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Dembiński i Doboszyński 
Burami — oto eo ich łączy. Bunt 

pizetių rzeczywistości dzisiejszej. 

Bumt przeciw złu ; małości. Bunt to 
mógłby być piękny, ale gdyby znala* 

zły stę w nim pierwiastki pozytywne. 

Tymezasem obaj utonęli w negacji. 

Gdy Dembiński utonął w negacji my 

śli, słowa, frazesu, Doboszyński — 

w Degaeji czynu. 

Dembiński zgubił się w swej ewo- 

№с№ Dziś zapomina się o tym, co 

zrobł dawniej, kim dawniej był. Dziś 

„dla wielu to nazwisko równe jest na- 

zwiska byle agenta Kominternu. A 

przecie ongiś na terenie uniwersyte- 

tu zasługi Henryka Dembińskiego by 

ły nie ladajakie. Zamilczę o jego roli 
polityeanej, jako najbardziej spornej 

Zamibezę nawet o jego roli działacza 

samopomocowego. Ale iakiż ruch u- 

raysłowy, jeśli nie stworzył, to pod- 

sycił, swą namiętnością zapłodnił. 

Młodzież akademicka pod jego prze” 

wodnietwem, jakże głęboko przejęta 

była zagadnieniami społecznymi. 
Tych co byli nieraz zdała od ka- 

tolicyzmu, potrafił doń zbliżyć ji nim 

zainteresować, lecz przede wszystkim 

umiał zaszczepić na terenie akademie 

xim głębokie przekonanie, o odpo- 
wiedzialności młodego pokolenia za 

wszystkie sprawy, które w Polsce wy 

magają rozwiązanią, 

"Fo było jego siłą. A jego słabością: 
był brak koncepcji przew odniej. Por- 
wał się na wynalezienie uniwersałne- 
80 panaceum na wszystkie bolączki 

Polski. Byli ludzie, co go psycnicznie 
ku temn popchnęli, Zaczął szukać 

golowych wzorów, przetrawionych 

formułek, zapatrzył się ślepo na 

Wschód, uwierzył we frazesy gazet 
sowieckich i on — buntownik, ru- 

mak, co wszełkie gryzł wędzidła, po- 
szedł na pasku dziennikarskich ko- 
murałów wiemmych chwalców sowiec- 
kiego raju.Nie klapowalo to z katoli- 
cyzmem — zdradził katolicyzm. Nie 
klapowało z solidaryzimem — zdra- 
dził solidaryzm. Nie klapowało z tym 
wszystkim, co budował i 0 co walczył 
na uniwersytecie — zdradził to wszy 

sitko. Pociągnął za sobą garstką wie- 

riących weń zaślepieńców, Znalazł 
się.. „pa tamtej stronie barykady”, 

Tam była wielkość Dembińskiego. 
Tu jest jego wielka godna połitowa- 
nia małość. 

Jego wina? jego komunizm? jego 
wywrotowość? Nie chcemy i nie mo- 
żimy tego przesądzać — należy to 
do sądu. Być może jest to jedynie 
aberacja jego umysła i jego ambicyj. 
(ch, zwłaszcza ambicyj. Bo małość 
Dembińskiego to przerost ambicji 

uad rozumem i wolą. 

Są ludzie, którzy w Dembińskiego 
jeszcze wierzą. Są ludzie, którzy za- 
przeczają, jakoby był komunistą. | 
Być może, iż mają rację i dałby Bóg, - 
by tak było. Są również pismaki, któ 

rzy zaprzeczają, jakoby rola jego by” 
ła szkodliwa. Jest to kwestia jasności 
myślenia. Góż bowiem reprezentuje 
w tej chwili Dembiński? Chaos kon- 
cepcji i zaraźliwą namiętność agita- 
tera. On sam twierdzi, że komunistą 
nie jest: i wierzę, iż twierdzi to szcze 
rze. Ale eo zostaje w głowach tych, 
co go. słuchają? Jakie myśli? Jakie 

hasła?. Jaki- posiew?, szkodliwy” dla 

Polski czy pożyteczny? 
i "Demhiūski walczy dziś tylko o de- 

mokrację, Niedawno wykazywaliśńiy, | > : 
„.. | РеКти, со пазима обаме, že japończy že frazes demokratyczny zamienia 

cręslo < prawdziwą demokrację. A 

przecie dopiero coć tenże Dembiński   

walił góry — mury na demo-libera- 

lizm; na burżuazyjną demokrację; 

na zgniły ustrój parlamentarny; na 
fikcję powszechnych wyborów. Dziś 

sum to wszystko reprezentuje. Czy 

otrzymał instrukcje z Moskwy? My- 

Ślę, że nie. Ale taki dziś wieje wiatr, 

takie koncepcje robią się modne, A 

Czyż Dembiński miał kiedykolwiek 

jakąś własną koncepcję? Choć cień 

koncepcji? 

I'oto ten zaciekły przeciwnik so- 

cjal-demokracji wstępuje do PPS. 

Kipling napisał bajkę o kocie, co cho 

dził własnymi drogami. Ale Dembiń- 

ski nie ma własnej drogi. To nie jest 

stary kiplingowski kot. To jest wy- 

deptywaocz wydeptanych śladów. 

Napisałem te słowa z rzetelną 

przykrością. Dembiński siedzi w wię- 

zieniu. Może słusznie, może nie. Ale 

w związku z jego aresztem, znów wy 

płynął na szpalty gazet niemal, jak 

prorok — u jednych, lub jako niebez 
pieoczny przewódca (jaki? czyj?) — 
u tych drugich. Jedni i drudzy nie ma 

ją racji. Jest to może szkodliwy de- 

m.egog, który sam nie wie, czego chce. 

Może szlachetny, ale szkodliwy bun* 

townik. Gdyż buntuje się nie o coś, 

a tylko i jedynie przeciw czemuś, 

Przeciwko czemu? Demo-liberalizmo 

wi, solidaryzmowi, komunizmowi, 
katolicyzmowi, samacji, endecji, żydó 

komunie? Niech odpowie, kto wie? 

Byle nie frazesem. 

* k * 

I tu jest styczny punkt z Dobo- 

szyńskim, Prasa, kóra broni Dembiń 

skiego, napada równie ostro na Dobo 

szyńskiego (i vice versa). M. in. z lu- 

bością wyciąga jakieś dawne jego ba 

zgraniny, gdzie znaleźć można por= 

nografię. Otóż Doboszyński przebył   

inną ewolucję niż Dembiński od pół 

pornografii doszedł do. własnej kon- 

cepcji — a jest nią jego książka „Go- 

spodarka Narodowa“. Nie przesą- 

dzam tu słuszności wyrażanych tam 

tez: ale tezy te są. To jest silniejsza 

strowa Doboszyńskiego. 

Lecz tu dochodzimy do jego stro 

ny słabej. Poniosła go potrzeba czy 

nu. Zdało się mu, że on jest odpowie- 

dzialny za losy narodu, a przynajm 

niej swego powiatu. Mając koncepcję 

myśli, nie miał koncepcji czynu, te 

go, co zwie się koncepcją polityczną. 

Jak pisał Stanisław Piasecki: Dobo- 

szyński powstał na Podhalu, O co 

mu chodziło? Nie wiedział sam. Do- 

wodem tego jest nie „najazd”, a „od 

wrót, Tu Doboszyński maleje zupeł 

nie. Ta ćwierć-walka, półucieczka, to 

przekroczenie czeskiej granicy, a póź 

niej powrót, ta niezdolność oddania się 

w ręce policji i znalezienia go leżące 
go pod krzakiem i próba obrony — 

cóż to znaczy? Doboszyński nie miał 

tu żadnej koncepcji, porwał się na ja 

łowy bunt, był to objaw przerostu 

woli i uczucia nad władzami rozumu, 

był to bunt nietwórczy. 

e % * 

Kto wypadł w tym porównaniu le 
piej, Dembiński czy Doboszyński? 
Bóg z nimi. Ale oba nazwiska, ludzi 

młodych, namiętnych, zdolnych, - 

dzi, którzy mają swych zwolenników 
i obrońców — oba te nazwiska mó | - 
wią o tych  niebezpieczeństwach, 

przed którymi stoi młode pokolenie 

— niebezpieczeństwach jałowego bun 

tu. Niechże ten bunt będzie — ale 

niechże będzie twórczy. To znaczy z 

pełną komcepcją, że świadomością, ce 

lu i środków. 

Adam Orlik.   

WILNO, niedziela 18 Lipca 1937 r. 

ILENJI 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

Cena 15 gr. 

  

  

Za duszę ś. p. gen. Crlicz-Nresrera 

  

* Zdjęcie nasze _ przedstawia fragment z z nabożeństwa. Siedzą od prawej ki lewejt 
wicemarszałek Schaetzel, marszałek Prystor, min. gen. Kasprzycki. 

Dwarcie nadzwyczajnej secji lb 
na wniosek posłów i senatorów 
WARSZAWA, (Pat). Zarządzenia- 

mi z dnia 17 bm. Pan Prezydent Rze 
czypospolitej 'otworżył sesję nadzwy- 
czajną Sejmu i Senatu. 

Zarządzenia © otwarciu sesji wrę- 
czył w dniu dzisiejszym marszałkom 
Senatu i- Sejmu dyrektor »iura praw 
nego w prezydium rady ministrów 
Wł. Packowski. 

- ZARZĄDZENIE PANA PREZYDEN- 
TA RZPLITEJ © OTWARCIU SESJI 

NADZWYCZAJNEJ SEJMU 
BRZMI: 

Na podstawie art. 12 pkt, c) usta 
wy konstytucyjnej otwieram z dniem 
dzisiejszym sesję nadzwyczajną _Sej- 
mu. Przedmiotem obrad Sejmu może 
być wyłącznie sprawa wymieniona w 
zgłoszonym przez posłów wniosku, 
którego odpis załączam do niniejsze- 
go zarządzenia. 
Jurata dnia 17 lipca 1937 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
I. MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów 
SŁAWOJ - SKŁADKOWSKA 

  

Chiny gorączkowo 
szykuja się do wojny 

DOWÓDCY CHIŃSCY. 

TOKIO (Pat). Agencja Domei donosi 
z Nankinu ij Szanghaju, że odbywają się 
gorączkowe przygotowania do wojny z 

Japonią. 
Z Nankinu donoszą, że marsz. Czang 

Kai Szek objąć ma z chwilą wybuchu woj 
ny naczelne dowództwo wszystkich chiń- 
skich sił zbrojnych na lądzie, morzu i 
powietrzu. 

Pozostałych dowódców wyznaczono 
jak następuje: gen. Feng Wu Hozang o- 
bejmie naczelne dowództwo wojsk w pro 
wincji Ho-peį gen. Sung Cze Yuan — 
dowództwo wojsk pierwszej linii w sile 
100 tys. ludzi, licząc w tym wojska 29 ar 
mii, gen. Yen Hsi Szan obejmie dowództ 

wo wojsk lewego skrzydła z gen. Fu 
Tsoi Tsoi jako zastępcą, gen. Szang Czen 

| obejmie dowództwo siły głównej z gen. 
Czen *Szengiem Jako swym zastępcą. 

Gubernator prowincji Szantung gen. 
Han Fu Czu obejmie dowództwo wojsk 
prawego skrzydła z gen. Hu Sung Na 
nem jako swym zastępcą, gen. Liu Szi o- 
bejmie dowództwo rezerw, gen. Czang 
Ра Tkwaj obejmie dowództwo obrony wy 
brzeży prowincji Klang-su, Marsz. Czang 
Sue Liang obejmie naczelne dowództwo 
wojsk prowincji Sze Kiang, zaś gen. Yang 
Hu obejmie dowódziwo wojsk rozłokowa 
nych w dolinie rzeki Żółtej. | a 

JAPOŃCZYCY OTACZAJĄ PEKIN. | 

PEKIN |Pat). Ze źródeł chińskich do 
noszą o pojawieniu się wojsk japońskich 
w Tóżnych miejscowościach na północ od 

cy chcą rtoczyć miasto į generalną kwa 
terę 29 armii, znajdującą się w m. Nan 
Yuam. Znńaczre siły japońskie, materiał wo   

jenny i samoloty zostały skoncenirowane 
w okollcy Tung Keu, stolicy wschodniej 
Hopei. Wojska japońskie okopały się 
również | prowizorycznie ufortyfikowały 
w okolicy miejscowości Feng Tal. 

PROTEST JAPOŃSKI, 
SZANGHAJ (Pat). Według doniesień ' 

agencji Domei, z powodu wkroczenia 
wojsk chińskich do Pao Ting zastępca ja 

dził chińskiego min. wojny gen. Hoiag 
Czina, wobec którego złożył protest prze 
<iw wejściu armil chińskiej do prow. Ho 
pel, wbrew zobowiązaniom zawartym w 
układzie z 9 lipca 1935 r. 

Należy przypomnieć, że rząd nankiń 
ski nie uznał wymienionego wyżej ukta 
du, którego postanowienia dotyczyły m. 
in. wycofania wojsk chińskich z północ 

pońskiego atłache wojskowego odwie- | nych prowincyj. 

Japonia wszelkimi siłami pragnie 
konflikt zlokalizować 

TOKIO, (Pat). Zaznacza się tu 
zmiana atmcsfery w sprawie Chin 

| północnych. Politycy japońscy zdają 
sobie sprawę z tego, że gdyby kroki 
nieprzy jacielskie zostały raz podjęte, 
to zlokalizowanie konfliktu w Chi- 
uach północnych byłoby rzeczą tru 
"dną. i 

Słychać, że podjęte będą wszelkie 
wysiłki w  e€ełu doprowadzenia do 
przyjaznego załatwienia spraw. W 
tym kierunku miano już wydać in- 
strukcje. Równocześnie jednak dono 
sze © wzrastającej fali nastrojów an. 
„tyjapoūskich i wojowniezych w Kan- 
tonie, Tsiug Tao į Hankou. 

„ale nadzieje są małe 
TOKIO, (Pat). Agencja Domej do- 

nosi, że wcezorzj odbyła się konferen- | 
cja w sprawie Chin północnych, w | 

której wzięli udział premier oraz mi- 
nistrowie spr. zagr., wojny, marynar- 
ki f spr. wewnw. ‚ 

Po konżierencji wydano oświadcze 
pie, stwierdzające, że rząd póstano- 
wił przedsęwiąć Środki, celem przyś- | liwania żołnierzy japońskich 
pieszenia rokowań w północnych Chi 
nach, Oświadczenie  ©Kkreśia, а- 
kie manowicie Śradki rząd pestano- 

wił zastosować, ` 
W dalszym ciągu oświadczenie 

podkrešla, že nadzieja | przyjaznego 
| zatatwienia zatargu jest bard-o mala, 
ponieważ: 

— а) rokowania między  sztabażni 
wojsk chińskich i japońskich w Tien 
tsinie zostały odroczone; : 

hb) zachodzą częste wypadki ostrze 
przecz 

Chińczyków, 
e) liczne wajska rządu nankińszie 

go posuwają się na północ. ° 

„areszłowa 
"wicłowej   

  

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 
PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLI= 
TEJ Z DNIA 17 LIPCA 1937 R. 
DO 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEI 
w Warszawie. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 konstyta 
"cji niżej podpisani posłowie zgłaszają 
wniosek o otwarcie sesji nadzwyczajnej 
celem uchwalenia ustawy upoważniającej 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydania 
w zakresie oznaczonym art. 55 ust. 1 kon 
stytucji dekretów dla załatwienia sprawy 
samowolnego przeniesienia przez ks. me 
tropoiltę Sapiehę szczątków Józefa" Pił- 
sudskłego, a wymagających wprowadze 
nia zmian w obowiązujących aktach usta 
wodawczych [następują podpisy .posjów) 

Takiež brzmienie ma zarządzenie 
Pana Prezydenta R. P. o ofwarciu 
nadzwyczajnej sesji Senatu. 

Młodzieżowe pismo 
0ZN 

WARSZAW.., (Pat). Dnia 26 bm. 
ukaże się pierwszy numer miesięczni- 
ka ideowo-politycznego Związku Mła 
de; Polski — „Młoda Polska* pod 
redakcją p. Jerzego Rutkowskiego. 

1 obóz dia kierowników 
ZMP 

WARSZAWA, (Pat). Między 19 b. 
m. a 25 b. m. odbędzie się na prowin- 
cji 1 kurs-obóz dla kierowników Zw. 
Młodej Polski. Na pierwszym 6-dnie 
wym kursie-obozie obecnych będzie 
50 kandydatów. na kierowiików Z. 
M. P. 

Anglia podpisała układy 
morskie z Niemcami 

i Sowietami 
LONDYN, (Pat). Po z górą rocz- 

nych rokowaniach podpisano tu dziś 
dwustrónne układy morskie angiel- 
sko — niemiecki i angielsko — 56 
wiecki. 

Układy te mają na celu rozciąg 
nięcie na państwa, które nie brały u 
działa w łondyńskiej konferencji imor 
skiej kłauzuł traktatu morskiego, za 
warlego w Londynić 1936 r., o ogra 
niczenia jakościowym okrętów wojen 
nych i wymienianiu informacyj, de 
'tyczących budowy projektowy» ° 
krętów. 

Litwa pertraktuje o wy- 
zara. więżułów w ZSRR 

RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: 
* pomię džy Litwą a ZSSREprowadze - 

ne są obecnie rokowania o wymiaaę 
20 uwięzionych w Rosżi Litwików, w 
tym kiku księży, na 20. konumistów, 

ych za nałeżcnić do wy- 
akcji. komunistycznej w. 

    

   

    

Litwie.



' 

Zamach na S 
| przygotowa! ks. Oboleńskij? 

Wielki dziennik duńsk;  „Politi- | 
ken* zamieszcza w. formie niepotwier' 
dzonej pogłoski wiadomość o wykry 
ciu przez GPU nowego spisku na ży” 
cie Stalina. Według p'anu spiskow- 
ców, Stalin miał być zamordowany 
w czasie podróży na urlop wypoczym 
kowy. Ną czelc spiskowców znajdo- 

talina 

wał się t. zw. „czerwony książę* Obo 
„leński, arystokrata, który podczas 
przewrotu bolszewickiego stanął po 
stronie komunistów. 

: Wykrycie spisku wywołało nową 
„falę aresztowań, które zapewne po- 
ciągną za sobą nowe masowe egzeku- 
cie. 

„Czystka” wśród komisarzy i redaktorów 
PARYŻ [Ра!). Moskiewski korespon- 

dent „Le Рей! Parisien“ donosi o dalszej 
czystce, przeprowadzanej na wybitnych | 
sianowiskach w Sowiefach. ‚ ‚ 

i 
Z redakcji „Izwiesfij” usunięto ostat | 

nio około 12 redaktorów, przyjaciół Rad | 
ka. Niektórzy z nich zostali aresztowani. | 
Aresztowano również dyrektora biura 
podróży „iniurlsta” KURTSA oraz kilku | 
Jego współpracowników. 

Jak twierdzi dalej korespondeni, nie 
łaska czeka również komisarza zdrowia 
pubilcznego KAMIŃSKIEGO, przewodni 
zzącego rady komisarzy ludowych repu 
bliki wiełkoruskiej SULIMOWA I ROSEN 
HOLZA. 

Ta czystka rozciąga się również na nie 
których cudzoziemców, którym władze so 
wieckie odmawiają przedłużenia pozwo - 
lenia pobyłu, względnie przedłużają je 

„na miesiąc fylko, zamiast na 6 miesięcy, 
jak dotychczas. 

Równocześnie „Echo de Paris“ donosį 
że 5-ciu głównych dyrektorów sowiec- 
kich banków i kas oszczędnościowych zo 
słało wydalonych z partii I usuniętych z 
dotychcza zajmowanych stanowisk. 

MOSKWA (Pai). Według wiadomości 
ze źródeł nieurzędowych Anenkowa peł- 
niąca funkcje naczelnego redaktora „Deu 
tsche Zentral Ztg.”* została zwolniona z 
zajmowanego słanowiska. Krążą pogło- 
ski, że Jest ona aresztowana. 

MOSKW AfPai). B. wicedyrektor Tas 
sa a ostatnio członek redakcji „Izwiesilj“ 
został według pogłosek, zwolniony ze 
stanowiska I aresztowany. 

