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KURJER WILEŃSKI 
  

  

wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Stalin na usługach... wywiadu polskiego? 
Ostateczne bankructwo stalinowskiego socjalizmu 

wielkiej uspołecznionej gospodarki | lina przy pomocy środków admini- 

' 

Wobec sensacyjnych wynurzeń kie 
rawnika wydziału rolniczego przy 
CK WKP(b) towarzysza Jakowlewa 
ra wszechbiałoruskiej naradzie pre- 
zesów kołehozów, która miała miejs- 
ce w pierwszych dniach sierpnia w 
Mińsku — rzucono pomysł wzniesie- 
bia na granicy polsko-sowieckiej naj- 

wspaniałszego pomnika na cześć na- 
szego wywiadu. Jak wymika bowiem 
ze sprawozdań prasowych dotyczą- 
cych tej narady — to, czego dokonał 
wywiad polski na terenie Rosji so- 
wieckiej, zasługuje na uwiecznienie 
w poslaei jakiegoś wiekopomnego 
dzieła sztuki, które by przypominało 
zarówno pokoleniom żyjącym, jak i 
przyszłym niebywałe w dziejach ludz 
kości wspaniałe i genialne czyny na- 
szego wywiadu. 

Bo proszę tyłko zastanowić się, 
czy 10 nie jest genialne i wspaniałe, 
jeżeli wywiad X zdobywa dla swych 
pomysłów odpowiedzialne i decydu- 
jące czynniki państwa Y, które na- 
stępnie te pomysły przez szereg lat 
realizują z największym nakładem sił 
1 energi; przysparzając największe 
szkody dła własnego kraju. Wszak 
tego rodzaju wprost niesamowite, fan 
tastyezne posunięcia, przynajmniej o 
te nam wiadomo, jeżeli komu i przy- 
shodziły do głowy, to jak dotąd ni- 
komu nie dały się zrealizować. 

  

   

  

  

Polski wywiad natomiast, jak wv- 
nika z oficjalnej prasy sowieckiej, w 
jakiś dziwny sposób potrafił przezwy 
ciężyć wszystkie trudności i wpisać 
się w dzieje ludzkości niespotykanym 
dotąd czynem. Natchnął on bowiem 
„genialnego wodza” pierwszego pań- 
stwa robotniczo-włościańskiego na 
świecie ideą budowy socjalizmu na 
wsi, pomysłem tworzenia wielkich 
komunistycznych falansterów  rol- 
nych zwanych sowchozami. 

Niech czytelnik tylko nie myśli, że 
są to jakieś niesamowite majaczenia 
autora niniejszego artykułu, piszące- 
go przy stanie gorączkowym 417. Nie 

podobnego. „Majaczenia* te są opar- 
fe na specjalnym materiale sowiec- 
kim, na wywodach oficjalnej prasy 
sowieckiej, jak moskiewska „Praw- 
da“, miūska „Zwiazda“; mowy Sta- 
lina, Mołotowa i t. а. Z tych to źródeł, 

sto „proletariackich“ i „komuni- 
stycznych a nie jakichś tam zgniłych 
„burżuazyjnych* dowiadujemy się 

rzeczy sensacyjnych o genialnych czy 

nach naszego wywiadu. 
Otóż na wspomnianej wszechbia- 

łoruskiej naradzie 1.900 prezesów koł 
chozów, przybyły specjalnie z Mosk- 
wy kierownik wydziału rolniczego 

przy CK WKP (b) Jakowlew wykla- 

rował przedstawicielom włościaństwa 
białoruskiego, że 

   

wszystko to, c6 działo się na Białorusi SO- 
wieckiej w dziedzinie ustroju rolnego, było 

dziełem szoiegów polskich, 
którzy przedostali się zarówno do CK 
białoruskiej partii komunistycznej, 
jak i do białoruskich władz sowiec- 
kich. Oni to, jak prezydent repubhki 
białoruskiej Czerwiakow, który przed 
miesiącem popełnił samobójstwo, o- 
becnie aresztowany prezes białorus- 
kiej Rady Komisarzy Ludowych Go- 
ledied, rozstrzelany w czerwcu do- 
wódca białoruskiego okręgu wojsko- 
wego, generał Uborewicz itd., pozo- 
sławali (na usługach wywiadu 

realizowali. plany i po- 
mysly tego wywiadu, niezmiernie 
krzywdzące białoruskie włościańst- 
wo itp. Ci właśnie, członkowie CK 
białoruskiej kompartii i rządu biało- 
rūškisgo, będące „podłymi zdrajcami 
ojczyzny stworzyli na Białorusi 
138 sowchótów na ziemi włościań- 
skiej, wyzyskiwali włościan biatorus- 
kich, zmusza:i ich dzieci uczęszczać 

do szkół polskich itd. itd. 

polskiego, 

  

  

— Stalin Hkwiduje Sowchozy — wymysł pol- 
skiego wywiadu. 

Ale otóż, dobry Stalin, ojciec na- 
rodu sowieckiego, dał rozkaz zlikwi- 
dowania „tej podłej zgrai“ į jej „ szko 
dniczych tworów* w celu wyzwolenia 
włościan białoruskich z pod pano- 
wania agentów wywiadu polskiego. 
Z jego to inicjatywy wyszedł pomysł 

wszystkich sowcho- 

  

godów 

zów na Białorusi sowieckiej i przeka- 
zanie ich ziemi dla kołchozów i koł- 
choźników, zmniejszenia podatków 
įt d. 

Po wysłuchaniu takich wynurzeń 
z ust slalinowskiego wysłannika Ja- 

śowlewa i prawdopodobnie na jego 
wniosek i pod jego dyktaturą. 1900 
prezesów kołchozów, 'postanowiło е° 
dnogłośnie, wysłać do , drogiego ojca 

i wodza towarzyszą Stalina* i „dro- 

giego towarzysza Mołotowa* dzięk- 
czynny list, wydrukowany w całej 
prasie sowieckiej z dnia 6 sierpnia, 
w którym między innymi czytamy: 

«Szpiedzy polscy organizowali 
sowehozy na gruntach  włościań- 
skich, pozbawiali kołehoźników 

ałek przy sadybach, nieprawnie 
sai od kołchozów, należące 

Goni pok. zabraniali kołchoźni- 

konanie te >" RE Le wy p: ia t szkodniczego r0zp0- 
araii włościanć. 

Dlatego też: 

się asi — piszą dalej w 
Białorusi RE kołehozów na 

szemu rządowi Z. 

  

  

S. R. R., partii, towarzyszowi Stali- 
nowi i Mołotowowi za to, że oni po 
mogli nam zdemaskować wrogów 
(czytaj Czerwiakowa, Golodieda, U- 
borewicza i innych. Zet.) i przedsię 
brali środki w celu przyjścia z po- 
mocą dla kołchoźniczego włościań- 
stwa oraz likwidacji rezultatów 
szkodnietwa. 

Witamy postanowienie Rady 
Komisarzy Ludowych ZSRR i Cen 
tralnego Komiteta WKP (b) o lik- 
widaeji 138 szkodniczo zorganizo- 
wanych sowchozów i przekazania 
ich ziemi dla kołehozów itd.*. 
W dalszym ciągu swego listu pre 

zesi kołchozów na Białorusi dziękują 
Stalinowi i Mołotowowi za to, że oni 
jako kierownicy rządu wydali rozpo- 
rządzenie na podstawie którego, każ- 

dy kołchoźnik, otrzyma działkę na 
własność, oraz za to, że 480 tysięcy ha 
lasów, które przed tym nał żały do 
zorganizowanych « przez polskich 
szpiegów sowchozów, po ich likwida" 
cji, przechodzą na wieczyste użytko- 
wanie kołchozów itp. Jednocześnie, 
w imieniu 5.000.000 włościaństwa 
białoruskiego, prezesi kołchozów na 
Białorusi w swym liście uroczyście 

przysięgają Stalinowi, że na przysz- 
łość będą bronić ziemi białoruskiej 
od szpiegów polskich i wszelkiego ro- 
dzaju wrogów oraz na wypadek wo.- 
ny oddadzą swe życie „za ZSRR, za 
kołchozy, za Was towarzyszu Stali- 
nie”. 

Kto inspirował twórców Sowchozów 
na Białorusi 

'A więc sowcitozy na Białorusi, to 
dzieło rąk szpiegów polskich? Ale 
przy czym tu Staliń i Mołolow —za* 
Pyta zdziwiony czytelnik. W jakim 

związku pozoslają oni z wywiadem 
polskim? Sprawa bardzo prosta. 

Wszyscy ci „szpiedzy polscy” 
wszyscy ci Czerwiakowy, Golediedy,   

Uborewicze i inni, którzy przez sze- 
reg lat rządzili na Białorusi, byli tyl- 
ko marionetkami w rękach Moskwy, 
w rękach Stalina i ściśle wykonywali 
instrukcje i plany idące z centrum. 
Nie oni, a Stalin był twórcą budowy 
socjalizmu w jednym kraju. Socja- 
Ezm Stalina, wyrażony w planach 
pięcioletnich, obejmował zarówno in- 
dustrializację jak i powszechną ko- 
lektywizację kraju. W tych planach 
Stalina, które od 1928 r. począwszy 
były realizowane na przestrzeni ca- 
łego olbrzymiego Związku Sowieckie 
go — sowchozy miały cdegrywać spe 
cjalną rolę. Jalko czysto socjalistycz- 
ne falenstery rolne, giały one nie- 
tylko umożliwić państwu sowieckie- 

mu niezależnie od kaprysów chlop- 
skich zaopatrzenie się w różne niez- 
będne produkty roinicze, ale również 
być zachętą dla chłopów i w sposób 
poglądowy im wytłumaczyć korzyści 

rolnej oraz jej przewagę nad 
drobnym indywidualnym _ gospo” 
darstwem włościańskim. Co więcej. 
Sowchozy, zgodnie z planami Stalina 
w dziedzinie ustroju rolnego, miały 
być formą gospodarki rolnej, która 
po realizacji stalinowskiego socja- 
lizmu zapanowałaby w całym Związ- 
ku. Kołchozy zaś, w których jest do- 
puszczona własność prywatna poszcze 
gólnych członków kołchozu, w posla- 

ci indywidualnych działek, inwenta- 
rzą żywego i martwego, miały być 
tylko formą przejściową do sowcho- 
zów, — jedynej formy gospodarki na- 
wskroś socjalistycznej. Sowchoz bo- 
wiem nie znał ani działek indywidu- 
alnych, ani innvch pozostałości bur- 
żuazyjnej własności prywatnej. W 
nim mieli pracować tacy sami robot- 
nicy socjalistyczni, jak w fabrykach 
i innych zakładach przemysłowych. 

Poglądy Stalina z roku 1929 
I kiedy tego rodzaju pomysły sta- 

linowskie, w roku 1928/29 spotkały 
się z krytyką ze strony t. zw. opozycji 
prawicowej t. i Bucharina, Rykowa, 
prof. Kondratiewa i innych, jako po- 
mysły fantastyczne i nierealne — to 
wówczas Stalin wręcz oświadczył: 

„Sowehozy będąc przedsiębior- 
stwami rolniczymi konsekwentnie 
socjalistycznego typu, powinny w 
swej praktycznej pracy w jeszcze 
większym stopniu, aniżeli dotych- 
czas Świecić przykładem, jak trze- 
ba organizować wiełka wytwó - 
czość rolną i wykorzystać wysoką   technikę w gospodarstwie wiejskim 

  

Jednocześnie z tym przedsiębiorst- 
wa państwowe (sowchozy) rozpo- 
rządzająe potężnym materialno-te- 
chnicznym aparatem, powinny 
wzmacniać swą rolę ogniw, sprzy- 
jających przejścia indywidualnych 
gospodarstw włościańskich na tory 
kelektywizacji*, 
W ten sposób odpowiedział S*a- 

iin opozycji prawicowej, broniąc 
przed żej zarzutami sprawy sowcho- 
zów na plenarnym zebraniu w listo- 
padzie 1929 roku. 

Ponieważ opozycja kontynuowała 
swą krytykę sowcehozów, niebawem 
została ona zlikwidowana przez Sta- 

  

  

stracyjnych, ażeby tym łatwiej i bez 
przeszkód móc kontynuować budo* 
wnictwo socjalistycznych falansterów 
rolnych. I trzeba zaznaczyć, że od 
czasu rozgromienia opozycji prawi- 
cowej, te socjalistyczne falanstery 
rolne powstawały jak grzyby po desz 
czu. O ile w r. 1928 sowchozy zbo- 
żowe, obejmowały obszar 1 miliona 
ha — to w r. 1932 — w s.. ym posia- 
daniu miały już 14 milionów ha. De 
tego zaś dochodziły jeszcze t. zw. 
sowchozy hodowlane, których obszar 
sięgał też dziesiątków milionów ha. 
W” okresie zaś drugiej pięciolatki roz 
wijano jeszcze bardziej gigantyczne 
plany w dziedzinie budownictwa róż- 
nego rodzaju sowchozów i pakowano 
w nie niezliczone wprost miliardy 
rubli. 

Oskarżajac twórców 
Sowchozów Stalin 

oskarża samean siebie 
I otóż raptem dowiadujemy się, 

że forsowane przez Stalina i Mołoto- 
wa sowchozy — to pomysł... wywia- 
dn polskiego. Że Czerwiakow, Golo- 
died i inni, którzy wykonywując pla- 
ny Stalina zorganizowali na Białoru: 
si 138 sowchozów — to szpiedzy pols- 
cy. A więc logicznie rozumując, przy 
chodzimy do wniosku, że Stalin i Mo- 
łotow, to ludzie pozostający na usłu- 
gach wywiadu polskiego. Bo przecież 
jeżeli nasz wywiad natchnął kogo pe 
mysłem budownictwa sowchozów — 
to tylko Stalina i Mołotowa, a nie wv 
konawców ich woli na Białorusi so- 
wieckiej. Zet. 

  

Walny Zjazd Delegatów Zw. Strz. 
w Waseszawie 

WARSZAWA (Pat) — Dziś odbył się | 
w Warszawie Walny Zjazd Delegatów 
Związku Strzeleckiego. 

* Sale Rady Miejskiej, w której odby- 
wały się obrady, udekorowano flagami o 
barwach narodowych i strzeleckich. 

Na uroczysłość otwarcia Zjazdu przy* 
byli: generalicja z p. min. spraw wojsk. 
gen. Kasprzyckim na czele, dyrektor Pań- 
stwowego Urzędu Wychowania Fizyczne* 
go gen. Olszyna-Wilczyński, wiceprezy- 
dent miasta Kulski, członkowie zarządu i 
komendy głównej Zw. Strzeleckiego z 
prezesem Paschalskim i komendantem 
głównym ppłk. Frydrychem oraz delega- 
ci wszystkich okręgów ZS. w liczbie kil- 
kuset. 

W chwilę przed rozpoczęciem Zjazdu 
przybył P. Marszałek Śmigły - Rydz. W   

chwili przyjazdu P. Marszałka usławiona 
przed rałuszem kompania honorowa Zw. 
Strzeleckiego sprezentowała broń, orkie- 
stra odegrała hymn narodowy, Przed bra- 
mą rałusza powiłali p. Marszałka prezes 

ZS. Paschalski, komendant główny Z. S. 

ppłk. Frydrych i wiceprezydent miasta 
Kulski. Po powitaniu Pan Marszałek prze 
szedł przed frontem kompanii honorowej. 

Zjazd zagaił prezes ZS. Paschalski, 
który na wstępie 

POWITAŁ P. MARSZAŁKA 
ŚMIGŁEGO-RYDZA 

wygłaszając następujące przemówienie: 

Dostojny Panie Marszałku! 

W imieniu Walnego Zjazdu Delega- 
tów Związku Strzeleckiego mam zaszczył 

  Marszałek Edward Śmigły-Rydz przyjmuje defiladę Legionistów. Obok Pana Mer- 
szałka Śmigłego - Rydza widzimy szefa Obozu Zjednoczenia Narodowego płk. 

Adama Koca- 3   

powitać Pana, Panłe Marszałku | złożyć 
wyrazy podzięki za zaszczyt | za radość 
z powodu Twojego przybycia, albowiem 
w Twojej osobie ześrodkowuje się dla 
nas symbol Armh, Państwa, siły obronnej 
— gwarantki niepodległości Narodu, tra- 
dycja Legionów Józefa Piłsudskiego, Zw. 
Strzeleckiego od lat wielu ukochane prze 
wodnictwo. 

I dlatego, feż, gdy w tej chwili rados' 
nej mamy złożyć swój żołnierski meldu- 
nek, meldujemy posłusznie, że każde 
Twoje zalecenie będzie dla nas bezwzglę 
dnym rozkazem. Dołożymy sił wszelkich 
I największego starania, ażeby Twoja wiz- 
ja Wielkiej Polski stała się prawdą wew- 
nętrzną młodego Polski pokolenia, praw- 
dą najdroższą, chcielibyśmy wreszcie za- 
pewnić Pana, Panle Marszałku, że ambi- 
cją Związku Sirzeleckiego będzie stać za” 
wsze w najwierniejszych Twolch żołnierzy 
szeregach. 

Naczelny Wódz Armii Polskiej, Mar 
szałek Śmigły - Rydz niech żyje!”. 

Okrzyk ten zebrani wielokrotnie pow* 
tórzyli, żywo manifestując radość z powo 
du obecności Pana Marszałka. 

Następnie Pan Marszałek wygłosił 
przemówienie (przemówienie podajemy 
na str, 2-ej). 

Po wygłoszeniu przemówienia Pań 

Marszałek Śmigły Rydz w towarzystwię 
p. ministra spraw wojskowych gen. Kas! 
przyckiego, generalicji i adiułantów opu” 
ścił Zjazd, żegnany okrzykami na Jega 
cześć. 

W dalszym ciągu Zjazdu wygłoszonó 
przemówienia powiłalne, po czym nastę 
piło odczytanie sprawozdań władz głów 
nych i komisji rewizyjnej. 

Wyłoniona w czasie obrad delegacji 
złożyła wieniec na grobie Niesaswónjł 
Żołnierza. 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze 2 
Pana Prezydenta RP, Pana Marszalka Ši 
głego - Rydza, Pana Premiera oraz d 
Pani Marszałkowej Piłsudskiej, ść 

ы 

(Dokończenie na str. ej).
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Walny Zjazd Delegatów Zw. Strz. 
Jakość pracy decyduje o jej wynikach 

Przemówienie Marszałka Śmigłego-Rydza 

(Dokończenie ze strony 1-szej) 

Nawy Zarząd 

W dalszym ciągu obrad Walnego Zja- 
zdu Związku Strzeleckiego dokonano wy- 
borów nowego zarządu głównego | ko- 
misji rewizyjnej w następującym składzie: | 

Zarząd Główny: prezes — Fr. Paschal- 
ski oraz członkowie zarządu: gen. M. 
Karaszewicz-Tokarzewski, 

kowski, naczelnik S$. Maciszewski, dyr. 

W. Zyborski, Wiktor Kotarbiński, dyr. So 

ppłk. A. Min- 

kołowski, Irena Wasiutyńska, Zofia Brzęk- | 
Osińska, sen. Eug. Dobaczewski, sen. 
3eib. Ponadto postanowiono dokoopio- 
wać do zarządu głównego Związku Sfrze- 
leckiego delegata zarządu qłównego Zw. 
legionistów i Związku POW. 

W skład komisji rewizyjnej weszli: 
„p. Szubarłowicz, Borysławski, Podgórski, 
Ojrzanowski, Czajkowski, major Wiłkow- 
ski, prokurator Elsnerowicz i Kozon. 

W końcowej części obrad przyjęto 
>rojekt nowego słatułu stowarzyszenia. 

SEZ 

meine m 

Szanowni Państwo! 
Żałuję, że nie nogę dłużej być o0- 

bėeny na waszych obradach, muszę 
wrócić do swoich zajęć. Przed odejś- 
ciem cheę wypowiedzieć kilka zdań. 
Nie będę wygłaszał patetycznych słów 
Mój stosunek do Związku Strzeleckie 
go jest wam znany, Wiecie jaką wa- 
ge przywiązuję do strzeleckiej pracy. 
Jako człowiek pracuiacy 0d dłuższe- 
go czasu w wojsku, chcę wam zwró- 
cić uwagę na jedna sprawę, która i 
wam,  coście alko służyli w 
wojskn, alko pracując w Strzełeu, 0S- 
woili się z zagadnieniami wojskowy- 

| mł, napewno jest znana. 
Jeśli się norówna najlepszy nułk ar- 
mii jakie'ro"wiek, nawet najlepszej z 
pułkiem ym, te widzi się ze 
zdumier” różnice. duży dys- 

nvm a drusim, 

POZ 

          
fans mia”   

    

Jaka jest przyczyna tej różniey? 
Przyczyna tkwi w jakości pracy 

ludzkiej. W warunkach podobnych 
ludzie osiągają różne wyniki, zależnie 
od włożonej wpracę duszy, włożone- 
go wysiłku umysłowego i energii fi- 
Zycznėj, 

I oto mamy dwa bardzo różniące 
sie między sobą pułki. 

Widzimy więc, że skala możliwoś 
ci i wysiłku ludzkiego jest bardzo 
szeroka i iak wiele meże człowiek 0- 
siągnąć i to nie z pomocą jakiehś nad 
przyradzenych в' 2%^ rrzyłożywszy 
się odpowiednio do pracy. 

Życzę wam z esłego serca, abyście 
w waszej pracy, która ma tak eenną 
tradycję i tylu ludzi skupia, tę skalę 
zwężyli — a zwężyli nie ku dołowi, 
lecz ku górze. 

