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„wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Wojna japońsko -chińska 
W CAYIM INTERESIE LEŻAŁO 
WYWOŁANIE WOJNY NA DALE- 

ё RIKI WSCHODZIE? 

Na to pyłanie, zarówno prasa za- 
graniczma, jak i prasa polska, nie 
daje zgodwej odpowiedzi. Jeżeli jed- 
nak przyjrzeć się bliżej sytuacji poli- 
tycznej ma Dalekim Wschodzie, to 
wydaje się mie ulegać wątpliwości, że 
do rozpętasią burzy wojennej w Chi- 
mach Półwecn. już od dawna dążyły 
milifarme sfery japońskie, pragnąc 
usłanowiś hegemonię Nipponu wśród 
narodów aajatyckich. W tym dąže- | 
miu, da ustan wicnia swej hegemonii 
w chwili obecnej, jak pisze „Kurjer 
Polski“: 

„Japonii chodzi przede wszystkim 
o półmoene prowincje Chin, wchodzą- 
ce w sklad t. zw. Mongolii wewnętrz- 

nej. Prowincje fe, bardzo bogate w su 
łowce mineralne, graniczące bezpo- 
średałe z japońską juź przecież (pod 
pozorami niezawisłości) Mandżurią — 
stanowłą kęsek niezwykle łakomy dla 
wieczwie głodnego imperializmu japoń 
sklego. Imperializm ten szuka stale 
dwóch mieczy: surowców i ferenów ko 
lonizacpjmych dla nadmiaru swej lud- 
ności — jednego i drugiego dostar- 
czyć mu mogą północne prowincje 
Chin. 

Ośrodek natarcia japońskiego sta: 
nowi prowincja Hopei-Czahar na pół: 
noc od Pekinu. 

Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby 
się przekonać, jak pięknie ten szmal 
ziemi uzupełniałby terytorium mandžur 
skie. Pėlautonomiczny rząd tej pro- 
wincji nadawał się doskonale do in- 
scenizacji pierwszego zatargu lokal- 

nego, rezdmuchanego potem fak umie 
jętnie”. 

O ile chodzi natomiast o Chiny, 
to w ich interesie, bynajmniej nie 
no rozpętanie wojny z Japonią. 
laczego? Zdaniem tegoż ..Kurjera 

Polskiego“: 

„Proces konsolidacji wewnętrznej 
Chin rozpoczął się już wprawdzie i wy 
dał nawet poważne rezultaty, bynaj- 
mniej jednak nie jest skończony. Od 
wyniku tego procesu zależy cała przy- 
szłość Chin i ich międzynarodowe sta- 
nowisko. lest rzeczą nie do pomyśle- 
nia, aby ludzie odpówiedzialni dzisiaj 

„Za przyszłość Chin — chcieli ryzyko* 
wać wojnę, a tym samym rozpętać 
na nowo anarchię wewnętrzną, dać 
pole do wyżycia się najróżniejszym 
żywiołom anarchistyczno-separatystyca 
nym — cofnąć na bardzo długo 
skrzepnięcie Chin”. : 

„Również wpływ poszczególnych 
generałów w Chinach nie jest obecnie 
fak wielki, aby im właśnie można by- 
ło przypisać winę wywołania zamie- 
szek. Chiny nie mają ani dostafecznie 
silnego wojska, któreby mogły prze- 
<iwstawić Japonii, anl dostatecznych 
środków finansowych na wojny tej pro 
wadzenie. W ich interesie leży pokój 
i tyłka pokój”. 

Pokój. ceicm odbudowy kraja, 
przezwyciężenia wszelkiego rodzaju 
antagonizmów i egoizmów lokalnych 
i Ł d. Należy bowiem pamiętać, że 
Republika Chińska bynajmniej nie 

st jedaolitym, scentralizowanym i 
zdyscypinowanym państwem. Posz- 
czególne prowincje, znajdujące się 
pod rządami różnych generałów, by- 
najmniej nie są skłonne podporząd- 
kowywać się centralnemu rządowi w 
Nankinie. Takie fakty, jak uwięzie- 
nie w grudniu ub. roku szefa rządu 
centralnego marszałką Czang-Kai- 
Szeka w Long-Fu przez wojska mar- 
szalka Czang-Sue-Lianga, świadczą 
do jakiegostopnia są wvbujałe egoiz- 
my w Čišaach i jak ałębokc jest ten 
100-milieaewy naród rozdarty wal- 
kami wewnetrznymi. 

Co prawda pod wpływem agresji 
japońskiej konsolidacja narodowa w 
cstatnich latach poczyniła znaczne 
postępy. Jednak, jak świadzą wiado- 
mości z Gain Północnych, donoszące 
© zdradźńe niektórych generałów 
chińskieh w tak tragicznym dla na- 
rodu memtencie jak ol-ecny — to kon- 

  

   

    

  

solidacja ta daleka jest od przezwy- 
ciężenia niemocy wewnętrznej Repu- 
bliki Chińskiej. Przy takim stanie 
rzeczy szaleństwem byłoby ze strony 
Chin prowokować wojnę z Japonią. 

A MOŻE PROWOKACJA 
Z ZEWNĄTRZ? 

Są również głosy prasy, twierdzą- 
ce, że ostatnia wojna japońsko-chiń- 
ska została sprowokowana przez 
czynniki zewnętrzne. Przy czym hie- 
którzy wskazują na Rosję sowiecką, 
inni zaś na Niemcy. 

Doskonały znawca stosunków na 
Dalekim Wschodzie p. konsul Kon- 
słanty Symonolewicz, w „Kurjerze 
Porannym pisze na ten temat: 

„W prasie zachodniej ukazały slę 
sensacyjne informacje, przypisujące o* 
becne wystąpienie Japonii wpływom 
Niemiec, rzekomo pragnących sprowo 

kować do wystąpienia Sowiefy. Nie 
brak z drugiej strony i głosów oskar: 
žających Sowiety o podjudzanie Chin. 
Dla osób jednak znających stosunki na 
Dalekim Wschodzie, obydwa te oskar 

żenia są pozbawione wszelkiego zna”. 

  

  

czenia. Ani bowiem propaganda ko- 
munistyczna w Chinach, ani faszysto- 
wsko-niemiecka w Japonii nie są w 
słanie nic dodać do przepełnionego 
goryczą kielicha wzajemnych stosun- 
ków obu tych państw”. 

Ghińezycy bowiem nie mogli spo- 
kojnie patrzeć na coraz to bardziej 
bezwzględną agresję japońską, woi- 
skowe zaś sfery japońskie na wzra- 
stający ruch antyjapoński, który 
podminował ich dotychczasowe zdo- 
bycze w Chinach. Przy takim stanie 
tzeczy wystarczył na pozór drobny 
incydent w pierwszej połowie lipca 
w miejscowości Lukueziao, aby do- 
szło do decydującej rozgrywki, gdyż 
żadna strona nie wykazała skłonnoś- 
ci do kompromisu i pokojowego za- 
łatwienia sprawy. Zresztą, kompro- 
mis taki był niemożliwy, bowiem dla' 
Japonii oznaczałby on ani mniej ani 
więcej tylko rezygnację z umocnienia 
swych pozycyj w Chinach Północ- 
nych przy pomocy dalszych podbo* 
jów terytorialnych, dla Chin zaś — 
ewentualną utratę dwóch a może i 
pięciu prowineyj północnych.   

*„CHINY NIE MAJĄ WYBORU*. 

Przy takim stanie rzeczy, zdaniem 
p. Symonolewicza, Chińczykom nie 
pozostawało inego wyjścia, jak chwy 
cić za broń i stanąć w obronie swej 
niepodległości i swych interesów na- 
rodowych, co wódz Chin narodowych 
marszałek Czang-Kai-Szek, w swoim 
ostatnim przemówieniu, jak pisze 
wspomniany autor artykułu w „Ku- 
rjerze Porannym” wyraził w sposób 
następujący: 

„Chiny nie mają wyboru, gdyż ustą 
pienie żądaniom japońskim pociągnie 
za sobą straty teryforialne, z którymi 
naród chiński nigdy się nie pogodzi, 
Jak również dalsze wzmożenie agresji 
ze strony potężnego sąsiada. Jeżeli 
więc ma się fo już słać, to niech się 
stanie w rezuliacie przegranej wojny, 
a nie haniebnej uległości”. 

A więc Chiny, jak z powyższego 
wynika, zdecydowały się na wojnę 
obronną. Przy czym według p. Symo- 
ńoiewicza: 

„Nie ulega wątpliwości, że za tymi. 
wzniosłymi słowami ukrywa się nie 

  

Opór Chin załamał się 
W Pekinie spokojnie, w Tien-Tsinie 

SZANGHAJ, (Pat). Ze źródeł ja- 
pońskich dónoszą, że marsz. Czang 
Kai Szek wydał wojskom stacjono- 
wanym w Pao Tsing Fu na linii kołe- 

Sytuacja w ocenie Japończyków 
TOKIO, (Pat). Przdstawiciel mi- 

nisterstwa spraw zagr. dał wyraz 
przekonaniu, że większa część zadań 
wojskowych garnizonu japońskiego 
w okręgu Pekin i Tien Tsinu została 
już wykonana. Główne siły 37 i 38 
dywizyj zostaną odrzucone na zacho- 
dni brzeg Yung Ting. 

Jest rzeczą możliwą — zaznaczył 
dalej rzecznik ministerstwa, — iż obe 
enie powstaną w Pekinie organizacje 
chińskie, które zwrócą się do Japoń- 
czyków z prośbą o pomoce w prowa- 
dzeniu administracji:i z których wyj 
dą zwolennicy ruchu auionomistyez- 
nego. Tati rozwój wynadków nia ba- 

    

  

Japońska artyleria pod murami Peipingu. 

| dzie stał w sprzeczności z zapewnie- 

  

  

toczą się w esl cii 

Marsz. Czang-Kai-Szek każe się posuwać 
jowej Pekin—Hankou rozkaz posu- 
nięcia się na północ, Koła chińskie 
cdmawiają komentowania tej wiade- 
mości. 

niem ze strony Japonii nienaruszalno 
ści suwerenności chińskiej w Chinach 
północnych. Z rządem nankińskim 
od wybuchu walk nie nawiązano żad 
nego kontaktu. Rząd japoński nie u- 
waża za konieczne zajmować stano- 
wiska wobec decyzji Nankinu, doty 
czącej poparcia dla 29 armii i nienuz- 
nawania po wyjeździe z Pekinu gen. 
Sung Cze Yuana, jakich kolwiek poro 
zumień lokalnych. Rozszerzenie kon- 
fiiktu lokalnego aż do konfiktu naro- 
dowego między Japonią a Chinami 
wobec tego stanowiska. Nankinu nie 
iact zumałnio wi klniezan? 

  

SZANGHAJ (Paij. Z Tientsinu dono- 
szą, że nadal trwa lam strzelanina, Lotnl 
ctwo japońskie zbombardowało szereg 
gmachów w dzielnicy chińskiej. Artyleria 
japońska ostrzeliwuje «+ uniwersytet na 
przedmieściu Nankai opuszczony przez 
studentów jeszcze wczoraj. Jeden z poś 
ród samolotów japońskich spadł w pło- 
mieniach w pobliżu lotniska. Załoga po 
niosła śmierć. 

TOKIO (Pat). Komunikat urzędowy 
głównej kwatery japońskiej w Chinach 
północnych stwierdza, iż w rezultacie dwu 
dniowych operacyj główne siły 29-ej ar 
mili chińskiej zostały wyparie z Pekinu I 
Tienfsinu. Wojska japońskie panują całko 
wicie nad okręgami Lukucziao I Wang 
Ping. 

Dziś nad ranem artyleria chińska ro2 
poczęła bombardowanie dzielnicy japoń 
skiej w Tien Tsinie. Na przedmieściach 
Tien Tsinu wojska japońskie przeszły do 
natarcia, odrzucając Chińczyków. 

Dziś rano wojska japońskie zajęły rów 
nież część fortu Taku. Na odcinku Tung 
Czao i Huang Szu trwają walki z reszfka 
mi 29 armii chińskiej. 

TYLKO TIEN TSIN SIĘ BRONI. 
SZANGHAJ (Pat). Wojska japońskie o 

panowały w Tung Szo sytuację, po ca 
lodziennej walce ze zbuntowanymi mill 
cjaniami prowincji Hopei, którzy przyłą* 
czyli się do 29 chińskiej armii. Jedynym 
pbgniskiem chińskiego oporu 
Tienfsin, gdzie wałki trwają. 

W TIEN TSINIE PRAWIE = 
SPOKOJNIE. 

TOKIO (Pat). Według komunikafu wy 
danego przez ministerstwo wojny w Tien 
Isinie życie powraca do normalnego try 
bu. Przywrócono połączenia komunikacyj 
ne pomiędzy koncesją japońską a dwor 
cem wschodnim, z którego wycofały się 
wojska chńskie. Lofnietwo I samoloty Ja 
pońskie wcale nie ucierpiały podczas afa 
ków chińskich. Komunkacja kolejowa po- 
między Tienisinem a Tangku została wzno 
wlona. 

Wojska japońskie zajęły dziś o godz. 
10 rano (czas miejscowy) Taku. 

Samoloty japońskie bombardowały Pe 
dyuan położony o 4 kim. na północ od 
Pekinu. W miejscowości tej znajdują się 
leszcze resztki 37-ej dywizji. 

WYMORDOWANIE 300 OBYWA- 
TELI JAPOŃSKICH. 

TOKIO (Pat). „Nichi Nichi” donosi z 
Pekinu, że zrewoltowani żandarmi chiń- 
£cy wymordowali w Tung Szo 300 obywa 
teli japońskich oraz kilku członków auto 

(Dokończenie na str. 2-ej) 
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pozbawiona pewnych podstaw nadzie' 

ja, jeżeli nie na wygranie wojny, ta 
przynajmniej na jej przeciągnięcie aż 
do przekształcenia w konflikt między: 
narodowy. Marszałek Czang niejedna 
krotnie już dał się poznać jako poli: 
fyk frzeżwy i wyfrawny, nie ma więc 

powodu uważać jego zapewnień za 

czcze frazesy. Gdyby fak było, miałby 
on już sposobność do ich wygłoszenia 
dwa lata temu, kiedy pod naciskiem 
armii kwantuńskiej powstał autonomi- 
czny okręg Hua-bei i „niepodległe” 
państewko Ci-dung w strefie zdemili- 

faryzowanej obok Pekina. Włedy jed 
nak ograniczył się on do zaznaczenia, 
že jest to osłainie ustępsiwo ze sirony 

Chin I že dalsze pogwalcenie ich praw 
suwerennych na terenie okręgu, bę: 
dzie powodem do wojny”. 

Wojna już jest faktem. Aczkolwiek 
strona japońska wciąż jeszcze jesł 
skłonna do traktowania marszu 
swych wojsk w głąb Ghin Półnoe- 
nych, jako „normalną ekspedycję 
karną“ — Ю jednak wydaje się nie 
ulegać wątpliwości, że tym razem, tej 
kolejnej .,ekspedycji* nie da się zło: 
kalizować, gdyż rząd mankiński go 
tów jest bronić się do upadłego. 

SIŁA REALNA CHIN. 

Myliłby się jednak ten, ktoby są* 
dził, że rząd nankiński w danym wy 
padku liczy tylko na poświęcenie 
swych obywateli lub pomoc zewnętrz 
ną. Owszem, marszałek Czang-Kai- 
Szek, bierze również te czynniki pod 
nwagę. Ale, jak pisze w dalszym cia-, 

gu p. Symonolewicz, rząd nankiński 

w swej obecnej zdecydowanie anty= 
japońskiej postawie opiera się: 

„Przede wszystkim na własnych si- 

łach zbrojnych, których należyte wy- 

ćwiczenie i zaopatrzenie stanowiło je- 

go największą troskę w ciągu ostatnich 

lat. 29 armia chińska, stacjonująca w 

autonomicznym okręgu i znajdułąca 

się pod dowódziwem generała Sung 

Dže-juan'a, nie należy do wyborowych 

sił Nankinu i posiada, jak podaje pra 

sa, poważne braki zarówno ze wzglę- 

du na materiał ludzki, jak i w dzie: 

dzinie uzbrojenia. Prawdopodobnia 

nie lepiej przedstawia się i zreorgani: 

zowana armia komunistyczna, broniąca 

obecnie granic pozostałej w ręku Chin 

części Mongolii Wewnętrznej, o ile 

oczywiście Związek Sowiecki nie zdą- 

łył w międzyczasie zaopatrzyć jej w 

nowy sprzęt wojenny, co ze względu 

na sąsiedztwo sowieckiej Mongolii Ze- 

wnęfrznej, jest zupełnie możliwe. Siły 

jednak obu tych armij są bardzo znacz 

«ne (około 200.009 żołnierzy), wystar: 

czą więc na pierwszy ogień, zwłaszcza 

zanim Japonia zdąży skompletować 

swoje wojska w Chinach Północnych 

, | rozpocznie systematyczną akcję wo” 

'jenną. Kiedy zaś to nastąpi, nadejdą 
l wezmą udział w grze wyborowe ar- 

mie nanklńskie, już obecnie posuwa: 

jące się ku północy. Może i te wojska 

frudno porównać z japońskimi, ale nie 

należy i zapominać, że jedna z tych 

armij w roku 1932 bardzo skutecznie 

broniła Szanghaju przed atakami Ja” 

pończyków, jak również, że główne si* 

ły nankińskie w ciągu kilku lat odby* 

wały przeszkolenie pod  kierownici* 

wem niemieckiej misji wojskowej ge 
nerała Seckfa i wybitnych lotniczych 
Instruktorów włoskich. 

Q ile więc siła realna, będąca w 
dyspozycji marszałka  Czang-Kai- 
Szeka nie zostanie zdemoralizowana 
i nie nastąpią dalsże zdrady dowód- 
ców, będzie on mógł dość skutecznie 
przeciwstawiać się imperializmowi 
jspońskiemu. alfa. 

Sprostowanie 
We wczorajszym arlykułe wstępnym za- 

miast „integralny, młodorosyjski komunizm* 

powinno być: „integralny, ovtodoksyjny ko- 

mtmizm*, zamiast „historia rekordomanii* 

pewinno być „histerią rekordomanii”, za- 
miast „pod względem technicznym nawet 

bardziej zasłużonego”, powinno być „pod 

względem technicznym nawet bardziej zaos- 

trzonego i bezdusznego*.
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Słabsze tempo walk w Hiszpanii 
Marokańczycy zbuntowali się przeciw powstańcom 

WALKI ZE ZMIENNYM 
SZCZĘŚCIEM. 

MADRYT (Pał). Komunikat urzędowy. 

Artyleria nieprzyjacielska / ostrzeliwała 
wczoraj nasze pozycje pod Cacipporia, 

Pinilla, Buitrago, Majuelo, Masegosa i Hi 

sa de Villa. W okręgu Jarama poprawiliš 

my swe pozycje. Na froncie wschodnim 

wojska rządowe zajęły pozycje pod Mo 
lino de Las Salinas na północ od Puig 
Bolea. Wojska rządowe ewakuowały Puig 

Bolea aby nie wydłużać tam linii fronłu. 
Na innych punktach zafrzymano nieprzyja 

ciela. Na froncie północnym Santander 
nieprzyjaciel w dalszym ciągu ostrzeliwu 

je pozycje nasze pod Ayoluengo. 
MADRYT (Pat). Agencja Havasa dono 

si: Na wszystkich punktach fronfu madryc . 
kiego uległy operacje obu stron pewne 
mu zahamowaniu. Z odcinków Sierra de 
Guadarrama i Brunełe donoszą o pozba 
wionych większego znaczenia nałarciach 
oddziałów powstańczych. W prowincji Avi 
la, na odcinku Bartolomeo de Hinares od 

parły wojska rządowe alak powstaūcow. 
Na południe od Tagu ostrzeliwałą in 

fensywnie artyleria rządowa powsłańcze 
koncenfracje w okolicy Toledo i Talavery. 
Na fych samych odcinkach przedsięwzią 
ło lofnictwo rządowe szereg lotów roz 
poznawczych. 

BILBAO (Pat). W ciągu całego dnia 
wczorajszego wojska rządowe ałakowały 
pozycje powsłańców pod Castro Alen 
i pozycje sąsiednie. Wszystkie łe ałaki zo 
słały odparte z wielkimi słrałami nieprzy 
jaciela. Straty wojsk rządowych według 
korespondenta Havasa wynoszą około 

4000 rannych i zabiłych. 
Wojska powstańcze zajęły wioskę Lo 

za i Guillar Barrnelo. 

WIEZIENIE ALBO FRONT. 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Madry 
fu, że naczelny Inspektor więzień opub!! 
kował rozporządzenie, że więźniowie po 

lifyczni mogą być zwolnieni jeśli zobowią 
„łą się do pójścia na front.   

Bunt przeciw rząd. wi 
MADRYT, (Pat). Dowódca 9 kor- 

pusu armii rządowej oświadczył wczo 
raj o godz. 11 m. 25 w ministerst- 
wie obrony eo następuje: obserwato- 
rzy nasi w Sierre podają, że od godz. 
9 rano słychać było w mieście Grena 
da strzały, kanonadę i wybuch gra- 
natów. Około godz. 10 m. 15 odgłosy 
strzałów osiągnęły rozmiary nieby- 
wałe. 