BELA KUN ARESZTOWANY. 
MOSKWA (Pai). W Moskwie krąży co 

raz bardziej uporczywa pogłoska 6 aresz 
towaniu Beli Kuna. 

| 260 przodkėw Hitiera | 
czystej niemieckiej krwi 

„BERLIN, (Pat). W tomie 13 zbioru rodo- | 
wodów stawnych Niemców, wydanym w Lip 
skū, ukazał się obszerny rodowód Adolfa 
Bitlera. Autorom udało się wyszukać 260 
rrzpóków kanelefza 1 ustalić jego pochodze- 
nie aż cp 18 wieku wstecz. Wszyscy on byli 
niemieckiej krwi ehłopskiej i. zamieszkiwalł - 
małe zagrody w północno-zaehodniej dol- 
nej Austrii, Niektórzy obok rsinictwa upra-_ 
wiali reemiosło. Dopiern ojciec kanclerza po 

Zmasakrowane. zwłoki pod kołami pociącu 
„ŁÓDŹ. (Pat). Na: przejeździe : kolejoś" 

wym: obok wsi: eRtkinia . miał miejsce 
straszny wypadek samochodowy. Na znaj 

dujące się na niezabezpieczonym prze 
jeździe auło znanego przemysłowca łódz 
kiego Jerzego Keilicha, współwłaścicie 
la znanego browału i jadącą z nim Lucję 
Wieszczyńską najechał pociag osobowy 
Łódź. —- Poznań, jadący z. dworca Łódź 
— Kaliska. Lokomotywa: uderzyła w tył 
samochodu i zawadzając o błołnik od 

rzuciła samochód na szyny. Osoby nim ja   

święc” się zawodowi urzędniezemu. 
Nazwisko rodowe kanclerza ulegało w 

ciągu wieków drobnym wariantom: „Bied- 
ler, Huettler, Huetler“ Nd. Obok „Hitler“, | 
Męscy prmdkowie kanderza ženii się prze- 
ważnie w późniejszym wieku. W rodzie 
„Bitlerów* przeważają Nezne rodziny, Prze 
<lętna długowieczność wynosi 70 lat dła 78 
„mężezyzu i 66,3 lata la 69 kobiet. 

dąće znalazły się pod kołami póciągu, ' 
kłórego maszyńisła nie' mógł Już w po 
rę zahamować, 

Po załrzymaniu pociągu 
strasznie zmasakrowane zwłoki p. Wiesz 
czyńskiej. Ciało p. Keilicha z odciętą gło 
wą znaleziono opodal. i 

Na miejsce wypadku udail się iiezwło 
cznie przedstawiciele władz sądowo — 
lekarskich, . zarządzając szczegółowe 
śledztwo. - - 3 iw sd 

"Irak manifestu'e przeciwko podziałowi 
` Palestyny | 
BAGDAD (Pat). Za zezwoleniem rzą 

du jraski komitet obrony Palestyny zor 
ganizował olbrzymią manifestację celem 
zaprotestowania przeciwko raportowi kró 
łewskiej komisji do spraw Palestyny. Ma 
nifestacja odbyła się w meczecie Haidar 
hane pod auspicjami sekrefarza general 
engo naczelnego komitefu arabskiego w 
Jerozolimie Anni Bej Abdulhadi oraz Mo i 
uin Madi delegowanych przez Arabów 
palestyńskch celem podziękowania królo I 
wi i narodowi jraskiemu za poparcie. 

Po wyjściu z meczefu manifestanci 
przeszli pochodem przez główną / ulicę 
Bagdadu, śpiewając pleśni pafriotyczne. 
Premier Iraku zalecił utrzymanie spokoju 
i porządku, aby nadać maniiestacji godny 
charakter. Przewodniczący senafu, który 
wraz z władzami brał udział w tej mani 
lestacji, oświadczył przedstawicielom pra 
sy. iż doradzał szukanie nowego rozwią 
zania, które dałoby się pogodzić ze słusz 
nymi aspiracjami Arabów palestyńskich. 

Chiny Płn. potrz ebne są Japonii 
ze względów strategicznych 

sk s 
«TOKIO (Patj. Korespondenf Havasa 
po zasięgnięciu opinii władz wojsko- 
wych, kół politycznych, dziennikarskich 

otaz- dyplomatycznych uzyskał następują 
ce informacje co do ce!+w laponii w Chi 
nach północnych: 

4) Japonia domaga się koniroli stra 
tegicznej w Chinach północnych aż do 
rzeki Żółtej ze względu na konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa Mand 
žukuo w wypadku konfliktu z Sowiełami; 

2) Japonia pragnie uzyskać maksimum 
wpływów gospoadrczych celem pozyska 
nła źródeł surowców oraz północno - 
chińskiego r'nku zbytu dla przemysłu ja 
pońskiego. 

. Japonia nie dąży ani do aneksji Chin 
północnych ani do ułworzenia nowego 

i gospodarczych 
państwa aufonomicznego na wzór Mand 
żukuo. Nawet koła wojskowe uznają, że 
Chiny północne sianowią infegralną część 
Chin. Japonia pragnie sobie zapewnić 
wpływy w Chinach północnych, pozosta 
wiając suwerenność polilyczną w ręku rzą 
du nankińskiego. 

Chiny północne aż do izeki Żóliej 
mają dla Japonii ołbrzymie znaczenie 
strategiczne ze wzgłędu ne ich syluaeję 
pomiędzy Mandżukuo, Mongolię wew- 

| nęfrzną i pozostałymi Chinami. Ponadto 
w Chinach północnych krzyżują się naj 
ważniejsze linie kolejowe. 

Kompromis z Chinami jesi dla Japo 
nii konieczny ze względów  gospodar- 
czych oraz ze względu bezpieczeńsiwa 
na wypadek konfliktu z Sowietami. 

Stany Ziednoczone przestrzerają Japonię 
WASZYNGTON (Paij. Po rozmowach 

z ambasadorem chińskim Wangiem i rad 
cą ambasady japońskiej Sumą sekrefarz 
stanu Hull złożył prasie oświadczenie, w 
którym powiedział między in.: Załecamy 
powściągliwość narodową į międzynaro 
dową, jak również powstrzymanie się 
przez wszystkie narody od użycia siły 
w prowadzenu poliłyki i powsirzymanie 
się od mieszania się do spraw wewnęirz 
nych innych narodów. 

Nie wymieniając wprost Chin i Japo   
nii — Hull dodał, że nie może być gdzie 
kolwiek na świecie poważnych kroków 
nieprzyjacielskich, któreby w taki, czy 
inny sposób nie dotykały inieresėw, 
praw, czy zobowiązań St. Zjednoczonych. 

W końcu Huil podkreślił życzenie 
przeprowadzenia rozbrojenia, lecz zazna 
czył, że St. Zjednoczone gołowe są zie 
dukować lub zwiększyć swe siły zbrojne 

« proporcjonalnie do redukcji lub zwięk- 
szenia armii przez inne kraje. 

znaleziona 

'sjła pożar 

  

Trzęsienie ziemi w Neapolu 
NEAPOL (Pat). © godz. 18.30 zano 

fowano w Neapolu i w okolicy lekkie trzę 
sienie ziemi. Na razie żadnych sirat nie 
stwierdzono. 

NEAPOL (Рай. Według nieporwier- 
dzonych wiadomości skutkiem frzęsłenia 
ziemi runęło wiele domów. Zniszczeniu 
uległa też t. zw. Torre Maggloer . 

100 osób zginęło 
w katastrofie kolejowej 
„PATNA (Indie) (Pat). W katastrofie ko 

lejowej, która wydarzyła się w odiegloš 
ti 15 mil od Painy, zginęło 100 osób a 
200 odniosło rany. Lokomotywa wykole 
Iła się a 3 wagony wywróciły się. 

Powieszony za wydanie 
100 wvroków Śmierci 
SEWILLA (Pat). Agencja Havasa dono 

si: Dowódca rządowej brygady Garcia A 
ładella, skazany przez trybunał w Sewil 
Il na śmierć przez powieszenie za wyda 
nie przeszło 700 wyroków śmierci w Mad 
rycie, zosłał wczoraj rano stracony. 

Przed śmiercią Garcia Afadella powró 
cił na łono kościoła katolickiego i uczy 
nił publiczną spowiedź z popełnionych 
zbrodni. 

Kronika telegraficzna 
— Urzędowe ostateczne wyniki głoso 

wania nad konstyłucją wołnego państwa 

irlandzkiego są następujące: za konsły- 
łucją padło 685.105 głosów, przeciw — 
526.945, 

— Bawiący we Francji szefowie szła- 

bów Jugosławii. gen. Nedjcz i Rumunii 
gen. Schitiu udadzą się dziś do Verdun, 
gdzie zostaną przyjęci z honorami woj 
skowymi, : 

— W Allantic-Chy wskuiek wybuchu 
fanka z benzyną 190 osób doznało mniej 
lub więcej ciężkich poparzeń. 92 osoby 
musiano przewieźć do szpitala. 

* W ogniu słanęło ponad 50 tys. galo 
nów benzyny. Przyczyna wybuchu nie' 
jest jeszcze ustalona, Straż ogniowa uga 

po '3-godzinnej: energicznej 
akcji. ‹ е : 

— Krėl Karol rumunski opuścił wczo- 
raj rano Paryż, udając się do swego zam 
ku Couesma pod Belleme Orne, dokąd | 
przybył koło, południa, , Jak. wiadomo, 
król Karol nabył ten zamek przed kilku 
laty, gdy mieszkał we Francji przed wstą 
pieniem na iron. 

* — 44 lipca zwiedziłó wystawę paty- 
ską '249 tysięcy osób. Dotychczas zwie- 
dziło wysławę od chwili jej otwarcia, tj. 
w ciągu 52 din 5 miłionów osób, przy 
czym rekord pobił dzień 27 czerwca z 
liczbą 263 tys. osób. 

— W czasie łofu nocnego spadł na 
ziemię w pobliżu Hippodromu Capannel 
le.trójmotorowiec wojskowy. Załoga, zło 
żona z 5 osób poniosła śmierć. 

— Policja w Salzburgu aresztowała 
25 narodowych socjalistów za uprawianie 
propagandy narodowo - socjalistycznej. 

Lalų РУОа T 
MIGRENO 

ZIĘBIENIĘ 
BÓLE GŁOWY ś ZEBÓW E 

  

iPerwsza konferencja 
|histeryków bsłtyckich 

W dniach 15—20 sierpnia b; r. obra- 
dować będzie w Rycze Pierwsza Konfe- 
rencja Historyków Bałtyckich. Prołektorał 
nad zjazdem objął prezydent Republiki 
Łotewskiej, dr Ulmanis. Komitet organi- 
zacyjny tworzą: minister Oświaty, min. 
Spraw Zagranicznych, prezydent m. Ry- 
gi, oraz rekior Uniwersytetu łołewskiego. 
Przewodniczyć zjazdowi będzie min. 
Oświaty. 

Na konferencji reprezentowane będą 
następujące państwa: Dania, Estonia, Fin- 
landia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, 
Polska i Szwecja. 

W skład oficjalnej delegacji polskiej 
wchodzą. prof. Chajęcki 
sman. : 

Przemian. jeden. ,.dzień pracy . i jeden 
dzień wycieczek naukowych do. różnych | 
miejscowości Łolwy. 

  
i prof. Handel- 

„Program prac zjązdų przewiduje na-   

„KURIER, WILEŃSKI::. z. dn:-- 485 Vik: 49370: 

  

- 3 Tania podróż do Niemiec 

na XXV M ędzynaro”. Niemieckie 

TARGI WSCHODNIE 
w Królewcu (Prusy Wschodnie) od 15-18 sierpnia 1937 r. 

Międzynarodowa wystawa wzorów 
Technika — Rolnictwo ' 
Pokazy zwierząt hodowlanych 
Wielka wystawa     
Wielki udział za 

  

    

budowlana 
Wystawa rzemieśln. i liczne wystawy specjalne 

granicy 
е "Około 100.000 m* terenu wystawowego 

2400 wystawców, 200.000 osób zwiedzających, z tego 5.000 
obcokrajowców 

Znaczne ulgi na kolejach pol 
Z Wilna organizują wycieczki 

skich i niemieckich 
na Targi: Jzba Rolnicza i Sto- 

, warzyszenie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
Wszelkich informacyj udziela Przedstawiciel Honorowy 

p: Wilhelm OTTO, Wiino, Sadowa 8, tei. 10-57 

  

* 

  

Wileńszczyźnie przyznano dodatkowo 
półmilionowy kredyt inwestycyjny 

Dowiadujemy się, że Fundusz Pracy 
przyznał Wileńszczyźnie dodatkowy kre 
dyt Inwestycyjny w wysokości 500.000 zło 
tych. 

Kredyt ten zużyikowany zosianie na 
prowadzenie robót drogowych na ferenie 

czym 30 procent fej sumy ma być zużyte 
na zakup materiałów budowlanych, resz 

całego województwa wileńskiego, ży | 

fa na robeciznę. 
W tych dniach Wojewódzkie Biuro 

| Funduszu Pracy przydzieliło z tych dodat 
| kowych kredytów Zarządowi "Miejskiemu 

w Wilnie na inwestycje drogowe j kana 
lizacyjno-wodociągowe 290 tysięcy zło- 
tych, częściowo w formie dotacji, częścio 
wo w formie pożyczki niskooprocento- 

wanej. > 

Walka o władzę w Stronnictwie Narodowym 
„Czas” pisze: Wycofanie się Romana | nież taktyka poliłyczna Stronnictwa Na- 

Dmowskiego z czynnej poliłyki spowo- 
dowało w Stronnictwie Narodowym dość 
poważny kryzys wewnętrzny. Rozpoczę- 
ła się walka o władzę. 

Wałka ła dotyczy przede wszysikim 
prezesury Stronnictwa. Obowiązki preze- 
sa pełni obecnie dr Tadeusz Bielecki b. 
_przewódca młodzieży wszechpolskiej na 
terenie akademickim i były poseł na 
„Sejm. Dr. Bilecki zajmie prawdopodobnie 
„słanowisko. prezesa. Jes! on przez swoich 
przyjaciół uważany za nasłępcę Romana 
Dmowskiego. Tym niemniej p. Bielecki. 
ma wielu niechętnych I rywali. Zwłaszcza 
słarsj koledzy partyjni niezbyt chętnym 
okiem patrzą na karierę przewódcy mło- 
dych. 

Walka o prezesurę rozegra się ńa po- 
siedzeniu Rady: Naczelnej Stronnictwa 
Narodowego, która jak donosi ABC od- 
będzie się w Warszawie w drugiej po- 
łowie sierpnia. Pismo ło jest zdania, że 
największe szanse na objęcie stanowiska 
prezesa posiada dr Bielecki. 

rodowego. Jak wiadomo wyznawało ono 
dotychczas zasadę, że władzę powinien 
całkowicie i bez żadnych kompromisów 
objąć obóz narodowy. Z tego powodu 
endecja odrzucała przez długi czas myśl 
o jakimkolwiek porozumieniu z innymi 
grupami. W szczególności taktyka ta spo 
wodowała walkę z it. zw. Frontem Mor- 
ges, a zwłaszcza ze Stronnictwem. Ludo- 

wym, które podrywalo wpływy.$tronnici 
wa Narodowego — wśród mas ludowych. 
Obecnie takłyka ła stoi pod znakiem za- 
pyłania. Niektóre pisma podały. wiado- 
mość, że między. pewnymi działaczami 
Stronnictwa Narodowego a reprezenłan- 
tami Frontu Morges — łoczą się perirak- 
iacje. Mówi się więc o konferencjach b. 
posła i sekretarza generalnego Sfronnici- 
wa Narodowego z gen. Sikorskim. Nie 
którzy twierdzą nawet, że temu osłatnie- 
mu złożył wizytę również dr Bielecki. Z 
drugiej strony są wśród członków Sfróń- 
nictwa Narodowego ludzie, którzyby ra-   

Dość poważnym wahaniom ulega rów 
dzi porozumieć się z czynnikami popie- 
rającymi akcję OZN. 

Proces Skarbu Państwa z ks. Thurn-Taxsis 
w Sądzie Najwyższym 

Do Sądu Najwyższego wpłynęła skarga 
pełnomocnka prawnego ks. Thurn-Taxis 
przeciw skarbowi państwa o opóźnienie 

wpłaty kwoty 12 mil. zł. tytułem kolejnej 

raty za nabyte przez skarb państwa majątki 

ks. Thurn-Taxis w Poznańskim. Zarząd dóbr 

ks. Thura-Taxis wystąpił o wypłaeenie od- 

setków za zwłokę w wysokości pół mil zł. 

Sąd okręgowy i apelacyjny skargę oddaliły 

jako nieuzasadnioną. Obcenie proces znaj- 

dzie się w Sądzie Najwyższym. 

Zakończenie rokowań w „sprawie 
pszczyriskiej** 

W dniu 14 bm. odbyła się w śląskim 
urzędzie wojewódzkim konferencja w 
sprawie f. zw. „pszczyńskiej”. W rozmo- 
wach fych ks. Pszczyńskiego reprezento- 
wał jego pomocnik Aleksander Hoch- 
berg. : ; 

Rokowania, które przeciągnęły się do 
późnej nocy, zakończyły się umową, re- 
gułującą: ostatecznie kwestię sum podai- 
kowych I opłat z tytułu uprawnień go- 
spodarczych. W umowie tej przewidziana 
została fakże i forma zapiaty, która ma 
nastąpić przez oddanie odpowiednich 

obszarów leśnych. | REJ: 

13 osób rannych 
w katastrofie autobusowej 
GDYNIA (Pat). Z Więckowa pod Staro 

gardem wyjechała wczoraj do Gdyni sa 
mochodem ciężarowym wycieczka fech- | 
ników kablowych z Warszawy. We wsi 
Myszewo powiatu kartuskiego samochód 
wpadł na drzewo ulegając rozbiciu. Z 
pośród członków wycieczki 13 osób od 
niosło rany. 5 osób ciężej rannych karet 
kami pogotowia prrewiezjono do szpiia 

ła w Gdyni. 

  

W ten sposób zamknięta zostało dru 
ga faza rokowań, dotyczących tej sprawy. 
Pierwszą fazą było ułożenie programu, 
pódpisanego w dniu 24 kwietnia b. r. 
przez delegata rządu polskiego p. Chmie 

„| lewskiego orax przez delegata rządu nie- 
mieckiego w sprawie wierzytelności, ob- 
cłążających dobra ks. Pszczyńskiego oraz 
wiążącej się ż tym reorganizacji przed- 
siębiorstw. 

Równocześnie. 'dowiadujemy się, że 
ks. Pszczyński zwrócił się do frybunału 
rozjemczego © uznanie za bezprzedmio- 
fowy spór 0 regał górniczy. 

RRT 
Wielka afera podatkowa 
-. .w Katowicach 

  

н 

   

  

Ww owicach w firmie „Górnośląska 

Centrala $kór* wykryto wielką aferę podat- 

kową. Po sprawdzeniu ksiag handlowych o- 

firma od szeregu lat dokony- 

  

Straty skarbu państwa wy- 

| noszą kilkaset tysięcy złotych. 

     iciy księgi oraz korespondencję. Opi 

wano również mieszkanie współwł   
  

firmy B. Salzmana. 

BLE RS. I4EM. 
Podróż sportowa lotnika łotewskiego 

„RYGA (Pai). w piątek wieczorem przy 
był do Rygi kapiian lotnik Cukurs, koń 
cząc.w fen sposób swój lot sportowy Ry ' 
ga — Tokio i z powrotem na: małym sa 
molocie, zbudowanym przebisiębie. 

Cukurs przebył ogółem 44 tys. km. le 

cąc nad Europą środkową,  Bałkanami, 
Bliskim wschodem Indiami i Chinami. 
Nie szukał on żadnych rekordów, gdyż 

zamiarem jego było nie tylko lecieć lecz 

i”poznać kraje, nad kłórymi przelatywał, 
| oraz ich ludność.



  

„KURŽER-WiLERISKI" 7 da. 18 VII, 1937 

Po wygaśnięciu konwencji 

  

osłsllięca z waem io lipca 

  

wam prezydenta komisji 

     nej. Posiedzenie to, które 

; praea Konwencję Gencwską,miała cha 

wzięń mdział w 

żykskim i marsz 

—.siawia członków Ke 

urocz    

    

   

tym posiedzeniu 

    

Jak wiadomo, 15 b. m. wygasły 
uprawnienia Konwencji Genewskiej, 
cbowiązującej od 15 lat po obu stro- 
nach Górnego Śląska, na terenie daw- 
nego obszaru plebiscytowego. 
chwiią upadły ostatnie więzy, ogra- 
iczające suwerenność Rzeczypospo- 

litej na Śląsku. Skończyła się równo- 
cześnie działalność Komisji Miesza- 
nej w Katowicach oraz Trybunału 
Rozjemczego w Bytomiu. Władze pol 
skie zwinęły Urząd Mniejszości przy 
Słąskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Fakt ten tak ocenia „Czas': 
Śtąsk. przeszedł kwarantannę, która 

BESYNZACZ VST TRS 

   

  

em Sejmu Śląskiego 
ji Mieszanej podczas 

Kcnwenc, 

  

    

konwencji Genewskiej, odbyło się onegdaj 
Galondera ostatnie posiedzenie Górnoślą kiej 

zakończyło oficjalne prace Komisji, złecone 

akter uroczysty i było poświęcone sprawo- 

  

nin 2 dokonanych przez komisję zadań za cały czas istnienia. W charakierze gości 
    

        

przedstawiciele władz z wojewodą 

ikiem na czele. Zdjęcie nasze przed- 

go posiedzenia, w dniu wygaśnięci 

  

ji Genewskiej. 

jakkolwiek ciężka, była koniecznością. 
Była to bądź co bądź reszka niewoli, 
ostatnia konsekwencja rozdziału zlem 
polskich, Dała ona Śląskowi okazję do 
zadokumentowania raz jeszcze swej 

polskości i związania z macierzą. Na- 
leży się cieszyć, że się skończyła. 

Z okazji wygaśnięcia Komwencji 
„Kurier Warszawski zamieścił wy- 
wiad z wojewodą Grażyńskim. Woje- 
woda oświadczył m. in. na temat 
mniejszości na Śląsku: 

Syutacja prawna niemieckiej mniej- 
szości narodowej na Śląsku ulega o ty 
te zmianie, że odpadają przepisy Kon 

     

  

Echa wystąpiemia 
Zydów usaeruyisańskich 

W arrze piątkowym zamieściliś- 
my wiadomosć o złożeniu przez Ży- 
dów amerykańskich sekretarzowi Sta 
nu Hullowi obszernego memoriału, 
zawierającego skargi na rząd polski 
Memoriat pomawia polski rząd o rze- 
kome dążenie do zniszczenia gospo- 
darczego Zydów, tolerowamie eksce- 

co sprawia, że ludność żydow- 

ska w Polsce jest najbardziej uciska” 
ną w Europie. 

