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Mąž opatrznošciowy stalinowskiego imperium 
  

  

2 Od Dzieržyniskiego 
do Ježowa 

W rewolucji bolszewickiej, tak sa 
imo, jak i w wielkiej rewolucji francu 
skiejł były dwie fazy «eroru, odpowia 
dzjące dwum fazom rewolucji. W 
pierwszej fazie rewolucji, bolszewie 
kiej, polski szlachcic Feliks Dzierżyń 

ski, fanatyczny rewolucjonista zawo 
dowy wprost kąpał się we krwi ludz- 
kiej. Ten kat — idealista, który wie 
Tzył w twórczą siłę przemocy i tero 
ru bez żadnego wahania scinał gło- 
wy wszystkim: kadetom, eserowcom, 
mienszewikom, anarchistom i wogóle 
ludziom bezpartyjnym, którzy w jego 
mniemaniu, w jego fanatycznym prz. 
Kcnaniu stali w poprzek drogi prowa 

?ącej do urzeczywistnienia idealne* 
59 społeczeństwa n.. Świecie, w któ- 
tym nie byłoby ani wyzyskiwanych, 
ani wyzyskiwaczy. 

W tej ohydnej krwawej pracy ka 
towskiej pomagali mu jego nażwybit 
niejst uczniowie i późniejsi następcy 

lenžynski oraz Jagoda. 
W owym okresie jednak nigdy nie 

spadła głową z rąk organów Czeka i 
Giepeu, żadnemu partyjnemu bolszewi 
kowi, żadnemu komuniście, bez wzglę 
du na to czy on należał do opozycji, 
dzy też był zwolennikiem leninow- 
skiej łinii generalnej. 

Nawet Jagoda, łotr i kanalia z pod 
ciemnej gwiazdy, któremu przypadło 
Y udziałe kierować organami teroru 
bolszewickiego po śmierci Mienżyn- 
%klego, nie posłał początkowo żadne 
80 wybitniejszego bolszewika na gi- 
totynę, 

Jagoda — to kieszonkowe wyda- 
tie napołconowskiego ministra poli- 
p Józefa Fonchć. Tak samo jak tam 
sn, pomagał on swemu władcy nv róż 
fy sposób łamać swych wczorajszych 
współtowarzyszy ideowych, wysyłać 
ich na Svberie. zmuszać do pisania 
listów pokajanija i Ł. d. Nie posuwał 
się jednak tak daleko, ażeby obci- 
tiać im głowy. Ten bądź co bądź sta 
ty rewołuejonista, pomimo wszystko 
czuł jakiś semtyment * respekt do 
swych wczorajszych tcwarzyszy. Co 
więcej, w r. 1928 wchodził z nimi w 
porozumienie, jak tamten po zdradzie 
Robespierre'a wchodził w porozumie 
nie z Baboeuf'em. Niewykluczoną 

Jest rzeczą, że gdyby Jagoda przeczu 
wał i przypuszczał, że Stalin jednego 
pięknego dnia również jego zamknie 
do ciupy, to prawdopodobnie tak sa 
mo jak Fouchć, zdradził ; Robespier- 
rea i Napoleona nie zawahałby się 
zdradzić Stalina. 

Ale Stalin, jak to nieraz podkreś 
„ lałiśmy jest w jednej osobie i Robes- 

erre'm į aiekoronowdnym Napoleo 
nem rowołucji bolszewickiej, który 
2 łatwością potrafił zmiażdżyć kie- 
koukowe wydanie bolszewickiego 
Ouch — Jugodę. Po zabójstwie Ki 

rowa bowiem Stalin od razu mógł 
przekonać się, że Jagoda coś krewi. 
„Chętnie coprawda posłał on mło 
dzież komunistyczną z Nikołajewym 
па czełe na gilotynę, natomiast zwle 
kał z t. zw. moralnymi sprawcami za 
bójstwa Kirowa, Zinowjewym Kamie 
niawem i towarzyszami. Na pierw- 
srym ich procesie, który odbył się w 
styczniu 1935 r., zostali ci starży hol 
fzówicy zpowodu braku dowodów ska 
zini tylko na 10: łat iratomgi. Nastep 

оу zaś proca Zimawjowa i Lowarzy 
szy też nie sz o linii pożąć j 
dia Stalina. Baade. Lieno padas 8 
Wyszyńskim montował ten proces, 
dostarczył „dowodów*, że Zinowjew. 
Kamieniew i reszta podirzymywali 
stosunki z Trockim, ,„zabili* Kirowa. 
dążyli do zamordowania Stalina w ce 
ia zdobycia władzy i t. d. Nie dostar- 
czył nałomiast ten stróż biezpieczeńst 
wą „dowodów' na to, że Ci starzy re 

wolucjaniści bvli agentami Gestapo i 

przy pamocy Trzeciej Rzeszy dąży!i 
da adłertowy kapitalizmu w Związku 

Sowieckim. Kanalia Jagoda dla 
urzymania się przy władzy gotów 

    

  

był pójść na rozstrze.anie wezoraj- 
szych wodzów rewolucji i swych towa 

rzyszy, tak samo jak Fouchć po pow 
rocie Ludwika XVIII-go zgodził się 
na sporządzenie listy proskrypcyjnej 
wszystkich tych bonapartystów, któ 
rzy w okresie stu dni razem z nim sta 
li przy boku Napoleona. Nie chciał 
on jednak z nich robić heroldów ust 
roju kapitalistycznego. Prawdopodob 
nie nie pozwalało mu na to t. zw. „re- 
wolucyjne sumienie starego rewolu 
cjonisty. 

To właśnie wahanie widocznie wy 
starczyło, ażeby Jagoda zręcznie 
został usunięty z kierownictwa Komi 
sariatu Spraw Wewnętrznych na kie 
rownictwo Komisariatu Łączności, aż 
do chwili, gdy wysłannik Stalina opa 

nuje skomplikowaną machinę teroru 
sewieckiego. Analogicznie postąpili 
Napoleon i Ludwik XVIII pragnąc 
pozbyć się niepewnego Fouchć. 

Ale z tą chwilą, gdy Jeżow, został 
Komisarzem Spraw Wewnętrznych — 
catychmiast rozpoczęła się kampania 
w prasie skierowana przeciw rozstrze 
lanym już Zinowjewowi i towarzy- 
szem i mająca na celu przekonanie 
opinii sowieckiej, że rozstrzelani kła 
mali, gdy twierdzili że mie mają 
żadnego programu. Jdeolog socja- 
lizmu stalinowskiego Warejkis w sze 
regu artykułach czarno na białym 
„ndowadniłś, ża wódz omis tarnai Ti 

  

SZANGHAJ. (Pat.) Chińskie koła 
oficjalne powstrzymują się od komen 
towania komunikatu japońskiego mi 
nistra wojny, stwierdzającego, że 
lokalny układ, zawarty 19 b. m. mię- 
dzy dowództwem japońskim a gen. 
Sung-Cze-Yuanem, przewiduje usu 
nięcie chińskich funkcjonariuszy o 
tendencjach komunistycznych, japoń 
ską cenzurę podręczników szkolnych 
i ogólne zaniechanie wszelkich dzia 
łań antyjapońskich. Nie ulega wątpli 
wości, że jeśli układ: ten zawierą tego 
rodzaju warunki, to jest on sprzeczny 
z 4 punktami deklaracji marsz. Czang 
Kai Szeka i jest dla rządu centralne- 
go nie do przyjęcia. Chińskie koła 
nieoficjalne określają stanowiska 
gen. Sung Cze Yana jako zdradę i u- 
wažają, że akcja wojenna ze strony 
rządu nankińskiego jest nieunik- 
nioną 

  

  

nowjew i inni w porozumieniu z Trze 
cią Rzeszą dążyli do przywrócenia... 
kzpitalizmu w Związku Sowieckim. 

Takie postawienie sprawy Stalino 
wi było bardzo potrzełne i koniecz- 
te, gdyż przeciwko jego zbudowane 
mu socjalizmowi, który w gruncie rze 
czy jest niczym innym, jak potwor- 
nym integralnym kapitalizmem pań 
stwowym, zaczęły coraz bardziej bun 

tować się najszersze masy robotnicze. 
Wzmocnić złudzenie socjalistyczne 
mas, przekonać je, że to co zostało 

zbudowane nie jest w sposób nielitoś 
ciwy wyzyskującym je integralnym 
kapitalizmem, lecz najszczęśliwszym 
na świecie ustrojem socjalistycznym 
— oto główny cel, jaki Stalin chciał 
osiągnąć w dziedzinie polityki wew- 
nętrznej przy pomocy serii procesów. 

Jagoda widocznie na to nie 
czciał pójść. Jeżow natomiast poszedł 
tardzo chętnie. Nie jest on bowiem, 
jak świadczy jego biografia żadnym 
tewoluejonistą związanym wspólny 
mi przeżyciami ze starymi bołszewi- 
kami, lecz typowym  biurokratą, u- 
rzędnikiem. Pracując w centrałnym 
aparacie partił miał on możność prze 
konać się jak przy pomocy tego apa 
ratu Stalin w okresie 1927 — 1934 ła 
mał i miażdżył naiwybilniejszych wo 

(Dokończenie na str. 3). 

Zet. 

pogorszyła się 
CHIŃCZYCY NIE WYCOFUJĄ SIĘ. 

TOKIO, (Pat). Według Agencji Domai, 
syfuacja w Chinach północnych ponow- 
nie się pogorszyła z powodu pozosła- 
wania nadal wojsk chińskich na obsza- 
rach, z których miały się wycofać. Od- 
maszerował jedynie z Pekinu 218 pułk 
pod dowództwem płk. Sunczang-Po. 
Wojska chińskie w Pekinie są o jeden 
pułk liczniejsze, niż w chwili wydarze- 
nia się incydentu w Lukuczjao, 

Według otrzymanych informacyj głów 
na kwałera 37-ej dywizji pozostaje nadał 

Sowiety udzielą 
SZANGHAJ. (Pat.) Wedle donie- 

sień ze źródeł japońskich Sowiety 
przyrzekły Chinom w razie działań 
wojennych z Japonią, pomoce w for- 
mie przysłania samolotów i floty wo- 

  

WILNO, niedziela 25 Lipca 1937 r. 

IL    
cena 15 gr 

NIKI 
wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Francja podejmuje próbę 

wyprowadzenia z impasu komitetu 
nieinterwencji 

LONDYN. (Pat.) „Times* podaje, 
że ambasador francuski Corbin od- 
wiedził wczoraj wieczorem ministra 
"Edena i lorda Plymoutha, po czym 
nocnym pociągiem wyjechał do Pary 
ża. Powróci on do Londynu w ponie- 
działek rano po prezprowadzeniu na- 
rsd ze swym rządem. Posiedzenie 
Podkomitetu Nieinterwencji zwołane 
zostanie prawdopodobnie w ponie- 
działek lub wtorek. 

Wczoraj wieczorein stało się wia- 
domym, że amb. Corbin zakomuniko 
wał min. Edenowi, iż rząd francuski 
gotów byłby zgodzić się na inną pro- 
cedurę, aby wyjść z impasu, w jakim 

znalazł się obecnie Podkomitet Nie- 
interwencji. Nowa procedura rozwa= 

żana na razie w Londynie polegałaby 
na tym, iż rząd brytyjski opracował 

by kwestionariusz, obejmujący wszys 

tkie propozycje planu brytyjskiego i 

rozesłał go wszystkim 27 członkom 

Komitetu Nieinterwencji. Spodziewa* 

ją się tu, że dzięki temu kwestiona- 

riuszowi otrzymanoby od każdego - 

rządu jasne wypowiedzenie się zarów 

no co do całego planu, jak i poszcze* 

gólnych jego części, czego nie można 

by oczekiwać gdyby Podkomiiet dys 

kutował nad kolejnością, w jakiej 

miałyby być prowadzone obrady nad 

zasadniczymi propozycjami. Г 

Prasa francuska zaprzecza 
Nie wysyłano 800 legionistów z Marokka do Marsylii 

MARSYLIA, (Pat). Prasa futejsza za- 
mieszcza komunikat, zaprzeczający w spo 
sób jaknajbardziej stanowczy  iwierdze- 
niom niektórych dzienników niemieckich, 
jakoby 800 leglonistów francuskich przy 
było z Maroka do Marsylii na pokładzie 

parowca „Merechal Lyaoutey". Komunl- 

kat oświadcza, Iž w okresie od 11 do 15 

lipca wylądowało w Marsylil 42 urlopo- 

wanych żołnierzy francuskich, w tym tylko 

dwóch znajdowało się na parowcu „Mara 

chal Lyaoutey“. 

Bez poważniejszych zmian 
na froncie hiszpańskim 

ODPARTE ATAKI POWSTAŃCÓW. 
" WALENCJA, (Pał), Z Gijon donoszą, 

że powsłańcy podjęli ałak na bagnety 
na pozycje wojsk rządowych pod Pol- 
farna. Atak został odparty z ciężkimi dla 

  

Akcja wojenna nieunikniona — 
Gen. Sung-Cze-Yana obwołano zdrajcą. Sytuacja ponewnie 

w Siyuan, przy czym nie widać żadnych 
przygotowań do wymarszu z Pekinu 25 

niezależnej brygady gen. Czang-Ling- 
Yuna i 111 dywizji Lin-Tsu-czena. Chiń 
ska 110 brygada w Papaoszan umacnla 

swe pozycje. Okopy są również budowa 
ne w Czang-Hsin-Tien. Dwa pułki 32 dy 
wizji pod dowództwem Czao-Ten-Gyn 

wkroczyły do Pekinu wbrew zawartym 
układom. 

TOKIO, (Pat). Ag. Domei w depeszy 
z Pekinu donosi, że 219 pułk 37-ej dy- 

(Dokończenie na str. 2-ej) 

pomocy Chinom 
jennej. Wedle tychże doniesień sowie 
cki attache wojskowy przy rządzie 
cbińskim Lepin wyjechał do Moskwy 
celem zorganizowania tej pomocy. 

    

nieprzyjaciela stratami, spowodowanymi 
gwałtownym ogniem karabinów maszyno 
wych. Na stronę wojsk rządowych prze- 
szło 39 żołnierzy powsła.iczych. 

POWSTAŃCY ZAPOWIADAJĄ 
REPRESJE... 

SALAMANKA, (Pat). Komunikat woisk 

powstańczych podaje, iż na odcinku Bru 

nefłe powstańcy zajęli linię okopów. Po 

suwanie się oddziałów  powsłańczych 
trwa nadal. 5 samolotów  nieprzyjaciel- 

skich bombardowalo miasto Caceres, co 

pciągnęło za sobą śmierć kilku osób 

oraz poranienie wielu kobiet i dzieci. 
Komunikat zapowiada w końcu represje 

za to bombardowanie. 

„.A SAMI ZABIJAJĄ KOBIETY I DZIECI. 

TORTOSA, (Pal). Wczoraj o g. 21,45 
frzy samoloły powstańcze bombardowały 
gwałtownie Torłosę. 8, czy 9 osób zostało 
zabiłych, a 30 rannych, w tym większość 

kobiet i dzieci. 

SYTUACJA OGÓLNA. 

SALAMANKA, (Pat). Komunikat głów- 
nej kwatery wojsk powsłańczych: 

Front północny, odcinek Biskajski — 
nic nwego. Odcinki Santander, Asiuria, 
Leon: ostrzeliwanie i kanonada. 

Front środkowy, Aragon — na od- 
cinku Albarracin wojska nasze dokonały 
wywiadu na terenie nieprzyjacielskim, po 
czym powróciły do swej bazy z 1500 
sztuk bydła. 

Front Soria i Avila: nic szczególnego, 
Odcinek Madrytu i w okręgu Brunefa 
wojska nasze odniosły wielkie zwycięsł 
wo nad rzeką Guadarrama, łamiąc opór 
nieprzyjaciela ; zajmując w całości linią 
okopów, gdzie znaleziono wiele trupów 
i obfity materiał wojenny, jeszcze nie ob 
liczony. - 

Marsz ńaprzód trwa, celem złamanie 

oporu nieprzyjaciela. Wielu milicjantów 
przechodzi z bronią na naszą stronę. 

Front południowy: ogie(1 karabinowy 

i armatni. 
Działalność lolnictwa: nieprzyjaciel 

jak zwykle bombardował okolice, poło- 
żone za frontem, nie osiągając żadnego 
„objektu wojskowego. Dziś miasto Cace- 
ces bambardowane było przez 5 зато!о- 
tów nieprzyjacielskich, która spawodo* 
wały śmierć i poranienie pewnej liczby 
mieszkańców, m. in. kobiet j dzieci. Jak 
w przeszłości, ałaki fe spotkały się z szyb 
kim odwetem. 

Zapas zieta w liccu 
rweksrył c'e 

WARSZAWA. (Pat.) W ciągu dru- 
gie, dekady lipca zapas złota w Ban 
-ku Polskim wzrósł :o 1,0 miłn. zł. do 
425,4 miln. zł. Stan zaś pieniędzy za- 
„granicznych i dewiz zwiękscył się a 
1,0 miln: zł. do 28,3 miła. zł.
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Europą rzadzi fikcia 
Organ Mussolin:ego dyskredytuje Ligę Narodów 

RZYM, (Pat). w Artykule p. t. „Rze- 
czywistość I fikcje”* organ Mussoliniego 
„Popolo d“ Italia“ stawla pytanie, czy 
Eurcpa ma zginąć w całunie swych fikcyj. 
Dziennik stara się wykazać że od lat 20 
Europa rządzona jest | omotana fikcjami 
(stniejącymi i odradzającymi się przy każ 
dym wydarzeniu historycznym. Za taką 
fikcję uważa dziennik możliwość spłaty 
długów wojennych, a w szczególności 
ustalenie dla Niemiec _ „astronomicznie 
ogłuszającej cyfry tysiąca miliardów”. W 
dalszym ciągu dziennik pisze że orga- 
nem „który stwarza, kultywuje I szerzy sy- 
siem fikcji i czyni apologię fego systemu 

Posiedzenie Selmu — 
we wtarek 

: WARSZAWA. (Pat.) Plenarne po- 
siedzenie Sejmu wyznaczone zostało 
ba wtorek 27 b. m. na godz. 11 rano. 

Porządek dzienny przewidu je de- 
batę nad projektem ustaw uchwalo- 
nymi ostatnio przez komisje praw- 
niczą i rolną Sejmu. : 

Kla'p-da udaremnita 
„Dzień Morzać w [ i*uja 

KRÓLEWIEC. (Pat.) Projektowa- 
ny przez Litwę „Dzień morza* nie 
dojdzie w tym roku do skutku, wo- 
bec niemożności porozumienia się z 
odnośnymi czynnikami w obszarze 
Klajpedzkim. Jak słychać, organiza- 
cje na obszarze Klajpedzkim wyika- 
zały zupelny brak zainteresowania w 
urządzeniu święta morza. 

Konow»>lec w Kownie 
Prasa ukralńska, wychodząca w Ka- 

nadzie, donosi, że po usunięciu Kono- 
walca z Szwajcarii władze litewskie za- 
opiekowały się nim * wynajęły dla jego 
użytku posiadłość w miasteczku pogra- 
nlcznym Tonnon po drugiej stronie je- 
tlora genewskiego. Ale I tam bylo mu 
nieswojo, fak, że Konowalec przeniósł 
się na Litwę į fam występował na roz- 
maliych uroczystościach. W Kownie ma: 
wyjść plsmo QUN, na które zblerano 
składki w Kanadzie. Często Konowalec 
występuje razem z prezesem Zwiazku 
wyzwolenia Litwy Juszką. Do Kowna 
przybył również kap. Jany, najbliższy 
współpracownik Konowalca, w swoim 
czasie klerownik egzekui OUN w 

Berlinie. s 

Zmarł p>t'iarcha 
serhski 

BIAŁOGRÓD, (Pat). Patriarcha Pra- 
wosławnego kościoła serbskiego Barna- 
ba zmarł dzisiejszej nocy o godz. 0,02. 

Mowa w nustej sali 
parlamentų 

KAIR. (Pat.) Ismain Sidky Pasza, prze- 
wódcą opozycji i b. premier, złożył mandat 
pczelski na znak protestu przeciwko stano- 
wisku posłów podczas joga. ostatniej mowy 
w parlamencie na temat rozbrojenia. Koniec 
swej mowy Tsmain Sidky wygłaszał przy 
pustej sali, 

Pomnik- olbrzym 
nad Kkanzłem 
Panamskim 

WASZYNGTON, (Pat). Komisja woj- 
skowa Izby Reprezenianiów przyjęła pro- 
jekł ustawy, przewidującej budowę w 
słfefie kanalu Panamskiego  kolosal- 
nego pomnika ku czej gen. Goethalsa, 
inżyniera, który miał powierzoną budowę 
kanału. Pomnik, który koszłować ma 160 
tys. dolarów, stanowić będzie albrzymią 
lałarnię morską, widzianą z obu ocea- 
nów, zarówno dla stałków, jak j dla sa- 
molofėw. 

Manono! »a helium 
WASZYNGTON. (Pat.) Senacka komisją 

wojskowa uchwaliła projekt ustawy © sprze- 
daży helinm za granicę, do użytku statków 
powietrznyeh. Ustawa fa — która jest na- 
stępstwen: katastrofy „Hindenburga“—prze- 
widuje stworzenie państwowego monopolu 
din wyrabu helium. й 
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jako I praktyki życia, jest Liga Narodów. 
Nawet jej powszechność jest fikcją ponie 
waż brak w Lidze Narodów pewnej licz- 
by potężnych narodów „zasada równości 
zwolenników Ligi Narodów jest drugą 
fikcją, którą wysuwa dziennik, ironizując 
na femat równości głosu W. Bryfanii I LI 
berii. Prawdą jest — pisze dałej „Popo- 
lo d' Italia“ — że od czasu do czasu 
daje się małym państwom zadośćuczy- 
nienie charakieru formalnego I widowi- 
skowego. Całą maszyną jednak kierują 
| wszystko przygofowuią—wnioski ! prze 
mówienia — ludzie sekretariatu Llai, któ 
rzy są ludźmi trzech wielkich mocarstw: 
Francil, Angli | Rosji Sowieckiej. Naj- 
wyższą fikcją, zdaniem dziennika, [est 
pacyfizm Ligi Narodów. Na temat ten pl- 
sze „Popolo d“ Italia“: Narody ogarnia 
Irwoga za każdym razem, ądy przed LI- 
ga Narodów staje Jakaś poważna kwestla. 
Wszak arf. 16 paktu Ligi, zawierający za 
tadę stosowania wolny powszechnej, mo 
łe być urzeczywistniony. 

