wie, že pan Knicker „ 

bocker, naležy do grona najwybitniej 
szych dziennikarzy Świ.ta, doskona- 
le zorientowanych w askanach dzisiej 
szej polityki międzynarodowej. Dzię: 
„ki swym podróżom prawic po wszyst 
kich państwach świata, dzięki swym 
świetnym reportażom o Rosji Sowiec 
kiej, Rzeszy Niemieckiej i t. d., zdo- 
był on sobie opinię jednego z najlep 
szych znawców wszystkich najbar- 
dziej zawiłych zagadnień politycz- 
nych. Knickerbockera nic uie może 
zadziwić. Najbardziej zagadkowe wv- 
darzenie nie może go zaskoczyć, Na 
wszystko ma on wvtłumaczerie. Wszy 
stko objaśnia prosto, zwięźle, zrozu- 
miałe, powołując się przy tym na in- 
formacie z pierwszej reki, na źródła, 
które mało komu są dostępne, mało 
Komu znane. 

Nie też dziwnego, że różni nolity- 
cy, meżowie stanu i t. d., wiedzac o 
rozcałezionvch i .zdumiewajaco licz- 
nych stosunkach Knicrerhockera we I 
wszystkich częściach świata, uważnie 
przysłuchu ją się jego op'nii, 

Z tych też względów na szczecń! 

ną uwage zasługuje sensacy”"nv artv- 
kuł Knickerbockera p. t. Wyrok mos 
kiewski r=hronił Eurone nd sniusz" 
Rasil y Niemcami. wydrukowany w 
„Tlustrowanym Kurierze  Codzien 
nym! w dn. 18 czerwca.   

Autor tego dziwnego artykułu by 
oajmniej nie ograniczył się do wypo- 
wiedzenia swej opinii o wypadkach 
moskiewskich na łamach „Kurjera* 
krakowskiego. Z podobnymi tezami, 
cp i w „I.K.C.*, Knickerbocker wystą 
pił również i w prasie francuskiej, an 
gielskiej i t. d. 

To może być zupełnie zrozutma- 
łe, ale trzeba przyjąć, że chodziło 
mu 0 efekt na dużą, światową skalę. 
O iłe bowiem, jak chce Knickerboc- 
ker, za rozstrzelanie Tuchaczewskie- 
go i towarzyszy Europa ma „;złożyć 
dzięki zarówno Stalinowi jak i Hitle 
rowi”, gdyż w ten sposób odrzucili o 
ni wyciągniętą przez wojskowych 0- 
bu krajów rękę do zgody — to oczy- 
wiście o tym powinna wiedzieć nie 
tylko opinia polska. lecz również opi 
nia całego świała. Wszałk ewentualny 
sojusz Rosji z Niemcami, to według 
Winsłona Churchill'a, na autorvtet 
którego w zakończeniu swego artvku 
tu powołuje się autor, sprowadzenie 
klęski ..od której niechaj Bógupas za- 
chowal“. к 3 

"Więc jakto? Marszałek Tuchacze 
wskł oraz generałowie Jakir, Ubore- 
wicz, Kork, Eideman, Putna i inni, 
no porozumienia z Reichswehrą, wy 
wierali silny nacisk na Stalina, ażeby 
radykalnie zmienił politykę zagra- 
niezna Zwiažika Sawiarkean i noszedł 

  

  

ną sojusz i bliską 
lerem? 

Knickerbocker z całą stanowczoś- 
cią twierdzi, że rozstrzelani istotnie z 
takimi koncepcjami nosili się, i że w 
związku z tym weszli w porozumienie 
z Reichswehrą nie wahając się w ten 
sposób dopuścić się „zdrady  głów- 
nej“ za co ,zasługiwali na karę śmier 
ci“, Przy czym dla poparcia swego 
twierdzenia, cytuje memorandum, zło 
46ne w początku.r. b. przez dowódz 
two Reichswehry Ilitlerowi, w ktė- 
rym wojskowe sfery niemieckie, po 
porozumieniu się ze swymi kolegami 
sowieckimi domagały się zmiany po* 
lityki Trzeciej Rzeszy w stosunku do 
Związku Sowieckiego. 

Hitler jednak miał „a limine” od 
rzucić koncepcję swych politykują- 
cych generałów, udzielić im nagany i 
przywołać do porządku. Stalin nato- 
miast na wtracanie się swych genera- 
łów do polityki, zareagował w sposób 

t sarowszy, wiadomy całemu Światu, 
chociaż wina, zdaniem Knickerbocke 
ra w obu wypadkach bvła ta sama. 

Co za naiwniacy z tych woisko- 
wych sowieckich. Wiedząc. że inicja- 
tywa ich kolegów niemieckich skoń- 
czyła się fiaskiem ieszcze w początku 
r. b., nacieraią oni na Stalina w dal 
szym ciagu. W jakim celu? Czyżby w 
celu skłonienia Słalina da zawarnia 

współpracę z Hit- 

  

sojuszu z Hitlerem, który juź propo 
zycję stanowczo odrzucił? ‚ 

A Stalin, czy to nie skończony du- 
rei? Za sugestie li tylko bowiem i 
„geęrmanofilskie* sympatie... rozstrze 
liwuje generałów. Robi im niepotrzeb 
nie „sławę” szpiegów faszystowskich, 
kompromituje armię sowiecką, obni- 
%а prestiż reżymu sowieckiego, wkła 
da w ręce swego rywali Hitlera pier 
wszorzędne atuty przeciwko sobie 
it d. 

Coś tutaj jest nie w porządku z re 
welącjami p. Knickerbockera. Są o- 
ne bowiem zbyt sensacyjne, a jedno- 
cześnie oparte o tak kruche podsta- 
wy, że nie sposób uwierzyć w ich pra 
wdziwość. Tak samo zresztą, jak i w 
prawdomówność ofici”'aej wersji so 
wieckiej, co do pozostawania mar- 
szałka Tuchaczewskiego i towarzyszy 
ra usługach gensztabu niemieckiego 

Lecz głos Knickerhockera to prze- 
cież nie to samo co głos zakłamanej 
prasy moskiewskiej, lub organów sta- 
linowców we Francji, Hiszvanii I t d 
O ile tym ostatnim już dzisiaj prawie 
nikt nie daje wiary, o tyle ooinią Knie 
kerbockera ' jeszcze interesują się 
wszyscy. į 

Dziwnym iednak zbiegiem okolic7 
rości Knickerbocker tym razem pow- 
tarza w innych słowach to, co w tej   Snrawie nisze „.Prawdą* moskiewska 

  

Krążownik niemiecki 
zaatakowany przez rządową łódź podwodna 
BERLIN. (Pat.] Urzędowo informują, że 

w dn. 15 I 18 b. m. łodzie podwodne 

ły torpedami krążownik niemiecki „Leip- 
zig", który znajdował się na północ od 
portu Oran (Algier francuski). Krążownik 
nie został jednak trafiony. Szczegóły prze 
biegu ataku są następujące: 

Kierunek wystrzałów był dokładnie 
obserwowany z pokładu krążownika | 
stwierdzony przez aparat podsłuchowy. 
Torpeda wypuszczona wczoraj przeszła 
w bezpośredniej odległości od dziobu 
„Leipzig“ co widoczne bylo najwyraźniej 
z pokładu statku. 

| | Wobec powyższego rząd Rzeszy pole 
‚ ©Ё ambasadorowi w Londynie von Rib- 
bentropowi zwrócić się do przedstawicieli 

domienia ich o dokonanej napaści oraż 
„ zwrócić w stanowczy sposób uwagę na 
, niebezpieczeństwo, na jakie narażone są 
w dalszym ciągu okręty wojenne niemiec 

Czynniki urzędowe wskazują, iż Rib- 
*benirop wyraził przekonanie, iż wobec 
„awarcia ostatnio porozumienia między 

cz mocarstwami | powrofu Niemiec 
do Komisji Nielnterwencj, Komisja ta 
przedsięweźmie natychmiast odpowied- 

nie kroki I zareaguje na fen ponowny 

„W związku z powyższym faktem, kane 
ferz Hitler o 12-ej w nocy przyleciał aero 
s do Berlina z miejscowości Godes- 

Krąžownik „Leipzig“ nie pozostawił, 
według dalszych informacyj, afaku bez 
odpowiedzi 1 ostrżeliwał atakującą łódź 
podwodną, zgodnie z zapowiedzią, którą 
dał swego czasu rząd Rzeszy, 

„ Powody dla których atak z dn. 15 bm. 
podany został do wiadomości publicznej 
dopiero w dniu dzisiejszym, uzasadniają 

w następujący sposób: Kompetentnym 
<zynnikom niemieckim chodziło o stwier- 
dzenie faktu, czy wiadomość o torpedo- 
waniu przedostanie się do wiadomości 
publicznej, oraz przez kogo wiadomość 
ta zostanie opublikowana.   

Przypuszczenia niemieckie, iż atak ten 
był śwladomą napaścią potwierdziły się, 
gdyż 15-go wieczorem rozpowszechniona 
została w prasie zagranicznej wiadomość 
© tym afaku, mimo iż z krążownika „Leip- 
zig" władomość ta nie przedostała się. 

Fakt ten stanowi dowód, iż napaść była 
z góry przygotowana I zorganizowana. 

Uderzającym jest przy tym, iż celem ała- 
ków okrętów rządu walenckiego są w 0s- 
tatnich czasach tylko okręty niemieckie i 
włoskie. 

Rzesza grozi 
BERLIN (Pat). Rząd Rzeszy po 

ponownym storpedowaniu krążowni- 
ka niemieckiego stanął na ściśle praw 
nym stanowisku. Stanowisko polega 
w tym wypadku na natychmiasto- 
„wym zakomunikowaniu zdarzenia 
Komitetowi nieinterwencji z prośbą 
o powzięcie w jak nakrótszym czasie 
środków zabezpieczających, ewentual 
nie. odwetowych. Czynniki poinformo 
„wane zapewniają, że rząd Rzeszy 
czułby się dopiero wówczas upoważ- 
niony do akcji samodzielnej, gdyby 
w myśl układu czterech mocarstw Ko 
mitet nie interweniował „w odpowied 
nim terminie”. Z nastrojów, które 
wyczuć się dają w tutejszych kołach 

Narada 4- 
LONDYN. (Pał.) W następstwie ataku 

hiszpańskich łodzi podwodnych na krą- 

żownik niemiecki „Leipzig” ambasador 
Ribbentrop na skułek instrukcji kanclerza 
Hitlera zażądał w myśl porozumienia 4-ch 
mocarstw wykonywujących kontrolę mor- 
ską bezwłocznej konsulłacji 4-ch rządów. 

Min. Eden, stosując się do tej prośby, 
zwołał dziś po południu pod swym prze- 
wodnictwem w Foreign Office posiedze- 
nie z udziałem ambasadorów Niemiec, 
Francji i Włoch. Na posiedzeniu tym am- 

basador niemiecki przedstawił propozycje 
co do kroków, jakie zdaniem Niem'ec 
powinny być powzięłe w tym wypadku 
łącznie przez człery mocarstwa. 

Postanowiono, że propozycje te wraz 
z uwagami, jakie wyłoniły się w, toku 
dyskusji, przedstawione będą w ciągu naj 
bliższych 24 godzin czterem zainieresowa 
nym rządom do zaopiniowania. 

W poniedziałek konferencja ambasa- 

"Bik. Koc © młedzieży 
wygiosi przemówienie pzez radio 
WARSZAWA. (Paf.) Szef Obozu Zjed- 

noczenia Narodowego płk. Adam Koc, 
„ wygłosi dnia 22-b.'m, o godz. 17,35 przed 
mikrofonem polskiego radia przemėwie- 

nie na temat organizowania prac młode 
go pokolenia I zadań, siojących przed 
młodzieżą polską. ‚ 
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| kompetentnych, wyciągnąć należy 
| wniosek, iż rząd Rzeszy jest stanow- 
czo zdecydowany przedsięwziąć b. 
drastyczne samodzielne kroki, jeśliby 
decyzja Komitetu Nieinterweneji mia 
ła się przewlekać lub okazać się pół- 
środkiem. 

Kanclerz Rzeszy, który jak wiado 
mo powrócił do Berlina w nocy z pią 
tku na sobotę, pozostaje tu nadał, żad 
ne jednak nowe decyzje w ciągu dnia 
dzisiejszego w Berlinie nie zapadły, 
nie było też żadnego specjalnego po* 
siedzenia gabinetu Rzeszy. Najwidócz 
niej oczekuje się raportu ambasado- 
ra Ribbentroppa 0 decyzjach, które 
zapadną w Londynie. 

ch państw 
na, przy czym przypuszcza się, że -po- 
wzięte zostaną osłałeczne: postanowienia 
co do ewenłualnych kroków, jakie miały 
by być powzięte. Brytyjski punkt widzenia 
iść ma w tym kierunku, że ponieważ tor 
pedy krążownika „Leipzig" nie trafiły i 
żaden konkretny incydent przeto nie za- 
istńiał, wystarczy skierować do rządu Wa- 
lenckiego noię ostrzegawczą. Czy jed- 
nak Niemcy się tym zadowólnią, pozosta- 
je na razie niewyjaśnione. 

Oddziały powstańcze wkroczyły   
dorów zbierze się ponownie u min. Ede-. 

PARYŻ (Pat). Dwa głosowania po” 
południowe senatu — pierwsze odrzu 
cające projekt rządowy ustawy o peł 
nomoenietwach, przedstawiony w for 
mie poprawki senatora Ferrier, 210 
głosami przeciwko 52 — nrojekt usta 
wy w brzemieniu uchwalonvm przez 
komisie senarką uwidaczniły przede 
wszystkim dwa zasadnicze fakty. 
Mianowicie, iż w senacie sformowałe 
się bardzo poważna wiekszość prze- 
ciwrządowa, tym bardziei znamien- 
ua. že detvehezasowe wvniki eloso- 
wań, w senacie ohracałv się mniej wić 
cej koło cvfr 200 na 100, a nastennie 
że nrzeważąłaca wiekszóść radvka|- 
nych senatorów, t. zw. lewicy dema- 
kratycznej, wynoszącej 105 senalo-   rów słosowała nrzeciw rządowi. 

Na liczbę 52 słosów złożyły się 

WARSZAWA. (Pat.) W fabryce karto- 
nu Hasfelda w Natolinie (pow. ziewier- 
ciański) strajk okupacyjny trwa. Okupuje 

fabrykę 130 robotników na ogólną liczbę 
| przeszło 250. 

Właściciel Hasfeld sprowadził z Czę- 
stochowy „Straż wartowniczą”. Między 
„strażą” a robotnikami wybuchła bójka, 
podczas której „strażnik” Zieleniec ude- 
rzony butelką wystrzelił 1 ranił w pachwi- 

RYGA. (Pat.) Straszna susza, panująca 
od tygodni, odbiła się katastrofalnie na 
stanie pól. Najgorsza jest sytuacja w Lat- 
galil, dokąd udała się Komisja Funduszu   Pomocy Rolnej. W Kurlandii niektórzy 
rolnicy skosili żyto na słomę. Podobnie i 

  

„Humanite”, niektóre odłamy prasy 
czeskiej i t. d. Go. więcej w. tych 
dniach w Warszawie nastąpiły aresz- 
towania wśród komunistėw-stalinow- 
ców. Między innymi został zatrzyma 
ny niejaki Jakub Brewert, przed paru 
driami przybyły z Moskwy ze specjał 
nymi instrukcjami, odnoszącymi się 
do urabiania opinii wśród tamtej- 
szych komunistów w sprawie Tucha- 
czewskiego i innych. Jak czytamy w 
komunikatach podanych do wiadomo 
ści publicznej, instrukcje przywiezio- 
ne przez Brewerta, miałv iść po linii 
przekonywania członków partii ko- 
munistycznej w Polsce, a poprzez 
nich i szerszego ogółu, że Tuchaczew 
ski i pozostałi generałowie byli: za 
zerwaniem z Francią i utworzeniem 
sojuszu z Niemcami. 

"Ta wprost zdumiewająca 
ność instrukcji Brewerta i tez Knie* 
kerbockera nie wymaga żadnych ko- 
mentarzy. Świadczy tylko ona o tym, ' 
jak bardzo zaniepokojona jest Mask- 
wa reakcją oninii zagranicznej na 
rozstrzelanie Tuchaczewskiego i to- 
warzyszy i jak obawia sie wiekszych 
zmian. w dzisiejszej konfiguracji sił 
politycznych Europy. skoro dla skie- 

-rowania opinii w požadanvm kierun 
ku ucieka się nie tylko do pomiocy 
Brewertów, ale i.;. Knickerbortarów. 

Zet: 

Senat contra Blumowi 
więc 20 głosów unii soejałistycznej i 
komunistów oraz tylko 32 senatorów 
radykalnych. którzy nonarli rząd. Se 
nat Do przyjęciu tekstu komisii odra- 
czył swe prace do niedzieli, do godz. 
1.30 rano. co świadczyłoby. że ostate 
czne rozwiązanie rozgrywki miedzy 
rządem i senatem. a tvm samym osta 
teczne wyjaśnienie sytraei rządu zo 
stała odroczone do niedzieli. ||| 

Ustałony przez senat tekst projek 
tu ustawy 0 netłnoninenictwach w 
hrzmieniu komisji wrócił natushniast 
dą izby denutowanveh i został nrzatrą 

zany odeazn kamicit finansowej izhv, 
która zebrała sie kało endz. R wiesz, 
Komisia bez wiełkich debat odrzez'ła 
uchwalony przez senat tekst ustawy, ! 
uchwałonv poprzednio przez izbę de 
putowanych. Aa, ba 

Bėjka miedzy strajkuiącymi robotnikami 
a strażnikami 

nę Stanisława Kukłę, którego przewiezio 
no do szpiłała. Poza tym nie było ran-, 
nych, byli jedynie lekko pobici. р 

Na mlejsce wypadku wyjechal starosta ' 
powiatowy, który polecił odebrač „stra- 
ży” pałki gumowe, oraz Inspektor pracy, 
który prowadzi rokowania. Wszelkie wia-, 
domości podane w prasie o rzekomej. 
masakrze spowodowanej strzelaniem, są! 
fałszywe. 

Katastrofalne skutki suszy w Litwie i Łotwie. 
katastrofalne susza panuje na Litwie. 

. Dziennik „20 Amżlus" donosi, że w 
samym Kownie zanotowano ostatnio 86, 
pożarów. W 50 miejscowościach paliły się 
lasy. 5 dać | 

  

RZYM (Pat) Agencja Stefani donosi z Bilbao: Pierwszy patrol powstań 
czy wkroczył do miasta o godz. 12,30. W niektórych dzielnicach broniły 
się jeszcze słabe ośrodki oporu. Bas-kowie przed ewakuacją wysadzili w 
powietrze wszystkie mosty na rzece Nervion. 

do miasta od strony gór Santa Domin 
80, San Roeque i z przełęczy Archanda. W ciągu nocy około 1000 więź: 
niów politycznych porozumiało się z dowódcami dwuch batalionów, mili- 
cji baskijskiej, którzy wezoraj o g. -23 wypuścili ich z więzienia. Oswo- 
badzeni więźniowie wraz dwoma batalionami milicji. pomaszerowali w 
kierunku stanowisk powstańczych na. Santa Domingo. Przejście tych 2-ch 
batalionów na stronę powstańców udaremniło plany dowództwa baskijs- 
kiego stawiania oporu w samym mieście. 

Wojska powstańcze wkroczyły do Bilbao z rozwiniętywi sztandarap'i 
na czele, entuzjastycznie witane przez dudność. с 

[BEE EBALO П>А )Е ©) 
BILBAO (Pat). Pierwszym būudyn- 

kiem publicznym, obsadzonym przez 
wojska powstańcze, był ratusz, które 
go obrońcy po krótkiej walce podda 
li się. Silne oddziały zwycięskich, 
wojsk przekroczyły w stbotę po po< 
łudniu most kolejowy na rzece Ner" 
vion i obsadziły nadbrzeżne ulice, Na 
skutek zręcznego manewru okrążają 
cego liczne oddziały wojsk  rządo 
wych, znajdujące się w środku mias< 
ta mają odcięty odwrót. Poddanie się 
tych oddziałów . lziewane jest = 
godziny na godzinę. * RAR 

zbież-



Uczczenie Ś. p. Ferdynanda 
| " Ruszczyca 
WARSZAWA. (Pał.) Powstały w kwiet- 

niu b. r, pod przewodnictwem marszałka 
Senatu Aleksandra Prystora Komitet Ucz- 
czenia pam/'ęci znakomiłego arłysty Fer- 
dynanda Ruszczyca, posunął swe prace 
znacznie naprzód, 

W. - sprawozdaniach poszczególnych 
sekcyj Wydziału Komitetu Wykonawcze- 
go, na którego czele stoi rektor prof. 
Jastrzębowski, na posiedzeniu plenarnym 
Komitetu w dn. 18 b. m. wynika, że ter- 
min wysławy prac Ruszczyca, kłóra się 
odbędzie w salonach Zachęty Sztuk Pięk 
nych w Warszawie, został ustalony na ok- 
res od połowy listopada do połowy grud 
nia r, b. Komitet uzyskał zgodę Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Muzeum Ślą- 
skiego w Katowicach oraz szeregu osób 
prywałnych na wypożyczenie znajdują 
cych się w ich posiadaniu obrazów Rusz 
czyca na powyższą wysławę. -Znaczną 
ilość obrazów dostarczy również Komitet 
Ruszczycowski w, Wilnie, . Projektowane 
jest iprzy tej okazji” wydanie obrazów 
Ruszczyca, poprzedzonej szklcem biogta- 
ficznym artysty. ZE 
Na omawianym wyżej posiedzeniu zde 

cydowano osłałecznie zrealizować wysta- 
wienie w Teatrze. Narodowym „Ballady- 
ny” Słowackiego w Inscenizacji Ruszczy- 
ca. Wszysikie małeriały do tej Inscenl- 
zacji znajdują się w komplecie w posia- 
daniu dyr. Szyfmana. W dyskusji wska- 
zywano, że od.ląt 24 „galladynaża nie 
była wystawiana w łealrach warszawskich. 
Obecnie szczęśliwą okolicznością jest to, 
wśród personelu teatrów T. K. K. T. są 
dwie młode utalenfowane artystki, zna- 

Bela Kun żyle? 
„PARYŻ. (Pał.) Agencja Havasa donosi 

2 Moskwy, iż zaprzeczają tam pogłosce, 
kursującej za granicą, jakoby Bela Kun 
zmarł: śmiercią gwałtowną j jakoby był | 
Aresziowany. 