Powstańcy 
SEWILLA, (Pat). W swym wczo- 

rajszym przemówieniu radiowym gen 
Queipo de L'ano zaprzeczył wiado- 
mościom, podanym za granicą: wed- 
ług których marokańczycy mieli zbun 
towač sie orzeciwko rzadowi nacio- 

EBERERNEERTE 

gen. Franco ? 
Nieco później ten sam dowódca 

zakomunikował: strzelanina i kano- 
na. którą słyszano w Grenadzie, mia- 
ła miejsce na placu Eyków gdzie woj 
ska marokańskie urządziły ostatnio 
swą kwaterę główną. Słyszano rów- 
nież strzały w części cmentarza, o 
pozwala przypuszczać, że powstanie 
zostało stłumione i żę przewódców 
powstania rozstrzełano. 

zaprzeczają 
nalistycznemu. Generał dodał, iż 6- 
krctne ataki na Kastro Alen i La Ne 
vara na fronci+ biskajskim zcstaly e- 
nergicznie odparte. Na froncie Teru- 
e' pochód powstańców trwa w dal-   szvm ciągu. 

  

Wielka katastrofa kolejowa 
we Francji 

235 zabitych 50 rammycih 
PARYŻ, łPat). Ub. nocy pod Vil- | Za tym wagonem znajdował się drew 

lenenve Saint Georges wydarzyła się 
wielka katastrofa kolejowa. W spra- 
wie tej Towarzystwo Paris Lyon Me- 
diterranće komunikuje: według na- 
deszłych do Paryża informaeyj, kata 
strofa pociągnęła za sobą śmierć oko- 
ło 25 dzi, rannych było około 50. 

Katastrofa wydarzyła się w odleg- 
łości 300 m. od dworca Villenneuve 
Saint Georges (około 20 klm. od Pa- 
tyżaj o godz. 23.15. Wykoleił się po- 
ciąg Paryż — St. Etienne. Jedna z 
miarodajnych osobistości, znajdująca 
sie na miejscu wypadku. oświadczyła, 
iż katastrofę spowodowało złe nasla 
wienie zwrotnicy Lokomotywa poszła 
w jedną stronę, a wagon poczłowy w 
drugą, pociągając za sobą wagon 2 
klasy, który pozostał nienaruszony.   

niany wagon 3 klasy, który został cał 
kowicie zmiażdżony, znalazłszy się 
między dwoma wozami metalowymi. 
Wśród ofiar katastrofy znajdować 
się mają pielgrzymi z Lisieux i dzieci 
z kolonij wakacyjnych. Prace nad o- 
o*zyszczeniem toru trwają. 

O godz. 3 w nocy pod gruzami 
znajdowało się jeszcze kilka ofiar. 
Pierwsi pośpieszyli na pomoc pasaże- 
rowie, którzy wyszli z wypadku cało 
oraz osoby, znajdujące się na dworcu 
w Villeneuve Saint Gecrges. Szybko 
orzybyła również straż ogniowa z Pa 
ryža. 

Na miejsce katastrofy udali się 
premier Chautemps, min. spraw wew 
nętrznych i min. robót publicznych 
Queuille. - 

„Sowiety zaczęły wojnę w Hiszpanii 

i chcą ją skończyć na własną modłę" 
ŁONDYN (Pat). Dzisiejsze posiedzenie 

podkomitefu nieinierwancji stało sią wi- 

downią esirego wystąpienia przedstawi- 
ciela Niemiec przeciwko Sowietom. W to 
ku dyskusji, jaka rozwinęła się na tle o- 
trzymanych przez komitei odpowiedzi od 
poszczególnych państw, ambasador von 
Ribbenfrop wygłosił przemówienie, w kió 
tym między in. oświadczył: „z pośród 27 
państw reprezentowanych w komitecie 
nielnterwencji 26 wyraziło swoją zgodę z 
zasadami planu brytyjskiego z dnia 14 
lipca I wypowiedziało się za jego rych 
łym przeprowadzeniem. Jedno jedyne 
państwo wyłączyło się, a mianowicie So 
wiety. Przez nagłą odmowę udzielenia 
Hiszpanom prawa kombatantów, Sowiety 
spowodowały upadek całego planu bry 
fyjskiego. Przyzwyczailiśmy się w tym ko 
mitecie do niejednego, ale fo ostatnie owy 
stąpienie Sowietów jest zupełnie wyjąt-. 
kowe”. Mówca zarzucał następnie rządo 
wi brytyjskiemu, że w swojej taktyce ustę 
pował presji sowieckiej, zmierzającej do 
wyeliminowania zagadnienia uznania praw 
kombatanckich. 

Następnie amb. von Ribbentrop ostro 
zaafakował rząd sowiecki „który w ciągu 
dwóch tygodni poszukiwał wykrętów, aby 
wreszcie wręcz oświadczyć, że nie zga- 
dza się na udzielenie praw kombafan- 
jów”. Zdaniem von Ribbentropa iego ro 
dzaju postępowanie dyskredytuje powa- 
gę komiłefu przed opinią publiczną. Je 
dyne państwo, a mianowicie Związek So 
wiecki doprowadziło plan brytyjski do 
upadku. Sowiety same jedne ponoszą cięż 
%ą odpowiedziałność przed światem. Po 
wód zajęcia tego rodzaju stanowiska 
przez Związek Sowiecki jest jasny. Sowie 
ty rozpoczęły hiszpańską wojnę domową 
l pragną ją zakończyć na własną modłę 
f. zn. doprowadzić do bolszewizacji Hi 
szpanii. Ponieważ nielnterwencja temu 
przeszkadza, Związek Sowiecki odrzuca 
prawa kombatantów, doskonale wiedząc, 

že tym samym doprowadza plan brytyj- 
ski do upadku i zadaje polityce nieinfer- 
wencyjnej cios, z którego fylko z irudem 
można bedzie ocalić. Hasłem Moswky jest 
właśnie interwencja za każdą cenę. Spad 
ła maska, która tę grę przysłaniała, Jesi 
fo może o tyle dobre, że świat w ten spo 
sób coraz wyraźniej widzi, kto jest praw 
dziwym mącicielem pokoju. My, Niemcy, 
wiemy ód dawna, że gdyby nie było So 
wietów, nie byłoby dzisiaj hiszpańskiej 
wojny domowej. Odpowiedź pisemna 
Związku Sowieckiego nadesłana komite- 
towi w sprawie płanu brytyjskiego stwa 
sza dla rządu Rzeszy zupełnie nową sy 
tuację. Jesteśmy tego zdania, że nie ma 
celu wszczynać w tym stanie rzeczy dys   

kusji nad szczegółami przedłożonych od 
powiedzi. Muszę sobie przefo pod każ 
dym względem zastrzec stanowisko moje 
go rządu wobec nowej syfuacji* zakoń 
czył ambasador von Ribbenfrop. 

LONDYN, (Pat). Dzisiejsze trzy 
i pół godzinne obrady podkomitelu 
nieinterwencji miały wynik całkowi 
cie negatywny i obe.ny stan rzeczy 
można uważa” za chwiłowe odrocze- 
nie załamania się planu brytyjskiego. 

Rząd: brytyjski w porozumieniu z 
rządem francuskim zamierzał na dzi 
sieiszym posiedzenia: pizeprowadzić 
dyskusję na temat określenia pojęcia 
„enacznego postiępu* w wycofaniu 
ocholnikėw, jako warunku dla udzie 
lenia praw kombatantów. 

Te zamierzenia zostały jednak u- 
daremhione wskutek akcji niemiec- 
kiej, podjętej w*związku z odpowie- 
dzią sowieką. Niemcy korzystały z 
odrzucenia przez Sowiety przyznania 
piaw kombatantów gen. Franco, by 

  

uznać plan brytyjski za storpedowa* 
ny i przerzucić całkowitą odpowie- 
dzialność za złamanie iego planu na 
Sowiety. 

  

zawiadamiają 

, Ukazał się pierwszy numer pisma 

„Młoda Polska“, miesięcznika ideowo- 

politycznego Związku Młodej Polski 

pod redakcją Jerzego Rutkowskiego— 

zastępcy kierownika Zw. Młodej Pol- 

ski. Na stronie 1-ej miesięcznika za- 

mieszczono artykuł — apel pik. Ada- 

ma Koca, który brzmi: 

Świadomi spuścizny pracy i walki ży 

cia Józefa Piłsudskiego, w pełni poczu 

cia olbrzymiej odpowiedzialnošci za kon- 

tynuację Jego wysiłków w feraźniejszości 

— słajemy, prości i szczerzy żołnierze 

sprawy polskiej, w karnym ordynku do 

nieustępliwej, konsekwentnej i wyiężone; 

walki i pracy. 

Apel nasz skierowany jest dó całego 

młodego pokolenia polskiego i obejmie 

wszystkich tych, kłórzy serca mają płoną 

ce gorącą miłością Ojczyzny. Biernych i 

ludzi małej wiary związek od siebie bę- 

dzie zawsze odsuwać. Nie oszczędz* żad 
nego wysiłku, by wszystkich, co prężne   

Statek spłonął na morzu 
zginęło 16 osób 

BALTIMORE, (Pat).  Parowiec 
nadbrzeżny „City of Baltimore" pły- 
nący do Norfolk w stanie Wirginia 
zę 150 pasażerami na pokładzie, padł 
wczoraj wieczorem w odległości 14 
mił od Baltimore pastwą płomieni. 

Wielu pasażerów zginęło. Liczba po- 
parzonych jest bardzo znaczna. Na 
pomoc pośpieszyły liczne łodzie ra- 
tunkowe i statki nadbrzeżne. Zrozpa 
czeni pasażerowie gromadzili się na 
burtach, dopóki ogień nie zmusił ich 

| do szukania ratunku w wodzie. 
„City of Baltimore* spłonął bar- 

dzo szybko. W pewnej chwili usłysza 
no przerazliwy wybuch i parowiec w 
ciągu 2—3 minut, według zeznań 
świadków, stanął cały w płomieniach. 
Według ostatnich wiadomości, jeden 
ze statków zabrał na swój pokład о- 
koło 40 pasażerów „City of Baltimo- 
re“. Obliczają, iż w katastrofie zgi- 
nęło 16 osób. 

  

Opór Chin załamał się 
Chiny mogą prowadzić tylko wojnę 

obronną 

(Dokończenie ze str. 1-ej). 

nomicznego rządu wschodniej części pro 
wincji Hopei. Żandarm! uprowadzili w nie 
znanym kierunku przewodniczącego rzą 
du Yink Szukena. Zachodzi również oba 
wa o lesy 200 emigraniów z Korei. 

STRATY. 
TOKIO (Paij. Agencja Domei donosi 

z Tien Tsinu, że straty, poniesone przoz 

Japończyków w czasie wałk w dnu 28 lip 

ca na południu i północy od Pekinu, wy 

noszą 124 zabitych, w tym 2 oficerów i 

238 rannych. Chińczycy stracić mieli 200 

ludzi. Prawie wszyscy oni zostali zabici. 

WAŁKI NA ULICACH PERINU. 
SZANGHAJ (Pat). Dziś od wczesnych 

godzin rannych toczą się na ulicach Peki 

nu ułarczki. Miasto jest ze wszystkich 

stron ofoczone przez wojska japońskie. 

W okolicy północno - zachodniej skon- 

cenfrowane są zmotoryzowane kolumny 

120 samolotów japońskich, które wylądo 

wały w pobliżu lefniego pałacu. Przez 

zdobycie miejscowości Taku uzyskali Ja 

pończycy możność wykonywania kontrol! 
nad wszystkimi punktami strategicznymi 
od Pekinu aż do morza. Znaczna część 

29 arm!i wycofała się na południe, w kie 

funku Pao Ting Fu, 

SZANGHAJ, (Pat). Z Nankinu do- 
noszą, że marsz. Czang Kai Szek о- 
trzymuje z całych Chin depesze, wy- 
rażające mu uznanie za deklarac/ę, 

która przyczyniła się da podniesienia 
ducha w całym narodzie. Prasa chiń- 
ska nawołuje do stawiania zaciętego 
oporu, niektóre dzienniki żądają na- 
wet przeprowadzenia natychmiasto- 
wego przeciwnatarcia w Chinach pół- 
nocnych. W chińskich kołach polity- 
cznych panuje przekonanie, że Ja- 
pończycy nie posumą się dalej na połu 
dnie, niemniej jednak stabilizacja o- 

beenej syluacji jest nie do przyjęcia, 
jako katastrofalna dla życiowych in- 
teresów narodu. 

W chińskich kołach wojskowych 
uważają, że najwięcej widoków powo 
dzenia ma prowadzenie wojnv obron 
nej, gdyż siły ofenzywne Chin są sła- 
be, natomiast w akji defenzywnej mo 
gą wojska chińskie stawiać długo sku 
teczny opór. 

Rząd chiński zarządził mobiliza- 
cję 500 tysięcy harcerzy, którzy będą 

‚ pełnić służbę w etapach. 4 41 > 

Jak Japończycy rozumieją * 
„iokalne załatwienie konfliktu“ ? 
TOKIO, (Pat). Odpowiada jąc na 

iulerpelację jak należy rozumieć za- 

sadę lokalnego załatwienia konfliktu   
| Za 

w północnych Chinach minister spr. 
granicznych Hirota odpowiedział: 

obec lega iż rząd chiński odmawia 
znania Madżuko, rząd japoński był 

zmuszony ze względu na obowiązują- 

   

    

ważąć obszary graniczące Mandżuko, 
jsko obszary specjalne. 

Wszystkie sprawy, dotyczące u- 
trzymania pokoju na tych obszarach, 
zakończył Hirota, powinny być w in- 
teresie bezpieczeństwa Mandżuko tra 

ktowane lokalnie. > ,ss;. 

| ce go układy ž rządem Mandžuko, u-   
  

  
  

Eliasz Jutkiewicz 
Kierownik działu 

izby Przem.-Hzndlowej w Wilnie 
zmarł dnia 30 lipca 1937 r. 

O zgonie zasłużonego pracownika zawiadamia 

Izba Przem.-Handlowa 

  

        
   

  

w Wilnie 

O nagłym, tragicznym zgonie Kolegi 

Eliasza Jutkiewicza 
Kierownika działu biura Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie 

URZĘDNICY BIURA IZBY 

4 

Apel płk. Adama Koca 
mają siły i dusze niewysłygłe zgrupować 
w swoich szeregach. Nigdy nie jest za 
późno słanąć do wspólnego wysiłku, by 
pracy ogromem podzielić się z tymi, co 

już zaszczyt pracy i walki o przyszłość 
Polski podejmują. 

Wielka i połężna Polska słanie zbu 
dowana jednolitym wysiłkiem calego na 
rodu polskiego. Siły duchowe do doko 

nania łego. zadania są dziś .w większości 

swej bądź uwięzione w przestarzałych fot 

mach życia, bądź śpią  nierozbudzone. 

Przežyle formy i oportunistyczne przy- 

zwyczajenia słają na przeszkodzie, usitu 

jąc przeciwdziałać krystalizowaniu się i 
zgrupowaniu sił twórczych narodowo «+ 
państwowych, po drugiej stronie baryka 
dy mających obóz folksirontu. Zgrupowa 

nie najbardziej warłościowych sil narodu 

dła pracy i walki o wielką i połężną Pol 

skę może się dokonać jedynie przy isi 

nieniu niesłychanego napięcia woli i dy 

namiki ideowej ośrodka działającego. U. 

jednolicenie ideowo - poliłyczne narodu 

włedy jest twórcze i celowe — gdy nie 

jest pojmowane jako cel sam w sobie, 

lecz jaka środek, niezbędny w walce o 

silną, połężną Polskę. Zasadniczym bo- 

wiem ferenem powstawania ałmosfery wy 

sokich napięć ideowych jest wałka o świę 

ty cel. Gar; 

Związek Młodej Polski jest powołany 
do walki. Walki bezwzględnej zarówno 

z jego faktycznymi wrogami jak i z oporłu 

nizmem, biernością, z niechecią ponosze 

nia odpowiedzialności u tych wszystkich, 

kłórzy w szeregch jego znaleźć się win 

ni. 
Walka ta zostanie wygraną — wrogom 

przeciwsławi Związek Młodej Polski potę 

gę uderzenia, niewierzącym siłę przeko 

nania i fanatyzm idei | działania. Połęgą 

swego napięcia uzdolni ich do zdyscypli 

nowanej i skoordynowanej, twórczej pra 

cy dla Polski. 
ADAM KOC 

Kierownik Związku Młodej Polski. 

BEST OSI SS SRITIS 

Straszna zbrednia 

czeskiegn lak'ernika 
MOR. OSTRAWA (Pat). W miejsco- 

wości Ponikle w Czechosłowacji areszio 

wano 36-letniego lakiernika Rehuzka, któ 

ry usiłował zamordować swą 20-leinią žo 

nę w celu uzyskania asekuracji w wyso 

kości 100 tysięcy koron. Rehuzka usiło- 

wał spalić swą żonę prądem elektrycz- 

nym, następnie podpalił dom i) wrzucił 

ja do ognia. Ponieważ nieszczęśliwa zdo 

łała się wyrwać z rąk męża i usiłowała 

zbiec, Rehuzka zadał jej nożem kilka 

ciężkich ran. Śmiertelnie ranną wyrałowa 

[i dopiero ludzie, przybyli do gaszenia 

ognia. 

Strajki roneweFrancli 
PARYŻ (Pał). Ruch sfrajkowy wśród 

robotników rolnych w okolicach Saint 

Quentin uległ w okresie żniw silnemu za 

osirzeniu. Obecnie strajkuje w tamtej- 

szych stronach przeszło 1000 robotników 

rolnych. Wśród strajkujących panuje duże 

podniecenie, gdyż pracodawcy wypowie 

dzieli pracę strajkującym. W miejscowoś 

ci Lehaucourł strajkujący żniwiarze zosta 

li zastąpieni przez ochotników,. którzy pra 

cują pod strażą gwardii lotnej.
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Wołożyn pod miotlą 
W Mołeżynie, jak wieść niesie, w 

związdm 2 jakąś wielką aferą zostali 

areseewaw, zawieszeni, czy urlopo- 

wanj $eikł tego dobrze nie wie) pra- 

wie «szgsey dotychczasowi bardziej 

odpowiedaialni urzędnicy, poczynając 

od skaresty, aż do sckretarza gminy 

włącawte. 

За& %е jest już u nas w zwyczaju, 

szczegóły śledztwa są trzymane w ukry 

ciu ł qibemu pod żadnym pozorem nie 

wy jameła się ani rąbka tajemnicy, Oto- 

czenie taką tajemniczością zwykłej 

sprawy e nadużycie, bo zdaje się, że 

tylko e tym może być mowa, robi fa- 

talne wrażenie. Każdy to sobie tłuma- 

czy alaqeją ukrycia, zatuszowania, u- 

niknięsia kompromilacji „wysoko po- 

sławkhewych osób” i t. d. A przecież 

wykryeie nadużycia samo przez się 

jest wydarzeniem pomyślnym raczej, 

świadezy © dokonywnjącym się prze- 

+ czyszezawiau atmosfery, o wzmożonej 

działałwości organów kontrolujących, 

© tym, że się nic puszcza płazem ni- 

konm ehoćby to był (achl) nawet sam 

slarosta. 

   

A może areszty'i heca zawieszenia 

wynikły wskutek nieporozumienia, in- 

trygi, fałszywego oskarżenia? Przecież 

i to często zdarza się, - 7łaszcza na pro 
winch. 

W takim razie właśnie trzeba by 

było wyniki śledztwa jak najprędzej 

ogłosić. Pymczasem?... 

Nastroje, jakie panują w tej chwili 

w Wołożynie, oddaje zamieszczony ni- 

żej reportaż. 

Szukam po Wołożynie znajomych 
twarzy. Gzasem tak się zdarza, że kie-. 
ty niespodziewanie zawędrujesz mię 
itzy stare małe domki „kresowego“ 
miasteczka, zaczynają odżywać ob- 
tazy i wydarzenia, które się tu prze- 

ło niezbyt dawno. Powstaje prag- 
nienie podsycane brzez każdą znajo- 
me wyrwę w bruku, odrapane ściany 
„kamienic“ i szeroki pusty plac 
rynkowy, ujrzenia ludzi, którzy sie 

kojarzą z tymi obrazami, pragnienie 
powiązania przeszłości z teraźniejszo 
ścią, abw zabić uczucie obcości i osa- 
motnienia oraz aby zapewnić sobie 
przed nornyvm ad'azdam nasiaan mi- 

ły wieczór przy szklance kawy w ka- 
synie urzedniezvm w towarzystwie 
tnajomych twarzy. 

Wołożyn był przed tym, przeraźli- 
wie brudny, jak każde miasteczko. 
Brud, urągający zasadom higieny, wy 
zierał z ulic, z każdego podwórza i z 
większości domów, uginających się 
pod ciężarem wieku. Od paru zaś ty- 
godni Wołożyn, jak stara panna, któ- 
ra nagle odkryje, że zaczyna gwałto- 
wnie słarzeć się, przystąpił do general 
nych kosmetycznych zabiegów. W 
*klepach farb, wapna i cementu ruch 
niebywałw. i nierówne 

   

Podravane i 
tynki'pokrywaje się nieskazitelną bie 
lą, okienice, płoty, domki drewniane. 
uzyskują świeże kolory. No, a na uli- 
tach zapanował przyśpieszony ruch 
mioteł. z 

— To zarządził nasz nowy staro- 
sia — mówi mi golibroda, u którego 
czekam na kolejkę, i starając się uk- 
ryć, że sofidnie zaciął poprzedzające- 
+. mnie kliesta, dodaje, — 6, ten nan 
starosta — to jak sam pan premier 
generał Składkowski. Prawie każde- 
go dnia chodzi po miasteczku, zaglą- 

da do podwórzy, ogląda płoty, i każe, 
żeby wszędzie było czyste. To dobry 
starosta! 