Do wszystkich tych fikcyj organ Musso 
linieqo dadale dwie inne jeszcze, pisząc: 

NIĖ 
UNIKAJMY 

k 

a 
  

Palące akiualnoścj godzą w sytuację 
europejską | komplikują ją. Pierwszą ta- 
ką akiualnością jest fakt nieuznania do- 
łychczas imperium włoskiego, a drugą 
nieprzyznanie gen. Franco praw sirony 

wojującej. Pragnie się bezwzględnie zwią 
zać uznanie praw strony wojującej z 
kwestią ochotników. Ta ostatnia sprawa 
w praktyce nie Istnieje. Jest rzeczą jasną, 
że przez niewysyłanie więcej posiłków, 
zagadnienie rozwiązuje się samo przez się 
w siraszne żniwo wojny. Fikcja, wskutek 
której odmawia się gen. Franco praw 
strony wojującej, może silnie skompliko- 
wać sfan rzeczy, podczas gdy uznanie 
tych praw ułatwiłoby znacznie sytuację. 
Udaje się w dalszym clągu, iż wierzy 
się w to, że gen. Franco [est tylko zbun- 
łowanym generałem, który zorqanizował 
pronunciamento, większe od poprzednich 
te prawdziwym rządem hiszpańskim jest 
rząd w Walencji, kierowany przez Mosk 
wę. W zakończeniu dziennik plsze: Przyj 

dzie dzień, w kłórym | realności | sofiz- 
maty polityczne obalone zostaną przez   

(KOŃCA. 
= ODPEGOW 

UCHRONI NS KDE 

rzeczwwistość.   
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Zamach na płk. Adama Koca 
był przygotowany 

Dofychczasowe ustalenia zdają się 
wskazywać na to, że zamachowiec był 
tylko nar adziem w rękach organizało- 
tów spisku, ostatnim ogniwem wykonaw- 
czym. Wszelkie przygotowania odbyły 
się bez jego udziału. 
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Akcja wojenna nieunikniona 
(Dokończenie ze str. 1-ej) 

wizji odmawia wycofania się z Lukucziao, 
zajmując pozycje na lewym brzegu rzeki 
Yung-Ting. 

INCYDENT Z ZAGINIONYM MARYNA- 

RZEM POGORSZYŁ SYTUACJĘ. 

SZANGHAJ, (Pat). Panuje fu wielkie 
podniecenie z powodu porwania na sa- 
mochodzie japońskiego marynarza, ktė- 
ry był jednym z trzech marynarzy uczesi 
ników starcia z Chińczykami. Patrole |а- 
pońskie przeprowadzają Intensywne po- 
szukiwania w dzielnicy Hongkiu. 

SZANGHAJ, (Pafj. Marynarze fapoń- 

scy rozpoczęłj w nocy poszukiwania za-_ 
ginionego marynarza na przedmieściu 
Czapel. W poszukiwaniach bierze udział 
około 300 marynarzy. W Szanghaju wi- 
dać usilne przygofowania wojskowe. 
Ruch autobusowy wstrzymano. Po ulicach 
krążą czołgł | samochody pancerne. O 
północy u japońskiego konsula general- 
nego odbyła się narada z udzlałem Ja- 
pońskiego atfache morskiego | wyższych 
oflcerów japońskich. Nazwisko zaginio- 
nego marynarza nie zostało jeszcze usta. 
lone. 

W dzielnicy chińskiej panuje popłoch. 
Ludność szuka schronienia na terenie 
koncesji międzynarodowej. 

Powstanie Kurdów rozszerza się 
DAMASZEK. (Pat.) Na skutek 

wsłamia kurdyjskiego prace nad wy- 
tyczeniem trasy kolei żelaznej przez 
Mardin i Sirt do Iraku i Iranu zosta 
ły przerwane. Zacięte walki toczą się 
obeenie w południowo-zachodniej 

po- —części jeziora Van. Do Kurdów przy- 
łączyli się chrześcijanie Armeńczycy 
i Nestorianie. Mówią o zamiarze po- 
wsłańców wysłania specjalnej dele- 
gacji do Europy i sąsiednich krajów 
riawzułmańskich. 

Ekspedycja naukowa na Słąsk 
KRAKÓW. (Pat.) W poniedziałek 26 b. m. 

wyrusza z Krakowskiego Obserwatorium 

Astronomicznego ekspedycja naukowa gra- 

wimetryczna, mająca na cełu pomiary na- 

tężenia siły ciężkości na Śląsku. Pomiary 

te, prowadzone pod egidą Polskiej Akademii 

Umiejętności w porozumieniu z wojewódz- 

twem śląskim, mają być przeprowadzone w 

następujących miejscowościach: Lubliniec, 

Kalety, Tarnowskie Góry, Szarlej, Katowice, 

Olza, Skoców, Wisła, Cieszyn oraz — dła na- 

w.ązania do dokonanych już poprzednio po- 

doknych prac — w Oświęcimiu. 

Badania nad rozkładem siły ciężkości, 

czynione dawniej głównie dla celów geodezji 

wyższej (wyzmaczenie figury ziemi), i zaimi- 

c;owane w Polsee przez astronomów kra- 

kowskich, I Birkenmajera i M. Rudzkie- 

go, uznane zostały w nowszych czasach za 

bardzo ważne z punktu widzenia geologii, 

zarówno czystej, jak i stosowanej, jako 

dające materiał do wniosków o rodzaju u- 

wartwowienia pokładów podziemnych. Z ta- 
kich pomiarów, poczynionych pod kierun- 
kiem prof. T. Banachiewicza, wyprowadzono 

dła Wielkopolski linię wypiętrzenia -pokta- 
dów podziemnych (przechodzącą koło Ксу- 

__ 

Kolektywna kara za wybicie szyb 
w domach żydowskich 

We wsi Talowice ubiegłej nocy -pun- 
kiualnie o godz. 1-ej na dany sygnał trąb 

o kowy zosłały wybiie szyby we wszystkich 
13. domach żydowskich.  Zaalarmowana 
policja udała się do wsi, lecz nie udało 
się nikogo schwyłać. Rano przybył do 

wsi. słarosta ze, Sarn.z komendanfem po- 

licji. Wobec łego, że nie można było 
stwierdzić, kło dokonał zamechu starosta 
nałożył na całą wieś karę kolektywną, 
polegającą na łym, że przez nieokreślo- 
ny czas po trzech: chłopów pilnować mu 
si domy żydowskie -w całej wsi.   

ni, a skierowaną mniej więcej równolegle do 
biegn Wisły pomiędzy Warczawą a Bydgosz 
ezą), której odpowiadają złoża soli, a odpo- 
wiadać może ropa naftowa. 

5 mil. funtów szterl. 
zostawił Marconi 
RZYM, (Pat). . Większą część swego 

majątku pozosławił Merconi swej córce 
Elettrze, którą mianował legałariuszką o- 
gólną. Pozosłałe dzieci: Dema, Ginulio 
I Giora otrzymają część zastrzeżoną przez 
prawo. Markiza Marconj ma użytkowanie 
jednej czwartej majątku zmarłego. Cho- 
ciaż na razie wartość mająłku znajdujące 
go się zarówno we Włoszech, jak I za 
granicą, nie jest znana, sądzą fu, iż wy- 
nosi on 5. milionów funtów szterlingów. 
Tesłament Marconiego nie zawiera żad- 
nych zapisów szczególnych. 

Szpieg niemiecki 
we Francell 

PARYŻ. (Pat.) W Chaumont aresztowano 
pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec 
niejakiego Jana Sellier. Był on już raz aresz 
tewany w r. 1934. Jego częste podróże do 
Niemiec zwróciły uwagę władz wojskowych. 
Zwolniono go jednak wówczas z powodu 
braku dowodów. Rewizja dokonana obecnie 
w mieszkaniu Selliera, doprowadziła do wy- 
kaycia licznych zdjęć fotograficznych granie 
'franeuskich z adnotacjami, dokonanymi rę- 
ką aresztowanego, liczne adresy wyžszych 
oficerów lotnietwa niemieckiego oraz list 
konsula niemieckiego w .Brukseli. 

«; Selier przyznał się; iż dostarczył kapita- 

owi lotnictwa. niemieckiego Zeltmeyerowi 

pewną <liczbę fotografij łótniczych. 
  
  

     
  

Jeszcze jeden kartel 

rozwiązany 
WARSZAWA. (Pat.) Z dniem 24 

b. m. minister Przemysłu i Handlu 
rozwiązał kartel producentów tiulu, 

| występujący p. n. Zjednoczone Fab- 
ryki Tiulu w Warszawie. RZL 

Kartel tep mając w swym: ręku 
scentralizowaną całą sprzedaż skar- 
telizowanych wyrobów z powodu u- 
trzymywania cen na wysokim pozio 
mie, stał się przedmiotem licznych 

zażaleń dalszych zakładów przetwór- 
czych tiulu, w szczególności fabryk 
koronek, haftów i firamek, dla któ- 
rych podrożenie tiulu zaciążyło ujem 
nie na kosztach produkcji, powodujące 
jej ograniczenie. 

Ciagle kanfiikty | 
miedzy Mandžurią 

a Sowietami 
TOKIO. (Pat.) Agencja Domei do- 

nosi z Hsin-King: Mandžurskie wla- 
dze komsularne w Czycie i Blagowie- 
szczensku niepokojone są stale przez 
miejscowe władze sowieckie. Według 
informacyj urzędowych, fumikcjona- 
riusze konsulatów mandżurskich w 
tych miastach nie mogą pełnić swych 
funkcyj. Władze sowieckie w Czycie 
opasały konsulat mandżurski drutem 
kolczastym. Rząd mandžurski wysto- 
sował w związku z tym protest do 
rządu sowieckiego. 

5-łetni plan rozbudowy 
Addis - Abeby 

RZYM. (Pat.) Agencja Stefani donosi, iż 

plam rozbudowy Addis Abeby przewiduje 
stworzenie 5 dzielnic. Jedńa z nich, handlo- 

wa, będzie znajdowała się w centrum obec- 

nej Addis Abeby. Dzielnica włoska rezyden- 

cyjna będzie rozpościerała się w kierunku 

północnym. W pobliżu dworca w południo- 

wej części miasta powstaje dzielnica prze- 

mys.owa. W specjalnej dzielnicy będą mieś 

cły się urzędy i biura administracji. Wresz- 

cle dzielnica tubylcza zajmie zachodnią część 

miasta. Będzie ona odałona od pozostałych | 

dzielnich miasta. Koszty wykonania tego pla 
-а obliczane są na miliard Krów. Będą wy- 

budowame wodociągi i kanalizacje oraz set- 
ki kilometrów nowych ulic. Roboty te mają 

być wykonane w ciągu 5 łat. 

BEES TYCZKA 

| GDYNIA. (Pat) 

  

z wielką precyyją 
Według przypuszczeń zbrodniarz 

przyjechał do Warszawy na krótko przed 
'zamachem ; niemal natychmiast odjechał 
do Świdrów Małych, zapewne w towarzy 
stwie jednego ze spiskowców, który za- 
poznał go z ierenem planowanego za- 
machu. Gdyby te przypuszczenia spraw- 
dziły się — wskazywałyby na wielką pre 
cyzję przygotowania spisku, zorganizo- 
wanego z wielką przezornością I znajo- 
mością techniki terorystycznej. 

ETZ ETPA ET 

0 kensulat 2mery- 
kafiski w Gduni 

CHICAGO, (Pat). Na osłatnim posie* 

dzeniu Zarządu Centralnego Związku Na 

rodowego Polskiego postanowiono zwró 

cić się do departamentu stanu w Was 

szyngłonie oraz do senatorów i posłów 

z wnioskiem utworzenia konsulału Sta- 

nów Zjednccz. w Gdyni. Wniosek umo- 

ływowany został tym, że konsulaty ame- 

rykańskie istnieją w daleko mniejszych 

porłach niż Gdynia, kłóra jest obecnie 

największym portem i najważniejszą pla= 
cówką emigracyjną Bałtyku. 

Narady nad rozbu- 
dową Gdvni — 

Dziś przed południem 

odbyła się w sali gdyńskiej Rady iMejskiej 

konferencja, którą zaszczycił swąobechością 

Pan Prezydent R. P. Tematem tej konferem 

cji były ogółne zagadnienia regionu wybrze 

ża, ze specjalnym uwzględnieniem rozplanos 

wania urbanistycznego. i archotektonicznego 

przyszłej dzielnicy reprezentacyjnej z uw- 

zglednieniem usytowania . Bazyliki . morskiej, 
pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich i „Dos 
mu eżgłarza”. 

W wyniku dyskusji uchwalono nie prze: 

sądzać jeszcze sprawy usytuowania Bazyliki 

morskiej i kilku Innych -reprezentacyjnych 

Tudewli, do czasu rozpatrzenia ostatecznych 

projektów, przy czym przedstwiciełe rządu 
obecni ną konferencji zapewnili 0 powaž- 

nym zainteresowaniu tą sprawą. 

Plaga motyli w Austrii 
WIEDEN. (Pat) Okolice Wiednia nawie- 

dziła plaga motyli, które chmarami unoszą 
się nad polami. Właścieiele ogrodów i win- 

nic obawiają się w -następstwie tego inwazji 

gasienie. Roje motyli przybyły od strony poł. 
wschodniej. r 

Kronika telegraficzna 
— W PONIEDZIAŁEK PRZYBĘDZIE DO 

BRUKSELI król Karol rumuński, spokrew- 

niony z krėleni Leopoldem. Krėi Karol za--* 

mieszka w pałacu królewskim. 

— NA MIESIĄC SIERPIEŃ zapowiedzia= 

nych jest w całej Europie wielka ilość kon- 

kresów naukowych z rozmaitych dziedzia 

wiedzy. We wszystkich tych kongresach nan- 

Ea polska jest reprezentowana, czasem na- 

wet przez, liczne kilkunastoosobowe delega- 

cje. 

— W. BERLINIE SITRACENI ZOSTALI 

skazani w dniu 17 lutego 7a zdradę stanu 

na karę śmierci Józef Michnia, lat 28 i Pa- 

wił Matischehv, lat 17. 

— W POBLIŻU WIOSKI COMAMDI koło 

Ankary bamdyci napadli na autobus, kursu- 

jący pomiędzy Diarbekir a Bitlis. Pięciu 

pasażerów zostało zabitych. 

  

  

1 CERAMIKI ze wszystkich dzielnic Polski.   Nici do wyrobu 1 zeperacj! sieci. 
„ŻESi 1 PEEK 

WSZYSTKO ZE LNU 
Bazar Przemysłu Ludowego Spółdzielnia z ogr. odp. 

Skład I Bluro: Zarzecze 2, tel, 16-63. 
Ceny znacznie niższe od bawełnianych 

/| OGROMNY WYBÓR BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH oraz HAFTÓW, KORONEK 
Zabawki dziecinne. 

ne bardzo mocńe, trwałe I praktyczne tanio się sprzedaje w Bazarze Przómysłu Ludowege 

Sklep: Zamkowa 8, tel. 16-29. 

Rybackie sieci Inia-   Cenniki na żądanie. 
  e



„KURJER WILENSKI“ 25.VII 1937, 

0d Dzierżyńskiego 
do Jeżowa 

(Dekończenie ze str. 1-ej) 

dzów rewatncji bolszewickiej. Poka 
zywamy niu poglądowo przez Stalina 
socjalizm, to budowa pod hasłami 
socjalistycznymi integralnego kapita 
litmu. Kapitalizm ten pomógł Ježo- 
wowi zrobić wspaniałą karierę, wysu 
nąć się na szezyty. Praca w aparacie, 
szczególnie w wydziałach kadr i ewi 
dencji, pezwoliła mu doskonale poz 
nać wszystkich tych pa tyjników, któ 
rzy kiedykolwiek bądź należeli do ja 
kiejkolwiek opozycji, lub mogli w 
Przyszłości należeć. 

Jeżow im nic nie zawdzięczał. 
Wręcz przeciwnie, mógł mieć do nich 
jedynie żal, że podczas jego bylności 

w wojsku nie doceniali jego zdolnoś 
Gi i nie zaspokoili jego ambicyj mło- 
dzieńczych ani czerwony generalissi- 
mus Traeki, ani Tuchaczewski, ani 
inmi wodzowie armii bolszewickiej. 
Mūgt on mieć również żal z powodu 
niezaspokojonych ambicyj do starych 
wodzów partyjnych, którzy podczas 
lego pracy w prowincjonałnych orga 
nach partyjnych nie zwrócili nań u- 
wagi i nie podciągnęli go wzwyż. Do 
takich zaś należeli wszyscy starzy boł 
szewicy, którzy decydowali o losach 

partii 1 o karierze jej członków, aż 
do momentu kiedy zaczął wysuwać   

się na widownię Stalin. Cóż więc mog 

to łączyć bardzo ambitnego Jeżowa 

nimi? Oprócz żalu i nienawiści nie 

mógł on do nich żywić żadnych in- 

nych uczuć. 

Co innego natomiast Stalin. Stalin 
go wyciągnął z zapadłej prowincji 

de Moskwy, on go wywindował na 
szczyty i zaspokoił jego ambicje. Je- 
4ow zawdzięcza mu wszystko. Jeżow. 
o ile będzie wierny i bez zastrzeżeń 

oddany Stalinowi, może po nim spo 

dziewać się jeszcze więcej. A Stalin 

prawdopodobnie zna doskonale sła- 

be i mocne strony Jeżowa. Stalin jest 

doskonałym psychologiem. Dlacżegoż 

by więc nie wysunąć na czoło Kom* 

sariatu Spraw Wewnętrznych  czło- 

wieka, który gwoli zaspokojenia 

swych ambicyj, gwoli zdobycia sławy 

pójdzie na wszysiko. Nie tvlko na ła 

manie i miażdżenie starych bolszewi 

ków, To robił doskonale i Jagoda. Ale 

również na ich zohydzenie i całkowi 

te, fizyczne wyniszczenie. Do tega 

stary rewolucjonista Jagoda nie był 

zdolmy. Do takiei pracy natomiast da 
skonale nadawał się Jeżow. 

I Stalin, który już dawno postawił 

krzyż na rewolucyjnej ideołogii czer 

wonego, leninowskiego października, 

uczynił trafny wybór stawiając na sto 

sunkowo młodego i energicznego Je 

  

  

Proces inż. Doboszyńskiego 
odbędzie się 

Pojawiły się pogłoski, że władze 
wymiaru sprawiedliwości rozważają 
ewenluatność przeniesinia rozprawy 
inż Doboszyńskiego z terenu apelacji 
krakowskiej ną terytorum sądu ape 
łecyjnego we Lwowie. 

we Lwowie? 
Gdyby w te. sprawie zapadły od 

powiednie decyzje to zdamiem kół są 
dowych zachodziłaby konieczność 
znacznego przesunięcia terminu roz- 
prawy. 

Czy 0ZN będzie wydawać swój dziennik 
| uRobotnik" notuje następującą wia- 
domość: Jak się dowiadujemy, powsłanie 
w miesiącach jesiennych nowy dziennik 
polityczny, który będzie organem oficjal 
nym „Ozonu”. Na razie ani „Gazeta Pol 
ska”, ani „Kurier „;Poranny“ nie powin- 
ny być traktowane, jako organy „Ozonu”. 

4 ю — powiedzmy — pisma zaprzy- 
Jaźnione. Nic ponadto. 

Wiadomość tę „Czas” zaopafruje na”   
stępującym dopiskiem: 

Druga część powyższej wiadomości 
jest ścisła. Istotnie żadne z pism nie zo- 

stało dotychczas uznane oficjalnie za or- 

gan OZN. Co do wydawania przez OZN 

dziennika, to dowiadujemy się, że strony 

miarodajnej, że sprawa ta jeszcze nie jest 

aktualną | nia wyszła ze stadium zgoła 

nieobowiązujących luźnych projektów. 

Po zgonie Marconiego 

  

Reprodukujemy zdjęcie przedstawiająca zmarłego onegdaj znakomiłego wyna- 
lazcę włoskiego Guglielmo Marconiego na kałafalku. 

Kronika tygodniowa 

Czy nie zmarnujemy 
Narocza? 

: Narocz w lipcu. 
a cj siedzę nad Naroczem 
Casa aa uczę się cenić jego walo 
Nasi si Jego, czy jej?- Podobno 
IS a w ślady Smętkówny i 

З przestała być pamną. 
„ AyjJeomMy w epoce rewolucji < 

licznej nikogo więc nie OB 
wić, że „ta' Narocz stała się „tym“ 
Naroczem. Szkoda, że równa troskli- 
wcść, ze stromy urzędowych ji па о- 
cholnika opiekunów Narocza, nie to 
warzyszy innym objawóm życia na- 
roczańskiego. Krótko mówiąc dosta- 
Die obiad po trochę przedłużanym 
spacerye, gfbo kajaku należy uważać 

tutaj za wielki sukces życiowy. Noe 
'€$ inuy niż pod modrem niebem 
pów. postawskiego dla 1-ga sierpnia 
(po 1 będzie Inžniejį možna uwažač 
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za wykluczony. Sam widziałem we 
wsi Kupa 7 łóżek w 1 izbie chłopskiej. 
Jednocześnie olbrzymia reklama, to 
warzysząca otwarciu kolejki, rzuciła 
i wyrzuca codziennie nad brzegi 
wspaniałych jezior tutejszych, ogrom 
ne masy turystów z całej Polski. Tu 
ryści samochodami przyjeżdżający 
nawet własnymi samochodami, przy 
zwyczajeni do znacznie wyższej stopy 
życiowej u siebie, są tutaj pozbawie 
ai rzeczy, jak najbardziej elementar 
tych. W rezultacie klną, na czym 
st 2 i wyježdžaja. nieraz tego 
samego dnia zsennie spędz i | „ po bezsennie spędzonej 

Czy to ma być reklama Narocza? 
Na plan pierwszy wysuwa się sprawą | 
aprowizacji. Na miejscu. (okolica sta 
cji Narocz) nie ma ani piekarza, ani 
rzeźnika--Jeden-rzeźnik, 3 piekarnie 

  

żowa. Nowy kierownik machiny tero 
rystycznej wy/konywuje zlecenia Sta 
tina bez zarzutu, systematycznie i pla 
nowo. Prawdopodobnie u niego na 
biurku leżą dobrze mu znane foliały, 

z nazwiskami wszystkich partyjni- 
ków, wyciągnięte z szaf wydziałów 
kadr i ewidencyj przy GK. WKP(b). 

