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amorząd nie jest doceniany 
Gdy się jedzie przez wschodnie po | 

tucie Polski, od gminy do gminy, od 

gromady do gromady, od wsi do wsi, 

spotyka się niemało ludzi rozsądłych, 

tudzi, kiórzy potrafią mówić, rozumo 

„wać, a i robić znacznie lepiej od nie* 

jednego mieszczucha, urzędnika i dy 

gnitarza. 

Co robią ci ludzie, względnie dla- 

czego robią talk mało? 

Dłaczego na powierzcanię życia 

prowinejonalnego talk często wypły- 

wa (trzeba to nazwać dobitnie i dla 

ludzi tutejszych zrozumiale) najgor- 

szego galunku „swołocz*? 

Czym to można wytłumaczyć, że 

raptem w jakimś powiecie aresztują, 

zawieszają, urlopują kilkunastu urzę 

duików, od sekretarza gminy do sta- 

rosty włącznie? 

Czyż nikt przed tym nie widział, 

co się dzieje, nie domyślał się, nie 

przewidywał, co nastąpi? Dlaczego w 

porę nie zawiadomił organów kontro 

injących? 

Odpowiedź może być tylko jedna. 

—. Wszysey się bali. Nikt nie chciał 
się narażać na gniew, zemstę, niełas- 

kę miejscowych potentatów, od któ- 

rych apelacji nie ma. 

Bo jeżeli nawet odwołać się do 

wyższej instancji, to ła przy: spraw= 

dzaniu stanu faktycznego zwykle za 

wiele opiera się na zdaniu osób wy- 

raźnie zainteresowanych w tym, aby 

apelacja nie miała żadnego skutku, 

a ża mało na opinii i zdaniu osób na 

prawdę niezależnych. 

Dlatego, gdy z nikąd nie ma już ża 

dnego raiunku, jakże często prosty 0-   

kywatel kropi pismo wprost do Pana | dowę pieców w szkołach powszech- 

Premiera. Dopiero stamtąd ma i naj- 

szybszą odpowiedź i najpewniejszą 

gwarancję sprawiedliwego załatwie- 

nia sprawy. Nie pisze się o tym i nie 

mówi, ale jakże wielu obywateli, po- 

wiedziałbym więcej, jak zbyt wielu 

obywateli dostąpiło tego zaszczytu, że 

ich sprawę bezpośrednio załatwiał 

sam premier. Stąd rośnie jego popu- 

larność i sława, jako człowieka spra- 

wiedliwego i dobrego serca, ale nie ro 

śnie sława tych, od których decyzji aż 

tak wysoko trzeba się odwoływać. 

Ale wracam do rozmów z tymi 

rozsądnymi i porządnymi ludźmi, któ 

rzy mieszkają na wsi, mogliby wiele 

robić, a robią znacznie mniej, niżby 

mogli, tylko dlatego, że otoczeni są 

zewsząd niesprzyjającą atmosferą ży 

cia społecznego, że każdy krok samo 

dzielny i nieskrępowany musieliby o- 

kupić walką nie z przeszkodami nor- 

malnymi i naturalnymi, dzielącymi 

każdy projekt od jego wykonania, a- 

la z systemem, z ustrojem powiedzmy 

wprost z metodą rządzenia naszym 

krajem. 
Metoda to zbyt arbitralna nawet 

w szczegółach, nielicząca się z tym, co 

powie rządzony, a dbająca tylko o to, 

co powie góra wzechwładna, potęż- 

na i wszechwiedząca. - 

Jak wykazalem przed paru dnia- 

mi w artykule o fabrykantach zarzą- 

dzeń niewykonalnych, autorytet p. 

starosty bynajmniej nie zyskuje na 

tym, gdy jego pomocnik z wydziału 

powiatowego, technik budowlany, ba 

wi się w centralny zakup cegły na bu 

  

  

rych, nie pytając się nawet w tej 

sprawie o zdanie wójtów gmin, które 

łożą na budowę szkół. 

W wypadku różnicy zdań pomię- 

dzy technikiem, a wójtem, starosta 

oczywiście stanie po stronie technika 

budowlanego, bo kto bliższy ten lep- 

szy, a p. wójtowi wyda się przy oka- 

zji tymczasem może nie rozkaz, ale 

radę, której niechby spróbował nie 

posłuchać. 

Nie mówią tego wójtowie, bo im 

nie wypada, ale radni gminni, ale wła 

śnie ci mądrzejsi, a nie wyzyskani dla 

pracy samorządowej i społecznej gos- 

podarze powtarzają od Prypeci, aż po 

Dźwinę jedno i to samo. Nie ma u nas 

wcale samorządu. Samorząd u nas 

znaczy tyle eo: „starosta sam rządzi”. 

Nie samorząd, a sam-rząd. 

Cóż dziwnego, że w tej sytuacji 

dzieją się niesamowite dziwolągi, o 

których już na pierwszy rzut oka mo 

żna powiedzieć, że nie mają one nic 

wspólnego z wolą ludności, zrzeszo* 

nej w samorządach gminnych, ani z 

wolą jej reprezentacji. Od Prypeci aż 

po Dźwinę wszystkie tęsknoty ludno 

ści, wszystkie nadzieje na lepszą przy 

szłość, na podniesienie gospodarcze 

nie kilku jednostek na całą gminę, a- 

ie całej masy ludności, jeżeli je zana- 

lizować, bo często są jeszcze nie dość 

uświadomione, streszczają się do jed- 

nej tylko tęsknoty, tęsknoty do praw 

dziwego samorządu przynajmniej naj 

niższego szczebla — samorządu gmin 

rńego. Tę tęsknotę doskonale wyczuł 

f sformułował gen. Żeligowski, I zda- 

Chiny są zdecydowane 
bronić się do wyczerpania możliwości 
SZANGHAJ (Pat). W przemówie- [ 

niu trasmitowanym przez radio, prze 
wodniezący rady politycznej prowin 
cyj Hopei i Czahar Wang-Czing-Wei 
oświadczył m. in.: „będziemy musieli 
prowadzić dalszą walkę. O ile państ- 
wo silne może podjąć kampanię ofen 
zywną w nadziej na szybkie zwycię- 
stwo, Chiny, jako kraj słaby, muszą 
szukać oealenia w wojnie na wyczer- 
panie. Chiny muszą zdać sobie spra- 
wę, że walka toczyć się będzie aż do 
wyczerpania ich przeciwników. Moż- 
na przewidywać interwencje trzecie- 
go mocarstwa, gdy po rieuchronnych 

niepowodzeniach wojennych Chiny 

zdołają wreszcie wyczerpać Japonię 

pod względem finansowym i wojsko 

wym, ` 

Przemówienie swe  Wang-Czing- 

Wei zakończył jak następuje: 

„Chiny muszą iiczyć tylko na sie- 

bie w tej wojnie defenzywnej. Inne 

mocarstwa, nawet zaprzyjaźnione, na 

wet pełne troski o obronę sprawiedli 

wości zawahają się przed wmiesza- 

niem się do gry jedynie celem niesie 
nia pomocy krajowi, będącemu ofia- 
rą napaści. 

Czang-Kai-Szek chce umiędzynarodowić 
Sprawę 

TOKIO (Pat). Według wiadomoś- | 
€i z Nankinu, chińscy przywódcy woj 
skowi odbywają codzienne konieren 

cje, opracowując plan działań prze- 
ciw armii japońskiej wzdłuż linii Pa 
oling. 

Korespondent „Niszi-Niszi“ dono- 
Si o eiągłym przesuwaniu się wojsk 
wankińkich w kierunku północy. — 
Czang-Kai-Szek - postępuje jednak z 

Chińczycy zamierzają 
"_ TOKIO (Pat). Koła japońskie sądzą, że 
w razłe wznowienia dziafań wojennych w | 
Chinach pėlnocnych, Tsingtao znajdzie się 
w sirefie walk. Zwracają uwagę na kon 
cenirację wojsk chińskich w Tsinanfu oraz 

stopniową ewakuację w Tsinanfu i Tsing 
tao przez władze chińskie i licznych mie 

szkańców. Wskazuje to, iż obszar ten 
jest przygotowany celem stawiania oporu 
Japoriezykom. 

Óbecna dyslokacja wojsk chińskich 
wskazuje na zamiar otoczenia Japończy- 

W 

zatargu 
wielką ostrożnością, przeprowadzając 
swe wojska poza Żółtą rzekę, ponie- 
waż: 1) pragnąłby uczynić sprawę 
Chin Północnych sprawą międzyna- 
rodową, 2) ponieważ oczekuje no- 
wych samolotów, armii z prowineji 
Kwang-Si oraz pragnie współpracy 
band komunistycznych przeciwko 
wojskom japońskim. 

otoczyć Japończyków 
ków w obszarze Pekin -—— Tientsin. Woj- 
ska chińskie posuwają się wzdłuż frzech 
linij kolejowych, zbiegających się w Pe 

kinie. 37-ma dywizja, 38-ma dywizja oraz 
wojska gubernatora Kałganu, wspierane 
przez różne formacje lokalne, s:anowią 
czołowe ugrupowanie wojsk chińskich. Za 
nimi posuwa się 20 dywizyj wojsk nankiń 
skich, których bazy znajdują się wzdłuż 
linii, biegnącej od m. Taiyuan w prowin 
cji Szansi do m. Suczou w północnej czę 
ści prowincji Kiangsu.   

SZANGHAJ (Pat). Generał Szi Yu San, 
b. dowódca żandarmerii chińskiej w Pe- 
kinie, kłóry przeszedł w ubiegłym tygod 
niu na stronę Japończyków, powodując 
ewakuację 37 dywizji z Pekinu i został 
przez prasę chińską napiętnowany jako 
zdrajca, miał społkać się w ubiegłą nie 
dzielę w pobliżu Paotingfu z gen. Sung 
Cze Yanem. Po rozmowie gan. Szi Yu San 
udał się do Paotingfu, gdzie wziął udział 
w naradzie dowódców wojsk nankińskich 

(Dokończenie na sir. 2-ej) 
L LŽ 

wedo się, že dzieki urokowi jego wiel 

kiego imienia i jego autorytetowi idea 

odrodzenia samorządu zdobędzie s0- 

bie poparcie najlepszych i najmą- 

drzejszych ludzi w Polsce, że rząd po 

da rękę samorządowi i w ten sposób 

rastąpi zbliżenie obywatela do państ- 

wa ponad głową aparatu biurokraty 

cznego. Gdyby się takie porozumienie 

dokonało, aparat biurokratyczny prze 

stałby być jedynym łącznikiem pomię 

dzy rządem, a społeczeństwem, skoń 

czyłaby się jego wszechwładza, ale 

wzrosłaby jego doskonałość, dzięki 

wzmożonej kontroli, dzięki i powróto 

wi właściwych ludzi na właściwe 

miejsce. 

Że nie obeszłoby się przy tym bez 

degradacji dyktatorskich ambicyj nie 

których prowincjonalnych  potenta- 

tów do zakresu normalnych obowiąz- 

ków, związanych z danym urzędem, 

to rzecz pewna. 

Rok 1937 w Wilnie zaczął się pod 

znakiem akcji gen. Żeligowskiego, a 

więc nadzieje na odrodzenie samorzą 

Gu wzrosły, Deklaracja pułk. Koca 

słuszność nadziei zdawała się potwier 

dzać. Rząd nie zabierał głosu, ale zda 

wało się, że te rzeczy rozumie, więc 

przeżywaliśmy jak gdyby okres ocze- 

kiwania pomyślnych zmian. 

W tym okresie czasu przychodzi 

raptem rozwiązanie Zarządu i Rady 

Izby Rolniczej w Białymstoku. O ile 

nam wiadomo powodem decyzji p. 

Ministra Rolnictwa w tej sprawie by 

ły względy natury personalnej. Podo 

bno Ministerstwo domagało się, aby 

Izba pozbyła się dyr. L iego, jako 

Jamboree 
VOGELENZANG (Pat). Naczelny skauł 

lord Baden Powell udzielił przedstawicie 
lom prasy krółkiego wywiadu. Zaproszeni 

       

  

Pieniędzy, pieniędzy, 

pieniędzy... 
TOKIO (Pat). Rząd postanowił przed 

sławić parlamentowi projekt o dalszych   | kredytach dodatkowych w wysokości 410 
milionów jen. Już przyznane kredyty się 
gają 97 milionów. Ministerstwo wojny da 
maga się 300 milionów, admiralicja 100 

milionów, 5 milionów ministerstwo spraw 
zagranicznych, a 3 miliony ministerstwo 
finansów. 

  

   
     

zbyt samodzielnego, a zaangażowała 

kogoś innego na jego miejsce. Zarząd 

i Rada Izby kilkakrotnie wypowiada 

ły się za zatrzymaniem dyrektora 

wbrew woli Ministerstwa. Konflikt na 

tury personalnej doprowadził do roz- 

wiązania reprezentacji samorządu go 

spodarczego, wyłonionej drogą nor- 

malną i do zamianowania komisa- 

rza. 
Rząd „stłamsił', podporządkował 

| sobie samorząd, jak można wnosić z 

komunikatów  ofiejalnych z błahego 

powodu. 

Sypią się protesty. Przewodniczą- 

cy odcinka wiejskiego O. Z. N. w Bia- 

łymstoku, poseł Łazarski podał się do 

dymisji. Można stąd wnosić, że posu- 

nięcie Ministra Rolnictwa na gruncie 

białostockim jest miepopularne, że 

wywołuje tam sprzeciwy. Naszym 

zdaniem posunięcie to jest niepopular 

ne nie tyłko w białostockim, ale na 

Wileńszczyźnie, » Nowogródczyźnie, 

ba, w całej Polsce. Nawet tam, gdzie 

zupełnie nie znają stosunków białosta 

ckich, bo chodzi tu nie o jedną izbę 

rolniczą, a o rzeczy daleko ważniej- 

sze. Posunięcie Pana Ministra to przy 

kład dla wszystkich _ wojewodów, 

wszystkich starostów. Myśleliśmy, że 

te oni z własnej inicjatywy często nie 

umieją uszanować amorządu, ale, że 

rząd rozumie jego rolę jako czynnika 

złliżającego obywatela do państwa, 

wiążącego obywatela z państwem. 

Dziś musimy powiedzieć, że chyba i 

rząd nie docenia roli samorządu, a ta 

już jest bardzo smutne. 
Piotr Lemiesz.      

w Holandii 
| dziennikarze zebrali się w palacyku ko 

| mendy Jamboree. Lord Baden Powell oš 

wiadczył, iż cieszy się, że jamboree od 

bywa się w Holandii, kraju, mającym za 

sobą długoletnie tradycje pokojowe. Mło 

dzież winna brać przykład z Holendrów 

i w oparciu o szczytne idee skautowe wał 

czyć o pokój świała. Skautów jest już 4 

miliony. 
Na pytanie, zadana przez dziennikarza 

węgierskiego na temat porównania tego 

rocznego zlołu z jamboree w Godollo na 
Węgrzech w r. 1933, skauł naczelny od 
powiedział, że za charakterystyczną ce- 

chę jamboree węgierskiego uważa fakt, 
że łam właśnie po raz pierwszy zaprezen 

towaly się nowe kierunki pracy skauto 
wej, mianowicie Polacy i Węgrzy poka 

zali swych harcerzy — lotników. „ 

  Harcerzy z Palestyny podczas otwarcia jamboree przechodzą obok trybuny, na której siedzi królowa holenderska Wilhel- 

mina i naczelny skaut łord Baden-Powell.
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Powstańcy wkroczyli 
do prowincji Cuenca 
Wojska rządowe wszędzie się wycofały 

SALAMANKA (Pat). Specjalny wysłan 
nik Agencji Havasa donosi z frontu Teru- 
el: Liczne kolumny wojsk powstańczych 
wkroczyły wczoraj „o południu na teryto 
rlum prowincji Cuenca. Posuwając się od 
niedzieli naprzód, oddziały powstańcze 
zmieniły kierunek I udały się na połud- 
nie na Teruel aby zamknąć pierścień po 
zycji koło Sierra Universales. Korespen 
dent dodaje, że do opanowania prowincji - 
Cuenca przyczyniła się znana bitwa pod 
Sierra Dalbarracin, która była wielkim su 
kcesem powstańców. Wojska rządowe wy 
cofały się całkowicie. Marsz oddziałów 
powstańczych odbywa się w górzystej 
ekolicy. Na całym wspomnianym froncie 
panuje prawie zupełny spokój. Jedynie 
od czasu do czasu siraże przednie wojsk 
powstańczych staczają drobne utarczki z 
nielicznymi gtupami członków milicji lu 
dowej. 

MADRYT (Pat). Komunikat oficjalny 

ministerstwa obrony narodowej komuni- 
tuje: Na froncie środkowym odparliśmy 
ałaki nieprzyjaciela na odcinku Guadala 
jara. Na froncie wschodnim, po zdobyciu 
Arencas, wojska nasze posuwają się w 
dalszym ciągu, zajmując słanowiska pod 
Piedrahiła, Cocadillo, Salcedillo i Rudil- 
la. Na froncie Teruel wojska rządowe za 

jęły stanowiska Fuenie Dela Anłesa i Ca 
sanueva na odcinku Bezas. Na froncie pół 
nocnym pod Santander artyleria rządowa 
celnymi sfrzałami wysadziła w powiefrze 
dwa składy amunicji w Espinoza de Los 
'Monieros. Lotnictwo rządowe bombardo 
wało na południo-zachodzie pod Valdecu 
Enca baterie powsłańcze. 

NAVAL CARNERO (Pat). Korespon- 
dent Agencji Havasa donosi, że artyle- 
ria powsłańców ostrzeliwała przez cały 
dzień wczorajszy gwałłownym ogniem 
objekty wojskowe w Madrycie oraz umoc 
nienia otaczające stolicę. Sirały znaczne. 
Artyleria rządowa odpowiadała bardzo 
rzadko. 

Nunclusz anosfolski 
przy rzadzie gen. Francn 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Citfa del 
Vaticano, Iž krąžą tam pogloski jakoby 
stolica apostolska wyznaczyła nuncjusza 

Nożycami przez prasę 

Manchester, ale gdzie? 
Szukajcie wilnianie 

Lwowska „Chwila” zamieszcza nastę- 
pującą rezolucję: 

Ё WARSZAWA, 4. 8. (tel. wł. „Chwili“). 
Przemysł włókienniczy w Wilnie į Bia- 
łymstoku od kilku miesięcy pracuje inten 
sywnie zarówno dla armii chińskiej jak i 

_ dla armii cesarstwa Mandżukuo. Wyroby 
wileńskie i białostockie ze względu na swo 
ją taniość cieszą się wielkim zbytem. Fa 
brykanci sprzedali materiał na płaszcze i 

mundury dla Chin za 300.000 zł. W ostat- 
‹ mich dniach dokonano dalszych zamó- 

wień na kilka tysięcy złotych. Fabryki w 

( Białymstoku i w Wilmie zaopatrywały w 

, mmndury już wszystkie prawie wojujące 

* armie od czasu wojny światowej. 

Bodaj fo być pismem dobrze poinfor 
„iowanym! A my fu na miejscu w Wil- 
nie nie podejrzewaliśmy nawet, że mamy 
jakiś przemysł włókienniczy. Nie wiedzie 
liśmy, że płyną do nas strumieniami i chiń 
skie dolary i japońskie jeny. I to nie od 
dziś. Od czasu wojny światowej przyo- 
dziewaliśmy wszystkie wojujące armie 
świała. Nic nie wiedzieliśmy. Byliśmy jak 
tabaka w rogu. Wydawało nam się na 
weł, że nie mamy w Wilnie ani jednej 
fabryki tekstylnej Dopiero lwowska sjoni 
styczna gazeła musiała nam oczy oiwo 
rzyć! Szukajcie wilnianie. Może się gdzieś 
schowała na Skopówce Widzewska Ma 
nufakłura n. p. 

| samych miały być nieszkodliwe, 

  

przy rządzie gen. Franco. Jako kandyda 
ta na to stanowisko wymieniają msgr. An 
tonitfi, ostatnio delegata apostolskiego w 
Albanii. Jak wiadomo, stolica apostolska 
utrzymywała półoficjalne stosunki z rzą- 
dem gen. Franco i posiadała w Salaman 
ce półolicjalnego przedstawiciela w oco 
ble kardynała Goma y Tomas arcybisku 
pa Toleda, podczas gdy Markiz Aycinena 
półoficjalnie reprezentował rząd gen. 
Franco przy Watykanie. 