Memoriał przytacza dalej wyssane 
z palca cyfry o rzekomo ząbitych i 
rannych podczas ekscesów. 

Jak należało spodziewać się, wia- 
<ianaość powyżsa wywołała szczery 
odruch oburzenia w prasie polskiej. 

dając ją „Gazeta Polska“ pisze: 

  

  

  

Wiedomość fa — prócz nafuralne- 
go j odruchowego oburzenia jakie w 
opinił poblicznej polskiej musi wywo- 
łać każda próba wtrącania się czynni- 
ków niepowołanych do spraw wewnę- 
trznych Rzeczypospolitej — nie może 
nie wywołać zdziwienia z powodu 
dziwnej ślepoty polityków  żydows- 
kich. Z jednej strony — w związku 
1 rozsirzygającymi sią losami przyszłe 
go państwa palestyńskiego — pragną 
oni uzyskać pomoc dyplomatyczną 
Polski, z drugiej — głoszą w Polsce   

  

Kronika tygodniowa 

i mniej śliczna 
Tytał ten nie jest: tytułem ironicz- 

nym. Nikt w Połsęe nie powinien 
kwestionować ogromnych zasług po- 
dicji kobiecej. Nie trzeba nawet za- 
19486 do statystyk c: rawozdań. 
Sam wygłąd ulicy polski j (z wyjąt 
kicm krakowskiej rok temu, kiedy 
jozcze nie było tam polieji kobiecej) 

je najłepsze świadectwa naszej po- 
puńarnej „ondulowanej władzy”. 

\ zło w ucieczce przed dobrem 
- eięka się również do pomocy tech 
niki, Każdy wynałazek policyjny po. 
pPewatym. czasie. napotyka na przeciw 
działanie kontr-wynafazku przestep- 
© cgo, Mam: wrażenie; że tak właśnie” 
stalosię w Wilnie; 

Ulica Mickiewieza stałą się przy- 
taikiam niedużej gromadki wiłeń- 

    

        

   

   

  

     

hasła antyemigracjonistyczne, a jed- 
nocześnie poza jej granicami wszczy- 
nają hecę anfypolską. 

Nie sądzimy, by polityka żydow- 
ska mogła tą drogą doprowadzić do 
zamierzonego celu. 
„Express Por.“ przygwożdża kłam- 

stwa: 
Memoriał kłamie, gdy mówi, że 

Żydzi w Polsce są najbardziej uciska- 
nym narodem na świecie. 

„Najbardziej — rzekomo — uci- 
skany naród” poziada w Polsce własne 
szkolnictwo powsrechne i średnie, je- 
dyny bodaj na świecie uniwersytet te- 
ologłczny w Łublinie, ośrodek wiedzy 
falmudycznej w Wilnie — również na 
świecie bodaj jedyny (Żyd, Inst. Nau- 
kowy — Jedyny na świecie — „Mekka 
Światowego Żydostwa Przyp. nasz) 
— wreszcje własne | odrębne życie 
religijne, kulturalne, społeczne, poli- 
tyczne, nie podlegające żadnym ogra- 
niczeniom. 

Pismo kończy artykuł wezwaniem: 
Żydzi zamieszkali w Polsce powin- 

ni zaresgować energicznie na „nie- 
proszoną oplekę“ swych rodaków 
amerykańskich i sprostować dane fai- 
szywe, ma których się Ich memoriał 
oplera, 

PANNY 
rzeczywistość 

skich „biezprizornych*, Gromadka ta 
napastuje zwłaszcza turystów, wycho 
dzących z hot. Żorża. Dziatwa zapo- 
życzyłą od skautingu system czujek. 
Momentilnie znika i natychmiast wy 

ta po przejściu ładnej panienki w 
raratowym mundurze, 
Przypuśćmy jednak, że policjant- 

ce udałoby się zatrzymać ptaszka, 
Góż z tego? Dzień w Izbie Zatrzymań, 
o polem rodzice? Ale albo rodzice 
sami wysyłaj ieci na żebraninę, 
zamaskow ažą kwiatów, al- 

    

gą
 

H 

  

     vy sprze 
Lo nie mają nad nim; władzy. M У 

; e jestem zwolennikiem wysyła 
nia ttwy ulicznej do domów po- 
prawy. Podaję inny środek technicz-. 
ny usunięcia zła. 

Komendy: policji pówinny posia- 
A Ni ‹ datų 

  

  
    

genewskiel 
wencji Genewskiej. Nie można jednak 
tego uznać za pogorszenie warunków 
prawnych, mniejszości narodowej, boć 
przeciaż Konstytucja Rzeczypospclitej 
gwaraniuje każdemu obywate!owi pra- 
wo zachowania swaj narodowości I 
pielęgnowania swej mowy i właściwo- 
ści narodowych. Znikną wskutek łego 
próby wyzyskiwania spraw kulturalnych 
i gospodarczych mniejszości nazodo- 
wej do rozgrywek politycznych na Ie- 
renie międzynarodowym, co wpiynie 
na uspokojenłe atmosiery i zacieśni 
stosunek między władzami a mniejszo- 
ścią narodową. 

W dalszym ciągu wojewoda pod- 
kreśla, Że władze polskie nie. mają 
zamiara ogramiczanią swobody kul- 
turalnego rozwoju żywiołu niemiec- 
kiego, czuwają jedynie nad tym, by 
w życiu mniejszości nie pojawiły się 
а6. „je irredentystyczne. 

achodzi z kolei pytanie, czy fakt 
wygaśnięcia konwencji nie pogorszy 
sytuacji ludności polskiej na Śląsku 
Opolskim? Na ten temat znajdujemy 
moche, męskie oświadczenie w pra= 
sie polskiej na terenie & ca 
skiego. Czytamy tam m. in.: 

Nie wchodząc w to, czy Konwencja 
spełniła czy nie spełniła swego zada- 
nia, trzeba stwierdzić, że 04 sam-g0 
początku nie było jej zadaniem ustale- 
nie prawnego położenia ludności pol- 
skiej w Rzeszy Niemieckiej odnośnie 
do ferenu Śląska Opolskiego jako trwa 
łej podstawy naszego życia narodowo- 
kulturalnego. W żadnym zaś wypadku 
Konwencja nie była podstawą czy wa- 
runkiem istnienia ludności po!skiej na 
Śląsku Opolskim. Polakami bowiem by 
liśmy i pozostaniemy nie z łaski Kon- 
wencji Genewskiej ale z łaski Bożej i 

z faktu naszej przynałeżności do Na: 
rodu Polskiego. Mamy więc naturalne 
prawa do własnego odrębnego życia 
narodowego. Zagwarantowania zaś 

tych praw I stosowania ich w praktyce 
domagaliśmy się zawsze od pańswa 
niemieckiego, a nie od żadnej między- 
narodowej instytucji, czy międzynaro- 
dowej umowy. 

Konłec Konwencji Genewskiej nie 

może być zafem dla nas przyczyną do 
żadnych obaw. Przeciwnie, nasuwają 
nam się w łym dniu dwa stwierdzenia: 

4) Jesteśmy obecnie w jednakowym 
położeniu z braćmi naszymi na innych 
ierenach Rzeszy, którzy żadnej Kon- 

wencji nie mieli, a jednak własną pra- 
cą życie polskie fam budowali i bu- 
dują. 

2) Tworzymy odiąd tym bardziej ze 

spoloną rodzinę polską w Niemczech, 
zorganizowaną pod znakiem Rodła w 
potężnej naszej naczelnej organizacji 
— Związku Polaków w Niemczech, któ 
ry właśnie w tym roku 15-lecie swego 
istnienia obchodzi. Razem przeto złą» 
czeni wałką o wspólną Sprawę I miło- 
ścią dla Narodu Polskiego pracować 
będziemy dla Sprawy Polskiej w N'em 
czech į walcryč o siuszne nasze prawa. 
Aktualnym się slajęe również za- 

gadnienie autonomii Śląska, W су- 
towanym wywiadzie na ten temat 
wojew. Grażyński oświadczył: 

— że sprawą konwencji genewskiej 
łączono niejednokro'nie w opinii pol- 
skiej zagadnienia autonomii śłąskiej. Po 
9194 ten jest bliędny, autonomia bo- 
wiem została nadana Śląskowi jedno- 
stronnym akiem ustawodawczym, po- 
wziętym przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dzisiaj sprawa ta jest żywo dy 
skufowana na ferenla Śląska. Opinia 
jest pod tym względem taka, że statut 

    

      

      

dać specjalne fundusze filantropijne, 
czy też z tytułu opieki społecznej, 
fundusze odebrane paniusiem dobro- 
czynnym, oszukiwanym przez „zawo 
dowców. tej branży”. Nieszezęściem 
naszej opieki społecznej jest to, że 
policja, która zna życie nie ma pienię 
dzy na opiekę społeczną, a fiłantro- 
pia, która nie zna życia ma pienią- 
dze. > 

Idealnym komisariatem przyszło- 
ści byłby Komisariat Policji Państwo 
wej. Ale dłoń męska będzie zawsze 

  

zbyt szorstka, jeżeli chodzi o niesz-. 
częście. I dlatego o wiele lepszą rze- 
czą byłoby zużytkowywanie w tym 
kierunku sił policji kobiecej. 

Dziś policja kobieca jest.tytko po- 
iicją męską Il-go stopnia. Powinna 
być raczej. surowszą opieką społecz- 
iią, wyposażoną nie tylko w kompe- | 
tencje i mundury, ale i fundusze. 

Weźmy jako pizykiad małych 
sprzedawców ulicznych. Gdyby ko- 
anendantka policji kobiecej miała ja- 
kieś specjalne fundusze, można by: z 
nich stworzyć 
ców, czy też małych. straganiarzy. 

Przeuwczoraj w sali kolumnowej Ra- 
fusza odbyła się uroczysta akademia z 
okazji święła narodowego Francuskiego, 
urządzona słaraniem Federacji Stowarzy- 
szeń Polsko-Francuskich w Polsce. Na aka 
demię przybył p. minister Poczt i Tele- 
grafów Kaliński, nuncjusz apostolski msgr. 
Corłesi, ambasador Francji Noel wraz 
z członkami Ambasady, wiceminister Kor 
sak, szef gabinetu ministra spraw zagra- 
nicznych Łubieński, wojewoda Jarosze- 
wicz, prezydent Starzyński, członkowie | 

  

Reprodukujemy dwa zdjęcia związane | 
z uroczystym obchodem w Paryżu pa- 
miętnej rocznicy 14 lipca, będącej świę- 
tem narodowym Francji. Prezydent re- 
publiki Lebrun przyjął w towarzystwie 
króla rumuńskiego Karola II į sultana Ma 

rokka wielką rewię wszysikich jednostek 
armii francuskiej. 8 

Zdjęcie Nr 1 przedstawia frybunę ofic- 
jalną, podczas rewii wojskowej 

organiczny powinien podłlec rewizji. 
Jak-panu wiadomo, zawiązał się fu na 
terenie specjalny komitet, opracowują-   

legalnych sprzedaw= | 

cy to zagadnienie. Do niego wchodzą 

Bardziej posłusznym można by za- 
fuadować stoliki, niesfornych nawet 
skoszarować. Ale tak jak jest, jest to 
poproslu narybek dla przestępców. 
Po Izbie-Zarzymań cale bractwo albo 
idzie: 1) albo do paniusi dobroczyn- 
rej ażeby ją nabrać; 2) do suteryny - 
na poniewierkę; 3) do przeludnione- 
go domu wychowawczego; 4) na uli- 

cz. śe : 
Tymczasem w wielu inych kra- 

jach z takich małych drapichrustów 
stają później ludzie pełni inicja- 

ywy. U nas statystyka drobnej prze- 
stępczości niestety nie maleje, pomi- 
mo wynalazków w dziedzinie orga- 
uizacji wałki z przestępczością, po- 
mimo ogromnych funduszów łożo- 
uych ma opiekę nad dzieckiem. 

Gałęź społeczeństwa czy biurokra 
cja bez funduszów na działałność, to 
to samo, co. karabin bez naboi. 

Nasza opieka społeczna powinna 
spoić w jedną całość trzy elementy: 
t) dyscyplinę, 2) znajomość życia, 

«0, opiekę. Tym trzem elementom w 
wysokim stopniu odpowiada właśnie 

    

  

    policja kobieca. Filantropia cywilna 

Akademia w dniu święta narodowego Francii 

  

korpusu aypsomaiycenego | s.owarzy« 
szeń  polsko-francuskich. Po zagajeniu 
akademii przez byłego ministra Zaleskia 
go, przemówienie wygłosił prezydent Sta 
rzyński, składając na ręce ambasadora 
Noela życzenia w imieniu stolicy, pa 
czym odbyła się część  muzyczno-wo- 
kalna. 

Zdjęcie nasze przedstawia  fragmeni 
akademii w momencie odegrania fran- 
cuskiego hymnu narodowego przez or- 
Kiestrę wojskową. 

Obchód święta narodowego dnia 14 lipca w Paryżu 

   

    
     

  

doczni od lewej do prawej: minister 
wojny Daladier, premier Chautemps, pre- 
zydent Senatu Jeanneney, król rumurski 
Karol II, prezydent republiki Lebrun, У 
tan Marokka, dep. Campinchi, prezydent 
Izby Deputowanych Herriot, ministrowia 
Zay i spraw zagranicznych Dalbos, 

  

Zdjęcie Nr 2 przedstawia 
z defilady 

fragment 
czołgów na Polach Eśżżejskich, 

  

przedstawiciele wszystkich grup. Uwa. 
żam, że z punktu widzenia naredowe- 
go utrzymanie samodzielnego woje- 
wództwa śląskiego jest koniecznością, 

  

to przeważnie albo znajomość życią 
bez możności stosowania środków 
przymusowych, albo czułość serca, 
bez znajomości psychiki dna. 

Ładne panny w granatowych mun 
durach mają wielką przyszłość przed 
soką. Trzeba je jednak wyposażyć 
nie tylko we władzę, ałe i w środki 
finansowe. Poprawa finansowa Pol- 
ski, czyni to rzeczą zasadniczo moż- 
Liwą. 

Jest to tym bardziej ważne, że 
Polska, a zwłaszcza Warszawa, ma 
falalną opinię na szerekim świecie 
jeżeli chodzi o całość walizek. Ma te 
swoje ujemne znaczenie i w dziedzi- 
nie ruchu turystycznego. Środki prze 
znaczone na oczyszczenie Polski od 
kandydatów na „wytrawnego specja- 
listę z Warszawy,, jakim to zdań- 

  

"kiem ochrzciła prasa francuska bar- 
dziej utalentowanych włamywaczy, 
inogą się opłacić sowicie, 

Opieka społeczna pozyskała w po: 
iicji kobiecej b. silnego sprzymierzeń 
<a Trzeba ten fakt wykorzystać. 

K. Leczyeki,
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Kobieta, która wystawiła Dillingera 
pod kule policji amerykańskiej 

PRZY WYJŚCIU Z KINA. 

Zapewne wszyscy jeszcze pamiętają 
w joki sposób - zginął „najgłośniejszy 
bandyta współczesnych czasów* John 
Dillinger. 

Było to w r. 1934 w Chicago. Pewne- 
go wieczora, około godz. 11, z jednego 
z kin wyszedł mężczyzna w towarzystwie 
dwóch eleganckich kobiet. Nagle roz- 
legły się sirzały. Mężczyzna upadł, prze- 
szyty kulami. Był to posirach Słanów 
Zjednoczonych, John Dillinger, osławio- 
ny „wróg społeczny”. > 

Nazajutrz dzienniki szalały. Najważ- 
niejsze wypadki poszły w kąt, wyparie 
przez tę sensację. 

ANNA SAGEN. 

Opisując śmierć bandyty ujawniono 
m. in., że zdradziła go, wydała policji — 
jego kochanka, Anna Sagen, tajemnicza 
„Czerwona Anna", zwana tak z powodu 

"czerwonych sirojów, za którymi. przepa- 
dała. 

Anna była kochanką Dillingera od 
wielu lał. Kiedy go poznała, późniejszy 
krwawy zbój należał jeszcze do uczci- 
wych ludzi, pracował na skromnej posa- 
dzie i choć zarabiał nie wiele, utrzymy- 

wał swoich słarych rodziców. 

CO PCHNĘŁO DILLINGERA NA DROGĘ 
WYSTĘPKU. 

Na drogę występku zepchnął go nie- 
szczęśliwy przypadek. W firmie, w której 
pracował, popełniono kradzież. Podejrze 
nie padło na niego. Napróżno zaklinał 
się, że ma czysłe sumienie; sąd uznał go 
za winnego j skazał. 

Połem wyszło na jaw, że isłołnie za- 
szła iu fatalna pomyłka. 

Dillinger nie przebaczył społeczeńsi- |. 
wu krzywdy, kłórą mu wyrządziło. Po- 

- przysiągł zemstę. Kiedy wyszedł z wię- 
zienia był już całkiem innym człowie- 
kiem. 

, Musiał jednak mieć wrodzone skłon- 
ności i zdolności do zbrodniczej „robo- 

fy”, gdyż wkrótce zajął czołowe „stano- 
wisko” w świecie przestępczym. 

ANNA SAGEN NA CZELE BANDY. 

Powinęła mu się noga. wpadł w. ręce 
policji I znowu znelazł się za kratami. 
Niedługo tam przebywał. Anna Sagen, 
wówczas jeszcze wierna kochanka, nie 
opuściła go w nieszczęściu, słanęła na 
czele jego bandy i zorganizowała jego 
ucieczkę. 

Wydostawszy się z więzienia Dillin- 
ger popełnił szereg nowych zbrodni, któ 
re rzuciły klady strach na całe Słany 
Zjednoczone. 

Wreszcie uznał, że dość już się na- 
pracował, i postanowił wycofać się ze 
zbrodniczych interesów. Mógł sobie na 
ło pozwolić: miał już ogromny majątek. 
W r. 1930 opuścił Słany Zjednoczone i 
przeniósł się do Kanady z kochanką 
i synem, małym Johnem. 

ZNOWU ZŁY DUCH. 

Przez kilka lat pędził w Montocalu 
spokojny żywot reniiera. Nagle zły duch 
znowu go opęłał. Tym razem kazał mu 
zadrzeć nie z całą potęgą pańsiwa, lecz 
— z kochanką. Okazało się, że to jest 
niebezpieczniejsze. 

Pewnego dnia Dillinger porzucił ko- 
chankę i syna i wyjechał do Chicago. 

"Anna Sagen, oszalała z zazdrości, po- 
dążyła za nim. Odnałazła go — w to- 
warzystwie innej kobiety! | wydała na 
niewiernego — wyrok śmierci. 

WYROK ŚMIERCI. 

Nazajutrz, kiedy Dillinger wychodził 
z kina, jakaś kobieta, stojąca przed wej- 

ściem, upuściła iorebkę. Natychmiast cza 
łujący policjanci zasypali groźnego ban- 
dytę gradem kul. Nie próbowali areszto- 
wać zbrodniarza, nie wezwali go do pod 
dania się lecz od razu bez uprzedzenia, 
strzelali jak do psa. Kobietą była „Czer 
wona Anna“, КЮга šledzita Dillingera i 
zawiadomiła policję, gdzie gangster się 
znajduje, a upuszczenie torebki było 
umówionym sygnałem. 

JUDASZOWE SREBRNIKI. 

Za tę zdradę mściwa kochanka otrzy 
mała 15 tys. dolarów. 

Nie wiele miała pociechy z tych pie- 
niędzy. Banda Dillingera i cały świat 
podziemny, dowiedziawszy się. kło wy- 
dał „króla gangsterów”, posłanowiły, že 
zdrajczyni zapłaci za to życiem. Śmierć 
za śmierć. 

„Czerwona Anna” nie zaznała odłąd 
chwili spokoju. Nie liczyła na opiekę po- 
licji, która zreszłą sama jej oświadczyła, 
że nie potrafi jej ochronić. Próbowała 
ukryć się przed mścicielami wraz z sy- 
nem, dzieckiem człowieka, którego za- 
biła, uciekła z Chicago da Nowego Jor- 
ku, gdzie zamieszkała pod fałszywym 
nazwiskiem. Niedługo łudziła się nadzie- 
ją, że zmyliła pogoń. Wkróice przeko- 
nała się, że ją wyłropiono. Wówczas, w 
przystępie jakiejś desperackiej odwagi, 
rzuciła wyzwanie prześladowcom i pod 
własnym nazwiskiem otworzyła klub noc- 
ny. Prowadziła go tylko trzy dni. Trzeciej 
nocy włargnęli do niego gangsterzy, któ 

  

  
  

rzy zniszczyli cały lokal. Ale Anna cu- 
dem uszła śmierci. 

BEZSILNA POLICJA. 

Policja, czując się bezsilną, a uważa- 
jąc, zupełnie słusznie, że zabójstwo An- 
ny Sagen kompromiłowałoby władze 
bezpieczeństwa, wpadła na myśl pozby- 
cia się tego ciężaru. Można to było uczy 
nić, ponieważ „Czerwona Anna” nie jest 

obywałelką Stanów Zjednoczonych, lecz 
cudzoziemką (Rumunką). W r. 1935 wy- 
dalono ją ze Słanów Zjednoczonych. 

NIGDZIE NIE MOŻE ZAZNAĆ SPOKOJU. 

