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Kio n 
„4eh buvusi mieć w nogach. To 

gomo przysłowie po iutejszemu, po 

białorusku, albo = po prostu, co 
Eto woli, brzmi: „Za durnoj haławoj 

i naham niepakoj”. Jest to trochę 

śaniej grzecznie powiedziane, mniej 
po pańsku, ale rówaie słusznie. 

Do czego zmierzam? A no sprawa 

prosta, ale właśnie widocznie dlatego 

dikt nie wie jak do niej podejść, co 
© niej sądzić. 

fmieresuje nas wszystko i konflikt 

ma Dalekim Wschodzie i incydent 
wawelski, Ten Sapieha, jak on śmiałtę 

doby lo tak w Wilnie, tobyśmy mu 
dopiero pokazali! Zdawałoby się, że 

  

mi „gruncio wiłeńskim to sielanka, i- 
k ża tu nie ma żadnej okazji do 

jawienia energii. 

" Tymczasem każdy wilniania,. kłó- 

rego nie stać po parę złotych dziennie 
ma dorożki, czuje chyba codzień wie 
śzorom, że coś w Wilnie jest nie w 
Co Mijają już nie dnie, a tygo- 

te od chwili wybuchu strajku mu; 
Afkisowego | jak dotychczas nie zano” 

sią na jego likwidację. 

" Możnaby przypuszczać, że przed-. 
siębiorea 

ad (gbonu” istnieją wyłącznie wzajcm= 
ais Gla siebie, że termin uruchomie” 
adł komunikacji: «iiejskiej lub jeja 
wałiego. zikwidowania obchodzi tyl-. 
%*o dwie swojujące strony”. Nawet, 
gdyby zachęcone przykładem autóż: 
Mmoów zastrajkowały cłektrownia i wg 
iłociąg, wątpliwe, czy by to wywołałóĄ: 
sastatecznie silną reakcję wilnian, na E 

|Francia zawiesi kontrole od 13. Vil 
na pograniczu pirenejskim 

to, aby pod presją mieszkańców straj 
ki te zostały zlikwidowane. 

Żylibyśmy sobie jak za Gėda mina, 
bo spokój przede wszystkim! 

Nie“ piszę tego wszystkiego po to, 
aby wywołać: jakieś rozruchy uliczne 
szy demonstracje, nie nawołuję do 
biokady mieszkań dyrektorów „Tem 
maku”. Byłoby to równie niewspół- 

aześnym środkiem zapewnieńia posłu 
1 МОН społeczeństwa, jak niewspół 

szęsnym Środkiem lokomocji w dzi- 

siejszym wielkim mieście są nogi lu 

dzkie. 

Dziś każdy żółtodziób, każdy stu- 

dont słyszał, już coś o społecznej war 

leści gospodarki w ogóle. Wie, że 

każde przedsiębiorstwo oprócz tego, 

żę daje zysk przedsiębiorcy i zarobek 

robotnikom posiada również wielką 

wartość społeczną. Cóż dopiero przed 
siębiorstwo o wszystkich cechach 

przedsiębiorstwa publicznego, takie 

jak komunikacja miejska. 

Każdy kto powoduje unierucho- 
mienie takiego przedsiębiorstwa wy 

rządza szkodę społeczeństwu. Szkod- 

nictwo zaś społeczne powinno być 

karalne. 

Ktoś mógłby zadać pytanie: 

więc pan jest przeciwnikiem  straj- 

ków?” Oczywiście!  Przeciwnikami 
strajków są ponadto z natury rzeczy 

wszyscy rzetelni robotnicy. 
Jest to broń ostateczna. O ile jej 

stosowanie zostało wywołane konie- 

cznością strajkujący winni ustąpić 

grzedsiębiorcy i odwrotnie w przeci- 
wnym wypadku. 

Nie jest to żadne odkrywanie A- 
meryki, a zwykły arbitraż przymuso 
Wy, którego u nas w Polsce niestety 
dołąd nie ma. 

Nie jest rzeczą normalną, że takie 

tęczy, jak wysokość płac w przed- 

siębiorstwach o dużym znaczeniu spo 

„A 

. łęcznym, są wypośrodkowywane w 

drodze walki, w drodze nacisku po- 

ihłaniającego wściekły zasób energii. 

„piłału i, 
szwajcarski i pracbwnicy | 

  
  

Na to, żeby. polepszyć byt pracowni- 

ka trzeba go namawiać do strajku. 

Na to żeby spowodować likwidację 

strajku trzeba z kołei namawiać spo- 

łeczeństwo do psioczenia na admini- 

strację, do robienia awantur. 

Tego rodzaju metody postępowa- 

nia oczywiście byłyby jedyne w. okre 

sie klasycznego liberalizmu gospodar 

czego, ale przecież podobno idziemy | 

naprzód. Solidaryzm społeczny, który 

głosimy i konieczność wydobycia za 

społeczeństwa dużego potencjału 

grzeż organizacje zbiorowości, przez 

zdyscyplinowanie zbiorowości, sprę 

*żystość dają powód do poważnego 

rózważenia sprawy przewlekłego 

„strajku autobusów w Wilnie. To jest 
wprawdzie. sprawa lokalna, -sprawa 

"0 dużym znaczeniu tyłko dla miesz- 

kańców = Wiłna, ale sprawa 

„wiele do myślenia .. : 

5 ‚ „Кю nie ma w głowie musi mieć 

-w_ nogach” 

dająca 

przysłowie można odwrócić. Ogólnie 

rzecz biorąc nie mamy nódańaru ka- 
innych zasobów. 

Ghcąc utrzymać się na jakim takim 

poziomie własnymi siłami powinniś- 

my tak organizować w gsikki, aby e- 

ien ia aajoniej marnowałą się. Przy 
sk ie į nogach biorąc je ha 
pół przeważnie znajduje pełne za- 

Głosowanie nie tytko u nas w. Wilnie 

-1 nie tylko dziś. Е 

"Za wszysłko, za każdy błąd trze- | 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa po 
daje, że decyzja rządu francuskiego 
6 zawieszeniu z dn. 13 lipca kontroli 
granicznej, zakomunikowaną została 
wczoraj komitetowi nicinterweneji 
'przez amb. Corbin. 

Zarządzenie to ma na celu wyl- 
worzeńie na graniey frameuskiej ta- 
kiej samej sytuacji, jaka powstała od 
kiiku dni na granicy porfugałskiej, 
gdzie z inicjatywy rządu : Lizbonie 
nie jest juž wykonywaada. kontrola. 
przez obserwatorów angielskich. Na- 
leży stwierdzić przy tym, że decyzja 
rządu francuskiego ogranicza się tyl 
ko do zawieszenia kontroli przez ob- 
strwatorów neutrainych. Granica Pi- 
rencjów pozostaje nadał zamknięta 
dła towarów zabronionych przez ko- 
mitet londyński, a przeznaczonych 
dla Hiszpanii, zgodnie z zarządzenia 
mj administracyjnymi, wydanymi w 
sierpniu r. ub. zarzadzenia nawvższe 
  

wiłnianie mają w. nogach. 

w: tej chwili uczucie zmęczenia. Ale, 

energii. 

le ma w głowie... 
ba płacić wysiłkiem mięśni, stralą 

czasu, pieniędzmi. Zostawmy to dla 

bogatszych. My chcemy organizacji 

zbiorowego wysiłku, arbitrażu przy” 

musowego, kar na szkodnictwo spo 

łeczne. 

| W. koukrelnym wypadku komuni 

kacji autobusowej, do której nie spo 
sób jeszcze raz nie nawrócić przy 

okazji, wydaje się wprost ubliżające 

nain słanowisko szw. ajcarskiego „Sau- 

Tera“ : Róbcie eo sobie chcecie, a jak 
mi się nie spodoba, co uradziliście, 
komunikację złikwiduję na stałe”. 

To są już proszę państwo kpinki. 
Trzeba by było jaż raz wreszcie po- 
zbyć się lego kontrahenta. Robi nam 
łaskę, traci rzekomo na nas. Jak my 
się jego nie pozbędziecmy teraz to.om 
nas rzuci przy lada okazji. 

Miasto Wiłno jest minimalnie za- 
Hużone w porównaniu do innych 
miąst polskica, gospodaruje rozsąd- 
kie i oszczędnie, budżet ma zrėwno- 

tał, któryby miasto wzięło na kredyt. 
Możnaby kupić od „Tomunaku” mą- 
szyny i garaże, uruchomić komunika 
cję własnymi miejskimi siłami. 

Wykupilibyśmy się w ten sposób 
z tej szwajcarskiej niewoli, w której 

   
wyższy, bo nogi bolą, a, głowa cd go- 

dzina traci na awtorytecie w miarę   
  

tego, jak strajk się przedłużą. ° 

Piote Lemitsż, 

mają zveszlą charakter tymezasowy, 
chyba że nie zostały by spełnione wa 
runki, wskazane Wczoraj przez przed 
sławiciela Francji w komitecie lon- 
dyńskim. 

| Jak wiadomo rząd brytyjski otrzy 
mał wczoraj od komitetu nieinierwen 
cji misję znałezienia kompromisu po- 
między propozycjami francusko — 
angielskimi u kontrpropozyc,ami wło 

li. Rząd francuski nie chciał po prze- 
mówieniu amb. Corbin pozosiawić de 
tychezasowej sytuacji na granicy w 
Pirenejach, nie chcąc aby deklaracja 
amb. francus_iego mogła być tłuma- 
czona jako redzaj presji, wywiera- 
nej na załnżeresowane rządy w celu 
przyśpieszenia zakończenia rozmów, 
którym życzy on szybkiego I pomyśl- 
nego rozwiązania. 

PARYŻ, (Pat). Urzędowo deroszą, 
Że rzad francuski zakamunikuie w   

ważony. Czyżby nie znalazł się kapi* 

pogrążyła nas na tak „aługo. bodaj że” 

lysko własną nie poradność, Czas naje 

Sk0—niemieckimi w sprawie kontro-. 

WARSZAWA, (Pat). Biuro plano- 

wego,  studjnjąc zagadnienia gospo- 
darcze oraz dążąc do współpracy z 
wybitny mi przedstawicielami nauki, 

go, któty w dniu 3-lipea ab, wygłosił 

oderyt p. 4. „KU pelės gospodarce 

- MOSKWA (Pat) — W ostainim cza- 

gia prowadzona jest bardzo infensywnie 
kampańia prasowa przeciwko „Arockis- 
„tłówsko: bucharinowskim wrogom ludu". 
Szczególnie łączenie 1. zw. bucharinow- 

į 

pizygolowanle opinil pubilcznej do no-   
  

poniedziałek 12 lipea komitetowi nie 
interwencji w Londynie, że od wtor- 

wą mą granięy hiszpańskc-francus 
kiej zostaje zawieszona. 

PARYŻ, (Pat). Koła oficjalne pod 
kreślają, że rząd francuski zakomuni 
kuje w poniedziałek komitetowi nie 
interwencji, iż załatwienia kontroli 
przyżnane agentom. „między narodo- 

kiej, zostaną zawieszone od wtorku 
1: lipca, chyba że do tego czasu speł 
nione zostałyby. warunki, stormuło- 
wane przez srzedstawiciela Franeji 
w komitecie londyńskim © - 

Wynika z tego, że zobowiązania 
uieinterweneji ze strony Francji w Hi 
szpanii trwają w dalszym ciągu. De- 
eyzja rządu francuskiego dotyczy wy 
łącznie zawleszenia kontroli między= 
narodowej.   

  

Wojska rządowe cołają się w. Madrycie 
pod silnym naciskiem powstańców 

| Zdziesiątkowanie brygad międzynarodowych 
TALAVERA, (Pat). Korespondent 

Havasa donosi: po trzydniowym gwal 
, fownym oporze wojsk rządowych na 
froncie madryckim i po rozpaczli- 
wych kontratakach powstańcy prze- 
szli do kontrofenzywy równie gwałło 
wnej jak i poprzednia akcja oddzia 
łów rządowych. Na pozycjach wzdłuż 
r.eki Guadarrama, t. j. na zachód 
od Majahonda až po Villa Viziosa de 
Oden, powstaūcy atakowali nieprzer 
wanie skrzydła kolumn madryekich, 
kióre pod konice dnia musiały się 
cofnąć na prawy hrzeg rzeki, przecię 
tule » 1580 m. 

Te działania powstańców, kióre 
trwały do. późnej nocy i zagrosiły nie- 
przyłaełelowi okrążeniem. 

VALLADOLID, (Pat). Powstańczy 
komunikat radiowy przynosi nastę- 
pujące szczegóły operacyj, przeprowa 
dzonych w dniu wczorajszym na fron 
cie madryckim: atik wojsk rządo- 
wych na odeinku Usera zakończył się 
zdziesiątkowaniem biorących w nim 
zró SA 

Oddziały rządowe pozostawiły przed 
okopami powstańców przeszło 3000 
zabitych. Linie powstańcze posunęły 
się na tym odcinku © 500 mtr. na- 
przód. Na odcinku Drenete bitwa 
trwa. Przeciwnik poniósł tam jeszcze 

| większe straty niż na ama Usera. 
A Gda oł bi | 

Zeiwerowicz, Kuiczycka i i Wawrzkow zi w "Ry dze 
RYGA fPat) — Przybył tu znany reży- 

ser Zelwerowicz, który zabawi do końca 
| lipca jako gość reżysera łofawskisgo ta- 
atru narodowego Oszisa, 

t Również przybyli tu artyści operetki 
wileńskiej Janina REP" i Wawrzko- 
wicz, - ; 

wania Obozu Zjednoczenia Narodo- | 

zaprosiło p. Stanisława Grabowskie- . 

| cėw z trocklstowcami oceniane jest Jako | 

> Inowalį 

ku 13 lipca kontrola międzynarodo- | 

wym na granięy hiszpańsko-francus | . 

  

Wizyta szefa sztabu głównego w Bukareszcie 

  

Fragment z przyjęcia, wydanego na cześć gen. Stachiewicza przez rumuńskiego 
ministra spraw zagranicznych Antonescu 

spraw zagranicznych. Widzimy gen. Sta chiewicza w rozmowie 7 ministrem Anta- 

nescu. 

RBA II TI S KERS ONE 

Cyki odczytów i dyskusyj 
erganizuje O Z N 

w salonach rumuńskiego ministerstwa 

narodowej , rozpoczynając w ten spe 
sób cykl referatów i dyskusy j, ia któ 
re będą zapraszani również inni wy- 
bitni TZECZOZNAWCY. 

W swoim odczycio SA Sianis- 
iaw Grabski podkreślił ' konieczność 
planowej aktywizacji życia gospodat- 
czego Polski. + » 

"Nowy proces będzie w Moskwie 
wego procesu polifycznego. Zaznaczyć 
„należy, że Radek na osłatnim procešlė. 

wspominał o „trzecim. centrum frockis- ck 
'towskim". 

Nie jest: również. bez „znaczenia (akt SĘ 
te wszyscy delegaci bez wyjątku prze- 
mawlający na ostatnim zjeździe CIK, pię 

„trockistowsko-bucharinowskich 
wrogów ludu", nawołując do ich ostate: 
<«xnego wytępienia. 

Walka z nacjonalizmem: 
mniejszości w ZSRR - 
MOSKWA (Pat) — Delegat ukraiński 

| na sesję Centralnego Komitetu Wykonaw : 
czego Chackiewicz stwierdził aktywizację 
elementów nacjonalistycznych w szeregu 
republik: na Ukrainie, Białorusi, Gruzjl, 
Azerbejdżanie „Armenii, Kazakstanie, Ta- 
taril I Mongolii, podkreślając, że e 
ty te współdziałają z „wrogami ludu” 
trockistowcami I bucharinowcami . * 

Żurawiow | 
wiceprzewodniczącym Rady: 
Kom. Lud. Białorusi Sow. | 
MOSKWA (Pat) — Z Mińska donoszą: 

Zastępcą przewodniczącego Rady Komi- 
"sarzy Ludowych Białorusi Sowieckiej zo< 
stał Żurawlow, który wszedł jednocześnie 
w skład prezydium CIKU. | 

Žurawlow od 1934. roku pracował w 
różnych miejscowościach Źwiązku Sowie 
cklego, jak w obwodzie włodzimierskim, 
na Kaukazie północnym, a ostatnio w WI 
tebsku jako sekretarz miejskiego koml- 
tetu partyjnego. 

MOSKWA (Pat) — Sekretarz CIKU 
białoruskiego Lewkowicz został zwolnio- 
ny z zajmowanego słanowiska bez nowe 
go przydziału, 

Na śmieić 

MOSKWA (Pat) — W Leningradzie 
sąd skazał dwóch obywateli Zajcewa ( 
Panurina na karę śmierci przez rozstrze: 

lanie za zniewolenie kilku dziewcząt 
Podanie o ułaskawienie odrzucono. Wy: 
rok wykonano. 

Degrel skazany 
na 4 m. więz enia 
BRUKSELA (Pai) — Trybunał karny 

skazał przewódcę rexistów — Degrella 
na 4 miesiące więzienia z zawieszeniem 
na lat 5 i 700 fr. grzywny za oszczersiwo 

| popełnione w stosunku do b. premiera 
Marcel Henri Jaspara. 

Skarżącemu przyznano powódziwa cy 
wilne w wysokości symbolicznego tran. 
ka. >
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_ Marsz 4-ch dywizyj chińskich 
zarządził Czang-Kai-Szek | 

Japończycy obawiają się otoczenia 
SZANGHAJ, (Pat). Z polecenia 

rządu nankińskiego, 4 dywizje pierw 
szej armii chińskiej, będącej doboro- 
wym wojskiem, nad którą to armią 
sprawuje szefostwo marsz. Czang 
Kai Szek, rozpoczęły marsz na północ 
posuwając się wzdłuż linii kolejowej 
Pekin—Hankou. & 

Marsz. Czany Kaj Szek zarządził 
ostre pogotowie mobilizacyjne chiń- 
skich sił zbrojnych powietrznych i wy 
dał połecenie radzie politycznej pre- 
wineyj Hopei i Czakar, aby „przeciw 
stawiała się wszelkim prowokacjom”. 

TOKIO, (Pat). Ministerstwo woj- 
ny komunikuje: walki pomiędzy woj 
skami chińskimi i japońskimi wzno- 
wiły się o godz. 19. Chińczycy otwo- 
rzyli ogień na północ od m. Lukuszi-. 
no. Pięć pułków chińskich, znajdują 
cych się ma prawym brzegu rzeki 
Jung Ting Ho, ostrzelało obecne sta 
nowisko japońskie ogniem arżyleryj- 
skim. Linia kolejowa Pekin—Muk- 
den jest przerwana. 

Z Tientsinu donoszą, że ok. godz. 
22 na zachód Lukuszłao miała miejs- 
ee wielką bitwa. Wojska płk. Mitagu- 
82i, który prowadził je osobiście na 
natarcie, wyparły Chińczyków z ich 
stanowisk. Chińczycy straćHi 22 za- 
Biiyćh o: 

Minister wojny zwołał na nadzwy 
ezajną naradę wyższych dowódców 
wojsk japońskich, przebywających w 
Tokio. Z rana odbyła się narada w 
ministerstwie - spraw zagranicznych. 
Panuje zaniepokojenie co do losu 
wojsk japońskich w obszarzć Lukusz; 
av które nie są zhyt silne liczebnie, i 
zachodzi obawa, że megą być stoczo- 
ne ntrez liczniejsze wejskn chińskie. 
Koła janońskie daią wyraz żywemu 
zanienokojeniu, jeśly chodzi o dałszy 
różwój wydarzeń — : 

j POD WANGÓ PING. 
° PEKIN, (Pat). Wojska japońskie 
zjawiły się ponownie przed Wango-. 
ing i otoezyły to miasto. Władze” 
chińskie w Pekinie zamknęły bramy :| 
miasta, wzmocniły straże i zawiesiły 
komunikację kolejową. Rownoezės- 
nie ehińskie depesze urzędowe donio 
му © silnej koneentracji ' wojsk 
wzdłuż wielkiego muru. 10 pociągów 
z wojskiem opuściło Mukden, udając 
słę do Tien Tsin. 2 pociągi przekro- 
czyły już granicę. | 

PEKIN, (Pat). Władze chińskie do 
noszą, że pod Wang Ping rozgorzała 
ponownie poważna bitwa. Japończy- 
€y zaatakowali niezwykłe gwałtownie 
miasła, które przed tym zajęły wojs- 
ka chińskie. ` 

CHINCZYCY ZOSTALI ODPARCI. 
-_ PEKIN, (Pat), Połączenia kolejo- 
we pomiędzy Pekinem a Chinami po- 
indniowymi zostały przerwane. W 
Pekinie wzniesiono harykady. Po mie | 
ście kursują samochody ciężarowe. z - 
żałnierzami chińskimi. Władze chiń 
skie uszkodziły kilka kiłometrów to 
ru kolcjowego, aby utrudnić pOsuwa- 
mie się Japończyków. Japończycy 
za to samo w pobliżu stacji Fang 

ni. ` 
„Obie Sirony maja uważać wczo- 

rajszy układ za lokalne zawieszenie 
broni. Japończycy wysunęli wobee 
władz chińskiej - szereg nowych żą- 
dań. Z różnych stron nadchodzą wia 

     

Ulgowe przejazdy d 
*_ Wzorem lat ubiegłych Polskie Koleje 

„Państwowe wprowadzają w roku bieżą- 
cym również daleko idące ułgi przejaz- 
dowe dla swych najmłodszych pasaże- 
rów. Ac ь 

W dniach: od 13 do 23 bm. każda o- 
soba dorosła, posiadająca normalny, bądź | 
ulgowy bile! kolejowy, będzie miała pra | 

"Wo przewieźć pod swoją opieką i nad- 

  
| do Lisieux gdyby nie to, że ckoliczno 

  

a dzieci na kolejach 

domości o ruchach wojsk japońskich 
w Chinach północnych. 