W poselstwie węgierskim oświadczają, 
iš w sprawie łej nic poselstwu nie w'a- 
domo. Zaprzeczają również wiadomości o 
samobójstwie żony gen. Jegorowa. 

Lot Moskwa — San Franc. 
WASZYNGTON. (Pat.) Otrzymano tu 

*wladomość, że samolot sowiecki, który 
leci z Moskwy da San Francisco przez 
biegun północny, - jest Jednopłatowcem, 
xapoałrzonym w jeden silnik. Na pokła- 

„dzie jego znajdują się dwaj piłoci Szka- 
łow I Baddakow oraz nawigator Deliakow. 
Samolot koloru czerwonego nosi znaki 

" wZSSR — n-o 25“, 
WASZYNGTON. (Patį Departament 

iWojny otrzymał nasiępującą wiadomość 
©d loiników sowieckich; „O godz. 8.20 
znajdujemy się na 24 stopniu szerokości 
północnej i 110 stopniu długości zachod- 
niej. Na pokładzie wszystko w porządku”, 

* MOSKWA. (Pat.j Agencja Tass dono- 
si: Po przeleceniu nad biegunem samolot 

; nAnt—25* leciał z szybkością 200 kim. 
na godzinę. Wedie obliczeń załogi o g. 

( 10.40 samolot powinien przelecieć nad 
, wyspą Patrlca. 

Pogrzeb 50 ofiar 
wybuchu na Ja'me I. 
KARTAGENA. (Pat.] W plątek po po- 

3 łudniu odbył się pogrzeb 50 oflar wy- 
buchu na pancerniku „Jalme 1* w obec- 
ności przedstawicieli wszystkich władz. 
400 ludzi załogi pancernika pozostałych 
przy życiu przedefilowało przed irumna- 
mi. SE 

  

Зн гна 
MIGRENO 

Е 
DROSZKI     

  A 
PA. PRZEZIĘBIENIE 

BÓLE GŁOWY i ZERBÓW 
G 

Zła przemiana mater 
Zanieczyszczona krew może po- 

wodować szereg rozmaitych doleg'i- 
wości, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, brak apetytu, skłonność do 
t.cia, plamy i wyrzuty na _ skórze. 
Filtrem dla krwi jest wątroba. Cho- 
roby złej przemiany materii niszczą 
crganizm j przyśpieszają starość. Ra- 
cjonalną, zgodnie z naturą, kuracią 
jest normowanie czynności wątroby   

komicie nadające się do odiworzenia ról 
Balladyny i Aliny. Wystawienie tej sztuki 
Słowackiego, która, jak to było podkreś- 
lone w dyskusji, powinna stanowić stałą 
pozycję ł. zw. żelaznego repertuaru teat- 
rów stołecznych, przewiduje się na drugą 
połowę listopada. 

Komiłet ustalił ponadło tekst tablicy 
pamiątkowej Ruszczyca, kióra ma być 
wmurowana w domu zamieszkiwanym w 
1904 r. przez artystę (róg al. Ujazdowskich 
I Chopina), 

Zaznaczyć należy, że obok już istnieją 
cych Komiłełów Ruszczycowskich.w War- 
szawie i Wilnie powstał ostatnio analo- 
giczny Komitet w Krakowie, ra kłórego 
czele słanął woj. Gnoiński, gen. Narbuit- 
uŁczyński, mełropoliła ks. Sapieha, prezy 
dent.m. Krakowa dr: Kaplicki pręzes Aka 
demil: Umiejętności senator, prof, Wrób- 
lewski, rektor Uniwersytetu Szafer, rektor 
Paufsch oraz grono profesorów Sztuk 
Pięknych. . i 54 

Skoordynowanie działania trzech po- 
wyższych Komiłełów w Warszawie, Kra- 
kowie I Wilnie pozwala sądzić, że uczcze 
nie pamięc! znakomiłego artysty znajdzie 
szeroki oddźwięk w całym społeczeństwie 
polskim. 
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o czym zawiadamia 

Przedstawiciel 
* Przed tygodniem przybył do Polski 

na zaprosžėnie Rządu dr: Stanisław 
Kędzierski naczelnik Wydziału Han- 
dlu Wewnętrznego Ministerstwa Han 
dlu.w Waszyngtonie. 

Dr. Kędzierski poświęca część swe 
go miesięcznego pobytu w Polsce nie- 

| oficjalnemu zwiedzeniu poważniej. 

"RD 
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G. "ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

KAPIELE 
"ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 
  

_ PŁUKANIA . JELIT. . 
ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA, 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA, 
- Sęzon trwa od 15 maja do 1 października... 

Inform.: Dyrek: a Zakładu I Kemisja Zdrojowa w Druskłenikach, Zwłązek 
Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i zagranicą 

"w 
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A 
DO PICIA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

  

   

TORIUM. 

KĄPIELE KASKADOWE 

Doboszyński przed sądem 

Stronnictwo Narodowe a komunizm 
KRAKÓW. (Pat.) W ó6-tym dniu roz- 

prawy przeciwko Doboszyńskiemu w dal- 
szym ciągu zeznają świadkowie odwodo- 
wl. Na wstępie przed przesłuchaniem od- 
czytano kilka zeznań świadków, kiórzy ze 
znawalł na poprzedniej rozprawie, a częś 
clowo zeznań złożonych podczas śledz- 
twa. : 

Jako pierwszy zeznaje JÓZEF BĄ- 
KOWSKI, sekretarz: generalny „Pracy Pol- 
skiej” w Warszawie. Opowiada on, iż w 
toku 1934 zgłosił się do generalnego se- 
kretariafu „Pracy Polskiej" Adam Dobo- 
szyński, obrazując. sytuację, jaka panuje 
wśród robotników w Krakowie I prosił 
© Instrukcje, jak zorganizować roboiników 
budowlanych, przy czym przedstawił od- 
powiedni projekt. Z pewnych wzgłędów 
natury formalnej pozwolenia na zarejest- 
rowanie tego Związku 'nle można było: 
uzyskać. : ; 3 

Na pyfanie jednego z obrońców, świa 
dek zeznaje, że nie jest tajemnicą, iż 
związki zawodowe klasowe są opanowa 

RABKA ZDROJOWISKO 

GÓRSKIE 
WSKAZANIA LECZ ICZE 

_ „DLA DOROSŁYCH I DZIECI! 

HODOWLA I-SKŁADY. NASION - 
CC. UŁERECEHE 

zawiadamiają źe wyszedł z druku 

do wysiewu letniego i jesiennego 
i rozsyłany jest na żądanie. 

Centrala: Warszawa, Ceglana 11, tel.568-60. 
Filie: Moniuszki 11, teł. 609 28 

2-ga Hala Mirowska, tel.609-33. 

    

  

i przyśpiesza starość 
i nerek. Dwudziestoletnie doświad- 
czenie, wykazało, że w chorobach na 
tle złej przemiany materii, chroniez- 
nego zaparcia, kamieniach żółcio- 
wych, żółtaczce, artretyzmie mają za” 
stosowanie zioła „Cholekinaza* H. 
Niemojewskiego. Broszury bezpłatnie 
wysyła labor. fizj. chem. Cholekina- 
za, Warszawa, Nowy Świat 5, oraz 
apteki i skł. apt. 

ne przez komunistów. Dalej przytacza 
przykłady, gdzie w organizowanych straj 
kach, dominującą role odgrywają komu- 
nišcl. 

Z koleł zeznaje DR. WŁADYSŁAW 
MECH, prezes Powlatowego Stronnictwa 
Narodowego w Nowym Targu. Świadek 
swoje zeznania składa w formie przemó- 
wienia, posługując się gotowym materla 
łem z kariek. Na wsiępie mówi on o at- 
mosferze, jaka panowała w województ- 
wie krakowskim. Zdaniem śwladka sytua 
cja przedstawiała się źle. Świadek żali 
się na stosunek władz administracyjnych 
do poczynań Stronnictwa Narodowego, 
mówi o represjach. 

* Z kolel przytacza, że Doboszyński był 
u niego na kilka dni przad swoją wypra- 
wą myślenicką. Wymieniali wówczas po- 
glądy między sobą na temat sytuacji. 
Śwladek twierdzi, że Doboszyński był 
smutny i przygnębiony. Świadek twierdzi, 
że gdyby wiedział o zamiarze Doboszyń: 
skiego, ta by odradził mu jako człowiek 
starszy. 

lic. Mówi, że : o. wyprawie myślenickiej 
nie nie.wie 4 że w tej sprawie nic mu nie 
"władomo. Następnie tnówi, że może scha 
rakteryzować stosunki w pow. gorlickim. 
Na wstępie mówi szeroko o programie 

Stronniciwa Narodówego, © jego zada- 
niach i celach, ze szczególnym uwzględ- 
nieniem życia gospodarczego. 

Mówi dalej, Iż w okresie prowadzenia 
agitacji antyżydowskiej w r. 1934 otrzy» 
mał anonimowy wyrok, by zaprzestał, 
gdyż Inaczej zginie. Po pewnym czasie 
dostał ponowne ostrzeżenie, przy czym 
była tam groźba w stosunku do jego 
dzieci. 

Po przerwie zeznaje p. ANNA HALLER 
slostra gen. Hallera, która stwierdza, że 
społeczeństwo było w apatii, to też z wiel 
kim zadowoleniem dowiedziała się, o 
działalności Stronnictwa Narodowego, któ 
re poczęło zakładać Koła. Opowiada 
ona, iż stosunki wówczas znacznie się po- 
lepszyły — wzrosło czytelnictwo. Po po- 
rozumieniu z Doboszyńskim, który u niej 
był, zajęła się odcinkiem gospodarczym, 

propagując zakładanie kramów polskich. 
Opowiada, że z tego powodu miała sze- 
reg frudności, mówi dałej © rozwiązywa-   

  

Następnie zazóaje DR. OTĘSKI z Gor- 

  niu zebrań przez policję. Świadek stwier | 

>> 50 EEST 

"FP, RSS о8 

Wacław Bandurski 
Wice-Prezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu 
Okręgu Wileńskiego Związku Urzędn. Kolejowych 

zmarł dnia 19 czerwca 1937 roku 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy. zostanie 
odprawione w kośc. św. Jakuba w poniedziałek dn. 21 bm. 

Eksportacja z domu żałoby na cmentarz: św. Piotra 
i Pawła nastąpi tegoż dnia o godz. 17-ej, 

Zarząd Okręgu Wileńskiego 
Związku Urzędników. Kolejowych 

   
Ministerstwa Handlu U. 5. A. 
w Wilnie 

szych ośrodków handlowych kraju. 
Z przyjemnością zaznaczamy, 

objazd swój rozpoczął od, Wilna, co 
dowodzi niezawodnie zainteresowania 
możliwościami nawiązania wzgl. za- 
cieśnienia . stosunków handłowych z 
naszą . dzielnicą. НЕЛа а КЕН 

W dniu wczorajszym dr. Kędzier- į 
ski odwiedził Izbę Przemysłowo-Han 
dlową w Wilnie, gdzie interesował się 
całokształtem życia gospodarczego 
Wiłeńszczyzny. ; 

Chociaż brak 'czasu nie pozwala 
mu skontaktować się bliżej z przed- 
siębiorstwami w terenie należy mieć 
nadzieję, żć uzyskane przezeń infor- 
macje wpłyną dodatnio na widoki eks 
pansji eksportowej do Stanów Zjed- 
noczonych A. P. i pobyt dr. Kędzier- 

| skiego nie pozostanie bez śladu dla 
naszvch kunców i przemysłowców. 

Wczesnego wstania i wczesnego oženku > 

jeszcze nikt nie żałował — mawiane daw 
niej w Połsce. Dziś możemy do tego dodać. 
Że także jeszcze nikt nie żałował, kto chce 
wygrać na loterii państwowej, iż w porę za 
opatrzył się w los. 

. Kto ma los w kieszeni, ten nie potrzehu 
je się obawiać, że w krytycznej chwili, tuż 

przed samym ciągnieniem, zabraknie dla 

niego losów, a gdy ma los, ma wszelkie pra- 

| wo spodziewać się wygranej, bo każdy los 
ma te same szanse wygrania. i 

Pamiętajmy więc, że ciągnienie I klasy 

zaczyna się pojutrze! 

dza, że warunki pracy dla narodowców 
były ciężkie. 

Na końcu prokurator zadaje świadko- 
wl szereg pyfań dotyczących okolicznoś- 
cl, w jakich mlało miejsce wezwanie [ej 
na posterunek P. P. I czy list, który wy- 
słała w związku z tą sprawą, jest zgodny 
z prawdą. Świadek stwierdza, że tak jest 
Istotnie. Szła razem z policjantem dobro- 
wolnie I nikt ją pod bagnetem nie pro- 
wadził. Chodziło tu o sprawę rozdziału. 
kliku sziuk perkalu między członkinie 
Stronnictwa. Policjanf, który w tym czasie- 
się zjawił twierdzi, że metr nie był cecho-' 
wany. Z tego powodu śwładek. musiał się 
stawić na posterunku do protokółu. 

JÓZEF GAWINA z Rybnej twierdzi, 
że organizowanie drużyn ochronnych by- 
ło potrzebne przed napadaniem bojó- 
wek Innych stronnictw. х 

PIOTR WYROBA z Liszek należy do 
Stronnictwa Ludowego. Zeznaje on, że 
choć należy do Innego stronnictwa, dzia» 
łalność Doboszyńskiego przed wyprawą 
na Myślenice, bardzo mu się pódobała. 

WINCENTY KUGLIN I Franciszek 
Płonka w swych zeznaniach charaktery- 
zują stosunki w pow. krakowskim, pod- 
kreślając wzrost wpływów radykalnych 
w niektórych miejscowościach. Zeznania 
wielu z.fych śwladków noszą charakter 
raczej referatów, gdyż posilkują slę ma- 
feriałem przygolowanym na kartkach. | 

Ostatni zeznawał © dzisiaj ANTONI 
GRĘROSZ, aplikant. adwokacki z Krako- 
wa. Opisuje on w długłm wywodzie dzia 
łalność Sironnictwa Narodowego I swój 
udział. 

Po powrocie z miejsca odosobnienia 
w Berezie Kariuskiej dowiedział się, że 
w Sironnictwle panuje nowy znakomity, 
Jak powlada, działacz, Inż. Doboszyński. 
Sam pracuje już w Sironnictwie 8 lat I zna 
stosunki, jeździł jako prelegent po róż- 
nych miejscowościach, osłągnięte rezul- 
taty uważał więc za wielki sukces, szcze- 
gólnie zaś zorganizowanie ruchu narodo 
wego w ośrodkach o silnym nastawiealu 
1 agitacji komunistycznej. Został wówczas 
przydzielony do współpracy Doboszyń- 
sklemu 

Następnie świadek charakteryzuje dzia 
łalność komunistyczną na terenie swej 
akcji, którą nazywa negatywną w swych 

że: 

  

Już pojutr ze    

rozpoczyna się : 

ciągnienie L+j klasy, 
Špiesz Muzp Fos 

w szczęśliwej kolekturze 

     

   

Wielka 44 > 
. Micklewicza 10*' | Wilno 

Wydanie zbiorow: 
dzieł Chopina .. 

WARSZAWA, (PAT). —' Ignacy 
Paderewski podjął się redakcji wydź- 
nia zbiorowego dzieł Fryderyka..€ho 
pina, które ukazywać się będżie w 
dwóch nakładach: źródłowym? 8ра 
wierającym tekst autentyczny Chopt- 
na, i szkolnym — przeznaczonym do 
nauczania gry jego dzieł. 

Kronika teiegraficzna 
— SĄD WOJENNY W RYDZE skaza! 

na 4 lata ciężkiego więzienia za szpiego- 
stwo działacza komunistycznego :lwano- 

wa. į 

| _— AMBASADOR HISZPAŃSKI W WAR 
SZAWIE Mariano Ruiz Funes mianowany 
zosłał ambasadorem w Brukseli. | 

‚ — WYBUCHŁ WIELKI POŻAR w fab- 
*ryce porcelany i szkła Newinglóń, Buffs 
w południowo-wschodniej dzielnicy Loń- 
dynu. Z górą 250 strażaków, przybyłych : 
w kilka minut na miejsce pożaru zdołało 

14 

  

  

  założeniach, dążącą do zniszczenia pra: 

ugasić ogień dopiero po 3-ch godzinach. 
Strały są znaczne. SŁ 

_ —— MINISTER SPRAW ZAGR. TURCJI 
RUSTU ARRAS w towarzystwie ministra 
Gospodarki udał się przez Turus do Bag- 
dadu, skąd wyjedzie następnie do Tehe- 
ranu. 
AAAMAAAMAABAŠAAMAA AAS AAA AAA AAA AAA AAA AAS 

- Z książek pochodzi 
ja narodu. 

4. Sempf. 
WYSYŁKA NA LETNISKA 

wiino, Jagieliońska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wybór książek 

Nowości, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w ol h językach ©) 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne” 

YYTYYTYYYYYYYYYYYYTYTYTYTYTYYYYYYYYYYYYYYY 
4 b „Matau 

worządności, stworzenia chacsu 1 žėmie- 
szek, a w efekcie tego do wywółahia: 
rewolucji, przy czym silnie podkreśla, że 
cały komunizm ma sllnego poplecznika 
w żydostwie polskim. ta ž ! 

W konkluzji swych zeznań oświadcza, 
że wobec nasilenia agitacji czynników ko 
/munizujących i żydowskich (folks-frontu), 
śktóry oponowywał coraz bardziej związki 
„zawodowe, wkradł się do szeregów 
Stronnictwa Ludowego, opanował PPS I 
coraz jawniej występował. Uważał, że je- 
dyną tamą przeciwko temu był ruch na- 
rodowy. Następnie mówi, że wynikiem 
tych działań wywrotowych byla „próba 
sił komunizmu” w czasie zajść 'marco- 
wych w Chrzanowie, następnie w Często- 

chowie I inych miastach, 28 
Świadek podnosi, wieszcie, że komu- 

niści w swej działalności nieco ślę pirzy- 
taill po wypadzie Doboszyńskiego, zajęci 
są obecnie bardzo w Hiszpanii, ale gdy 
się tam rozgrywka skończy, agitacja w 
Polsce wzmoże się | uważa, że 3.500.000 
żydów w Polsce gotowych jest na wypa 
dek rewolucji i zamieszek współdziałać 
czynnie z komuną. Dalej mówi, że jedy- 

nie ruch narodowy stanowi zaporę prze- 

ciwko zalewowi fołks-fronfu, bowiem żad 

ne Inne ugrupowanie, ani Sanacja, ani 
Stronnictwo Ludowe nie mogą się temu 
przeciwstawić. 

Przewodniczący, zwraca mu uwagę, 
aby nie agitował. Świadek mówi ciszej 
1 na zapytanie obrony odpowiada, że 
sledział w obozie odosobnienia w Bere-- 
zle Kartuskiej, był aresztowany, miał pro- 

cesy, [ednak wyroku skazulącego nie ma. 
Po zeznaniach tego świadka przewod- 

Inczący odroczył o godz. 16 rozprawę do 
poniedziałku godz, 9 rano. KW
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Gdy deficyt os 
-„„KURIER WILENSKI" «dn, 20. VI. 4937 

iągnął sume 
18-tu miliardów 

Nocą z wiorku na środę rząd Fron- | cych Francję, rządem na dłuższą me 
tu Ludowego we Francji, przeżył naj 
ostrzejszy kryzys. Gdy bowiem do- 
tychczas rząd ten był li tylko pod 
ebstrzałem bardzo, we Francji, czu- 
purnej prasy opozycyjnej, kiedy spa- 
dały na niego gromy i ze strony Ac- 
tion. Francaise, i ze strony płk. de la 
Roque, i ze strony „Syna marnotraw- 
„Bego“ Doriot'a, obeCnie na barki Ica- 
derów Frontu Ludowego spadi cię 
żar stokroć gorszy — brak pieniędzy 

Dla czytelnika polskiego wiado- 
mość ta brzmi zdecydowanie parado 
kealnie: bogata Francja, sławna z: 
swego ciułactwa, ze swej rozwagi e- 
konomicznej, ta właśnie Francja nic 
ma pieniędzy? 

W rzeczy samej — nie ma. Skar 
Dowi państwa zabrakło w roku bieža 1 
cym ni mniej ni więcej tylko... 18 mi- 
liardów franków. Jakimi drogam' 
rząd premiera Bluma doszedł do tal 
pcważnego. nawet na francuski da 
brobyt, deficytu nie będziemy obec. 

Nie rozważać. zwłaszcza. że bez porów 
nania istotniejszy jest fakt, iż mimo 
usilnych poszukiwań rzad p.-Bluma 
na ów 1R-miliardowv deficyt nia móe? 
znaleźć żadnego pokrycia. W takiei 
sytuacił stało się jasne, że rząd Fron. 
tu Ludowego. słusznie czy niesłusznie 

odpowiedzialny formalnie za miliar- 
dową luke. musiał bv ubaść, gdyby 
nie... radykalna transfuzia krwi iaka 
dlą bedacago in cxtremis rządu p 
Bluma stało sie arcv-niasnodzianie po 
parcie nrze7 komunistów. 

Posłowie. komuniści, aczkolwiek 
uważali „metody obrane przez rząd. 
za niewiodące do celu”, zdecydowali 
się poprzeć dyktatorskie pełanomocnie 
twa p. Bluma zmierzające do wvbr* 
nięcia 7 ""tastrofalnej sytuacji eko- 
nomic7* razie przy pomocy dora 
Żnej paż: = «ewgnroćei Ń miliar" 
dów franków 

Nie chcemy rozważac o ile korzy 
stnie może wpłynąć owe 5 miliardów 
na... 18-miliardowy deficyt, bardziej 
interesujzcy jest fakt, že nikt inny, a 
właśnie komuniści zdecydowali się 
popierać tak bardzo ..mocne'*, a prze” 
de wszystkim w biedote bijące pla- . 
ny premiera Bluma. 