Wszak on sam te foliały sporządzał, 

on notował na nich skrzętnie wszyst- 

kie grzechy towarzyszy partyjnych. 
A dzisiaj cóż łatwiejszego, jak z tych 
rejestrów sporządzać listy proskryp 
cyjne... różnych wrogów narodu, wer 
bujących się wyłącznie z członków 
partii komunistycznej. A partyjników 
w Zwiasku Sowieckim było bardzo 
dużo. Bardzo dużo było również 
wśród nich talkich, którzy przy olbrzy 
miej ilości różnego rodzaiu opozycji, 
mieli chwile wahania i głosowali za 
rezolucjami nie koniecznie stalinow= 

skiej linii generalnei. Stąd nieustają 

ce areszty, stąd wciaż nowe brocesy. 

[ proceder ten prawdopodobnie bę- 

dzie trwał aż do tej chwili, dopóki w 

rejestrach sporzadzanych przez Ježo 
«wą w cZasia iaca h='»aści w central 

„naidzie sie 

choć jedno nazwisko komaunistv. któ 

ry miał coś na sumiemiw 

Jeżow przywrócił tradycje „żelaz 

nego Feliksa". Jeżow z całą energią 

puścił w ruch stosowaną vrzez Dzier 

žvūskiego ckronną machinę krwawe 

go teroru. Nie Jeżow jednak, lecz ca 

tckształt warunków społeczno - eko 

aomieznych, nowa warstwa rządząca 

wyrosła w tych warunkach, żelazna 

legika rozwojowa reżumu bolszewie- 

kiego doprowadziły do tego, że kieru 

nek ożywionej w przededniu dwudzie 

stej rocznicy rewolucji bolszewickiej, 

machiny terorystycznej, jest zuvełnie 

inny. Dzisiaj ta machina niszczy 

wszystkich tych, którzy niegdyś byli 

rewolucjonistami. Oczywiście. na ra- 

złe za wyjątkiem takich rewolucjoni 

stów, jak Stalin. którzy są wykładni 

kami mowych tendencyj rozwojo- 

wych. I jeżeli Stalin, wykaże tvle re 

alizmu i oportunizmu, ile dotychczas 

wykazywał, to z. całą pewnością 

można powiedzieć, że umrze na- 

turalną śmiercią, jalko ojciec narodu 

kasie > 
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sowieckiego, uosobioneg w nowej 

warstwie rzadzaco* To bowiem, że 
sn Uurzode ‘== т zasąd 
(dan! delkoruie 

orderami imienia Lenina katów jego 

najbližsz. współpracowników, wszvs- 

tko to nie tylko nie oburza nowobo- 

gackich sowieckich, ale wręcz wzbu 

dza w nich przyjazne i przychylne u- 

czucia w stosunku do Ctalima. Są oni 

bowiem do tego przyzwyczajeni, tak 

sumo jak burżuazja , franeuska do 

śpiewania marsylianki, lub wielu z 

potentatów chrześcijańskich do przy 

krywania różnych podłości słowami 

św. Fwangelii. Świadczy to jedynie 
o upadku i rozkładzie pewnych wiel 

kich prądów ideowych i mie ponad 
to. 

Jeżow, któremu przypada w udzia 

le odegrać rolę meża opatrznościowe 

go Rosji sowieckiej w drugiej fazie 

rewolucji bolszewickiej. w fuzie cał 

kowicie zabagnionej pod względem i- 

deowym,—spełni swe zadanie w stu 

procentach, za co dostanie jeszcze nie 
jeden order imienia Lenina, a po- 

tem może i kulę w łeb. 
Zet. 

w sąsiednim Kobyluiku, pracująe 
dzień i noc, nie są w Stanie nastarczyć 
żywności. Ryby u rybaków, wiśnie i o 
górki z wozów chłopskich są rozchwy 
tywane w przeciągu pół godziny, Gro 
zł nam dosłownie głód. 

Czy to nie jest ważniejszy temat 

niž „ta“, czy „ten“ Narocz? : 

Wielką ulgą dla aprowizacji Narc 
cza (w pobliżu stacji Narocz), była bs 
możność jeżdżenia na obiady do do- 
skonałej restauracji p. Lipnickiego w 
Kobylniku. Jednocześnie w miastecz 
ku łatwiej jest wynająć locum, Stoi te 
mu na przeszkodzie bezsensowny roż 

kłąd kolejowy. Pomiędzy Kobylni- 
kiem i Naroczem powinna stale kur 
sować motorówka, względnie jakiś 
mały pociążek. 

Tymczasem można wyjechać do 
Kobylłnika dopiero о 4 popoł., a wró- 
cić o 9 wiecz. Któż podczas lata bę 
dzie czekał na obimł de pół do 5-ej. 
Nowa stacją ma kwiatki ale nie ma 
bufetu. Po wybudowaniu aż 4-ch kilo 
metrów, budówniczy usnęli na lau- 
rach. : : 

„ Jedėn pokoik na malutkiej stacji 
zajmuje napis. Liga Pop. Tur. Nie 
widać tam jednak (jestem od 10 dni) 
żadmej twarzy ludzkiej. Przyjezdni 

| dobrej koniunktury. 

JAK 
PRAWDZIWY JEDWAB 

opiera się wszelki 

naśladownictwom i po» 

zostanie zawsze naj- 

szlachetniejszą tkaniną 

TAK ZWIIKI | 
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będą zawsze niedości- 
gnione dzięki wyłącz- 

ności zastosowania do 

ich wyrobu delikat- 

nych włókien morwy. 

  

  

Posiedzenie komisji 
Na Wawelu obradowała komisja w | 

sprawie robót prowadzonych na Zam | 
ku Królewskim. W obradach udział 
wziął kierownik odbudowy Wawelu 
prof. Szyszko Bohusz, prof. Gałęzow- 
ski, konserwatorzy Remer : Treter, ar 
chitekci Kulczyński i Wojtyga, inż. 
Hubl z urzędu wojewód:kiego oraz 
prof. Cybulski. | 

restauracji Wawelu 
W roku bież. fundusze na odnowie 

nie Wawelu podniesione zostały z 40 
tys. w roku ub. do 120 tys. W naj- 
bliższym czasie projektowane jest wy 
kończenie sali na II-piętrze między 

salą pod Ptakami a salą Artylerii. Pro 
jelstowane jest również odnowienie 2 
komnat, położonych w północnej czę 

ści zamku. 

Incydent w radzie miejskiej Sopot 
Na środowym posiedzeniu rady mia- 

sła Sopoły rozpatrywany był wniosek 

narodowo-socjalistycznego zarządu mia- 

sła, domagający się od rady miejskiej 
udzielenia mu prawa zaciągnięcia w miej 
skiej kasie oszczędności długotrwałej po 
życzki w wysokości 400 tys. guldenów, z 
której wpływy mają być użyte na upięk 
szenie ulicy Adolfa Hitlera w Sopołach. 
Po dłuższej dyskusji wniosek zarząd mia 
sta przyjął głosami większości narodowo- 
socjalistycznej. Radni centrowi głosowali 
przeciw wnioskowi, 

Po ogłoszeniu wyniku głosowania 
nadburmistrz miasła p. Temp wygłosił 
przemówienie, w kłórym wyraził m. in. 

opinię, że to negaływne ustosunkowanie 
się radnych centrowych do potrzeb mia- 
sła naplepiej charakteryzuje szkodliwość 
te] partii. Przemówienie swe zakończył 
p. Temp okrzykiem na cześć kanclerza 
Hitlera, Okrzyk ten powtórzyli radni na- 
rodowo-socjalistyczni, podnosząc się z 
miejsc. Radni centrowi nie  wstali. 
Wszczął się tumulł, radni cenirowi opu- 
Ścili salę obrad. Po tym incydencie prze- 
wodniczący rady wykluczył radnych cen 
trowych na trzy posiedzenia za nie zło” 
żenie hołdu kanclerzowi Hitlerowi. W 
godzinach wieczornych jeden z radnych 
cenfrowych Liedike został osadzony w 
areszcie ochronnym. 

Proces Chaskielewicza w apelacji 
odbędzie się 

Został wyznaczony termin rozprawy 
apelacyjnej Jehudy Lejba Chaskielewicza, 

zabójcy ś.p. wachmistrza Bujaka w MIŃ- 
sku Mazowieckim. Chaskielewicz wyro- 
kiem warszawskiego Sądu Okręgowego 
skazany został na karę śmierci. 4 

Sprawa odbędzie się w Sądzie Ape- 

nie mają się u kogo informować. W 
kiosku Zw. Pr. Ob. Kobiet nie ma 
gazet warszawskich o które ustawicz 

„ale dopominają się przyjezdni. 
" Wieś Kupa nie jest dotychczas 

*'komasowana, co ogromnie utrudnia 
xabywanie parceli. : 

Na wyniesienie stolu poza budką 
wody sodowej, czy zrobienie jakiejś 
szopy z mlekiem zsiadłym potrzebne 
iest zezwolenie jakiejś tajemniczej 
„komisji“. : 

Komisji żadnej nie ma, ale lato u- 
chodzi. Muchy -rzeczywiście nie mają 
czego jeść, ale i my również. Żyjemy 
w epoce, szacunku dla słów „stan 

saniłanny , alle nie można tego posu- 

wać do „dziwactwa. Urzędowym opie 

kunom Narocza nie przychodzi nie- 

stety do głowy myśl. b. prosta. Naj" 

prostszą formą opieki jest ułatwia- 

nie istnienia tej drobnej iniejatywie 

prywatnej i społecznej, która już tu- 

taj wyrosła. Wszelkie pięciolatki nie 

wykłuczają tej najstarszej na świecie 
pięciolatki, jaką jest wykorzystanie 

Naroczowi .(?), potrzebne są nie 
tylko frazesy i nie tyłko zmiana ro-     Gzaju żeńskiego na męski i odwrotnie. 
Potrzebny jest kontakt i to bezpośred 

16 września 
lacyjnym dn. 16 września r. b. Przewod- 
niczyć będzie wiceprezes Sądu Apelacyj 
nego Gacek, referentem sprawy wyzna* 
czono sędziego Kramera, wotantem bę 
dzie sędzia Kulikowski. 

Obronę Chasklelewicza podjęli adw. 
adw. Dąbrowski i Honigwiil. a 

ni. Zdaje się, że dotychczas jeździ w 
Polsce tylko premier  Skladkowski. 
Krążą pogłoski, że podczas tych 10 
dni, była to pani premierowa Skład- 
kowska. Zato nikogo z Postaw nie 
widziałem. 

Trzeba się poważnie zastanowić, 
co robić, ażeby nie zmarnować Naro 
cza? Jeżeli do 1 sierpnia sytuacja się 
nie poprawi grozi nie tylko klapa w 
sierpniu, ale i klapa na cały szereg na 

stępnych sezonów. 
Było to niępowetowaną stratą dla 

całego korytarza wileńskiego. Te 10 
tysięcy doskonałych apetytów, które 
tam biwakują, tworzą ogromny ry- 
ek zbyu dła miejscowych włościan. 
Wszystko idzie, każdy talerzyk ma= 
lin, każda rybka, koszyk ogórków 
i wiśni. Dodatni wpływ turystyki nad 
Naroczem widać już w całej okolicy. 
Chłopi budują domki, remontują iz- 
by. Uderza duża ilość rowerów. 

Tym bardziej więc potrzebna jest 
akcja energiczna, nie tyłe płanowa iłe 
życiowa. Bo cóż z tego, że z planu wy 
padnie budowa. schroniska turystycz 
Uego na rok 1940... jeżeli właśnie do 
tego czasu wszyscy przestaną jeździć 
rad Narocz? 

Co potrzeba zrobić sądząc z о- 

  



4 „KURJER WILENSKI“ 25.VII 1937. 

Porwamie Wenus z Milo 
Kio zwiedza dziś Międzynarodową 

Wystawę w Paryżu „ten z pewnością choć 
trochę czasu poświęca również na zwie- 
dzenie muzeum sztuki w Luwrze. Wśród 
niezrównanych klejnotów tego muzeum 
najwspanialszym blaskiem świeci słynna 
na cały świał rzeźba Wenus, zwanej Mi- 

lońską, rzeźba starożytna niewiadomego 
dłuta. Od piękna tego posągu nie mniej 
fascynująca jest historia porwania bogini 
piękności z jej ojczyzny. 

Działo się to w r. 1820 na Miło, jed- 
nej z wysp archipelagu greckiego. Był 
to okres, kiedy wyspy morza Egiejskiego 
pełne były cudzoziemców, chętnie sku- 
pujących wszelkie wykopaliska, znalezio- 
ne na ziemi greckiej. Wiedział o tym 
i rolnik, imieniem Jorgos z wyspy Milo. 
Pewnego dnia, kiedy kopał na swym nie 
wielkim polu, wypadła mu nagle łopata 
z ręki, zawadziwszy o coś twardego. Zar 
infrygowany, chwycił znów za łopałę i 

ostrożnie dalej kopał. Po kiłku minutach 
kopania spod odrzuconej ziemi wyłoniło 
sie podziemna <klepienie. w kłóreqo 

wnętrzu ujrzał Jorgos wielki, biały mar- 
murowy posąg kobiety. Z pomocą swego 
syna wvdobył posag, zaniósł go do do- 
mu i ukrvł w sfajni. 

Wiadomość o tym, że Jorgos znalazł 
marmurowy posąg szybko rozeszła się 
nie tylko po Milo, ale i po pobliskich 
wyspach. Usłyszeli o tym również dwaj 
oficerowie francuscy, którzy pełnili wów 
czas służbę na francuskim okręcie wojen- 
nym na morzu Śródziemnym, i skoro tyl 
ko przybili do wyspy Miło, złożyli wi- 
zytę Jorgosowi, który pokazał im marmu 
rowy posąg bogini, słojącej w ukryciu 
w słajni. Młodz' oficerowie olśnieni nie- 
zrównanym pięknem rzeźby posłanowili 
za wszelką cenę zabrać ją do swej oj- 
czyzny. Jeden z nich, chorąży Dumoni 
d'Urville, uzyskał urlop 
Konstantynopola, by tam interweniować 
w sprawie posągu u francuskiego amba- 
sadora. Ambasador zapali! się do planu 
chorążego zdobycia posągu dla Francji 
1 natychmiast wysłał swego sekretarza, wi 
cehrabiego Marcellusa, na Milo z pole- 
teniem kupienia rzeźby i wysłania jej 
do Paryża. 

W począłkach XIX w. podróże zabie- 
fały sporo czasu, fo też wieść a wspania* 
łym wykopalisku dosięgła Aten i Smyrny. 
Grecki duchowny, Oikonomos Verghi, 
przybył na Milo I grożąc Jorgosowi de- 
nunciacja przed władzami tureckimi, zmu 

ył go do oddania mu posągu. Verghi 
mlał zamiar ofiarować posąg połężnemu 
naówczas paszy tureckiemu, Mourazie- 
mu, by uzyskać w fen sposób jego po- 
parcie. 

i udał się do. 

W chwili, kiedy marynarze tureccy 
znaleźli się z posągiem bogini piękno- 
fcj na wybrzeżu, do przystani przybił 
francuski okręł, wiozący sekrełarza am- 
basadora francuskiego w Konstantynopo- 
lu. Wicehrabia Marcellus szybko zoriento 
wał się w sytuacji, kazał zgromadzić ca- 
lą zołogę, spuścić łodzie i co sił wio- 
słować do brzegu. Słanąwszy na lądzie, 
pobiegli w stronę Turków | rozpędziłi 
ich. Obserwujący tę scenę kapitan turec- 
kiego okrętu wysłał łodzie z pomocą. 
Nie było czasu do stracenia: Francuzi 
chwycili drewnianą skrzynię, w której był 
posąg i szarpnęli nią co sił starczyło. 
Sznury nie wytrzymały i marmurowy blok 

  

ŻART NA STRONE 
  

Działacz 
Przemawia na zebraniach. Koniecznie z pa- 

tosem. 
Tłumaczy potrzebę bezinteresownych po- 

czynań. 

Mówi, że wszystko innym, choć sam prawie 

bosy, 
że byłoby dobrze, gdyby wszyscy tak jak on, 

bez winy... 

Zawsze „gotów własną piersią”, zawsze „sta- 

nąć murem '. 

Rozrzewnia się, gdy wspomni „o ofierze z 

życia cichej", 

na „obywatelskich posterunkach'* pełni wciąż 

dyżury, 

urządza akademie, wszędzie nos swój wpycha. 

Stale czynny. „Na nic nie pozwala sobie". 

Tylko czasem — kiedy nikt nie widzi — to 

się w kułak śmieje, 

że powodzi mu się dobrze, że majątek zrobił 

slawląc bezinteresowność oraz pracę dla idei. 

Įwm. 
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POWIETRZA I RUCHU. 

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

SOLANKA DO PICIA 

KĄPIELE 
ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA. 

  

  

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA" 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Inform.: Dyrekcja Zakładu I Kemisja Zdrojowa w Druskienikach, Związek 
Uzdrowisk w Warszawie craz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i zagranicą 

T 

R 

SOLANKOWE 

BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

KĄPIELE KASKADOWE, 
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sów ludzi miejscowych, natychmiast? | 

Sprowadzić piekarza i rzeźnika, u 
rządzić bufet na dworcu i kiosk „Ru 
ciu*, dałej potrzebna jest motorówka 
Narocz — Kobylnik, informacje Ligi 
Pop. Turystyki, jaknajprędsza buda 
wa hoteliku — schroniska, bodaj z de 
sek sosnowych, dla przyjezdnych po 
szukujących locum we wsiach i dwa 
rach okolicznych. Poruszenie miej- 
scowych dworów i folwarków  (dal- 
szych), mioże nawet urządzenia dnia 
Iargowego we wsi Kupa. 

Za to na pochwałę zasługuje pocz 
ta Było tu dotychezas tvlko jedna pa 
nienka, pracująca po 20 godzin na 
dobę. Teraz są jaż dwa okienka. Bra- 

wo!! 

* * * 

Kilka ciepłych słów i pod adresem 
wileńskiej inicjatywy prywatnej. Cóż 
by szkodziło Bukietom,  Ustroniom. 
Sztralom, czy Rudniekim, wysłać kel 
nera, czy parę dziewczynek nad Na 
racz? Wszak to się praktykuje w ca- 
te, Polsce, Przypuszczam, że do poz- 
wolenia na zwykły lach z brezentu 
nie potrzeba by było komisji, aż z 
Warszawy. Chociaż? R 

  

* * * 

Nie cheialbym dasvač jedynie pe 
symistycznego obrazu, gdyż byłby to 
obraz niesłuszny. Bardzo dodatnią 
stroną Narocza jest jego tamiość. 
Szezęśliwiec, tkóry przys: edł w porę 
i dostał coś do zjedzenia płaci, za Śnia 
danie 60 gr., obiad zł. 1 groszy 20, 
kolację 80 groszy, szklankę herbaty 
0 groszy. Noclg jeden złoty. Ani mia 
steczka, ani włościamie, ani osoby pry 
walne, czy też społeczne, nie wyśró- 
bowują cen. Utrzymanie prywatne 
jest lepsze. 

Poza tym jest wszędzie wesoło, po- 
nieważ rej wodzą obozy wodne i har 
cerskie, a więc młodzież. O samym 
Naroczu nie trzeba chyba mówić. Ob 
fi wyposażenie Schroniska Kurato- 
rium w sprzęł wodny i niska cena (ka 
‘а kosztuje tyłko trzydzieście groszy 
za godzinę) pozwala każdemu korzy 
stać z wspaniałej tafli wodnej jez. Na 
roeZ. 

Przyciąga turystów zachodnich i 
słowo „największe jezioro w Polste. 
"Tu bowiem nałeży szukać jednej z 
przyczyn trwałego powodzenia. Próż 
ność jest jedną z podwalin turystyki, 

  

  w ogóle. Ale musimy dbać o Narocz! 
Kazimierz Leczycki. 

   
  

zwalił się w piasek. Francuzi korzystając 
z zamieszania pociągnęli posąg po ost- 
rym żwirze w sironę łodzi. Ułamsene po 
drodze części zabrali ze sobą, wciągnęli 
rzeźbę na łódź i szybko odbili od 
brzegu. + 

„Bitwę“ o boginię piękności wygrali 
Francuzi, ale za dużą cenę: obie ręce 
ułamały się, delikatna powierzchnia mar 
muru doznała licznych podrapań, nos od- 
lamał się, blizny zeszpeciły twarz. 

Bogini piękności przybyła szczęśliwie 
do Paryża | spoczęła w Luwrze gdzie 
dotąd żadne arcydzieło nie zdołało wy- 
drzeć jej palmy pierwszeństwa. 

Em. 

ARKOWALSME SOL \ OL 

luwożei 
I ZGRUBIENIA SKORY nė e 

Notatki wileńskie 

DO DYR. SZPAKIEWICZA. 

Panie $., na miłość Boską, 
co robicie z ią Detkowskął 

  

NA „SPRAWY OTWARTE". 

Redakforom „Spraw Otwartych” jedno 

przyznać muszę, 
Że dobrą przeszli szkołę pisania na 

: murze. 

Kłopoty 
muse gsóćyczne 

Jak wiadomo, nudyzm jest oficjalnie doz 

woiony we Francji i liczy wielu zwolenni- 
ków. Nudyści werbują sobie coraz to no- 

wych członków, nieraz całe rodziny, rozka 

szujące się możnością spędzania wolnego cza 

su w negliżu — przepraszam, nawet bez ne 

б 
Celem lepszego propagowania swoich za- 

sad, nudyści francuscy wydali rodzaj pros- 

pekiu, zachwalającego rozkosze chodzenia 

na golasa. Na prospekcie tym widnieją po- 

dobizny członków i człoskiń ich związku, 

przeważnie starych i szpetnych okazów ro 

dzaju ludzkiego. Jednakże w myśl zasady, 

że każda reguła ma swój wyjątek, zamiesz 

czano w prospekcie zdjęcie całej rodzinki nu 

dystycznej, na której figuruje nagi papa z 

nagą mamą w otoczeniu dwóch nagich córe 

czek, liczących po piętnaście lat. Trzebaż tra 

fu. że prospekt ten w kilka lat później, wpadł 

do rąk narzeczonego jednej z panienek. Ka 
waler młody wiekiem ale stary swoimi zasa 

dami, zawstydził się bardzo, zgorszył i zer 

wał z panią serca, która produkuje się tak, 

bez żadnych obsłonek; na oczach wszystkich. 

