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' šie do waganow i wyjazdu na front 

"gł; tak prędko; 

kaukaska znalazła się w-Smoleńsku; 

" skimj "wprawdzie, 
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Blaczógo Goizzawiam w Rosi 
przetrwał rok 1920? 

Rozmawiałem z jednym z byłych 

wojskowych carsk. armii, Polakiem, 

który stojąc wobec grozy 

przez rozstrzelanie w roku 1920 słu- 
żył w armii bolszewickiej, jako ofi: 
cer sztabowy. : 

„Dwa fakty w jego opowiadaniu 

były szczególnie interesujące. | 

Pierwszy — to chwiłe po zajęciu 

przez ńmasze wojska Kijowa. Została 

ogłoszona wówczas amnestia dla by- 

łyca carskich oficerów. Uderzono Ww 

nutę patriotyczną. : 

W wielkiej sali Szkoły Wojskowej 

w Moskwie gen. Brusiłow ze łzami 

w oczach przemawiał do oficerów 

służby czynnej i tych oficerów, któ- 

rzy na skutek amnestii wyszli z więć 

zeń i kryjówek deklarując swą 

współpracę z armią sowiecką. Gen. 

Brusiłow odmałowując grozę sytu- 

acji, w jakiej znalazła się Rosja, wsku 

tek postępów wojsk polskich, wspo- 

minał historyczne fakty; Psków, W. 

Łuki, Kłuszyn; padały nazwiska:-Ba- 

tcrego, Żółkiewskiego, Władysława 
TY, Okazało się, że Rosjanie dobrze 
mają. historię p umieją, gdy Urzęba, 

sie mmniejszać znaczenia triumfów 

polskiego: oręża. 

Przeciw Polakom bolszewicka Ro- 

sja zwerbowała wszystkie: swe siły 

tie w imię rewolucji wszechświato-” 

mej i innych ideałów międzynarodo- 

Wego proletariatu, ale przede wszyst- 

kim w oparciu o patriotyzm narodu 

rosy jakego. 

Armie bolszewickie, które odnios- 

ły świeżo zwycięstwa nad wojskami 

białych generałów, występujących 

przeciwko władzy | bolszewickiej, 

wzmocnione rozproszoną poprzednio, 

a teraz na nowo zmobilizowaną kad- 

rą dawnej carskiej armii zostały rzu- 

cone na front zachodni. 

Połaków, którzy w tym czasie słu 

żyli w arinii bolszewickiej pozosta- 

łono na innych frontach, 

Mój rozmówca pozostał na Kau: 

kazie. Pamięta on dzień w sierpniu 

1920 r., w kłórym codzienńy tajny 

komunikat o sytuacji na frontach' po. 

dawał: 3 

„Zawira w czetyre czasa utra na- 

szi wojska zanimajut Warszawu”. 

Jednakże garnizony stojące na 

Kaukazie nie doczekały w spokoju 

godz. 4-cj rano. Już o godz. 2-ej w 

nocy wyrwał je ze spokojnego snu na 

-gły. rozkaz niezwłocznego ładowania 

zechodni. 

„Naszi wojska biegut iz pod War- 

szawy” — brzmiał nowy tajny komu- 

nikat. I rzeczywiście, wojska te bie- 

a' kółeje sowieckie | 

działały tak wolno, że zanim armia 

już w tymże Smóleńskń trzeba ją by“ 

ło użyć nie dla walki z wojskami pol 
ale dlo „usmire- 

nja bieżencow”. 

A był tam i zresztą w całej Rosji 

wówczas taki bałagan i taki diich pa- 

rem dla wojsk polskich aż po "Ural. 

Dlaczego wówczas wojska polskie za- 

trzymały się, dlaczego w marszu poś- 

sigowym idąc za wojskami bolszewic 

šmierci | 

  

  

już mój rozmówca nie potrafił sobie 

wytłumaczyć. 

Ale RAR doaododciie potrafiliby 

te wytłumaczyć owi biali generało* 

wie, którzy powstali przeciwko wła- 

dzy bolszewickiej i wszyscy kolejno 

przez wojska bolszewickie zostali po- 

bici. 

Historia lego ciekawego okresu 

dziejów, kiedy to z chaosii wyszło 

szereg nowych państw niepodległych 

i powstała z martwych Polska — no- 

tuje próby nawiązania porozumienia 

pomiędzy Piłsudskim a białymi ge- 

rerałami: I oni i On walczyli przeciw 

ko łemiu samemu wrogowi, to praw- 

da, ale biali generałowie nie chcieli 

wówczas zrozumieć, że carska Rosja 

jóst już całkowicie zamkniętą kartą 

że nowy porządek jaki w Europie wy 

lenia się z chaosu musi zmazać daw- 

„no. winy, zadość uczynić wyrządzo- 

nym krzywdom. Biali generałowie 

chcieli występować w charakterze ła- 

skąwych dobróczyńców Polski, poz- 

wałając wojskom polskim walczyć 

obok siebie, a nie dając wzamian żad- 

PARYŻ, (Pat). Kilka dn, dzielą- 
cych od zwołanego na czwartek posie 

dzenia komitetu neinterwencji, prze- 
znaczyły koła dyplomatyczne Londy 

mu i Paryża na znalezienie formuły 
kcmpromisowej między stanowiss 

| kiem, Anglii i i Francji a kontrpropozy 
cją Włach i i Niemiec. 

- Francja i Anglia — pisze prawo- 
'cowa „L'epoque* — przyjmą rozsąd- 
ny kómproms, który jednak musi uw 
zględnić jch żywotne interesy ma mo- 
rzu Śródziemnym. W każdym razie 
Niemcy i- Włochy musze da ćtym ra- 
rem że swej strony dowody dobrej 

Ramunta wypawiada 
Franejį'ukiadhandlowy 

PARYŻ (Pat) — Szereg dzienników 
bukareszteńskich donosi, że rząd rumuń- 
ski ma zamiar wypowiedzieć francusko- 
rumuński układ handlowy. Powodem te- 

ci we frankach francuskich, nie zdołała u- 
zyskać zamiany tych wierzytelności we 
frankach na funty. 

Odprężenie w stosunkach 
sowiecke-japoeńskich 

Kwestię posiadania wysp 
rozstrzygną dypiomaci 

"TOKIO (Pa!) — Agencja Domei stwier 
dza, że sytuacja na Amurze uległa odprę 
żeniu w związku z tym, że oddziały so- 
wieckie opuściły zajęte ostatnio wyspy. 
Wobóc tego jednak, że Sowiety mają pre 
fensje do posiadania tych wysp i teryto- 
rium Kań Szan Tzu, sprawa ich przynależ- 

"ności musi być Amikydoiia w drodze 
rokowań dyplomatycznych, Z dawnych 

że wyspy: te należą do Mandżurii. Sowie- 
| ły w swoim czasie też stały na słanowis- 
ku, że jest to. terytorium - mandżurskie, 
gdy w roku 1929 zwracały się do władz   У0г zle przyczyniły się do obalenia 

władzy bolżeęwiokiej w Rok tego 

mandżurskich z prośbą o pomoc przy” 
zwalczaniu wystąpień białogwardyjskich ; 
mm z odda na- Amurze, 

  

  "aych zobówążań, tymezasem syłuacja ! 

była wręcz odwrotna. To nie oni, mło | przez sam fakt pogromu wojsk bol- 

Francja i Anglia sua kompromisu 
i czekają od Niemiec i Włoch dowodów dobrej woli 

  

go jest okoliczność, iż Rumunia, która po: 
siada we Francji poważne wierzytelnoś- 

  
przedwojennych map rosyjskich wynika, |   

da armia polska wówczas miała pra- 

wo występować w roli dobroczyńcy 

narodu rosyjskiego, i w je, mocy by- 

łc jak to przyszłość pokazała albo 
zmieść bolszewizm z powierzchni, a!- 

bc pozostawić Rosję jej. własnemu 

lesowi. 

W roku 1920 jesienią, gdy już zre- 

sztą nie było białych generałów, Mar- 

szałek Piłsudski wybrał tą drugą ©- 

wentualność. Naród rosyjski nie miał | 

wobec Polski żadnych zasług. Miat 

ciężkie, niczym nie dające się zmazać 

w%iny nagromadzone przez blisko dwa 

wieki. Tyranię gorszą od tyranii ca- 

rów, w jaką popadł po rewolucji 1917 | 

r., zawdzięczał samemu sobie, Nie 

było żadnej dobrej racji abyśmy się 

mieli wówczas mieszać w sprawy ro- 

syjskie, tak, jak to miałó miejsce ża | 
czasów Żółkiewskiego. 

Bolszewizm był naszym sprzymie- 

rseńcem tak, jak jest sprzymierzeń- 

cem każda zaraza tocząca organizm 

wroga. 9 
Naród rosyjski tej zarazy sam nie 

potrafił przezwyciężyć _ mimo dużej 

pomocy, jaką otrzymał od Polski 

woli. Opinia francuska ze szczegól-. 
nym zadowoleniem przyjęła oświad- 
czenie min. Edena o utrzymaniu za 
wszelką cenę niepodzietności Hisz-. 
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„łuej równinie euro-azjatyckiej.   

szewickich pod w arszawą i. nad 

Niemnem. ; * : 

Dalsze gady anizowanie trupa ów- 

czesnej naródow ej Rosji byłoby z na- 

szej strony iekkomyślnością, mieliś- 

my dość własnych spraw do załat- | 

wienia . 

: Bolszewizm fróeirwał rok 1920. 

Dziś gdy jest na drodze do samolik- 

widacji i gdy metody tej: likwidacji 

okrywają naród rosyjski nie mnicj- 

szą hańbą niż sam fakt tyloletniego 

trwania tyranii bolszewickiej, mamy 

prawo żądać, aby zdrowe-części na- 

rodu rosyjskiego, aby koła znajdują- 

ce się na emigracji, aby mniejszość 
rosyjska-w Polsce umiały utrzymać 

we właściwych granicach własne am- 

bicje narodowe. 
Pisałem „bardzo krytycznie o t. 

zw. ruchu eurazyjskim, szerzącym 

się ha emigracji rosyjskiej, bo nie 
wydaje mi się, aby w tej chwili na- 

ród rosyjski posiadał jakiekolwiek 

kwalifikacje do przodównictwa w ja- 
kimś państwie wielu narodów na wiel 

Za- 

sirzegalem się bardzo kategorycznie 

przeciwko prawom kuratełi narodu 
  

panii, podkreślając ze swej stro- 
ny, iż jest to. kardynalny 

Hiszpanii. 

Na morzu Srėdziemnym nie ma "okrętów 
niemieckich 

LONDYN (Pat) — Na posiedzeniu iz- 
by gmin wysunięfo szereg zapyłań w zwią 
zku z sytuacją w Hiszpanii. Min, Eden kró 
iko odpowiedział na te pytania, stwierdza 
jąc, że sprawa odwołania ochofników jest 
ciągle przedmiotem narad w komitecie 
niejnterwencji. Rząd angielski ma nadzie- 
ję,,że wkrótce. można będzie przystąpić 
do, szerszego omówienia tej sprawy. W 
odpowiedzi na inne pytania Eden stwier- 
dził, że, o ile wiadomo, na Morzu. Śród-. 
ziemnym nie ma obecnie ani jednego 

niemieckiego okrętu wojennego. Luka w 
systemie kontroli, jaka wytworzyła się u 
wschodnich wybrzeży Hiszpanii, nie zo 
słała wypełniona, poza tym jednak sy- 
stem kontroli wszędzie działa. Przypusz- 
czenie, że granica portugalska została oł 

warta nie.ma podsław. Co do daty zebra- 
„nia się komitetu nieinterwencji, Eden: oš- 
wiadczył, że niepodobna jej. wyznaczyć 
przed rozważeniem wielu ważnych zaga- 
dmień. Co do dały zwołania komitetu, to- 
czą się narady z innymi państwami. 

Wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
wpiyagły już do biurą Sejmu i Senatu 

WARSZAWA, (Pat), Biura. Sejmu 
i Senatu komunikują, że w dniu dzi- 
siejszym został złożony p. Marszałko- 
wi Sejmu Carowi wniosek o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej w związku ze 
sprawą samowolnego przeniesienia 
przez ks. metropolitę Sapichę szcząt- 

ków Józefa Piłsudskiego. 
Taki sam wniosek, podpisany 

przez senatorów hędzie złożony w dn. 
jutrzejszym p. Marszatkowj Senatu 
Prysterowi, który w dniu tym powra- 
ca do Warszawy. 

Konierencja sztabów generalnych 
-_ Polski i Rumunii 

BUKARESZT, (Pat). W niedzielę 
! dnia 4 bm. delegacja sztabu główne- 

go z gen. Stachewiczem na czele zwie 
dziłą część Transylwanii ; zagłębia 
naftowego pod miastem Płostii. W 
poniedziałek przed południem rozpo 
częła się konferencją sztabów general 
nych Polski; Rumunii, na której obe 

| cna była cała dólegacja polskiego szta 
bu-główiiegó: z gen. Stachiewiczem i“ 

| Malinowskim na czele. W“ południe 
"Ben. PaówicE wraz 'z towarzyszący | 

| polska zatrzymana została przez kró- 
la na śniadaniu. Król 'Karoł rozma-. 

mi mu oficerami przyjęty był przez 
króla Karola po czym cała delegacja 

wał czas dłuższy z gen. Stachiewi- 
, czem i attache wojskowym R. P. płk. 
Kowalewskim. Płk. Kowalewski ozna 
czony został przez króla Karola or- 
derem „Pour Ie Merite“. W godzinach - 
popołudniowych toczyły się dalsze 
obrady sztabów. 3 4 

„państwa polskiego :i 

warunek. 

Francji, o ile chodzi o jej politykę w 
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rosyjskiego nad mniejszościami na-* 

rodowymi wschodu Polski, oczywi- 

ście mniejszościami  autochtonicz- 

nymi, : 

Czynilem to ze aka na interes 

polskiej racji 

stanu na wschodze.* i 

w odpowiedzi na to „Nasze Wre- 

mia” " polemizuje ze mną w dwóch ol- 

brzymich artyk ałach pt. „Nieabasno- 

wannyja į oskorbitielnyja apasienija“ 

—- „Nieuzasadnione i obrażliwe oba- 

wy”, W artykułach tych jest wiele za- 

pewnień lojalności w stosunku do 

państwa polskiego i wiele złośliwoś- 

ci pod moim adresem. Zapewnienia 

lojalności nigdy nie zaszkodzą i čie- 

SŁĘ się, że je sprowokowalėm. Na 
złośliwości odpowiedź, odkładam do 

odpowićdniej ckazji nie chcąc wpro 

wadzač dysonansu do swego arlyku- 

łu, który traktuję zupełnie poważnie. 

© Chodzi mi g ruch eurazyjski i o 
mnicjszości narodowe nie tylko w 

Polsce ałe i w Rosji. Anonimowy au- 

tor z „Naszewo Wremioni” broni го- 

syjskiego programu narodowościowe 

'go, który jego zdaniem jest zawarty 

w ruchu eurązyjskim j ironicznie za- 

pytuje, jaki jest polski program naro 
dowościowy, Czy to jest program 

„polskiej eurazji" czy polskiej ,po- 

lono-kresowii", 

W takim postawieniu sprawy jest 

coś co mi uderzająco przypominą sta 
nowisko tych białych generałów, Któż 

rzy współcześnie z Piłsudskim poty- 

kali się każdy w poledynaa, z sma 

bolszewicką. ; 

"Jakies niezym nieuzasadnione Ro 

čiucie wyższości, któremu rzeczywi- 

Stość przeczy na każdyn. kroku. Tru- 

dro, nie dogadamy się. Jesteście super 
lojalni, ale uważacie, że tylko wy ma 
cie program narodowościowy. Zapo- 

minacie o tym, że dziś, aby jakikol- 

wiek program wasz był realny musi. 

go akceptować Stalin. Czy j to nie 

stanowi żadnej przeszkody? : 

Nie wiem, jak to sobie wyobra- 

żacie, ale osobiście wyr żam przeko- 

nanie, że naród rosyjski dziś nie ma“ 

prawa moralnego do sprawowania ja- 

kiejkolwiek kurateli nad młodszymi 

narodami, do żadhego przodownict- 
wa ani w eurazji, ani nawet w Azji. 

Odrzekacie się od jakiejkolwik 

chęci patronowania w Polsce mniej. 

szościom ukraińskiej ; białoruskiej. 

Bardzo dobrze, ale moim zdaniem, 

równeż dziś nie macie pod tym wzglę 
dem żadnego moralnego prawa do 

Ukraińców, Białorusinów La na te- 

renie Z. S. R. R. 

Mieliśmy dość dodwiańczek do ro- 

ku 1920 włącznie dla tego, aby nale- 

życie ocenić stosunek do Polski, am= 

bicje ; zachłanność nacjonalizmu го- 

šyjskego. Zbliža się dwudziestą rocz- 

nica bolszewickiej rewolucji w Rosji. 

Jeżeli tę datę przetrwa stalinizm w 

Moskwie talk, jak przetrwał ją bolsze- 

wizm w roku 1920, kto wie, czy to nie 

będzie zasługą tej samej, nie dającej 

się zniszczyć chęci narodu k 

go do nieproszonego patronowania 

  

innym narodom, którą w róku 1910 
przejawiali ruscy gen. względem Pot= 
ski, a dziś przejawiają na równi Sta- 

lin i emigranci rosyjscy w stosunku 

do Ukraińców i * Białońisjnów: w. z. 
S. R. R. * Piotr Lemiesz.
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„Państwo arabskie | żydowskie w Palogtynie 
jest sprawą przesądzoną 

„LONDYN (Pal) — Prasa angielska uja- 
wnia interesujące szczegóły na temat ra 
portu Komisji Królewskiej dla Palestyny, 
kióry opublikowany zostanie w czwartek. 
Według tych informacyj, zasada podziału 
Palestyny jest sprawą przesądzoną. 

Wychodząc z założenia, że obecny 
stan w Palestynie jest nie do ufrzymania 
i wymaga radykalnego rozwiązania, ra- 
por. zaleca podział kraju na 3 odrębne 
części, a mianowicie, na dwa niezależne 

_ państwa, jedno żydowskie, a drugie arab- 
skie,-oraz na obszar, :kióry pozostanie na- 
dal, stałym mandatem ytyjskim 2 ramie- 
nia kigi Narodów. 

_ Państwo żydowskie obejmować ma ca- 
łą górną j dołną 'Galileę, dolinę Jezreel, 
większą część Beizanu i 'całą nizinę nad- 
brzeżną od. miejscowości nadmorskiej na 
granicy palłestyńsko-syryjskiej Ras El Na- 
kura aż do osiedla żydowskiego Beer - 
Tuwia na południe. Północńa granica pań 
stwa żydowskiego blec ma od miejsco- 
wości. Ras. El: Nakura nad Morzem Śród- 
ziemnym wzdłuż obecnej granicy syryj- 
sko, - palestyńskiej, dalej wzdłuż rzeki Jor 
dan i jeziora Galillejskiego aż do punktu, 
położonego na północ'od miasta Beizan. 
W 'fym miejscu granica: zwraca się na za- 
chód i biegnie wzdłuż obęcnej krawędzi 
podgėiza Emek - Jezreal aż do miej- 

  

  rujė się na południe wzdłóż zachodniego * 
kra! doliny przybrzeżnej, ala omijając | 
Tuikaren, który poza. obszarem żydows- | 
kim, aż. do osiedla. żydowskiego Beer— . 
łuwia, | iworzy” od Meggido.. wąski pas, 

ciągnący 3 się równolegle z wybrzeżem o 
szerokości około 20 klm i dłigości oko- 
ło 100: klm. *Nowe- państwo żydówskie, 
kłóre .równałoby. się pod: względem ob- 

szańu: Jednej trzeciej. księstwa Walii, obej- | 
mo ałoby « kolo 225 tys „Arabėw,, nie li- 
cząć” Kidnošoi" -arabškiej w“miastach Saf- 

ė, Hajfa | Tyberiada. Miasta te 
„prawda w:skład pańsłtwarżydow 
(przez pewien: <zas pozostaną 

: іутшющщ mandałem. brytyjskim. 
Arabska ludność | łych miast nie bę- 

fazie zmuszona” w czasie trwania manda- 
łu przyjmować obywatelstwa państwa ży- 
tłowskie 

        

Wielka Brytania ołrzyma stały mańdał 
nad 'mlastami Jerozolimą, Betleem i Na- 
£aret oraz nad wąskim korytarzem między ; 
Jerozolimą i Jafłą,: obejmującym szosę 0- ' 
fez tor kolejowy, ay te dwa A: 
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Sama Jaffa wejdzie jednak w skład pań- 
stwa arabskiego. Mandat bryłyjski obej- 
muje również dwa .miastą arabskie. Ludd 
i Ramleh, , oraz obszar dookoła zatoki 
Akaba na południe. Pozostała część Pa- 
lestyny -wraz-z Transjordanią stanowić 
będzie nowe państwo arabskie. : 

Celem stworzenia tych dwuch nieza- 
|leżnych państw W. Brytania zawrze wie- 
czyste traktaty z przedstawicielami Ara- 
bów z jednej strony a organizacją syjoni 
styczną z drugiej. Państwo arabskię uzy- 
ska subsydium w wysokości, 2 milionów . 
funtów. .. szterlingów oraz nieustaloną je- 
szcze sumę, jako pomoc dla przesiedienia, 
ludności arabskiej, zamieszkałej w grani-* 
cach państwa żydowskiego. do. obszaru 
arabskiego. 

Traktaty uregulują. ten Iranzyt koleją 

  

-Aowarėw z portu 'żydowskiego Haify -do 
państwa arabskiego oraz z- Akaby i Egi- 
„piu do państwa żydowskiego. W okresie : 
przejściowym dopóki oba państwa nie zo: 
słaną osłatecznie zorganizowane, Palesty- 
na pozosłanie pod. centralną : administra- 
cją brytyjską, przy czym , obecna rada. 

Ми Kata mata ię 
NOWY YORK (Pai] —  Donoszą z 

Los Angeles do Associaied Press: Stacja 
radiowa w Honolulu przejęła o godz. 14- 
według czasu Greenwich, trzy długie sy-* 

* gnały na fali, którą pracuje aparat lotnicz 
ki Amelii Earhart. Lefniczka znajduje się- 
na ziemi w dobrym zdrowiu i'nie fraci 
nadziei na ocalenie. Doradca techniczny 
łotniczki Paul Matz potwierdził, że rże- 
czywiście stacja radiowa Panamerican Alt“ 
ways nadała p. Earhari polecenie wysła-— 

' nia przez radio trzech długich sygnałów: 
jeśli znajduje się na ziemi. Wkrótce po 
tym, sygnały takie były ane ‹ 

SAN FRANCISCO [Patj — Кц!юиача 
„Panamerican Airways“ w Honoluls do-.; 
nosi, że, wysiała ;wczoraj. o. godz..13-e]: 
depeszę pod, adresem , lotniczki Earharf z. į 
żądaniem odpowiedzi. „M. kwadrans póź-i 
niej odebrano słabe sygnały z punkiu; , 

położonego | w. połudn.-wschodniej „czę:.. 
ści wyspy Homiand, Pomimo, iż autentycz.- 

ności 3 nie RO PA: po 

  

Konferencje V van r Zeelania 1 prem. Francji 
LONDYN, (Pat). Premier van Ze- 

w drodze powr. z Ameryki wy- 
jduje dzisiaj rano w Southampton i 

przybędzie do Londynu, gdzie zatrzy 
ma się przez 24 godziny, po czym ju- 
tro rano odleci do Brukseli. 