ж 

  

  

  

О 1 ВОр rządowej ° 
Zaosėr нар 5Ё0 

PARYŻ, (Pat). Liezni koreshonden 
ci dzienników paryskich z*Waidćneji 
| z Bareelony zapowiadają, iż czecwo 
na Hiszpania stoi w przededniu de- 
tyd:iącej rozgrywki wewnętrznej. 

B.-premier i przywódca lewiey hi 
szpańskiej partii socjalistycznej Łar- 
go Caballero, usunięty od władzy na 
kkutek presji komunistów, staje na 
czele koalieji elementów niezadowo- 
lonyćl z rządu Negrina,'a złożonej z 
anarcho - syndykalistów, partii „troe 
kistowskiej* t. zw. POUM (Partido 
Obrero de Unificatione Marxista) i 
młodzieży anarchistyczrej. Punktem 
wyjścia do tej kampanii jest estatnie 
oświadczenie Largo Caballero, złożo 
ne na łąmach dziennika francuskiego 
„Independats Pirenees Orieniales“, 
w którym powiedział m. in.: „Nie mo 
ke zaakceptować hezlitosnych repre- 
syj. stosowanych bez żadnych pod- 

" staw, nie mogę zaakcentować nieży- 
czliwego stosunku rządu da poważ- 
nej ezęści proletariatu hiszpańskiego? 

Słowa te są wyraźnyr1 protestem 
przeciwko estatniemu prześladowa- 
niu przez rząd Negrina anarchistów i 
„trockistów * kataleńskich, a przede 
wszystkim przeciw represjom, jakie 
przeprowadził w Barcelonie i całej 
Katalonii specjalny delegat Waleneji 
gen. Pozas. 

Komuniści hiszpańscy, aby spara 
liżować akcję anarchistów i „trocki- 
stów*, posłużyli się rządem Negrina, 
jako parawanem, a obecnie, gdy rząd 
ten już jest dostatecznie osłabiony, 
wysunęli hasło powołania dyrektoria 
tu sowieckiego na wzór. dyktatury 
moskiewskiej. Na czele tego dyrekto- 
riatu stanąłby tymczasowo Indale- 
«ie Prieto, któremu komuniści uży- 
czyliby całkowicie bonarcia, biorąe 
go w pewnego rodzaju kuratėlę poli- 
tyczną. Część wojska, raianówicie ge- 
nerałowie Lister i Camesinos odpanli 
powyższe projekty. Na wie/kim wie- 
cu, zorganizowanym przez partię ko- 

" munistyczną w poniedziałek w Wa- 
lencji, gen. Camesinos po: skrytyko- 
wania działalności pządu Negrina wy 
sunął wyraźnie postulat wprowadze- 

«nia dyrcktoriatu o nieograniczonych 
wpełnomocnicawach, Celem oczyszcze 

nia terenu z anarchistów rząd Negri- 
na przeprowadza nada! walkę z orga- 
nizaciami anareho - syndykalisiyez- 

nymi i „trockistowskimi*. 
W wyniku estatniej konferencji, 

jaka miała miejsce w Barcelonie mię 
dzy przedstawicielami rząGu walenc- 
kiego i katalońskiego, zawieszono 0- 
keenie w Bareelónie szereg syndyka- 
listycznych organów prasowych, a w 

„ Geronie aresztowano przeszło 400 о- 
sóh. oskarżonych o symnatie „trocki- 

    

  

  

siowskie*. Z pośród tych aresztowa- 
nich większość skszano na długolet- 
nie wiezie; 

    

»nia, a wielu na śmierć. 
W poniedziałek w Lerida wyko- | 

nano wyrok Śmierei na komisarzu | 
politycznym armii Marciał Mena, na- | 
leżącym do POUM, a oskarżonym © 
nawoływanie do rebelii. Charakterys- 
tycznym jest, iż oficjalne śledtwo, 
wszczęte przez wiadze walenekie ce- 

  

lem wykrycia tajemniczego zaginię- 
cia przewódcy POUM, '. ministra Ni- 
na, nie dało żadnych rezultatów. 

Prasa francuska publikuje w tej 
sprawie wyłaśnienie Trockiego, który 
pisze, iż „Nina został zamordowany 
przez policję, ponieważ walczył prze- 
ciwko machinacjom agentów biuro- 
kracji sowieckiej, kierujących obec- 
nie polityką hiszpańską. 

Sowiety atakowaiy okręt angielski? 
„Wv'ašnienie ger. Francn 

LONDYN (Pail — „Evening Standart“ 
dowiaduje się, žė gen. Franco odpowie- 
dział na profest brytyjski w sprawie bom- 
bardowania statku. „British Corporal". 

Odpowiedź gen. Franco ma być zu- 
pełnym odrzuceniem odpowiedzialności 
za atak na stafek brytyjski. Według „E- 
vening Standard" odpowiedź gen. Fran- 

co zawiera nasiępujące punkty: 
1) W krytycznym dniu wojska lelni- 

cze powstańców nie podejmowały żad- 
nych lotów na odcinku, gdzie nastąpiło 
bombardowanie, f. zn. 40 mil na północ 
od Algieru. 

2] W ogóle wojska iotnicze stacjono- 
wane w Palmie nie przeprowadzały lo- 

fów wywiadowczych w kierunku Algieru. 
3) Odpowiedź przytacza dowody, že 

w Karfagenie istnieje organizacja mająca 
na celu pozorowanie ataków. ze strony 
wojsk gen. Franco, na żeglugę neufralną 
1 Gibraltar. a i 

4) Organizacja ia jest pod bezpośred- 
nią komendą sowieckiej misji wojskowej 

w Hiszpanii i posiada szereg przemalowa 
nych samolotėw ze znakami rozpoznaw- 
czymi samolotów gen. Franco. 

Fakt ten miał kyć — jak fwierdzi od- 
powiedź gen. Franco — znany od pew- 
nego czasu i kilkakrolnie władze mary- 
narki brytyjskiej osirzegane były o możli- 
wości prowokacyjnycth ataków. 

Wałki chińsko-japońskie 
SZANGHAJ [Pai] — Źródła chińskie 

donoszą, że od chwili wybuchu konilik- 
tu przybyło do Chin 8 dywizyj Japot- 
skich, zaś 6 dywizyj ma być w najbliższym 
czasie zmobilizowanych. 

Z Tao-Ting-Fu donoszą, że 3 tys. ka- 
walerzystów japońskich podjęło nałarcie 
na stację Szi Ku Pu (30 klm na zachód 
od Kalganu|. Celem natarcia było prze- 
cięcie kolei Pekin —Suiyuan w związku 
z działaniami, mającymi na celu zajęcie 
wschodniego Czaharu i prowincji Suyan. 
Nafarcie zostało odparte. 

W pobliżu Tao Ting Fu Chińczycy ze- 
strzelili samolot japoński. Pilot został za- 
bity, obserwator ciężko ranny. 

Konsul japoński w Hankou ofrzymał z   Tekio polecenie opuszczenia miasła wraz 

z personelem konsulatu oraz pozostałymi 
jeszcze obywafelami japońskimi. 

SZANGHAI [Ра — O wschodzie 
słońca Chińczycy wydali clało poruczni- 
ka japońskiego przedstawicielom mary- 
narki. Jednocześnie przywieziono zwłoki 
marynarza japońskiego. Obaj zabici zgi- 
nęli w zajściu w pobliżu lotniska szang- 
hajskiego. Zwłoki oficera znaleziono przy 
samochodzie na skraju drogl, ciało zaś 
marynarza znaleziono w polu w odleg- 
łości jednej mili. 

Oddziały chińskie okopały się w po- 
bliżu lofniska i pobudowały barykady z 
worków z piaskiem. Po zaišciach na lof- 
nisku z obszaru koncesii miedzynarodo- 
wej wiele osóh wyjeżdźa. Jak sądzą, wy- 
wołać fo może nowe żądania japońskie. 

Napad Chińczyków na samochód 
Japoński w Szanghaju 

LONDYN, (Pat). Chińska ambasa 
da wydała następujący komunikat w 
sprawie ineydente na lotnisku w 
Szanghaju. 

W dniu 9 bm. o godz. 18.30 2-ch 

uzbrojonych marynarzy japońskich 

Mussolini na Sycylii 
MESSYNA (Pat) — Dziś rano na | stwierdzić to co zoslaio dokonane, a 

jachcie | „Aurora“, 
przez jednoslki wloskiej floty wojen- 
nej przybył do Messyny Mussolini, 
gdzie na placu munieypalnym wygto- 
sił przemówienie. 

M. in. Mussolini zaznaczył, że nie 
bawenm: wygłosi w Palermo po zakoń: 
czenia manewrów programową mo 
wę poiltyczną. Obecnie jednak, prag- 
nąc usunąć pewne absurdalne alarmy 
zaciemniające horyzont, stwierdza, że 
podróż jego na Sycy'ię ma cele poko- 
jowe i konstruktywne. ё 

Przybyłem tu mówi Mussolini, aby 

eskortowanym | zwłaszcza, aby zobaczyć to, co bę 
dzie jeszcze zrobione w przyszłości. 

RZYM (Patj — Dzisiejsza mowa Mus- 

solinłego, wygłoszona w Messynie a 
zwłaszcza słowa o pokojowych celach 
wizyty stoją w związku z komentowaniem ; 
dorocznych manewrów sierpniowych na 
podróż jego na Sycylię ma cele poko- 
wojny z Anglią.   

Zapewnienie Mussoliniego, iż pobyt 

jego na Sycylji ma cele konstruktywne i 
pokojowe jest wymownym dowodem od- 
prężenia stosunków włosko-angielskich. į 

usiłowało przedosiz Się na lotnisko 
Hung Jao. Marynarze zatrzymani 
przez straż chińską, otworzyli na nią 
ogień, po czym colnęli się. 

W drodze powroinej natknęli się 
na zwabiony odgłosem wystrzałów, 
patrol chiński, w kierunku którego 
oddali również szereg strzałów, zabi 
jając jednego chińskiego milicjanta, 
Chińczycy edpowiedzieli ogniem, od 
którego jeden /apończyk został zabi- 
ty. a jeden ciężko ranny. 

Wladze cenińskie złożyły protest 
przeciwko japońskiemu  usiłowaniu 
szpiegostwa. 

WYJAŚNIENIA CHIŃSKIE. 

PARYŻ, (Pat). Ambasada japoń- 
ska komunikuje: według informacyj 
urzędowych w dniu 9 sierpnia o godz. 

18,30 podporucznik strzelców mor- 
skich Dyama w uniformie marynarki 
jspońskiej przejeżdżał "ieopodal lot- 
niska, położonego na zachsdnim prze 
dmieściu Szanghaju. 

Spotkany w tym miejscu odd_iał 

       

  

Frzyjazd do Wilna wice-min. Bobkowsk'eg0 
Dziś przybywa do Wilna wieemi- 

nister komunikacji inż. Bonkowski. 
+. wiceminister przeprowadzi lustra- 

cję komunikacji kolejowej z Naro- 
czem. (b) 

Odwet niemiecki 
w walce prasowej z Anglią 

BERLIN (Pat) — Z oficjalnych 
kół donoszą, że rząd niemiecki zwró- 
cił się do rządu brytyjskiego z prośbą 
o odwołanie w ciągu 4-ch dni kores- 
pondenta „Times“ w Berlinie Norma" 
na Erbutta, w przeciwnym bowiem 
razie zostanie on wysiedlony. 

Wydanie tego rodzaju zarządzenia. 
okazało się koniecznym, ponieważ 
Norman Erbutt w ciągu szeregu lat 
wykonywał swe funkcje w duchu nie 
przyjaznym dla Niemiec, skutkiem 
czego nadużywał udzielonej mu goś* 
cinności. 

LONDYN (Pat) — Agencja Rente- 
ra donosi, że dotychczas nie przedsię: 
wzięto żadnych kroków na drodze dy 
płomatycznej w sprawie wysiedlenia 
z Berlina korespondenta „Times'a” 

Jak się okazuje, korespondentowi 
temu rząd niemiecki nie zarzuca ni* 
czego, co nie byłoby związane z jego 
pracą dziennikarską. Tymczasem po 
wodem wysiedlenia dziennikarzy nie- 
mieckich z W. Brytanii, iest — jak 
ogólnie utrzymują — działalność ich 
szkodząca dobrym stosunkom między 
Niemcami a Anglią, nie związana w 
zupełności z wykonywanym przez 
nich zawadem. 
LONDYN. fPat). 

Weg erski minister 
skarbu w Estonii 
TALLIN (Pat) — W drodze pow- 

rotnej z Finlandii, przybył do Tallina 

węgierski min. skarbu dr. Fabinii 

którego podejmował obiadem minister 

gospodarki Selter. Minister Fabinii za- 

bawi w Tallinie kilka dni i odbędzie 

rozmowy prywatne z estońskimi mę: 

żami stanu w sprawach polityki za” 

granicznej i gospodarki finansowej. 

Min. Hofsti 
złoży dziś wizytę w Tallinie 

TALLIN (Pat) — Minister spraw 

zagranicznych Finlandii Holsti, który 

11 bm. przybędzie do Tallina z rewi- 
zytą, 12 bm. będzie miał rozmowę Z 

ministrem spraw zagranicznych Akke- 

lem, a następnie przyjęty zostanie 

przez prezydenta Paets'a. 13 bm. mi- 

nister Holsti opuści stolicę Estonii. 

Austriacy czczą pam'eć 
swego ostatniego cesarza 

WIEDEŃ (Pał) — Z okazji 50 rocznicy 

urodzin zmarłego cesarza Karola przypa” 

dającej na dzień 16 sierpnia radio au- 

striackie oddało swe rozgłośnie do dyspo 

zycji osłałniego sekrełarza cesarza Karo- 

la barona Werkmanna, który wygłosi o: 

kolicznościowe przemówienie. Również 

w porozumieniu z frontem patriotycznym 

związek monarchistów urządza żałobną 

wielką uroczystość. 

„Czystka“ 
w Sawietach trwa 

PARYŻ (Pat) — Agencja Havasa do- 

nosi z Moskwy, że rada komisarzy ludo- 

wych odwołała z zajmowanego stanowi- 

ska zastępcę komisarza handlu wewnętrz 

nego — Chronina. 

jędrzelowska walczy 
o mistrzostwo Wschsdu 

NOWY JORK (Pat) — Jędrzejowska 

bierze obecnie udział w trzecim z kolei 

turnieju tenisowym na terenie Ameryki 

północnej. Turniej rozgrywany jest o mi- 

strzostwo wschodu w miejscowości Rye 

(Stan Nowy Jork]. W turnieju biorą udział 

najlepsze rakiety Ameryki z Marble na 

czele. 

- We wtorek jędrzejowska doszł: 

ćwierćfinału po zwycięstwie nad Andrus 

6:3, 6:4. : . 

ESET ISA, 

wojsk chińskieh obsypał samochód 

gradem kul, przy czym ppor. Dyama 

został zabity na miejscu. Marynarz, 

prowadzący samochód, został przez 

chińczyków uprowadzony, Dalsze je- 

go losy są nieznane. 

a do 

Chiny robią zapasy benzyny 
NOWY JORK (Pat) — „Los Angeles 

Examiner" donosi, że rząd chiński zakupił 
w południoworkalifornijskim towarzystwie 
nafłowym 20 mil. galonów benzyny sa- 

molotowei > 

Prasa ansielska 

  

żywo komentuje sprawę wydalenia 
korespondentów niemieckich w Lon- 
dynie oraz odwetowe „ądania rządu 
niemieckiego, wysunięte .w czasie 
wczorajszej wizyty ministra Woer- 
manna w Foreign Officę.. „Times* 
odwołał swego głównego korespon- 
denta z Berlina, Normana Erbutta, 
dlatego, że jego praca dziennikarska 
nie spotyka się z aprobatą niemiec. 
kich sfer rządowych. 

Pisma podkreślaja, że akcja rzą- 
du niemieckiego jest niewspółmierna 
z zarządzeniem władz brytyjskich. 
Korespondenci niemieccy wydaleni 70 
stali za działalność, nie mającą nic 
wspólnego z wykonywaniem ich-za- 
wodu dziennikarskiego. 

Dzienniki podnoszą objektywizm, 

z jakim się zawsze odzrńaczały ko- 
respondencje Frbutta. zaznaczając że 

nieraz już starano się wvwnzeć па 

„Times“ presje. by przeniósł Erbu- 

fla, który od lat 10 z góra jest;koros- 

pondontem .„Timesa* w Berlinie. 

„Times“ w artvkule redolkevinym 

podkreśla. że odebranie prawa poby- 
tn dziennikarząm niemieckim w.An- 

glii poruszyło snrawę, którą. ;zawsze 
bvła bardzo delikatna w stosunkach 

miedzynaradew 

  

  

    rh. 
   

Nieuredzaj pszenicy 
w Kanadzie 

OTTAWA (Pai] — Ogłoszona oficjalna 

statystyka siwierdza, že zbiory pszenicy 

jarej w Kanadzie są najniższe w ciągu o- 

statnich 30 laf. Do dnia 31 lipca br. do- 

konano zbiorów w wysokości zaledwie 35 

przecieinej wieloletniej. ш 

Obława na ley 
prd Paryżem. 

PARYŻ (Pat) — W cyrku wędrownym 

który zatrzymal się w miejscowości Dou' 

monł pod Paryżem uciekły w sobotę wie' 

€zorem dwa Iwy, chroniąc się w okolicz- 

nych lasach. 3 

Wiadze bezpieczeństwa , zarządzily 

pizeprowadzenie ohlawy, М czasie której 

oba Iwy zostały zabite. 

Kronika telegraficzna 
— Przybył do Berlina dr Kung, b. 

chiński minister finansów. 

— Na odcinku Iława—Malbork wy- 

koleił się dziś pośpieszny pociąg, zdąża: 

jący do Berlina. 30 osób odniosło rany. 

— W parku zirakcyj na ferenie wysta- 

wy międzynarodowej w Paryżu wydarzył 

się wypadek na t. zw. „kolejce górskiej”. 
Skutkiem uszkodzenia hamulców  staną! 

na trasie jeden z pociągów a drugi na- 

jechał nań z dużą siłą 10 osób zosłało 

rannych, stan ich zreszłą nie budzi obaw 

Na razie władze unieruchomiły kolejkę. 

— Rozpoczął się sirajk robotników 

przemysłu jedwabniczego w Stanach Pen- 

sylwania, Nowy Jork i New Jersey. W 

Palterson, New Jersey i Boslonie sirajkuje 

20 iysięcy robotników. 

— Utonęło prawie 200 osób. Dono- 

szą z Caracas, że w załoce Maracaibo za- 

tonął słatek motorawy „Anna Cecylia", 

Na pokładzie słaiku znajdowało się 200 

pasażerów. Bezpośrednio. po rozbiciu 

się słatku, na miejsce kalastrofy wyplynę- 

ły liczne statki i szalupy ratownicze, któ- 

re jadnak zdołały uratować bardzo nie- 

wielu pasażerów. Nadzieje na uratowanie 

reszty są minimalne. 

— W Nicei wybuchł sirajk krupierów 

w kasynie De la Jetee na skutek zamia- 

ru skasowania przez dyrekcję kasyna kil- 

ku stołów gry i zwolnienia t5 krupierów. 

Strajkujący wobec nieuwzględnienia ich 

żądań posłanowili rozpocząć sirajk po 

łączony z okupacją kasyna. 

  AJ 

GROPA.PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY ; ZEBÓW  



“-„KURJER WILENSKI“ 11 VIII 1937 

Los Palestyny 
zależy od woli ludności i Ligi Narodów 
Brytyjska Komisja Królewska og- 

łosiła znany swój raport w sprawie 
Pslestyny. Rząd angielski zaakcepto- 

wał jego konkluzję i przekazał spra- 

wę Lidze Narodów. W obecnej chwi 

Ji załatwienie tego problemu jest za- 

leżne przede wszystkim od stanowis- 
ka ludności zamieszkującej Palestynę 

  

4 od stłanowika Ligi. Ta ostatnia li-. 

czyć się musi oczywiście z wolą ludno 

Ści, o której losach ma wyrokować, 

al» także ze znaczeniem międzynaro- 

dowym calej sprawy. Żadne rozwiąza 

nie nie będzie zapewne idealne, jed- 

nak nie chodzi w tej chwili o teorie, a 

la o rzeczywiste możliwości. 

Określił je dobitnie wobec komi 
sji mandatowćj w Genewie p. Ormsby 
Gore, przedstawiciel Wielkiej Bryta- 

nii, twierdząc, że niewiele jest nadziei 
ustanowienia na przyszłość trwałego 
pokoju taką lub inną metodą, jeśli w 
sytuacji wewnętrznej Palestyny nie 
zajdą radykalne zmiany. 

  

Przez jakiś czas mogło się wyda- 
wać, że współżycie Żydów i Arabów 

ułoży się wreszcie i że oba narody bę 
dą pracowały zgodnie, jeden czerpiąc 
radość ze zbudowania nowej ojczyz- 
ny, drugi ciesząc się z niewąlpliwego 
togacenia się swego kraju. Ostatnie 
dwa lata rozwiały te nadzieje. Arabo 
wie ujrzeli chwilę, w której znajdą się 
nie tylko w mniejszości liczebnej, ale 
przede wszystkim w zależności gospo 
darczej od nowych przybyszów, w 

kraju zamieszkałym od: wieków. Z 

drugiej strony wpływy obce, wrogie 
Anglii, a tych nie brakło, starały się 

wyzyskać istniejące fermenty, dopró 
ма y do zaognienia z którego rząd 
brytyjski widzi już tylko dwa wyjś- 
£ia: zamknięcie Palestyny dla imigra- 

CI i utrzymanie pokoju za pomocą 
wzmocnionych oddziałów wojsko- 

wych, lub podział kraju. Głosów za 
zrzeczeniem się mandatu nie należy 
brać poważnie wobec znaczenia punk 

tów strategicznych w pobliżu morza 
Czerwonego, z których Anglia nie my 
Śli zrezygnować. Obecny projekt, jak 

wynika z niedawnej dyskusji w Izbie 
Tordów. uwzględnia je w zupełności. 