Skoro to usłyszała nieszczęśliwa dziewica, za 

łzami w oczach zaczęła się żalić przed suro- 

wymi narzeczonym: „Ja przecież nie chcias 

łam tego. To tatuś kazał być nudystką. Sio- 

stra zaś jej, której kawaler zrobił taką sa 

mą wymówkę, zawołała w największym obu 

rzeniu: „I jabym miała poślubić takiego bał 
wzna, który moją nagość rczerwuje sobie na 

swój wyłączny użytek? (Pil) 

WZIĄŁ GO ZA SŁOWO. 

— Żałuję panie sędzio, że się dałem 
skusić i wziąłem te pieniądze. Ale pan 
sędzia wie: „im więcej się ma, tym wię- 
cej się chce!”. 

— Oskarżony otrzymuje 8 miesięcy 
aresztu — ile jeszcze pragnie ofrzymać? 

BIEDNA DZIEWCZYNA. 

— Cieszysz się na myśl o posagu 
twojej narzeczonej, a ja ci mówię, że 
ona nie ma grosza przy duszy. 

— Co za głupstwo, skąd ty to wiesz? 
— Wczoraj u Iksėw na herbatce mó- 

wiło się o twoich zaręczynach i wszyst- 
kie panie, jedna za drugą, powtarzały: 

„Ach, biedna dziewczyna, biedna dziew- 
czyna!“, 

POTĘGA WIEDZY. 

Meyer został przejechany przez aufo, 
— Czy mąż mój żyje? — zwraca się 

pani Meyer do lekarze. 
— Nie! — pada odpowiedź. 
Meyer podnosi się na posłaniu: 

— Nie, żyję jeszcze! 
— Nie sprzeczaj się! — woła pani 

Meyer pan doktór wie lepiej od 

ciebie! 

W DOMU LITERATA. 

— Wyobraź sobie, wracam do domu 

i zasieję Jasia zajętego darciem moich 

manuskryptów! 

— Masz fobie, trzyłetni bąk umie już 

czyłać? ПКа ж 

1 TAK MOŽNA. 

— Czy wierzy pan w miłość z plerw- 

szego wejrzenia? = 
— Nie, w żadnym razie, droga pani! 

— O, to nic nie szkodzi, zobaczymy 

się przecież jutro. 

Z KSIĘGI MĄDROŚCI CHIŃSKIEJ. 

O! Jakże głupi są mężczyźnił 
Wchodzą na drzewa by rwać owoce. 

Gdyby poczekałi—owoce dojrzałyby i sa   

SŁOŃCE 
  

równomiernie opala 

tylko skórę nasmarowaną 

powszechnie znanym KREMEM PLAŻOWYM 

MMA. Malinowskiego 
Labor. Chem. Farm. — Warszawa, ul. Chmielna 4. 

N Cena pudełeczka od 40 gr. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach 

  

Śmiertelny wypadek w Tatrach 
Turyści, zdążający przez Rysy na sło- | schodząc z' Rysów do Czarnego Stawu 

wacką stronę, zawiadomili ze schroniska 

na Bagu pó słowackiej stronie fuł. tatrzań 
skie ochoinicze pogotowie ratunkowe, że 
w drodze przez Rysy zauważyli około 
godz. 8 rano zsuwającego się ziebem 
turystę, który runął w przepaść. 

Wysłane bezzwłocznie pogotowie ta- 
trzańskie ochotnicze pod kierunkiem p. 
Oppenhelma dotarło do miejsca katastro- 

fy I stwierdziło, że ofiarą Tatr padł oby- 
watel czechosłowacki dr Otokar Vitak 
lat 50, prokurator z Bratislawy. Turysta 

nad Morskim Okiem zboczył z właści- 
wej ścieżki i próbował zejść zasłanym 
śniegiem złebem, który już niejednokrof- 
nie spowodował katastrofę. Tu prawdo- 

podobnie dr Vitak poślizgnął się na śnie 
gu i po zjechaniu około 350 m, runął w 
przepaść, zabijając się na miejscu. 

Tatrzańskie ochotnicze pogotowie ra' 
funkowe zniosło zwłoki do Morskiego 
Oka, skąd będą one przewiezione do 
Zakopanego. 

Z 3-g0 piętra w ręce narzeczonego 
O godz. 7,20 rano w mieszkaniu na 

pl. Wszystkich Świętych 6 w Krakowie, 
doszło do kłótni między 26-letnią Fran- 
ciszką Świerczykówną, a jej narzeczo- 

nym, 25-lefnim Janem Czyślakiem, foto- 

grafem ulicznym. Gdy Czyślak opuścił 
mieszkanie I znalazł się na podwórzu, na 
rzeczona w celu smobójczym wyskoczyła 
z okna li piętra. Czyślak nadstawił ręce 

1 chwycił spadającą, jednak przewrócił 
się z nią na zlemię. Skuiklem upadku de 
speratka odniosła szereg ciężkich obra- 
żeń wewnętrznych, połączonych z krwa- 
fokiem. Czyślak doznał złamania prawe- 
go podudzia I obrażeń wewnętrznych. 

Parę narzeczeńską odwieziono do 

szpitala. Stan Świerczykówny Jest bezna* 
dziejny, Czyślaka — ciężki. 

„Ziemianin” w wypożyczonej limuzynie 
nabrał kupca na 2.000 zł. 

Bogaty kupiec zbożowy, p. Stefan Li- 

piec (Grochów, Igańska 8) padł ofiarą 

niezwykle podsiępnego tricku oszustów. 
Przed paru dniami zgłosił się do nie- 

go pośrednik zbożowy lzydor Aptel- 

baum, proponując nabycie większej jlości 

żyła j pszenicy z nowych zbiorów, pocho 

dzących z majątku — Przełęcz - Wiłano- 

wskiego. 
Kupiec zainieresował się franzakcją. 

Umówiono się na spotkanie w jednej z 

cukierni przy pl. Teałralnym. P. Lipiec 

i pośrednik oczekiwali już przy stoliku, 

gdy nadjechał obywatel ziemski włas- 

nym samochodem. ю š 

W wyniku długich targów, p. Lipiec 

nabył 500 metrów żyta, po 17 zł za metr 

1 200 melrėw pszenicy po 22 zł za metr. 

Tytułem zadatku wręczył ziemianinowi 

2000 zł, a pośrednikowi 200 zł prowizji. 
Nspróżno jednak oczekiwał nadejścia 

transportu. Wreszcie zrozumiał, że padł 

ofiarą oszustów | zameldował policji. 

Apłelbauma aresztowano. W czasie do-   

chodzeń przyznał się do oszustwa, му 
Jašniając, Iž nazwiska wspólnika, który 
odegrał rolę ziemianina nie zna, wie tyl- 
ko, że występuje on pod pseudonimeni 

„Bolek”, Oszuści wynajęli samochód na 

kilka godzin w jednym z garażów. 

Rutynowany 
NAUCZYCIEL MU ZY Ki 

udziela lekcyj gry na fortepianie 
— Ceny kan = 

ul, Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 db. 
     
      

   

     

    

Nadużycia w kas'0 bagażowoj 
na dworcu głównym w War zawie 

Z polecenia prokuratora policja aresz- 

fowała wczoraj jednego z kasjerów kasy 

bagażowej na dworcu Głównym w War- 

szawie, pod zarzutem braku dozoru, któ- 

ry umożliwił sprzeniewierzenie 25 tys. zł 

przez jednego Z pomocników kasjera. 

Defraudanf zdołał zbiec. 
EST ETB 

Samoobrona czy odwet! 
Ujarzmiliśmy wszystkie żywioły, uczyni 

ligmy z nich — jak się to często mówi — 

niewolników naszej woli. Czy tak jest rzeczy 

wiście? Wątpłiwym staje się takie twierdzenie 

gdy obserwujemy tak często powtarzające 

się katastrofy żywiołowe. Czy jest to samo- 

chrona, czy odwet przyrody? Raczej może 

nieudolność zc NE o wobec 

ej potęgi. Często drobne stworz: umie 

s sobie lepiej radzić z przyrodą. Przypatrz 

my się tylko jedwabnikowi, jak z ści mor 

wowych wytwarza przędzę jedwabną, mate- 

riał, którego człowiek swoją techniką dotąd 

w tej jakości wytworzyć nie potrafił. Wiel 

kim więc nazwać można sukcesem, że udało 
się wyzyskać bezpośrednio właściwości deli 

katnych włókien morwowych, stosując je do 

wyrobu aromatycznych zwijek Morwitan. Su 

rewiec ten zapewnia dużą elastyczność i de- 

likatność zwijkom Morwitan i potęgując ich 

samospałność, chroniącą palacza przed za- 

bójczym tlenkiem węgla. Dużo pracy i wy 

siłku kosztowało, zanim człowiek doszedł do 

wykorzystania tego daru przyrody. Nie dziw 

nego więc, że tajemnica fabrykacji zwijek 

Morwitam jest Ściśle strzeżona i prawnie 

chroniona. 

TT IIA TT 

Aser O i -C CHERCI 

Ekscenfryczność obywałeli „Sianów 

Zjednoczonych sięga nieraz granic absur 

du. W słanie Wirginia jeden z kupców 

niejaki Williamson wybudował dom, uży 

me spadłyby do nich. Idą na wojnę, by 

zabijać ludzi. Gdyby poczekali — ludzie 

marliby sami przez się. 

Cue TOBA są ci, co biegają za 

kobietami. Gdyby poczekali — kobiety 

bez żadnej wątpliwości — przybiegłyby 

same do nich. 

SZKOCI. 

Dwaj Szkoci spotykają się na ulicy. 

Jeden z nich utyka. 
— Co ci się stało? 

— Mam ciasne kamasze. 

— Zdejm je! 
— Nie mogę. Wczoraj znalazłem całe 

pudełko z plastrami na odciski. 

SZCZEROŚĆ. 

— Powiedz, kochany, co zrobiłbyś, 

gdybym nie wyszła za ciebie. 
— Ogłosiłbym upadłość! 
(EITI TE ET AIK аТЫЕ ХОУ 

Maferiały do „Żarłu na Sironie“ na- 
łeży nadsyłać na adres redakcji „Kurjera 

Wileńskiego” dia Anatola Mikuiki.   

wając do tego jako budulca wyłącznie 

węgla kamiennego. 

Do budowy domu zużyto przeszło 65 

ton węgla. Trwałość tego budynku na wy 

padek pożaru jest bardzo wątpliwa, to 

łeż żadne z biur asekuracyjnych nie zde 

cydowało się przyjąć skladki ubezpiecze 

niowej za łatwopalny budynek z „czar- 

nych diamenłów”. 
  

W Kalifornii cieszy się popytem 
wśród automobilistów I posiadaczy moto 
rówek nowa mieszanka benzynowa za- 
prawiona permfumami. 

Sprzedawca reklamuje swój towar przy 

pomocy barwnych plakatów. Odór, jaki 
wydziela benzyna jest główną przyczyną 
spreparowania kalifornijskiej mieszanki, 

Na niezwykły pomysł wpadł pewien 

wydawca z Fiładelfii, który w ciągu ty- 

godnia zarobił na książce dużej objęłoś 

ci „ale miernej pod względem wartości 

terackiej, przeszło 80 tysięcy dolarów. 

Wydał on sporą powieść, zawierają- 

cą jeden fylko błąd drukarski. Za wyszu 

kanie ego błędu wyznaczył nagrodę w 

wysokości 25 tysięcy dolarów. Błąd zna- 

lazł biedny boy hotelowy, który słał się 

w jednej chwili bogałym człowiekiem, 

wydawca zaś sprzedał przeszło 175 tysię 
cy egzemplarzy po pół dolara.



W czasie walk o uzyskanie niepod- 
ległości przy dywizjach i grupach powsta 
wały kompanie saperów, które później 
łączyły się w baony. Tak też powstały 
oddziały, które weszły po wojnie w 
skład pułku Saperów Wileńskich. | Baon 
Saperów jm. Gen. T. Kościuszki powsta- 
Je w r. 1918-tym, zaraz po wypędzeniu 
Niemców z Polski. Kompanie ! Ваопи 
brały czynny udział w wyprawie na 

Dźwińsk, w marszu na Kijów i w walkach 
pod Lwowem. 

Najważniejsze biłwy były:  Dźwińsk, 
Krasław, Grywa, Kijów (wysadzenie mo- 
słu łańcuchowego), Browary, Koziatyn, 

Olewsk. 

Oficerowie odznaczeni V. M.: kpt. 
Okołow Czesław, kpt. Sirumi“ski Emil, 
kpi. Golcz Adam, kpł. Damrosz Wacław, 
por. Chojnowski Bogdan, por. Szydłow- 
ski Walenty. 

19 Baon Saperów powstał przy 1-ej 
Dyw. Lit-Bial. w Grodnie w słyczniu 
1920 r. 2 kompanie przybyły z frontu 
południowego z Przemyśla, gdzie się 
organizowały, zaś 1 komp. powstała z 
addziałów technicznych pułków piecho- 
ły. Oddziały Saperów 19 b. Sap. brały 
udział w bitwach na Wileńszczyźnie i Po 
lesiu budując liczne mosty i drogi. Pod- 
czas odwrotu kompanie 19 В. Sap. nie- 
jednokrotnie ratowały piechołę w cięż- 
kich dla niej chwilach oraz podirzymy- 
wały front przed naporem wroga. 

Ważniejsze bitwy: Kołki, Boćki, Wa- 
silków, Grodno (wysadzenie mostu kol. 
Pod ogniem), Radzymin. 

Oficerowie odznaczeni V. M.: kpt. 
Lukas Antoni, kpt. Wasilewski Tadeusz. 

29 Baon Saperów powstał dopieto po 
wojnie w 1921 r. w Warszawie. W skład 

weszły różne oddziały saperskie, 
brały udział w wojnie w innych 

baonach Sap. W 1920 r. kompanie 29 
i A S 

  

Ovomaltyna dodaje sił 1 energji, 
odżywia, nie obeląžająe żo- 
łądka. Ovomaltyna na zimno, te 
idealny napój odżywczy 1 orzeź- 
wiejący dla turysty. Bardzo 

mixie (szczelnie zamknięty ku- 
bakelitowy do nabycia 

wraz z Oromaltyną).   

B. Sap. prowadziły prace fortyfikacyjne 

dookoła Warszawy. 
W 1922 r. wszystkie baony przybyły 

do Wilna na stały garnizon pod nazwą: 
Pułk Saperów Wileńskich, który w 1929 r. 
otrzymał nazwę: Batalion Saperów Wi- 
leńskich. 

Swe święto Saperzy rozpoczęli wczo- 
raj od złożenia hołdu Sercu Marszałka 
Piłsudskiego. 

Przy głuchym  warkocie  werbli 
przemaszerował batalion ulicami Wilna, 
udając się na Rossę. Przed cmentarzem 
Obrońców Wilna, wśród których spoczy 
wa Serce Pierwszego Żołnierza Polski, 
rozwinął się batalion w długi dwusze- 
reg. Nastąpił podniosły moment złoże” 

   
SEE" TT TTT 

„r Proszę 
ja o brzytewki 

TOLEDO 
gdyż edyme te 
ostrza zadowolliy 
mnie całkowicie. 

  

  

„KURJER WILEŃSKI* 25.VII_ 1937. 

Świeto Saperów 
Wasleńskiciha 

nia hołdu Sercu Wodza. Padła komenda 
„baczność”, ,,prezenłuj broń”. 

Wśród ogólnego skupienia i ciszy 
wysiąpiła delegacja z dowódcą baonu 
na czele i złożyła przed mauzoleum 
wspaniały wieniec. 

Z kolei żołnierze w karnych czwór- 
kach przemarszerowali przed mauzoleum. 

Wieczorem odbył się apel poległych. 
Odezytana została długa lista Saperów, 
poległych w bojach o niepodległość 
Polski. Ofiarną swą krwią formacja zro- 
siła ziemie Inflant Wołynia, Podola, Ki- 
jowa i inne. 

Program święła w dniu dzisiejszym 
jesf następujący: 

Godz. 9 — nabożeństwo — kościół 
garnizonowy. 

Godz. 10,30 — defiłada batalionu — 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Godz. 11,30 — dekoracja odznaką 
pułkową: rozdanie nagród sprfowych — 
koszary. 

Godz. 13,30 — obiad żołnierski — ko 
szaty,   

  

   
   

  

1.1. 
53.8.— 417.8. CENY od zł.340 
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LINIE ZEGL.$.A. ORAZ BIURA PODRÓZY 

  

Nowa ozdoba Katedry 
Przed paru dniami ukończone zostały 

w naszej bazylice prace zdobnicze w ka- 
plicy tak zw. Biskupiej, czyli Marii Magda 
leny przy końcu prawej nawy, powierzo 

Godz. 16 — przedstawienie dla sa- | ne p. J. Hoppenowi, który dekoracjami 
perów — Teatr Letni. | małarskimi podniósł już wygląd szeregu 

  

Świećo pułkowe 
Useamów WiilesńSicicih 

W dniu 25 lipca — jako w rocznicę 
bitwy pod Janowem — Pułk Ułanów Wi- 
leńskich obchodzi swe Święto Pułkowe. 

Historia organizacji i pracy wojen” 

nej pułku w czasie od 1918 do 1921 ro- 
ku, ujęła szkicowo, przedstawia się na- 
siępująco. 

Pułk Ułanów Wileńskich sformował 
ś.p. mjr. Władysław Dąbrowski pierwszy 
dowódca pułku, z oddziałów konnych 
Samoobrony Ziemį Wileńskiej. Zasiępcą 
dowódcy pułku został wyznaczony rim. 
Jerzy Dąbrowski. Pułk formował się j kwa 
terował w majątku Pośpieszka pod Wił- 
nem. Wówczas pułk otrzymał nazwę 

„Pierwszy Pułk Ułanów Wileńskich”. 
W grudniu 1918 roku pułk — jeszcze 

nie zupełnie zorganizowany — rozpo* 
czyna walkę z bolszewikami na kierun- 
kach Wilno—Niemenczyn i Wilno — Kie 
na. W podjeździe na Niemenczyn giną 
ułani: Nowicki I Kiwszynis. Są to pierwsi 
uolegli w szeregach pułku ku chwale 
Ojczyzny i Ziemi Wileńskiej. 

3 stycznia pułk pod dowództwem 
rłm. Dąbrowskiego wymaszerował dla 
powstrzymania oddziałów wojsk czerwo- 
nych, zbliżających się od strony Nowo- 
Wilejki. Pierwsza większa walka roze- 
grała się w rejonie Nowo-Wilejki (koło 
majątku Renkaciszki). Odłąd pułk w stycz 
ności z nieprzyjacielem cofał się ku 
przedmieściom Wilna, gdzie brał udział 
w obronie miasła na ulicy Połockiej, Po- 
$pleszce i Antokolu. 

5 słycznia pułk opuszcza Wilno, Jako 
straż tylna oddziałów Samoobrony, wkie 

RRT RASA 

Dzisiejsze imprezy sportowe 
Niedziela w sporcie wileńskim zapowia 

da się wyjątkowo słabo. Nie będziemy mieli „a A międzynarodowych z piłkar- 
ską jakąś drużyną Przyjezdną, ani też me 
<zu o wejście do Łigi. Pakarze naci spotka 
Ją się co prawda ale nie w Wilnie a w Brze 
ścia z drużyną Robotniczego Klubu Sporto- 
wsgo Ruch. Będzie to mecz Tewanżowy 0 
wejście do Ligi. Przypominamy, że pierwsze 
spotkanie odbyte w Wilnie zakończyło się 
Į tydowanym zwycięstwem drużyny WRS 
smigły 6:1. Nie ulega więc wątpliwości, że 
I tym razem Wilno odniesie zwycięstwo. Śmi 
£'y wystąpi zapewne w swoim najlepszym 
skladzie nie dlatego „żeby miał się obawiać 
drażyny z Brześcia, a dlatego żeby mieć lep 
szy trening. 

Warto nadmienić, że zostały już rozloso 
wzne mecze finałowe 9 wejście do Ligi. Dru 
tyna WKS. Śmigły 15 sierpnia spotka się w 
Wilnie z mistrzem grupy pierwszej. Będzie 
to albo Połonia z Warszawy, albo Gryf z 
Pomorza. O wiele ciekawiej zapowiada się 
mecz z mistrzem grupy drugiej to znaczy 2 
Neprzodem względnie z Podgórzem. 
ten odbędzie się 28 sierpnia. 

Wracamy jednak do programu imprez 
sportowych w niedzielę. Piłkarze Robotnicze 
fo Klubu Sportowego  Elektrit wystąpią w 
Grodnie. Będą to spotkania towarzyskie 
Przeciwnikiem niedzielnym Elektritu będzie 
mistrz okręgu białostockiego Wojskowy Klub 
Spertowy Śmigły. 

Tyle było o piłkarzach. 
Pływacy rano mieć będą propagandowe 

zawody pływackie dla dzieci. Zawody te od 
będą się w basenie pływackim obok przysta 
Xi wioślarskich na Wilii. 

Na tym jednak nie koniec. Pracowity 

Mecz 

  

mieć będą dzień członkowie Pocztowego Przy 

sposobienia Wojskowego. Odbędą się mist- 

rzestwa okręgu Dyrekcji Wileńskiej. W za 

wodach udział weźmie około 100 zawdoni- 

ków przybyłych z terenu, a więc z Grodna, 

Brześcia, Lidy, no i oczywiście nie zabrak 

nie reprezenłantów Wilna. Program jest wy 

jątkowo bogaty. Mieć będziemy zawody pły 

wackie, wyścigi kajakowe i kolarskie, tur- 

niej gier sportowych, a gwoździem progra 

mu będą zawody lekkoatletyczne, które od 

będą się na stadionie Ośrodka Wychowania 

Fizycznego na Pióromoncie. Początek o go 
dzinie 15 min. 30. Po zawodach nasiąpi uro 
czyste rozdanie nagród. 

Tyle o samym Wilnie. Pod Wiłnem zaś 
ke w Auksztagirach koła Kolonii Magistrack. 

nastąpi miła uroczystość otwarcia szkoły 

szybowcowej i poświęcenie szybowiska, jak 

tównież nowego szybowca. Uroczystość orga 

nizowana jest przez Koło Kolejowe Ligi Ob 
rony Powietrznej Państwa. Początek uroczy 

stości o godz. 12. Sport szybowcowy staje 

s'ę coraz bardziej modny. Młodzież zaczyna 

ceraz bardziej garnąć się do niego. Szybow 

nietwo jest jakgdyby wstępem do lotnictwa. 