Zarówno Chińczycy, jak Japończy 
cy, oskarżają się nawzajem 0 zerwa- 
nie zawieszenia broni i sprowekowa- 
nie ponownych działań wojennych. į 
Wedle doniesień japońskich, wojska | 
japońskie po 4-godzinnej gwałtownej | 
walce wyparły Chińczyków, którzy | 
wkroczyli do strefy neutralnej. M. 
Wangping nadał znajduje się w rę- | 

| 

układowi oe zawieszeniu broni. 

ŻĄDANIA JAPONII 

SZANGHAJ, (Pat). Rząd chiński 
w nocie proiestacyjnej, złożonej na 
ręce ambasadora japońskiego, donia- 
ga się przepreszenia, ukarania ofice- 
rów, odpowiedzialnych za wywełanie 
ineydentu w Lukusiao oraz edszkodo 
wania i gwarancji, że podobne incy- 
denty nie powłórzą się w przyszłości. 

TOKIO, (Pat). Około stu żołnierzy 
chińskich ostrzelało dziś po południu 
wojska japeńskie na północ od m. 
Lukusiao. Japończycy tdpowiedzieli 
egniem. Jeden Chińczyk jest zabity. 

się uirzymać na falach morza przez 30 
dni. 

SAN FRANCISKO (Pat) — Rozszerza- 
ne ostatnio wiadoomścj, jakoby znalezio- 
no w odiegłości 130 mil na południowy 
wschód od wyspy Howland szczątki sa- 
moloiu Amelii Earhart, okazały się nie- 
prawdziwe. Według ostatnich,  oficjał- 
nych doniesień, pochodzących od pan- 
cernika „Cołorado*' nie przejęto: wczoraj 
żadnych sygnałów radiowych lofniczki a- 

ni feż nie odkryto nigdzie szczątków jej 
samolotu. Е - = 

Obrady francuskiej partii 
: socjalistycznej 

PARYŻ (Paf| — Dziś rozpoczęły się w | minłstrów socjalistycznych w rządzie ‘ о- 
Marsylii obrady 34-go kongresu. parlil becnym. Pomimo przewidywań, że olra- 
socjalistycznej SFIQ. Kongres ten budzi , dy będą miały przebieg dość burziiwy, 
ogromne zalnfóresowanie w kołach po-:| panuje na ogół przekonanie, że stanowi 
litycznych ze wzgłędu na fo, że na po- | sko wicepramiera Błumk' I min. Paul Fau- 
rządku dziennym znajduje się kwestia: re'a zoślanie poparte przez poważną wię 
ostafniego przeslienia 1 sprawa udzłału.! kszość. : KK : 

- Papież gotów byt przybyė dó Francji 
*TISIEGX, (Pai). Kardynał Pacelli | ści zmuszają go do pozostania w mie 

po przyjeździe do Lisieux ha uroczy | ście watykańskim, ośrodku Katolicyz 
slość poświęcenia bazyliki św. Terósy |] mu. *'0000000 50 a 
oświadczył wizytującym go przedsła- W odpowiedzi na to oświadczenie 
wiciełlom miejscowych władz, że Oj- | zgromadzone tłumy zgotowały kardy 
ciec Święty byłby osobiście przybył | nałowi Pacelli żywiołową owację. 

kach Chińczyków. | 
TIENTSIN, (Pat). Wojska japoń- 

skie zajęły dwie miejscowości w po- 
hliżu Pekinu, które Chińczycy obsa- 
dzili wojskiem. wbrew wezorajszemu 

     

Nie ma wiadomości 6 mis 
SAN FRANCISCO (Pat) — Poszukiwa | 

nia za Amelią Earhari prowadzone są go 
rączkowo w dalszym ciągu. Admirał 
Orlag Murfin oświadczył, że konkreinych 
wiadomości o losie zaginionej lofniczki | 
udzjeliė będzie mógł w poniedziałek lub | 
wforek, to znaczy w dniu, w którym zna- | 
ne już będą wyniki poszukiwań, dokony 
wanych przez loiniskowiec „Lexingion”. 

Lotniskowiec wejdzie: do -portu w nie 
dzielę, mając na swym pokładzie 62 sa- | 
moloty. Dyrekcja wytwórni samolotów 
Lockhead oświadczyła, że samolot może 

   

  

Urzędnicy nie mogą pobierać datków 
na cele społeczne od interesantów 

WARSZAWA (Pat) — Częsio się zda- 
rza, że urzędnicy w Urzędach Wojewódz 
kich I w starostwsch, przy sposobności 
spełniania czynności urzędowych pobie- 
rają od stron specjalne datki na cele spo 
łeczńe i humanitarne, a nawet uzaleźnia- 
ją wykonanie tych czynności od przed- 
sławienia dowodu uiszczenia opłały na 
le cele. Dzieje się to mimo zakazu, wy- 
danego przez ministerstwo spraw wew-* 
nętrznych. w słyczniu 1930 г. ` 

'W zwięzku z tym Prezes Rady Mini- 
strėw i Minister "Spraw. Wewnętrznych 

Wulkan zniszczył miasto na Nowej Gwine! 
"SAN FRANCISCO (Pat) — W dniu! 

28 czerwca nasiąpił na Newej Gwinei 

gen. Sławoj-Składkowski wydał wszyst- 
kim wojewodom j słarostom zarządzenie, 
w kłórym: | 

Zakazują urzędnikom administracji 
ogółnej pobierania na jakiekolwiek cele 
od interesantów w związku z wykonywa- 

niem czynności urzędowych, - jakichkol- 

cych przepłsach, w szczególności przyj- 

mowania jakichkolwiek datków bezpośre 
dnio w gołówce, czy w drodze zakupna 
znaczków lub datków składanych do pu- 
szek. 

wybuch wulkanu, który zniszczył miasto 
Rabaul. 500 osób zostało zabitych. 

Wiadomość o fym przedostała się do 

twem agenia jednej z kompanij nawiga- 
| cyfnych, który opublikował raport kapi- 

| fana statku „Golden Bear”, znajdującego 

wiek opłat nie opariych na obowiązają- |. 

„wychowańków z uw 
Mieczysław Klassa V 

-niów z gipimazjum św. 

  
| plero w dniu wczorajszym za pośrednic . 

Pogrzeb Ś. p. prof. 
Ujejskiego | 

Wicemin. W. R. i 0. P. 
WARSZAWA, (Pat). Dziś „dbył się 

w Warszawie pogrzeb Ś. p. prof. dr. 
Józefa Ujejskiego, podsekretarza sta- 
nu w ministerstwie wyznań religij- 
nych i oświeceniu publicznego, człon- 
ka-korespondenta Polskiej Akademii 
Umiejętności, «członka zwyczajnego 
Warszawskiego Towarzystwa Nauka 
wego i b. rektora i prof. U. J. P. 

Po nabożeństwie liczny kondukt 
pogrzebowy ruszył na emenłarz woj- 
skowy na Powązki. 

Na czele pochodu niesiono liczne 
wieńce m. in. od Pana Prezydenia R. 
P., ministra WR i OP, metropolity Dy 
onizego, posła węgierskiego. 

Kondukt pogrzebowy zatrzymał 
się przed Uniwersytetem J. P. gdzie 
senał akademicki, organizacje i per- 
senel oddały hołd zmarłer. 

Na cmentarzu wojskowym. pó 6d- 
prawieniu modłów żałobiych nad ot- 
wartą mogiłą pierwszy zabrał głos 
minister wyznań religijnych į ošwie- 
cenia publicznego prof. Wojciech 
Świętosławski, żegnająć zmarłego w 
imieniu rządu. r 

Długi szereg mówców žegnal .na- 
stępnie zmarłego, podnosząc wielkie 
zasługi jego „ako uczonego, niezwy- 
kie utalentowanego pedagoga i pizy”« 
jaciela młodzieży, który jednał sobie 

serca wszystkich swoi:h . współpra- 
cowników i uczniów... | R 

W mieniu Uniwersytetu Józefa 

Piłsudskiego; z którym związane jest 

imię ś. p. prof. J. Ujejskiego jako dłu- 

goletniego profesora przemawiał JE. 

rektor prof, Antoniewież; w imieniu 

Wyvdz. humanistveznego U. I. P. dzie 

ksń. tego wydziału prof. St. Więdkie- 

wicz. < 3 : 

Jako przedstawicieł Almze Matris 

Cracoviėnsis- į Polskiej. Akadeinii*U- 

niteżętności przemawiał srof:Tsnacy 

Chrzanowski. zaś w imieniu Towa- 

rzystwą Naukóweżo” Warszawskiego 

że hrot. Si, Sober. 0 oj i 

Młody usżony p: Tadeusz Mako- 
wieski żegnał w słówzch pełnych Ża- 

lu swego profesora w.imseniir" jeg 

' versytetu, a D 

  

   

       

Kowie, gdzie wykładał &. p. zmarły W 

okresie przedwojennym. Przemawiśli ; 

poza tym jeszcze dyr. Jackotyski w. 

imienin Rady Muzealnej Muzeurn 

vrzemysłu i techniki oraz art. rzeż- 

biarz Wittig w iimeniu osobistych, 

„przyjaciół zmarłego. so: 
Przy dźwiękach hymnu Salve 

Regina” spuszczono truin.. do grobu, - 

a na mogile złożono liczne wieńce. 

Kromka te'eoraficzna 
— Plaga szarańczy wyrządziła .znacz-- 

ne szkody w. planiacjach w Angoli, w 

szczególności ucierpiały w okręgu Qu- 

jłemgues plantacje bawełny, które zosia 

ły doszczętnie zniszczone. 

— „Zawisza Czamy” żaglowiec szko- 

Iny zawinął do porłu ryskiego -z 60 UCZ- 

niami pod kierownictwem gen. Zaruskie 

go (statek prowadzi kpl. Stankiewicz). 

„Zawisza Czarny” : pozostanie -« w Rydze. 

kiłka dni. 3 p ! 
— Bandę złodziejską, składającą się 

z synów zamożnych ludzi, fabrykantów, ' 

ziemian iłd. oraz jednego urzędnika po- 

cziowego; wykryto w Tallinie, „;która: w 

krótkim słosunkowo czasie okradia około | 

4 30 mieszkań grasując również na plażach | 

4 kąpieliskach. Rewizja wykryła :w miesz- 
kaniu tego urzędnika pocztowego wielką 
ilość skradzionych rzeczy, a w szafie 
biura pocztowego, gdzie urzędował ko 
szłowne rzeczy, biżułerię oraz wiele na- 
krycia srebrnego z napisem „Bristol“. 

нра НФ 
jacka w Kra: 

zorem pięcioro dzieci w wieku do lął 
14, płacąc za nie zaledwie 1/8 część ła- 
ryfy normalnej, 

Ulga słosowana będzie w ten sposób 
że ża przejazd pierwoiny kasa pobierać 
będzie opłałę w wysokości 25 proc. tary 
fy w dowolnej klasie, zaś drogę powrot- 
ną młodociani pasażerowie odbędą bez- 
platnie. 

Apel do członków Towarzystwa Przeciw- 
# 

Dnia 12 lipca, w poniedziałek o go- i 
dzinie szóstej popołudniu odbędzie się . 
w Wilnie, ul. Wileńska 33 (Sala Tech- 

-_ ników) Walne Zebranie Wileńskiego Wo 
„Jewėdzkiego Towarzystwa Przeciwgru*'i- 
czego. Członkowie powiatowego Towa- 
rzysłwa ze wsi, miasteczek j Wilnal 
Zwracamy się do Was wszystkich, których | 
obchodzi dobro akcji. Powinniście ptzy . 
jechać na ło zebranie, bo będą na nim 
„omawiane rzeczy ważne j musicie w tym į 
brać udział — Wy, rolnicy, którzy pier. ! 

"gielskiej, 

grużliczego Wileńsko- Trockiego — 
wsi z całego kraju fak liczną 5-łysiączną 
gromadą dźivigacie swymi spracówanymi 
rękami sztandar do walki z gruźlicą. | 

Członkowie Towarzystwa z gminy о 
ckiej, "mejszagolskiej, solecznickiej,  tur- 

ńiemenczyńskiej; olkienickiej 
rudomińskiej i rzeszańskiej przybywajcie 
na zebraniel To jest Waszym obowiąz- 
kiem obywatelskim, Stawcie się jak naj- 
liczniej —-będżie mowa o Was i Waszej 
sprawie, © 373 Z 

| zniszczone, zarówno pizez wybuch wuł- 

  

się w chwili katastrofy w porcie Rabaul. j 
Z raporlu tego wynika, że miasto zostało | 

Mis. Remas wyjechał 
na urian 

WARSZAWA (Pat) — P.yminisier prze 

kanu, jak j przez fale wzburzonego mo- 
rza.  Grzmof wybuchu słychać było w 
miejscowości Kavieno, oddalonej o 150 
mil od miejsca kafastrofy. : 

3 na kilkodniowy urlop wypoczynkowy.     
     

   
Rutynowan 
NAUCZYCIEL M U z W EG 
udziela iekcyj gry na fortepianie 

Ceny pizystępne 

« obecności zastępuje p: wiceminister Mie- 

czysław Sokołowski. 8 
Poza tym wyjechali na urlop pp. dy- 

„ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 dp. rekiorzy deparłamentów Ryszard Diitrich 

„ 4 Władysław Bystrowski. 

Samolot zderzył się zsamochodem 
LWÓW [Pat] — Małżonka posia dr. | loiniska cywilnego we Lwowie, nadleciał 

Kozickiego, naczelnego dyrektora kon- lecący nisko nad złemią samolot I ude- 
cernu nafiowego „kiałopołska”, jadąc rzył podwoziem w karoserię aufa. Auto 
Samochodem na spoikanie wracającego | wywróciło  kilkakroinie I tylko dzięki 
1 Warszawy dyr. Kozickiego, doznała | jego silnej konstrukcji nie doszło do po 
obrażeń w zderzeniu samochodu z sa- | ważniejszych jeszcze skutków zderzenia 
moletėm 455 0070350. в i Samochód jest rozbity, szoler doznał 

Gdy auto przejeżdżało drogą wzdłuż ' kich obrażeń, © 3079508 851 0 

    

    

        
  

„mysłu I handla Afoni Roman wyjechał : 

P. Ministra Romana w czasie jego nie ; 

lek- | 

  

Wyjeżdżając na letni wypo- 

czynek, ubezpieczajcie swe 

mienie od ognia I kradzieży! 

EŃ 
BIGTJ 

MAYCH STAI 

są    
przyjmuje ubezpieczenia 

ruchemości domowych, 
gwarantując 
niskie składki, 
dogodne warunki, © 
niezwłeczną = 
wypłałę odszkodowań. 

Zarząd Centralny w Warszawie. 
tl. Kopernika 36/40, tel. 523-05 

Inspektc rat Wojewódzki w Wiłnie, 

ul. Mickiewicza 18, telefon 19:05 

Biura we wszystkich miastach:powiat, 

Powszechny Zakład Uibeżpieczęń Wzź 
jemnych prowadzi działy: ubezpięc 

: ogniowy,” *is4 

"gradėwy, | 
kradziežowy,. 

odpowiedzialności 

cywilnej, E 

wypadkowy: sis 
aufo-casco. RZ: 

      

    
  
  

Ę> Prywatne. Doksziałca 
o KURSY *   

    („WIEDZĄ 
     
      

  

          

  

     przygotowują na lekcjach zbiorowy 
„kewie, oraz w drodze korespeodene 
mocą; przystępnie i wyczerpująco, 
wanych . skryptów, pragramów i 

nych, tematów, do. Ę 5 

1) egzaminu dojrzałości 
typu, Fay 

2) z zakresu Ii H kl. gimn. nowej u£- 

troju, : 
3) do egzaminu z 4-ch klas gimnazium 

nowego ustroju; oraz ži 

74) do egzaminu z 7-miu kl. szkoły pów 

szechnej. DZE 

Przyjmują wpisy na nowy rok szko!ny 

1937—28. bota 
Wykładają najwybitniejsze siły аса я 

UWAGA! Uczniowie kursów Koresį ń 

deneyjnych otrzymują co miesiąc "opriez 

całkowitego materiau naukowego, tematy z 

6-ciun głównych przedmiotów do opracówa: 

nia Nadto obowiązkowe egzaminy badają 5 

razy w ciągu roku szk. postępy uczniów, 4 

  

. t zw 

gimn. - słącego 

   

  

  

ena ——— i TAS TDS 

1eatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś dwa przedstawienia: 

o godz. 4 po poł. 

„BARON CYGAŃSKI". | 
Ceny propagandowe 

© godz. 8.15 wiec7. 4 ` 

„DZWONY z CORNEV LLE“ 
W przygotowaniu „EWA* Lehara į 

ŻNIWIARKI| 
i KOSIARKI oryg. szwedzkie p 

„ VIKING 
najnowszych modeli ztiybamiw oliwie p 
stalowym stołem orez części do nich 

poleca 

Centrala Sp. Roln. Handl. 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 19, tel. 2:56 В 

    

  

   
   
     

   
Otwarcie BUFETU | 
NA STATKU SPACEROWYM. 

„SOBIESKI“ 

Prżyjrywa orkiestra. 

_._ Bufet zaopatrzony - 
w gorące I zimne zakąski. | 

   
    

  

    — Przy drugiej przystani statków. »=. | 
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neczacaicz „KUNEŃ WILEŃSKE 11, 
A OOBE FW 

NU. 1987 możę SĘ 

Potrzeby inwestycyjnej 
Uniwersytetu Stefana Batorego 
   
   
   

/ dnia 2 lutego rb. grupa re- 
ta posłów i senatorów wojew. 

go i nowogródzkiego obra- 
nad najpilniejszymi dezyde* 

ratami w dziedzinie inwestycji na- 
szych ziem, przy czym w konferencji 
tej wzięli również udział przedstawi- 
ciele zainteresowanych warstw oraz 

samorządu gospodarczego i teryto- 
"sdalnego. Niestety Uniwersyłet Stef. 
Bat. na powyższą konferencję za” 
$roszony nie był, pomimo iż uczelnia 
№азта posiada liczne i bardzo pilne 
Gy inwestycyjne, które w naj- 

  

piższych latach powinny być wyko- 

(Rane. W przeciwnym bowiem razie 

jgormalny rozwój naszego Uniwersyte 

iu może być zahamowany. To też 

tagnę wypowiedzieć wyrazy serdecz 
Į "wdzięczności tym panom posłom 
senatorom, którzy na konferencji 

twróciłi na to uwagę, aś p. Dyrek- 
;torowi Rarańskiemu, który zwrócił 

Się do Uniwersytetu z prośbą o na- 
iaesłanie naszych potrzeb  in- 
dwostycyjnyeh, muszę serdecznie po- 
sdmiękować za okazaną życzliwość i 
goska o rozwój Wileńskiej Alma Ma- 

    

   

Z pośród licznych poirzeb inwe- 
slycyjnych naszego Uniwersytetu na 
żerwszy plan wysuwa się sprawa 

dłowy audytorium dla studentów , 

Wydziału Prawnego. Obecne wykła- ; 

%y dla młodszych lat odbywają się : 
* Sali Śniadeckich. Każdy wilnianin 
zna dobrze tą salę i orientuje się do- 

ikładnie w jej fatalnych warunkach 
(akustycznych Ponadło jest ona zbył 
matą dia pomieszczenia wszystkich 
Słuchaczy I-go roku i sytuacja mogła 
dy się stać wręcz katasirofalną, gdy- 
by pewnego dnia zgłosili się na wy” 
klady wszyscy zapisani na I szy rox 
jeawa studenei. Wseszcie brak ławek, 

Środonoi siedzą na krzesłach przy sto- 
fikach, jest o tyle niepożądany, że 
w ohwilaen niepokoju, gdy zabrak- 
le argumentów zaczynają fruwać 
a"esla, co łącznie z fatamym wyjś- 

$iam z sali na korytarz drugiego pięt 
fa, jest niezmiernie niepożądanym 

względem bezpieczeństwa. To taż 
futwersytet opracował już projekt 

i kosztorys budowy gmachu dla audy. 
tortem Wydziału Prawnego i Huma- 
dać 5 który stanąłby na dzie- 

ińcu im. Słowackiego przy ul. Zam- 
kowoj. Kosztą budowy obliczane są 
na 300.000 zł. 

Drugą z kolei niezmiernie pilną 
otrzebą jnwestycyjną Uniwersytetu 
st doprowadzenie do porządku gma 

lu: Colegium Czartoryskich przy ul. 
Żakretowej. W dziedzińcach tego 

f gmachu niektóre budynki muszą być 
|fezebrane, natomiast nieukończona 
6866 środkowa winna być conajprę- 
jej wykończona i przeznaczona na 
| Zakład Patologii Ogólnej Równięż 
| pitalnego remontu wymagają znaj- 
Wujące się tam Zakłady Farmakologii 
į Medycyny Sądowej, częściowo zre- 
(butą wykonywane w roku bieżącym. 
| oszta budowy i remontów powyż” 

  

Kronika tygodniowa 

\ 

: „Z Lidy donoszą: Odbyło się tu 
uruchomienie fabryki mydła zwykle- 

go i toaletowego. Fabryka powstała z 

inicjatywy miejscowego korpusu oficer 

| skiego, który, pragnąc ożywić polski 

ruch przemysłowy na Kre.ach Wscho- 

nich, zeb. ? potrzebną kwotę dla u- 

ruchomienia fabryk! i pożyczył ją jed- 
nemu z mieszkańców Lidy", (Z prasy). 

|| Anicjatywa prywatna w Polsce jest 
„W. często czymś w rodzaju węża mor- 
kiego. Ludziska narzekają powszech 
die ma „etatyzm”, ale sami garną się 
do biur. Panienki z ogłoszeń matry- 
Moniałnych poszukują wyłącznie pa- 
Ga „na wysokim stanowisku”. 