Co na to wpłynęło? Czyżby kon 
tesje jakie tymże komunistom w po 
staci przyrzeczenia nowych podwyv- 
Żek zarobków i zaniechania wszel- 
kich pod" aw konsumcyjnych, pan 
premier -=chił? Chvba nie 

Komuniści do tycn przyrzeczeń 

' odnoszą się równie sceptycznie, jak 

i radykałowie, którym znów przyrze- 

czono, że nie będzie nowej dewalu- 

acji franka, tym bardziej, że wszyst- 

kie tego rodzaju koncesje i przyrze” 

| ezenia. jak wskazuje doświadczenie. 

Bardziej prawdopodobna wycaje 

się tu wersja, iż posłowie komunisty- 

| ezni działali ściśle według dyrektyw 

' Trzeciej Międzynarodówki, która ab" 

solutnie nie kwapi się do zmiany rzą 

du we Francji. Nowy rząd, w którym 

wzięliby „czynniejszy” udział komu- 

niści, w żadnym razie nie mógłby hvć 
= obecnvch nastroiach nnrtuia 

Kronika tygodniowa 

  

tę, ponadto oprócz aktualnego pre- 
поега, na razie Trzeci: Międzynaro 
dówka nie widzi we Francji człowie 
ka, który by mógł być sternikiem rzą 
du, w którym zasiadaliby komuniści 
Trudno kreować na to stanowisko p 
Thorer'a czy p. Duclos. Słowem —- 
lepiej jest — jak jest! 

Nota bene takie właśnie ustosun 
kowanie się do rządu premiera Blu- 
ma nie jest wyłącznością komuni 
stów. Nieomal identycznie rozumuja 
«6 rozsądniejsze ugrupowania opozi 
cyjne, bezskutecznie rozglądając sie 
*а imężem stanu na miarę... Fidiasza 

| hoć przecież byle cherlak spuścizny 
no Froncie Ludowym nie podžwig 
nie. Nie kwapi się do tej misji an' 
»ulkawnik od „krzyžėw ognistveh“ 
mi ambitnv eks-burmistrz w St De 

' 
  

nis, a przecież tylko o de la Rogue'u 
i Doriot'cie można mówić jako o lu: 
dziach nowych, w życiu politycznym 
Francji jeszcze nie zgranych... 

Gdy więc po minionym już kryzy 
sie rządu Frontu Ludowego, niektóre 

mowi arcy-krótki żywot, nam wyda- 
je się, że supozycje te są może przed* 

wczesne, bo aczkolwiek rząd p. Blu- 

ma ma mankamentów co niemiara, 

aczkolwiek po komunistycznym  za< 
strzyku krwi, ilość tych mankamen* 

*ów niewątpliwie jeszcze bardziej 
zwiększy się, to jednak trzeba pa= 

miętać, że na razie na horyzoncie re- 

ubliki nie widać nikogo, kto miałby 

4ostatecznie otwartą głowę, silne ner” 

wy i twarde ręce abv wyprowadzić 

Trancję na szeroki i gładki, słusznie Oizo . S ` 

ieš należny. gościniec. Py. ŚĆ ykte jak jego nazwa. 

Dalsza czystka i dalszy ferment 
LONDYN (ATE). Wedle doniesień , wykluczyć z parlii 5.362 członków. „News 

otrzymanych przez „Morning Post” z Mo- | Chronicle" donosi, że w Rostowie nad Do 

skwy, rozszerzają tam obecnie ulotkę, 

sporządzoną przez nieznanych autorów, 

kłóra wyraża protest przeciwko aresztowa 

niom i rozstrzeliwaniom  przeprowadza- 

nym wśród najwyższych dostojników 

ZSSR. "Ulotka ta wzbudziła podobno bar 

dzo silne zaniepokojenie wśród czynni- 

ków odpowiedzialnych. „Morning Post“ 

pisze, że nagonka na t. zw. trockistów, 

sabotażystów i zdrajców w Rosji Sowiec- 

kiej nie ustaje. W ostatnich dniach człon- 

kowie GPU. zaaresztowali podobno w 

Moskwie 15 wyższych oficerów. Również 

z prowincji nadchodzą wciąż wiadomości 

o zaburzeniach I wykluczeniach z partii 

komunistycznej. W jednym z miast poło 

żonych w północnym Kaukazie miano 

Dzieci wiejskie budują szkołę powszechną 

  

70-cio dzieci ze wsi Mykiticze, pow. dubieńskiego na Wołyniu, które z powodu 
braku budynku szkolnego nie mogą uczęszczać do szkoły, pomagają własnoręcz- 

nie przy budowie swej przyszłej szkoły. 

SSRS TTT TK TTT KORZENI I T IIA III TIT IIS LI 

_ Historyczne ogórki 
, Ogórki tegoroczne mało. przypo- 

minają okres kanikuły, okres spokoj 
nego plażowania, poziomek ze śmie- 
tanką i kąpieli. Bodaj, że od roku 
1914 nie było również historycznych 
ogórków: Tuchaczewszczynza, klęska 
Basków, wojaże bynajmniej nie wa- 

kacyjne dygnitarzy niemieckich do 
Paryża i Londynu. Sejsmograf Histo 

cii raz poraz notuje nowe trzęsienie 
ziemi. 

Tragedia niedoszłego zdobywcy 
Warszawy marszałka Tuchaczewskie 

_ go nie schodzi ze szpalt prasy całego 
świata. Co się kryje za tą ponurą za- 
słoną? Walka o władzę, czy walka 
śniatopoglądów politycznych? Zdra- 
da, czy podstęp? 

Pozostawmy Historii to co może 
wykryć jedynie His oria! Wiele lat 
upłynie zanim historycy zdołają na- 
lezycie zbadać i oświetlić wszystkie 
zakamarki tragedii moskiewskiej. Za 

. nelizujmy to co dziś jest dla nas do- 

stępnego: formę tragedii. 
. Niewątpliwie Historia świata łącz 

Lie z historią krajów azjatyckich nie 
zna formy równie obrzydliwej, rów- 
nie wstręt budzacej. Żyrondyści fran- 
cuscy gineli z okrzykami niech żyje 
rancja, Robespierrowi towarzyszyły 

okrzyki precz z tyranem. Japończycy   

popełniali harakiri, wezyrowie w nie- 
łasce otrzymywali od sułtana stryk 
jedwabny. 

Krwawe są dzieje walk politycz- 
nych w łonie t. zw. elity Historii, Ni- 
gdy nigdzie jednak nie bezczeszczo- 
no nazwisk, nie prost:tuowano ro- 
dzin i przyjaciół straconych. 

Tuchaczewszczyzna pobiła wszel- 
kie rekordy politycznego cynizmu. 
Ponieważ tym*razem skazańcy „nie 
kajaliś*, rolę tę wzięły na siebie or- 
ganizację zwycięzców. Opluto groby 
kazano płuć żonom i dzieciom. 

Ex occidente luxill Odwieczny 
okrzyk przenika każdego człowieka 
na myśl o  Tuchaczewszezyžnie 
Wzrok nasz zwraca się ku walkom 
otwartym, ku fanatyzmom szlachet- 
nym. ku pojedynkom ludzi wolnych! 

Wielkie s ą cnoty i wielkie grze 
ch Zachodu Ale miara, którą się mie- 
rzy pole walki nie została tam nigdy 
przekroczona! Nie zbeszczeszczono 
tem przeciwnika tylko dlatego, że 
tym przeciwnikiem był.* 

s *|e 

Wszyscy ci iktórzy kiedykolwiek 
mieli jakąś słabość dla hasła „ex O- 
riente lux* przechodzą teraz niewąt- 
pliwie głęboką i pożyteczną kurację 

| nem zaareszłowano 30 członków tamtej- 

  

  

szego zarządu prowincjonalnego. 

BERLIN, (ATE). Niemieckie Biuro Infor 

macyjne donosi z Moskwy, że podczas 

kongresu partyjnego w t. zw. Republice 

Niemców Nadwołżańskich kierownik tam 

łejszej organizacji partyjnej Frescher 

oświadczył, że areszłowano 27 wybitnych 

komunistów, jako „wrogów państwa i 

parlii”; 

Jednocześnie donoszą, że na Dalekim 

Wschodzie, gdzie odbyło się ostatnio 95 

egzekucyj, aresztowano osłatnio jako „wro 

gów państwa i partii" 33 wyższych urzęd 

ników kolejowych, dyrektorów fabryk I 

wybitnych lokalnych komunisłów. 

leczniczą. Nie należy jednak resztek 
niedawnych złudzeń zwalczać, ani re- 
resją, ani biernością. 'Trzebe pamię- 
tać, że zło czynne jest niebezpiecz* 
niejsze, niż cnota bierna. 

Trzeba naszej młodzieży, zwłasz- 
cza intelektualnej, zwłaszcza literac- 
kiej, otworzyć szeroko wrota na Za- 
chód. Dotychczas stypendium literac- 
kie, czy dziennikarskie >yło uważane 
za łuksus. Trzeba ażeby. było uważa- 
ne za obowiązek. Nasza młodzież li- 
teracka czy dziennikarska musi poz- 

nać nie tylko Strasburg. Musi poznać 
cały kręgosłup świata, oś cywilizacji 
Rasy Białej Rzym—Par"ż—Londvn' 

Jeżeli chodzi o naszą młodzież 
Ziem Wschodnich, to- jest ona o tyle 
w szczęśliwszej sytuacji, że tak nie- 
daleko w Helsinkach, czy Stokhol- 
mie posiada to co ten Zachód wytwo 
czył najlepszego! 

Więc nie żałujmy pieniędzy na 
wycieczki kształcące kosztem  djet 
wyjazdowych i niezliczonych, a zbęd 
nych konferencyj. Od duchowej Tu- 
haczewszczyzny nie odwróci ani re- 
presja; ani ględzenie społeczników, 
ale może odwrócić jedno miasteczka 

szwedzkie, jeden wieczór spędzony z 
młodzieżą włoską, Pola  Elizejskie 
czy widok Londynu 

W społeczeństwie naszym, w któ- 
rym sądy powierzchowne Są nader 
rozpowszechnione nawet wśród lu- 
dzi inteligentnych, trzeba walczyć z   wieloma uprzedzeniami. Słyszę -już   

" tomydło x. 
dzienniki prorokują premierowi Blu najwyższej jakosa. Z 

© = Jego piękny zapach trwa 
do ostatka, a skóra 
owuje go długo. | 

# ТевооБЩа Масодта р1а- | 
© na pielęgnuje skórę, od- | 

,. świeża i upiększa cerę, 
К Jego największa zaleła: | 

cena 50 groszy. i wielka › 
wydajność w użyciu. 
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sensacje dnia 
Pogłoski o nowej ordynacji wyborczej 

W związku z odbytym we Lwowie w 
ub. niedzielą zjazdem „Zarzewia” w ku- 
luarach $ejmu, jak donosi „ABC”, poja- 
wiły się pogłoski, że podczas jesiennej   

sesji clał ustawodawczych w parlamencie 
znajdą się dwa projekty nowej ordynacji 
wyborczej: jeden projekt wniesiony przez 
rząd, drugi przez „Zarzewie”. 

Chaskielewicz osadzony w oddzielnej celi 
Władze sądowe udzieliły zezwolenia 

na widzenie Judki Chaskielewicza skazane 
go na karę śmierci za zabójstwo 6. p. 
wachmistrza Bujaka — z członkami jego 
rodziny i obrońcami. 

Odwiedzili Chaskielewicza znajdujące 
go się w więzieniu w Mokotowie w od- 
dzielnej celi, Jego brat i obrońca adw. 
Honigwiil. : 

Aresztowafie komunistów w Warszawie 
- Warszawska policja poliłyczna-w asyś 

cie policji mundurowej dokonała maso- 
wych rewizyj w mieszkaniach wybitniej- 
szych działaczy komunistycznych. 

Oyółem przeprowadzono 130 rewizyj, 
w wyniku których zatrzymano 76 osćb, w 

tym poszukiwanych przez policję I sąd. 
Przy aresztowanych znałeziono szerog do 
kumentów kompromitujących, ułotek, bro 
szur, listy składek, oraz obfltą korespon- 

dencję z Moskwy. 

dydaioma Polaców z C.6chosło- 
sacj! nie ustają 

Katowice (ATE) — Do Rybnika przybył 

z Bogumina w Czechosłowacji obywatel pol 

ski, Andrzej Nowak — nieszczęśliwa ofiara 

czeskiego szowinizmu. Nowak pracował na 

Śląsku zaolzańskim po stronie czeskiej i zo- 
stał zwolniony £ pracy I wydalony z gra- 

nic Gzechosłowacji z tego powodu, że był 

obywatelem polskim. Zaznaczyć trzeba, że 
Nowak mieszkał na Śląsku- , zaolzaūskim 
przez 25 łat. Obecnie znajduje się.on bez 

žadnych Środków: do życia razem z. liczną 

rodziną. 

głosy o okrucieństwach  hiszpań- 
skich, o ekspedycji do Abisynii... ko- 
riuś znowu nie podoba się Blum i 
pawilon Tuaregów na Wystawie Pa- 
ryskiej. 

Czemże jest cały faszyzm z pun- 
ktu widzenia racji stanu Kaplicy Me 

dycenszów we Fłorencji. Urwie się ka 

wałek zmurszałej cegły, minie jakaś 

epoka. W życiu Italii jest to mniej wię 

cej jedno i to samo. Wioska Tuare- 

gów może być źle pomyślana ale 

„wpierw trzeba było stworzyć olbrzy- 
mie imperium kolonialne Francji, si: 
tami Narodu prawie tak licznego jak 
NASZ, 

Minie Blum, doczeka się wnuków 

Eden, nowa wystawa paryska zosła- 
nie obłaiana przez całą prasę, ale 

świat cały będzie po dawnemu jeź- 

dził nie na stepy scytyjskie ale do 
Latecji i Oksfordu! 

* * * 

I wierzę najmocniej że nasza mło 
dzież, nawet radykalna będzie wraca 

ła z toksyną na Tuchaczewszczyznę 

w żyłach. Przyniesie ze sobą ów or: 
ganiczny humanitaryzm Zachodu, tak 
daleki, tak niezmiernie daleki od psy 
chiki Iwana Groźnego, która jak gei 
zer okresowo daje znać o sobie. 

A ponieważ jednocześnie przynie- 
sie ze sobą i udoskonalenie zawodo: 
we, stanie się podwójnie cenną dla 
cywilizacji Zachodniej.  Humanita 

ryzm i Siłę dobrej techniki, oto co 
przeciwstawić należy zmartwycawsta 
niu opryczniny. 

Wolne stanowiska 
sędziowskie 

W ostatnim Dzienniku Urzędowym Mi. 

nisterstwa Sprawiedliwości został zamiesz- 

czony wykaz wolnych stanowisk  sędziow- 

skich, a mianowicie: sędzió: apelacyjnych w 

Peznaniu i Wilnie; sędziów okręgowych: w 

Brzeżanach, w Grodnie, Poznaniu, w Sosno 

wcu. Tarnopolu i Warszawie; sędziów śled: 

czych w Łodzi i Radomiu, sędziów grodzkich 

w Bohorodczanach, w Dubnie, w Janowie Lu 

belskim, w Jasłowiu, w Jaworowie, w Lubli- 

nie, w Muszynie, w Oświęcimiu, w Radomiu, 

Ww Rozwadowie, w Sądowej Wiszni, Skarżys- 

ko Kamiennej, w Stolinie, w Szczebrzeszy: 

ne. we Włodawie i Żurawnie. 

NET 

Trudno przewidzieć, jak się dalej 
potoczą historyczne ogórki tegorocz- 
ne. Burza hiszpańska zdaje się docho 
dzić do przełomu. Ale i tutaj Grena- 
da i Sewilla wyjdą tak samo obronną 
ręką z czerwonego potopu, jak wysz- 
ły ongiś z odmętów Epopei Napoleoń 
skiej. Człowiek jest tylko jednak w 

| gruncie rzeczy sługą kamienia. : 

Z chwilą jednak kiedy Zachód je, 
dnolity i sceementowany stanie się po 
-nownie jednością, dla Polski, pow- 
róci odwieczny historyczny zew ide-* 
owy. Przedmurze chrześcijaństwa — 
stanie się w wieku XX - ym przedmu- 
rzcm oksydentalizmu. poc. 

Iw tym tkwi może największe 
rnaczenie moskiewskiej tragedii. Nie 
wątpliwie największym sprzymierzeń 
cem bolszewickim na Zachodzie jest 
materializm zachodni, największym 
przeciwnikiem Humanitaryzm Zacho 
du. Tuchaczewszczyzna narazie ma 
te same znaczenie, co zatopienie „Lu- 
sitanii*! Jak długo to potrwa, jak dłu 
go nie przeważy urok nafty kaukaz- 
kiej i syberyjsk. złota—trudno powie* 
dzieć. W każdym razie można powie= 
d»ieć jedno. Dla młodzieży zachod” 
nio-europejskiej ogórki tegoroczne bę 
dą miały znaczenie przełomowe. Na 
boleści dręczące Ludzkość, sama za- 
cznie szukać rozwiązań. Gaśnie ex 
Oriente lux... zaczyna się „światło # 
Zachodu”.   Kazimierz Leczycki.
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16 bm. przybył do Wilhelmshaven pan 
cernik Deutschland, przywożąc na swym 
pokładzie, w myśl życzenia Hitlera, zwło- 
ki 31 marynarzy niemieckich, zabitych 
pod lbizą. Ceremonia ta miała charakter 
niezmiernie uroczysty; wiemy z dotych- 
czasowej prakłyki, że Niemcy mają szcze 
gólny talent do organizowania uroczystoś 
ci | nie omijają żadnej okazji, aby w kun 
szłowny I wyszukany sposób oddziałać 
na wyobraźnię mas. Dlatego feż sprowa- 
dzenie zwłok marynarzy nabrało charakte 
ru ogromnej manifestacji. 

Jednocześnie, korzystając z relacji do- 
słarczonych przez poszczególnych mary- 
narzy | oficerów pancernika Deufschland, 

isma niemieckie zamieściły artykuły, re- 
onstruujące w najdokładniejszy możliwie 

sposób przebieg zajść. 

PRZED NAPADEM. 

Krytycznego dnia pancernik Deusch- 
land stał na kotwicy w pobliżu portu Ibi- 
za. Postój ten wywołany był koniecznoś 
cią uzupełnienia zapasów ropy oraz da- 
nia załodze "rótkiego odpoczynku. Słoń. 
ce chyliło się już ku zachodowi, wieczór 
był wyjątkowo piękny i pogodny. Oprócz 
Deutschland na redzie znajdował się jesz 
cze okręt pomocniczy Nepłun, w porcie 

- zaś łódź torpedowa Leopard. Zaraz pa 
zakoiwiczeniu (około godz. 18,30) spusz 
ezono na wodę łodzie, które służyły zwy 
kle dla komunikacji z władzami portowy- 
mi oraz do przewożenia zapasów ropy. 

Załoga częściowo znajdowała się na 
pokładzie, gdzie zażywała słońca i powie 
Irza, częściowo zaś w jadalni okrętowej I 
na pokładach spuszczonych łodzi. Warty 
czuwały tylko na masztach I przy bałe- 
Hach dział przeciwlofniczych. 

Samoloty, jak to wykazuje załączony 
plan sytuacyjny, nadleciały od sirony 

  

było dostrzec tylko ich czarne sylwetki, 
1 to dopiero w ostatniej chwili. Atak, jak 
ło jednomyślnie potwierdzają rzeczoznaw 
ty, dokonany był po misłrzowsku, z uw- 
zględnieniem wszystkich stosowanych w 
lakich razach zasad faktycznych. 

Wskutek powyższego samoloty zosta- 
ły rozpoznane w ostatnim momencie, tak, 
łe alarm | rozkazy dowódcy zbiegły się 
z uderzeniem pierwszej bomby. 

PIERWSZA BOMBA. “| 
Pierwsza bomba uderzyła w jedno ze 

znajdujących się na burcie dział. Wskutek 
łego cała siła eksplozji skupiła się na 
łarczy ochronnej ugodzonej  armaly, 
odłamki zaś zostały skierowane raczej w 

    

  

   WARUNKI PRZYJĘCIA: 

niu 7 oddz. szkoły powszechnej 

orli, przyrody i geografii, arytmetyki 

S „KURIER WILEŃSKI" z_dn. 20. VI. 1937 

Co mówią naoczni świadkowie 
o ataku na pancernik „Deutschland“ 

gėrę i za burlę. Pomimo to kilku stojących 
na pokładzie marynarzy padło trupem i 
odniosło rany. Jednocześnie odłamek 
bomby trafił w zbiomik benzyny umiesz 
czony na pokładzie samolotu okrętowe- 
go, wskułek czego momentalnie stanął on 
w ogniu. Pożar został szybko ugaszony za 
pomocą hydrantėw. Poza tym zostala usz- 
kodzona armała, ugadzona bezpośrednio 
przez bombę, jak eż | sąsiednie działo, 
zosłały one jednak szybko przez personel 
artyleryjski okrętu naprawione. 

DRUGA BOMBA. 

Druga bomba przebiła pokład mniej 
więcej na wysokości mostku i eksplodowa 
la wewnątrz, niszcząc zupełnie kajuty ma 
rynarzy i personelu technicznego. Wyrzą 
dziła ona o wiele więcej szkód, niż pierw 
sza, Przyczyniło się do tego w pierwszym 
rzędzie to, że.w chwili ataku w kajułach 
znajdowała się znaczna liczba marynarzy 
którzy odpoczywali na swych hamakach, 
lub zabawiali się grą w karły. Trudno 
dać w przybliżeniu nawet obraz zniszcze- 
nia we wnęfrzu kadłuba po wybuchu bom 
by. Pogruchołane przepierzenie, koje, 
ławki, kanapy I szafki, rozbite na drzaz- 
gi stworzyły niemal nieprzebytą barykadę 
łak dla tych, którzy chcieli wydosłać się 
na pokład, jak i dla tych, którzy chcieli 
pośpieszyć z pomocą swym rannym kole- 
gom. 