Anna Sagen wyjechała do Europy. 
Zamieszkała w głuchej mieścinie w Ru- 
munii. Ale i tu ją wytropiono. W 1935 r. 
gangsterzy porywają jej syna Johna, jed- 
nak kobiecie, która tyle przeszła, udaje 
się zdobyć syna z powrołem. Ucieka- 
wraz z nim. W Budapeszcie Anna Sagen 
poddaje się okrutnej operacji. Chirurdzy 
pokrywają jej twarz zmarszczkami i bliz- 
nami. Mimo tych zabiegów znowu Anna 
Sagen zostaje wytropiono i rozpoznana 
przez mścicieli. Z Budapeszłu „Czerwona 
Anna” przenosj się aż do.. Egipłu, w 
nadziei, że łu będzie miała upragniony 
spokój. Znowu jednak myli się. I tam ją 

wykryto. 
Osłainio Anna Sagen wraz z synem 

zniknęła z Egipiu. Nie wiadomo, czy 
znowu zmieniła „miejsce pobytu” ucie- 
kając przez prześladowcami, czy łeż po 

prosiu wpadła w jch ręce? 

Polisa Towarzystwa Ubezpieczeń 

„SILESIA“ S. A. 
est gwarancją 

solidnej likwidacji szkody 
1 szybkiej wypłaty odszkodowania 

Tęsknota za cywilizacją 
Rodowify Amerykanin, porucznik lot- 

nictwa, Lambrechi, należał do ekspedycj, 

która dokonywała poszukiwań za zagi- 
nioną lotniczką i rekordzistką Amelią 
Earhart. Porucznik Lambrecht otrzymał po 
lecenie oblałtywania wysp położonych 

na południe od równika. 
Podczas jednej z iakich wypraw por. 

Lambrechi zmuszony był lądować na ma- 
łej wyspie, należącej do archipelagu Fe 
niksa. Kiedy aparat osiadł na polanie, 
podbiegło do niego człerech ludzi po- 
dobnych raczej do potworów. Pokryci 
gęstym włosem mieszkańcy wysp, czynili 
wrażenie nowoczesnych Robinsonów rzu 
conych przez los na pustkowie. 

W trakcie rozmowy okazało się, że 

człerej mieszkańcy wysepki władają do- 
brze angielskim i pochodzą z Glasgow. 
Przed trzema lały wybrali się w podróż 
naukową jako bołanicy do obszarów pod   

W rezulłacie swej wy- 
prawy posłancwiii zerwać wszelkie kon- 
takty z cywili ją | zamieszkać na wy- 
sepce. Na ogół dziki żywot, jaki prowadzi 
li w tym czasie, dał im, jak oświadczyli, 
wielkie sukcesy naukowe, poczynili bo- 
wiem szereg cennych doświadczeń i ba- 
dań. Na brak żywności, szczególnie owo 
ców, też nie mieli potrzeby nigdy na- 
rzekać, jednakże wyrośli na gruncie po- 
trzeb cywilizacyjnych, nie mogli już po 
kilku miesiącach znaleźć spokoju. Usła- 
wicznie wierzyli, że musi nadejść chwila, 
kiedy zosłaną wyrwani z fego ośrodka 
samołności i prymiływu. Chwila ta nade- 
szła po czterech lałach. Porucznik Lam- 
brecht powróciwszy da San Francisca za- 
alarmował miejscowy konsulat angielski, 
który wysłał na wyspę samolot pasażer- 
ski po nieszczęsnych starych  Robin- 
sonów. 

zwrolnikowych. 
   

  

Sprzedawczyni zapałek 
Ktokolwiek odwiedzał londyński teatr 

Gaiety, ten natrafiał w drzwiach wejścio- 

wych na ubogo odzianą staruszkę, sprze- 

Gającą zapałki, Zaintrygowany reporter jed- 

nego z dzienników postanowił zwrócić s'ę do 

niej z zapytaniem o szczegóły z jej życia. 

W żebraczą suknię ubrana staruszka na 

razie odmówiła dzienikarzowi udzielenia ja- 

kichkolwiek bądź wiadomości o sobie, lecz 

po kilkakrotnych prośbach i namowach opo 

wiedziała bogatą historię swego życia. 

Przed 30 laty nazwisko słynnej artystki 

scenicznej Katarzyny Foote wymawiał każ- 

dy londyńszyk z uwielbieniem. Nazwisko to 

na'eżało do niej, dziś ubogiej i nędznej sprze 

dawczyni zapałek. Sława i powodzenie były 
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TLENOWE 
PIANKOWE 

е 

ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 

IRYGACJE i PLUKANIA JELIT. 
ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA. 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 
PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Inform: Dyrekcja Zakładu I Komisja Zdrojowa w Druskienikach, Związek 
Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i zagranicą   

ccdziennym zjawiskiem w jej życiu. Do wień 
ca wawrzynów przybył potem nowy, uzyska 

ia bowiem bogaty spadek, który umożliwił 
jej kupno luksusowej willi w Monte Carlo 

Przebywając na lazurowym wybrzeżu za- 

pragnęła użyć hazardu. To było jej zgubą. 

Kasyno gry pogrążyło ją w otchłani nieszczę 

ścia. Kiedy zachorowała ciężko, odsląpili ią 

przyjaciele. Niemal umierająca przebywała 

w jednym z przytułków na peryferiach sto- 

Icy. 

Obecnie korzysta w dalszym ciągu z łas- 

kawego dachu przytułku, lecz musi na swe 

uirzymanie zarabiać mozolną pracą i wy- 

czekiwaniem, przed -hallem teatru, do któ- 

rego wchodziła ongiś w blasku sławy i w 

deszczu róż. Dziś odwróciła się karla i w 

znojnym trudzie wieczora gra prawdziwą 

rolę... sprzedawczyni zapałek: 

Gdzie pilą nalwięcej 
piwa P 

W Monachium? Nie. Miastem, które 

konsumuje największe iłości piwa nie jest 
stolica Bawarii, ale Bamberga. W Mora- 

chium wypada na głowę 166 lifrów piwa 
rocznie, W Bamberdze konsumuje się 
rocznie až 185,9 It. piwa na głowę. Na 
drugim miejscu idzie Monachium, trzecie 
zajmuje Regensburg (164 It), na czwartym 
Norymberga (155 It). 

Warto dodać, iż Bamberga jest ni 
tylko miastem piwoszów. Prześliczne 

Średniowieczne miasto słynie również z 
róż i ogrodów. 

Pierio aczki na Kube 
HAWANA (Kuba) (Pat) — Wiościanka 

Maria Vega Cruz, zamieszkująca w m. 

Sora w prowincji Pinar del Rio, powiła 

pięcioraczki: 4-ch synów I córkę. Wszy 

scy mają się dobrze, 

ŻART NA STRONE. 

HIERONIM: Oio przybyłem do Depar- 
iamentu Sło Siedemnastego Królew- 
kiego Urzędu do  Rozpatrywania 
Spraw Pilnych. Serce mam złamane. 
Pragnę pozbawić się życia wystrza- 
łem z rewolweru. Wrodzone poczu- 
cie lojalności obywatelskiej nie po- 
zwala mi jednak użyć broni bez po- 
zwolenia na nią. Zjawiłem się więc 
łutaj, by zadość uczynić wymaga- 
nym formalnościom. Ach, Joanno, 
Joanno, jakiż warłościowy człowiek 

ginie przez ciebie. 
Właśnie zbliża się do mnie miły sta- 
ruszek woźny w purpurowym unifor- 
mie ze srebrnymi guzikami. Jako wzo 
rowy  inłeresanf muszę się zwrócić 
doń po informacje. 

Miły staruszku — woźny w purpuro- 
wym uniformie ze srebrnymi guzika 
mi, czy trafiłem do  Deparłamentu 

Sło Siedemnastego Królewskiego U- 
Urzędu do rozpafrywania Spraw Pil- 
nych? 

MIŁY STARUSZEK WOŹNY: Wiadomo. 
HIERONIM: Do którego więc okienka 

mam się zwrócić w sprawie pozwo- 
lenia na broń? 

MIŁY STARUSZEK WOŹNY: Tak zna- 
kiem łego chcesz pan pozwolenia 
na broń otrzymać, 

HIERONIM: Tak jest, jaknajprędzej. 

MIŁY STARUSZEK WOŹNY: Isz ty, cze- 
go zechciał. A pocóż panu ła pozwo 
leńnia? Na polowania, ci co? 

HIERONIM: O nie, chodzi mi o pozwo- 

lenie na rewolwer. W zamiarach sa- 
mobójczych. 

MIŁY STARUSZEK WOŹNY: Na rewol- 
wer w zamiarach samobójczych? 
Tak u nas łakiego okienka niema. 
Musi eo na drugiej piętrze. 

HIERONIM: Z drugiego piętra właśnie 
fułaj mnie skierowano. 

MIŁY STARUSZEK: Nu iak coż. Idź pan 

łeraz znowu na druga piętra i po- 
wiedz, że skierowali z pierwszej. 

HIERONIM: Widzi pan, kochany staru- 
szku w purpurowym mundurze ze 
srebrnymi guzikami, mnie się sira- 
sznie śpieszy, może jednak da się 
ło tutaj odrazu załatwić. Przecież 

na drugim piętrze z pewnością mnie 

tu znowu przyszłą. 

MIŁY STARUSZEK: Bardzo możebnie, 
co przyszło. U nas feraz znakiem te 
go naukowa organizaćja pracy za- 
prowadzona. Musowo trzeba pocyr- 
kułować irocha od okienka do okien 
ka. Nu, ale, że panu śpieszy sień, to 

ja panu rada dobra dam. Idź pan 
i popukaj w ła furłeczka, w ta okien- 
ka znaczy sień numer łysiąc dwana- 
ście. Chiba panu łam rada jaka 
dadzo. 

HIERONIM: O dziękuję stokrotnie. Masz 
fu kochany słaruszku woźny drach- 
mę i kilka drażetek eukalipiuso- 
wych... Joanna tak je lubita..: | 

MIŁY STARUSZEK: Coż za drachma, 
dzieńkuję, a landrynków fo ja nie 
lubia. Nadłoż w gardła szczypio. 

HIERONIM: (puka do okienka nr 1012). 

PANIENKA Z OKIENKA: W sprawie? 

HIERONIM: Pozwolenia na broń, rewol- 
wer najchętniej typu  brauning, w 
zamiarze samobójczym z powodu 
miłości. 

PANIENKA; To nie tu. Okienko 1015. 

HIERONIM: Dziękuję pani. (Puka do 
okienka 1015). 

PAN Z OKIENKA: Co? 

HIERONIM: Ubiegam się o pozwolenie 
na broń, rewolwer, najchęlniej typu 
brauning w zamiarze samobójczym 
z powodu zawiedzionej miłości. 

PAN Z OKIENKA: Okienko 1021. 

HIERONIM: Dziękuję. (Puka). 
PANI Z OKNIENKA: Jak? 
HIERONIM: Ubiegam się o pozwolenie... 
PANI: Okienko 1012. 

HIERONIM: Ja fam już byłem. 
PANI: Więc po co pan puka do mnie? 
HIERONIM: Ta panienka odesłała mnie 

do okienka 1015. 
„ PANI: To nie moje okienko. 
HIERONIM: A ten pan odesłał mnie do 

pani. 

PANI: No więc dobrze; a ja pana od- 
syłam do okienka 1012. Czy nie 
jasne? (Puka do okienka 1012). 

PANIENKA Z OKIENKA: W sprawie? 
HIERONIM: Ubiegam się o pozwolenie 

na broń, rewolwer, najchętniej typu 
brauning w zamiarze samobójczym 
z powodu zawiedzionej miłości. 

PANIENKA: Proszę złożyć podanie i 
przyjść za tydzień. 

HIERONIM: Ależ proszę pani, mnie cho- 

dzi o pośpiech, ja nie mogę tak 
długo czekać, ja chcę dziś, odrazu... 

PANIENKA: To irzeba bylo panu przyjść 
dwa tygodnie temu. 

HIERONIM: Ale włedy mi nie było tego 
po!rzeba... Wtedy moja Joanna... 

I PANIENKA: Czy umie pan czyłać? 

          

Hieronim chce się strzelać 
(£.agment radiodramatu) 

W URZĘDZIE 
HIERONIM: Tak jest, proszę pani. 5 
PANIENKA: Więc niech pan przeczyła 

ogłoszenie na ścianie, 
HIERONIM: „Pięć strzałów ku chwale 

Ojczyzny...” Proszę pani mam nadzie 
ję, iż mi jeden wystarczy. 

PANIENKA: Nie to ogłoszenie. Obok. 
HIERONIM: „Kawa Hag wzmacnia ser 

ce...”. Mego serca nie wzmocni.:: 
PANIENKA: | nie to także. Jeszcze bar 

dziej na lewo. 
HIERONIM:  „Załałw sprawę i žeg- 

naj”. To? 
PANIENKA: Tak, to. Więc niech pan 

mnie już pożegna. 

HIERONIM: No dobrze, ale ja swojej 
sprawy nie załatwiłem. 

PANIENKA: No więc niech pan daje po- 
danie. 

HIERONIM: A kiedy mi je pani załatwi? 
PANIENKA: Za tydzień. 
HIERONIM. Więc za tydzień, pożegnam 

panią. 
PANIENKA: To może jufro. 

HIERONIM: Czekam do jufra przy pani 
okienku. 

PANIENKA: Ach, jak pan mi przeszka= 
dza w urzędowaniu. Dołąd jeszcze 
herbaty nie wypiłam. Niech mi pan 
daje podanie, zrobię panu dziś. 

HIERONIM: Proszę. : 
PANIENKA: A gdzie załączniki? 
HIERONIM: Jakie załączniki? 
PANIENKA: Świadectwo moralności? 
HIERONIM: A może być z przed dwóch 

miesięcy? 
PANIENKA: Może. Niech pan daje. 
HIERONIM: Nie mogę. Nie mam. 
PANIENKA: Więc nic z tego. 
HIERONIM: Ależ proszę pani, niech się 

pani zlifuje nade mną. Tak mi się 
śpieszy. 

PANIENKA: A świadectwo szczepienia 
ospy pan ma? 

HIERONIM: Nie. : 
PANIENKA: Trzy uwierzytelnione fofo- 

grafie? = 
HIERONIM: Nie. 

PANIENKA: Życiorys? 
HIERONIM: W tej chwili napiszę. Mój 

życiorys jest tak krótki: urodziłem 
się, żyłem, kochałem, umieram... 

PANIENKA: A curriculum vitae? 
HIERONIM: To przecież fo samo. 

PANIENKA: Mnie pań będzie uczył. Mus 
si być curriculum viłae, a osobne 

życiorys. . 
HIERONIM: | co jeszcze? 
PANIENKA: Kwesłionariusz, a 
HIERONIM: Z jlu pytań? > 
PANIENKA: Teraz stosujemy skrėcon' 

23 pyłania. ® 
HIERONIM: Dziękuję pani. Й 

PANIENKA: Odchodzi pan? 

HIERONIM: Tak jest. To ponad moje sl- 
ły, O Joanno, Joanno, jak ja przeż 
ciebie cierpię. 

Teodor Bujnicki. 
BET TSRS SEK 

Notatki wileńskie 

Ziunia pisze korespondencję 
z Wilna 
MOTTO: 
W. rozmaitych „kurierach 

warszawskich" i _ „poloniach* 
raz po raz pojawiają się brednie, 
nazywane _„korespondencjami 
własnymi z Wilna"... 

Od czego zacząć? Ach rzecz znana — 
od t. zw. lingwistycznych danych: 

Wilno, miasto najdrožejsze, 

woł, gdzie ludzi najfajniejsze, 

wyszłam na spacer wieczorowo poro, 

kumoweczka Józefowaczka tutejszości 

wzoren.., 
Petem — 

o restauracji, w której kurczuki z kom- 

potem... 

kowi (tak!) uczciwość z oczu bije. 

Zamkowa w drzew ziełonych spłotach, 

w kochanejWilence księżyc wodę pije... 

    

  

A jeszcze: miasto na wzgórzach, 

całe w blaskach słońca się nurza — 

tradycja, zaułki,tu filomaci i filareci, 

   szępczą o wi 

  

szczu — poecie... 

nadmieniona tradycja z nowoczesnością się 

łączy, 
a więc trzeba wzmiankę zakończyć 

o nowoczesnym „łukiskim klozecie! 

jwm. 

Na dyr. Szpakiewicza 
Tak go przytłoczył „nowych zajęć ogrom“, 

że się rozzłościł i zrobił wśród aktorów 

pogrom. 

Q gruźlicy 
7 la strach budzi — 

każdy przyzna rację 

Zżera nietylko pojedyńczych ludzi, 

  

ale i organiz 

Materiały do „Żariu na stronie" nale 
ży nadzyłać na adres redakcji „Kurjera 

Wileńskiego” dla Anaiola Mikułki. 
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 Mauzeleu ró 
w podziemiach KaBlicy św. Kazimierza 

śpieszonym tempie. W listopadzie 

  

ews Ki EWVklęsły szlif 
i idealnie równa 

  

Prace nad wykończeniem wnętrza Mau- 

  

zcleum królewskiego weszy w nowe sta- 

dium, pozwalające przypuszczać, że wkrótce 

dobiegną one końca i prochy Aleksandra 

Jagiellończyka, Barbary Radziwiłłówny oraz 

Elżbiety Habsburżanki podobnie jak i urna 

z sercem Władysława IV znajdą dostojne 

miejsce wiecznego spoczynku. 

Skończy się wówczas nareszcie rozpoczę- 

ta przed wiekami tułaczka szczątków kró- 

lewskich z krypty pod kaplicą Niepokala- 

1ego Poczęcia do podziemi kapiicy św. Ka- 

zimierza, stamtąd znowu do małej, niepo- 

zornej krypty, gdzie w czas'e „potopu”* mo- 

skiewskiego za Jana Kazimierza ukryto je 

przed profanacją i gdzie zamurowane prze- 

trwały trzy stulecia bez mała. Podczas prze- 

budowy katedry w 

XVIII w. Gucewicz do nich nie dotarł. 

W latach niewoli tradycja uporczywie 

powtarzała wersję, również 

przez niektórych historyków, że w podzie- 

mucch kaplicy św. Kazimierza znajdują się 

prochy królewskie. 

Pamiętamy powszechną konsternację, gdy 

podczas badań, przeprowadzanych nad fun- 

damentami bazyliki po powodzi 1931 roku, 

okazało się, że pod kaplicą św. Kazimierza 

znaleziono jedynie szczątki urn z sercem 

Władysława IV. Szukano po innych znacz- 

niejszych kryptach i wreszcie zwątpiono, by 

się one w ogóle znalazły. Tym większą sen- 

sucję wywołało dokonane przez arch. J. 

Peksze w dniu 21 września t. r. odkrycie. 

W zamurowanej na głucho krypcie u wejś- 

eia do prezbiterium odnaleziono szczątki 

królewskie, a zachowane tabliczki z napi- 

sami uchyłały wszełkie wątpliwości. 

Należało pomyśleć o mauzoleum godnym 

tych prochów, Komitet Budowy Mauzoleum, 
który wkrótce s'ę ukonstytuował, za jedyne 

miejsce właściwe uznał podziemia kaplicy 

św. Kazimierza, a ówczesny kierownik robót 

restauracyjnych w Bazylice, zmarły przed 

kliku laty prof. Juliusz Kłos, sporządził pro- 

jekt mauzoleum 
Wg. pozostawionych przez | of. Kłossa pla- 

nów została zbudowana przez inż Wąsowi- 

ostatnim ćwirówieczu 

zanolowaną 

  

Objawy wyczerpania 

w czasie upałów — 

unużenie, apatja, niechęć do 

pracy ustępują jeśli pije się 
maltynę na zimno. Oro- 

maltyna na zimno niezrów- 
nany napój odżywczy w do- 
mu i przy praey, wzmaenla 
1 orzeźwia, tworzy energję. 
Qvomatlyna na zimno przy- 
rządza się łatwo i szybko 
w Qvemixie (specjalny ku- 
bek bakeliiowy z zamknię- 
ciem — do nabycia z Ovo- 

maltyną). 

ФуомАщие 
Piszą do nas 

  
  

cza betonową krypta. Potem na czas dłuższy 
nastąpiła przerwa, 

Obecnie Komitet przystąpił do wznowie- 
nia prac. Plan prof. Kłosa ze wzgłędów ech 
nicznych musiał ulec pewnym modyfikacjom 
i uzupełnieniom (nie przewidywał on całko- 
witego wykończenia wnętrza). Komitet Bu- 
dowy Mauzoleum przyjął projekt inż. arch. 
Stanisiawa Bukowskiego, uwzględniający cał 
kowite wykończenie wnętrza zarówno samej 
krypty jak i organicznie z nią związanych 
części dojścia do mauzoleum. 

Korzystając ze spotkania autora projektu 
na terenie bazyliki, zwróciłam się do niego 

z pytaniem: 

Jak będzie wyglądało wnętrze 
krypty i jej otoczenia? 

P. arch. Bukowski wprowadza 
mię do sklepionej wnęki pod ołta- 
rzem wikariackim, słabo oświetlonej 
niedużym okienkiem. 

(O wnęce tej po dziś dzień poku- 
tuje wśród nieświadomych rzeczy 
przeświadczenie, że ongiś płonął tu 
święty znicz). 

— Tutaj będzie kapliczka, z ołta- 
rzem umieszczonym w ścianie zew- 
nętrznej pod okienikiem. 

Wąski, miski korytarz betonowy 
prowadzi w dół, do przedsionka ma- 

uzoleum. 
— Schody te — wyjaśnia mój roz 

mówca — będą mroczne, naslrojowe 
oświellone za pomocą ukrytych w 
stopniach lampek. Zakończone zosla- 
ną masywnymi drzwiami kutymi z że 
laza, oddzielającymi je od 

przedsionka mauzoleum. 
Wchodzimy do wnętrza przedsion- 

ka. Zwracam uwagę na cztery wnęki 
w ścianach. 