; Nie ma już blekady 
WALENCJA (Pat). Donoszą z Santan- 

der, że przybył łam transportowiec an- 
gielski „Hilfern”, przywożąc na pokła- 
dzie 3 tys. ton żywności. Przybycie bez 
przeszkód angielskiego słatku do Santan 
der uważane jest tu za dowód, že bloka 
da już nie istnieje. Na pokładzie „Hil- 
tern“ znajdował się w czasie podróży ob | 
serwator holenderski. 
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Serdeczne przyjęcie delegacji polskiej 
na zjeździe kombatantów w Berlinie 

BERLIN (Pat). Na uroczystym 
przyjęciu ku czci gen. Góreckiego i in 
nych delegatów polskich w hotelu 
„Kaiserhoff'* w Berlinie gości powi- 
ta; na wstępie Adolf Rosenberg, po 
czym zabrał głos prezes niemieckiej 
organizacji inwalidów wojennych O- 
berlindober. Powiedział on m. in.: 
chciałbym wspomnieć o tym układzie 
który zawarty został ma lat 10 między 
Polską a Niemcami przez Waszego 
Wielkiego Marszałka Józefa Piłsuds- 
kiego i naszego wodza Adolfa Hitlera 
a który ku wzajemnemu wielkiemu 
zadowoleniu utorował drogę do trwa 
łegc porozumienia między obi naszy 

riolopirzrą 
organizowano na tyłach armii gen. Franco 
Sensacyjne eewelacje poryskóich dzienników 

PARYŻ (Pai). Tajemnicza sprawa ska- 
zania na śmierć przez sąd wojenny w Sa 
lamance dwóch Francuzów, niejakiego 

Louis Chabraf i Jean Bouguennec przybra 
ła niezwykle sensacyjny obrói. Reporia- 
że, drukowane od dwóci: dni przez współ 
pracownika „Journal“ Morice'a, przyno- 
szące niezwykłe rewelacje o działalności 
obu skazanych na ferenie Hiszpanii, wy- 
wołały ostatecznie poruszenie I dość sze 
roką i ostrą polemikę w prasie francus 
kiej, Według tych rewelacyj Morice'a, 
podtrzymywanych przez „Aciion Francal 
se“, „Jour“ I „Liberte“ obaj aresztowani 
Francuzi zostali užyci do przeniesienia 
bakteryj chorobotwórczych  fyfusu i 
śpiączki na fyły armii gen. Franco. Inicja 
fywa rozpoczęcia wojny bakteriologicz- 
nej według Morice'a, wyść miała ze stro 
ny tajemniczego Rosjanina, który zaanga 
żował obu Francuzów za odpowiednią 
sumę pieniężną, przyrzekając Im, że oso 
biście nic im nie zagraża. Nadzwyczajny 

wyslannik „Journal“ opisuje ze szczegó 
lami, w jakich okolicznościach obu awan 
iurnikom, którzy podięli się przeniesienia 

mikrobów do IHszpanii, porobiono odpo 
wiednie zastrzyki bakteryj, które dla nich 

nafo- 

miast przez które stali się roznosicilami 
zarazków wśród oloczenia. Ponieważ 

przed ią operacją obu kandydafom na roz 
nosicieli zarazków doręczono odpowied 
nle sumy pieniężne, które poczęli wyda 
wać w spelunkach Biarritz i St. Jean de 
Luz, sprawa wydała się przedwcześnie, 
obaj Francuzi bowiem poczynili pewne 
niedyskrecje, które przedostały się do 
hiszpańskich kół powstańczych tak, że 
skoro tylko przekroczyli oni granicę hisz 
pańską, zostali aresztowani. W. dzisiej- 
szym ostatnim ze swych reportaży, Mori 
ce podaje przebleg rozprawy przed hisz 
pańskim sądem wojennym w Salamance, 
przed kłórym obaj delikwenci poczynić 
mleli wszystkie fe sensacyjne zeznania. 
Rząd gen. Franco wstrzymał wykonanie 
wyroku, o którym już nadchodzily wleš- 
ci, że został wykonany, gdyż — jak infor 
muje „Journal“ — zamierza przedstawić 
całą sprawę na forum międzynarodowym, 
oskarżając stronę czerwoną o usiłowanie 
rozpoczęcia wojny przy pomocy mikro- 
bów. 

Powyższe rewelacje, które dotychczas 
ze względu na swą niezwykłość przyjmo 
wane były sceptycznie i nie znajdowały 

Kronika teleoraficzna 
— W kooperafywie robotniczej „Mont 

Rouge” w Paryżu wybuchł pożar po eks 

plozji maszyny piekielnej, podłożonej 
przez niewykryłych osobników. 

PARYŻ (Pat). Komisariat wysławy po 
stanowił obniżyć ceny wsłępu na wysła 
wę w poniedziałki do 3 franków zamiasł 
6 r. E 

Hachan karaimski udai sie 
do Berlina, Paryža, Turcji i Egiptu 
W dniu 2 bm. J. E. Hadžy Seraja 

Chan Szapszat Hachan Karaimski R. P. 
wyjechal do Berlina i Paryža w celu od 
wiedzenia łam Istniejących parafij karaim 
skich, składających się w Berlinie z 20 
rodzin, a w Paryżu z około 500 osób, Są 
ło przeważnie emigranci z Krymu, b. woj 
skowi oraz inłeligenci, kłórzy w czasie 
przewroiu wyemigrowali z Rosji. 

Karaimi w Berlinie i w Paryżu mają 
swoje komiłety wzajemnej pomocy, dzia 
łające w ścisłym kontakcie z Zarządem 
Duchownym w Polsce z J. E. Hachanem 

Šzapszalem na czele oraz z gminami ka 
raimskimi w Turcji, Egipcie, Chinach, Łoł 

wie, Liłwie i Estonii. W lałach głodowych 
komitet ten niósł wydałna pomoc. karai   

mom mieszkającym na Krymie 
Pobyt J. E. Hachana Szapszała w tych 

miastach ma również na celu założenie 
gminy karaimskiej podległej bezpośred 
nio Związkowi Religijnemu Karaimskiemu 
w Polsce. 

Jak się dowiadujemy tamtejsza lud 
ność karaimska ma zamiar nadesłać kilka 
ciekawych eksponatów do Muzum Kara 
imskiego w Polsce. 

Z Patyża J. E. Hachan Szapszał uda 
się na wizytację gmin karaimskich do Tur 
cji i Egipiu. 

Podczas nieobecności Hachana zaslę 
pować go będzie Ulłu Haszan Szymon 

Firkowicz. : 

wywołały pewną reakcję w prasie, Część 
dzienników z „Populaire" na czele trak 
fuje całą sprawę jako fantazję. Komuni- 
styczna „Humanite” i radykalna „Oeuvre” 
wystąpiły dziś jednak z kontrrewelacja 

mi, oskarżając narodowe koła hiszpań- 
skie w Paryżu, że zmontowały celowo tę 
sprawę, aby dostarczyć gen. Franco pre 

fekstu do wszczęcia wojny gazowej. Sze 
reg dzienników przeprowadza fymczasem 
wywiady z uczonvmi bsk'erlologami fran 

cuskimi, których zdania są podziełone co 

      

LONDYN (Pat). Agencja Reutera 
donosi, że w przeciwieństwie do po- 
głosek, jakie obiegały dziś wczesnym 
popołudniem ambasador sowiecki — 
Majskij w rozmowie z lordem Ply- 
mouth oznajmił, że rząd ZSRR nie 
przewiduje możliwości żadnych 
zmian swej polityki ani teź słanowis- 

(Dokończenie ze strony 1-szej) 

w Chinach Północnych, na której oma- 
wiano plan działań wojennych przeciwko 
Japonii. ; 

TOKIO (Pat). Naczelne dowództwo 
armii japońskiej w Chinach północnych 
donosi o ożywionej działalności lotnict 
wa japońskiego na odcinku Pekin — 
Tientsin. Samoloty japońskie bombardo 
wały w frzech miejscach chińskie trans 
porły wojskowe, przewożąc oddziały 48 
dywizji nankińskiej pomiędzy Kałganem a 
Nankou bomby uszkodziły tor kolejowy. 

Agencja Domei donosi o usilnych 
przygołowaniach wojennych 143 dywizji 

chińskiej, słacjonowanej w obszarze Kał 
ganu. Dywizja ła zajmowała dotychczas 
neufralne słanowisko wobec Japonii. 

NANKIN (Pat). Otrzymano łu wiado 
mości o przybyciu nowych posiłków ja- 
pońskich do Chin północnych. Stojąc na 

sadziły desant, kłóry  przemaszerował 
przez miasło. Władze lokalne przyrzekły 
ochronę cudzoziemcom na wypadek roz 

ruchów mimo fo cudzoziemscy masowo 

opuszczają Tsingłao. 
Z Kanłonu donoszą, że tamtejszy kon 

sul japoński zażądał od władz chińskich 
rozwiązania „Związku ocalenia narodowe 
go” oraz wszelkich organizacyj, uprawia 
jących agitację antyjapońską. Władze 
chińskie żądanie ło odrzuciły. Policja por 
fowa w Kantonie i Swatou dokonała re 
wizyj wszystkich statków, odpływających 
na pełne morze. 

Z Kałganu donoszą, iż oczekiwana 
jest wielka bitwa w pobliżu Nankau 
(przejście przez wielki mur chiński w od 

ległości 60 km. na północ — zachód od 
Pekinu, gdzie Japończycy skoncentrowali 
około 4 tys. żołnierzy. 

PEKIN (Pał). Do Chin pólnocnych na 

dal przybywają poważne posiłki japoń- 

skie. Samoloty japońskie lałają nad Tao- 

fingfu, Tsinanfu i Loyang, obserwując ru 
chy wojsk nankińskich. Dwa ostatnie puł 
ki chińskie, które jeszcze znajdowały się 
w Pekinie, wyruszyły w kierunku Kałga- 
nu. Przygołowania do przywrócenia ru- 
chu na kolei Pekin — Tienfsin są w peł 

nym toku. 
W Pekinie przebywa wielka liczba u 

chodźców i bezrobofnych, co zwiększa 

powagę syłuacji. 
W Pekinie nie mają wiadomości o za 

miarach rządu nankińskiego. Toczą” się 
lokalne rokowania chińsko - japońskie w 

sprawie. reformy rządu autonomicznego   prowincyj Hopei i Czakar. 

  

  

kotwicy w Tsingłao japońskie okręty wy * 

  

szerszego oddźwięku, ostatecznie jednak | do możliwości praktycznego zastosowania 

podobnych mefod. „Jour” i „Aciion fran 
caise“ podają jednak szereg nazwisk i fak 
tów do wiadomości policji francuskiej dla 
potwierdzenia, iż faktycznie na terytorium 
Francji pewne podejrzane międzynarodo 

we elementy starały się zorganizować za 
stosowanie po raz pierwszy metod wojny 
bakferiologicznej na korzyść strony czer- 

wonej. 
Wielkie dzienniki informacyjne pow- 

strzymują sie na razie od komentowania 

fych niezwykłych rewelacyj. 

Sowiety nie zmien'ą swego stanowiska 
ka, zajętego na ostatnim posiedzeniu 
Komitetu Nieinterwencji. Jednocześ 
nie ambasada ZSRR oświadczyła, iż 
ohiegająca w Londynie pogłoska 0 
rzekomej zmianie stanowiska Sowie- 
tów w sprawie przyznania praw kom 
batantów w Hiszpanii, jest pozbawio 
na wszelkiej podstawy. | 

WALKI W TIEN-TSINIE USTAŁY. 
TOKIO (Pał). Agencja Domei komuni 

kuje, że w Tien Tsinie nie ma żadnych 
słarć pomiędzy władzami francuskimi a 
japońskimi. Starcia pomiędzy wojskami ja 
pońskimi a francuskimi zostało załatwio 
ne polubownie. Dowódcy załóg cudzo- 

Straż celna, kulisi, 
TOKIO (Pat). Z Tsing Tao donoszą, że 

gubernator prowincji Szantung generał 

Han Fu Czu nadal zachowuje przyjaźne 

słanowisko wobec Japonii i zagwaranło 

wał ochronę życia i mienia obywałeli la 

pońskich w Szanfungu, pomimo iż wizyta 
generała w Nankinie świadczyłaby, iż za” 
mierża on przyłączyć się do działań wo 
jennych przeciwko Japonii. 

Mer Tsing Tao admirał Czeng Ing Lien 

oświadczył, że jest.gołów do walki z Ja 
pończykami i jeśli tylko żołnierze japoń, 
scy znajdą się na terytorium chińskiej 
dzielnicy Tsing Tao to odwoła się on da 

mi wielkimi narodami. Niemieccy żoł 
nierze frontowi od lat związani są naj 
lepszą przyjaźnią z kolegami polski- 
mi. Wraz z innymi kolegami składam 
hołd pamięci wielkiego polskiego żoł 
nierza i męża stanu Marszałka Piłsud 
skiego, którego prochy otaczane są u 
Was podobną czcią, jak u nas prochy 
Hindenburga. 

W odpowiedzi zabrał głos gen. Góre 
cki. Zaznaczył on m. in.: „Kombatan 
tów polskich ożywia szczere pragnie- 
nie aby stosunki między naszymi kra 

jami mogły się układać harmonijnie, 
aby pomyślna ewolucja, +ozpoczęta 
historycznym aktem z 26 stycznia 

1934 r. nie doznawała żadnego za- 

hzemowania. Oba nasze narody urzą- 
dzają swe państwa po swojemu. Na 
volu polityki zagranicznej, my, kom- 

batanci, możemy wykonać pozytyw- 

ną pracę. Kierowniewo pozostawia- 

my odpowiedzialnym mężom stanu, 

naszym zadaniem jest przyczynienie 

sie do len wzajemnej znajomości 

konsolidowanie wzajemnego SZacun- 

ku — jednym słowem poprzez stwo- 

rzenie pomyślnej atmosfery i psycho 

logicznego podbudowania porozumie 

nia politycznego, torować drogę pols= 

ko-niemieckiej przyjaźni. 

Wśród kilkudziesięciu niemieckich 

i polskich uczestników bankietu na 

sali obecni byli obaj ambasadorowie: 

ambasador R. P. w Berlinie Lipski i 
Rzeszy w Warszawie v. 

  

   

    

ambasador 

Moltke. 
EES TIA TZT TOEBROEOEE TECZĄ 

Te or w Palestynie 
trwa nad?! 

JEROZOLIMA [Pat]. Niepokój i pod: 

niecenie w Palestynie ufrzymuje się nież 

misnnie. W starej dzielnicy Jerozolimy zna 

leziono Araba, zabiiego wystrzałem re" 

wolwerowym. W Hallie policja wykryła 

42 bomb, ukrytych w skrzyni pod mo- 

stem.   

  

Chiny są zdecydowane 
ziemskich w Tien Tsinie zebrali się wczo 

raj na naradę i posłanowili z powodu wy 

gaśnięcia walk chińsko = japońskich w 

obszarze Tien Tsinu pozwolić wojskom 
l japońskim na swobodne przejście przez 

mosł międzynarodowy i teryforium kon 

| cesji francuskiej. 

riksze — pod broń! 
słacjonowanych w okolicy wojsk chiń- 

skich oraz zawezwie do walki 3.000 chiń 

skich marynarzy. Sfraż celna zosłała 

wzmocniona I skoncenfrowana w Fu Czu 

Czao, gdzie słoi 5.000 żołnierzy pod do 

wództwem gen. Yu Hsie Czunga. Ponad 

ło w m. Tsimo słoją wojska gen. Li Han 

Czanga. Wszysłkie te siły grożą okrąże 

niem Tsing Tao, gdzie władze chińskie 

powołały pod broń kulisów. Między in. 

zmobilizowano 2/3 «dotychczasowej licz 

by rikszów. Kolonia japońska w Tsing Tao 

zachowuje względny spokój. 

Ostatnia próba udaremnienia wojny 
TOKIO (Pat). Ambasador japoński Kawa 

gac, który od chwili wybuchu wojny w Chi- 

nach Północnych przebywał w Tientsinie ,o- 

bcenie zaś zatrzymał się w Dairenie w dro-* 

dze do Szanghaju, oświadczył, że będzie czy 

nił wszelkie wysiłki aby udaremnić oficjalny 

wybuch wojny pomiędzy Chinami a Japonią. 

Ar basador Kawagoe oznajmił, że rząd japoń 

sk. uprzedził rząd nankiński, że ruchy wojsk 

nenkińskich w kierunku Chin Północnych 

stanowią pogwałcenie układu, zawartego po 

między władzami wojskowymi chińskimi a 

japońskimi w roku 1935 oraz stoją na przecz 

kcdzie japońskim zamiarom uzyskania lokal 

ego porozumienia i niezaostrzania sytuacji. 

Ambasador dodał, że Nankin będzie musiał 

ponieść odpowiedzialność za następstwa w 

    

Japonia podaje W 

razie zignorowania ostrzeženia japońskiego. 

Ambasador Kawagoe żywi madzieję, że uda 

Się jeszcze w ostatniej EO udaremnič m 

buch wojny, lecz obawia się, że jego wysiłki 

mogą trafić w próżnię. 

Przygotowania do 

wolny na ukończeniu 
NANKIN (Pat). W kołach zbliżonych 

do rządu panuje przekonanie, że w cią 

gu najbliższych tygodni wszystkie przy” 

gołowania wojenne Chin zostaną ukoń: 

czone i Chiny słanowczo sprzeciwią się 

dalszemu posuwaniu się wojsk  iapoń- 

skich. 

wątpłiwość napad 

  
na konsulat sowiecki w Tien-Tsinie 

TOKIO (Pat). Przedstawiciel mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych o'wia 
dczył w sprawie rzekomego najścia 
ra konsulat sowiecki w Tientsinie, iż 
Japonia traktuje owo najście, jeśli o- 
na było, jako rezultat konfliktu po- 
między czerwonymi i białymi Rosja- 
nami. Przedstawiciel M. S. Z. katego- 
rycznie zaprzeczył pogłoskom, jako- 
by-w najściu brali udział obywatele 
iapońscy, dodając, żejkonsilat znajdu 

| je się w t. zw. trzeciej dzielnicy Tien- 
tsinu, w której wojska japońskie nie 
pdłnią służby bezpieczeństwa. Przed- 
sławiciel M. S. Z. kategorycznie odrzu 
cił twierdzenia sowieckie, jakoby wła 

de japońskie miały jakikolwiek zwią 
zek z ineydentem, przy czym odczytał 
cdmośne oświadczenie japońskiego do 
wódziwa w Tieatsinie, dodając iż nie 
jest pewne, czy owo rzekome najście 
w ogóle odbyło sięw rzeczywistości 
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“„KURJER WILENSKI“ 5. VIII. 1937 

Amerykańsko-sowiecka 
demonstracja antyjapońska 

Nie sposób na razie przewidzieć 
czy agresja Japonii w Chinach, Pół- 
nocnych spowoduje poważniejsze za- 
wiklania międzynarodowe na Dale- 
kim Wsehodzie. Dziś już natomiast 
stwierdzić możemy, że postawa zain- 
teresowanych mocarstw wobec osłat- 
niej „ekspedycji karnej" Nipponu w 
głąb Chim jest zasadniczo odmienna 
od tej, jaka była w okresie t. zw. kam 
panii mandżurskiej z 1931 r. O ile 

   

Lowiem wówczas zaitteresowane mo 
carstwa, a przede . ystkim. Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej, Zw. 
Sowiecki i Anglia ograniczyły się pra 
wie wyłącznie do nieskoordynowa- 
rych pojedyńczych protestów papie- 
rowych ij wreszcie pogodziły się z 
„fakłami dokonanymi”, to dzisiaj, w 

miarę zbliżania się decydującej roz- 

  

    

  

„grywki japońsko-chońskiej, można ob 
serwować wytwarzanie się czegoś w 
rodzaju wspólnego frontu antyjapońs 
ikicgo, mającego na eelu moralne i 
częściowo materialne wsparci: Repu- 

kliki Chińskiej w jej wojnie obronnej 
przeciwko Japonii. 

Pod tym względem są nadzwyczaj 

wymowne nie tylko posunięcia ате- 
rykańskich i angielskich sfer kapita- 
listyczno-fidansowych, które w ostat- 

nich dniach udzieliły dość znacznych 
pożyczek rządowi nankińskiemu, ale 
również i stanowiska poszczególnych 
państw. 

Fakt bowiem przybycia w ostat- 
nich dniach lipca do Władywostoku 
eskadry amerykańskiej marynarki 
wojennej pod kierownictwem admi- 
rała Yawnell'a, dowódcy azjatyckiej 
loty Stanów Zjednoczonych z ofi- 
cjalną wizytą, bynajmniej nie może 
być uważany za przypadkowy i nie 
posiadający żadnego związku z wy- 
padkami na Dalekim Wschodzie. 

Przeciwnie. Jak można wniosko- 
wać z przebiegu tej kilkudniowej wi- 
zyly, zarówno admirał Yarnell, jak i 
dowódca floty sowieckiej na Oceanie 
Srokojnym admirał Kirejew, starali 
sie przekształcić pobvt amervkań- 

ECE ET MA 

  

    

  

skiej marynarki wojennej we Włady- 
wosłoku w jak najbardziej okazałą 
manifestację przyjaźni amerykańsko 
sowieckiej. Rauty, przyjęcia, zabawy, 

bratanie się oficerów i marynarzy a- 
pierykańskich i sowieckich, mowy 
i L d. wszystko to w sposób wyraźny 
wskazywało, że w danym wypadku 
chodzi o coś więcej, aniżeli o pierw- 
szą oficjalną wizytę wojennej mary- 
nRarki amerykańskiej w Związku So- 
wieckim. 

  

  

   

  

  

*Tego rodzaju manifestacja, wo- 
bec zdecydowanie prochińskiego sta- 
nowiska Moskwy, nosiła wyraźny 
charakter przemyślanej amerykańsko 
sowieckiej demonstracji antyjapoń- 
skiej, mającej na celu wskazanie Ja- 
ponii, że Stany Zjednoczone i Zwią- 
zek Sowiecki bynajmniej nie mają 
zamiaru tolerować dalszego podboju 

Chin. 
Takie solidarne wystąpienie „ka- 

pitalistycznych* Słanów Zjednoczo- 
nych i „socjalistycznego Związku 
Sowieckiego, może się wydawać nie- 

zrozumiałym. Tym bardziej, że sto- 
sunki amerykańsko-sowieckie, jak 
wiadomo, są dość świeżej daty i by- 
najmniej nie układały się w sposób 

ny. Wszak Słany Zjednoczone 

ostatnim mocarstwem 

kapitalistycznym, kóre uznało bol- 

szewicki Związek Sowiecki dopiero w 
przededniu 16 rocznicy rewolucji li- 
stopadowej. Do tego czasu odpowie- 

dzialni mężowie stanu Ameryki w 

sposób stanowczy odrzucali wszelkie 
zabiegi bolszewickie, zmierzające do 
nawiązania normalnych stosunków 
dyplomatycznych i handlowych z Mo 
skwą. Taki stan rzeczy co prawda by- 
najmniej nie przeszkadzał zarówno 

kapitałowi amerykańskiemu, jak i 
„specom* amerykańskim do robie- 
nia kokosowych interesów na sta!i- 
nowskim budownictwie socjalistycz- 
nym. W okresie bowiem pierwszej i 
częściowo drugiej pięciolatki, żaden 
z krajów kapitalistycznych nie był 
w tak znacznych rozmiarach zaanga- 

   

  

      

  

  

Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu 

  

Zdjęcie rasze przedstawia rzut oka na Kopiec ku czci Marszałka Józefa Piłsudskie- 
99 na Sowińcu pod Krakowem — po ukończeniu budowy Kopca. 