Przy pomocy wielkich wysiłków udało 
się wszystkich rannych I zabiłych wydo- 
słać ze zrujnowanego wnęfrza, po czym 
rozlokowano Ich w kajułach oficerskich, z 

  
Możliwość podróży 

Pisarz francuski de Rouge — przeno- 
sł'w swoich powieściach fantastycznych, 
ludzi na Marsa siłą hipnczy, rozkładając 
Ich ciala na 'aštomy į składając te ałomy 
z powrotem na Marsie. Albo zamyka czto. 
wieka, uśpiwszy go, jak fakira indyjskiego 
do hermefycznej irumny i wysyła potęgą 

„wol: na Marsasagazie ta sama sila woli, 
działając na odległość, ożywia półmart- 
wego podróżnika. Skok od techniki do si 
ły myśli, do duchawej połęgi ludzkiej jest 
tu bardzo ciekawy. Spróbujmy łeraz za- 
stanowić się nad tym, jak przy dzisiej- 
szym stanie techniki może wyglądać pod- 
róż międzyplanetarna? 

Niesłefy tu jeszcze technika nie dogo 

  

Otyłość i jej skutki 
7walcza skutecznie kuracja w 

BUSKU-ZDROJU   
Zarząd Okr. Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach 

ogłasza zapisy do 

4-letn. Męskiej Średniej Szkoły Drogowej 
i 4-letn. Koeduk. Gimnazjum Kup eck ego 

Do Szkoły Drogowej: Kandydaci w wieku od 14 do 18 lat po ukończe- 
lub 1 kł. gimnazjum. Egzamin wstępny w dn. 22 

czerwca z polskiego, arytmetyki i rysunków. : 

Do Gimnazjum Kupiecklego: Kandydaci(iki) w wieku od 13 do 17 lat 
o ukończeniu 6 oddz, szkoły powszechnej. Egzamin wstępny z polskiego i his- 

Podania o przyjęcie wraz z metryką, świadectwem szkolnym, szczepienia 
ospy, wpisowe 10 zł, — składać przed terminem egzaminów w Sekretariacie Szkół - 
w Baranowiczach, ul. Senatorska 121. Tamże szczegółowe informacje. 

  

  

i geometrii — w dn 17 i 18 czerwca. 

  

  

Samoloty startują z szyn 
Liczne kałastrofy lotnicze już w czasie 

startu, spowodowane zbyt wielkim obcią 
ženiem samolotu, stały się bodźcem do 
szukania mełody, zapobiegającej tym 
nieszczęśliwym wypadkom. Ostatnio zaczę 
ło w USA słosować nową metodę startu 
ciężkich samolotów, która dała doskonałe 
wyniki. Istota tej metody polega na star- 
cie nie bezpośrednio z lądu, czy, jak dla 
hydroplanów z morza, lecz na starcie z 
szyn. W tym celu samolot zostaje umiesz- 
czony na specjalnym wózku dopasowa- 
nym do szyn i w tym położeniu zosłaje 
załadowany. Posuwając się na wózku po 
szynach, samólot może osiągnąć dowolną 
szybkość, bez względu na swój ciężar. 
Po osiągnięciu należytej szybkości samo 

* lot odczepia się od swego wózka i unosi 
šią w powietrze, ! 

Liczne doświadczenia dowiodły, że 
xłarł z szyn pozwala samolotowi wzbić 
jią w powietrza nawet przy przeciwnych 
wiafrach. Normalnie wiałry te nie pozwala 
ją samolotowi osiągnąć polrzebnej szyb- 

  

kości i często są przyczyną kałastrof. Szy 
| nowy pomost całkowicie radzi sobie ż 
łym, albowiem szyny w każdym wypadku 
pozwalają osiągnąć niezbędną do wzlotu 
szybkość. Jedną z bardzo dodatnich 
stron słarłu z szyn jest zbędność sterowa 

nia, które, jak wiadomo, jest zawsze wiel 
ką groźbą dla pilotów, unoszących się na 
przeładowanych samolotach. Na torze szy 
nowym samolot trzyma się zawsze bardzo 
pewnie i może z niego startować w ciem 
nościach, bęz świateł, we mgle i t. p. 

Najbardziej zainłeresowane są w tym 
, hydroplany, słarłujące do długich lotów 
bez lądowania. Normalnie największy hy- 

| droplan może startować przy obciążeniu 
| do 11,000 kg, aczkolwiek mógłby w locie 
być obciążony do 14,000 kg. Start z szyn 
pozwala na to osłałnie obciążenie, czyli 
daje 3,000 kg dodatkowego ładunku. Ten 
naddatek można wyzyskać albo celem po 

  

| których jedną przekształcono na improwi 
zowaną salę operacyjną, 

TRZECIA I CZWARTA BOMBA. 

Trzecia bomba ugodziła w łódź okrę- 
tową, która została doszczętnie zniszczo- 
na. Wyjątkowemu zbiegowi okoliczności 
zawdzięczać należy, że nikt z jej załogi 
nie odniósł szwanku. Czwarła nakoniec 
bomba, która ugodziła w samą burię, rów 
nież nie wyrządziła żadnej poważniejszej 
szkody. W nocy na całym okręcie wrzała 
gorączkowa praca. Naprawiano uszkodzo 
ne działa i doprowadzano do porządku 
zrujnowane kajuty, starając slę w miarę 
możności naprawić skutki zniszczenia. 

„ADMIRAŁ SCHEER" UDZIELA POMOCY. 

Drugi .pancernik niemiecki, patrolujący 
u wybrzeży hiszpańskich _ „Admirał 
Scheer"', spotkał w nocy „Deutschland“ I 
odstąpił jej swój personel lekarski, dostar 
czając zarazem wszystkich potrzebnych 
materiałów. 

Wracając do skutków bombardowania 
pisma podają jeszcze, że po drugiej bom 
ble uległ zniszczeniu magazyn, w kłórym 
znajdował się spirytus, terpentyna, laktery| 
i farby olejne. Materiały te momenalnia| 
zapaliły się i pożar szybko począł się ro? 

1 ak, że tylkorwytężona akcja ra- 
$ pozwoliła zapobiec kałastrofie. 

> marynarzy wyskoczyło przez ok 
na 'kajut w momencie eksplozji; zosłali. 
oni szczęśliwie wyratowani przez znajdują 
ce się na wodzie szalupy. Znajdujący się 
wśród nich ranni odstawieni zostali do 

  

  szpitala w Ibiza, E 

Polisa Towarzystwa Ubezpieczeń 

„SILESIA“ S. A. 
est warancją 

solidnej likwidacji szkody 
i szybkiej wypłaty odszkodowania 

miedzyplanetarnych 
niła fantazji. Armata, strzelająca pocis- 
kiem, kłóry by mógł pokonawszy siłę przy 
clągania ziemi wylądować na jakiejś In- 

"nej planecie — musiałaby mieć tak pot- 
worną siłę ognia, ża istoty, zawarłe w po 
cisku zginęłyby od gwałtownego słarłu. 
Pomijamy już fakt, że tarcie o atmosferę 
ziemi i planety stanowiącej cel podróży 
rozpaliłoby pocisk do białości, a wraz z 
pociskiem i jego żywą zawartość, która 
rzecz prosta zginęłaby w tym piecu ogni- 
stym. Następnie nieprzezwyciężone trud- 
ności słanowiłoby wydobycie sią z poci- 
sku po przybyciu na miejsce. Nie ma clała 
nie ulegającego przyciaganiu ziemi — zo 
staje załem tylko jeden znany już nam 
środek lokomocji międzyplanetarnej, to 
rakiefa. Pocisk, lecący wskutek .wybucha- 
jacych w jego tylnej części materiałów 
wvbuchówych mógłbv się posuwać siła 
odrzułu naweł w próżni absolutnej, ale 
ilość. małerlałów wybuchowych, którą w 
łaki loł można zabrać ze soba iesł bar-   

  

dzo ograniczona. Zatem nie wysłarczyło- 
by ich naweł na przebycie iego kawałka 
drogi, jaki potrzebny jesł do uwolnienia 
sią od siły przyciągania ziemi. Syłuacia 
załem w świecle dzisiejszaoo słanu tech- 
niki jest beznadziejna. Technika Jednak 

nis daje za wygraną I szuka dróg wyjścia 
Już niedługo wysłarłuje z ziemi próbna 
rakiefa na księżyc. Astronomowie będa 
ja obserwować. Może doleci? Może sie 
nie rozbije o twardą powierzchnie księ- 
życia? Może da nam doświadczenie po- 

trzebne by dalej prowadzić tę interesują- 
cą prace? ' 

Pamiętajmy, że i nas czeka kiedyś łos 
"Marsa: zimno, wyschnięcie mórz | brak 

* chmur w atmosferze, coraz rzadziej, coraz 

uboższej bo nieustannie oddawanej na 
rzecz ołaczającej nas pustej przestrzeni. 
Trzeba. będzie włedy koniecznie pomyś- 
leć o przeniesieniu się na młodszą od nas 
I bliższą słońca planełę Wenus, która te- 
raz prawdopodobnie przypomina ziemię 
z czasów, gdy stygła jej powierzchnia, a 
dzisiejsze oceany unosiły się w powietrzu 
w postaci grubych zwalisk chmur czarnych 
+ ziejących piorunami. Pomyślmy o tym, 
że i słońce kiedyś słanie się chłodniejsze 
niż jest dziś. Musimy koniecznie przenieść 
się na Wenus. Mamy wprawdze parę mi- 
lionów lał czasu, ale lepiej się na ło zaw- 
czasu przygołować. W. Fr.   

Przy reumatyzmaie, 
ischiasie, 
podagrze można osiągnąć 
dobre wyniki lecznicze, 
kąpiąc się bezpośrednio 
w oryginalnym niesprepa- 
rowanym siarczanym pra- 
zdroju. Ten kierunek lecz- 
niczy nowoczesnej balne- 
ologii snełnia się w zdroju 

| większenia ilości paliwa, czyli zwiększe TRENCZYŃSKIE CIEPLICE 
nia trasy lotu, albo, w celach obronnych, 

| na bomby lub inną broń. 
Informacje i 
cyjne Dr. J. 

ospekty: Czechosłowackie Biuro Informa- 
aldmólier, Al.Jerozolimskie 17. Tel. 9-30-01   
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Nie wszędzie jest elektryczność — ale wszę- 
dzie można mieć nowoczesne oświetlenie 
dzięki lampie spirytusowej 

 SGZSRSSEEREROĘTZECHĄPBE INIT AST Ų 

Tunele zamiast ulic 
Grupa inżynierów paryskich pod  prze- 

wodnictwem znanego urbanisty Gastona 

Bardeta wystąpiła z fantastycznym projek- 

tem założenia podziemnych ulic w Paryżu. 

Projekt ten ma na celu uchronić mieszkań- 

ców w razie nalotu nieprzyjacielskich samo- 

lotów od paniki i duszenia się w skromnych 

schronach przeciwgazowych. Realizacja pro- 

jektu grupy inżynierów oszacowana została 

na 30 miliardów franków. 

Budowa podziemi ulic trwałaby w Paryżu 

przy intensywnym nasilenin pracy około 4 

lat. Podziemne ulice ciągnęłyby się blisko 30 

metrów pod powierzchnią ziemi. Inżynierd- 

wię pragnąc wykazać się praktycznością swe 

go projektu gotowi są przystąpić najpierw 

do budowy tuneli podziemnych w jednej z 

mniejszych dzielnie miasta. 

Biorąc pod uwagę że Gaston Bardet na- 

leży do plejady techników i urbanistów pa- 

ryskich należy się spodziewać że projekt je- 

go uzyska w pewnym stopniu aprobatę 

władz miejskich. > 

Krónia wady 
W szwajcarskim mieście Pestel zmarł w 

95 roku życia gospodarz Wilhelm Schulz. Od 

wczesnej młodości przyzwyczaił się on do 

spożywania pokarmów li tyłko z czystą świe 

żą śmietaną. Kiedy zgrzybiał już i musiał 

opuścić swe gospodarstwo, zamieszkał u 

swej córki w Pesteł i tam z całą dokładnoś- 

cią przestrzegał, by w dziennych posiłkach 

nie wypić więcej jak kropli wody. 
„ Niejednokrotnie też dawał do zrozumie- 

nia, że tylko mleko i jego przetwory mogą 

stonowić gwarancję stałego zdrowia i docze 

kania się późnego wieku. Jest rzeczą zna- 
mienną, że Wilhelm Schulz zmarł w dniu, 

w którym lekarz polecił mu wypić większą 

ilość wody. Wypił ją w złą godzinę, gdyż 

w chwilę później przestało bić jego serce. 

gimn. w zakregie programu nowego 

4 dawnego typu gima. Specjalność: pol 

ski, matematyka, fizyka, przyroda, 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjesa 7'- 
leńskiego" po godz, 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie ar. pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 

    

      

   

  

     
Rekord za rekordem 
Nowojorski sąd rozwodowy pobił w tych 

dniach rekord załatwionych spraw. W ciągu 

8-godzinnego urzędowania rozpatrzono i po- 

zylywnie rozstrzygnięto 60 spraw rozwodo- 

wych. Przeprowadzona argumentacja peten 

tów wykazała, że tylko w 8 wypadkach wi- 
nę pomoszą mężowie. 

Jednocześnie z Johnstown nadchodzi wia 

domość o innym bardziej szlachetnym re- 
kerdzie. Oto podczas zaburzeń jakie wybu 

chły na terenie zakładów Betleem Steel Cor 

poration zabrakło policji, która by mogła re. 

gulować ruch w mieście. Cały oddział policji 
zajęty był uśmierzaniem zamieszek i niepo- 

kojów, jakie miały miejsce pod murami o1- 
brzymich zakładów fabrycznych. Sytuację 
tę zrozumiał pewien emerytowany funkcjo- . 

narinsz policji, który widząc co się dzieje 

w mieście ubrał się pośpiesznie w mundur i 
udał się na służbę, 

W czasie od godziny 9 rano do godz. 9 

wieczór pełnił nieprzerwanie służbę na skrzy 

żowaniu ulic z całą precyzją i spokojem re- 

gulując ruclr uliczny. з 

O dzielnej służbie 58-letniego emerytowa 

nego urzędnika policji mówiło nazajutrz ca- 

łe miasto. Władze policyjne za czyn ten u- 
dekorowały ofiarnego emeryta specjalną od- 

znaką za wierną służbę. 

  

  

Miłośnikom 
literatury 

Jest rzeczą niesłychanie miłą prowadzić 

badania naukowe. Zabrałem się do nich z 

zapałem godnym lepszej sprawy i oto zrobi- 

łem epokowe odkrycie, przy- których rewe- 

lacje Boya o Mickiewiczu i Górki o Wiśnio- 
wieckim warte są funta kłaków. 

Znacie wszyscy tę bajkę Kraszewskiego: 

„Uciekam gię — rzekł Damon—Aryście, 

[do ciebie: 
„Ratuj mnie, przy jaciełu, w ostatniej po- 

[trzebie! 
„Kocham piękną Irenę! Rodzice i ona, 
„Jeszcze na moje prośby nie jest na- 

[ktoniona“, 
„Wiesz dpbrze wybrany 

[wśród wielu, 
„Jak tobie z duszy sprzyjam, miły przy- 

m [jacielu: 
„Pójdę do nich za tobą*. Jakoż się nie 

flenił, 

Poszedł, rpznał Irenę i... sam się ożenił. 

Aryst na to: 

Zająłem się tą sprawą i oto do jakich 

doszedłem wyników: 

Aryst włożywszy piękny niebieski. frak, 

pizypudrowawszy perukę, wziąwszy do ręki 

laskę z gałką z kości słoniowej pojechał po- 

wozem do Treny. Lekko przyłożył rękę do 

serca, skłonił się nisko przed damą serca 

Damona i powiedział: 

— Czy mnie oczy myłą, czy to Venus 

zeszła z Olimpu? 

A jednocześnie pomyślał prozaicznie: 

— Ależ małpa. Zbzikowa” Lamon. 

Irena spuściła wdzięcznie oczy, poczem 

zwolna podniosła je na Arysta sposobem 

znanym wszystkim pannom od tryglodytek 

dc współczesnych chłopczyc. Poczem zbliży- 

1а się znienacka do Arysta i dotknęła go 

nieumyślnie: 

— Ach, Aryście..: 

= Ach, Irenos | 

— Ach! + 

— Achl 

— Damon mi opowiadał o twoim cudzie, 

Irerio. Nie wierzyłem mu, ale dziś przekona- 

łem się, że miał słuszność. Takiej drugiej ko 

b.ety, jak ty nie ma na świecie. Przyszedłem, 

żeby ci powiedzieć, że twoja piękność pod- 

bila serce... Inas : 

— Ach, nie mów; Aryście, nie mówi Ne 

godzi się mnie tego słuchać! Nie chcę wie- 

rzyć byś mógł tak odrazu być mną: pro 

wany, być zapłonął odrazu do mniegniłością. 

— Ależ Ireno, to Damon... 

— Namówił cię. byś tu przyszędł? Tak? 

"A myślałam, że Damon mnie kocha, i nigdy... 

— On ciebie kocha... i właśnie... A 

— A cóż tam Damon, skoro n:am ciebie 

Aryście, Aryście, jestem twoją. — Tu Irena 

zepłoniona skłoniła się mdlejąco ku Arysto- 

wi E 

— Ratujcie mnie wszyscy anieli — па 

krzyknął zrozpaczony Aryst. 

— Nie, nie, Aryście, jeszcze nie jestem 

twoja. Musisz uzyskać zgodę od moich r0- 

ūricėw. Idž tam, įdž do nich natychmiasi. 

Wierzę, że przyjmą cię za syna. 

— Wierzę, że nie — wyjąkał Aryst, chwy 

tając się jak tonący źdźbła a nawet hrzyt: 

wy — Idęl & 

Ale nie potrzebowal nigdzie Spieszyč. Z 

та krzaka ukazali się rodzice Irery. 

— Aryście — zaczął rodzic — twój ma- 

jatek, twe urodzenie, twoje włości sprawia: 

ją że chętnie... i 

+ $ynu..| — zawołała szlochając rodzi 

cielka. ; 

— Alež ja... — jąkal się Aryst. 

— Tyś nie gamoń, jak ten Damon, eo 

rzez rok chodził w zaloty i nie chciał się 

nakłonić... 
— Ależ on nakłoniony 

Aryst — jego serce... 

— Zapóźno — krzyknął rodzie z zapałem 

— już się ciebie nie wyrzekniemy Hej, wina! 

A kiedy ślub? 

—. wykrzyknął 

* * * 

Taka była prawdziwa historia Arysta i 

Damona. Ale znalazł się brązownik Krasicki, 

co z Arysta zrobił spryciarza, podczas gdy te 

był pechowiec. 

Tak, literaturę trzeba odkłamywać. 

$ ю BZ BE 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNeRZ 

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

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

a 
Miedzynarodowy 
kongres fiimowy 

W połowie lipca odbędzie się w Paryżu 

międzynarodowy kongres filmowy. Przed- 

miotem obrad kongresu będą zagadnienia 

związane z popularyzacją filmu dźwiękowe- 

go wśród ludności wiejskiej. Dotychczasowe 

doświadczenie wykazało, że film stał się 

rzadkością w licznych wiejskich gminach. 

Opanowanie wsi przez sztukę kinematogra- 

ficzną w jej nieskażonym zwierciadle może 

się w znacznym stopniu przyczynić do wzmo 

żenia produkcji filmowej. 
Powołana przed dwoma laty na kongresie 

berlińskim międzynarodowa Izba Filmowa 
wysuwa poza tym zagadnienie techniki obra 
zów kolorowych oraz szeroko pojętą współ 

pracę międzynarodową nad filmami © iex- 
descjach humanitarnych. WE 
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„KURIER WiLERSKI“ з da. 26. Vi 1937 

Bilans zbliżenia 
polsko -iińskiego 

Wiąże nas w splocie historii przedzi- 

Kolasa ы 
już się przeżyła. Ustąpiła miejsea nowocze- 

snym środkom komunikacji, dostese»auym 

do tempa dzisiejszego życia. Gorączkowe tem- 
po życia wymaga też zmiany dawnych (orm 
odżywiania. Nie wystarczają obfite pasiłki; 

pożywienie zawierać musi te wszystkie skła- 

dniki odżywcze, które posiadają zdolność od- 

nawiania zużywanych komórek, uzupełniania 
sinkach, Tallinie, Warszawie, Rydze — | przyjaźń nie rdzewieje. Obecni gości w 

wna wspólność losów: kszłałłowanie się 
państwowości pod naporem dwóch po- 
ięg, dążenia wolnościowe pod zaborem 
i walki z orężem w ręku o niepodległość 
narodu, odzyskaną w krwawej zawierusze 
wojennej. 
„ Współcześnie wiąże nas ż Finlandią 
| innymi krajami nadbałtyki „wspólność 
interesów politycznych i gospodarczych, 
wynikająca z położenia geograficznego 
nad zlewiskiem morza Bałłyckiego, i z sy- 
łuacji międzynarodowej wspólność, 
która zdążyłaby się Już słać komunałem, 
gdyby nie była słale tak aktualną. 

Współpraca polsko-fińska datuje się 
z czasów zmagań z zaborcą o niezawis- 
łość i wyzwolenie narodu w oparciu o 
porozumienie działaczy nlepodległościo- 
wych; skrzeplona walką z zalewem czer- 
wonego barbarzyństwa w roku 1920, 

wspólnie prowadzoną przez trzy zaprzy- 
Jaźnione kraje: Finlandię, Estonię i Pols- 
kę, trwa nadal I rozwije się pomyślnie na 
wielu odcinkach. 

Finlandia — uroczy kraj, przegląda- 
Jacy się w toni licznych obrosłych ziele- 
nią Jezior, o nocach rozświetlanych blas- 
k'em zorzy polarnej — jest krajem wy- 
sokiej i spopularyzowanej kultury. 

rozrzuconych chutorach prowadzi 

się gospodarkę hodowlaną według wszel 
kich zasad higieny i weterynarii. Rybact- 
wo, przemysł drzewny dopełniają obrazu 
gospodarczego. 