— Jak zostaną one wykorzysta- 
ne? 

— Jest to najwłaściwsze miejsce 
na tablice lub płaskorzeźby, wiążące 
teraźniejszość z dawno minioną prze 
szłością Wilna. Wobec niedużych roz 
miarów wnętrza, jedna lampa umiesz 
czona pod samym sklepieniem dosta- 
tecznie je rozjaśni, uwypuklając jego 
kształt architektoniczny. Ściany, po- 
dobnie jak i ściany korytarzy zostaną 
pokryte wysokogatunkowym  tyn- 
kiem. 

Senodzimy niż j jeszcze, do właś- 

  

  
ciwego mauzoleum, 
najniższym poziomie. 

— Stopnie te, oddzielone od przed 
sionka żelazną kratą — objaśnia arch. 
Bukowski — nie będą miały własne 
go oświetlenia. Rozjaśniać je będzie 
biask, padający z przedsionka oraz 
z mauzoleum. 

— Rozumiem, efektowne a orygi- 
nalne rozmieszczenie świalła ma się 
przyczynić do podkreślenia trzech 
części całości (kapliczki, przedsionka 
oraz właściwego mauzoleum). 

— Właśnie. Korytarzyk między 
przedsionkiem i mauzoleum będzie 
№ККо zaciemniony, 

W Mauzoteum Królewskim 

o powierzchni 10X10 m*, położonym 
pod kaplicą św. Kazimierza, sklepie- 
nie wspiera się na czterech słupach, 
dzielących całość na dziewięć pó!. 
Przy ścianach widzimy takież 
słupy, dźwigające sklepienie. Wilgoci 
piawie się nie odczuwa (w dawnej 
krypcie stała tu woda). Betonowe 
ściany są zimne, ponure. 

— Jak będzie wyglądało wnętrze 
po wykończeniu? . 

— Tym samym kształtom nadamy 
życie przez oświetlenie i barwę, Czte- 
ry łampy umieszczone na metalo- 
wych talerzach, ukrywających świat- 
ło, rozjaśniać będzie wnętrze, uwy- 
pukłając -jego zarysy archit ktonicz- 
ne i grę kolorów. Tynk szaro-srebrzy 
sty w sklepieniach, okładzina ścienna 
z kremowego piaskowca, słupy i pół- 
słupy z czerwonego granitu, posadz- 
ka z granilu czarnego (wzdłuż 
ścian i dokoła słupów) oraz czerwo- 
nego (pola środkowe) — oto obraz 
całości wnętrza. Uzupełni go ołtarz 
lub klęcznik pośrodku i ławy przy 
ścianach z czarnego granitu. Sarko 
fagi królewskie oraz urna staną w 
czterech polach narożnych. Na ścia- 
nach umieszczone zostaną iablice z 
brązu oprawne w kamień z odpo- 
wiedmimi napisami. 

— Więc gdy te wszystkie prace 
Gobiegną końca, Wilno będzie po- 
siadało mauzoleum królewskie godne 
dawnej stolicy. 

— Kiedy to nastąpi? 
— Roboty prowadzone są w przy 

położonego na 

  
Przed ważną decyzją 

Pieniądze dla Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych czy dla instruktorów gminnych 
Wiem, że w niedalekej przyszłości 

lada Powiatowa pow. wileńsko-troc- 
kiego ma rozstrzygnąć kwestię prze- 
znaczenia pewnej kwoty peniężnej na 
popieranie rolnictwa. Kto ją otrzyma? 
Okręgowe Towarzystwo Org. i Kółek 
Koln. czy też przeznaczona ona z0- 
stanie na utrzymanie agronomów —- 
instruktorów gminnych, kierowanych 
przez agronoma powiatowego? Wy- 
daje się, że nie może tu być dwóch 
zdań. Przekazać tę gotówikę należy 
na instruktorów gminnych! Dobrze 
by było, gdyby nasi rolnicy, mający 
doświadczenie i przygotowanie teore 
tyczne, wypowiedzieli się na ten temat 
na łamach pism codziennych, gdyż 

ruszona sprawa jest ważna ; w swo 
m dalszym biegu może mieć duże 

znaczenie. 
Agronom gminny, pracujący pod 

zwierzchnictwem agronoma powiato- 
wego, może dać bardzo duże korzyś- 
ci. Agronom gminny będzie stale na 
oczach wójła, samorządu gminnego 
i całego społeczeństwa, które nie po- 
zwoli mu nie pracować, będzie do- 
magać się stale konkretnych wyni- 
„ków tej pracy. Instruktor O. T. K. R. 

    

  

przebywający część swego czasu w 
centrali w Wilnie, ileż on czasu po- 
święci gmine, ilo goczin rocznie gos- 
podarzom udzieli? Niech spróbuje z 
ołówkiem w ręku wyliczyć ten czas. 
Instruktor gminny, przebywający na 
wsi, będzie wykorzystany przez miej- 
sccwą ludność nie tylko we dnie, ale 
często i w nocy. 

17-ty rok mieszkam stałe w gmi- 
nie turgielskiej i w żaden sposób nie 
mogę zacawycać się wynikami pracy 
T. O, i К. R. Będę bardzo rad, jeżeli 
dowien się co konkretnie zrobiono 
dla gminy? Wiem naprzykład dobrze, 
že inspvktor Teby Rolniczej p. Smolen 
kow z0i ganizowal kilka gospodarstw 
rolnych, uszczęśliwił ludzi, zrobił ich 
zamożniejszymi. Ale co ogół gminy 
ma z tego? 

Główną, moim zdaniem, obecną 
potrzebą wsi wileńskiej jest przy    
cie z pomocą skomasowanym gospo- ; 
darstwom. Zaczynają oni nowe ży- 
cie. Trzeba im ułożyć płodozmiany. 
Dobry płodozmian, porządek na polu 
—to pelna stodoła i spichlerz, dobrze 
wyglądający inwentarz i Ł d. W tym 
kierunku na terenie gminy turgiel- 

skiej co zrobił O. T. O, i K. R.? 
Dotychczas u nas pokutuje trój- 

połówka, wprowadzona jeszcze przez 
zakonników za czasów Bolesława 

| Chrobrego, kiedy to była stosowana 
„ gospodarka wyrębowa. Dziś gospo- 
darz koło chaty sadzi ziemniaki, a na 
krańcu swej kolonii sieje grykę. 

Instruktor przebywający w gmi- 
nie wczuje się j wniknie w potrzeby 
drobnego rolnictwa i przyjdzie mu z 

i pomocą. 

Gminny instruktor rolny powinien 
slanąć do pracy na wsi obok wójta, 
księdza, nauczyciela, lekarza. Jemu 
przypadnie, w udziałe podnieść do- 
brobyt wsi. 

Witold Skinder 
Czł. Rady Pow.   

  
  

trumny królewskie mają już stanąć 
w wykończomej krypcie. Ze względu 
na dokładność wykończenia jestem 
zdecydowanym przeciwnikiem tak 
szybkiego tempa pracy. Ale fundusze 
na ten cel są już wyasygnowame i po- 
śpiech jest z góry nakazany. 

— Ile wyniosą koszty? 

— Przewidziany kosztorys mieści 
się w ramach 50 tysięcy złotych. Jak 
zawsze, i tutaj mogą być pewne od- 
chylenia od tej normy. 

— Jak się przedstawia 
sarkofagów? 

— Na razie trudno coś konkret- 
nego powiedzieć. Komitet nosi się z 
zamiarem ogłoszenia konkursu, dalej 
sprawy pójdą zwykłym torem. 

Dziękuję p. architektowi Bukow- 
skiemu za otrzymane wyjaśnienia i 
oposzczam podziemia katedry. 

Maria Alexandrowiczówna. 

sprawa 

  

Kto się spóźni — przegra 
bwućdziesty lipiec się zbliża 

Były już takie wypadki, że podczas wa- 
kacyj lelnich grający na loterii już to w ogó 
le wstrzymywali się od gry, już to, wyje- 
<Fawszy na letnisko, zapominałi odnowić 
los de następnej klasy. I z miejsca zostali 
za to ukarani, gdyż właśnie na te niewyku- 
pione lub nieodnowione losy padły bardzo 
znaczne wygrane. Poprostu przypadek spła- 
tał figla. 

O takiej możliwości trzeba właśnie w tej 
chwili wszystkim przypomnieć, gdyż wkrót- 

ce, t. zn. 20 bm. rozpoczyna się już ciągnie- 
nie drugiej klasy loterii państwowej, 

Plan przewiduje wygrane po sto tysięcy. 
siedemdziesiąt pięć tysięcy, pięćdziesiąt ty 
sięcy, dziesięć tysięcy złotych i wiele innych 
Razem dziewięć tysięcy wy? anych na sumę 
1,692,450 złotych. 

Kto chce wygrać musi natychmiast zao- 
patrzyć się w łos, bo pozostało już tylke 
kilka dni czasu. 

Z muchą poleciało 150 zł. 
Władysława Dywirek była na spacerze 

w Ogrodzie Saskim w Warszawie, gdzie po- 
zrała się z jakąś kobietą i usiadła obok niej 

na ławce. Podczas rozmowy nagle nieznajo- 

ma chwyciła się nagle za oko, że jakoby 

wpadła jej mucha i poprosiła Dywirekową 

0 wyjęcie muchy rąbkiem chusteczki od 

ncsa. 

  

  

Dywirek spełniła życzen'e nieznajomej i 
oko zbadała, ale muchy nie znalazła, Nie- 

znajoma podziękowała jej za przysługę i szyb 

ko się oddaliła. Pc chwiń dopiero Dywirek 

stwierdziła,że nieznajcma skradła jej z to- 

rebki 150 złotych. Policja nstaliła, że pod. 

stępną złodziejką była niejaka Julia Glowac- 

ka, za którą wszczęto poszukiwania. 

OL 
a 
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Zagadkowa kradziež modeli futrzanych 
wartości 100 tys. złotych 

Do prokuratora Sądu Okręgowego w 
Warszaviie wpłynęło doniesienie kupca 
Czesława Sznajdrowicza, właściciela flr- 
my fufrzanej „Ourson* przy ul. Nowy 
Świat 45, który przed kilku miesiącami 
zakupił od przybyłego z Wiednia Henry- 
ka Lancbergera 38 modeli futer. 

Modełte zostały zdeponowane w obec 

ności świadków w opieczętowanych wa- 
lizach w firmie „I. Slepian“ przy ul. Bie- 
laūskiej 17. Kiedy Sznajdrowicz zgłosi! 
się po odbiór towaru, stwierdzono, że 
wszystkie walizy zostały poprzecinane 

i modele zginęły. Poszkoodwany oblicza 
straiy na przeszło 100 tys. zł. 

Syn wrzucił ojca do studni 
„Mieszkańcy wsi Wola Wierzbowska pod 

Warszawą żyją pod wrażeniem ohydnego 

zamachu na życie jednego z zamożniejszych 

gospodarzy tejże wsi. 

Gospodarz 76-letni Bernard  Marański, 

sprzedał kilka morgów ziemi. Przy podziale 

pieniędzy doszło do gwałtownej sprzeczki 

z synem, 29-lelnim Aleksandrem. Sędziwy 

gospodarz wyszedł w pewnej chwił do poblł 

skiej studni, by napić się wody. Skorzystał 

z tego syn, zbliżył się znienacka do ojca, 

schwycił go za nogi i wrzucił do studni.   
Na szczęście, świadkiem zbrodniczego za- 

machu był pastuch, który zaalarmował mie- 

szkańców wioski. Zbiegli się niebawem są- 

siedzi i wydobyli ze studni na pół żywegu 

starca, 

Oburzeni postępkiem wyrodnego syna, 

rzucili się do chaty Marańskich, wywlekli 

Aleksandra i zaczęli okladač go klonicami. 
Z rąk rozwścieczonego HUumu z trudem wj- 
rutowała go policja i po udzieleniu pierwszej 

romocy lekarskiej, osadziła w areszcie. 

„Kidnapperka“ w bialy dzien 
porwała dziecko w Katowicach 

Ogromne poruszenie wywołała w Ka- 
towicach wiadomość o porwaniu w biały 
dzień na ulicy 8-mio miesięcznego dzie- 
cka wraz z wózkiem. Oto p. Anna Barfu- 
szowa, żona urzędnika huty „Estory“ wy- 
słała służącę na spacer z dzieckiem. Gdy 
służąca w południe wracała do domu 
przystąpiła do niej na ulicy pewna ele- 
gancko ubrana pani, oświadczając, że p. 
Bartuszowa nagle zachorowała i wzywa- 
ją ją na górę. Nieznałoma zaoliarowała 
się przypilnować dziecko. Służąca nie 
przeczuwając nic złego, poszła do mie- 
szkania. Okazało się, że choroba była 
zmyślona. Gdy następnie służąca wraz ze 
swą panią wybiegły na ulicę nie było już 

py PERZUZEECZIEERCIAEJEJ ZREYEK PEBOI TRO RNOZYCEZOCJRROOWEKÓSETY ZO OWSEP I TRO RZE MRPO ZEGTYZ A 

Dyrekcja Gimnazjum im. Marii z Billewiczów 
Piłsucdskiej oraz Liceum w Baranowiczach 

podaje do wiadomości, że egzaminy wstępne do kl. 1, ILi III 
Gimnazjum oraz do kl. |-ej Liceum w terminie jesiennym, _ 

zaczną się 1 września b. r. o godz. 9-ej rano. į   

ani dziecka z wėzkiem, ani nieznajomej 

kobiety. 

Nienotowany w kronikach policji 
fakt kradzieży dziecka w Katowicach za- 
kończył się szczęśliwie. Wczoraj 15 bm., 
po godz. 9, obywatel Katowic, Ignacy 
Sladek „idąc z sąsiadem po terenie о- 
gródków działkowych, przy ul. Mickie- 
wicza, posłyszał kwilenie dziecka. Sia- 
dek znalazł dziecko zawinięte w dwa 
kawałki starego koca. + 

Siadek zabrał dziecko i zawiadomił 
natychmast policję, a !а ze swej strony 
doniosła pp. Byrusom, którym w tajem- 
niczy sposób ukradziono 8-miesięczną có 
reczkę Halinkę, o odnalezieniu dziecka. 

Rodzice rozpoznali w znalezionej 
dziewczynce swoją córkę. 

Przypuszczalnie kobieta, która skrad- 
ła dziecko odwiozła je do swego mles2 
kania, gdzie schowała skradziony wózek, 
a dziecko porzuciła na terenie ogrodów 
działkowych. Policja prowadzi dochodze 
nia, celem odszukania sprawczyni kra< 
dzieży dziecka i wózka. -
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2 naszych miejscowości letniskowych 

ЕБ РЕ Л Ф ЕЛ ВУ 
Kolejką z Dukszł jedzie się do Bra- . 

sławia niespełna trzy godziny. Kolejka 
wije się przez urocze miejscowości, prze 
chodzące przez mosty, łączące niezliczo- 
ne jeziora pięknej Brasławszczyzny Dłuż 
szy przystanek wypada w Opsie. Ma się 
wrażenie, jeżdżąc tą linią, że ludziom i 
kolejee ma czasie nie zależy. Mówią na- 
wet, że jesli kłoś zdążyć nie może па 
stację kolejki, to telefonuje lub przysy- 
ła posłańca aby trochę na niego za- 
czekanQ... 

MIASTO—GMINA, 

Podjeżdżając do Brastawia z dała już 
widocana jest jedna. dzielnica zachodnia, 
nowo zbudowana. Wyróżniają się przede 
wszystkim murowane zabudowania staro- 
stwa, sądu, dom sportowy, kolonia urzęd 

nicza, przepęknie wśród lasu sosnowego 
położona. Dzielnica ta jaskrawo kontrastu 
je z drugą częścią miasta, również pięk- 
nie wśród zieleni położoną, z której 
wdzięcznie wychylają się białe kominy 

drewnianych na ogół domostw. Ulice 
idą wzdłuż wielkiego kopca między je- 
ziorami Drywiały i Neśpisz. Jest to t. zw. 
dziełnica handlowa Brasławia. I tu widać 
szereg domów murowanych, które po- 
wsłały w osłatnim dziesięcioleciu. Są to 
„przede wszystkim kamienice urzędów skar 
bowych oraz spółdzielni „Rolnik”, 

Mlasło Brasław liczy obecnie około 
5000 mieszkańców i jest pewnego rodza- 
ju curiosium wśród większych miast Wi- 
leńszczyzny. Jest ono bowiem jedynym 
miastem powiatowym, nie posiadaiącym 
magistratų, jest jedynie siedzibą gminy, 

Brasław i Brastawszczyzna rozwijają 
się gospodarczo coraz lepiej. Na czele 
powiału słoi energiczny gospodarz p. 
słarosta Trylek. Wydział Powiatowy po- 
sada elektrownię, betoniarnię, 'ceqielnię, 
szpitei- i In. instyłucje użyteczności. Mie- 
szkańcy miasta wielce sobie chwalą go- 
spodarkę powiatu. 

GÓRA ZAMKOWA. 

Pamiątką historyczną -Brastawja jest 
Góra Zamkowa z dala widoczna. Znajdu- 
je się na niej od strony zach. pomnik 
i krzyż na grobie Stan. Narbutła. Dawniej 
na tym miejscu słać miała datarnia, wska- 
zująca drogę żeglarzom. na jeziorach 
brasławskich. Tu, na tym wzgórzu, które 
ze względu na swoje położenie między 
jeziorami posiadało świetny charakter 
obronny słał dawniej zamek warowny, z 
wałami ziemnymi i wjazdem,  kłórego 
miejsce widać jeszcze po dziś dzień. 
Wkoły Góry Zamkowej grupują się nędz- 
ne chałki mieszkańców o brudnych pod- 
wórkach. O zamku na fej górze mamy 
pierwsze wiadomości z XVI w., w końcu 
XVIII w. był już ruiną. 

JEZIORA BRASŁAWSKIE. 

Jeziora brasławskie ze. swymi licznymi 
załokami rok rocznie ściągają rzesze tu- 
rystów 1 kaiakowiczów z całej Polski. 
jednak przyznać należy, że obecne je- 
ziora wkoło Brasławia sprzwiają wraże- 
nie smutne. Brak żywszego pułsu fał, pla 
ży i rzesz kąpiących się. Mieszkańcy mia 
sła powiadają, że dawniej tak nie było: 
dawniej bowiem jeziora z południa. j pół 
nocy sięgały do zabudowań mieszkal- 
nych. Wskuiek przeprowadzonej melio- | 
tacji jeziora się obniżyły, zostawiając da 
leko dawne swe malownicze brzegi, a 
dawne dno, zwłaszcza jeziora Drywiaty, 
pokryto się zielenią i kałużami. Jeziora” 
posmujniały... Jest to „odwrotna 
melioracji. 

strona" 

  

  

Mimo wszystko przybywają tu letnicy, 
kajakowicze, rozkładają się obozy dru- 
żyn harcerskich, wypoczynkowe a przede 
wszystkim rok rocznie przybywa fu na 
obóz Centralny Instytut Wychowania Fi- 
zycznego z Warszawy. Popularnie zwani 
ncifiści į cifistki“, ożywiają podczas mie 
sięcy letnich monotonię prowincjonalne 
go miasteczka. Miasto posiada 3 przysta 
nie, przy których słała słoj szereg ład- 
nych żaglówek i moc kajaków. Organiza- 
cja t instytucje skupiają się w szeregu 
klubów żeglarskich i sport wodny a prze- 
de wszystkim żeglarstwo ma fu wiele 
zwolenników. 

OKOLICE BRASLAWIA, 

Najpiękniejsza przechadzka z Brasła- 
wia, to droga do nadleśnictwa, na za- 
chód od miasła przez kolonię urzędni- 
czą. Przechodzi się obok pomnika Mar- 
szałka Piłsudskiego, wzniesionego stara- 
niem powiatu i społeczeństwa w ub. ro- 
ku. Wielki Marszałek z cokółu pomnika 
spogląda na jezioro Drywiały. Ze wzgórz 
za kolonią urzędniczą mamy przepiękny 
widok na miasto, jeziora i Górę Zam- 
kową. 

Nie mniej piękną i małowniczą prze- 

W Ejszyszkach spłoręły 
cenne tory 

W synagodze żydowskiej w. Ejszysz- 
kach -(pow. lidzki) wskutek pozosławie- 
nia niezgaszonych świec zapaliła się 
szafka ze slarymi księgami-antykami i za 
nim sposłrzeżono pożar, szafka spłonęła. 

Oprócz słarych ksiąg znajdowały się 
w szafce i spłonęły dwie bardzo stare 
tory talmudyczne, których wartość oblicza 
się na kilka tysięcy zł. Utrata tych tor 
wywołała w społeczeństwie żydowskim 
Ejszyszek i Lidy przygnębiające- wra 
żenie. 