Dzielni skauci, wilki morskie į leś 
Ne, kończą aa XI-ce. Abiturienci szkół 
handlowych po wysłuchaniu niezli- 
Sronych wykładów entuzjastów han 
ia polskiego, poszukują... posad w 

„handlu, Ń 15 zł. miesięcznie. 

  
  

szych wyniosą przeszło 200 tys. zł — 
i są niezmiernie pilne, to też musia- 
łyby być wykonane w ciągu roku. 
Mniej może pilną, ale tym niemniej 
bardzo pożądaną inwestycją, jest 
przerobienie elewacji gmachu Cołegi- 
um Czartoryskich, kosztem 82 tys, zł., 
pożądaną, zwłaszcza ze względów 
urkanistycznych wobec rychłego już 
uporządkowania ulicy Zakretowej, 
prowadzącej do tego uroczego zabyt- 
ku Wiłna, jakim jest las Zakretowy. 
Do tej samej kategosii potrzeb nale- 
ży również — ogrodzenie całej pose- 
sji od strony Wilii, co ze wzgłędu na 
enłość i bezpieczeńsiwo gmachów u- 
niwersyteckich jest bardzo potrzebne. 
Koszta ogrodzenia wyniosą 25 tys. zł. 

Również bardzo pilną potrzebą in- 
węestycyjną jest definitywne wykoń- 
czenie świeżo nadbudowanej kliniki 
Ginekologicznej przy ul. Bogusław- 
skiogo kosztem 72 tys. zł, Znaczna 
część tych robót zostanie wykonana 
w ciągu bieżącego lała, jednak do 
całkowitego wykonania trzeba będzie 
jeszcze około 25.000 1; również ko- 
nieczną jest rzeczą wykończenie re- 
montów i adoptacji zakładów gmachu 
Collegium Śniadeckich przy ulicy 
Nowogródzkiej, co również prawdo- 
podobnie zostanie wykonane w ciągu 
biężącego lata z wyjątkiem zakładów 
Chemii Fizycznej i Rolnej, co wyma- 
gałoby dodatkowych kosztów w wy- 
sokości 50 tys. zł. Z kolei niezmiernie 
ważną inwestycją, która obcho- 
dzić winna każdego wilnianina, jest 
remont Białej Sali i przebudowa kłał 
ki schodowej w gmachu głównym 
(Uniwersytetu. Biała Sala, ongiś obser 
watorium Póczobutta, fundowana 
przez Puzyninę, do ostainich lat za- 
jęta była na magazyny Biblioteki 
Vutwansyteckiej. Dopiero przemiesie- 
wie Archiwum do gmachu własnego 
pozwoliło zwolnić tę piękną salę, 
gdzie Uniwersytet po zremontowaniu 
zamierza urządzić Muzeum Uniwersy 
teckie. Ażeby jednak umożliwić do 
niej dostęp, należy odpowiednio prze- 
budować klatkę schodową, co łącznie 
„wymagać będzie ok. 45.000 zt Wresz- 
cie bardzo pilną potrzebą, zwłaszcza 
ze wzgl. na zamiar utworzenia przy 
Uniwersytecie Liceum Eksperymen- 
talnogo - jest przebudową i remont 
kosztom 120.600 zł. domów uniwer- 
sytęakich przy ul. Sawicz 13—15, 
gdzie Liceum zostałoby umieszczone. 
Wiąże się z tym sprawa budowy gmia 
chu Domu dia akademiczek, plac pod 
który został już wyznaczony przez 

| Radę Miejską. 
Przy sposobności pragnę z uzna 

niem podnieść życzliwy stositnek do 
Uniwersytelu Magistratu m. Wilna, 
a w pierwszym rzędzie p. Prezydenta 
Maliszewskiego, któremu Uniwersy- 
tet zawdzięcza nowocesną jezdnię 
dookoła kwartału uniwersyteckiego 
jak i prowadzone obecnie roboty 
przy ul. Zakretowej, 

Z pośród całkiem nowych inwe- 
slycyj wysuwa się na porządek dzien 
ny sprawa budowy gmachu dla Stu- 

"dium Rolnego, które w najbliższym 
Czasie zostanie przekształcone na Wy 
dział Rolny. Dzięki ofiarności Pani 
Mergrabiny Umiastowskiej, Studium 
posiada już na ten cel 150.000 zł., wy- 
płacone mu przez zarząd Fundacji 
Żemłosławskiej. Należy jeszcze uzu* 
pełnić drugie tyle, bv zaspokoić przy- 
najmniej najpilniejsze potrzeby Stu 
dium Rolnego. Gmach Studium ma 
stanąć przy ul. Zakretowej w pobliżu 

Pożyteczna inicjatywa 
Na tle tego powszechnego maraz- 

mu imiejatywy, czyn oficerów lidz- 
kich godzien jest nie tylko entuzja” 
stycznego przyjęcia, a!e i jak najszer 
szego naśladownictwa. Bo oto nie 
dość jest wypuszczać w Świat matu- 
rzystów z gimnazjum  kupieckiego, 
eiektrycznego, czy krawieckiego. Trze 
ba tej młodzieży dać w ręce broń ka- 
pitału, 

Zresztą nie tylko młodzieży. Trze- 
ba wykorzystać cały rererwuar cił fa 
chowych. Trzeba odciążyć biura. 
Przeciąć pęd do produkcji, a raczej 
nadprodukcji biuralistów. 

Oficerowie z Lidy zapoczątkowa!ł 
w gruncie rzeczy to, co w swojej bar- 
aziej matenialistycznej odmianie jest 
podstawą dobrobytu całego Zachodu: 
ofcnzywę małego kapi/ału. 

Ten mały kapitał, idący w miliar- 
dy, u nas domena myszy po sienni-   

Obserwatorium Aswonomicznego. 
Wreszcie lecz mie na końcu wspom 

nieć należy o palącej poirzebie budo 
wy nowych klinik, Dotychczasowe 
pelne harmonii współżycie z Medycy 
ną Wojskową ma Antokolu — nieste 
ty, wobee rozwoju zarówno klinik 
uniwersyteckich jak i zakładów woj 
skowych mig! mieė swój kres. To też 
wobee Wydziału Lekarskiego stoją 
konieczności budowy własnych gma- 
chów klinicznych. Prawdopodobnie 
przyszie kliniki głaną na Zakrecie 
wzdłuż ul. Konarskiego, przy czym 
rajpilniejszą jest budowa gmachu Kli 
niki choróh wewnętrznych oraz In- 
słytułu Anatomii Patelogicznej, któ- 
ry również w pobliżu klinik musi być 
wybudowany. 

Ażeby nie pominąć żadnych po- 
trzeb inwestycyjnych wspomnieć rów: 
nież należy o pilnej potrzebie budo- 
wy ośradką uniwersy .eckiego wycho- 
wania fizycznego, a przynajmniej sali 
gimnastycznej kosztem ok. 200.000 
złotych. W niedalekiej przyszłości ko 

niecznym się stanie również budowa 
nowego gmachu Biblioteki Uniwersy- 
teckiej. 

Wszystkie wspomniane wyżej in- 
weslycjo dotyczą rzeczy nowych, 
pragnę jednak na zakończenie stwier- 
dzić, że i istniejące zakłady i 
pracownie wymagają kapitalnego re- 
montu, na który w przeciągu najbliž- 
szych paru lat powinny być przezna- 

czane po 50—100.000 zł. rocznie, przy 
czym lt znowu na pierwszy plan wy 

suwa się kapiłalny remoni murów po 

Bernardyńskich, w których pracuje 
obecnie nasz Wydział Sztuk Pięk- 
nych, a konieczność którego stwier- 

dzić może każdy wilnianin zwiedza- 
jący wystawę prac uczni Wydzialu. 

To są majpilniejsze i najważniej- 

szę potrzeby naszego Uniwersytetu, 
o których wiedrieć winiaa każdy mie- 

szkaniec Wilna i naszych ziem;. wie- 
rzymy zaś święcie, że posłowie i se- 
natorowie ziem naszych, w których 

pieczy znajduje się najdoskonalszy 

rozwój naszej Uczelni, potrafią dopi! 
nować, by potrzeby te zostały uwzglę- 

drione w preliminarzu budżetowym 
na r. 1938/39, który jest obecnie epra- 
cowywany w biurach ministerialnych 

Witold Staniewiez. 

SPROSTOWANIE. We wczoraj.zym wspo 

maieniu pośmiertnym poświęconym pamięci 

M'nistra Witaida Wilejszysa, odpowiedni u- 

stęp powinien brzmieć: „Tak, to tragiczne! 

W gruncie rzeczy obie Strony jednakowo 

prugną zgody i obie nie mogą doprowadzić 

do jej urzeczywistnienia”. 

PA.PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY 3 ZEBÓW 
G 

kach, we Francji kupował nawet pa- 
piery zagraniczne, nawet akcję przed 
siebiorstw. „Polska spółka” była do 
niedawna symbolem albo bankruc- 
twa, albo mordobicia wspólników. 
U góry brak ochrony prawnej dla 
drobnego udziałowca, drobnego ak- 
cjonariusza, u dołu fałszywe przeko 
nanie, że fabryka zaczyna się od biur 
i dyrektorów, telefonów i stenografi- 
stek. 

Wojskowość polska dawała poży- 
teczną inicjatywę w bardzo wielu wy. 
pedkach. Inicjatywa Lidy tworzy no- 
wv wzór fabryki prywatnej, poczętej 
z pomocą czynników altruizmu spo- 
łecznego. Jest to nowy typ inicjatywy 
prywatnej, typ, który można nazwać 
polskim, 

* # е 

Nie ulega wątpliwości, że wiele 
innych środowisk urzędniczych i woj 
skowych pójdzie za tym dobrym przy 
kł:dem Lidy. Ale, czy j inne korpo- 
racje zawodowe niepowinny tego czy 
nu naśladować? 

Go mogłyby stworzyć np. związki- 
wydawców, syndykaty dziennikarzy, 
związki literatów? | ! :     

       

   

           

    

  

  

Wprowadzona ostatnio, po diugoirwa 

cen zapalek — iozwiązała sprawę prze- 
mysłu zapałczanego w Polsce tylko czę- 
celowo, Wprawdzie kwesila cen podnie- 
siona swego czasu przez izbę P. H. w 
Wilnie i stale przez tę instytucję odźwie 
żana ma znaczenia zasadniczć, ale pora 
nią istnieją inne, niemniej ważne zagad 
niania, zwłązane z działalnością Spółki 
Akc. do Eksploatacji. Monopolu Zapał- 
czanego w Polsce, domagające się od- 
dawna rozwiązania, uwzględniającego is- 
łofne interesy gospodarki krajowej. 

Szczególnie dla Ziem  Północno- 
Wschodnich ważna jest sprawa rewizji 

działalności Spółki, a to ze względu na 
duże ilości surowca zapałczanego — osi 
ki, którymi ziemie te dysponują. Tym- 
czasem polityka Spółki szwedzkiej szła 
z jednej strony w kierunku likwidowania 
istniejących fabryk xapałek, a z drugiej 
w kierunku unlemoźliwienia produkcji i 
eksporlu patyczków zapałczanych, mają- 
cych poważne widoki zbyłu za granicą 
i zastąpienia go wywozem kioców osi- 
kowych, : 

Izba niejednokrotnie wskazywała na 
szkodliwą działalność Spółki, na kurcze- 
nie silę konsumcji I zatrudnienia, a w 
szczególności na upadek tej tak ważnej 
na naszym terenie gałęzi produkcji. Spół- 
ka unieruchomiła dużą fabrykę pałycz- 
ków w Miorach, a jadyna czynna obec- 
nie w Polsce iabryka patyczków w Białej 
Wace pod Wilnem może eksportować w 
nieznacznych tylko ilościach i to wyłącz 
nie na mało reniowny rynek francuski. 
Poza tym żadnych możliwości eksporiu 
półfabrykatów Spółka nie dopuszcza. 

Akcja Izby w tej kwestil znalazła rów 
nież oddźwięk na terenie parłamentar- 
nym, a młanowicle w wystąpieniu posła 
Hermanowicza z Wilna, który w inter- 

  
Istnieje jedna dziedzina szczegól- 

nie bliska, b. ważna i niezwykle za- 
niedbana. 

Dziedzina filmu i kin! 

Polska posiada wiele warunków 
do stworzenia dobrego filmu średnie- 
go, obliczonego na Polskę i emigra- 
cję. W pierwszym rzędzie posiada 
niezwykle filmową... Historię własne- 
go Narodu. Posiada taki unikat, jak 
Polesie. Posiada: środowiska emigran 
tów w najciekawszych zakątkach 
świata. = į 

Ale dla naszej „inic atywy prywat 
nej“ mala gorzelnia będzie przemys- 
łem, ale dobry film jest uważany za 
coś niższego. I może właśnie dlatego 
zaczątek polskiego Hollywoo. powi- 
nien być stworzony wysiłkiem gryzi- 
piórków? 

Niedawno jedem z Połaków amery* 
kańskich umieścił w jednym z dzien= 
ników polskich ciekawe uwagi. 

Polonia północno-amenykańska chę- 
tnie będzie oglądała filmy polskie, 
ale takie, które potrafią odtworzyć 
jesne strony życia polskiego. Wspa- 
niałe karty historii, stare dwory, pom   

tych pertraktacjach nieznaczna obniżka į 
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r 0 zwiększenie eksporiu patyczków › :  Zapalczanych 
będzie zabiegała Wileńska Izba Przemystowo-Handlowa 

| pelacji do p. Ministra Skarbu domagał 
się naprawienia lstniejącego stanu rze- | 
czy. Interpelacja zowyższa oparta została 
na materiałach opracowanych przez izbę 

Przem.-FHandłową «w Wilnie. Od wielu 
łat polityka wspomnianej Spółki powo- 
duje dia kraju straty możliwości eksportu 
Graz zatrudnienia w przemyśle zapał- 
czanym, : 

Niestely, mimo poczynionych w od- 
powiedzi na inierpelację obietnic, spra- 
wa produkcji i eksportu pałyczków za- 
patczanych nie docrekała się dotychczas 
rozwiązania. lzba Prremystowo-Handlo- 
wa w Wilnie nie zamierza jednak rezyg- 
nować ze swolch poczynań w klerunku 
należytego uwzględnienia Interesów 
Ziem Północno-Wschodnich, a tym sa- 
mym I interesów gospodarki narodowej, 
Wskazane błędy muszą być naprawione, 

[Pat]. 

(METERRIEZACTE M RASZZODRCG DB WWAA 

"Lwowski chór | 
w Tallisie 

TALLIN (Pat) — Lwowski chór techni- 
cki w swym tourne bałtycko-skandynaw- 
skim wystąpił wczoraj z koncertem w sa* 
li polsko-estońskiego zbliżenia i cieszył 
się wielkim powodzenem nagrodzony 
przez publiczność oklaskami, Po koncer 
cie odbyła się herbaika z tańcami Stery 
estońskie wyrażają żal, że ten wspaniały 
chór tak krótko bawił w Estonii, propona 
wano mu bowiem, aby wysłąpił w naj- 
większym luksusowym kąpielisku Paer- 
nu i w rozgłośni estońskiej. 

Koła estońskie i prasa podkreślają do 
bre wychowanie słudentów lwowskich, 
wzbudzających z miejsca sympałię publ! 
czności, Dziś chór odjechał do Helsinek. 

| niki kultury! Ci ludzie, którzy mieli 
młodość twardą i ciężką nie chcą, aże 
by film z Ojczyzny przypominał im 
strony ujemne przeszłości, lub teraž- 
niejszości. Żądania te są zupełnie zbie 
żne z interesem naszej propagandy. 
Ale zarazem dają gwarancję opłacal- 
ności naszego Hollywood. 

Czas już najwyższy przejść od 
chałupnietwa filmowego, do przemys 
łu filmowego. Wielokrotne szumnę 
zepowiedzi i prospekty, pogłoski 6 
jakichś bankach, finansujących wy* 
twórnie i nowych „wielkich” (?) szłą 
gierów w rezultacie nie dawały, ant 
setnej części filmów  potrzebnychs 
Dziś, kiedy stare zagraniczne poten 
cje filmowe zdają się słuchać, kto wie 
czy nie nastaje era dla nowych? 

Inicjatywa fifmowa ludzi pióra nie po 
winna być zbyt pośpieszna, nie powin 
na zastępować inicjatywy prywatnej, 
czy też może samorządowej, ani po< 
sługiwć się dyletantami. Powinna je< 
dynie stać się bodźcem i pomocą dlą 
solidnej inicjatywy fachowej. > 

+ > K. Leczycki, *   3 —
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Pu-Yj, cesarz Mandżukuo 

3 DRAMAT W HSINKING. 

Przed kilku dniami depesze przynio- 
sły ze wschodu niezwykłą wiadomość: 
Pu-YI, cesarz Mandżuko, usiłował popeł- 
nić samobójstwo. Lekarze, których cały 
sztab zasiada obecnie w pałacu Hsinking, 
nie fracą nadziej | sądzą, że uda im się 
uratować życie dostojnego pacjenia. 

Samobójstwo któregoś z panujących 
nie jest rzeczą pespoliłą, nie należy się 
zatem dziwić ciekawości, jaką fakt ten 
wywołał w całym świecie. Niesiefy jed- 
nak ludzie wschodu potrafią miłczeć w 
sposób niezrównany | pilnują ogromnie 
starannie, aby żadna niepożądana wieść 
nie doszła do ciekawych rzesz. 

Czasami jednak najbardziej nawet ści 
złe milczenie nie pofrafi osłonić prawdy; 
dla wszystkich, którzy śledzili losy nowe- 
go państwa Mandżuko, powołanego do 
życia wolą Japonii, tragedia osobista Pu- 
YI jest zupełnie wytłumaczalna. 

Aby móc objąć całokształt sprawy, na 
leży cofnąć się nieco w przeszłość. W 
zaraniu naszego sfuiecie dynastia man- 
„dżurska w Pekinie dobiegeła już końca. 
"Obce mocarstwa spekułowały dowolnie 
terytorlami „Świętego Cesarstwa”, pod- 
czas gdy w pałacu władców lęg!y się 
krwawe intrygi i spiski. Jednemu z nich 
Pu-Yi zawdzięcza właśnie swój fron. 

ZBRODNIA CESARZOWEJ. 

W roku 4906 brat cesarza, książę 

Chun, święcił uroczyście narodziny swe- 
go pierwszego syna, Pu-Yi, który w dwa 
lata później został przez cesarzową wdo- 
wę Tse-Si przeznaczony na spadkobier- 
zę cesarza Kuang-Hsu. W parę miesięcy 
później śmiertelnie chora czszrzowa ka- 
zała wezwać do siebie ces. Kuang Hsu. 
Klamka zapadła. Postanowione zostało, iż 
"nie opuści on żywy sypialni Tse-Si. Rze- 
czywiście, znaleziono go martwym; jedni 
fwierdziii, że zosiał ofrufy, Inni, że udu- 

_ szony, W każdym bądź razie tron dla 
młodego Pu-Vi był zapewniony. Fo kil- 
ku dniach cesarzowa zmarła, zabezpie- 
czywszy jednak przedtem les swego ulu- 
biefca. 

Ta zbrodnia utorowala trzyletniemu 
wówczas Pu-Yj drogę do ironu; rządy 

- sprawował jego ojcłec w charakterze re- 
genta. Stan ten nie trwał jednak długo. 
MW roku 1914 wybuchła rewolucja, która 
dała początek Republice Chińskiej. Pu-Yi 
był jeszcze zbył młody, aby móc zro- 
zumieć znaczenie tych przemian. Po za- 

„ Instalowanju całej rodziny w pałacu Tzu- 
chin w Pekinie, młody książę edukowany 
był przez dwóch profesorów, Chen-Pao- 
_shen I Cheng-Hsiao-Hou. Obok tego sir 
Reginald Johnston udzielał mu lekcji an- 
gielskiego, zaś dokiór Hu-Shih geografii ; 

- 1 historii. W ten sposób cicho i spokoj- 
_ nle upływało życie młodego zdetronize- 
wanego księcia, którego słabe zdrowie 
budziło stałe obawy otoczenia. W roku 
1923 Pu-Y! poślubił miodą dziewczynę 
mandżurską. 4 Embassy“ 

SIDLA JAPONSKIE, 

W następnym roku rewolfa generała 
Feng-Yu-Sianga objęła miasto swym pło- 
mienłem, wskutek czego młody książę 
zmuszony był szukać schronienia w posel 
stwie japońskim. W tym czasie Tokio 
prowadziło nader przebiegłą grę w 
trzech prowincjach północnych i nie tra- 
ciło ani na chwilę z oczu osoby Pu-YI, 
który mógł być z wielu względów ogrom 
nie požyteczny. Dlatego tež fakt, że w 
lutym 1925 r. Pu-Yj opuścił poiajemnie 
miasto i schronił się w posładłościach Ja- 
pońskich w Tiensinie, przyjęty był w kra 
ju Wschodzącego Słońca z wielkim za- 
dowoleniem. 

W roku 1931 pułkownik Dohlhara, 
szef wywiadu japońskiego, zdecyciował, 
że czas już. aby wykorzystać osobę mło- 
dego księcia dla ekspansji wojskowej. W 
fym celu odwiedził go w Tiensinie I za- 
prosił, aby wraz z Japończykami udał się 
do Mukdenu. Oirzymawszy odpowiedź 
odmowną, pułkownik osfrzegł księcia, IŻ 
pozostając na miejscu naraża się na nie- 
bezpieczeństwo. 