   

    

NA 22 DELEGATÓW ŻYDÓW 
TYLKO 4-ch SPRZECIWTA STĘ 
PODZIAŁOWI PALESTYNY. 

„Rozwiązanie proponowane przez 
państwo mandatowe, choć spotkało 

się w pierwszej chwili z ostrą krytyką 
ztajduje coraz więcej zwolenników. 

Korzyści jego rozumieją coraz lepiej 
ydzi, co się uwidacznia na kongresie 

sjonistycznym w Zurychu. Dla ilustra 
cji niech posłuży fakt, że na 22 delega 
tów amerykańskich, którzy zjechali 
ze stanowczym postanowieaiem sprze 

    

ciwienia się podziałowi, czterech już 
tylko zachowuje pierwotne, nieprzeje 
dnane stanowisko 

Jakby nie było obie strony zyskują 
w ten sposób własne państwa, a co 
za tym idzie możność rozwoju polity- 
cznie niekrępowanego w ich grani- 
cach. Nie jest wykluczone, że gdy zni 
kną antagonizmy powstałe na skutek 
niejasności i często rozbieżnych 
interpretacyj mandatu, górę wez- 
mą względy gospodarcze, które 
przemawiają za ekonomiczną współ- 
pracą całego kraju. Częście” łatwiej 
jest się pogodzić sąsiadom przedzie- 
lonym płotem, niż mieszkańcom 
wspólnego, a więe dającego nieustan 
ne powody rekryminacji obejścia. 

2 MILIONY ŻYDÓW MOGŁOBY 
ZNALEŹĆ PRZYTUŁEK 

W PALESTYNIE? 

Całe zagadnienie ma jak już mó- 

wiliśmy, duże znaczenie międzynaro- 

dowe. Obchodzi ono specialnie pań- 

| stwa, które jak Polska, mają wielki 
procent ludności żydowskiej. Narzu- 

ca się pytanie czy nowe państwo ży- 

dowskie przyczyni się do rozwiąza- 

Lia ogólno-światowego problemu ży- 

dowskiego. 
Niewątpliwie stanie temu na prze 

szkodzie szezupłość jego granic. Jed 

nakże ma ono obejmować, jak stwier 

dził p. Smilański, przewódca Pales- 

tyńskiego Związku Kolonistów, 80% 

ziemi uprawnej Palestyny. Inni zno- 

wu działacze żydowscy przewidują 

możność pomieszczenia w nowym 

państwie półtora, dwóch, a nawet 

czierech milionów emigrantów. 

Jeśli nawet powyższe cyfry są zbyt 

optymistyczne, to nie ulega wątpliwoś 

ci, że powstanie żydowskiego orga- 

nizmu państwowego, dając cześci cho 

ciaż Żydów normalne warunki egzy 

stencji i rozwoju, wpłynie na uspo- 

kojenie konfliktów i chociaż nie za- 

łatwi całej kwestii żydowskiej, to 

jednak będzie stanowiło pierwszy po- 

ważny krok ku jej uregulowaniu.   
Z Rosji Sowieckiej 

UKŁAD WOJSKOWY MIĘDZY ZSSR. 
A CHINAMI. 

Według wiadomości ze źródeł poln- 

formowanych, w Moskwie ma przebywać 

komisja rządu nankińskiego, która prowa 

dzi pertraktacje w sprawie zawarcia trak- 

fatu _wojskowo - handiowego pomiędzy 

ZSRR a Chinami. Na mocy tego traktafu 

Rosja zobowiązała się do dostarczenia 

pomocy pod postacią sprzętu wojennego 

oraz wysyłki robotników i specjalistów. 

Wzamian za fo Sowiefy mają otrzymać 

od Chin zapas złota I gwarancje dla po- 

życzki udzielonej w materiale wojennym 

oraz koncesję w północnych Chinach. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY PRASĄ 
SOWIECKĄ I LITEWSKĄ! 

Jak słychać w czasie pobytu dzienni- 

karzy sowieckich w Kownie miało zajść 

do porozumienia na temat  ściślejszej 

współpracy pomiędzy prasą litewską a 

prasą sowiecką. Dziennikarze obu krajów 

mają co roku wzajemnie się odwiedzać. 

Poza tym prasa obu krajów ma wymie- 

niać informacje w znacznie szerszym za- 

kresie aniżeli dotychczas. 

ARESZTOWANIA DUCHOWNYCH. 

Sowieckie pismo „Bezbožnik“ — or- 

gan główny Związku Bezbożników — do 

nosi, że władze GPU aresztowały w mie- 

siącu maju r. b. w mieście Orioł wielu 
duchownych prawosławnych, wśród nich 

biskupa Inocentego Nikiforowa, dwóch 

prałatów i 12 proboszczów. Wszyscy are 

sztowani, których los jest do tej pory nie- 

Czwarty proces o zajścia antyżydowskie 
w Częstochowie 

„ CZĘSTOCHOWA (Pat) — W dniu dzi- | ta Felisa i Edwarda Janosika winnymi za- 
SIEJszym na wokandzie Sądu Okręgowe- 
go znalazła się czwarła z kolei sprawa 
o czerwcowe zajścia antyżydowskie, 

Przed sądem słanęło 12 oskarżonych 
z art. 163 k. k. o udział w zbiegowisku 

publicznym, którzy działając wspólnie w 
м @пч f9 czerwca dopuścili się zamachu 
gwałłownego na mienie i osoby ludności 
żydowskiej. Sąd uznał Lucjana Stochela 
Mariana Domańskiego, Mariana Zygmun- 

\ 
rzucanych im czynów i skazał ich na ka- 
rę po 8 miesięcy więzienia, pierwszych 
trzech bez zawieszenia, Janosika zaś z za 
wieszeniem na przeciąg lat 3-ch. Jeden 
oskarżony skazany zosłał na 1 miesiąc a- 
resztu, drugi na umieszczenie w zakładzie 

poprawczym z zawieszeniem wykonania 
wyroku, pozosłali zaś zosłali uniewinnie- 
ni. 

znany, są oskarżeni o rewolucyjną dzia- 

łalność oraz o aktywną propagandę reli- 

gijną. 
PROKURATURA... 

W dniu wczorajszym Orderem Lenina 

udekorowano nową serię rozmaitych kra- 

snoarmiejców, inżynierów zasłużonych 

przy budowie kanału Wołga—Moskwa, 

robotników oraz urzędników, wśród nich 

udekorowano również generalnego pro- 

kuratora ZSRR Wyszyńskiego. W mowie 

wypowiedzianej po udekorowaniu Wy- 

szyńskij zapowiedział, iż prokuratura so- 

wiecka w dalszym ciągu walczyć będzie 

bezliłośnie przeciwko obcym agenturom 

oraz wrogom narodu. Charakterystycznym 

jest faki, iż prokurator Wyszyńskij w 

swym przemówieniu nie użył określenia 

„sądownictwo sowieckie”, a tylko „pro- 

kuratura". 
Jak wiadomo bowiem w danej chwili 

na terenie sądownictwa sowieckiego pod- 
legająceqo bezpośrednio  komisarzowi 

sprawiedliwości Krylence, który niewątpli 
wie jest aresztowany, prowadzona jest 
bardzo szeroka „czystka”. 

A RESZTA GNIJE... 

„lzwiestia” donoszą, że codziennie 
do Moskwy przybywa około 170 wago- 

nów jarzyn i owoców, z czego około 120 

wagonów wyładowuje się i towar idzie 

do sklepów; około 50 wagonów pozosta 

je niewyładowanych z powodu braku 

czasu, wobec czego cały ten towar gnije. 

„Prawda” donosi, że jest to zjawisko ogól 
ne dla całego ZSRR i komunikuje, że 
ubiegłej zimy w składach i magazynach 
ZSRR zgniło koło miliona ton kartofli, 
nie mówiąc już o jarzynach i owocach. 

PLAN REKONSTRUKCJI GORKIJA 
WAŻY 2000 kg. 

Prasa donosi, że ostatnio przeprowa” 
dzone rewizje wśród organizacyj „plano- 
wych' 'celem wykorzenienia z nich biu- 

rokrałyzmu i wprowadzenia oszczędności 

w wydatkach. W związku z tym „Izwies- 

fia'' donoszą, że jedynie na sporządzenie 
planów przebudowy miast sowieckich or- 
ganizacje planowe wydały przeszło 200 
milionów rubli. Plany są opracowywane 
po 8 i 9 lat i mimo to nie są wykończo- 

BUDAPESZT (Pat) — Węgierska Agen 
cja Telegraficzna donosi, że odpowiedź 
węgierskiego min. spraw zagr. Kanya skie 
rowana do sekretarza stanu Hull'a zawiera 
TEST TEST SIS 

ne. Male miasto Nižnij Tagił przedstawiło 
do zalwierdzenia plan, zawierający 10,000 
stron. Plan rekonstrukcji miasta Gorkij wa 

žy 2000 kg. „Izwiestia“ podkrešlają, že 
podobne  „socjalistyczne  planowanie“ 
jest marnofrawstwem pieniędzy publicz- 
nych i częsło nie różni się niczym od 
zwykłego oszustwa, 

PRACUJĄ „ZA JADŁO...* 
Prasa sowiecka wskazuje, że przyczyną 

bardzo powolnego postępowania tegorocz- 

nych żniw jest okoliczność, że personel tech 

niczny, obsługujący kombajny i inne maszy- 

ny nie otrzymuje często żadnego wynagro- 

dzenia i pracuje „za jadło”. Dyrektorzy sta- 

cyj traktorowych otrzymują pieniądze na 0- 

płacenie personelu technicznego, lecz wydają 

te pieniądze na własne potrzeby. W ten spo- 

s5h w ub. roku zrabowano personelowi tech 

nicznemu: w okręgu Charkowskim 3,5 mi- 

l«nów rubli ;w okręgu Jekaterinosławskim 

4 miliony, w okręgu Garycyńskim 6 milio- 

nów, w Donieckim „jeszcze więcej”. 

Wobec takiego „systemu pł1e* persoel te- 

chniczny masowo porzuca pracę na polu i 

przechodzi do fabryk; maszyny zaś rolni. 

cze pozostają bez obsługi. 

Uroczystości strzeleckie w Warszawie 

  

Fragment z defilady. Sportowe oddziały strzeleckie. Uczestn. spływu wioślarskie- 

go, z wiosłami na ramieniach w karnym szyku 
bauerem. 

maszerują przed gen. Neuge- 

  

Grupa strzelców w strojach ludowych na sładionie Wojska Polskiego przygoło- 

wująca się do widowiska regionalnego. 

Jedynie drogą pokojową 
Węgry dążą do zmiany traktatów 

  

m. in. następujące sformułowania. 
Deklaracja sekretarza stanu Hull'a pod 

kreślała, że zasada nienaruszalności trak 
faiu, nie przesądza zmian pewnych po: 
stanowień  fraktafu, jeśli konieczność 

zmian istnieje. 
Rząd węgierski twierdził zawsze, że 

nie może uznać ostatecznie sytuacji wy- 
tworzonej przez traktaty pokojowe w do- 
rzeczu Dunaju I że stara się on osiągnąć 
zmianę obecnej sytuacji. 

Rząd węgierski potwierdza jednocześ 
nie jeszcze raz, że dąży on do zmian wy- 
łącznie drogą pokojową. Węgzy nie na- 
śladują dotąd przykładu Niemiec I Au- 
stril, które to państwa jednostronnie uchy 
biły postanowienia traktatów pokoiowych, 
przywracając armie, gdyż Węgry nie 
chciały zadrażniać stosunków międzynara 
dowych. Zresztą Węgry ze swej strony 
respektują w całej rozciągłości różne fra 
ktaty. 

Tymczasem Węgry stwierdzają z przy- 
krością że Austria nie zajmuje podobne- 
go stanowiska. Chodzi tu szczególnie o 
sprawy mniejszości narodowych, którym 
frakłaty międzynarodowe zapewniły pew' 

CHE TRZSRZWKYCROWECKIE | 

Rutynowany 

udziela lekcyj gry na fortepianie 
Ceny przystępne — 

ne prawa. 

NAUCZYCIEL M U z + Ki 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp. 

     

  

  

Tajemnica Polskiej Góry 
«ZDOBYWCA SYBERII. 

= Czymże był Ferdynand Cortcz? 
szym był Diego Almagio? Czym był 
£Tanciszek Pizarro? Czym był Franci 
szek Drake? Trudno ich nazwać ina- 
czej, jak rabusiami, okrutnikami, a- 
wanłurnikami. A jednak iluż z nich 
zdobyło bogactwa, sławę, zaszczyty. 
Każdy z nieh po dziś dzień nosi w hi 
tj NAZWĘ zdobywcy. Podobny ty- 
wa. siu od Cara Jermak Timofieje- 
TBS wałażka kozacki, herszt 
280 pasz bandy, który na czele 
22 s „przekroczył w r. 1561 
wk a. kie i zagarnął olbrzymie po 
czai sed yberii. To byt po- 
ч że. żę da Jej ekspansji do Azji. a 

43 Pansjaą ta była jednym z 
ważnych momentów ukształtowania 
politycznego, gospodarczego i kullu- 
ralnego oblicza świata. | 

Syberia była głucha, dzika, pokry 
tha bezkresnymi tajgami i stepem. Mo- 
Skwa nie zdawała jeszcze podówczas 
Sprawy czym się dla niej Syberia sta- 
nie. Ale jaż w owych odległych cza- 
sach, już w wieku XVII osadzano 

  

   

    

    

  

  

na Syberii przestępców i jeńców wo 
Jennych. Jeńcy ci nie byli osadnikami 
we właściwym tego słowa znaczeniu. 

Tworzyli oddziały zdobyweze, które 
posuwały się wciąż naprzód i meldo- 
wały carowi, iż stał się parem no- 
wych ziem i nowych krajów. Za sła 
bym jeszcze wówczas państwem mos 
kiewskim zgarniały się w jedno zie- 
mie, przygniatające to państwo ogro 
mem i bezwładem swym brały udział 
w wytworzeniu tego, co nazywamy 
Eurazją.    

JAKSZA NAD AMUREM. 

W czasie wojny polsko-moskiews 
kiej w ręce cara wpadło wielu jeńców 
Polaków i Niemców. Zostali oni wy- 
słani na Syberię, gdzie — jak się rzek 
ło — brali udział w „zdobywaniu Sy- 

berii*. Były to dusze często zatwar 
dziale w wojnach, a w syberyskiej 
głuszy dziczeli nieraz do reszty. 

Wśród tych wygnańców-zdobywców 
wybijał się szaloną odwagą ,kipiącym 
temperamentem, niepohamowaną zu 
chwałością szlachcie polski, Michał 

    

Czernihowski, Lerbu Jaksa. Był wszę- 
dzie pierwszy, wybił się wnet nad 

swych współtowarzyszów wygnania i 
z niepowstrzymanym uporem szedł 
wciąż dalej na wschód i południe. 
Przebiegał dzikie stepv syberyjskie 
nalkształt płomienia, żądny przygód i 

zdobyczy. 
Gdy w roku 1644 kozacy dotarli 

do Amuru, założyli nad brzegami tej 
rzeki fortecę Ałbazin. Ale Mi: hał Czer 
nihowski musiał być nie byle kim 

wśród tych awanturników Wschodu 

XVII-go wieku, skoro Ałbazin znany 
był nie mniej pod nazwą Jakszy, od 

kerbu Czernihowskiego. 

NA DRUGĄ STRONE RZEKI... 

Czyż jednak człowiek tego pokro- 
ju, co Czernikowski, mógł usiedzieć 

spokojnie w małej forteczce nadgrani 
cznej. W r. 1675 organizuje wyprawę 

na tamten brzeg Amuru. 
Wielkie cesarstwo największego 

władcy Mandżurii Nurchaci'ego Taj- 
Dżu—Gao—Chuan—Di było wtedy u 
szczytu potęgi. Wprawdzie Nurchaci 
był już w grobie, a żaden z jego nastę 
pców nie dorównywał mu geniuszem, 
ale był to przecie okres zajęcia przez 
Mandżurów Pekinu i ogłoszenia w 

    
Chinach: mandżurskiej dynastii, pod 
nazwą Taj—Cin—Czao, co po polsku 
znaczy: Wielka Czystą Dynastia. To 
też cała Mandżuria była wówczas pod 
władzą Pekinu. W ten sposób Michał 
Czernihowski zaczepił wielkie mocar 
stwo chińsko-Mandżurskie. 

W szalonym pędzie. przemknął 
Czernikowski przez całą prowincję 
Barga, zwaną inaczej Chułunbair, za 
garnął ją i przyłączył do posiadłości 

Rcsji. 
Wielki hałas powstał w całej Man 

dżurii. Polecieli posańcy do Pekinu. 
Ibrzymie oburzenie ogarnęło manda- 
rynów, objawiające się w zaciskaniu 
pięści, gestach pełnych obrazy i in- 
nych oznakach chińskiego niepokoju. 
Niżsi mandaryni pobiegli do średnich, 
średni udali się do wyższych, a wyżsi 
poskarżyli się najwyższym. Od naj- 
wyżzych doszło do cesarza. Tymcza- 
sem Barga była czymś zbyt drobnym 
dla apetytów szczupłej załogi Jakszy 
czyli. Ałbazinu. Kozacy rozsypali się 
po prowinejach okolicznych, a wszę- 

dzie widziało się na czel watażkę 

Czernihowskiego. 

Wobec tego za radą przodków, a 

tskże mądrych mandarynów, wśród 

ruszających się w podniecenin barw-     
nych kapeluszy i parasolów Syn Nie- 
ba zdecydował się wysłać wojska 
przeciw Ałbazinowi. 

WOJNA. 

Upalnego południa czerwcowego 
1685 roku otoczyło 'wojsko chińskie 
wały Ałbazinu. Według źródeł rosyjs 
kich — niewątpliwie przesadzonych 
—- wojsko to liczyło 15 tys. ludzi, 150 
armat polowych i 50 oblężniczych. Za 
grzmiały działa, rozpoczęła się walka, 
Michał Czernihowski znalazł się w 
swoim żywiole. Dwa miesiące trwałe 
oblężenie. Komendant twierdzy Alek- 
sy Tołbuzin, widząc w końcu, że się 
nie obroni, umknął z gamstką koza- 

ków do Nerczyńska. Reszta trafiła do 

niewoli zwycięzców. 

Ale czerwone parasole okazały się 

wepaniałomyślne. Rosjan odesłały w 

głąb Chin, Polakom pozwoliły udać 

się dokąd zechcą. Oczy Polaków zwTró 

ciły się naturalnie na Michała Czerni- 
howsikiego. 

A om, wyprężony na koniu, patrzył 
ua południe. Nie nęciła go wolność 
w dawno poznanej Syberii. Gnała ga 
jekaś siła — dalej, przed siebie, na no 

udnie. Dał znak wierzącemu weń Ś!e- 

pe addziałowi.
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Mitier przeprowadza 
„czystkę”* w sztuce 

Podczas inauguracji „Domu Sztuki Nie 
mieckiej“ w Monachium wypowiedział się 
Hiiler otwarcie przeciw wszelkiemu mo- 
dernizmowi w szłuce. Wychodząc z za- 
sady, že sztuka nie jest modą, nie jest 
czymś przelotnym, czasowym, lecz jest, 
czy powinna być wyrazem duszy danego 
narodu, nie uznaje on w sztuce nowych 
prądów i kierunków narzuconych przez 
żywioły nieraz obce duszy tego narodu, 
nieraz przeciwne jego nafurze. 

I na fej podsławie wydał nowy dekret, 
bo każde jego życzenie jest niemal de- 
krełem, aby na przyszłość w szłuce nie- 
mieckiej nie były tolerowane żadne „cho 

robliwe“ teorie w rodzaju kubizmu, fu- 

turyzmu, dadaizmu, jako zupełnie obcych 
naturze i charakterowi niemieckiego na- 
rodu. 

Urządzona niewielka wystawa tych 
właśnie ultra-nowoczesnych dzieł sziuki 
wykazuje niewąłpliwie, że niektórzy iej 
przedstawiciele zupełnie sobie zlekcewa- 
żyli nie tylko nafurę i rzeczywisłość, ale 
nawet i zdrowy ludzki sąd. „Dziela“ nie- 

których nowoczesnych plastyków, zakupio 
ne przez pewne insfyłucje niemieckie z 
funduszów publicznych a wybrane umie- 
jętnie do tej kolekcji, rzeczywiście są za- 
przeczeniem wszystkich kardynalnych za- 
3ad, jakie ogół ma o szfuce. 

Ponieważ, zdaniem Hitlera, należy do 
obowiązków rządu czuwanie nad kształ- 
ceniem mas pod względem artystycznym ! | 
kulturalnym, jest rzeczą w jego pojęciu 
słuszną, aby na tym polu przeprowadzić 
pewną „czystkę”. Aby kwiały mogły kwit 
nąć, trzeba wyrwać chwasły. 

Rolę tę powierzono Goeringowi, cho- 
riaż inni „palili** się do tej pracy. Goeb- 
bels, jako minister propagandy, uważa, 
że sprawy szłuki nałeżą do niego; Rosen- 
berg zalicza je do kategorii zjawisk obję- 
tych niemieckim  Welłanschauung (świa- 
łopoglądem), a więc do jego zakresu pra 
cy; Rusł, jako minister oświaty, również 
twierdzi, że są to sprawy jego resortu. Hi 
iler jednak, przez powołanie Goeringa na 
słanowisko prezesa Państwowej lzby Arty 
słycznej, jemu powierzył to zadanie. 