Premier belgijski odbędzie dzisiaj 
| „abe rozmowę z premierem 

amberlainem, którego poinformu- 
je-o wynikach swojej podróży do Sta- 
nów Zjednoczonych. Premier van Zee 
land konferować będzie również z 

min. Edenem i w związku z tym w 
Londynie obiega pogłoska, że van Ze- 
eland wysłąpi w porozumieniu Z Ww. 
Brytanią jako inicjator nowej propo- 
zycji kompromisowej, która by miała 
na celu zbliżyć stanowiska angielsko 
fiancuskie z niemiecko-włóskimi w 
sprawie nieinierwenejij w Hiszpanii. 

Ze strony oficjalnej pogłosek tych 
nie potwierdzają. Jak dotychczas pod 
sławy ewentualnego kompromisu nie 
są jeszcze znane. 

Kto malował obraz Matki Boskiej w Gudogaj 
'W czasie objazdu powiału oszmiań- 

skiego konserwator wojewódzki dr. Piwo- 
cki zbadał Cudowny Obraz Matki Bos- 
kiej w Gudogaju. Obraz malowany jest 
łempero na desce dębowej wielkości roz 
łożońego arkusza papieru, odziany jesł w 
srebmą sukienkę okrywejącą szczelnie za | 
równo obraz jak i tło a pochodzącą а л 
wieku. „Głowę „Madonny zdobi piękna ko | 
rofia“ wysadzana rubinami. © 

Zdaniem konserwatora dr. Piwockiego 
obraz ten, dołąd przez nikogo bliżej nie i 

e „Spacerów po mieścia 

ieletnik į 
Wilno nie ma kefmatefizyćh” powo- : ! 

dów do narzekania na brak zieleni. Je- 
żeli są już jakieś powody: do wylewania 
żalu, fo raczej z tego względu, że od cza- 
su do czasu jesteśmy świadkami operacji fe 
wycinania Pych Loa w o śród- | 

й ; i 

  

  

mieściu. . 

Przespacerujemy się przez cieięinik. 
Piękńy ło i obszerny teren, ale- wyjątkowo 
zaniedbany. Złośliwi nazwali ogród -ten 

„małpim gajem“. Nie wiem, dlaczego. | 
Nie chtę być złośliwym; ala'mam wraże- 
nie że dlałego, ponieważ w godzinach | 
wieczornych nie każda przyzwoiła panna 
agodzi sią tymi alejami przespacerować 
«i ie będę jednak pisał co się dzieje 

| co się dzłać może w tych alejach i za- 
zlsznych alejkach pięknego Cielętnika, bo | ! 
spacer inicjują w biały dzień, o godzinie ; 
12,5gdy--z wieży katana sm się 
kajnal. . m SĘ | 
“ua šernai kolo poczty na AL Żamkó- |: 

wej czuć w powiefrzu przykry zapach 

abadany, pochodzi z 15 wieku i jest ro- 
boły rusko-bizantyjskiej, 

W drewnianym kościółku Gudogaju 
obraz ten znajduje się już od 16-wieku. | 

Dzieło to może rzucić poważne świa 
Н0 na. niezbadane dołąd dostatecznie 
dzieje malarstwa ruskiego na ziemiach 
dawnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak 
również wyjaśnić pewne analogie z ińny 

, mi obrazami cudownymi Ziem Pólnocno- 
Wschodnich. 

Karolinki | 
amoniaku. Wiemy, co ło oznacza. Nie wi- 

nak międzynarodowych znaków, 
loznaczająčyčh miejsca przeznaczone dla 
wygody publiczności. Ani trójkąta'w ko- 
łe ańi też dwóch żer, czuć tylko amoniak. 
'Zgryźliwy swąd: żaczyna wkradać śię ńia 
tylko do nosa, ale'i do' oczu. Podchodzi- 
my do Cielefnika:'Jestešmy obok gmachu. 
Urzędu Wojewėdzkiega į ul. Królewskiej. 
Tu właśnie, 'a nie "gdzie indziej umiesz- 
czono ło, co się Nazywa popułarnie ustę- 
pem. 

  

Temai fo niezbyt wdzięczny i pržy- | 
jemny do'rózwijania w 'piśmie, ale cóż, 
„kiedy trzeba, bo amoniak gryzie ocży. 
Ulicą przejść nie można. : 

To rzecz niespołykana nigdzie, żeby 
w samym śródmieściu ,żeby tuż koło Wo 

jewództwa i w miejscu, z kłórego roz- 
łacza się przepiękny widok na. Górę 
iTrzech Krzyży, słał przybyłek potrzeby 
jludzkiej: "Może sobiś słać, ale niech bę- 
„dzie przynajmniej: b: uirzyma= 

    

  

   

doradcza przy Wysokim Komisarzu zosła- 
łaby rozszerzona przez dokoopłowanie 
do niej przedstawicieli obu narodów pa- 
lestyńskich. W tym okresie przejściowym 
nabywanie ziemi przez Żydów na terenie 
państwa arabskiego i przez Arabów na 
obszarze państwa żydowskiego będzie za 
kazane: Imigracja do Palestyny żydows- 
kiej uregulowana będzie w tym okresie 
przejściowym zgodnie z możliwościami 
gospodarczymi kraju, a konirola spoczy= 
„wać będzie w rękach Żydów. Po okresie 
przejściowym spodziewane jest, że rząd 
iżłydowski starać się będzie o dopuszcze- 
nie do brytyjskiej wspólnoty narodów na 
„prawach dominium. W. Bryłania zagwaran 
łować ma ińtegralność obu państw arab« 
jskiego i żydowskiego. Z pośród zaleceń 
komisji królewskiej najosirzejszy sprzeciw 
iwywółuje wśród Żydów propozycja włą- 
czenia 'do państwa arabskiego elektrow- 
ni'pałestyńskiej, kłóra obecnie jest wy- 
łącznie'w rękach żydowskich, oraz Morza 
Martwego, gdzie kapitał brytyjski i ży- 
dowski poczynił poważne inwestycje w 
zakresie przemysłu chemicznego. 

(EMRE ŻA 

  

  

  
'wsiało przypuszczenie, że samolo! wylą- 
jdował na stałym gruncie, ponieważ jego 
Fadlostacja hadawcza jest połączona z mo 
torem. S : 

Radiostacja „Panamerican  Airwals“ 
jest przekonana, iż odebrane słabe syg” 
nały Istotnie pochodzą 'od lotniczki Ear- 
hat. Na skutek niepomyślnych warunków. 

czalnie dokładne miejsce lądowania lot- 
niezki. Wedle przypuszczeń Earhart znaj- 
duje. się na koralowej wysepce na Pacy- 
fiku. W, takim m wypadku sytuacja nie była 

4 by beźnadżiejria, ponieważ lotnicy „ktėrzy 
udali się na poszukiwania, mają ze sobą. 
śywności na 45 dni oraz aparat do desty 
lowónia” wódy motskiej. 

"SKN FRANCISCO ak — Gzanse od 
jnatezieńia” Zaginicnei lofniczki Amelii Е-° 
‚пнт *wśrażtają 'ż każdą: godziną. Stacja 
radfówa „Parametican Akways Honolulu" 
nadała końtinikat, w którym oświadcza z 
ieałą | 'słanówezbścią, że' przejęte ostatnio 
sydnały' mógły być nadane jedynie przez 
aparat: zaginionego samolołu. Odblorcza 
stacja radiowa w Honolulu zażądała od 
'Amellj Earhar! nadania czterokrośnie prze 
rywanego sygnału dia poiwierdzenia, iż 
słyszy ona. nadawane dla niej sygnały. W 
kilka minut po. tym siacja w Honolulu 
przejęła czterokrofnie przerywany sygnał 
-na. długości fal, używanych przez zaginio 
ną lolniczkę. Ustalono, iż aparat, nadający 
sygnały, znałduje się mniej więcej w od 
ległości 200 mil. na wschód od wyspy 
'Howland. Wszyscy rzeczoznawcy twierdzą 
zgodnie, że przerywzne sygnały nadana 
być. mogły Jedynie przez Amelię Earhari. 

UDPAET ASS 

    

Nabianė, zabytęk historyczny w 

'Nowogródczyźnie, zamek Gasztołdów 
w. Gieranenach, gm. -lipniskiej, roz- 
pada się już niemal zupełnie. Przed 

„ kilku tygodniami runął z góry w fosę 
, pajwiększy-szczątek muru, zwietrzałe 
ga. naskużek: braku opieki. konserwa 
torskiej, która wypływa z braku do- 
statecznych kredytów na zabytki kre- 
sowe. 

Przy sposabności wspomnieć na- 

my. Stwierdzić .może każdy przechodzień, 

iż polo jest kanalizacja, że brak dezyn 
Nie należy. | również do żadnej 

lorzyj smności, gdy się widzi wychodzą- 
cych hadzących do tego przybytku lu 
dzi poprawiających dolną garderobę, 

„Jeżeli nie słać nas było na pochowa- 
nie łej ubikacji w ziemi, fo w łakim razje 
'"rzeba było wybrać inne miejsce. Zrobio- 
no jednak błąd. Ale błąd zawsze można 
jeszcze naptawić, Jeżeli już nie może być 
'mowy o skasowaniu w tym miejscu tej 
śjnwesłycji to naležy pomyśleć o wpro- 
wadzeniu takich urzadzeń dezyniekcyj- 
«nych, które by umożliwiły przejście przez 
„ogród bez zafykania nosa. 

  

  

     
Muszę jednocześnie nadmienić, że 

jest ło wysoce egoistyczne załatwienie 
sprawy: przeznaczyć ubikację wyłącznie 

"dla mężczyzn. 
j Nie zamierzam bynajmniej kruszyć ko 

pii o prawa dla płci pięknej, ale jeżeli 
„robię dygresję, ło tylko dlatego, żeby 
zwrócić uwagę, że dna jest mankamen- 
tów. 

Komisja saniłarna powinna w: tej spra- 
"wie. rabrać-'głos. Amoniak, chociaż nie 
„jest żadną trucizną, to wszyscy wołeli- 

I byśmy nie mieć z nim:do:czynienia. 

afmosterycznych nie zdełano odcyfrować 
ezęści 'sygnałów, oznaczających przypusz . 

  

  

Wszędzie „wrogowie ludu" 
MOSKWA (Pat) — Robotnicy fabryk 

nOktlabr” i „Proletarij* zatruli się kieł- 
basą pochodzącą z masarni Noworosyjs- 
kiej. I tu również wykryto zbrodniczą rę- 
kę „wrogów ludu". Śledztwo wykazało, 
Iš dziatalį tam „wrogowie ludu", którzy 
doprowadzili do tego że w masarni pa- 
nował brud, maszyny i stoły nigdy nie 
były myte, w lodówkach nie było lodu, 
koiły do gotowania kiełbaty nie były ni- 
gdy pobielane. Wszystko to, jak zazna- 
czają „Izwlestia“, działo się na oczach 
wydziału zdrowia, państwowej inspekcji 
sanitarnej I wydziału milicji, mieszczące- 

go się w jednym podwórzu z masarnią. 
W sprawie fej prowadzone jest śledztwo, 

MOSKWA, (Pat), Wczoraj pod, 
przewodnictwem Kalinna odbyło się' 
posiedzenie prezydium rosyjskiego 
centralnego komitetu wykonawczego. 
Na posiedzeniu ty mbyła rozpatrywa 
na sprawa kazańskiej rady miejskiej, 
która, jak stwierdzomo, nie zreorgani 
zowała swej pracy w duchu nowej 
konstytucji. Prezesa kazańskej rady 
riiejskiep Aksenowa 
oddać pod sąd. ° 

Polska przystąpiła do protok. londyńskiego. 
LONDYN, (Pat). Ambasador RP. 

złożył dziś w Foreign Office notę, 
zgłaszającą przystąpienie Polski. do 
protokułu londyńskiego z dn. 6 listo 

pada 1936 r., dotyczącego Migdzynas“ 
rodowego uregulowania sprawy wob * 
ny łodzami podwodnymi. 

Wyniki plebiscytu -w Iriandii 
DUBLIN (Pat) — Plebiscył w sprawie 

konstytucji irlandziej który odbył się jed- 
nocześnie z wyborami, przyniósł, według 
komunikatu, opublikowanego o godz. 2 

w nocy, następujące rezukłały: 409.770 na 
rzecz konsłyłucji j 331.356 głosów prze= 

De Vaiera zwycięża w Wybarach 
DUBLIN (Pat) — Według osłałnich o- 

„bliczeń, partia de Valery uzyskała w wys 
borach parlamentarnych 60 mandatėw, 
parlia opozycyjna Cosgrave 41, Partia Pra 

Мак samolotów powstańczych na Walencję 
WALENCJA (Pat) — Agencja Havasa 

donosi: Ubiegłej nocy 80 syren zaalar- 
mowało mieszkańców Walencji, w chwili 
gdy reflektory odkryły kilka: eskadr pow- 
siańczych samolotów, unoszących się nad. 
miastem. Równocześnie otworzyły ogień 
wszystkie znajdujące się w mieście bałe- 
rie zeniłowe. Semolóły pa: wym. 

  

dlwko konstytucji. s. 

cy —11, niezaležni — 8. A Aa 
Plebiscyt-w sprawie kėnstylueji dal; 

473.217 głosów za- AE i A O“ i 
przeciwko. 

  

софа}у się po pewnym czasie, nie zdąż” 
żywszy zrzucić bomb w śródmieścia, Lu-'" 
dność miasta zachowała zimną krew, ża 
stosowując się do wszystkich ią 
wydanycł na wypadek ałaku lotniczego. 
Straty, wyrządzone przez bomby samoło= ' 
tów „zrzucone na przedmieściach są nie- 
znaczne. = 8 <аа 

   

Anglia nie odpowiada za statki w Santander 
LONDYN (Pat) — Z londyńskich kół. 

idyplomaiycznych donoszą, że brytyjskie. 
ministerstwo handlu zawiadomiło angiel- 
skie siatki handlowe o niebezpieczeńswie, 
na które są „awe w okolicy, portu 

Santander. Brylyjska floła będzie w dała” 
szym ciągu ochtańiać statki handlowe; ? 
lecz tylko na pełnym morżu, a Me — jak ! 
ło zreszlą bylo dotychezas — "ha hisz- 
p wodach aa З 

Okrety hiszpańskie 1 milionowym ładunkiem 
aresztowały władze holenderskie 

HAGA (Pat) — Na redzie przed Vlis-. 
singen holenderskie władze... prokuraier- 
skle zaaresztowały statek anglelski „Thor- 
pehalł* którego ładunek składał się z pa 
pierów wartościowych i kosztowńości war 
tości około miliona guldenėw, pochodzą 

` __ 
z powodu przeprowadzki 

Restaur. „BUKIET”. 
nie będzie |. czynna do chwili 
otwarcia nowego, luksusowego lokalu 

przy ul. Mickiewicza 9 
An 

   

    
   

  

Ruiny -zamku Gasztołdów w Gieranonach 
"| FOZSypulą się 

leży, że z zapomnianymi ruinamj te- 
go zamku łączy. się wspomnienie o 
jednej z najpiękniejszych: postaci w. 
dziejach naszych, o królowej Barba- 
rze, która zanim została królową 
przez poślubienie Zygmunta Augusta, 
była żoną Stanisława Gasztołda, wo- 
jewody nowogródzkiego, i w tym wła 
śnie zamku spędziła 4 lata swego ży- 
cia. (Pat.) 
    

     A teraz przerzućmy się na krańce, 
miasta. 

Jesteśmy. na Zwieczyścu. Mijamy dk 
zwany Młynek i drapiemy się na pierw- 

'szą górkę, prowadzącą na Karolinki. Nie 

.przekroczyliśmy jeszcze obrębu wielkiega 

miasta Wilna. Karolinki są przecudne. To 
druga Szwajcaria, Szkoda, :że nie są tu- 
taj skierowywane wycieczki. turystów, przy 
'jeżdżające do Wilna. .Po tych przecud- 
nych alejach, prowadzących dzikimi brze. 
aami Wilji, można chodzić godzinami. 
Dostać się jednak do tego. prawdziwego 
raju nałury nie jest łatwo. Trzeba przejść 
przez trudne do opisania brudy. 

Z lewej strony mamy głęboki rów. W 

rowie tym znaleźć można wszystko, cze- 

go dusza zapragnie. Są tu słara kapelu- 

sze, Powykrzywiane pantofle, garnki z:jed 

nym uchem. Jakieś rupiecie, które: mogły 

by być. ozdobą zbiorków Pluszkina. Są 

również koście zdechłych psów,  konl, 

kur I t. p. Nędzarze chodzą po tych po- 
bojowiskach i metałowymi prętami „ba- 

dają teren”, wyciągając coś od czasu do 
czasu. Biedny łaki. człowieczek ma worek 

na plecach | zatroskaną minę. 
Nie - wiem :jednak,. dlaczego zgodwóji 

się tu: właśnię swywązićsbrudyć Jeżeli. ko- 

  

cych z banków prywatnych w Bilbao I wy 

wiezionych przez czerwonych przed zaję 
ciem miasta przez wojska gen. Fraūcos 
Wraz ze staikiem „Thorpehall“ opužcily | 
Bilbao jeszcze dwa inne staik! 7 kosztow 
nościami.  Statkł te zostały zatrzymane 
przez władze francuskie w porcie La Ro: 
<chelle. „Thorpehali” natomiast zdołał do 
trzeć na wody terytorialne holendeiskie, 
gdzie czekał na dalsze dyspozycje I gdzie 

w międzyczasie, na skutek inierwencji pe; 

wnego adwokata francuskiego, przedsta= i 

wieiela banków w Biłbao, i konsula: ans: 

glelskiego we Vlissingen, prokurator ho* ! 

lenderski statek zaaresztował, Statek po-': 

zostaje pod ostrą kontrolą policji hołem.; 

derskiej. Zalodže, składającej się: z Hisż-'' 

panów, nie wolne opuszczać pokładu. W; 

porcie holenderskim znajdują się poza 

tym dwa statki hiszpańskie „Marie Błvira* : 

tł „Sendeja”, pochodzące z Bilbao I wię 

zące ładunek rud mineralnych. Statki te! 

wyruszyły w drogę przed zajęciem Bil- 

bao przez gen. Franco. Po upadku Biłe. 

bao kapifłanowie ich przesz na stronę po . 

wsłańców, co spowodowało wśród mary ' 

narzy, wiernych rządowi baskijskiemu, 

bunf. Kapitanowie odwołali się o pomoc ' 

do Policji holenderskiej, która wysłała na * 
statki posterunki policyjne p uirzy- 

mania spokoju. # 

      

žeby jak najprędzej ja 

ten wąwóz, .to cóż prostszego, Jak; 

porecmieć się z saperami, którzy przyjdą ; 

z łopatami i w dniu przymusowych śwta; 

czeń w okamgnieniu wyrównają teren: 

'Można również to samo zrobić z bezro= 

bolnymi. 
. 

Wawėz jest długi i głęboki. Śmiociem 

fak prędko tego się nie" zniwelujė, bo 

przecież gałganiarze workami też coż, 

niecoś wynoszą. 

Tutaj widocznie o ca  loisgo chodzł,, 

O co? Może na to pytanie odpowiedzą: 

czynniki miarodajne. Wolelibyšmy usły+' 

szeć przedłem zdanie Zw. Propagandy. 

Tur. s potem dopiero -zdanie Samorządu. 

1 fułaj jest szerokie pole.do działania, 

dła komisji sanitarnej. sy 

Teraz rozumiem, dlaczego na Karon" 

ki nie są skierowywane wycieczki zamiej» 

scowe. Nie można przecież nikomu poż 

muś chodzi o to, 

| kazać łakich brudów. Przechódząć trzeba 

wstrzymywać * oddech. Wałą zapychać 

dziurki od nosa | uzbrajać się w ciemne 

okulary. 
Na Karolinkę można jednak dostać   się przez Zakreł, ala o połączeniu Karóż 

linek 1 a: w = „> 
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„KURJER WILEŃSKI" 6,VIL 1987: r. 

W prowincjonalnym kociołku 
LIST MR. 1. 

Szanowny Panie Redakiorzel 

W. n-rze 163 z dnia 22.V1 br. Pańskiego 
poczytnego pisma ukazał się artykuł pod 
tyt.:  Osieteczna kompromitacja wichrzy- 

cielj w Szczuczynie, gdzie jestem kilka- 

krotnie jmiennie wymieniony. 

Nie chcąc korzystać z przepisów pra- 
sowych, w celu prosłowania fakiów nie- 
prawdziwie opisanych, w przekonaniu, że 
Redakcja nie odmówi zamieszczania ni- 
niejszego mego listu, mającego za cel u- 

stłalenie prawdy. 
$ Zajście, kłóre miałem z P. Pacewiczem 

przedstawione jest w cytowanym ariyku- 

le, jako napaść z mej strony, powodem 
kłórej to napaści rzekomo był wniosek 

© uchwaleniu na Walnym Zjeździe O. Т. 
| KR podziękowania staroście powiało- 

wemu p. Kowalskiemu. 
Tymczasem istołay powód į przeb'eg 

zajścia był nasiępujący: 
P. Pacewicz w czasie Walnego Zja- 

zdu w przemówieniu odezwał się w nastę 
pujący sposób: „Tu są ludzie odznaczeni 
Krzyżami, którzy z Żydami j za żydowskie 
pieniądze robią akcję przeciw p. staroś- 
cie Kowalskiemu”. 

Miałem wszelkie powody sądzić, że 
słowa te są skierowane przeciwko mnie, 

gdyż jestem odznaczony krzyżami: Virtu- 
tl Militari, d-rokrotnis Krzyżem Walecz- 
nych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i t. d. 
i na zjeździe prosiłem o głosowanie 
wniosku o podziękowanie dla p. -Kowal- 
skiego — Starosty Powiatowego w Szczu 
czynie za rzekoma zasługi, -fymsamym 
sprzeciwiając sią proponowanej akla- 
macji. 