Opowieści karciane 
Rzeez się działa niedawno na Lit- 

wie. 

Ww pewnym klubie zebrała się 
amatorów pokera. Gra poszła 

"ysoko i jeden z obecnych zaczął sy- 
stemałyeznie przegrywać. Był to u- 
rzędnik, który miał kilka tysięcy - 
tów publicznych pieniędzy. Zdarzyła 
się reeez, którą często niestety się 
zdarza: urzędnik postanowił prze- 
móc kartę. Gdy wyczerpały się pie- 
niądze prywatne, nie oparł się poku- 
Sie 1 sięgnął do publicznych. W re- 
zultaeie zgrał się do nitki. Partnerzy 

zagarnęli pieniądze. Urzędnik uświa- 
domił wówezas, co go czeka, wyciąg- 

uął rewolwer i skierowując go do 
grupki partnerów zagrzmiał: 

— Pieniądze z powrotem, 
slrzelami 

Ocaywišcie każdy zaczął wytrzą- 

“ porimonetki i pugilaresy i cala 
+ pszegrana, znowu leżała przed 

ryzy%ującym urzędnikiem. Wówczas 
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teu lewą ręką przeliczył skrupulatnie 

| żowany w stalinowskim budownict- 
wie socjalistycznym, jak Ameryka. 
Tym nie mniej jednak kolejne rządy 
Stanów Zjednoczonych, uważając się 
za zdecydowanych strażników „indy- 
widualizmu amerykańskiego”, i „de- 
mokracji amerykańskiej nie chciały 
wchodzić w oficjalne stosunki z „ko 

m.unistyczną, światoburczą Moskwą, 
dążącą do obalenia porządków ame- 

rykańskich*. Możliwie że ten dziwa- 
czny upór potomków „wolnych i 
.przedsiębiorczych kolonizatorów” był 

  
  

kiej, która, jak wiadomo, tak samo 

była jednym z ostatnich państw, któ- 
re uznały Republikę amerykańską oj- 
czyznę „Deklaracji Praw*, dopiero w 
33 roku jej istnienia t. j. w r. 1809. 

I dzisiaj trudno powiedzieć, kto 
w większym stopniu przyczynił się da 
przełamania tego dziwacznego slanu 
rzeczy: rozpoczęty przez Japończy- 

czął w sposób „syraźny zagrażać in- 
teresom amerykańskim na Dalekim 
Wschodzie, czy też wysłannik amery- 
kańskich koncernów prasowych do 
Związku Sowieckiego p. Knieker- 
borker, który w swych bardzo po- 
czytnych reportażach o Sowietach, 
przekonywał opinię amerykańską, że 
światoburczy komunizm w państwie 
Stalina pod wpływem „speców* ame 
rykańskich przekształcił się w swois- 

ty amerykanizm. 
Dość tego, że prezydent Roose- 

velt w r. 1933, zdecydował się wresz- 
cie uznać Związelk Sowiecki i nawią- 

zać z nim normalne stosunki dyplo- 
matyczne. 

Normalne stosunki jednak, nieba 
wem okazały się gorsze od przed tym 
istniejących stosunków anormalnych. 
Do tego przyczynili się szczególnie 
komuniści amerykańscy swymi bojo- 
wymi.wystąpieniami na VII-mym 
kengresie kominternu w 1935 r. 

Antysowiecko usposobiona prasa 
Hearst'a tak rozdmuchała kominter- 
nowskie popisy amerylkańskich dele- 
gatów komunistycznych w Moskwie, 
że poczciwych jankesów ogarnął nie- 
bawem strach przed ńniebezpieczeńst- 
wem komunistycznym. 

Strach ten jednak trwał zbyt kru- 
tko. Stalin bowiem już w marcu 1936 
r, przedstawicielowi amerykańskiej 
prasy Roy Hovardowi, w ten spo- 
sób wyklarował moskiewskie popisy 
amerykańskich towarzyszy, że opinia 

anierykańska wnet zapomniała o nie 
bezpieczeństwie komunistycznym. Co 
więcej. Instrukcje towarzysza Dimi- 
trowa, które zalecały komunistom a- 

merykańskim popieranie reform pre- 
zydenta Roosevelta, spotkały się na- 
wet z przychylnym .przyjęciem częś- 
ci opinii amerykańskiej. Tak, że ko- 
misarz Mikojan, który po tych wszy- 

stkich perturbacjach przybył do Sta- 
nów Zjednoczonych, był dość przy- 
chylnie witany nie tylko przez komu 
nistów, ale również i przez plutokra- 
cję amerykańską. 

I wreszcie tym, co całkowicie pod- 
biło serce jankesów, były dwa wspa- 
niałe loty lotników sowieckich z Mo- 
skwy do Ameryki przez Biegun Pół- 
nocny. Nawet prasa Hearst'a druko- 
wała pełne entuzjazmu dla Związku 
Sowieckiego artykuły p. t. „Demokra 
cja amerykańska wita przedstawicieli 
demokracji sowieckiej”, 

Nie ulego wątpliwości, że tego ro- 
dzeju nastroje opinii amerykańskiej 
w stosunku do Związku Sowieckiego 

zemstą na despotycznej Rosji cars- . 

kćw w r. 1931 podbój Chin, który za- 

Ostatnie zamachy 
w irlandii 

  

Samochody pancerne pafrolujące na ulicach Belfastu. 

Wizycie angielskiej pary królewskiej 
w Belfaście, stolicy północnej Irlandii, to- 
warzyszyło szereg aktów zamachowych 
w posłaci silnej detonacji w Belfaście 
oraz zamachów na urzędy celne i mosty, 
kiórych kilka wysadzono na pograniczu 
Ulsteru i Wolnego Państwa Irlandzkiego. 
Zamachy te obliczone były raczej na de- 
monstrację, aniżeli na pozbawienie ko- 
goś życia, groźniej nałomiast wyglądał, 
na szczęście w ostatniej chwili udarem- 
niony, zamach bombowy na pociąg wio- 
zący 700 policjantów, którzy strzegli pa- 
rę królewską podczas pobytu w Belfaście, 
Wielkość i różnorodność akcji zamacho- 
wej wskazuje wyraźnie, że była ona przy 
gołowana wprost precyzyjnie i że brała 
w niej udział większa ilość uczestników. 

Jest to dzieło, według doniesień de- 
peszowych, skrajnych ekstremistów ir- 
landzkich. Rząd Wolnego Państwa lrlan- 
dzkiego nie miałby więc z akcją łą bez- 
pośrednio nic wspólnego. Nie sposób 
jednakże nie zauważyć, że akcja ta mu- 
siała być przygotowana na terenie Wol- 
nego Państwa, że rząd pozosławia skraj- 
nym ekstremistom  całkowiłą swobodę 
działania i że nic obecnie nie słychać, 
żeby wszczął jakieś śledztwo celem wy- 
śledzenia organizatorów zamachów. Mo- 

    

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakregie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol В 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauką solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leūskiego“ po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
ЧБРИЕСЕШНСКАНОЛ ZWOLEEE TRZA TOORA WY RTZARZETZDZW) 

w znacznym stopniu przyczyniły się 
również do zajęcia przez Waszyngton 
prawie zgodnego stanowiska z Mos- 
kwą w sprawie wypadków na Dale- 
kim Wschodzie i spowodowały wspól 
ną demonstrację antyjapońską we 
Władywostoku. Czy ta amerykańsko 
scwiecka demonstracja wywrze ja- 
kiś wpływ na Tokio — trudno powie 

dzieć. SA > 
Związek Sowiecki bowiem jest w 

chwili obecnej bardzo osłabiony we- 
wnętrznie, pomimo swej buńczucznej 
wojowniczej frazeologii na zewnątrz. 
Stany Zjednoczone zaś są zajęte we- 
wnętrznymi reformami i związanymi 
z tym kłopotami. To doskonale wie- 
dzą w Tokio i rzecz możliwa, że nie 
przypisują większej wagi do tego ro- 
dzaju demonstracji. Zet. 

   

Fa 

żna więc sądzić, że demonstracyjna akcja 
zamachowa była na rękę rządowi da 
Yalery. 

W akcji zamachowej chodziło o za- 
demonstrowanie przeciw niezależności 
Ulsteru, czyli 6 hrabstw północno-irlandz 
kich. od Wolnego Państwa i przeciw 
związkowi tych hrabstw z metropolitą 
brytyjską. Ulster oddzielono, jak wiado- 
mo, od lrlandii południowej w r. 1922, 
kiedy Anglia po krwawym powstaniu ir- 
landzkim w czasie wojny i po długotrwa 
łym okresie rozruchów i zamachów zde- 
cydowała się dać Irlandii uprawnienia do 
minium. Ludność Ulsteru — protestancka, 
w przeciwstawieniu do kałolickiej Irlandii 
południowej — opowiedziała się wów- 
czas za ściślejszym związkiem z Anglią, 
który został jej zapewniony przez unie- 
zależnienie od Dublina i obdarzenie lo- 
kalną autonomią. 

Od r. 1922, a szczególnie od czasu 

dojścia do władzy de Valery w r. 1932, 

Irlandia południowa systematycznie zry- 
wała wszystkie więzy łączące ją z Wiel- 

ką Brytanią, aż wreszcie ostatnio prze- 

kształciła się w niezależną zupełnie re- 

publikę, wykreślając osobę króla z wszel 

kich usław państwowych. Irlandia pół- 

nocna natomiast dochowała wierności ka 

ronie brytyjskiej i jest zadowolona ze 

związku z Anglią, czego wyrazem był 

m. in. udział premiera Ulsteru w majo- 

wej konferencji imperialnej w Londynie. 

Podkreśleniem serdecznych więzów, tą- 

czących ludność Irlandii północnej z ko- 

roną brytyjską miała być właśnie osłatnia 

wizyta pary królewskiej w Belfaście. Kró- 

la Jerzego i królową Elżbietę witano tam 

rzeczywiście serdecznie. Uroczystości zo- 

stały jednak zakłócone demonstracyjnymi 

zamachami. 
W postanowieniach nowej konstytucji 

irlandzkiej znajduje się kilka stormuło- 
wań, wskazujących na to, że rząd irlandz 
ki pragnie uważać za terytorium Wolna- 
go Państwa całość obszaru „zielonej wy- 
spy”. Jest to oczywiście niezgodne za 
słanem fakłycznym i oznacza właściwie 
zamach na niezależność Ulsteru. Walpič 
jednak należy, by rząd irlandzki odwa- 
żył się sformułowania fo zrealizować w 
prakłyce. Anglia, która milcząco pogo- 
dziła się z ostatnimi posunięciami rządu 
de Valery, jest w sprawie Ulsteru nie- 
ugięta i wysłąpiłaby w jego obronie 
zbrojnie. 

Niewątpliwie wizyta pary królewskiej 
w Belfaście była też przestrogą pod adre 
sem rządu Wolnego Państwa Irlandzkie- 
go. Wagi tej przestrogi nie mogą osłabić 
wymierzone przeciw polityce brytyjskiej 
akfy zamachowe. (ATE). 

pieniądze, schował całą sumę, scho- 
wał rewolwer, usiadł, otarł spocone 

„czoło, sapnął i powiedział z ulgą po 

  

rosyjsku: 
— Na siłu otograłsia. 

A oło inna historia również z Lit- 
wy rodem. 

Garstka przyjaciół postanowiła 
udać się do Paryża w celach turysty 

czno - kulturalnych. Jednego coś za- 
trzymało w domu, dopiero po mie- 
siącu udało mu się wyjechać, Zgłasza 
się do hotelu w Paryżu i pyta o kom- 
panię. 

— Wszyscy panowie w sali brid- 
żowej — oznajmiono mu z niezrozu- 
miałym uśmiechem. Idzie, znajduje 
towarzystwo przy stoliku. Podbiega 
7 entuzjazmem: 

— Wiecie, nie wytrzymałem i ka- 
załem taksówce jechać drogą okól- 
ną, by jak najwięcej zobaczyć. Co za 
anissto! Wspaniałe! Królewskie! Wy 

musicie znać już je doskonale, jutro 
będziecie mię oprowadzać. 

Na twarzach grających odmalo- 
wało się zmieszanie: 

— Widzisz — odrzekł jeden z nich 
— my niestety Paryża nie zdąžyliš- 
my poznać, Właściwie, prawdę mó- 
wiąc, jeszcześmy z note'u nie wycho- 

dzili. 
— A cóż robiliście tu przez calutki 

miesiąc. 
Odpowiedź była lakoniczna: 
— Graliśmy w bridża. 

.* * 

Przed wojną koło ratusza zacze- 
piał przechodniów starszy) pan, wy 
glądający porządnie i elegatcko. 

Czy pan gra w preferansa? 
— Gram. 
Wówczas starszy pan odchylał po- 

łę marynarki, gdzie miał naszytych 
dziesięć kart. Były to: as król dama 
kier, as król dama karo i cztery ma- 
łe piki. Starszy pan mówił: 

— Dolicytowano do karo. Ileby 
pan gral? 

Gość, o ile dobrze grał, odpowie-   dział bez wahaniax   — Siedem pik. 
„Wówczas starszy pan wybierał z 

kieszeni talię kart i pokazywał roz- 
grywkę. Warto się z nią zapoznać: 

Na ręce było: as król dama walet 
pik, mały trefl, dwa małe kier, walet 
i dwie małe karo. 

Na środkowej ręce, jako się rze- 
kio, as król dama karo, as król dama 

kier, cztery małe piki. 
Na ostatniej ręce pod rząd od asa 

pięć trefl, walet, dwie małe kier, dwa 

małe karo. 
Licytacja: 
— Pas. 
— Piki. 
— Trefle. 
— Karo. 
W przykupie dwie trefelki — zrzu 

cone. Gra siedem pik. Sześć lew pew- 

nych na karo i kiery, w razie rozłoże 

nia jeden na'pik = siedem lew. Obaj 
partnerzy wistują. 

Ręka cziery razy odaiutowuje. Part 
ner zrzuca dwa kiery i dwa karo. Wó 
wczas ręka wychodzi w trefle i part- 
ner cztery razy powtarza trefle. U 
grającego przed ostatnim treflem po- 
zostały w ręku dwa asy — zrzucił   

kierowego i oddał asa karo na małe 
kier. 

Miał pewnych sześć lew, prawdo- 
podobnych siedem. Został bez żadnej. 

Zwariował. Długie lata chodził po 
Wilnie, zaczepiał przechodniów i po- 
kszywał im pechowa grę. 

Znana jest anegdota o dwóch przy 
jsciołach, z których jeden palił, a dru 
gi nie. Otóż zdarzyło się, że obaj spot 
kali się po dwudziestu latach. W tra- 
kcie rozmowy niepalący pyta pala- 
cza: 

— Palisz ciągle? 

— Tak. 

— Widzisz — odrzekł niepalący 
— gdybyś tak przez te dwadzieścia 
lat zbierał pieniądze, które wydajesz 
na tytoń, miałbyś taki dom. 

— A ty masz dom? — pyła pa- 

lacz. 
— Nie. 
— Widzisz — rzekł palacz — a 

| ten dom jest mój. 
To mi przypomniało identyczny 

wypadak. który zaszedł między solid
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Paryż — tanie miasto 
Od niepamiętnych czasów Paryż dzie- 

lił się na dwa miasta: stolicę Francji i śro 
dowisko kosmopoliłyczne, nie mające z 
prawdziwą Francją nic wspólnego. Roz- 
'dwojenie „jažni“ Paryża nie dotyczy wy- 
łącznie kultury; w niemniejszym stopniu 
stosuje się ono do życia gospodarczego, 
do wydałków codziennych. 

W całej Europie, a zwłaszcza w Pols- 
te utarło się mniemanie, że Paryż jest naj 
droższym miastem na świecie. Pojęcie ła 
jest zupełnie mylne, a polega na trwa- 
łym nieporozumieniu. Paryż drogi jest 
sla tych, którzy życzą sobie, aby takim 
właśnie był. Jeśli ktoś pragnie żyć w Pa 
lyżu kosmopoliłycznym, utrzymanie bę- 
dzie nader kosztowne, jeśli zaś potrafi 
zadowolić się normalnym życiem prawdzi 
wych Paryżan, wszystko będzie tanie „jak 

barszcz”. : 

Najlepiej zilustrować wszystko cyfra- 
mi wiarogodnymi i zaczerpniętymi z do 
Iwiadczeń ostatnich tygodni. W pierwszo 
rzędnych hotelach około Champs-Elysees 
pokój koszłuje przeciętnie 75 do 100 
Irankėw za dobę. Wynosi ło od 15 do 20 
złotych. Cena rzeczywiście wygórowana! 
Ale nie zapominajmy o tym, że w okoli- 
cach Panteonu bardzo przyzwoity i ład 
ny pokoik otrzymać można za 10—15 fran 
ków (przeciętnie 4 złote)! Tak samo wy- 
ględa sprawa żywnościowa. Bywają obia 
dy, które kosztują 25, 50 lub nawet 100 
franków, ale skromny człowiek potrafi 
się zadowolić wcale dobrym obiadem za 
7 lub 8 franków, co wraz z nieodzow- 
nym napiwkiem wynosi niecałe 2 złole. 
A taki obiad składa się z zupy lub zaką 
ski, mięsa z karłoflami i jarzyną, deseru, 
wina, kawy i pieczywa! Tak samo skrom 
ne śniadanie (bułki z masłem i kawa) 

„skonsumować można w każdym „bistro“ 
za 2 franki (40 groszy), Czarna kawa w 
łych lokalach kosztuje 50 centimów (10 
groszy), w najwytworniejszych zaś cukier 
niach 3 franki (60 groszy), W Paryżu, 
chcąc żyć oszczędnie, pamiętać należy o 
jednej rzeczy: jeść kolację przed godziną 
9-lą wieczór. Po tej godzinie można tyl- 
ko pić piwo, jedzenie koszfuje już dość 
drogo, ponieważ można coś dostać jedy 
nie w wyłworniejszych restauracjach, in 
ne bowiem jadłodajnie są już nieczynne, 
a bary wydają przeważnie tylko trunki. 
W niektórych barach można jeszcze do- 
słać „choucroute garni”, Potrawa ta skła 
Ha się z dwóch wielkich płałów szynki na 
gorąco, jednej dużej parówki, kartofli i 
dużej porcji kapusty. Cena wynosi prze 
cięłnie 7 lub 8 franków, a więc prawie 
tyle, ile cały obiad lub kolacja. Należy 
także pamiętać o tym, że w barach przy 
kontuarze wszystko kosztuje dwa razy ta 
niej, niż przy stoliku. Naprzykład duże 
piwo przy konfuarze koszfuje 1,25. Zosta 
wiając barmanowi 25 centów napiwku, wy 
daje się więc 1,50 (30 groszy), podczas 
gdy to samo piwo, podane do stolika, 
kosztuje już 2,50 (50 groszy). 

ТНБ RA FOREĄ, 
  

Mówi się, że środki komunikacyjne po 
chłaniają w Paryżu moc pieniędzy. W rze 
czywisłości jednak sprawa nie wygląda 
łak groźnie. Bilet kolei podziemnej kosz 
tuje 80 centów (16 groszy), a „mefrem” 
dojechać można wszędzie za jednym bi 
letem, bo przesiadać się wolno ile się 
zapragnie. A zobaczmy teraz, jak wyglą 
dają ceny osławionych taksówek parys- 
kich. Bardzo duży, nawet jak na paryskie 
słosunki, kurs od dworca Północnego do 

Panteonu kosztuje mniej-więcej 10 fran: 
ków, co wraz z napiwkiem wynosi 2 zł. 
40 gr. Przecież tyleż płacimy w Warsza 
wie, w Łodzi czy w Krakowie za przecięt | 
ny kursl 

Jeżeli istnieje ten drugi, drogi Paryż, ' 
ANT DA IR SET NET POINT 

Stolica państwa bez... 
zegarów 

Teheran liczy dziś 450.000 mieszkań- 
ców, a więc jest jednym z większych 
miast Bliskiego Wschodu.  Słolica Persji 
iączy w dziwny sposób cechy miasta 
wschodniego z nowoczesnością. Po obu 
stronach szerokich ulic przekopano głębo 
kie kanały. Służą one do zaopatrywania 
w wodę mieszkańców. Woda ta doprowa 
dzana jest do specjalnych basenów, znaj 
dujących się w podwórzach domów, a 
stamtąd przy pomocy rozbudowanego sy 
stemu pomp doprowadzana do mieszkań 
i używana zarówno do mycia, jak i do 
pofraw. 

Wyrazem zewnętrznej kuliury europej 
skiej jest uregulowany ruch uliczny. Co 50 
kroków znajdują się na ulicach posłerun 
ki policyjne, a na skrzyżowaniach wysmu 
kli policjanci w białych rękawiczkach re 
gulują ruch, Jest on zresztą bardzo oży- 
wiony, ponieważ liczba dwukonnych do 
rożek zwiększyła się bardzo w ostatnich 
latach. 