Ostatnio więc Goering polecił min. 
Rustowi przeprowadzenie tej „czystki”. 
Wszystkie muzea, galerie i kolekcje mu- 
szą być na podstawie osłatnio wydanego 
prawa oczyszczone od modernistycznych 
naleciałości. Wszystko fo, co nie odpo- 
wiada dzisiejszym niemieckim klasycznym 
kanonom szłuki, ma być zniszczone. Po 
książkach przychodzi kolej na obrazy i 
rzeźby. : 

Goering wydał przy tym instrukcję, 
aby względem ludzi mających do czynie 
nia ze sziuką, a nie stosujących się do wy 
głoszonych przez Kanclerza zasad mini- 
ster nie okazywał żadnych względów. Na 
leży tępić nie tylko utwory sziuki, ale rów 
nież i ludzi, którzy tę sztukę popierają. 

  

Jedną z najdawniejszych i najbardziej 
rozpowszechnionych nazw państwa chiń- 
skiego jest „Czungkuo” (czung — śro- 
dek, kuo—kraj), t. zn. „Kraj (państwo) 
Środka”. Nazwa ta powstała jeszcze w 
tych czasach, kiedy w Chinach panował 
feudalizm. Wówczas to domena królew- 
ska leżała pośrodku terytoriów  feudal- 
nych wasałów i od nazwy terytorium kró- 
lewskiego nadano nazwę całemu krajo- 
wi. Druga nazwa, również pochodzące 
z okresu feudalnego Chin, brzmi Czun$- 
hua (hua — kwiat) t. zn. „Kwiat Środka”, 

  

A jednocześnie zająć się przygotowaniem | municypalnych. W Berlinie muzeum szłuki 
i kształceniem ludzi na kierownicze stano 
wiska w dziedzinie sziuki, ale w jej czy- 
sło niemieckim, narodowo-socjalistycznym 
ujęciu. : 

Minister Rust zwołał więc wszystkich 
dyrektorów i kierowników wszelkich pla- 
cówek artystycznych i wyjaśnił im, že ra 
dal nie będą oni mogli kierować się wy- 
łącznie własnymi poglądami na sprawy 
związane ze szłuką, że będą musieli 
dostosować się do pewnych przepisów i 
norm. Co się zaś tyczy „czyst- 
ki”, ło na razie obejmuje ona fylko mu- 
zea należące do państwa, czy do władz 
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nowoczesnej znajduje się w b. pałacu 
Kronprinca. Muzeum to zostało zamknięte 
a znajdujące się w nim zbiory w ilości 
1500 dzieł będą zniszczone. 

W imię wygłoszonych teorii nie może 
Hitler pozwolić na to, aby dzieła ie były 
sprzedane, gdyż wyglądałoby na to, że 
rząd niemiecki bierze pieniądze za rze- 
czy, którym odmawia wszelkiej wartości 
artystycznej, a więc i rynkowej. Jako rze” 
czy nie tylko pozbawione warłości, ale 
nawet demoralizujące nie może ich rów- 
nież przechowywać i pokazywać. A więc   
może tylko zniszczyć. T. M. S. 

Bojka Burmistrza Sopot 
z sierżantem policji 

W jednym z nocnych lokali w Sopo- 
tach doszło do niezwykłego skandalu po- 
między burmistrzem miasta Sopot a zara- 
zem posłem do Volkstagu Tempsem oraz 
sierżantem policji sopockiej Pieperem. 
Obaj panowie pobili się publicznie po 
twarzy przy użyciu krzeseł, buielek | ta- 
lerzy do krwi do tego stopnia, że zabra- 

ło ich pogotowie lekarskie. Bójka trwała 
około godziny. 

W kołach narodowo-socjalistycznych 
skandaliczna bójka wywarła wielkie wra- 
żenie, tym bardziej, że powstała na tle 
różnicy zdań w związku z ostatnio upra- 
wlaną polityką partii narodowo-socjall- 
stycznej. 

Łysa Góra pod Swarzewem 
miejscem stracenia czarownicy 

Na Kępie Swarzewskiej (na Pomorzu), 
słynnej z kościoła, w kłórym znajduje się 
cudowna figura Królowej Polskiego Mo- 
rza, w zapiskach historycznych tej miej- 

  

Mayerling odbronzowiony 
Głośna i wiecznie fajemnicza tragedia 

w Mayerlingu, która posłużyła za temat 
do tylu plotek, domysłów i pseudopraw- 
dziwych rewelacji, poczyna powoli odsła- 
niać się. Jak wiadomo, dotychczas nikt 
z uczesłników pamięfnej nocy nie ogłosił 
żadnych wspomnień ani nie dał naweł 

pozoru zdradzenia isłoinej prawdy, ukry- 
wanej słarannie przez tyle laf, pamimo 

zagłady imperium austriackiego i upadku 
dynastii Habsburgów. Przyrzeczenie mil- 
czenia, dane ongiś cesarzowi Franciszko- 
wi | okazało się daleko silniejsze od 
wszystkich przewrotów  polifycznych i 
zmian, jakie zaszły fymczasem w świecie. 
O prawdzie w Mayerlingu nie wiemy nic 
dotychczas. Możliwe, że pewne šwiatlo 
na tą całą sprawę, wysoce romanłyczną 
wedle ułarłej legendy, rzuci świeżo wy- 

szła książka barona Lafaurie pt. „Mes 

Souvenirs. La verite sur Mayerling". W 
książce tej, zaopatrzonej wstępem Ray- 
monda Recouly, baron kLafaurie, przyja- 
cie! księcia Henryka Gonzagi i wierny to- 
warzysz księcia Orleańskiego, człowiek 
spokrewniony z ówczesnym ochmistrzem 
dworu austriackiego, odbronzawia w zu- 
pełności romaniyczną legendę. Zdaniem 
jego, Vefschera była ambiiną kobietą, 
która — widząc, że jej małrymonialne 
plany rozchwiewają się, w  przystępie 
pasji chwyciła brzytwę i poraniła śmier- 
telnie arcyksięcia. W czasie walki jaka 
wywiązała się pomiędzy kochankami, arc. 
Rudolf zadusił Vetscherę po czym, ostat- 

    

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

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
ТНИЦЕРШИЯКСОО 

  

jako że domena królewska leżała w naj- 
żyźniejszej części państwa. 

Nazwa polska „Chiny”, pudobnie jak 
w innych językach, powsłała od dynastii 
Tshin (221—206 przed Chr.), której zało- 
życiel, Szi Huangti, zapoczątkował jed- 
ność i cesarstwo Chin. 

Nazwa „Kiłaj” w języku rosyjskim po- 
wsłała od nazwy plemienia Khiłanów, 
pod których panowaniem znajdowała się 
północna część Chin na przełomie XI 
i XII w. Nazwą „Kałaj” ochrzcił też Chi- 
ny słynny podróżnik Marco Polo. 

Tece šeiągnęly cugle, jeźdźcy posu 
nęli się ku rzece. Zachwiały się czer- 
wone parasole. Michał: Czernihowski 
wprowądził swój oddział do Mandżu- 
cii Otworzyła się przed nim żółta 
ściana i zamknęła się zaraz. 

Michał Czernikowski poszedł ze 
swym oddziałem na południe, w kra 
je nieznane. Odtąd wszelki ślad po 
nich zaginął. Dokąd dotarli? Co się z 
nimi stało? Odpowiedź na to mogą 
dać chyba lasy i stepy mandżurskie. 

TAJEMNICA POLSKIEJ GÓRY. 

W roku 1931 wracała z nad rzeki 
Łun—Min—Dzian w Mandżurii pols- 
ka ekspedycja naukowa, w której bra- 
li udział inż. K. Grochowski i siudent 
Instytutu Wschodniego w Charbinie 
G Sadkowski. Ekspedycja upadała ze' 
znużenia, ność się jej kończyła, 
mały ledwo się wiokły. W tych warun 
kach przewodnik Mandżur wskazał 

  

inż. Grochowskiemu daleką wyniosłą . 
górę i powiedział: 

— Góra ta zwie się Polan-Szań — 
cc znaczy Góra Polską 

Ekspedycja nie mogła już zawró- 
cić ku górze o tak niezwykłej nazwie. 

Polska Góra w Mandżurii! Wedłe wy- 
jaśnień przewodnika, nigdy tam nie 
sianęła noga europejczyka, a wobec 
znacznego oddalenia owej góry od 
wszelkich szlaków handlowych, trud 
no iest znałeźć nawet Chińczyka, któ 
ry by tam kiedyś zajrzał. 

Są tam dwie wioski zamieszkałe 
przez rodowitych Mandżurów, tak od 
ciętych od świata, że nie rozumieją- 
cych zupełnie nawet... chińszezyzny. 
I jeszcze jeden szczegół znał przewod 
zik Mandżur: dokoła tych tajemni- 
czych wiosek rosną dzikie, zdziczałe 
grusze. 

I kto wie... Kto wie, czy .. żyłach 
owych Mandżurów, zamieszkujących 
Górę Polską nie znajdziesz krwi pol- 
skiej, rozecieńczonej do niepoznaki 
krwią mongolską?. Kto wie, czy tu nie 
był kres wędrówki Michała Czerni- 
howskiego i jego oddziału? Kto wie, 
czy przed dwustu pięćdziesięciu laty 
nie siadał wiosną przed swą nędznie 
skleconą chatą awanturniczy Michał 
Czernihowski i czy przez płatki osypu 
jacych się kwiatów gruszy, nie wi- 

dział dalekiego kraju na zachodzie, 
       swąd go los odrzucił na zawsze. 

8 Po. WE Pk NOAA 

  
Skąd pochodzą nazwy Chin i Japonii 

  

kiem sił odebrał sobie życie wystrzałem | 
z rewolweru. Wersja fa została skompli- 
kowana przez barona Lafaurie z urywków 
różnych zdań, jakie zdołał od osób bę- 
dących świadkami tej tragedii usłyszeć. 
M. innymi wydobył pewne szczegóły, po 
fwierdzające ten fakf, od księcia Filipa 
Saxa-Cobourg, kłóry najwięcej o tej spra 
wie wiedział, ale nigdy nie zdradził jej 

najmniejszym słowem. Książę Filip miał 
zwyczaj niejednokrotnie powtarzać, że do 
świadczył dobrze nieomal na własnej skó 
rze co fo znaczy gdy panujący igra z ko- 
biełą obiecankami małżeńskimi. — Jakby 
nie było, pamiętniki barona Lafaurie 
wnoszą wiele nowego i ciekawego, a kto 
wie czy nie istotnego nawet materiału do 
zagadkowej historii Mayerlingu. (PIL). 
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PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA: 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
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PŁUKANIA JELIT. 

DO PICIA 
SGLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

STOSOWANIA SŁOŃCA»    
Komunikacja lotnicza Z.S.S.R. — 

Stany Ziednoczone A. P. 
Znany lofnik amerykański Berni Bal- 

chen bawił ostatnio w Moskwie celem na 
wiązania pertrakłacyj z sowieckim minister 
stwem lofnictwa w sprawie przeprowadze 

Obecna nazwa Chin — od upadku 
dynasfii mandżurskiej (1912 r.) — brzmi 

Czunghuaminkuo (czung — środek, hus— 

kwiał, min — naród, kuo — kraj), co do- 

słownie znaczy „Kraj Narodu Środka 
Kwiatu“. 

Japończycy nazywali pierwofnie swój 
kraj Jamało, od prowincji, skąd, według 
fradycji japońskiej, pochodzi ród pierw- 
szego władcy Japonii.   Chińczycy nazywali pogardliwie Ja- 
pończyków, na skutek ich małego wzrostu | 
Uo — karłami, a ich kraj Uokuo — „Kra- 
jem Karłów”. W w. VII powstała nazwa, 
istniejąca do dzisiaj Żipenkuo (żi — słoń- 
ce, pen — począłek, kuo — kraj), o 
znaczy dosłownie „Kraj Początku Słoń- 

ca”, czyli „Kraj Wschodzącego Słońca”, 
jak zwykliśmy nazywać Japonię. 

Nazwa „Japonia” po polsku, upadob- 
niając się do nazwy tego kraju w innych 
językach, powstała z południowo-chiń- 
skiej wymowy znaków „ži“ i „pen”, co 
brzmiało Jafpun lub Jappun. 

Japońska nazwa Japonii brzmi Nippon 
(lub Nihon). Chińczycy używają dla okre- 
ślenia Japonii, oprócz nazwy Żipen, rów- 
mież nazwy Tungjang (fung — wschód, 
jang — ocean), co oznacza (Kraj) na 
wschód od Oceanu”. 

m. d. 
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Z książek pochodzi 
Inteligencja narodu. 

4. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wlino, Jagłellońska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wykór książek 

> Nowości, kłasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w obcych językach 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne   YYYYYYYYYTYYYYYYTYYYTYYYYYYYTYYYYYTYYYTYYYY 

nia słałej komunikacji powietrznej mię- 
dzy ZSSR a Słanami Zjednoczonymi. 
Rząd sowiecki rozważa obecnie 4 możli- 
wości nawiązania komunikacji lotniczej: 
jedna linia prowadzić ma poprzez Norwe 
gię i Islandię do New Yorku, dwie frasy 
przechodzić będą ponad biegunem pół- 
nocnym, czwarły zaś trakt komunikacji po 
wielrznej prowadzić ma przez Wschodnią 
Syberię do San Francisco. Rząd sowiecki 
zamierza uruchomić komunikację lolniczą 

ze Słanami bez współudziału państw ob- 
cych. Otwarcie słałej komunikacji naslą- 
pić ma w ciągu najbliższych dwóch laf. 

Odkrycie ciekawej rzeźby 
w Żaraowcu 

PUCK (Pat) — W kościele parafial- 
nym w Żarnowcu na wybrzeżu polskim, 
za jednym z ołtarzy odkryta została nie- 
zwykle cenna i ciekawa rzeźba piety go- 
fyckiej z 14 stulecia. Rzeźbę znano jako 
twarz Madonny, gdyż reszta rzeźby była 

zakryta. Od dwusłu lat piefa nie była od- 
słaniana, a rzeżbę zaliczano do słynnych 
Madenn kaszubskich. Cała figura wskazu- 
je delikatną snycerską robołę. Twarz Ma- 
donny odznacza się wyjąikowym wdzię- 
kiem, oblicze zaś Chrystusa jest przepię- 
kne. Zabyfek wydobyty z ołtarza, okazał 
się mocno nadżarty przez czas, a drzewo 
zmurszałe. Pozoslanie on poddany resłau 
racji pod kierunkiem konserwałorów. 

Berlin w cyfrach 
BERLIN (Pat) — W fych dniach Ber- 

lin obchodzi 700-lecie istnienia. Prasa ber 

lińska ogłasza już artykuły dotyczące hi- 

słorii miasła, jego rozwoju i obecnego 

słanu. Warto zacytować kilka cyfr z dzi- 
siejszego Berlina: 

Obszar miasta wynosi 88.000 ha, z cze 

goa na parki przypada 2.180 ha, czyli 2,5 
proc. Miasfo liczy 4.227.200 mieszkań- 
ców, 1,4 miliona mieszkań, 4,419 km u- 
lic, 91.000 lałarń gazowych, 22.000 ele- 
kirycznych, 171.000 samochodów, z czego 
81.700 osobowych, frzy tysiące dorożek 
samochodowych i 44 dorożki konne, 10 
tys. garaży, 13.440 różnych resłauracyj, 1 
milion słuchaczy radiowych, 30 łeairów, 
400 kin itd.   

scowości, a znajdujących się w akfach 
puckich wspomniana jest Łysa Góra. Jest 
to wzgórze, które dziś zatraciło już swą 
dawną nazwę. W roku 1600 na wzgórzu 
łym odbywał się sąd, jak notują zapiski, 
nad czarownicą Anną Parchoń, względnie 
Parchem (to ostałnie nazwisko występuje 
jeszcze w Swarzewie). Rzekoma czarow- 
nica miała zeznać, że urządzała wesele 
czarownic na wzgórzu, że obcowała z 
diabłem, który zjawiał się w postaci zwie- 
rzęcia, najczęściej kozła. Sąd ławniczy 
w Pucku skazał „czarownicę” na „spale- 
nie na wolnym ogniu” i ło na Łysej Gó- 
rze. Drugi wyrok na czarownicę na wy- 
brzeżu polskim nofowany jest z czasów 
nowszych w Chałupach na Helu, gdzie w 
pierwszej połowie 19 stulecia utopiona 
zosłała niejaka Ceynowa. Sprawcy uto- 
pier' skazani zosłali przez sąd pruski na 
kilkuletnie więzienie, jeden z nich przed 
niedawnym czasem jako ostatni zmarł. 

26.000 ludzi ofiarą 
irap'eżników 

Wykazy słatystyczne rządu Indii bry- 
fyjskich zawierają rubrykę wypadków po- . 
żarcia ludzi przez drapieżne zwierzęta, 
Liczba ofiar za rok ubiegły jest niemała, 
gdyż wynosi 26.000 osób. Najwięcej wy” 
padków śmierci soowodowało ukąszenie 
jadowiłej kobry, ofiarą tygrysów padło 
1,046 osób, lampartów — 849 osób, wil- 
ków — 344, hien — 64. Ze zwierząt do- 
mowych padło ofiar kłów i pazurów ty 
grysów 30.000 sztuk, lampariów — 28.211, 
wilków — 5.000, hien — 2000 sztuk. 

METRONO 

„Królowa... OKonów* 

  

Pani Bea Wesastierna, zw. Królową oko: 
pów Finlandii, jes! pierwszą kobietą, która 
podczas międzynarodowych mieszanych 
mistrzostw świałowych w strzelaniu zdo- 

była misirzostwo świata i złoty medal 
zwycięzcy. 

Pamięci poszukiwaczy złota 

  
   W Waeszyngionie  zoslanie 

pomnik dla uczczeni: pam.ęci pionierów 

poszukiwaczy złola, którzy w czasie zlo- 

tej gorączki zginęii na przesirzeniach zla 

łodajnej Kłondyki. 113 zdjęciu twórce pra 
jektu obok modelu przyszłego pomnika



Grodno bez... komitetu rozbudowy 
Grodno, jak wszystkie miasta 

na rubieżach, ogromnie odczuwa brak 

kredytu budowlanego. W roku bieżą- 

cym z funduszu Banku Gospodarstwa 
Krajowego przydziełono Grodnu na 
cele budownictwa mieszkaniowego 
zaledwie 80.000 zł. 

Oczywiście kandydatów na zaciąg 
nięcie pożyczek znalazło się wielu, 
jecz — o dziwo! — w grodzie Batore- 
go nie ma komu decydować o ich po- 
dziale. Jest to zapewne jedyne miasto 
w Polsce, które w okre ie lata 1937 r. 
sie posiadało komitetu rozbudowy! 

<Kanadyjczycy będą p'li z naszych szklanek 
Ziemie Północno - Wschodnie mają 

obecnie widoki zwiększenia swego eks- 
porłu do Kanady. Mimo istnienia w Ka- 
nadzie rodzimego przemysłu i mimo są- 
siedztwa Słanów Zjednoczonych — w 
niektórych dziedzinach przemysł nasz ma 
możliwości ekspansji na rynek kanadyj- 
ski. Dotyczy to przede wszysikim szkła, 
kfóre już zaczęło sobie na rynku kana- 
dyjskim torować drogę. Obecnie są prze- 
prowadzane starania, by nasz eksport 
szkła do Kanady powiększyć. 

Również są przeprowadzane starania, 
by skierować do Kanady ekspori wyro- 
bów gumowych. Niestety w tej dziedzinie 
jest to sprawa frudniejsza, gdyż na fym 
polu konkurencja Słanów Zjednoczonych 
jest bardzo silna. Pewne widoki powo- 
dzenia mogą mieć jednak w Kanadzie 
śniegowce damskie i wyroby gumowe 
łechniczne jak np. węże. 

Oczywiście, ruchliwe rękawicznictwo 
również nie zaniedbuje rynku kanadyj- 
skiego. Poszły już łam nasze cenniki i 

        

  

  

Wiele przemawia za tym, że w bie 
żącym sezonie budowlanym nawei 
tak nieznaczny kredyt nie zostanie 
całkowicie zużyty. I to z tego wyłącz 

nie powodu, że czynniki miejskie nie 

„zdążyły* skompletować na czas ko- 
mitetu rozbudowj... 

Wśród obywateli, wznoszących no 
we domy, a zmuszonych dziś zacią- 
gać na ich wykończenie wysokie po- 
życzki na lichwiarskie procenty — 
st.n ten wywołuje zrozumiałe rozgo- 
ryczenie. 

wzory i można mieć nadzieję, że damy 

kanadyjskie będą nie tylko piły z na- 

szych szklanek, nosiły nasze śniegowce, 

lecz również będą praradować w na- 

szych rękawiczkach. 

Mają być również wysłane do Kana- 
dy próbki dykły. 

Ponadto rynek kanadyjski można rów- 
nież zainteresować eksporłiem grzybów 

suszonych. Trudność w zwiększeniu eks- 

porlu do Kanady w fej dziedzinie polega | 

na fym, że w Kanadzie brak specjalnych 

firm hurtowych, imporlujących grzyby su 

szone. Obsłużenie zaś dużej ilości drob- 
nych odbiorców, którzy rekrułują się prze 
ważnie ze sklepów defalicznych jest nie 
zmie”nie uciążliwe i nie daje gwarancji 

opanowania całego rynku. Zwiększenie 

dołychczasowego eksporfu dałoby się 

uzyskać przez wyszukanie odpowiedniej 

hurtowej firmy imporfowej, kióraby spec- 

jalnie zajęła się rozpowszechnianiem ie-   go artykulu w Kanadzie. 