Po zamknięciu zebrania i wyjściu z sa- 
fi posiedzeń na korytarz zwróciłem się do 
p. Pacewicza z prośbą o podanie imien- 
ne kogo tyczyły się jego zarzuty, gdyź 
na sak nie byłem jedynym odznaczony! 
krzyżami, > 

Na odmowną i w dodałku brutalną 
bdpowiedź p. Pacewicza nie pozostało 
mim nic innego, jak zareagować czynnie 
w formie spoliczkowania oszczercy. To 
samo uczynił i p. W. Berdowski, również 
kawaler takich samych krzyży w chwili, 
gdy p. Pacewicz rzucił się na nas z za- 
miarem bicia. 

Groźba samosądu zebranych nad na- 
m! jest zwykłym wymysłem i nawet sam 

agronom Koźliński nie przypisuja so- 
b zupełnie zasługi zimnej krwi | uchro- 
nienia nas przed takowym samosądem, a 
więc jest tendencyjną przesadą, gdyż nic 
podobnego nie miało miejsca. 

Tak wyglądało zajście w świetle praw- 
Wy. Zarzuty wichrzycielstwa, pałkarstwa 
It. p. podane w omawianym arłykule po- 

zostawiam bez odpowiedzi „jako podpi- 
sane wiele mówiącym za siebie pseudo- 
nimem „Sic”. 

Jeżeli chodzi o osobę samego p. Pa- 
gewicza, nazwanego w artykule „ogrono- 
mem”, to takowy x łaski p. starosty Ko- 
walskiego jest instruktorem rolnym, acz- 
kolwiek nie skończył żadnej, nawet naj- 
niższej, szkoły rolniczej lub ogólno- 
kształcącej, posiada w drodze darowizny 
folwark około 40 ha, a w latach 18, 19 i 20 
nie uważał za stosowne pójść z nami bro- 
nić Ojczyzny i zdobywać krzyże, aczkol- 
Wiek miał ku temu najlepsze warunki i 
możności, nie będąc obarczonym żadną 
rodziną, rodzicami tak jak my, ktėrzy po- 
szliśmy wówczas na „Arudy i znoje“, aby 

m. Polska powstała... 
Roman Fiedorowicz 

kpt. rez. W. P. 
inwalida polski, 

trzykrotnie ranny w walkach 
o Polskę, 

R 30.VI. 1937 r. 

Na półkach księgarskich. 

  

  

LIST NR. 2. 

Szanowna Redakcjo! 
W czasopiśmie „A.B.C." z dnia 15-go 

czerwca r. b. ukazał się artykuł p. 1. „Wy 
czyny i rękoczyny Starosty Kowalskiego”, 
który jest publicznym  zniestawieniem 
przedsławiciela administracji. państwowej, 
mającym posmak paszkwilu, zamaskowa- 
nego troską. o „dobro publiczności” i 
„autorytet państwa”, 

Ogół mieszkańców powiału (Szczu- 
czyn-Nowogródzki) jesł oburzony do ży- 
wego zamachem na dobre imię starosty 
powszechnie cenionego i lubianego wła- 

śnie. za niezwykle pożyteczną działalność 
dla dobra państwa i społeczeństwa. Uwa- 
żałem przeło za obowiązek moralny być 
wyraziciełem sądu tego ogółu i w tym 
celu posłałem do redakcji „A.B.C.” ar- 
tykuł w formie listu, prosząc o jego wy- 
drukowanie. Wychodziłem z założenia, 
ża to. samo pismo, które zamieszcza infor 
macje krzywdzące p. Kowalskiego, zechce 
„w imię bezstronności wydrukować też jn- 
formacje służące obronie jego opinii. 

Ponieważ „A.B.C.' zamieszczenia me- 

go listu „w tej formie" odmówiła, zmu- 
szony jesłem zwrócić się do innych pism 
z prośbą o jego wydrukowanie w tej sa- 
„mej formie,-w jakiej go posłałem do re- 

E dakcji „A.B.C.'. Uważam bowiem za obo- 
wiązek obywatelski przeciwdziałanie: tej 
kałegorii prasy, kłóra swe szpalły otwie- 
ra na usługi jednej sirony, tej mianowi- 
cie, która pisze denuncjacje czy paszkwi- 
le ku zniesławieniu przedsławicieli rzą- 
du, bez względu na ich zasługi dla pań- 

stwa i społeczeństwa. 

List mėj do redakcji „ABC“, o któ- 
rego zamieszczenie w „Kurjerze Wileń- 
sko-Nowogródzkim" proszą  najuprzej- 

- miej, brzmiał jak. następuje: 
„Skoro nazwiska „infomałorów'”” na któ 

rych redakcja (A.B.C.) opiera swój arty- 
| kuł są ukryłe pod płaszczem jej autory- 
| łetu, czytelnicy nie mają możności wyro- 
f bić sobie sądu, czy i o ile ich informacje 

są podykkowane na prawdę troską o „do- 
bro publiczna” i „aułorytet państwa”. 
Stwierdzam z całą stanowczością, że o 
inkrvminowanych (p. Kowalskiemu) wy- 
padkach ogół mieszkańców powiatu 
Szczuczyn-Nowogródzki) nic a nic nie 
wie, natomiast wiedzą wszyscy o niżej 

| przytoczonych faktach, które uważam za 
obowiązek ludzki i obywatelski podać do 
wiadomości publicznej, aby  czyłelnicy 
„AB.C.” poznali, že tak powiem, od- 
wrołtną stronę medalu i mogli osądzić sa- 
mi bezstronnie działalność starosty ze sta 
nowiska „dobra publicznego” i „autory- 

tełu państwa”, ё 

Fakty są nasiępujące: 

1) P. Kowalski nałeży do tych naj. 
powszednich przedstawicieli administracji 
państwowej, którzy dają łatwy bezpośred 
ni przystęp do siebie wszystkim jiniere- 
santom, bez względu na ich ubiór oraz 

| pozycję majątkową i fowarzyską. 
2) P. Kowalski nie ogranicza się do 

godzin urzędowych „lecz załatwia sprawy 
do ostalniego interesanta, żeby ludziom 

pracy zaoszczędzić czasu i fatygi. 
3) Nie ma wioski w powiecie, której by 

starosta Kowalski nie odwiedził osobiście, 

nie wniknął w jej potrzeby gospodarcze, 
kulturalne i oświatowe. 

4) Dzięki słaroście Kowalskiemu Szczu+ 
czyn z brudnego i zaśmieconego młaste< 

czka stał się w przeciągu paru lat schlud- 
ną, higieniczniea utrzymaną o estetycznym 

su 
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Tę spektv bezpłatnie. Abonament radiowy 1 zł. miesięcznie. 

wyglądzie siedzibą administracji pawia- 
towej. 

5) P. Kowalski popiera wszystkie ide- 
owe organizacje społeczne młodzieży 
wiejskiej i bierze osobisty udział w ich 
zebraniach, nie szczędząc pomocy i za- 
chęty do pracy państwowotwórczej. 

6) Szkolnictwo powszechne i zawo- 
dowe cieszy się specjalną opieką p, sta- 
rosły, budzącą serdeczną wdzięczność 
społeczeństwa. 

7) P. Kowalski przez swą niazwykłą 
pracowiłość i wnikliwość w pofrzeby. lud 
ności słał się przez nią lubianym i po- 
pularnym. 

8) Zdobyła u ludu popularność pozwa 
la Słaroście zwalczać zkułecznie wpływy 
komunistyczne, idące z poza bliskiej gra- 
nicy Sowieckiej. 4. į 

W świetle tych faktėow dziatainošė sta 
rosły Kowalskiego z punktu widzenia in- 
łeresantów państwa przedstawia sią nad- 
zwyczaj dodalnio. Gdyby intormałorom 
(„A.B.C") chodziło o „dobro publiczne", 
wzięliby pod uwagą zasługi p. Kowalskie 
go dla łego dobra publicznego położo- 
ne, a nie poszukiwaliby zarzutów prze- 
ciw niemu, żeby je ogłosić w gazecie ku 
zniesławieniu zasłużonego Starosty”. 

Wprawdzie jest faktem powszechnie 
znanym, choć bardzo godnym ubolawa- 
nia, że słarosła Kowalski ma wrogów, ala 
są ło przeważnie ludzia usunięci przez 
niego z posad i stanowisk ku zadowo- 
leniu ludności, lub też tacy, kłórym nie 
podobają się surowe, a jednak słuszne 
wymagania, mające na celu służania pol- 
skiej racji słanu”. 

Tak brzmiał list do mój radakcji 
„A.B.C.“ przez nią nie przyjąty, co mię- 
zmusiło zwrócić się do Redakcji „Kurjera 
Wileńsko-Nowogródzkiego” z uprzejmą 
prośbą o wydrukowanie fego listu na 
szpalłach pańskiego poczylnago Dzien- 
nika, 

Z powažaniem 
Г Dr Henryk Bolcawicz 

mieszkaniec powiafu 
Szczuczyńskiego 

Zdecydowaliśmy się na wydruko- 
wanie dwóch listów, listów — doku- 
nientów, pochodzących z jednego te- 
reni i napisanych w krótkich odstę- 
pach czasu, aby zwrócić uwagę czy* 
telników na niepokojący objaw wyła- 
dowywania niesłychanej ilości enor- 
gii na różne rozgrywki personalne na 
wąskim powiatowym podwórku. Lu- 
dzie zatracają powoli wszelki umiar 
i poczucie wszelkiej . godmości. 
Szczycą się na szpaltach pism tym, że 
obili kogoś po twarzy i td. Н 

Zasada prania brudnej bielizny w 
gronie najbliższej rodziny tam nie 0- 
bowiązuje. Nie obowiązuje minimum 
poczucia solidarności społeczeństwa 
jednego powiatu i potrzeby występo- 
wania na zewnątrz jako jedna zgod 
na całość. Gdy tylko wybuchnie ja- 
kiś drobny konflikt zaraz idą skargi 
i donosy, intrygi j paszkwile. Społe- 
czeństwo, a przynajmniej ta jego 
część, która robi majwięcej krzyku 
przywykła do tego, że nic nie daje się 
załatwić zgodnie 'po sąsiedzku, na są- 
dzie obywatelskim, czy przez miejs- 
cowe organa samorządowe. Sprawie- 
dliwości szuka się tylko u góry, a że 
umieją jej szukać tylko co więksi in- 
tryganci i tęźsi gębacze, więc pożal 
się Boże, co to za sprawiedliwość.   

W. konkretnym wypadku, gdy cho 
dzi o powiat szczuczyński rzecz się 
ma jak następuje. Pan starosta Ko- 
walski rzeczywiście zdaje się posiada 
te zalety, które mu przypisuje p. Bal- 
cewiez. Prawdopodobnie ma i wady, 
ale ogół ludności drobnorolniczej 
miejscowej ceni w nim jego przystęp 
ność i gospodarność, a' zwłaszcza 
wdzięczny jest za aczyszczenie atmo- 
sfery samorądów gminnych. 

Zamiast narzuconych dziś na te- 
renie powiatu rządzą w gminach i ma 
ją decydujący głos ludzie, do których 
ludność rzeczywiście ma zaufanie. 
Odsunięcie od funkcyj zawodowych 
pośredników pomiędzy miejscową łu 
dnością, a administracją państwową 
różni „działacze społeczni” od niepra 
wdziwego zdarzenia gryzą palce ze 
złości i piszą paszkwile do różnych 
pism. bez żadnego wyboru. 

Wystarczy wymienić, że szpełne 
napaści na p. Starostę zamieściły ko- 
iejno „Dziennik Poranny”, „A. B. C.“ 
i „Gzyn Narodowy*. Gdyby połowa 
zawartych tam informacyj była praw 
dziwa i obiektywna p. Starost.. pewno 
by już nie urzędował. Skoro urzęduje 
to chyba bliższy prawdy jest p. Bol- 
cewicz miž paszkwilanci. 

Jak zaznaczyliśmy na początku, 
nie chodzi tu o drobiazgi. Mniejsza z 
tym, czy ma rację p. Pacewicz, czy p. 
Belcewicz, p. Trylski, czy p. Kowal- 
ski, czy p. starostą będzie urzędować 
czy zostanie przeniesiony. Prawdzi- 
wie przerażająca dopiero jest ta nt- 
mosfera, która wieje z listów, jakie o- 
trzymujemy, a nie samta treść tych li- 
stów nawet. 

Panowie, kórzy ksziałtujecie życie 
naszej wsi, czcigodna elito prowincjo 
nalma z jednej strony, a praso stołe- 
czną z drugiej strony, brochę więcej 
obiektywizmu, trochę mniej małost- 
kowości! 

Tyle rzeczy jest do zrobienia. O 
tyle spraw, o tyle inwestycyj różnych 
i innych rzeczy każdy Szczuczyn s0- 
lidannie, jak jeden mąż powinien za* 
biegać u władz centralnych bezpo- 
średnio i za pośrednictwem prasy, że 
na prawdę pora, by już przestać wza- 
Jemnie sobie liczyć zęby i krzyże za- 
sługi, a wziąć się do czegoś poważ- 
niejszego, Sie. 

3 

Przy reumatyzmie, 
ischiasie, 
podagrze można osiągnąć 
dobre wyniki lecznicze,; 
kąpiąc się bezpośrednio ' 
w oryginalnym niesprepa- 
rowanytm siarczanym pra- 
zdroju, Ten kierunek lecz- 
niczy nowoczesnej balne- 
ołogii spełnia się w zdroju 

TRENCZYŃSKIE CIEPLICE 
Informacje i prospekty: Czechosłowackie Biuro Infor- - 
macynjne Dr, J. Waldnritler, Warszawa, At. Jerozb- 

timskie 17. Tel. 2-3 0-91 

Ulęcie okropnego 
_ sadysty 

LOS ANGELES, (Pat), 32-letni dróżnik 
Albert Dyer przyznał się do zamordowania 

" dziewcząt, których straszłiwie zmasakro- 

wane zwłoki zuałeztono 27 czerwca, Mor- 

derca zwabi 3 dziewczynki do lasu i tam, po 

dokonaniu gwałtu, na stostrach Evrbit, « 

których jedna liczyła 7, zaś druga 9 lat, zą- 
mordował je, podobnie jak ich przyjaciółkę 

Janeette Stephens (0 lat). 

Władze zarządziły wzmocnioną ochronę 
więzienia, aby nie dopuścić do zlinczowasta 
Sudysty, 

KANALAS NS NEKENRISS 

Nowe gazy — nowe maski 

    

  
W związku z odkryciem przez przemysł. 
wojenny niektórych państw zachodnio-<u- - 
ropejskich nowego gazu,  atakujacego 
przede wszystkim uszy, rozpoczęło pros 
dukcję nowego typu masek gazowych, - 

; które zakrywają całą twarz łącznie z u- 
i szami. Na zdjęciu nowy typ maski. 

  
„l. K.C” musi płacić odszkodowanie | 

za kalectwo dziecka | 
W wydziale cywiłaym Sądu Okręgowego 

w Warszawie zapadł sensacyjny wyrok w 
związku z toczącą się od kilku już lat spra 
wą © odszkodowanie z powodu katastrofy 
motocykłowej w Czarnej Strudze, 

Latem roku 1934-g0 wydarzyła się kata 
strofa w czasie zawodów motocyklowych, 
Mianowicie motocyklista Źmijewski najechał 
na fotografa wydawnictwa IKC Binka. Obaj 
zostali na miejscu zabici, Rozpędzony moto 
cyk! bez kierowcy wjechał w tłum uderzając 
między innymi z całej siły, stojącego wśród 
widzów 14-totetniego chłopca Zdzisława O- 
tiołka, : i * 

Otiolek, padając doznał pęknięcia czasz 
kl. Po dłuższej kuracji udało się dziecko u 
ratować „pozostały jednak trwałe ślady w 
pestaci padaczki, jaka wywiązała się na tle 

„KAINA TYT SEWER TOW PTETE ZR RAE 

patentowanv odbiornik kryształkowy na głośnik sys- = Skotnicki. Produkcja S anodas 
D im 

Wystrzegać się bezwartościowych našladownictw. 

Warszawa, Bracka 2 róg pl. 3 Krzyży 

urazu mózgowego. z ab a: 
Rodzice Otiołka wystąpili do Sądu Okrę 

gewsgo z żądaniem zasądzenia odszkodowa 
na od wydawnictwa krakowskiego w wy»: 

sakości 200 złotych miesięcznie skapitaliro 

wanych w sumie 25.000 złotych. 

Powodowie twierdzili, że katastrofa spę 
wodowana została przez fotografa Blnka, któ 

ry. chcąc uchwycić na kliszę fragment wyś 

cigu wysunął się poza linię przeznaczoną dla - 

publiczności, 

W tych warunkach wydawnictwo mugł 
perieść odpowiedzialność za swego pracow, 

nika, —Й 

„Po kilkakrotnym odraczaniu, Sąd Okc 
gowy ogłosił wyrok, mocą którege zasądził 
na rzecz Otiołków 100 złotych miesięcznie 
od wydawnictwa „Tustrowany Kurier (6- 

dzienny”, : 
Sąd wyszedł z założenia ,że powodowie 

przeprowadzili dowód, iż winę za tragiczny 

wypadek ponosi istotnie Binek, który zresk 

tą sam poniósł śmierć w katastrofie. 

wałelskie kozlaltonie Szorogowca 
Konieczność ; wagę politycznego 

wykształcenia armii zrozumiano u 
sąsiadów Polski już dawno. Zwłasz- 
cza w Sowietach t. zw. „politgramo- 
ta”, czyli przyswajanie żołnierzom 
pewnego minimum wiadomości ogól- 
nych z dziedziny polityki gospodar- 
€zo-społecznej jest jednym z kano- 
Rów urabiania obywatelskiej polityki 
Wojska. Państwowe wydawnictwa te- 
go rodzaju sięgają olbrzymich nakła- 
dów. W Polsce pewną rolę w tym 

| łecznego, 

ste współczesnej: Autorzy tej. zbioro- 
wej pracy poruszyli najistotniejsze 
zagadnienia życia” politycznego, spo- 

gospodarczego i kultural- 
nego Polski. Siedem rozdziałów książ 
ki omawia siedem różnych dziedzin. 
A więc w formie b. przystępnej i zro- 
zumiałej jest mowa o stanowisku 

; międzynarodowym Polski w świecie, 

sensie spełnia Wojskowy Instytut j 
Naukowo-Oświatowy przez wydawni 
€twa Głównej Księgarni Wojskowej. 

zy poniżej omówione książki stano 
wią dalszy krok Instytutu nad kształ- 
teniem obywatelskich pierwiastków 
szeregowca. 

„Doradca żołnierza”, W. I N. O., 
Warszawa 1937, S. 173. 

Książka stanowi  zbióc -popular- 
> Rych pogadanek i wykładów o Pol- 

o jej sojuszach, umowach gospodar- 
czych i politycznych z innymi pań- 
stwami, o sile wojennej Polski, 
dążeniu do pokoju į t. p. 

Inny rozdział omawia sytuację 
gospodarczą kraju: rozwój przemysłu 
od chwili: uzyskania niepodległości, 
stan górnictwa, rozwój Gdyni i stałą 
troskę rządu o rozbudowę floty wo- 
jennej i handłowej. Poświęcono tak- 
że dużo uwagi życiu Polaków za gra- 
nicą oraz mniejszościom narodowym 
w kraju. Заа аОаа 

Nie zapomniane (akże'o zagadnie- 
niach, które szczególniej: obchodzą 

jej. 

  

wieś, — główny rezerwoar materiału 
żołnierskiego, mianowicie sprawy od- 
dłużenia rolnictwa, sprawy samorzą” 
du į władz gminnych, u życiu kultu- 
ralnym ji gospodarczym wsi. Omówio 
no również życie młodzieży w samo- 
rządach oraz Junackie Hufce Pracy. 

Książka jest udatną próbą jaknaj- 
popularniejszej syntezy na temat naj 
wsżniejszych spraw Polski, ze gzcze- 
gólnym uwypukleniem zwłaszcza po- 
litycznych i gospodarczych zagadnień 
dria. Pozbawiona fałszywego patosu 
czy rażących przechwałek, książka 
ta, pisana popularnie, ale inteligent- 
nie, umacnia zdrowym optymizmem 
i wiarą w przyszłość i siły państwa, 
istotnie stać się może doradcą nie- 
tylko żołnierza, ale i szerokich 
warstw. z 

E. Ginalski, „Na froncie i na ty- 
łach”, W. I. N. O., Warszawa, S. 91. 

Praca zawiera 8 pogadanek uję-. 
tych w formę opowiadań.j rozmów, 
prowadzonych. przez żołnierzy na 
froncie -z podoficerami. Traktują one 
o wszystkim tym, co jest związane z 
życiem i: potrzebami żołnierza na 
froncie, a więc zaopatrzenie materia- 

+ łowe i. żywnościowe, ewakuacja ran- 
nych, pomogę sanitarna, weterynaryj-. 
na, kulturalna i in, : 

  

Autor niezwykłe obrazowo, barw- | 
nie i przystępnie daje wyjaśnienia co 
do» wyrobu potrzebnych dla żołnierza 
artykułów żywnościowych oraz amu- 
nicji, o organizacji ich dostawy na 
front i rozdziale wśród. oddziałów. 
W ten sam obszerny sposób potrak- 
towane jest życie kuliuralne żołnie- 
rza. 

Poruszane w książce zagadnienia 
zazwyczaj w normalnych warunkach 
nie zaprzątają uwagi Żołnierza na 
wojnie. Odczuwa on je i uświadamia 
subie dopiero wtedy, gdy się okazują 
pewne braki, To też prace tego rodza 
ju są bardzo pożyteczne i pouczające 
dla żołnierza, gdyż mogą go skłonić 
do zastanowienia się i większego sza- 
nowania własności skarbowej, a tak- 
ża do poznania I oceny wysiłków ad- 
ministracyjnych i gospodarczych 
"swych dowódców jak i władz pań- 
stwowych, dbających o -jego zaopa- 

trzenie. : 

Książeczka odda duże usługi i wycho- 
wawcom żołnierza jako praca: meto- 

_dyczna i jemu samemu, jako” požy- 
teczna tektura. 

- Ada Kowalski , „100 pieśni żoł- 
nierskich*, Warszawa 1937, Główna 

Księgarnia Wojskowa, 5. 236. 
„Kulturę polską ożywiły pieśni żoł-- 

nierskie. Wycisnęły i wyciskają one: 

tyle obcych nabytków, przyjętych 
przez polskich żołnierzy z armij ob- 
cych”, słowa Józera Piłsudskiego traf 
nie położone jako motto, dostatečz- 
nie usprawiedliwiają potrzebę tego 
rodzaju wydawnietw. 