    

   

   
    
  

*" ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy i t d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23. 

  

  
  

— Czy w ciele domów nie na- 

rzekają na wydatki? 
— Kto ma dziś pieniądze? Każdy 

narzeka. Ale co robić. Jak trzeba, to 

trzeba. 
Nowy starosta. Idę poprzez pusty 

plac rynkowy, obok urzędu starościń 
skrego, poprzez jakiś wąv. Ż., /sieżką 
pvprzez z. ® łanv jęczmienia, do 

samotnej willi na wzgórzu, z której 
okiem rozciąga się cudna panorama. 
Dzwonię. 

— (zy pan starosta w domu? Nie. 
kiedy wróci? 

Niewiasta ze zdziwieniem wzrusza 
ramionami. Patrzy przed siebie na 
zaniedbane klomby przed domem, na 
okna, za którymi panuje cisza... 

Przepraszam... 
Wchodzę do urzędu starościńskie 

go, gdzie za drzwiami gabinetu z kart 
ką „Bronisław Wiesiołowski — sta- 
rcsta“ — urzęduje nowy starosta, b. 
naczelnik wydziału bezpieczeństwa w 
urzędzie wojewódzkim w Nowogród- 

ku, p .Gładkowski. 
I tu generalna czystka i bielenie. 

W paru poko/ach i na korytarzu rusz 
towania, wapno, glina... 

— Dwie sprawy, panie słarosto. 
Po pierwsze — czyslki zewnętrznej 
Wołożyna. Ze względów sanitarnych. 

Dziękuję. Po drugie... 
Uśmiech milczenia jest odpowie- 

dzią na drugie pytanie. Rozmowa 

schodzi na bogactwa naturalne „Kre- 
sów Wschodnich”. Pokłady rudy że- 
luznej w Nalibokach. Syderyty, kra- 
iekrazv . Fała Trab niedawno znale- 

ziono skarb monet z XVII wieku. No 

wy starosta wołożyński (p. 0. staro- 
sta) jest „kresowiakem*. Kocha te 

ziemie. 
Wchodzę na piętro. 

— Czy inspektor samorządowy, p. 

Bu jalski jest? Czy zastałem inżyniera 
powiatowego, p. Gancarza. 

Atakują mnie zdziwione spojrze- 
nia. Nie mówią mi, że inspektor sa- 
morządowy był aresztowany i dopie- 
to niedawno uzyska? wolność oraz, że 
inżynier powiatowy jest zawieszony 
w czynnościach. 

— Panowie ci nie pracują już. 
Drogomistrz Sokołowski również. 

W urzędzie gminnym witają mnie 
zamknięte drzwi. Etat sekretarza nie 
obsadzony. A kto pełni jego obowiąz- 
ki? Pan Ławrynowicz. Gdzie jest? 
Został wezwany do sędziego Śśledcze- 
go. 

— A pan wójt Żurkiewicz. 
Znowu zdziwienie ra twarzy inter 

lokutora. Patrzy na kolegów z nie- 
mym zapytaniem. Po chwili namvsłw 

  

— Mamy nowego wójta, pana Ale- 
ksandra Majewskiego. 

— (zy z tego terenu? 
— Nie. 
— Przysłany? 
— Tak. ; 
Rozmowa urywa się, Nie chcą mi 

powiedzieć, że wójt Żurkiewicz był 
aresztowany, że nrzebywał w wię- 
zieniu, że w sprawie, w której jest 
prowadzone dochodzenie wmieszane 
są nazwiska wyższych miejscowych 
urzędników. 

Moje poszukiwania znajomych 
twarzy z przed roku w  Woložynie 
skończyły się w ten sposób fiaskiem. 
Znalazłem zmiany w starostwie, w u- 
rzędzie gmin., na stanowiskach in- 
spektora samorządowego, inżyniera 
powiatowego... wszystkich zmiotła, 

  

jak przysłowiowa miotła, jedna spra- 
wa. 

Wołożyn pełny jest szczegółów tej 
sprawy. Prawie każdy inteligent ©no- 
wiada o przebiegu wydarzeń osłat- 
mego miesiąca z takimi detalami, jak 
by patrzył na ręce niektórych jej bo- 
haterów przed wykryciem sprawy. 

PROMETEUSZ Nr. 2 
Wynalazek w Stanach Zjednoczo- 

nych to mniej więcej to samo, co 

„krwawe zaburzenie* w Europie. Nie 
zwraca niczyjej uwagi. A jednak os- 

tatni wielki wynalazek jakiegoś nie* 
znanego Prometeusza amerykańskie- 
go Nr. 2 stanowi epokę w historii na- 
wet wynalazków północno-amerykań 
skich. 

Nasz Prometeusz wynala? 
lodowy. 

Jak doniosły niedawno dzienniki 
awskie, największe kina nowo- 

kie wprowadziły u siebie na ok- 
s straszliwych w tym mieście upa- 

łów letnich instalacje sztucznego 
ochładzania. Dzięki temu temperatu- 
ra na widowni nie przekracza nigdy 
normalnej. 

Ci wszyscy, którzy nie znoszą u- 
pałów, a którzy kiedykołwiek w Buł- 
gari, Jugosławii, na Riwierze, w 
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Zaleszczykach, ' czy chociażby lego 
lala w Polsce klęli „na nieznośny” 
upał potrafią ocenić całą doniosłość 
tego wynalazku. Od tysięcy lat ludz- 
kość umiała zwalczać chłód, ale do 
г 1936 nie umiała zwalczać ciepła. 
Wentylator jest środkiem połowi 
Gym, chłodna * kąpiel działa 
przejściowo, piec lodowy otwiera 
nową epokę. 

Nie tylko dlatego, że kina dla pań 
i kotłownie okrętowe dla palaczy wy- 
pełnią się miłym chlodkiem, ale i 
Uatego, że problem kolonizacji Af- 
tyki : Ameryki Południowej przez 

anie nareszcie pomyśl 

    
  

        

Rasę Bia 
nie rozwiązany. 

Wyobraźmy sobie Włocha z Nea- 
polu w Norwegii i Norwega w Kongo. 
Z chwilą kiedy Włoch wchodzi do 
domu norweskiego parę kilo węgła 
in plus rozstrzyga @ай zagadnienie 

  

  
  

U fryzjera, w każdym sklepiku 
dowskim, na rynku wśród przekupek 
panuje natomiast napęczniała, dys- 
kredytująca wielu płollka, która swe- 
mi mackami, rozrastającymi się z 
dnia na dzień, chwyt: coraz więcej 
osób. Plotka niezwykle szkodliwa, 
dla urzędów, objętyca sprawą. 

Chodzi o uadużycia pienieżne, wy 
kryte na początku lipca ri. Kto jed- 
nak jest głównym winowajcą, dlacze- 
go innych zawieszono, dlaczego udzie 

lono urlopu i czy tylko urlopu? Na 
te tematy można tylko zadawać pyta- 
nia. I to bez nadziei otrzymania na 
nie odpowiedzi, chociaž aresztowa- 
nyth zwolniomo już z więzienia a Śle- 
dztwo toczy się od miesiąca. 

Bvłem u sędziaro | Ar-eso, którv 
powitał mnie również zdziwionym 

    

   

    

spojrzeniem. 
— (zy można pisać o wykrytej 

aferze? 
— Nie wiem nie o żadnej aferze. 
— Były przecież aresztowania. 
— Nic mi nie jest wiadomo. Zresz 

tą nie mosę panu udzielać żadnych 
informacyj. zj 

Potem zostałem uprzedzony, że- 
bym plotek nie powtarzał. Potem ро- 
słyszałem, że o sprawie tej nie można 
pisać. To znaczy, nie można poda- 
wać szczegółów śledztwa. Przynajm- 
niej tak zrozumiałem, bo nie przy* 
puszczam, aby władze administracyj- 

ne, które wydały o areszłowaniach i 
zmianach na niektórych  stanowis- 
kach w Wołożynie lakoniczny komu- 

nikat ofiejalny w dniu 4 lub 5 lipca. 
chciały przemilczeć w ogóle tę spra- 
wą do ukończenia śledztwa. Zbyt jest 
głośną, zbyt wiele osób na wvższych 
slanowiskach w powiecie objęła na- 
raz, aby mogła przejść bez wywoła- 
nia przede wszystkim w społeczeńst- 
wie miejscowym bardzo dużego zain- 
tcresowania i aby nie wymagała od 
władz administracyjnych jaknajrych- 
lejszego powiadomienia społeczeńst- 
wą a nrzyczunach swąco załstnienia 

Zbyt długie milczenie w tak po- 
ważnej sprawie, nawet w wypadku 
rehabilitacji jej bohaterów, daje py- 
szny żer plotce, która w warunkach 
„kresowego* powiatu może być nie- 
wątpliwie szkodliwa dlą polskiej ra- 
cji stanu. | Włed. 

Wołożyn, 27. VII. 1937 r. 

        

  

W Z.S$.S. R. 
ARESZTOWANIE KIEROWNIKA 

RADIOSTACJI. 

„Po akcji „Leningradzkiej Prawdy”, która 

domagała się przeprowadzenia surowej „czy 

stki* w radiostacji Ługa na skutek szeregu 

„sabotaży”, — został zaaresztowany kierow 

nik radiostacji, którego oskarża się o „szpie 

gostwo i działalność wywrotową”. 

REDAKTOR „KOMSOMOLSKIEJ PRAWDY* 

W WIĘZIENIU. 

Wobec ujawnienia „kontrrewolucyjnych 

i trockistowskich* nastrojów w komsomole, 

zastosowano represje w stosunku do szeregu 

dzienników komsomolskich. Główne repre- 

sje spadły na organ wszechzwiązkowęgo 

CK komsomolu „Komsomolskaja Prawda', 

redaktora której, — Bubekina osadzono w 

eniu, a wielu pracowników aresztowa 

na i zwolniono. Poza tym represje spadły na 

okręgowe dzienniki:  „Maładoj Komunar“, 

„Stalinskaja Smiena“ i szereg innych. 

Otwarcie stacji hydro- 
biologicznej na Polesiu 
PIŃSK (Pat). Została tu ukończona cał 

kowicie budowa stacji hydrobiologicznej. 
Stacja poleska, która rozpocznie racjo 

nalną pracę nad biologią rzek, wypełnia 
dotkliwą lukę w hydrobiologii polskiej, 
gdyż stacja morska w Helu i stacja hydro 
biologiczna n Wigrach nie obejmowały 
łej dziedziny, pierwsza ma bowiem na 
celu badania oceanograficzne i biologocz 
ne na Bałłyku, słacja na Wigrach zaś po 
wadzi prace przede wszystkim na jezio 

rach. 

    

  

Wystawa starej 

książki w Cieszynie 
WISŁA (Pał). W czasie „Tygodnia 

Gór”, który odbędzie się w Wiśle, otwar 
ta zosłanie w Cieszynie wystawa „starej 
książki”, kłórą niewątpliwie zainteresują 
się szerokie sfery kulłuralne -z całej Pol 
ski. 

Cieszyn posiada bardzo stare i boga 
fe biblioteki, zaopatrzone w przeróżne 
„białe kruki” w całym tego słowa zna 
czeniu. Najbogałsze są zabytki bibliofil 
skie, jest stara biblioteka i muzeum ks, 
Szersznika, zawierająca zbiór 18 tysięcy 
łomów, w tym 208 inkunabułów, 362 bro 

szur i 25 dyserłacyj, 228 rękopisów, 300 
szłychów i t. d.   

„PRAWORZĄDNOŚĆ STOI NA BARDZO 

NISKIM POZIOMIE* — PISZE PROKURA- 

TOR WYSZYŃSKI. 

Nagrodzony orderem Lenina, prokurator 

ZSRR Wyszyńskij, wystąpił w prasie z arty 

kułem, w którym stwierdza, że praworząd- 

ność w Zw. Sowieckim znajduje się na bar 

dzo niskim poziomie. Winę ponoszą dygni- 

terze komunistyczni, którzy wszędzie w 

ZSRR podporządkowują sobie sędziów i pro 

kuraturę. Bez zezwolenia sekretarza partyj 

uego komitetu prokurator nie może wdro 

sprawy, a wyroki sędziowskie również są dy 

skutowane przez miejscowych sekretarzy. — 

Wyszyńskij daje przykład, j 

kietarz Safarow (w Uzbekistanie kazał pro 

kuratorowi pociągnąć do odpowiedzialności 

komunistę Piluszkina za niepochlebne odez- 

wanie się o pracy Safarowa, a sędziemu roz 

kazał skazać Piluszkina *a 10 at więzienia 

Wyszynskij stwierdza, że podobne fakty są 

zjawiskiem bardzo częstym. 

  

  

  
ak powiatowy se 

NISZCZENIE PODRĘCZNIKÓW SZKOL- 

NYCH. 

Na rozkaz N. K. W. D. zniszczono całe 

nakłady książek w języku łotewskim, gloryfi 

kujących działalność 

nego razem z Tuchaczewskim. Ksią 

były wydane jako podręczniki szkolne. 

   žjdemana, rozstrzela 

  

ZŻĘTO O 5 MILIONÓW HA MNIEJ. 

Mimo nadzwyczajnych wysiłków władz 

zbiory tegoroczne odbywają się bardzo po 

woli. W porównaniu z rokiem ubiegłym na 

dzień onegdajszy zżęto o 5 milionów ha 

mniej. Urzędy rolne przysyłają z prowincji 

wiadomości, że wobec małej energii zarów- 

no kołchoźników jak i władz miejscowych 

zbiory tegoróczne rozciągną się na 80—% 

dni. Wskutek tego powolnego tempa zbio- 

rów straty zboża są ogromne i wynoszą 

około dwóch centnarów na ha. Wobec wiel- 

kich rozmiarów przestrzeni zasiewów w Z. 

S R. R, strata zboża nawct przy sprzyjają- 

cei pogodzie może przekroczyć 20 milionów 

centnarów. 

   

  

  

PODZIĘKOWANIE DŁA STALINA 

I JEŻOWA. 

Zebranie komsomołu moskiewskiego u- 

chwaliło rezolucję wyrażającą wdzięczność 

Stalinowi i Jeżowowi za „oczyszczanie* kom 

somołu ze „szpiegów i obcych ajentów'. Re: 

zołucja podkreś že „wrogowie“ w wielu 

organizacjach komsomolskich zajmują do- | 

tąd kierownicze stanowiska, korzystając z 

„idiotycznego niechłujstwa* komsomolskich 

nadzorczych. 

    

arganów 

  

$tudenci jako górnicy 
  

  

30 studentów z uniwersytełu w Lipsku zaczęło pracę w kopalni węgla w Oleśnicy. Na zdjęciu słudenci-górnicy przy pracy. 

temperatury, do której przywykł. Od 
wrotnie jest z Norwegiem w Kongo. 
Dom, chociażby najbardziej monu- 
mentalny nie daje sehronienia od upa 
łu, ani w dzień, ani w nocy. Wobec 
mrozu Ludzkość nawet na Biegunie 

jest istolą zwycięską. Wobec upału 
nawet w Polsce bezsilną. Instalacja 

szłucznego ochładzania czyni koloni- 
zację w krajach tropikalnych, nie tyl 
ke możliwą. ale nawet przyjemną. 
Jak wiekopomny wynalazek Prome- 
tetsza Nr. 1 udostępnił lodowe pu 
stynie krain podbiegunowych, tal 
amo Promeleusz Nr. 2-gi udostępnia 
Kongo i dorzecze Amazonki, Palesty- 
nę obdarza miłym chłodh 
ża sezon Sycylii i Riwiery na lipiec 

sierpień. Klimat Madagaskaru, In- 

dyj, Afryki Południowej, czyni kli- 

matem naszej /esieni w obrębie jed- 
nego mieszkania. 

"Trudno jest nawet wyobrazić, jak 
o!brzymie horyzonty posiada ten wy- 
naiazek nieznanego Edisona. Naj- 
większa klęska współczesne: Iuropy 

  

        

em, przedłu | 
ochładzania. Wynalazek ten może się 

  

przeludnienie uzyska potężnego sprzy 
mierzeńca. Paniczny lęk Rasy Białej, 
lęk zupełnie zresztą słuszny, ustąpi 
w znacznej mierze z chwilą kieily 

chłódny dom zapewni możliwość snu 
i pracy. 

Ale nie tylko dla krajów tropikal- 
nych, instalacja sztucznego cchładza- 
nia posiada cpokowe znaczenie. Po- 
siada ona również, niemniejsze zira* 
czenie i dla robotników fabrycznych, 
pracujących w pomieszczeniach 0 
wysokich temperaturach. Palacze ok- 
rętowi, hutnicy, szklarze, dzisiejsze 
uieszczęśliwe ofiary wysokich tempe 
ratur, mogą również pozbyć się swe- 
go piekła dzięki instalacji sztucznego 

  

  

  

przydać i na kolei w miesiącach 

upalnych. 

  

   
Kina nowojorskie, w który 

stał zastosowany wynalazek sztucz- 
nego ochładzania, są przepełnione 
podczas największych upałów. I kto   

wie, czy zastosowanie takiej instalą= 
cii nie zapełniłoby podczas upalnych 
iat kin i teatrów w Polsce? Może to 
byłby środek na frekwencję? 

W każdym razie tu yce zachod- 
nio-europejskiej przybywa potężny 
sprzymierzeniec, turystyce górskiej i 
krajom chłodnym niebezpieczny ry- 
wal. Zamiast hasła „jedźcie na Wi= 

ieńsze j“ mo- 

    
  

yznę, tam jest chłodniej 

że się ukazać takie sobie ogłoszonko: 

    

  

Pensjonat Sabaudia na Sycylii. 
'Tani sezon lipcowy. Temperatu- 
ra na zewnątrz willi 60 stopni 
ciepła, wewnątrz 1,6. Szukasz 

chłodu, wstąp na chwilę!   

  

Któż nie da się złapać na taki miły 
chłodek... z widokiem na Etnę! 

"SA i lecz. 
os 

—o000— + 

®
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Hiszpańska ruda dla Niemiec 
Miesiąc temu kanclerz Hifler, przema- 

wiając do 80.000 brunatnych mundurów 
zebranych na placu przed historycznym 
pałacem biskupim w Wiirzburgu (Bawa- 
cia), zupełnie otwarcie powiedział, dla- 

czego Niemcy tak bardzo popierają ge 
лега!а Franco i dlaczego pragną jego 
zwycięstwa. Chodzi o bogactwa mineral- 
fe Hiszpanii, a przede wszystkim o rudę 
żelazną i miedzianę, których kraj ten po- 
siada jeszcze bardzo duże zapasy i to w 
doskonałym wysokoprocentowym gatun- 
ku, podczas kiedy Niemcy odczuwają ich 
bardzo dotkliwy brak. 

Ten ustęp mowy Kanclerza, który jed- 
nak niemiecka cenzura wykreśliła z ko- 
munikatów prasowych, stanowił może 
„lapsus linguae“ przy omawianiu spraw 
planu czteroletniego. A dzisiaj już mamy 
realizację tego ustępu. 

Skoro tylko Bilbao zostało zpjęte 
przez powstańców, można było zerwać 
zawarłe pomiędzy dawnym rządem hisz- 
pańskim a niektórymi państwami, przede 
wszystkim zaś Anglią, umowy na dostawę 
rud. Koncesje dawne nie zostaly hono- 

  

| 

rowane przez gen, Franco. Mėwiono co- 
prawda coš o tym, že jakoby Anglia mia 
ła dać mu pożyczkę za cenę utrzymania 
koncesji. Ale oficjalnie rząd angielski te- 
mu zaprzeczył. W roli nowego kontra 
henta wystąpiły Niemcy. Tym łatwiej by- 
ło im dojść do porozumienia, że gen. 
Franco jest już materialnie poważnie za- 
angażowany w tym kraju. Samoloty, dzia: 

„ła przeciwlotnicze, czołgi, oraz amunicja 
niemiecka nie zostały tam dosłarczone 
bezinteresownie. „Business is Geschaft", 

jak powiedział jeden amerykański Nie- 
miec, czy niemiecki Amerykanin. | oto 
w Salamance został zawarty układ pomię: 
dzy Trzecią Rzeszą a gen. Franco, na 
podstawie którego większość rudy żelaz- 
nej z zagłębia Bilbao przeznaczona jest 
dla Niemiec. Anglia i Francja nada! nie 
mogą liczyć na te dostawy, pomimo że 
oba te kraje posiadają odnośne kon- 
trakty. 2 

Nowa umowa niemiecko-hiszpanska, 
która stanowi jakoby modyfikację i do- 
pełnienie traktału handlowego zawartego 
w roku 1926, obejmuje nie tylko rudy, ale   

w ogóle wszystkie stosunki gospodarcze 
pomiędzy Niemcami a tą częścią Hiszpa- 
nii, kłóra znajduje się w posiadaniu rzą- 
du nowego. 

Jeszcze parę tygodni temu mówiono 
wiele o tym, że gen. Franco ma już do: 
syć tego „włosko-niemieckiego jarzma” 
I że radby był się z niego wyzwolić. Oka 
zało się ło jednak niemożliwe i obecna 
umowa zawarła z Niemcami dowodzi, że 
Franco na razie przynajmniej skapitulo- 
wał. Jest fo niewąfpliwie triumf niemiec- 
kiej dyplomacji i umiejętności przewidy- 
wania wypadków poiltycznych. A może 
tylko „podniesienia głosu” w pewnej 
chwili. 