Gajowy ciężko zranił 
` wieśniaką 

Gajowy fasów prywatnych folwarku 
Korsaki pow. lidzki) Władysław Mila- 
nowski, w czasie obchodu rejonu o go- 
dzinie 4 nad ranem spotkał wałęsającego 
się w lesie Winceniego Bohdanowicza, 
mieszkańca wsi Korsaki I postrzelił go 
z floweru. ь 

-Bohdanowicza odwieziono do szpiia- 

la w Ejszyszkach, gdzie lekarz stwierdził 
postrzał klaki piersiowej, zaliczając ranę 
do kategorii ciężkich. : ' 

Tio sprawy ustali policja w Ejszysz- 
kach, ktėra na polecenie wiceprokurtora 
15 rejonu w Łidzie, wszczęła dochodze- 
nie-karne przeciwko gajowemu. (b) 

NIE 
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| wewnętrzne, wytw.   
UNIKAIMY ХО 
== ODPIEGOW 

UCHRONI NAS KDEJMĄ 

„KURJER WILEŃSKI" z dn. 18 VH. 4937 

chadzkę odbyć możemy przechodząc 
przez miasto i udając się do Nowego 
Projektu i Zabornych Gumien. Od szosy 
ikaźnieńskiej droga wije się przez wzgó- 
rza zalesione, z których z poza drzew 

błyskają lustrzane tafle jezior Drywiaty 
i Cny, widać wzgórzysły i rozległy kraj- 
obraz, zatoki, a przede wszystkim malow 
niczą zatokę belmoncką. W tym uroczym 
miejscu mieści się dawna szkoła powsze- 
chna, w czasie lała spełniająca zadanie 
schroniska szkolnego  wycieczkowego. 
Stąd do Belmontu-majątku, ruin zamku i 
oryginalnego kościoła na piętrze ruin tyl 
ko 9 km. Przechadzka, którą odbyć moż- 
na w przeciągu pół dnia. Po drodze wi- 
dzieć można wspaniałą szkołę powsz. 
im. Marszałka Piłsudskiego, którą gmina 
brasławska i powiat w Achremowcach 
buduje. 

Tyle o Brasławiu i jego okolicy naj- 
bliższej. Dla chętnych dodamy jeszcze w 
sekrecie, że doskonałe obiady po cenie 
prawdziwie „rzysłępnej można zjeść w 
Kasvnie Urzędniczym. 

Brasław ma wszelkie dana ku temu, 
aby stać się pierwszorzędną miejscowo- 
ścią letniskowo-wypoczynkową naszych 
ziem bo: łu las, woda i swoboda. 

A. Wysocki, 

Nowa fabryka cukierków 
w Lidzie 

W ostatnich dniach uruchomiona zo- 
słała w Lidzie nowa placówka przemy- 
słowa, mianowicie fabryka cukierków. 
Fabryka zajęła lokal przy ul. pułku Su- 
walskiego 74, gdzie dawniej mieściło się 
kino „Małeńkie”, Ponieważ placówka ta 
przeniesiona została z Bieniakoń, część 
robotników zatrudnionych przy produk- 
cji cukierków wsBieniakoniach przyjecha- 
ła do Łidy, część zaś została w domu. 
W związku z tym kilkanaście robofnic z 
Lidy znajdzie tu zatrudnienie. Godzi sią 
zanotować, iż jest fo druga w tym roku 
powstała w Lidzie polska placówka prze 
mysłowa, produkująca różne gatunki cu- 
kierków. 

Onegdaj przeszła nad terenem po- 
wiatu słonimskiego burża, w czasie któ- 
rej od uderzenia pioruna spalily się staj- 
nia oraz szopa pod jednym dachem, Łu- 
kaszyka Grzegorza, m-ca wsi Przyboro- 
wa, gm. byteńskiej. W stajni została za- 
bita krowa. Od płonących budynków za- 
paliły się sąsiednie zabudowania Łuka- 

   

Młodzież polska z zagra- 
nicy nad jez. Narocz 
Wśród licznych obozów, kłóre rozbi- 

ły swoje namioty nad jeziorem Narocz, 

Obóz wędrowny młodzieży z za granicy. 
Są to uczniowie Polacy z Bytomia, Gdań 
ska, Berlina i Rumunii, 

Liczba uczestników tego obozu wy- 
nosi 33 osoby, Na czele stoi p. dr Wian- 
kowski z Łodzi. 

Szczara pochłania 
nowe of'ary 

Niedawno podawaliśmy o fragicznej 
śmierci mieszkańca Baranowicz Michała 
Kozakiewicza, który znałazł śmierć w nur 
tach Szczary. Obecnie otrzymujemy znów 
wiadomość o śmierci junaka Rusinka Eu- 
geniusza z junackiego hufca pracy, sta- 
cjonowanego w Dubiczach, gm. niedź- 

wiedzkiej. W niu 13 bm. zmęczony pra 
cą I upałem junak udał się na Szczarę, a 
by się wykąpać. Trafił na środku rzeki w 
matnię wodorostów, które mu skrępowały 
tęce | nogi. Po krótkiej walce pogrążył 
się w nurtach rzeki. 

 Zabłąkany gołąb 
nacztowy 

We wsi Żakościelcach, pow. lidzkie- 
go złapany został gołąb poczłowy woj 
skowy z obrączkami na obu nogach. 
Pierwsza obrączka ciemnofioletowa, dru- 

ga ciemnozielona i trzecia aluminiowa z 
godłem, literami i cyframi.   Zabłękanego ptaka przekazano wła- 

„dzom wojskowym w Lidzie. 

SARAOZ AB ERUCHIE 
maca tie wąćrobpeg 

Samozatrucie bywa przyczyną wielu do- 

iegliwości (bóle artretyczne, łamanie w koś- 
ciach, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, bółe | kazało, że zioła lecznicze 

| 
w wątrobie, niesmak w ustach, brak apety- | 
tu, swędzenie skóry, skłonność do .obstruk- * 
cji, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność 
dc tycia, mdłości, k obłożony). Trucizny 

zające się we własnym 
organizmie, zanieczyszczają krew, niszczą 
orgamizm i przyśpieszają starość. Wątroba 

  

    

    

    

  

i nerki są prganami oczyszczającymi krew 
isoki ustroju. 20-1einie doświadczenie wy- 

„Choleklnaza“ 
it Niemojewsltiego jako żółcio-moczo-pędne 
są naturitlnym czynnikiem odciążającym so- 
ki ustroju od trucizn własnych. Bezpłatne 
broszury otrzymać. niożna w „laboratorium 
fizjologiczno-chemicznym  „Cholekinaza* H. 
N'emojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5. 

  

szyka Teodora, wskutek czego spłonęła 

zwraca uwagę przybyły w dn. 12 bm. | 

Pioruny w pow. słonimskim 
wznieciły szereg pożarów 

ponadto stodoła i stajnia. 
W fymże dniu w czasie burzy spaliła 

się stodoła z tegorocznymi zbiorami sia- 
+ na Daniluka Mikołaja, zam. na kol. Ra- 
| chowicze, gm. czemerskiej oraz spłonęła 
od pioruna siodoła Jeremiajczyka Bory- 

| sa wa wsi Mołodowicze, gm. kozłowiec- 
| kiej. Straty znaczne. 
i 

     

Święciany 
— OBOZY HARCERSKIE 

skich rozbiły swe namioty w lesisty 

drużyn żeń- 

  

scowościach północnego pojezierz. św 
skiego. Dotychcz. : przybyło kilkanaście dru 
żyn z Pomorza, (Ter) 

— OBÓZ KAPELANÓW HARCERSKICH 
DRUŻYN został zorganizowany w okolicy 

Dukszt. Obecnie w obozie przebywa 94 księ- 

ży (Ter) 

l —.SPÓŁDZIELNIA MŁECZARSKA W 

PAUGIELISZKACH rozwija się w nienoto- 

wanym dotychczas t Obecnie codzien- 

nie okoliczni gospodarze dostarczają do 

sp-ni około .10,000 litrów mleka. 

projekt urządzenia napędu motorowego, 

gdyż siły rąk robotników nie są wysłarcza- 
(Ter) 

    

  

    empie. 

Istnieje 

jące. 

wiiejka pów. 
— Stypendysta gminy kurzenieckiej. 

Słypendium gminy kurzenieckiej zostało 
przyznane Eustłachemu Zgrundo, synowi 
drobnego rolnika ze wsi Ściebieraki. U- 
kończył on osłałnio 7 klas szkoły, powsze 
chnej w Kurzeńcu. Zgrundo największe 
zamiłowanie okazuje do rysunków. Z po- 
czątkiem roku wyjedzie on na naukę do 
Wilna, gdzie będzie uczęszczał do szko- 
ły technicznej. O ile nie zawiedzie na- 
dziei i okaże rzetelność w pracy, gmina 
zamierza skierować go w przyszłości na 
politechnikę. Stypendium wynosi obec- 

nie 600 złotych rocznie. 
— Zadłużenie gminy  kurzenieckiej 

szybko się zmniejsza. Gmina kurzenie- 
cka, jak większość naszych gmin, ma 
znaczne zadłużenie, powsiałe w czasach. 

„największego załamania gospodarczego. 
Zadłużenie to przekroczyło 100.000 zł. i 
poważnie obciążyło gospodarkę. samorzą 
du. Od dwóch jednak lat; to jest od roku 
1935 rozpoczął się zwrot ku "lepszemu. 
Dług począł systematycznie maleć. W o- 
kresie tym zadłużenie ze 106.000.zł. zma 
lało do 66.000, Poprawa następuje głó- 
wnie dzieki temu, że rolnicy znowu wpła 

cają dobrze podatki. | tak. w roku ub. 
nie tylko została ściągnięta suma podał 
ków bieżących, ale wpłynęła również 
część zaległości. Według zdania Wójta 
gminy, samorząd w Kurzeńcu za kilka laf 
spłaci zadłużenie bez żadnej pomocy z 
zewnatrz. W. R. 

Nieśwież 
— Z.P.O.K. w Niešwiežu otworzył na 

okres trzech miesięcy letnich półkolonie 

dla dzieci w wieku przedszkolnym w licz 

bie 80. Półkolonie prowadzą miejscowe 

zakonnice. W ten sposób została już cał 

kowicie rozwiązana kwestia opieki i do- 

żywiania w okresie letnim dzieci najbied 

niejszych rodzin robotniczych w Nie- 

świeżu. 

Sionim 
Nastąpiła zmiana na stanowisku 

agronoma powiatowego i kierownika 
OTO'i KR w Słonimie. Na miejsce inż. 
Feliksa Gołońskiego, zosłał zaangażo- 
wany p. inż. Każimierz Kraszewski, da- 

tychczascwy długoletni agronom powia-   towy w Słołpcach. 

; į Mignon 6. Bharhart | 

I 
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POWIEŚĆ . 

Faktycznie — ciągnął powoli — nie uważam, że- 
hyście panowie dokazali czegoś konkretnego. Znaleź- 

liśmy Melady'ego, który, jak wykazała autopsja, umarł 
naturalną śmiercią. Wykryjemy też prawdopodobnie, 
dlaczego zamieniono ciała. Pomimo wszystko jednak 
tajemnica zabójstwa doktora Harrigana nie wyjaśniła 
się ani trochę. — Zwrócił się znów do Teubera tak 
ostro, jakby go chciał zaskoczyć: — Jak długo zo- 
stawilišcie ciało samo w sali ambułansowej? 

— Ja... nie... nie... nie! — zakrzyczał z przera- 
żeniem Teuber. — Nie zesławiłem... nie... nie! — Za- 
czął się dusić i dostał znów ataku bardzo gwałłowoe- 
go i wcale nie udanego. Ale ja odczułam nieomyłnie, 
że skłamał. > : 

— Słuchaj, młody człowieku — wyrwałam się, 
ignorując zdumione spojrzenie prokuratora i innych— 

| chę oleju w głowie, że lepiej dła ciebie, jeżeli na- 
prawdę zostawiłeś murzyna na chwilę w mordze, czy 
„w korytarzu a sam wyszedłeś, Radzę ci „powiedzieć 

4 prawdę. Pan dektór Kunce nie zwolni cię z takiego 
powodu i wyjdzie ci to w ogółe na dobre. 

°° Ае оп trwał przy swóim z dziwnym, histerycz- 
nym uporem, właściwym matotkom i cherlakom i tak 
wszystkich zmęczył, że odprawiono go z ostrzeżeniem, 
żeby. się nie wydałał ze szpitala. 

— To nie znaczy, żeby mu się to mogło udać — 
zauważył sierżant i zwróciwszy się do mnie, rzekł 
dość uprzejmie: — Pani chcielibyśmy zadać kilka 
pytan.. 

Nim zrozumiałam,       dobre pół godziny. Powód był doprawdy niemiły. Во 

daj. spokój wykrętom i zrozum, jeżeli: masz. choć tio- | 

  
o co im idzie, męczyli mie | 

‚ biegły. 
kto wędrował między drugim i trzecim piętrem dzwo- | 

niąc na windę i szukając dra Harrigana jak nie ja — 
Sara Keate? Kto znałazł ciało? Kto był pielęgniarką 
Piotra Melady'ego i z tej racji — jasnej dla sierżanta, 
ale dła mnie nie — miał interes w doręczeniu jego 
ciała funkcjonariuszom pogrzebowym zamiast trupa 
murzyna? 

— Przecież pani przyglądała się murzynowi na 
| wózku? — nalegał sierżant. * 

  — Przyglądatam .się— rzekłam kwaśno. Alė 
nie mam zwyczaju ciągnąć za sobą trupów i nie wsu- 
nęłam ciała Melady'ego pod prześcieradło na noszach 
i nie skonfiskowałam murzyna — dokończyłam z 
drżeniem. 

— ierżańcie! sierżancie! — zaprotestował ła- 
godnie dr. Kunce. — Dosyć tego. Pan się posuwa za 
daleko. 3 : е 

Prokurator chrząknąt nie wiem w jakim celu, 
a sierżant rzekł niemal płaczliwie: * | „=>: 

— Ta pani zrobiłaby przecież na tym. Ścaionie 
taki sam interes, jak kto inny, й ° Ё 

Prokurator poruszył się na fotelu. 
— Kiedy wraca ten nowy porucznik O'Leary, 

czy jak tam? ° 3 
— Pojutrze — objaśnił sierżant. 

й Poco on się wałęsa? Nie lepiej, żeby siedział 
w mieście? ` 

  

— Akurat go mianowali — rzekł krótko sierżant, 
— i rozjaśniając się dodał: — Myślałem, że nim on 
wróci, hędę miał mordercę pod kluczem. Ale jakoś 
na to nie zanosi — wyznał uczciwie. — Chociaż nie 
będę mu żałował tej roboty. Mówią, że strasznie-prze- 

Ano, schaczymy. — 
— Najwyższy 

  

    
  

     
s,kehy z tem wreszcie coś zro- 
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bić — rzekł ostro prokurator. 
— Goby pan prokurator radził? — rzekł z sza- 

cnnkiem sierżant. 
Na fe słowa wiełka twarz prokuratora opłynęła 

jasną purpurą, a dr. Kunce rzekł: | z 

— Największa bieda z tym, że w tej sprawie 
jest tyle sprzeczności. Jeżeli przyjmiemy, że moty- 
wem zbrodni była kradzież tabakierki z ukrytą w 
środku formułą na-Senion, to należałoby przede 
wszystkim odszukać posiadacza tej tabakierki. W ta- 

kim razie podejrzane osoby musiałyby się: ograniczać 
do tych, które wiedziały o idiosynkrazjach Piotra 
Melady'ego i domyślały się, albo wiedziały gdzie for- 

„muła była ukryta. Posądzanie panny Keate o jaki- 
*kólwiek związek z mordem jest- prostym nonsensem. 
"Może mi pan wierzyć, ale tak jest. 

I znów obrona doktora Kunce'a obudziła уе manie 
odruch nedorzecznej nicchęci. 

  

— Może i jest — rzekł sierżant. częsłująe mnie 
nieprzyjemnym spojrzeniem. — Co do tych sprzecz- 
ności, to przyznaję panu rację. Jeżeli poszło © ten 
Ścajon — a chyba, bośmy się innej pobudki nie do- 
grzebali — i jeżeli nawet dr. Harrigan zabrał formułę 
Piotrowi Mełady'emu, to to jeszcze nie wyjaśnia, kto, 
poco i jak wywiózł ciało Potra ze szpilala. Jeżdi 
Piotr zabił dra Harrigana i polem sat: skończył na 

      

serce, to kto wydał jego cialo funkcjonariuszom  po- 
grzebowym? I dlaczego? To jest „sęk. Dlaczego? A 
może ich obu sprzątnął ktoś trzeci? To trzeba by zba- 

. dać, 

— Nie — zaprzeczył „dr. Kunce. — Ja przyjmuję 
wynik autopsji. Piotr Melady umarł naturalną śmier= 

cią, (D. c. n.) 
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Podchorąžowie z Bydgosz- 
czy z holdem na Rossie 
Do Wilna przybyli podchorążowie 

Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w 
„ Bydgoszczy, którzy po zakończeniu kur- 

“ su odbywają wycieczki po Polsce. 
W dniu dzisiejszym podchorążowie 

złożyli hołd Sercu Pierwszego Marszałka 
Polski Józeta Piłsudskiego, składając u 
s:5p mauzoleum wieniec z szarfami o 
barwach szkoły z napisem: „Swojemu 
twórcy w hołdzie — Szkoła Podchorą- 
żych dla Podoficerów”. 

W czasie swego pobytu podchorążo- 

wie zwiedzą Wilno i okolice. 

Dom turystyczny 
w Wilnie 

Związek Propagandy Turystyki podjął 
* inicjatywę wybudowania Domu Turystycz 
nego w Wilnie. 

W związku z tym na ostatnim posie- 
dzeniu Magistratu rozpatrywano wniosek 
zakupienia kamienicy przy ul. Kolejo- 
wej 1 (róg ul. Ostrobramskiej) w celu 
urządzenia w niej Domu Turystycznego. 
Ewenfualność zakupienia tej kamienicy 
uzależniona jest od kosztów przeróbek i 
remontów. W tym celu posłanowiono 
sporządzić szkic orientacyjny wymaga- 
nych urządzeń dla Domu Turystycznego 
oraz koszłorys ewenfuałnej przebudowy 
fej kamienicy. 

$tudzneł angielscy 
na jeziorach i rzekach 

Wileńszczyzny 
Na zaproszenie PAZZM „Liga“ przy- 

bywa do Polski w początkach sierpnia 
grupa słudentów angielskich, celem wzię 
cja udziału w spływie kajakowym na 
jednej z najpiękniejszych tras w Polsce 
(długości około 160 km.) prowadzącej 
od Ignalina po przez jeziora Łusza— 
Szakarwa — następnie Żejmianą | Wilią 
do Wilna. Anglicy zabawią w Polsce prze 
szło 2 tygodnie. 

Skwer na Pl. Napoleona 
już wkrótce ulegnie rozbiórce 

Po.szakończeniu budowy jezdni przy 
ul. Uniwersyteckiej ] Skopówce ulzgnie 

zniwelowaniu ogródek przy placu Na- 
poleona. Ogrodzenie żalezne ołaczające 

„wspomniany ogródek przekazane zosta- 

> nłe Związkowi Pracowników: Miejskich w 
celu ogrodzenia budującego się Domu 
GREENA na Antokolu. 

PLUSKWY į 
tępi. radykal:le pod gwarancją 

Zakład Dezvufekcyiny 

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

  

  

Zgon spinacza parowozów 
Jak donosiliśmy 16 bm. o godz. 2 

min. 40 na bocznicy kolejowej Banku Cu 
«krowńictwa przy ul. Rossa 5, parowóz po 
pychający przed sobą 6 wagonów wsku 
iek silnego uderzenia rozbił zaporę śle- 
pego foru bocznicy, wskuiek czego la- 
dący na przodzie parowozu spinacz Zych 
Ignacy zosiał przyciśnięty do zapory I 
doznał obrażeń wewnętrznych. 

Zycha Ignacego przewiezicno do szpi 

fala kolejowego na Wiczej Łapie, gdzie | 
zmarł. 

  

„KURJER WILEŃSKI" z dn. 18 VII. 1937 

KRONIKA 
Dziś Szymona z Lidn'cy 

  

Erę 
18 Jutro Wincentego a Pauło 

|| Wschód słońca — g. 3 m. 06 

Niedziela | zachód słońca — g. 7 m. 43 
LL 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 17.*1L. 1937 r. 

Ciśnienie 761 
Temperatura średnia -|- 18 
Temperatura najwyższa -|- 21 
Temperatura najniższa -|- 10 
Opad 0,2 
Wiatr: półn. 
Tendencja: bez zmian 
Uwagi: chmurno, przelotne deszcze 

— Przewidywany przebieg pogody do 
wieczora dnia 18 bm. ewdług PIM-a: 

Po miejscami mglistym ranku w ciągu 
dnia pogoda słoneczna o zachmurzeniu 
umarkowanym, wzrastającym w  godzi- 
nach południowych. 

Ciepło. Temperałura dniem około 25 
stopni. 

Wiatry z kierunków północnych. Lek 
ka skłonność do burz 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Nałęcza: — Jagiellońska 1; S-ów Augu- 

*towskiego — Kijowska 2; Romeckiego i Że- 
łańca — Wileńska 8; Frumkinów — Nie- 

miecka 23; Rostkowskiego — Kalwaryjska 

31. 
Ponadto stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka — Antokolska 42; Szantyra — 

Legionów 10 i Zajączkowskiego — Witol- 

dowa 22, 

2   

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony. w pokojach 

OSORISTA. 
Prezes Okręgowej Izby Kontroli 

Państwowej w Wilnie p. Zenon Mikulski 
z dniem 19 bm. rozpoczyna pieciolygod- 
niowy urlóp wypoczynkowy. 

i ; MIEJSKA 

— Konieczność ruzbudowy elekt:owni 
miejskiej. Powołana przez Magistrat Ko- 
misja w sprawie rozbudowy Elekirowni 
Miejskiej odbyła swe pierwsze posiedze- 
nie, na którym po zaznajomieniu się ze 
stanem Elektrowni uznano za konieczną 
połrzebę możliwie jak najrychlejsze zain 
słałowanie nowego kotła i dwóch nowo- 
czesnych palenisk. 