Rzeczywiście, w krótkim czasie wybu 
chły w Tiensinie zamieszki j Pu-Yi wśród 
ostrej kanonady zmuszony był wsiąść na 
Japoński słatek, który odwiózł go do Da- 
iren. Powsiał wówczas wielki skandal, 
przy czym Japończyków oskarżono pow- 

| szechnie o porwanie księcia, który bynaj 
mniej nie pragnął być parawanem ich po 
lifycznych machinacyj. 

. Wówczas fo Japończycy wydali ma- 
nifest, w którym zapowiadali swój zamiar 
przywrócenia Pu-Vi na Iron Mandžuko, 

YUEH-HUA, CORKA KUPCA, 

W tym czasie poczęto interesowač się 
prywainym życiem księcia, lub, ściślej mó 

NIE 

Skomplikowane warunki życia codzien- 

rego mieszkańców Stanów Zjednoczonych, 

znak słażby i konieczn. ciągego pośpiechu 

zmuszają ich do zwracania się © pomoe 

w najrozmatiszych okolicznościach  życio- 

wych do ckspertów. We wszystkich spra- 

węch rodzinnych, gospodarskich, technicz- 

nych etc. można uzyskać pomoc i radę wy 

kwalifikowanych, doświadczonych sił facho 

wych, które za niewielką opłatą zajmą się 

ich organizacją i wykonaniem, Istnieje i 

ciągle rośnie eała armia osób i organizacyj, 

które zawodowo zajmują się szczegółami eg 

zysiencji, sprawiającymi nam częstokroć ty 

le kłopotu. W czasie kryzysu mnóstwo po- 

mysłowych jednostek walczyło skutecznie z 

bezrobociem, wyszukując sobie nowe zaję 

cia i zawody, o których nie śniło się nam, 

Europejczykom, 

Istnieje np. specjalna Instytucja L. zw, 

„Wedding Embassy", która zajmuje się or- 

ganizacją ślubów we wszystkich najdrob 
niejszych szczegółach tej tak uroczyście od 

bywanej w Ameryce ceremonii. „Wedding 

reżyseruje wszystko z największą   
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wiąc, osobą jego żony, Yueh-Hua. Byla 
ona żoną prostego kupca I wskutek tego 
Japończycy twierdzili, iż nie może ona 
zasladać na tronie. W gruncie rzeczy oba 
włalł się jej wpływu na osobę księcia, 
wiedząc, Iž zostala wychowana przez 
dwóch Amerykanów w duchu nawskroś 
współczesnym. Tymczasem opór młode- 
go Pu-Yj był nieugięty; odmówił on sła- 
nowczo udania się do Hsinking (nowej 
stolicy Mandżurii) o ile nie zostanie tam 
dopuszczona również jego małżonka. 

Konffiki powiórzył się w roku 1934, 
kledy to miała odbyć się koronacja Pu- 
VI na cesarza Mandżuko. Japońscy „dorad 
cy“ upierali się, twierdząc, iż Yueh-Hua 
nie može prefendowač do tyiulu cesa- 
rzowej, czemu znowu sprzeciwił się sta- 
nowczo Pu-YVj. Ostafscznie postawił on 
na swcjem I małżonka zosfała wraz z nim 
ukoronowana, 

Wówczas Japończycy przyjęli inną tak 
fykę, postanowiwszy postępować fak, jak 
gdyby Yueh-Hua w ogóle nie istniała. 
Tak więc nprz. w licznych biografiach, 
wydawanych w Japonii, ilustrujących na- 
der szczegółowo życie Pu-Vi, faki Jego 
małżeństwa był stale pomijany. We 
wszystkich pismach, dziennikach I tygod 
nikach pisano wiele o osobie cesarza, o 
żonie je". fednak milczano zawsze dy- 
skretnie. Widzimyz tego, że cesarzowa 
miała najzupełniej wystarczające podsta 
wy, aby nie lubić Japończyków. Ponie- 

waż była ona kobielą śmiałą I odważną, 
przeto nie krępowała się żadnymi wzglę 
dami | manifestowała to najzupełniej ot- 
warcie. 

To wystarczyło, aby wywołać Irage- 
dię. W roku 1934 cesarzowa ze wzglę- 
dów rzekomo zdrowotnych, w rzeczywi- 
stości zaś dla rodzielenia jej z mężem, zo 
stała przewieziona do Dairen. Została   

            

drebiazgowością, wysyła zaproszenia, dostar 

cza odpowiednich =trojów druchnom, układa 

plar podróży poślubnej i t, p, Analogiczna 

oiganizacja pomaga przy urządzaniu wszel 

kiego rodzaju przyjęć. Jest to „Party Mart", 

który zapoczątkowany został przed kilku la 

ty jako mały sklepik, a teraz jest potężną 

ipstytucją, urządzającą przeszło tysiąc przy- 

jęć rocznie, począwszy od  najskromniej- 

szych za 5 dolarów, na kłórych podaje się 

lemoniadę, a żdo wystawnych 'ankietėw z 
atrakcjami artystycznymi. 

Bardzo lukratywnym zijęciem stalo się 
karmienie zwierząt. W Filadelfii pewien 
przedsiębiorczy agent ubezpieczeniowy, któ 
ry przekonał się że znajomi jega bardziej 
interesują się tym, co jada ich pies, niż tym 
jskiego rodzaju eą polisy ubezpieczeniowe, 
zależył przedsiębiorstwo dostarczające w 
pewnych porach dnia pożywienia ulubień- 
com domu, Inny bezrobotny, eksploatujący 
unuejętnie miłość do zwierząt, zajmuje się 
tresurą piesków i założył specjalną szkołę, 

Żaszczyty b 
Budżet członków izby Gmin 
Działalość poliłyczna, jako zajęcie stałe, 

przynosi jednostkom poważne sumy docho 

dów a innych zmusza do prowadzenią osz- 

czędnego trybu życia, Tym twierdzeniem 

rozpoczyna obszerny artykuł znany dziennik 

angielski „Daily Mail“, 

Do początków dwudziestego stulecia 

członkowstwo Izby Gmin było zajęciem za 

szczytnym, nie przynoszącym dochodów. Po 

słowie mieli zwyczaj mówić o sobie „Je- 
stem członkiem  najświetniejszego klubu ° 

Świata”, W roku 1911 zmieniło się wiele. 

Na żądanie członków partii pracy i libera- 

łów parlament uchwalił wypłacić członkom 

Izby Gmin kwotę 400 funtów szterlingów 

rocznie, 

W okresie powojennym nastąpiły dalsze 

zmiany w dietach poselskich, Swieżo jesz- 

cze mamy w pamięci znamienny krok by- 

łego premiera Baldwina, dziś członka Izby 
Lordów, który odchodząc ze swego wysokie 

go urzędu szlachetnym gestem prawdziwego 

dcmokraty i męża stanu złożył wniosek o 

zwiększenie gaż rządowych i poselskich. 

Wniosek ten uchwalony został 325 głosa 

  

  

tam zbadana przez lekarzy japońskich 
którzy orzekli, iż jest ona... nałogową pa 
laczką opium. Z punktu widzenia japoń- 
skiej racji stanu Yueh-Hua była przeszko- 
dą, która wydatnie ufrudniała zjednocze- 
nie dwóch krajów. Wobec tego z Tokio 
powędrowała nowa propozycja do Pu-Yi. 
Czy nie zechciałby on  rorwieść się z 
żoną I poślubić młodą Japonkę szlachet- 
nego rodu? Cesarz odpowiada sianow- 
czo odmownie. 

W PĘTACH. 

Japończycy potrafili jednak znaleźć 
dogodne dia siebie wyjście. Pu-Yi miał 
młodszego braia, wychowanego w japoń 
skiej szkole wojskowej, który był wier- 
nym narzędziem w rękach polityki Ja- 
pońskiej. W dniu 6 luiego ogłoszone zo- 
stały oficjalne jego zaręczyny z panną 
Hiroko Saga, wnuczką hrabiego Saga. W 
trzy dni później dziennik urzędowy w 
Hsinking opublikował usiawę, normującą 
porządek dziedziczenia tronu Mandżuko. 
W myśl tej ustawy poiomkowie Pu-Yi 
mają prawo do tronu po wsze czasy, gdy 
by jednak cesarz zmarł bezdzietnie, na 
tronie zasiądą połomkowie jego brata. 

Pu-Yl nie będzie mógł mieć połomst- 
wa, ponieważ Japończycy rozłączyli go 
z żoną; nle ulega zatem wąfpliwości, że 

fron obejmie brat, wierny sługa polityki 
Jepońskiej i Jego japońska małżonka. Nie 
trudno soble feraz wyobrazić rozpacz i 
bezsilną wściekłość omotanego całkowi- 
cie Pu-Yi. 

Zamknięty w złoconej klatce pałacu 
Hsinking, otoczony ze wszech stron szpie 
gami i nieprzyjaciółmi, zranłony w swych 
najdroższych uczuciach, nie widział już 
przed sobą innej drogi, jak śmierć. 

L. 

  

    

Drgenizacja žycia codziennego 4 Aneryte 
gdzie uczą sią one wszelkich niezbędnych 

dla dobrze wychowanego psa manier, 
Ponadto założone zos'ało niedawno spe- 

cjałne biuro „Western Union', które dostar- 

cza mieszkańcom New Yorku wszelkich mo 

żliwych inform..cyj i usług. Polecenia, któ- 
rymi klienci ob:.rczają personel biura są naj 

bardziej różnorodne. 

Pewien 100-kiłowy gentleman prosi o adres 

krawca, szyjącego wyłącznie dla grubasów. 

Redakcja jednego z magazynów żąda foto- 

grafii wściekełgo psa, a przybysz z prowin- 

cji — zamsożonych much, dła karmienia 

swych żabek, z którymi się nie roz..aje, Pew 

na sparaliżowana lady prosi o przysłanie 

jej codzień rano inteligentnego gońca, z któ 
rym mogłaby przedyskutować wszystkie waż 

niejsze wydarzenia dnia, o których dowie- 

działa się z gazet, Jak wynika ze statystyk 

biura, 99 procent wszystkich tego rodzaju 

żądań załatwianych jest pozytywnie. I pro- 

cent stanowią jednak żądania zupełnie fan 
lastyczne i niemożliwe do spenier'a, M, C. 

ez interesu 
— Najlepszy klub świata 

mu przeciw 17 głosom. Na mocy tego wnio- 

sku już od 1 lipca skarb królestwa wypła- 

ca posłom większą sumę, który w rocznym 

zestawienia wynosi 600 funtów. Jednocześ- 

nie przewódcy opozycji wypłacono po raz 

pierwszy diety z tytułu zajmowawego stano 

wiska, które wyniosą 1500 funtów rocznie, 

Jak wiadomo, obecnie przewódcą opozycji 

jest przewodniczący partii pracy a jutro mo 

że nim zostać przewodniczący partii konser 

watywnej, 

Mimo lipcowej podwyżki poborów parla 

montarnych wielu posłów narzeka, że z tru 

der wiąże swój budżet. Po bliższej analizie 

budżetu poselskiego stwierdzimy, że narze- 

kunie to jest zupełnie uzasadnione skoro się 

zważy, że poseł musi prowadzić dwa domy 

— jeden w stolicy, drugi w okręgu wybor- 

czym, płacić pensję sekretarzowi, prowadzić 

szerok ąkorespondencję, przekazywać zasił- 

ki na rzecz organizacyj społecznych w okrę 

ga wyborczym, abonować szereg dzienników 

i czasopism. Posłowi przysługuje bowiem 

tylko bezpłatny przejazd do swego okręgu 

wyborczego i z terenu do stolicy.   
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Lady Lindy 

nella [all] 

  

Amelia Earhadt ma dziś lat 39, Uro 
dziła się w Atchinson (Kansas]. Gdy do- 
rosia rodzice wysłali ją do wytwornego 
pensjonatu dla dziewcząt w Ogoniz. Na 
uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku 
Amelia studiowała socjologię, przygotc« 
wując się w ten sposób do pracy spo- 
tecznej. 

Jako młoda dziewczyna poznała się 
ze swym przyszłym mężem, wydawcą 
Putmanem. Puiman zalecił Amelii Earhar( 
przełoł nad Antłatykiem w charakterzę 
pasażerki, a następnie opis wrażeń 2 
»rzelotu. Amella napisała swą pierwszą 
«siążkę: „Dwadzieścia godzin, czterdzie+ 
ści minut”. Putman ją wydał. 

Panna Earhart stała się panią Putman, 
ale zmiana stanu cywilnego nie wpłynę- 
ła na zmianę jej charskteru. 

Prosiofa, odwaga, ialent uczyniły & 
Amelii Earhari-Puiman bożyszcze Ame« 
ryki. Jest ona również popularna jak 
Lindbergh jest równie jak on prosia I 
dzielna. Dlatego też nazwao ją „Lady 
Lindy”. 

„Lady Lindy“ nie jest bynajmniej fe- 
ministką. Gdy ją zapytano, czy kobiety 
mogą być równie dobrymi lotnikami, Jak 
mężczyźni, Łady Lindy nie odpowiedzia 
ła, jak zazwyczaj odpowiadają kobiety: 
„Jesteśmy słabsze od mężczyzn”, albo 
„jesteśmy im równe”, ale stwierdziła; 
„Nie jestem feministką. Piłotowanie jest 
kwesfią indywidualnych zdolności i tem< 
perameniu. Ludzie, którzy latają, mają 
to w krwi”. 

Przed swą ostatnią podróżą Lady Lin. 
dy oświadczyła, że teraz pozostaje tylka 
wypróbowanie zdolności i wytrwałości 

'człowieka-pilota, bo aeroplan į molor 
nowoczesny zdały już pomyślnie egza- 
min. 

Amelia Earhari niejednokrotnie zdała 
Już egzamin z opanowania nerwów. Po- 
mimo defektów w motorze nie fracila 
ani na chwilę odwagi I przylomności u- 
mysłu. Amelia Earhart rzucała niejedno- 
krotnie wyzwanie losowi. Wyckodziła 
szczęśliwie ze wszystkich zapasów, szczę 
ście sprzyjało jej lctom najbardziej zu- 
chwałym. Teraz, gdy świat cały z zapar- 
fym tchem czeka na wiadomości o losie 
odważnej, dzielnej lotniczki, gdy groma 
da okrętów I samolotów przeszukuje sa- 
motne wysepki I najdalsze zakątki Pacy- 
fiku, życzyć należy gorąco, aby powo- 

| dzenie uwieńczyło poszukiwania, aby 
zbawcze łodzie czy skrzydła dołarły jak 
najprędzej do miejsca, gdzie znajduje 
się zaginiona lotniczka. 

9% x « 

Samolot Amelii Earhart jest jednopła- 
fowcem, w którym mogłoby znaleźć miej 
sce dziesięciu podróżnych. Przygotowu- 
jąc się do lofu dokoła świata, lofniczka 
zabrała ze sobą tak olbrzymie ilości ben 
zyny, że w samolocie starczyło załedwie 
miejsca dla niej I jej towarzysza, kapita- 
na lofnictwa, Freda Noanan. Noanan mu- 
siał zakwaterować się w wąskiej kabince, 
urządzonej ze zapasowymi fankami ben- 
zyny. 

Samolot wyposażony jest w przeszio 
100 różnych instrumentów,  najważn, 

jednak dla lofniczki jest pomysłowo skon 

struowany budzik, połączony z każdym 

zapasowym fankiem benzynowym. — Ви- 
dzik ten dzwonieniem daje znak, że czas, 
w którym włączono tank zapasowy upły- 
nął. 

2 Amelia Earhart chciała sobie w fen 
sposób zapewnić ścisłą kontrolę nad uży 
ciem benzyny. * 

 



Wystawa sprawozdawcza 
Wydz. Sztuk Pięknych USB. 

a 

Doroczna wystawa sprawozdawcza 
najciekawszego, bo całkowicie orygi- 
nalnego w konstrukcji uniwersytetów 
polskich Wydziału Sztuk Pięknych 
U.S. B. jest rewią prac i dorobku w 
ćziedzinie, która była szczególnie 
roga Wskrzesicielowi uniwersytetu. 

Błądząc po salach i korytarzach przy 
ulicy Św. Anny, wśród popękanych 
i często gęsto podstemplowanych mu- 
rów, możemy śledzić jak się doko- 
nywa praca artystyczna i pedagogicz- 
na, która ma nauczyć studentów rze- 
micsła artystycznego, wykształcić ich 
smak ij wiedzę, wreszcie uświadomić 
gatunek uzdolnień, czy talentów. 

I tak ju żod pierwszego roku uczą 
się młodz; adepci nie tylko studiować 
naturę w barwie (prof. Kubicki) i ry- 
sunku (K, Kwiatkowski), ale į kom- 
ponować (prof. Niesiołowski). Inte- 
resujące jest śledzić jak wzrasta pew* 
ność techniczna, a jednocześnie ma- 
leje pewność „światopoglądowa stu- 
dentów kursów następnych. Tu bo- 

wiem, na drugim, trzecim roku, a i 

później wydanį na pastwę istori 

sztuki, oraz nieprzetrawionego jesz- 

cze doświadczenia, ogzrnięcj żywio- 
łem wielorakich możliwości malar- 
stwa stają się zwykle studenci jakby 
ostrożniejsi w wypowiadaniu się, zam 
knięci, akcentujący raczej poszczegól 

ne problemy uprawianej sztuki i zna- 
Homość tajemnie kunsztu, niż dawne 
swoje, obecnie wystawione na próbę, 
upodobania. Jedni więc popisują się 
zmysłem analitycznym w rozwiązy- 
waniu wybranych zagadnień barw- 
nych, inni biją na rzetelność rysunku; 
innj jestcze uciekają się, zapewne 
nieproszeni. pod opiekuńcze skrzydła 
profesora. Nieproszeni — gdyż trud- 
no przypisywać, np. spotykane na 
wystawie (wcale udalne zreszłą) „Ja- 
monty” narzucającemu się wpływowi 

rof. Jamonta, albo gładkie akty i 

ompozycje h la Ślendziński — auto- 
ratywności dziekana wydziału. Prze- 

ciwnie, wystawa jako całość wywiera 

nieodparte wrażenie liberalizmu pe* 
dagogów wobec indywidualnych 
skłonności uczniów. To sami ucznio- 
wie rezygnują niekiedy z dostępnych 
możłtwości, by tym spokojniej i pew 
miej ukształcić się na mistrzów pa- 
lety. 

Dla przykładu weźmy pod uwag 
trzy prace dyplomowe tegorocznych 
absolwentów wydziału. Już od wejś- 
cia narzucają siz widzowi, środkowe 

wielkie płótna dekoracyjnie potrak- 

towane — to praca p. Haliny Herma- 

Rnowiczówny, najlepsza może na prze- 

strzeni dobrych kilku lat z tych, któ- 
re były wiernym poszukiwaniem na 

* tropach mistrza Ślendzińskiego. Her- 

» 

iw nie 

manowiczówna łączy  rutynistyczną 
niemal biegłość rysunku z pewną bra- 
wurą i dużą inwencją form, tak, że 
kompozycja *ako całość budzi uzna 

Trochę nieoczekiwanym jakby 
naddatkiem jest szlachetna w tym 
wszystkim rola koląrów, t. zn. — na 
pierwszym plnie, a ściślej w strojach. 
Niewątpliwie jest to praca w swoim 
rodzaju najbardziej „skończona”. — 
Ale obok z lewe; mamy rzecz o in. 
już charakterze. P. Olga Żukowska 
zarówno w rysunku. jak i doborze 
form pejzażowych, tudzież w wyraź- 
nie indywidualnych zainteresowa- 
niach barwnych (zieleń, sza] na ga- 
łęzi, kolor ciała itd.) wykazuje am- 
picję samodzielności, nie zawsze, pra 
wda, najszczęśliwiej zrealizowaną, 
aic... od tego jest młodość, żeby ryzy= 
kować i zaczynać. Trzecia wreszcie 
    

. z prae dyplomowych, komnozycja p. 
Krystyny Wróblewskiej jakby waha 

się między cyzelerstwem rysunko- 
wym, a poszukiwaniami barwnvmi. 

Tak więc już te trzy prace, wy” 

szłe z jednej pracowni, a tak różne, 

świadczą o swobodzie, z jakiej korzy 
stają studiujący szłuki piękne w Wil- 
nie. To, czego piłnuje wydział doty” 
czy ugruntowania wiedzy tcoretycz- 

nej i umiejętności praktycznych. Za 
tem młody talent nie jest naginany, 
ani Hamszony. Przeciwnie, powoli, 
ale stale rozszerzający się zasięg prae 
wydziału może być prawdziwą pod- 
nietą dla możliwości artystycznych. 
— Obejrzmy jeszeze w tej samej sali 

      

piękną „głowę” Górewiczówny 1 
„akt” tejże, oraz konkurujący akt z 
Vis a vis, bardzo malarską kompozy= 
cię Mariampolskiej i kompozycje Ho- 
uwalda, wreszcie tuż przy drzwiach 
przemyślaną i delikatną w rysunku 
rzeźbę Nowickiego (Judyta?) — i wę 
drujmy dalej, oglądać owe rozszerza 
jące się możliwości. 

A więe rzeźba pod kierownictwem 
p. Horno-Popławskiego. Dużo prac 
i ciekawe, zarówno z p-łu widzenia 
osiągnięć (Bobarykówny — dziecko 
z piłką, w sztucznym kamieniu, No- 
wickiego — portret, oraz siedząca), 
jak i z punktu widzenia stosowanych 
metod, -oraz zainteresowań studenc- 
kich. Od interesujących figurek sza- 
ebhowych, na których adepci rzeźby 
rozwijają umysł kształtowania, przez 
ciężką mordęgę kucia z kamienia, aż 

do prób polichromii, robionvch pod 
wpływem rzeźby gotyckiej. Będą je- 

szcze rzeźbiarze z U.S B., ba! — już 
są, czego dowodem praktycznym wy- 
stawa prac konkursowych na pomnik 
Benesza: — Nowickiego, Godziszew- 
skiego, Andrejewa j Bobarykówny. 