Autor, Adam Kowalski, ma za s0- 
bą duży dorobek literacki i muzycz 
ny Sam będąc żołnierzem od r. 1914 
przeżył ; odczuł wszystkie troski i ra- 
dości życia żołnierskiego w czasie 
wojny i pokoju, na różnych stopniach 
hierachii wojskowej od szeregowca 
I Brygady do kapitana W. P. Przeży= 
ciom, wrażeniom j obserwacjom, ja- 
kie z tak urozmaiconym życiem się 
łączyły dał prawdziwy i uroczy wy” 
raz w swych pieśniach. Dlatego też 
duch żołnierza polskiego wiernie się 
w tych pieśniacht odbija, gdyż płyną 
one wprost z duszy. żołnierskiej. Sło- 
wa są proste, niewyszukane, ale prze 
mawiają do serca swoją bezpošred- 
niością, brakiem sztuczności I litera” 
-tyzowania. Do strof poetyckich Ko- 
walski sam komponuje muzykę. Dla- 
tego też słowa jego pieśni doskonale 
harmonizują z meiodią. |  
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Francuz o Tuchaczewskim 
SYMPATIE. 

"Trwa jeszcze w Europie poruszenie, 
wywołane egzekucją Tuchaczewskiego | 

- jowarzyszy. Zwłaszcza Tuchaczewskiego. 
Pisma różnych krajów dzielą się z czyta- 
jącym ogółem swymi wrażeniami | reflek- 
sjami o Tuchaczewskim, Putnie i in. lu- 
dzie mniej lub więcej obznajomieni ze 
współczesną historią Rosji | mający z te- 
go tytułu mniej if więcej do powie- 
dzenia. | rzecz charakierystyczna: bodaj 
wszystkie głosy, artykuły, wspomnienia 
osobiste, refleksje, domysły, plotki za- 
barwione są raczej ciepło względem 0s0- 
by rozstrzelanego marszałka. Sączy się z 
mich raczej sympatia, raczej sentyment, 
niż złośliwa Schadenfreude z unicestwie- 
nia jednego czy jednych z tych, co nie 
tak dawno nieśll wojenną żagiew, by pod 
palić Europę | na gruzach starego regi- 

- me'u fworzyć nowy ład czy bezład. 

LEGENDA. 

"- Możnaby zaryzykować powiedzenie, 
-że wokoło osoby Tuchaczewskiego nara- 
siać zaczyna legenda. Zgodnie zreszią 
z regułą: wojak, młody bohater, sława, 
popularność I tragiczny kres. Czyż nie fak 
wyglądał — mutatis mutandis —żywot 
zdobywcy Syberii Jermaka „co podbił dia 
cara niezmierzone przestrzenie za Uralem 
I zginął u szczytu sławy, w zbrolcy rycer- 
sklej, w nurtach syberyjskiej rzeki. Czyż | 
nie śpiewa się pieśni o bohaterze pożogi 
nad Wołgą Pugaczewie, :o dał głowę 
pod topór kała A legendarny Siieńka Ra 
žin! Gdyby odebrać wymienionym posia 
clom to wszystko, co wiązało się specyti- 
<znie z jch osobowościami I rodzajem 
działalności, a pozostawić im tylko sche- 
mat ogólny: odwagę posuniętą do szaleń 
stwa, talent organiz., zdołność porywania 
za sobą tłumu | gwałtowną śmierć — to 
elementy legendy niewątpliwie okażą się 

same. Dodajmy jeszcze Jedno: krążą 
pogłoski, że Tuchaczewski nie zginął, a 

gdzieś w ukryciu. Jeszcze je- 
legendy, która głosiła, że Jer 

sweg, 

" 

ле jo kurhanu, że Stieńka 
nie zginął, że Pugaczew jeszcze się 

wi, że Aleksander | nie umarł, a ży- 
Jako pustelnik Teodor, że Mikołaj II 
został rozstrzelany f t. d. Lt. d. 

„aspekt 
wstaje 

HT
 

z
s
 

TUCHACZEWSKI W OBOZIE JEŃCÓW. 

_ Zejdźmy jednak z regionów legendy 
na grunt realniejszy. Oto poczytny ty- 
godnik paryski „Lu” zamieszcza wspom- 
nienie b. oficera francuskiego Piotra Fer- 
„van „który parokrotnie zetknął się z Tu- 
_chaczewskim w różnych okresach jego ży 
€la. Po raz plerwszy nastąpiło spotkanie 
w niemieckim obozie jeńców z czasu wiel 
kiej wojny. Jak wiadomo, Tuchaczewski, 
podówczas młodziutki porucznik carskiej 

dil dostał się do niewoli niemieckiej 
kilkakrotnie usiłował z niej się wydo- 

słać. Udało mu się to wreszcie. Zanim 
Jednak ucieczka doszła do skutku, Tu- 
chaczewski dał się bliżej poznać swym 
towarzyszom niedoli, siedzącym tak, jak 
on, za niemieckimi kolczastymi drutami 
1 wypatrującym z uięsknieniem końca u- 
dręczeń fizycznych j moralnych. Jak twier 
dzi Piotr Fervan, ponosił włedy Tucha- 
czewskiego młodzieńczy temperament. W 
rewolucji widział on rafunek dla Rosji, 
rozbitej przez armie państw centralnych 

„ toczącej się w nieznaną przyszłość. Gło 
sił też wtedy Tuchaczewski, wzorem Do- 
stojewskiego pogardę dla zgniłego Za- 
chodu, chciał odgrodzenia się Rosji od 
wpływów kultury łacińskiej, pragnął, by 
ojczyzna jego wykonała „skok w pryri- 

„tyw barbarzyństwa”, co miałoby ją od- 
„rodzić gruntownie. 
1 To był Tuchaczewski z okresu niemiec- 

kiej niewoli. Po raz drugi zetknął się Fer 
van z nim po 26 latach w Paryżu. 

"Wiele z pośród 100 zawartych w 
zbiorze pieśni zyskało już sobie po- 
pularność przez radio i z płyt gramo 
fonowych. Któż nie zna tych świet- 

„nych, jędrnych, z humorem pisanych 
Pieśni leguńskich, choćby „Legunów 
w Wilnie*, „Miała matka trzech sy- 
nów” i w. in.? Wystarczy je sobie 
przypomnieć, aby mieć gwarancję du 
żej wartości nowego zbiorku pieśni 
żołnierskich Kowalskiego. 

„Niepodległość, czasopismo po- 
święcone dziejom polskich wałk wy- 
zw oleńczych w dobie none wstantowej 
pod red. Leona Wasilewskiego, War- 
szawa 1937. Tom XV — Maj Czer- 
wiee. ' 

Šwiežo wydany zeszyt „Niepodleg 
łości” zamyka tom XV tego czasopis- 
ma. Materiał zasadniczy przygotował 
jeszcze Ś. p. Leon Wasilewski, pod 
jego więc jeszcze redakcją ukazuie 
się omawiany zeszyt. Z materiału b. 
interesującego na wyróżnienie zasłu- 
guje artykuł o działalności PPS na 
Litwie w latach 1904—07 Ciekawe 
szczegóły o stanowisku PPS wobec 
cziałalności LSD, któr * działalności   

W. PARYSKIEJ KAWIARNI. 
Rozmowa toczyła się w paryskiej ka- 

włarni. Przy jednym stoliku siedzieli Tu- 
chaczewskį 1 Fervanem, przy drugim — 
amiół stróż marszałka w postaci agenia 
poselstwa sowieckiego. W takich warun- 
kach trudno było wdawać się w zbyi 
szczerą pogawędkę. Mimo fo udało się 
Francuzowi wydobyć z b. towarzysza nie- 
dol parą ciekawych zwierzeń. 

MARSZAŁEK — ESTETA. 
Tuchaczewski nie mówił już © swym 

dawnym wstręcie do zachodnio-europe|- 
skiej kultury. Przeciwnie, nazwał swe 30 
głądy z obozu jeńców „biciem na orygi- 
nałność” | z zachwyłem się wyrażał © 
sztuce zachodniej. Mówi, że spędził cały   dzień na podziwianiu skarbów Louvre'u 
| arcydzieł rześby w muzeum Rodin'a, | 

Na zdjęciu u dołu loiniczka Amelia Ear hart obok swego samolotu, słołografowa- 
na razem z obserwałorem, kpł. Fredem Neonan | mężem Georgiem Palmer Put- 

U góry — trasa jej lotu dokoła świała. iLczby w ołokach, zaczynając od 
1-90 czerwca, kiedy lotniczka wyleciała z Miami na Florydzie, wskazują kolejna 
dni czerwca, w których lotniczka przela tywała nad poszczególnymi miejscowoś- 

ciami, aż do jej zaginięcia. 

las S i L] 

Porzucone butelki 
wzniecają požary lasėw 

nam. 

W lasach północnego Pomorza na Ka- 
szubach i Kociewiu zdarzyły się wypadki 
samoczynnego zapalania się lasów z bił- 
żej niewytłunaczonych powodów. 

Ostatnio jeden z leśników kaszubskich 
obchodząc swój rejon zauważył ciekawe 
zjawisko, kóre w dużej mierze tłumaczy 
wypadki pożarów lasów. Zauważył on 
mianowicie ilącą się trawę w parowie leś- 
nym. Ponieważ w pobliżu nie bylo nl- 

wśród polskich robotników nie użna-. 
je, wychodząc z założenia, źe.są oni 
związani wspólnymi «cechami z ogó” 
łem proletariatu polskiego. W: tym 
sensie wypzwiedział się IV Zjazd PPS 
w Warszawie, postanawiając objąć 
organizacyjnie „znaczną ilość prole- 
tariatu na Litwie, nie używającego 
języka litewskiego, a związanego z 
proletariatem polskim  wspólnością 
mowy i tradycjami historycznym". 

Numer zawiera. wspomnienia Z. 
Kisielewskiego o niepodległościowej 
organizacji młodzieżowej w I. l. 1898 
—-1901 w Galicji, relacje i dokumerty 
odnoszące się do głośnego. zamachu 
5 stycznia 1919 r. na rząd Jędrze:a 
Moraczewskiego, poza. tym ni 'druko- 
wane dotychczas listy Józefa Piłsud- 

  

  skiego z r. 1896, kronike naukową 
O rozwoju historiografii francuskiej, 
wreszcie bogaty dział sprawożdań. z 
których na czoło wysnwa się duży 
artvknł J. Feldmana „Dwa wizerunki 
cesarskich Niemiec” na marginesie li- 
stów Radziwiłłowe: i ..Pamięt- 
nikėw“ Hutten-Czapskiego. ||| 

EG 

ke 

—— 

, nów koron. Stawki są ni*wygórowane i wy: 

„KURJER WILEŃSKI" 6.VII 1937 r, 

Oświadczył, że z obu tych przybytków 
sziuki pięknej wyszedi oczarowany, 

AKCENTY POLITYCZNE. 
Rozmowa przyjaciół zjechała na tema 

fy polityczne, Tu trzeba się odnieść do 
wspomnień p. Fervan z dużą rezerwą, 
gdyż skądinąd wiadomo, że sowieccy 
przedstawic. za granicą unikają rozmów 
па № tematy, Jeżeli jednak wierzyć Fran- 
€uzowi, Tuchaczewski fłumaczył mu, że 
nie jesi germanotilem, że kocha Francję, 
że sojusz w Rapallo podyktowany był chę 
cią ekspansji bolszewizmu, gdyż dawał 
bolszewikom nadzłeję odzyskania — х 
pomocą niemiecką — dawnych granic 
zachodnich, że jednak obecnie wszystko 
się zmieniło, a Rosja musi dojść do po- 
rozumienia z demokracjami Zachodu. 

NEW. | 

  

Dia pieniędzy 
spiłowano dziecku zęby 

Młodociana gwiazda filmowa Shirley 

Temple. musiała się poddać operacji, od 

której zależało przedłużenie kontraktu z 

jedną z największych Нгт kinematogra- 

ficznych w Hollywood. Impresario jej za- 

uważył, jż zbytnie wyrośnięcie przednich 

zębów. odbiera twarzyczce Shirley jej 

dziecinny wyraz, który właśnie stanowi jej 

urok, trzeba więc było udać się do zręcz 

nego dentysty, jakich w Ameryce nie brak 

i uskutecznić odpowiedni zabieg. Ten 

Incydent sta! się przyczyną pojawienia się 

,w jednym z dzienników nowojorskich 

wzmlanki o specjalnym systemie wycho- 

wanła, który stosują rodzice Shirley 

Temple, w celu zahamowania rozwoju fl- 

zycznego dziecka. Rodzice zaprzeczyli 
fym wiadomościom. 

AN I TI OESIE I TSKP 

Dookoła katastrofy Emilii Ezrhart 

kogo, leśnik zbadał bliżej zjawisko 1. zw. 
„samozapalenia” się traw i stwierdził, że 
trawa leśna została zapalona przez pro- 
mienie słoneczne skoncentrowane jak w 
soczewce w dnie rozbitej butelki od 
wódki. 

Tym spostrzeżeniem podzielił się z 
władzami leśnymi, które po zastosowaniu 
kilku došw t ły do wniosku, że 
większość wież. „samozapalenia” się 
traw, a nasiępnie pożarów leśnych, jest 
spowodowana przez promienie słońca, 
pszepuszczane przez liczne szkła rozbį- 
tych butelek, pozostawionych lekkomyśl- 
nie przez wycieczkowiczów w gąszczach 
leśnych. 

PZWERZUAENE 

  

Zakaz reklamy 
radiowej we Włoszech 

Jak donoszą z Mediolanu wskutek licz- 

nych skarg słuchaczów włoskiego radia mi- 

nister Kultury Narodowej zabronił od dnia 
1 lipca nadawania przez radio komunikatów 

o charakterze reklamowym. 

Morderstwo w sądzie 
Z Tarvinowa donoszą ,że tamiejszy sąd 

był widowsią krwawego zamachu morder- 

<zego, Emerytowany sierżant Piotr Kulisz, 

który stanął przed sądeia wraz ze swą 30- 

letnią żoną Marią w sprawie separacy jnej, 

w chwili, gdy miał być wezwany na sprawę 

rozpoczął nagle kłótnię z żoną, i po ehwili 

oddał do niej z rewolweru szereg strzałów. 

Kuliszową w stanie beznadziejnym przewie- 

ziono do szpitała. Morderca został areszto- 

wsny, 

a= 
W czasie kąpieli w Sanie k/Sarzyny 

(pow. łańcucki) zaczęła tonąć 19-leinia 
Elżbieta Peifłer. Tonącej pośpieszył z po- 
mocą Józef Sorgstein, którego dziewczy- 
na pociągnęła za sobą na dno rzeki. Po 

kiłkugodzinnych poszukiwaniach wydoby 
to zwłoki obojga. 

Za nieostamplłowaną 
zspalniczkę 

Sąd okręgowy w Tarnowie sozpoznawał 

sprawę Mozesa Friedmana i towarzyszy ©s- 

karżonych o handel nieosiempłowanymi za- 
palniezkami, których 1000 sztuk znaleziono 
w czasie rewizji u Friedmana. 

Trybunał skazał Friedmena na 63 tys „zł. 

grzywny z zamianą na 2 lata więzienia, Woj 

eiecha Bonolę na 11,800 zł. grzywny względ 

nie 277 dni aresztu., a pozostałym oskarżo- 
nym wymierzył mniejsze kary. 

Samobójstwe prezesa 
Akcj: Kątelickiej 

w Torun u 
„ABC” donosi, że w sobotę popełnił 

w Toruniu samobójstwo znany adwokat 
Doerfler, który był prezesem Akcji Ka- 
tolickiej. Przyczyny samobójstwa są na ra- 
zie nieznane. 

WYSTAWA 
„Napoleon w Wilnie 

przed 125 laty* 
Biblioteka Uniwersytecka w Wil- 

nie (ul. Unwersytecka 5) zorganizową 
ła w Sali Smuglewiczowskiej (parter) 
pokaz druków ji rycin, dotyczących 
wyprawy Napoleona na Moskwę j po 
bytu jego w Wilnie w roku 1812. l 

Eksponaty zgromadzone z biblio- 
tek wileńskich można oglądać od 5 
do 19 lipca w dni powszednie w godzi 
nach 9 do 15. 

Wstęp wolny. 

Epidemia zakładów w Szwecji 
Jak wynika z dany h ogłoszonych przez 

państwowe szwedzkie towarzystwo do przyj 

ax wania zakładów w czasie meczów pilki 

neżnej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy towa- 

rzystwo to osiągnęło obrót w wysokości 25 

milionów koron, W całej Szwecji około 700 

— 80J,000 osób brało udział w zakładach; 

które podiegają kontroli państwa. Specjalnie 

założone towarzystwo zajmuje się wydawa- 

niem kiponów, upoważniających do gry, Z 

sum, jakie wpływają do kas towarzystwa, 

pewna część przeznaczana jest na rozwój | 
sportu w kraju. W ostatnim roku operacyj- 

rym przypadło na ten cel okrągło 5 milio= 

noszą przeciętnie 1 koronę, W miesiącach 

zinówych, gdy mecze piłki nożnej na tere- 
nie Szwecji nie odbywają się, odpowiednie 
zakłady czynione są w związku z zawodami   

piłki nożnej, jakie organizowane są w An- 

glii, 

оат 

Wojsko, organizacje wojsko- 
Uwaga! we i sportowe, szpitale, wię- 
zieriia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 

stowarzyszenia, ochronki itp. 

NOWOOTWARTA 
CHRZEŠCIJANSKA 

SPOLDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wilno, ul. Wielka 27 m. 6. 
szyjmuje zamówienia ra wykoranie 
mszelkiego rodzaju ubiorów i bieliznk   

Syria i Liban 
Z okazj; obecności w Paryżu pre- 

t:denta republiki libańskiej, patriar= 
chy antiochijskiego oraz szeregu oso- 
bistości politycznych z Beruku, prasa 
francuska dość dużo miejsca poświę- 
ca sprawie mandatu syryjskiego, któ 
ry coraz więcej kłopotu przysparza 
swej dzierżycielce. 

Aby móc gruntownie wniknąć w 
sytuację, należy przede wszystkim 
przytomnić, że to, eo nazywamy za- 
zwyczaj Syrią, składa się z dwóch naj 
zupełniej odrębnych części. Jedna % 
nich to Liban, stanowiący raczej re* 
jon nadbrzeżny, druga, to Syria właś* 
ciwa, położona od strony kontynentu 

a: jatyckiego. Dwa te kraje różnią się 
Gd siebie nietylko kulturalnie i naro* 
dowościowo, lecz nawet geografiuze 
nie i klimatycznie. Liban jest górzy* 
sty, Syria stanowi jedn ąwielką pu- 
stynię, Liban posiada klimat łagod- 
niejszy, Syria suchy i gorący, Libam 
leży raczej w kręgu wpływów kuliu- 
ralnych zachodu, Syria — wschod 
Liban jest w ogromnej większośc 
chrześcijański, Syria muzułmańska, 

dla Libanu stolicą świata jest Rzymy 
dla Syrii Mekka. Dla dopełnienia chę 
rakterystyki należy. jeszcze dodać, £ 

ludność obu tych krajów nienaw 
się wzajemnie tak, jak tyłko potrafią 
ludzie wschodu. 

Jeden i ten sam mandat dał Fran* 
cji prawo nadzoru nad tymi dwom4a 

krajami. Uchwycenie i należyte zrQz 

zumienie ich odrębności jest w @ца 

nym wypadku wielkim  sukceseni 

francuskiej polityki kolonialnej; wye 

raziło się ono przede wszystkim w 26 

warciu odrębnego traktatu z każd: 

z krajów. W roku 36 zawarty 208 

traktat francusko-syryjski, w 37 >% 

francusko-libański. 

Z drugiej jednak strony opinie 
francuska skłania się ku mniemaniu, 

że traktaty te nie dość skutecznig 
stoją na straży praw politycznych i<B 
narodu, będąc pewnym upoślędt6« 

niem mandatariusza. Ta niedostatecg 

ność wynika tak bezpośrednio z tre$e 

ci samych traktatów, jak też i kons 
kretnych warunków lokalnych. 
do tych drugich, to trzeba przyzna 
są one nieprzychylne, specjalnie ni 
terenie Syrii. W Libanie Francuz 

nie napotykają na specjalne trudnae 

ści, co staje się zrozumiałe, jeże 
uwzględnimy jego bardziej europejską 

charakter. 

Ta odrębność Syrii i Libanu nak 
duje swój wyraz w ich tendencja 
politycznych. O ile w Libarie prze» 
ważają tendencje ugodowe naw 
wśród nacjonalistów i często na og! 
mówi się o inkorporacji, o tyle nacjo 

naliścj syryjscy, grupujący się zwłasz 
cza dokoła „Żelaznych koszul”, nię 
ukrywają bynajmniej swych dąże 
separatystycznych. 

Wskutek tego opinia francuskg 
sprzeciwia się kategorycznie ratyfi» 
kacji traktatu syryjskiego, uważając, 
ił kryje on w sobie szereg niebezpie* 
czeństw. Należy spodziewać się, 4 
postulaty te zostan; w danym wyp 
ku uwzglzdnione, trudno jednak na 
razie przewidzieć, jaką drogą pójdzie 
dalsze układanie się stosunków na 
tym odcinku. Według wszelkiego pra 
wdopodobieństwa, należy spodziewać 
się przede wszystkim zwiększenia 
franeuskich sił zbrojnych w Syrtł. 

ŽNIWIARKI 
i KOSIARKI oryg. szwedzkie 

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

poleca 

Centrala Sp. Roln. Handi. 
w Wilnie, uł. Mickiewicza 19, tei, 2-56 

Tajemnica lasu 
Trynonpolskiega 

Policja stnęła obecnie w obliczu nie 
łatwej do rozwiązania zagadki. 

Na posterunek pollcji w  Trynopołu 
zgłosił się wczoraj żołnierz, Stanisław 
Mołodecki, I zamedlował, Iż w gąszczach 
lasu Trynopolskiego znalazł zwłoki nowo- 
rodka z oznakami gwałtownej śmierci, co 
mógł stwierdzić, będąc nawet laikiem. 
Żołnierz pozostawił zwłoki na miejscu 
I udał się do policji. 

    
Komendant posterunku w Trynopolu, 

st. przodownik Krufowicz udał się nie- 
zwłocznie na miejsce zbrodni w towarzy 
stwie żołnierza. Zwłok jednak nie zna- 

, leziono. W międzyczasie zostały prawdo- 

podobnie usunięte. Nie ulega wątpliwo- 
ści, że zwłoki sprzątnęła osoba zaliere- 
sowana w celu ukrycia zbrodni. Policja 

, wszczęła w tej sprawie energiczne do- 
| chodzenie, które dotychczas nie przynios 
sło jeszcze wyniku. (6). |
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Sąd Okręgowy ogłosił piśmienne motywy 

w sprawie Judki Lejby Chaskielewicza, 2a- 

bójcy wschmistrza Bujaka z 7 pułku uła- 

Now. 