Pod względem kulinarnym cudzozie 
miec-furysta musi przystosować się do 
menu Bliskiego Wschodu i jego gustów. 
Podstawą kuchni jest baranina przyrządza 
na na ciężkostrawnym tłuszczu i ryż. Ofo 
skromne menu: sześć najrozmaitszych za- 
kąsek odpowiednio tłustych, odpowied- 

+ Z książek pochodzi 
Inteligencja narodu. 

A. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
wino, Jagiellońska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wybór książek 

Nowości, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe | w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne 
YYYYYYYYYYYVYTYYYYYYYYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Starcie tłumu z policją | 
na odpuście w Wilanowie 

Niedzielny odpust w Wilanowie, ku 
3261 św. Anny, był widownią awantury. 
M -uroczystości uczestniczyły tłumy war- 
szawiaków, zabawiające się bardzo weso 
ło, ku niezadowoleniu wiejskich parob- 
Xów. 

Wkrótce powstały dwa przeciwne obo 
ry; ne czele jednego z nich stanęli zna 
ni w okolicy Wilanowa awaniumnicy ze 
Skolimowa Jan i Henryk Keldlowie, kiė- 
пу zaczęli podburzać parobków przeciw 
ko warszawiakom. 

Powstała awantura i bójka, a ludzie 
w popłochu poczęil uciekać z placu fra- 
łując dzieci i kobłety. & 

Na miejsce zajścia nadbiegł posierun 

aym Janem i namiętnym graczem 
Feliksem. : 

— Žla passa — narzeka Feliks. 
— Widzisz — rzekł Jan — gdy- 

byś zbierał pieniądze, które ciągle 
przegrywasz, miałbyś ten dom. 

— Ach — uderzył się w czoło Fe- 
liks — przecie to jest dom mego przy 
jaciela — Janusza. Pójdę tam, może 
mi się uda odegrać odeń ten dom. 

® % * 

Dwóch przyjaciół mieszkało ra- 
tem. Któregoś wieczora przyszło do 
x'ch dwóch kolegów z urzędu na bri- 
dża. Po paru godzinach oderwano 
ich od gry i telefonicznie wywołano 
w jakiejś nagłej sprawie. Gdy wycho- 
dzili, widział ich czatujący złodziej, 
który wziął ich za gospodarzy. Myś- 
ląc, że jest bezpieczny zakradł się do 
mieszkania į... 

— Ręce do góry — usłyszał. 
Stanął jak wryty z rękoma nad 

%iową. Jeden z gospodarzy zatelefo- 
nował po policję, W oczekiwaniu go 

‘ łarze dyskutowali 76 sobą, celu- 

ląc wciąż w złodzieja. 

  

  

kowy policji. Keidłowie wpadli w szał i 
zasypali go strzałami. Na szczęście kule 
chybiły. W obronie własnej policjant 
strzelił do napastników, raniąc w prawe 
udo Henryka Keidla. Na odsiecz awaniur 
nikom ruszyło kilkunastu parobków. Nad 
policjantem zawisła groźba  linczu. W 
ostatniej chwili przybiegło czterech po- 
sierunkowych, których ilum obrzucił ka- 
mieniami. 

Gdy policjanci zagrozili użyciem bro- 
ni, titum rozbiegł się na wszystkie strony. 
Aresztowano kilku agresywniejszych pa- 
robków, a rannego Henryka Keidla umie 

| 

  

śmiało można twierdzić, że całkowitą od 

powiedzialność za fo ponoszą cudzoziem 
cy, którzy częstokroć z lubością dają się 
nabierać. Przyłoczę autentyczny, a wiel- 
ce charakterystyczny fakt. Podchodzę do 
kiosku gazełowego i proszę o poczłów- 
kę. Mówię poprawnie po francusku. 
Sprzedawczyni wzięła mnie widocznie za 
Paryżanina i odpowiada: „Nie mam dla 
pana nic odpowiedniego". Mam tylko li 
che i drogie pocztówki dla cudzoziem- 
ców”. Mówiąc to, pokazuje mi rzeczywiś 
cie karty nie do wzięcia. Na odchodnym 
kobiecina dodaje jeszcze: „Od razu wie- 
działam, że pan tego nie zechce wziąć! 
To dobre dla moich (71) Anglikówi”. 

K. F. 

nio ostrych i odpowiednio kwašnych, na 
stępnie dwie zupy, ryba, kilka gatunkėw 
mięs, kompoł, legumina i czarna kawa. 

Europejczyk przyzwyczaić się może łat 
wiej do tych potraw, aniżeli do warun 
ków klimatycznych. W miesiącach zimo- 
wych noce są niezwykle chłodne, gdyż 
temperatura dochodzi do 20 stopni poni 
żej zera, podczas gdy we dnie panują 
częstokroć zimą tropikalne upały. Te ol- 
brzymie różnice femperafury, zmieniające 
się naweł parokrotnie w ciągu dnia, trwa 
ją cały rok. Od marca do maja burze pia 
skowe są na porządku dziennym. Zastę 
pują one doskonale mgłę londyńską, po 
nieważ trudno jest w czasie ataku drobne 
go pyłu piaskowego dostrzec coś przed 
sobą na odległość paru mefrów. Europej 
czycy, którzy mieszkają w stolicy Persji, 
przyzwyczajają się z trudem do tych wa 
runków. Poddają się oni biernie wschod- 
niemu. fatalizmowi. 

Ten fatalizm wytworzył najwidoczniej 
wśród mieszkańców stolicy dziwną pogar 
dę dla czasu. leżeli miejscowy kupiec za 
powiada swą wizyłę na godzinę 9-tą rano, 
jest rzeczą pewną, że zjawi się około 12 
albo popołudniu, albo nawet na drugi | 
dzień. Każdy termin tranzakcji handlowej 

bywa przesuwany wielokrotnie, a nigdy 
prawie nie jest dofrzymywany. Może 
przyczyna łego słanu rzeczy tkwi również 
i w łym, że słolica Iranu nie posiada... 
zegarów. Ostalnio co prawda zainstalowa 

no jeden jedyny zegar na gmachu parla 
mentu, ale zegar fen zaraz się zepsuł i 
jakoś nikt nie kwapi się, aby go napra- 
wić... A. Z. 
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IRYGACJE i 

Nowy prymas Galii 
Przed paru dniami Ojciec św. miano- 

wał nowego ordynariusza najstarszej i naj 
zaszczytniejszej archidiecezji francuskiej, 
metropolii Lyonu, który nosi zarazem ty- 
łuł prymasa Galii. Następcą zmarłego w 
listopadzie ub. r. kardynała Maurin został 
dotychczasowy biskup diecezji Tarbes i 
Lourdes, ks. Piotr Gerlier, który przed pa 
ru miesiącami był w Poisce „wyglaszając 
odczyty w Poznaniu i Warszawie. Liczą” 
cy lał 52, arcybiskup Gerlier jest jednym 
z najwybifniejszych działaczy katolickich 
we Francji. Wstąpił on do seminarium 
stosunkowo późno, bo mając lat 33. Po- 
przednio ks. Gerlier był znakomitym ad- 
wokatem, obrońcą przy sądzie apelacyj- 
nym w Paryżu. Podczas wojny światowej 
ks. Gerlier walczył w szeregach armii 

francuskiej zosłał ranny i wzięty do nie- 
woli. Przez dwa lała przebywał on w róż 
nych obozach koncentracyjnych w Niem- 
czech. Biskupem Tarbes i Lourdes ks. 
Gerlier został. mianowany w. dn. 14. V. 
1929 r. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,” 
15% rabatu 

      
    

  

       

  

Zbrodnia pod Warszawą 
Rodzice podżegaczami dzieci 

We wsi BZukowiec Nowy, gm. Żele- 
chów, pod Warszawą, dwaj bracia: 14-lef 
ni Waldemar i 10-lefni Ryszard Rosnero 
wie zamordowali swego ciotecznego bra 
ta, t0-loiniego Kulisza Reinholda. Zapro 
sili go mianowicie do kąpieli w rzece i 
podczas kąpieli udusili, trzymając czas 
dłuższy z głową zanurzoną w wodzie. 

Chłopiec miał zapisane 10-morgowe 
gospodarstwo po swych rodzicach, przy 
czym opiekę majątkową sprawowali: sio 

Jeden umarł, drugi 

5На jego matki, Marla Rosnerowa i mąż 
jej 32-leini Wilhelm. 

Zbrodniczy opiekunowie namówili 
swych synów do zbrodni, wynagradzając 

ich datkiem dwuzłotowym. 

Rosnerowie zostali aresztowani. Przy- 

znali się, że motywem zbrodni była chęć 

zawładnięcia gospodarstwem sieroty. W 

areszcie osadzono również nieleinich 
sprawców morderstwa. 

walczy ze śmiercią 
szczegóły zbrodni: na wieży Strążackiej 

w Tarnowie 
Donosilišmy o bestialskim mordzie do 

konanym w budce strażniczej w Tarnowie, 
Oliarami niewykrytego dolychczas zbrod- 

szczono w szpitalu Dz. Jezus. Przy łóżku | niarza padli dwaj strażacy, których w sta 
| nie ciężkim umieszczono w szpiłalu. rannego czuwa policjant. 

— Mówię ci, że to było trzy bez 
atu. 

— Jabym zrobił napewno cztery 
kier. 

Złodziej spojrzał machinalnie na 
stolik. Nagle twarz mu zbladła jesz- 
cze bardziej. 

— Panowie— zawołał — co mó- 
wicie. Przecie to murowany szlemik. 

— Glupstwa gadasz — oburzył się 
jeden z gospodarzy. 

— Słowo daję, jak chcę wyjść 
zarowo. Jabym zgrał. 

— Jakbyś to zrobił? 
— Pokazać panom? 
— Pokaż. 

Złodziej wziął karty w ręce, gdy 
zabrzmiał dzwonek i zjawił się poli- 
cjant. 

— Panie władza — zawołał roz- 
namiętniony złodziej — ci panowie 
mówią, że tu nie ma szlemika, 

Policjant przyjrzał się uważnie 
kartom: i 

— A no, — powiedział — szlemi- 
ka może nie ma, ale pięć jest, jak 
mur. 

— Szlemik, szlemik, panie władza. 
Proszę patrzeć. 

Przeszła godzina jedna i druga, 
policjant nie wraca do komisariatu. 
Telefon nie odpowiada. Zaniepokojo- 
ny komisariat wysyła pomoc na zwia 
dy. „Pomoc* zastaje drzwi mieszka- 
nia otwarte, wchodzi do przedpo- 

koju i słyszy: 
— Dwa trefle. 
— Dwa beż atu. 
— Pas. 
— Pięć kier. 
— To nam robi robra — słychać 

dyszkant złodzieja. — Trzeba jaż bę- 

dzie iść do tego komisariatu. 
— A może jeszcze kozaczka? — 

proponuje władza. 

* 

A znacie taki kawał: 
— Jaka jest największa tragedia 

trójkątu małżeńskiego? 
— Brak ezwartego do bridża. 

* 

+ 

Panno: Jadziu, chciałbym prosić 
panią o rękę. 

— Tylko jako piaty wychodzący   — odpowiedziała panna Jadzia. 
Šia | M Te й tw. 

W poniedziałek, jeden ze sirażaków, 
| Piotr Gwoždž, nie odzyskawszy ani na 
| chwilę przytomności, zmarł. Druga ofiara 
napadu, Tomasz Barnaś, walczy ze śmier 
cią. Lekarze nie mają nadziei utrzymania 

go przy życiu. 

Policja prowadzi w dalszym ciągu ener 

giczne dochodzenie, celem wykrycia mor 
dercy. Aresztowany zaraz po wykryciu 
zbrodni osobnik, którego nazwisko nie 
może być ujawnione ze względu na fo- 
czące się śledztwo, pozostaje nadal w 

więzieniu. 

Dotychczasowe dochodzenie ujawniła 
coraz więcej poszłak, że osadzony za 

kratkami osobnik brał udział w morder- 

stwie. 

inowacje w ruchu 
pocztowym 

Władze pocztowe wprowadzają w bieżą- 

cym tygodniu szereg inowacyj w ruchu pocz 

towym. W obiegu ukazały się nowe znaczki 

pocztowe wartości 25 groszy z podobizną 

Marszałka Polski Śmigłego Rydza. Poza tym 

wydany zoslanie nowy nakład pojedyńczych 

kart pocztowych z 15-groszowym znaczkiem 

przedstawiającym uniwersytet we Lwowie. 

Również ukażą się wkrótce w obiegu listy 

pecztowe z nadrukowanym na kopercie zna- 

czkiem 25-groszowym z posolizną Marszał 

ka Rydza-Śmigłego.   
  

ZDROJOWISKO NAD NIEMNE 
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KĄPIELE iii 
ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PLUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA. 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 
Sezon trwa od 15 maja do 1 paźd :iernika. 

Inform.: Dyrekcja Zakładu I Komisja Zdrojowa w Drusklenikach, Związek 
Uzdrowisk w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i zagranicą 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

  

Pacient strzela 
do lekarza 

W Janinowie posirzelony został przez 
sierż. Śliwińskiego z Inowrocławia miejs 
cowy lekarz dr. Gogołkiewicz. 

Jak wykazało dochodzenie Śliwiński 
przyszedł do dr. Gogołkiewicza prosząc 
go o opatrunek. Po założeniu opatrunku 
przez lekarza, sierżant nie uiścił opłaty 
za zabieg, twierdząc, że przybył do Jani 
kowa służbowo I zapłacić nie może. Na 
zwróconą mu przez lekarza uwagę na nie 
właściwe zachowanie, Śliwiński wydobył 
rewolwer i strzeli do dr. Gogołkiewicza 
raniąc go w lewe przedramię. Lekarza od 
sławiono do szpitala. 

Jak osiągnąć 100 lat 
Jeden z lekarzy francuskich, dr. Dul: 

liot, ustalił dziesięć wskazań higieny, ktć 

re — jego zdaniem — zapewniają po- 
słusznym wykonawcom sło lał życia. A 
więc, powiada doktór: 1) należy oddy- 
chać we dnie i w nocy tylko świeżym pa 
wietrzem, 2) używać ruchu na powietrzu, 
3) jeść i pić w miarę, nie hołdować napo 
jom alkoholicznym, 4) brać codzień zim 

ny prysznic i masaż, 5) nosić odpowied 
nie do pory roku ubranie, 6) pracować w 
określonej porze, 7) przestrzegać w mie 
szkaniu czysłości i unikać wilgoci, 8) po 
pracy odpoczywać na łonie rodziny, 9) 
w nocy spać, 10) czynić dobrze. Doktór 
Dulliot jest niewątpliwie zacnym człowie 
kiem i dobrym lekarzem, ale połowa je- 
go dobrych rad jest niewykonalna dla lu- 
dzi nie posiadających odpowiedniego ma 
jątku lub dochodu. Р 
МЕЦИЕЛОНИЕО ЫОН TATENA T 

Zm ana opakowania 
proszków z kogutkiem 

Niniejszym zawiadamiamy Sz. Odbiorców 
proszków „Migreno-Nerwosin"* z KOGUT- 
KIEM, że chcąc Im dać takowe w wykonaniu 
najbardziej higienicznym, bcz dotyku rąk 

ludzkich, a całkowicie wytworzonych me- 

chanicznie, STOPNIOWO wprowadzamy 

proszki te w nowym opakowaniu w toreh* 

kach higienicznych. 

Obecnie znajdują się w sprzedaży prosz- 

ki z KOGUTKIEM w dotychczasowym opa- 
kewaniu i NOWE W TOREBKACH. 

Uprzejmie prosimy o odnoszenie się z 

ZUPEŁNYM ZAUFANIEM do nowego opa- 

kowania (W TOREBKACH), gdyż skład pro- 

szków NIE ULEGŁ ZMIANIE. Po zużyciu 
starego opakowania proszki „Migreno-N2r- 

wcsin* z KOGUTKIEM będą wytwarzane 

TYLKO w higienicznych TOREBKACH. 

Mokotewska Fabr. Chem.-Farm 

Adalf Gąsecki i Synowie S. A, 

w Warszawie. 

  

Przy ścianie płaczu 

  Starzy Żydzi — orłodoksi słynnej przy 
„ścianie płaczu” w Jerozolimie zanoszą 

modły przeciw podziałowi Palestyny.
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W rocznice wymarszu 
| i Kadrowej | 

W dniu 6 bm. jeden z pułków pie 
choty legionowej obchodzi swe doro- 
zne święto pułkowe. 

Święto pułkowe wyznaczone przez 

Marszałka Piłsudskiego na dzień 6 
sierpnia, jako rocznicę przekroczenia 
w 1914 r. przez pierwsze zbrojne od- 
iziały strzeleckie gramicy rozbioro- 
wej Polski, stało się od dawna świę- 
tem narodowym, czezonym przez ca- 
łe społeczeństwo. Pola bitew tego puł 

kv, a następnie powstałej zeń I-ej Bry 

gady Legionów, oraz cmentarze pole- 
głych na nich żołnierzy, otoczone 
czcią powszechną, stanowią miejsca 
pielgrzymek, na których potomni 
wznoszą pomniki ku wiecznej rzeczy 
pamiątce. 

Pułk ten ma prawo do dumy wy- 
jętkowej. Jego bezpośrednim twórcą, 
jego następnie pierwszym dowódcą 
był późniejszy Naczelnik Państwa i 
Wódz Naczelny Marszałek Józef Pił 

sudski. Tym zaszczytem nie może po 
chlubić się żaden inny pułk Wojska 
Pelskiego. 

Do zorganizowanej w sierpniu 
1914 r. w Oleandrach pierwszej kom 
penii, rekrutującej się z członków 

Drużyn i Związków Strzeleckich, któ 
ra miałą niebawem stać się pułkiem 

piechoty — komendant Józef Piłsu- 

dski przemówił krótko: 

„Żołnierze! Spotkał was fen zasz- 

czyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie 

do Królestwa i przestąpicie granice 

„rosyjskiego zaboru, jako czołowa ko 
lumna wojska polskiego, idącego wal 
czyć za oswobodzenie Ojczyzny. 
Wszyscy jesteście równi wobec oliar, 
jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście 
żołnierzami. Nie naznaczam szarż, ka- 

żę tylko doświadczeńszym wśród was 
pełnić funkcje dowódców. Szarże uzy- 
skacie w bitwach. Każdy z was może 
zostać oflcerem, jak również każdy 

oficer może znów zejść do szeregow 

ców, czego oby nie było... Patrzę na 

was jako na kadry, z których rozwi- 

nąć się ma przyszła armia polska i 

wozdrawiam was, jako pierwszą ka- 

órową kompanię"! 

O świcie dnia 6 sierpnia kompa- 
nia kadrowa, uzbrojona w doboro- 
wą broń (zakupioną przed tym ze 
składek strzeleckich) nowego syste- 

mu wyruszyła z Krakowa ku granicy 

Josyjskiej do walki z zaborcą o wol- 

hość i niepodległość Polski, staczając 
ł wrogiem wiele bitew, które okryły 

  

  

chwałą ten bojowy, pełen głębokiej 
miłości Ojczyzny pułk. 

We wrześniu 1916 r. Komendant 
Józef Piłsudski żegnał się z pułkiem 
i resztą Brygady rozkazem: 

„Żołnierze! Na krótki czas rozsta 
ję się z wami, powołany do innych 
czynności. W wypróbowane ręce pod 
pułkownika Śmigłego Rydza oddaję 
komendę nad wami, wiedząc, że oto- 
czycie go fym samym zaufaniem i mi- 

łością, z jaką odnoslliście się do mnie. 
Wiem, że nieraz będzie wam ciężko. 
I smutno mi, że z wami wtedy nie bę 
dę... Żądam od was, abyście i bsze 
mnie zawsze wysoko trzymali sztandar 
naszego oddziału, z którym zrosło się 
tyle radosnych nadziei Polski...”. 

Zaopatrzeni w ten „sztandar na- 
szego oddziału” żołnierze pułku pie- 
choty legionowej pełnili tym razem 
i zawsze potem zaszczytne swoje rze 
miosło żołnierskie. 

Od tego czasu aż do kryzysu przy- 
sięgowego pułkiem dowodził pułkow 
nik Śmigły Rydz. 

O wielkości pracy bojowej pułku 
świadczy olbrzymia ilość bitew sto- 

czcnych w okresie legionów polskich, 
jak i w okresie walk odrodzonej Oj- 

czyzny. ы 
W walee o Wilno pułk odegrał 

pierwszorzędną i decydującą rolę. 
Wilnianie wdzięczni za oswobodzenie 

miasta ofiarowali pułkowi chorągiew 

z Matką Boską Ostrobramską. którą 

w grudniu 1920 r. Naczelny Wódz 

Marszałek Piłsudski udekorował sre- 

brnym krzyżem orderu wojennego 

Virtuti Militari. Chorągiew ta, po 

wprowadzeniu jednolitego typu dla 

Raekonų asirai poli ma ławie owkaróyc 
Fałszował podpisy komendanta wojewódzkiego P. P. 

i hulał za cudze pien'ądze 

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego 

w Wilnie zasiadł typowy hochsztapler i fał- 

szerz Tadeusz Baranowski, absolwent Szko- 

ty Handlowej, który popisał się w Wilnie 

oszustwem, zakrojonym na szeroką skalę. 

Obok niego na ławie oskF. rżonych zajął miej 

sce właściciel wytwórni stempli przy ulicy 

Wileńskiej, Jojna Pal. 

Wystawa „Wnętrze mieszkaniowe” 
Zarząd Chrześcijańskiego Cechu Słola 

rzy, Bednarzy i Tapicerów podaje do wia 
ygłomości, że w dniu 15 sierpnia rb. w mu- 
ach po-Franciszkańskich przy ul. Troc 
łiej w Wilnie nastąpi otwarcie wystawy 
„Wnętrze Mieszkaniowe”, która trwać bę 
alzie do dnia 1 września rb. 