„KURJER WILENSKI“ 11 VIII 1937 

Dr. Jėzef Tichyw W Inie 
W Wilnie bawi obecnie przybyły 

specjalnie dla pracy w Archiwum i Biblio 
łece Wileńskiego Synodu Ewangelicko- 
Reformowanego nad dziejami reformacji 
w Polsce dr Józef Tichy, asystent znako- 
miłego profesora Bidlo w Pradze 
Czeskiej. 

Wilno coraz więcej jest odwiedzane 

przez uczonych zagranicznych dzięki 
uporządkowaniu i udostępnieniu zbiorów 
Wileńskiego Synodu. 
EEEE ZERO RZECZE TE EEERCNEA 

   
   

NADAJE CERZĘ PANI ŚWIE- 
;| żość I! POWAB MRODOŚCI. 

JEST ON NAJPEWNIEJSZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM 
URODY I POWODZENIA. 

  

      

„Potop“ S enkiewiCza 

po Liiewsku 
W najbliższym czasie ma ukazać się 

na Litwie tłumaczenie Sienkiewiczowskie 

go „Połopu”, w tłumaczeniu litewskim. 
Dzieło polskie tłumaczy Józef Suziedelis, 
kióry m. in. przefłumaczył już i wydał 

swego czasu Sienkiewiczowskie „Ogniem 

i Mieczem”. : 

  

Sport w kilku wierszach 
Mistrzowskie tytuły Norwegii w pływa- 

hiu zdobyli: 
100 m. dowolnym — Tandberg 1:02,4 min. 

100 m. grzbietowym — Per Jansen 

J:144 min, 
200 m. klasycznym — Normann 2:54,6 m. 

400 m. dowolnym — Tandberg 5:16,2 m 

1500 m. dowolnym — Grosefh 21:18,6 m. 
y- nowy rekord krajowy. 

100 m. dowolnym pań — Petlersen — 

1:11,8 min. 
=400 m. dowolnym — Peltersen 5:50,4 m 

100 m. grzbietowym pań — Nielsen — 

1:25,5 min. — nowy rekord krajowy. 

200 m. klasycznym — Nielsen 3:16,7 m. 

+ 16 

Na zawodach lekkoatletycznych w Am- 

3terdamie padły nast. ciekawsze wyniki: 

200 m. — 1) Osendar 21,7, 2) Haenni 

21,9 sek. 

100 m. — 1) Osendarp 10,6 sek., 2) Hol- 

mes 10,7 sek. 

400 m. — 1) Brown 48, sek. ь 

1560 m. — 1) Wrght 3:57,1 min. 

110 m. płotki — Finlay 14,6 sek. 

+ Ak   

W finale gry pojedyńczej panów o mię- 

dzynarodowe mistrzostwo Niemiec Henkel 

| gowa Mac Gratha po zaciętej walce w 

-cju setach — 1:6, 6:3, 8:6, 3:6, 6:1. 

W grze podwójnej pań para duńsko— 

holenderska Sperling—Couquerque pokonały 

parę De la Valdenc — Zehden 6:2, 6:1. 

* 4 o B 

Znany pływak francuski Cortonnet usta- 

nowił nowy rekord świata w pływaniu na 

100 m. siylem klasycznym, mając wynik 

1.09.8 min. 

Poprzedni rekord należał do Amerykani- 

v2 Migginsa i wynosił 1:10 min. 

, Angla będzie organizatorem turnieju 
*DEpongowego o mistrzostwo świala na rok 
938, w dniach 24—29 stycznia. 

* * 

w uzupełnieniu naszej informacji 0 ZWY- 
eięstwie Niemiec nad reprezentacją lekko- 

aiietyczną Francji w Monachium, notujemy 

ciekawsze wyniki: я 

100 m. — Borchmeyer 10,5 sek. 

200 m. — Jiornberger i Neckerman po 

21.9 sek. 

400 m. — Linnhiff (Niemcy) 48,8 sek. 

800 m. — Harbig (N.) 1:51,4 min. 

1500 m. — Stadker (N.) 3:58 min. 

5000 m. — Syring (NJ 15:07,2 min 

110 m. płotki — Wegner (N.) 15 sek. 

| Wzwyż — Weinkótz 2 mir. — rekord Nie 
miec. = 

    

2 dal — Long (N) 742 cm. 
"yezka — Vintousky (Fr.) 390 cm. 
Kula — Wóllke (N.). 15,35 mtr. 
R Schroder. (N.) 48.55 m. 

X100 m. — Niemcy 41 2) Francja 
42,8 sek. it . 

4X400 m. — Nieme i : У З:14,4 пив., ) Рт: 
<ja 5:16.8 min. 5 

* ® * 
Doroczne zawody samochodowe o „wiel- 

ką nagrodę Monaco" odbyły się przy udał 
16 zawodników. Stały one pod znakiem k 

cji у niemieckimi ekipami 
des i Autounion. Zwyciężyli kierowcy 

i Mercedes: 1) Brauschitsch przejechał 
9 godzin, śred- 

pomiędzy 

  

    e 

    

106 okrążeń w czasie 3:07   

nia szybkość 101,8 km/godz., 2) Caraciola, | 

3: Kaulz — wszyscy na Mercedes. 

Dalsze dwa miejsca zajęli również Niem- 

cy — 4) Rosemeyer na Autounion, 5) Zehen- 

r na Mercedes. Dalsze cztery miejsea za- 

  

   

  

jęli zawodnicy włoscy na maszynach Alfa- 

Ronco 

  

Zakończone zostały w Hamburgu między- 

narodowe mistrzostwa tenisowe Niemiec. 

W grze mieszanej zwyciężyła para Horn 

—Denker, bijąc w finale psrę Sperling — 

Farquarsen 2:6, 10:8, 6:2. 

W grze podwójnej panów wygrali Ausl- 

ralijczycy Crawford — Me Grath, bijąc w 

finale angielską parę Butler — Wiłde 5:7, 

6:4, 2:6, 6:4, 6:3. 

W Wiednia w obecności 3000 widzów 

cdbył się międzypaństwowy mecz lekkoat- 

letyczny Austria — Czechosłowacja. Wygra- 

ła reprezentacja Austrii w stosunku 77:51 

pkt 

W zawodach padły dwa rowe rekordy 

państwowe: Hosek ustanowił nowy rekord 

Czechosłowacji na 1500 m. wyniikem 3:59,2 

min., a nadto padł rekord Austrii w biegu 

na 5 km. — 15:19 min. 

Spośród innych wyników na uwagę za- 

sługuje wynik Prokscha (Austria) w skoku 

o tyczee — 4 m. 

ж * * : 

W finale międzynarodowego turnieju te- 

niscwego zawodowców, zorganizowanego w 

ramach Wystawy Światowej w Paryżu, Niis- 

s'ein pokonał Tildena 6:2, 7:5, 6:0. 

* % ® 

Amerykańscy lekkoatleci 

Karlstad. Wyniki notujemy: 

100 m. — Walker (USĄ) 10,6 sek. 2) Dabl 

gren (Szwecja) 10,8 sek. 

400 m. — 1) Maltot (USA) 49 sek., 2) Wa- 

cherfeldt (Szw.) 49,7 sek. 

800 m. — 1) Bush (USA) 1:54 min., 2) Lan 

zi (WŁ) 1:54,4 min. 

1500 m. 1) San Romani (USA) 4:03 min. 

110 m. płotki — 1) Stealey (USA) 15 sek.. 

2: Caldana (WL) 15,4 sek. 

Dysk — Levy (USA) 48,06 m. 

Wzwyž — Walker (USA) 202 cm. 

Tyczka — Warmerda (USA) 410 cm. 
Sztafeta szwedzka — USA 1:56,8 min., 

2) reprezentacja Europy 1:59,4 min. 

startowali w 

W mistrzosiwach łekkoatlelycznych Fin- 

landii padły następujące wyniki: 

800 m. — 1) Penssa 1:54 min., 2) Teileri 
1:54, 7 min. 

3000 m. — 1) Tuominen 9:16,6 min., 2) 

Lindblad 9:16,6 min. 

Młot — 1) Heino 51,55 m. 

. Wzwyž — I) Kolkas — 15 

lina 190 cm. 

200 m. płotki — 1) Storskrub 25,9 sek. 

100 m. — 1) Tammisto 10,7 sek. 

* * # 

W niedzielę odbyly się zawody z karabi- 

na dowoln. na 309 m. o puchar Argentyny 

w ramach strzeleckich mistrzostw świata. 

Tytuł mistrzowski w tej konkurencji zdo- 

była drużyna Estonii — 5526 pkt. ustanawia 

jąc nowy rekord Świata, 2) Finlandia — 

5193 pkt., 3) Szwajcaria — 5481 pkt., 4) Szwe 

cja 5447 pkt. 5) Norwegia 5342 pkt. 

  

cm., 2) Ka-   Drużyna polska w konkursie tym udziału 

nie brała. Indywidualnie najlepszy wynik 

uzyskał Kivistik (Estonia) 1124 pkt, 2) kpt. 

Elo (Finlandia) 1121 pkt, 3) Estończyk Lo- 

kztor 1113 pkt. 

Z okazji zakończenia świałowych mist- 

rzostw strzeleckich poseł R. P. p. Sokolnieki 

podejmował w niedzielę obiadem przedstawi 

celi fińskiego komitetu organizacyjnego 

sirzelcek. mistrzostw świata, członków Towa 

rzystwa Fińsko-Poh 

    

iego oraz ekipę polską. 

  

Zakończone zostały. w. Wyborgu lekkoat- 

letyczne mistrzostwa Finlandii. 

W rziicie dyskiem tytuł zdobył Kotkas— 

48.94 m., w skoku o tyczce — Reinikka — 

385 cm. w biegu na 10 km. — Salminen 

30:49,3 min., w rzucie oszczepem — Nikka- 

ren 74,38 m przed Jirvinnem — 73,01 m. 

    

* 

Na zawodacii lekkoatletycznych w Buda- 

peszeie padły dwa nowe rekordy Węgier, a 

mienowicie: 

1500 m. — Miklos Szabo 3:51.8 min. 

Озхехер — Josef Varszegi 70.22 m. 

Dobry wynik na 100 m. uzyskał Gyenes— 

10,4 sek. 

welcome 
Anglicy na wodach Wileńszczyzny, to 

brzmi prawie tak samo jak wiłnianie w Af- 

ryce. Trzech rosłych jak dębów studentów 

i pięć krępych o jasnych włosach nauczy- 

ciclek angielskich zorganizowało spływ kaja- 

kcwy z Ignalina do Wilna, wybierając jed- 

ną z najplękniejsy tras wodnych Wiłeńsz- 

czyzny. 

Rzecz dziwna, prawie nie do uwierzenia 

—grupka tych młodych ludzi, przybyła z 

kraju najbardziej może usportowionego na 

świecie jakim jest Anglia a nie umiała jeź- 

dzić kajakami. 

Wycieezkę prowadzili członkowie Wileń- 

skiego Towarzystwa Wioślarskiego: państwo 

Buczyńscy, Jabłonowski i Tomke, który był 

tłumaczem. 

Pierwszego dnia kajakowicze mieli nie 

lada przygodę, bo dostali się na teren Lil- 

wy i kto wie czy z tej wizyty nie wynik'by 

jekiś poważniejszy konflikt polityczny, gdy- 

by w porę nie uprzedził naszych ka- 

jakowiczów przygodny pasluszek, że płyną 

w stronę Litwy : 

Na jeziorze Dryngis zabłądzić jest rze- 

czywiście łatwo, bo wody jeziora są zaroś- 

nięte gęstym sitowiem, a na domiar złego 

zapadał zmrok i nadciągała gwałtowna фи- 

rza. Na tych to wodach pierwszy raz za- 

trzepotały małe chorągiewki W. Brytanii 

i pierwszy raz rozległa się mowa angielskie- 

go języka. Wilano ich pozčrowieniem wel- 

come. Witano odegraniem bysmnu angielskie 

go i serdecznością, o której nie trzeba chy- 

  

ba wspominać. 

Anglicy są zachwyceni pięknem krajob- 

razu. Z entuzjazmem odzywają się o Żej- 

mianie, którą zwiedzili i o malowniczych 

brzegach Wilii. 

Będą oni mieli sporo wspomnień. Pierw- 

szy raz w życiu spali na sianie i pierwszy 

raz w życiu grali w piłkę siatkową. Trudno 

jest temu uwierzyć, ale tak jest. Z siatków= 

ką sianem i kajakami zapoznali się oni do- 

piero tu u nas na Wileńszczyźnie, a przecież 

      

  

  

5 —— 

Ci, co reprezentowali Wilno w marszu 

„Szlakiem 
W marszu „Szlakiem Kadrówki* Wi- | 

leńszczyznę reprezenfowała drużyna Od- | 

działu Zw. Strz. Dziewieniszki z pow. 

oszmiańskiego. Uczestnicy, chłopcy ze 

wsi, niektórzy po raz pierwszy odbyli po- 

dróż pociągiem. Z tym większą satysak- 

cją należy się odnieść do łego pairolu z 

uznaniem, gdy wiemy, że zdobycie 10 

miejsca na 38 innych pafroli jest niewąt- 

pliwie dużym sukcesem. Przewódca od- 

działu Mironowicz, sł. opiekun patrolu 

mówi, że jego patrol nie miał nigdy tre- 

ningu i że sukcesu tego się nie spodzie- 

wał. * ; 
Patrol Wileńszczyzny miał odcinek Kra 

ków — Kielce, czyli 127 km. Jak już zaz- 

naczyliśmy zajął on 10 miejsce w kl. II A, 

zdobywając ogólną ilość punktów 633,50. 

Oto nazwiska 9 zwycięzców junaków i 

strzelców: Żamejć Fr. pluł. podch. rez. I 

dowódca patrolu, Bufrym Zygm., Gajdis 

Zaniepokojenie Kin 
Ministerstwo Spraw  Wewnetrznych 

opracowuje ważną | aktualną sprawę 

rozporządzenia o budowie kinematogra- 
fów. Wiemy z własnego doświadczenia 

dobrze, jak bardzo fakie rozporządzenie 

jest ak!ualne. Projekt ten wywołał jednak 

zaniepokojenie wśród właścicieli kinema- 

łograłfów w małych miasteczkach, walczą 

cych zreszłą z dużymi frudnościami. Nie 

będą oni w słanie zasłosować się do 

wszystkich wymogów  projektowanego 

rozporządzenia. Ci właściciele małych kin 

prowincjonalnych domagają się m. in. 

uwzględnienia w projekiowanym rozpo 

Sms A LRT 

  

  

Tommy Farr 

  

  

Angielski bokser, który spotka się 26-90 
sierpnia ze stynnym Louisem  sfologra- 
fowany ze swym rywalem u lekarza New- 

Jorskiej Komisji Bokserskiej. 

wszyscy oni są młodzi i wysportowani. 

Popisywali się gimnastyką. Imponowali 

wszystkim pływaniem i nurkowaniem. Pod 

tym względem bili wszystkie rekordy tury 

stycznie, a gdy kajaki zbliżać się zaczęły do 

pieszczystych brzegów to nie można było 

z plaży spędzić rozleniwionych słońcem po- 

wolnych Anglików, którzy nigdy nie śpieszy- 

li, a zawsze byli wszędzie na czas. 

   

Ogółem przewiosłowano 160 klm. 

cieczka trwała niepełnych 6 dni. 

Wy: 

Wspaniałe przyjęcia zorganizcwano im 

między innymi w  Kołtynianach, Nowych 

Święcianach, Nowiczach, Parczewie, no i na 

przystani Wileńskiego Towarzystwa Wioś- 

larskiego w Wilnie na zakończenie w 

cieczki. 

  

Do przygód wycieczkowych zaliczyć moż 

na również zgubienie, a raczej zatopienie 

aparatu fotograficznego. Nurkowanie przy- 

dało się Anglikom, bo Leica została wyciąg- 

nięta, a fryzjer święciański aparatem do 

suszenia włosów „przywrócił do przytoni- 

ności topielca*. Aparat zaczął działać. Ogó- 
žem Anglicy z Wileńszczyzny wywiozą za- 

pewne tyle zdjęć, ile Japończycy wywieźli 

z Olimpiady Berlińskiej. fotografując wszys 

tko, co sę tylko dało: twarze, domy, mosty, 

kościoły, wodę, chmury i kajaki. 

Zgrzeszyliby sympatyczni Anglicy, żeby 
bedąc w Wilnie nie wpadli na kilka godzin 

do Trok. Zawiezieni zostali do Żodziszek, 

gdzie byli gośćmi państwa Buczyń h i Li- 

gi Morskiej i Kołonialnej w Trokach. 

  

Te panie nauczycielki szkół angielskich 

opowiadać będą niewątpliwie po powrocie 

do swej ojczyzny o naszych zwyczajach i o 

pięknych. szlakach turystycznych, a jeżeli 

opowiadania ich będą ciekawe i lak piękne 

jak piękne są nasze wody, to trzeba spo- 

dziewać się, że zaczną częście" nas odwio- 

Gzać coraz liczniejsze zastępy turystów z 

pod szeroko rozwianej flagi Wielkiej Bry- 

imie z roku ubnegłego. 

  
tani, M2 

Kadrówki" 
Br., Kuklis Br., Staniul Jan, Kuklis Jan, Ku 
czyński Wł., Marcinkiewicz Bol., i Kuklis 

Stan. 
Jedyną pieniężną nagrodę w wysoko 

ści 200 zł oraz dyplom otrzymał patrol 
„wileńczuków”. Tak wiłano na półmet- 
kach i metach naszych przedstawicieli 
obrzucając ich kwiałami, które wiozą na 
pamiątkę do domu. Brawo Wilnol Niech 
żyje Wilnol — krzyczała gromko publi- 
czność, Pieniądze uzyskane jako nagroda 
1 Banku Polskiego zostały przekazane po 
dokręgowi na zakup wieczystej nagrody. 

Wieczysta nagroda uwieczni nazwiska 
pierwszego patrolu, który po raz pierwszy 
reprezentował Wilno w marszu „Szlakiem 
Kadrówki”, zdobywając pierwszą nagrodę 
dla Wileńszczyzny. 

Dodać należy, że zwycięzcy mieli czas 
na zwiedzenie Krakowa i Warszawy oraz 
cenniejszych zabytków obu stolic. 

prowincjonalnych 
rządzeniu kin najniższej kategorii, mie- 

szczących do 250 widzów. Wysuwają rów 

nież ciekawy projeki uwzględnienia w roz 

porządzeniu artykułu o  przedsiębiorst 

wach kinowych. na wolnym powietrzu. 

Nie frzeba mówić, jak chętnie publicz- 

ność powiłałaby powstanie przedsię- 

biorstw kinowych, wyświetlających filmy 

w sezonie letnim nie. w dusznych salach, 
lecz w prowizorycznych budynkach w 

ogrodach. 

BET DIT KITAL 

Zmiana opzkowania 

proszków z kogutk'em 
Niniejszym zawiadamiamy Sz, Odbiorców 

proszków „Migrene - Nerwosin* z KOGUT. 

KIEM, że chcąc Im dać takowe w wykonaniu 

najbardziej higienicznym, bez dotyku rąk 

ludzkich, a całkowicie wytworzonych me- 

chanicznie. STOPNIOWO wprowadzamy 

proszki te w nowym opakowaniu w toreb- 

kach higienicznych. 

Obecnie znajdują się w sprzedaży prosz- 

ki z KOGUTKIEM w dotychczasowym opa- 

kowaniu i NOWE W TOREBKACH. 

Uprzejmie prosimy o odnoszenie się z 

ZUPEŁNYM ZAUFANIEM do nowego ора- 

kewania (W TOREBKACH). gdyż skład pro- 

szków NIETULEGŁ ZMIAN Po zużycia 

starego opakowania proszki „Migreno-Ner- 

wosin“ z KOGUTKIEM będą wytwarzane 

TYLKO w higienicznych TOREBKACH. 

Mokotowska Fzbr. Chem.-Farm. 

Adolš Gąsecki 1 Synowie $ A. 

w Warszawi > 

KOPCE UTI TIA 

"Wzmeženie akcli 

egrekucylne] 
Dowiadujemy się, iż w najbliższym czasie 

mają być wydane zarządzenia w sprawie 

wzrowienia ekzekucji skarbowej w tych wy- 

padkach, w których zostanie stwierdzona zła 

wola płatnika. Nastąpi to po przeprowadze- 

niu wszelkich skreśleń i umorzeń z urzędu. 

Nowa akcja egzekucyjna ma na celu osią- 

gnięce tych należności, które od dłuższego 

czasu nie są płacone. Egzekucja będzie do- 

krnana na podstawie nowych przepisów eR- 

zekucy jnych. 

pobre zbiory na siemie 

In'ane 
Już się ukazało na rynku siemie Inia 

ne z nowych zbiorėw. Jakość jego jest 

bardzo dobra i o wiele przewyższa sie 

Cena, jaką do- 

fychczas uzyskują rolnicy wynosi ponad 

30 zł. za 100 kg. 

Spodziewana jest dalsza 

   

  

      

  

zwyżka cen. 

rr 
(EEST SSSR 

KLAWIOL sšziški 
i ii 

“° Uczmy się latać 
Szkoła Szybowcowa Wileńskiege 

Okręgu Kolejowego LOPP w Auksztagi- 

rach podaje do wiadomości, iż przyjmu” 

je zgłoszenia na 3-ci turnus (od 2X 

do 30.IX rb.). 
W zakres Szkoły wchodzi: 

1) szkolenie pilotów kat. Ai B 

1) freningi dla pilotów kai. B 

3) praklyki instruktosskie. 