„0 omówieniu stanu faktycznego Sąd do- 

chodzi do przekonania „iż opowiadania Chas 

kielewicza o rzekomym prześladowaniu go 

w wojsku przez przełożonych, a w szeze- 

góiności wachmistrza Bujaka nie znajdują 

ładnego potwierdzenia, zwłaszcza, że Chas- 

kielewicz w rok po zwolnieniu z wojska spot 

= kał wachmistrza Bujaka w Kałuszynie i przy 

$jaźnie z nim rozmawiał, 

Istotne pobudki czynu tkwiły w zapatry- 

waniach społecznych i politycznych Chas- 

kielewicza. Tu należy powrócić do czasu po- 

przedzającego służbę wojskową Chaskiele- 

wicza. Oskarżony, jako krawiec chałupnik 

w Kałunszynie, należał do Bundu, organizacji 

„Cukznft* i „Kulturligi* oraz do związku 

° tckotników przemysłu włókienniczego, Orga- 

nizacje te, jak stwierdzają świadkowie, pod- 

Jlegały sinym wpływom partii komunistycz- 

nej, przy czyn część tych organizacyj zo- 

stała rozwiązana za uprawianie działalności 

wywrotowej. Chaskielewicz od swej rodziny, 

Żydów chasydów, odszedł daleko zarówno 

pod wzgłędem duchowym, jak i umysłowym, 

Zwrócić należy uwagę na to, iż jako krawieć 

chałupnik przebywał sam, nie znajdował się 

poć wpływem innych robotników, przeto 

jego przekonania polityczne i społeczne, jego 

stosunek do Polski, ksziałtowały się na te- 

renie jego współpracy z wyżej wymieniony- 

mi organizacjami żydowskimi, działającymi 

ma ierenie Kałuszyna. Wskazują na to zresz 

ią pewne ustępy jego pamiętników, które 

również charakteryzują ustosunkowanie się 

oskarżonego do służby wojskowej. Jego usto 

sumkowanie się do przełożonych i chęć uwol- 

nienia się z wojska miały podłoże w zasa- 

dach, które znalazł w organizacjach, do któ 

rych należał i których wpływom podlegał, 

Wpływy te ujawniają się, m. in, w materia- 
łach znalezionych u niego w postaci gazet 
żergonowych i różnego rodzaju pism. I tak 

ujawniono m. in, jednodniówkę  „Hawer- 

schacht* (Towarzysze) ze stycznia 1934 r,, 

poświęconą | jubileuszowi / kałuszyńskiego 

„Skifu* (organizacja dziecięca Bundu). Jed- 

modniėwka podaje, że należy uzabiać duszę 
dziecięcą w nienawiści do obecnego porząd- 

(ku świata, w którym tkwi wszelkie zło. W 
przeciągu 7 lat „Skif” w Kałnszynie wyku- 
wał w setkach dzieci nienawiść do „dzisiej- 

szej przeklętej rzeczywistości, W wycinku 

z gazety žargonowej „Unser Express“ zna- 
lazł się artykuł p. i, „W 22 pułku ułanów 
krew się lała jak woda”, „Seksualne orgie 
w koszarach”, „Sadystyczne akty*, w gaze- 

„ele „Neie Volkzeitung“ — art. p. t, „Strasz- 

ne męczarnie w 10 pułku artylerii", W zbio 

1ze tym znajduje się wierszyk, drukowany 

w _ żargonie, z następującymi zwrolami: 

„Przewodzą sziandary, brzęczące karabiny i 

miecze... idą, żeby czerwonym uczynić ś 

precz farżaje od granie Związku Robotni. 

€zego", Dwutygodnik „Unser Treichet", w 
którego treści znajdujen, ustęp: „pomimo 
wszelkich rozczarowań w czasach powojcn- 
mych nie istnieje żadna inna siła, która prze 
<lwstawiałaby się obłędowi wojny poza klasą 
robotniczą, Jedynie ta siła potraii połóżyć 

kres A najwi”, 

    

| cierzy, wioślarzy i jeźdźców, dalej ilustracje 

wyroku 

  

Jak ukształtowały światopogląd oskarżo- 

nego Chaskielewicza organizacje żydowskie, 

de których należał i ja.. ułożył się jego sto- 

sunek do Polski oraz do armii polsikej, wsku 

zują niektóre ustępy jego utworów, Tutaj 

Sąd cytuje szereg ustępów, znanych z prze- 

mówienia prokuratora oraz ogłosz” nych ust- 

nymi motywami oraz inne nieznane dotych- 

czes, jak mp.: „Fa część wojska, która ro- 

zumie, że przyszła wbrew swej woli, potrafi 

należycie ochronić sytuaeję. Inaczej jest jed- 

nak z tą częścią, która jest najliczniejsza, 

a która składa się z ciubaryków — kaca- 

pów, chuiliganów, zwykłych chłopów, podże- 

gurych ślepym posłuszeństwem. Gdy wypadło 

mi stoczyć walkę w pierwszym okresie z 

eficerskimi adiutantami (podof'cerami), mu- 

siałem zająć słuszną postawę protestu i ła- 

mania dyscypliny, lecz oficerscy adiutanci 

nasiąknięci szczególnym sadyzmem zaczęli 

rozumieć, że musimy się stać między sobą 

wrogami,. Piszę to specjalnie dła małodzie- 

ży, by bardziej wyszkoliła się socjalistycz- 

nie, gdy przyjdzie bowiem kolej na nich i 

kapitalistyczny mililaryzm powoła ich do 

szeregów, aby gotowi byli ogłosić wałkę,.. 

„wszystko jedno czy przestępcy, którzy chcą 

zgmębić słabych, zabijanyeh przez eilnych, 

cłodzą zamaskowani w stroju księdza, czy 

też w atłasowej kapocie“. 

„I lam „gdzie się szuka prawdy. przy zie- 

Knych stołach Sądu, prawda jest po tej 

stronie, kto posiada lepszych świadków lub 

iększych adwokatów, a kto jest w rzeczy- 

wistości najniebezpieczniejszym przestępcą, 

traktowany jest przy stole sędzio: im „jako 

porządny człowiek. Dalej Chaskielewicz pi- 

Sze. iż w razie wojny stłanąłby po tamiej 
stronie, - 

Opierając się na powyż 

do wniosku, że Chaskielewicz jeśli for- 

żał do partii komunistycznej, 

m i wyznawcą jej ideologii 

      

zym dojść nale- 

  

ży 

malnie nie nal 

był zwolłenniki 

w sprawie ustroju w Polsce. 

  

   

Dnia 1 maja 1936 r., równo na miesiąc 

przed zabójstwem wachmistrza Bujaka w 

Mińsku Mazowieckim, niewykryci sprawcy 

dckonali zabójstwa Żyda Celicha, Donosi o 

tym pismo žargonowe „Ne Fort*, kończąc 

UD ———E 

     

Dla uczezenia 25-lccia Olimpiady, jaka od 

była się w stolicy Szwecji w 1912 r., zorga- 

nizówane zostaną w Stokholmie uroczystości 

jubilenszowe oraz wystawa przedmiofów i 

foiografij z igrzysk sportowych, W ramach 

uroczystości odbędą się również wielkie mię 

dzynarodowe zawody sportowe. W dniu 10 

lipea r. b. nastąpi w złólej sali ratuszu 

ckholmskiego zebranie dawnych uczest- 

ników Olimpiady. Tegoż dnia odbędą się na 

stadionie, specjalnie wzniesionym dla gier 

olimpijskich, widowiska sportowe, Wystawa 

sportowa  zilustruje rekordy współczesne 

Szwecji i innych krajów przy pomocy f'gur 

i eksponatów, ponadto zawierać będzie dane 

ststystyczne rekordów światowych. Oddziel- 

ny dział wystawy przedstawi rozwój lekkiej 

'atselyki od czasów Wikingów aż do dnia 

da'siejszego, Dział ten zawierać będzie m. in. 

rysunki na kamieniach, wyobrażające nar 

  

si       
  

  

„KURJER WILEŃSKI" 6.VII 1937 r. 

askielewicza 
artykuł w sposób następujący: „Święta me-- 

SS krew nie spoczywa, A i upomi- 

na się”, 

Sąd omawia dalej nastroje w Mińsku Ma- 

zowieckim po tym zabójstwie, dochodząc do 

przekonania, iż wywołało ono sime wraże- 

nie i podniecenie w miejscowej społeczności 

żydowskiej, Niektórzy świadkowie ustalili, 

ża ze strony Żydów padały pogróżki pod 

adresem Polaków z powodu śmierci Celicha. 

Sąd doszedł do wniosku, że zbrodnia, ja- 

kiej dopuścił się Chaskielewicz, powstała na 

tle bezwzględnie nienawistnego nastawienia 

osł.arżonego do Państwa Polskiego, a zwłasz 

cza do armii, przy czym nie bez poważnego 

wpływu, choćby pośredniego, na ten nastrój, 

na osłateczną być może decyzję, był niena- 

wislny i wrogi stosunek bądź, wręcz komuni- 

stycznego, bądź Kosina jacega odłamu ży: 

dowskiej ludności i prasy do. Państwa Pol- 

skiego, jego władz i armii polskiej, Ten wro 

gi słosunek w czasach ostatnich przed za- 

bójstwem stawał się bardziej jaskrawy i na- 

pastliwy, 

W dalszym ciągu motywy stwierdzają, iż 

Sąd nie podzielił opinii biegłych psychiatrów 

nie znajdując jakichkolwiek danych, wska- 

zujących na anormalność psychiczną oskar- 

žonego. 

Analizując | pamiginiki 

Sad wnosi, įž jasnym jest, že opisując służbę 

wojskową — służbę jako „łazika”, „łajzy* 

i „markieranta“, Ghaskielewicz nie mógł pi- 

sać prawdy i liczące się z nastawieniem psy- 

chicznym swych ewentualnych czytelników, 

przedsiawił siebie jako wielkoduszną ofiarę 

stosunków w wojsku polskim, która prze- 

ciwsławiała się systemowi prześladowczemu 

władz przełożonych i padała ofiarą zmyślo 

nych przez siebie szykan, Chaskielewicž z4- 

pełnie trafnie wyczuwał nastroje swy: 

wentualnych czytelników, 6 czym świadczą 

załączone do akt dwa wycinki pism żargo- 

nowych, w kiórych w sposób te: dencyjnie 

jaskrawy opisane są dwa procesy, toczące 

się 

    

  

Chaskielewiczą 

   

  

ch €- 

  

p w sądzie w 

Zabójstwo wachm. Bujaka dokonane Ly- 

ło pod „OTW 

    

tych nastrojów z pełną 

    

25-lecie Olimpiady w Stockholmie. 
hareiun- 

skie z przed 400 laty za czasów królą Gus: 

tawa Wazy, Zawody ie są od tego czasu or- 

ganizowane corocznie pod nazwą „Maratonu 

przedstawiające pierwsze zawodyć 

narciarskiego". Poza tym wystawa zawierać 

bedzie obrazy i rysunki z zakresu sportu 

oraz sprzęlu sporłowegu dawnych i obec- 

nych czasów. :     
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Straik w „Tommaku“ 
Jak wszysiko wskazuje sirajk personelu | drodze sądowej w wypadku 

technicznego „Tommaku”, przybrał chro- | 
niczny charakter. „Saurer” wypowiedział | 
ostatnie słowo, przekreślające wszelkie 
możliwości porozumienia. Strajkujący o- 
świadczają, że gotowi są okupować ga- 
raż jeszcze przez szereg fygodni dopóki 
„Ś$aurer” nie pójdzie na ustępstwa. 

Inspekior Pracy jesi w fym wypadku 
bezsilny. Wszelkie próby skłonienia obu 
stron do perirakiacyj rozbiły słę. głównie 
© słanowisko „Saurera”. Inspektor Pracy 
nie ma.innych możliwości wpłynięcia na 
dalszy rozwój wypadków. 

Zawiodła również nadzłeja, że mini- 
sterstwo pracy powoła komisję arbitrażo 
wą. Okazało się bowiem, że zatarg wileń 
ski ze względu na swój ściśle lokalny cha 
rakier nie podpada pod przepisy o przy- 
Mmusowym arbifrażu į z tego wagiędu 
ministerstwo pracy nie może powołać 
przymusowej komisji rozjemczeł. 

Niestety, jeżeli chodzi o termin ew. 
uruchomienia komunikacji autobusowej to 
przewidywanła są na ogół pesymistyczne. 
Należy także poważnie liczyć się z mo- 
żliwością likwidacji „Tommaku”. 

Wśród sirajkujących powstała ostatnio 

myśl dochodzenia swoich prefensyj na 

likwidacji 
* przedsiębiorstwa. Pracownicy uważają, że 
zniżka pensji, dokonana przed trzema la- 
ty, miała ulec rewizji po upływie sześciu 
miesięcy. Pe fym terminie, zdaniem straj 
kujących, przedsiębierstwo niesłusznie po 
trąciło Im 200/ę poborów. Otóż o te „po- 
frącenia” „które według obliczeń zainte- 
resowanych mają wynosić. ok. 250 tys. 
wszczęjo by proces cywilny. 

©słatnio sprawą komunikacji aulobu- 
sowej w Wilnie w ogóle zainie:esowali 
się właściciele zamiejskich linij autobu- 
sowych. Jak nas Informują rozważana jest 
obecnie możliwość uruchomienia komuni- 
kacji aulobusowej w Wilnie przez te spół 
ki, kióre w obecnej chwili posiadają już 
tyle wolnych wozów, że prowizorycznie 
do chwili nadejścia nowych autobusów 
mogłyby obsiugiwać dwie najpoważniej- 
sze linie w mieście. 

„Saurer" podcbno miał zwrócić się do 
ministerstwa pracy i op. społ. z prośbą 
o Interwencję w zatargu z personelem. 

Jak nas informują „Saurer” zabiega o po- 
zwolenie na uruchomienie komunikacji 
przy pomocy nowozaangażowanego per- 
sonelu z pominięciem sirajkujących. Nale- 
ży przypuszczać, że tego rodzaju usiło- 
wania „Saurera” spełzną na nlczem. (zj 

8 Litwinów ukarano 
za nieposzanowanie i obrazę władz państw. 

Członkowie b. litewskiego komiłefu 

narodowego w Wilnie, którego działal- 

ność została zakazana przez  Słarosię 

Grodzkiego Wileńskiego w dniu 4 grud- 

nia 1936 r. przesłali w dniu 20 lutego 

rb. najwyższym władzom w Warszawie 

memioriał, w którym dopuścili się nie- 

poszanowania i obrazy władz państwo- 

wych. Za to zosłali oni pociągnięci do 

odpowiedzialności karno - administracyj- 

nej przez Starostę Grodzkiego Wiłeńskie- 

go. W dniach 3 i 5 bm. w wyniku prze- 

prowadz. przeciwka nim rozpraw karno- 
administracyjnych Starosta Grodzki Wileń 
ski ukarał Konsłantfego Staszysa, ks. Krzy- 

sztoła Czybira, Józefa Maclejsto | ks. Fran 
ciszka Bielawskiego — każdego grzywną 

w wysokości zł 100 z ewentualną zamia- 
ną na 3 dni areszłu oraz ks. Wincentego 

"Taszkuna, Antoniego Krufula „red. Rafała 
Mackiewicza i inż. Jana Jankowskiego — 
każdego grzywną w wysokości zł 50 z 
ewent. zamianą na 3 dni: aresztu. 

'W czasie rozprawy Krułuł Antoni ze- 
znał, że podpisał memoriał, nie znając 
jego freści, ks. Taszkun oświadczył, że 

jakkołwiek memoriał przejaskrawiał fak- 
ły, ło jednak podpisał go, gdyż trudno 
/mu było reagować na jego freść w licz- 

  

Zmarł 100-ietni rabin śnipiski 
Przed kilku dniami zmarł w Wilnie je- 

den z najstarszych rabinów w Polsce, Je- 
dydowicz, liczący około 100 łat. Rabin 
Jedynowicz znany byl pod nazwą rabina 
śnipiskiego, a to ze względu na miejsce 
zamieszkania 

Rabin Jedynowicz zamieszkiwał w Wil 
nie od przeszło 50 la! i zdobył sobie 
wśród ludności żydowskiej wielką popu- 

  

larność | poważanie dla swych załet cha- 
rakteru i umysłu. Rabin Śnipiski przez 
ludność żydowską uważany był za mędr- 
ca. Częsło zwracano się do niego o roz- - 
strzygnięcie różnych zawiłych sporów I 
kwestyj. 

Pogrzeb 100-lefniego rabina, który od 
był się wczoraj, zgromadził niezliczone 
tłumy 

nym gronie podpisujących. Red. Mackie- 
wicz wyjaśnił, że nie miał zamiaru obra- 
żania władz połskich i gdyby wiedział, 
że memoriał ma być publicznie ogłoszo- 
ny, to nie podpizałby go ze względu na 
zawarte w nim niedopuszczalne wyraże- 
nia, ks. Wiskont stwierdził, że z pierwot- 
nego tekstu memoriału usunął szereg 
zwrołów obrażających władze polskie i 
że podpisał memoriał w osiatecznej re- 
dakcji nie czytając go, gdyż wierzył auto 
rom, że wprowadzone przez niego po- 
prawki do memoriału w redakcji tej zo- 
stały uwzgłędnione. : 

i las ui Ai] 

Podatki płatne 
w bpcu 

W lipcu płałne są podatki nasłępują- 
ce: 

do 25 lipca: a) zaliczka miesięczna na 
podatek przemysłowy od obrotu za 1937 
r, w wysokości podatku przypadającego 
od obrotu osiągniętego w czerwcu przez 
wszystkie przedsiębiorstwa obowiązane 
do publicznego ogłaszania sprawozdań 
o swych operacjach, lub do _ składania 
sprawozdań do stwierdzenia, a z innych 

przedsiębiorstw — przez przedsiębiors- 
twa handlowe w I i Il kałegorii oraz prze 
mysłowe |--V kategorii, prowadzące pra 
widłowe księgi handlowe; b) zaliczka 
kwartalna w wysokości podatku, przypa- 
dającego od obrołu, osiągniętego w ub. 
kwartale, przez pozosłałych płatników 
(nie wymienionych wyżej w p. a) prowa- 
dzących prawidłowe księgi handlowe; 

do 15 lipca — podatek od energii ele 
kirycznej, pobranej przez sprzedawcę e- 
nergii elektrycznej w czasie od 16 do 30 
czerwca rb.; do 20 lipca — tenże podatek 
pobrany przez sprzedawcę energii elek- 
trycznej w ciągu pierwszych 15 dni lip- 

ca br.; 

do 7 lipca — podatek dochodowy 
od uposażeń służbowych, emeryfur i wy 
nagrodzeń za najemną pracę, wypłaco- 
nych przez służbodawcę w czerwcu rb. 

Ponadło płatne są w lipcu zaległości 
odroczone lub rozłożone na rały z termi 
nem płatności w tym miesiącu oraz po- 
datki, na które płatnicy otrzymali nakazy 
płałnicze z terminem płainości również 
w łym miesiącu. :   

  
Wystawę Maryełegiczeą 
można będzie zwiedzeć 

do 7 b. m. włącznie 
Dowiadujemy się, że piękna wystawa 

Maryologiczna zosłaje przedłużona do 
dnia 7 b. miesiąca, a fo z powodu zapo- 
wiedzianego przybycia na wystawę licz- 
nych huiców harcerskich. Wystawa ze 
względu na swoją bogatą warłość budzi 
ogromne zainteresowanie. Zgrupowała 
prawie 3500 b. ciekawych eksponałów z 
dziedziny kuliu Matki Bożej. 

Niewątpliwie, wystawa w dalszym cią- 
gu będzie się cieszyła OP po- 
wodzeniem. 

, Święte kiek taych 
ułanów 

W dmiu 8 b. m. Błękitni Ułani 
Zaniemeńscy obchodzą swe doroczne 
święto pułkowe. Błękitnych ułanów 
wiąże z Wilnem trwała i serdeczna 
nić sympatii. : 

W ramach święia odbędzie się 
Apel Poległych, złożenie hołdu Sercu 

Marszałka, defiłada, współżyć obiad 
1 Ę ; Miasto Chicago z lotu piaka. żołnierski i zawody konne, . 

 



  

BÓLE GŁOWY i ZEBÓW : 

Wakacje na wodr'e 
dla tych, którzy nie mogą 

wyjechać 
Lipiec już nadszedł, a wraz z nim roz- 

peczęły się fer Sok AAA i ur- 
      

cy trzeba dać RE: nerwom i zehsiG 
si da dalszego wysiłku. A właśnie w sta 

procentach spełni to woda i słońce, Lecz nie 

wszyscy mogą wykorzystać te źródła zdro- 

wia, gdyż brak umiejętności pływania od- 

straszą wielu od najpiękniejszych i aajmił 

szych momentów wakacyjnych: Be nie mó- 

żua pomyśleć, 

brać się na į wyprawę kajakową lub 

spływ. A nauczyć się pływać, i lo pły 

styłowo, nie jest trudno: frachę cierpliwości, 
wysiłku, a skutek napewno będzie AD 

ły, Właśnie jest okazja nauczyć się szybko 

i łątwo tej: umiejętności, Ju żod miesiąca 

  

aby w tych warunkach wy- 

    

„odbywają się kursa pływackie Okręgowego. 

Ośrodka W, Е. prowadzone ; rzez fachaw 

instruktorów Polskiego Związku Pływackie- 
go. Obecnie trwa If-gi turnus, kłócy się, koń- 

ery 10 lipca 1937 r., a od 12 lipca b. r, 

poczyna się turnus III-ci. Oprócz tego ci, 

którzy ukończyli I-szy turnus, względnie ci, 

którzy chcieliby specjalizować się w pływa- 

aiu stylowym, mogą zapisać się na specjalny 

kurs żabki i krawła dla zaawansowanych, 

A więc od 12 lipca b. r. reżpoc 

turmug TM-ci, Wszyscy mogą skorzysta 

okazji i nauczyć się pływać, 7 

muje Okręgowy Ośrodek W. F. 

alt Ludwisarska Nr, 4 od godz, © da 15 ej 

todziennie, prócz niedziel i świąt. Opłala 

ta kurs li-dniowy wynosi dla dorosłych 
B rt. a dla uczniów 1 zł, A więc skademicy, 

uczniowie, urzędnicy, na start! 

Ponieraleja Przemysł Kfalowv! * 

ch 
    
   

roz- 

            

ać. 

„korių 

wzięło 9 jej   
| 

„KURJER WILEŃSKI" £.VIL 1081 r. 