Zarząd Cechu organizując wystawę, 
stawił sobie za cel: 1. Wzbudzić zami 

lowanie wśród młodego pokolenia do za 
wodu stolarskiego, bednarskiego i tapicer 
skiego. 2. Zwrócić uwagę władz i społe- 
czeństwa, że rzemiosło wileńskie, cho- 
Siaż znajduje się w nader trudnych warun 
kach materialnych, zdobyło się na nad 

(ludzki wysiłek i urządza wystawę, 3. Rze 
miosło wileńskie, zdając sobie sprawę, 
że chłonność rynku miejscowego na wyro 
by grupy drzewnej jest za mała, posłano   

włio drogą organizowania wysławy stwo 
rzyć odpowiednie warunki dla zwiększe 
nia rynków zbyłu na swe wyroby. 

Inicjatywa Zarządu Cechu w sprawie 

urządzenia wysławy znalazła całkowite 
uznanie wśród właścicieli zakładów gru- 
py drzewnej. O dużym wyrazie zainiere 
sowania oraz pofrzebie urządzenia wysta 
wy świadczy to, że około 30 rzemieślni 
ków omawianej grupy rzemiósł zgłosiło 
swój akces do wystawy. Wystawa ta bę 
dzie wspaniałą rewią eksponatów z zakre 
su słolarstwa meblowego oraz termome 
frem artyzmu rzemiosła wileńskiego. Rze 
miosło wileńskie, organizując wystawę, ży 
wi niepłonną nadzieję, że znajdzie ona 
należyte zrozumienie wśród władz i sze- 
rokich warstw społeczeństwa. 

  

całego wojska, została zmieniona na 
nową, ufundowaną przez emigran- 
tów polskich z Ameryki. Na lewej 
stronie płachty chorągwianej wyszyło 
nestępujące boje pułku: Laski, Łow- 
czówek, Tarków, Jabłonka, Wilno, 
Dyneburg, Poliszczyno, Kijów, Rów- 

| ne, Drohiczyn, Białystok, Lida. 
Wręczenia tego pięknego daru od 

neszych rodaków z Ameryki dokonał 
Marszałek Piłsudski w dniu 1 listopa 
da 1922 r. w Wilnie. 

Na to, przodujące w dziejach woj 
ska polskiego oraz jego walk o wyz- 
wolenie Ojczyzny, stanowisko pułku, 
wyrastające w pewnych momentach 
do wartości niezniszeza!nych symbo- 
lów, zwracał niejednokrotnie uwagę 
Marszałek Józef Piłsudski, który 
szczególną miłością otaczał swych 
„starych kolegów i towarzyszów doli 

i niedoli". 
A wyrazem najszacowniejszych 

tych uczuć Wodza są życzenia prze- 
słane w r. 1929 z okazji 15-lecia puł- 
ki przez Marszałka Piłsudskiego: 

„Żołnierzom najpierwszego pułku woj 
ska polskiego w dniu pamiętnym wy- 

marszu pierwszej kadrowej ślę najlep 

sze moje życzenia. Pomnijcie na dzień 
6 sierpnia, na nazwy bitew, pokrywa- 
jących płachtę waszej chorągwi, na 
zdobiący ją krzyż cnoty wojennej — 
Symbol waszego poświęcenia i mę- 

stwa”. 
4-4 

W przeddzień święta pułkowego, 
Ł j. 5 bm. o godz. 20,45 pułk złoży 
aołd Sercu Marszałka oraz odbędzie 
26 y apel poległych na Rossie.   

  

Litania przestępstw i fałszerstw, doko- 

nanych w Wilnie przez Baranowskiego jest 

bardzo długa. Główną ofiarą jego oszukań- 

czych machinacyj był zamożny sklepikarz 

Stanisław Światłowski j pośrednio .. komen- 

dant wojewódzki P. P. p. inspektor Jacyna, 

którego nazwiska oszust używa hojnie i z 

rozmachem ; 
Światłowskiemu przedstawił się jako aspi- 

rant policji i pięknymi słówkami zdołał szyb 

ke zdobyć nieograniczone zaufanie. 

wski opowiada mu o wielkich wply 

kie ma w Wilnie wśród „gornych sfer“ i za- 

pewnił go, że we WSZYS0 ich swych poczy- 

nariach posiada zapewnione poparcie ko- 

mendanta wojewódzkiego P P., p. inspekto- 

   ja 

   

  

ra Jacyny. 

Wytworny wygląd rzekomego aspiranta. 

jego pozazdroszczinia godna elo wencja 0- 

raz, cechująca wszystkich hochsztaplerów, 

pewność siebie i zdolność sugestywnego od- 

działywania na ludzi, — sprawiły, że skle- 

pikarz otworzył dlań nie tylko swe serce, 

lecz i... kieszeń. A o to ostatnie właśnie cho- 
dziło Baranowskiemu. Namówił naiwnego 

sklepikarza na pożyczki, przy czym, jako 
gwarancję, składał u miego weksle, zaopa- 

trzone w podpis komendanta wojewódzkie. 
ge i stempeł Komendy Wojewódzkiej Poli- 

cji Naturalnie, że takie żyro mogło roz- 

wiać wszelkie wątpliwości Światłowskiego 

tym bardziej, że oprocentowanie weksli też   
M/S Sobieski w Wilnie 

W Wilnie, na przysłani słałków na 
Wilu od kilku już dni stoi olbrzym, jak 
5, nasze wileńskie wody, z wypisaną na 

urcie ogromnymi czerwonymi literatami 

nazwą „M/S Sobieski”, Jest to ten sam 

słałek o którym pisaliśmy przed paru dnia 
mi, że został spuszczony na wodę. Sła | 
iek oświeilony elektrycznością wewnątrz 
do późnego wieczora, budzi swym nie- 

spotykanym kszłalłem oraz rozmiarami 

powszechne zainteresowanie. 
Uderza widza przede wszystkim jego 

oryginalny wygląd. Odbiega on b. dużo 
od popularnego łypu słatku. Nie ma komi 
na. Wydzieliny spalinowe wypuszczane 
będą do wody. Nie ma kół bocznych. Po 
siada jedno koło z tyłu, schowane w wy 
cięciu w kadłubie, Tył statku jest ścięty 
i ma wygląd jakiegoś promu. Całość jest 
masywna, nieforemna, o spiętrzonych pła 
szczyznach, wybujała w górę. Oko do 

dziwoląg. Ale słałek w/gląda na. jakiś 

wewnąirz uderza celowość rozkładu į 

urządzeń. S, : 

Dowiadujemy się niezmiernie cieka- 

: łałku. Przede wych szczegółów o tym 5 

wszysikim to, że został on zbudowany w 

Trynopolu pod Wilnem! Wykonany zaś 
zosłał siłami i według projektu p. Józefa 
Janowicza,  wspėlwlašciciela popular 
nych stateczkėw, kursujących na Wilii. P. 

Janowicz sam powziął inicjatywę budowy, 
sam sporządził projekt i dopilnowywał 
wykonania projektu we własnych warszia 
łach. Niemal stocznia w Wilnie! Materia- 
łem budowy było drzewo z Wileńszczyz 
ny i żelazo sprowadzone z huł. Cały rok 
trwało montowanie. 

„MIS Sobieski”, jak już wspomnieliś 
my, jest olbrzymem w porównaniu z wi- 
leńskimi słałkami. Ma 44 melry długości! : 
Szerokość słałku wynosi 5 m., zaś górny 
pokład wznosi się ok. 4 i pół metra nad 
poziom wody. Jest to więc nietylko naj- 
wyższy pokład w Wilnie, ale i jeden z 
najwyższych wśród rzecznych słałków w 
Polsce. Wspaniały punkt do obserwacji 

ybujała 2 „ Przybrzežnych krajobrazów, 
łych proporcyj nie jes! przyzwyczajone, : х Stalek jest przeznaczony dla space- 

row i wycieczek. Obliczony jest na ok. 
450 osób, ma 3 pokłady, mieści kuchnię, 
bufet i będzie miał na środkowym piętrze 
dancing z orkiestrą. Kursować ma 1—2 ra 
zy dziennie w górę rzeki aż za Werki. 
Prawdopodobnie jednak w tym roku jesz 

| cze nie zacznie jeździć. Pękła bowiem 
| łańcuchowe koło trybowe i trzeba odłać 
j nowe. Zanim to zosłanie wykonane, upły 
j nie prawdopodobnie sezon, 

| Ceny przejażdżek spacerowych na 
fym słałku mają być skalkulowane b. nie 
wysoko. Przypuszczalnie 1 zł. od osoby. 
Za zajęcie kajułek będzie pobierana nie 
duża dodatkowa opłata. Kajutki te wyglą 
dają b. sympałycznie. Zawierają skromne, 
ale gustowne umeblowanie, kanapkę, sto 
lik, 2 krzesełka. Mniejszych kajut jest 
10 i większych 2. Mają duże szerokie ok- 
na, opałrzone w zasłony z dykty. Dlacze 

go nie ma szyb? P. Janowicz mówi, że 

po pierwszym kursie jużby połowy szyb 

w całym słałku nie było. Łobuzy by 
wyłłukli kamieniami. Niezbył pochlebne 

| świadectwo kulłurze przybrzeżnych spa- 
cerowiczów! 

Wilno stale i dotkliwie odczuwa brak 
inicjaływy prywatnej i daleko posuniętą 
ostrożność w  angażowaniu kapiłałów. 
Szczególnie przejawia się to w dziedzinie 

potrzeb turystycznych. Tym bardziej więc 
inicjatywa p. Janowicza zasługuje na pod 
kreślenie i uznanie. tnt, 

  
   

lin, Poczdam, Brandenburg, Magdeburg, 

    

Zebranie 0.Z.N. 
w Trokach 

31 lipca b. r. odbyło się informacyj 
ne zebranie OZN w Trokach, w obec- 
ności p. inż. Barańskiego przewodniczące 
go wileńskiego okręgu miejscowego 
OZN. 

Zebrani wysłuchali deklaracji Koca, 
oraz wyjątków z referatu p. inż. Barań- 
skiego, wygłoszonego w dniu 19 kwiei- 
nia 1937 r. na organizacyjnym Zjeździe 
OZN. Wileńskiego. 

Z referatu p. Husa wynikało, że od- 
dział miejski w Trokach zamierza podjąć 

wysiłki w kierunku: 
1) podniesienia rzemiosła, 

2) „zorganizowania kupiectwa polskie 

go, 
3) stworzenie placówki przemysłowo- 

handlowej, 

4) zorganizowania własnym wysiłkiem 
kredyłów dla drobnych Kupców i Rze- 

mieślników. 
Inż. Barański po zaznajomieniu obec 

nych z organizacyjnymi sprawami i pracą 

OZN. w Okręgu i w Centrali, mówił o 
możliwościach rozwoju Trok pod wzglę 
dem gospodarczym, po przez stworzenie 
z Trok ośrodka turystycznego, letniskowe 
go, sportów wodnych, wysuwając konie 
czność pobudowania fabryki przetworów 
rybnych i jarzyn oraz pofrzebę rozwoju 
hofelarstwa. 

Na zakończenie poinformowano zebra 
nych o sposobie wstępowania do OZN i   rozdawano deklaracje członkowskie. 

> 

Zam'nięcie Ill Targów 

Futrzarskich 
Wczoraj nastąpiło zamknięcie III 

Międzynarodowych Targów Futrzars- 
kich w Wilnie 

Targi cieszyły się dużym wzięciem 
w sferach handlowych całej Polski, a 
nawet i zagranicy. 

Podczas trwania targów przepro- 
wadzono duże obroty, przewyższa ją- 
ce dość znacznie obrot; z targów po- 
przednich. 

Z brac Z.P.M.P. „O ię" 
w Wilnie 

Odbyło się zebranie organizacyjne Koła 

Z P. M. P. „Orlę* Nr. 3 w dzielnicy „Snipi- 

szki“ z licznie zgromadzoną młodzieżą rze- 

mieślniczą i robotniczą wraz.z przedstawicie« 

lami Zarządu Wojewódzkiego pp. Prezesem 

Hermanowiczem i Sekretarzem Anforowi- 

czem. 

Doa Koła zgłosiło się około 40 członków. 

Zarząd Koła przystąpił już do prac orga- 

nizacyjnych i wychowania obywatelskiego. 

W najbliższych dniach przy Kole zostanie 

zerganizowana świetlica dla młodzieży. 

ROGER ODC POSYPWIKSPEWZNZZEOCZZK EEST 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJRNIK 
PROJEKIY WNLRZ 

(mieszkania, biura, skiepy I t d.j 

Wiwulskiego 6 m 15, tel 23-77 
ROBOTY TR VPUEB PPSARE”" O YBARZ PRTOWO YO ORSA la. 

Włóczędzy „Czarnej Trzynastki” w Niemczech 
Magdeburg. 3. VII 37. i 

Na mapie przedstawiającej kierunki od- 
byłych kolarskich wędrówek po Europie 
„Włóczęgów”* Czarnej Trzynastki zakre- | 
śla się powoli jeszcze jeden szlak, prowa 
dzący łym razem od granicy polskiej ze 
Zbąszynia przez Frankfurł nad Odrą, Ber 

  

    

było nienajgorsze i rokowało ładne zyski. 

Sklepikarz dziwił się w duchu, dlaczego 

to pam inspektor Jacyna tak hojnie obdarza 

Baranowskiego swym 

przyjmował weksłe i wydawał pożyczki. W 

ten sposób Baranowski poż; zył od niego 

z górą 2 tysiące złotych. W wi żel wy- 

padków były t» pożyczki drożsne, 100 zk 

Pewnego r życzył »n jednak aż... 950 

zk tych. 

żyrem. Dziwił się, 

   

  

Mając tak p'ękny „dochód”, Baranowski 

prowadził w Wilnie wesoły tryb ż 

bijał się po restauracjach i nccny: 

Lech, trw 

ia. Roz- 
   

   h loka- 

iąe pieniądze, tak źmudnie zbic- 

cz swego kredytors. Pewnego razu, 

to zostało uwiecznione w akcie oskarżenia, 

potrafił on nawet zapłacić w restauracji „AS 

terii* rachunek 300 zł. 

    

rane prz 

Beztroskie i wesołe życie, pr-wadził Bara 

nawski, poczynając od października 1936 r. 

do lutego rb., gdy nagle jednego dnia stało 

się to, co się musiało stać. Pęk'a bomba, 

fałszerstwa wyszły na ja > i rzekomy aspi- 

rant policji, „protegowany* prze: komen- 

danta wojewódzkiego osiadł za kratkami. 

W toku przewodu sądowego wyjaśniło 

się również, że Baranowski dokonał jeszcze 

szeregu innych fałszerstw. Między innymi 

sfiłszował „Zezwolenie komendanta woje- 

wódzkiego na zawarcie związku ma?łżeńskie- 

ge“, list rzekomo napisany przez komendan- 

ła wojewódzkiego, a po! y Świalłows- 

kiego jako człowieka zasługującego na to, 

by urządzono go na dobrej posadzie w dy- 

rekcji Kolei Państwowych w Wilnie jtd. 

  

   

Rola współoskarżonego Pala była zna- 

cznie skromniejsza. Polegała ona na zrobie- 

niu pieczęci dla Baranowskiego, przy czym 

oskarżony zapewnia, iż myślał, że wykonu- 

je pieczęcie istotnie z polecenia Komendanta 

wojewódzkiego i że Baranowski jest napraw- 

dę oficerem policji. 

Na rozprawę wezwano szereg świadków, 

przesłuchanie przeciągnęło się do późna. 

Wieczorem zapadł wyrok, skazujący Ba- 

ranowskiego na jeden rok więzienia. Współ- 

oskarżony Pal został uniewinniony. 

Łagodny wyrok tłumaczy się poprzednią 

(e) niekaralnością ' Baranowskiego. 

      

      

     

Koki 

Wojsko, organizacje wojsko- 

(waga! wei sportowe, szpitale, wię- 

zienia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 
stowarzyszeńia, ochronki itp. 

NOWOOTWARTA 

CHRZEŚCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 

ODZIEZOÓWA 
Wlino, ul. Wielka 27 m. 6. 

1zyjm uje zamówienia na wykonanie 
mszelkiego rodzaju ubiorów i bieliznf     
  

Hannower i dalej przez Holandię na Am: 

sterdam. 
Na tym właśnie szlaku znajduje się 

| obecnie grupa „Włóczęgów” t. zn. człon 
ków  słarszoharcerskiej gromady przy 
Czarnej Trzynasłtce Wil. Druż. Harc. les! 
ich tym razem siedmiu. Zamierzyli rowe 
rami przejechać tę z górą tysiąckiiometro 
wą trasę. Cisną na pedały rowerów przy 
strojonych barwami narodowymi budząc 
zainteresowanie Niemców. Dzięki bardzo 
dobrym asfaltowym lub kostką kamienną 
wykladanym szosom posuwają się dość 
szybko naprzód i znajdują się obecnie 
już w Magdeburgu, czyli w odległości 
mniej więcej 350 km od granicy polskiej. 
Dzienna trasa wynosi średnio 90 km. 

Po drodze zwiedzili Frankfur! nad Od 
rą z jego słarym rałuszem, podziwiali 
przez dwa dni Berlin z jego wszys'k'mi 
osobliwościami. Między innymi obejrzeli 
łeż Nowe i Stare Muzeum  berlińskia, 
wiedzili stadion olimpijski t. zw. „Reichs 
porlfeld“, zameldowali się w Ambasadzie 
RP. w Berlinie a w międzyczasie nawiąza 
li łeż bliższe stosunki z drużyną harcerzv 

polskich w Berlinie. Na częsłe powitania 
ze strony wojskowych czy to ludności cy 
wilnej unoszących rękę i zawsze ze słowa 
mi „keil Hitler" odpowiadają swoim „czu 

waj” lub dzień dobry, salułując przy tym 
sprężyście. W dalszym ciągu: swej wsd- 
rówki zawadzili o miasto Poczdam daw 
ną letnią rezydencię cesarzy niemieckich 
Wreszcie osłainio bawią w Magdebu:gu 
zwiedzając jego nielicznie zachowane za 
byłki. Z dawnej foriecy magdeburskiej zo 
stał dziś pusły niemal plac z jednym czy 
dwoma domkami a w jednym z nich wła 
Śnie przebywał Pierwszy Marszałek Pol- 
ski Józef Piłsudski w czesie wojny świa 

towej. 

Po opuszczeniu Magdeburga „Włóczę 
dzy” udają się do Holandii, gdzie pod 
miastem Haag odbywa się świałowy zlot 

skautėw t. zw. „Jamboree“. Dotychezas 
tak uczestnicy, jak i rowery, ciesza się do 
skonalą „formą“. Ewu. 

EEST STS RT OPS YBADSK A 

Dr. med. L. Łukowski 
(choroby dzieci) 

powrócił 
Zawalna 2, Telef. 592 

SECT TWASTZOOA WR LA RATSET ONA 

Zamówienia z Analil 
dia rzemiosła wilefńi- 

skiego 
W r. ub. Izba Rzemieślnicza wysłała 

do Anglii próbki wyrobów rzemiosła wi- 

leńskiego. Obecnie nadeszły próbne za- 

mówienia z Anglii na wyroby tokarskie 

i stolarskie na kwołę około 70 tys. zł. 

O ile odbiorcy angielscy zostaną za 

dowoleni z próbnych partyj, rzemiosło 

wileńskie pozyska w tej dziedzinie stały 

rynek zbytu. 

Rzem/iosła wileńskie 
nie weźmie udz ału 

w T-rgzch Wschadnirh 
Donosiliśmy niedawno o tym, że Wi 

leńska Izba Rzemieślnicza zamierza zor 
ganizować wystawę rzemiosła wileńskie 
go i wyrobów ludowych na Targach 
Wschodnich w Królewcu. Jak się obec 
nie dowiadujemy, od inicjaływy tej Izba 

zmuszona jest odstąpić z powodu chor4 

by jednego z głównych wystawców. 

  



Wśród junaków- 
maturzystów 

W związku z wcieleniem oraz poby- 
tem mealurzystów w Batalionie Junackim 

w Wilnie, w dniu 30 lipca br. zawitali do 
naszego miasta: Komendant Główny Ju- 
nackłch Hufców Pracy, delegat Minister- 
stwa WR i OP wizytator p. Adamczyk 
oraz przedstawiciel prasy stołecznej. 

Przybywający zostali powitani na dwor 
cu przea kadrę oficerską bałalionu junac 
kiego wraz z orkiestrą.- 

Z dworca jedziemy samochodami do 
jednej z kompanii. Zdala bieleją płótna 
obozu. Zdawałoby się, że to obóz wy- 
poczynkowy harcerzy, na pierwszy rzuł 
oka. Niki nie pomyśli, że mieszkają tu lu 
gdzie pracy, że codziennie na głos trąbki 
porannej słaje ich zwarły szereg do mo 
zolnego, lecz zaszczytnego trudu . 

Dojeżdżamy do obozowiska. Od razu 
rzuca się w oczy wzorowy ład i porzą- 
dek. Namioty ustawione w podkowę — 
pośrodku boiska słoi maszł z powiewa- 
jacą flagą, dookoła i przed namiotami 
klomby z wykonanymi dekoracjami. Na 
jednym z nich widnieje napis ułożony z 
kamyków: „żołnierz i człowiek pracy są 

elitą narodu”. Przed środkowym namio- 
łem umieszczone popiersie Marszałka, 
wykonane z gliny przez jednego z mału 
rzysłów. Całość obozu ołacza płot z żer 
dzi z bramą wjazdową, na której widnie 
je napis kompanii oraz powiewa propo 
rzec pierwszeństwa w pracy. Na prawo 
obok na szczycie baraku napis: „Junacka 
spółdzielnia”. 