W każdym razie w najbliższej przy- 
szłości huły niemieckie zaczną sprawniej 
pracować nad przerabianiem hiszpańskich 
rud na stal, z której następnie w nie 
mieckich fabrykach wyrabiane będą ma- 
szyny, obrabiarki i narzędzia dla tej sa- 
mej Hiszpanii. A „czterolaika“ otrzymała 
nową fransfuzję krwi. 

T. M. S. 

S$zwajcaerscy weteramó 

  

W fych dniach nad jeziorem Lugano w Szwajcarii odbył» się wielka parada wojskowa. Na zdjęcu — szereg siwobrodych 
wełeranów szwajcarskich, którzy wzięli udział w paradzie. 

SEZZEZZZWCHE CREDO TRE RZE RETNRCOWA OPAT SS O V ATR TS TSO IT IS LT RSS STS 
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Gorączka i jej celowość 

Już Hippokrates na 400 lat przed 
Chrysłusem twierdził, że gorączka przy- 
nosi korzyść choremu organizmowi. Dzi- 
slaj w medycynie, po długim okresie, w 
kiórym uważano gorączkę zasadniczo ja- 
ko szkodliwą dla organizmu, zwyciężył 
pogląd zbilżony do poglądu Hippokra- 
fesa. Do takiej zmiany w poglądach na 
celowość gorączki doprowadziły nowo- 
czesne badania i obserwacje nad bakte- 
rlami I ich działaniem w organizmie 
ludzkim. 

Przekonano się, że podwyższona tem- 
peraiura jest wynikiem walki, jaką stacza- 
Ją w organizmie chorego t. zw. antitok- 
syny z toksynami, f. j. z produktem dzia 
lalności bakterii chorobowych. Na pod- 
sławie tych obserwacji doszli lekarze da 
przekonania, że właściwie zwalczanie go- 

rączki a priori i przerywanie jej za po- 
mocą podawania choremu fenacetyny, an 
fipiryny, salipiryny etc nie jest celowe i 
właściwe, gdyż środki te nie oddziały- 
wują bezpośrednio na samą chorobę i jej 
zarazki, lecz tylko na anfifoksyny. Dzia- 
łają więc raczej niekorzystnie. 

Najnowsze załem wskazania medycz- 
ne ograniczają się do stosowania środ- 
ków antigorączkowych tylko w przypad- 
kach bardzo wysokiej gorączki, od 40 
słopni i wyżej, która zagraża sama przez 
się niektórym organom  wewnętrznym 
I ich funkcjonowaniu. 

Axal Manthe po raz pierwszy 
w życiu przed mikrofonem 
Z Londynu donoszą, iż pisarz szwedzki 

i lekarz Axel Munthe, którego dzieło p. t. 

„Księga z San Miehele* zyskało rozgłos świa 

towy, wystąpi w tych dniach przed mikro- 
fenem brytyjskiego radia. A. Manthe wy- 

g!esi przemówienie p. t. „Spojrzenie wstecz”. 
jędzie to pierwszy występ znakomilego pi- 

sarza przed mikrofonem radiowym. 

Nowy typ samolotu 
BERLIN. Ostaihnio zakłady 

nlera w Friedrichshafen wykończyły no 
wy typ 4-mołorowego samolołu długo- 
dystansowego. Samolof ten ma 26 mir. 
'dł., rozpiętość jego skrzydeł wynosi 36 
mtr., wysokość 5,77 mir., każdy z moto 
rów ma 600 koni parowych. Mimo du- 

łych rozmiarów samolot ten ma być nad 
zwyczajnie szybki. Największa jego szyb 

kość wynosi 380 km. ma godzinę. 

Dor--   

walka z faiszerzami 
iistów wielkich ludzi 
W Nowym Jorku władze policyjne wpad 

ły na trop szajki kombinatorów, która zaj 

n:owała się naśladownietwem listów sław- 

zych i wielkich ludzi. Członkowie szajki 

składali się z nauczycieli, studentów i kilku 

zeolnych inżynierów. Zadaniem ich było pad 

| rabianie i fabrykowanie listów Napoleona, 

Lincolna, ks. Windsoru, Mussoliniego i in- 

nych wielkości. Do pracy swej przystępowa- 

I z dużym poczuciem dokładności historycz- 
nej i wierności charakteru i stylu pisma. — 

„Niezwykłą wprawę osiągnęła szajka w kom 

porowaniu listów miłosnych Napoleona. Co 

tydzień w zakonspirowanej pracowni inž. 

Harrisona przy Wall street wychodziły tuzi 
ny foliałów i manuskryptów pochodzących 

o' największych władców świata, mężów sta 

mu, polityków i wodzów. Listy znajdowały 

chętny zbyt na prywatnych rynku wśród 

aniykwariuszy i zamiłowanych zbieraczy. 

Zarobki, jakie z tego tytułu ciągnęli spry- 

tiarze były bardzo pokaźne, skoro się zważy, 

że za jeden list miłosny Bonapartego zażą 

dano okało 150 dolarów. 

Tysiące osób w amerykańskich kołach 

zbieraczy i szperaczy przeszłości posiada li 

śty, które dalekie są od oryginałów. 

Wiadomość o wykryciu bandy wywołała 
również w kołach muzealnych silne wraże- 

nie, gdyż niejednokrotnie zdarzały się pro 

pczycje zamiany cennych rękopisów na 

mriej wartościowe, lecz oryginalne zbiory 

muzealne. 

Szajka inż. Harrisona nie tak szybko 

znalazłaby się w więzieniu, gdyby nie inter 

wencja rodziny wielkiego prezydenta Abraha 

ma Lincolna, która stanowczo zakwestiono 

wała autentyczność pewnego listu prywatne 

go. Przeprowadzone mozolnie śledztwo i po 

szukiwania zostały uwieńczone pomyślnym 

rezultatem. 

- 

Z ksiąžek pochodzi 
Inteligencja narodu. 

A. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wilno, Jagisilośska 16 „3 

Czytelnia Nowości 3 
Wielki wybór książek 

Mowości, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne 
YYTYYYYYYYYYYTYYTYYYYYTYYYYTYYYYYYTYTYYYTYY   

Krwawy bunt w wię- 
zieniu rumuńskim 
W jednym z największych więzień ru- 

muńskich Targul Ocna wybuchł 27 bm. 

bunf. Więźniowie zabarykadowali się we 

wspólnej sali, wypowiadając posłuszeńst 

wo władzom więziennym. W chwili gdy 

bunt przybierać zaczął poważniejsze roz- 

miary sprowadzono całą straż więzienia 

na pomoc. Więźniowie jednak nadal sta- 

wiali opór | nie usłuchali rozkazu opusz- 

czenia sali. Posypały się wówczas liczne 

sirzały, od których jeden z więźniów zgł- 

nął, a wielu odniosło ciężkie rany. Po- 
rządek został siłą przywrócony, więźnio- 

wie zaś osadzeni w pojedyńczych celach. 

Interwencje Żydów 
w sprawie próby wprowadze- 

nia ghetta na jarmarkach 
Jedną ze spraw bardziej aktualnych 

stała się sprawa „„ghelła” na jarmarkach 
uderzająca silnie w interesy handlu ży- 
dowskiego. Polega ona fym, że na tar- 
gach czy jarmarkach wytworzyła się wy- 
raźna „linia podziału” między częścią 
polską, a częścią żydowską, przy czym wy 
raźne jest dążenie straganiarzy chrześci- 

jan w kierunku skłonienia kupujących do 

czynienia zakupów wyłącznie w części 

polskiej. 
Jak donosi mianowicie prasa żydow- 

ska w powyższej sprawie interweniował 

również p. poseł dr Sommerstein, u p. 

premiera gen. Składkowskiego. 

W odpowiedzi na interwencję p. pre- 

mier oświadczył, że nie dopuści do 

„ghe'!a” na rynkach i jarmarkach. Magi- 

strat w Kaliszu będzie rozdzielał sklepy 

i stragany według kolejności zgłoszonych 

podań. P. premier zapewnił również, że 

podjęte będą wszelkie kroki, przeciwko 

pikietom przy sklepach żydowskich i prze 

ciwko wszelkim próbom  feroryzowania 
chrześcijan, kupujących u Żydów. 

Jednocześnie Żydowska Agencja Te- 

legraliczna donosi: 

Sekrełariat Żydowskiego Koła Parla- 

maniarnego komunikuje w związku z usu 
nięciem slraganiarzy żydowskich w Kali- 
szu, że poseł dr Sommerstein interwenio- 

wał w piątek u p. wiceministra spraw 
wewnętrznych Paciorkowskiego. 

| Arbeiłer Bewegung, 

    

Proces przywódców Str. Narodowego v' Łodzi 
W Sądzie Okręgowym w Łodzi od- ; 

będzie się proces wyfoczony przez 
urząd prokuratorski przywódcom Sir. Na- 
rodowego w Łodzi, a mianowicie: adw. | 
Kazimierzowi Kowalskiemu prezesowi za- 

rządu okręgowego Sir. Narodowego oraz 
Antoniemu Czernikowi b. radnemu, któ- 
rym zarzuca się publiczne pochwalenie 
zbrodni na posiedzeniu rozwiązanej Ra' 

dy Miejskiej. 

Starania o ułaskawienie członków NSDAB 
Do ceniralnych władz prokuratorskich 

w Warszawie wpłynęły podania obroń- 
ców 97 członków National Sołzialistische 

którzy za działal- 
ność wywrołową na Górnym Śląsku ska- 
zani zosłali na karę do 3 lat więzienia. 

Większość ze skazanych odbyła już dwie 
trzecie wymierzonej kary, wobec czego 

wszczęło słarania o przedterminowe ich 
zwolnienie oraz zmniejszenie kar pozo- 

stałym skazanym. 

Wykrycie „hotelu komunistów" 
w Warszawie 

Akcja policji w Warszawie, mająca na 
celu sparaliżowanie przygotowań komu- 
nistów do obchodu „dnia antywojenne- 
go” trwa w dalszym ciągu i przynosi co- 
raz więcej aresztowań. 

W ciągu nocy ub. przeprowadzono w 
dzielnicy północnej przeszło 20 rewizyj. 
W wyniku ujawnienia kompromiłujących 
małeriałów nastąpiły aresztowania. Zatrzy 
mano wywrofowców: Izraela RaNówskie- 

da, Mindla Wukelwelta, Alfera Szulma* 
na, Salomona Przypuskiego, Regina To- 
ma, Złatę Wedmajster, Cyrlę Szerman, 

Helenę Piwowarczyk i Juliusza iRdigera. 

W czasie poszukiwań, zdemaskowano 

przy ul. Wroniej 64 połajemny hotel, 

przeznaczony tylko dła komunistów, Za- 
łrzymywali się w nim przybywający do 
Warszawy z prowincji wywrołowcy. Wła- 

go, Mojżesza Cykiera, Nałana Rubenfel- : ściciela hotelu osadzono w areszcie. 

Mesmia Gorczyńska 
przeciw zarządowi miejskiemu Warszawy 
Adwokai, występujący w Imieniu Marii 

Garczyńskiej, która kiłka miesięcy temu 
uległa wypadkowi autobusowemu, wszczął 
pertraktacje z władzami miejskimi w spra 
wie polubownego załatwienia sporu o 
odszkodowanie. W najbliższych dniach 
artystka będzie ponownie poddana kon: ' 

  

į 

sulłacji specjalistów-lekarzy, którzy orzek- 
ną w jakim stopniu ufraciła zdolności za” 
robkowe. O ile Zarząd miejski nie za- 

akcepłuje warunków p. Gorczyńskiej spra 
wa znajdzie się we wrześniu na wokan- 

dzie sądowej. 

Skazanie oszukańczego b. dyrektora banku 
Przed Sądem Apelacyjnym w Krako- 

wie foczyła się rozprawa przeciw Józe- 

fowi Mefzgerowi, b. dyrekiorowi Banku 
Przemysłowego I b. prokurentowi banku 
we Lwowie, oskarżonemu o usiłowanie 
wyłudzenia przy pomocy fałszywych kwi- 

tów w filmie „Solvay“ w Borku Fałęckim 
ofiary zł 500 na walkę z gruźlicą. W. 
pierwszej Instancji Mefzger skazany zó- 

stał na 2 lata więzienia. Sąd Apelacyjny 

po przeprowadzeniu rozprawy — wyrok 

zatwierdził. 

Adorator zastrzelił dwuch konkurentów 
L zranit ukochemes 

W Piaskach Wielkich pod Krakowem 
doszło do sprzeczki pomiędzy Itzema 

młodymi ludźmi, starającymi się o rękę 
20-letniej Olgi Hoydównej, — w czasie 
sprzeczki 21-letni Józef Nowak z Piasków | 

wysirzałem z rewolweru położył trupem — 
23-leiniego Stanisława Luranca z Krzesz0- | 

wicz, ciężko zranił 25-lefniego Rudolfa 
Górę z Golkowic, oraz lżej zranił Olgę 
Hoydównę. Rannych przewieziono do 
szpitała. Stan Góry jest beznadziejny. 
Sprawca oddał się dobrowolnie w ręce 
policji I został odstawiony do aresztu 

w Krakowie. z 

17 osób pogryzionych przez wściekłe psy 
"ŁÓDŹ, 29.7. (ATEJ]. Na lefnisku pod 

Łodzłą, Wiśniowa Góra, zdarzył się wy- 

padek pokąsania przez wściekłego psa 

16-1u osób. Ponieważ przed kilku dniami 

ujawnione wypadek wścieklizny w letnis 

ku Podębina, przeto władze saniłarme za- 

rządziły niezwłoczne wytępienie wszyst 

DEDE DT TPS 
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į NADAJE CERZĘ PANI ŠWIE- 
ŻOŚĆ | POWAB MŁODOŚCI. 
JEST ON NAJPEWNIĘJSZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM 
URODY I POWODZENIA.   
  

Bilet wizytowy 
na plecach 

Na ulicach Budapesztu w oslalnich dniach 

lipca pojawił się elegancko ubran$ męż 

na. Za wytwornym cudzoziemcem podążała 

clbrzymia rzesza publiczności, śmiejąca się 

i Gowcipkująca z przybysza. Przyczyną tego 

śmiechu była znacznych rozmiarów tablica 

umieszczona na plecach szykownego cudzo 

ziemca. Tekst jej brzmiał następująco: — 

„Nazywam się Hender Szerul. Przyjechałem 

z Tirany. Znam tylko język albański i pro 

sżę o ułatwienie mojej misji. Niech żyją klu 

by kawalerów'. Przy pomocy miejscowego 

konsula wyszło ma jaw, że Hender Szerul 

przebywa w podróży dookoła świata w celu 

propagowania klubu kawalerów. W Tiranie 

wytworny cudzoziemiec zajmuje stanowiska 

przewodniczącego klubu, liczącego 30 człon 

ków. 

Ostalnie walne zebranie poleciło mu udać 

66 w podróż do państw europejskich, ce- 

lem krzewienia doniosłej idei łączenia się w 

  

   

  
  klubach kawalerskich.   

kich psów na ierenie gminy Brójce w 
pow. łódzkim. Ponadto zarządzono ob- 
serwację nad wszystkimł zwierzęjśmi, któ- 
re mogą ulec wodowsirętowi. 

W Zwakowie pod Tychami pojawił 

się na ferenie wsi wściekły pies, który 
pokąsał miejscowe psy, a następnie po- 
gryzł i6-lefniego Anieniego Pająka. Cho 

rego psa zasfrzelono a pokąsanego chłop 
ca oddano natychmiast da szpitala, gdzie 
poddano go ochronnemu szczepieniu. Ze 
względu na fo, że pies wściekły graso- 
wał dłuższy czas w miejscowości, miesz- 
kańcy powysirzeliwali wszystkie psy. 

Najmłodszy pilot Е 

šwiata 
Agencja „Echo* podaje: Najmłodszym pi- 

łotem na Świecie jest zapewne f2-letni*Ed- 

wsrd Sommers, syn zawiadowcy porłu lot- 

niczego w Detroyt w Stanach Zjednoczo- 

nych. Młody pilot zdawał swój egzamin lot- 

  

nie w warunkach niezwykłych. Mianowi- 

  

  

cie w czasie przelotu samoloiu pasażerskie- 

ga zemdlał pilot samolotu, pasażerów ogar- 

ręła panika, samolot zaś dostal się w korko. 

ciąg 12-letni Sommers, nie tracąc przytom- 

ności umysłu, przedostał się do kabiny pilo- 

ta ratując samolot i pasażerów od niechyh- 

nej śmierci. W uznaniu niezwykłej odwagi, 

i przytomności umysłu chłopca został on 

dopuszczony wyjątkowo do oficjalnych egza 

inów piłotażu, który zdał celująco, stając 

się tym samym najmłodszym pilotem Sta- 

nćw Zjednoczonych i zapewne też — całego 

świata. 12-letni pilot uskarża się jednak na 

,bezrobocie”... gdyż żadne towarzystwo lot- 

  

nicze nie chce go dotąd zai żować na 

slałe. 

  

TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Chmielna 31 Warszawa 

Ola -pp. czytelników „Kurjera Wileńsk.” 
РЕ 15% rabatu



Tysiąc dziwięćseł siedemdziesiąt osiem. 
Tyle małżeństw zawarło w Wilnie w r 
1935 — m. 1978 pań i tyleż osobinków 
rodzaju męskiego słanęło na ślubnym ko 
biercu. 

KONTYNGENTEM PANÓW 

wyznaczonym przz los na łen rok musiały 
się podzielić panny, jak zwykle, z wdo- 
wami i rozwódkami. Wydało się zamąż 
70 wdów i 194 rozwódki. Na tęże samą 
liczbę zwolenników złotych kajdan było 
wdowców 131 i rozwodników 200. Po- 
równanie tych pozycyj wydaje się świad- 
czyć, że rozwódki i rozwodnicy mają mn. 
więcej jednakowe szanse wsłąpienia po- 
włórnie w zwięzki małżeńskie, Inaczej nie 
co przedstawia się sprawa z wdowami. 
Wdowcy rzadziej pozostają samotni po 
stracie swych towarzyszek. 

Jak się 

MIESZAŁY STANY CYWILNE 

małżonków? Panny (było ich 1714) zagar: 
nęły sobie 1488 kawalerów, 86 wdowców 
i aż 140 rozwodników. Wdowy (70) kon: 
łentowały się 30 kawalerami, pocieszyły 
nafomiast aż 28 wdowców i 12 rozwod- 
hików. Rozwódki (194) leciały przeważ- 
nie na kawalerów. Zainkasowały aż 129 
łych młodzieniaszków bez doświadcze- 
nia, pojęty zaś tylko 17 wdowców i 48 
rozwodników. 

Jeżeli chodzi o wiek małżonków, to 

NAJWIĘCEJ SKORYCH DO ŻENIACZKI 

mężczyzn było w wieku lat 25 do 30 
To był kryzysowy czas aż dla 731 panów 

  
na cyłowaną wyżej liczbę sładeł. W wie: | 
ku od 30 do 40 lat ożeniło się 527 mło- 
dzieńców, w wieku od 50 do 60 jeszcze 
58 i po 60-ice aż 24-ch, przy czym dwaj 
z tych ostatnich poślubili damy poniżej 
30-iki i tylko jeden w wieku mniej 
więcej równym swojemu, to zn. po 60-tce 

Przed rokiem 20-m swego życia wsłą 
piło w związki małżeńskie 13 żółłodzia” 
bów, przy czym fylko 4 pojęło rówieśni 
ce, reszta (o młodości, młodości!) wolała 
starsze. 

Jeżeli chodzi o 

WIEK DAM, 

jo „konientowały” się one skromniejszy- 
mi cyframi. Najchętniej były brane w wie 
ku od 20 do 25 lat (670) i od 25 do 30 

łat (632). Między trzydziestką a człerdzie-, 
stką wydało się jednak jeszcze aż 443 

  

niewiast, po czym następuje katastrofalny | 
spadek: 89 między 40-ką a 50-ką i 20 | 
przed 60-iką. Po 60-ice była tylko jedna į 
„panna młoda”. I tak dobrze! 

Przed 2044 wiosenką życia  „prze- 
padło” aż 123, przy czym 2 z tych pącz- 
ków uszczknęli „młodzieńcy” dochodzą- 
cy do 50+ki... 

  

W JAKICH ORESACH ROKU 

Hymen zbierał największe swe żni- 
wo? Ktoby myślał? Październik i listopad, 
Że jesień jest najniebezpieczniejszą porą 
roku dla kawalerów wiejskich, o tym by 
ło wiadomo. Ale czemu mieszczuchom 

  

„KURJER WILEŃSKI* 31 VII 1937 

Нагсе liymenu w Wilnie 
o iej porze pilno? Okazuje się, że i w 
mieście miło jesł rozpalić ognisko domo- 
we przed zimą Poza tym dosyć urodzaj 

j ny na małżeństwa były luty (przed po- 
stem!) oraz czerwiec (dlaczego?). 

Najmniej małżeństw zawarło w stycz 

niu (lak zimno!) i w maju (popularny 
przesąd, że małżeństwa zawarłe w maju 
będa nieszczęśliwe). 

Oto są niektóre cyfry z „Rocznika Sta 

łysłycznego Wilna 1935”. Pracę tę można 
palecić wszystkim. Jak widać, mogą zna 
Iežė w niej material do  refleksyj na- 
weł ludzie, zdawałoby się tak dalecy od 
wszelkich cyfe, jak zakochani. (к.). 