Otwarcie specjalnej szkoły szybowcowej pod 

Wilnem ma więc bardzo doniosłe znaczenie. 

W szkole tej w Auksztagirach wychowywani 

będą przyszli piloci Polski Skrzydlatej. 
Wilno nie będzie potrzebowało wysyłać 

młodzież swoją do innych ośredków i szkół, 

R tutaj na miejscu szkolić, uczyć i wycho 
wywać, Wysiłki Koła Kolejowego „LOPP* 
zesługują więc na uznanie całego społeczcń 
stwa. Na uroczystość otwarcia szkoły szybow 
cowej w Aukszłagirach wybierze się z Wilna 
s;oro osób. Prócz samej uroczystości otwar 
cia i poświęcenia szkoły odbędą się ima pre- 
1% szybowcowe.   

runku na Białą Wakę — Landwarów. 
Około Waki Tyszkiewiczowskiej Do- 
wództwo Samoobrony wpada w ręce 
Niemców, z którymi zawiera umowę. W 
myśl tej umowy oddziały Samoobrony 
miały złożyć broń, którą wraz z całym 
majątkiem wojskowym Niemcy mieli od- 
dać w Łapach. 

Ułan; Dąbrowskiego i batalion por. 
Kaczkowskiego postanowili Niemcom nie 
wierzyć i broni nie składać — trwać 
zbrojnie, prowadząc walkę parłyzancką 
w imię polskości Kresów Wschodnich. 
Oddział ten zasłynał wkrótce pod nazwą 
„Oddziału mjr. Dąbrowskiego”. 

Do marca 1919 roku pułk bije się o 
Kresy Wschodnie, słaczając bitwy w 
Qziernicy, Różance, Prużanach. 

W Linowie i Zabince zdobywa ogrom” 
ne składy amunicyjne, a w dniu 10 lu- 
tego odbiera Niemcom Brześć Litewski 
— wraz z dużymi skiadami  małeriału 
wojennego i taborem kolejowym. 

W marcu, po połączeniu z wojskiem 
polskim pułk zosłał zreorganizowany i za 
Iwierdzony jako samodzielny dywizjon 
pod nazwą: „Dywizjon Jazdy Wileńskiej” 

w składzie: Dowództwo Dywizjonu, 
2 szwadrony liniowe, szwadronu karabi- 

nów maszynowych i szwadron techni- 

czny. . 
Szereg komunikalėw Szłabu Generalne 

go wyrėžnia bitwy Ulanów Wileńskich, 
a szczególnie walki o Byten, Lešnę, Piūsk 
| zagon na Baranowicze. 

W czerwcu z rozkazu Naczelnego Do 
wództwa oddział Dąbrowskiego został 
rozwiązany. Z piechoty słormowano lidz 
ki pułk piechoły, a dywizjon ułanów wi- 
leńskich przemianowano na Pułk Uła- 
nów. Dowódcą pułku pozostał mjr. Wła- 
dysław Dąbrowski, zasłępcą rtm. Jerzy 
Dabrowski. 

W dalszych walkach pułk wykonał 
śmiały zagon na siację Olechnowicze. W 
operacji na Mińsk pułk pierwszy osiąg- 
nął rzekę Berezynę pod Słudzianką, Wy- 
różnia się w biłwach o Chołopienicze 
| Borysów. 

W słyczniu 1920 roku pułk przybywa 
do Wilna do koszar Ks. Józefa Poniało- 
wskiego. W walkach roku 1920 pułk zo- 
staje przerzucony z fronłu litewskiego i 
działa na korzyść B-ej i 10-ej dywizji ple 
chofy pod Łużkami, Hermanowiczami | w 
odwrocie nad Wilją, Niemnem i Narwią. 

W dniu 25 lipca pułk pod dowódzi- 
wem płk. Mścisława Bulkiewicza stacza 
bój pod Janowem z dywizją kawałerii 
Kórpusu Gaja. Bierze udział w bitwie 
pod Myszyńcem w likwidacji tegoż kor- 
pusu. Przydzielony do grupy pościgowej 
ałakuje Mińsk i stacza bardzo ciężką wal 
kę z brygadą piechoty bolszewickiej 
pod wsią Zasulie i Kojdanowem. 

Dnia 18 października w dzień rawie- 
szenia broni z Rosją Sowiecką pułk prze 
chodzi pod rozkazy gen. Żeligowskiego 
I rozpoczyna działania w kampanii na 

Litwie Środkowej. 
Całość działań pułku na Litwie Środ- 

kowej składa się z 3-ch zagonów, któ- 
rych znaczenie było bardzo poważne. 
W pierwszym zagonie na Szyrwinły pułk 
wziął do niewoli dowódziwo 1-szej dy- 
wizji litewskiej, co przyczyniło się do 
bezładnego odwrołu przeciwnika z 
większej części frontu. 

Podczas wojny z Sowiełami pułk 
zdobył: 6 dział, przeszło 40 karabinów 
maszynowych, tysiąc kilkuset jeńców, 
około 400 koni, liczny tabor kojelowy, 

  

wiele samochodów, zapasy amunicji i 
broni, oraz duże składy materiałów wo- 
jennych. 

W wojnie z Liłwinami: kilka karabi- 
nów maszynowych, dwusiu kilkudziesię- 
CGiu jeńców, generała dowódcę dywizji z 
całym szłabem, radiostację j inny małe- 
riał wojenny. 

Za zasługi bojowe w wojnie bolsze- 

wickiej oficerowie i szeregowi pułku o- 
trzymują 50 orderów Virtutį Militari i 180 
Krzyżów Walecznych. L 

Za wojnę z Lifwinami zostaje odzna- 
czonych 120 — krzyżami Zasługi Wojsk 
Litwy Środkowej. 

W końcu 1920 i 1921 r. pulk pełnił 
służbę na pograniczu litewskim. 

Pod koniec 1922 r. pulk przechodzi 
na postój do Nowo-Wilejki pod Wilnem, 
gdzie właśnie złożył pierwsze ofiary 
krwi w imię polskości tego grodu. 

Z ziemią wiłeńską pułk związany jest 
nie tylko krwią, ale j sercem. 

Tu bowiem otrzymał Szłandar. 

Pod tym Sztandarem wielu synów 'ej 
ziemi walczyło o utrwalenie granic i nie- 
podległości, a obecnie w czasach poko- 
jowych sełki z młodego pokolenia zapra- 
wia się do rzemiosła wojennego, nosząc 
na znaczku pułkowym wizerunek Tej, któ 
ra króluje w Ostrej Bramie. 

Przeszłość pułku, głębokie umiłowa- 
nie Wilna i tradycja służby temu miastu 
najpełniej została zawarła j przekazana 
w sirołach pułkowego marsza: 

W dniach krwawych bojów, zma- 
gań i znoju, 

Gdy nas wokoło oblegał wróg, 
Ocalić Wilno — ię nieomylną 
Służbę nam wskazał Naród i Bóg. 

W starej stolicy, naszej ziemicy 
Pierwszyśmy brali ogniowy chrzesł, 
Krwią i żelazem daliśmy razem 
Dowód, że ziemia ta polską jest. 

Nie zna, co klęski ułan wileński 
| grozą szumi proporzec nasz, 
U Ostrej Bramy wiernie trzymany 
Imieniem Polski żołnierską siraż. 

  

  

Pemec dla kupców 
przesiedlających się 

: na „Kresy“ 
Bank Związku Spółek Zarobkowych 

podejmuje akcję w kierunku przyjścia z 

pomocą kredytową kupcom i rzemieślni- 

kom w Wielkopolsce, którzy przeniosą 

się na kresy wschodnie ; południowe. 
Otrzymać oni będą 'mogli pożyczkę 

w wysokości 4 tys. zł przy oprocentowa- 
niu jeden proc. rocznie na przeciąg 
dwóch lat. 

Kredyt na fen cel Bank Zw. Spółek 
Zarobkowych uzyskał w BGK. Należy za- 
uważyć, że od kredylobiorców wymaga 
ne będzie zabezpieczenie  hipoieczne 
lub wekslowe z odpowiednim żyrem.   

innych kaplic odnawianej świątyni. O ile 

tamte przy braku dosłatecznych tundu- 

szów były pomyślane skromniej acz bar: 

dzo gustownie, — o tyle wymienioną wy 

żej cechuje znacznie większe bogactwo 

zarówno w rysunku jak i w wykonaniu 

techniką „sgraffitło”. Polega ona ne 

żmudnym wydrapywaniu (po włosku sgre 
ffare) tła wokoło ornamentów, przed za- 

łożeniem farb, dzięki czemu dekoracje 

występują silniej i bez porównania 
trwalej się ufrzymują aniżeli dekoracje 

tylko na powierzchni jednej malowane. 
Znamy po Polsce i t. p. sgraffiiła, które 

wyjątkowo dobrze przetrwały kilkaset lai 

nawet pomimo różnych klęsk i np. tyn 

ków jakimi je w wiekach następnych za- 

kryło i z pod których je następnie w XIX 

i XX w. wydobywano. Wobec wartości 

art. dekoracyj p. J. Hoppena tym więcej 

cieszyć się wypada, że użyto tak odpor- 

nej techniki. Jesi fo zarazem daniem dobre 

go przykładu innym instytucjom na przy 

szłość, jako wznowienie szlachełnego i 

słynnego ongiś procederu. 

Zaprojektowane i wykonane przez 

naszego znakomiłego grafika dekoracje, 

są zarówno bogałe w części czysto orna 

mentalnej jak w figuralnej. Catošė utrzy- 

mana w duchu zmodernizowanego wór 

czo późnego renesansu, tym więcej sty- 

lowo pasuje do klasycznej kałedry a za” 

razem do późno-renansowych elementów 

w pobliskiej kaplicy św. Kazimierza. Po- 

słaci Zbawiciela, Maiki Boskiej i Anio- 

łów irakłowane płasko jak na rodzaj 

techniki i dekoracji przystało, odznaczają 

się  bogałym rysunkowo / konturem, 

uwydałniającym się na ciemnym tle 

równocześnie i podniosłym nastrojem re- 

ligijnym. Pilastrowo ujęte pasy, pionowe 

poniżej, cieszą oko również niepospoli- 

tym biegiem linii, i pięknością oryginal- 

nie stylizowanych moływów. Utrzymanie 

całości z art. świadomościa w dwu tylko 

barwach stanowiących bardzo szlechełne 

połączenie w słonowanej żółłej w orna- 

menłach i w części figuralnej zaś w czar” 

nej iła, dodaje efektowi wiele wytwor- 

ności. 
2 

Dochodzi nas wiadomość, że środki 

na fo duże  przedsiewziecie zechciał 

znaleźć ; łożyć Ksiądz Biskup K. Michal- 

kiewicz. Nałeży Mu się za to szczera 

wdzięczność od RAPA : a 

URZTEZKOPCAZTZTES PEER TZEKTEG] 

WĘGIEL kamienny Górnoastaski. KOKS, 

DRZEWO ss ; 

cenach konkurencyjnych poleca 

sawoeiwatEODA firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WILNO, ul. Zygmuntowska 24. — Tel. 2-3. 

K. Szelniuk 
Fabryka waty „URSUS* 

Wilno, Rydza-Śmigłego 22, 
telefon 1000. 

Wszelkie gatuuki WATY 

kołdrowej i konfekcyjnej. 

S a ia 

ziemia z trójkąta 
3 republik 

na kopiec na Sowińcu 

Zarząd powiatowy Zw. Powstań: 
ców Śląskich pobierze z t. zw. trójką 
la „trzech republik* w Olzie ziemię, 

która przewieziona zostanie na Sowi 

niec do Krakowa. 

Ziemia umieszczona będzie w pięk 

nej urnie, wykonanej ze stali, ozdo- 

bi6nej insygniami krzyża na śląskiej 
wstędze waleczości oraz gwiazdy ślą 

skiej Poza tym urna będzie zaopar 
trzona w odpowiedni napis oraz god 

ła państwowe. 
Dziś t. j. 25 bm. wyruszy samiochą 

dami do Kraikowa delegacja złożona 

z 30 powstańców, by na kopcu na $( 
wińeu złożyć urnę z ziemią. 

 



Dzień Konia w Mołodecznie 
W ubiegłym tygodniu w Mołodecz- 

nie obehodzony był uroczyście „Dzień 
Konia*. 

Miasło od samego rana przybrało od 
świętny wygląd — udekorowane chorą- 
giewkami, płakałami i zielenią. Już nocą 
dnia poprzedniego zaczęły ściągać rze- 
sze rolników, by wziąć czynny udział w 
imprezie „Dzień Konia”. 

Ogółem przybyło 189 gospodarzy z 
końmi i wozami. 

Imprezę rozpoczęto o godz. 8 wstęp 
nym przeglądem, po czym uczestnicy 
wraz z oddziałem Krakusów udali się na 
ul. Zamkową, gdzie wspólnie z wojskiem 
wysłuchaN Mszy Św. i kazania. Następnie 
zwarle szeregi Krakusów, a dalej gospo 
darze dzłarsko przedefilowali przed wła- 
dzami i członkami Komitetu. 

Tu odbyły się popisy wojska Krakusów 
oraz pokazowe sprawne ćwiczenia artyle 
ryjskie i kopistów szwadronu KOP. 

Rozochocona ludność chętnie wzięła 

udział w konkursach: 
1) dobre utrzymanie konia, wozu i u 

przęży, 
2) dobrą i umiejęłną jazdę z cięża- 

rem, 

3) w biegu włościańskim na oklep, 
4) umiejętne powożenie specjalnie 

wyłknięłą- trasą, 
5) dobre kucie. 

Zgłoszenia kandydatów do poszcze- 
gólnych zawodów było tak liczne, że Ko 
misje nie mogły nadążyć z oceną i w 
tym celu powołano dodatkowe. 

Na zakończenie imprezy przy dźwię 
kach orkiestry wojskowej, Komisja na cze 
le ze Słarostą Powiatowym rozdała ucze 
stnikom nagrody, które zosłały przyzna 
ne: Browko Słefan z Korsakowicz, Lesz- 

czyk Michał z Chożowa, Piekarski Bazyl 
— Sidorowce gm. rakowskiej, Kot Grze 
gorz z Sosnowca, Kościuk Konstanty z 
Mołodeczna oirzymali pierwsze nagrody 
po 15 zł., Bożko Jakub — Koniuchy, Dy 
lewski Włodzimierz — gm. mołodeczań 
ska, Piekarski Bazyl — Sidorówka i Ma- 
kowski Mikołaj z Mołodeczna drugą na 
grodę po zł. 10, Leszczyk Michał Micha 

, lewicz — Koniuchy, Kisiel Bazyl z Moło 
deczna trzecią nagrodę po B zł., czwar 
łą nagrodę oirzymali po 7 zł Sajan — 
Tałarszczyzna, Sieńko Pięqtr — Osirów, 

Protasiewicz Olga — Pałasze, Dudko Szy 
mon — Zarudzicze, Piekarski Bazyl — 
Sidorowce, Zienowicz Walerian — Usza, 
Słurzyński Józef — Tołtorowo, Bielawski 
Włodzimierz — Usza, Sokołowski Flo- 
rian — Paki, Leszczyk Grzegorz — Mo 
sicze, Szymon Bżyły — Michałowo, Szłoj 
da Gabriel — Patki, Sajan Tałarszczyzna, 

Sturzyński Filip — Toltorowo, Bożko Jan 
— Korsakowicze, Browko Stefan — Kor- 
sakowicze, 

Poza tym wielu otrzymało nagrody ho 
horowe a między innym; Kuczyński Mi- 
chał — Korsakowicze, za dobre ułrzyma 
nie ! umiejętną jazdę wozem parokon- 
nym. Sławienniciwo uczestników do zawo 
dów z ierenu poszczególnych gmin mniej 
więcej było jednakowe. 

Na wyróżnienie zasługują gminy: ra 
kowska, racoszkowicka i bienicka, które 
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Z książek pochodzi 
Inteligencja narodu. 

4. Sempf. 
WYSYŁKA NA LETNISKA 

Wilno, Jagiellońska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wybór książek 

; Moweści, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępna 
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mimo swej znacznej odległości od Moło 
deczna licznie reprezentowały lokalne or 
ganizacje rolnicze. 

Rolnicy przybywając na imprezę i sta 
jąc do zawodów dali dowód należytego 
doceniania organizacyj rolniczych w tere 
nie, okazali, że są dobrymi gospodarza 
mi, bowiem nie tylko lubią trzymać ko 
nie, lecz potrafią wyhodować, dobrze pie 
lęgnować należycie kuć i umiejętnie po 
wozić, co jest godne do naśladowania. 

Praca zatem organizacyj rolniczych i 
samorządu nie poszła na marne, 

Tablica pam:qtkowa 
ku czci Marsz. Piłsudskiego 

W dniu 25 września br. w szkole Rol 
niczej w Rożance — zostanie odsłonięta 

łablica pamiątkowa, ku czcj Marszałka 

Piłsudskiego, następującej treści: 

115 sierpnia 1921 r. przebywał w tym 
domu Marszałek Józef Piłsudski, dla ucz 
czenia tego faktu tablicę tę fundują osad 
nicy powiału szczuczyńskiego. 

; lib). 

Stypendium w Mołodecznie 
Annie  Gulewiczównie  absolwentce 

Szkoły Powszechnej Nr. 1 w Mołodecz- 
nie zostało przyznane stypendium m. Mo 
łodeczna dla biednej, zdolnej młodzie 
ży pochodzenia rolniczego na dalszą nau 
kę w średnim zakładzie. 

Wysokość słypendium wynosi rocznie 
zł. 300. 

Mułodeczno 
— Stanowisko nacz. Urzędu Skarbo- 

wego w Mołodecznie objął p. Ryszard 
Sawicki, dotychczasowy zastępca nacz. 
US w Głębokiem. Poprzednik nacz. Sa- 
wickiego w Mołodecznie został przenie 
siony do lzby Grodzkiej Skarbowej w 
Warszawie. 

— Nieznani sprawcy puszczają pogło 
ski, że przy stemplowaniu zapalniczek 
urzędnicy skarbowi zapisują nazwiska 
stemplujących w celu wymierzenia na 
przyszłość większych podatków. Wobec 
łego, że część ludnoścj powstrzymuje się 
od stemplowania zapalniczek, Urząd $Каг 
bowy w Mołodecznie podaje, że pocło- 
ski łe są całkiem bezpodstawne. Przy 
słemplowaniu zapalniczek nie są w ogóle 
notowane niczyje nazwiska, 

— Kradzież w pociągu. Stanisław Wo 
lański (Piwna 3) zameldował, że w no* 
cy z 21 na 22 bm. w pociągu idącym z 
Wilna do Mołodeczna, pomiędzy Wil- 
nem a Oszmianą skradziono mu walizkę 
z ubraniem i Mauzer kal. 22. Ogólne 
strały — 650 zł.   

„KURJER WILEŃSKI" 25.VI1 1937, 

Skutki suszy w pow, nieświeskim 
W wyniku długotrwałej posuchy, jaka 

panuje na terenie powiatu nieświeskiego 
stwierdzono między innymi, že koniczy- 
na i siano wyginęły w 600/o, owies, jęcz- 

mień i len w 300/9 oraz jarzyny później 
sadzone w 350/. W związku z tym spo- 
dziewać się należy dotkliwego braku pa- 
szy dla bydła. е 

Kurs koszykarsko-wikliniarski 
dia nauczyciell w Oranach 

W dniach od 5 do 21 lipca odbywał 
się kurs koszykarski w Oszmianie, Kurs 
ten został zorganizowany z inicjatywy 
miejscowego nauczyciela p. M. Wieczor- 
ka przy poparciu ogniska nauczycielskie- 
go. Na kursie było 14 nauczycieli przy- 
byłych z terenu 14 kuratoriów (z 10 po- 
wiałów). 

Zajęcia na kursie miały charakter wy- 
bifnie praktyczny i były oparte o pro- 
gram robót w szkołach powszechnych. 
Uczestnicy kursu wykazywali bardzo wiel 
kie zainteresowanie i dużo pracowali po- 
za godzinami obowiązkowymi, niektórzy 

pracowali aż po 12 godzin na dobę. 
Ponieważ nauczycielstwo pochodziło 

z różnych stron Polski więc” sporo urzą- 
dzono wycieczek, celem poznania oko- 
licy. Praca na kursie odbywała się w bar 
dzo miłym nastroju. 

W dniu 20 lipca odbyło się zakoń- 
czenie kursu, na kłóre przyszło sporo   

osób z pośród miejscowej inteligencji. 
Goście żywo interesowali się wystawio- 
nymi eksponatami, 

Po przemówieniach wstępnych wywią- 
zała się ożywiona dyskusja nod możliwo 
ścią rozwoju wikliniarstwa na terenie gm. 
orańskiej na większą skalę. Teren okolicz 
ny do wyprawy wikliny nadaje się. Spra 
wą powyższą zainteresował się dowódca 
KOP-u i ze swej sirony przyrzekł opiekę 
i pomoc. 

Na terenie gminy orańskiej ubiegłej 
jesieni był zorganizowany również kurs 
koszykarski dla młodzieży wiejskiej, Na 
ogół sprawa koszykarska zainteresowała 
miejscowa czynniki bardzo. Rozwój wiki 
niarstwa na terenie gminy orańskiej mo- 
że przyczynić się w dużej mierze do pod 
niesienia ekonomicznego okolicznych u- | 
bogich terenów o glebie piaszczystej. 

Kras. 

Tragiczna śmierć dwu dziewczynek z Wilna 
W dn. 22 bm. w czasie kąpieli w rze- 

ce Wilji przy moście Rymszynięta, gm. 
wiśniewskiej (w pow. wiłejskim), utonę- 

ły dwie dziewczynki, Irena Borykėwna, 
lat 13, zam. na Porubanku, I Elžbieta Kra 

sowska, lat 14, zam. w Wilnie przy ul. 

Jasnej 43. 
Nieszczęśliwy wypadek zdarzył się 

w obecności matki Krasowskiej I brata 
Borykówny. 