Koszt wyżywienia i zakwaterowania 

wynosi 1 zł dziennie opłała za szkole 

nie 20 zł. 

Członkowie Wil. Okr. Kol. i Wojew 

LOPP penoszą tylko koszta szkolenia 

(20 zł). 
Przyjmuje zgłoszenia i udziela wszel 

kich informacyj: 

1) Wileński Okrąg Kol LOPP, Wilno 

Słowackiego 14, 

2) Szkoła Szybowcowa Wil, Okr. Kol 

LOPP w Aukszłagirach. 

Przy zapylaniach pišmiennych naležį 

algłączyć 25 gr znaczek na odpowiedź 

  
  

         



Mamy ich dużo, bardzo dużo, tak 
w mieście, jak i na wsi, szczególnie w 
pbecnym sezonie. Oto parę obrazków 

ilustrujących słan rzeczy. 

; Ё 

Do lasu wpada gromadka młodzieży. 
Chłopcy wycinają sobie kije z równiutkiej 
gładkiej orzeszyny. Wybierają oczywiście 
go najlepsze krzaki, łamiąc i niszcząc 
mniej gładkie gałęzie. Przy tym spostrze- 
gają orzechy. Próbują. Ziarnka jeszcze 
małe, miękkie, wodniste. Ale nie zrażają 
się fym i zaczynają wypychać młodymi 
orzechami kieszenie. Jeden z chłopców 
zwraca uwagę, że szkoda obrywać sko- 
ro są niedojrzałe, lepiej już przyjść za 
parę tygodni. 

— „Głupi—odpowiadają koledzy—za 
parę tygodni nic już nie znajdziesz”. | da 
lej niszczą owoce. 

Dzisiaj, mimo że orzechy nie są jesz- 
cze zupełnie dojrzałe, w lasach podmiej- 
skich nie ma już prawie ani jednego. 
Najwięcej plądrują wieśniacy. | Zbierają 
do worków i koszy nie tylko dla siebie, 
iecz i na sprzedaż, bacząc oczywiście, by 
nikt ich na tym nie złapał. Zresztą, często 
gajowi im pomagają, byleby leśniczy nie 
widział. Szklanka takich orzechów kosztu 
je u wieśniaczki od 5 do 10 gr. 

m. 
Ulicą idzie „taki sobie” chłopiec, dość 

rzyzwoicie ubrany. Widzi nad chodni- 
klem zwisającą jabłoń. Ogląda się do- 
koła, chwyta parę kamieni i ciska w zie- 
one jabłka. Włem nadchodzi właściciel 
Ogrodu i zwraca uwagę, że to jest kra- 
dzież i psucie jabłoni. Chłopiec oburza 
$lę i odchodzi, zapowiadając zemstę, bo 
Jego fafuś pracuje w urzędzie... 

HI. 

_Najwięcej wszakże szkody wyrządzają 
podmiejscy i wiejscy „żuliki”, Zbierze się 
e fakich łobuzów, uzbroi się w kije, 

kamienie i idzie „na wyprawę”. Ślady 
ich widać po fym w ogrodzie po obła- 
manych gałęziach, liściach i kijach, po- 
żosłałych na drzewach, 

Ciekawe jest pod względem psycho- 
logicznym, że tak! kilkunastoleini urwis 
fradko kiedy przyjmie owoce propono- 
wane mu dobrowolnie. Najczęściej od- 

rzuca „jalmužnę“, woli sam sobie zerwać. 
A gdy właściciel. lub właścicielka poskar- 
%у się jego rodzicom, nieraz usłyszy taką 
odpowiedź: „Of, wielka bieda, coby to 
było, żeby mój syn nia pożywił się ko- 
= cudzych sadów. Słarczy jeszcze dla 
as. 

Iv. 

Dla biednych ludzi owoce są luksu- 
3em. Na wsi, gdzie kwestia własności by 
a często problematyczna, kradzież owo 
ów |Jest zjawiskiem normalnym i nału- 

ralnym. Toteż większa ogrody owocowe 
pilnie są słrzeżone już od miesiąca lipca. 
A Jednak i tak kradną. Nie ochronią ich 
ani parkany, ani psy, ani uzbrojeni 
stróże. 

„ Olo jeden z licznych wypadków ekspa 
dy domorosłych korsarzy, 

Kilkunastu wiejskich młodzieńców w 
wieku od lat 18 do 30 wyruszyło w nocy 
po jabłka i gruszki do 2-hektarowego sa- 
du pobliskiego majątku, wydzierżawione- 
go przez handlarzy owoców. Sad ogro- 
dzony jest wysokim częstokołem Pilnują 
go dwaj Żydzi i duży pies, Gdy się wieś- 
niacy zbliżyli, pies zaczął szczekać i rzu- 
сН się w ich stronę, Wówczas złodzieje 
rozbiegli się naokoło sadu; pozostało 
Awóch. Pies zaczął skakać i ujadać. Obu- 

  

  

  

dzeni stróże, nie wiedząc co, kto i gdzie | 
stali jakiś czas pociemku zdezorientowani 
Naraz słyszą, że w północnej stronie sa- 
du, tuż przy płocie ktoś trzęsie drzewo. 
Biegną więc w tamtą stronę z kijami w 
garści; pies leci przed nimi.  Skradają 
się pod same drzewo, rozłożysią gruszę, 
aby „żywcem" złapać złodzieja, świecąc 

latarką i wołając: Złaź! Jednakże nikt 
nie złazi i jakoś nikogo nie mogą do- 
strzec. Kręcą się więc gorączkowo doko- 
ła gruszy, podpatrują w górę, zasłaniając 
głowę przed uderzeniami spadających 
gruszek, krzyczą, grożą i nic. Nagle zło- 
dziej przestał trząść gruszę; czekają aż 
zlezie, ale wciąż nie mogą go dostrzec. 
Po chwili zaszeleściła w pobliżu jabłoń, 
posypały się na ziemię jabłka. Wówczas 

  

Przedszkole | elektrownia 
Odbyła się przed kilku dniami w lo- 

kalu „Schroniska Szkolnego” Wieczorni- 
ca, zorganizowana przez ZPOK oddział 
w Kobylniku, Wesołą zabawę, która zgro 
„madziła tłumy młodzieży okolicznej, uroz 
maicały nader udatne występy. Wzięli w 
nich udział goście, bawiący nad Naro- 
czem, a mianowicie: 1) harcerze 27-ej dru 
żyny warszawskiej (chór pod batutą dru 
ha Stanisława Rodkiewicza), 2) monologi 
Wiecha, wspaniale wykonane przez Zyg- 
munła Sójkę, 3) popisy doskonałego chó 
ru i orkiestry amatorskiej z Kobylnika, 4) 
świetne deklamacje p. Wł. Błażewicza z 
Kobylnika, 5) tańce regionalne i inne, 
wykonane przez dziewczęta z okolic Ko 
bylnika i młodzież z Ligi Morskiej. 

Czysty dochód w sumie 151 zł i 73 gr 
został przeznaczony na potrzeby przed- 
szkola w Kobylniku, prowadzonego przez 
ZPOK od 7-miu lat. 

P. Starošcinie oraz p. Z. Dubowskiej, 
p. Kierownikowi Schr. Szkol. za bezinte- 
resowne udzielenie lokalu, Paniom z Ko- 
mitetu, wszystkim uczestnikom popisów 
należą się od widzów słowa szczerego 
uznania | wdzięczności. 

® 

Jeżeli już mowa o Kobylnickiej gmi- 
nie, w obrębie której leży Narocz, to 
frzeba oddać sprawiedliwość, że Rada 
Gminna zdaje sobie sprawę z ogromnych 
możliwości rozwojowych gminy. W Kobyl 
niku powsłanie elektrownia, buduje się 

1 bm. w Ruskim Siole, gm. wojstom- 
skiej, w czasie bójki na zabawie został 
dotkliwie pobity I zraniony nożem Jan 
Kiezik z kolonii Ruskie Sioło przez dwóch 
chłopów. 2 bm. Kiezik udał się do szpi- 
fala wilejskiego, gdzie 7 bm zmarł. Spra 
ców pobicia, Szajewkę I Szlapę zafrzy- 
mano. 

Rzemieniem? 
28 lipca rb. w Komajach Franciszek 

Czujwid po pijanemu uderzył rzemleniem 
po głowie Małkę Grejzdorfową, powo- 
dując ciężkie uszkodzenie ciała. 

Ładna słuzb»?... 
16-letnia dziewczyna z Sajdaniszek, 

gm. mickuńskiej, zameldowała, że 1 bm. 
znalazła służbę u Wład. Wasilewskiego,   zam. w Nowej-Wilejce, który w dniu na- 
słępnym, korzystając z nieobecności żo- 
ny, kazał dziewczynie zamknąć okiennice | 
i zgwałcił ją. 
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Žydzi zorientowali się, že to podstęp 
i rzucili się do plotu, zza ktėrego dwaj 
wieśniacy pociągali lejcami za drzewa. 
Widząc, że zostali zdemaskowani, skoczy 
li do pobliskich krzaków. Żydzi natomiast 
czym prędzej pobiegli do swej budki w 
przeciwległej stronie sadu, słusznie się 
domyślając, że to tam reszła złodziei 
plądruje owoce. Lecz zanim dobiegli, 
łamci uprzedzeni gwizdem przez dwóch 
pierwszych, przerzucili przez płot kilka 
worków wyborowych gruszek i jabłek 
(przygotowanych na sprzedaż) i znikli w 
ciemnościach. Także i ci dwaj, co trzęśli, 
gdy stróże odeszli, wskoczyli do sadu, 
odwiązali od drzew lejce, pozbierali owo 
ce i — eskapada zakończona. 

Kaz. Iwanowski. 

EEE 

ogromny gmach szkoły powszechnej (la- 
tem będzie tam jeszcze jedno schronisko, 
Kobylnik leży o 3 klm od Narocza). Na 
bibliotekę gminną (1,000 tomów, 50 abo- 
nentów) Rada przeznaczyła 200 zł rocz- 
nej subwencji, 

Lepsze połączenie z Naroczem (przy- 
najmniej mała mołorówka lokalna( umoż- 
liwiła by rozbudowę m. Kobylnik (mie- 
szkania dla letników). 

Daje się zauważyć silny pęd drobno- 
mieszczaństwa do zakładania sklepów. 
Prawie połowa miejscowych sklepików to 
sklepiki polskie I białoruskie. Są i straga- 
ny włościańskie i sodowiarnia, założona 

przez wilniankę. Reprezentacyjna restau- 
racja miejscowa p. Lipnickiego jest praw 
dziwą Opatrznością gości z Narocza. 
Wreszcie wspomnieć należy o chlubie 
Kobylnika lotnisku, na którym lądowało 
w tym roku sporo maszyn. 

Pożądana jest silniejsza komasacja. Do- 
łychczas skomasowano zaledwie 130/o. 

We wrześniu, jako mniej ożywionym 
sezonie warło by zrobić nad Naroczą ja- 
kąś wielką zabawę dla przyciągnięcia tu- 
rystów. Ognie sztuczne są. wprost wyma- 
rzone w warunkach naroczańskich. 

Trzeba jeszcze dodać, że nastrój !ud- 
ności, pod wpływem zwiększonych na sku 
tek napływu turystów możliwości sprze- 
daży na miejscu produktów wsi i lasów, 
jest b. dobry. Tworzy to grunt podatny 
dla wszelkich inicjatyw. 

Spioszony koń 
w gromadzie dzieci 
8 bm. w Kraśnem pozostawiony bez 

opleki koń spłoszył się | biegnąc ulicą 
wpadł na gromadkę bawiących się dzle- 
ci. Dziecko Morducha Lewina doznało 
złamania prawego obojczyka a dwoje 
innych dzieci zdarcia naskórka. Koń na- 
leży do Bazylego Łazuka z Korsakowicz. 

Utoniecia 
2 bm. w rowie na łące utonęła 3-letnia 

Marla Sznurowówna, zam. w kol. Mirklisz 
ki, gm. hoduciskiej, pozostawiona przez 
rodziców bez opieki. 

* 

8 bm. w Galejszach, gm. brasławkiej, 
utonął w czasie kąpieli 10-letni Ambroży 
Leonow. Zwłoki wydobyto. 

ESRT PREKIŲ 

Popierajeie pierwszą w Kraju Špdl- 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

3 wileńsko-trockim.   

Strzeliła do męża z karabinu 
7 bm Joanna Wieliczkowa (zaśc. Smil- 

giniszki, gm. hoduciskiejj, będąc w sfa- | 
nie podchmlełonym, w czasie sprzeczki z 
mężem, Kazimierzem, strzeliła do niego 
z karabinu francuskiego i zraniła go w 

lewe przedramię. Wieliczko o wypadku 
nie meldował, a na żądanie policji kara: 

| binu nie wydał. W czasie rewizji karabin 
znaleziono w stodole. Przyczyną usilowa- 
nia zabójstwa były niesnaski rodzinne. 

Nieudana Kradzież drzewa 
Stefan Wolkowski, gajowy 

państw., zam. w gm. olkienickiej, zamel- 
dował, że 5 bm. o godz. 22 na trakcie 
Marszałka Piłsudskiego spotkał 2 furman 
ki z drzewem i gonłami, skradzionymi z 
lasów państw. Przy furmankach był Ant. 
Użdawinis z Ogrodnik i 5 mężczyzn. Na 
wezwanie gajowego do zatrzymania się 

lasów | Użdawinis miał strzelić 3-krotnie w kie- 
runku Wołkowskiego, który wówczas 

również strzelił 3-krotnie z karabinu, zmu 
szając chłopów do ucieczki. Jeden wóz 
z koniem chłopi pozosławili na miejscu, 
z drugiego zaś wyrzucili drzewo i gonły 
i na tym wozie zbiegli. 

Wilejka pow. 
— Zarząd Ośrodka Koszykarsko-Wikli- 

niarskiego Organizacji Młodzieży Pracującej 

w Wilejce w porozumieniu z Wydziałem Po 

wiatowym i Kołem Towarzystwa Rozwoju 

Ziem Wschodnich w Wilejce oraz Związkiem 

Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Pols- 

k'ej w Warszawie urządza w dniu 15 sierp 

nia 1937 roku Zebranie organizacyjne w celu 

pewołania do życia Spółdzielni Koszykarsko- 

Wikliniarskiej. 

Zebranie odbędzie się w sali Wydziału Po 

wiatowego w Wilejce, w niedzielę dnia 15 

sierpnia, o godz. 11-ej. 

Powyższy zjazd będzie miał charakter 

gospodarczo-handlowy i poświęcony będzie 

najważniejszym zagadnieniom akcji rozwoju 

koszykarstwa i wikliniarstwa na terenie po- 

wiutu wilejskiego o następującym programie 

1. Zagajenie, 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza. 

3. Referat p t „Znaczenie koszykarstwa i 

wikliniarstwa na Wileńszczyźnie", 

4. Referat p. t. „Zagadnienie spółdzielcze 

producentów i przetwórców wikliny”, 

5. Sprawozdanie z dotychczasowej działal 

ności Ośrodka Koszykarskiego OMP w Wi 

lejce, 

6. Odczytanie i przyjęcie statutu Spół- 

dzielni Koszykarskiej, ' 

7. Wybór Zarządu Spółdzielni i Komisji 

Nadzorczej, 

8. Dyskusja i wolne wnioski, 

Głębokie 
— Zjazd pracowników samorządu. 

W dniu 8 sierpnia odbył się w Łużkach, 

pow. dziśnieńskiego walny powiatowy 

zjazd członków Związku Pracowników Sa 

morządu  Teryłorialnego. Przedmiotem 

obrad były kwestie związane z prowa” 

dzeniem biurowości gminnej. Jednocze- 

śnie wybrano z pośród uczestników zjaz- 

du przedstawicieli na ogólnopolski zjazd 

pracowników samorządu terytorialnego, 

który się odbędzie w Gdyni 28 bm. 

Słonim 
— Budowa spichrza zbożowego. 

W związku z realizacją uchwały Wydziału 
Powiatowego przysłąpiono już do spo- 
rządzenia planu I kosztorysu 200-tonno- 
wego śpichrza zbożowego, który ma być 
zbudowany z kredytów inwestycyjnych 
Państw. Banku Rolnego. 

Zbudowanie śpichrzu umożliwi akcję 
skupu zboża przez miejscowego rolnika 
| ułatwi prowadzenie akcji kredytów za- 
liczkowych na zboże. 

— Zjazdy rolników. W _ pierwszych 
dniach września rb. odbędą się rejonowe 
zjazdy gospodarzy przodujących i zarzą” 
dów Kółek Rolniczych dla omówienia pla 
nów pracy na okres jesienny i zimowy 
oraz bieżących spraw gospodarczych po- 
wiału. - 

Na ostatnim posiedzeniu zarządu OTO   

„„„Obozy letnie dla orląt 

  

W miejscowości Jaworzowiec pod Olku- 

szem zosłał otwarły letni obóz dla mło- 

dych orląt Związku Strzeleckiego. Chłop- 

cy, którzy pochodzą głównie z rodzin 

bezrobotnych i bezrolnych, otrzymują na 

obozie zaprawę sportową, oraz robią wy 

cieczki w góry świętokrzyskie. Na' zdję- 

ciu — grupa młodych orląt przy posiłku 

w lesie. 

MNPC WEWNATRZ 

i KR w Słonimie uchwalono prosić Wy- 
dział Powiałowy w Słonimie o przyśpie- 
szenie wprowadzenia na obszarze powia- 
łu ustawy o państwowym nadzorze nad 
buhajami. Ma to na celu rozwój hodowli 
bydła czerwono-polskiego. 

— Ceny chleba. W związku z usłale- 
niem nowego przemiału nastąpiło poro- 
zumienie przedstawicieli odnośnych branż 
i z dniem 11 sierpnia rb. ustalone zostały 
następujące ceny chleba: 

Chleb pytlowy z mąki 65%/0 — 32 gr 
za klg w dełalu; 

chleb razowy z mąki 950/0 — 27 gr za 
1 kg w detalu. Oznacza to taką różnicę, 
że poprzednio chleb pytlowy kosztował 
również 32 gr za | kg, ale był wypie- 
kany z gorszej mąki, bo 70 proc. 

Zaub ł? 
Marceli Szekszenis (Gedyminowska 21) 

zameldował, że 9 bm, o godz. 12-ej, 

wpłacając w PKO podatek, zgubił portfel 

skórzany, czarny, zawierający zł 2900 i 

różne pokwitowania na jego imię. 
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— O, tak, wszystko jest zanotowane szczegółowo. 

   (. 

  

FACJENI 
LL. 
AE 
| POWIEŚĆ |   

— Czy dzisiaj dyżurują te same pielęgniarki, co 
w noc mordu? 

— Te same. Chyba, że która jest chora j inna ją 
zastępuje. To jest, jeżeli idzie o pielęgniarki szpitalne, 
bo prywatne ciągle się zmieniają. 

Spojrzał na zegarek. 
‚ , — Muszę pomówić z dyżurnymi z pierwszego 
i drugiego piętra, rozejrzeć się po gmachu i przepy- 
tać nocną telefonistkę. Ale wpierw niech pani pokaże 
swoją kolekcję, 

Poszliśmy do mego pokoju. Wszedł pierwszy i do- 
piero rozejrzawzy ię po kątach, pozwolił mi wejść. 
Aż się roześmiał, gdy wysypałam mu na ręce moją 
kolekcję, ale zaraz spoważniał. Spojrzał na złoty włos, 
przeczytał pismo doktora Harrigana, powąchał kore- 
czek, wreszeie schował wszystko do wewnętrznej kie- 
szeni, pewnie razem z chińską tabakierką. 

I znów spojrzał na mnie z uśmiechem. 
— Gdyby policja wiedziała, co pani skonfisko- 

wała, nie minęłaby panią kula — zażartował tonem 
uznania. — Jeżeli sierżant Lamb dowie się kiedy, co 

się stało z jego złotym włosem... 
— Niech się lepiej nie dowiaduje.. — wtrąciłam 

nerwowo. 

— Albo ten flakonik!... Czy pani wie, že Court 
Melady był wczoraj u szefa policji, żądając wznowie- 
nia poszukiwań? A pani dotąd.. 

— Dopiero od wczoraj wieczorem. Zresztą zna- 
lazłam go przypadkiem. 

— U pani wszystko dzieje się przypadkiem. To 
jest właśnie szczególne. Pani przypadki wynikają 
zawsze ze sprytu i przenikliwości. 

Nie odpowiedziałam. Za oknem podniósł się szum 

     

wiatru. Korony drzew budziły się do życia, ptaki la- 
tały niespokojnie, jak to przed burzą, łodygi kwiatów 
falowały lekko. Na tle czarnego horyzontu zamigo- 
lała zygzakowata linia błyskawicy. W pokoju bylo 
ciemno. Czekaliśmy pewną chwilę na echo grzmotu, 
który zahuczał bardzo daleko, niosąc z sobą jakieś 
dziwne ostrzeżenie, czy pogródżkę. Marmurowy 
krzyż na kościele św. Malachjasza świecił wśród ciem- 
ności, nad morzem zieleni, delikatną białością nad- 
zwyczaj ostrych zarysów. 