Lata przebytej niewoli świadczą o od- 
porności kulfuralnej. Naród fiński nie u- 
glął slę, nie zasymilował, słosując w wal- 

ee o zachowanie autonomii, metodę bier- 
nego oporu, | bojkołu sprzecznych z kon 
słyłucją zarzadzeń władz rosyjskich. 

W r. 1917, gdy przegrana wojna i re- 
wolucja skruszyły potęgę Rosji — przed 
Fmlandią, otwiera się możność odzyska- 
nia niepodległości, proklamowanej 6-90 
grudnia, który się słaje dniem święta na- 
rodowego. W dniu tym dumnie łopocą 
na ziemi fińskiej blałe chorągwie z nie- 
bleskim krzyżem — godłem państwa. 

Na czele rządu staje późniejszy Pre- 
zydent Republiki Fińskiej Pehr Evind 
$finhufvud, a w oparciu o siłę zbrojną, 
skonsolidowaną pod twardą ręką marszał- 
ka Mannerheima niepodległość zostaje 
ugruntowana, anarchiu siłumiona, a masy 
zrewoltowanych wojsk rosyjskich wyparie 
z granic Finlandii. Zaczynają się lata sza- 
rej pracy, odbudowy z gruzów mołdocia 
nego państwa — Jakże dobrze nam zna- 
ne z rzeczywistości naszych lat powojen- 
nych. 

W kilka lat później, tylko dzięki zde- 
cydowanemu, sprężystemu działaniu i 
nadzwyczajnej popularności Prezydenta 
$vinhufvuda Finlandia uniknęła krwawej 
wojny domowej w obliczu rewolucji la- 
api Okazał się tu nieprzeciętny ta- 

ff fińskiego męża stanu i gorące, a trze 
źwe umiłowanie ojczyzny przez naród fiń- 
ski, który nie zawahał się przed najcięż- 
szymi poświęceniami dla dobra państwa. 

W bieżącym roku na czele Republiki 
Fińskiej stanął Kiósłi Kallio wytrawny 
działacz polityczny. * 

Szereg zjazdów i konferencji przed- 
sławicieli dyplomatycznych państw, w Hel 

ŻNIWIARKI 
i KOSIARKI oryg. szwedzkie 

VIKING 
najnowszych modeli z trybami w oliwie, 
stalowym stołem oraz części do nich 

oleca P 

Centrala Sp. Roln. Handl. 
w Wilnie, u!. Mickiewicza 19, tel. 2-56 

  

    

wzmacniają zadzierzgniętą więź porozu- 
mienia i współpracy na polu gospodarki I 
polityki międzynarodowej. 

W r. 1935 gości w Polsce fiński Mini- 
ster Spraw Zagranicznych, uczestnicząc w 
uroczystościach pogrzebowych Marszałka 
Piłsudskiego. Rewizyłuje go Minister Jó- 
zef Beck, stwierdzając, że „Wody Bałły- 
ku czynią z Finlandii i Polski bliskich i do- 
biych sąsiadów, których współżycia nie 
zmąca żadna sprzeczność inieresów”. 

Stwierdzić należy, że nie tylko nic nas 
nie dzieli, raczej łączą nas z Wielkim Na- 
rodem Fińskim przyjazne stosunki, wspól- 
nota ideowa, więź sympałli i coraz silniej 
na wszelkich odcinkach życia się rozwi- 
jająca współpraca mędzynarodowa — kul 
łuralna, naukowa, gospodarcza. 

Analogiczna sirukłura gospodarcza i 
wspólność interesów handlu międzynaro 
dowego ma swój wyraz w- porozumie- 
nlach handlowych. Łączą nas linie okręto- 
we drogą morską między Gdynią a Hel- 
singforsem Fińskiego Tow. Okrętowego 
i Tow. Żeglugi Polskiej, i linia komunika- 
cji lotniczej LOT-u, przedłużona osłatnio 
po Helsinki a sięgająca w swym przeciw- 
nym krańcu Bałkanów. 

Towarzystwo Polsko-Fińskie w Warsza 
wie, i Fińsko-Polskie w Helsingforsie u- 
gruntowują współpracę narodów, a na 
łamach Przeglądu  Polsko-Fińsko-Estoń- 
skego ma miejsce wymiana poglądów. 

O ścisłości przyjaznych stosunków ar- 
mii obu państw świadczy wymiana wizył 

przez flofy wojenne. 
Pozytywnie rozwija się współpraca na 

polu kulłury, nauki i szłuki. wiadczą o tym 
z jednej strony konceriy Aune Antti i 
Keritu Vanne w Warszawie, — z drugiej 

— występy Ewy Bandrowskiej Turskiej w 
operze Helsingforskiej. Wybitna pisarka 
fińska Mailla Talvio, tłumaczy szereg dzieł 
Sienkiewicza, za co słaje się laureatką 
Pelskiej Akademii Literatury, obok Eino 
Kalima, dyrektora Teatru Narodowego, u- 

wleńczonego za współpracę na polu sziu 
ki. Świetny slawisła i znawca języka pol- 
skiego prof. J. Mikkola wydaje historię 

literatury polskiej. 

Poza tym należy wymienić wysławie- 
nie „Halki“ przez operę fińską, odczyty 
prof. J. Mikkoli w Warszawie i prof. Ta- 

deusza Zielińskiego w Helsingforsie, oraz 

funkcjonowanie przy społecznych uniwer 

syłełach lektoratów języków obu naro- 

dów. 
Na odcinku akademickim należy wspo 

mnieć wymienne praktyki wakacyjne I wy 

cieczki, organizowane przez PAZZM 

„Liga” i Akademickie Koło Fińsko-Polskie 

w Helsinkach, które dąży do utrwalenia 

na przyszłość podstaw współpracy przez 

szerzenie wzajemnego  zainłeresowania 

wśród młodzieży obu krajówi do pogłę- 

bienia sympałii narodów, przez zadzierz- 

gnięcie węzłów osobistej przyjaźni, w ży- 

wych stosunkach z młodzieżą polską. 

Wśród wielu dziedzin pracy, zanoto- 
wać należy w pierwszym rzędzie zorgani 

zowanie w ubiegłym roku wespół z „Li- 

gą” Wystawy Młodych Plastyków Pols- 

kich w Helsinkach, jako realne osiągnięcie 

w płaszczyźnie współpracy kuliuralnej. 

Zapoczątkowana przed pięciu laty wy 

miana prakłyk wakacyjnych rozwija się 

pomyślnie, i corocznie wyjeżdża do za- 

przyjaźnionego kraju kilka osób, by zapo 

znać z językiem i dorobkiem kuliurał- 

nym, spotykając się z serdecznym przyję- 
ciem. Co roku przypada nam zaszczyt 
goszczenia studentów fińskich w Polsce 
na prakłykach i na szybowisku 1. Bezmie- 
chowej. Ostatnio młodzież fińska brała u- 

dział w akademickich narciarskich mistrzo 

stwach Polski. 

Stwierdzić należy, że wypróbowana 

Paryż w ameydocie 
Paryż jest dziś na ustach wszystkich. Mi 

liony ludzi przewinie się przez to miasto w 
ciągu trwania Światowej Wystawy i na pew- 

no wszyscy wyjadą z Paryża z żalem, że dłu- | 
żej w nim zostać nie mogli. „Paryż jest naj- , 

wspanialszym miastem świata” — taką opi- | 

nię niewątpliwie każdy wyniesie o SUS 

Francji. Nie od dzisiaj zresztą tą sławą cie- 

szy się stolica nadsekwańska. Oto jak 1 ® 

anegdotach z czasów dość odległych sławio- 

ny był Paryż. 

Karol V przybył do Paryża w roku 1540 

drogą do Pałtiers i Orlean. Franciszek I 

zapytał go, co myśli 0 tych miastach. „Poi- 

tłers* — odpowiedział Karol — „jest naj- 

p'ękniejszą wioską na świecie, a Orlean naj 

piekniejszym miastem”, — „A jakiego jes 

teś zdania © Paryżu?” — „Paryż nie jest 
misetem: to cały świat". 

Kiedy car Piotr Wielki przybył do Pary- 
ża, zapytano go, jak mu się podoba stolica 

Francji. „Gdyby w moim kraju była podo- 
па stolica — odpowiedział car — chvba 
bym ją kazał podpalić w obawie, by nie ; 
pochłonęła reszty mojego cesarstwa". | 

Książę Henryk. brat króla pruskiego, | 
przybył do Paryża w r. 1784. Żegnając się 
x hrabią N. powiedział: „Drogi hrabio, wię- 
ksza czeżć mojego życia upłynęła na prag- 

  

nieniu zobaczenia Paryża, resztę spędzę na 
tęsknocie za nim". 

Fryderyk II zwrócił się pewnego dnia do 
swoich gości z następującym pytaniem: „Po 
wiedzcie mi, panowie, co by każdy z was 

zrobił, gdyby został królem Prus?* Wszys- 

cy wysilali się na odpowiedź dowcipną i 

schlebiającą. Kiedy przyszła kolej na mar 

kiza d'Argens, ten rzekł: „Sprzedałbym kró 

lestwo, żeby uzyskane z tego pieniądze 1ješč 
w Paryżu”. 

Pewna bardzo światła kobieta, przyjaciół 
ka słynnej pani de Stael, powiedziała o Pa 
ryżu, że „jest jedynym miejscem na świecie, 
w którym można całkowicie obejść się bez 
szczęścia". 

Mówią też o Paryżu, że jest czyśćcem dla 
miężczyzn i rajem dla kobiet. Czy tak jest 
istotnie? Nic łatwiejszego, niż samemu. się 

| przekonać o wszystkim, co mówiono i mó- 
, wią o Paryżu. Tego roku Wystawa Świato- 

wa w Paryżu stwarza niezwykłą okazję zwie 
dzenia tego miasta. Wystawa będzie trwała 
do grudnia, a do tego czasu będziemy mieli 
wiejokrotną sposobność zdobycia pieniędzy 

na tę fascynującą podróż: kupmy jeszcze 

dziś los na Loterię Klasową, a spośród ty: 

sięcy wygranych. jedna bardzo łatwo paść 

może na nasz numer. Ciąenienie pierwszej 
klasy rozpoczyna się pojutrze.   

Polsce delegacja młodzieży fińskiej, któ- 
ra w niedzielę 20 bm. zawiła do Wilna 
gdzie będzie przyjmowana pzez Zarząd 
Wileńskiego Oddziału. I Sekcję Bałtycką 
PAZZM „Liga”. 

Współpraca polsko - fińska jest zapo- 
czątkowana, a przed obu krajami rozwie- 
rają się coraz szersze horyzonty i coraz 
dalej biegnące możliw'śc. pogłębienia 
pożytecznego dla obu stron porozumie- 
nia. 1. Sylwestrowicz. 

Goście fińscy w Wilnie 
Dziś o godzinie 7.58 przybywa do 

Wilna delegacja „Sylu* Narodowego 
Związku Akademików Finlandzkich, z ofi- 
cjalną rewizyłą młodzieży polskiej. 

Na dworcu powiłają ją Wileński Od- 
dział PAZZM „Liga”, młodzież akade- 
micka i przedstawiciele prasy. 

W programie przewidziane jest prze- 
mówienie powitalne i fotografia. 

n$ył' jest potężną organizacją o cha- 
rakterze korporacyjnym, datującą początki 
swej pracy z czasów wałk niepodległoś- 
ciowych. „Syl* łączy nie tylko ogół mło- 
dzieży akademickiej, ale też obejmuje I 
filistrów, byłych akademików, którzy w 
latach przedwojennych studiowali na uni- 
wersytetach fińskich, częstokroć wybit- 
nych bojowników o wolność Finlandii, 
stojących dziś u steru nawy państwowej. 

Rewizyta młodzieży fińskiej ma więc 
charakter nie tylko akademicki, ale I ogól 
no-fiński i napewno odbije się szerokim 
echem w całej Finlandii. 

Delegacja będąca gościem PAZZM 
„Liga“ zatrzyma się 1 dzień w Wilnie, 
po czym odjedze do Warszawy, zwiedzi 
Kraków, Poznań i Gdynię. 

Przyjazd młodzieży fińskiej należy 
przyjąć z radością jako przyjazd młodzie- 
ży przyjaznego nam narodu, wskazujący, 
że więź wzajemnej sympatii połężnieje I 
zadzierzga się coraz silinej. 

  

17 bm. ok. godz. 23, wybuchł w Wołcz 
kach, gm. gródeckiej, pożar, skutkiem cze 
go spłonęło 13 domów mieszkalnych 
wraz z zabudowaniami gospodarczymi I 
dużo martwego I żywego inwentarza. Po- 
nadto znalazła śmierć w płomieniach 13- 
letnia Walentyna Fledorowiczówna. 

17 um. w Parszelewie, gm. drujskiej, 
pow. brasławskiego, spaliły się 4 domy 
mieszkalne, 5 chłewów, 1 stodoła, 1 
tpichrz, 1 szopa, i krowa oraz sprzęty do 
mowe I inne rzeczy. Ogólna suma strat wy 
nosi zł. 6210. Poszkodowanych jest 4 go- 
spodarzy. W czasie pożaru odniosła po- 
ważne poparzenia 73-letnia Jadwiga Naj- 
dziukowa. 

16 bm. ok. godz. 3-ej, spalił się w 
Trypuckach, gm. rymszańskiej,j dom mle 
szkalny, chlew, krowa z cielęciem : sprzęt 
domowy, należące do Bronisława Groba. 
Poszkodowany oblicza straty na zł. 2000. 

16 bm. ok. godz. 10-ej, powstał pożar 
w lesie, należącym do kilku gospodarzy 
ze wsi Bariele, gm. orańskiej. Opalił się 
młody las sosnowy ! podszycie lasu na 
przestrzeni ok. 50 ha. 

13 bm. ok. godz. 21-ej, spalił się dom 
mieszkalny w Sołdeniach, gm. rzeszańs- 
klej, z całkowitym urządzeniem domo- 
wym służby folwarcznej. Dom należy do 
Józefa Mackiewicza. Straty wynoszą zł.   2500. 

10 bm. o godz. 12, powstał pożar w 

PSU 

piiė Gi 

  

źmiany w przepisach 

0 używaniu rowerów 
W niedługim czasie ukazać się ma rozpo 

roządzenie ministerstwa komunikacji o uży- 

waniu rowerów na drogach publicznych. W 

myśl tego rozporządzenia rowery będą mo- 
gły być używane na drogach publicznych 
jedynie po zarejestrowaniu ich w urzędzie 
gminnym miejskim lub wiejskim i wykupie 

niu tabliczki rowerowej. Tabliezki te będą 
ważne na okres 2 lat. Właściciele rowerów, 
wykupując tabliezkę rowerową w pierwszym 

rcku okresu rejestracyjnego, wpłacają 4 zł, 

w drugim roku — płacą 3 zł. Z opłat tych 
2 zł. wpływać będzie na Fundusz Drogowy, 
reszta zaś na rzecz gminy. 

Od opłat zwolnieni będą funkcjonariusze 

pelicji państwowej i straży granicznej, funk- 

ejonariusze służby droogwej na drogach pn- 

blicznych oraz niźsi funkcjonariusze państ. 

wowi i samorządowi. 

  

Wystawa prac uczenic 
Żeńskiej Szkoły Zawodowej 
„Służba Obywatelska" 
Stowarzyszenie Kobiet „Służba Obywa- 

telska" utrzymuje od szeregu lat w Wilnie 
(ul. Bisk. Bandurskiego 4—6) poradnię za- 
wodową i 8-letnią Żeńską Szkołę Krawiecko 
Bioližniarską. O poradni zawodowej i jej 

użyteczności pisaliśmy już nie raz. Teraz 
warto coś nie coś nadmienić o samej szkole. 
Miała ona w tym roku 130 uczennic. 21 z 
nich otrzyma już wkrótce dyplomy czeladni- 
cza. W związku właśnie z zakończeniem ro 
ku szkolnego Szkoła urządziła wystawę prac 
swoich uczenic, nie tylko absolwentek, ale 
też. i początkujących. 

Wystawa: ta składa się z trzech pawilo- 
nów, czyli z trzech klas szkoły, w których 
każda klasa ma zaszczyt przedstawiać naj 
lepsze wyniki całorocznej pracy. 

Klasa I. prezentuje bieliznę pościelową, 
ozdobioną ściegami, mereżką w wielkim wy- 
borze gatunków i kolorów, bieliznę baweł- 
nianą i wełnianą, która może stać się ozdo 
bą każdego kompletu. 

Klasa II — pokazuje różnorodne zasto 
sowanie materiałów, jak Inu i bawełny i róż 

ne sposoby zdobienia ściegami i haftem. Spot 
kač tu można oryginalne i bardzo ciekawe 

wzory koszulek, sukieneczek 1 fartuszkėw 
dla dzieci, oraz przepiękne wzory serwctek 

Klasa III — to istny raj konfekcji dam- 

skiej. Różne wzory sukien wełnianych, jed- 

wabnych i komplety wyrobów lnianych. O: 

czywiście nie sposób tego wszystkiego przed 

stawić i opisać. najlepiej zaś pójść i obejrzeć 

Zarząd Szkoły | Stowarzyszenia „Służba 0- 

bywatelska Kobiet“ pragnie jak najgoręcej 

ażeby każda wilnianka, która chce ubierać 

-się z gustem i wyrobić sobie pojęcie © wzo- 

rowych i modnych; nowoczesnych sukniach 

serwetach, bićliźnie pościelowej | osobistej, 

przyszła jeszcze dziś i odwiedziła wystawę. 

gdyż w poniedziałek już będzie za późno! 

Wystawa bowiem potrwa tylko dwa dni od   schoty do poniedziałku 21 czerwca. W. B. 

Hieny sal licytacyjnych 
Policja śledcza od dawna miała na 

oku grupę osobników trudniących się za 

wodowo... chodzeniem na licytacje. Osob 

nicy. ci, wchodząc w porozumienie z osa- 

bami chcącymi coś kupić, przy pomocy te 

roru zmuszali Inne osoby do zrzeczenia 

się udziału w licytacji, ustalając najniższą 

cenę i wyraźnie działając na szkodę licy 

towanych i wierzycieli, w pierwszym rzę- 

dzie Izby Skarbowej i lombardu Miejskie 

go. Jedną z czołowych ról odegrywał w 

tej aferze niejaki Leon  Gryszkiewicz, 

zam. przy ulicy Wileńskiej 25. 
Na. tle nieporozumień wynikłych ostat 

nio pomiędzy członkami fe) bandy doszło 

onegdaj do wielkiej awantury w lokalu 

Banku Ziemskiego. | 

| Jeden z tych „geszelciarzy” J. Angli 

nik napadł w lokalu banku A. Bilndera | 

zaczął go okładać laską. Napadnięty bro 

nił się. Kres położyła policja. która -Angli 

nika i Blindera przekazała do sądu staroś 

clńskiego, który skazał ich na zapłacenie 

grzywny w wysokości 20 I 15 zł. 

Obecnie policja wytoczyła szereg 

| spraw przeciwko hienom licytacyjnym. 

Onegdaj kilka ich zatrzymano. 

Bliższe szczegóły trzymane są na ra- 

wydatkowanej energii, 
! ч utrzymywania  równo- 

! wagi sił. Takim požy- 
wieniem jest siło- i е- 
nergiotwórcza Ovromal- 
tyna Dra Wandera. 

Pożary pochłaniają dobytek 
W ogniu zginęła 13-ietnia dziewczynka 

lesie państw. leśnictwa Zaprzekopy, gm. 

olkienickiej. Spaliło się 53 m. kw. drzewa 

opałowego, wartości zł. 413,49. 

15 bm. w Dajnowie, gm. turgieiskiej, 

spalił się dom mieszkalny Michała Sudni 

kowicza 1х chlewami oraz jeden wóz, 

zlemniaki, zboże, ogólnej wartości zł. 

750. ° р 
16 bm. ok. godz. 16 w Szukciszkach, 

gm. niemenczyńskiej, spalił się dom miesz 

kalny, obora z wozownią I podszycie da 

chu stodoły. Poszkodowany Adam Miku 

tel oblicza straty na zł. 8000. ‹ 
13 bm. ok. godz. 13-ej wybuchł po- 

żar w lesie, należącym do Kazimierza Za 

ćwillchowskiego w Bezdanach, gm. nie- 
menczyńskiej. Spalił się las na przestrzeni 

ok. 4 ha. Pożar wzniecił przechodzień, rzu 

cając niedopałek papierosa. 

  

Program VI Polskiego 
Zjazdu Orientalistycznego 

w Wilnie 
W NIEDZIELĘ, 20 czerwca. '- 

Godz. 10.30 — Aula Kołumnowa Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego. 1) Otwarcie NOZ 

du. 2. H. Wilmanowa-Grabowska: Yen 
umysłowy w Indiach dzisiejszych. 

Godz. 1700 — Lekal Kała Turkologów 

(Szkoła Nauk Politycznych) 

1. T. Kowalski: Z wędrówek i badań w 

Azji Mniejszej (z obrazami świetlnymi). 

2. J. Ekse. H. S. Szapszal: Wierszowany 

cpis podrėžy poselstwa tureckiego do Pol- 

ski w roku 1755 

8. Sz. Firkowicz: Karaimskie Muzeum hi- 

storyczno etnograficzne w Trokach. 

W PONIEDZIAŁEK, 21 czerwca. 

Lokał Koła Turkologów: 

Godz. 9.30 — Walne Zgromadzenie cał. 

P. T. 0; Ё 

Godz. 10.30 — 1. Ks. P. Nowicki: Sto- 

sunki graficzno-fonetyczne hebrajskich zna- 

ków samogłoskowych punktacji tyberiadz - 

kiej, у : 

2. Ks. J. Jelito: Helal ben Sahar w ks. 

Izajasza 14, 12. 