Brasław 
— Zatrzymany zosiał w Brasławiu Plotr 

Krukowski, obywatel łotewski, który usi- 

Iwat zwerbować czterech robotników na 

roboty rolne do swego gospodarstwa na 

Łotwie na podsławie podrobionych do- 

kumenłów. Młodszym robotnikom, któ- 

rym starostwo nie wydaje zezwoleń na 

wyjazd do Łotwy poprzerabiał daty uro- 

dzenia w dowodach osobistych. Przytrzy 

many osadzony zosłał w areszcie do dy- 

spozycji władz sądowych. 

Wielka pow, 
SAMOBÓJSTWO  WIEŚNIAKA. 

W dn. 21 bm. Grzegorz ilkiewicz, lat 49, 

rolnik, zam. we wsi Cyncewicze, gm. ko 

łowickiej, popełnił samobójstwo wystrza- 

łem z obciętego karabinu. Przyczyną 

samobójstwa była niechęć do życia z 

powodu sparaliżowania. 

Perły turystyki 
Perłami turystyki nazwać należy Ateny, 

Neapol, Maltę, Instanbul, miasta i porty do któ 
rych zawinie s/s „Polonia“ na wycieczce 
„Pod niebo Italii*, V Atenach oczekuje u- 
czestników wycieczki zwiedzenie Akropolu, 
stadionu, świątyń greckich, słynnego muze 

um oraz najstarszego portu na morzu Śród- 
ziemnym — Pireusu. Z Neapolu prowadzi 
droga do Pompci i Solfalaro, do Capri i do 
Sorento, W Valancie na Malcie zobaczyć moż 
na zaklętą w kamienie historię wyspy słoń- 
ca, o którą tyle walczono i którą tylekrotnie 
kieniki dziejowe notują. Ostatni etap podró- 
ży zapowiada pobyt w Instanbulu — stolicy 
starożytnego Bizancjum i nowoczesn. Turcji, 
największym mieście Bliskiego Wśchodu, 
czarującym przybysza egzotyką architektury 
i życia mieszkańców. 

  

Kto przesiudiuje dokładnie trasę wyciecz 
ki „Pod niebo Italii* przekona się, że jest 
to jedna z najbardziej interesujących podró 
ży w sezonie obecnym Należy dodać, że wy- 
cieczka ta, dzięki starannej organizacji, po 
mimo skomplikowanej trasy nie nastręczy 
nikomu trudności i kłopotów, związanych z 
tak daleka nodróża — ponieważ uczestnięr 
jadą bez paszportów i wiz. 

Wyjazd wycieczkowiczó nastąpi dnia 2 
sierpnia, S/$'/„Polonia** wyrusza 8 sierpnia 
z Konstancy, dokąd pow: "ci po 14-dniowym 
pcebycie w podróży d: ia 17 sierpnia. 

Geny uczestnictwa w tej *dynej ze wzglę 
du na trasę podróży rozpoczymają si, od 
zł. 340. — Informacje i zapisy: Gdynia — 
Ameryka. Linie Żeglugowe S. A. oraz Biura 
Podróży. 

   

  

    

Nieśwież 
Odbył się w Nieświeżu walny 

zjazd sekcji ogrodniczo - pszczelarskiej 
przy OTO i KR. Na zjazd przybył insp. 
ogrodnictwa Wileńskiej Izby Rolniczej 
oraz 60 pszczelarzy z terenu powiału. 
Odczyt na temat. „jaki powinien być 
miód" wygłosił Bober. W wyniku dysku 
sji przyjęto regulamin sekcji powiatowej 
pszczelarskiej. Na okres nowej kadencji 
prezesem wybrano ponownie p. Mieczy- 
sława Kraszewskiego. 

— Nowe dowody osobiste. Starostwo 
Powiatowe Nieświeskie zaopatruje wszys 

ikich mieszkańców strefy granicznej w no 
we dowody osobiste. W związku z tym 
objeżdżają ieren specjalne gminne ko- 
misje, które pouczają mieszkańców o za- 
chowaniu się w strefie granicznej. 

DEDE EET AS TPA TNS 

Nowe przep sy 
sanitarno- nnrzadeowe 

Weszły już w życie świeżo uchwalo* 
ne przez Radę Miejską nowe przepisy 
sanitarno-porządkowe. Przepisy te wpro 
wadzają szereg zmian, zwłaszcza w od- 
niesieniu do walki z chorobami zakaźny 
mi, która to walka została zaostrzona. 
Przepisy wprowadzają również zmiany w 
sposobie sprząłania ulic i t. p. 

Nowa przepisy sanitarno-porządkowe 
muszą być wywieszone na każdym z do- 
mów. Dokładną znajomością przepisów 

w pierwszym rzędzia muszą się wykazać 
właściciele posesyj oraz dozorcy i admi 
nistratorzy domów. 

Zarząd miasła nowe przepisy saniłar- 
no-porządkowe wyda w formie książecz 
ki, którą można będzie nabywać w gma- 

chu magisirafu, 
  

. Rozpoczęto budowę 
gmachu 

dla Обгобка Zdrowia 
w Baranowiczach 

obok 
gmachu „Banku Polskiego” rozpoczął Za 

rząd Miejski budowę gmachu dla Ośrod 

ka Zdrowia. 80 tysięcy zł. przeznaczyło 

na ten cel Ministerstwo Opieki Społecz 

nej. 

Na terenach Kolonii Urzędniczej, 

Celem zaopatrzenia Ośrodka Zdrowia 

w higieniczną wodę Zarząd Miejski po- 

słanowił zamiast zwykłej studni wybudo 

wać studnię artezyjską która mogłaby je 

dnocześnie służyć dla celów  pożarni- 

czych. 

GRYPA.PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY 3 ZĘBÓW 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 31 

DIA pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
15% rabatu 

        

      

  

Prywatne Dokształcające 

KURSY 

„WIEDZA 
Kraków, ul. Pierackiego 14. 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra 
kowie, oraz w drodze korespondencji, z. po- 
mocą, przystępnie i wyczerpująco, opraco: 
wanych skryptów, pragramów i miestęcz- 
nych tematów, do 

1) egzaminu dojrzałości gimn. stazego 
typu, 

2) z zakresu I f II kl. gimn. noweg> us- 
troju, 

3) do egzaminu z 4-ch klas gimnazjum 
nowego ustroju, oraz 

4) do egzaminu z 7-miu kl. szkoły pow 
szechnej. 

Przyjmają wpisy na nowy rok szko!uy 
1937—38. 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. 
UWAGA! Uczniowie kursów korespon- 

dencyjnych otrzymują © miesiąc oprócz 
całkowitego materiału naukowego, tematy z 
6-ciu głównych przedmiotów do opracowa- 
nia Nadto obowiązkowe egzaminy badają 3 
razy w ciągu roku szk postępy uczniów. 

  

| Ogarnąt mnie niepokój. Z Nancy działo się coś | dząc przez pusty pokój zlękłam się prześcieradła. za- | Na drugim piętrze dopadła mnie podniecona El- 

POWIESĆ.     uerwowa... Tak tu teraz stwa 

niedobrego. W wieku, w którym robi się wielkie rze- 
czy z bagatelek, a maskuje starannie żywiołowe uczu- 
cia, wybuch uczucia świadczy zawsze o jego katakliz- 
mowej gwałtowności. Nancy stała przede mną z twa- 
rzą w ogniu i oczami we łzach, wyzywająca, rozdy- 
gotana, zrozpaczona, wzburzona z powodu człowieka, 
którego widziała tylko parę razy w życiu. Ale tak 
bywa. Człowiek żyje sobie beztrosko i pogodnie nie 
wiedząc że wystarczy jednego czyjegoś słowa lub 
spojrzenia, a nawet poprostu widoku, aby jego serce 
stało się otchłanią bólu. 

— Ech, „ludzie mrą i gniją nie dla“... — Wzdry- 
-gnęłam się, przerażona, że powiedziałam to na głos. Że 
względu na okoliczności cytata była wybrana nie- 
szczególnie. 

Go więcej Nancy była wyjątkowo wrażliwa i bra- 
ła wszystko na gorąco. Nawet jeżełi się zaziębiła, to 
niebezpieczniej niż inni, Nadto nie przypominałam so- 
bie, żeby się kiedy kochała (czyli wariowała za męż- 
czyzną — pomyślałam zjadliwie). Nawet gdy przy- 
szedł do nas na praktykę ten młody, grzecznie urodzi- 
wy doktorek, który odszedł w maju i cały żeński per- 
sonel szpitala oszalał, ena jedna nie straciła głowy. Ja 
naturalnie druga, ale chyba mogłabym tego nie zazna- 
czać, I tak mnie znają. 

— Obawiam się, że mógł — powtórzyłam. —Co 
pani jest, panno Nancy? Przepraszam, że pytam, ale 
od paru dni wygląda pani, jak cień. 

у Bóg widzi, że nie chodziło mi o jej uczucia wzglę- 
dem Ladda, Ona jednak zarumieniła się i zbiadła 

— N..nic mi nie jest, proszę pani, tyłko... tyłko 
jestem pod wrażeniem tega.. tego śledztwa. Jestem 

znie. Dziś rano przecho- 
   

  

5 
  

wieszonego na krześle i narobiłam krzyku. Myślałam, 
że to duch... Wszystkie jesteśmy zdenerwowane. 

Miała słuszność, ale mnie to tłumaczenie nie za- 
dowoliło. Mówiła z przymusem, unikając mego wzro- 
ku. Jeszcze bardziej się zamiepokoiłam, stwierdziwszy 
po jej odejściu brak moich notatek. Zostawiłam je na 
stoliku i znikły. Oczywiście mógł je ktoś ściągnąć 
przed przyjściem Nancy, ale prędzej ona. Chociaż by 
ła taka zawsze sumienna na punkcie rachunków z 
pralni, kart pocztowych i telegramów. 

No, może kombinowała coś na własną rękę (tak 
jak niewątpliwie wszyscy w szpitalu) i zobaczywszy 
moje notatki, a zwłaszcza nazwisko Ladda, zabrała je 
z ciekawości. Miłość wyrabia z ludźmi dziwne rzeczy 

Ale miłość, nie miłość, czułam, że Nancy coś wie i u- 
krywa to albo przez jakąś lojałność, ałbo z błędnego 
poczucia obowiązku. 

Moje obawy znalazły potwierdzenie w zachowa- 
niu się Nancy w czasie obiadu. Była jeszcze bardziej 
zdenerwowana i wyglądała jak złotowłose widmo w 
białym fartuchu. Obserwowała mnie ukradkiem i nie 
odezwała się ani słowem. Nieudany obiad składał się 
głównie z zimnej wołowiny i galaretowatej sałaty, 
której gorąco nadało pozory obrzydliwie nieapetycz- 
ne. W jadalni było okropnie duszno. Na każdy brzęk. 
dochodzący z kuchni, podskakiwałyśmy na siedze- 
niach. Fannie Bianchi, znana z łakomstwa, nie zjadła 
deseru, z obawy, żebyśmy jej nie.zostawiły samej. (o- 
prawda nie wiełe straciła, bo tort śmielankowy był tak 
sfuszerowany, że wołał o pomstę.do nieba. 

W przejściu przez parter, spojrzałam ku centrali. 
Ladda nie zobaczyłam, tylko gromadę pielęgniarck, 
lekarzy i granatowych mundurów.   

len w czepku na bakier. 
— Doktór Kunce, sierżant Lamb i stenograf są 

w pokoju pani Harrigan.. Doktór prosi, żeby pani 
przyniosła rzeźwiących soli. Sama chciałam przynieść, 
ale się nie zgodził — rzekła tonem zawodu. — Czy 
oani wie, mnie się zdaje, że nasz szef durzy się w pa- 
ni Harrigan? 

— Jakto? — wtrąciła Nancy. 

— 0, spogląda tak jakoś i... pozwala na wszyst- 
ko, czego jej się zechce. 

— Dosyć, Ellen — rzekłam surowo, pozwoliwszy 
się jej wygadać. — Nie wolno się tak wyrażać o zwie- 
rzchniku. 

Jeżeli która kobieta mogła się obyć bez rzeźwią- 
wych soli, to Ina Harrigan. Stwierdziłam to od samego 
progu. Doktór Kunce liczył się z konwenansami i dla- 
tego wezwał mnie, czując, że mojej dyskrecji może 
zaufać. 

Asystowałam badaniom całe pół godziny, stojąc 
skromnie na boku z uszami na baczność. Z obecnych 

k 

czterech osób największe opanowanie okazywała Ina ; 
Harrigan, gdyż nawet stenograf ledwie dyszał i co 
chwila ślinił ołówek. 

Zapadał zmierzch, w pokoju paliła się tyłko jedna 
lampka nad łóżkiem pacjentki. 

— Więc pani zatrzymała pana Ladda, pomimo, 
że już było po godzinie przyjęć? — zapytał właśnie 
sierżant Lamb. 

— Góż znowu? — odrzuciła z chłodnym spoko- 
iem piękna kobieta. — Nie zatrzymywałam. Pozwoli- 
łam zostać. To Śmieszne odprawiać gościa o takiej 
dziecinnej godzinie. 

Bre mj.   

©
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie dnia 24.VIL 1937 r. 

Ciśnienie 753 
Temperatura średnia -- 16 
Temperatura najwyższa -- 20 
Temperatura najniższa -- 12 
Opad 2,0 

Wiatr połudn.-zach. 
Tendencja bez zmian 
Uwagi: chmurno, przelotne deszcze. 

Dziś Jakóba Apostoła 

Jutro Anny Matki NMP. 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 18 

Zachód słońca — g. 7 m. 32 

WIO 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap 
tekį; 

1) Sokolowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
2) Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
3) Miejska (Wileńska 23); 4) Turgiela i 
Przedmiejskich (Niemiecka 15); 5) Wysoc 
kiego (Wielka 3). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIiE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

LL 

    

Hotel EUROPEJSKĮ 
Pierwszorzędn y — Ceny przystępne, Telefony w pokojach Winda Žan 

    
  — 

Na MIEJSKA. — Мас 
Naczel zelny lekarz miasta na utlopie. 
и z. lekarz miasta Wilna dr Narkie- 

A Począł urlop wypoczynkowy. 
asiępstwo objął dr Wasilewski, kie- rownik ośrodka zdrowia nr 1. 

— Klinkier na ul. Biskupa Bandurskie p: Mašistrai w roku bieżącym bardzo in 
ensywnie przeprowadza akcję europeizo wania jezdni wileńskich. Nowoczesne jez ge otrzymały w roku bieżącym ulice: rocka, Dominikańska, Św. Jańska | Ostro amska, 
i oe na ul. Uniwersyteckiej zo- 
5 juž ułożony klinkier i ulica ta wkrót a pre oddaną do użytku. Jednocześ 
a "ozpoczęte żosłały roboty przy ukła aniu klinkieru na placu koło gmachu 

Wersytetu vis—avis pałacu. 
= Magistrat nie ograniczył się do ułoże 
y eu na ul. Uniwersyteckiej, robo 
tej, i posunęły się już obecnie da 

kier die pa» i kin- dodal y będzie do wylotu ul. 
S +3 a” juz mowa o nowoczesnych jezd 

należy prz ieć i 
k! ezy przypomnieć, że obecnie u 
B jest jezdnia z kostki kamiennej w - Bazyljańskiej, a w projekcie są uli cj łowa i Kolejowa. : н:'‹_м skromne warunki finansowe 

na Program tegoroczny można uznać zupełni : 
a o Wyslarczajacy, a Magistrato 

ха 
wi   2 się słowa uznania. 

— Kontrola cenników w sklepach. 
Władze administracyjne przysłąpiły po- 
nownie du lustracji cenników w skle- 
pach. Kontrola przeprowadzana jest na 
łerenie całego miasta. 

Sporządzono już kilka prołokułów za 
stwierdzony brak cenników. Kontrola 
trwa w dalszym ciągu. 

AKADEMICKA. 

— Aby umożliwić nowowstępującym ma 
turzystem gruntowne przygotowanie się do 

konkursowych egzaminów (Politechnika, wy 

działy: Lekarski, Farmaceutyczny, Stomatolo 

giczny i in.) zostały zorganizowane, wzorem 

„ał uhiegłych KURSY PRZYGOTOWAWCZE, 

program których obejmuje całkowity zakres 

wymagań, stawianych przy egzaminach kon- 

kursowych. 

Początek wykładów 1-go sierpnia (dla о- 

sób zaś bardziej zaawansowtnych 15-go sier 

pnia. Informacje: Wilno, św. Jacka 5. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Podział publicznych szkół pow- 

szechnych na trzy kategorie. Dowiaduje 

my się, że zarządzony został podział 

szkół publicznych powszechnych na trzy 

kałegorie |, II i III stopnia. Zaliczenia isł | 

niejących w dniu wejścia w życie rozpo 

rządzenia niniejszego publicznych szkół 

powszechnych jedno, dwu, trzy, pięcio, 

sześcio ; siedmioklasowych do jednego 

z trzech słopni dokonają władze szkolne 

pierwszej instancji na zasadach ustalonych 

oddzielnym zarządzeniem ministerstwa oś 

wiaty. 

GOSPODARCJA. 

— Papiery warlościowe przy spłacie 
zaległych podatków. Władze skarbowe 
zezwoliły na przyjmowanie papierów war 
łościowych przy spłacie zaległości niektó 
rych podatków. 

Państwowe papiery warłościowe przyj 
mowane będą przy spłacie zaległego po 
datku gruntowego. 

RÓŻNE 
23 wypadki chorób zakaźnych. 

W ubiegłym tygodniu zanotowano na 
łerenie Wilna 23 wypadki nowych za- 
słabnięć na choroby zakaźne: tyfus brzu- 
szny — 3; płonica — 4; odra — 5; гб- 

За — 1; krztusiec — 1; gruźlica — 6 
(zgony 2); jaglica — 1; ospėwka — 1 
I grypa 1. 

LIDZKA 
— Zmiany personalne w policji. Ko- 

mendant Powiatowy Policji Państwowej 
w Szczuczynie Nowogródzkim — nadko- 
misarz Władysław Nagórski, został prze- 
niesiony na równorzędne słanowisko do 
Grodna, zaś na jego miejsce zosłał mia- 
nowany jeden z oficerów Komendy Głów 
nej w Warszawie. 

— Zatrudnienie bezrobotnych. Zarząd 
Miejski w Lidzie zatrudnia obecnie na 
inwesłycyjnych  robołach miejskich 77 
bezrobinych dziennie. 

— Pożar. We wsi Kudejsze, gm. 50° 
bołnickiej, pow. lidzkiego, wskutek wa- 
dliwej konstrukcji komina, wybuchł po- 
żar, kłóry zniszczył dom mieszkalny, 
chlew į szopę na szkodę Kazimierza 
Mryszki. 

Strały wynoszą ponad 2000 zł. 

„KURJER WILEŃSKI" 25.VH 1937. 

Zanieczyszczona krew może powodo- 

artretyczne, wzdęcia, odbijania, bóle w 
wątrobie, niesmak w usłach brak apely- 
fu, skłonność do tycia, plamy | wyrzuty 
na skórze CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY 
MATERII NISZCZĄ ORGANIZM i PRZY- 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą kuracją 
jest normowanie czynności wątroby i ne- 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

+— Dzisiaj w niedzielę na popołudniowym 

pizedstawieniu o godz. 4,15 iana będzie tyl- 

ko raz jeden po cenach propagandowych, 

farsa „Ciotka Karola*, która zostanie powtó- 

тзопа również na wieczorowym przedsta- 

mieniu © godz. 8,15 po cenach zniżonych, 

w premierowej obsadzie pp.: Detkowskiej- 

Jesińskiej, Drohockiej, Górskiej, Wiedeń- 
skiej, Czaplińskiego, Mrożewskiego, Neuhel- 
ta, Siezieniewskiego, Staszewskiego z kapi- 

talzym odtwórcą roli tytułowej Tadeuszem 

Surową, w reżyserii Kazimierza Koreckiego. 

W próbach pod reżyserskim kierunkiem 
Kazimierza Koreckiego, ostatnia nowość re- 
pertuaru scen polskich, znakomita współ. 

czesna komedia Romana  Niewiarowicza 
„(idzie diabeł nie może...*. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*, 

— Dziś odbędą się dwa przedstawienia. 

Po południu o godz. 4-ej klasyczna operetka 

P.anquelta „Dzwony z Corneville<, Ceny pro 

pagamdowe. Wieczorem o godz. 8,15 grana 

będzie w dalszym ciągu odznaczająca się 

pięknymi melodiami słynna operetka Lehara 

„Ewa“. 

— „Baron Cygański* — po cenach pro- 

pagandowych. Poniedziałkowe widowisko z 

cyklu propagandowych wypełni ogólnie lu- 

biana świetna operetka J. Straussa „Baron 
Cygański, 

CHÓR DANA W OGRÓDKU U SZTRALLA. 

W niedzielę dn. 25 lipca o godz. 8 w. wy- 

siąpi w ogrodzie-cukierni Sztralla (Mickie- 

wieza 12) Chór Dana przed wyjazdem na 

Wystawę Paryską, 

Przywieziona z Ameryki aparatura sceni- 

czno-dźwiękowa daje możność Chórowi Da- 

na urządzać koncerly pod gołym niebem, 

gdyż aparatura ta rozwiązuje kompletnie 

kwestię akustyki i to bez względu na prze- 

strzeń. 

W programie około 20 piosenek najnow- 

szych przebojów. 

Bilety w cenie 2,50 zł. wraz z konsumcją 

do nabycia w Cukierni Sztralla. 

    

== 

wojsko, organizacje wojsko- 

Uwaga! we ius, szpitale, wię- 

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

NOWOOTWARTA 

CHRZEŚCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wilno, ul. Wielka 27 m. 6. 

szyjm uje zamówienia na wykonanie 
mszelkiego rodzaju ubiorów i bieliznA   
  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Wczoraj donieśliśm. 