Nawet O'Leary odczuł nastrój chwili, gdyż po- 
ruszył się niespokojnie i, jakby zapominając o mojej 
obecności, zamruczał: 

— Burza... zawsze coś się ze mitą dzieje. Nie lu- 
bię widoku burzy, a nie mogę oderwać oczu... jak 
te drzewa falują, jak szumią, za chwilę trudno je bę- 
dzie odróżnić od nieba i powietrza... To napięcie, ta 
groza, ten wiatr, te pierwsze błyskawice... — Urwał, 
obejrzał się na mnie z lekkim zakłopotaniem i wzru- 
szył ramionami. — Zawsze gdy burza wybucha, jes 
się pod wrażeniem, że coś się ma stać. No, oczyw 
skoro się zaniosło na burzę, to będzei burza. | 
pani zamknie okna. Zdaje się, że to już czas na obiad 
Do licha, muszę się spieszyć. Jezcze mnie dziś czeka 
jazda do Zakładów Chemicznych Melady. 

Na szczycie schodów odwrócił się jeszcze, mó- 
wiąc: 

— Prędko, panno Saro, koleżanki schodzą na- 
dół. Jeszcze je pani dogoni. Niech się pani teraz trzy- 
ma ich jak cień. Niech pani nie ryzykuje. W groma- 
dzie nie pani nie grozi. Niech pani o tym niezapo- 
mina. 

Tak, jakbym mogła zapomnieć! 
— Chwilkę! Gzy ten złoty włos — Nancy...? 

   

  

  

— Nie, chyba, że Nancy farbuje włosy — odparł 
szybko. — Niech pani biegnie! 

Posłuchałam. Stał i patrzył, dopóki sie nię połą- 
czyłam z panną Blane i panną Bianchi. Byłam tak 
podniecona, że nie słyszałam o czym rozmawiały. 
Wiedziałam, że Nancy nigdy nie farbowała włosów. 
Zato, kiedy Lilian Ash zeszła z opóźnieniem do ja: 
dalni, nie mogłam oderwać oczu od jej jasnożółtych, 
twardych, przemocą fryzowanych loków. Wyobraża- 
łam sobie jak musiała tego wieczora panować nad 
sobą, żeby wyglądać naturalnie, Wiedziała napewno, 
że wiadomość o jej rozwodzie z Harriganem i obec- 
ności w szpitalu w godzinie mordu ukaże się w pis- 
mach wieczornych i że ją to będzie kosztowało całe 
piekło udręczeń. 

Obiad odbył się w przykrym nastroju. Przede 
wszystkim przez siatki w oknach dostało się sporo 
much, ratujących się przed deszczem i brzęk ich do* 
prowadzał mnie do szaleństwa. Nie jestem ani nerwo- 
wa, ani specjalnie wrażliwa, ale much poprostu nie, 
znoszę. To też kiedy mi jedna zaczęła spacerować po 
sałacie, straciłam momentalnie apetyt i tylko sięgnę- 
łam po czarną kawę. Spoglądając, to na znękaną 
twarz Nancy, to na fryzurę Liłlian, słuchałam od-: 
niechcenia urywków rozmowy. Ktoś nastawił radio, 
które wyrzucało w przestrzeń urywki płaczliwej mu- 
zyki. Nagle orkiestra umilkła i speaker zaczął komu- 
nikować powietrzu, że „Kenwood Ladd, młody, szero 
ko znany architekt, oskarżony o zabójstwo doktora 
Leo Harrigana, został aresztowany i przebywa w wię- 

zieniu w Alei Euklidesa, w oczekiwaniu na... 
Nancy odsunęła z hałasem krzesło i skoczyła ku 

aparatowi. Speaker umiłkł w połowi: zdania. 
(EG ; 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dnia 10.VIII 1937* r. 

Ciśnienie — 767 
Temperatura średnia -- 22 

Temperatura najwyższa -+ 26 

Temperatura najniższa -+ 16 

MDpad — 

  Dziś Zuzanny i Dygny 

Jutro Rlary P., Hilaril M. 
— 

Wschód słońca — д. 3 т. 48 

Zachód słońca — g. 7 m. 01 

777 Wiatr — pżźłnocny 

Tendencja barom. — bez zmian 

Uwagi — pogodnie. 

PRZEWIDYWANY PRZEBTEG POGODY 

do wieczora 11 sierpnia rb.i 

Po przejściowym wżsoście zachmurzenia 

panowne polepszonie się stanu pogody, tak 

żę po mglistym ranku w ciągu dnia będzie 

Ža pogodnie, jednak ze skłonnością do 

burz 'i przelotnych deszczów pochodzenia 

burzowego 

Ciepta. 

Umiarkowane wiatry zachodnie i północ- 

n<-zachodnie. 

WILIEGSKA 

DYŻURY NOCNE APTEK, 
‚ Dziś w noty dyżurują następujące apteki: 

Nałęcza — Jagiellońska 1; S-ów Augustow- 
skiego — Kijowska 2; Romeckiego i Zelań. 

ca — Wileńska 8; Frunkinów — Niemiecka 

20. Roskowskiego — Kalwaryjska 31. 

Ponadto stale dyż"rują następujące apteki: 

Pak — Antokolska 42; Szantyra — Legio- 
nawa 10 i Zajączkowskiego —  Witokio- 

ws 22. 

  

BOTELŁ 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

1ETREWYZTWAOSZZEZĄ   

  

Rotel EUROPEJSKI 
Ptertwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda Bolos       

m MIEJSKĄ. 
— Inwalidzi zablegają 0 zmniejszenie 

miejsc sprzedaży. Jak sie dowiadujemy, or- 

ganizacje inwalidów podjęły starania w spra 

wie zmniejszenia miejse sprzedaży papieró- 
sów. Chodziłoby o odebranie prawa sprzeda: 

ty osobom nieuprzywiłejowanym. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Policjantki będą opiekowały się ucze- 

nicaml. Władze policyjne rozszerzyły zakres 
nprawnień, które opiekować się mają ucze: 

nicami szkół powszechnych i średnich w 
miejscach publicznych. 

Policjantki mundurowe w wypadkach 

niewłaściwego zaciowania się uczenie mają 

je legitymować, a w ostatecznym wypadku, 

gdy nie posiadają one legitymacji, mogą na- 

„wet zatrzymywać uczenice i sprowadzać je 

do Izby Zatrzymań. » 

Z POCZTY. 

— Z dniem 1 września rb. poczła 
uruchomi agencję pocztowo-telekomuni- 

kacyjną 1 stopnia -Pińsk 2, w pow. 
pińskim. 

;g-—7© ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 
— Chrześcijański Związek Zawodowy 

„Dozarców Domowych w Wilnie ul. Mefro- 
poliłalna Nr 1 powiadamia wszystkich do- 
zorców, że od dnia 10 sierpnia bież. ro- 
ku kancelaria Związku czynna będzie co- 
dziennie, oprócz niedziel i świął w go” 
dzinach od 6 do 8 wieczorem. 

Jednocześnie powiadamia się, że każ- 
dy może nabyć w Związku książeczki z 
układem zbiorowym, dla poznania | sko- 
rzysłania z nowych uprawnień. Wkrótce 
będą również do nabycia książeczki obra 
chunkowe.. Wszyscy, którzy nie ofrzymu- 
Ją stawek płac, określonych umową zbio 
rową, winni w jaknajkrółszym czasie zwró 
cić się do Związku. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Pol- 
> lego Czerwonego Krzyża zwraca się 

waż prośbą do społeczeństwa, żeby 
kt i niepofrzebny papier (gazety, to- 

ii skrawki [ 4 .) był zbierany i ofia- 
rowywany Pol Rz żowi pód 2 skiemu Czerwonemu Krzy- 
Si: resem Wilno, ul. Mickiewicza 
aś, = dowolnych partiach (większa 
aa SKsza warlošė) Iub tež na zawia- 
ъ зіаппеі!‹ Р’Ё'Ыопісхпе (telefon 1-42). 

y K zgłosi się sam po odbiór. 

ь z ROZNE 
— Nie podawać rąk | nie całować się. 

W okresie panujących obecnie upałów po- 
żądanym jest bardzo zaprzestanie ustałonego 
sposobu powitania przez podawanie ręki. 
W niektórych nawet urzędach ukazały się 

kartki z napisem „nie podawa ćrąk*, 
Jednocześnie, jak się dowiadujemy, wy- 

  

dune będą przepisy zak.zujące całowania 

się na przywitanie w szkołach żeńskich. Za. 

kaz całowania się jest podyktowany wzglę- 

dami na możliwość przenoszenia choroby 

tą drogą. 

NOWOGRODZKĄ 
— Obrazek jakich wiele. W ponie- 

działek wieczorem, o godz. 20, na ul. 

Bazyliańskiej rozegrał się jeden z bardzo 

licznych „filmów* z życia wsi. Ofo wśród 

zwiększającej się gromadki przechodniów 

j mieszkańców ulicy — siedzi na bruku 

chłop i piskliwym głosem iamentuje, że 

zabrali mu dziecko i, że go krzywdzą. 

Obok słoją dwaj policjanci i plutonowy. 

Chłop płacze, wyje, narzeka. Zatrzyma- 

no go gdy jechał do domu | odebrano 
dziecko. Ten i ów współczuje mu, sarka, 
że policja wirąca się w cudze sprawy. Ale 

większość, co była od początku „filmu”, 

połępia chłopa, nie szczędząc słów 

nagany. 
Przyjechał on na targ rażem z kilku- 

leinim synkiem i upil się, jak bela. Ja- 

dąc do domu, gdy się już ściemniło, wy- 

wrócił wóz, łak że spadli wszyscy na bruk 

i wszczął kłótnię z dwoma, również pi- 
janymi, kamratami. Kioś powiadomił Ko- 
misariat P. P. Zjawił się posterunkowy. 
Kamraci z początku zlekceważyli ingeren 
cję policji i słanęli w obroniś kolegi, 
rychło jednak zorientowali się w sytuacji 
i uciekli, a wieśniak uparł się, że poje- 
dzie da domu, byleby tylko naprawiono 
mu wóz. Spadło bowiem koło i pękła oś. 
Wszelkie perswazje policjanta nie odnio- 
sły skutku. Chłop ględził wciąż swoje. 
Chwiał się przy tym na wszystkie strony, 
załaczając duże. koła, a synek jego za- 
czął beczeć. Użyto więc siły. Posadzono 
chłopaka na wóz i odesłano furmankę do 
komisariafu, a chłopa poprowadzono 
z łyłu. Upierał się z całej siły i za nic 
nie chciał iść. Wreszcie siadł na jezdnię 
i zaczął lamentować, jak gdyby naprawdę 
wyrządzono mu krzywdę. Sprowadzono 
więc dorożkę i odwieziono go do 
aresztu. 

Podkreślić trzeba, że policja okazała 
dużo takłu i powagi. Kaz. 

Licytacja sprzętów —sirażackich. 
Dnia 19 bm. odbędzie się w Nowogródku 
licyłacja wycofanych z użycia sprzętów 
Nowogr. Ochotniczej Straży Pożarnej, jak 
beczki, wózki, węże, sikawki i t. d. 

Przypuszczać należy, że wiejskie stra- 
że pożarne skorzystają z tej licytacji. 

— Nie ul. Anfowilska lecz ul. Fortunka. 
W wczorajszej nołałce pł. „ Zakneblo- 

|'wana ulica" wymieniono omyłkowo ul. 
Anłowilską. Rozchodzi się nałomiast-o ul. 
Fortunka, która leży równolegle z ul. An- 
towilską. 

— OMP wznawia swą placówkę. Za- 
łożone w swoim czasie przez p. Kawalca 

i rozdmuchane do granic „największej 

żywotności i łężyzny” ognisko Org. Mło- 
dzieży Pracującej, zostało w t935 r. zlik- 
widowane. Obecnie na skułek słarań 78 
kandydatów na członków OMP-u, wśród 
których nie brak młodzieńców i ze śred- 
nim wykszłałceniem, centrala zdecydo* 
wała ponownie założyć w Nowogródku 
swoją placówkę. Zebranie organizacyjne 
odbędzie się 11 bm. (dzisiaj) o godz. 16 
w sali teatru miejskiego. Z cenirali OMP-u 
przyjechać ma inż. Leon Woronowicz. 

Organizatorem zebrania jest p. Euae- 
niusz Chwal-Dryk. 

LIDZKA 

— Okradli mierniczego. Henryk Pasz- 
kowski, mierniczy przysięgły w Lidzie (ul. 
Suwalska 74 m. 7) zameldował, że w cza- 

sie nieobecności, z jego mieszkania z zam 
kniętego biurka skradziono 100 zł. 

— A femu się nie udało. Lucjan Żo- 
łudkiewicz, mieszkaniec Mikuńce, gm. żyr 
muńskiej, zawiadomił, że z pod jego skle 
pu skradziono mu rower firmy „Rapid'” 
warłości 150 zł. 

W czasie pościgu za sprawcą, został 
ujęty wraz z rowerem Józef Świrko, po- 
chodzący z pow. wil.-irockiego, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania. 

Rower odebrano. Sprawcę osadzono 
w więzieniu w Lidzie. 

POWIESIŁ SIĘ W ARESZCIE 
W BIENIAKONIACH. Jak już donosiliśmy 
w dniu 4 bm. policja lidzka została za- 
alarmowana doniesleniem o tajemniczej 

zbrodni koło Lidy. 
W kolenii Bogudzienka gm. bienia- 

końskiej, w czasie nieobecności domow- 
ników została zamordowana Weronika 
Wysocka, służąca Zofii Balcewiczowej. 

Zwłoki zamordowanej wrzucone z0- 

stały do studni — przy czym po wydo- 
byciu na głowie stwierdzono szereg ran, 
zadanych tępym narzędziem. 

Wszczęte energiczne dochodzenie 

przez kierownika Wydziału Śledczego w 
Lidzie — aspiranta Piwkowskiego — do- 
prowadzilo do ujęcia sprawcy zbrodni, 
niejakiego Bolesława Malinowskiego, 
mieszkańca kol. Osoł, gm. ejszyskiej. 

B. Malinowskiego zatrzymano i osa- 
dzono w areszcie gminnym w Bieniaka- 
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Cesarskie cięcie U 
Ślepy wylot południowej części ulicy Za- 

walmej nie kwalifikował tej ulicy do głów- 

nych. Problem cyrkulacji ruchu kołowego 

w Wilnie w kierunku N. S. nigdy nie był 

dostatecznie rozwiązany. Fatalne zamknię- 

cie wylotu ulicy na dzielnicę nowoczesną — 

Nowy Świat — ujemnie wpłynęło na rozbu- 

dowę tej dzielnicy. Nastąpiło „królewskie 

cięcie". 

Roboty ziemne, zmierzające do połącze. 

nia starego City Wilna z dzielnicą Nowy 

Świat do ulicy Zbożowej już są rozpoczęte. 

Przebita nowa arteria, szeroka 2 X 3 m. + 

=15 m., będzie niewątpliwie najdłuższą I 

najwięcej nowoczesną ulicą w Wilnie. 

Interesujący jest obecny stan rohót. 

Przekop wzgórza u wylotu ul. Tyzenha- 

uzowskiej coraz głębsze przecina warstwice 

i złoża złolawego piachu. Ma znaleźć swój 

poziom na 8 metrze. 

Złoto-zielony sztandar „Funduszu Pracy“ 

przy ulicy Zbożowej jest zatknięty nad bud- 

ką technika. 200 bezrobotnych znalazło za- 

trudnienie przy tej tak ważnej, pracy. Skro- 

mna suma dniówek dziennych wynosi zł. 660. 

Wagonetki na ułożonym torze popycha- 

    
nlach, gdzie przed przesłuchaniem go 

powiesił się na kracie okiennej na ka- 

wałku materii wvdartej że swego ubrania. 

— KRADZIEŻ. B. Szmukler — zamie- 

szkała w m. Iwiu koło Lidy, zawiadomiła 

policję, że rieznani sprawcy Ww czasle 

nieobecności domowników, skradli z mie- 

<szkania bižuterię waości 100 zł oraz 

275 11 1 80 gr w gotówce. 

— NIEMIŁE ŻYCIE. W Lidzie na ullcy 

Chłodnej przed domem Nr ff, rozegrał 

się dramat. 23-lefnia Anna Krzywicka, Z3- 

tyła większą dawkę esencji octowej. 

Pogotowie przewiozło ją do szpitala 

vowiałowego. 

Przyczyną faronięcia się na 

środków do życia. 

— NADUŻYCIA W URZĘDZIE GMIN- 

NYM W IWIU. Urzednik Zarzadu Gmin- 

nego w Iwiu Michałowski Władysław, 

ofrzymał w swoim czasie 208 zł, w celu 

wpłacenia na konfo PKO na rzecz No- 

wegródzkiaqo Woiewódzkieco Komitetu 

Pomocv Zimowei Bezrobofnym. 

Miehalowski kwoiv tei na poczcie nie 

wpłacił, urzędowi zaś aminnemu przed- 

stawił sfałszowany dowód wpłalv. 

Na skutek polecenia wiceprokuratora 

XI rej. w Lidzie, dochodzenie prowadzi 

w lej sprawie posterunek policii w Iwiu. 

EET TRZ PEPE SETECWTP CZATA. 

życie brak 

Ds". SKK УЛЕФ НЕ 
powrócił. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BĘRNARDYŃSKIM. 

— Dzisiaj w środę i jutro we czwartek 

e godz. 8,15 w. wobec wielkiego powodzenia 

grana będzie w dalszym ciągu po cenach 

znižonych, arcywesoła, pełna aktualnego hu- 

moru i dowcipu, polska komedia współezes- 

na Romana Niewiarowicza „Gełuie diaheł nie 

może.* w wykonaniu premierowej obsady 

pr. Drohockiej, Górskiej, Szpakiewiezowe!. 

Wiedeńskiej, Czaplińskiego, Siezieniewskie- 

go, Staszewskiego, Surowy i Szczawińskiego. 

Reżyseria Kazimierza Koreckiego, dekoracje 

Wiesława Makojnika. 

— Jutro we czwartek o godz. 8,15 wiecz. 

„Gdzie diabeł nie może... 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA 

— Dziś ukaże się po raz 10-ty obfitująca 

w piękne melodie klasyczne operetka]. Stra- 

ussa „NOG W WENECJI". Wartościowy ten 

utvór zdobył ogólne uznanie j cieszy się 

wielkim powodzeniem. W” rolach głównych 

zbierają zasłużone oklaski: Nochowiezówna, 

Kalinowska, Dembowski, Folański, Wyr- 

wicz-Wichrowski i inni. „Noc w Wenecji” 

grona będzie do piątku włącznie. 

— W sobotę najbliższą ujrzymy, premierę 

arcydzieła J. Straussa „PERICCOLA“, którą 

przygotowuje mowopozyskany reżyser Mie- 

czysław Dowmunt. Akcja utworu toczy się 

w koloniach hiszpańskich. Zespół baletowy 

pod kierownictwem J. Ciesielskiego przygoto 

wuje efektowne tańce. 

Przy pulpicie A. Wiliński. 

— K. KRUKOWSKI W WILNIE. Znako= 

mity humorysta Kazimierz Krukowski wy- 

siąpi raz jeden tylko w Teatrze „Lutnia” we 

wtorek dnia 17 sierpnia rb. W wykonaniu 

bogatego programu bierze również udział 

Irena Różyńska.    
   

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

w. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, skiepy I Ł d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 

_ Zawalnej i tunel 
ne są przez wprawne ręce z rekordową szyb 

kością. 

Wywłaszczenie po obu stronach nowej ar 

terii wyniosą 2 X 12,5 m. = 25 +- szerokość 

ulicy 15 m., co czyni razem pas wywłaszczeń 

szeroki na 40 m. - 

Zachodnia strona ulicy Tyzenhauzow- 

skiej, począwszy od ulicy Szkaplernej — w 

południowej swej części — wkroczy na wszy 

stkie posesje. Zburzonycł zostanie 17 dom- 

ków drewnianych, 15 m. terenu będzie wy- 

krojonych z boku cmentarza Staroobrzędow 
ców. 

Spadki nowej arterii w procentach będą 

nieznaczne — od 0,5 do Ke. 

wyniesie około 3 ł pół kilometra, w tym 2 

i pół km. będzie wytknięte zupełnie nowej 

ulicy, wśród zbóż — ma gruntach wywłasz- 

czonych właścicieli. 

Przyległe grunta da nowej arterii — na 

przyszłość — podniosą się w cenie przynaj- 

mniej 10-krotnie. 

Prace przy budowie tunelu pod ulicą Ko- 

leiową i torem, u wyłotu ulicy Zawalnej, bę: 

dą rozpoczęte jeszcze tego roku na jesieni. 

  

Wiadomości rad owe 
PRZEZ ŁĄDY I MORZA... 

Bezpłatne podróże @ radiosłuchaczy. 

: Im bliżej zakończenia Wielkiego Let- 
niego Konkursu Radiowego, tym bardziej 
wzrasła zainteresowanie radiosłuchaczy 
tym konkursem. | nic dziwnego, każdy 
chciałby zdobyć jedną z 500 cennych 
nagród, które przeznaczono dla uczestni- 
ków konkursu. Nagrody te bowiem są 
bardzo atrakcyjne. Miłośnicy automobiliz- 
mu mogą zdobyć piękny samochód li- 
muzynę „Polski Fiat 508“; radiostucha- 
cze, klėrzy lubią podrėžowač mają mož- 
ność odbyč podrėž staikami Linii Žeglu- 
gowych Gdynia—Ameryka, pojechać do 
Paryża z wycieczką „Francopolu”, lub 
poznać emocje podróży powiefrznej na 
pokładzie samolotów P. L, „Lot“. Ponad- 

to uczestników konkursu oczekuje szereg 
innych nagród, jak: wspaniałe odbiorniki 
radiowe, małeriały na ubranie, jedwabie 
i sprzęty użytkowe (maszyna do szycia, 
maszynki do kawy, żelazka do prasowa* 
та 1 + @). 