3. St. Szachno-Romanowicz: Najstarsze 

asyryjskie. formnłki grzecznościowe. 7 

Godz. 17 — 1. J. Eksc. H. S: Szapszal: 

Korespondencja Wysokiej Porty w sprawie 

p'erwszej elekcji w Polsce. == 

2. B. Baranowski: O znajomości języka 

tureckiego w dawnej Polsce (15 — 17 w) 

3. W. Kotwicz: Z badań nad językami 

altajskimi. > 

We WTOREK 22 czerwca, 

Godz. 9.30 — Zwiedzanie miasta i gkolic. | 

Godz. 17 — Lokai Fola Turkologów: | 

1. St. Schayer: Zagadnienie ortodoksji, 

uniwersalizmu i tolerancji w buddyzmie in- 

| dyjskim. : 

2. J. Jaworski: Japońska legenda o ni- 

ci pajęczej i jej paralele „europejskie. 

3. Wnioski i uchwały. 

4. Zamknięcie Zjazdu. 

> (st. mer.). 

Smiertelne porażenia 
słoneczne 

W Hrynkiewiczach pow. nieświeskiego 

zmarł na łące 16-letni pastuszek, sierota, 

Arkadiusz Czuba. W czasie oględzin le- 

karskich na głowie zmarłego stwierdzono 

pęcherze wskutek silnego porażenia słoń- 

ca. Czuba porażenia słonecznego doznał 

w czasie snu. 

14 bm. zameldował na posterunku w 

Głębokiem Longin Gintowt z folw. Ustroń, 

że tegoż dnia ok. godz. 11, 50-letnia An 

na Szarabajkowa, pasąc krowy na polu, 

zachorowała nagle I po kilku minutach 

zmarła. Miejscowy felczer, po zbadaniu, 

orzekł, że śmierć nastąpiła wskutek uda- 

ru słonecznego. Szarabajkowa była sta. 

bego zdrowia I ad kilku miesięcy skarży -   zie w tajemnicy. (<) ła się na bóle głowy. оу 
* i
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"Na kleckim pogorzelisku 
„KURIER WILEŃSKI" ż/ dr. 20. VL 1937 

Akcja ratunkowa — Śmierć księdza prawosławnego — Szakale 

  

Widok płonącej cerkwi w Klecku. 

Jak już donosiliśmy 17 bm. spłonęła 
północna dzielnica m. Klecka. Obecnie 

"od naszego korespondenta. z Klecka otrzy. 
"mujemy garść szczegółów o pożarze. 

«Ogień wybuchł między godziną 7-mą a 
*8-mą rano w zabudowaniach gospodarza 
'Łobażewicza, zamieszkałego przy ulicy 
/Panukratowskiej. W szybkim. temple zaję 
Ay się pobliskie domy, czemu sprzyjała 
6kropna susza | wiatr w kierunku miasta. 
Spłonęło przeszło 280 gospodarstw, pie 
banła prawosławna, cerkiew (dawny koś-- 
clół OO. Dominikanów), Bank Chrześcijań 
„skl (klasztor po-Dominikański|j, Spółdziel: 
„nia mleczarska, Urząd Pocztowy, skład ap 
słeczny Kacewa, zakład fotograficzny Lej- 
by Mullera, sklep chrześcijański „Jed- 
ność”. Ofiar w ludziach na szczęście nie 
było. Początkowo jedynie rozeszła się po 
głoska, że w płomieniach zginęło 6 osób. 

Wielu natomiast uległo ciężkiemu po 
parzeniu. В 

Koło godziny 11 w poł. przybyły licz- 
ne straże pożarne z [aranowicz, Niešw.e 
ża, Siniówki I okolic. Kłecka straż pożama 
do chwili przybycia innych straży nie była 
zebrana, gdyż każdy ze strażaków rato- 
wał własny dobytek. 

Spłonęły doszczętnie ulice: Nieświes- 
ka, plac Bankowy i Sielańska, nieco mniej 
się wypaliły ulice Ceperska, Pankratows- 
ka, Zawalna I domy obok szpitala. 

« mf © godzinie 12 z Klecka pozostało jed 
*6mo wlelkie rumowisko. 

Od początku pożaru przewody telefo 
niczne zostały poprzepalane co utrudniało 
porozumiewanie się w sprawie pomocy | 

Informacyj prasowych. 
Gdy usłyszałem gwizd syren i potężny 

głos dzwonu „Grzymałowskiego”. prze- 

wody były juź przepalone I komunikacja 
ustała. 

Ciężkiemu poparzeniu uległ dr Dłu- 
gacz. ‚ 

W kilka chwil przed pożarem cerkwi 
sędziwy ks. Łukaszewicz biegiem udał sie 
do cerkwi, aby ratować monstrancję. W 
drodze jednak zmarł na atak serca. Koło 
godziny 9 rano ksiądz wikary Eug. Nowa 

" kowski w asyście naszego korespondenta 
I organisty p. Rusieckiego, odprawił su- 
plikacje i udał się z procesją dookoła koś 
cloła, czyniąc  monsirancją świętą ruch 
krzyża w kierunku ognia. 

W mieście panowało zrozumiałe za- 
mieszanie z czego skorzystali złodzieje, 
kradnąc dcokoła co się dało. Aresztowa 
no kilkanaście osób. 
Gmach drewniany Kleckiej Ochotniczej 

Straży Ogniowej (KOSO] doszczętnie 
spłonął. Spłonęły też zabudowania oby- 
watela Mieczysława Galasa, fundatora ' Mignon G. Eberhart 

Г 
НАО 

Lit. lej? 

CRT ze Tej Dione Melady? — pytał sierżant. — Po co Muszę przyznać, że efekt tych ostrych pytań na 
pani do niej poszła? Nancy wcale mi się nie podobał. Nawet sierżant, któ- 

Pamiętałam wyraz twarzy Ellen i czekałam na | ry jej przecież nie znał, musiał zauważyć wielki strach 
40 odpowiedź Nancy z pewnym niepokojem, zwłaszcza, | w jej oczach, a dr Kunce rzucił jej "spod długich 

gdy zauważyłam, że jasnoniebieskie oczy sierżanta | rzęs szybkie, przenikliwe spojrzenie. 
patrzą badawczo na złote loczki, wymykające się — Nie — rozu-miem pa-na — wyjąkała, łapiąc 

POWIEŚĆ spod czepka Nancy. oddech. i   

    

* tych. 

„1 kpt. Jecholikiem na czele. Koplšci zata- 

Olbrzymie straty 

pięknego dzwonu p. t. „Mieczysław”. W 
czasie pożaru przybył na miejsce pro- 
boszcz ks. Tadeusz Grzesiak i brał czyn 
ny udział w gaszeniu pożaru. Straty wy- 
noszą jakoby około 2-ch milionów zło- 

Dzielnie spisał się w akcji ratowniczej 
Oddział KOP-u z p. majorem Kosińskim 

mowalł: dostęp ognia do ul. Radziwiłłmon 
tawskiej I Słonimskiej. To też tylko te ull 
ce pozostały całe. Akcją ratunkową cywil 
ną kierował burmistez p. Witold Chmielew 
ski. Nad stanem bezpieczeństwa czuwał 
komendant P. P. p. Tadeusz Grzeczyk. 
Wszystką wodę Wyczeipano ze wWszyst- 
kich słudni. Na noc miasto pozostało bez 
wody. 

Wiele osób odniosło rany podczas ak 

cji ratunkowej, m. in. kilku oficerów I po 
doficerów KOP-u, strażaków I policjan- 
tów. Restauracja „Zacisze” Szachlewicza i 
piwiarnia Chalembeka spłonęły. Spłonął 
feż doszczętnie największy I najpiękniej 
szy hotel w Klecku Gelfenda, sklep wice 
burmistrza Lissera, sklep techniczny Fledlu 
szyna, dom | nowa piekarnia Borucha Na- 
delsona. Cudem niemal został uratowany 
budynek zarządu miejskiego i kiosk L. O. 
P. P-u, będące w największym niebez- 
pleczeństwie. 

Do Klecka przybył wicestarosta z Nie 
świeża p. Wadas, komendani powiato- 
wy i referent Bezp. Publ. z Nieświeża. 
Ostatni początkowo nie chciał zezwolić 
na wysłanie sprawozdania do prasy. Z Ja- 
kiego powodu! Któż odgadnie intencję 
pana referenta. 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Klec 
ku powzięła projekt zwrócenia się o po- 
moc maferlalną do Żydów w Ameryce. 

Lokal na pocztę zaofiarował p. Franci 
szek Brodziński, kier. szkoły powszechnej. 
Poczta więc jest już czynna od 18 bm., je 
dnak telefonów I depesz przesyłać jesz- 
cze dotąd nie można. Listy polecone I 
pieniądze przyjmuje w godzinach od 8 

do 12 I od 15 do 18, Urząd Pocztowy 
mieści się czasowo u p. Brodzińskiego, 
przy ul. Ceperskiej 35. 

Prawie pół mlasia do snu się układa 
w lesie lub na łąkach. Część tylko przy- 
garnęll ci szczęśliwi, których domy оса 

łały. 
Na miejsce pożaru z Nieświeża przyby 

ła niezwłocznie po zawiadomieniu sekcja 
ratowniczo-saniłarna PCK z  Nieświeża, 
Która udzieliła pomocy przeszło 120 popa   

ww
 

t
e
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rzonym. 1. W. 

  

Patrol ratunkowo-sanitarny z Nieświeża. 

Wykopaliska w pow. dziśnieńskim 
W czasie robot ziemnych na drodze 

Głębokie-Wierzchnie, koło folw. Szaraba 
je, gm. głębockiej, natrafiono na szkieleł 
ludzki. W mogile tej robotnicy odkopali 
urnę glinianą, części dwuch  branzolet, 
dwie obrączki, z których jedna w kształcie 
okrągłego drutu, druga zaś spłaszczona, 
sześć rzechołek (dzwoneczków) i jeden 
paciorek. Odnalezione przedmioty są z | 

bronzu, paciorek zaś szklany. Wykopalis- 
ka te zdeponowano w Muzeum Ziemi 
Dziśnieńskiej przy głębockim oddziale 
Polskiego T-wa Krajoznawczego. 

Zachodzi przypuszczenie, że w miejs 
cu tym było cmentarzysko w bardzo odle 
głych czasach. O ujawnionych wykopali- 
skach starostwo powiadomiło konserwato- 
ra wojewódzkiego. 

Katastrofalna posucha w pow. lidzkim 
Posucha, która trwała w powiecie lidz- 

kim, a zwłaszcza w gminie  blelickiej, 
przeszło cztery tygodnie, wypaliła żyto. 
Gospodarze koszą zżółkłe żyto na słomę, 
a na zaoranej ponownie glebie zasiewają 
jarzyny. 

— Potem panna Kente poszła na trzecie piętro, a 
ona pobiegła do pani Melady. 

A Ogromnie nerwowa osoba — odparła bez wa- 
hania Nancy. — Bałam się, że na wiadomość o przy- 

  

Zaznaczyć należy, że kięska w gminie 
bielickiej jest podwójna, gdyż jak wlado- 
mo, Bielicę nawiedził w tym roku dwu- 
krofny pożar, który zniósł całe niemal 
miasteczko, 

nas nie wyglądał świeżo. 

dziny pacjenta. 
— Pani jej powiedziała? 

wyjątkowe okoliczności, 

  

Utalentowana artystka scen  waąrszaws- 

„kich Janina Piaskowska stwarza nieprzecię 
tną kreację w roli tytułowej, w sztuce Gac- 
ricks'a „Kobieta, która zabiła”. Obok niej w 
rol* popłsowej -sałonowego apasza, zbiera 

Wilejka pow. 
— Należałoby utworzyć w Wilejce szkol- 

ue schronisko wycieczkowe. Wilejka, ładnie 

położone miasto powiatowe, tuż nad brze- 

giem Wilii, ma dogodne połączenie kolejo- 

we i autobusow ', na skutek czego ruch wy- 

circzkowy w okresie letnim jest dosyć oży- 
wiony. Wystarczy wspomnieć, iż kilka dni 

temu zwiedzały Wilejkę jednocześnie aż 

cztery szkoły z powiatu postawskiego. Przy 

bywające do Wilejki wycieczki szkolne ma- 

ją jednak sporo trudności ze znalezieniem 

noclegu, gdyż hotele są za drogie, a miej- 

stowa szkoła powsz. nie może dostarczyć 

nie tylko sienników, ale nawet słomy. Do- 

tychczas wycieczkująca dzintwa sypia na 

gołej podłodze i poniewiera się w naprędce 

ofróżnienej klasie, w której przecież od 

bywać się muszą zajęcia szkolne. Dlatego 

też wysuwa się potrzoba otwarcia w Wiłej- 

ce ma sezon wiosenny i letni schroniska, 

w którym możua byłoby otrzymać znośny 

nccleg za minimalną opłatą. Najlepiej speł 

niłoby zadanie zorganizowanie w Wiłejce 

sezonowego schroniską szkolnego, którego 

utrzymanie jest stosunkowo tanie, Ułatwie- 

nie noclegowe zachęciłyby niejednego do wy 

ruszenia z wycieczką, tym bardziej, iż Wi 

lejka ma sporo oryginalnych, gdzicindziej 

niespotykanych atrakcyj. Sprawą wzmożenia 

ruchu turystycznego winien w Wilejce za- 

interesować się zarząd miejski. 
‘ W. R. 

Nruekieniki 

— Z dniem 15-vm czerwca zostałą u- 

tuchomiona Stacła Obsługi Zwiazku Pro- 

pagandy Turystvcznel w  Druskienikach. 

Ma ona na celu przeprowadzanie propa- 

gandy Wilna i Wileńszczyzny wśród ku- 
racjuszy. W ciągu sezonu będą organizo- 

wane wycieczki do Wilna, Trok i nad Na- 

rocz. Prócz łeqo przewidziana są pociaai 

popularne z Druskienik i do Druskienik. 

Pierwszy pociąq popularny z Druskienik 

ma przybyć na kiermasz tkanin ludowych 

do Wilna w dniu 29 czerwca rb. 
    

Zarząd Nowo-Wilejskiej Fabryki 
Papieru wyraża podziękowanie Ko- 
mendantowl Posterunvu P. P, w No- 
wej Wilejce p. Krawczykowi z obsa- 
dą za przezorne udaremnienie rabun- 
ku kasy. 

Podziękowanie   
śpieszeniu operacji dostanie jakiego ataku, 

— Skądby się dowiedziała ? 

Teraz Nancy się zawahała. Była blada i mizerna 
i miała pod oczami sine koła. Ale 

— W razie operacji zasięga się zawsze opinii ro- 

— Ja — odparła Nancy. Pewnie tylko ja odczu- 
łam w-tym przyznaniu akcent rozpaczy. Delikatne 
usteczka ślicznej dziewczyny zacięły się w prostą li- 
nię, a w oczach odpierających śmiało badawczy wzrok 
sierżanta, zamigotał wyraźny strach. 

— Pani? W nocy — wiedząc, że jej to grozi ata- 
kiem? — pytał sierżant Lamb. — To mi się nie podoba. 

— Pani postąpiła tak jak powinna —  wtrącił 
szybko dr. Kunce. — Zwłaszcza zważywszy na bardzo 

Sierżant wyciągnął szyję. Czułam, że chce zdema- 
skować Nancy zaskoczeniem. - 

— A dlaczego pani powiedziała, że ktoś powinien 
temu przeszkodzić i dlaczego pani Melady odpowie- 
działa, że to byłby mord i że to wina pani? 

— O, proszę bardzo. Ktoś usłyszał przypadkiem 
jak pani rozmawiała z panią Melady. Dlaczego pani 

  

po tej nocy nikt z 

nad wąsiki, 

rat dr Kunce, 

woli:   

  
— Pani Melady mówi wszystko, co 

język przyniesie, ° 

Sukces Janiny Piaskowskiej 
i Wacława Ścibora 

w Teatrze Miejskim na Pohulance 

  

oklaski Wacław Ścibor. „Kobieta, która za- 
bila” dzięki doskonałej grze tej pary artys- 
tów i fascynującej treści cieszy się dużym 
powodzeniem. 

Postawy 
— ŚMIERTELNE SKUTKI NIEOSTROŻ- 

NEGO STRZAŁU. 25 maja rib. Józef Kozioł 
z Opwichy, gminy łuczajskiej: kupując od J6 
zecia Tanony w Żubryńcu nielegalnie posia- 

any rewolwer Strzelił £ niechcąc wranil 
Tanonę. Józef Taupna zmarł z powodu zaka- 

żenia krwi od rany postrzałowej w dniu 12 

bm. Sprawca Józef Kozioł został skietowa- 
ny na polecenie wiceprokuratora do Sądu 

Grodzkiego w Duniłowiczach, Sąd Grodzki 

zastosował względem niego dozór policji, ja 

ko Śimilek zapobiegawczy. 

Nieśwież 
— DAR NA SAMOLOT. W wyniku 

dalszego prowadzenia akcji  zbiórkowej 
na zakup samolotów dla armii ks. Leon 
Radziwiłł wpłacił gotówką do komitetu 
powiałowego zł. 5,000 oraz wystawił czek 
jeszcze na zł. 10,000. 

-— GARNIZON: W: NIEŚWIEŻU URZĄ 

DZIŁ DLA MACIERZY DZIEŃ SPÓŁDZIEL 
CZOŚCI, na którego program złożyły się 
wystawa artykułów pierwszej potrzeby, 
koncert orkiestry utworów regionalnych, 
chór, inscenizacje i wreszcie pogadanki 

popularne. Należy przy tym zaznaczyć, że 
garnizon w Nieświeżu ma własną  spół- 
dzielnię, która obsługuje wojsko oraz sza 
roki ogół mieszkańców miasta i ośrod- 
ków gminnych. 

i 

Dziena 
12 B. M. OK. GODZ. 14-ej UTONĄŁ 

w rz. Szosie, na obszarze gm. hołubickiej, 
32-lefnl Franciszek Śliwiński z Niża, teiže 
gminy. Śliwiński wvjechał łódką w celu 
nakoszenia trawy dla konia i prawdopo- 
dobnie wypadł z łódki, a ponieważ nia 
umiał pływać, utonął. 

Smiertelnv cios 

k> m'eniam 
12 bm. w Nowej Wilejce 12-lefni L. 

Zieliński w czasie zabawy uderzył kamie- 
ulem w głowę 6-letniego O. Marcinkiewi 

cza. Chłopiec stracił przytomność i zmarł 

18 bm., nie odzyskawszy przytomności. 
Uderzenie kamieniem spowodowało pęk- 
nięcie czaszki I wylew krwi do mózgu, co 

było przyczyną śmierci. 

— 0! — rzekła znów Nancy. — Ja... bardzo mi 
przyjemnie. 

— Proszę, niech pani siada. 

Zadano jej mnóstwo pytań, lecz niewiele się do- 
wiedziano. Głównie potwierdziła, o ile mogła moje 
zeznania, dotyczące czasu po znalezieniu ciała. Tak, 
ona, jak panna Ash zeszły do suteren na kolację do- 
kładnie o dwunastej, gdyż kolacjowy dzwonek dzwoni 
zawsze o północy. Zeszły od) razu z chwilą sygnału. 
Ellen Brody została w oddziale sama, jak zwykle. 
Miała zejść do sutereny dopiero po powrocie starszych 
koleżanek, ale zdaje się, że tej nocy nie schodziła. 

— Dlaczego? — zapytał sierżant. — Miała czas, 
nim pani — spojrzał na mnie — znalazła ciało. 

— Zjadła około jedenastej trzy tabliczki czekola- 
dy — objaśniła krótko Nancy. — I zresztą wszystkie 
byłyśmy pod wrażeniem operacji, którą dr Harrigan 
tak nagle przyśpieszył. Nie rozumiałyśmy, co go mo- 
gło do tego skłonić. Jestem pewna, że Ellen nie scho- 
dziła na kolację. 

— Niech pani mówi — rzekł sierżant. — Co da- 

powiedziała, że ktoś powinien nie dopuścić do opera- 
cji? Co pani przez to rozumiała? : 

— To... to, co powiedziałam. 
— Dlaczego pani to powiedziała? 
— Dlatego, że pani Melady okropnie się dener- 

wowała. Ona w ogóle nie chciała się zgodzić na tę ope- 
rację. Uważała ją za niebezpieczną i domagała się, 
żebym się starała do tego nie dopuścić. Dlatego powie- 
działa, że to będzie moja wina. 
przyznawać rację nerwowym pacjentom j zresztą — 
Nancy zaczęła się uspokajać — ja naprawdę uważa- 
łam, że nie powinno się dopuścić do tej operacji. By- 
łam pewna, że pan dr. Kunce teżby tego nie pochwalił. 
= Urwała i zakończyła bez nacisku: — Uważałam, 
że powinno go się odrazu zawiadomić. 

— Słusznie — pochwalił doktór spuszczając nos 

Pielęgniarka musi 

— Chociaż to dziwne — upierał się sierżant — że 
pani Melady nazwała to morderstwem. Bo przyszło do 
morderstwa. Dlaczego ona tak powiedziała? 

— Ależ nie Melady'ego zamordowano — zaszem= 

— Może tak, a może nie — rzekł gniewnie sier- 
żant. — Jeszcze nie wiadomo. Za to wiadomo, że pani 

Melady mówiła o morderstwie i chciałbym się dowie- 
dzieć, dlaczego. — Spojrzał podejrzliwie na Nancy, 
która spuściła oczy i odpowiedziała milczeniem. Wi- 
dok jej ciemnych rzęs na tle policzków jest tak wzru- 
szający, że ma się zawsze po prostu nieodpartą chęć 
wziąć ją w obronę, Rzekłam prędko, zupełnie mimo- 

jej Ślina na 
(D. e. n.)



      

Dziś (20. Vi) 
na torze wyśc. w Pośpieszce 
Początek o godz. 16-e] po poł. 

  

(5 = „KURIER WILEŃSKI" z dn. 20. VI. 1937 

KRONIKA 
   

Dziś Sylweriusza P. M. 

Jutro Alojzego Gonzagi W, 
CZERWIEC 

20 
Niedziela       

Wschód słońca — g, 2 m. 43 

Zachód: słońca — g. 7 m. 56 

    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
Wi winie z dn. 19.VL. 1937 r. 