3-go komisariatu 
osobnik | oświadczył, że jest , m 

tola Dubowisa-Dawidewicza, Eat Przy zaułku Ignacowskim 10, : з Na tazie przypuszczano, 
BS z umysłowo-chorym. Dalsze zaa” jednak temu zaprzeczyło. 
rk okazał się jstoinie Franciszek = anowicz, stały mieszkaniec wsi Daj =" gdzie zabójstwo miało miejsce. zem kak EE ia, na skutek 
ponieść zasłużoną at e 

Ski 
zleniu, 99 zabójcę osadzono w wię 

У © tym, 

že ma się 

Wczoraj do policji wpł, y ‚ а$ ry mełdunki © okradaniu po O D drzew. Policja 4 osobników za- S p w areszcie, Jako po- mych © kradzież 
dao zieże i niszczenie cu- 

— 

W Wilnie mnożą się drobni tasiem-- 
kowcy. Meldunki o pobicju w celach 
wymuszenia, groźbach zabójstwa | I. p. 
są na porządku dziennym. Wczorajsze 
zestawienie wypadków: 

Antoni Wasilewski (Murarska 13) za- 
dukt wał, że Franciszek Pieciun (Kon- 
niego 0 2]. będąc pijanym, zażądał od 

z pieniędzy na wódkę, grożąc mu 
Przeciwnym razie pobiciem. Mieczy-   

pdlieji że do | sław Niedźwiedzki (Górzysty 7) zamel- 
Ji zgłosił się jakiś | dował, że Mikołaj Kiimko (Mostowa 16) 

odgraża mu się nożem. 
Zoila Chocianowiczowa (Kolejowa 11) 

zameldowała, że została napadnięta j do 
tkliwie pobita przez Zdanowicz-Uszkow- 
ską (Nowogródzka 6]. Takich meldunków 
było około dziesięciu. Rekord... 

Emanuel Kagan (Piłsudskiego 13] zna 
lazł przy bramie swego domu podrzuika 
w wieku I. 9. Był to chłopak, narodowo- 
ści żydowskiej, rzekomo dostarczony z 
prowincji ; tutaj podrzucony. Twierdzi, że 
nazywa się Załman Sandler. Podrzutka 
umieszczono w sierocińcu żydowskim. 

Maria Gintyłło (ul. Śniegowa 3) za- 
meldowała: 

Niedawno powierzyła swej sąsiadce 
Stanisławie Olszynowskiej figurkę relik- 
wię, wartości 500 zł. 

Obecnie Olszynowska wartościową fi- 
gurkę przywłaszczyła. 

Policja wszczęła dochodzenie. 

Herman Nesewicz (Piorerska 1) po- 
pełnił samobójstwo przez zatrucie się. 
Powody nie są znane. 

Tadeusz Szawlewicz (Plutonowa 2). bę 
dąc w gościnnie u znajomych przy ul. 
Ponarskiej 50 zasnął, a gdy obudził się 
stwierdził, że zosiał okradziony z 10 zł. 

Pod zarzutem dokonania tej kradzieży 
zatrzymano 14-leinlego chłopca, którego 

skierowano do Izby Zatrzymań. 

Wczoraj, na rynku Marii Horadecklej 
(Podgóma 14—4) skradziono 14 zł. Gdy 
opowiedziała o fym mężowi, została 
przez nlego w tak bruialny sposób po- 
biła I skopana, że pogotowie musiało ją 
przewieść do szpiłala św. Jakuba. Prze- 
ciwko Horadeckiemu policja spisała pro- 
tokół. 

3-lefnia Regincia Buder (Środkowa 9), 
pozosiawiona bez opleki, wpadła do ba- 
fil z wodą i zaczęła tonąć. Na szczęście 
wypadek zauważono. Wydobytą z wody 
Reginkę uratowało Pogotowie. 

Wczoraj w dzień na rogatce przy uli- 
cy Wiłkomierskiej wynikła bójka pomię- 
dzy wracającymi z targu wieśniakami. 

W czasie bójki został bardzo dotkli- 
wie pobiły Jan Cierko, mieszkaniec wsi 
Podworańce, gminy rzeszańskiej. 

Wezwane pogofowie przewiozło go 
w słanie ciężkim do szpitala św. Jakuba. 
Trzech uczesiników bójki przytrzymala 
policja. 

Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się 
przy ul. Jakuba Jasińskiego.  Wywrócił 
się wóz, który przygniótł furmana Andrze 
ja Kłaka (Krakowska 31]. Pogotowie prze   wiozło go do szpitala. (C).   

ARTRETYZM 
powstaje wskutek złej przemiany materii 

rek. Dwudziestoletnie doświadczenie wy- 
wać szereg rozmaitych dolegliwości, bóle ; kazało, że w chorobach na ile złej prze- 

miany malerii, chronicznego zaparcia, 
kamieniach żółciowych, żółtaczce, artre- 
tyzmie ma zostosowanle „Choleklnaza“ 
H. Niemojewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła labor. fiz. 
chem. Cholekinaza H. Niemojewskiego, 
Warszawa, Nowy Śwlat 5 oraz apteki 
I składy apteczne. 

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 25 lipca 1937 roku. 

8,00 Sygnał czasu i pieśń; 8,03 Dziennik 
per. 8,15 Gazetka roln. 8,35 Muzyka; 8,50 
Informacje Rolnicze dła Ziem półn.-Wsch. 
900 Transmisja z obozu harcerskiego w Sie- 
rąkowie; 11,00 Muzyka operowa; 11,57 Syg- 
nał czasu; 12,03 W'ród jezior i rzek: Pora- 
nek Muz. Wil. Orkiestry Symf. pod dyr. Cz. 
Lewickiego z udziałem Olgi Olginy; 13,00 
W perspektywie tygodnia, felieton Jana Łu- 
kasza Pągowskiego; 13,10 Koncert rozrywk. 
14,40 Klituś i Bajduś podróżują po świecie 
—- Persja — w opr. H. Hohendlingerówny; 
15,00 Audycja dla wsi; 16,00 „Taiice“ — 
chór solistów; 16,30 Dawna operetka: 17,00 
Powszechny Teatr Wyobraźni: słuchowisko 
„Koncert* komedia Al. Fredry; 17,30 R or- 
taż; 18,00 Koncert ro”rywkowy; W przerwie 
ok 18,55 Charbin dz%ś a przedwczoraj — 
felieton; 20,00 Audycja świetlicowa „Wilno 
i Litwa w roku 1812“ pog. I -onida Žytk'e- 
wieza; 20,10 „Ciotka Albinowa na wieczo- 
ryncc“ gra Bronisław I szczyński (harmo- 
nia); 20,35 WiL wiad. sport. 20,40 Przegląd 
polit. 20,50 Dziennik wiecz. 21,00 „Dziwy 
w Kaczanowie* — oryginalne komedia muz. 
21,40 Wiad. sport. 22.00 Recital skrzypcowy 
Stefana Frenkla; 22,30 Pieśni Roberta Schu- 
manna; 22,50 Ostatnie wiacomości; 23.00 
Program na poniedz. 23,05 Koncert życzeń; 
23,30 Zakońc. sie. 

Wiadomości radiowe 
WYCIECZKA DLA RADIOSŁUCHACZY. 

Jedziemy w niedzielę 25 lipca na 
szybowisko w Aukszłagirach. Zbiórkz na 
placu Orzeszkowej przy fontannie o g. 
10,45. Odjazd o 11,00. Koszta przejazdu 

w obie strony 2,00 zł. Udział w wyciecz 

ce | wsłęp na szybowisko bezpłatny. 

Miejscówki wydaje dyżurny woźny Pol- 

skiego Radia Mickiewicza 22 do godz. 

20-ej w sobołę. Powrół do Wilna na 

godz. 17. Uroczystość poświęcenia szy- 
bowca rozpocznie się o godz. 12.00 — 
Mszą św. Po części oficjalnej są w pro- 
gramie loty pokazowe instruktorskie i 
uczniowskie oraz zwiedzanie szybowiska. 

  

PORANEK MUZYCZNY 

- „Wśród jezior I rzek” 

Dnia 25 bm. od godz. 12,03 Rozgłoś- 
nia Wileńska nadaje na wszystkie Roz- 
głośnie koncert w wykonaniu orkiestry 
symfonicznej pod dyr. Czesława Lewic- 
kiego z udziałem znanej I lubianej przez 
radiosłuchaczy śpiewaczki p. Olgi Ol- 
giny. 

W programie utwory: Czajkowskiego, 
Noskowskiego, Moniuszki, Schumanna 
I inn. 

4 4 t 

AUDYCIE LOKALNE 25.VII — 34.VII 

© Persji dla dzieci. 

Persja to kraj niezwykle ciekawy. 
Kraj, który rozwija się z niesłychanym roz 
machem, w którym budują się dziś drogi, 
koleje, którego stolica, Teheran, do nie- 
dawna miasto bez żadnej brukowanej uli 
cy, dziś posiada  asłaltowane bulwary, 
wspaniałe gmachy. Usłyszą dzieci o tym 
Kraju, który się oficjalnie nazywa Ira- 
nem, ciekawą audycję z cyklu „Kliłuś I 
Bajduś podróżują po świecie” w wileń- 
skim radio w niedzielę 25 lipca o 
godz. 14,40. 

Rok Napoleoński. 

Rokiem napoleońskim nazywamy czę- 
sło rok 1812, w którym dzisiejsze Ziemie 
Polski północno-wschodniej, wówczas 
krej rządzony przez Rosjan, przeżywały 
nadzieje połączenia się z Polską dzięki 
wielkiemu cesarzowi francuzów. O „Wil- 
nie i Litwie w roku 1812” będzie mówił 
w audycji świeflicowej przez wileński mi 
krofon w niedzielę, 25 lipca o g. 20,00 
p. L. Żyłkowicz. 

TEST TVS DIT NASA 

Ogloszenie 
Dyrekcje Gimnazjum im. Marii z Bille- 

wiczów Piłsudskiej oraz Liceum w Bara- 

nowiczach — podają do wiadomości, 

że egzaminy wsłępne do kl. I-ej, Il-ej, 

Ill-ej Gimnazjum oraz do kl. l-ej Liceum 

|— w ferminie jesiennym, zaczną się 1-go 

września br. o godz. 9-ej rano.   

BILANS 
Wileńskiego Prywatnego 
Banku Handlowego S. A. 

na 30.VI. 1937 r. 
AKTYWA: Kasa i sumy do dyspozycji: 

a) gotowizna w kasie zł. 199.182,91; b) pozo- 
stałość w B-ku Polskim, P. K. O. i B-ku 
Gosp. Krajow. zł. 205.400,86. Waluty zagra- 
niczne zł. 6.555,77; Papiery wart. własne: 
«| pożyczki państw. zł 37.182,75; b) papiery 
hipoteczne zł. 295.128,38; c) akcje złotych 
401.786,70. 

Udziały i akcje w przeds. konsorc. zł. 
7Ł.000; Banki krajowe zł. 15.8J2,37; Banki 
zegraniczne zł. 71.051,13; Weksle zdyskonto- 
wane zł. 4.581.764,06; Rachunki bieżące (sal- 

ds debet): a) zabezpieczone zł. 3.418.383,67; 
hi niezabezpieczone zł. 438.160.46; Należ- 

neści z tyt. ukł. konwers. zaopatrz. w akcep- 
ty B-ku Akceptac. zł. 1.004.412,23;. Nierucho- 
mości zł. 1,153,424,02. Różne. rachunki zł. 
422.079.61; Koszty, różnice kursowe i t. p. 
zt 189,207,62; Oddziały zł. 1,155.240.29: Suma 
b:łansowa zł. 13,762.772.83; Udzielone gwa- 
raneje zł. 1,608.146.17; Inkaso zł. 1,643,040.30; 

Razem zł. 17.013.959,30. 
PASYWA: Kapitały własne: a) zakłado- 

wy zł. 2.500.000; b) zapas. zł. 127,908.81; 
©. fundusz arrortyzac. zł 11.868,02; Wkła- 
dy: a) terminowe zł. 3,296.839.80;-b) A vista 
zi 2,572,657,33; Rachunki bieżące (salda 
kred.) otwartego kred. zł. 205.694.87; Zoba- 
wiązania inkasowe zł. 51.196.75; Redyskonto 
weksli zł. 2,191.915,60; Banki krajowe zł. 
692 400.46; Banki zagraniczne zł. 1.014 04; 
Różne rachunki zł. 240.607.15; Procenty i 
prewizje różne zł. 601.410.05; Oddzia?y zł. 
1.269,259,95; Suma bilans. zł. 13.762.772.83; 
Zehowiazania z tył. udziel. gwar. złotych 
1.608,146,17; Różni za inkaso zł. 1.643.040.30; 

Razem zł. 17,013,959,30. 

ROZKŁAN JATNY STATKU 
„PAN TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

WILNEM a МЕККАМ! 
z przystan. w Pośpieszce, Woło- 
kumpii, Kalwarii i plaży werk. 

6D DNIA 25 LIPCA R. B. 
W niedziele i święta przy słoneczno ciepłej 

pogodzie. 
Odjazd z Wilna: 735; 035; 1145; 

16,35; 19.00. 
Odjazd z Werek: 8,45; 1045, 13,00, 

15.30. 18-00; 20.20. 

W rażie chłodu iub deszczu statek kts: 

sować będzie według rozkładu na dzicń 

powszedni. 
W dni powszednie bez względu na po 

godę. 2 

Odjazd z Wilna 8,10, 10,20,:14, 16.10, 19,10 

Odjazd z Werek 7, 9,20, 11.45, 15.15, 17,20 

Wszelkie informacje: co do „kursowania 

siatku oraz zamówienia na wycieczki przyj 

muje się na t-szej przystani statku J Bo- 

rowskiej przy ul. Kościuszki. tel 15-06 

Rozkład lazdy statków 
„Šmicty“, „Kurier“ I „Grodno“ 

odchodzących z Il przyst. statków 

J. i A. Janowiczów 

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

Odjazd z Wilna: 7:05%; 8:30; 9:05; 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 19:25* 

Gajazd z Werek: 8:15%; 9:40; 10:15; 11:25; 

11:55; 12:30; 13:35; 14:15, 15:00; 16:15; 

16:55; 17:25; 18:80; 19:05; 19:50 i 20.45%. 

UWAGA: * dodatkowe przy większej tre- 

kwencji pasażerów. 

W dnie chłodne lub dżdżyste statki będą 

kursować według rozkładu na dzień pow- 

szedni. 

OD DNIA 25 CZERWCA RB. W DNIE 
POWSZEDNIE: 

Odjazd z Wilna: 8:40; 10-00%; 10:50; 12:10* 
13:00*; 15:40, 18:00*; 19:25; : 

z Werek: 7:30; 9:50 11:15*, 12:05; 
13:15%; 14:15%; 17:50; 20:00*; 

/ UWAGA: * dodatkowe przy większej 
frekwenejj pasażerów, : 

Wszelkie informacje co do kursowania 
statków ora zzamówień na wycieczki u- 

dziela się na II przysłani statków przy ul, 
Tad. Kościuszki, tel. 25-19, 

  

    

  

  

Sygnaura 229/36, 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodziego w Lidzie II- 
rewiru Piotr Kozłowski, mający kanecelar! 
w Lidzie, ul. Piłsudskiego 8, na podstawie 
urt. 602 K. P. C. podaje do pubficznej wiado- 
mości, że dnia 7 września 1937 r o godz. 12 
w Niecieczy, gm. Bielica odbędzie się 1-sza 
licytacja ruchomości, należ. do ks. Aleksan- 
dra Augustynowicza, składających się z 5000 
kg żyła, oszacowanych na łączną sumę 
zł. 600. | 

Ruchomość można oglądać w dniu licyta- 
cji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 22 lipca 1937 r. ‹ 
Ко:лога 

P. Koz'owski. 

BRIT 
ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, skiepy I L d.) 

Wiwulskiego 6 in 15, tel. 23-77 

    

Wykolei! s'e parowóz przy ul. Legionowej 
Wczoraj koło godz. 3-ciej pp. na uli- 

cy Legionowej wykoleił się parowóz. Lo- 
komotywa wryła się głęboko w zięmię. 

Przyczyną „wykąlejenią;się, nie została 
na razie usłalona. 

Wypadek, na szczęście, nie pociąg- 
nął za sobą ofiar w ludziach. : 

- Pogoiowie techniczne depo kolejo- 
wego po  kilkugodzinnych  wysiikach 
podniosło lokomotywę na szyny.



«susz 2 wzuszający 

rūmams Mmowy 

CASINO | 
(Król Polski) 

Famimó sezonu letniego—wvjątkowy program: 1) Oto prawadziwa komedia 

„KARIERA PANNY JOANNY” 
Osta!nia największa sensacja ekranu, porywająca werwą i humorem. 

Małżeństwo z miłości 
Dziś monumentalne arcydzieło produkcji połsko-austriackiej 

AUGUST MOCNY 
Rewelacyjna obsa: Lil Dagower, Michał Bohnen, Loda Halama, T. Wiszniewska, 

Mała Bałcerkiewiczówn, Wanda Jarszewska i inni, 

Kino BBARS | Ostatni dzień. 

  

1) Nowa edycia 

Kolosalne powodzenie. 
ten film w ostatnim tygodniu. Wielki podwójny program: 

Nad program: DODATKI 

12000 osób ogłądało 

1937 najlepsza komedia produkcji sowieckiej 

Swiat się śmieje (Wiesiołyja riebiąta) 
w wesołej » Pat i Patachon 

PGŁS KINO 

SWIATOWID Į 
ulubienica 
wszystkich 

muzycznej p. t. 

Nad progiam: ATRAKCJE. 

OGNISKO | 

Ceny 

Jadwiga Smosarska 
w kapitalnej polskiej komedii 

do rozpuku sens. komedii „CYRK SARANA" 
Dozwolony od lat 7. Początek seansów o godz. 2-ej. 

Jadzia 
W pozostałych „rolach: Żabczyński, Cwiklińska, Znicz, Sielański | inni. 

zniżone. Sala dobrze wentylowana 

Dziś: "Dzieje najrozpustniejszej koblety XVIII wieku słynnej 
kurtvzanny Madame DUBARRY w imponującym filmie 

—— „KrŪleWSKa faworyta" 
W roli głównej żywiołowa płomienna DOLORES DEL RIO 

Nad pregram UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seansów o 6-ej, w niexlz. i św, o 4-ej 
  

— Do sprzedania od zaraż dom murowa. 

ny, 12-topeRojowy wraz z oficyną dwupoko- 

jową drewnianą, oraz przy tym zabudowa- 

nie gospedarcze i ogródek owocowo-warzyw- 

ny. Opisany obiekt znajduje się przy dworcu 

kelejowym Harsznica-Miechów w woj. kie- 

leckim i położony jest tuż orzy szosie Kra- 

ków — Kietee (40 km. od Krakowa). Oku 

górzysta, załesiona i zdrowotna (w pobliżu 

Ojców). Obiekt wybitnie nadaje się @а urzę 

duików-emerytów. Cena 15 tys. zł. Bliższych 

Informacyj udzieła Maria Sroga w Nieświeżu 
ul. Świerżeńska 21. 

  

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE na Śląsku 

poszukują PRZEDSTAWICIELI na woje- 

wodztwa: Wileńskie, Nowogródzkie, Bialo- 

stackie i Poleskie z siedzibami w miastach 

wcjewódzkich. Pierwszeństwo ustosunkowa- 

nym kśród właścicieli *eruchomości i admi 

nistratorów. Rozpatrywane będą tylko po- 

ważne oferty kandydatów energicznych, bez- 

względnie uczciwych i odpowiedzialnych ma- 

jątkowo. Zgłoszenia z opisem dotychczaso- 

wej działalności i podaniem referencyj kie- 

rować do Biura Ogłoszeń „Par*, Warszawa, 

Bracka 17 pod „Przemysł Metalowy". 

  

° Tabela 

  

„KURJER WILENSKI“. 25.VII 1937. . 

Numer akt: Km. 1236/35. 

Obwieszczenie 
LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodziego w Baranowi- 
ch Stanisław Paderewski, mający kance- 

arię w Baranowiczach ul. Orzeszkowej Nr. 6 
na podstawie art. 676 i 679 K. P. G. podaje 
do publicznej wiadomości, że dnia 14 wrześ 
nia 1937 r. o godz. 11 w gmachu Sądu Grodz 
kiego w Baranowiczach odbędzie się sprze- 

daż w drodze publicznego przetargu nale- 
żącej do dłużnika Szołoma Saka nierucho- 

maści miejskiej, położonej w Baranowiczach 
przy z/k Szeptyckiego Nr. 11, Nr. hip. 106, 
składającej się z placu hipotecznego, domu 

murowanego, mieszkalnego, parterowego, 
oraz szopy z desck. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 

mę zł. 13,085 gr. 88, cena zaś wywołania wy- 

nesi zł. 9,814 gr. 41. 
ępujący do przetargu obowiązany 

yć rękojmię w wysokości zł. 1,308 

© 

    

     

   
gt 58. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 
bo w takich papierach wartościowych badź 

dd   (BEL TAI LZazazacą nowo R ITWOWG 
rych wolno umieszczać fundusze matolet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 

ści trzech czwartych cześci ceny gieł- 

  

   

  

Przy licytacji będą zachowane ustawow2 
werunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub- 
licznym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
da licytacji i przesądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby ts 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do- 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 

użeruchomości lub jej części od egzekucji i 
skały postnowienie właściwego sądu, 

e zawieszenie egzekucji. 
gu ostatnich dwóch tygodni przed 

J wolno oglądać nieruchomość w 
dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, 
эКа zaś postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w sądzie grodzkim w Baranowi- 
czach, ul. Reytana. 

Dnia 14 lipca 1987 r. 

   

      

" Komornik 
St. Paderewski. 

  

| Państwowa Szkoła Techn$czna 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie 

ul. Holendernia 12. Telefon 1-71 
Na wolne miejsca w liceach: machanicznym, elektrycznym, 
budowlanym I mierniczym, oraz na wydziale drogowo-wod- 
nym dotychczasowego typu egzaminy wstępne rozpoczną się 
dnia 1 września r. b. Kandydaci winni złożyć podania z załącz- 
nikami do dnia 20 sierpnia b. r. Do liceów wymagane jest 
ukończenie 4 kl. gimnazjum nowego typu lub 6 kl. dawnego. 
Na wydział drogowo-wodny wymagane jest ukończenie 7-miu 
oddziałów publicznej szkoły powszechnej. Szczegółowych infor- 

macyj udziela kancelaria szkoły lub wysyła na żądanie. 
  

Turbiny wodne 
Francisa, walce, trans- 
misje, kompletne u- 
rzędzenie dla mły- 
nów, poleca firma 
G. KINDT, Radom, 
na dogonych warun- 
kach. Po informacje 
prosimy zwracać się 
do P. Stoberskiego, 
Wilno. ul. Poznańska 

nr. 2 m. 2 

Chevrolet 
czwórka półciężarów- 
ka — furqon. Stan b. 
dobry. Tanio sprze- 
dam. Antokolska 60, 
u właścicielki domu 
    

Wyjątkowa 
okazja! 