Wobec przewidzianego zapolrzebo- 
wania energii elektrycznej zrealizowanie 
powyższych inwesłycyj umożliwi normal- 
ną pracę Elektrowni do roku 1939. 

— Tyfus. Ostatnie tygodnie przyno- 
szą lekki wzrost liczby zasłabnięć na cho 
roby zakaźne. Między in. w ostatnim ty- 
godniu znowu zanołowano 3 nowe wy- 
padki zachorowań na tyfus brzuszny. 

Z innych chorób: zakaźnych zanotowa 
no nasiępujące: tyfus plamisty — 1; pło- 
nica — 5; błonica — 5 (zgon 1); odra— 
3; róża — 3 (zgon 1); krztusiec — 15; 
gruźlica 11 (zgonów 5); grypa — 1, oraz 
1 zgon na tężec. 

Ogółem chorowało 47 osób przy czym 
| 7 zmarło, 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Józef Pulmat ul. Wileńska +9 wczoraj w 

ickalu Funduszu Pracy przy ulicy Jakóba 
Jasińskiego wybił kilka szyb. Policja spo- 
rządziła protokuł. 

* * & 

W pociągu Wžno—Groduo z-trzymany 

zoslai fotograf B. Celew':z, dokonujący 

zdjęć objektów kolejowych. 

Zatrzymany pochodzi z Wilna i jest po- 

  

szukiwany przez firmę „Fcto—Lux". która 

mu inkrymipuje przywłaszczenie aparatu 
fotograficznego „Leiea". 

R s m 

Przy ulicy Kwiatowej znzleziano podrzut- 

ka płci męskiej w wieku 2 miesięcy, zaś 

przy ulicy Śniadeckich Nr. 3 podrzutka w 

wieku kiłku miesięcy. Małeńtswa skierowa- 

  

   

  

  no do Izby Zatrzymań. Ń 
* ® * ю 

Zofia Świnkowska uł. Lwowska 28 za- 

meldowała, że sąsiad otruł jej rasowego psa. 
Uczynič ć to miał d'a!rzo, że pies często 62070 

15-1etnia 

kal w nocy i'nie pozwali” 

* kok 

Niejaki J. Gościenko ul. Majcwa 70 na- 

był w jednej z wędliniarni przy ulicy Wiel- 

kiej szynkę, po spożyciu której dostał obja- 

wów zatrucia. 

mu spać. 

* % & 

W ciągu dnia wczorajszego popełniono 

w Wilnie 7 drobnych kradzieży, z czego w 

5 wypadkach zatrzymano złodziei. 

* * * 

Policja została powiadomiona, że w cią- 

gu dnia wczorajszego 5 osób otrzymało li- 

sty z pogróżkami zemsty. Listy te podpadają 

pod kategorię gróźb karalnych. 

* s © 

Policja zalrzymała Jana Stefznowicza, 
lat 29 b. służącego w folwarku Józefimo, gm. 
gródeckiej. Stefanowicz jest skarżony o 
sfałszowanie  plenipotencji 1 _ usiłowanie 
sprzedania lasu. (c) 

uratowąła tonącego chłopca 
Bshaterskiej dziewczynie zgotowano owację 

Jezioro Trockie omal nie pochłonęło | 
jeszcze jednej ofiary. Wczoraj bawiący 
w Trokach z wycieczką 16-letni Michał * 
Kawecki kąpiąc się nałrafił na głębię i za 
czął tonąć. 

Wołania o pomoc Ionacego uslyszala 
przejeżdżająca wówczas kajakiem 15-let 

nia uczenica: jednego z gimnazjów wileń 
skich. Dziewczynka dzięki przyłomności 
umysłu i niepospolitej odwadze uratowa 

ła Kaweckiego . : 
Dzielnej uczenicy šwiadkowie wypad 

ku zgołowali zasłużoną owację. (c) 

WOJSKOWA. 
— Odroczenie wojskowe dła uczniów 

I studentów. W osłatnim Dzienniku Ustaw 
ogłoszono wykaz szkół, których ucznio 
wie mają prawo do korzysłania z odro 
czeń wojskowych. Odroczenia udzielane 
są: do roku kalendarzowego w którym 
poborowi kończą 22 lata życia. Wykaz 
obejmuje szkoły średnie ogólnokształcące 
szkoły prywatne uznane za równorzędne 
z państwową szkołą średnią, szkoły aka 
demickie prywatne i państwowe, szkoły 
wyższe państwowe i prywatne, wyższe 
szkoły zagraniczne uznane przez MW. I 
OP. 

"SPRAWY SZKOLNE 
— Egzamin z łaciny nie może trwać 

dłużej niż 30 minut. Władze szkolne wy 
dały zarządzenie w sprawie czasu trwa- 
nia egzaminu dodatkowego z łaciny przy 
wstępowaniu do liceów typu klasycznego 
i humanistycznego. Państwowe Komisje eg 
zaminacyjne poinformowane zostały, iż 
czas trwania egzaminu nie może przekra 
czać 30 minuł. 

RÓŻNE 
— Tajny ubój bydła coraz bardziej 

się szerzy, uniemożliwiając weterynaryjną 
kontrolę mięsa i humanitarny sposób za- 
bijania bydła, jaki stosowany jest w rze- 
źni miejskiej. 

W związku z tym na ostatnim posie- 
dzeniu Magistratu omawiano sposoby 
walki z fajnym ubojem. M. in. zastana- 
wiano się nad kwestią przekazania tej 
sprawy władzom administracji ogólnej na 
wzór innych miast Rzeczypospoliłej. 
— Organizacy jno-społeczny kurs archidie- 

eezjalny dla organistów, Wczoraj w insty. 
tucie akcji katottekiej (Zamkowa 6) odbyło 

sie otwarcie archidiecezjalnego kursu or- 
ganizacyjno-społecznego  dła organistów. 

Przybyło nań przeszło 40 organistów z te- 
renu całej archidiecezji wiłeńskiej. Otwa-- 

cie kursu, które nastąpiło o godz. 9 z rana 

kup Metropolita Wileński 

Na wstępie zabrał głos Arcypasterz, któ- 

ry w dłuższym przemówieniu zobrazował 

rcię organisty w parafii. Na zakończenie n- 

dzielił zebranym błogosław'eństwa Arcypc- 

sterskiego, —› ‚ Lai 
Następnie wygłoszono »zreg referatów, 

ujmujących istotę pracy organisty w parafii. 

— Internaly dia uczącej się młodzie- 
ży w Wilnie. Archidiecezjalny Instytut Ca 
riłas organizuje z nowym rokiem szkol 
nym — od września. 1937 — internaly: 
dla młodzieży męskiej pod wezwaniem 
Św. Kazimerza Królewicza — oraz dla 
młodzieży żeńskiej pod wezw. Królowej 
Jadwigi. 

Kierownictwo i opieka wychowawcza 
fachowych sił zakonnych. Informacyj u- 
dziela Instytut „Caritas“ Wilno, ul. Zam 

'kowa 8. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny a 
Telefony w pokojach: Winda osobowa 

  

      
NOWOGRÓDZKA 

— Pizyjącia u p. Wojewody. 16 bm. 

p. Wojewoda A. Sokołowski przyjął: p. 
gen. Andersa oraz dyr. Oddz. Państw. 
Banku Rolnego w Wilnie p. Maculewi- 
cza, z kłórym odbył dłuższą konferencję 
w sprawach gospodarczych 

— W rocznicę zgonu gen. Orlicz- 
Dreszera. Słaraniem Zarządów Oddzia- 
łów L. M. K., Miejskiego i przy Sądzie 
Okr. odbyło się w rocznicę zgonu, w 
miejscowym kościele parafialnym uroczy- 
ste nabożeństwo za spokój duszy 4.p. 
gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. 

W nabożeństwie udział wzięli: pp. 
wojewoda ppłk. dypl. Adam Sokolow- 
ski, przedsławiciełe władz i urzędów, 

przedstawiciele organizacyj społecznych, 
Zarząd Okręgu L. M. K. z prezesem C. 
Galasiewiczem oraz zarządy obwodu i 
Qddziałów .L. M. K. miejscowych. Kościół 
wypełniło społeczeństwo nowogródzkie, 
kióre złożyło hołd pionierowi idei mor- 
„skiej i kolonialnej. 

LIDZKA 
— Zarząd Miejski w Lidzie budoje 

olbrzymi gmach przeznaczony na szkołę 
powszechną Nr 4. W budynku tym prze- 
widziano 12 sal wykładowych, gabineły 
nauczycielskie, doświadczalne, salę rekre 
ścyjną, szatnie, ubikacje į mieszkanie 
dla dozorcy. Koszł budowy wyniesie 
135,000 zł. Parter i jedno piętro już wy- 
budowane. Poza tym buduje się w Lidzie 
jeszcze jeden ogromny gmach dla Głów 
nego Urzędu Poczłowego. 

— Nowe eeny chleba, Władze admini- 

stracyjne w Lidzie ustaliły następujące no- 

| we ceny chleba: razowy 95 proc. 24 groszy 

za 1 kg, sitkówy 82 proc. — 27 groszy, pyt< 
lawy '70 proc. — 30 groszy. 

Nowe ceny chleba obowiązują od 15-go 

lipca 1937 roku. 

— Biblioteka miejska w Lidzie (ul. 

Pułku Suwalskiego 3). Biblioteka czynna jest 
  

zaszczycił swą obecnością JE. Ks. Arcylbis- 

im. 

| 
i   
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Harcerze z Ameryki w Wilnie 
Wczoraj pociągiem rannym z Warsza- 

wy przybyła do Wilna na 3-dniowy po- 
był wycieczka harcerzy Związku Narodo- 
wego Polskiego ze Stanów Zjednoczo- 
nych. Miłych gości na dworcu powitała 
deelgacja Wileńskiej Chorągwi Harcer- 
skiej z komendantem dr Puciatą na czele. 

Po spożyciu śniadania uczestnicy wy-. 
cieczki udali się do obozów harcerskich 
na tereny zlotowe w Wirszubiu pod Wil- 
nem, gdzie spędzili cały dzień. Wieczo- | 

rem odbyło się Ognisko „Braferstwa Hara 
cerskiego”. 

Dziś po nabożeństwie w Ostrej Bra- 
mie goście będą zwiedzać miasto pod 
kierownictwem kapelana chorągwi wileń- 
skiej ks. Tyczkowskiego a w poniedzia- 
łek udadzą się do obozu harcerskiego w 
Niemenczynie. 

We wtorek zwiedzą obozy harcerskie 
w Słołpcach skąd odjadą na dwutygod- 
niowy kurs insiruktorski harcerski zorga- 
nizowany na Górnym S niai 

Sedno z trzech 
Za pośrednictwem PAT-a otrzymuje- | 

my poniższy komunikat: Wobec niezde- 
cydowanej postawy Komitetu Budowy 
Pomnika Adama Mickiewicza w sprawie 
wyboru miejsca pod pomnik prezydent 
miasła posłanowił zafiksować w drodze 
uchwały Rady Miejskiej określoną ilość 
miejsc, nadających się pod budowę pom 
ników w granicach m. Wilna. 

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od g. 

11 do 15 i od 18 do 20, w czwartki od g. 

11 do 15, w soboty od godz. 11 do 13,30 
i od 16 do 18, 

Opłata miesięczna 50 groszy, kaucja zł. 
3 dla młodzieży szkolnej 20 groszy a kau- 

cja 1 złoty. 

Obecnie biblioteka miejska liczy 7023 ю- 
mów i posiada około 1250 stałych czytelni. 
ków. 

BARANOWICKA 

— Ożywienie w Związku Rezerwisłów. 

Pomimo okresu letniego i urlopowego w 

Związku Rezerwistów w Baranowiczach pra 

ec organizacyjne trwają nadal. Poza normal 

nymi ćwiczeniami Związek urządza co nie- 

drielę ; święta wycieczki krajoznawcze i tu- 
rysłyczne do pobbskich okolic, zwłaszcza na 

rzekę Myszankę i do jeziora Żłobin. Stara- 
niem miejscowych władz Związku powstało 

niedawno nowe Kcło tej organizacji w Leś- 

nej, gm. Nowa Mysz, dokąd zgłosiło się od- 

razu okolo 30:członków. 

— Walny. Zjazd PZO0. Odbył się ostat- 

nio Walny Zjaza PZOO w Baranowiczach, 

na którym przyjęto sprawczdanie z prac i 

zedwierdzono budżet oraz plan rracy na rok 

przyszły. Postanowiono m. in. znacznie oży- 

wić działalność w kierunku wychowania 0- 

bywatelskiego i sz:olen'a wojskowego. Do 

newego prezydium weszli pp.: Gustaw Bu- 

drewicz, jako prezes, Rzepecki — wicepre- 

zes Ii Zejtcowa Olimpia — wiceprezes II, 

Małachowski — sekretarz i Heliich — sgar- 

bnik. 

ET SOTZ TERA ANOSYROAIERCRA 

Spzdek cen na Żyto 
Na wileńskim rynku zbożowym zano 

fowano wydałne obniżene się cen żyła. 

Obecnie giełda zbożowa nołuje już 100 

kilogramów żyła po 23.50. Jeszcze w 

czerwcu żyło na Wileńszczyźnie sprzeda 

wane było po 26.50, a naweł po 27 zł. 

Nadał utrzymuje się tendencja zniżkowa. 

To dość gwałłowne obniżene się cen 

zboża w ogóle, a w szczególności żyła, 

iłumaczy się ukazaniem „się już gdzie nie 

gdzie parłyj z nowych zbiorów. 

Przy sposobności należy podkreślić, 

że jeżeli chodzi o Wileńszczyznę, to tego 

roczny urodzaj nie jesł tak zły, jak po 

czątkowo przypuszczano. Jest to jeden z 
powodów obnżania się cen zboża. 

Sprawa legitymowania nerącój 
się młodz eży przes policję 

Władze policyjne ustaliły wytyczne 
dła policji w sprawie legifymowania ucz 
niów i uczenic, co pozosłaje w związku 
z ogólną akcją rozioczenia opi ki nad 
młodzieżą. Wszyscy policjanci na żąda 
nie nauczycieli, kół rodzicelskich i t. p. 
winni legiłymować uczącą się młodzież. 
Należy unikać jednakże sprowadzania u 
czącej się młodzieży -do komisariatów i 
czynić tło jedynie w ostateczności, gdy 
w żadnym wypadku nie da się ustalić toż 
samości ucznia, bądź też uczenicy. W ko 
mirasiałach PP. młodzież szkolna nie mo 
że przebywać na sali z innymi zatrzyma 
nymi, by nie wywierało na nich złego 
wpływu. Pożądane jest, by legitymowa- 
niem uczenic zajmowały się policjantki. 

Okólnik podkreśla, że zachowanie się 
policji w stosunku do uczniów i uczenic 
winno być zawsze nacechowane froskli- 
wością i uprzejmością. 

Spalił się młyn 
mstorowy 

14 bm. we wsi Lipsk, gm. Krzywoszyn 
pow. baranowickiego na szkodę Timosz 
kiewicza Mikołaja spalił się młyn motoro 
wy wraz z całym utządzeniem, wartości 

2 tys. złotych. Młyn ubezpieczóny nie 
był. Pożar wybuchł prawdopodobnie 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się   z ogniem. W akcji 'rałunkowej brała u- 
dział słraż późeMid Y'Lipska: * 

W związku z tym Miejskie Biuro Ur“ 
banistyczne przygołowało trzy modele 
syłuacyjne pomnika Mickiewicza. 

Przewidziane są trzy alternatywy: po- 
stawienie pomnika na pl. Orzeszkowej, 
na pl. Łukiskim u wylołu ul. Ofiarnej I 
wreszcie przy wejściu do ogrodu po-Ber« 
nardyńskiego po łewej stronie na terenie 
stojącego domku parterowego. 

NIEDZIELA, dnia 18 lipca 1937 roku. 

8,00 Sygnał czasu i pieśń „Ave Maria"; 
8,03 Dzienik por. 8,15 Gazetka roln. 8,36 
Muzyka na dzień dobry; 8,50 Informacje rol- 
nicze dla Ziem Półn.-Wschodnch; 9,00 Na- 
bożeństwo z Kościoła Św. Krzyża w Warsza 
wie, Kazanie. Po nabożeństwie muzyka po- 
ważna; 11,00 Kapela ludowa pod dyr. Franc. 
Związka; 11,57 Sygnał czasu i hejnał; 1203 
Na szerokiej równinie — poranek symfo- 
niezny: 13,00 W perspektywie tygodnia — 

felieton; 13,10 Koncert rozrywkowy; 14,40 
„Urodziłam się nad brzegami Mississipi“ 
reportaż z płyt w opr, Stanisławy Harasow- 
skiej; 15,00 Audycja dla wsi; 16,00 Famtazja 
rumuńska — koncert; 16,30 Koncert Ork. 
Wileńskiej pod dyr. Wład. Szczepańskiego 

„W rytmie polskiego tańca"; 17,15 „Śnia- 

Ganie* — skecz; 18,00 Podwieczorek: przy 
mikrofonie; W przerwie ok 18.55 „Nad mo- 
rzem Czerwonym fel. 20,00 Audycja świet- 
licowa „Co słychać na świecie* pog. Wiktora 
Kejzika; 20,10 Wieczorynka „Kiermasz w 
R ełtunach* opr. i wyk. zespołu „Kaskada”; 
20.35 Przegłąd polit. 20.45 Dziennik wiecz 
20,55 Przerwa; 21,00 „Napój miłosny” 
opera w 3-ch aktach Gaetano Donizetli — 
transmisja. z Rzymu; W przerwie ok. 21 30 
Wisd, sport. W II przerwie około 22,20 Os- 
tatnie wiad. 23,35 Zakończenie, 

  

  

PONIEDZIAŁEK. dn'a 19 lipca 1937 r. 

6,15 — Pieśń poranna; 6,15 — Gimna- 
styka; 638 — Muzyka na dzieńdobry; 7.00 
— Dziennik poranny; 7,10 — Muzyka z płyt; 
8.00 — Przerwa; 11,57 - Sy:nał czasu i hej- 

12,15 — nał; 12,00 Dziennik południowy; 
Chwilka. społeczna. „Dzień kenia 
danka płk. Zdzisława hrzęstows| 
—- Muzyka orkiestrowa; 12,:0 — Od warsz- 
tatu do- warształu „Piekar — audycja; 
13.00 — Muzyka popułarua; i4 
wa; 15,00 —. Muzyka na flet; 15,10 — - Życie 
kulturalne; 15,15 — Odcinek proz; 
Muzyka operetkowa; 12,45 — M 
gsspodarcze; 16,00 — „Antoś chce być tech- 

   

  

   

    
nikiem* — dialog dla dzieci; 16,15 — Trio 
salonowe; 16,45 — „Ca.liostro* — felieton 

17,00 — Muzyka taneczna: “750 — „B na- 

  

ny* — pogadanka: 18,90 — Z naszego kraju 
„Flisacy na Dzišn'e“ "Ai. ton Jana Husz- 
czy; 18,10 — Muzyka kat era. a; 18,25 — 
„Żeglarze słodkici wód” — pogadanka Zo- 

fii Żarnówiecki 81 Program na wło- 

rek: 18,45 — Wileńskie w "omoče* snortaw.; 

18,50 — Pogadanka; 19,00 — Audycja żoł- 

nierska: 19,40 — Pogadanka sportowa; 20.00 

— Koncert Orkiestry Marynarki Wojennej; 

20,45 — Dziennik wieczorny: 2055 — Ро- 

godanka; 2100 — Cyganie graja: 2145 — 

„W stavym domu“ tacja: 2200 — Re- 

cial fortepianowy Ryszerda Bvka: 2 

Fragmenty oper. wc: 22,50 -- Ostatnie 

domości; 23.00 — Koncert życzeń: 23.30 — 

Zakończer'- 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

Dzisiaj w niedzielę na popołudniowym 

przedstawieniu o godz. 4,15.po. cenach pra- 

pagandowych i wieczorem a godz. 8,15: po 

cenach zniżonych komedia E. Folanda „Be- 

SSIE* z znakomitą odtwórczynią roli tytu- 

ławej Iręną -Górską. 

  

  

   

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś o godz. 8,15 po raz drugi „EWA. 

która przyniosła jeszcze jeden sukces tea- 

trewi „Lutnia”. Zn akomita „gra całego *zes- 

połu pod reżyserią B. Folańskiego z M. No- 

chowiczówną, B „Halnirską, K. Dembow- 

skim, M. Tatrzańskim i K. Wyrwiez Wich- 

rowskim na czele. - 

— Dziś ukaże się po raz pierwszy jako 

przedstawienie popołudniowe po cenach 

propagandowych „DZWONY Z, GORNEVI- 

LLE“, Poczatek.</godz. 4 ророй м- 

— We wtorek grana będzie raz jeden 

operetka: J. Straussa „BARON +CYGAŃSKI". 

EW ZOT OWEEAEOEZEEOOZOTZ ERA 

KURIER SPORTOWY TTT онно нна он вбанналая) 

DZiŚ ŚMIGŁY GRA O WEJŚCIE DO 
LIGI. 