Obok namiołów teren pracy junaków. 
Junacy przeprowadzają prace wojskowe. 
Idziemy do pracujących. Pochylone bron 
zowe plecy nad łopałą lub taczką lśnią 
w słońcu. Uderzył nas brak kogoś, ktoby 

czuwał nad ich pracą, „stał nad nimi”. 
Jak się później okazało, podoficerowie 
pracują razem z junakami fizycznie, świe 
cąc własnym przykładem. 

— A gdzież są maturzyści? — rzuciło 
jię mimowoli pytanie? Pracują razem z ju 
nakami, niczym nie wyróżniając się. Tak 
samo opaleni na bronz, tak samo ramiona 
dźwigają naładowane taczki, jedynie 
ESA ezupryny wyróżniają ich od resz 

y. 
Wizytator chce mówić z małurzysta- 

mi, więc zbiórka w kolumnie. 

Mima zmęczenia pracą, mimo spoce- 
nia, twarze są roześmiane, tchną jakąś 
dziwną pogodą, zadowoleniem. 
|  =— Jakie korzyśc! wyniesiecie z poby- 
fu w Junackich Hufezeh Pracy? — ру!а 
wizytałor małurzystów, Wszystkie odpo- 
włedzi są jednakowe i krótkie: 

>— Bardzo duże korzyści. — Jest to dla 
nas szkołą, zaprawą do przyszłej służby 
ojskowej. — Poznajemy tu życie. 
Mafurzyści poza pracą fizyczną pro- 

wadzą  dokształcenie wśród junaków, 
ą słabo czytających i piszących, wy 

„głaszają pogadanki o Polsce, urządzają 
wspólnie z Junakami wieczory świetlicowe 
I ogniska. 

— Jokie jest współżycie z junakami? 
» pyła dalej wizytałor. 
PSR Naprawdę koleżeńskie — odpowia 
da jeden z maturzystów. 

— A słosunek junaków do panów? 
— Bardzo serdeczny. Odnoszą się do 

nas jak do swoich przełożonych, star- 
szych kolegów. 
R Posypało się szereg pyłań, odpowie- 
dzi. Na pyłanie jak smakuje obiad junac 
ki z menażki, odpowiedzią były liczne 
uśmiechy. Po pracy obiad smakuje do- 
brze, apełyły są wyśmienite. 

W pracy wykazują się małurzyści mi- 

  

  

mo nieprzyzwyczajenia się do dłuższego 
wysiłku fizycznego, bardzo dużą wydaj- 
nością. 

W pierwszych dniach sierpnia kończy 
się pobyt maturzystów w J. Hufcach. Mi- 
nisterstwo Spraw Wojsk., Komenda Głów 
na J. H. P. w porozumieniu z Ministerst- 
wem WR i OP organizuje w miesiącu 
sierpniu podobne obozy w oddziałach 
junackich nad morzem i w górach, ce- 
lem udostępnienia zwiedzenia Polski. W 
związku z powyższym faktem, 'godnym 
podkreślenia jest gremialne zgłoszenie 
małurzystów i chęć pozostania na drugi 
furnus w górach nad morzem i w Wilnie. 

Wizyłałor na zakończenie rozmowy z 
maturzystami prosił ich, by po powrocie 
do domów nawiązali łączność z młod- 
szymi kolegami w zakładach średnich po- 
przez prasę szkolną, zamieszczając tam 
swe wrażenia i spostrzeżenia z pobyłu w 

junackich Hufcach Pracy, oraz, by będąc 
na uniwersytecie, wypowiedzieli swe zda 
nie o Służbie Pracy dopiero rozwijającej 
się w Polsce, jej znaczeniu w życiu społe 
czno-gospodarczym Państwa. 

Poza tym w kilku słowach Komendant 
Główny J. H. P. w imieniu Ministra Spraw 
Wojskowych i przedstawicieli władz woj 
skowych garnizonu wileńskiego, wyraził 
swe zadowolenie, dziękując maturzystom 
za dziarską postawę w pracy oraz jej wy 
niki. 

Pułkownik Kunc B. Komendant Głów 
ny Junackich Hufców Pracy, delegat Mini- 
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego oraz przedsławiciel pra 
sy warszawskiej odjechali wieczorem do 
innych batalionów junackich, żegnani ser 
decznie przez kadrę oficerską wileńskie 
go batalionu. Jasiński Br. 

Nie bedzie [uż braku 
drobnych monet 

Ostatnio dał się odczuć dotkliwy brak dro 

bnego bilonu. Z różnych stron można było 

słyszeć utyskiwania, że kasjerzy w urzędach, 

f:brykach, bankach i t. d. mają duże trud- 

ności z wydaniem reszty. 

Pragnąc temu zaradzić Ministerstwo Skar 

bu postanowiło wypuścić dodatkowo ma 1 

milion złotych monet brązowych 1, 2 i 5 

grcszowych. 

Znikną więc kłopoty, związane chociażby 

z kupnem pudełka zapałek za 4 lub 8 gr. 

   
    

Od 5 do 15 sierpnia 
newy okres ulgowych przejazdów dla dzieci 

Niezwykłe powodzenie, jakim cie- 
szyły się w lipcu ulgowe przejazdy na 
kolejach dla dzieci (1/4 miliona młodocia 
nych pasażerów przewiezionych w ciągu 
dziesięciu dni) — skloniło PKP do wpro 
wadzenia zniżek kolejowych dla dzieci 
również i w pierwszej połowie sierpnia. 

Nowy okres jazdy za minimalnymi 
opłatami dla dzieci rozpocznie się na 
kolejach w dniu 5 sierpnia i potrwa do 
dnia 15 sierpnia br. 

Zasady przewozów są te same, jakie 
obowiązywały w miesiącu lipcu t. zn. że 
każda osoba dorosła, podróżująca za bi- 
letem normalnym lub ulgowym, miesięcz 
nym, okresowym i tł. p. ma prawo za- 
brać ze sobą 5 dzieci, w wieku do lat 
14, płacąc za nie 1/8 część taryfy. 

Ulga stosowana jest w ten sposób, że 
za przejazd pierwotny kasa kolejowa po   

  

„KURJER WILENSKI“ 5. VIII. 1937 

Kurjer Sporto 

Przed detpitdjąteni Mt 
Główne zainteresowanie sportu wileń 

skiego skierowane jest w dalszym ciągu 
na rozgrywki piłkarskie o wejście do Ligi. 
Z niedzieli na niedzielę syłuacja zaczyna 
coraz bardziej wyjaśniać się. W chwili 
obecnej nie możemy, niestety, jeszcze po 

wiedzieć z kim osłałecznie grać będzie- 
my 15 sierpnia w Wilnie. Ma to być mecz 
półfinałowy. W finałowych rozgrywkach 
udział brać będą cztery drużyny wyłonio 
ne z poszczególnych grup. 

Piłkarze WKS Śmigły 15 sierpnia grać 
będą z mistrzem grupy pierwszej. W gru- 
pie tej do ostatniej niedzieli najwięcej 
szans miała Polonia Warszawska, ale ostat 
nio poślizgnęła się noga warszawiakom 
i teraz kło wie, jak ostatecznie będzie. 
W każdym razie pierwszy nasz przeciwnik 
nie powinien być silny, Wilno powinno 
odnieść zwycięstwo. Nieco gorzej będzie 
z Brygadą, która niewatpliwie zakwalifi- 
kuje się do ostatecznych rozgrywek. Bry 
gada po zwycięskim meczu z Podgórzem 
5:2 wykazała, że znajduje się rzeczywiś- 
cie w dobrej formie. Brygada ma obec- 
nie największą ilość punkłów, a trzeba 
pamiętać, że Brygada znalazła się w wy 
jątkowo silnej grupie razem z Naprzodem 
i Podgórzem z drużynami, które mają 

ustaloną markę w światku piłkarskim. 

Ze względu na to, że do Ligi w łym 
roku mają wejść dwie drużyny, typujemy 
Brygadę na jedno z tych  zaszczytnych 
miejsc. WKS Śmigły walczyć raczej bę- 
dzie o drugie miejsce. Jeżeli zdobędzie 
my drugie miejsce, to wejdziemy ostatecz 
nie do Ligi. 

WKS Śmigły w pierwszym rzędzie 
powinien wygrać wszystkie mecze u sie 
bie na boisku, a na wyjazdach w najgor 
szym wypadku remisować. 

Najbliższy mecz piłkarzy wileńskich w 
Grodnie będzie raczej formalnością. Nie 
„dzielny mecz w Grodnie zakończy roz- 

grywki w czwartej grupie, Wynik tego 
spotkania nie wpłynie na ukształtowanie 
łabeli. | tak i tak Śmigły mieć będzie naj 
większą ilość punktów i prawo rozegrywa 
nia dalszych meczów finałowych. 

Piłkarze WKS Śmigły frenują dwa ra- 
zy tygodniowo. Drużyna z każdym dniem 
gra coraz lepiej. Spokojni jesteśmy co do 
bramkarzy i obrońców. Mamy zaufanie 
do pomocników, ale pewne zastrzeżenia 
nasuwa linia ałaku. Trzeba koniecznie 
nauczyć się lepiej strzelać. Zwycięstwo za 

leży prawie zawsze od napastników, któ 

kierze opłatę w wysokości 25 proc, tary 
fy normalnej, zaś powrót nastąpi bezpłał 
nie. 

Ulgi udzielane są na zasadzie kar! 
uczestnictwa Ligi Popierania Turystyki, ja- 
ko współorganizatorki akcji przewozu 
dzieci. Nie są to karły zwykłe, lecz barw 
ne poczłówki, z hasłem: „P. K. P. najmil 
szym turystom" — będące miniałurą pla 
kału L.P.T., który będzie umieszczony na 
wszystkich stacjach kolejowych i w loka 
lach urzędów gminnych w całej Polsce, 

Karły uczestnictwa poza zniżką kolejo 
wą dają dzieciom możność odbycia pięk 
nej wycieczki kolejką linową na Kasprowy 
Wierch za specjalnie zniżoną ceną zł. 
1,20 w obie strony. 

Karły uczestnictwa wydawane będą 
przez kasy kolejowe i biura podróży w 
całym kraju,   

wy 

   | 
rzy w danym wypadku powinni dać z sie 
bie wszystko. Liczymy więc tutaj przede 
wszystkim na niezastąpionego Longina Pa 
włowskiego i na ruchliwego, a przytom- 
nego pod bramką Skrzypczaka. Tych 
dwóch graczy — to podpora -drużyny. 
Dobrze grał ostatnio również  Osesik, 
gracz młody, ale obiecujący, może więc 
i jemu przypaść zaszczył zdobycia bram 
ki. Słowem drużyna powinna panować 
nad nerwami i grać zespołowo. Drużyna 
powinna wykorzystywać wszystkie dogod 
ne sytuacje podbramkowe i nie bawić 
się piłką, a grać cały mecz. 

Wilno liczy więc, że w tym roku, 
przy wyjątkowo dogodnej koniunkturze, 
uda się wejść do Ligi, a wówczas odżyje 
cały sport wileński, wówczas nie będzie- 
my potrzebowali narzekać na brak im- 
prez sportowych i upadek sportu wilens 
kiego.   

НО ОМВ ty Lig 
Cieszyć powinno wszystkich sportow 

ców, że drużyna WKS Śmigły posiada 
szereg młodych graczy, że dzisiaj druży 
na ła nie liczy już tylko 11 graczy, a są 
siły rezerwowe, istnieje więc pewna rywa 
lizacja między graczami WKS  Śmigły 
przy układaniu zespołu. Przykładem jesł 
chociażby sytuacja z bramkarzami. Czar- 
ski rywalizuje z Łosiem, a obaj grają bar 
dzo dobrze. Nie można powiedzieć, który 
z nich jest osłatecznie lepszy, a do tego 
dodać trzeba, że obaj grają ze szczęś- 

ciem, szczęście zaś w zawodach piłkar- 
skich to cenna rzecz. Dlatego też piłkarze 
przed meczem nigdy nie mówią z góry 
jaki będzie wynik — bo piłka jest okrą 
gła. 

Najbliższe więc tygodnie zadecydują 
o losach piłkarskich Wilna i o losach dru 
żyny WKS Śmigły, która 7 rok walczy o 
wejście do Ligi. 1. MN 

Mistrzostwa wioślarskie Polski 

  
Na torze w Brdy Ujściu rozpoczęły 

się 16-te regały wioślarskie o mistrzostwo 
Polski, pod protektoratem Pana Marszał 
ka Edwarda Śmigłego Rydza. 

W ogólnej punktacji regat zaszczytny 
tytuł wioślarskiego mistrza Polski przy- 
padł w udziale zespołowi Bydgoskiemu 
Towarzystwa Wioślarskiego, przed AZS. 

Poznań, 

  
Zdjęcie przedstawia w fotomontażu: u 

góry wioślarski mistrz Polski — zwycięska 

8-ka Bydgoskiego Towarzystwa Wioślar 
skiego, zaś u dołu zawodniczkę  Gru- 
dziądzkiego Towarzystwa  Wioślarskiego 
Krynicką, która zwyciężyła w jedynkach 
pań o mistrzostwo Polski i nagrodę prze 
chodnią Pani Marszałkowej Marty Rydz 
Śmigłowej. 

Wystawa radiowa „Radio dla miasta i wsi! 
Z okazji X-lecia Rozgłośni Wileńskiej Pol 

skiego Radia, Komitet Społeczny Radiofoni- 

zacji Kraju organizuje w dniach od 15 wrześ 

cia do 1 października w salonach Kasyna Ofi 

ccrsikego, Mickiewicza 138, wiełką ogólno- 

polską Wystawę Radiową 

Sądzić należy, że wystawa ta będzie się 

cieszyć miezwykłym powodzeniem, ponieważ 

da całkowity przegląd dorobku technicznego 

wzakresie radiotechniki poczynając od bu- 

dowy aparatów radiowych, urządzeń Roz- 

głeśni Wileńskiej (która zainstaluje na wy- 

stawie studia i amplifikatornie), kończąc na 

ultra krótkich falach demonstrowanych 

przez Klub Krótkofalowców. Poza tym na 

wystawie urządzony będzie dotychczas nig- 

dzie nie demonsrowany dział przeciwzakłó- 

coniowy. 

W związku z wystawą organizowane będą 

pcciągi popularne ze wszystkim stron Ziem 

Północno-Wschodnich. 

Z terenu wystawy codziennie transmito- 

wene będą koncerty, pogadanki, audycje 

Pclskiego Radia przy udziale publiczności. 

6. Eberhart 
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A barometr spadał i spadał. 
W drugim pogrzebie wziął oczywiście udział 

Court Melady z żoną, która czuła się już lepiej, cho- 
ciaż doktór Kunce radził jej, żeby jeszcze została w 
szpitalu do zupełnego wydobrzenia. Idąc na pogrzeb, 
kazała sobie zetrzeć łagodzącą maść z oparzonych 
pleców i ramion i tylko je przypudrować. Wróciła 
chora z bólu, wołając z płaczem o maść. Białą (wzię- 
tą ze względu na upał) szyfonową suknię zerwała 
z siebie tak gwałtownie, że ją rozdarła na plecach. 
Rozgniewana, chwyciła nożyczki szpitalne i pocięła 
ja na strzępy, chociaż mogła podarować praktykant- 
ce, biednej dziewczynie, licho płatnej i ubogiej w 
szmatki. Jedno rozdarcie łatwo było zacerować. 

W trakcie tej awanturki posła.ła po mnie. Nie 
wiem dlaczego nie zwróciła się wprost do policji. 
Może przypuszczała, że w ten sposób Court nie do- 
wie się o jej gadulstwie. Jemu nic to coprawda nie 
mogło zaszkodzić. Jeżeli nie pozwałał jej tego mówić, 
to tylko z męskiej niechęci do wtrącania się w cudze 

sprawy. I może myślał to co ja, że głupio było wcią- 
gać w tę sprawę doktora Kuncea. 

Bo chodziło o doktora Kunce'a. Dione paplała 
rozwlekle, żałosnym głosem, uciekając z oczami, ohb- 
rysowanymi brwiami, z których jedna rozmazała się 
na skroni. Okazało się, że doktór Kunce wiedział 
wszystko o Senionie i domagał się od wielu miesięcy 
od Piotra Melady'ego, aby nowy Środek wyszedł na 
świat pod pieczęcią jego już głośnego w Świecie me- 
dycznym nazwiska. Domyślałam się, że robił z tego 
powodu istne awanlury, zawsze maskowane lisią 
układnością. 

— Zachowywał się tuk;ojakby się przyczynił do   

tego odkrycia — mówiła Diona, wlepiając we mnie 
oczy. — Tylko dlatego, że dyskutował o nim z oj- 
cem. Mówił, że takiego doniosłego odkrycia nie było 
od czasu radu, że skutki będą nieobliczalne. To nie 
znaczy, żebym jego posądzała o morderstwo — wtrą- 
ciła pośpiesznie. — Uważam tylko, że formuła po 
winną się znaleźć. Przecież to moja własność. Doktór 
Kunce dybał na nią i może ją ściągnął... Proszę pani. 
czy to prawda, że z sali operacyjnej zginął lance? 
Wszyscy to mówią... 

Nie mam zwyczaju, 
obowiązuje. 

— Nie — odparłam. — Żaden lancet nie zginął 
Nie uwierzyła. Kiedy wyszłam, zamknęła za mną 

drzwi na klucz. Przeszły mnie ciarki. Bo żeby za- 

   

ale zawodowa dyskrecja 

mykać się na klucz w taki duszny dzień, kiedy 
można było zaczerpnąć świeżego powietrza tylko 
z korytarza... 

Zeszłam po ciemnych schodach, suwając ręką 
po poręczy. Co chwila zdawało mi się, że ktoś za mną 
idzie... 

Znalazlszy się w głównym hallu, przystanęłam. 
Nie byłam pewna, co sądzić o rewelacji Dione. Bo 
cóż to ostatecznie było? Każdy lekarz, nawet niepo- 
szlakowanie etyczny doktór Peattie, który tak mu- 
sztrował młodszych kolegów w zawo dowej uczciwo- 

Ści, musiałby się bardzo zainteresować tak dalece 
obiecującym wynalazkim jak Senion. 

Zważywszy na okoliczności, powinnam była po. 
wiedzieć o tym sierżantowi, ałbo posłać go da Dione. 
Ale tego dnia nie widziałam go w szpitalu, ani jego, 
ani w ogóle żadnego granatowego munduru. Wida- 
cznie uważał, że skoro złapał mordercę, ło nie było   

sensu pilnować szpitala. 
Barometr ciągle spadał. Należało się spodziewać 

burzy przed wieczorem. W rozpalonym powietrzu 
wisiała napięta groza. Zanosiło się na kataklizm. 

W bawialni pielęgniarek za ścianą Nancy grała 
na fortepianie. Poznałam ją po lekkim uderzeniu. 
Grała cicho żeby nie denerwować pac jentów, ale me- 

lodia dochodziła mnie zupełnie wyraźnie. Była to 

druga część szóstej symfonii Czajkowskiego, Pathć- 
ste dobrze zastosowanej do nastroju chwili. 
rzałem oknem na trawnik. Ze dworu szedł 

duszny upał. Drzewa stały nieruchome, nie poruszane 
najlżejszym wietrzykiem. Gdzieś daleko śpiewała nie- 
widoczna raszka na deszcz. Trzy ciche, minorowe 

  

   

  

tony rozbrzmiewały nadzwyczaj czysto. Chmury 
ciemniatły złowrogo. Dziwne, przedburzowe światła 
nadawało przedmiotom ostrą wyrazistość. Zielony 

żóltawo, niebo było ołowiane. ko- 
rne, czerwone kwiaty na traw- 
awe. Pod wpływem silnego; 

ystko znane wydawało mi się nie- 
iszliwie znaczące i takie jakieś 

tne, jak własna dusza. 

trawnik mienił się 
rony drzew prawie 
niku przeraźliwie | 
zdenerwowania ws 
samowicie obce, 
widmowe i nieuchwy 

Muzyka umilkła. 
Stary szpiłał tonął w mrokach i napiętej ciszy. 

tak jakby na coś czekał. Czy ktoś z nożem także 

czekał? Na kogo? 
— Panno Saro... 
Na dźwięk tego spokojnego, 

odwróciłam się szybko. 
Przede mną stał O'Leary, uśmiechnięty, przyja 

cielski z wyciągniętymi rękami... 

() еаг 

   

  

    

  

   

          

poważnego głosu 

 



  

RONIKA 
———— 

SIERPIEN 

5 
Czwartek 

— im 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 4.VIII 1937' r. 

Ciśnienie — 760 

(remperatura średnia -- 20 

Temperatura najwyższa --25 

  

Dziś Afry.P. 

Jutro Sykstusa 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 37 

Zachód słońca — g. 7 m. 13 

s..femperatura najniższa -+ 15 

Opad — 

Wietr — wschodni 

Tendencja barometryczna — przyrost 

Uwagi — dość pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody 

według PIM-a do wieczora dnia 5 bm.: 

Ogólne polepszenie się stanu pogo” 
dy. Po chmurnym i mglistym ranku w cią 

«gu dnia dość pogodnie i ciepło. Słabe 
wiatry przeważnie z kierunków północ- 
nych. 

WILEŃSKA 
DYŻURY NOCNE APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Sapožnikowa — Zawalna 41; Rodowicza — 

Ostrobramska 4; Augustowskiego — Mickie- 

wicza 10; Narbutta — Św. Jańska 2; Zasław- 
skiego — Nowogródzka 89. 