  

Nowe budowle przy ul.Mickiewicza 
Roboty przy budowie gmachów PKO | 

przy ul. Mickiewicza weszły już w koń- 
cowe stadium. Oba gmachy prezenłto- 
wać się będą b. okazale i ze względu 
na swe położenie przy pryncypalnej uli: 
cy miasta, jak również ze względu na 
swój styl architektoniczny, stanowić będą 
cenny nabytek urbanistyczny. 

Większość robół skupia się obecnie 
przy  wykańczaniu sali operacyjnej, w 
większym budynku. Sala ła otrzyma mo- 
zaikową posadzkę. Jak się dowiadujemy 
prof. Śleńdziński przygołowuje na głów 
nej šcanie 7 metrowej długości fryz, apo 
teozujący oszczędność i pracę. Będzie to 
arłysłyczne piękne i cenne dzieło, które 
w niemałym słopniu przyczyni się do 
podniesienia estetycznych walorów no 

wobudującego się gmachu. 
Również gorączkowe roboły odbywa 

ją się obecnie przy budowie schodów 
wejściowych, które wyłożone zostaną 
marmurem. 

Jeżeli chodzi o rozplanowanie insty: 
łucyj, to pierwsze dwa piętra zajmie 
PKO, dwa zaś pozosłałe górne zarezer 

        -| ZGRUBIENIA SKÓRY Sa. kaulo KD 

wowała dla siebie Izba Kontroli Pań 
stwowej. 

W drugim gmachu, położonym bliżej 
cukierni Sziraila, mieścić się będą biura 
„Orbisu” i księgarni „Gebethnera i Wol- 

fa", oraz mieszkania dla pracowników ad 
ministracji PKO i ich rodzin, 

Roboty prowadzi firma Łempicki S.A., 
znana z 5-letniej pracy nad resłauracją 
Bazyliki wileńskiej. Firma ta zatrudnia na 
robołach około 100 bezrobotnych. 

Całość budowy 
być zakończona 

NA 15 LISTOPADA. 

Agendy swe w nowej siedzibie PKO 
zamierza uruchomić dopiero w grudniu. 

gmachów PKO ma 

BUDOWA GMACHU BANKU GOSPO- 
DARSTWA KRAJOWEGO. 

W początkach .sierpnia zamierzone 
jesf obok gmachów PKO rozpoczęcie bu 
dowy gmachu Banku Gospodarstwa Kra 
'owego. Nowy gmach w swym słylu i at: 
chitekturze całkowicie zostanie zharmo- 
nizowany i dosłosowany do ołoczenia. 

Roboły przy budowie nowego gma 
chu prowadzić będzie firma „Giedrojć” 
przy współudziale firmy „Lempicki S.A.". 

Nowe gmachy zaopatrzone zosłały w 
schrony podziemne przeciwlotnicze i prze 

ciwgazowe. Schrony le są tak duże, że w 
razie konieczności będzie mogło w nich 
odbywać się nawet normalne urzędowa 

nie. 

  

Szukana imieszikamóia, 
śmresńierrm ma KOĆOCEGŃCI..- 

Biała kartka na płocie. Kawałek wy- 

gó!kłego papieru na drzewie. „Pokój do wy- 

najęcia". „Wolne mieszkanie”, Szafa do 

sprzedania”. „Rasowe jamniki”. „Doskonała 

chiromantka” i L. p. 

Wilno pełne jest takich rozmaitych kar- 

jek, które nie upiększają naszego miasta, 

mle przypominają zapadłą jakąś Pipidówkę, 
w której wszystkie sprawy załatwiane są 

na ulicy. 

Z tych białych kartek Wilno słynie. Sły- 

nie ona również i z tege, że na tych kartkach 

najczęściej wypisane są dziwolągi, nie mają- 

te nie wspólnego z językiem polskim. 

Najwyższy czas, żeby władze administra- 

tyjne zabroniły nalepiać na drzewach i par- 

kanach tego rodzaju ogłoszeń. 

Jeżeli ktoś chce „wydać pokój”, czy sprze- 

fiać jamnika, to powinien podać ogłoszenie 

« gazecie, tak, jak to się praktykuje na 

całym świecie. 

U nas jest tak, że chcąc wynająć miesz- 

karie czy pokój, trzeba włóczyć się całymi 

dniami na ulicach z głową zadartą i szukać 

kartek z adresami, wpisując je skrzętnie do 

noiesu, a potem dopiero zwiedzać i zawie- 

rać znajomości z panami właścicielami. 

Szukanie mieszkań nie należy do przy- 

jemności. Na każdym kroku rozczarowa- 

nie. 

Na drzewie wyraźnie jest napisane, że 

pokój do wynajęcia ze wszelkimi wygoda- 
mi i z niekrępującym wejściem. Okazuje się 

jednak, że chcąc trafić do pokoju trzeba 

przejść przez kuchnię, a potem przez pokój 

sypialny pani domu. Nie wiem, czy to się 

nazywa wejście niekrępujące. 

  

Podobnież jest najczęściej z wygodami. 

Pod tym słowem trzeba w Wilnie rozumieć; 

że pokój posiada cztery ściany i jedno okno, 

a „wygody”* znajdują się na podwórku — 

Yiuez u dozorce 

  

Wilno posiada stosunkowo bardzo mało 

wygodnych mieszkań. Są to najczęściej og 

romne har / po 5—6 pokoi ze źle usta- 

wionymi piecami, które nie grzeją a dymią. 

Sytuacja jednak z roku na rok poprawia 

   

  

się. Przybywać zaczyna coraz więcj nowo- 

tzesnych domków. Rosną nowe kamieniczki 

na Z 

ul 
   

  

rzyńcu. Powstają nowe domki przy 

Zakretowej i na Ma 

  

ej Pohulance. Może 

więc w przyszłości nie Irzeba będzie narze- 

kać 

Chcę jednak wrócić da tych sławetnych 

kartek na drzewach i płołach. 

Ktoś chce wydać mieszkanie. Ktoś prag- 
   

"ie odnająć pokój z utrzymaniem czy też 

bz, to zanim zdecyduje się wprowadzić no-   

wego lokatora, musi koniecznie przeprowa- 

dzić cały wywiad. Musi się dowiedzieć „kto 

będzie przychodził”, „jakie to będzie towa- 

rzystwo” i czy nie chrapię przypadkiem w 

nocy? 

Nie wiem dlaczego o te wszystkie rzeczy 

nikt nikogo nie pyta w innych miastach. 

Taki Pozsań może być tutaj przykładem. 

Tam dobry lokator to ten, który regularnie 

płaci komorne. 

Nie bez znaczenia są tutaj oczywiście 

względy kulturalne i wzajemne zaufanie. A 

leraz o jeszcze jednej uwadze. 

Przeżywamy istotną plagę fotografowania 

na ulicach. Na każdym rogu uliey*stoją pa- 

nawie z leicami i pstrykają. Chee-czy nie 

tłce ktoś się fotografować — wszystko jed- 

no. Niektórzy są uprzejmi i pytają czy „pani 

pezwoli sfiknowač się“, ale są i natretni. 

Przed trzema czy dwoma laty nie wolno 

było wogóle mikomu fotografować na 

ulicach Wiłna. Istniał zakaz fotografowania 

domów i ulic, a teraz widocznie sprawa la 

straciła na swym znaczeniu. Może to i dob- 

rze. że się nikogo nie krępuje, ale jeżeli cho- 

dzi o tych panów filmowców, to doprawdy 

nie można dłużej wytrzymać. Nie należy to 

do przyjemności kiwać każdemu głową, że 

się nie życzy być eliimowanym, ałbo ma-   thać ręką, żeby nie psuł pan fotograf kliszy. 

Warszawa plagę tę już przeżyła. Przeży- i 

wa to już Zakopane i inne miejscowości wy- 

poczynkowo wycieczkowe, ale Wilnio nie . 

może jakoś otrząsnąć się. Z każdym dniem 

staje się coraz gorzej. Fotografów 

więcej. Okupowana została ul. A. 

    

  

est coraz 

lickiewi- 

tza, rozstawiono szlafetę fotografów na ul. 

Zamkowej. Znaleźli się oni nawet na Pohn- 

lance. Słowem wszędzie. Gdzie tylko czło- 

wiek się nie ruszy — to wszędzie czyłia apa- 

tat fotograficzny. 

Najwyższy czas, żeby starostwo grodzkie 

„wypowiedziało się* w tej sprawie. Mam 

wiażenie, że coś niecoś do powiedzenia mią- 

   

lyby tutaj również urzędy skarbowe i zawo- 

dowy związek fotografów. 

Wiem, że w Zakopane 

  

z wydana zoslała 

kcncesja i na tym koniec. Tam filmują tyl- 

ko cj, którzy mają s 

b'erstiwa, ale nie ka 

marzy. 

   
   
ecjalne opaski przedsię: 

żdy komu tylko się za- 

Powiedzmy, że z punktu widzenia zarob- 

Dziś w „ZACISZU" 
BEV*FIS duelu tanecznego 

BE EAWERECER 

    

kowania nie należałoby może dążyć do tego, 

żeby skasować zupełnie fotografów, ałe trze- 

ba te rzeczy unormować i ustalić pewne 

punkty. Ustalenie takich punktów nie na- 

sunęłoby zbytnich trudności. Chcielibyśmy 

bardzo, żeby powyższą sprawą zainteresował 

się w Wilnie Zw. Prop. Tur., który powinien 

mieć w tej sprawie głos doradczy. 
J. Nieciecki. 

  

  

kir=jer Sportowy 

Sezon bokserski nadchodzi 
W związku z nachodzącym sezonem 

bokserskim, Okręgowy Ośrodek WF. — 
Wiino organizuje kurs bokserski dla po- 
czątkujących na sali Ośrodka. 

Warunki przyjęcia: 
1) Przekroczonych 16 lat. 
2) Wykazanie się dobrym stanem zdro 

wia (badanie bezpłatne udziela Poradnia 
Sportowo Lekarska Okręgowego Ośrod 
ka WF ul. Wielka 46). 

3) Podporządkowanie się przepisom 
obowiązującym w Okręgowym Ośrodku 
WF. — Wilno i przestrzeganie zarządzeń 
instruktora. 

4) Zezwolenie rodziców 
kunów. 

5) Zaprawa i ćwiczenia bezpłatne, po 

Rewizyta u 
Młodzież Centralnego Instytutu Wy- 

chowania Fizycznego i grono wychowaw- 
ców fizycznych w pierwszych dniach sier 
pnia zamierza zorganizować ciekawą wy 
cieczkę do Rumunii, Jugosławii, Węgier i 
Austrii, Wycieczka liczyć będzie 60 osób. 
Trwać ona będzie cały miesiąc. Na czele 
wycieczki słanie były dyrektor Centralne- 

lub  opie- 

„w tygodniu 

uprzednim cpłaceniu legiłymacji upraw- 
niającej do korzystanie z treningów w 
wysokości 50 gr. x 

6) Kurs rozpoczyna się dnia 3 sierpnia 
1937 roku i odbywać się będzie dwa razy 

we włorki i czwartki od 
godz. 18—20-ej. 

Czas trwania kursu 6 tygodni. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
Okręgowy Ośrodek WF. — Wilno ul. 
Ludwisarka 4, każdego dnia oprócz 
świąt od godz. 9—15-ej. 

Dopuszczalna ilość zgłoszeń na pierw 
szy turnus 30 osób. : 4 

Zamknięcie zapisów dnia 2 sierpnia 
1937 roku. 

ks. Michała 
go Instytutu Wychowania Fizycznego płk. 
dr. Gilewicz. Wśród uczestników wyciecz 
ki nie zabraknie również wilnian. Poje- 
dzie m. in. prof. Niewiadomski. 

Młodzież polska w Rumunii rewizyto- 
wać będzie ks. Michała, który jest człon- 
kiem honorowym Ceniralnego Instytutu 
Wychowania Fizycznego. 

Co będzie z Białymstokiem?... 
Polski Związek Lekkoatletyczny wysto 

sował do Państwowego Urzędu Wycho 
wania Fizycznego list z propozycją, by 
pozostawić nadał w Białymstoku samo 
dzielny okręg lekkoatletyczny. Wiemy 
bardzo dobrze, że Białystok zaczął pro- 
Iestowač i nie chciał zgodzić się, żeby 
pod względem organizacyjnym należeć 
do Wilna. Białosłoczanie zorganizowali 
wiec prołesłacyjny. Posypały się przmó- 
wienia. Słowem wychodzili z założenia, 
że dzieje się im krzywda i dlałego zwró- 
cili się z prośbą do' Warszawy o colnię- 
cie poprzedniego postanowienia.   

Obecnie jesłeśmy właśnie w okresie 
licznych rozważań i komentarzy. Jak 
osłatnio załatwiona zostanie ia sprawa, 
trudno jest przewidzieć, 

Białystok twierdzi, że z chwilą przy 
dzielenia do Wilna sport białostocki stra 
ci na swej wartości, a Wilno powiada, że 
żadne ło szczęście mieć obowiązki opie 
kowania się nad zawodnikami a często 
i nad organizałorami życia sporiowego 
Białegostoku. 

Temat ten w najbliższych dniach omó: 
wimy szczegółowo. 

J. Jędrzejewska przyjedzie do W'Ina 
Po powrocie z Ameryki ma przyje- 

chać do Wiłna najlepsza tenisistka Polski 
ladwiga Jędrzejowska. Przyjazd jej nastą- 
pi w połowie września Jędrzejowska 
w Wilnie wezmie udział w turnieju pro- 
pagandowym. Nie może być mowy oczy- 
wiście, żeby Jędrzejowska mogła znaleść 
w Wilnie jakąś rywalkę. Powtarzamy 

więc, że Jędrzejowska do Wilna sprowa- 
dzona będzie w celu pokazania jak fak- 
fycznie frzeba grać w fenisa. Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że słynna te- 
nlsistka powitana zostanie w Wilnie eniu 

zjastycznie. Mecze pokazowe odbędą się 
na kortach przy ul. Dąbrowskiego. Bar 
dzo możliwe, że w fym samym czasie do 
Wilna przyjedzie również któryś z wybit- 
niejszych graczy polskich. Żyjmy więc 
nadzieją, że przynajmniej we wrześniu 
będziemy mogli chociaż raz wybrać się 
w tym roku na korty tenisowe. Sezon jest 
tak beznadziejnie pusty, że w porówna 
niu z poprzednimi, pobity został całko- 
wicie rekord bezradności władz teniso- 
wych Wlina. 

Z życia kolarzy wileńskich 
Kolarze wileńscy na ostatnim zebraniu 

zarządu Wileńskiego Towarzystwa Cykli- 
stów i Motocyklistów omawiali sprawy 
sporłowe. W połowie sierpnia na prowi- 
zorycznym łorze kolarskim na Pióromon- 
cie mają się odbyć propagandowe za- 
wody torowe. Będzie również zorganizo- 
wany wyścig szosowy do. Podbrodzia. 

Co zaś do wyścigu kolarskiego Wil- 
no—Narocz—Wilno, to postanowiono im 

prezę łę przenieść na rok przyszły, Wy- 

|   šcig ten ma się odbywać rok rocznie w 
konkurencji ogólnopolskiej w dwóch eta 
pach z jednodniowym odpoczynk'em w 
Naroczy. 

W ten sposób Wilno może będzie 
miało przynajmniej jedną poważną im: 
prezę kolarską. Szosa jest doskonała. Wy 
datki organizacyjne nie będą zbyt duże. 
Organizacja tej ciekawej imprezy powin: 
na więc leżeć w zakresie możliwości 
sportu kolarskiego Wilna. 

  

Samobójstwo kierownika działu 
Wileńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej 

Eliasza Jutlkiewicza 
Pozostawił dwa I sty: dn policji i do rodziny 

Wczoraj wśród sier przemysłowo hand 
lowych naszego miasta rozeszła się wiado 
mość o samobójstwie znanego działacza 
gospodarczego, społecznego i politycz 
nego, kierownika jednego z działów izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie Elia- 
sza lutkiewicza. 

Jutkiewicz zastrzelił się w swoim 
| mieszkaniu przy ulicy Kasztanowej 2, po 

zostawiając dwa listy: jeden adresowany 
do policji, którego treść frzymana jest na 
razie przez władze sądowo śledcze w ta 
jemnicy, a drugi do rodziny. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na miej 
sce wypadku udał się współpracownik na 
szego pisma, który ustalił okoliczności to 
warzyszące tragicznej śmierci Jutkiewi- 

cza, 
Desperai zajmował wraz z żoną na 

drugim piętrze kamienicy trzypokojowe 
mieszkanie. Ostainio pani Juikiewiczowa 
przebywała na letnisku w Trokach, gdzie 
mąż jej, Karaim, posiada krewnych. 
Juikiewicz zaś mieszkał w Wilnie sam 
jeden. 

Ludzie dobrze znający  lutkiewicza. 
szczególnie zaś jego krewni, zwrócili u 
wagę na dziwny stan przygnębienia, w 
którym ostatnio przebywał. Dla tego też 
wczoraj wszystkich dobrze znających Jui 
kiewicza zaniepokoiła nieobecność Jut- 

kiewicza, odznaczającego się punktualnoś 
cią w biurze. 

Szukano gs wsządzie I telefonowano, 
lecz nigdzie nie było. Wówczas jeden z   

krewnych udał się do jego mieszkania, 
Drzwi były zamknięte od wewną!rz, lecz 
na dzwonki nikt nie odpowiadał. Nasu* 
nęło to przypuszczenie, że Julkiewiczo 
wi przytrafiło się nieszczęście. Krewny za 

Łądał od dozorcy, by wyłamał drzwi, lecz 
len ostaini znalazł inny sposób przedo 
stania się do mieszkania. 

Przy pomocy drabiny dostał się do 
okna, wybił szybę i otworzywszy okno 
wszedł do wnętrza mieszkania. Zauważył 
na krześle kapelusz właściciela, lecz na 
wołania jego nikt nie odpowiadał. 

Wówczas wszedł do gabinefu, lecz 
nikogo nie zastał. Nie było nikogo rów 
nież w pokoju jadalnym. Dopiero gdy 
wszedł do sypialni, stwierdził, że właści 
ziel mieszkania leży w bieliźnie na wznak 

na łóżku bez oznak życia. W prawej re 
ce ściskał brauning. 

Załarmowano policję i pogotowie, 
lekarz którego stwierdził zgon, przy czym 
orzekł, że śmierć nasiąpiła co najmniej 
przed kilku godzinami. Jutkiewicz sirzelił 
sobie w usta I śmierć nastąpiła momen 
lalnie. 

Jak wynika z opowiadania dczorcy, de 
sperat wrócił do domu o godzinie wpół 
do trzeciej nad ranem. Zawsze wesoły i 
wiłający się uprzejmie z dozorcą, tym ra 
zem sprawiał wrażenie zaabsoibowanege 
tak, że rawef nie odezwał się ani sio- 

wem. 
Koło gocziny frzeciej, t. zn. po upły 

wie pół gouflny po powrocie zamieszka” | smcue=zama 
  

ła w sąsiedziwie majorowa posłyszała od- 
głos strzału rewolwerowego. Obudziła 
służącą. Obie długo nadsłuchiwały, po- 
nieważ jednak było spokojnie, obie po- 

łożyły się z powrotem. Pani majorowa po 

patrzyła wówczas na zegarek. Była do 

kładnie trzecia. Nie ulega wątpliwości, że 

słyszała strzał, który pozbawił Jutkie- 

wicza życia. ` 
Po przybyciu władz sądowo śledczych 

na miejsce wypadku i spisaniu protokółu 

oględzia, zwłoki pozostawiono na miej- 

seu pod opieką krewnych. 

Co do powodów samobójstwa krążą 

rozmaiie wersje. W każdym razie upo- 

ważnieni jesteśmy do stwierdzenia, że sa 

moabójstwo to nle ma nic wspólnego, ani 

|: jego zajęciami zawodowymi, ani z Wi 

leńską lzba Przemystowo Handlową. 
List adresowany do rodziny policja od 

dała pod właściwym adrasem, zaś lisi 

skierowany do wladz śiedczych załęczo 

no do akt sprawy i przekazano do dy: 

pozycji wiceprokuralora na m'asto Wil 

(<). Ro. 

   

    

  

   

      

: Miele © УУ 
prevgotowuje došwiadezony b naucz 
gimn w zakregie programu nowego 

i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 

ski, «matemalyka, fizyka. przyroda. 
przystępna 

do redakcji „Kurjera Wi- 

З * po godz. 730 wiccz lub 

telefonicznie nr 4-84, pakój 45, od 
godz. 11 rano do 7 wiecz. 

uka solidna 
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$9 939-ty abonent 
telefoniczny 

Niadławno został zarejestrowany, jako 
99.999-4y abenent teleloniczny państwo 
wego puaedsiębiorstwa „Polska Poczta, 
Telegzaś i Telefon", p. Maciej Dubrowski, 
drukara z zawodu, zam. w Nieświeżu 
przy ał. Wileńskiej Nr 88, 

ВЫ upamięjnienia tego faktu, świad: 
czącega o rezwoju telefonii w Polsce, Mi 
nisterskęe Poezt i Telegrafów nadesłało 
p. Dubrowskiemu specjalny akt pamiątko 
Wwy araz zwolnilo go od obowiązku uisz- 
czania epłał abonamentowych na prze 
cią pėl roka, 

Osłainio odbyło się w urzędzie po- 
człowo-telekomunikacyjnym Nieśwież uro 
czyste wręczenie aktu pamiątkowego wy- 
różnionemu abonentowi. 