Udzielę 5-osobowego 
doskon samochodu 
marki „Buick“ na po- 
dróż do Paryża (na 
wystawę paryską) I 
z powrotem wyłącznie 
za zwrot kosztów wło- 
żonych na utrzyma- 
nie samochodu i za 
opatrzenie go w ben- 
zynę, Bliższe warunki 
do omowienia: Kal- 
waryjska 1—1 w qo- 
dzinach od 4 do 5-ej 

  

Poszukuję | Potrzebna 
qospodyni do maiąt: | zdolna panienka do 
ku, Wiadomość W!|l-|] szycia. Zgłaszać się 
no, Zamkowa 14 — 1 | w peniedziałek, ulica 

w aodz. '6—18 Dnznańską 7—5   OKAZYJNIE 
sprzedam mały mo- 
tocyki na rowerowy 
numer w bardzo do- 
brym stanie, Oglądać 
Trocka 7, u dozorcy   

Sprzedam 
RADIO 2-lampowe 
z głośnikiem do prą- 
du firmy  „Elektrit" 
Cena 90 zł Adres w 
administ'acji Kurjera 

Wileńskiego 
  

OKAZYJNIE 
sprzedam 3 domki 
drewniane (11 miesz- 
kań) Konarskiego 10 
  

KUPIĘ 
pod Wilnem ziemi od 
3 do 8 ha z budyn- 
kami. Oferty skiero- 
wywać: poczta Bras- 
ław, ulica Piłsudskie- 

go 84 „Ziemia“ 

Szczenieta 
Setery Irlandzkie 

Sprzedaje się. 
Jagiellońska 8 m. 22 

Nauczycielki, 
bony, wycnowawczy= 
nie i wszelkiego ro 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun- 
duszu Pracy w Wiłnie 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. 

Praktykantkę 
(vo kursach buchait.) 
do biura przyjmę — 
Wielka 5— 7, Zgła- 
szać słe w a. 10—12 

  

  

    

LETNISKO 
dwór wiejski przyjmie 
kilka osób z cało- 
dziennym b. dobrym 
utrzymaniem, miesz- 
kaniem i obsługą za 
2 zł. 70 gr. dziennie. 
Stół b. obfity. dużo 
jagód. Jest tu b. miło. 
nieskrępowanie i do- 
brze. Komunikacja 
kolejowa doskonała. 
Adres: poczta Kurze- 
niec, powiat wilejski, 
mai. Iwancewicze dla 

Hajkowiczowej 

  

LETNISKO 
— pensionat w maj. 
Kamionka,  pėltora 
kim. od st. Kamion- 
ka kolei Wilno—Mo- 
łodeczno. Las, rzeka, 
kajak, _ kaskadówki. 
Wolne pokoje od 28 
lipca. Zgłoszenia: 
Matwiejewowa, pocz 
ta Ostrowiec k/Wilna 
  

Szukamy 
współpracowników — 

płacimy _ wierszowe. 
Oferty (znaczek na 
odpowiedź):  Czaso- 
pismo „Tempo“, Kas 
towice, | Kochanow- 

skiego 5 

PLYTKI 
posadzkowe — tanio 
sprzedają się — Ho- 
lendarnia 12, Szkoła 
Techniczna, garaż, 

telefon 24-56 

  

Mierniczy- 
pomocnik z 9-łetnią 
praktyką w pracach 
scaleniowych, jak po” 
lowych tak i kame 
ralnych, = poszukujė 
pracy od 1.VIII. 1937 
Wymagania skromna 
Ząłoszenia kierować 
do admin, „Kurjera 
Wil." w  Baranowi- 
czach, Narutowicza 70. 

| 

Gospodyni 
kulturalna,  znająca 
dokładnie swe obo- 
wiązki, umiejąca szyć 
doskonale, poszukuje 
samodzielnej posady 
Łaskawe oferty do 
admin. Kuriera Wil 
pod „Poznanianka“ ! 

Krawcowa 
młoda, bardzo zdolna 
i praccwita poszukuje 
pracy za skromne wy” 
nagrodzenie. Oferty 
kierować do aministr. 
Kurjera Wileńskiego 

pod „Krawcowa“ 

  

  

  

Inteligentna 
m'oda gu podyni z 
samodzielnym  dob- 
rym gotowaniem po- 
szukuje posady Ad- 
res w administracji 
Kurjera Wileńskiego 

  

Do sprzedania 
kamienica o 22 mie- 
szkaniach z pizcem, 
owocowy ogród 2834 
metr. kw. w centrum 
miasta. Nadaje się na 
szkoły lub budowę. 
Cena 61000 zł bez 
pośrednictwa. Sprze- 
dam tylko chrześcja- 
nom. Inform+ Mic- 
kiewicza46 9, od g. 

3 do 4 po pol 

Gospodyni 
iateligentna, samotna 
zsjmie się prowadze- 
niem domu i kance- 
larii. Wilno, Wiłko- 

    
loterii 

5-ty dzień ciągnienia 2-ej klasy 39-ej Loterii Państw. 

į i II ciągnienie 
„ "Glėwne wygrane 

/ Główna wygrana 100.000 zł. 
adłą na nr, 5545 
(15.600 zł.: 8045 134012 
15.000 zł.: 50553 
62.000 zł.: 86063 131000 
1.000 zł.: 15009 97565 129038 

164723 
500 =h.: 30328 — 49862 — 61526 

82384 98430 
400 zł.: 8126 38988 122601 

144913 150384 172591 174699 
182368 185768 

Po 250 zł: 19196 22725 24958 
60929 68863 93518 102140 104184 
129760 139319 150158 172633 

i Po 200 zł.: 5905 21827 28440 
46283 60025 62998 63143 63202 
63742 71325 72604 90483 91305 
205997 112171 116110 119610 
140054 141495 142037 154749 
157684 176670 179639 ` 

Wygrane po 150 zł. 
„ m8 221 889 1042 191 525 865 2117 
391 615 650 737 858 981 3636 939 
4136 533 6545 635 891 950 7569 712 
8257 698 9037 158 499 1788 10194 
41045 335 457 12933 13547 805 14644 
25208 841 16032 17606 18059 208 
29081 287 504 , 

20041 165 22116 345 989 231371 
24105 25500 847 26957 27826 29378 
128 964 30303 687 31168 370 854 
32156 371 85 33259 34791 85651 944 
36064 517 812 15 928 37242 726 908 

28454 62 30110 66 702 40127 
676 4185 42517 44128: 207.423 
145208 897 46257 319 T70 848 47057 
1955 49594 50540 61292 409 784 
153405 58 64519 55110 499 048 

6015 226 47 516 GT876 58459 
159056 170 440 627 798 60085 108 
204 576 744 86 G159T1 61078 591 
62174 248 63026 64252 423 65323 
I67372 933 68268 60 408 _ 088 53 
1633 890 69849 71451 73663 B64 67 
(74615 75498 902 
1 76871 77140 304 970 T8024 259 98 
811 487 975 79014 414 184 856 80232 

pol 49 909 81324 43 400 620 82824 
„83843 85640 86298 721 67588 879 931 
(88246 616 89384 641 00074 159 508 
515 92154 256 653 794 93890 94418 
953 6482 918 97433.8255 100645 
|iGloto 573 831 102152 103155 260 313 
1104904 986 105138 347 500 751 
106040 591 108969 109541 110283 
Alosi 746 112176 255 
“ 114894 115067 470 117058 280 
337 41 487 571 601 826 118019 T1 
518026 869 120070 683 947 121089   118 34 Tl4 25 941 122846 123398 

760 851 124206 381 591 125453 
126551 753 127295 891 128342 412 
699 880 955 129217 816 688 913 
59 130298 131324 132787 132940 
134894 135144 474 136200 699 709 
839 137086 516 138266 438 641 978 
98 139174 379 772 970 140149 796 
141851 142341 143406 884 144374 
145840 148706 149066 184 585 
150241 316 151265 627 

152085 721 153824 567 629 942 
154130 301 813 155913 156161 383 
584 93 866 93 157209 350 673 986 
159261 396 161391 499 162619 996 
163002 501 164205 625 912 165136 848 
994 166591 167097 303 698 866 168355 
99 506 170211 421 171865 12010 756 
904 173526 608 174261 676 998 75249 
545 806 930 176015 601 89 177042 
178835 179039 281 68. 

180085 189 181094 726 182342 
848 183416 501 860 186409 512 720 
187403 189502 12 190248 807 402 
639 837 191050 97 154 636 957 
192248 597 913 193302 194149 621 

Wygrane po 50 zł. 
234 385 442 97 1155 2600 850 75 

3177 400 29 691 4009 102 270 617 827 
5266 608 6486 520 845 7545 618 8030 
306 506 9232 345 510 10183 315 646 
843 11053 108 297 771 78 12405 567 
88 758 876 13840 910 14071 129 688 
15812 430 16886 17469 617 18068 118 
295 19156 325 581 992 

20634 21903 22092 524 889 23398 
592 706 54 855 24221 378 438 616 
25577 81 27842 72 559 28049 98 876 
30105 585 604 964 31628 96 32091 
360 33846 34284 426 510 12 682 792 
35048 534 796 36006 57 214 587 603 
70 37011 17 195 775 877 

88043 692 715 39309 53 803 
40434 39 41006 42180 866 43378 
762 88 44157 217 531 845 45260 
884 46332 551 628 837 909 47326 
407 507 77 788 831 48218 319 
49423 929 50400 38 542 51168 220 
854 533 52178 518 68 711 58038 
841 786 54132 278 316 55558 56168 
216 57408 44 58281 543 966 59266 
317 401 679 934 61155 504 898 
62064 516 923 63040 64306 71_701 
849 65663 807 66462 919 67712 
68127 874 916 69422 835 70063 826: 
85 71595 804 72268 411 612 48 77 
733 889 78624 783 74209 579 731 

76156 319 769 77309 78508 633 
80356 476 874 81205 15 413 40 662 953 
82281 567.629 58 809 83859 944 45 95 
84240 52 89 874 85237 56 80 959 86230 
87881 89046 288 569 691 90126 238 
'91097 92464 94481 883 971 96337 625 
745 904 97066 363 658 908 98342 
„90486 559 65 640 100083 269 - 760 
101865 929 102860 80 103163 284 330 
795 104273 105959 106017 57 384 444 
744 872 926 107825 53 108127 202 449 
882 109893 110394 435 835 117118 
352 565 606 48 112413 640 95 801 992 
113195 527 78 

114199 389 452 515 58 115180 
116631 117285 558 830 119464 581 
93 94 678 32 775 120359 538 642 
78 121529 58 122136 96 526 123025 
566 728 124420 965 125481 510 40 
742 76 920 126194 360 127469 
128272 517 24 765 91 180050 464 
512 131534 866 182255 582 87 
133762 910 184913 135010 94 767 
136370 90 138447 139009 111 317 
140292 141182 414 787 142396 
146264 311 464 549 147002 119 69 
412 90 149254 402 150153 446 648 
712 907 151041 257 S 

152359 521 877 153021 154123 695 
904 155636 718 32 156512 668 157050 
638 159133 679 963 160549 161002 72 
436 162117 200 335 463 87 765 168336 
547 164335 555 62 858 165084 295 
461 703 166118 290 347 687 862 980 
92 167972 168242 90 898 935 169114 
486 521 170139 344 518 746 171155 
831 172294 173316 412 175652 961 
176372 424 919 177059 302 428 555 
178750 170535 745 180227 322 459 761 
181367 706 59 182140 813 917 183516 
811 184147 277 593 669 83 837 185426 
99 921 64 186213 714 90 187159 551 
884 188449 189077 311 868 190158 610 
858 191644 899 192571 94 193357 636 
194611 783, 

180227 322 459 761 181367 706 
59 182140 813 917 183516 811 

184147 277 594 669 88 837 135426 

99 921 64 186213-714 960 187159 

551 884 188449 189077 311 868 

190158 338.610 858 191644 899 

192571 94 193357 636 194611 783 

194015 

I ciagnienie 
Wygrane po 150 zł. 

108 572 76 1448 567 690 985 3481 
904 4265 T12 5356 6277 7918 9969 
11790 12144 262 607 18812 61 14234 
15713 16100. 267 359 974 19244 22855 
24167 26047 29299 343 30374 81159 
292 388 52056 59 506 34271 891 962 
36691 37482 35249 80 42059 48950 
44027 534 798 45216 46261 47392 
48066 121 51913 62108 403 54906 
55386 57046 55153 59290 60061 675 
770 61230 63753 65620 67689 68548 
692 69293 72605 75865 74102 TAL 
15026 76152 855 71189 855 78469 
179540 601 794 81052 82002 83378 590 
184370 85006 581 88512 19 89177 
90376 93990 98923 99815 

100556 9T 104453 914 107217 
108221 109122 904 21 111232 480 
112029 118628 114251 402 119868 
122851 128358 T62 126805 127071 852 
128060 656 735 129285 130681 853 
132009 918 134072 317 135419 136324 
786 185224 139014 498 141649 142571 
977 144773 145689 140230 84 462 
147172 148154 492 

150303 151191 978 152614 156691 
158002 164643 165083 167078 168883 
169687 170777 111268 174303 175130 

!821 176799 177879 179552 181128 
'182855 185348 187706 834 188018 
137 606 189480 979 191521 

  

Wygrane po 50 zł. 
1465 2407 579 3791 968 4580 5010 

886 6061 546 7052 8971 11194 627 
12176 502 13831 15289 606 915 17848 
19619 871 20406 505 780 881 21618 
989 98 22115 23289 24081 543 27078 
14 402 819 28844 29785 921 30125 
326 32112 215 318 38157 581 678 721 
35378 97876 38049 369 39725 441 843 
41770 42282 305 48488 44795 45767 
919 4650 628 914 47328 48169 49368 

50519 51791 62777 58758 54790 
55426 886 65815 17 681 741 57547 768 
58212 59674 60236 63358 64304 65238 
66155 279 67198 584 714 68010 69235 
399 70583 71980 72120 278 73909 
75718 86 76282 898 17672 978 78640 
19909 80775 82624 856 83010 882 
84017 86 678 708 85618 86365 87841 
965 89254 536 49 90963 91858 92325 

798 999 95742 62 852 961 94244 448 
98265 99117 

100877 578 97 101176 384 695 

102567 103085 947 104023 232 105453 
106021 121 847 946 107808 904 
1088656 10785 110012 111308 796 
112369 528 113124 441 114649 792 
115218 58 517 799 116208 117851 972 
118792 119120 309 871 120545 121879 
122035 548 125296 126848 127880 
128092 655 129928 180112 89 326 
131027 31 132194 136256 187614 837 
138100 139508 795 140740 141449 774 
142348 143384 144068 470 587 145002 
26 314 999 146002 470 147294 698 
149094 868 ' 

151855 152014 529 153309 154187 

887 920 155151 600 158862 159780 

161068 603 162695 163059 164967 
165058 166526 167090 614 916 168970 
169783 174651 177658 178553 887 
179455 180110 634 801 7 181470 
183306 184497 187811 188184 189401 
i 168.191279 535 888 1923238 44 

002, 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padła na nr. 154467 
10.000 zł. 24872 111759 
5.000 zł. 24833 110956 120457 

153310 
2.000 zł. 35495 87909 107211 
1.000 zł. 3815 13762 53121 70002 

80742 111106 133639 159510 193332 
500 zł 76323 94160 96706 98501 

122213 168022 177643 
400 zł, 7577 40185 48270 60722 

89629 9483 103075. 122138 135793 
136459 140585 160798 173261 185621 

250 zł. 11 1583 27056 33257 37650 

41910 57231 65268 77149 88652 89451 

98272 99447 106275 112064 116640 

117847 119727 121181 155051 16280 

186550 183668 : 
200 zł. 8577 11071 17014 34180 

44660 45460 46088 70819 72079 76126 
80720 84620 85019 102914 123578 
125691 131556 136908. 154152 161621 
168141 170238 178737 187944 193707 

Wygrane po 150 zł.   690 1515 2186 3565 4991 5884 6547 

'143200 145473 870 146544 148528 

87 8064 489 9042 149 999 10663 752 
11404 13128 14828 16894 481 966 
18236 579 19042 384 980 21234 830 
23712 26210 718 31892 82921 37959 
39182 40661 998 42662 47627 48370 
437 50455 52342 623 53407 54722 
55428 56066 57281 393 

62376 63410 64872 65787 66552 
898 900 45 67592 69493 610 70440 
182 72061 98 872 906 73215 539 745 
14448 76708 77370 78491 79007 41 

80140 332 931 81240 82538 84696 
86191 87550 88306 90181 92427 579 
96087 97002 533 72 98403 99633 841 
925 100582 101931 55 72 102596 
103989 104409 105031 544 108519 
109951 110473 609 961 111762 114807 
115170 116345 117697 

21027. 122011 653 18 123963 

125883 126739 128070 183 466 778 

130148 132300 950 134288 651 955 

135182 136527 140470 144493 145265 
146795 148401 149234 582 907 150184 
92 151130 453 811 152756 986 153245 
939 154741 975 156729 49 157956 
158049 726 939 159908 

160387 161335 478 162100 163670 
165736 167067 168308 170068 171213 

177851 179206 368 182930 188242 444 

189612 190096 174 191088 192358 

193061 568 

wygrane po .50 zł. 
88 1163 783 2193 4405 912 6360 86 

487 8054 17071 9448 760 10091 383 
634 11243 12385 479 964 13434 15156 
461 506 16127 678 17412 996 18297 
447 604 20434 22478 894 918 23389 
24060 886 26569 27787 29257 30045 
31793 32571 33822 35028 845 36258 
338551 631 85 39260 
40564 751 41157 42702 91 881 43396 
44347 45161 237 496 47382 49694 
51256 515 52157 63836 65751 58 
56789 910 58731 59947 74 60556 
63302 740 988 64099 468 762 65 
66707 37- 67295 158 68992 69310 560 
10176 71408 12119 74855 76572 17292 
580 656 164 T8985 79032 125 318 
672 

80182 833 81087 691 727 45 83716 
24123 883 85987 86022 87652 57 
894 91146 520 92798 93124 445 541 
94054 778 95842 97550 99634 949 

101402 75 526 41 102006 225 30 
824 105710 82 106023 107372 748 
108013 476 110497 111585 112278 
926 114912 75 115660 803 116386 95 
586 968 117089 294 821 118854 119016 
90 295 

120427 859 121365 123004 544 
124919 125289 569 892 127153 128379 
441 129278 T15 907 180170 591 866 
131077 132122 261 183073 184815 
135505 187472 556 138286 863 

140047 90 141061 142470 629 

150418 151046 983 152081 645 880 

154032 15595. 156293 157308 809 

158804 159465. 160053 322 484 

161631 162671 163221 164114 493 

155273 167620 168267 554 803 169801 

44 170276 930 173225 346 601 174081 

691 971 175297 17804Ł 179003 269 

184736 186669 881 188313 495 189546 

191073 139 832 192196 338 580 193230   162 194766   

miersvą >—R 

DOKTÓR MED, 

J. Anforowicz- 
Szczepanowa 
Choroby skórne, we- 

neryczne, kobiece 
przyjmuje8 9, 12—1 

1 4—7 
Zamkowa 3—9 

5 > 
DOKTOR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopłciowe | 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm t2—2 i 4—8 

AKUSZERKA ! 
Maria j 

Laknerowa 
Przyjm. od 9 r. do 7 w. 

J Jasińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, ob. Sądu 

Potrzebne 
mieszkanie 4- poko- 
jowe z wygodami w 

centrum miasta. 
Ofeqy z podaniem 
ceny proszę kierować 

do administracji 
Kurjera Wi'eńskiego 

MIESZKANIE 
5-p. kojowe ygo- 
dami do wynajecia. 
Uu. Wilkomierska 7. 
Tamże do wynajęcia | 

cara 

  

  

MIESZKANIA 
6, 5i 2 pokojowe, 

odremontowane, nie- ® 
daleko cd Sądu, ze_ 
wszelkimi. wygodami 

do wynajęcia 
Mickiewicza 46 

MIESZKANIE 
4-poko,owe ze vszel- 
kimi wygodami w pa- 
łacyku - ogródku do 
wynajęcia, Dzielne 35 

DO WYNAJĘCIA 
od zaraz duzy iokal, — 
nadający się na fab- - 
rykę lub składy wszel- d 
kiego rodzaju w cent- 
rum. Adres w admi- 

nistracji 

Sklep 
(przez dłuższy czas 
spożywczy) z mieszk, _ 
oraz 2-pok, rnieszka- _ 
nie z kuch. z wszelk, | 
wygodami przy ulicy 

Portowej 28 
do wynajęcia | 

MIESZKANIE 
3 pokojowe z wyqo- 
dami — do wynajęcia * 

ul. Podgórna 5 

  

  

  

    

    

  

RER: A I ADMINISTRACJA: 
P.K.O. 700.312 

Gaatsała — Wilno, at. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redzkeża: tot. 19—godriny przyjęć 1—3 po pałudnio 
AGnetużstnnoge: tel. 99—czynna eń godz. 9.30—15.30 | PrzeGsrtawiciełe: Kleck, Nieswież, Słontm, 
Drukasuto tel. 3-40. Redakcja tęknpisów nie zwiaca. 

Oddziały: Nowogródek. 

Lida, al. Zamkowa 4) 

Baranowicze, ał, Narutowicza 70 

Szeraczyn Stołpre, Wołożyn, Włtejka. 

ul. Kościelna 4 CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

Goszeniem do domu w kraju-—9 Zi, za gra- 

"atcą 6 zł. s odbiorem ® admninistracji 28. 2.50, 

оз wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

arzędu pocztowego ani agencji zł. 260. 

   
icza się za ogłoszenia cyfrowe ta! 

szenia <ą przyjmowane w godz. 9.30 — 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimet:. przed tekstem 75 gs., w tekście 60 gr, 
ta tekstem 30 E kronika redakc, I komunikaty 60 Do tych 2 gi. za wiersz jednoszp, 

о сеп laryczne 500, Układ ogło- 
szeń w tekście 5-cto łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń I ru» 
brykę „nadesłane rerlak::ja nie odpowiada. Aoministracja zastrzega subie prawe 
zmiany terminu druku ogłoszeń I nie przyjmuje B 

1 +17. — 
jsca. to- К Og! 

  

Wydauaciuo „Kuijei Wilenski“ 5p 40 @, 
   
   

Wilno, ul, Bisk, Bauduskiepo 4, tel, 3-40, Redaktui odp, Zygmunt Babicz