Ponadto stale dyurują apteki: Paka — 

Antokolska 42; Szantyra — Legionów 10 i 

Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 

    

  

      

Pierwszorzęd - © t ь 
Telefony w pokojach Wide osctowa 

r MIEJSKA. 

>— Magistrat zaciągnął pożyczkę na re 
mont mostu Zwierzynieckiego. Bank Go- 
spodarstwa Krajowego udzielił Magistrato 
wiim. Wilna pożyczkę w wysokości 100 
tysięcy złotych na przeprowadzenie re 
moniu mostu Zwierzynieckiego. 

Pożyczka ta będzie spłacona w ciągu 
at. 

— Eksmisje biedaków. W ciągu ubie 
głego miesiąca liczba eksmisyj mieszka- 
niowych uległa dalszemu wzrostowi, W 
sierpniu wyeksmitowano przeszło 50 ro- 
dzin, przeważnie z mieszkań jedno i dwu 
izbowych. Są to rodziny biedaków, zale 
gających z opłacaniem komornego, obar 
czone małymi, nieletnimi dziećmi. 

Przez cały miesiąc do wydziału miej 
skiej opieki społecznej zgłaszali się wyeks 
miłowani, prosząc a udzielenie zasiłków 
na wynajem nowego mieszkania. Zanim 
Jednak zasiłki przyznano, nieraz całe ro 
dziny musiały spędzać po kilka nocy pod 
gołym niebem. 

š GOSPODARCZA 
— Ruchome banderole na 
p licznych nadużyć. oby = we poleciły brygadom ochrony skar- 
bowej podjęcie walki z nadużyciami prz 
sprzedaży drożdży. Stwierdzono, że nie, 
które drożdżownie nalepiają handerole 

podałkowe w sposób umożliwiający zdję 
cie ich bez uszkodzenia opakowania, co 
może się słać powodem oszustwa, pole- 
gających na kilkakrotnym używaniu tych 
samych banderoli. W związku z tym prze 
prowadzona będzie generalna kontrola 
Iapasów drożdży, znajdujących się w 
sprzedaży w hurłowniach i u detalistów. 

- Z KOŁEL 
= Ulgi kolejowe. Ministerstwo Komiuni- 

kacji przyznało osobom udającym się z 
Polski na międzynarodowe targi praskie, 
które odbędą się w Pradze w czasie od 3 o 
12 przeżnia rb., ulgę przejazdową z zastoso- 
waniem opłat ze zniżką 33 proc.. Podstawę 
do zastosowania ulgi stanow'ć będzie imien- 
na karta stalego wstępu na targi. od Przewóz eksponatów odbywać się będzi- 
* zastosowaniem ulgi laryfowej, ej ustalającej 
bezpłatny zwrotny alającej 

в Przewóz niesprzedanych 
eksponatów, P> warunkiem spełnienia for- 
malności przewidzianych w postanowieniach 

© powyższej uldze. 

Ministerstwo Komunikacji przyznało osa 

b m, udającym się z Polski na międzynaro- 

dowe targi, które odbędą się w Reichenber- 

gu w czasie od 15 do 22 sierpnia rb. ulgę 
dową z zastosowaniem opłat ze zniż. 

3 proc, Podstawę do zastosowanią ulgi 

stanowić będzie imienna „karta stałego wslę- 
: ączoną do niej kartką 

    

  

ru na targi wraz z zal 

* tekstem polskim. 
  

NOWOGRODZKA 

— luż się zaczyna. Nowogródek ma 

już takie szczęście, że rokrocznie, gdy 

tylko rozpoczną się dłuższe wieczory, 

elektrownia zaczyna „robić bokami” i 

świałło gaśnie. Onegdaj o godz. 20 zga 

sło na cały kwadrans. W kioskach, owo- 
carniach zapalono świeczki, w kinie tak- 

że; mołory słanęły. Jeżeli nie zostaną 
wkrótce sprowadzone nowe maszyny, m'a 
sło wojewódzkie powróci do lamp nafto- 

wych. 
— Przegląd ogierów. Rozplakatowane 

zostało zarządzenie wojewody nowo- 
gródzkiego o przeglądzie ogierów. W 
powiecie nowogródzkim ustalone zosłały 
dwa punkty kontroli: w Nowogródku dn. 

17 bm. i w Nowojelni 18 bm. przy czym 

do Nowojelni mają być doprowadzone 

ogiery z następujących gmin: dworzec- 

kiej, zdzięciolskiej, poczapowskiej, ku- 
szelewskiej i m. Zdzięcioła; do Nowo- 
gródka z pozostałych gmin. 

— Mimochodem. Przechodząc ul. Ba 

zyliańską niejeden przechodzeń i niejed 
na wycieczka, zafrzymuje swój wzrok na 
oryginalnej budowli z desek, zamieszka- 

łej przez rodzinę robotniczą, którą wi- 
dać często poprzez napółotwarte drzwi i 

okna. Ołóż ściślej mówiąc, przyciąga na 
sze oczy i napawa smułną refleksją nie 
sama szopa jako taka, chociaż w centrum 
miasła nie powinna się znajdować, lecz 

właśnie łe drzwi i okna, które pokryle są 

słarymi deszczułkami, kawałkami tektury, 

szmałami i resztkami szkła. Żywy syno- 

nim nędzy ludzkiej, do łego pod bokiem 

komisariału P. P. Czyżby Zarząd Miasta 

był nieczuły na to, pomijając już wzglę 

dy esłetyczne? Oczywiście, o ile miałby 

eksmiłować na bruk rodzinę, to lepiej już 
niech tak pozostanie. 

| LIDZKA 
— Obchód uroczystości wymarszu I ka 

drowej w Lidzie. 
Czwartek 5 sierpnia br. — godz. 20,30 

'— zbiórka organizacyj na zamku Gedymi 
na. 

Godz. 20,50 — Przegląd Oddziału 

Wojska i organizacyj społecznych przez 
słarostę i Komendanta Garnizonu. 

Godz. 21 — Zapalenie ogniska oraz 
podniesienie flagi Państwowej i organiza 
cyjnej. Odczytanie rozkazów. Apel pole 
głych. Przemówienie okolicznościowe. 
Złożenie ślubowania. o 

Platek 6 sierpnia br. Godz. 9,30 — 
Uroczyste nabożeństwo w kościele para 
fialnym. 

Godz. 16 — Koncert orkiestry wojsko 
wej na placu koło starostwa, 

— Za nielegalne posiadanie broni. 
Przed sądem okręgowym w Lidzie od- 
powiadał Bronisław Wierzbosiewicz mie 
szkaniec powiału wołożyńskiego, za nie 
legalne posiadanie broni myśliwskiej. 

Sąd skazał oskarżonego na 100 zł. 
grzywny. 

— TAJNE RZEŹNIE W LIDZIE. Walka 
z fajnym ubojem bydła i sprzedażą nie 
stemplowanego mięsa w Lidzie nie ustaje. 

W ciągu ostatnich kilku dni lustratorzy 
Zarządu Miejskiego wraz z przedstawicie 
lami policji, ujawnili na terenie miasta 
klka pofajemnych rzeźni, w których doko 
nywano uboju bydła, a m. in. u lzaaka Sa 
lejmowicza (Suwalska nr. 115) Szlomy Bia 
lickiego przy ul. Zamkowej 19 i f. d. 

Zakwestionowano przeszło 150 kg. 
mięsa. 

Właściciele potajemnych rzeźni pocią 
s. zostali do odpowiedzialności kar- 
nej. ‚ 

— Spacer konia po chodniku. Stanisław 
Śracki, mieszkaniec wsi Mostowszczyzna, 
pow. lidzkiego, pozostawił samopas na ul. 
Suwalskiej w Lidzie konia z wozem, który 
zboczył na chodnik i rozbił szybę wystawo- 
wą w witrynie kinoteatru „Edison*. 

BARANOWICKA 
— leszcze o planie zabudowy Bara- 

nowlcz. W związku z uchwałą Rady Miej 
skiej o sporządzeniu planu zabudowy Ba 
ranowicz według najnowszych wymogów 
urbanistyki — przyjechali do Baranowicz 
inżynierowie — specjaliści, delegaci war 
szawskiego biura pomiarowego. 

Onegdaj odbyło się wspólne posie- 
dzenie Zarządu Miejskiego i Komiłetu 
Rozbudowy Miasta, na którym wspomnia- 
ni delegaci przedstawili swoje projekty, 
odnośnie urbanistycznego planu zabudo- 
wy. 

Dotychczas Zarząd Miejski nie posta- 
nowił definitywnie, której z  reflektują- 
cych firm powierzyć sporządzenie planu 
zabudowy. 

Należy zaznaczyć, że plan ten sporzą 
dza się na przeciąg 50 lał. 

2 Pożyczka Funduszu Pracy. Zarząd 
Miejski Baranowicz uzyskał pożyczkę od 
Władz Cenlralnych Funduszu Pracy na 

wstępne studia kanalizacyjno-wodociągo- 
we. Jeżeli słudia dadzą wyniki pozyływ 
ne, możliwem jest, że w Baranowiczach 
przeprowadzona będzie kanalizacja. 
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„Manifestacja wspólnoty duchowej 

młodego pokolenia strzelców” 
Pod takim hasłem dzień 6 sierpnia ja | W. niedzielę 8 sierpnia, o godz. 17, 

ko święto organizacyjne Związku Strze- | po złożeniu hołdu w Belwederze, Niez 

leckiego będzie uroczyście obchodzony 
koncentracją w Warszawie. Protektorat 

przyjął Pan Marszałek Śmigły Rydz. W 

dniach 7 i 8 sierpnia do słolicy zjadą de 

legacje- wszystkich okręgów i podokrę- 

gów z całej Polski. Udział weźmie prze 

szło 6 tysięcy osób. 

Reprezentacja wileńska, złożona z 

przeszło 300 osób wyjeżdża z Wilna 7 

sierpnia wieczorem. Ze wszystkich powia 

tów Wileńszczyzny przybędą poczły cho 

rągwiane. Ze strzelców, wybranych z każ 

dego powiału, zosłanie wyekwipowana i 

uzbrojona kompania reprezentacyjna. 

Kompanii wileńskiej na uroczystoš- 

ciach towarzyszyła będzie najlepsza orkie 

stra Podokręgu z Turmonłu. Już przed 

paru dniami odjechały patrole kajakowe 

z naszych ziem, kłóre wezmą udz'ał w 

spływie kajakowym w Warszawie 7 sierp 

nia. Również wyruszyły patrole kolarskie 

i mołocyklowe Z. S., które biorą udział 

w zjeździe gwiaździstym. Bardzo liczny 

udział w uroczystościach będą brały strzel 

czynie. 
Wileńszczyzna wystawia . kompanię 

żeńską wyszkoloną i pięknie umunduro 

waną.   

nanemu Żołnierzowi i rewii strzeleckiej 
na pl. Mokotowskim, na Rozdrożu — od 

będzie się na stadionie wojska polskiego 
wielkie widowisko historyczne. Widowi 
sko ło będzie pierwsze w swoim rodza 
ju ze względu na pomysł. Mianowicie na 
sładionie będzie narysowana przez wszysł 
kie okręgi i podokręgi ZS. żywa mapa 
Polski. Reprezentacje w strojach regionał 
nych zajmą swoje prowincje. 

Połem odbędzie się widowisko „Jak 
zdobywał żołnierz Polską”. Na żywej ma 
pie z granicami Polski wyruszy z Krako 
wa uzbrojony pafrol kadrówki, Według 
kolejności będzie zdobywał i zajmował 
wszystkie dzielnice naszej ziemi ojczystej. 
Lud przebrany w najpiękniejsze stroje bę 
dzie witał pieśniami i zwyczajami na swo 
ich ziemiach kadrowych żołnierzy. Grupa 
regionalna z Wileńszczyzny w strojach lu 
dowych powiła ich „Weselem Wileń- 
skim”, 

Dnia 9 i 10 sierpnia w sali Rady Miej 
skiej w Warszawie odbędą się kolejno ra 
da naczelna i zjazd delegałów. W zjeź 
dzie i radzie weźmie udział ponad 500 
osób reprezenłujących wszystkie strzelec 
kie okręgi i podokręgi. 

Wilno funduje sztandar pułkowi 
artylerii 

Delegacja pułku legionowej lekkiej 

artylerii zwróciła się do Zarządu miasta z 

prośbą ufundowania przez Wilno  sztan 

daru pułkowego z embiemałami herbowy 

mi miasta. Pułk ten, jak większość zresz 

łą pułków artylerii, nie posiadał dołych 

czas sztandaru, 
Sprawa ła była rozpałrywana na po 

lekkiej 
siedzeniu kolegialnym Zarządu miasta, 
na kłórym posławiono ze względu na 

dawne i trwałe nici sympatii, ufundować 
femu pułkowi sztandar. ` 

Uroczystošė wręczenia pułkowi tego 
sztandaru przez Wilno będzie obchodzo 
na bardzo podniośle. 

Wiadomości radiowe 
DZIEŃ 6 SIERPNIA W RADIO. 

Wymarsz Kadrowej Kompanii Strzelców 

z Oleandrów dnia 6 sierpnia 1914 r., a na- 

stępnie zajęcie Kiele przez oddziały strzelec- 

kie pod wodzą ich Komendanta Józefa Pił- 

sudskiego — wznowiły polski wysiłek zbroj- 

ny. Dzień ten od tej pory stał się datą his- 

toryczną. Ku upamięlnieniu tego wielkiego 

czynu zorganizowano po Taz pierwszy w r. 

1924 marsz „Szlakiem Kadrówki”, który od 

tej pory organizowany jest rok rocznie. 

W roku bieżącym przypada XIII z kolei 

marsz „Szlakiem Kadrówki". Polskie Radio 

po raz pierwszy nadawać będzie transmisję 

z marszu, gdyż dotychczas nadawane były 

rol. rocznie tylko reportaże. Tym razem 

transmitowany będzie start z Oleandrów dn. 

6 sierpnia o godzinie 19,00. 

Tegoż dnia o godzinie 20,00 audycja radio 

wa p. t. „Raduje się serce, raduje się dusza" 

— Nowe linie aufobusowe. Z dniem 

1 sierpnia br. uruchomione zosłały dwie 

nowe linie aufobusowe: Baranowicze— 

Słonim przez Mołczadź oraz Baranowi- 

cze—lwacewicze przez sł. Leśna. 

— STANIEJE PRĄD ELEKTRYCZNY. W 

związku ze sporządzeniem nowej umo 

wy między Zarządem Miejskim a Dyrek- 

cją PKP. w Wilnie w sprawie dostarczania 

prądu elektyrcznego dla M. Baranowicz, 

— obniżona zostanie cena za prąd elek 

fryczny. Umowa wchodzi w życie w ro- 

ku 1938. 
— „Makabi* wiłeńska rozegrała w Bara- 

now iezach dwa mecze piłkarskie z reprezen- 

tecją Baranowicz — wynik 3:2 na korzyść 

wilnian — i z baranowicką „Makabi* — 

wynik 6:3 na korzyść gości. 

— Uruchomienie nowej placówki prze- 

mysłowej firmy „Kresexpert*, W. ostatnich 

dniach przy rzeźni miejskiej którą wydzier 

żuwiła częściowo polska firma eksportowa 
„Kresexport* została uruchomiona nowa pla 

cówka przemysłowo-handlowa dl. przetwa- 

rzania ogórków i owoców. Przetwory te bę 

dą eksportowane przeważnie do Ameryki. — 

Firma podpisała już kilka kontraktów z miej 

scowymi dostawcami owoców. 

— Sprawa budowy poczty rusza z miejsca. 

W pierwszych dniach sierpnia b. r. odbę- 

dzie się w Wilnie przetarg na budowę pocz 

ty w Baranowiczach. 

— Baranowieze marzą © własnej elek- 

trowni. Dotychczas Baranowicze nie posiada 

ją własnej elektrowni i muszą korzystać” z 

elektrowni kolejowej. 

Na ostainim posiedzeniu Rady Miejskiej 

w dn. 28 lipca br. sprawa ta była na porząd 

ku dziennym. Zarząd Miejski przyjął z mały 

mi poprawkami umowę z Dyr. Elektrowni 

Kolejowej i postanowił podpisać kontrakt na 

6 lat, a w międzyczasie dołożyć wszelkich 

starań, żeby zbudować własną elektrownię. 

— Autocysterna zrebi się dopiero za 120 
dni. Zarząd Miejski zamówił aulocysternę 

firmy „Polski Fiat* za cenę 26 tys: zł. — 

Firma obiecała zmontować ją za 120 dni 

| nadesłać do Baranowiez. Tymczasem Ko 

mitet Obywatelski Nabycia Aulocysterny 

przystąpił do zbierania ofiar na pokrycie 

części wydalków na tę maszynę. Resztę, jak 

wiadomo, pokryje zarząd miasta, 
  

przyniesie pieśni powstałe po wymarszu „Ka 

drówki*, które wykonają Tadeusz Łuczaj i 

„Czwórka Radiowa". 

Poza tym Polskie Radio organizuje re- 

portaże w opracowaniu Jana Piotrowskiego. 

Dria 6 sierpnia o godz. 19,55 z Miechowa, 

Kielc. Dnia 9 serpnia o godz. 19,55 z Ję- 

drzcjowa, dnia 8 sierpnia o godz. 21,40 z 

Kielc. Dnia 9 sierpnia o godz. 18,50 krótka 

pogadanka nakreśli słuchaczom ogólne wra- 

żenie z marszu „Szlakiem Kadrówki". 

W czwartek dnia 5 sierpnia o godz. 19,00 

w przeddzień rocznicy wymarszu Pierwszej 

Kadrowej — Polskie Radio nadaje pogodne 

słuchowisko p. t. „Piosenka Legionowa na 

kwsterze“. Słuchowisko malując beztroski 

humor strzelców — splecie jednocześnie pio 

senkę z poważnym nastrojem. Terkotu kara 

binów maszynowych w tej audycji nie sły- 

chać, ale wiemy że zabrzmi skoro tylko strze 

lecka piosenka zamiłknie w oddali. Audycję 

opracował Zdzisław Marynowski. aiti 

POLSKIE RADIO TRANSMITUJE APEL 

POLEGŁYCHć Z CMENTARZA NA ROSSIE. 

W przeddzień święta wileńskiego pułku 

piechoty odbędzie się ma cmentarzu na Ro- 

ssie uroczysty Apel Poległych. Apel ten tran 

smitować będą rozgłośnie Polskiego Radia w 

dniu 5 sierpnia o godz. 22,00. 

TRANSMISJA ZE ŚWIATOWEGO ZLOTU 

HARCERZY W HOLANDII. 

W sierpniu roku bieżącego odbędzie się 

w Holandii wszechświatowy zlot harcerzy. 

Jest to piąte Jamboree, które poczynając od 

roku 1924 zwoływane jest co cztery lata, aby 

dać wyraz powszechnemu braterstwu i kul- 

ływowaniu akcji dobrej woli. 

Na tegorocznym Jamboree, które zgro- 

mtadzi Szwedów, Amerykan, Francuzów, Ja- 

pończyków, Hindusów Brytyjskich itd. — 

nie zabraknie również i harcerzy polskich. 

Na zlot do Bloemendeal Wogelenzang wyjeż- 

dża 750 uczestników polskich. 

Polskie Radio nadawać będzie dnia 5-go 

sierpnia o godz. 21,15 transmisję z ogniska 

hercerskiego na Międzynarodowym Zlocie 

Skautów. Radiosłuchacze usłyszą Ww tej au- 

dzcji melodie i pieśni różnych narodowości, 

które tradycyjnym zwyiczajem śpiewają 

skauci przy ognisku. 

Lali žaliai ana 
MIGRENO 

NERVOJIN 
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RADIO 
CZWARTEK, dnia 5 sierpnia 1937 r. 

6,15 Pieśń. 6,18 Gimnastyka. 6,38 Muzy- 
ka. 7,00 Dzienni kporanny. 7,10 Muzyka. 
8,00 Przerwa. 11,57 Sygnał czasu j hejnał, 
12,03 Dziennik rolulniowy. 12,15 Nowo- 
czesna uprawa roli pod oziminy — pogadan- 
ka. 12,25 Koncert rozryw owy. 13,00 Muzyka 
popularna. 14,00 Komunikat Orbisu. 14,06 

Przerwa. 15,00 Różne instrumenty. 15,10 Ży- 
cie kułturalne. 15,15 „Na kręcie* — nowela 
Scmerset Maughama. 15,25 Wileński porad- 
nik sportowy. 15,30 Kwadrans operetki. 15,44 
Wiadomości gospodarcze. 13,00 Na siodełku 
motocykla — pogadanka @а dzieci starsz. 
1€,15 Muzyka salonowa. 16,5 Mój weekend 
— gawęda. 17,10 Muzyka dawna. 17,50 Po- 

radnik sportowy. 18,00 Chwilk litewska w, 

języku litewskim. 18,10 Typy i oryginały — 

„Pan kapitan z Czerel'* — felieton Elżbiety 

Minikewiczówny. 18,20 © zyka groteskowa. 

18,40 — Program na piątek. 18,45 Wileūskie 

wiadomości sportowe. 18,50 Pogadanka. 

19,00 Piosenka legionowa ma. kwaterze — 

słuchowisko Z. Marynowskiego. 19.40 Poga- 

damka. 19,50 Wiadomości sportowe. 20.00 

Koncert orkiestry wileńskiej pod dyr. Wła- 

dysława Szczepańskiego z udziałem Zofii 

Ктой — sopran i Edwarda Jaruć Jakutisa 

— tenor. 20,50 Dziennik wieczorny. 21.00 

Wiadomości rolnicze. 21,10 Przerwa. 21.15 

Transmisja z ogniska harcerskiego na Mię- 

dzynarodowym Zlocie Skautów w Holandii. 