Meeting jeździecki 
w Baranowiczach 

2-gi dzień IV mesiingu popularnego Pol- 
skiego Związku Jeździeckiego i zawodów 
Wschodnio-Kcesowego Klubu Jazdy w Bara- 
nowiczach, 

Wyniki są następujące: 

W, K. K. J, Konkurs w skokach przez 
przeszkody dla członków WKKJ zwykły 

(udział wzięto 58 jeźdźców), 

I nagrodę otrzymał rtm. Miętus Karol na 

gontu „Zachód II“, 

Н — ppor, Malaski Zbigniew na koniu 

„Absyda“, 
11 — Henryk Strzeszewski 

„Ryš“. й 

TV — rim. Łopianowski Narcyz na koniu 

„Sarna HI", 

V — Henryk P na koniu „Bar 

tek“, 

VI — por. Borždzilowski Konstanty na 

Koniu „Gierpliwa“. 

na koniu 

VH — ppor, Szumanowski Wacław na 

koniu „Tafta”, * 

P. Z. J, Bieg od punklu do punktu — 

„dekki (wzięło udział B jeźdźców), 

I nagrodę otrzymał ppor, Żywień Wacław 
ne koniu „Cyranka”. 

    

Il — por „Strugalski na koniu „Ali“, 

1H — ppor, Malawski Zbigniew na koniu 

„Amautka“. 

JP, Z. I, Konkurs w skokach przez prze- 

"szkody dla pań — lekki. 
I nagrodę. otrzymała Maria Kraiūska na 

„Lady Agnes“, 

и — 

„Uiwis“, 

Maria Zbierzchowska na koniu 

  

Yraińska na koniu „Chi- 

P.Z..J. (udział 

  

na przełaj — lekki 

ów), 

I nagrodę otrzymał ppor Gumiński Woj- 

  

  

ciech na koniu „Bór”, " AMANKĄ: 2 

I Bilwin Zygmunt na koniu „Czeczołwa”, 
II! — ppor. Brzozowski Hipolit na koniu 

„Cierpliwa“, 

3-ci dzień meelingu popularnego Polskie- 

go Związku Jeździeckiego I zawodów Wscho 
dnio-Kresowego Klubu Jazdy w Baranowi- 

czach. 

Wyniki są następujące: 

P, Z. J, Konkurs w skokach przez prze- 

szkody dla pań i jeźdźców cywilnych — 

średni (udział wzięło 15 jeźdźców). 

Pierwsze nagrody otrzymał Henryk Strze 

szewski na koniach: „Owad*, „Ryś”, „Ban- 

ze; II“ i „Bartek“, 

- P. Z, J. Bieg na przełaj — ciężki (udział 
wzięła 8 jeźdźców), 

I nagrodę. otrzymał rtm Orłowski Zyg- 

mnnt na koniu „Zalana”, ze 

Н — por, a rsie wież na koniu „Cze- 

czolika“. я 

HI — por, Bilwin na konia „Serdeczny”. 

V, K. K. J, Konkurs olwarty w skokach 

    
      

pr ez przeszkody —, zwykły im, prezesa 

FZJ płk. dypl. Zbigniewa Rrochwicz-Lewiń- 
„skiego (udział wzięło 72 jeźdźców), 

1 nagrodę otrzymał _rim, Łopianowski 

„Sapna II“.   Narcyz na koniu 

II — por. Żelewski Antoni na koniu „Wi- 

sa: 

It — rtm, Kapuściński na koniu „Tur- 

niej T*. 

W, K. K. Biog na przełaj dla ozłanków 

  

WKKJ — ciężki im. Prezesa WKKJ, 

I nagrodę otrzymał por, 

Konstanty na koniu 

Borżdzitowski 

„Aldona Czamara“. 

II — por, 

„Aria“, 

Gerlecki Tadeusz na koniu 

Pilnowač dzieci! 
Tragiczny finał zabawy z rewolwerem — Śmierć pod kopy- | 

tami konia — Dziecko zabite przez pociąg 
We wsi Horbacze, gm. darewskiej, w 

. pow. baranowickim dwaj ośmioletni chło- 
;pcy Wiaczesław Mochnacz | Aleksander 
Mochnacz dostali się za pomocą uszko- 
dzenia zamka do szafy, skąd wzięli re- 
wołwer ojca Wiaczestawa Mochnacza. 
Przy manipulowaniu bronią padł strzał, 
raniąc jednego z tych chlopców Alek- 
sandra Mochnacza w głowę, którego w 

Odpust-kiermasz na 'Vileńszyzaie 

  

W północnej części pow. wilejskiego, w pobliżu granicy sowieckiej, leży miasto 
Budsław, w którym rok rocznie w dniach 1 i 2 lipca odbywają się tradycyjne od- 
pusty-kiermasze, połączone z dużym zjazdem ludności z całej Wileńszczyzny. Od- 
pusty łą są charakterysłyczne ze względu na 
przemysłu ludowego, oraz barwne stroje regionalne. 

zademonsłrowane nich bogactwo 
Zdjęcie nasze przedstawia 

widok kościoła w Budstawiu i rynku, podczas dorocznago odpustu-kiermaszu, 

  

  

stanie beznadziejnym odwieziono do 
szpitala międzykomunalnego w Barano- 
wiczach. 

* * * 

We wsi Morocz, gm. zaostrowieckiej, 
w pow. nieświeskim, spłoszony na past- 
wisku koń stratował kopytami $-letnie 
dziecko, która po 2-ch godzinach zmarło. 

BIKE 

Dnia 3 bm. pociąg osobowy Mr 706 
na szlaku Sokółka—Czarna Wieś rabił 
pozostawione bez opieki na torze 4-lefnie 
dziecko Józefa Kabaka. 

Wypadek naterze 
Dnia 3 bm. na odcinku Wilno—Tur- 

monty znaleziono nieprzytomnego Micha- 

ła Kozaka, kontuzjowanego w głowę. Po 

udzieleniu. pomocy poszkodowanego od- 

wieziono pociągiem do Wiłna. Przyczyna 

wypadku nieznana. 

due Zdai e0Zamina chce 

do i-eį klasy gimnazjum 
już teraz winien Tozpocząć pracę, 

Solidnie, gruntownie i skutecznie, oraz 
tanio uczy w grupach i pojedyńczo 
doświadczony nauczycie! i korepety- 
tor. Zgłoszenia: do redakcji „Kuriera 
Wileńskiego" po godz. 7.30 wiecz..lub 
telefonicznie: nr. 15—09, pok, 45 w 
godzinach od 11 rano do 7 wiecz. 

Do nauki grupowej należy się zgłaszać 
zawczasu. 
ELL 

; specjalne dyplomy   

Nagły zgon 
doktora Sutockiego 
Wczoraj koło godziny 10 rano w 

gmachu Zarządu Miejskiego przy ul. 
Dominikańskiej, w dziale kasowym, 
zmarł nagle znany w Wilnie lekarz 
Malkowicz Sutocki, lat 55, vrielolelni 
kierownik oddz. sanitarno - obycza- 
jowego przy Starostwie Grodzkim. 

Zmarły przyszedł do Magistratu 
wpłacić należność. Przy okienku za- 
mienił z urzędnikiem kilka słów i na- 
gle runął nieprzytomny na podłogę. 
Wezwany lekarz pogotowia stwerdził 
zgon. 

S, p. dr. Sutocki, jak informują, 
od dłuższego już czasu cierpiał na 
chorobę вегса. 

Z polecena prokuratury zwłoki 
przewiezi ono do kostnicy przy szpi- 
talu Św. Jakuba. 

Nagły zgon $. p. dr. Sulockiego 
wywarł w ikołach lekarskich miasta 
silne wrażenie. 

Ś. p. dr. Sutocki stosunkowo nie- 
dawno ożenił się. Posiadał kamenicę 
przy ui. Tomasza Zana oraz majątek 

SSE ORORZPE TTS ORTEANEESRIE 

Wileika Bow. 
— SAMOBÓJSTWO W. CELI ARESZ- 

TU WIĘZIENNEGO. W dn. 2 bm. o godz. 

16-ej Kużma Moroz, roczn. 1918, m-c wsi 
Jermolicze, gm. włazyńskiej, w celi are- 
sziu gminnego w Wiazyniu popełnit sa- 
mobójstwo przez powieszenie się. Denat 
osadzony był w areszcie na polecenie 
Sądu Grodzkiego w Wilnie, skąd miał 

  

"byč odstawiony do więzienia w Wiłejce 
dia odbycia kary 6-ciomiesięcznego wię- 
zienia. 

— ŚMIERTELNY UPADEK Z KONIA. 
W da. 1 bm. podczas szybkiej jazdy kon- 

|no spadł z konia Konrad Borowski, lat 
40, m-c maj. Helianowo, gm. chocień- 

| czyckiej, pow. wilejskiego. W drodze do 
majątku Łukawiec Borowski zmarł. Cho- 
rował on na serce. 

Nieśwież 
— W NADGRANICZNEJ GMINIE HO- 

WEZNA uruchomiony został nowy ośrodek 

zdrowia, Glwarcie ośrodka podyktowała pa- 

ląca potrzeba podjęcia walki z nagruianymi 

  

| chorobami. Ośrodek otoczony został specjal- 

ną opieką lekarza powiatowego, 

— POWIATOWE KOŁO ZW, WETERA- 

NÓW POWSTAŃ NARODOWYCH w Nie- 

żu przysiąpiło do weryfikacji „swych 

członków, Dane dotyczące udziału członków 

w walkach o niepodiegłość poparte doku- 

mertami i wiarogodnym stwierdzeniem wy- 

syłane są przez prezesa Kola do wojskowe- 

go referatu historycznego przy Zarządzie 

Głównym w Warszawie. Uznani przez odnoś 

na władze członkowie otrzymają od DOK 

i odznaki wełeranów, 

sieży podkreślić, iż psłuikami powsta- 

nia narodowcgo w Nieświeżu w latach 1914 

—1919 byli uczniowie tut. gimnazjum, zrze- 

    

     

"szcni w hufcu harcerskim im, Zawiszy Czar- 

| nego. 

— Młodzież szkoły powszechnej nr 1 
w Nieświeżu zebrała samorzułnie kwotę 
zł 51 oraz odzież o produkty pierwszej 
potrzeby na ogólna. kwotę z! 150 na po- 
gorzelcėw miasta Klecka. 

Brasław 
— ĆWICZENIA POŻARNICZE. Od- 

dział Powiałowy Straży Pożarnej w Bra- 
sławiu w ciągu miesiąca maja | czerwca 
rb. przeprowadził w 6-ciu rejonach za- 

wody rejonowe i manewry oraz ćwiczenia 
pokazowe jednostek żeńskiej służby sa- 
marylańsko- pożarniczej. Ogółem wzięło 

udział 18 drużyn męskich i 3 jednostki 
żeńskiej slużby samaryłańsko-pożarniczej. 

Jak wynika z zestawienia danych z lat 

ubiegłych, słan wyszkolenia straży pode 
niósł się o 45/0. 

— PIENIĄDZE NIEŚĆ DO BANKU LUB 
PKO! Do Komunalnej Kasy Oszczędności 
w Brasławiu zgłosiła się mieszkanka wsi 
tunie, gm. stobódzkiej, Zofia Buruówna, 
przynosząc 90 zł w banknofach zupelnie 
pogryzionych przez szczury. Surówna о- 

świadczyła, że pieniądze fe, otrzymane ze 
sprzedaży krowy, zawinęła w szmałką i 
schowała na piecu, po kilku dniach zna- 
lazia pieniądze w stanie zupełnego zni- 
szerzenia. 

— Nowy wójt gm. brasławskiej. W 
związku z ustąpieniem na wiasną prośbę 
dotychczasowego wójła gminy brasław- 
skiej Ignacego Rudominy odbyły się, wy 
bory nowsgo wójła tej gminy, na którega 
został wybrany Marceli Wieczorek, osad, 

nik wojskowy. 

GIETWDZEIY ADIO ZOROOSOCWO SZRZAZZDEIA 

Echa radiowe 

Najmilszy reportaż 
Od czasu kiedy namioty plemienia 

czuwajów pokryły sosnowe zaroślaki nad 
naszą piękną Wilją było rzeczą jasną, ża 
wszędobylski mikrofon i łam kiedyś za- 
wędruje. jakoż stało się to wczoraj o 

godz. 20. Dobrze znany słuchaczom P.R. 

p. Bulsiewicz zawiłał na całe 35 minut w 
okolice ogniska harcerskiego. 

Oczywiście Ognisko jak to Ogniska, 
nie przypomina nigdy pogrzebu |-eį kl. 
O dowcipach, recytacjach, śpiewach chó- 
ralnych, które się złożyły na ten najmil- 

szy reportaż, czyż trzeba pisać? Znalazła 

się i rzecz exfra, nie na wszystkich obo- 
zowiskach notowana, delegacja przemi- 
łych harcereczek rumuńskich. 

Harcerki rumuńskie odśpiewały pięk- 
nymi głosikami śliczne rumuńskie piosen- 
ki ku wielkiej uciesze i kolegów i czuwa 
jów i tych, którzy czuwali przy odbior- 
niku. 

KAR › 

W zupełnie inny świat przeniósł nas 
p. Z. Folejewski (w pogadance pod Hyu- 

łem „z maadżurskiego kotła")... w świat 
groźny dziki, tragiczny, wojną odwiecz- 
nie gróżący, Słanęły przed nami, złane 
krwią pola Mandżurii, porosłe wysokim 
gaołanem, gaolłanem-kryjówką groźnych 
chunchuzów. Wym olbrzymim rzadko za 

: ludnionym kraju (30 mił. mieszkańców na 
4-krołnia większy od Polski obszar) pocią 
gi kursowały doniedawna pod ostoną es 
korty wajsk., fabryki zmieniały się na noc 
w fortece, oświetlone przez reflektory i 
strzeżone przez druty kolczaste. 

Dopiero w ostatnich latach dzięki Ja- 

ponii Mandżuria została uporządkowana 
i poczęła się rozwijać cywilizacyjnie w 

szybkim tempie. 
Pogadanka p. Folejewskiego była b. 

ciekawa i b. pouczająca. Tym bardziej, że 

ostatnie wypadki mandżurskie znowu za- 

częły zwracać powszechną uwagę na ten 

kraj. 
* * * 

Z audycyj poza wileńskich największą 
sensacją dnia była niewątpliwie elekcja 
Króla Cyganów pod Warszawą. Była to 
jednak audycja lokalna (warszawska), ra- 
czej lokalny wrzask, zagłuszający niemal 
spikera. Widzów zebrało sią więcej, niż 
elektorów, bo aż 10,000. Policji też musia 
ło wiele chyba być w pobliżu, na wypa- 
dek reakcji ze strony zwolenników nie 
wybranego Króla. Mikrofonowym slucha- 
czom wrzaski cygańskie, osładzały dość 
ładne piosenki. 

Elektorzy przybyli z Turcji, Hiszpanii, 

wozdawca zdjął mikrofon już o g. 20 
m. 20 i w ten sposób nie dowiedzieliśmy 
się, który z dynastii Kwieków został Jego 
Królewską Mością. t   

| Mignon (r. Eborhart 

    

— W tym względzie mogę zadowolić pańską cie- 
awość, koronerze — odparł chłodnym, rażącym nie- 
sympatycznym tonem zagadmięty. — Na tę noe mam 
niewzruszone alibi. Wyszedłem stąd o wpół do dzie- 
siątej. Grałem w moim klubie w karty do jakiejś trze- 
ciej, kiedy dr Kunce zatelefonował do mego mieszka- 
nia, a gdy go tam poinformowano, gdzie jestem, do 
klubu — z wiadomością, co się stało. Ponieważ po- 
wiedział, że żona Śpię i że nie mam po co przychodzić, 
bo. i tak bym nic nie zrobił... dokończyłem partii i prze 
siedziałem w kłubie do rana. Panowie, z którymi gra- 
łem, mogą poświadczyć, że mówię prawdę. Mogę słu- 
żyć sierżantowi ich nazwsikami. Czy panowie zado- 
woleni? 

— Ależ naturalnie, panie Melady, w zupełności — 
odparł koroner, wyrażając intonacją jednocześnie prze- 
proszenie Melady'emu i naganę sierżantowi. 

Cofnęłam się na oparcie krzesła. A więc tyleśmy 
się tylko dowiedzieli od Gourta. Pomimo, że na tożsa- 

| mość mordercy d-ra Harrigana i niedoszłego mordercy 
"Dione nie było żadnego dowodu, nie wątpiłam, że mu- 
siał to być jeden i ten sam człowiek. Jeżeli więc Court 
miał alibi na drugą noc, to podług mnie, dowodziło to 
bezmała jego niewinności. Nie powiem, żebym go po- 
dejrzewała. Wciągnęłam jego nazwisko na moją zło- 
wieszczą listę tylko ze względu na to, że mógł być fa- | 

” talnej nocy w szpitalu, że znał d-ra Harrigana i że był 
. kuzynem Piotra Melady'ego. 

Nastąpiło długie, nudne badanie d-ra Kunce'a | 
/1 pielęgniarek na temat alibi różnych osób na tę noc, 

w szczególności na godzinę między dwunastą i pierw- | 
szą. Słuchałam z przykrem=wezuciem — (w ogóle całe |   

śledztwo było ogromnie przykre) — gdyż byłam coraz 
' bardziej przekonana, że morderca kryje się wśród nie- 
wiełu razwisk na mojej liście, Było to i przerażające 
i absurdalne, bo nie mogłam pojąć, aby która z tych 
osób była zdolna do morderstwa. Z drugiej strony w 
hermetycznie zamknigym -szpiału, w kórym uwięzie- 
ni w łóżkach pacjenci są pod bezustannym, ścisłym 
nadzorem obserwujących się nawzajem pielęgniarek, 
a drobiazgowa procedura nie pozwala na luźnę mo-. 
menty, trudno jest wędrować swobodnie po. koryta- 
rzach i rozbijać się windą. Dr Kunce, rad z reklamy, 
jaką robiono mimochodem jego zdolnościom admini* 
stracyjnym, puszył się dyskretnie. Ja upewniałam się 
w przekonaniu, że czysto fizyczne warunki czasu, prze- 
strzeni i możności ograniczały surowo sprawę do mojej 
krótkiej listy, a to było ciężkie do pomyślenia. Pomi-, 
mo to żadna z tych osób nie wydawała mi się zdałna 
do skiej poworności. Ałe może morderstwo jest nie- 

* pojęte-dla wększości ludzi? 

Nie wspomniałam jeszcze o drobiazgowych roz- 
trząsaniach, które miały na cełu dowiedzenie, że dr 
Harrigan nie popełnił samobójstwa, a został zamordo- 
wany, Pozycja łancetu (dr Kunce zeznał z ociąganiem, 
że musiano go zabrać z sali operacyjnej, pozycja ciała, , 
kąt nachyłenia lancetu w stosunku do serca, mnóstwo 1 

| b. wyraźnych fołografij — wszystko to omówiono . 
w terminach tak dalece fachowo-naukowych, że więk- ; 
szość z nas słuchała, nie rozumiejąc. Poświęcono na 

|to dużo czasu, chociaż nikt nie wątpił od początku, , 
że to było morderstwo. Ja nawet się nad: KE nie та 
stanawiałam. 

Ana Harrigan zcznawała krótko, przy bej Esi 
ner okazał jej wełe współczucia i kpńskiej delikat-     

ności. Nie wiedziała nic. Ani żeby mąż miał morder* 
czego wroga, ani żeby istniała pobudka do mordu. 
Wstrząs.i rozpacz przyprawiły ją o chorobę. Ostatni 

raz widziała męża między wpół do dwunastej i dwu- 

nastą w noc siódmego lipca, kiedy wstąpił do niej na 

dobranoc. Był wesoły i na pewno nie miał przeczucia 

tak rychłej śmierci. Fotel na kółkach, negliż, pielęg- 

niarka i obandażowane ramię tworzyły dobór akceso- 

riów, wywołujących fałszywe wrażenie chorobliwe, 

kruchości. Również fałszywe wrażenie odnieśli z je 

Portugalii, Węgier i t. d. Nieludzki spra= 4 

zeznań niewtajemniczeni, mianowicie, że kochała się 

z mężem jak para gołąbków. Podziękowano jej w taki 
sposób, jakby, zeznając, zrobiła władzom łaskę. 

Kiedy przyszła kolej na Ladda, wszystkie głowy 
zwróciły się w jego stronę z żywym zainteresowaniem. 

Ten świadek zeznawał ze złością. Przytaczam jego 
odpowiedzi ze względu na to, że nie mogłam ną zde- 

cydować co o nim myśleć. 

— Wieczorem, siódmego lipca był pan z wizytą 
w szpitału Imieni Melady'ego na drugim piętrze? 

— Kogo pan odwiedzał? 

— Panią Harrigan. 

— Sporządza pan dla niej plany domu? 

RE == Tak. 
— O której pan wyszedł? 

— Dokładnie nie wiem, ale zaraz w chwilę po 
ostrzeženiu Pok. — praktykantki, że czas wy” 
chodzić. W każdym razie przed zabójstwem d-ra 
Harrigana. 

(D. e. n.). ‚
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6 Wschód słońca — g, 2 m. 52 

| Niedziela I Zachėd słońca —.g. 7 m. 54 
72 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wiłnie z dn. 5.VII. 1937 r. 

Ciśnienie 757 
Temperatura średnia - 19 
Temperatura najwyższa -+ 28 
Temperatura najniższa + 9 
Opad 1,1 
Wiatr półn. 
Tendencja bez zmian. 

Uwagi: "Chmurno, wieczorem” przelot- 

ne deszcze. 

„Bo 2 

SE 

— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM'a do wieczora dnia 6 bm: 

Pogoda słoneczna: j ciepła. Umiarko- 
wane. wiatry z kierunków północnych. 
Nad ranem miejscami mgła. Widzialność 
dobra jedynie rano słabsza. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś. w nocy dyżurują 
apłeki: 

1) Sapożnikowa (Zawalna 41); 2) Ro- 
„ dowicza (Ostrobramska 4); 3) S-ów Augu- 
istowskich (Mickiewicza 10); 4) Narbutta 

s(Św. Jańską 2);.5) Zaslawskiego „(Nowo- 
grėdzka: 89). : 

+ „ „Ponadło stale dyżurują następujące 
„ apłeki: Paka (Antokolska. 42);  Szantyra 
„(Legionów .10) i Zajączkowskiego (Wi- 
oldowa 22). 

"Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne, 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

następujące 

  

      

GOSPODARCZA. 
— —Czy podajosia się średnia norma dą- 

„ ehodowoścj?. Urzędy skarbowe przy wy- 
miazge podatku dochodowego stanęły: na 
stanowislai, ;że średnia norma -dochodowoś- 

mi © w. roku bieżącym jest wyższa, niż w róku 
i- ubiegłym. + Tego rodzaju stanowisko "wy wa- 
stałe Żywę, zainteresowanie w sferach "ku. 

pieckich.. Spodziewano się-bowiem, że wy- 
miar podatku dochodowego nie będzie wyż- 

ioSiycNiŻ w.roku.ubległym, raw: > 
sSprawą:ta hyła rozpatrywana przez: sfę- 

zy przemysłowo ->handlowe, które są zda- 
nia, że gpinia władz skarbowych nie jest 

= zgodna z;faktycznym. stanem. Mają nastąpić 
£ Odpowiednie interwencje, 

4 WOJSZOWA. 

“О  — Zagliki dla rezerwistów. Referat woj- 
fakowy Zarządu miasta przystępuje wkrótce 
"do wypłaty zasiłków rezerwistom, którzy 
odbyli ostatnio ćwiczenia wojskowe. Wyso- 

kość zasiłków utrzymana została w nor- 

mach z rokn ubiegłego, 

SPRAWY SZKOŁNE 

- Kurator Okręgu Wileńskiego Szkoł 
nego p. Marian Bronisław Godecki z 
dniem 5 bm. rozpoczął urlop wypoczyn- 

_ kowy. * Zasłępować p. kuratora będzie 
„P. naczelnik Lubojacki. 
„= Wprowadzenie do szkół nauki modelar 
stwa okrętowego i lotniczego, Jak się do- 

„Wiadujemy, z nowym rokiem szkolnym wpro 
Wsdzona będzie w szkołach powszechnych 1 

średnich nauka modelarstwa okrętowego i 
lotniczego. W. tym celu do szkół przydziele- 

oni będą specjalni instruktorzy Ligi Morskiej 

„A Kolonialnej i LOPP. 

‚ — QOhowiązek umundurowania w liceach 

będzie okowiązywał, Dowiadujemy się, # о- 
5 bowiązck nószen'a mundurów szkolnych u- 
trzymany będzie w liceach narówni z gim- 

Bazjami. Uczniów i uczanice obec wiązywać 

będą te. same przepisy © noszeniu mundur- 

*okówco iw gimnazjach, 

LIDZKA 

i — Obwód Ligi Morskiej i Kolonialnej 
*w Lidzie w dniu 4 bm. zorganizował na 

_" rzece Niemen wielką imprezę propagan- 
 "dową idei morskiej. Celem umożliwienia 

/ wzięcia udziału w imprezie szerokim rze- 
от społeczeństwa lidzkiego, w godzi- 

* hach przedpołudniowych wyruszył z Lidy 
"do Niemna popularny pociąg specjalny. 
Oprócz uroczystej defilady, odbyły się w 
Niemnie zawody pływackie, kajakowe i 

„ Wadzono kwestę ulicznę 
torskiej i Kolonialnej. 

— Nowoófwariy Skład Amunicji my- 
Śliwskiej i krótkopalnej Kazimierza Moica 
Lida, Suwałka 77 — zaopatrzony zawsze 
W dosłałeczną ilość amunicji i przyborów 
Myśliwskich. AS : : 

— Kwesta uliczna. W dniu 6 czerw- 
£a odbyła się kwesta uliczna na 

„„ skiego Czerwonego Krzyża w Lidzie 
Wyniku której uzbierano 200 zł. 75*gr. 

| _„— Komendant Powiatowej policji Państw. 
W Lidzie, komisarz Zdzisław Eliaszewicz, roz 

na rzecz Ligi 

    

ы оч 

  
sporły wodne. Na ulicach Lidy przepro- | 

rzecz ; .. 

Zastępstwo objął asp, lulian Piwkowski 

kierownik Wydziału Śledczego. . 

— Odbył się w Lidzie mecz szachowy 
pomiędzy mistrzem szachowym Warszawy— 
Lecnem Kremerem a najsilniejszym zespo- 
łem lidzkich szachistów „a mianowicie PP.: 
Lidzkij, Zajczyk, Makarewicz, Dzierkacz, 
Kule, Grudziński i Grasik, 

Mecz zakończony został nieznaczną po- 
rażką lidzian w stosunku 4:3, (T.B) 

— „Cyrulik Warszawski* w Lidzie. 
‚ W dniu 9 b, m. społeczeństwo lidzkie będzie 

  

o jedyną możliwość oglądania gry zes- 
połu artystów. „Cyrulika Warszawskiego”, 
który przyjeżdża do Lidy z przebojową re- 
wią w 16 obrazach p;.t. „Frontem do ra- 
dości* z udziałem artystów: J. Andrzejew- 
skiej, S, Górskiej, L. Lawińskiego i T, Olszy. 
Pizy fortepianie Leon Boruński — laurea 
konkursu im Chopina w Warszawie, { 

Początek' a godz. 20.20 

— Podziekowanle. Powiatowy Komitet 
Dria Konia: w Łidzie składa podziękowanie 
za ufundowanie nagród  lla uczestników 
konkurentyj Dnia Konia oraz zawodów „Kra 
kusów* — która się odbyła w Lidzie dnia 
15 ub. mies, a mianowicie: 1) Wydziałowi 
Powiatowemu w Lidzie, 2) Spółdzielni „Jed- 

ść* w Lidzie, 3) Spółdzielni Rolniczej w 
ie, 4) Ludowemu. Bankowi Spółdzielcze- 

mu, 5) Wileńskiemu Prywatnemu Bankowi 
Handlowemu, 6) Związkowi Spółdzielni Spó- 
żywców „Społem* w Lidzie, 7) Wojsku, 8) 
p. sędziemin W, Popkowskiemi, 9) Komu- 
nalnej Kasie Oszezędności, 10) Kresowemu 
Związkowi Ziemian, 11) p. Franciszkowi Ży- 
Urskiemu. 12) kap, K. Kuniawowi, 13) Lud- 
wikowi Mackiewiczowi, 14)Sergiuszowi Koe- 
hlemu, 15) Augustowi i Wernęrowi Ambet- 
gom, 16] Wojskowemu Klubowi Sportowe- 
mu, 17) Hutom szklanym „Niemen'*, 18) Ko- 
mornikowi Kozłowskiemu, 19) mec; Bojar- 
czykowi, 20) Powiatowemu Kołu Hodowców” 
Konia, 21) Michałowi .Borkowskiemu, 22) 
Księgarni Spółdziekzej, 23) Kcłu Przyjaciół 
Krakusa”, 24) Aleksandrowi Wersockiemń, 

25) Zarządowi Gminy Wvznaniowej Życow- 
skiej, 26) „Benland”, 27) Browar i tartak Pą- 

pirmajstra, 28) Kiwelow'ez.i Rafalowicz, 29) 
Brewar Pupko. 89) Pabryce „Korona“, 31) 

   

  

     
  

    

    

    

  

„„Ardal“, 32) „Drutindusiria“, 32) Zakładom 
Przemys ym „Tarlas“, 34) Olejami „Sze-, 
men“, +35): Piekarmi Wzorowćj:; / aplekom: 
36) Stara. Apteka;.37) Izraela 'Stukatora: skła 
dcm. aplecznym: 38). Cyderowicza.. 39). Nó- 
chimowskiego. 40) „Barana, 41 
chów į Aron i 493)) A. Rod 

= Lieytneja. Ww dniu, 5 bm. o godz. 1 

w składnicy Urzędu Skarbowego. w Lidzie —. 

przy uł. Suwalskiej 4, odbędzie się licytacja 

zaeekwestrowanych ruchomości, 

   

  

  

    

  

Przedmioty, przeznaczone do licytacji, 

mcżna obejrzeć w dniu licytacji od godz. 9 

do 10 w składnicy urzędu, 

> > JRURJER: WILEŃSKI” 6:VII 1037 r. 

Dziś odbyło się otwarcie kursu 3-mia 
sięcznego dla brakarzy Inu, zorganizowa 
nego przez T-wo Ośw. Zawodowej Ko- 
ło Wileńskie przy współudziale Tow. Ln. 
1 Lniarskiej Centralnej Stacji Doświadczal 
nej. 

Wobec b. dużego napływu podań, na 
kurs przyjmowano jedynie po złożeniu 
egzaminu. konkursowego. Na kurs przyję- 
to 40 osób z ierenu poszczególnych Izl 
Rolniczych. i 

Na oiwarciu obecni byli: prof. J. Ja- 
gmin, dyr. Adam Tański z Wileńskiej Iz- 
by Przem.-Handl., wizytałor Łukaszewicz 
z Kurałorium Okr. Szkol. Wil, inż A. Pe- 

Otwarcie kursu brakarzy Inu 
repeczko, dyr. T-wa Lniarskiego, prof. Sta 
niszkis ze Szkoły Gł. Gospodarstwa Wiej- 
skiego w Warszawie, prof. Wł. Brafkowski 
z politechniki warszawskiej i inż. Cz. Ko- 
nopacki. KAM 

Uroczystość otwarcia kursu zagaił prof. 
Jagmin, po czym przemówił w imieniu Ku 
rałorium p. Łukaszewicz. 

Kurs przewiduje 2 tygodnie . wykła- 
dów teoretycznych i 2 1 pół miesięcy za- 
jęć praktycznych oraz kilka - wycieczek 
na poszczególne rynki Inlarskie, 

Należy zaznaczyć, iż jest to 3 z kołel 
kurs tego rodzaju. ||| : į 

  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
Wilno, ul. Bisk. Bandarskiege 4, tel. 340 

  

Wykonują wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 

t Introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TAKI0 — SOLIDNIE 

  

Już niejednokrotnie pisaliśmy o zastra- 
szająco niewspółmiernie dużej Nošci nie- 
szczęśliwych wypadków z powodu nie- 
„osirożnej jazdy i lekkomyślnego 

„LEKCEWAŻENIA PRZEPISÓW © RUCHU 
KOŁOWYM. : 

Mimo to ta ilość nieszczęśliwych wy- 
padków, nie pozostająca w żadnej pro- 

porcji ani do nasilenia ruchu kołowego 
i mechanicznego w Wilnie, ani do ru- 
'chu ulicznego w naszym mieście, nie ułe- 
ga zmniejszeniu, lecz przeciwnie, wyka- 
zuje w ciągu dni osiainich —. 

TENDENCJĘ DO WZROSTU. 
Jak się dowiadujemy, władze zwróci- 

ły już na tę okoliczność uwagę. Zaostrzo 
"no kary w stosunku - do lekcewałących, 
przepisy, ukarano kilku kierowców. I mo- 

złOCykISÓW 1: tą aioć dalai ; 
POZBAWIENIEM PRAWA JAZDY, 

lecz, jak dofychczas, nie wpłynęło to wca' 
le na zmniejszenie się ilości nieszczęśli- 

| wych wypadków. | Z : 

2   
  

Grymasy dnia 
Włamywacz w „Jugosławii* — Zuchwały, lecz pijany 

„gangster* — Dorożkarska kolacją i In. wydarzenia dnia 
Odkąd dokonano w Wilnie włamania ką- 

sewego w firmie jubilerskiej „Rewkowski 
i Malinowski* i odkąd: policja” zlikwidowała 
niebezpieczną bandę fachowych kasiarzy — 
w Wilnie włamań kasowych nie było, Okry- 
wały się rdzą bezezyńwe „raki* w melinach 
ziedziejskich „smucili się reporterzy — łow- 

ty seńsacyj kryminalnych. 
„Epokowego” wyczynu. chciał dokonać 

obywatel naszego miasta Konstanty Kropo- : 

łew (Pańska 6), który widząc jaki ruch pa- 
nuje w kawiarni „Jugosławia postanowił 

zrobić „czystkę* w kawiarnianej kasie, Do 
„roboiy” zabrał się z amerykańskim rozma- 
chem. r S 

W kilka minut po północy, kiedy .roze- 
szły się już kelnerki i zgasły światła, Kro- 
połow, z. niezwykłą zuchwąłością, 
strony ul, Micikewicza, przedostał się: przez 
otwarty „oberlufł* nad drzwiami do lokalu 
i zaczął manipulować przy kasie, Na jego 
ni 

  

jąc w kuchni posłyszał, podejrzany szmer 
Az rewolwerem, w ręku, wkroczył do sali. 
Bezradnie zatrzepołała. w, rękach, włamywa- 

cza lampka elektryczna, Włamywacz został, 
oddany w. ręce policji. 

* #   

Wódka na niektórych osobników „działa. 

w ten sposób, że im więcej piją, tym: więk- 

szy odczuwają „głód atkoholowy* i potrzebę 

dalszego „Zakrapiania robaka". Józef Brat. 
kowski (Mostowa 16), o którym poniżej, nie- 

wąlpliwie należał do tej kategorii. Mając 

w nogach więcej niż w kieszeni, bo w no- 

gach czuł literek czystej, a w kieszeni prze- 

raźliwą pustkę, postanowił „wyekwipować 

się" w gotówkę, by. móc pić „dalej, W tym 

celu podsżedł do Józefa Bireckiego (Mickie- 

wicza 51) stojącego przy wejściu do hotelu 

Georgesa i pod groźbą pobicia zażądał pie- 

riedzy na wódkę. Spotkawszy się z odmow- 

ną odpowiedzią, spoliczkował Biruckiego i 
kcpnął go w bok, Krzyk napastowanego 
zwabił poliejanta, który pijanego napastnika 

zatrzymał. ° уеч 
: 2,2 5 ич е 

Marian Michalski (Polacka 45) został za- 
trzymany przy: bramie domu przez dwóch 

*obników, którzy „z. groźnymi minami za- 

  

     

  

"żądali pieniędzy, a gdy spotkali się z odmo- 

debrali mu przemocą z kieszeni 69. zł, J.ę 
Peczął sześciotygodniowy urlop wypoczyn- | craz zegarek. Tak zeznał Michalsk w komi- 

wą 

  

sariacie, Tymczasem policja w wyniku do- 

        

bo od! 

cszczęście właściciel. „Jugosławii'. nie spał, › 

sbodzenia przyszła do wniosku, że Michalski 
napad sfingował, bowiem nie posiadał przy 
sobie, eo zostało stwierdzone, żadnydh pie- 
niędzy. 

* * * 

. Wiktor Adamowicz (Legionowa 48) za- 

meldował policji, że koło wejścia do tuneku 

ko!cjowego przy ul. Siennej, został napad- 

nięty przez Aleksandra Tuczyńskiego, który 
wszczął z nim bójkę i przy „okazji” „zwę- 
dzi" 25 zł, Suczyński (ul. Horodelska 2) za- 

trzymany, ; 
* 3 

Właściciel „traklierni*, przy ul. Garbar- 

skićj 1 zamełdował policji, że wczoraj trzej 

nicznani dorożkarze spożyli w jego restau- 
racji „zakropioną* kolację, odmówili ure- 

gulowania rachunku w wysokości 6 zł. i 
szybko odjechali. я 

ж * £   
Helena Kępińska (Sofiana 7) zameldowała 

poVeji, že syn jej, Zdzisław, systematycznie 

-kiadł pieniądze na szkodę sublokatorki Mi- 
chaliny Pietkiewiczówny. Poza 'ty msynalek 

pod groźbą zabicia wymusza n matki pie- 

niądze i utrzymanie, i 
S * a a. 2 >: 

W. strzelnicy wojskowej „przyłapano na 

gorącym uczynku kradzieży kabla telefoni- 

„ eznego.3-ch chłopców. Młodocianych złodize 

jaszków, odstawiono do Izby Zatrzymań. 
SA ® * о* & 

іепо]хіп „Stefanowiczowa (Mostowa 7) do 

ręczyła policji znalezioną na plažy Tryno- 

polskiej portmonetkę, zawierającą drobnicę, 
® * э 

„ Podezas rewizji przy Mani Rapalskiej, 

nie posiadającej stałego miejsca zamieszka- 

nia, znaleziono zegarek, pochodzący z kra- 

dzieży. 
Ф ж ® 

U Władysława Juszkiewicza zosłała za- 

kwestiowana brązowa teczka skórzana z 

zerwanym monogramem, pochodząca przy- 

puszczalnie - kfadzieży, 
RZE A 

moralności Nr. 63, wydane w roku 1914 
przez marszałka szlachty gubernii wileńs- 

kiej, świadectwo o pochodzeniu szlacheckim 

z r, 1910 na nazwisko Franciszka Jurewi- 

raz grupową od) likę, fotograficzi ą. Rze 

zy te „są „do odebrania | 

Wydziale Śledczym, 

      
(e) 

  
Na 2 Potockiej znaleziono świadectwo > 

| 

  Tašci 1 < ž paźnokciem. Przepis użycia qa op 
przez właścicieli w |. 

  

Czy nie za wiele ?... 
Ukrócić harce motocyklistów I 

Seria nieszczęść, zapoczątkowana na 
wiosnę br, nie przerywa się dotąd. Nie 
ma dnia, by kronika wypadków nie ża 
notowała przejechania przechodnia, zde- 
gaenia się wozów, lub czegoś w fym ro- 
dzaju. 

Pod tym względem 

WILNO TRWALE USADOWIŁO SIĘ NA 
& CZOŁOWYM MIEJCSU . 

| «wśród slatystyki nieszczęśliwych wy- 
padków bijąc nawet Warszawę, gdzie 
przecież ruch kołowy j mechaniczny wie 
lekrotnie przewyższa nasz wileński. | 

Jak informują, miejscowe władze chcąc 
położyć kres nieprzerwanej faśmle nie 
szczęść, postanowiły w najbliższym cxa- 
słe przeprowadzić poglądową naukę u- 
miejętnego ` z EJ 

* CHODZENIA I PORUSZANIA SIĘ 
AAS W MIEŚCIE, Ea S 

| Stwierdiono bowiem ponad wszelką 
' wąipliwość, że w szeregu wypadków wi- 
nę ponosi nie tylko szofer, nie tylko kie- 
rowca, lecz I sam przechodzień, który 
włazi wprost pod koła auta, motocykla 
lub roweru stawiając kierowcę pojazdu 
mechanicznego w syfuacji bez wyjścia. 

W swoim czasie najczęściej nieszczę- 
śiiwe wypadki zdarzały się na wąskim 
przesmyku ul. Zamkowej, róg Skopówki, 
przezwanym nawet wówczas  przesmy-- 
klem śmierci, | › 

Odkąd jednak kierowcy pojazdów i 
publiczność zaczęli uważniej mijać grož 
ny róg, nieszczęśliwe wypadki w „przes- 
myku śmierci" zmalały prawie do zera. 

Nie ulega wąfpliwości, że przeprowa- 
dzenie takich lekcyj chodzenia | prze- 
chodzenia ullc oraz zastosowanie kar. 
mandatowych za niewłaściwe chodzenie 
wybitnie przyczyni się” do zmniejszenia 

iłości wypadków. Peres I 
Dzień. wczorajszy również zaznaczył 

się nową ołiarą harców mołocyklowych. 
Szybko mknący motocyki najechał ra 

uł. Belity na przechodzącą przez jezdnię 
56-letnią Stefanię Poczepkową zam. przy 
uł. Oszmiańskiej 8. Poczepkowa doznała 
ogólnych obrażeń, zaqniecenia klatki pier 
siowej, złamania ręki i nogi. 3 

W. stanie beznadziejnym przewiezio- 
no ją do szpliala św. Jakuba. Motocykli- 
stę zatrzymano. 

Codziennie nieszczęśliwy wypadek! 
Tego już stanowczo za wiele! Trzeba te- 
mu położyć kres. Nie potrzeba Wilnu tak 
smufnvch rekordówi ESĖ) 
OL CZARK. 

„Do egzaminėw 
przygotowuje doświadczony b. maucz. 
gimn. w zakresie programu. nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda, 

  

Nauka solidna. Opłata przystępna. 4 
Zgłoszenia: do 'redakcji „KurjetaWi+ | 
leńskiego" po. godz. -7,30.. wiecz.; lub. 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano dó 7 wiecz. 

    
  
     

  

Z KOGUTKIEM 
| edciski, które po tej kqpleli dałą się u: 

|dia ogółem zł. 438.000, . 

„| -Szobera, 

zł 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR- LETNI 

©, w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

TYDZIEŃ PRZEDSTAWIEŃ 

PO CENACH PROPAGANDOWYCH 

Dzisiaj we wtorek j jutro w środę wie 
czorem o godz. 8.15 po. cenach propa- 
gandowych komedia Caillavef'a i Fler- 
s'a „Zakochani”.. > 

W sobolę biež. tygodnia nowa pre- 
miera nieznanego. dotąd w Wilnie auto- 
ra Polaka-Amerykanina Eugeniusza Fo- 
landa, komedia z życia amerykańskiego 
pł. „Bessie”, ' : : 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

— Recital Ady Sarl. Dziś w drodze 
na Łotwę przed publicznością  wiłeńską 
wystąpi świałowej sławy śpiewaczka ko- 
loraturowa Ada Sari. Program niezmier- 
nie jnłeresujący, : > 

„Dzwony z Corneville”. Ostatnia pre- 
miera w Lutni „Dzwony z Corneville'' ju- 
tro wraca. na repertuar. ! 

— Frontem do radości. - Publicznošė 
wileńska oczekuje czwarikowego wieczo- 
ru w Lutni, kłóry wypełni zespół  teałru 
uCyrulik Warszawski” dając pełen humo- 
ru i akłualij program pod tytułem „Fron- 
tem .do radości”. SZR 

WTOREK, dnia 6 lipca 1937 roku: 
6,15 Pieśń; 6(18 Gimn. 6,38 Muzyka; 7,00 

Dzienik por. 7,10 Muzyka; 8,00 Przerwa; 
11,57 Sygnał czasu; 12,00 Hejnał; 12,03 Dzien 
nik poł. 12,15 Audycja dła wsi: Walka z pa- 
sóżytami — pogadanka Haliny Okryńskiej; 
12,25 Koncert; 13,00 Muzyka popularna; 
14,05 Przerwa; 15,00 Włoskie piosenki; 15,10 
Życie kulturalne; 15,15 Odcinek prozy; '15,25 
Muzyka operetkowa; 15,45 Wiad, gospod. 
16,00 Czym jest twój tatuś — pilotem linii 
letniczej (transmisja z lotniska z Poruban- 

ka) — audycja dła dzioci starszych! 16.20 
Drobiazgi skrzypcowe (płyty); 16,45 O naj- 
dz'wniejszej puszczy w Polsce — felieton wy 
głosi Michał Pawlikowski; 17,00 W setną 
rocznicą urodzin Władysława Żeleńskiego; 
17,50 Wywczasy w Werkach i nad Zielonymi 
jeziorami — wygł, Kazimierz Leczycki; 18.00 
Przegląd aktualności finansowo-gospodar- 
czych; 18,10 Chwilka litewska w jęz. pol- . 
skim; 18,20 Muzyka polska; 18,40 Program 
na środę; '18,45 Wil. Wiad. Sport, 18,50 Po- 
gadanka; 19,00 Medycy i chorzy w krzywym 

zwierciadle humoru; 19,15 Utwory, Ryszarda 
Wagnera; 19,50 Urlop wypoczynkowy czy 
spertowy; 20,00 Muzyka lekka w wykonaniu 
Ork, Wileńskiej pod. dyr. Władysława Szcze : 
pańskiego z udziałem Luby Lewickiej (sop- 

- fan kołarotufowy);*W' przeswie około godz, 
20,45 Dziennik wiecz. i Wiadomości roln. 