Dła inłommacji należy nadmienić, że 
prócz sieei telefonicznej p. p. „Polska 
Poczia, Telegraf i Telefon", która liczy 
obecnie przeszło 100.000 abonentów, 
istnieje jeszeze w Polsce koncesjonowana 
sieć telefoniczna „Polskiej Akcyjnej Spół- 
ki Telefonieznej“ o zbliżonej ilości abo- 
nenłów. 

Wypadki na torach 
kalejawvch 

Dnia 29 bm. na słacji Sokółka po 
odejściu pociągu nr.771 znaleziono na 
łorze haneulcowego tegoż pociągu Ed- 
warda Półoraka, który odniósł kontuzję 
głowy i ególną. Przyczyna wypadku nie- 
ustalona. Prawdopodobnie jest to wypad 
nięcie a pociągu w biegu, Rannego 
opałrzono w szpitalu miejskim. 

* 

Dnia 36 bm. na st, Wołożyn na torze 
kolejowym przed zwrotnicą wjazdową 
znaleziono zwłoki nieznanego człowieka 
w ubrania koloru khaki z odciętą głową. 
Przyczyna wypadku — prawdopodobnie 
samobójstwo. 

Pomór świń 
w pow. nieświeskim 

Na ferenie nadgranicznej gminy za- 
ostrowieekiej od dłuższego czasu grasuje 
epidemia pomór świn. Dnia 27 bm. w 
sprawie złokalizowania szerzącej się zara- 
zy, przybył na miejsce do Zaostrowiecza 
insp. wojewódzki oraz lekarz powiatowy 
wełerynarii, gdzie w ciągu 2-ch dni obje 
chali ośrodki, w których pomór świń wy* 
stępuje nagminnie. Dotychczas z fundu- 
szów wojewódzkich dokonano szczepień 
1,200 sał. trzody chlewnej. 

EB. KATZ 
lekarz dentysta 
W.-Pohulanka 2 

powrócił. 

WEI" 

Brasław 
— SFALSZOWANE KWITY. Oleszkiewicz 

Stanisław, robotnik, zam. w Opsie, pracując 
w charakterze robotnika dziennego przy dzia 

le drogowym Zarządu Gminnego w Opsie 

w czasło ed 18.V do 20.VIH r. b. sfałszował 

podpisy wójta gminy Milewicza na 2-ch pe- 

kwitowamiaeh szarwarkowych oraz pobrał 

nieprawnie od szeregu osób pieniądze za 

powinnoše) szarwarkowe. Ogólne nadużycia 

sięgają sumy około 200 zł. Oleszkiewicz zo- 

siał zwolnieny z pracy. 

— SAMOBÓJSTWO CHOREGO WIE- 
ŚNIAKA. W dniu 26 bm. w mieszkaniu 
własnym powiesił się Charlampowicz 
Konstanty, laf 53, zam. w Dziśnie. Przy- 
czyną samobójstwa byla nieuleczalna cho 
toba — rak. 

  

  

W miasteczku Jody, gminy tejże, po- 
wiału brasławskiego jest prawosławna 
cerkiew parafialna, były kościół katolicki, 
zabrany przez zaborców moskiewskich 
i dotychczas pomimo usilnych starań lud- 
nošci polsko-ktolickiej miasteczka Jody 
1 okolic, której jest znaczna przewaga 
ilościowa nad ludnością wyznania pra- 
wosławnego, nie zwrócony. 

Kościół ten zosłał wybudowany w ro- 
ku 1754 przez ówczesnego właściciela 
majątku Jody -— Ignacego Łopacińskie- 
go. Po trzecim rozbiorze Polski kościół 
w Jodach pod presją zaborców przemia- 
nowany był na kościół unicki, zaś w roku 
1839, może nawet i później, przekszłał- 
cony na cerkiew prawosławną. 
Struktura architektoniczna byłego kościo* 
ła, obecnie cerkwi, zewnętrzna i wewnę- 

trzna, pomimo dokonanych zmian, jak też 
| pozostałe 3 dzwony, na których roz- 

l myślnie słarano się zatrzeć nadpisy łaciń 
skie i 2 krzyże ocalałe, oraz inne przed- 
mioły i dokumenty archiwalne niezbicie 
świadczą o pierwotnym jej pochodzeniu 

W dniu 25 bm. odnaleziono przypad- 
kowo pod mostem na trakcie Siniawka— 
Kleck w odległości 3 km od Siniaki, zma- 
sakrowane zwłoki. Po dokonaniu oglę- 
dzin zwłok, stwierdzono, że kobieta, jak 
dotąd nieznanego nazwiska, lat około 50 
została zamordowana w bestialski sposób 
l ukryta pod mostem. Na głowie denatki 
znajduje się kilkanaście głębokich ran 
zadanych iępym, ciężkim narzędziem. Śla 
dów ani też dowodów zabójstwa na miej 
scu nie wykryto. -- Zewnętrzny wygląd 
zamordowanej wskazuje na wiejskie po- 

chodzenie. 

Wilejka pow. 
— Prace przygofowawcze do мрго- 

wadzenia ustawy o hodowli bydła. Od- 
był się przegląd buhai w gminie żodzi* 
skiej i wiszniewskiej celem wprowadze- 
nia tam w roku 38 usławy o nadzorze 
nad hodowlą bydła. W czasie przeglądu 
teren gminy wiszniewskiej wykazał wielką 
ilość dobrego materiału hodowlanego. 

Najlepsze okazy dostały premie pie- 
niężne z sum przeznaczonych na ten cel 
przez Izbę Rolniczą oraz samorząd gmin* 
ny i powiatowy. 

Ogółem nagrodzono 15 buhai na 
ogólną sumę 150 zł. W obu gminach 
zakwalifikowano 72 buhaje. Na jednego 
zakwalifikowanego buhaja wypada w 
gminie żodziskiej 100 krów, a w gminie 
wiszniewskiej 82. (WR). 

— SUKCESY OGNISKA 0. M. P. Z WI- 

LEJKI NA OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE W 

WARSZAWIE. Z miejscowego ogniska Orga 

nizacji Młodzieży Pracującej wzięło udział 

w ogólnópolskim zlocie w Warszawie 42 

członków. Zespół ten przed wyjazdem zo- 

stał zaopatrzony w nowe mundury organi. 

zacyjne i prezentował się bardzo dobrze 

Ognisko z Wilejki wzięło udział w poszcze- 

gólnych działach odbytego na zlocie kon- 

kursu, zajmując najlepsze miejsce w ogólnej 

punktacji zespołów. 

I tak w dziale wytwórczości ognisko z 

Wilejki zdobyło wielce zaszczytne pierwsze 

miejsce i dostało nagrodę pieniężną. Wysta- 

wiene przez OMP z Wilejki eksponaty №у- 

robów koszykarskich wzbudziły ogromne ża. 

iateresowanie. 

   

Między innymi pawiłion wilejski zwie- 

  

  dzili minister Kościatkowski,  wiceministet 

Starania © zwrot kościoła 
w Jodach 

  
Dwa tajemnicze morderstwa 

w pow. nieświeskim i wil.-trockim 

  

„„KURFER WILENSKI“ 31 VII 1937 

^ ^ = kałolickim. 
Dotychczas Polacy katolicy korzystali 

z uprzejmości właściciela majątku Jody, 
w którym mieściła się czasowo kaplica. 
Obecnie wymówione zostało prawo ko- 
rzysłania z pomieszczenia dla kaplicy i 
katolicy nie posiadają na miejscu swej 
świątyni, zmuszeni są w_dni świąteczne 

udawać się do kościoła parafialnego w 
Borodzieniczach, oddalonego o 10 km 
drogi, kłóra w porze jesiennej i wiosen- 

nej jest wprost fatalną. 
Nadomiar złego . ludność katolicka 

m-ka Jody i okolic przeważnie jest wiel- 
ce niezamożna, zaś prawosławni poza 
opisywaną świątynią mają sprowadzoną z 
Krasnogórki cerkiew w słanie rozebra* 

nym. 
Mimo bezowocnych dołąd starań w 

ciągu lat 15 o zwrot świątyni katolicy 
cierpliwie wyczekują orzeczenia i wie- 
rzą, że teraz po wznowieniu przez nich 

prośby przed władzą Wojewódzką w 
Wilnie, doczekają się zwrotu kościoła. 

B. G. 

W dniu 28 bm. o godz. 19-ej w rzece 

Wilji około wsi Wałyzy, gm. rzeszańskiej, 
znaleziono zwłoki kobiety w wieku lat 
około 35 w stanie zupełnego rozkładu, 
z czego wynika, że zwłoki łeżały w wo- 
dzie od dłuższego czasu. 

Jak wynika z nołatek znalezionych 
przy trupie są fo zwłoki Kuźmickiej Alek- 

sandry, która zamieszkiwała w Wilnie, 
przy ul. Chełmskiej 27, a w dniu 20 li: 
stopada 1936 r. zaginęła. 

Zachodzi podejrzenie, že Kužmicka 
została zabita. 

    

  

Pestrzyński, generał Brzęk-O: ii były 

minister Hubicki. Prawie wszystkie ekspo 

naty zoslały rozkupione podczas trwania wy 

stawy. 

W konkursie orkiestr dętych i chórów 
Wilejka zajęła miejsce drugie, otrzymując 

nogrody. WR, 

— JAKIE DZIAŁY PRAC AGRONOMICZ- 

NYCH W POWIECIE ROZWIJAJĄ SIĘ 

NAJLEPIEJ? Ostatnio została na terenie 

powiatu wilejskiego przeprowadzona przez 

inspektora Izby Rolniczej kilkudniowa lust. 

racja prac agronomicznych. Wykazała ona   duże nasilenie w dziale hodowlanym, pro: 

wsdzonym. przez gospodarzy przodujących 

Wszystkie zespoły gospodarstw przodują: 

cych posiadają punkty kopulacyjne knurów 

rasy Wielkiej Białej Angielskiej, We w. 

kich tych gospodarstwach dało się zauważy 

również zracjonalizowanie pracy, jak rów 
nież rozszerzenie jej w dziale ogrodnictwa 

i warzywnictwa. Najlepiej praca pod tym 

względem rozwija się w rejonie budsław- 

skim, na terenie którego instrukłorką gos- 

podarstw przodujących jest instruktorka p 

Kazimiera Krskówna. W. R 

Święciany w 
— ZE ZWIĄZKU MŁODEJ WSI. — 

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatowy 

ZMW w Święcianach uchwalił rozwinąć swój 

Powiatowy Związkowy Sztandar, jako wido 

my znak Młodowiejskiej potęgi oraz godla 
honoru i wartości chłopskiej. 

— Wobec wyjazdu z powiatu dwóch 

członków Zarządu Powiatowego ZMY skład 

tego Zarządu uległ zmianie i obcenie przed- 

slawia się następująco: 1) prezes Aleksy 
Zankiewicz — instruktor oświaty pozaszkol- 

    

  
nej; 2) wiceprezes Józef Wójciak — kierow- * 

Mistrzostwa pływackie w Bielsku 

  

  

W ubiegłym tygodniu rozpoczęty się 15 re piywackie mistrzostwa Polski pań i pa- 

nów w Bielsku, do których stanęło 150 zawodników, reprezentujących prawie 

wszystkie pływackie kluby polskie. W ramach zawodów zostały rozegrane zawo- 
dy skoków z wieży panów. Zwycięzcą został znany skoczek Mae*z, uzyskując w su 

mie 105,60 punkłów. Zdjęcie przedstawia efektowny skok Maerza z wieży, który 

przyniósł mu zaszczylny tytuł mistrza Pol ski. 

nik szk. powsz. w Święcianach; 3) sekretarz 
Piotr Skinder — pracownik umysłowy; 4) 

skarbnik Marek Kojtan agronom rejonowy 

w Ignalinie oraz członkowie: Kazimierz Ter- 

tcki — młody rolnik; Józef Kojro — młody 

roinik; Ichilczyk Stanisław — nauczyciel; 

Piotr Wojtkiewicz — nauczyciel; Wincenty 

Medejszys — nauczyciel i Adam Filonik — 

podinspektor szkolny, 

— Od miesięca lipca członkowie Zarządu 

Powiat. ZMW rozpoczynają szczegółową lu- 

strzeję Kół Młodzieży Wiejskich na terenie 

pew. święciańskiego. W tym celu powiat zo- 

stał podzielony na 10 rejonów lustracyjnych, 

liczących 89 kół. Ter. 

— PERSONALNE. Dotychczasowy agro- 

nóm powiatowy p. Wacław Gorazdowski о- 

puścił Święciany. Wydział Powiatowy po- 

ruczył kierownictwo referatu rolnego nowo- 

sengażowanemu agronomi p. Eugeniuszowi 

  

Wišniewskiemu. 

— FILIĘ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ 
postanowiono zorganizować w Koltynianach. 

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym 

li członkowie złożyli odpowiednie de- 

klaracje o przystąpieniu do spółdzielni mle- 

czarskiej w Święcianach i wybrali Zarząd 

filii, 

— NISZCZENIE MSZYC. W bieżącym 

roku zasiewy grochu polnego na, terenie po+ 

wialu święciańskiego zostały silnie zaatako: 

  

wsene przez mszyce. Mszyce można zniszczyć 

przez opryskiwanie pola Nikolanem EC 

z dodaniem 1%e szarego mydła względnie 

płynu przygotowanego z wygotowanych liści 

pomidorowych. Bliższe szczegóły oraz inne 

recepty tępienia mszyc chętnie udziela Okr. 

dow. Org. i Kółek Rolniczych w Święcia: 

nach, ul. Rynek 28 (Wydział Powiatowy). 

— ZBIORY ŻYTA ozimego na terenie 
pow. święciańskiego już są na ukończeniu. 

zbiory nie przedstawiają się katast- 

rofńinie jak przewidywano wiosną. 
› » 

Nieśwież 
— Subwencja dla spółdzielni młeczał 

skiej w Klecku. Bank Gospodarstwa Kra 

jowego w Warszawie dał 1.000 zł tytu- 
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łem bezzwrotnej zapomogi na odbudo” 
wę spalonej spółdzielni mleczarskiej w 
Klecku. Spaloną doszczętu spółdzielnię 
uruchomiono przy pomocy instruktorów 
rolnych, w prowizorycznie zbitej z desek 
szopie. Od pierwszych chwili pogorzelcy 
otrzymują na kredyt w spółdzielni wszel 
kie artykuły pierwszej potrzeby, 

— WÓJT GMINY HORODZIEJ Sokołow. 

ski Zygmunt wpłacił gotówką bezpośrednie 

do kasy Nieświeskiego Obwodu Powiatowe- 

go LOPP kwotę zł. 700 na samolot. Obecnie 

z terenu miasla Iforodzieja i gminy razem 

z uprzednio złożonymi ofiarami wpłacona 

suma na rzecz budowy samolotów dla armił 

wynosi 3.300 zł. 
Zbiórka na powyższy cel trwa w dalszym 

ciągu. 

Postawy 
— ZARZĄD POWIATOWY ZWIĄZKU 

REZERWISTÓW W POSTAWACH przystą- 

pit do zorganizowania w dniu 15 sierpnia 

«. b. Święta Rezerwisty. 

W związku z tym odbyło się z udziałem 

slarosty powiatowego zebranie przedstawi- 

cieli organizacji i społeczeństwa, na którym 

prezes Zarządu por. Wendorff podał pro- 

jektowany program uroczystości oraz omó- 

ystkie przygotowania związane z je- 

go realizacją. 

W dniu tym slawią się w Postawach na 

kcneentracji rezerwišci z sąsiednich 5 kół 

w iiości ok. 50 Qosób. Po nabożeństwie i de- 

filadzie odbędą się urozmaicone zawody spor 

biegi kolarskie i na 

pływanie, 

wił wsz 

  

towe. Obejmą one: 

przełaj, rzuty dyskiem i kulą, 

skoki z trampoliny, zawody kajakowe oraz 

strzelanie z broni małokalibrowej. Tegoż 

Gnia zostanie otwarty i oddany do użytku 

publicznego wybudowany steraniem Związku 

Rezerwistów pawilon letni, który znajdujące 

się w pobliskim lesie nad brzegiem jeziora, 

będzie stanowił pierwszorzędne miejsce dla 

wszelkich zabaw i imprez o charakterze kul- 

turalnym. 

Uroczystości zostaną zakończone wspól- 

nym obiadem żołnierskir oraz zabawą. 
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— Ja go nie zabiłam — zaprzeczyła minorowo 
Lillian, taka zawsze imperlynencka i pewna siebie. 
Później dowiedziałam się, co ją i tak złamało fizycz- 
nie i moralnie. Na razie jednak moja podejrzliwość 
wzrosła. — Schodziłam mu z oczu. Nawet nie wie- 
wiedział, że tu jestem. Spotkaliśmy się pierwszy raz 
oko w oko dopiero... — Głos jej się załamał... — dopie- 
ro w noce jego śmierci. Pierwszy raz od piętnastu lat. 
Ale ja go nie zabiłam. 

Ku mojej irytacji Ellen wyrosła nagle z pod zie- 
mi, meldując zadyszanym głosem, że pacjent z pod 
Nr. 301 uciekł z łóżka i biega po korytarzu w nocnej 
koszuli, szukając chłodnego kąta do spania i Nancy 
i ona nie mogą mu dać rady. Musiałam więc wyjść. 

Zbuntowany pacjent wrócił pokornie do łóżka, 
pomrukując żałośnie, że na korytarzu chłodniej. Kiedy 
go układałam na poduszkach, podniósł na mnie oczy: 

— Prosiłbym o policjanta. 
— (o? 
— Prosiłbym o wezwanie policjanta. Prosiłbym... 

= Sięgnął ostrożnie pod poduszkę, wydobywając z 
pod niej gazetę... — Niech pani nie pyta, skąd to 
mam... — Wiedziałem, że tusię coś dzieje, Prosiłbym 
o policjanta. Może ten sierżant Lamb... Mam mu coś 

do powiedzenia — dodał z triumfem. — Wiem coś 
ważnego. 

   

Wiedział coś ważnego. 
Mnie jednak nie chciał powiedzieć. Dopiera gdy 

sprowadziłam do niego sierżanta, doktora Kunce'a 
i stenografa, wyjawił swoją tajemnicę. 

Ni mniej, ni więcej tylko widział Ladda, wycho- 
dzącego z windy punktualnie o dwunastej dwadzie- 
ścia. w   

„— W porządku! — krzykńął sierżant Lamb, — 

Mamy ptaszka. Zaraz go każę aresztować. 

Pacjent zeznał co następuje: 
— Było mi okropnie gorąco i czatłowałem na 

okazję, żeby wyjść na korytarz i odetchnąć chłod- 
niejszym powietrzem. Gzekałem aż pielęgniarki zej- 
dą na kolację. Ale co wyjrzałem: ktoś się kręcił pa 
korytarzu. Widziałem jak doktór Harrigan wiózł 
pacjenta do windy. Panna Brody wciąż się pokazy- 
wała, tgk że wróciłem do łóżka. Ale nie mogąc znieść 
upału, znów wstałem i wyjrzałem na korytarz i z0- 
baczyłem tego Kenwooda Ladda z ręką na klamce 
drzwi od windy. Widziałem jak poszedł po schodach 
na górę. W sekundę potem wróciły zdołu panna 
Keate, panna Page i jakaś trzecia pielęgniarka. Wo- 
bec tego wróciłem do łóżka. Gdybyście nie robili ta- 
jemnie przed pacjentami, tobym wam to powiedział 

od razu. 
— Skąd pan wie, że to był Kenwood Ladd? 

— Mam tu w gazecie jego fotografię. 
— Korylarze są słabo oświetlone i od windy da 

pokoja pana jest dosyć daleko — zauważył doktór 
— On przyslanął w Świetle biurka i zresztą ja 

mam silny wzrok 
Miał silny wzrok. 
— Skąd pan dostał tę gazetę? — zapytał doktór 

Kunce, zazdrosny o swą władzę. 

— Doktór chyba nie myśli, że mu powiem — 
odpart z humorem 301. — Mam nadzieję, że zdo- 
będę więcej. 

Sierżant, doktór i stenograf wyszli, rozmawia- 
jąc podnieconym szepiem. Odkrycie z gumą i z Li!- 

  

  

  

   

  

lian Ash zeszło wobec tej nowej rewelacji na dalszy 

plan. 
Łudząc się, że 301 zachowa się jak przystało na 

chrześcijańskiego pacjenta i zostanie w łóżku, wysz- 

tam na cichy, parny korytarz. Świateł sygnałowych 

nie było. Court siedział w dalszym ciągu U żony, 

drzwi pokoju Iny były zamknięie. Skierowałam się 

w stronę kuchni dietetycznej. Pomimo, że przez 

uchylone drzwi lałą się smużka światła, pehnęłam 

je bardzo ostrożnie. Po tym, co się stało, żadna z nas 

pielęgniarek nie weszłaby nawet do oświetlonego po- 

koju, wpierw doń nie zajrzawszy, ale nie byłam 

przygotowana na tego rodzaju widok. k 

Koło kuchenki gazowej stał we własnej osobie 

Kenwood Ladd, ściskając w objęciach... Nane „ Mu- 

sieli się całować pierwszy raz, tak mi się prz; naj- 

mniej wydało. Byli zwarci ze sobą tak mocno, że 

tworzyli poprostu jedno ciało. Stali nieruchomo, 

milcząc i jakby nawet nie oddycnając. Napewno w 

tej chwili nie istniało dla nich na świecie nic, op- 

rócz nich samych. 

Pomimo, że mnie dręczyło pragnienie, cofnęłam 

się dyskretnie, jako, że jestem głupia stara panna, 

Na m rżancie Lambie, uganiającym się za 

zwierzyną, która przyszła mu pod sam nos, wzbierał 

we mnie pusty śmiech, Kenwocd Ladd na schadzce 

z Nancy... Oprzytomniałam. Wszak nad tym czlo- 

wiekiem wisiała groza kary Śmierci i może słusznie. 