2145 Kapral Szezapa. 22.00 Apel nolesiych 

na Rossie — reportaż Tadeuszą Lopalew- 

skiego. 22,05 Utwory fortepianowe a4 rece 

i pieśni. 22.50 Ostatnie wiadomości. 23,00 

Tańczymy. Około 23,10 w przerwie muzyki 

tanecznej „Fraszki na dobranoe". 

  

PIĄTEK, dnia 6 sierpnia 1937 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,18 Gimnastyka. 6,38 

Pieśni rycerstwa polskiego. 7,00 Dziennik 

»oranny. 7,10 Pieśni legionowe i żołnierskie. 

8,00 Przerwa. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 

12,03 Dziennik południowy. 12,15 Koniczy- 

na nasienma — pogadanka Bolesława Bujni- 

ckiego. 12,25 Orkiestra wojskowa pod dyr. 

W. Sadowskiego. 13,00 Muzyka popularaa. 

13,15 Mała skrzyneczka — listy dzieci omó- 

wi Ciocia Hala. 13,25 Muzyka dla wszyst- 

kich. 14,03 Pogadanka Związku KKO. 14,05 

Przerwa. 15,00 Chwilka jazzu. 15,10 Życie 

kulturalne miasta i prowincji. 15,15 D. c. 

neweli Somerset Maughama „Na okręcie". 

15,25 Koncert rozrywkowy. 15,45 Wiadomo- 

ści gospodarcze. 16,00 Rozmowa z chorymi 

ks. kapelana M. Rękasa. 16,15 Chor miesza- 

ny Stowarzyszenia Kolejarzy Śląskich. 16,45 

Polacy w srebrnym kraju — reportaż. 17,00 

Kcncert orkiestry Filharmonii Warszaws- 

kiej z Ciechocinka, 17.50 o zatruciach mięs- 

nych — pogadanka. 18,00 Dokąd i jak jechać 

18,10 Podróżujemy. 18,40 Program na sobotę 

18,45 IWleńskie wiadomości sportowe. 18,50 

Pogadanka aktualna. 19,00 Transmisja z Ole 

andrów ze startu drużyn do marszu Szlakiem 

Kadrówki. 19,30 Arie i pieśni polskie. 19,50 

Wiadomości sportowe. 19,55 Telefoniczny re 

portaż red. Piotrowskiego z trasy marszu 

Szłakiem Kadrówki (Kraków — Miechów). 

20,00 „„Raduje się serce, raduje się dusza” — 

pieśni powstałe po wymarszu Kadrów iw 

wykonaniu T. Łuczaja i Czwórki Radiowej. 

26,45 Dziennik wieczorny. 20.55 Kongres о- 

ciemniałych — pogadanka. 21,00 Nasze tań- 

cz — gra Mała Orkiestra Polskiego Radia. 

21,45 Kapral Szezapa — opowiadanie (do- 

kończenie). 22,00 Recital śipewaczy Aleksan- 

dra Michałowskiego. 22,30 Muzyka sąsiadów 

z południa. 22,50 Ostatnie wiadomości i ko- 

munikaty. 23,00 Tańczymy. W przerwie ok. 

23.10 „Fraszki na dobranoc". 

Rutynowany 

NAUCZYCIEL M v z Y Ki 

udziela tekcyj gry rz fortepianie 

— Ceny przystępne — 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 dp. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dziś ukaże się po raz piąty klasyczna 

operetka J. Straussa „NOC W WENECJI”, 

która ze względu na piękną muzykę, staran- 

ne wykonanie i efektowną wystawę cieszy 

się niesłabnącym powodzeniem. 

Wśród licznego grona wykonawców, w ro- 

lach głównych zbierają zasłużone oklaski 

Nochowiczówna, Dembowski, Fołański i Wyr 

wicz Wichrowski. 

Miłym urozmaiceniem barwnego widowi- 

ska są produkcje baletowe pod kierunkiem 

baletmistrza J. Čiesielskiogo. 

— Reżyser Mieczysław powmiunt przy u- 

dziale kapelmistrza A. Wilińskiego rozpoczął 

przygotowania do wystawienia nieznanej w 

Wilnie klasycznej operetki J. Offenbachą 

„PERICOLE“. 

Premiera tego wartościowego utworu u- 

caże się w przyszłym tygodniu. 

*— W niedzielę najbliższą na przedstawie 

niu popołudniowym po cenach propagando- 

wych ujrzymy raz jeszcze ogólnie lubianą ©7 

peretkę J. Straussa „BARON CYGANSKI“. 

     

      

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO - BERNARDYŃSKIM. 

— Dzisiaj w czwartek i jutro w piątek 

wieczorem o godz. 8 m. 15 na przedstawie- 

iżonych, powtórzenie cie- 

  

niech po cenach 7 

szącej się jak na sezon letni: wyjątkowym 

powodzeniem bajecznie wesołej, obfitującej 

w dktualne dowcipy” świetne sceny i syłuacje 

współczsnej polskiej komedii Romana Nie- 

wisrowicza „GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE..." 

z pp.: Górską, Siezieniewskim i Staszewskim 

w rolach głównych, w dalszej premierowej 

obsadzie zespołu pp.: Drohocka, Szpakiewi- 

Wiedeńska, Czapliński, Surowa i 

żyserii Kazimierza Korec- 

  

CZOWA, 

Szczawiński, w r 

kiego. 

— W przygołowaniu wznowienie niegra- 

nej od długiego szeregu lat, znakomitej ko. 

rtedii jednego z najwykwininiejszych pols- 

kich dramalurgów, Włodzim. Perzyńskiege 

„LEKKOMYŚLNA STOSTRA(=* =3 

 



Żubry z przed 25 tysięcy lat 

  

  

Staramiem Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych sprowadzono do Polski odlew pier 

wszej ze znalezionych na świecie rzeżbprzedhistorycznych. Rzeźba, przedstawiająca 

żubry pochodzi z epoki magdaleńskiej, tojest z przed 20 do 25 tysięcy lat. Oryginał 

tej rzeźby odnalazł prof. Begonen w jaskini Tuc d'Audoubert (Południowa Francja) w 

1913 roku. 

Jeden z siedmiu odlewów znalazł się w Polsce i wystawiony jest w Instytucie Pro- 

pagandy Sztuki w Warszawie, po czym przewieziony będzie do muzeum ostatniej „sto. 

licy żubrów” na świecie — Białowieży. 

Oficjalne plakaty propagandowe Olimpiady w Tokio 

  

W związku z wyznaczoną na rok 1940 Olimpiadą w Tokio, Japoński Komitet 
Olimpijski ustalił ostatecznie wzory plakatów propagandowych, które zostaną 
rozpowszechnione po całym świecie, by zachęcić jak najszersze rzesze ludności 
wszystkich krajów do przybycia na Olimpiadę. Na zdjęciu olimpijskie plakaty 

propagandowe. 

Chór estoński przed mikrofonem Polskiego Radia 
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Największy i najsłynniejszy chór estoński „E. Y. O.”, który udał się do Budapesz- 
łu na jubileusz Związku Śpiewaków Węgierskich, zatrzymał się w dniu 2 sierpnia 
w Warszawie, gdzie w godzinach południowych dał koncert przed mikrofonem 

Polskiego Radia. Na zdjęciu zespół chóru estońskiego. 

Szwedzkie muzeum osobliwości 

  

Znany przyrodnik i muzeolog szwedzki Johnson ze Sztokholmu, w cągu wielu lat 
swych podróży naukowo - badawczych, zebrał bogatą kolekcję korzeni i gałęzi, 
które nałura wyrzeźbiła w najdziwaczniejsze kształty ludzi i zwierząt. Obecnie 

lohnson zorganizował w Sztokholmie mu zeum tych osobliwości natury, cieszące się 

dużym zainteresowaniem nie tylko uczonych, lecz i zwykłej publiczności. Na 

zdjęciu naszym fragment łego dziwnego muzeum.   

„KURJER WILEŃSKI 5, VIII. 1937 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Do szpitala Św. Jakuba dostarczono 

wczoraj Wierę Sienkiewiczównę (Piłsud- 
skiego 15), która cierpląc na ból zębów, 
przyjęła kilka proszków, co spowodowa 
ło zafrucie się organizmu. Panna Wiera 
zapomniała, że co za wiele — fo nie 
zdrowo..." 

Policja sporządziła protokół przeciw 
Bronisławowi Sienkiewiczowi z Jaszun | 
Feliksowi Kuczyńskiemu ze wsi Zawisze, 
którzy w restauracji Frakowej przy ulicy 
Bazyliańskiej zjedli skromną kolacyjkę na 
6 zł. | odmówili zapłaty. 

Posterunkowy Romanowski dostarczył 
do komisariatu pozostawione przez niez 
naną osobę w autobusie komunikacji za” 
miejskiej walizkę i paczkę. 

Zatrzymano Feliksa _ Dasrkiewicza 
(Trakt Oszmiański 31] pod zarzutem usiło 
wania zniewolenia... 12-lefniej dziew- 
czynki. 

Janowi Gawrońskiemu (Ponomarska 7) 
nieznany złodziej skradł na plaży zega 
rek. Gawroński pociesza się tym, że zło 

Znowu nieszczęśliwy wypadek na Piaskach! 

  

dziej przynajmniej nie zabrał marynarki 
i spodni... 

Władysław Giedrojć (Śniegowa 24) zo 
stał okradziony podczas snu przez przy 
godną znajomą, która zabrała mu zega 
rek I 20 zł. 

Eleoncrze Szabłowskiej (Syberyjska 23) 
, skradziono w kościele Misjonarzy toreb- 
kę z 2 zł. (c) 

Borys Lepper opowiedział policji o przy- 

godzie „gastronomicznej”, którą miał w re- 

stauracji Londonowej przy ulicy Ponarskiej 

Nr 71. Wstąpił głodny i zażądał befsztyku. 

Gdy podano mu danie, spostrzegł w mięsie 

wielką ilość... białych robaków. 

Policja wszczęła w tej sprawie dochodze- 
nie, Przygodą Leppera zainteresowała się 
również miejska komisja sanitarna. 

  

Tadeusz Zdamowicz, stały mieszkaniec 

Wcłokumpii, przyszedł do komisariatu pe- 

łen skruchy i opowiedział, że będąc pijany 

wybił szybę w sodowiami Nachamy Kryce- 

wickiej przy ulicy Antokolskiej 140 i że czy- 

nu swego niezmiernie żałuje. 

Piach zaaczonv Krwią robotników 
Wczoraj na Piaskach znowu zaszedł 

nieszczęśliwy wypadek: Jeden z robot 

ników zatrudnionych pizy  przetaczaniu | 
wagonefek, Konstanty Frołow. (Św. Ignace 

go 10) został przygnieciony przez wago 
nefkę. р 

Wezwane pogotowie przewiozło go 
w stanie bardzo poważnym do szpitala 
św. Jakuba. (<) 

ATS SISU EVO BEST ANET TD TIA VIA PT PTA SNES TENS 

Zamknięcie ruchu 
przez most Antakolski 

Magistrat rozpoczął już remont mostu 
na Antokolu. W związku z tym wszelki 

ruch kołowy i pieszy przez ten most zo 
stat wstrzymany aż do dnia 1 września. 

Nieuchwytny oszust 
Ścbło aresztowany 
Trick, którym posługiwał się oszust Ści- 

bio, jest na ogół dobrze znany i często prak 

tykowany nie tylko przez zawodowych oszu- 

stów. Nabył on w szeregu firm dość znacz- 

ue ilości towarów, płacąc  sfałszowanymi 

wekslami. Gdy oszustwo wyszło na jaw, A- 

leksander Ścibło, podający się przy dokony 

waniu oszukańczych tranzakcyj za urzędnika 

państwowego, ukrył się i stał się na okrcs kil 

ku miesięcy osobą nieuchwytną dla policji. 

Dopiero wczoraj policjanci wytropili o- 

szusta i ujęli. 

Truiaca kiełbasa 
Do szpiłala św. Jakuba dostarczono 

wczoraj Jana Gałeckiego (Wąwozy 6), z 
zawodu dorożkarza, z objawami poważne 

go zatrucia się. W szpiłału ustalono, że 
Gałecki zatruł się kiełbasą. 

  

  

2 razy młotkiem 
po głewie 

Porachunki między szewcami 
Na ulicy Sawicz, w domu Nr. 6 i 8, a 

więe w bardzo bliskiej od siebie odległości, 

zamieszkuje dwóch szewców. Konstanty Mi. 

kołajew i Szymon Magid. 
Pomiędzy szewcami trwała zacięta walka 

kenikurencyjna. Wczoraj M kołajew, będący 

trechę „pod gazem* w towarzystwie swego 

przyjaciela usiłował wtargnąć do warsztatu 

Mugida. Magid nie wpuścił Mikołajewa. Wów 

czas mapastujący uderzył Magida  dwukrot- 

nie młotkiem po głowie. Wezwane pogoto- 

wie udzieliło poszkodowanemu pierwszej po 

mocy i pozostawiło go na miejseu. 
Mikołajewa zatrzymano. (e). 

Tym razem nie udało Sę... 
Na ulicy Piotra i Pawła zosłał wczo- 

raj zatrzymany Chaim Michlin (ul. Nowo- 
gródzka 4), który usiłował w zuchwały 
sposób zrabować torebkę z 300 zł. wra 
cającej z miasta do domu Marii Mingile 
wiczowej. Torebka zawierała 300 zł., któ 
re p. Mingilewiczowa ołrzymała w mieś 
cie i niosła do domu. 

Zuchwalca osadzono w areszcie 

  

Gehenna mładvch niedoświadszenvch dziewc”at 

KEUBB НО ВЛЕ Е 
| Doniosłe rrablemv życiowe! 

Bolesny krzyk skrzywdz. kobiet. 

Dwa filmy w jednym programie: 
1) Wielki film sensacyjny 

2) Leo Siezak i Hans Moser 
w arcykomicznym filmie 

P 
A 
N 

9VIII. na otwarcie jesien. sezonu kina „PAN“ 

  

Promienie zagłady 
К ОМЕ 

PAMIĘTAJCIE! Na otwarcie jesiennego 
sezonu dnia 9 sierpnia arcydzieło ory= 
ginalne w pomyśle, temacie i ujęciu Klub kobiet 

W rołach głównych Danielle Darrieux. 

Dziś prem'era, 
Kino MARS| 

Tylko 4 dni. 

Publiczność chce na wesoło 
Wielka rewia p. t. 

Udział biorą: Ida Erwestówna, Irena Grywiczówna, ina Chmielecka, Ela Wileńska, 
Romuald Orlicz, Antoni Ižykowski, Aleksandar Gronowski, duet taneczny Tonnsy 

Rewelacyjny nadprogram: Wystąpi fenomenalny jasnowidz telepata BEN-ALI. 
Początek o godz. 7.00:i 9.30, w niedzielę 500, 7.30 i 10.0. Balkon 25 gri 

róbka gen. HELIOS | Premiera. Wolna prza- 
arcydzieła 

T. Dostojewskiego p. t. 

Reżyser genialny mistrz nad mistrze Józef von Sternberg. 

ZABIŁEM 
W roli „Raskolnikowa* — 

zńakomity Peter Lorre, „Soni* — przepiękna Marlan Marsch. 
Nad program: Dodatki kolorowe i aktualia. 

POLSKIE KINO 

SWIATOWID | 
` 

Nad program: ATRAKCJE 

OGNISKO | 
z życia FR. SCHUBERTA 

Dziś. 

nialna nasza rodacda FPPODLA NEC 
w potężnym frapującym dramacie życiowym 

Moskwa - Szanghaj 
Największa sensacja artystyczna świata! Pięlkny film 

Marzenia miłosne 
W roli głównej fenomen, śpiewak i genial. art. Ryszard Tauber 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pecz. seansów o 6-ej, w niedz. i św, © 4-ej 

KINA i FILMY 
„KONFETTI“ 

„PROMIENIE ZAGLADY“ 

(Pan). 

Akcja „Konfełti”" rozpoczyna się w wiel 
kim sklepie, ho a wiadomo, że jak maga 
zyn — to musi być obowiązkowo „poży* 

czenie" sukni przez pracownicę i potem 
skandal. Są to żelazne szyny, po których 
dąży banał „magazynowych“ komedyj. 
Na szczęście jednak heca kradziežowa 
nie jest tu najistotniejsza — stanowi tylko 

fragment uciesznych perypełyj karnawała 
wych, w które wplątują się aż dwa maf- 
żeństwa i jedna para zakochana. 

Scenariusz na ogół zręczny i dowcip 
ny, strona komediowa opracowana znacz 
nie słaranniej, niż liryczna. Dość powie- 
dzieć, że Hans Moser prawie nie scho- 
dzi „z płótna” — to wystarczy. Na resztę, 
zwłaszcza na szarżującego  niesmacznie 

uczonego, można przymknąć oczy. Para 
amatorów bardzo przeciętna, muzyka sła 
ba, a finał w puchach śniegu na ławce 
zdolny jest zepsuć wrażenie całego i tak 
juž zdartego i zepsutego filmu. 

„Promienie zagłady" nie grzeszą oty 
ginalnością. Laboratoria widzieliśmy już 
lepsze, a na iskry i pioruny łakże nikt nas 
nie nabierze, Rozmowy radiowe z lotni- 
kiem w maszynie na sukendę przed 
śmiercią również bywały, choćby w „W. 
Z. nie wylądował”. I tu i tam psuły się 
odbiorniki, tam jednak sceny katastrof 
zrobiono o wiele staranniej. Tu, choć na 
samolot czyha potworne auto, siejące pro 

mienie zagłady — widz niewiele prze- 
żywa bo i operator niewiele miał roboty 
z waleniem maszynami o ziemię. Trochę 

jakichś fal na łaśmie, połem duży kleks na 

aparacie — i już. 

Na głównego bohałera, mało u nas 
znanego Ralpha Bellamy patrzy się z 
przyjemnością. Ma ciekawą jasną twarz, 
gra swobodnie i szczerze. Aktorzy w ogó 
le dużo lepsi, niż technika, która miała 
być isłołą filmu. Sceny kameralna wypa- 
dły więc ciekawiej,. Moment ostatecznej 

rozprawy wewnąłrz samolotu bardzo do- 
bry, choć nie ratujący ogólnej przecięf- 

ności. wab. 

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

nr. 2 m. 2 

POKÓJ 
wygodnie umeblow. 

do wynajęcia 

ul. Ofiarna 4—1 
tel. 14 78 

do g. 10 i od 4—5 

POKÓJ 
do wynajęcia w naj* 
zdrowszej dzielnicy 
Wilna przy ul. Zakre- 
łowej 2—4, może być 
z calodziennym utrzy- 
maniem, dla solidnej 

o-oby 

  

  

Gospodyni 
inteligentna, samotna 
młoda, przyjmie pra- 
cę zarządczyni domu 
Wiłkomierska 3—8 

Asesor 
starostwa — emeryt, 
młody, energiczny, 
przyjmie administra- 
cję _ rileruchomości, 
przedstawicielstwo 

handlowe, pracę biu- 
rową. Oferty do adm. 
Kurjera Wileńskiego 

pod „Fsesor* 

Nauczycielki, 
bony, wychowawczy" 

nie i wszelkiego ro- 

dzaju służbę domową 

zapośrednicza Woje- 

wódzkie Biuro Fun- 

duszu Pracy w Wilnie 

Poznańska 2, telefon 

12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. 

  

  

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 
weneryczne, syfilis. 

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

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 
ul. Wileńska 28 m. 3   telefon 2-77   

DOKTÓR 

W. Umiastovski 
(choroby płuc) 

przeprowódził sią 
na ul. Jagieliońską 

7—1, tęl, 393 
Przyjm. g, 6—7 w, ннна 

DOKTOR MED, 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 

| Ordynator Szp, Sawicz 
Cnoroby skórne, 

weneryczne kobieca 
Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—7 w. 

  

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 I 4—8 

  

ARUSZERKA 

Maria 

Laknerowa 
Przyjm. od 9 r. do 7 w, 

J. Jasińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, ob. Sądu 

  

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme* 
tyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmar= 
szczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupie- 
żu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, 
kremy odmładzające, 
wanny elekt, elektrys 
zacja. Ceny przystępne 
Porady bezpłatne. — 

Zamkowa 26—6 

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
masarz leczniczy 

i elektryzacja 
ul, Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec) 

Młoda 
inteligentna panną 
poszukuje posady da 
dzieci z szyciem lub 
ekspedientki. Wymał 
gania skromne. Mo: 
żna na wyjazd. Łóse 
kawe zgłoszenia da 
admin. Kurjera Wil 

dla „W. K.* 

  

  

  

    
         

              

         

       

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : 
Konto P.K.O 700.312 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administraeja: tel. 99—czynna od godz 9.30—15.30 
Drukaruła: tel. 3-40. Redakcja rę.opisów nie zwraca 

Lida, ul. Zamkowa 41 

  

Przedstawiciele: 

  

Wydawniciwo „Kurjer Wileński” Sp. z o. o. 

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Baranowicze, ul. Mickiewicza A 

Klec, Niešwiež, Stonim, 
Szczuczyn, Stolpce, Wotožyn, Wilejk: 

Druk, „Znies“, WI 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju —3 zł, za gra- 

nicą 6 zł., z odbiorem w administracji zł. 2.50 

ua wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 
   

  

  

   
Bandurskiego 4, tel. 3-40 

ZAWBLIOTEK 7 
* 
EA         

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. d 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 

i rubrykę „nadesłane redakcja nie Sapo ac Administracja zastrzega sobie 

rawo zmiany terminu druku ogłosze 3 

> ORO CEN są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19. 

Układ 

i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

     
        

  

Redaktor ody. JAN PUPIAŁŁO.