Będą i malarze. Wspominaliśmy 

już o różnorodności w pracowni prof. 

Jamonta, nie mniej ciekawie 

przedstawia się szczupła ale pracowi- 

ta ekipa prof. Szturmana. Z przyjem= 

nością osobistą muszę zanotować coś 

jakby renesans akwareli: — martwe 

natury, pejzaże, szkice zwierząt prze- 

miłe. 
Będą i graficy. Spokój i znawstwo 

licznych technik cechuje pracownię 

piof. Hoppena. Znów osobista impre= 

cja: — piękny drzeworyt Klimaszew 

skiego (drzewo) utkwił szczególnie w 

pamięci. 
A prócz tego inne jeszcze umiejęt 

ności wiążące sztukę z życiem. Uni- 

wersytet z terenem. — Liternictwo 
prof. B. Lenrta, kilimiarstwo prof. B. 
Kubickiego. (Szczególnie gustowny 
wariant szary, wiszący od strony ok- 
na). I jeszcze — dekoracje wnętrz pod 
kierunkiem inż. St. Narębskiego i de- 
koracje teatralne, pod kierunkiem inż 
J Borowskiego, który prowadzi rów= 
rež kreślenie... No i fotografika pod 
okiem mistrza Jana Bułhaka. Mało? 

Wilnianie, korzystajeie z okazji, 
by obejrzeć kto wie, może wylęgarnię 
przyszłych geniuszów, a już napew- 

no zdolaych i doskonale do swej roli 

społecznej przygotowanych ludzi, któ 

rzy w życie wasze, w życie całego re- 
gionu wnieść raają opromieniającą 
codzienność i pednoszącą człowieka 
— kulturę artystyczną. jm. 

  

Ovemaltyna na zimno orze- 
źwi | wzmocni, stworzy no- 
we siły ł energję. Niezrów- 
nany napój odżywczy dla 
turysty, smaczny | bardzo 
łatwy do przyrządzania na 
wycieczee. Praktyczny Qvo- 
mix (specjalny kubek bake- 
litowy z zamknięciem), do 
nabycia wszędzie z Ovomał- 
tyną. 

Qvonatiny RA AMM 

    i 

Samobójstwo starca 
W dn. 8 bm. Anfoni Nadols'i, m-c 

wsi Kołady, gm. dołkinowskiej, w pow. 
wilejskim, lai ok. 65, powiesił się w po- 

bliskim lesie. Przyczyny samobójsiwa na- 

razie nie ustalono. . 

0 chińs<im murze coś niecoś | 
Chiński mur, = jak wiadomo symbo! 

wszelkiego zacofania, niezrozumienia į nie- 

šwiadomošci. Wšrod wieh1 takich „murda“, 
które pozostały u nas jeszcze z czasów za- 

borczych, przetrwał dotąd prawie nietknięty 
że to co produkuje nasz prze. 

od produktów zagra-, 

w, które przeczą 
warto przy- 

mur przesądu, 
mysł jest mniej warte 

nicznych, Z wielu przykładó . 

ten u absurdalnemu poglądów WA“ 

leczyć jeden zwłaszcza, Oto żadnej fabryce 

zagranicznej nie powiodło Się podpatrzyć la-   jemnicy jedwabnika przy wytwarzaniu deli- 

k.źdej przędzy jedwabnej z włókien mor- 
wowych. Dopiero u nas w Polsce udało się 

bezpośrednio zastosować. ten najdelikatniej- 

Szy surowiec, a lo do wyrobu. subtelnych 

zwijek do papierosów Morwitan Stanisława 

Wołaszyńskiego, Dzięki zastosowaniu surow- 
ca morwowego prześcignęły w jakości nasze 

R IE Mozwilan wszystkię obce wy- 

dead wajęe nie tylko krajovze, ale na- 
* najdalsze rynki zagraniczne. 
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Wzory znakowania materiałów drzewnych 
produkcji 

LASÓW PAŃSTWOWYCH 

  

    

     »PA GE D« 
Centrala: Gdynia, ulica Święłojańska 44, telefon 19-16 
Mgentura: Białystok, inz. Juiian oonusz, Pierackiego 40—4, tei. 3 9. 

SPRZEDAŻ 

  

  

Powyższe znaki, umieszczone na obu ćzołach desek, oznaczają producenia i klasę 
Jakości. Słandoryzowane wymiary dokładność sorlowania- staranna konserwa-; 
cjo, jawność klasy — zabezpieczają nabywcę przed błędną kalkulacją i sirałami 

Polska Agencja Drzewna 
Sp. x 0. o. 

  

  

  

Dina pl Nirn a i 
Państwowy Bank Rolny Oddział w Wil 

nie rozpoczął udziełanie pożyczek pod reje- 

strowy zastaw płodów rolnych. 
Pożyczki udzielane są osobom fizycznym 

i prawnym prowadzącym gospodarstwa rol 

ne, oraz dzierżawcom użytkownikom za 

zgodą właściciela nieruchomości, wyrażoną 

w formie aktu urzędowego lub prywatnego. 

Pożyczki udzielane są pod zastaw plo+ 
dów rolnych, będących wytworem danego 

gospodarstwa rolnego, a mianowicie: żyta, 

pszenicy, jęczmienia, owsa, rzepaku i rze- 

piku — znajdujących się w snopach lub 
ziarnie, oraz gryki, grochu, .peluszki, łubimn, 

fasoli, lnu i konopi — wyłącznie w ziarnie, 

Wymienione płody rolne muszą być ubez- 

pieczone na pełną sumę wartości, na termin 

o jeden miesiąc dłuższy od terminu zastawu, 

Polisa ubezpieczeniowa winna zawierać ce- 

sję na rzecz Państwowego Banku Rolnego 

Oddziału w Wilnie. 

Do zastawu nałeży zgłaszać płody rolne 

po wydzieleniu ilości, niezbędnej na zasie- 

wy, ordynarje, pasze i t. p. 
Pożyczki udzielane śą w wysokości nastę 

pującej: 

„Zboże nieomłócone — 60 proc, wartości; 

Zboże omłócone — 70 proc, wartości; 

Gryka, groch, peluszka, łąbin i fasola 30 

procent; 
Rzepak, rzepik, siemię lnianę i konopie 

50 procent w stosunku do cen, notowanych 
przez Wileńską Giedę %bożow - Towaro- 

wą, zmniejszonych 0 koszty przewozu z miej 

sca zasiawu do Wilna. 
Maksymślna wysokość pożyczki na 1 @ 

zboża w snopach zy też ziarnie wynosi : ży 

—- 14 zł., pszenica — 17 zł., jęczmień — 15 
zł, owies — 12 zł. ( 

Minimum pożyczki wynosi zł, 2.600. — 
Z udzielanych pożyczek potrącane są nie- 

spłacone raty pożyczek rejestrowych 1936- 
37 r, 

Oprocentowanie pożyczek wynosi 41 i pół 
precent w stosunku rocznym, łącznie z ko 

sztami szacunku, zarejestrowania umowy i 

poświadczenia podpisu. 

Spłata pożyczek odbywa się w ratach, 
których terminy i wysokość usialone są każ 

dorazowo, w załeżności od terminu pobrania 

peżyczki, Osłateczny tenmin spłaty poży- 

czek, pobranych w okresie lipiee — paž- 

dziernik, ustała się na 31 maja 1938 r, zaś 

pożyczek pobranych w późniejszym okresie 

— na 30 czerwca 1938 r. Terminy płatności 

rat nie będą prolongowane. 

Podania « pożyczki przy jmuje Państwo- 
wy Bank Rołny Oddział w Wiłnie, Wydział 

Kredytu Krótkoterminowego w godz, od 8 

do 13,30, w soboty — do 12, Podania mogą 

być przesyłane pocztą. Przy składaniu po- 
dania o pożyczkę należy jednoczetnie wpła- 
cić do kasy Banku, lub też do P. K. O, na 

| konto Nr. 700.222 Państwowego Banku Rol- 

nego Oddžialu w Wilnie zaliczkę na koszty 

szacunku, w wysok, pół proc, od sumy żąda- 
' nej pożyczki. Zali zka ta przy realizacji po- 
życzki zostaje przez Bank zarachowana na 

procenty, Jeżeli po dokonaniu szacunku, po- 

życzka nie zosłanie udzielona łub też nie po- 

brana, wpłacona zaliczka zwrotowi nie pod- 

lega. 

Osoby będące w stosunkach kredytowych   

z Bankiem, które z pobranych w okresach 
poprzednich pożyczek rejestrowych należy- 

cie wywiązały się i całkowicie je spłaciły, 

mogą otrzymać zaliczkę, na poczet mającej 

kyć udzielonej pożyczki rejestrowej, w wy- 

sokości 2597 przewidywanej sumy pożyczki. 

Zabezpieczeniem zaliczki będą weksle z wy- 

stawienia pożyczkobiorcy, z żyrem majątko- 

'wo odpowiedziałnych osób, Oprocentowanie 
wyniesie 47/3%0 w stosunku rocznym. 

Pobrana zaliczka winna być w ustalonym 

z góry terminie skonwertowana na pożycz: 

kę rejestrową, 

Niedokonanie konwersji w ustalonym te: 
mirie, powoduje zmianę oprocentowania de 

wysokości 2/70 ponad stopę „dyskontow. 
Banku Polskiego, t. j. obecnie 7'/;%/o oras 

scała suma zaliczki staje się natychmias. 

wymagałną, 

Dodatkowych informacyj udziela Państ. 

wowy, Bank Roy Oddział w Wiłnic ni: 
miejscu lub też telefoniezn" (tel. 10-27), 

Pożyczki dia drobnych rolników 
‚ та zaliczkowanie zboża 

Celem zaopatrzenia drobnych rolni- Oprocenłowanie pożyczek wynosi 4%, 
ków w środki pieniężne na spłatę zobo- | w siosuńku rocznym. 
wiązań przypadających po żniwach, Pań- į 

stwowy Bank Rolny 'Oddział w Wilnie 
wzorem lat ubiegłych rozpoczął udzie- 
lanie pożyczek na zaliczkowanie zboża. 

Pożyczki udzielane są drobnym rolni- 
kom za pośrednictwem lokalnych instytu- 
cyj kredytowych, jak Komunalnych Kas 
Oszczędności, Gminnych Kas Pożyczko- 
wo-Oszczędnościowych 

dowych. 
Komunalne Kasy Oszczędności mogą 

występować do Banku o przyznanie kre- 
dyłu za pośrednictwem Związku Komu- 
nalnych Kas Oszczędności w Warszawie. 

Pożyczki udzielane są w wysokości 

następującej: 
żyto za 100 kg zł 14— 
pszenica za 100 kg zł 17— 
jęczmień za 100 kg zł 15— 
owies za 100 kg zł 12.— 
siemię Iniane za 100 kg zł 20.— 
gryka i inne strączkowe 50%/9 warto- 
ści w słosunku do cen rynkowych. | 

Wysokość pożyczki dla poszczególne 
go rolnika nie może przekraczać zł 2000. 

i Banków Lu- | 

Koszł błankieiśw wgkslowych ponot: 
wyłącznie pożyczkobiorca. 

Ostateczny termin spiaty pożyczek u- 
stala się na dz. 30 czerwca 1938 r. Po- 
życzki udzielone w okresie lipiec—paź- 
dziernik, winny być spłacone nejpóźnic, 
do dn. 31 maja 1938 r. w ralach miesięc 
nych, poczynając od grudnia 1937 r. 

Wysokość rai wynosi: pierwszych — 
trzech rat po 20%/e, czwartej i piątej re 
po 15 proc. i szóstej raty 10 proc. sumy 
pobranej pożyczki. z 

W wyjątkowych wypadkach Państwo- 
wy Bank Rolny udziela pożyczek na za- 
liczkowanie zboża bezpośrednio rolni- 

kom. 
Ze względu na koniecznošė zapobie- 

ženia masowej podažy zboža na ryne! 
po dokonanych zbiorach, organizacje ro' | 
nicze oraz łokalne instytucje kredytowe 
winny zwrócić specjalną uwagę na szyb 
kie i celowe rozprowadzenie kredytu. 
Kredyt ten w znacznym stopniu powinien 
przyczynić się do utrzymania cen pło- 
dów rolnych na odpowiednim poziomie. 

Losowanie 30], Prem. Pożyczki Inwestyc. 
W kolejnym losowaniu  3-procent, 

pożyczki inwesłycyjnej Il em. wygrane 
po 500 zł. padły na następujące numery: 

TABELA NIEOFICJALNA. 

Nr. 3 — S. 896 756 1543 2329 3809 
4152 5365 6606 7648 7837 7243 7304 

7434 8530 9173 9680 9583 10388 10904 
10137 11926 11740 11832 12697 13113. 
14642 17240 18014 19628 19484 19538 

19599 20604 22274, Nr. 9 — 856 507 

69 1718 2350 3185 3224 3649 4093 5118 

6154 6460 7301 8792 8923 8411 8662 

9340 10833 10842 10597 11068 11448 

14123 14750 16450 17578 18061 21376 

21075 21219 21868 22165 22121 22857, 

Nr 10 155 1145 1333 1117 2745 
5946 5360 6914 6090 7530 7585 8375 
8689 9054 410110 10734 10702 12536 
12472 12695 13297 13225 14016 15418 
16506 16117 17400 19421 19311 20430 
21193 21678 21641 22606 22847 22650, 
Nr 18 — 230 569 460 1008 2570 3892 
3269 3985 55:3 549! 5062 5454 6881 
7720 8297 8541 9717 9282 10383 12866   

13342 13655 14712 15201 15715 162€.. 
17787 17503 18828 18366 18626 2188.- 
22204 22170, Nr 21 — 1717 1616 2100 
2452 3932 3677 4496 4079 4903 578: 
6622 7691 7769 7130 8397 10411 10583 
10604 11436 12942 13505 13168 15415 
16558 16551 16015 17654 17952 18241 
19983 20903 20487 20070 21686 21887, 
Nr 25 — 829 581 3 1628 1464 1145 
1690 2135 3700 4138 5932 6860 7501 
7112 8757 9680 9856 9417 10139 12654 
13377 13315 14589 14249 15464 15317 
16876 17183 18510 18287 18693 19382 
19145 21035 22035, Nr 27 — 749 1444 
1063 1596 1944 2743 4181 4568 4342 
4494 5921 5669 6241 6934 7350 8368 
10833 10087 11855 12538 12411 14054. 
15955 16560 17082 17978 19055 19160 
20347 20785 22680 22744 22383 22434 
Nr. 44 — 1873 1895 2645 3246 4912 5488 
6796 7702 7765 7014 7526 8878 9146 
10819 10414 11036 12656 12249 12262 
13801 15614 15904 15580 16497 16679 
16108 19067 19501 19189 20373 20786 
21129 21716 24775 22562. 7 
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Sianokosy i žn'wa 
w caleį pelni | 

  

Nie- 
na WI- 

Sianokosy 
Holy, tegoroczne suche 

leńszczyźnie nie wróży dobrych zbiorów 

już się kończą. 
lato 

siana. W. niektórych miejscowościach, 
fkczególnie na lżejszych gruntach, słam 
łąk był wprost katastrofalny. 

(W wielu miejscowościach rozpoczęły 
sią też żniwa. | żyło na Wiłeńszczyźnie 
mie jest w tym roku bardzo dobre. Na 
hiektórych piaszczystych gruntach caiko- 
Wicie zostało spalone, 

Okres sianokosów i żniw jest jedno- 
gześnie okresem lepszych zarobków dia 
małorolnej i bezrolnej ludności wiejskiej. 
Na wiosnę i w początkach lata wieśniak 
bierze za całodzienną pracę na swoim 
utrzymaniu nierzadko poniżej 1 zł, przy 
łym cieszy się jeszcze, że w ogóle może 
„sarobiė“. Obecnie, jak informują, kosia 
fie biorą do 3-ch zł za dzień pracy. Na 
łę „drożyznę” siły roboczej wpływa w 
dużej mierze to, że nadmiar rąk robo- 
czych zrekrułowany został na roboty sa- | 
zonowe do Łoiwy, 

Fotografią powyższą otrzymaliśmy z 
rezparcelowanego maj. Porpllisrcze w 
pow. dziśnieńskim, Widzimy na niej go- | 
spodarza „klepiącego” kosę, 

„Mechanik des 
w powiecie wiłejskim | 

Komenda policji wojewódzkiej w Wil 
nie prowadzi obecnie energiczne docho- 
dzenie w niezwykłej sprawie, świadcrą- 
<ej e tym, że czasem jednak i PIM mówi 
prawdę, 

Przed frzema mniej więcej tygodnia- 
sji, w okresie największej posuchy, gdy 
wisś jak największego błogosławieńsiwa 
x nłebios czekała deszczu, do wsi Ho- - 
Powiki, powiatu wilejskiego przybyt ele- 
ganeki młody człowiek I ogłosił, że ra 
pomocą najnowszego wynalazku, 
pownym «giagrodzeniem, może sprowa- 
dzić dostcz. 

* Naiwni włeśniacy ucleszyli się. М/ ав 
dafliwym młodzieńcu widzieli już swego 
zbawcę, który uratuje ich sd głodu. 

„ Znaleźli zję- wszakże i bardziej nie- - 
"umi, którzy kategorycznie oświadczyli, 

łe zapłacą, ale dopiero po deszczu. 
Młodzieniec zgodził się. 
Wieśniacy na wspólnej naradzłe po- 

słanowili, że po obfitym deszczu, który 
Ma padać parę dni, każdy zapłaci po 1 
21 od hektara, 

Po zawarciu umowy z całą wsią mło- 
dzieniec energicznie zabrał się do pracy. 
rutem anianowym, który przywiózł ze 

tobą, powiązał wierzchołki kilku wyso- 
kich sosen. Kiłka drutów przywiązał do 
dużego pudełka | umocował je na da- 
thu najokazałszej we wsi chałupy, a koń 
%e drutów zanurzył do kilku studizen, za 
Kkazując brać stamtąd wodę. 

Wyiłumaczył wieśniakom, że druty wy 

Ostrzeliwujący się 
złodziej 

W. nocy z 8 па 9 b. m, do mieszkania 
Józefa Jurgielewicza, m-ca m. Rudniki, po 
uprzednim wyjęciu okna dostali się nieznani 
sprawcy i skradli buty i wałizkę z bielizną. 
Po dokonaniu tej kradzieży sprawcy udali 
się do mieszkania Franciszka Jurgielewicza, 
gdzie po wyjęciu okna skradli:kuferek x ub- 
raniem i bielizną, Gdy złodzieje wychodziłi 
oknem, poszkodowany Franciszek Jurgiele- 
wicz obudził się | wołając o pomos pobiegł 
za mimi w kierunku lasu z widłami w ręku. 
W czasie ucieczki jeden ze złodziei wystrze- 
1 do Jurgielewicza, raniąc go w lewe ramię. 

  

Z interesującą propagandą wystąpiła na 
wytawie poświęconej „Pracy i kulturze 
wsi* w Liskowie, największa krajowa fab- 
vyka środków kawowych — firma Henryka 
Traneka Synowie S. A, znana w całej Polsce 
z doskonałej kawy zdrowia 
„Eprtło*, 

Wchodzimy na teren wystawy w- porze 

obiadowej, kiedy to przyjeżdżający tHumnie 

ną wystawę wieśniacy spożywają obiad na- 

prawdę tani, gdyż kosztuje tylko 53 groszy, 

wydawany staraniem Komitetu Wy 

kuchen polowych, Po zjedzeniu tego © 

spotyka posilających się miła niespodzianka. 

Oto tuż kołe pawilonu kuchennego uloko- 

wane zostało stoisko firmy Henryka Franeka 

pod nazwą 

   

    

   

  

częstowani doskonałej kawy 

„Eariło*, 

Z trudem przeciskamy się do stoiska fir- 

są porcją 

nie chętni popróbowania tak wyśmienitej 

kawy, Próbujemy również przy stoisku na- 

prawdę doskonałej kawy „Enrile*, której 
4 -Przyrządzenie jest niezwykle ułatwione dzię-   
  

clągają wodę ze sirudni, wyparowują ją, 
para skrapia się w powietrzu i spada па 
ziemię w postaci deszczu. Zabronił przy 
tym chłopcom dotykać instalacji, ostrze- 
gając, te może zabić iego, kio badzie 
zbyt ciekawy. - 

| - Gdy praca została ukończona, na 
cześć „deszczowago mechanika” w cha- 
słupie najbogatszego gospodarza Hoło- 
wik wydano ucztę, 

Ku wielkiej radości wsi, jakoś po po- 
łudniu niebo zachmurzyło się, a pod wle 
„czór zaczął padać rzęsisty deszcz į padai 

"dwa dni z 7żędu. 
'Wieżniacy nie mogli się nadziwić cu 

downej aparaturze | zgodnie z umową, 
-|] wypłacili aferzyście solidną sumę. Błogo- 

sławiony przez całą wieś, młodzieniec 
odjechał w nieznanym kierunku, 

Cała afera napewnoby się nie wyda« 

| £operajcie pierwszą w Kraju Śpół 
dzielnię rzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 
BAE SET TIST IST 

Samobėjsiwo chiopra 
We wsi Hruskowo, gminy Snėw, pow. 

nieświeski w domu ojca na strychu po- 
wiesił się 16-10 letni Radoman. Przyczy- 

-ny samobójstwa ani władze ani rodzina 
ustalić nie są w „tanie. Radoman był 

| chłopcem, jak stwierdzają koledzy, spo- 
| kojnym i zrównoważonym. 