Cišnienie 764 
Temperalura šrednia + 19 
Temperatura najwyższa + 23 
Temperatura najnižsza + 13 

Opad — 
Wiatr północny 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: rano chmurno, wieczorem po- 

"godnie. 

Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM'a w dn. 20 b. m. 

Na ogół dość pogodnie, jednak miejs 
eami deszcze pochodzenia burzowego. 

Ciepło. : 
' Słabe, chwilami umiarkowane wiatry 

S „glėwnie poludniowo-wschodnie, 
Ry 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują  nasiępujące 
>+ apieki: 

1) Nałęcza: (Jagiellońska 1); 2) S-ów 
Augusłowskiego (Kijowska 2); 3) Romec- 
kiego i Zielańca (Wileńska 8); 4): Frum- 
kinów) Niemiecka 23); 5) Rostkowskiego 
(Kalwaryjska 31). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

„1 Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 
  

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osa   
    

MIEJSKA 
|= Spadek bezrobocia. W ciągu ub. 

- łygodnia liczba bezroboinych na lerenie 

=" 

  

„zmniejszyła się a 70 osób. 
„Obecnie ogólna liczba bezrobotnych 

w Wilnie spadła poniżej cyfry 5.000. 
„Bezrobocie nadal wykazuje tendencję 

aniżkową. 
— Choroby zakażne. 37 adków 

chorób zakaźnych zaiolowawa: © Nólia 
w ciągu ub. tygodnia. Najwięcej zacho- 
rowań nołuje się na odrę i gruźlicę. 

AKADEMICKA. 
— Odczyt w „Lidze”. W dniu 19 bm. 

radca ministerialny p. Bartel dokonał wi- 
zyłacji prac w sekcji Baltyckiej PAZZM 
„Liga” oraz wygłosił odczył o charakie- 
rze pracy w tej sekcji. ; 

Odczyt wywołał duże zainteresowanie, 
pozwolił na zrewidowanie stosunku po- 
szczególnych członków do prac i zadań 
uLigi”. Poza Zarządem, członkami sekcji 
bałtyckiej na odczycie byli obecni przed- 
sławiciel Konwentu Polonia p. Jaroszewicz 
Słanisław oraz prezeska Koła Nadbaltyki 

Przy $. N. P. p. Suchodolska. 

SPRAWY. SZKOLNE 
— Szkoła Zawodowa Żeńska (Krawiec 

ko-bieliźniarska) w Święcianach ul. 3-go Maja 6, przyjmuje do klasy pierwszej za 
pisy uczennic, które ukończyły 13 lat | 
Przynajmniej 4 klasy szkoły powszechnej. 

Opłata za naukę 3 zł. miesięcznie, 
"ad wstąpieniu 3 zł. 

ania dołączyć 2 
i šwiadachwo setai RY wsk 

— Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” w Wilnie Mickiewi- | 
cza 13 przyjmuje zapisy dzieci wojskó- 
wych i cywilnych codzienie ód godz. 11 
do 13 do dnia'21 czerwca włącznie. 

— Lieeurn per Żeńskie S. Pietrasz- 
wny. w Wilnie przyjmuje zapisy ka 

AK Ba podstawie. świadectwa 
|. gimnaz, BS pasa rate 

1 — w kaneelarij szkoły uł Żeli, 
1—2, codziennie od ij io 

— Prywatna Vi-klasowa koedukacyjna 
szkoła powszechna im. Stefanii Świda. 

„Dziecko Polskie”, Wilno Mickiewicza 11 
mieszk, 11 „przyjmuje zapisy do wszystkich 
klas codziennie w godz. 13—15. 

Z POLICJI. 
= Mundury letnie dla policji. Władze 

policyjne wydały nowe przepisy o umun- 
durowaniu letnim oficerów I szeregowych 
P. P. Wprowadzone zosłaje letnie umun- 
durowanie nowego typu koloru zielono 
karego (khaki). Mundury te ozdobione 
będą wvpustkatni i dystynkcjami w kolo- 
rze chabrowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Katolickiego Koła Absty- 

nentów powiadamia, że dziś dnia 20 bm. 
odbędzie się Ogólne Zebranie Koła w 
lokalu przy ul. Zamkowej 8—1 o godz. 
17, na które prosi o przybycie członków 

i sympatyków, 

LIDZKA 
— Sprostowanie. W notatce z Lidy pt. 

„Hanusine Wesele udaną imprezą* — zosta- 

ło mylnie wydrukowane nazwisko osoby, 
która widowisko to przy„otowała. Brzmi 0- 

no nie Kochanowska lecz Kochańska, nau- 

czycielka szkoły Nr. 5 w Lidzie. 

— Komitet Rodzicielski szkoły pow- 
szechnej w  Ejszyszkach, uwzględniając 

ciężkie warunki miejscowych rolników w 

| okresie przednówka, pomimo zakończe- 
nia akcji dożywiania dzieci „i cofnięcia 

przeź komitet powiatowy kredytów, sa- 
morzutnie kontynuuuje akcję dożywiania. 
Grono pań dożywia w tej .chwili 160 naj 
biedniejszych dżieci z własnych  fundu- 
szów. | i : ‹ 

— Walny Zjazd Pow. Org. Kół Gospodyń 

Wiejskich. W dniu 20 bm. o godz: 1t'w 

pierwszym terminie i o godz. 12-ej w drugim 

bez względu na ilość obecnych członkiń w 

sal: starostwa powiatowego odbędzie się do 

roczny Walny Zjazd Powiatowej Organizacji 

Kół Gospodyń Wiejskich. Na porządku dzien 

nym jest sprawozdanie z działalności, uch-* 

walenie planu pracy i budżetu na następny 

rok oraz dwa referaty: o Iniarstwie i o współ 
pracy POKGW z PWiWF. | : 

— Likwidacja Komitetu Pomocy Zimo 
wej. Onegdaj odbyło się w lokału Zarzą 
du Miejskiego likwidacyjne posiedzenie 
Miejskiego Komitetu Pomocy Zimowej. 
Bilans w dochodach zamyka się kwołą zł. 
26.993 gr. 54. a 

Pomocy w nafurze wydano na kwołę 
zł. 19.217 gr. 98. ё 

Z pomocy Komitetu korzystało 670 ro 
dzin w tym 2/3 rodzin zarejestrowanych 
bezrobotnych | 1/3 ubogiej ludności. 

Dożywiano w czasokresie od grudnia 
do kwietnia 910 dzieci. : 

— Wóz Pogotowia Sanitarnego w Barano 

wiezach. Straż Pożarna wykańcza obecnie 
wóz sanitarny, który oddany będzie do uż :- 

ku publicznego jako wóz pogotowia ratunko 

wego. Wszystko wykonywane jest we włas- 

nych warsztatach  mechaniczno-stolarskich. 
|  — POŻAR. W Nowej Myszy wybuchły 
onegdaj niemal jednocześnie w dwóch krań- 
each miasteczka pożary. Na pomoc wezwano 

zmotoryrowany oddzisł straży pożarnej z 

Baranowicz, który pod kierownictwem nacz. 

Awinowiekiego pożary przy pomocy miejsco 

wej straży zlikwidowała. 

— Polewanie ulie. Miejscowe władze ad- 

ministracyjne wydały rozporządzenie na 

podstawie którego właściciele domów i pla- 

ców obowiązani są do polewania ulic 3 razy 

dziennie. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNART YŃSKIM. 

Dzisiaj w niedzielę na przedstawieniu © 
godz. 4.15 po cenach propagandowych po raz 
esiatni komedia „Zabiję Ją...“ 

— Wieczorem o godz. 8,15 po cenach 
zniżonych komedio-farsa „Pani Prezesawa*. 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w niedzielę fascynująca amery- 

kańska sztuka sensacyjna „ ja, która 
zsbiła* w tytułowej roli wybitna artystka 
scen warszawskich Janina: Piaskowska. W 
popisowej roli salonowego apasza Wacław 

„cibor. W dalszych rolach E. Ściborowa, Haj 

damowicz, Staszewski, Detkowski. Reżyseria 
Wiskinda. Ceny zniżone. Ze względu na in- 
teresującą treść j świetne wykonanie sztuka 
cieszy się dużym powodzeniem. i 

ża 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*.. 

› — „Ptasznik z Tyrola* klasyczna, pełna 
bogatych i wartościowych melodyj operetka 
Zellera ukaże cię dziś o godz. 8,15 wiecz. 

". Ceny miejsc zniżone. й 
— Dzisiejsza popołudniówka w „Luini“, 

Dziś o godz. 4-ej pp. po cenach propagan- 
dowych ukaże się świetna operetka klasycz- 

„na „Baron Cygański", 

— Ada Sari w Wilnie. Jedyny recital 
znakomitej śpiewaczki Ady Sari, zapowie- 
dziany na dz. 6 lipca w. „Lutni* wzbudził 

powszechne zainteresowanie. K 

„ W. celu należytego przygolowania 
warunków spływu organizowanego przez 
Związek Strzelecki na trasie Zułów—Wil- 
no w czasie od 14 do 18 lipca r. b, wyło 
niony został komiłeł organizacyjny spły- 
wu w następującym składzie: 

Przewodniczący Komitetu mjr. Fruziń- 
ski Stanislaw, instruktor WF i PW 1 i 19 
dyw. piech. 

Zastępca — mjr. Niedzielski Edward, 
komendant rejonu P. W. KOP. 

Kierownik Spływu — Okręgowy Z. S$. 
Piłłner Józef, komendant Podokręgu Z.   S. — Wilno. ; 

Kwatermistrz — st. komp. Z. S. Korol- 

  
    

*sklego I złożył w. policji meldunek, Ilu- 

' aufobusowej. 

"bilet zaznaczając, że ma wysiąść przy 

„detektorowych zł. 6. 

.|..,.4). Basisówna Ludwika, 2) Gajdelis Ma- 
| „mert; 3) Gobis Michal; 4) Matkiewiczówna 

„nie, „ul. Šw.. Jacka -Nr. 2 poszukuje MAI- 

il-gi Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
<a Zułów — Wilno 

' kiewicz Czesłók, komendant 

Dokoła zatargu 
W ciągu kilku ostatnich dni ba- 

wiła w Wilnie Ministerialna Komisja 
Rozjemcza z Warszawy. Komisja mia 
ła za zadanie zlikwidowanie zatargu 
w miejskiej komunikacji autobuso- 

wej. ' 
Członkowie Komisji odbyli szereg 

w „Tommaku““ 
konferencyj w Inspektoracie Pracy, 
w Województwie, Magistracie oraz z 
przedstawicielami robotników i: Dy: 
rekcji „Tommaku”. ^ ` : 

Swoje wnioski j*orzeczenia Komi- 
= zakomunikuje w najbliższym cza 
sie. : 

_ Sekretarz 772 osadzony na Łukiszkach | 
Zatrzymany onegdaj ż polecenia pro- | 

kuratury sekretarz ZZZ w Wilnie, Aboinik 
został wczoraj, decyzją sędziego śledcze- 
go, osadzony w więzieniu na Łukiszkach. 

Abolnikowi zarzuca się rozagitowanie 

Czy Teatr Miejski mieści się 
przy ul. šw. Jacka ? 

- Ażesor Dyrekcji P. K. P. w Wilnie, p. 
Witold Ciszewski, zam. przy ulicy Wiwul 

sirujący bolączki miejskiej komunikacji 

P. Cieszewski wsiadł na placu Kate- 
dralnym do autobusu trzeciej linii i nabył 

gmachu Teatru Miejskiego na Pohulance. 
Konduktor wyraźnie © tym słyszał. Wy 

dał bilet i resztę. 
W chwili jednak kiedy autobus mijał 

wylot uł. Teatralnej od strony M. Pohulan 
kl (z powodu remonfu jezdni na W. Po- 
hułance, autobusy kursują uł, M. Pohulan 
ką), konduktor nie tylko nie zatrzymał ma 
szyny,,ale zmusił pasażerów w tej liczbie 
l p. Cieszewskiego do odbycia podróży 
do ul. św. Jacka, nie zwracając uwagi na 
profesty. 

Czyżby konduktor „Arbonu”* sądził, 
że feafr Miejski mieści się przy ul. św. 
Jackai : (<). 

Odszkodowania 
za bezprawne korzystanie 

z urządzeń radiowych 
Ustalona: została wysokość - grzywien, 

które ściągane będą od osób: bezpraw= 
nie korzystających z urządzeń radiofonicz 
nych. Odszkodowanie na rzecz przedsię- 

biorstwa wynosić-ma równowaiłość 6-mie- : 
sięcznej oplaty radiolonicznej. | | - 

W ten sposób posiadacze aparatė 
radiowych — lampowych, obok zwykłej 
kary uiszczać mają tyłułem odszkodowa 
nia złotych 18, zaś posiadacze aparatów 

Groźba dyzenterii 
Na terenie Wileńszczyzny zanotowano 

już pierwsze w tym roku wypadki zacho- 
rowań na dyzenierię. Dla przeciwdziała 
nia tej chorobie, która w okresie letnim 
może łatwo przybrać rozmiary epidemicz 
ne ma być przeprowadzona odpowiednia 
akcja propagandowa. 

Tecoraczni »biturienci 
Gimnazjum im. Witolda Wielkiego (lite- 

wskiego) w Wilnie: 
1) Baublisówna Maria; 2) Czenis Jan, 3) 

Dmuchowski Szymon, 4) Górski Konstanty 5) 
Karazija Leonard-Giedymin, 6) Kruszas Jan, 
7: Łapińska Aldona - Adela; 8) Ławrynowicz 
Bronisław; 9) „Marcinkanis Władysław; 10) 

Matulewska Jadwiga; 11) Misiura Jan, 12) 
Romanowska Aniela, 13) Serenczyk Piotr; 
14) Saulenas Stanisław; 15) Staponin Hilary; 

16) Szłapelis Skajstutig i 17) Żurawski. Ro- 
muald, ZX Н 

+; Gimnazjum litewskiego w Święcianach: 

Auūstazja; 5) Rymszelis Jan i 6) Żukówna 

Weronika; As Šias 

Towarzystwo.Gšwialy Zawodowej w Wil- 

STRA CEGLARSKIEGO na czas 2.5—3 
miesięcy, który by potrafił przeprowadzić | 
kurs ręcznego wyrobu cegły i wypalenia 
w piecach polowych. Posada: do obięcia 

"od _ zaraz, 

powiału 
Grodzkiego Z. S$. Wilna, 

Sekretarz — Paw Jan, referent W. F. 
Związku Strzeleckiego. 

Pocieszającym objawem jest duże za- 
inteersowanie spływem wśród młodzieży 
wiejskiej, zamieszkującej wioski i miaste 
czka położone wzdług trasy spływu. Or- 
ganizałorzy wśród innych zgłoszeń ofrzy- 
mali już kilkanaście z wiejskich oddzia- 
łów Z. S. 1 od młodzieży wiejskiej nie 
stowarzyszonej. Ponadto napływają zgło-_ 
szenia z innych dzielnic kraju m. in. zgło- 
szono udział 2 kajaków z Gdyni.   

strajkujących  roboiników wodociągowo- 
kanalizacyjnych I namawlanie ich do cżyn- |- 

* dzisiejszą, uknzał się ni w pięć ni w  dzie- 
nych wystąpień przeciwko łamistrajkom. 

W mieszkaniu. aresztowanego. ptzepro- 
wadzono również ścisłą rewizję. / (e) 

Pierwszy kurs: zielarski 
sg 

w Wilnie 
Ze względu na opłakany stan zielarstwa 

w Polsce Wileńskie Koło Towarzystwa ,05 
wiaty Zawodowej w. porozumieniu z. Polski. - 

Fcmitetem Zielarstwa. organizuje w. Wilnie 

pod protektoratem prof. USB dr. Jana Mu- 

szyńskiego i pod kierownictwem doc. USB 
dr Wacława Strażewicza Pierwszy "Kurs Zie 

lauski, koncesjonowany przez. Ministerstwo 

WR i OP, który by przygotowal zastę Indzi 

wykwalifikowanych do racjonalnej produk- 

cji zielarskiej. "= 

Kurs zaczyna się. 10-go -lipca. br.,, trwać 

będzie 2 i pół miesiąca, obejmnje 120 go: - 
dzin wykładów i 306 godzin ćwiczeń i wy- 

cieczek. Po ukończeniu kursu odbędą się eg. 

zamina, na mocy których będą wydawane 

świadectwa ukończenia kursu. Na kurs 

mogą być "przyjęci kandydaci powyżej lat 

18 bez różniey płci. Do podania o przyjęcie 
nrieży dołączyć życiorys, oraz dokumenty 

stwierdzające wykształcenie przynajmniej 
średnie ogólne lub zawodowe, stosunek do 

służby wojskowej, świadectwo lekarskie oraz 

zaświadczenie z odbytych praktyk w zakre- 
sie rolnictwa. ® 

Wpisowe wynosi 15 zł. — płatne przy 

zgłoszeniu. Koszty utrzymania 1 mieszkania 
w Wiłnie miesięcznie około 60 zł. 

Podania składać należy do dnia 5 lip- 
ca.br. pod adresem Tówarzystwo Oświaty 

Zawodowej Wilno, ul. Św. Jacka Nr. 2 tel. 
7.145, tamże bli į macje # 

PLUSKWY 
tępi radykalnie pod gwarancją 

- Zakła: fekcviny 

Fumigatore- Cimex 
Wilno, z. z-to Jerski 3—5, tel. 2277 

| KINALFILMY 
„JAK WAM SIĘ PODOBA” — „WÓDZ 

CZERWONOSKÓRYCH' 

(Pan). 
Z pośród grzechów kardynalnych, |a- 

kie kinemałografia popełniła wobec Szek 
spira — „Jak wam się podoba” nie jest 
najcięższym. 

Podoba się może dlałego, że... nie- 

wiele ma z Szekspira, Szkoda, że reżyser 
nie posunął swojej inwencji do skrócenia 
długich monologów i recytowanych epi- 
zodów, które wbrew swoim filozoficznym 

przeznaczeniom — na filmie nużą. Daleko 
poza ogólną łeatralną tonację wybiega 
doskonała młodziutka Rozalinda (Elżbie- 
ła Bergner), podkreślająca poezję szłuki 
| ożywiająca zarazem jej akcenty aktual- 

ne. Przekorna | pełna uroku w podwój- 
nej roli — o mały włos nie ożywiła na- 
wet starych wypłowiałych makiet. | 

'Wakacyjnym obyczajem — tym razem 
nawet dla typowo wakacyjnej publicz-- 
ności—pokazano nam drugi film. Wbrew 
tytułowi I żywej reakcji ze strony licznie 
obsadzonej galerii — film ten nie ma nic' 
wspólnego z egzołyczną bzdurą. 

Prosta logiczna fabuła t rzadkó pięk- 
ne plenerowe zdjęcia słańówią doskonałe 
odprężenie po spreparowanym Szekspi- 

rze. W szlachełny wątek akcji zupełnie 
niepotrzebnie wplecono dziecko, które 
wykazało świetną musztrę, ale wbrew za- 
mierzeniom — nikogo nie rozłzawiło. 

Na program trżech godzin : składają 
się jeszcze frzy zapowiedzi, chaotyczny | 
reporłaż ze Zbaraża I Interesujący, choć 
niemłody, Pai. Wab. 

    

  

Wiadomości. radiowe 
W PERSPEKTYWIE TYGODNIA. 

Oto tytuł ciekawego felietonu radiowego 
który wygłosi Tadeusz Bulsi. wicz w niedzie- 
lę, 0 godz.: 13.00. 5 

FILM PRZED MIKROFONEM. 
Dla tych „którzy w niedzielę, o godz. 14.40 

nie będą w kinie, red. Tadeusz Cieszewski 

„wyświetli* przed wileńskim mikrofonem 

film imaginacyjny, udźwiękowiony przy po 

mocy żywego słowa i ilustraci muzycznej” 

кк U : 

WILEŃSKA KAWA PRZY MIKROFONIE 
W niedzielę od godz. 18 do 20 Rozgłośnia 

Wileńska nadawać będzie bardzo rozmaico 

ną audyeję. P. Olga Olgina i M. Wawrzko: * 

5y dzień wyścigów konnych z TOTALIZATOREM “77741 

*torowi tego artykułu: marzy się st 

"rolnych, Dialog rolniczy; 

"inž. Glatmana Z 

Ч 
——— 

  

Nožycami przez prasę 

nowogródzką 

Czego oni chcą 
, dstnieje w Nowogródku taki tygodnik, 

'kióry nosi nazwę „Życie nowogródzkie". Ce 

chą 'charakterystyczną tego pisma jest to, że 

redaguje je faktycznie jeden z urzędników 

„wydziału społeczno-połitycznego Urzędu Wo 

. jewódzkiego w Nowogródku. 

Okoliczność ta bynajmniej nie przyczy- 

"fifa" się do jego" popułarności. 

- W. numerze. ostatnim, datowanym datą 

więć, artykuł wstępny, poświęcony osobie 

"itSżego nowogródzkiego korespondenta i na 

L „pismu. Artykuł nosi wszystkie cechy 

paszkwil. i naprawdę poważnie się zasta- 

nawiamy, czystej całej sprawy nie skierować 

na drogę sądową. Ale w tej chwili mniejsza 

© to! Głowimy się raczej nad rozstrzygmię- 

ciem zagadki o co właściwie chodzi. Komu 

zależało na tym, aby raptem sfingować taką 

ńapąść. Czym: dłużej nad tym, gię. zastana- 

wiamy, tyl bdrdziej wydaję się ham, 

T 

      

naszego” korespondenta Nowogródku i 

stąd taki gwałt o.. datę otwarcia Muzeum 

Mickiewiczowskiego „a. przy okazji „napad na 

kolegę po fachu. Е 

A fe, jak to nieladnie, Panie M-n. 
Pel-mel. 

„RADIO 
NIEDZIELA, 20 czerwca 1937 r. 