21,45 Wielki świał Gapowic — Jana Lama 
(recytacje) 22,00 Pieśni węgierskie w wyk. 
Bela Csokz; 22,30 Drobiazgi fortepianowe w 
wylk, Napoleona Fanti; 22,50 Ostatnie wiad, 
Przegląd prasy; Komunikat; 23,00 Tańczy- 
my; około godz. 23,10 Fraszki na dobranoc; 
23,30 Zakończenie. 

  

Z książek pochodzi 
Inteligencja narodu. 

° 4. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wiino, Jagieliofska 16 

Czytelnia Nowości 
"Wielki wybór książek 

Nowości, klasyczne, lektura szkolna, 
rĘ  - naukowe w obcych językach 

_ Czynna od 12—18: Warunki przystępne 

     

  

   
    

  

‚ Doroczne posiadzónia Rady 
Naukowej || 

Kasy im. Mianowskiego 
Я Odbylo się doroczne posiedzenie , Rady 

Naukowej Kasy im, Mianowsikego pod prze 
| wodnictwem prof, dr. Maksymiliana Maia 
kiewicza z udziałem delegatów Polskiej Aka 

demil Umiejętności, Uniwersytetó' _Politech 
nik i Towarzysti Naukowych: i rsżawskie 

go. lwowskiego „poznańskiego 1 wileńskiego. 
Sprawozdanie z działalności Kasy w r. 

1936 złożył Prezes Komitetu, prof, Karol Lu 

- steński. : 
+. W roku sprawozdawczyja Komitet Kasy | 

im, Mianowskiego udzielił na prace badaw 
cze, ha przygotowanie do druku wyników 

badań, na zapomogi gsobiste oraz na Zapo 

*miegi, dla. towarzystw. natkowych i stypen 

   « „Bilans zamknięto sumą 8.091,429,01 zł, 

Wydana 14 prac własnych, podjęto druk 

18. : : A Sada т ой 

Powstały nowe fundusze: a);fm. dr, Józe 
„fa Babińskiego w wysokości zł, 50.000 z prze 
zrzczeniem na zapomogi i nagrody w dzie 
dzinie neurologii, neurofizjologii i nauk po 
krewnych; se. 
„.b) im. Bronisława Wermińskiego zł, 10000 
na stypendia; 2 

  

  

©) z zapisu Jadwigi Kostrowickiej mo 
gone cele Kasy. 4 Sk 

„Rada przyjęła jednomyślnie Sprawozda- 

nie Komitetu i udzieliła Komitetowi abso* 

. lutorium. Ž z 

+ W miejsce ustępujących: członków Komi* 
| tetu wybrano ponownie pp.: K. Białaszewi: 

cza, 'M. Hubera I A. Krokiewicza « 

  

$ M. 3 Ra KW PACK 
- Do Komisji Rewizyjnej wybranó pp.   1 onopackiego, I. Ruskowskietūmiulimės :aW- 

skiego,  



> 

_ Wiadomości radiowe | 
„SYMFONIE. BEETHOVENA. 

Nowy, „cykl koncertów płytowych, 

"w letnim programie radiowym zapowie- 

dziano nadanie z płyt cyklu p,.t. „Symfonie 

Beethovena", który zawierać ma wszystkie 

symfonie wielkiego kompozytora, w wyko- 

‚ аяа najlepszych orkiestr zagranicznych. 

Zapowiedź tych audycyj zainteresowała bez 

„wątpienia. radiosłuchaczy, „symfonie Beetlo- 

vena stanowią bowiem, wiełką wartość dla 

wszystkich, nawet najmuiiej mtzycznie przy: 

gotowanych słuchaczy. We: wtorek dnia 67 

o godz. 19,15 odbędzie się pierwszą audycja 

4 tego cyklu, Usłyszymy 1 Symfonię, dzieło 
stosunkowo wczesne, utrzymane w duchu 

pogodnym, a-stylu czysto Klisycznym. Giać- 

będzie orkiestra Nowojąnskiej; 

pod 'dyr; świelnego : amsterdamskiegó kapel- 

mistrza Wiłfema Mengełberga. 

  

| „MEBYCY I ICH CHORZY W KRZYWYM 
, ZWIERCIADLE HUMQRU*. 

; „Wesoła audycja radiowa, 

Na -temat.lekarzy i pacjentów krążą nie- 

«liczone anegdoly i dykteryjki. Wesoły dia- 

log p. t. 
xwierciadle humoru“, ktory usl 

„KT o godz. 19,00. będzie jakby poje 

dwóch kategoryj dowcipów. Z jednej Bodo 

staną do rozgrywki dowcipy pacjentów o 

medykąch, z drugiej — dowcipy medyków 

o pacjentach. ; 

  

   

147 O -ZAWODZIE PILOTA KOMUNIKA- 

* CYJNEGO, 

Transmisja z lotuiska, 

Piłot samolotów pasażerskiej linii totni- 

czej jest człowiekiem, który podczas swej 

służby jest stale odpowiedzialny nie a 

za całość samolotu, ale przede w: 

‚ жа życie i vdrowie pasażerów, którzy lecą 

"ma prowadzonej przez niego maszynie. Od- 

  

   

wagi i ztmnej krwi nie.wolno mu z tego po-. 

wodu tracić podczas największego nawet nie 

bezpieczeństwa. ; 

O tym jaki przebieg ma praca pilota, 

jak płynie życie w totniczym porcie usłyszą 

dzieci x audycji, transmitowanej z łoliiiska 
"ga Porubanku we wtorek da. 67 0 gedz. 

16,00. Nosić ona będzie tytuł „Czym jest: 
twój taiuš — Pilotem linii letniczej”. * 

Giełda zbožowo-towarowa 
„1 Iniarska w Wilnie 

Caduła z dnia 5 lipca 1937- roku 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy hor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 
teo wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka | otręby—w me 

Hłościach. W złotych: :* ° 
у \о : I-stand. 696 g/l *26.— 26.50 

» и ». 670 » "'25.50 26,— 

Pszenica I „ 730 „, „30.— 30.50 
= 25 00% B=. 3022 

dągimieńl _ „678/673, (kasz.) —  —. 
5 н э о — — 

Na 6205, (past) 23— 2350 
Owłas 1 „ 468 , 2550 26— 
SUR „” 445 , 25.— 25.50 

Gryka (| 60. 29,— 29.50 
Mąka pszen. gat, I 0—65% — - 

s s  „ II 65—70% Po 
<w „ ILA 65—5% — — 
+ 3 „ III 70—75% R a: 
» „  razowa do 95% - — 

» „ pastewaa : = 2 

„ žytnla gat. I do 705 —.. 36— 
wo »„ (typ w.) do 82% Kas 
+ „  razowa do 95% = 30.— 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. . „1750 18.— 

»„ żytnie RK stand. 1650 17.— 

Paluszka — — 
Wyka M sa 
Lubin niebieski 16.— 1650 
Siemię Iniane b. 80% f-co w. s. z, 
Lan trzep. stand. Wołożyn . 

b. I sk. 216.50 
Lan Šapelių stand, Horo- 

dziaj b, I sk, 216,50 
Lan ROR A stand.. Miory 

Leń trzepańy stand. Trab: 
b. | sk. 216,50 ” 

Lan: czesany Horodziaj b, I 
sk. 303.10 

, Kądziel o og b. I 
sk, 216.50 

" Targaniec mocz. asort, 70/30,. 

  

       per PRZEZIĘBIENIU 
GRYPIE ;KATARZE   
  

Popierajeis Przemysł Krajowy! 

„Medycy i ich chorzy w krzywyn. 

zymy o 

„Geny za towar średniej handlowej ja- | 

  
HELIOS | 

| 16,86; 

> _„KURJER: WILEŃSKI" 6.VHV 1037. r. 

Uczczenie lotu Lindberga 

  

  
W Roosswelł Field w Ameryce, skąd startowal Lindberg do historycznego lotu SOA go, przy udziaie licznych 

tłumów odsłonięto tablicę bronzową ku upamiętnieniu tego wypadku. 

  

LID) Adimmimistracj pi 
1) Przy wypełnianiu przekazów 

prosimy 6 czytelne podawanie imie- 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
nienie na odwrocie, na jaki cel pie. 

* riądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t. p. 

2) Przy komunikowaniu 
zmianie adresu prosimy 
obok adresu nowego także i adres 

nam O 

ь . Daiš ostatai dzieū 

Dwa fiimy w jed- 
nym programie: 1) 

świata, fetomenalny Mircha w we- 
sołym, pełnym sentymentu flm'e 

oraz 2) Wiełki fascy- 

P 
A i 

podawać | 

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

3)0 przerwie i zaprzestania 'pre-4 

numerały prosimy zawiadomić naszą, 
administrację, lub zwracać bezzwło 
cznie pismo pod naszym adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto”. 

  

Nie zważając na sezon lelni — wyjątkowy program 

Szoeke Szakal oraz. atrakcja najwięk- 
szych music - hatów 

Pieśniarz Wiednia 
BIAŁY TARZAN 
  

nujący sensacy;ny film 99 

Wobec wielkiego powodze! 

MAYERLING" 
   jeszcze TYLKO DZIŚ 

Monumentainy film, ilustrujący dzieja miłości nAipiskišiejazej jary kochanków arcyks'ęcia 
Rudolfa Habsburga i baronówny Vetsery, 

Przepyszna wystawa. 
W rol. gł: Charles Boysr + Danielle Darriaux 

+Nad' prógram: ATRAKCJE. 
  

  

Kino MARS Aż 
» dzień   

iw roli głównej 
Barbara Stanwyck 
{ Gene Raymont 

anie: słynna 
- splewaiczka 

Žž POLSKIE IMO T 

SWIATOWID | 
Dzielnie jej sėkunduje 
„* wybitny artysta 

GITTA ALPAR 
„TA ALBO ŻADNA 

MAX HASEN. 

, Dżentelmen kocha inaczej 
£6- Przepiękna pełńa melodyj i werwy operet 

2) "JULIKA ka filmowa. W rol. gł. Gitta Alpar | Gustaw 
m Froehlich 

w "a aijnówstej 
operetce fimowej 

Nad program aktualja 
  

OGNISKO | - Dziś. Ostatnie słowo w. dzie- 
dzinie . komedii 
Film waszych marzeń p. t. ROBERTA muzycznej. 

W rolach głównych: Fred Astaire, G'nger Rogers, irena Dunne 
Orkan tańca. 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

"Orgia mslodyj - Wuikan humoru. Film dozwolony dia osób od lai 4% 
Pocz. senasów o 6-cj, * niedz i św. © 4-0j 

  

ROZKŁAD JĄZDY STATKU 
„PAŃ TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

(WILNEM a WERKAMI 
z przystan. w Pośpieszce, Woło- 
kumpii, Kalwarii i plaży werk. | 

Od dnia ?2-go czerwca 1937 r. 

W niedziele 1 święta przy słoneczno-ciepłej 
ё pogodzie. 

„ Odjazd z Wilna: 
10,00. 

Odjazd z Werek: 
15.30, 18.00; 20,20. 

W razie chłodu lub deszczu statek kur- 

1,86; 085; 1146; 

8,45; „10,45, 18,00, 

sować będzie według ' rozkładu na dzicń 
|. powszedni. 

W dni Bówszećnie bez względu na pó 
„ Badę. 

Odjazd z Wilna: 9,10; 16,10; . 19.45.. 
«Odjazd z Werek: 8,00; 10,20; -18,30. 
(W. dni powszednie przy większej frek- 

węncji, godziny dodatkowe: 
:Z Wilma: 11,30; 14,00. 
„Z Werek: 12,80; 15.10. 
_ Wszelkie informacje co do kursowania 

-siatku oraz zamówienia na wycieczki przyj 
muje się na i-szej przystani statku J. Bo- 
rowskiej przy ul. „Kościuszki, tel.” To: 

-13;00%; 15:40, 18:00 

  

Rozkład jazdy statków: 
„Šmigty“, „Kurjer“ i „Grodno“. 
Sdęodzaaich z Il przyst. statków 

J. i A. Janowiczów 

ÓD DNIA 25 CZERWCA RB, W- DNIE : 
ŚWIĄTECZNE, SOBOTY I NIEDZIELE: 

Odjazd z Wilna; 
10:45; 11:15; 12:25; 13:00; 13:45; 15:00; 
16:05; 17:15; 17:50; 18:30 i 19:25% 3 
Odjazd” + Werek: 5: > 0:40; 10:15; 11:25; 
11;55; 42:30; 13:85; - 5; 15:00; 16:15; 
16:55; 1 "16:30; 

UWAGA: *-dodaikowe Przy Ad. fre- 
kwencji. pashżerów. 

W. dnie chłodne lub dždžyste Sta ki będą 
kursować według rozkładu na dzień pow: 
szedni. 

„0D DNIA 25 CZERWCA RB. w R 
POWSZEDNIE: УОАУ 

Odjażd z Wilna: 68:40; >= 10:50; 12: л0% 
10:26; 

Gdjazd z Werek: -7:30; 0:50 11:15*, 12:06; 
18:15*;.14:15*; 17:50;. 20:00; 

UWAGA: jk _ dodatkowe przy. „rięksrej || 

  

          

    

  

* frekwencji pasażerów, 
"Wszelkie informacje co do kursowania 

statków ora zzamówień na wycieczki u- 

dziela się na H przystani statków BĘ ul; 
Tad. Kościuszki, SE 25-19, i 

-od godz. 12—214- 7 

Oałoszenie 
0 PRZETARGU. 

Urząd Celny w Wiinie podaje do wiade- . 
e w dniu 121. 

$ię na stacji łowarówej w Witnie w - 
Urzędu przeiarg następujących 

ze spraw. karnych skabowych, a 
skór cielęcych suchych, 

OBOWNĄE AM nasion Inu, gryki 

     

   

    
ynie 

У с!ч    
   

cytacyji 

  

rb, godz, l od- 

suro- 

"owary nie sprzedane w dniu 12 bm. 20: 
ystawione ponownie n.. 

ą. w dniu 22 lipca v. godz. 10, 

sprzedaż H- 

Towary powyższe można oglądać w maga 

  

  

zynie Urzędu od dnia 8 linca rb, w godz. 

od 10 do 13. 
(-) М. LEICHTYRIED 

Naczelnik: Urzędu Celnego 

DOKTÓR © MIESZKANIE 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, syfilis. 
narządów moczowych 
pa A 9 

  

Zeldowitzowa 
Choroby kobiece, 

į skėrne, weneryczne, 
narządów moczowych 

uł, Wileńska 28 m. 3 
telefon. 2-77: 

BOKTÓR ‹ 

Blumowicz 
Cho.oby weneryczne, 
skórne i moczopiłc. 
Wielka 21, tel, 921 

Przyim. od 9—1 1 3—7 
w niedzielę 9—1 

DOKTOR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 

    

skór. i moczopłciowe |. 
Szopana 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 I 4—6 
  

— ARUSZERKA 

Marja | 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do 

"Oflarnej (ob. Sądu) 

AKUSZERKA 

Śmiałowska | 
  

oraz Gabinst Kot 
tycz. odmładza: 

  

    ce: 
я „Ę ry, usuwanie zmarsz. |- 

67:05; 6:30; 0:05; 10:16; „czek, wągrow, plegów, 
olek ij 

usuwanie a z 
„bioder i 

my. odmiadzaj: 
ady ps w 
Z, Ceny. 
stępna Porady e 

„tna. Z Zamkowa 28—69 

AKUSZERKA 

„M. brzezina 
masaż "leczniczy 
Ia zacha. 3 

ul. Grodzka nr. 27 
- (Zwierzyniec) 

* wiecz. ul, J. Ja: |: 
| sińskiego 5—18 róg 

  'CASINO | 
  

|/2) Wspaniałe potężne 
widowisko filmowe   

4-pokojowe w osob- 
nym domku z wsze! 
kimi wygod., ogrėde! 
do wynajęcia od dh 
1 sierpnia—uiica Sw 
Jacka 6. Dowiedziet 
się na miejscu u wła 

* — ściciela domu 

SPRZEDAM 
osobniak murowany 
5.ciopokojowy z og 
rodem, Soltaniska 4-b 
Oglądać ой 4—7-е} 

Pianina 
i FORTEVIANY nowa 
i okazyjne pierwszo- 

    

rzędnych firm krajo- |. 
wych I zagranicznych 
sprzedaje na dogod- 
nych warunkach H. 
A below Niemiecka 22, 

wejścia od ulicy 

   
"KACZOROWSKI, PIOTR KALTEMSTRO, ZDZISŁAW ŁOPIEŃSKI, TADEUSZ ŁYCHOWSKI 
STEFAN MEYCR, SÓZEF PONIATOWSKI. WITOLO PTASZYŃSKI, JĄCE RYDZIKSKI, K: 
YIMIERZ SOKOŁOWSKI, AOLESŁAW WŹCIEKLICĄ, ZYOMUNI SZEMPLIŃSKI mpdnkiąd 

= 

WYCHODZI od 

GRUPUJE młodsze pokolenie niezależnych ekonomistów, 
ZAWIERA obok artykułów teoretycznych, obszerny dział 

©. uwag I notatek na JEBANE tematy polityczno-ga- 
я spodarcze, 

DĄŻY do połączenia wysokiego poziomu ieoretycznego 
"- z prostotą i zrozumiałoscią ujęcia. 

"UWZGLĘDNIA przede wszystkim zagadnienia strukturai- 
ne i traktuje politykę gospodarczą pod kątem 

: „długiej fali". 

WSPÓŁDZIAŁA w wytwarzaniu niezależnego, . a e 
„nego poglądu na sprawy gospodarcze. 

@ WYCHODZI 1-go i 15 go każdego miesiąca. 

Prenumerata kwartalna zl. 4.50. 

/ Egzemplarze bezpłatne - okazowe na żądanie. i 

Adres Redakcji 
Warszawa, ul. Nowy Świat 37 m. 15, 
Konto w 

  

wspaniały podwójny program: 

4 i pół 

i 
lista wtajemniczył 

'en głęboko do skóry i sma А * 

‚іпвЬщоі 

GOSPODARKA. i 
NARODOWA | 

NIEZALEŻNY DWUTYGODNIK GOSPODARCZY: 
——+ 

STAL WZPÓŁERACOWNICY, EEESIAW BOBROWŹKU HENRYK GREMAUSKI, STANIL 
SŁAW GRYZIEWICI, ALEKSANDER 1VANKA, WACLAW JASTRZĘBOWSKU seo] 

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA* 
Kraków, ul. Pierackiego 14. 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra 
kowie, oraz w drodze korespondencji, Ža po- 
mocą, przystępnić i wyczerpująco; opraca- 
wanych skryptów, pragramów i. mieśięcz- 
nych tematów, do 

€ 1). egzaminu dojrzałości gimn. sta:ega 
typu, 

2) z zakresu I i II kl. gimn. noweg3 us- 
troju, 

%) do egzaminu z 4-ch klas gimaazium 
nowego ustroju, oraz 

° 4) do'egzaminii z 7-miu kl. szkoły puw 
szechnej. 

Przyjmują wpisy na nowy rok szkóiny 
1937—38. 

Wykładają najwybitniejsze siły fuchgi ę- 
UWAGA! Uczniowie kursów koreśj 

dencyjnych otrzymują ce miesiąc opiQce 
„całkowitego materiału naukowego, tema 
6-ciu głównych przedmiotów da оргасожа- 
nia Nadto obowiązkowe egzaminy badają 3 

| razy w ciągu roku szk. postępy uczniów, 
  

  

Oświadczam? | 
"TENBIOCEL 

ODŻYWCZYDLA SKÓRY 
JEST CUDOWNY/” 
Dowodzi 

_ że Skóra 
   
     

  

     
     

    

    

Mój koz- 
motyk— specja:   

mnie, że Biocel za- 
warty w tym + ecjalaym 
„Odżywczym remie, fest 
otrzymywany ze starannie wybe 
ranych młodych zwierząt. Przenika 

„w tę odżywkę, której om ś 
by być jędrną, ś miodą.„Zostai 

on wynaleziony przez w: Profesora Uni- 
wersytetu Wiedeńskiego i jest obecnie połączon 
z Kremom Tokalon, koloru różowego, sprepat 

  

iš po- 
   

„wanym według oryginalnego francuskiego prz: 
pisu znakomitego paryskiego Kremit Tokalon 
takiej właśnie proporcji, by ła6 tkanki 
skórne. Używaj tego Krėmu wieczór; Kratnu zaś 
Tokalon koloru białego— rano; W. (ciągu 3-ch dal 
będzie Pani na drodze do a: sią wszel» 
kich wad cery I zwiotczałych mięśni twarzy. Doś- 
wiadczenia przeprowadzone przez ' Profesora 
Stejskał w Uniwersytecie Wiedeńskim na kobie- 
tach w wieku 53-ciu do. 12-ch lat dowiodły, że 
zmarszczki znikły w ciągu 6-ciu tygodni. { 

    

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL.      

  

* Warszawa „Chmielna m 
Dla pp. o. „Kurjera Wiledsk, 2 

15% rabatu 

  

roku 1931. 

i Administracji: 

P. K. O. 25656, tel. 6-76-73. - 

  

1) Wesoły film wiedeński 

MUSZKIETERGW 
KOENI 4# $ Я АЛЕ - 

W roli głównej Elissa Landi. CENY MIEJSC na wszystkie seanse: Balkon 25 gr. 

  

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: 044 zlaly: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul, Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowicza 70 

Przegztawiciele: - Kleck, Nieśwież; Słonim, 
" Szczaczyn, Stołpce, Wołożyn, Wiiejka. 

Kanto P,K.O. 700.312 * 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tet. 99—czynna od godz; 9:80—15.30- | 
Drakarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwiaca. 

„na wst, w miejscowościach, gdzie. nie mi 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: £ 0d- 
noszeniem do doma w kraju—3 zł. za grze 

micą 6 zł. £ odbiorem w administracji zł. 2.50, 

„arzędu pocztowego ant agencji zł. 250. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimett. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstein 80 fe, „kronika cedakc, I komunikaty 60 gr. za wiersz joe 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%. Uk 

| szeń w tekście 5-cio Anos, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń A ra. 
-brykę „nadesłane* reńakcja nie odpowiada. Aomnistracja zastrzega subie prawo 
zmiany terminu druko ogłoszeń I nie PER zastrzeżeń > „Ogłe- 

szenia cą a w godz. 16:20 1 17. ©. = 

  

Wy: awnictwo „Kurjer Wileūški* Sp 2 @, @ —- a 

^ 

Druk Znicz”, Wilno, uł Bisk, Kandu.skiego 4, tel, 8-40, 0 * Redaktor'oap. Zygmunt Babicz