  

Synowie 5. A, w którym wycieczkowicze | 

itowego, wokół którego zgromadzili się tłum ; 

CIEKAWA PROPAGAKDA KAWY „ENRILO” 
NA WYSTAWIE „PRACĄ I KULTURA WSI* W LISKOWIE 

| 
| 
| 
| 

| 
i 
i 
į 
t 

  

| 

Zczowy“ 

| 

  

  

I dzenie i zainteresowanie tej ogromnej impre 
| zy prepagandowej, przesonani jesteśmy, że 

  

| sób całą sprawa się wydała. 

licja. 

„KURJER WILEŃSKY" 11. VII. 1037 

Smierć w rzece 
19-lefni Paweł przepla- 

wiając konia przez rzekę w Dzliwie, w 

Kasporski 

pow. lidzkim zsunął sią do wody i por- 

wany gwalfownym prądem rzeki poszedł 

na dno. Koń wypłynął bez jeźdźca, a 

znajdujący się na drugim brzegu ludzie 

pośpieszyłi na rafunek fonącemu. Kaspor 

sklego po upływie 19 minut wydobyto 

z wody w sianie nieprzyfomnym. Zasto- 

sowane zabiegi rafownicze nie odniosły 
skużku. 

    

ki temu, że znajduje się ona w sprzedaży 
już w stanie zmielonym (nie potrzeba do 
niej dodawać żadnej przyprawy. Dowiadu- 
„emy się, że kawa „Enriło* zawdzięcza wieł- 
ką swą wydajność użyciu przy produkcji 
yłącznie najszlachetnicjszych  suroweów 

krajowych, przy czym posiada ona również 
bardzo wiele cennych zalet odżywczych i 
zdrowotnych. 

      

Jak się dowiadujemy, prod. f-my Hea- 
ryka Frzneka Synowie S, A, poważnie przy- 
      nia do zasilenia ictwa rodzimego 
przez pokrywanie u niego swego olbrzymie. 
g0 zapolrzebowania na surowce, przyspa- 

c w ten sposób. rolnictwu wiełe ko- 

  

Obserwując na miejscu ogromne powo- 

w związku z wystawą powiększą się -szevo- 
ie rzesze zwolenników kawy „E BAZĘ 

licznych nowych sympatyków, którzy de 

tej pory nie miełi ckazji zapoznania się z 
tak doskonałym napojem, jakim jest kawa 
„Enzilo“, 

   

  

ła, gdyby nie przypadsk, | 
Od crasu zainsialowania cudownej a- 

parałury minęły frzy tygodnie, a deszcz 
padał prawie codziennie. Nadeszły źni- 
wa, kiedy deszcz jest uajmniej potrzebny, 
a tu z nieba lało I lało. Włeśniacy byli 
pewni, żę wszysikiemu Jest wina apara- 
fura „deszczowa”, ale bali.się jej dosknąć 
pomnłi przestróg młodzieńca. 

Wreszcie stracili cierpilwość i uwró- 
ciil się do wójła po radę. Wójł -zamel- 
dował o wszystkim policji i w ten spo- 

Zachodzi podejrzenie, że oszust swą 
pewność co do deszczu oparł na prze- 
powiedni PIM'a, który ekurat lego dnia 
wyjątkowo nie zawiódł j przepowiedział 
prawdę. 

Pomysłowego oszusta poszukuje po- 

    

willejka pow. 
— Odczyt prof. Górsklego. Z okazji 

swego pobyłu w Wilejce prof. U. $. В. 
Górski wygłosił w sali kasyna olicerskie- 
go bardzo ciekawy odczyt na temat: Sła- 
nisław Krzemiński jako typ działacza spo   łecznego doby niepodległościowej, Od- 
czył obudził duże zainteresowanie. W.R. 

  

  

SUPER -DETEKTOR - „HIS“ 
Hvo 1:ment radiowy 1 zł. mie 1ęcznie. Praspekty bezoła'nie 

kupujących kyło bardzo mało. 

  

Oryginalny Jarmark paleski 

    

gmenł oryginalnego jarmarku polesk iego, odbywającego się w Pińsku na 
łodziach. 

  

Mułodeczna | 
ŚMIERTELNA KĄPIEL. Około 

godz. 16-ej w rzece Birwiia, koło wsi 
Łożynki, gm. iwereckiej, pow. święciań- 
skiego, w czasłe kąpieli utorął Merdef 
durgietewicz, lat 10, 

Swieciany 
— POBRZUTEK, W dniu 8 b. m. o godz, 

20,15 wc wsį Skarbiszkach, gm, święciańskiej 
Emilii Gudełajtis, podrzucone    zostało 

j, w wieku około 2 m'e- 
Sprawczyni podrzucenia dotychczas 

     ko pici męsk 

sięcy. 

nie ustalono, 

— UJĘCH: SPRAWCY PORANIENIA, — 
23 ub. m. podczas zabawy weselnej wo wsi 
Stara Wieś, gm, Świrskiej, został ugodzony 
nożem w skroń Wilołd Łukaszewicz, zam, 
w Konstantynowie. \ 

Obecnie ustalono, že sprawcą byt Kon- 

ty Michnowicz, u którego odnaleziono 
w czasie rewizji nóż, który został zakwesiio- 

nowańy i doręczony do sprawy. Michnowi- 

ста zairzymano i odesiano do Sądu Grodzkie 

go w Łyniupach, który względem niego za- 

stosował tymczasowy areszt. Michnowicz jest 

m.cem wsi Stara Wieś, gm, świrskiej. ‘ 

     

    

DEE 

  = Smorgonie 
—  Ustąpienie burmistrza. W tych 

"dniach ustąpił za stanowiska burmistrz p. 
K. Leśniewski, P. Leśniewski pozostawał 
przez 4 lata na czele miasta. Rada Miej. 
ska przeprowadziła wybory. Wysunięto 
kandydaturę em. kpt. Wojewódzkiego ze 
Smorgoń, jednak nie uzyskała ona wy- 

„maganej ustawą samorządową większości. 
Wobec tej okoliczności nastąpi prawdo- j 
podobnie nominacja burmistrza, jako kan | 
dydała wymieniają tu osadnika wojsko- 
wego p. Minkowskiego. Do chwili mia- 
nowania nowego burmistrza pełni jego 
funkcję w-ce burmistrz Pułyrski. 

— Wystawa-pokaz. (W ciągu kiłku 
odbywała się tu zorganizowana 

przedsiębiorców zamiejscowych 
wysława-pokaz artystycznych kilimów i 
wyrobów ludowych. Były to przede 
wszystkim  kilimy kossowskia, wyroby 
drewniane hucułskie, kapy, firany, cera- 
mika i alabastry, Wystawa cieszyła się 
liczną frekwencją zwiedzających, jednak 

dni 
przez 

   

(Aw). | 

EEE "YRDZWORIKC ZWROT TOW STEWOSEA 

patentowany odoiornik krysztaikowy na głośnik sys 
iemu Hałnrich Skotnicki. 
„Megchm'', Warszawa, 

„ Wystrzegać sių be:wartosc омусо 

RAJ 
DLA DZIECI 

KURACJĄ i WYPOCZYNEK 
Sport — Basen kąpielowy — Plaża | 

ac = 

  

  

Nieśwież 
— Nieświescy uiani zorganizowali za- 

wody hippiczne o przechodnie nagrody 
obwodu nieświeskiego LOPP. W wyniku 
odbyłych konkurencyj srebrny puchar 
LOPP zdobył rotmistrz Rożałowski. W 
grupie podoficerów pierwsze , miejsca 
zdobył wachmistrz Kondej, otrzymując w 
nagrodę posłument — jeźdźca na koniu 
z brenzu. 50 proc. dochodu z zawodów 
organizatorzy przeznaczyli na rzecz 
LOPP w Nieświeżu, 

— Kolonie iefnie. Staraniem powiało- 
wej organizacji Koła Gospodyń Wiej- 
skich zostały zorganizowane w ośmiu 
punkłach powiatu nieświeskiego dzieciń- 
ce letnie a mianowicie: w Łani, w Wojni 
łowiczach, Szczepiczach, Ordzie, Domat- 

kowiczach, Batwani Małej, Obrożkach i 
Chwojowie, Kierowniczki dziecińców za- 
angażowane zostały przez władze orga- 
nizacyjne wojewódzkie, które również 
udzieliły subsydjum na dożywianie, po- 
moce naukowa i zabawki, 

— Pomoc pogorzelcem w Klecku. 
Wszystkie gromady na terenia gminy 
kleckiej pragnąc przyjść z pomocą zni- 
szczenej doszczętnie przez kląskę pożaru 
ludności miasta Klecka — zbierają listy, 
potwierdzone przez wójła gminy Tworow 
skiego, pieniądze oraz artykuły pierwszej 
potrzeby. Dotychczas akcja zbiórkowa 

przedstawia się nasłępująco: zebrano ży- 
ła, Inu, kartofli, płótna, słoniny i wełny 
na ogólną kwotę 792 złotych orez w go 
tówce 300 złotych. Ponadto we wsi Su- 
chlicze zorganizowano zabawę taneczną 
z kłórej dochód w całości przeznaczono 
na rzecz pogorzelców. 

W Nieświeżu zakończony został 
niezwykłe uroczyście trzymiesięczny kurs 
dla łeśników | gajowych województwa 
nowogródzkiego. Kurs łeśników i gajo- 
wych doznawał życzliwej pomocy ze stro 
ny KOP-u,Po uroczystym wręczeniu świa 
deciw odbyła się zabawa taneczna w ka- 
synie podoficerskim garnizonu nieświe- 
skiego. 

Pradukcja i sprzedaży 
Sracka 2 ro ; pl. 3 Krzyży- 

naslaa wnictw, 

Westchnęłam ciężko, przetarłam dłońmi zmęczo- | 

wlašnie 
Dziwilam slę, že doktėr Harrigan zdocydowal šię | stej? Znając dobrze Piotra Mćlady'ego doktór Harri- 

gan mógł pomyśleć, że uparty i kapryśny właściciel       Hlignon G. Eberhart 

  

...    

    POWIESĆ.   
  

ne oczy, spojrzałam w głąb korytarza 
Nancy wchodziła do 302-go ze szklanką soku poma- 
rańczowego — pomyślałam mimochodem, że, jak na 
taki żar, noc jest niezwykle spokojna i zadumałam się 
nad ostatnim nazwiskiem na mojej liście. 

Nazwiskiem Piotra Melady'ego. 
Co Piotr Melady miał wspólnego 

i nade wszystko, gdzie się podział? 
Nie mógł przecież wejść do windy i rozpłynąć się 

w powietrzu. 
Sierżant Lamb skarżył się, że niezwykle staranne 

poszukiwania nie dały najmniejszego wyniku, cho- 
ciaż objęły dom, biura, kluby, mieszkania znajomych, 
szpitale i hotele, do których zaginiony mógł wstąpić. 
Wyszukano i przesłuchano szoferów taksówek, urzęd- 
ników kolejowych, tragarzy, sprzedawców gazet 
i mleczarzy, ale żaden nic nie wiedział. Go więcej 
prasa pisała tyle o morderstwie w naszym szpitalu 
i o niepojętym zniknięciu Piotra, że musieli już o tym 
wiedzieć wszyscy mieszkańcy miasta. Prawda, że 
Piotr był dziwakiem i nie pozwolił się nigdy totogra- 
fować, tak że chociaż reporterzy przewrócili do góry 
nogami miasto, to nie -znaleźli ani jednej jego podo- 
bizny. Z drugiej strony znało go z widzenia całe 
miasto, 

Sprawę komplikował poważny. stan jego zdrowia. 
Tendencja do zwałania mordu na barki tego człowieka 
była aż nadto zrozumiała ; naturalna — (ja sama 
uważałam, że tylko takie wytłumaczenie zagadkowe- 
go zniknięcia zgadzało się z logiką) — pomimo to 
jednak nie mogłam uwierzyć, żeby. taki zdechłak zdo- - 
łał popełnić morderstwo na takim ołbrzymie jak i 

ze zbroduią 

  doktór Harvigan, a 

przyśpieszyć operację, naznaczoną na rano. Gzy to 
jednak rozmyślił i zaczeka z operacją do rana. Wtedy 
cyzji tylko słowa Ellen i fakt, że zabrał Piotra Me- 
lady'ego z jego pokoju. Czyżby to zrobił tylko w tym 
celu, żeby móc wrócić i poszukać Senjonu? Przypo- 
mniały mi się aluzje Courta. Dla doktora Harrigana 
nie było nie łatwiejszego jak wróciwszy. na piętro 
operacyjne i zastawszy mnie tam, wyjaśnić, że się 
jednak rozmyślił i zaczekaz operacją: do rana. Wtedy 
mógłby mi kazać zabrać pacjenta z powrotem do jego 
pokoju. Ja oczywiście nie mogłabym go pytać o sens 
takich zarządzeń. Swoją drogą: coś podobnego nie 
zdarzyło mi się nigdy w długim życiu, ale niemożliwe 
nie było. 

Pobiegłam do 301-go, nad którego drzwiami za- 
błysło sygnałowe światełko i który mnie przetrzymał 
dłuższą chwilę. Potem 308, który uparł się spać pod 
wiatrem elektrycznego wachłarza, dostał dreszczów. 
Wchodząc do ciemnej, wąskiej komórki z bielizną, 
wzdrygnęłam się ze strachu. Ale obejrzałam się na 
bliższego policjanta, nabrałam powietrza w płuca 
i zapaliłam lampkę. Naturalnie zobaczyłam tyko 
równiutkie stosy prześcieradeł, poszewek, ręczników 
i pledów. й 

Kiedy już stamtąd wychodziłam, obładowana 
dwiema derkami i metałowymi butelkami-do gorącej 
wody, moje -podświadome ja — bo cóż dnnego? —- 
dało nagłe znać o sobie. p ' 

Ależ naturalnie | Dr Harrigan mógł tak postąpić, ̀ 
Czyž Ellen nie zeznała wyraźnie, że musiał czegoś . 
„zapomnieć", bo wrócił do naszego skrzydła i, zała- 
twiwszy prawdopodobnie pomyślnie „Zapomnienie“, | 
wszedł ponownie do windy osiemnaście po dwuna-   

cennej formuły trzymał ją gdzieś przy sobie. Piotr nie 
zabrał jej chyba z sobą do sali operacyjnej. Prędzej 
ukrył w swoim pokoju. Czy doktór ją znalazł? I czy 
miał ją przy sobie, wchodząc ostatni raz do windy? 
Czy kto za nim szedł? Czy to był powód morderstwa? 

Piotr mógł się domyślić jego zamiarów. Może go 

nawet podejrzewał od dłuższego czasu, bo czyż nie 
prosił, aby go doktór nie odstępował ani na chwilę? 
Widocznie chciał go mieć na oczach. Czyż nie upierał 
się mu towarzyszyć? Piotr zostawiony zdradziecko w 
sali operacyjnej, podczas, gdy doktór poszedł robić 
rewizję w jego pokoju, mógł wstać z wózka, zabrać 
straszny łancet i pójść za wrogiem bronić swojej 
własności. Mógł się na niego zaczaić w windzie, 

Toby wyjaśniało obecność pustego wózka w sali 

operacyjnej, ale śladów palców doktora Harrigana 
ani Piotra, na żarówce w windzie ani trochę. Zresz- 
tą nie wierzyłam, aby Piotrowi starczyło sił na ten 
krwawy czyn, a choćby nawet starczyło, to i tak 
probłemat jego zniknięcia pozostawał nierozwiązany, 

W tym momencie mój pacjent zaczął lamentować 
gwałtownie, dzwoniąc zębami, a ja spostrzegłam, że 
skierowałam znów na niego elektryczny wachlarz, 
pod wrążeniem, że to był ogrzewacz. Nic w tym nie 
było nadzwyczajnego, bo te dwa przyrządy są do sie- 

„bie podobne, ale nin go uspokoiłam, miałam dużo 
kłopotu 

Kiedy się w końcu zaczął skarżyć na gorąco, wy 

' szłam na korytarz. Nie byłam mu już polrzebna Poe 
dicjant stedział w dalszym ciągu koło okna, 

(D. G n:):
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„Panny są na Wysławie bogato reprezen- 

„absolwentów. * 

nowi za iluminację uroczysiości kongre- 

„Jest 27-leinl Władysław Szaulis, 

Całe Wilno katolickie 
na wystawę Marysńską! 

Dziś, w niedzielę 11 lipca — po raz 
ostałai zaiedzić będzie można Wystawę 
Marysóską, zorganizowaną ku czci Naj- 
świętszej Maryi Panny Ostrobramskiej 
przez Komitet Organizacyjny Kongresu 
Maryańskiego. 

W ostałnich dniach Wystawa została 
wzbogacona o szereg eksponatów, 

Oryginalne obrazy — obrazki — stare 
druki — szłychy — ryciny — medale i 

medaliki — różańce — ryngrafy — hafty 
i dewocje arlystyczne — rzeźby — witra 
że — choręgwie — sztandary — książki 
i modlitewniki 17 — 18 — i 19 wieku 

Šš literatura współczesna — prasa — mu 
: yka i inne przędmioły mające jakąkol- 
wiek łączność z kuliem Najśw. Maryi 

fowane. 

Wysława mieści się w. Krużgankach 
Kościoła św. Ducha przy ul. Dominikań- 
skiej 4 (główne wejścia do kościoła). 

Dzisiaj w niedzielę dnia 11 lipca rb. 
o godzinie 8-ej wieczorem nastąpi nie- 
odwołalnie zamknięcie  iej ciekawej 
I rzadkiej Wystawy. 

Otwarcie Kursu 
Zielarskiega 

W sobołę dn. 10 bm. o godz. 10-iej 
odbyło się w Zakładzie Farmakognozji 
Uniwersytetu Stefana Batorego otwarcie 
pierwszego Kursu Zielarskiego w Wilnie, 
zorganizowanego przez Koło Wileńskie 
go T-wa Oświaty Zawodowej. 

«Na uroczysłości byli obecni: przedsta 
wiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie i Kuratorium. 

Przemówienie wstępne z ramienia 
T-wa. Oświały Zawodowej wygłosił kie- 
rownik biura p. Słanisław Rosochacki w” 
zasiępstwie nieobecnego prezesa prof. 
dr Jagmina, wiłając zebranych gości i 
dziękując za solidaryzowanie się z akcją, 
prowadzoną przez T-wo; następnie pa- 
dziękował. p. dr Wacławowi Sirazewiczo 
wi za przyjęcie na siebie obowiązków 
kierownika kursu'| życzył słuchaczom jak 
największej wiedzy i jaknajlepszego jej. 

wykorzysiania. 

Następnie zabrał głoś p. dyr. A. Tań 
ski, "jako przedstawiciel lzby Przemysło- 
wo-Handlowej, podkreślając znaczenie 
kursu“ | wdzięczne pole PT dla jego 

Uroczyštėšė zakończył wykład inaugu 
racyjny doc, dr W. Sirazewicza, w kłó- 
rym omówił on zńaczenie ziół ji ich 

wszęchstronne zastosowanie. $ 

„ Podziękowanie 
Komiłet Organizacyjny Kongresu Ma- 

ryańskiego w Wilnie niniejszym wyraża 
gorące podziękowanie tym, którzy przy- 
czynili się do uświeinienia Kongresu w 
szczególności zaś: Komendzie Miasta Wil 
na za delegowanie orkiestry wojskowej 
1 pomoc przy budowie trybun na pl. Ka- 
fedralnym, Magistratowi m. Wilna za de- 
legowanie straży ogniowej do pomocy 
przy dekoracji Katedry, P. Dyr. Glatma- 

sowych, Chórowi „Hasło” pod dyr. L. 
Żebrowskiego za wykońanie pieśni w cza 
sie uroczystego otwarcia Kongresu, Wi- 
leńskiemu Okręgowi Polsk, Czerwonego 
Krzyża za zorganizowanie 3 punktów po 
mocy sanitarnej, J. M. Rektorowi USB za 
użyczenie sal, Panom prof. L. Sleńdzjń- 
skiemu i Dyr. B. Żyndzie za bezintere- 
sowną i oflarną pracę nad uświefnieniem 
Kongresu, Panom Prelegentom, oraz pra- 
sie wileńskiej za stałe j obszerne infor- 
mowanie o przebiegu Kongresu. 

Wreszcie Komitet gorąco dziękuje 
fym wszystkim, którzy w jakikolwiek spo- 
%66 pomogli w pracach Kongresu. 

„Bóg - zapłać”. 

Ks. Bp. Kazimierz Michalkiewicz 
Przewodniczący Komiłetu.   
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МОГО w Ardonie na zwrotnym ponkcj 
W pierwszych dniach przyszłego tygodnia 

strajk ma być zlikwidowany 
Zatarg w „Arbonie” zdaje się dobie- ! dowiadujemy, żądania fe są nasiępujące. 

gać końca. Jak przypuszczają czynniki 
Котре!етте już w początkach przyszłe- 
go fygodnia nastąpi definitywne rozwią 
zanie. Pocieszającym objawem pozwalają 
cym przypuszczać, że strajk w najbliż- 
szych dniach zostanie zlikwidowany jest 
fakt, że ckecnie przemówiły już władze 
administracyjne I wzięły likwidację załar 
gu w swoje ręce. 

DELEGACJA PRACOWNIKÓW U WICE 
STAROSTY. 

Wczoraj p. wicestarosta Czernihowski, 
zastępujący bawiącego na uriopie staro- 
stę grodzkiego wezwał do siebie delega 
cję strajkujących, z którą odbył dłuższą 
konferencję. P. wicestarosta polecił pra- 
cownikom przedłożyć na piśmie warunki 
na jakie mogą się zgodzić  strajkujący 
pracownicy. 

ŻĄDANIA STRAJKUJĄCYCH. 