Dziś, w niedzielę Śniigły rozegra na 
stadionie Marszałka Piłsudskiego mecz 
piłkarski o wejście do RE z POPR 

skim WKS-em. 
Mecz.ze względu ne jego wagę i po 

dobno dobrą formę grodnian, budzi zra 
zumiałe zanteresowanić.% m  "
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Wiadomości radiowe 
BARWNE SŁUCHOWISKO KRAKOWSKIE 

w Teatrze Wyobraźni, 

Shuekeweko radiowe, jakie nadanc zo- 

sianie da. 18.VIL o g: 15,15 w audycji dla 

- — mosi tytuł „Skrzynia Bronowicka“ 

‚ „Barmeme malowana skrzynia zawiera za- 

nikająey dobytek etnograficzny podkrakow- 

skiej waj, sukmany,  gorsety,sznur korali. 

Młode pokolenia, które żyją pod wpływem 

rozrastającego się miasta, przegląda pamiąt 

ki, a stary gospodarz do każdej z nich do- 

daje wspomnienie z czasów, gdy Bronowice 

na tle niebieskich chat migotały pstroka- 
cizną ludowego stroju i własną odrębną poe 

zją utrwaloną w twórczości Tetmajera, Wys 

piańskiego i Rydla. Taka jest treść audycji 

pi6ra Jubiusza Kędziory, którą nada Rozgłoś 

"nia Krakowska dnia I8.VII 6 godz. 16,15 
w. programie. ogólnopolskim. Opracowanie 

muzyczne Kazimierza Mayerholda. 

  

  

WESOŁY SKECZ RADIOWY. 

Nieabyt to przyjemna historia, gdy za- 

miast oezekiwanej osoby na wizycie zjawia 

sią ktoś inny, a gdy oczekującym jest stary 

Dcnžuaa — wytwarz asię sytuacje, z której 

płyną tematy do arcywesołych skeczów lub 

_ .himoresek. Tego rodzaju skecz, „Šniaanie“ 

“i piėra znanego komediopisarza francuskiego ' 

Ańdró Birebeau usłyszą radiosłuchacze w 

tlnmaczeniu polskim znanego łiterata i kry- 

tyba Kazimierza Bukowskiego. Skecz nada- 

ny będzie że Lwowa dnia f8.VII o godz. 

14,15. 

, KIERMASZ W KIEŁTUNACH. | 

Nie będzie to reportaż, lęcz „Wieczorya- 

ka“, doskonale odiwarzająca nastrój i typy 

kresowego kiermaszu, opracowana przez zna 

ny już radiosłuchaczom zespół „Kaskady”, 

Usłyszymy w niej i cozmówki przekupck, 

i pieśń dziada wróżbę: cyganki — krótko 

mówiąc wszystko, co na” kiermaszu usłyszeć 

można. Audycja ta, pełna regionalnego hu- 

moru, odbędzie się w niedziełę 18 lipca, 

o godz. 20,10. 

- FLISACY NA DŽWINIE, 

Znamy na ogół żyoie flisaków z opowia- 

dań czy reportażów, ale przeważnie flisaków 

wiślanych. Ci na Dźwłnie różnią się wicłoma 

cechami od swych kolegów po fachu z głębi 

Połski. O ich pracy, jej warunkach, zwy- 

czajach flisaków na Dźwinie mówić będzie 

p. Jan Huszcza w poniedziałek, 10.VH, o 

godz. 18,00 przez mikrofon wileński 

SPŁYW KAJAKOWY ZUŁÓW—WILNO. 

W poniedziałek, 19 lipca radiosłuchacze 

całej Polski będą mieli możność usłyszenia 

interesującego reportażu p. Jarosława Nie- 

cieckłego z ogólnopolskiego spływu kajako- 

wego Zułów—Wilto, w którym ód 14 do 18 

b m. brało udział około 100: zawodników z 

najdalszych stron Polski. Reportaż nadany 

będzie o godz. 19,35 przez mikrofon wileń- 

ski > 

ži] 
  

Zarobki Andrzeją 
Narejki 

Andrzej Narejko, oficjalnie będący bcz 

pracy, nie jest pozbawiony całkowicie „za- 

robków", Od czasu do czasu coś nieco los 

mau ześle. „Zarobki* jego są j dnak dość dzi 

wne i często kolidują z K. K., z tytułu czego 

znajdują swe odzwierciadlenie w raportach 

pelicji kryminalnej. 

Przed kilku laty Narejce trafił się arcy 

  

niezwykły „zarobek*. Pisaliśmy swego czasu | 

o tym, jak spotkał w mieśc'e pewną pannę | 

z Widz, jak tamta zaprosiła go na kolację, | 

następnie. zaprowadziła do lasu Burbiskiego 

i tam namówiła by... pomógł jej odebrać so 

bie życie 
Narejko podjął się roli kata i zarobił kil- 

kadziesiąt złotych. Przez Xiłka lat nikt o 

tym mie wiedział i -dop'ero zdrada przyja- 

ciółki Narejki r jawniła tę makabryczną ta- ; 

jemnicę. 

Obecnie Narejko usiłował inaczej ,,zaro- 

bić”, nie w tak makabryczny wprawdzie 

« sposób, lecz równ'eż kolidujący z K. K. Za-.| 

  

brał się do mieszkania Zofii Sielawskiej i 

skradł prześcieradło. Sieł' wska zameldowała 

o tym policji, aczkolwiek szkoda wynosiła 

tylko 3 złole. м 

Mógłby człowiek żyć spokojnie — lecz 

ludzie nie pozwałają. (e) 

Rozkład lazdy statkėw 
„Šmigty“, „Kurier“ i „Grodno“ 
odchodzących z Il przyst. statków 

J. i A. Janowiczów 

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

Odjszd z Wilna: 7:05%; 8:30; 0:05; 10:15: 

10:45; 11:15; 12:25; 13:00; 13:45; 15:00; 15:40; 

16-05; 17:15; 17:50; 18:30 i 19 
Odjazd z Werek: 

      

        

  

11:55; 12:30; :35; :00; 

16:55; 1 ; 18:30; 19:05; 19:50 i 20.45*. 

UWAG: dodatkowe przy większej fre- 
kwencji pasażerów. 

W dnie chłodne lub dźdżyste stalki będą 

kursować według rozkładu na dzień pow 

szedni. 4 

OD DNIA 25 CZERWCA RB. W DNIE 
POWSZEDNI 

Odjazd z Wilna: 8:40; 10 
15:00*; 15:40, 18:00*; 19:25; 

Gdjazd z Werek: ; 0:50 11:15%, 12:05; 
13:15%; 14:15%; 17:50; 20:00%; 

UWAGA: - dodatkowe przy większej 
frekwencji pasażerów, 

Wszelkie informacje co do kursowania 
słalków ora' zzamówień na wycieczki u- 

        

; 10:50; 12:10 

     

dziela stę na H przystan] statków „przy ul, 
Tad.- Kościuszki, tel. 25-19, 

  

  

OD ADMINISTRACJI 
Administracja nie przyjmuje odpowie- 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za 
zgubę lub zniszczenie matryc i klisz, — 
Zastrzeżone miejsca obowiązują Admini- 
strację tylko wówczas, gdy za takie za- 
słrzeżenie zostanie zapłacona przewidzia 
na w cenniku 25 procentowa nadwyżka. 
Omyłki, kłóre zasadniczo nie zmieniają 
treści ogłoszenia, nie upoważniają do żą- - 
dania zwrołu gotówki, ani feż nie zobo- 
TZEZYWETTOSEE 

CASINO 
  

  

wiązują Administracji do bezpłatnego 
powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnione 
reklamacje będą uwzględnione o ile zo- 
słaną wniesione do dni 4-ch od daty uka 
zania się ogłoszenia. 

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo 
nie umieszczenia całego ogłoszenia, 
względnie jego części bez podania po- 
wodów. Komunikatów bezpłatnych nie 
umieszcza się. 

  

Dziś wielki egzotyczny dramat na morzach południowych 

ZAGINIONA WYSPA 
Fascynujące niebezpieczne. połowy pereł. Sensacyjne sceny pod wodą. Mordercza walka 
człowiska z potworami-na dnie oceanu. 

CASIN     

monumen- 
talnago 
arcydzlela 

Kim MARS| 
2) Przepiękny 
flim rewiowy 

  
  

Początek o godz. 2-ej, 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID 

Nad progiam: ATRAKCJE. 

OGNISKO | 

Dziś wielki podwójny program: 
1) Dramat z za kulis życia miasta film. 
Udział biorą wszystkie najpiękniejsze gwiszdv Hoilywoodu, - 

Tysiąc taktów miłości 
Przepych wystawy, — — — Cudowne melodie. 

Dziś słynna na cały 
świat nasta rodaczka 

W potężnym frapującym 
arcydziele filmowym p. t. 

Emocjonująca treść — — — Bogata wystawa — 
Ceny zniżone. 

Nad program: Atraktia koiorcwa I aktualia 

Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze TYLKO DZIŚ 

0 godz. 2-4) pp. ugowy seans 

W ZAMIECI ŻELAZA i OGNIA 
„ Autentyczne zdjęcia z Wojny Swiatowej 

dia 
wszystkich 

HOLLYWOOD 

sące pięknych kobiet 
Sala idealnie ochłodzona, 

Pola Negri 

„MAZUR“ 
— Wspaniała gra artystów 

Sala dobrze wentylowana 

Dziś. Wspaniały : Ew Ё 
film egzotyczny. | E 
Ciekawszy od: 

„Trader Horn". Większy od „Tarzana“ p. t. 

W rolach głównych: Brawurowy NOACH BEERY I piękna DOROTHY SHORT 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

   

Pocz. seansów 0 6-ef, w niedz. i św, © 4-ej 

3
8
0
0
9
0
9
0
0
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0
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8
9
9
0
 

    

„„KURJER WILEŃSKI" z- dni 48 VH. 4937: 

SAMOCHODY 
6 CHEVROLET 

osobowe—podwozia: ciężarowe, 

autobusowe, ciągniki 

MOTOCYKLE 
_ 04 900 zł. 

„Auto-Garaže“ 
Wilno, Taiarska 3. 

DKW 

Tel. 17-52, 

p 
а 
м! 

Nieodwołalnie ostatni dzień. - Podwójny pr. 
1) Najpiękniejszy film usmiechow i łez. Za- 
gadnienię pierwszej i ostat, miłości kobiety 

Scenariusz i realizacja W. Reisch — twó ca „Fpizodu . х 

2) po raz pierwsz! Wilnie naj-: 
nowszy "telki Sensacyjny film Bohater z Teksasu 

W roli głównej cztowiek, który nie boi się śmierci BACK JONES 

  

BMW 

Tel. 17-52. 

SYLWETKI 

  

  

HELIOS | 
  

Pierwszy raz w Wilnie. Film, 
Humcr, Serja cudownych otrazów, Balet | przebojowe piosenki 

Przerwana pieśń 
W rolach głównych: AI Joison Sybil Janson. 
Nad program: Aktuata i atrakcja kolorowa. 

który daja wszystko: - Wzruszenia, 

Balkon 25 gr. 
  

ROZKŁAD JĄZDY STATKU 
„PAN TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

WILNEM a WERKAMI 
z przystan. w Pośpieszce, Woło- 

kumpii, Kalwarii i plaży werk. 
Od dnia 22-go czerwca 1937 r, 

W niedzicie i święta przy stoneczno-cieplej 
к pogodzie. 

Odjazd z Wilna: 7,35, 0,05, 11,45; 

16,35; 19,00. ` 

Odjazd z Werek: 
15.30, 18,00; -20,20. 

W razie chłodu iub deszczu stalek kii- 

sować będzie według rozkładu па @& 

8,45; 10,46, 13,00, 

powszedni. _ $ 

W dni powszednie bez względu na po 

godę. 
Odjazd z Wilna: 9,10; 16,10; 19.45. 

"Odjazd z Werek; 8,00; 10,20: 18,30. 
W,dni powszednie przy większej frek- 

wencji, godziny dodatkowe: 
Z Wilna: 11,30; 14,00. 
Z Wórek: 12,30; 15.10. 
Wszełkie informacje co do kursowania 

siatku oraz zamówienia na wycieczki przyj 

muje się na f-szej przystani statku J Bo- 

rowskiej przy ul. Kościuszki, tel. 15-96. 
  

    

Prywatne Dokształcające 

KURSY 

„WIEBZA” 
Kraków, ul. Pierackiego 14. 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra 

kowie, oraz'w drodze korespondencji, z» po- 

mocą, przystępnie i wyczetpująco, praca: 

wanych skryptów, pragramów i miesięcz 

nych tematów, do SSE 

1) egzaminu dojrzałości gimn, słacego 

typu, т 
2) z zakresu Li 11 kl. gimn. nowez) us- 

troju, я 

3) do egzaminu z 4-ch kłas gimnazium 

nowego ustroju, oraz A 

* 4) do egzaminu z 

echnej. в 
7 Przyliuje wpisy na nówy rok szkołuy 

1937—38. - 
Wykladają najwybitniejsze siły fachowe. 
UWAGA! Uczniowie kursów kórespon- 

dencyjnych otrzymują 60 miesiąc oprócz 

całkowitego materiału naukowego, tematy z 
6-ciu głównych przedmiotów do Ka 

nia Nadtó obowiązkowe egzaminy badają 3 

razy w ciągu roku szk. postępy uczniów, 

7-miu kl. szkoły paw 

  

WĘGIEL kamienny Górnośiąski, KOKS, 

DRZEWO opałowe 

po cenach konkurencyjnych poleca 

noweotworzona firma chrześcijańska 

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

p ie a a a @ 

ogłoszenie 
W związku z ogłoszeniem likwidacji 

T-wa Akc. „To“ w Wilnie niniejszym 

wzywam wszystkich wierzycieli T-wa do 

| zgłoszenia swych pretensyj w terminie 6 

mies. od dnia dzisiejszego pod adresem: 

Wilno, ul. Mickiewicza 42, likwidator Jó 
zef Lastowski. 

„Papier S-ka Akcyjna" 
w Wilnie 

Zawiadamia pp. Akcjanaruszów, że w dn. 
19 sierpnia 1937 roku o godz. 6-ej po poł 
w lokału Ski, przy ulic” Zawalnej 1 w 

Wiinie, odbędzie się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszów S-ki z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego. 
.2. Sprawozdanie Za qf* 

3. Nabycie nierucho:ao“ i. 
4. Upoważnier”. Zarządu do załatwienia 

formałności prawnyc . 
5. Wołne wnioski $- 15 stalutu. 

PP. Akcjonariusze, życzący sobie wziąć 

udział w Walnym Zgromad an'u, winni na 

7 dni przed terminem, złożyć Zarządowi 

(Zawalna 13) swoje akcje względnie świa- 

dcctwa, $ 17 statutu. 

  

   

  

  

  

    

     

sav PRTE ZIEBIEN 
GRYPIE:KATARZE 

ŻNIWIARKI 
i KOSIARKI oryg. szwedzkie 

WIKERNG 
najnowszych modeli z trybami w oliwie 

stalowyra stołem oraz części do nich 

  

    

   

   

      

    

poleca 

Centraia Sp. Roln. Handl. 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 19, tel. 2-56 

"m Wojskó, organizacje wojsko- 
Uwaga! we i sportowe, szpitale, wię- 
zienia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 

stowarzyszenia, ochronki itp. 

NOWOOTWARTA 

CHRZEŠCIJANSKA 

| SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wilno, ul. Wiałka 27 m. 6. 

azyjmuje zamówienia ra wykonanie 
mszelkiego rodzaju ubiorów i bieliznk   
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To samo 
twierdzą wszyscy: że 
choć dziś radia era, 
to nie zasąpi ono 

instrumentu 
„Fibigera* 

Kalisz, Szopena 9. 
Ceny niskie 

Dogodne spłaty 
Przedstaw.: N. Kremer 
Skład Fortepianów 

Wilno, Niemiecka 19 
  

Sprzedam 
na aojodnych wa- 
runkach Fora-karet- 
ka 1930 r. w dobrym 
stanie—Wł. Gawiński 
Nowogródek. Kościel- 

na 48-a 

Sprzedam 
lub wydzierzawię ina- 
sarnię z maszynami 
oraz pełnym urządze- 
niem w dobrym pun- 
kaie handlowym. — 
Dowiedz.eć się: ulica 
Sosnowa 14 w Bara- 

now:czach 

Sprzedam 
okazyjnie limuzynę 
4-osobową w pierw- 
szorzędnym _— stanie, 
mark! „Overland“.— 
Poczta i foiw. Darewo, 

pow. baranowicki 

SPRZEDAM 
DOM (osebniak) z du- 
żym placem, Wino, 
ul. Popowska nr. 26 

Iwanowski 

  

  

  

PLUSKWY 
wyiępić można bez 
kosztów i kłopotli- 

„j wych zabiegów; Po- 
radzi po nadesłaniu 
zł. 2.—. „Połus*, Po- 

znań, Podgórna 4 
  

Lokal z12 pok.. 
lub więcej potrze>ny 
pod zakład naukowy. 
w centrum miasta, 
System korytarzowy. 
Zgłoszenia do. adm. 
Kurjara Wileńskiego 

do cnia 25 b. m. 
pod „Lokal“ 
  

Potrzebne 
mieszkanie -4 - роко- ‹ 
jowa z wygodami w 

centrum miasta, 
Ofeqy z podaniem 
ceny proszę kierować 

do administrzcji 
Kurjera Wileńskiego 

1, 2 lub 3 pok. 
umeblowane z baiko- 
nem ze wszełkimi 
wygodami w pobliżu 
Sądu do wynajęcia, 
Tartaki 19—4, tel. 352 

(о4 10 1 4- 6) 

  

    

MIESZKANIE 
'3-pokojowe ze wszy* 
stkimi wygodami (ła- 
zienka, water) do wy- 
najęcia—Plac Metro- 
politalny 3, naprze- 
ciwko mostu Zarzecz 
  

MIESZKANIE 
213 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wszelkie wy- 
gody, wolne od po* 
datku—do wynajęcia 

Tartaki 34-a 
  

LETNISKO 
nad samym jeziorem 
Miadzioł, Kąpiel, ke- 
jaki, czółna, grzybo- 
branie, _ polowanie. 
Odżywianie  dozre 
Wolne miejsca od 
końca lipca, — Firko 

poczta Miadzioł. 

  

Inteligentna 
mioda gospodyni z 
samodzielnym - dob- 
rym gotowaniem ро- 
szukuje posady Fid- 
res w administracji 
Kurjera Wileńskiego 

dnteligentna 
młoda osoba potrze- 
bna jako gospodyni 

do jednej osoby. 
Adres w redakcji 

  

  

DOKTÓR MED, 

J. Anforowicz- 
Szczepanowa 
Choroby skórne, we- 

neryczne, kobiece 
przyjmuje 8 -9, 12—1 

14—7 
Zamkowa 3—9 
  

DOKTÓR + 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 
weneryczne, Syfilis. 

narządów moczowych 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

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

tełefon 2-77 

DOKTÓR 

Blumow.cz 
Cho:oby weneryczne, 
skórne | moczopic, 
Wielka 21, tel. 921 

Przyjm od 9—1i 3—7 
w niedzielę 9—1 
    

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. « moczopiciowe 
Szopona 3, tal. 20-74 
Pprylm. 12—2 1 4—8 

  

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 rane 
do 7 wlecz. ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob. Sądv) 

  

AKUSZERKA 

ŚMIAŁUWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, Odmładzanie 
cery, usuwanie zmar- 

-szczek, wąqrów, p:6- 
gów, brodawek, lupie- 

żu, usuwanie dtuszczu 
z bloder i” brzucha, 
kremy odmładzające, 
wanny elekt. cieklrys 

zacja. CEqy przystępne 
Porady bezpłatna, — 

Zamkowa 26—6 ° 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

1 elektryzacja 
ul. Grodzka nr, 27 

(Zwierzyniec) 

Szukamy 
współpracowników — 
płacimy  wierszowe, 
Oferty (znaczek na 
odpowiedź):  Czaso-. 
pismo „Tempo“, Ka= 
towlce,  -Kochanow- 

skiego 5 

  

  

Mierniczy- 
pomocnik, wyk. naw- 
ca prac scaleniowych 
na gruncie potrzebny 
Zgłoszenia do adm. 
Kurjera Wiłeńskiega 

pod „Solidny” 
      

Krawcowa 
młoda, bardzo zdolza 
i pracowita poszukuję 
pracy za skromne wy- 
nagrodzenie. Oferty 
kierować do aministr, 
Kurjera Wileńskiego 

pod „Krawcowa“ 

Nauczycielki, 
bony, wycnowawczy- 
nie | wszelkiego ro- 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 

  

duszu Pracy w.Wilnie „ 
Poznańska 2, telefen 
12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. 

Przybłąkał się 
pies iasowy, w czar- 
ne i białe plamy a 
długich czarnych u- 
szach i odciętym o- 
gonie. W razie nie- 
zgłoszenia się po od- 
biór psa w ciągu 3-ch 
dni, będę go uważał 
za swoją własność, 
ul. Magdaleny 2—3 
— 
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      CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz miliineti. przed tekstem 75 ga., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 e kronika redakc. 1 komunikaty 60 gr. zs wiersz px: 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogło» 
szeń w tekście 5-clo łamowy, za tekstem (0-łamowy. Za treść ogłoszeń 4 rue 
brykę „nadesłane* reakcje nie odpowiada. Aomnistracja zastrzega subie prawa 
zmiany terminu druku ogłoszeń I nie prrżiawje zas! -aniejsca -.Ogie= 

: szenis 64 przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 117. — 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: @ 0d- 

noszeniem do dema w kraju—3 zł., Za gra- 
"nicą Gzł. e odbiorem w administracji zł. 2.50, 
as wsi, w miejscowościach, gdzie nie mu 

* arzędo pocztowego ani agencji zł. 260. 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
: Konto P,K.O. 700.812 
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