Zabrałam się machinalnie do swoich zajęć. Lad- 

da wychodzącego z kuchni dieletycznej nie widzia- 

łam, ale nie musiał tam już długo zabawić, bo w 

kilka chwil później Nancy ukazała się w korytarzu. 

          

  

(С.- @.. п.).
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Howy dyrektor W.leń- 
skiej lzby Skarbowej 

W pierwszych dniach sierpnia nasłą- 
pią zmiany na stanowiskach naczelników 
urzędów skarbowych zarówno w Wilnie, 
jak i na prowincji. 

Zmiany personalne przewidziane są 
również | na stanowiskach wyższych 
urzędników w Izbie Skarbowej. 

Z dniem 1-go sierpnia obejmie urzę- 
dowanie nowy dyrektor Wileńskiej Izby 
$karbowej p. Gajewski. 

W sprawie 

Į -siūskie|-Detkowskiei 
Wielee Saznowny Panie Redaktorze, 

uprzejmie prosimy © ulokowanie w poczyt- 

nym Jego piśmie wyrazów oburzenia, które 

nas ogarnęło, na wiadomość, że ulubienica 

wileńskiej teatralnej publiczności, Irena Ja- 

sińska-Detkowska, została pominięta przez 

dyrekcję teatrów miejsk., przy kompletowa- 

niu zespołu na sezon zimowy. 

My wilnianie jesteśmy bardzo cierpliwi, 

godzimy się na kocie łby i brak autobusów, 

ale na zabranie ulubionej aktorki, która od 

17 lat wiernie służyła scenie i publiczności 

wileńskiej — zgodzić się nie możemy. 

Detkowską za dużo dała publiczności wi- 

lchskiej żeby nad jej dymisją można było 

przejść do porządku dziennego. Nie wcho- 

dzimy w pobudki dyrekcji i nie o niech wie- 

dzieć nie chcemy, stoimy przed faktem do- 

konanym, że dzieje się krzywda jej i nam, 

przeciwko czemu gorąco  protestujemy. 

Jednocześnie otwieramy listę dalszych pro- 

testów. 

Zofia Brodzka, Stefania Czarnecka, Stanis- 

ława Kowalewska, Maria Łapińska, Maria 
Sakowiezowa, Piotr Wodnieki, Michalostwo 

Ladowscy, Adolf Orzechowski, Jadwiga Eb- 

towa, Janina Smelska, Jadwiga Kowalewska, 

Wanda Stelnieka. : 

Zlazd piekarzy 
chrześcijan w War- 

szawle 
„M pierwszych dniach sierpnia ma się 

odbyć w Warszawie ogólnopolski zjazd 
piekarzy chrześcijan. Na zjazd ten ma wy 
jechać z Wilna specjalna delegacja pie 
karzy, która zobrazuje bolączki piekarni 
ctwa wileńskiego. 

Walka handlarzy wóz- 
kowych z Magistratem 

Magistrat ze względów porządkowych i 
estetycznych postanowił usunąć ze śródmieś 

cia handlarzy, prowadzących handel na wóz- 

ksch. Dla uprawiania t'go rodzaju handlu 

nslalone zostały punkty na peryferiach mia- 
la. 

Handlarze wózkowi ządzenie to uwa- 

żają za krzywdzące, twierdząc, że rujnuje 

cno egzystencję ich i ich rodzin. Na pery- 

teriach bowiem n'e mogą liczyć na większy 

obrót ruch tam m*nimalny i dlatego prze- 

niesienie się na przedmieście równoznacz- 

ne jest dla nich z likwidacją swych rucho- 

mych warsztatów pracy. 

   
   

  

Ponieważ handlarze nie zastosowali się 

da zarządzenia magistratu, jozostając nadal 

na swych dotychczasowych punktach, han- 

dlu władze miejskim zwróciły się do slaro- 

siwa grodzkiego z żądaniem wyeksmilowa- 

nia w drodze przymmsowej. Władze admini- 

stracyjne wyznaczyły handlarzom termin 3 

inóowy na opuszezen © śródmieścia. Termin 

ien minął, handlarze jednak pozostają na- 

dal na swych punktsch sprzedaży, złożyli 

oni howiem odwołanie do władz wyższej in- 

   

stane ji. 

Stją iednak niespokojnie. Pelni niepew- 

ncści. A nuż polic'snt przymusowo usunie, 

Ь ta mieiser z hardlarzami w bra- 

    

  jak 

mach. 
Niepewność ta zabija handlarzy. 

s: c od X lut sprzedający z wózka ©- 

wore jest całkowicie złamany. 

— (o ja zrobia panoczku! Dokąd pójda! 

Z czego będa Żył” ‹ 

Podohac zdania wyszy się z ust wszyst- 

kiel handlarzy. Niektórzy są kardzo pesy- 

mislrczm. łnni znowu pełni nadziei. 

Wierzymy, *e władza wyższa nie poz: 

wcli, by działa się nam krzywda i zażalenie 

baszc wezmą pod uwagę. 

Kontyngenty uboju 
rytualnego 

Wojewoda wileński ustalił dla powia- 

tów województwa wileńskiego i dla m. 
Wilna następujący kontyngent zwierząt 

rzeźnych, które mogą być poddane ubo- 
Jowi rytualnemu w miesiącu sierpniu rb.: 

nóż 
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Powiat: Ilość ludn. Kontyngent 
żydowskiej: w-g wagi ż. 

„ Braslawski 7,703 12,865 
„ Dziśnieński 11,740 21,132 
, Mołodeczański 5,780 7,803 

. Oszmiański 8,000 15,400 
5. Posławski 2,755 4,959 
6. Święciański 7,884 15,500 
7. Wilejski 6,800 12,240 
8. Wileńsko-frocki 5,826 13,000 
9. M. Wilno 58,511 115,498 

Razem 114,999 219,397   

„KURJER WILEŃSKI* 31 VII 1937 

KRONIRA 
pzez, S 

LIPIEC jj Dzis Ignacego Lojoli 

3 1 Jutro Piotra Hp. w okowach 

| Wschód słońca — g. 3 m. 27 
Sobota | 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 30.VII. 1937 r. 

Ciśnienie 754 

Temperatura średnia -- 18 

Temperatura najwyższa -- 22 

"Temperatura najniższa -+ 14 

Opad — ślad 
Wiatr południowo-zachodni 

Tendencja bez zmian 

Uwagi: chmurno, w południe przelotna 

burza. 

Zachód słońca — g. 7 m. 24 
  

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

do wieczora dn. 31 lipca (93 Zr: 

Po miejscami mglistym ranku w ciągu 

dnia wzrost zachmurzenia. Miejscami prze- 

ktne deszcze. Skłonność do burz. Wieczo- 

rem rozpogodzenie, 

Nieco cieplej. Temperatura około 23 st. 

Umiarkowane, lecz już słabnące wiatry 

północno-zachodnie, przechodzące w pół- 

nocne. i 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap-' 

teki: Jundziłła — Mickiew: za 33; Mańko- 

wicza — Piłsudskiego 30; Chruściekiego i 

Czaplińskiego — Ostrobramska 25; Filamo- 

wicza i Macijewicza — Wie ka 29 oraz Sa 

rola — Zarzecze 20. 

Stale dyżurują następujące apteki: Pa- 

ka — Antokolska 42; Szan'yra — Legiono- 

wa 10 i Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 

T du a 

HOTE EL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzedny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
ЧЕлНЫсвЫЕНСТО 

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

  

  

      
HARCERSKA 

— Dnia 28 lipea przek pezyła granicę 

peisk0-niemiecką k. Zbąszynia wyprawa ko- 

larska „Czarnej Trzynastki*  udająca się 

przez Niemcy do Holandii, gdzie w okoli- 

tach Hagi odbędzie się V Międzyiarodowy 

Ziot Skaulowy (Jamboree). Komendantem 

wyprawy jest haremistrz J. Czarny-Grzesiak. 

Trasa wyprawy rowerami wynosi prze- 

szło tysiąc kilometrów i prowadzi przez 

Frankfurt n. A, Berlin, Magdeburg, Hanno- 

wer, Osnabriick, Apeldorn, Amsterdam, Rot- 

terdam do Hagi, 

Zakończenie wyprawy nastąpi w połowie 

sierpnia r. b. 

GCSPODARCZA 
— Ceny zboża ufrzymują się na jedna 

kowym poziomie. Ceny zboża na terenie 
Wilna utrzymują się obecnie na jednako- 
wym poziomie, wahając się od 23,50 do 
23,70 za centnar w zależności od gałunku, 

W niedługim czasie oczekiwana jesł 
nieduża zniżka na wszystkie rodzaje i ga 
lunki zboża. 

— Nowe przepisy w sprawie sprzeda 
ży chleba. Z dniem 1 sierpnia wchodzą w 
tycie nowe przepisy w sprawie sprzeda 
ły chleba. Na chlebie musi być oznaczo 
na nazwa mąki, z której zosłał wypieczo 
ny. 

Worki z mąką powinny być opałrzone 
nazwą młyna, gałunku mąki z zaznacze- 
niem procenłowości przemiału, 

— Ceny muszą być jednakowe. Wła- 
dze wojewódzkie zwróciły podwładnym 
organom uwagę na konieczność położe 
nia szczególnego nacisku na usunięcie 
wciąż jeszcze spotykanych, zbył wielkich 
różnie cen jednorodnych produktów żyw 
nościowych w podobnych blisko siebie 
położonych osiedlach. Stwarza to zbęd 
ną mozaikę cen, dezorjenłuje ludność i 
władze sprawujące kontrolę. 

8 LIDZKA 
— Uporządkowanie stacji autobusowej. 

Zarząd Miejski w Lidzie w porozumieniu ze 
spółkami autobusowymi doprowadził do po- 

rządku stację autobusową, na której zatrzy- 
„ją się obecnie wszystkie autobusy daleko. 

biežne. Przez Lidę przechodzi obecnie sie- 

dem głównych linij komunikacji autobuso- 

rej. Dla każdej linii została postawiona spe- 

tjalna tablica orientacyjna, na wzór slacji 
autobusowej w Wilnie. Niezałeżnie od tego 
Zarząd Miejski projektuje wzniesienie na 

placu Chwały poczekalni dla pasażerów. 

  

BARANOWICKA 
— Zmiana adresu oddziału redakcji 

„Kuijera Wileńskiego w Baranowiczach. 
Powiadamiamy prenumeralorów i iniere- | kcwał chorej zastrzyk glukozy na polecenie 

  

zanfów, że z dniem 1 sierpnia br. biuro 

oddziału naszej Redakcji i Administracji 
w Baranowiczach przenosi się do nowego 

lokalu przy uł. Ułańskiej Nr 11. Wszelkie 
więc sprawy redakcyjne i ogłoszeniowe 
należy kierować pod wyżej wymienionym 
adresem. Godz. urzędowania od 9 do 3 
co dzień, prócz niedziel i świąt. 

Związek żołnierzy 1-go Korpusu 
Wschodniego, okręgu Nowogródzkiego 
w Baranowiczach, podaje do wiadomości, 
że wszelkich informacyj dołyczących 
spraw organizacyjnych, byłych żołnierzy 
łormacyj wschodnich udziela sekretariai 
Związku od godz. 17 do 19 w dni pow 
szednie i od godz. 13 do 15 w dni świą 
Ieczne. 

Adres sekretariatu: 
Piłsudskiego 86, 

— I ŚWINIE BRONIĄ SIĘ PRZED ZŁO- 

QZIEJAMI. Oryginalną przygodę przeżyła 

niedawno Rudomin Nadzieja (Kopernika 27) 

w szałasiku skleconym z desek. Hodowała 

ona kilka świń i doglądała bardzo pieczo- 

łowicie. Nie też dziwnego, że o „wychowan- 

kach“ p. Rudomin bylo głośno w sąsiedz- 

nie i niejedno łakome oko patrzyło z za- 

zdrością na wypasione wieprzaki. Pewnej 
uocy p. Rudomin posłyszała jęk i popłoch 

pcśród swojej trzoódki. Gdy wyjrzała przez 

okno, widok napełnił ją grozą. Oto dwaj 
nieznani sprawcy oderwali deski od ściany 

chlewa į największego ulubieńca Rudom'ny 

chcieli wpakować do worka. Inne jednak 

świnie stanowczo temu się spreciwiły i pod- 

jeły alarm. Kiedy do tego dołączyła połem 

jeszcze swój gł : gospodyni — rabusic na- 

Baranowicze, ul. 

  tychmiast zbiegli. 

  

DA 7 

Wiadomošci radiowe 
SŁUCHAJMY RADIA Z PROGRAMEM 

W RĘKU. 

Wiecznie żywym i aktualnym zagadnie- 

niem każdej radiofonii jest sprawa t. zw. 

malkontentów radiowych. Szybki rozwój ra 

diofonii w ostatnim dziesięicoleciu, dziesiąt- 

ki milionów abonentów, świadczą o tym, że 

odbiornik radiowy z początkowego stadium 

jskiejś zabawki luksusowej stał się popular 

nym i masowym artykułem, zakupywanym 

przez miliony obywateli wszystkich części 

iviata. Ten gwallowny pęd ku radiofonii 

jest najlepszym sprawdzianem sympatii, ja- 

ką radiosłuchacze otaczają audycje radiowe. 

Jeżeli są tacy, którzy ciągle mają coś do za 

rzucenia programom radiowym, pochodzi to 

pcprostu z niewłaściwego sposobu słuchania 

audycyj. Radio pracując kilkanaście godzin 

ra dobę, musi dostarczyć mikrofonowi 0l- 

brzymią ilość materiału, wśród którego -rzecz 

jasna muszą być audycje słabsze. O ileż w 

lepszym położeniu znajduje się każdy teatr. 

kino-teatr czy też rewia, które dają premie- 

ry tviko od czasu do czasu, przy czym spek 

takł nie trwa dłużej jak trzy godziny. 

Radio, które jest olbrzymią sceną musi 

dawać stale i ciągle premiery. Właściwie 

tygodniowy program jednej tylko stacji na 

dawczej daje setki premier. Podkreśla to 

plbrzymi wysiłek i trud, jaki kierownictwo 

p:cgramowe poszczególnych rozgłośni wkła 

da w swą pracę. To też narzekanie na pro- 

gram radiowy ze strony malkontentów ma 

swoje źródło przede wszystkim w bezplano 

wym słuchaniu audycyj radiowych, wsku- 

tek czego zawsze można trafić na audycję 

słabszą, a pominąć audycję, która napraw 

dę zasługuje na uwagę i która jest okrasą 

całego dnia radiowego. 

Gdyby stacje radiowe pracowały dwie de 

trzech godzin na dobę — wówczas nie by 

  

BwrekeFa Powiriowel Meskief 

Szkoly Dzegowei P. M. S$. 
w Baranowiczach 

ogłasza dodatkowe zapisy na rok szkolny 1937/38. 
Warunki przyjęcia do kl. I ei: Wiek od 14 do 18 lat I ukończenia 7 oddziałów 
szkoły powszechnej, Egzamina wstępne z języka polskiego, arytmetyki i rysun- 

ków odbędą się 31 sierpnia o godz. 8-el. 
Szczegółowych informacyj udziela codzień od godz. 8 do 3-el Sekretariat Śzkoły 

w Baranowiczach, ul. Senatorska 21, tel. 177 

  

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akadem. w Baranowiczach 
urzadza doroczny dancing p. t. 

„Baranowiczanie swoim akademikom" 
w salach Ogniska Polskiego w dn. 31 lipca 1937 roku, 

na który mają zaszczyt prosić swoich gości. Początek o godz. 21.30 

Dochód przeznaczony na pomoc niezamożnym akademikom 
tutejszego środowiska. 

  

Komitet Dancingowy 

Po 13 latach pożycia małżeńskiego... 
Feralna liczba 

Przed kilku dniami od szewca Pawła | 

Maślińskiego, właściciela domu przy ull- | 
cy Równe Pole 23 odeszła żona, z którą 
współżył przez frzynaście lat. Odejście 
ukochanej żony wprawiło Maźlińskiego w 
stan melancholii. Wczoraj chcąc położyć 
kres cierpieniom napił się on kwasu siar 
czanego. Pogofowie przewiozło go w sta 

nie bardzo ciężkim do szpiłala św. Jaku 
ba. 

Należy dodać, iż przed dwoma dnia 
ml tešciowa Mašliūsklego oskarżyła swą 
córkę, żonę desperata, o wykradzenie na 
jej szkodę 95 zł. wraz z ubraniem męża. 

Przeciwko Maślińskiej toczy się więc 
dochodzenie za kradzież. (<) 

13 kogutków... 
Dla 20-letniej manikurzysiki Haliny Sko- 

kcwskiej, ul. Zarze zna 9, liczba ta okazała 

Się naprawdę fatalaą. ` 

Wczoraj wieczorem doslarczono Skokow- 

ską do szpitala Św. Jakóba z oznakami po- 

ważnego zatrucia się. Na razie nie było wia- 

domym czym się Skokowska zatruła. Do- 

piero gdy odzyskała świadomość oznajmiła, 

ża zażyła 13 kogutków. 

Stan Skokowskiej jest poważny, lecz ży- 

„ciu jej niebezpieczeństwo nie zagraża. 

Awantura w piwiarni 
„Żądamy wódki i kobiet..." 

Lipman Solecznik, arcymistrz złodziej | 
ski, jest, jak wiadomo, właścicielem knaj 
py przy ulicy Końskiej 4. 

Wczoraj wieczorem do knajpy Lipma 
na zgłosiło się trzech pijanych osobni- 
ków: Władysław Jodko (Popławska 27), 
Aleksander Korendo [Archanielska 21) o- 
raz Wilhelm Lutomski (Zawalna 14) i zażą 
dałi od gospodarza „wódki |... kobiet”, 

Gdy Lipman odmówił, wszczęli awan 
turę i zaczęli demolować sklep. 

Krzyk i hałas zwabiły policję, która 
trzech awanfurujących się odstawiła do 
komisariatu. 

Był fo chyba pierwszy wypadek w ży 
ciu Lipmana, kiedy zjawienie się policji 
powitał z ulgą. (e) 

Przewrażliwiony małżonek... 
Co stwierdziła ekshumacja zwłok Zareckiej 

Przed kilku dniami, jak już o tym po- 

krótce donosiliśmy, zgłosił się do policji 

Eliasz Zarecki, zamieszkały przy ulicy Anto- 

koiskiej i zameldował, że żona jego Sara, 
przebywająca na kuracji w szpitalu Żydow- 

skim, zmarła na skutek nieodpowiedniego 
zabiegu, zastosowanego przez lekarza szpi- 

talnego B. 

Zarecki twierdził, że lekarz zrobił jej za- 
strzyk morfiny i kokainy, na skutek czego 

chora momentalnie zmarła. 

W. związku ze skargą Zareckiego z po- 

lecenia prokuratury odbyła się ekshumacja 

zwłok zmarłej, po czym profesor Singale- 

wicz dokonał sekcji sądowo-lekarskiej. 

Sekcja ustaliła, że kobieta zmarła na 

skutek zwyrodnienia mięśnia sercowego i 

   

astmy sercowej.   Poza tym ustalono, że lekarz B. zaapli- 

ordynatora szpitala. Sara Zarecka znajdowa- 

ła się już w agonii. 

Dochodzenie przeciwko lekarzowi zostało 

umerzone, natomiast z kolei lekarz wytacza 

sprawę przewrażliwionemu Zareckiemu za 

fałszywe oskarżenie go i podrywanie opinii. 

Niebezpieczny ładunek 
w samochodzie ciężarowym 

Wczoraj wieczorem posterunkowy 1 
komisariatu ujawnił w samochodzie cięża 
rowym, który zatrzymał się przed domem 
Nr. 6 przy ul. Sadowej, skrzynię z materia 
łami powojennymi, sprzedaż których jest 
zakazana. 

Skrzynię z „pamiątkami* po wojnie 
światowej i bolszewickiej skonfiskowano. 
Ustalono, że samiothód prowadził szofer 
Władysław Klowas (Śniegowa 3].   

łoby niezadowolenia. Program radiowy był 

by tak skondensowany i tak dobrany, że nie 

budziłby zastrzeżeń ze strony nawet najwy 

bredniejszych. Jednak rozwiązanie tego ro 

dzaja sprawy jest niemożliwe, gdyż radio 

stało się dzisiaj poza rozrywką niezwykłej 

wagi, środkiem oddziaływania na najszersze 

masy w kierunku kształcenia ich i wycho- 

wywania w duchu społeczno - narodowym. 

latego też audycyj należy słuchąć pla 

towo. z programem w ręku, a natrafiwszy 

na audycję nie odpowiadającą nastrojowi słu 

ckającego, trzeba zawsze pamiętać o tych 

zasadach i celach, które przyświecają współ 

czesnej radiofonii. 

POGODNY WEEK - END RADIOWY. 
Dzień sobotni zazwyczaj upływa pod zna 

kiem audycyj lekkich i rozrywkowych. 

Pierwszą audycję z tego cyklu usłyszą ra 

diosłuchacze już o godz. 12.25, gdyż o tej 

porze rozpocznie koncert Orkiestra pod dyr. 

Furmańskiego i Dakowskiego. Drugą z kolei 

ciekawostką dla wielbicieli muzyki tekkiej 

będą fragmenty z najpiękniejszych operetek 

| najładniejsze walce Jana Straussa w wyko 

naniu dobrze zgranej orkiestry Adama Her 

mana. Audycję tę nada Kraków. 0 godz. 16.30. 