Zgodnie z żądaniem przedstawiciela 
władz administracyjnych strajkujący pra- 
cownicy w dniu dzisiejszym złożą w sta 
rostwie aa swe żądania. Jak się 

  

Pracownicy żądają zaangażowania całe- 
go strajkującego personelu. Obecnie bo- 
wiem jak wiadomo, wszyscy strajkujący 
ofrzymali wymówienia i zasadniczo są z 
pracy zwolnieni. 

Dalej pracownicy żądają zapłacenia 
pełnych stawek za wszysikie dni strajku. 
Sprawę zaś podniesienia zarobków zga- 
dzają się przekazać do rozsirzygnięcia w 
drodze arbitrażowej. Są to ostateczne 
warunki na jakie zgadzają się strajkujący. 

JAKIE JEST STANOWISKO DYREKCJI 
„TOMMAKU“, 

Stanewisko dyrekcjł „Tommaku” nie 
jest w tej fazie zaiargu wyjaśnione. Jak 
słychać władze centralne ingerowały u 
Saurera w Szwajcarii | lada moment ma 

nadejść stamiąd odpowiedź. 

Niewąfpliwie „Tommak” musi pójść 
na ustępstwa. Musi zgodzić się na arbl- 

fraż, gdyż jest to w tej chwili Jedyna dro 
ga zlikwidowania zalargu, kiórego wszys 
cy mają dość, a w pierwszym rzędzie cier 
pl na tym ogół obywateli Wilna. 

  

KRONIKA 
      

Dziś Pelagii i Piusa I P.M. 
| rec | > 

Jutro Jana Gwalberta Op. 
  

11 Wschód słońca — g. 2 m. 58 

| Niedziela | zachód słońca — g. 7 m.50 
aiw 

Spostrzeżenia Zakladu Meteorologii USB 
w Wilnie dnia 10.VIL 1937 r. 

Ciśnienie 755 ; : 
`Тетрега!ша #ейта + 18 || Й 

° Тетрега!ша па)муйзта -- 21 - i 
"Temperatura średnia 19 2 
Opad: — > B, 
Wiatr: zach. : L 

Tendencja: Lekki spadek e 
Uwagi: Chmurno. ‹ 

— Przewidywany * przebieg pogody. 

do wieczora dnia 11 bm. _... 
„ Przejścjowy wzrost zachmurzenia dż. 

ja deszczów i burz. posłępujących od 
zachodu kraju. Nieco chłodniej. Najpierw 
słabe. połem umiarkowane wiatry  po- | 
Judn.-zachočnie ji zachodnie. : Podstawa 

chmur od 306 do 600 m. Widziałność 
na ogół dobro. Wiatry „gėme najpierw 
"zmienne potem zachodnie z szybkością 

do 40 km/godz. z porywami. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyžūriję 
apteki: 

1) Sapóźnikowa zowóż 41); 2) Ro- 
dowicza (Ostrobramska 4);-3) S-6w Augu- 
slowskich (Mickiewicza 10); 4) Narbulta 
(Św. Jańska 2); 5) Zasławskiego (Nowa- 
gródzka 89). 

Ponadio stale dyżurują następujące 
apłeki: Paka (Antokolska 42); Szanlyra 
(Legionów 10) i „Zajączkowskiego (Wi- 
toldowa 22). 

nasiępujące 

MIEJSKA 

— Eksmisje mieszkaniowe z miesiąca 
na miesiąc wzrastają. Niema dnia, by nie 

  

BROTELŁ 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE. 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w. pokojach с 
  

_№… 

_Trzy ofiary bójki weselnej 
1 trup I 2 ciężko rannych 

W Opicie, pow. lidzkiego, na 
zabawie weselnej wynikła bójka między 
łózefem Głuszkiewiczem, a braćmi Su- 
charzewskimi Bolesławem i Witoldem. W 
czasie bójki Sucharzewscy pobili sztache 
fami po głowie Głuszkiewicza, który z 
kolei użył noża zabijając na miejscu Su. į 

charzewskiego Witolda - 
jego brała Bolesława. 

Zwiokł zabitego zabezpieczono do 
dyspozycj! władz sądowych zaś Sucha- 
rzewskiego Bolesława | Głuszkiewicza J6 

zęfa w stanie nieprzytomnym odwiezió- 
no do szpiłała w Sobotnikach. 

- Przyjechał do Wilna by odebrać sobie życie 
"2 rana eh pracujący 

Ni 107 dokonali wsirząsającego odkrycia. 
Na strychu niewykończonej jeszcze 

budowli znaleźli wisielca. 

Był to młody mężczyzna, ubrany przy 
"awoicle, nawet z pewną dozą elegancji, 

Juk stwierdzono, Hegicznie zmarym, 
uczeń 

Państw. Szkoły Gospodarstwa Wiejskie- 
go w Cieszynie, ostalnio E t 
Mierzańcach pod Oszmłaną. Pized paru 

tu robił, nie wiadomo.-Z oględzin zwłok 

wynika, że samobójstwo musiało nasłą- 

Pić prawdopodobnie PE 

Powód samobójstwa , nie, jest znany. 
Znaleziona przy zwłokach kartka nie nie 
wyjatnia. Szaulis pisze w niej tylko, że 
ae "odbiera soble dobrowolnie I nikt 

nie: jest winien jego śmierel. | 

  

  
       л и’пщс ciężko | 

zanołowano eksmisyj. Ogółem w ciągu 
ub. mies. na terenie Wilna wyeksmitowa 
no 65 rodzin. 

Wyeksmiłowanym przyszedł z pomo- 
cą miejski wydział opieki społecznej, u- 

dzielając drobnych zapomóg na wynaję 
cie nowego mieszkania Ogółem na cel. 
ten wydatkowano w ciągu czerwca 1266: 
złołych. 

— Tylus. Na terenie Wilna zanoto- 
wano już pierwsze wypadki zasłabnięć 
na łyfus brzuszny. W ciągu ub „łygodnia 
zachorowały 3 osoby. Władze sanilarne 
zalecają ludności zachowanie najdalej 
posunięjej higieny podczas posiłku, zwła 
szcze, zaż przy spożywaniu owoców. 

Przy sposobności odnotować należy, 
że panująca u nas od dłuższego czagu 
epidemią odry zostąła osjałecznie zlikwi 
„dowana. W ubiegłym. lygodniu notowa- |. 
no łyłko już 6 nowych zasłabnięć. 

Największe nasilenie wykazuje obec- 
nie gruźlica. Minicny tydzień przyniósł 
16 nowych zachorowań, przy czym 4 cho- 
rych zmarło. 

Inne chorozy zakaźne przedstawiają 
się następująco: płonica —2, błonica 
—16, róża — 3, kszlusiec — 2, ospówka 
—2, grype — 1, podejrzenie o wściekli 
znę | 

Ogółem: w łygodniu ub. 
46 osób, 4 — zmarły. 

Hotel EUROPEJSKI 
. Plerwszorzędny — Cen stępne. 

Telefony w pokojach Wi WEWOSCEONO e 

chorowała 

  

      

GOSPODARCZA 
'-— Chleb polaniejeł W ciągu bieżą- 

cego łygodnia mają być obniżone ceny 
chleba. Chleb ma potanieė 0 2—3 gro-- 
sze na kiłogramie. W sprawie ustalenia 
nowych cen na chleb w najbliższych 
dniach odbędą się w lokału  Siarostwa 
Grodzkiego konferencja. 

— Wydział podatkowy zarządu mia- 
sta nie chcąc nareżać na nadmierne kosz 
ty opieszałych płałników samoistnych po 

| datków miejskich (od psów, szyldów, re- 
klam itp.) wysyła obecnie do wszyłkich 
zalegających swoich inkasentów. Przy in 

«kasie należności nie są doliczane kary, 
które będą ściągane przy egzekucji Przy 
musowa zaś egzekucją rozpoczęta zosła 
nie jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca. 

ROZNE 

— Mikrofon u Czeiwonego  Szirala. 
Dziś dnia 11 lipca od godz. 18-ej do 20 
gościć będzie w ogródku Czerwonego 
Sziralla mikrofon Rozgłośni Wileńskiej, 

| skąd transmitowany będzie na całą Pol- 

| 
dniami przybył on do Wilna, co Jednak- 

| 
| 

- niskie Na ten targ przyjechało także du- 

skę „Podwieczorek przy mikrofonie”. Pro 
gram złożony z 30 punkłów zawierać bę 
dzie zarówno rzeczy poważniejsze jak 
ekkie. 1 ludowe. Poza tym wysłąpi daw- 
ńo niewidziana „Ciołka Albinowa”. 

Bileły wstępu są do nabycia od godz. 
17-ej przy wejściu. Sądzić należy, że sym 
pałyczny ogródek Czerwonego Szirala 
słanie się. miejscem spotkania całego 

Wilna. 3 

шъшовн@о:кд' 
— „DZIESIATUCNA“. 9 bm. odbył 

się w Nowogródku duży jarmark na ko- 
nie, bydło i wiejskie produkty. Podaż 
agromna — popył mały. Ceny na ogól 

że wiejskich żebraków I skałek, 
— Wycieczka z Niemiec. 'Nowogró- 

"Zwłoki samobójcy - złożono Ww“ ;kostni- « dek,. pomimo” niedegodnego” dojazdu, 
<y szpitała św, Jakuba. c - ściąga jednak coraz ło: liczniejsze wycie-   

Wilnie odbędzie się ogólnopolsca 
Wystawa radiowa 

Dowiadujemy się, że w pierwszej po 
łowie września zorganizowana zostanie 
w Wilnie wszechpolska wystawa radio- 
wa. Wysława zapowiada się bardzo cie- 
kawie. Będzie ona przeglądem wszyst- 
kiego, co w iej dziedzinie dołychczas 
osiągnięto. Przygotowania do wystawy 
już się rozpoczęły. 

ETO WRECZ CORCOK. SA 

czki turystyczne. Niedawno bawiła fu wy 
cieczka nauczycielstwa z Małopolski. 
Obecnie przyjechała wycieczka młodzie- 
žy polskiej z Niemiec. Wycieczkę ocze- 
kiwano z orkiestrą strzelecką i z przed- 
sławicelami miasta wieczorem 7 bm, I ra- 
no_8 bm. Niesłefy, przyjechała niespo- 
dziewanie dopiero 8 bm. wieczorem, tak 
że powiłało ją zaledwie parę osób. 

Z pobytu swego w Nowogródku, a 
zwłaszcza z locum nasi rodacy z za gra- 
nicy są bardzo zadowoleni. : 

— Msza żałobna. Dnia 16 bm. w rocz 
nicę tragicznego zgonu gen. Dreszera, 
staraniem L. M. I K. odprawione zosta- 
nie w kościele św. Michała żałobne na- 
bożeństwo. 

— Zbiórka na F. O. N. Podczas „Ty- 
godnia Morza” kwesłowało w Nowo- 
gródku 12 osób. Zebrano ogółem 118 zł 
86 gr. Poza tym odbyła się kwesła i w 
Lubczy. 

— W NOWOJELNI ODBYŁO SIĘ URO- 

CZYSTE OTWARCIE KOLONIJ LETNICH 

dla dzieci, zorganizowanych staraniem Wó- 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiėj 

Koblet į Wojewddzkiego Stowarzyszenia Ro- 

dziny Urzędniezej, W kotoniach obu stow4- 

izyszeń przebywa zgórą 300 dzieci, w czym 

kiikanaścioro dzieci z Gdańska, 
Równocześnie odbyło stę poświęcenie no- 

wowybudowanego gmachu przez Związek 
Międzykomunalny Opieki Społecznej, w któ- 
rym zamieszkały przebywające na kolontach 
dzieci. Gmach ten przeznaczony jest na po- 

mieszczenie Prewentorium dla dzieci. Nowo- 

jelnia bowiem słynie z nadzwyczaj zdrowoł- 

nych warunków klimatycznych ł już obecnie 

rokracznie przebywa w Nowojełni 4—5 ty- 
siocy osób na letnisku, 

W” uroczystości tej wzięli udział przed- 

stawieiełe władz i organizacyj społecznych, 

przybyli z Nowogródka. 

TEATR i MUZYKA | 
„Ą, ta. cechy OSR odrębne ad miejskiego, 

| „Niedzielę na wsi“, * odległej : od kościoła, ale 
PO-BERNARDYŃSKIM. |... 

Dzisiaj w niedzielę, na popołudnio- 
wym przedsławieniu o godz. 4.15 po.ce- 
nach propagandowych już poraz ostatni,. 
komedia Ceillavei'a i Flers'a „Zakocha- 

ni. 
Wieczorem o godz. 8.15 -po od 

zniżenych komedia Eugeniusza Fołanda |. 

| „Bessle” z p. Górską w popisowej roli |, 
fyłułowej, w dalszej obsadzie pp :Dro- 
hocka, Hajdamowicz-Grabiańska, Masło- 
wska, Skorukówna, Borowski, Siezieniew, 
ski, Surowa, Szaszewski, Szczawiński i 
Zassrzeżyński. Reżyseria Kazimierza Ko- 
reckiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Dziś Teatr Luinia czynny będzie 
dwukroinie, a mianowicie o godz, 4-ej 
pp. pa raz osłatni graną będzie po ce- 
nach propagandowych op. J. Straussa 
„Barón Cygański”, wiećzorem o godz. 
8.15 opereika R. Planquełfa „Dzwony 
z Comeville". 

— Chór Dana w Luini. W piątek 
dnia 16 bm. odbędzie się Jedyny wy- 
słęp słynnego dziś już w całej Europie 
Chóru Dana. 

— Premiera operetki „Ewa”. W koń- 
cu tygodnia odbędzie się premiera współ, 

czesnej. operetki Lehara „Ewa“. 

Zatrzymanie obieżyświata 
W tych dniach na terenie gm. Bakszty, 

jrow. wo,ożyńskiego, zatrzymany został przez 

polieję niejaki Jan Brun, obywatel czecho- 

słowacki, który, jąk się okazało, już od roku 

1920 włóczył się pa świecie, przebywając ko- 
lejno w 1i-tu krajach. W Połsce znalazł się 

przed kilku miesiącami, a obecnie usiłował 

udać się do Rosji Sowieckiej, lecz przed wy- 
konsniem tego zamierzenia został zatrzy- 

many. 

STF TRORZPAZM O BOIOET CORZEREREDED 

„Cenu nablsłu i Jai 
Związek Spółdzielni" Mleczarskich 1' Jaj- 

czarskich, Oddział w Wilnie notował w dn, 

2 b m. następujące ceny nabiału I jaj w zł,: 

  

Masło za.1 kg. hurt: detal: 

„ wyborowe - 2,50; 2.80 

stołowę: | - 2.40::. 2.70 

solone 2.50 2,80 

$ery.zą 1 kg.:- . ` 

„ edamski czerwony 2.00 2.40 

edamski żóky 1.65 2.10 
litewski: 1,45 1.70 

zr „kopa; sztuka 

Nr. lis. 450 0.08 
Nr, 2: „4.20 0.0734" | 
Nr. 8 2.60141 0061) 

  

NIEDZIELA, dnia 11 lipca 193 7r. 
8,00 — Sygnał czasu i pieśń; 8,03 — Dz 

poranny; 8,15 — Gazetka rolnicza; 8,35 — 
Muzyka; 8,50 — Informacje dla Ziem Półno- 

cno-Wschodnich; 9,00 — Dzień Morza w Gdy 
ni; 12,15 — W kraju tysiąca i jednej nocy 
— poranek w wykonaniu orkiestry symf,; 
13,15 — W perspektywie tyg” ia — felie- 
toz W, Boye; 13,25 — Koncert Polskiej Ka- 
peli Ludowej; 14,40 — Klituś i Bajduś po: 
dróżują po świecie — Japonia — w oprac. 
Elżbiety Minkiewi :zówny; 15,00 — Audzcja; 
dla wsi: 1. Przegląd rynków produktów ol- 
nych, 2. Pogadanka, 3, Muzyka z płyt, 4, 
P<cgadanka o wychowań'a dziecka wiejsk.4 
16,00 — Melodie operetkowe; 17,00 — Świe- 
€zka zgasła — komedia A. Fredry — słucho 
wisko; 17,25 — Transmisja z S: i Rady Miej 
skiej — fragment Zjazdu Organizacji Wiej- 
skiej OZN; 18,00 — Podwieczorek przy mi- 
krofonie, Transmisja z ogródka Czerwone- 
go Sztrala, Udział biorą: pp. Olga Olgina, 
Cietka Albinowa, Bronisława Jagminówna, 
St. Orkan, L. Horecki, I, Stołow oraz orkie- 
stra mandolinistów ,Kaskada* i zespół jaz- 
zowy A, Macikewicza. Komferensjerkę pro- 
wedzi Eugeniusz Piotrowi*z, W przerświe ok. 
gedz. 18,55 felieton „Nad i pod №авага“; 

20,00 — Audycja świetlicowa — „Niedziela 
na wsi“ pog, Jana Hopki; 20,10 — Wieczo- 
rynka na Karolinkach w opracowaniu Czes- 
ława Górskiego. Gra orkiestra b-ci Pietkie- 
wiczów; 2085 — Wileńskie wiadodności 
sportowe; 20,40 — Przegląd polityczńy: 20,50 
— Dziennik wieczomiy; 21,008 — Capstrzyk 
Marynarki Wojennej; 24401 —= Dzień Morza 
w Gdyni — reportaż; 21,10 — A czy znasz 
ty bracie. młody — rewia letniskowa; 21.40 
— Wiadomości sportowe; 22,00 — Koncert; 
22,50 — Ostatnie wiadomość' 23.00 — Pro- 
gram na poniedziałek; 23,05 — Koncert ży- 
czeń, 

Wiadomości radi owe 
KLITUS I BAJDUŚ w JAPONIK, p. 

Dwaj mili i mali, ale bardzo zaradni 

chłopcy, Klituś i Bajduś, po przygodach w 

Brazylii i Afryce  przywędrowałi do Japonii. 

Q ich przygodach w arcyciekawym krhju 
„Wschodzącego słońca” i „Kwitnących wiś- 

ni“, o zwyczajach ojczyzny walecznych ty- 
cerzy-sumaryjów nsłyszą dzieci przez Wiłeń- 

skie Radio w niedzielę, 11 lipca o godz. 14,40 

w audycji z cyklu „Kfituś i Bajduś podró- 

żują po świecie" p t. „Japonta", opracowa- 
nej na podstawie osobistych wspomnień 

„przez Elžbietę Minkiewiczównę. 

NIEDZIELA NA WŁ 
* 

Że wieś różni się od miasta, wiemy wszys 
cy. bardzo dobrze. Dzień powszedni jest tam 

dniem wytężonej pracy niema] od wschodu 

do zachodu słońca, Świąteczny zaś jest rze- 

czywiścię odpoczynkiem. posiadającym zresz 

pesiadającej radio, opisze w barwnej poga- 

dence p. Jan Hopko w niedzielę, 11 lipca 
0.godz. 20,00 przez wileński mikrofon. 

“ BIAŁOSKÓRNICTWO ŃA ANTENIE; 

Czytamy gazety i książki — a nie wiemy 

częstokroć, jak pracuje drukarnie. Nosimy 

ubranie wełniane, bawełniane, ale z pew 

nością nie bardzo orientujemy się, w jaki 

sposób te materiały powstają. Używamy 

wreszcie rękawiczki, teczki i torebki skórza- 

ne, ale nie zdajemy sobie sprawy, w jaki 

sposób i z jakiej skóry są zrobione te USE 

mioty powszechnego użytku, $ 

Polskie Radio cheąc udostępnić swym 

słuchaczom zaznajomienie się z pracą 

rzemieślników w różnych działach przemy- 

stu, wprowadziło bardzo ciekawy cykl audy- 

cji — „Od warształu do warsztatu”, - - 

W ponicdzialek, 12 lipca, o godz. 12,40 

Rozgłośnia Wileńska nada na wszysikie an- 

"eny Polskiego Radia reportaż z wąrsztalów 

białoskórniczych, a- więc wyprawiających 

skóry i wyrabiających z nich rozmaite przed 

mioty t. zw. galanterii skórzanej, 

Dodać trzeba, że Wilno jest największym 

ośrodkiem tego przemysłu w Polsce. W ra- 

mach reportażu przeprowadzona zostanie 

rozmowa z jednym z wiłeńskich przemysłów, 

ców ,w tym "dziale, p. Rzewnskim, "który: 

przedstawi stań iałoskórnietiea; zasięg. jeco 

wytwórczości i drogi rozwoju. 

PONIEDZIAŁKOWE AUDYCJE 

MUZYCZNE. 

W poniedziałkowym programie Wileń 

skiej Rozgłośni w dniu 12.VII zwracamy uwa 

gę na koncert wileńskiej orkiestry pod«dy- 

rekcją Władysława Szczepańskiego, © godz, 

17,00. Program zawiera utwóry o charakte- 

rze popularnym. Pomiędzy innymi dość zad 

ko u nas grywana, piękna suita z „Kawajera, 

Srebrnej Róży” Ryszarda Straussa i wałe 

za suity baletowej Maxa Rogera. 

Tegoż dnia, o godz, 18,00 z cyklu „or 

tepian i ksiąžka“ nadana zostanle audycja 
"p t. „Miłość romantyczna” „ podczas której 

Włodzimierz Trocki wykona kilka arcydziełj 
fortepianowych muzyki romantycznej. 

Z audycyj płytowych tego dnia warto. „po: 

słuchać pięknych pieśni najwybitniejszych 
romantyków niemieckich: Schumannń, Woolf. 

fa i Ryszarda Straussa. į 

PLUSKWY 
tepi a a 

F tora-Cimax, 
, 1. Ś-to Jerski 3—5, tel. 2277;       

  

Wilno, 

 



  

    
     

  

Kurjer Sportowy 

_ Kispesti — Makabi 13:1 
Jak i niożna było oczekiwać Kisposti nie 

sńłdła oczekiwań. Po blamażach organi- 
zgryjoyeh | sportowych z drużynami W ro- 

ja ostałuio gosćząccj u nas francuskiej 
pay Bordeaux publiesność zraziła sią 
pilki nośnej, odnosząc się z dużą dozą 

Bu fepzmu do renomowanych nawet z03po 
fbw. Tym sią themaczy, że spotkanie wcezo: 

& śeiągneło stosunkowo nie wiete wi- 

dąów. (i jeńczk co byli opuszczali boisko 

przy ut, Wiwulskiego pczarował. 