8.00 — Sygnał czasu i pieśń poranna; 

8.03 — Dziennik poranny; 8.15 — Gazelka 

roln.; 8.35 — Na swojską nutę; 8.50 — ln- 

formacje rolnicze dla Ziem Pėinocno-Wšch, 

9.00 — W 18-tą rocznicę powrotu do kraju 

IV, Dywizji strzelców gen. Żeligowskiego. | 

w 

Nabożeństwo podczas którego grać będzie. 

orkiestra wojskowa i chór. 10.00 — Tran- 

smisja z Pola Mokotowskiego Ogólnopolskie 

gc Kongresu Młodej Wsi; 11.57 — Sygnał 

czasu i hejnał; 12.03 — Tatry — koncert w 

wyk. ork PR pod dyr: Mierzejewskiego z 

udz. M. Janowskiego (śpiew): 1300 — W per 

spektywie tygodnia — felieton Tadeusza Bul 

siewicza; 13.10 —Koncert rozrywkowy; 14.40 

Z filmu na film — seans imaginacyjny w 

opr Tadeusza Cieszewskiego; 15.08 — Audy 

cja dla wsi: Przegląd rynków produktów 

Pogadanka sport. 

16.00. — Melogie i tańce mazurskie. 1036 

Chór szkoły powszechnej w Pelikanach; — 

16.40 — Słynni soliści; 17.00 — Cytryny sy 

cytijskie — komedia Luigi Pirangello: 17.30 

* Reportaż ź życia; 17.50 Start balonów do za 

wedów o puchar Gordon Benetta — рач R. 

Walczaka; 18.00 — Kawa. przy, mikrofonie. 

Wyk.: ork. wileńska pod dvr. Władvsława 

Szczepańskiego z udziałem solistów W prze 

rwie ok. 18.55 felieton ..W delcie Dunaju"; 

2000 — Audycja świetlicowa — Jak ludzie 

nauczyti się pisać i drukować — Po£. Adama 

Rerwałdta; 20.10 —  Wieczorynka —W 

świetlicy żołnierskiej”: 20.35 — Wiadomości 

spertowe: 20.40 — Przegląd polityczny: — 

20.50 — Dziennik wieczorny; 21.00 Przerwa; 

9:.10 — Konkurs na Galapagos — Kukulka 

Wileńska w oprac. Tadeusza Lonalewskiega 

i Tadeus7a Szeligowskiego;; 21.40 — Trans 

misja z fragmentu meczu piłkarskiego Kra- 

ków—Berlin; 21.50 — Reportaż z narodowe 

0 turnieju tenisowego o mistrzostwo Pol- 

ski, 2155 — Wiad. sportowe: 22 05. — ‚Коп- 

cert soWstów: 92.55 — Ostatnie wiadomoś: 

c: 23.00 — Program na poniadz. 23.05 — 

23.80 — Koncert życzeń. 3 

PONIEDZIAŁEK, dn 21. czerwca 

6,15 — picśń poranna, 6,18 — gimn. 

6,38 — Muzyka z płyt; 7,00 — Dziennik por. 

7.10 — Muzyka z płyt; 7.15 — Audycja dla 

poborowych; 735 — Muzyka z płyt; 8.00— 

11,57 — Przerwa; 11,57 — Sygnał czasu i 

hejnał; 12.03 — Dziennik połudn.; 12.15 — 

Chwilka LOPP; 12.25 — Tańce stylowe; 12.40 

OA warsztatu do. warsztatu — audycja po- 

święcona warsztatom wytwórczym  instru- 

mentów muzycznych; 13,33 — 14,05 — Muz. 

popularna; 15.00 — Chwila jazzu; 15.10 — 

Życie kulturalne miasta i prowincji; 15.15— 

Wiosna grecka — nowela Hanny Malewskiej 

15.25 — Z operctek: Lehara; MWiado 184855 ia 
mcšci gospodarcze; 10.08 — Bajki,dlajdzie- 

ci —opowie a 

  

M. Maszyński; 16.15 — Meski 

chór ukraiński im. Łysenki; = Anas 
len i automatyczny szachista  — ie 

ta; 170 — Koncert solistów; 17.50 Co 

się dzieje w naszym ogródeczku 

wygł Janina Galkėwna;' 13.00 — „Co słychać 

w Szyłanach?* dialog o nowej elektrowni 

inż. Bogusławskim; 18.15 — 

Suita baletowa Głazunowa; 18.40. — Bragram 

na wtorok: 1845 — Wiadomości sportowe; 

8.50 — Reportaż z Targów Gdynskich;— 

49.00 — Przygoda'w Korpusie Kadetów; — 

*19,40 — Propagujemy naukę pływania; 19.50   i i sportowe; 20.00 — Kalejdoskop | 

= piesi 783 Areas ` 9045 — Dzieunik 

wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 

21.60 Cztery rzeczy w Polsc słyną —and. 

muz. literacka; 21,45 — O roku ów — Po-- 

czątek księgi XI „Pana Tadeusza"; 21:55 — 

Kencert wieczorny w wyk. ork. pod dyr. M. 

Mierzejewskiego z udz I. Cywińskiej; 22.50. 

Ństatnie wiadomości i komunikaty; 23.00— 

23.30 — Tańczymy. W przerwie ok. 23,10 

ia 

wiez beda czarowali swoim głosem. ..Wesołe 

drobiazgi* opowie Karol Wyrwicz-Wichrow 

ski, grać będą: duet fortepianowy pp. L. Ho 

reckiego i I. Stołowa, orkiestra  jazzowo- 

smyczkowa pod dyr. Wł. Szczepańskiego i 

jazzowa pod dyr. Alberta Mackiewicza. Do 

dajmy, że Olga Olgina będzie śpiewała po 

włesku, hiszpańsku, angielsku i po polsku. 

„Kawa” odbędzie się, oczywiście, z udziałem 

publiczności, która z pewnością tłumnie za 

pełni studio. 2 = 

POS:



„KURIER WiLENSKI“ x da. 20. VI. 1937 | 
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DOKTÓR MED. 

Zygmunt 

; | : Kudrewicz 
й GR E weneryczne, 

“r skórne I moczopłcio- 
WIELKI 8 we ul. Zamkowa 15, 

PIĘKNYCH tel. 19-60. Przyjmuje 
TANICH od 8—1 i od 3—8. 

TRWAŁYCH DOKTOR 

POŃCZOSZEK Zeldowicz 
Choroby skórne, 

4 
weneryczne, Syfilis. 

Kosówm — KIEKIS! эазвы WS, 
p rojų 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

с skėrne, weneryczne, 
SĘ narządów moczowych 

: й od godz. 12—2 1 4-7 

ь ; k i ul. Wileńska 28 m. 3 

Mie LATO sg” ROWER — 3455. „RADIO-MOTOR“ WELKA 10 = 
spędzisz : ` dobry wybór w f-e 99 : : Wilno, tel. 24-01 | DORTÓR. MED, 

po = Ronin" = : J. Anforowicz- 
' Szczepanowa 

а = LA НЕ į Choroby skórne, wa- 
: = ‚ myśleć o zdrowiu, tym y н 

‹ Dwuletnie żeń skie Nigdy nie jest za PÓŹNO 5eraziej” jeżeli" cierpisz | | Kto szlachetną | „ygpczę kobiece, 
: i na chorobę: nerek. pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej prze- duszę ma ) 14-7 

ŽAS R . "'miany materii, na bėle artretyczne, czy podagryczne, wzdęc e brzucha, Ten muzyki wartość | 'Zamkowa 3—9 

a odbijanie słę lub skłonność do obstrukcji — Pamiętaj, że niady nie у zna, = я ; 

a : Ы в са — Бейз\е га рбёпа о ile używać będziesz ziół moczopędnych „DIUROL“, | | Kupi dzieciom а 

„E. | : ПН które zapobiegajo nagromadzeniu się kwasu moczowego I in. szkod- : „Fibigera“ DOKTOR 

(ZPR | „= е Е 8] liwych dla zdrowia substancyj, zatruwających organizm —Dziś jeszcze Satysfakcja z niego Bilumowicz 

Pa AS Ž * kup pudełeczko ziół „DI(IRÓL*, a gdy przekonasz się o dodatnich szczera > 

* Związku Pracy. Obywatelskiej Kobiet w Wilnie skutkach ich działania, zalecać będziesz swym znalomvm_ Sposób Kalisz, Szopena 9. Choroby weneryczne, 

   
   
   

  

   

  

   

czenie gimnazjum nowego typu 

utrzymania 45 zł. miesięcznie). 

HELIOS | 
SAM 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje do dnia 30 

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. 

В: Przygotowuje absolwentki do prowadzenia i organizowania go- 

spodarstw zbiorowych przemysłowysh i społecznych. (hotele, pensjo- 

naty, bursy, szpitale i t. p.) Oraz rodzinnych. | : 

"Liceum korzysta z praw państw. liceów zawodowych. 

WARUNKI PRZYJĘCIA: 1) Wiek od 16 do 24 lat, 2) a) ukoń- 
lub 6 klas gimnazjum 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. | 

Przy Liceum czynna jest bursa żeńska. (koszt całkowitego | 

sierpnia r. b. 

  

Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną swobodę? 
Odpowie na to film w-g powieści laureata Nobla Sinclaira Louisa 

DODSWORTH 
fikcja rozgrywa się w najpiękn. krajach świata oraz na największ. okręcie „Qween Mary" 

  

V rol. gł, Walter Huston, Ruth Chaterton, Mary Astor i Paul Lukas, Nad progr: AKTUALIA 

Teatr Rewii 
ul, Ludwisarska 4    

na czele zespołu teatru „Rewia”, 

Dziś i dni następne. " 
rewla w 2 ch częściach 18 obrazach=p.t.c 

„HOCKI-KLOCKI" 
z Rowozaangażowanymi siłami: KOLAN Kalinowskim i znakomitym trio Ostrow- 

o 

— Pełna humoru I satyry 

czątek o godz. 7.15 1 9.30, w niedz. od 6-ej 
  

  

PrY WI KANN Dziś wielki nowoczesny dramat szlonowv p. t. 

SWIATOWID| GODZINA POKUSY 
W rol. gł: urocza Lida Baarowa i niezrównany Gustaw Froehiich. Film porusza za* 

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

    
! ysuwa ból, pieczenie, nobrzmienie nóg, zmiękcza 
+ odciski, które po tej kqnieli dają się usunąć, nawet” 
, paznokciem. Przepis życia na opakowaniu, 

  

  

   
           

IS CE 
EA 

  

jaj V 
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, 
ogłoszeniadit p...  .. . 

2) Przy komunikowaniu nam O 
zmianie adresu - prosimy podawać 
obok adresu nowego także i adres 

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJĄ: 

"Od Administra 

  EEA 

Wojsko, organizacje wojsko- 
wagal wei sportowe, szpltale, wię- 

zienia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 
stowarzyszenia, ochronki. itp. 

й NOWOOTWARTA 

CHRZEŚCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

„Wilno, ul. Wleika 27 m. 6. 

- Przyjmuje zamówienia na wykonanie 
- wszelkiego rodzaju ubiorów i bielizny 

  

_ Przetarg” 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III 

| Grodno, zawiadamia, że .n'a 30 czerwca i 6 
"lipca 1037 r. w lokalu O. U. B. III w Grod- 
nie przy ul. B Maja 8, odbędzi się przetarg 

„| nieograniczońy na' roboty" «dowlane, insta 
«lacy jne wod-kan. i elektryczne w N. Wilejce, 

'|-Podbrodziu, Grodnie i Mołodecznie. 

Szczegółowe ogłoszenia o przetargu uka 
żą się w „Monitorze Polskim" i „Il. Kurie. 
tze Codziennym“ w Krakowie, 

Okręgowy Urząd Bu >wniectwa Nr. III 
5 w ` Grodno, 

  

  

| dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
| ratorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, lecz według miejscowości 

poeał i. 1.7 r „aa | 
3) O przerwie i zaprzestaniu pre 

numeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- |. 
cznie pismo pod naszym adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto“. 

  

Dziś poczatek o qodz, 2:ej. 

w najlepszym swoim 

2) Tragedia 

  

użycia na opakowaniu Oryginalne ZIOŁA „DIUROL* GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) sprzedają, apteki i składy apteczne. | 

  

DWA filmv w jednym programie: 

„Elžbieta l[Bergnei 
poecie „JAK WAM SIĘ PODOBA" 

  

Kino MARS| 

2) Przepiękna ope- 
retka filmowa 

OGNISKO | 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Prywatne Dokształcające 

й KURSY 

„WIEDZA“ 
"> Kraków, ul. Pierackiego 14. 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra 
kowie, oraz w drodze korespondencji, z: po- 

mocą, przystępnie i wyczerpująco, 9praco: 

wanych skryptów, pragramów i miesięcz- 

nych tematów, do 
1) egzaminu 

typu, 
2) z zakresu I i II kl. gimn. nowego us- 

troju, - 
3) do egzaminu z 

nowego ustroju, oraz 
4) dó egzaminu z 

czechnej. . * A i 
Przyjmują wpisy na nowy rok szko'ny 

1937—38. ‚ Só; 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. 

UWAGA! Uczniowie kursów korespon- 

dencyjnych otrzymują co miesiąc oprócz 

całkowitego materiału naukowego, tematy z 

6-ciu głównych przedmiotów do opracowa- 

dojrzałości gimn. statego 

4-ch klas giran. azium 

7-miu kl, szkoły pow 

nia Nadto obowiązkowe egzaminy bądają 3 

razy w ciągu roku szk. postępy uczniów. 

  

  

DARMO przez „całe LATO 

„„przechowujemy SI 
„powie nam obecnie do 

naprawy. Beż *haprawy — 
przechowanie 5 zł. za lato. 

Skład Futer ŚWIRSKI 
Wilno, Niemiecka 37, |-e p., 
telefon 8-28. (Wysyłamy gońca). 

         
    

    

Film gozwolony dla 

my "FUTRA | 

pace „Wódz czerwonoskórych" 

Dziś DWA filmy w jednym programie: 

KREW NA MORZU (iii) 
W ro sch aiównvch' Harry Baur iwan Mozżuchin. 

s JUILIBK AŚ po Że Ceny popularno 

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

Liliana Fiarvey 

POZNALI SIĘ W MONTE - CARLO 
w pięk. filmie 
mi'osnym 

Pocz. senasów o 6-ej, w niedz 1 św. © 4-ej 

osób od lat 14-tu 

Ogłoszenie 
Zarząd Więzienia w Łidzie zakupi w dniu 

26 czórwca 1937 r. z przetargu nieograniczo 

nego w większych. ilościach. mąkę żytnią ra 

zową, mąkę żytnią pytlową, mąke pszenną, 

kasczę jęczmienną, pęc. «, ieszmień, groch 

polny, fasolę, ziemniaki jada" >, cebulę, c- 

sencję octową, pieprz czarny, liście bobko- 

we, mleko, chieb pszem.v oraz słomę żytnią 

prostą. К 
Bližszych informacyj udziela kancelaria 

więzienia 
Lida, dnia 14 czerwca 1937 r. * 

* Naczelnik Więzienia 
(© 7. Karbownik 

Aspirant Straży Więziennej 

Przetarn 
Zarząd Miejski w liowugrodku 

szym ogłacza przetarg ofertowy na 
żawienie rzeźni bydlęcei. na okres 
roku. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 

r. b o godz. 12-ej w lokalu Zarządu Miejs- 

kiego * я Ę 

Oferty należy skladać w h. >ertach zapie 

czetowanych i „alakówan7ch w sekretariacie 

Zarzadu Miejskiego, naipóźniej do godziny 

1130 dnia 25.VI. r. b. Do oferty należy dołą 

czyć kwit kasy miejskiej na złożenie wadium 

w wvsokości 1000 zł ы 

Szczegółowe warunki przetargu można 

pizejrzeć w. sekretariacie Zar du Miejskie 

go w godzinach urzędowych 

(- ) P. Sianožęcki 
Tymezasowy Przeloožuy 

gm. m. Nowogródka | 

  

niniej- 
wydzier 
jednego 

(—) Br. Sanowski 
Sekretarz. ' 
m. Nówosródek, du. 
Nr. V 465/98. || 

| WĘGIEL kamienny Górnośląski, KOKS, 
* ‚ , DRZEWO opałowe 

po. cenach konkurencvinvch „poleca 
nowootwatzana firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WILNO, ul. Zygmuntowska 24. — Tel. 26 82. 

moi 

  

  

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

odda w dzierżawę 

ogród owocowy. 
Cena przystępna. ko 

  

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

"Tanio. Informacje: ul. Zakretowa 15 m. 6,   godz. 15—17. 

Ceny niskie 
Dogodne spłaty 

Przedstaw.: N: Kremer 
Skład Forteplanėw 

Wilno, Niemiecka 19 

Do sprzedania 
duży drewniany dom 
w Niemenczynie, kry 
ty dachówkami w do- 
skonałym stanie, przy 
lesie. Wiadom.: Nie- 
menczyn, Kościuszki 

9—1, tel. 10 
wzmaki zie ARCE 

Ziemię 
sprzedam niedrogo 
za gotówkę w Jero- 
zolimce przy ulicy 
10.000 m*. Informacje 

Wołokumpia. letnisko 
d-ra Lewina Fain, 

tel. 16 57 

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

godz. 15—17 

0d dn. 15 lipca 
potrzebne mieszkanie 
2 pokoje i kuchnia 
(pożądane ż wyqod.) 
Oferty pod nr. 15 do 

Kurjera Wileńskiego 
— 

0О МУУМАЛЕСТА 
duży ładny pokój ze 
wszystkimi wygodami 
Zygmuntowska 22—1 

  

  

DO WYNAJĘCIA 
3-pokoj. mieszkanie 
z kuchnią nowóczes- 
ną | przedpokojem, 

słoneczne, c'epłe 
ul. Słowiańska 2 

  

MIESZKANIE , 
2 pokoje, ' kuchnia, 
łazienka, wszelkie wy- 
gody, wolne 01 po- 
datku—do w: naięcia 

Tartaki 34-a 

  

LETNISKA 
nad samvm teziorem 

MIRDZIOŁ. 3 ki. od 
Naroczy. Miejscowość 
sucha : i malownicza. 
Jedzenie obfite | do- 
bre. Łódki, kajaki, ry- 
„bolėstwo; arzybobra- 
nie, Adres: Firko, Wo- 
toczėk, poczta Mia- 

dzioł 

  

LETNISKO 
— pensjonat w maj. 
Kamionka, półtora 
kim.'od' st.. Kamion- 
ka kolel Wilno—Mo- 

: & “į „| Iodeczno. Las, rzeka, 
1LVI. 1937 r. + | |] kaskadówki. Zgłosza- 

nia: poczta Ostrowiec 
k/Wilna. Ludmiła Ma- 

twiejewowa 

  

LETNISKO 
nad jeziorem 

2zł. 50ar. dziennie 
Wiad.: Mostowa 3-a 
m. 23 (dom spėldz) 

  

Sprzedawcy 
Jarmarczni, odousto- 
w, na ruchliwych u- 
licach, placach w ca- 
łej Polsce poszuki- 
wani. — Rewelacyjna 
nowość masowego 
zbytu w każdej miej- 
scowości, — Zarobek 
najmniej 30 zł. dzien- 
nie gwarantowany. — 
Zgłoszenia: Kraków,   Wiślna 4 — 9. Dom 

Nowości   

skórna I moczopie, 
„Wielka 21, te! £21 
Przyjm. od 9—1 i 3—8 
  

DOKTOR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skėr. i moczoplciowe 
Szopona 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 | 4—8 

  

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rana 
do 7 wiecz, ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 róc 
Oflarnej (ob. Sądu) 

  

AKUSZERKĄ 

Śm:ałowska 
oraz Gabinet Kozme- 
tycz. odmładzanie ce- 
ry, usuwanie zmóarsz. 
czek, wągrow, piegów, 
brodawek, łupieżu, 

usuwanie tłuszczu z 
bioder I brzucha, kre- 
my odmładzające, 

wanny elektr, elek- 
tryzacja. Ceny przy- 
stępne Porady bazpla 
tne. Zamkowa 26—8 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i elektryzačja 
ul. Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec) 

  

zał 
Polecamy... 

Francuzkę,  świetuą 
nauczycielkę, na wieś. 
Doskonałe rezultaty, 
najlepsze połecenia./ 
Adres w Administęacji, 
która wskaże -osoby, 
nie mające dla, niej 
sdość siów uznania. 
Jantszowie Ostrowscy 

Nauczycielki у 

   

  

  

  

`Бопу, .wychowawczy- 
nie I wszelkiego ro- 
dzaju službę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun--; 
duszu: Pracy w-Wilnie 
Poznaūska:2, telefon 
12-06, czynne оё 9. 

8-do 15-ej 

  

Płacimy 
każdemu od wiersza 
za nadesłane prace 
dla naszego: pisma. 
Warunki. współpracy 
po nadesłaniu zracz- 
ka 25 gr. „Tempo“, 
Katowice, Kochanow- 

“ skiego"5 * 

Student U.S.B. 
poszukuje - kondycji 
na wyjazd. w okresie 
wakacyjnym. Łaska- 
we oferty kierować 
do Kurjera Wileńsk, 

pod „Solidny“ > 

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

Lekcje 
rysunków i malarst- 
wą udziela Pracownia 
G'upy Absolwentów 
U $.B., 'ul. 3 Maja 
9 m. 10 od g. 9—14 

  

  

   

  

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

na wst, w miejscowościach, gdzie nie mu 
arzędu pocztowego ant agencji zł. 250. 

   CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gi., w tekście 60 gr, 
„za tekstem 30 gi, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. za. wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/. Układ ogło= 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem I0-łamowy. Za treść ogłoszeń I ru» 
brykę „nadesłańe* reakcja nie oapowiada. Aaministracja zastrzega sobie prawy 
zmiany terminn. druku ogłoszeń 1. nie-przyjniuje. zastrzeżeń miejsca. Ogło- 

szenia są przyjmowane w godz. 4.30 — 16301 17. — 19. © 

Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida; ul. Zamkowa 41 °° 

© Baranowicze, ul. Narutowicza 70 

Т Oddziały: 
Konto P,K.O. 700.312 sta 4 ” : " 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4.. 

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

Administracja: tel. 99—czynna „od godz. 9.80—15.30 | Prezedstswiciele» Kleck, Nieśwież, Słontm, 
Drukarnia: tel: 3-40. Redakcja-rękopisów ale zwraca. || Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka. 
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