O godz. 19.00 zabrzmią zgodnie zestrojone 

instrumenty naszej popularnej Orkiestry Ma 

rynarki Wojennej pod dyr. zasłużonego ka 

pa'mistrza kpt. A. Dulina: Miłym „zakończe: 

a'em muzycznej pracy Warszawy 1 bedzie 

wieczorny koncert muzyki tanecznej. Śpie 

wa sympatyczna czwórka radiowa i szereg 

solistów. Instrumentalne zaś produkcje po 

wierzono Z. Górzyńskiemu, który, jak zaw 

sze, hedzie dyrygował Małą Orkiestrą Polskie 

zo Radia. 

WYCIECZKA DLA RADIOSŁUCHACZY. 

W niedzielę dnia 1 sierpnia wyciecz: 

ka niedzielna dla radiosłuchaczy zwiedzi 

zakłady A. Mosera w Nowej-Wilejce. 

Zbiórka obok wieży kościoła św. Jana 

o godz. 10,45. Wymarsz na dworz2c o 

godzinie 11,00. Udział w wycieczce bez- 

plainy. Koszta przejazdu м obie strony 

1,20 zł. Powrół do Wilna na godz. 15.00. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 31 lip.a 193 7r. 

6,15 Pieśń poranna. -6,18 Gimnastyka. 

5,38 Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 

7,10 Muzyka z płyt. 8,00 Przerwa. 11,57 Syg- 

pał czasu i hejnał, „03 Dziennik polud 

12,15 Psychologia radia — pogadankę w 
głosi mgr. Stanisław Wawrzyńczyk. 1 
Orkiestra pod dyr. Furmaiskiego į Daiow- 

skiego. 13,00 Przer > 14,00 Koncert #; 

15,00 Na zielonej arenie „Człowiek z 
lem w ustach* — pog. Jarosława Ni 
kiego. 15,10 ycie kulturalne. 15.15 Odcinek 

prozy. 15,25 Aulvcja dła wszystkich ] * czci 

J. I. Kraszewskiego (w rocznicę urodzin). 

1. Kraszewski w Wiłńie — pog. Eugeniusza 

Gulczyńskiego; 2. Pieśni Meniuszki 1 słów 

Kraszewskiego wykon * а Plawska. 

1545 Wiadomošei gespodareze. 16.00 Teatr 

Wyobražni dla dzieci mlodszych „Pszczółka 

Maja i jej przygody”. 16.30 Fragmenty # о- 

neretek i walce J. Straussa. 17,10 Pieśni pol 

skie i utwory fortepianowe. 17.50 Darabami 

po Czeremoszu -- pogadanka. 18,00 Muzyka 

operowa w wyk. Orkiestry Wileńskiej pod 

dyr. Władysława Szczepańsł 18,40 Pro. 

gram na niedzielę. 1845 Wiłeńskie wiado- 

mości sportowe. 18.50 Pogadanka. 19,00 O 

kiestra Marynarki Wojeraej. 1” 40 Pogadan- 

ka aktualna. 19,50 Wiado  *ci sport. 20.09 

Audycja ała Pola" "w za sramicą. 20.45 Dzien 

nik wieczorny. 20.55 P'zegład r w rolni. 

czej — in. Irena Niewodniczańska. 21.05 Mu- 

zyka taneczna. W/ przerwie około 2145 

wości literackie omówi prof. Konrad Górsk 

20,50 Ostatnie wiadomości. 23.00 Fańczymw 

22,30 Zakończenie pro к 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARI YNSKIM. 

— Dzisiaj w sobolę wieczorem (o godz 

215) na przedstawieniu, po cenach zniżo+ 

nych ukaże się nowa premiera sezonu, osiat 

nio nowość repertuaru scen polskich, która 

wchodzi jednocześnie na repertuar jednego z 

teatrów stołecznych w W .rszawie, oryginal- 

na, nadzwyczaj wesoła, pełna pogodnego hu- 

moru, komedia Romana  Niewiarowićza 

„Gdzie diabeł nie może...' 

— Jutrzejsze niedzielne poroludniowe 

przedstawienie po cenach zniżonych, wypełni 

deskonała polska komedia Romana Niewia 

rowicza „Gdzie diabeł nie może..." 

      

   

    

  

   

    

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dzisiejsza premiera „Noe w Wenecji”, 

Dziś wehodzi na reperluar wspaniała kla- 

syczna operetka „Noc Wenecji* z muzyką 

Jana Straussa, która ze względu na swoje 

wałory zalicza się do żelaznego repertuaru 

każdego teatru muzycznego. 

Przygotowania tego utworu odbywały się 

od dłuższego czasu pod kierownictwem mu- 

zycznym A. Wilińskiego i režyserją B. Fo- 

lańskiego. Stylową oprawę sceniezną przygo 

lowały pracownie teatralne pod kierunk'em 

£ Grajewskiego. 

Zespół baletowy wykona barwną tarante 

lę * taniec gołębi w układzie baleimistrza J. 

     

Ciesielskiego. 

W. wykonaniu dzisiejszej premiery bierze - 

Cział cały zespół artystyczny z Nochowiczów 

ną. Kalinowską, Dembowskim, Folańskim i 

Wyrwiebz-Wichrowskim w zolach głównych. 

  

wielkie sa 
BAZ |" 

Dzisiejsza premiera wywołała 

interesowanie, =



Buūropejska mieįscowošč nadmorska w Polsce 

  

Przed kilkoma laty na wydmach Helu została zbudowana w tempie amerykańskim 
luksusowa miejscowość nadmorska Jurała o niespotykanych  dołąd urządzeniach 
i instalacjach, które stawia Juratę w rzędzie zbyłkownych miejscowości łego ro- 

т dzaju za granicą. Zdjęcie przedstawia rzut oka na plažę w Juracie, (> 

te światu filmu 

  

Świetna artystka filmowa Jean Rogers. 

Walka niemieckich lekkoatletów o tytuł mistrzowski 

  

W tych dniach na stadionie olimpijskim w Berlinie rozegrały się walki najsilniej: 
szego zespołu niemieckiego lekkoatletów o tytuł mistrza lekkoatlełycznego Nie- 

miec. Zdjęcie przedstawia finisz w biegu na 100 miłe. 

jak są ubrane dzieci w Afryce 

  

Podczas, yuy mieszkańcy Europy duszą się w okresie upałów w ubraniach, syno- 
wie Afryki są przyodziani jedynie w krótkie opaski na biodrach, a nawet prze- 
ważna ich większość jest zupełnie naga. Zdjęcie przedstawia grupę młodych mu- 
rzynów właśnie w takich strojach w jednej z wiosek murzyńskich w Środkowej 

Afryce. 

   
REDAKCJA ! ADMINISTRACJA: 

Kante P,K.O. 700.312 - 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redažcja: tel. 79—godziny przyjęć |—3 po pałudnie 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Dratarnta tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski” Sp. г 0. @, 

„KURJER WILEŃSKI 31 VII 1981 

Rozrywki umysłowe 
Przypominamy warunki udziału w kon 

kursie wakacyjnym. 
Nagrody będą udzielone za zdobycia 

największej ilości punkłów oraz za nade 
słanie rozwiązań z 5 numerów (chociażby 
jednego zdania z każdego numeru) drogą 
losowania. Redakcja przeznacza jako na- 
grody — książki. Ilość nagród uzależnio- 
na od ilości nadesłanych rozwiązań — 
jednak nie mniej niż jedną nagrodę na 
10 rozwiązujących. Rozwiązania może nad 
syłać każdy czytelnik „Kurjera Wileńskie 
go“ w terminie do 15 września. Konkurs 
kończy się w ostatnim sobołnim nume- 
rze sierpniowym. 

Godziwa rozrywka [7 punktów) 

(szarada), 

Kącik w Kurjerku 
swym „Działem rozrywek” 

daje w swym numerku 
rozrywki godziweł 
Moc różnego typu 
podaje ów „kącik” 
zadań, labiryntów 
I trój — czwór — pół platek! 
Wspak raz jest trudniejsze 
zadanie z pewnością 
emocje są większe — 
sześć — raz nas trudnością, 
I to kszłałci przecież 
w szerokim zakresie 
czyż bowiem nie wiecie, 
że włór — siódma w lesie? 
Trzy! wie nawet Marta, 
ta siedm — siódma — sługa, 
że Pięć wspak i czwarta — 
rzeka nie sześć — druga! 

REX 4CZI KI. 3): 

29. Pytania [po 1 punk.) 

1) Co za rzeka, jak Wam się zdaje, 
Co wspak czytana, rybą się staje? 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Helena Rymkiewicz zam. we wsi Po- 

rudomino, gminy rudomińskiej, oskarżyła 

swą siostrę Helenę Gajdulewiczową (ul. 
Jatkowa 3) o przywłszczenie kwiłu lom 
bardowego Nr. 71107. 

Józet Grudziński (miejsca zamieszka- 
nia na razie nie ustalono) zalecał się od 
dłuższego czasu Teresy Zakrzewskiej. 

Twierdził, że jest zakochany Po uszy 

że byłby szczęśliwy, gdyby mó: la 
kod: 

Słowem rozwinął przed nią cały swój 
kunszł uwodzicielski i „rybka” poszła na 
„haczyk”, 

„Chętnie zosłanę twoją żoną”, oświad 
czyla amantowi. Możemy choćby jutro 
pójść do oltarza.., 

Gridziński zgodził się z miejsca, uza- 
leżniając jednak ożenek od.. nowego u- 
brania, nowych pnłofli i innych części gar 
deroby. 

Zakrzewska nabyła mu 4 metry mate 
riału na ubranie, nowe buciki („aliganc 
kie lakierėwki“) nową koszulę z czerwo 
nym krawatem i pół luzina skarpetek. Z 
chwilą jednak gdy wręczyła narzeczone 
mu tak hojny dar przedślubny, straciła go 
na zawsze, Więcej się nie pokazywał. 

Zakrzewska zgłosiła się wczoraj do 
policji i oskarżyła niewdzięcznego narze 
czonego o oszustwo matrymonialne. 

ESS TTT NOKIA DOZOWANIA 

Kimo „„BZ/AFBS“s (Sala Miejska) Ostrobramska 5 
Dzi* w sonołę I jutro w niedzielę wielka przebo'owa rewla — RAJ 

SŁOMWIANNYCH WDOWCÓW w 2 ch częściach i 18 OMiazychi 
wiczówna — znakomita piosenkarka scen warszawskich. Marysia Zejmówna — ulubienica 
Wilna, Ina Chmelecka »ktorka charakterystyczna, Romuald Orlicz — świetny komik cha- 
rakterystyczny, Antoni Iżykowski—niosenkarz scen warsz., Aleksander Gronowski —hu- 
morysta, ulubieniec W ilna, duo Toney — rewelacyjny duet łeneczny scen zaaranicznych 
Codziennie 2 przedstawienia: 7 i 9.30, w niedz. 3 przedstaw.: 5, 7.30 i 10. Balkon 25 gr. 

Wielki podwójny proaram, Dwa filmy w iednym seans'e HELIOS| . Tajemnica kabiny B 50 
ка нн „COCertina“ (sr6l* Lombard — Fred Me Marrej 

Otchłań życia 

Tvlka 2 dni. 

w erotyczno po- 

w wielkim 2. Fredrich March 
przaboju Miriam Hopkins 

POLS KINO 

SWIATOWID 

  
| kowa 1) 

  
Dziś ni В 
nial>a nasza rodaczka FP UDALAA NWIEGERE 

w potężnym frapującym d'amacie życiowym 

Nad program: ATRAKCJE Moskwa z Szanghaj 

22 Co się słaje z zającem, gdy koń- 
czy pięć lał? 

3) Gdy umieścisz jedną literę w lite- 

rze, 
To będziesz miała płaka, co ma 
czarne pierze? 

4) Który z trzech osłów, stojących 
w jednej stajni, jest najmędrszy! 

5) Połowa litery — dźwiga 
książki i ppiery? 

30. Kwadrat maglczny (3 punkty]. 

1) Przyjaciel po Kaukasku- 
2) Inaczej biedna. 
3) Rozwidlenie Wisły 
4) Roślina południowa. 
5) Częsta choroba. 

31. Logogrył (2 punkty). 

Znaleźć 6 wyrazów o podanych zna- 
czeniach zakończonych na liłerę k, ktė- 
rych pierwsze lifery dadzą nazwę perio- 
dycznego pisma. 

1) Naczynie kuchenne. 3 
2) Naczynie dla piwa lub wina, 
3) Rodzaj zamkniecia. 

4) Imię chłopca. 
5) Proszek do nóg. 
6) Imię chłopca b. pospolite. 

32. Zadanie matematyczne (4 punkty). 

Nauczyciel dał uczniowi dzielenie 
dwóch liczb, 

Uczeń otrzymał w ilorazie 57 | resz- 
ty 52. 

Dokonał próby mnożąc iloraz przez 
dzielnik i dodając resztę. Ofrzymał wów 
czas liczbę 17830, ale ta liczba nie była 
równa dzielnej. Bład ucznia polegał na 
tym, że przy mnożeniu odczyłał drugą 
liczbę z prawej strony w dzielniku jako 
0 a byla to w isłocie 6. 

m“ liczby podał uczniowi nauczy- 
ciel. 

Posterunkowy Kazimierz Gurewicz, bę 
dąc w ubraniu cywilnym, zauważył trzech 
osobników, uprawiających w jednej z 
bram przy ulicy Zawalnej oszukańczą, grę 
w „trzy blaszki”, 

Przebrany policjanł interweniował z 
miejsca. Dwóch oszustów zbiegło, jedne 
go zaś wraz z b mi: Gurewicz załrzy 
mal, W komisariacie słwiesdzono, że jest 
ie znany oszusł Mikołaj QGromow TSwk 

  

    

  

Kazimierz Wiżynis (Stefańska 10 
doprowadził wczoraj do Izby Zatrzymań 
czworo dzieci w wieku od 10 do 4 lat. 
Dzieci te zostały porzucone przez Chaję 
Brunsztejńiową na pastwę losu w swoim 
mieszkaniu przy ulicy Nowogródzkiej 10. 

Dokąd zbiegła matka podrzułków, na 
razie nie ustalono. Podrzucone dzieci ulo 
kowano w przytułku. 

  

Nieszczęśllwemu wypadkowi uległa 
Julia iPetko (Zarzecze 4), wywracając na 
siebie imbryk wrzącej wody. Piętkówna 
doznała poparzeń i zosłała przez pogo 
towie przewieziona do szpitala. (c) 

BTS TACY АЕА 

Do s rzedania PLAC 
na Zwierzyńcu tnż przy ul. Tomasza Zana 
Tanio. Informacje: ul. Zakrełowa 15 m. 6, 

: godz. 15—17, 

Udział biorą: Irena Gry- 

ATRAKCJE 
Balkon 25 gr 

  

  OGNISKO | i " 
POPE" ACP dZIGO 

SARE ZRCZRK WERE ZFA (i|lmowe   
Oddzieły: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowicza 70 

Szczuczyn. Stołpce, Wałożyn, Wilejka. 

Liuk. „Źmicz*, W 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

   SBLIOTEKĄ 

    

SONATA 
W rolach głównych: Elissa Landi i Józef Schildkraut 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł. za gra» 

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

Przedstawiciele» Kleck, Nieśwież, Słonim, | 08 wst, w miejscowościach, gdzie nie ma 
arzędu pocztowego ani agencji zł. 250. 

    r SZWAJCARSKIE GORZEJR ZIOŁA” sĄ STOSO - 
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH i SKŁONNOŚCIACH 
   Aaa ' 
DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 

    

  

    

  

DO ZAPARCIA.„STWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” SĄ NATU: 
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM Т. SZCZAJ. M, 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO- 

" _WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. 

KINA i FILMY 
BEZ ŚWIADKÓW. 

KOCHAJ I NIE PŁACZ. 

(Casino). 

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby 

w filmach kryminalnych „nie dotrzymywaś 

kroku amatorskiemu detektywowi, który 

naprzekór policji genialne kojarzy fakciki 

i znajduje mordercę. Tym razem jednsk, 

choć nazwiska mylą się, raz po raz pada 

jakiś trup i nici śledztwa gmatwają się 

niemiłosiernie — nie mamy 0 to żalu. I wy- 

baczamy, ponieważ tropi sprawcę zapląłany 

sam w podejrzenia chirurg, William Powell, 

który czyni to z taką nonszalancją i pociesz 

ną godnością — że widz w momentach „trud 

niejszych” nie ma czasu na dociekanią, tylke 

    

śmieje się z eałego serca. 

Film daleko odbiega od szablonu — przez 

czły czas akcji dając równorzędną porcję 

sensacji i komedii. Wątek detektywistyczny 

przeprowadzony zręcznie i inteligentnię roa- 

wiązany. Szczegóły biegną może zbyt szybko 

—ale ogólny zarys jest zrozumiały i у 

Przytem zwykłe dawki „grozy“ umieję 

złagodzono groteską. 8 

Jean Arthur w roli tyranizującej 

stwem i troską żony — doskonała. William 

Powell, jako pantoflarz — kapitalny. Całość 

ciekawa, a przede wszystkim inteligentna * 

   

  

   
ścib- 

dowcipna. : : 

Jakoś tym razem premiera niewakacyjna 

Drugi film „Kochaj i nie płacz* zaczyna się 

wprawdzie nieco sztucznie i niemrawo = 

ale już po pierwszych scenach akcja nabie 

ra rozpędu — i aż do końca utrzymuje się 

na poziomie dobrej wesołej komedii. 

Niejasny jest tytuł, bohaterka bowiem 

reni kilka łez na początku i na końcu ty!ka 

1е zaś wyczynia różne za: 
    

  

—w między 

dziorne kawał 

uczucia i ukryć własne. 9 

Ginger Rogers ma wiele temperamentu i 

Ślczne nogi. Należą się jej słowa uznania 

«a charakteryzacj Nie każda aktorka po- 

'rafi zrobić ze siebie lakiego cudaka. 

eby sprowokować „jezo 

2 

      

  Pocz. seansėw 0 6-ej, w niudz. i šw, 0 4-eį 

k, Bandu.skiego 4, tel, 3-40, 

szenła są przyjmowane w godz. 

„On* — George Brent“ — jūkė ber 

ch — wspanialy 

Ztocia dadno, a całość ul sę 

! ча 

Zakorane DORTÓR 

*ensjonat „Fxcelsior“ 

noleca pokoie !uksu- 

sowe—na letni sszon 

ceny znacz. zniżone 
— 

LFTNISKO 
— pensionat w mai. 

Kamionka, — обНога 
kim. od sł. Kamian- 
va kolei Wilno—Mo- 
Jodeczno. Las, rzeka 
"njak,  kaskadówki. 
Wolne pokoie od 28 
pca. Załoszenia: 
Matwielewowa, pocz 
*а Ostrowiec k/Wilna 

MIESZKANIE 
7-0okniowe 7e wsze|- 
imi wvagodami. sys- 

łem korylarzowy — 
do wvnziecia — Mic- 
kiewicza 27. Inform. 
"4 mieiccu od qod7. 
10-—2 lub telef, 12-25 

1 luh 2 POKOJE 
Zz wvaodami 
do wvnaięcia 

„Pilsudskiego 7—1 
róg Wiwulskiego 

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

skiego 5 

Młoda 
i energiczna wieśnia- 
czka poszukuje pra- 
cy w charakterze go- 
spodyni lub slużącej 
Dowiedzieć się u Mi- 
chałowskiego ul. Roz- 

brat 24—1 

Szczenięta 
Setery Irlandzkie 

Sprzedaje się. 
Jagiellońska 8 m. 22 

PŁYTKI 
posadzkowe — tanio 
sprzedają się — Ho- 
Iendarnia 12, Szkoła 
Techniczna, garaż, 

telefon 24-56 

    

    

  

    

Zeidowicz 
Choroby skėrne, 
weneryczne, syfilis. 

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

DORTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

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

telefon 2-77 

DOKTOR 

Błumow.cz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłę 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od9—1i 3—7 
w niedzielę 9— 

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjm. od 9 r. do 7 w. 

J Jasińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, ob. Sądu 

Za długi 
powstałe od dn. 1.VII 
37 r. z tytułu nagoru 
na kredyt przez żonę 
moją Tekię Łukasze- 
wiczową, nie od'o- 
wiadam. (—) Stenis 
ław Łukaszewicz. 

= 

ZGUBIONY 
paszpoit zagraniczny 
nr. 49169. wyd. przeń 
konsulat rumuński w 

Warszawie na imię 
Josif Dawid Lipo- 
wiecki, zam. w Bura« 
wiczach — uniew, się 

    

— 

Nauczycielki, 
bony, wychowawcz/- 
nie i wszelkiego roc 
dzaju służbę domową 
zapośrednicza Woje- 
wódzkie Biuro Fun: 
duszu Pracy w Wilni( 
Poznańska 2, telefor 
12-06, czynne od g 

8 do 15-ej. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimet!. przed tekstem 75 gi., w tekście 60 gr, 
#а tekstem 30 gi, kronika redakc, I komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp, 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogło» 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstein I0-łamowy. Za treść ogłoszeń | ru. 
brykę „nadesłane” rerlak':ja nie odpowiada. Administsacja zastrzega subie prawe 
zmiany terminu druku ogłoszeń i ale przyjmuje zastrzeżeń miejsca _Ogło- 

30 — 16.30 I 17. — 19 

Redaktor odpowiedzialny JAN PUPIAŁŁO