„ Gra Węgrów pelna finceji i niewidziaaych 

u nas siołąd wieków t sziuceek technicznych 
wprowadziła widownię w zachwyt. Wynik 
U 3 2 nie odźwiereładła przebiegu gry. Mógł 

hz on bsz trudu być znacznie wyższy na ko- 
rzyść gości, którzy mając zapewnione wy- 
skio swyeięctwo ograniczyli się do pokazó- 

wik, prarehodząc hcz trudu przez wszystkie 
linie drużyny wiieńskiej, Śmiało można za- 

rj ować twieracnie, że poziom jaki poka 

zak Węgry oddawna nie bzł w Wiinte oglą- 

daay, Goszcząca przed laty drużyna wie- 
' Libertas mimo 2achwytow jakio wów ; 
sta wypiwywano na jej cześć była drużyną 

dosboieznłe | taktycznie bersprzecznie ołab-. 

  

ą o% Kispesti, Zespół węgierski pokonał. 

У po ras pierwszy okrzyczany obocnia 

i madmy szatem „W, Gra kowiem Węgrów 
dla banize xtliżana do tego właśnie dys- 
torau. : 

W. drużynie gości trudno kogokólwitk . 
wytbżuić, Coły zespół jest doskonale zmonto | 

ramy 1 włdocanie nie ma specjalnie słabyńh 
pw. Mzjuniej możemy powiedaieė 0 | 

który był bardzo mało zatrad. | are 
alsay, Obrona b. pewna, rozporządza al- 
wym oawabzdeającym wykopem. Pomoc z 
Aprokentacyiuym Szabo na czntezo apisywa 
m łą hem zaswntu, unieruchomiająe atax Ma- 
kabi I zasiłojąc właony napad w doskodaie 

posowans piłki, Najwięcej pracowal atak 
" kiėry wlašeiwie džwigal na soble TA- 

p ulęśar gry. Na specjalne wyróżuienio za- 
sługujo lewa strona miaku. Rzuea lę m 
niszy doskonak zgranie i wzajemno rrozii- | 

  

misnie. ; 
Зейей chedai a Makabi, (o nie grala Gna 

ik. Po psesta poziani techmiczny obu zł5- 

  

"Niedziela na boiskach sportowych 
Program impiez niedzielnych przedstawia” 

s następująco: 

+ W Warszawie: ; 

na boisku Polonii mecz o wejście do Ligi 

Pełenża — Gryt; 5 

įna Dynasach — mistrzostwa Polski sp'n- 

terów na 1,000 m,: 

na stadionie W. P. — zawody. bokserskie 

i zapaśniezo o charakterze międzynarede- 

wymi 
EM Dynasach — start propagandowego 

wyścigu kolarskiego, wzdłuż Wisły z okazji 

Tygodnia Morza; EK 

na 10 km. szosy radomskiej drttgi elinai- 

uacyjny wyścig kolarski o mistrzostwo Poł- 

ski na 150 km, 

ы Na prowincji: 

-% Krakowie — meca o mistrzostwo Ligi, 
AKS oraz walny zjazd Polskie; 
Narciarskiego; 

„w Katowicach — mecz o mistrzostwo Pol- 
ski w waterpoło EKS — AZS; 

w Liplnach — mecz o wejście do Ligi 

Magrzód — Brygada; : 

w Lublinie — mecz o wejście do Ligi 

linia — Z, $. Janowa Dolina; 

  

   

  

сг
 
чч
> 

® 

połów był zbyt nieproporcjonalny na nie- 

korzyść wiinłan, Makabi należą się słowa uz- 

nania za bardzo ambilną grę i strzełenie 

ślwóch bramek, które padły z przebojów, 

Strzelcami byli: Terk i Regow. Makabi zmie 

nią dwóch bramkarzy, którzy jednak byli 

cedkowleie bezradni i musieli mniej więcej 

podńekia się jednakowym lupem bramo- 

wym. 

Początek gry nie zapowiadał tak cdruzgo- 

cącej klęski. Gra bowiem jest z początka wy 

rTówanun i dopiero w 5-ej minucie goście 

strzelają bramkę, W 3 ininaty później Maka- 

bi wyrównuje, Na tym jednak kończą sę suk 

cesy wilnian | gra zezyna przybierać eha- 

rakter treningu na jeduą bramkę. 

Dziś Kispesti gra uc Śmiglym. Mecz ten 

wzbudza ogromne załuteresowanie. Niewąt- 

plinie ściągnie on na stadion Marszałka РД- 
sulskiego wszystkieh: miłośników pilkarstwa. 

Trzy tej okazji uałeży zwrócić się cp Wy- 

działu Spraw Sędziowskieh Wi, OZUN-u z 

apełem, by un poważniejsze spotkania zech 

ciał wyzzaczać hardziej renomowanych sę- 

duiów sutowych. Biegający bowiem na lini- 

ach botznych mali chlopcy 4 ehorągiewka- 

mać, jnk to móe'» miejsee wczoraj. nie wzhu- 

dzają u. nikogo rsułeuia, a rozstrzygnięcia 

ich są częste myłue i wprowdzają w błsyl 

sędziego. ) (ea.) 

„Seływ Zułów — Wilno" 
Kamie Organizacyjny Spływu Zułów— 

| Wilno powiadamia, że ostateczny termin 

zgłoszeń udziału w spływie upływa w ponie- ' 

działek dnia 12 lipca b. r. o godz. Li-ej, 
*. "Do iej pory zgłosiły śwój udział zespoły 
kazakówe 2 następujących mićjscowości: 

Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Sochaczew, 

Gtowno k/Lowicza, Piotrków Trybunalski, 

B:eisk n/Śląsku, Zakopane, Nowy Sącz, Moś- 
cieć, Kołomyja, Lwów, Tarnopoł, Czortków, 

Wiódziśniefz Wołyński, Słonim, Grodno, We 

Ignalino, Zamość i 8 osady z Wilna. 
Tak mały udział kajakowców wileńskich 

| tsprawiedliwić można zapowne zbyt wielką 

. odieglością od miejscowości, w której odbę-- 

  

   

  

  dzie się spływ; 

w Stanisławowie — mecz o wejście do 

, Lig, Rewera — Kresov + 
w Brześciu n/B. — mecz o wejście do 

"Ligi Ruch — WKS Grodno; 

, w Wilnie—międzynarodowy mecz 5migły 

—kispesti (Budapeszt); 

w Poznaniu — mecz o wejście do Ligi 

*HGP — Union Touring i walne zebranie 

'Pełskiego Związku Bokserskiego - 

w Bydgoszczy — zakończenie mistrzostw 

tekkoatletlcznych Wolski pań; 

w Pucku — mistrzostwa kajakowe Polski. 

  

В Za granicą: 

w Berlinie — zakończenie meczu ten/so- 

wego o puchar Davisa Niemcy — Czecho- 

słowacja; 

w Paryżu — mecz tenisowy Frańcja — 

- Australią, 

WĘGIEL kamienny Górnośląski, KOK 5 

DRZEWO opałowe 

po cenach konkurencyjnych poleca 
nowootwoTzona firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz   
Dziś premiera. Monumentalne arcydzieło 

|W ZAMIECI 
ŻELAZA i OGNIA 

Daleje kiisu ani i nocy na fioncie zachoduim nad rzeką Sommą: goz.e: wolna 
osiąguqia najwyższe natężenie w bitwie materiałowej. 

WII NO. ul Zygmuntowska 24 Ter 27 *% 

„KURJER WILEŃSKI” 11. VHF. 1987 

Balkon na wszystkie s. 25 gr. 
Dziś. Dwa wyjątkowe filmy 

w. największej 
komedii muzycznej 

oraz 2) Fascynujący film 
z życia niszwykłbo. haterów 

ЧЕ 

о йее EEROWA 

„Sprzedawca traktorów" 
W. Z. 6 nie wylądował 

WIELKI WYBÓR | 
PIĘKNYCH .. 
TANICH > 

TRWAŁYCH - 
* pOŃCZOSZEK 

     

    

> 

  

genialny 
aktor 

  

Dziś. Naj- HELIOS 
    

> | GB e 
wpanialsza į 
polska ko- 

media muzyczna produkcji 1937 r. 

Lidia Wysocka, Jadzia Andrzejewska, Mira Zimińska, Brodniewicz, Fortner, Sielański I in 
Nad program: ATRAKCJE i AKTUALIA, "CENY MIEJSC: Balkon 25 gr. 
  

  Kio BARS| 

  

a Ulica szaleństw 

Ostatnie dni. Dwa filmy w filmy w jednym programie: 

v Diabły dzikiego zachodu 
ce z podstępną zbrodnią: Najsłynnielsze gwiazdy dzikiego zachodu wystąpią w tym filmie 

W filmie tym zobaczycie: jąk cierpi, kocha i bawi się 
sławna „Czterdziasta druga street w New Jorku* 

W rołach głównych: Warner Bavter, Bebe Daniels, Dix Powell i Ginger Rogers 

Ludzie bez 
skazy w wa|- 

  

POLSKIE KINO 

SWIATOWID | 
Ceny zniżone. 

© Nad program: ATRAKCJE, - 

Najweselsza polska komedia muzyczna 

Jaśnie pan szofer 
W rolach głównych: Benita, Bodo, Fertner 

Sala dosrze wentyłowana 
  

  OGNISKO | 
UMENNESEWUZEOSZEKE rosyjskiej p. t | 

Nad program UROZMAACONE.. DODATKI, 

„Dziś. Piękny film 

z życia emigracji „NADIA“ 
W rólach gł: Ester Raiston i Roger Prior. 

Paex, seansów © 6-cj, w niedz, i św, 0 4-6] 

  

oddziałów publicznej 

S 2 z, 

Państwowa Szkoła Techniczna | 
im. Marszałka. J. Piłsudskiego w Wilnie 

: ul. Holendernia 12. Telefon 1-71 
Ma wolne miejsca w. ilceachi: machanicznym, elektrycznym, 
budowlanym I mierniczym, uraz ną Ani Lanai 
nym dotyenczasowego typu egzaminy: wstępae rozpoczną sią 

„dnia 1 wrześnła r, b, Kandydaci winni złożyć podania z załącz- 
nikami do dnia 20 sierpnia b. r. Do liceów wymagane jest 
ukończenie 4 kl. gimnazjum nowego typu-lub 6 kt. dawnego. 
Na wydział drogowo-wodny wymagaae jest ukończenie 7-miu 

szkoły powszechnej. >zczegółowych infoz- 
macyj udziela kancelaria szkoły lub wysyła: na ządanie, 
  

  

  

w KRAKOWIE: 

sz'6d ogniowych, cd kradziaž 
wypadków, od odpowiedzialn   
Kra kowskie Twe . Ubezpieczeń | 
„FLORIANKA““ 

- Jen. Reprez. w Wilnie, Mickiewicza 30 
y!muje na najdogodnieiszych w.runtach ubezpieczenia od 

Irabunku, od następstw 
ci prewnej, samochoąaow. 

od uszkodzeń, od gr dobicia, ‹ 

> 

  
  

  

       PRZEZIEBIENIU 
GRYPIE; KATARZE 

POSZUKUJĘ ŁADNEGO MIESZKANIA 
od dnia 15 sierpnia, 5—6 pokoi z wszel- 
kimi wygodami parter lub I piętro, pożą= 

| dany ogródek. Dzielnica placu Katedral- 

  

  

  W roli głównej — WOJNA 
Poza tym — miliony żołnierzy, setki tysięcy maszyn bojowych, dziat, karabinow, | 

samolotów, czołgów, miliardy pocisków, grad żelaza, słupy ognia. 
Ned program: DODATKI. Począ ek: 2—4 - 6—8—10.15, Ceny nie podwyższone 

nego ewenłualnie sądu. Łesk. zgłoszenia 
wraz z ceną proszę kierować do Admi- 

" nistracji pisma. Sad 

    

MIESZKANIA 
2—3—4 - 5 poko,owe 
twiększe z wygoda 
m — do wynaęcia 

Zawalna 60 

  

MIESZKANIA 
312 poko,owe, wan: 
ny, wygody — GO wy- 
na gcia — Wie:ka 5 

  

MIESZKANIE 
21 з pokoje, kuchnia. 
łazienka, w zełkie wy- 
gody, wolna od po- 
datku—do wynajęcia 

Tartaki 34-a 

MIESZKANIA 
6, 51 4 pokujowe, 

odremontowane, nie- 
daleko «d Sądu, ze 
wszelkimi. wygodami 

do wynajęcia - 
„Mićkiewicza 46 

  

Zaginioną 
w Cczase poOzafu каг 
tę rzemieślniczą, wy 
daną prze: Starostwo 
B :ranowick e na Imię 
Stołowickiego Gi erca. 
z zawodu szewca, za- 
mieszkałego przy ul 
Sosn wej. 72 — unie- 

ważnła się 

  

Energiczny 
k zdoiny administra: 
tor poszukuje admi 
nistracji dómu — za 
mieszkanie. -Referai- 

cje na żądanie. Ufer- 
ty do redakcji pod   „Energiczny“ 

    

- deiądz, 
1   

Na Zwierzyńcu 
awa domy drewniane 
płac 240 sążni kw. 

do sprzedania zard7 
ul. Gedyminowška 18 

SPRZEDAM 
osobniak murowany 
5.ciopokojowy z og 

rodem. Sołtaniska 4-b 
Oglądać od 4—7-ej 

SPRZEDAM 
b. tanio LOM-ż pla- 

- Cam (200 sąż.) 
ul. Lwowska 27 

SPRZEDAM” 
natychmiest bardzo 
tanio dobrze prospe- 
гшасу zakład foto“ 
graficzny z powodu 
wy.azdu. Dowiedzięć 
się: ul: Św. Jańska 0 

  

  

    

Sprzedam 
folwai« 45 ha, polo- 
żony 7 km. od stacji 
i jez. Narocz, 3 km. 
od szosy. Pełne za” 
budowania gospodar= 
cze, ziemia orne, łą- 
ki, las, ogród Owoc. 
Rodziewicz, Howrowo 

poczta Kobylnik: 

Sprzedam 
10.0 Oha ziemi w Je 
'ozolimce (przy. ull- 
cy)__zczegół:: telefon 
16 57, Fajn, pensjon, 
d-re Lewina, Woło- 

kumpia 

DOM 
do sprzecania, nowy, 
murowany, 3 miesz- 
kanla po 3 pokoje z 
kuchnią, 200 sąžni 
ziemi, młody sad o- 
wocowy. Fidres w ra- 
dakcji Kurjera Wil. 

  

    

Psy polowe 
setery angielskie (La- 
мегоск) 3 miesięczne 
4 rodowodam! — do 

Gru 
Sobieskiego 
m. ` 
— 

OKAZ-.Al Odstąpię 
iokal w najłepszym 
punkcie ul. Mickie- 

sprzedania 

"wicza. Sklep okazały, 
clwnica, sk'ady i t. d. 
Informacje: Sniadec- 
kich 1 9, od g.3 6 

DOKTOR 
ZAURMAN 
choroby wi ne 
skór. | moczepkiow: 
Szopena 3, tel. 20-74 

  

| Pprylm. 12—2 1 4—8 

Rozkład jazdy statków 
„Śmigły”, „Kurier” i „Gredno” 
odchodzących z I! przyst: statków 

J. i A. Janowiczów 
OD DNIA 25 CZERWCA RB, W     

   

    

  

    

  

W dnie chłodne lub dżdżysto slatki będą 
kursować według rozkładu na dzień pow. 
szedni. 

OD DNIA 25 CZERWCA *RB. W DNIE 
POWSZEDN 

  

dodatkowe przy większcj 
sażerów, 

nformacje co do kursowania 
zzamówień na wycieczki u. 

II. przystani statków przy "at, 
szki, tel. 25-19, 

    

ROZKŁĄD JAZDY STATKU 
„PAR TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

WILNEM a WERKAMI 
z przystan. w Р‹ szce, Woio- 
kumpii, Kalwarii i plaży werk. 

Od daia 22-go czerwca 1937 t., 
W niedziele i święta przy słoneczno-ciepiej 

  

  

  

    

  

- pogod 

Odjazd z Wiina: 7,35; 9,35; - 11,45; 
16,55; 19,00. 

Odjazd z Werek: 8,45; 1045, 13,00, 
15.50, 18.00; 20,20. 

W razie cułodu iub deszczu statek kir. 
sować będzio według rozkładu na dzień 
powszedni. ы 

W dni powszednie bez względu na po 
godę. 

Odjazd z Wilna: 0,10; 16,10; 10.45. 
. Odjazd z Werek: 8.00; 10,20: 18,30 
W dai powszednie przy. większej frek- 

wencji, godziny. dodatkowe: 
2 Wilna: 11,30; 14,00. 
Z Werek: 12,30; 15.10. 4 
Wszelkie informacje.co do kursowania 

siatku oraz zamówienia na wycieczki przyj 
muje się na l-szej przystan! statku J Po- 

  
rowskiej przy uł. Kościuszki, tel. - 15-98. 

  
  

Ostrzeżenie 
Ostrzegam ninicjszym przed. nabyciem 

obligacji 8 proc. Pożyczki Inwestycyjnej: 

1) I emisji serii 10708, Nr, 20 

2) II emisji sęrii 10705, Nr, 20 

Obligacje te zostały skradzione gy Komu. 
nalnej Kasie Oszczędności w Szężuczynie 

Newogródzkim i 
kradzieży, 

przedane przez sprawcę 

Przewodniczący Wydz. * Pow. 

WAGŁAW KOWALSKI” 
Starosta Powiatowy. - 

  

DOKTÓR MED. 
Stefan 

Bagiński 
Piłsudskiego 1—2 

telefon £81 
powrócił 

DOKTOR MED, 
J. Anforowicz- 
Szczepanowa 
Cnoroby skórne, we 
w: kos 

jmuje 2-1 przyj i Au 

Zamkowa 3—9 

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby sxorne, 

weneryczne, syfilis. 
narządów mcczowych 
od g. 9—1 i 2—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 1 4- 7 
ul, Wileńska 28 m. 3 

telefon 2-77 

  

LEK.-DENTYSTA 

Ż. SŁONIKSAA 
rzyjmuje we wtorki, 

8 mi czwartki 
Ludwisarska 12—17 

Nauczycielki, 
»ony, WyCnowa wCZy- 
nie i wszelkiego ro- 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 

12: czynnt od 
za c 15-ej. Ś   

м. — 

AKUSZEKKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do 7 wlecz, ul. J, Ja 
siūsklego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob.. Sądu) 

KUPIĘ 
10—20 mosskłc « Świ. 
nek — Garbarska 3 
Poradnia Lekarska 

  

Mierniczy 
technix wo:ny od 15 
lipca obe mie posa- 
dę w Wilnte. Lida, 

poste-restante 
M. Prostak 

S i Ak REŻ 

Poszukuję 
zasępcy na sucharki 
Karisbadzkie „PIT- 

ROFFA* Jakub 
Schmaizbach, — Кга- 

„ ków, Dietla 

  

Poszukuję 
posady exspedientki. 
Oferty do administr, 
Kurjera Wileńskiego 

pod nr. 8777 
  

  

LETNISKO 

DO WYNAJĘCIA 
nowy aom w lesie 
sosnowym, rzeka 0- 
bok, łódź własna, do- 
jazd autobusem Wil- 
no— Podbrodzie, trzy 
klm, od Podbrodzia, 
od szosy parę kroków, 
od stacji Podbrodzia 
dwa klm. Informacje 
bliższe: Wilno, Bak- 
Sztą 2--10, lub folw. 
Trokinie koło Pod- 
brodzia u p. Wisz- 
niewskich I Sawicz 

аТК- аК«Та 

  

CENY UULUSZEN: Za wieisz milimeti. pized tekstem 75 gi., w tekście GO) gy, 
ta tekstem 80 gi, kronika redakc. | komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp, 
Do 'tych cen dolicza Się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/, Układ ogłoe 

-szefń w tekście 5-C10 lamowy, ea tekstem 10-łamowy. Za tieść ogłoszeń | rqe 
brykę „nadesłane” reriak::ja nie odpowiada. Aoministrecja zastrzega subie prawg 

| emiany terminv druko ogłoszeń i nie PE EE Ogte- 
2, 00- szenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.20 1 17. — 18. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

noszenie do doms w kraju—3 zł. 28 gra. 

„0icą 6.Zł. в odbiorem w admintstracji zł. 2.60, - 

tus wst, w miejscówdściach, gdzie nie ma 

*arzędo pócztowego ant agencji zł. 260. - 

Oddzialy: Nowogródek. ul. Kościelna 4 £ od. | 

Lida. al. Zamkowa 41 

Baranowicze, ol. Narutowicza 70 

REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 
Kento P,K.O. 700.312 

satrale — Wilno, sl. Biskupa Bandurskiego 4. 

dakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południe 
Administreejn: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 | Przedstawiciele» Kleck, Nieśwież, Słontm, 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów ate zwraca Szeraczyń Stołpce, Wałożyn, Wilejka. 

  

       

   
   

  

   
   
   

  

        

| Redaktor Odp, Żygmumi Babicz 

  

Wydawnictwo „Kuijer Wilenski dp. 4 9.00 —-° i -Uiuk: „Zmicz „Wilno, ui, Bisk,. Bauduskiego 4, tel. šakų Isinas