Zdobyč jedną z lych nagrėd jest bar- 
dzo łatwo. Wszyscy radiosłuchacze, któ- 
rzy opłacają abonament w miesiącach 
letnich (czerwiec, lipiec I sierpień) po 
wysłuchaniu jednej z audycyj konkurso- 
wych z udziałem 4 popularnych pieśnia- 
rzy mogą nadesłać na karcie pocztowej 
odpowiedź, podając kolejno nazwiska 
artystów, według ich popularności. Kło 
dotychczas nie nadesłał jeszcze odpowie 
dzi na konkurs, powinien wysłuchać naj- 
bliższej audycji — przedosłafniej, która 
odbędzie się w sobotę dn. 14 sierpnia 
o godz. 17,30. Przed mikrofonem wysłą- 
pią popularni artyści: Tadeusz Faliszewski, 
Mieczysław Fogg, Janusz Popławski i Ste- 
fan Witas. 

Pa wysłuchaniu tej audycji, nie zwle- 
kając należy natychmiast wysłać odpo- 
wiedź pod adresem: Polskie Radio, War- 
szawa |, Mazowiecka 5 „Konkurs Letfni“, 
Radiosłuchacze, których odpowiedzi bę- 
dą zgodne z lisłą plebiscytową, ułożoną 
według opinii wszystkich uczestników 
konkursu — otrzymają jedną z wyżej 
wymienionych nagród. 

RADIOWY KONCERT CHOPINOWSKI. 

Koncert chopinowski dn. 11 sierpnia 

tj. w środę o godz. 21,00 nadaje Roz- 
głośnia Krakowska w wykonaniu Heleny 
Landauówny, ułalentowanej odtwórczyni 
utworów Chopina. Ariystka wykona Bal- 
ladę f-moll, Nokturn b-moll, Valse Brillan- 
łe As-Dur, Fantazję Imprompłu, Etiudę 
F-Dur, Efiudę c-moll op. 25 I Poloneza fis- 

moll. 

SŁYNNI DYRYGENCI" 

Eryk Kleiber w audycji radiowej. 

W cyklu radiowym z płyt p. t. „Slyn- 

ni dyrygenci” przyszła obecnie kolej na 

znanego dyrygenta Eryka Kleibera, stałe- 

go kapelmistrza Państwowej Opery Ber- 

lińskiej I łamfejszych koncertów filharmo- 

nicznych. Kleiber — wiedeńczyk z pocho 

dzenia, liczący obecnie lat 47, przedstawi 

się radiosłuchaczom jako  interprelator 

utworów Schuberła, Liszta, R. Straussa 

1 Smetany. Gra Orkiestra Opery Państwo-   | SBE RZIE DAREEOOZPESTKIA ATP ZET A= wej i Filharmonii Berlińskiej. 
UDP 
Rome Si os TRTOZRAZTKPTCZCZECECENTCCA 

Zrobił swemu bratu „harakiri* 
Wczoraj późno wieczorem dostarczo” 

no do szpiłała św. Jakuba  33-leinlego 

Antoniego Michniewicza  (Pióromont 5), 

z okropną raną brzucha. Jak się okazało 

Anioni Michniewicz przyszedł do swego 

brała po należne mu nieniadze. Powsiała 

kłótnia, w czasie której brat wierzyciela 
pochwycił nóż i rozpruł nim brzuch swe- 
go brata, tak, że wyszły na zewnątrz je- 
lifa. Stan rannego jest bardzo ciężki. Bra 
ta - nožownika aresztowano. 

Długość regulacji ulicy Tyzenhanzowskiej | 
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RADIO 
ŠRODA, dnia 11 VIII 1937 r. 

6,15 — pieśń poranna, 6,18 — gimnasty- 
ka; 6,38 — muzyka; 7,00 — dziennik poran 
ny; 7,10 — muzyka, 8,00 — 11,57 — przer- 
wa 

1,57 — sygnał czasu i hejnał; 12,03 — 
dziennik południowy; 12,15 — chwilka litew 
ska; 12,25 — koncert orkiestry wojskowej; 
13,00 — muzyka popularna; 13,15 — audycja 
życzeń; 13,45 — w takcie walca; 14,00 — 
pogadanka związku TKO; 14,05 — 15,00 — 
przerwa. 

15,00 — piosenki lekkie; 15,10 — życie 
uklturalne miasta i prowincji; 15,15 — do- 
kończenie noweli Sommerset Maughama „Na” 
okręcie”; 15,25 — muzyka  fortepianowa; 

15,45 — wiad. gospodarcze; 16,00 Z mojego 
warsztatu — szkic literacki Tadeusza Łopa 
lewskiego; 16,15 — trio Polskiego Radia kon 

certuje; 16,45 -- Bitwa warszawska, w 1920 

roku; 17,00 — koncert solistów; 17,50 — ro 

wer i motocykł, pogad.; 18,00 — Chwiła*Biu 

ra Studiów; 18,1. — muzyka operetkowa; 

18,40 — program na czwartek; 18,45 — wil. 
wiad. sportowe; 18,50 — pogadanka aktual- 

na 19,00 — recitał wic” aczelowy Alberta 

Katza; 19,30 — „Tan Czeczott“ w 90 rocznicę 

śmierci, pog. Władysława Arcimowicza; 19,10 

— Skrzynka ogólna, prowadzi dyr. Janusz 

Žulawski; 19,50 wiadomości sportowe; 

20.00 — muzyka taneczna; 20,20 — w przer- 

wie „Pan Achilles Bożydar i jego dzieło” — 

skecz; 20,45 —. siennik wieczorny; 20.45 — 

dziennik wieczorny: . 20,55 — pog; ka; 

21,00 —— koncćrt chopińowski; 21,45"— *wie 

czory sierpniowe — dialóg © niebie gwiaździ 

stym; 22,00 — koncert rozrywkowy: 22.50 — 

ostatnie wiadomości; 23,00 — Tańczymy, W 

przerwie ok. 23,10 — fraszki na dobranoc. 

  

CZWARTEK, dnia 12 sierpnia 1937 r. 

6,15 Pieśń; 6,18 Gimn. 6,38 Muzyka: 7.00 

Dziennik por. 7,10 Muzyka; „8,00 Przerwa; 

1i.57 Sygnał czasu; 12,03 Dziennik połudn. 

12,15 Dożynki przysposobienia rolniczego— 

rog. dla młodzieży wiejskiej w opra*. až. 

Zygmunta Kobylińskiego; 12,25 Koncert ork. 

salonowej; 13,00 Muzyka symf. 14,00 Komu- 

nikat Orbisu; 14,05 Przerwa; 15,00 Pieśni 

chóralne; 15,10 Życie kulturalne; 15,15 Bo 

da o Pyecrafcie — nowela G. H. Wellsa; 

15,25 Wil. poradnik sport. 15,30 Kwadr a 

skrzypiec; 15,45 Wiad. gospod. 16,00 P T 

gody pana od przyrody — Po$. dla dzieci; 

16,15 Muzyka operowa; 16,50 „Jak gospoda- 

rują Angielki — gawęda; 17,05 Koncert OT- 

kiestry Filharmonii Warszawskiej; 17,50 = 

radnik sport. 18,00 Chwilka litew: 8. 

Skrzyneczka techniezna; 18,20 Muzy R 

letowa z oper; 18,40 Program na piątek; 

18,45 Wil. wiad. sport. 18.50 Pogadanka; 

19,00 Dramat w naturze, słuchowisko w opr. 

St Wasylewskiego w-g D. Magnuszews 

19,40 Pogadanka; 19,50 Wiad. sport. 2 

Koncert rozr. Wykonawcy: Orkiestra wile! 

ska pod dyr. Czesława Lewickiego ora Sta- 

nisław Orkan — baryton; Janina Płav o 

sopran, Leopold Horceki — akopm. Około 

20,45 Dziennik wiecz. i Wiadomości rolnicze; 

21,45 Wieczory sierpniowe — dialog © za 

gwiaździstym; 22,00 Koncert solistów; 22.50 

Ostatnie „viadomości; 23,00 Tańczymy:;, 

23,10 w przerwie „Fraszki na dobranoc , 

Chrześciiańskie Zw. 

Zawańwe 
przec'w Žvdem 

Wezoraj w Wilnie kolporlowano ulor 

kę podpisaną : Członkowie Chrzešcijan- 

skich Związków Zawodowych” nawołują 

cą do bojkotu gospodarczego Żydów w 

Wilnie w odpowiedzi na fakty: pobicia 

chrześcijanina _ dorożkarza Wieromieja 

przez Żydów za to, że chciał przewieźć 

dorożką pasażerów Żydów i usiłowania 

pobicia Żydówki, która nabywała towar 

w sklepie chrześcijańskim. 
: 

Ulołka wzywa do zachowania spoko- 

ju i powslrzymania się aklów nienawiści 

ze sirony polskiej. : > 

Można byłoby zgodzić się z większoś 

cią postulatów tej ulotki, gdyby nie jei 

fornia, tchnąca właśnie niepotrzebną nie 

nawiścią w takich wyrażeniach jak: „Han: 

ba szabesgojom” i tp. 

Wysledlenie 

Zz pasa pogranicznego 

Na skutek zarządzenia władz admini- 

stracyjnych pow. suwalskiego wysiedleni 

zostali ze wsi Palunele, jako leżącej w pa 

sie przygranicznym b. nauczyciel litew- 

skiej szkoły: Tow. „Rytas“ Wincenty Ży” 

liński i jego żona. (b) 

Zamknięcie dwóch szkół 

litewskich 

Wileńskie Kuratorium Szkolne zawia- 

domiło zarząd litewskiego towarzystwa 

„Ryłas” o zamknięciu 2 szkół utrzymywa 

nych przez fo T-wo'w Dajnowie i Nanisz 

kach w pow. wileńsko-trockim. 
(b) 

Rewizja i zakwestjonowanie 

druków litewskich 

Władze bezpieczeństwa przeprowadzi 

ły rewizję we wsi Butrymańce, gm. bie- 

niakońskiej (pow. lidzki) u mieszkańców 

tej wsi Tubielewicza, Janikielsówny i Kli- 

mowiczówny. Zskweslionowano - druki 

litewskie. : (b) 

% 
: 

Budują się nowe 
fabryki dykt 

W N. Wilejce ma wkrótce powsłać ne 

wa fabryka dykł. Fabrykę ię buduje em! 

grant przemysłowiec z Niemiec, Maszyny 

których część została już nabyła pocho- 

dzą z Niemiec. 

Zaznaczyć należy przy sposobności, 

że na ukończeniu jest już budująca się 

analogiczna fabryka dykt przy stacji Nie- 

men, 

      

   

   

  

 



W XXII rocznicę zajęcia pałacu Namiestnikowskiego 
w Warzzawie przez P. 0. W. 

  

Onegdaj przypeuaia 24 a roteiiica zajęcia przez Polską Orgarizację Wojskową 
pałacu Namiestnikowskiego, w którym obecnie mieści się gmach Prezydium Ra- 
dy Ministrów. W związku z tym Związek Peowiaków w' Warszawie zorganizował 
uroczysty obchód w Resursie Obywatelskiej. W godzinach wieczorowych człon- 
kowie POW zaciągnęli honorową warłę przed tablicą pamiątkową, wmurowaną 

w b. pałacu Namiesłnikowskim. 

„Stary kpiarz* w dniu 81-lecia swych urodzin 

  

Edward Shaw obchodzi! niedawno uroczy siość 81-lecia swych urodzin. Zdjęcie 
przedstawia Bernarda Shaw w chwili przyjmowania grałulacyj od wielbicielek 

jego talentu. ME 

Zmiana š'uby transatlantyka angielskiego „Queen Mary“ 

  

Angłelski transatlantyk „Queen Mary” zosłał niedawno wprowadzony do doków, 
celem zmiany zużytych śrub. Zdjęcie przedstawia robotników, zakładów zakła- 

dających na „Queen Mary” nową śrubę kolosalnych rozmiarów, 
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Kradzież futer na 22 tys. zł. 
Zakłócony rekord powystawowy. — Sprytna zamiana futer... cegłami. — 

Rekordowo Szybkie wykrycie kradzieży. 
Po zamknięciu lil-ich Międzynarodo- 

wych Targów Fufrzarskich policja wileń- 
ska notowała niebylejaki sukces; w czasie 
fargów w pawilonach wystawowych nie 
zanotowane ani jednej kradzieży, mimo 
to, że z okazji targów zjechała się do 
Wlina cała elita świata  złodziejskiego 
Polski. 

W parę jednak dni po zamknięciu 
Targów, ściślej 7 lipca br., znana firma 
futrzarska Nisenbauma w Warszawie zni- 
weczyła osiągnięty przez policję wileń- 
ską sukces alarmując Wydział Śledczy 
w Wilnie, że po zamkalęciu Targów skra 
dziono na jej szkodę futra wartości... 22 
tysięcy złotych. 

Kradzieży tej, jak wynikało z meldun 
ku, dokonano w niezwykle sprytny I po- 
mysłowy sposób. Po zamknięciu Targów 
firma Nusenbaum niesprzedany towar za- 
pakowała w oddzielne paczki I powierzy- 
ła je pewnemu biuru ekspedycyjnemu ce 
lem  przetransportowania do Warszawy. 
Przewiezlenie paczek z pawilonu Targów 
do biura ekspedycyjnego, a następnie na 
dworzec oraz załadowanie do wagonu— 
odbywało się pod obserwacją pracowni- 
ków biura ekspedycyjnego I „zaufanego 
człowieka” z firmy Nusenbauma. Mimo 

KINA I FILMY 
„KŁUB KOLIET* 

(Pan). 

Sezon zaczął się dob'ze. „Klub Kobiet" 
stanowi swojego rodzaju” etap w kinemato. 
grafii i wart jest tej samej najlepszej pa- 

1 micci, jaką cieszy się „Marokko“, „Dzisiej- 
sze czą 

    

. Podobnie, jak one wniósł do tę- 
tcego potrosze dźwiękowca nowe 

pierwiastki. Przede wszystkim Ickkość. Lek- 
kość i prostota tą, jak się okazuje, bardzo 
wszechstronnymi frodkami oddziaływania i 
pezwalają w sposób bezpośredni wlargnąč 
w sprawy dotychczas ordynarniejące pod 
okiem objektywu. 

Dzieje „Klubu Kobiet* sie wyszukane. 
Jest to raczej reportaż kobiecych losów. Nie 
ma w ogóle przewodniej fabuły — jest za 
to śmiały i prawdziwy przekrój czterech ży- 
ciowych powikłań, czterech „pierwszych lep 
szych z brzegu* przypadków. Spośród ty- 
siąca, jakie mogą pogmat życie dziew- 
czyny w wielkim mieś: atanem jest tele 
fenistka, która z za sieci drutów czyha jak 

pająk, na słabości dziewczęce, na nędzę, po- 

  

   

  

goń za posadą, karierą i... łączy niewyraźne 

kontakty. 

Mimo wielkiego realizmn w ukazywaniu 

„nagich prawd* — film daloki jest od me- 
lodramatycznego moralizatorstwa i tragedii. 
Badzo kunsztownie po 

rowe z pogodnymi. 

   zano tu sceny Su- 

specjalną uwagę za- 

sługuje niebywała śmiałość rysowania typów 

i sytuacyj. Temu to należy przypisać okoli- 

film, wbrew „mocnej“ chwilami 

treści nie apeluje do „dreszczyków”. Czy nie 

wynika słąd ważna wskazówka dla filmow- 

ców? 

  

   

Pominąwszy typy „naczelne'* — warto za 

trzymać się nad dwiema bardzo ciekawymi 

i nieznanymi jeszcze w filmie sylwetkami. 

Przede wszystkim lekarka. Zupełnie zmasku- 

linizowana postać — nie garsonka i nie 

chłopczyca — a poprostu elegancki kobiecy 

dżentelmen! 

Lekko, subtelnie, wprost niewyczuwalnie 

objektyw dotknął niecodziennej i mocnej 

aż do zbrodni miłości kobiety wobee ko- 

biety. Ten fragment opracowano Lodaj naj- 

lepiej, w każdym razie interpretacja artys- 

tyczna osiągnęła wyżyny nie lada jakie. Dużo 

łatwiejszą robotę miała Darrieux ze swoim 

amantem w batystach. Romans ten przebie- 

gał w sposób niebywale pogodny i rozbraja- 

jąco prosty. 

  

Ta prostota, przebijająca z każdej sceny, 

jest wlaśnie czołową zdobyczą „Klubu Ko- 

biet', zdobyczą pozwałającą w artystycznej 

formie podać trudną i niewdzięczną dla fil- 

mu treść. Całość nastraja pogodnie i kon- 

templacyjnie. Montaż tysiąca kobiecych głó- 

wek, jako pointa, dobrze ilustruje sens i 

aktualność filmu. Natomiast przedostatnia 

scena epilogowa — rocznica — nie porzeb- 

na i nie istotna, 

Nad program pokazano wdzięczną ry- 

sunkówkę „W zaczarowanej studni* oraz 

dobry fotografieznie reportaż ze szkoły pod- 

chorążych kawalerii. wab, 

       

      
       

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6 zł.. z odbiorem w adiministracji zł. 2.50 

ta wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

fo, po nadejściu fransportu do Warszawy 
I rozpakowaniu, stwierdzono, że część pa 
czek z futrami została zamieniona w nie- 
wytłumaczalny wprost sposób identyczny 
mi paczkami, które zawierały zamiast fu- 
fer... szmaty I cegły. 

Wydział śledczy chcąc dowieść swej 
sprawności wszczął energiczne dochodze- 

REEEMIRCZZSA 

Ceny nabiału i jaj 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni Mle- 

czarskiej i Jajczarskiej notował 10 bm. 
następujące ceny nabiału i jaj w złotych: 
masło za i kg: hurt: detal: 

wyborowe 2,80 3,10 
stołowa 2,70 3,00 
solone 2,70 3,00 

sery za 1 kgi 
edamski czerwony 2,00 2,40 

edamski żółły 1,80 2,20 
litewski 1,55 1,80 

jaja kopa: szłuka: 
Nr 1 4.20 0.07:/, 
Nr 2 3,90 0,07 
Nr 3 3,60 0,067/, 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wiluie 

z dnia 10 sierpnia 1937 r. 

Сепу za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. 
f-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych: 
Żyto I stand. 696 g/l 21.50 22— 

e. M 60 „ 20.50 21.50 
Pirenica 1 -5—93804 28,50 29.— 

PO APOS MOS 27.50 28.— 
Jęczmień I „678/673 „ (kasz.) — — 

„ME 69 с 
„ II „6205, (past) 1950 20— 

Owies 1 „ 468 , 23—7 23— 
„ п о„ 445 , 21.— 22.— 

Gryka » 6109 26.25 26.75 
Mąka pszen. gat I 0—65% — — 
s" » I-A 65—70% — — 
= 5 „ IIA 65—75% — — — 

э » Ш 70—75% 30.25 30.75 

» „  pastewna — — 

„ żytnia gat. I 0—50% 34.25 34.75 
PA „ 1 0—65% 32.— 32.50 
sia „Н 50—65% 30.— 31— 
й „ razowa do 95% 2550 26— 

Otręby pszenne miałkie przem. 
stand. 16.25 16.70 

„ żytnie przem stand. 15.— 15.50 

Lubin niebleski 15.— 15.50 
Siemie Iniane b, 90% f-co w. S. 7. 33,25 3175 

      a 
pnzy PRZEZIĘBIENIU 
GRYPIE:KATARZE    

  

    
  

Człowiek o 
1000 twarz. 
misttz maski 

CASINO     

nie, które zakończyło się nowym rekor- 
dem. Policja w ciągu trzech dni nie tyl- 
ko zatrzymała pomysłowych złodziel, lecz 
odnalazła również w całości skradzione 
futra, które zwrócono wczoraj poszkodo- 
wanej firmie, 

Kilka osób osadzono w więzieniu. 
Szczegóły trzymane są w tajemnicy. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCIOMOŚCI. 
Komornik Sądu Crodzkiego w Mołodecz- 

nie Leon Bielak, mający kancelarię w Moło- 
decznie, ul. Starościńska Nr. 6 na podstawie 
art. 602 K. P..C. podaje do publicznej wia- 
domości, że dnia 19 sierpnia 1937 r. © godz. 
10-ej w maj. Hranicze Małe gminy Kraśne 
m/Uszą odbędzie się 1-sza licytacja rucho- 
mości, należących do Oskara Świdy, skła« 
dających się z około 16.000 kg. żyta i 32.000 
kg. słomy oraz około 8,000 kg. koniczyny 
białej (żyto niemłócone), oszacowanych na 
łączną sumę zł. 4.000. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym 

Dnia 9 sierpnia 1937 r. 
Leon Bielak. 
Komornik 

    

WĘGIEL kamienny Górnośląski, K OKS, 

DRZEWO opałowe 

po cenach konkurencyjnych poleca 
nowootworzona firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WILNO, ul. Zygmuntowska 24, — Tel. 2: 

  

  

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz- 
DOKTÓR 

ZAURMAN 

  
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Sawicz 
Cnoroby skėrne, 

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

TORTÓR MED. 
Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne I moczopłcio- 
we — ul. Zamkowa 15 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od g. 8—1 I od 3—8 

  

  
  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne 1 moczopłę. 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od 9—1 i 3—7 
w niedzielę 9—1 

ARUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
Przyjm. od 9 r. do 7 w. 

J Jasińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, ob.Sądu 

  

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
masarz leczniczy 

i elektryzacja 
ul, Grodzka nr. 27 

(Zwierzyniec)   

choroby wenerycyne, 
skór. 1 moczopłclowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 1 4—2 

AKUSZERKA 

ŚMIRŁUWSKA 
oraz Gabinet Ковте- 
tyczny, odmładzanie 
cery, usuwanię.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 

  

Bezdzietne 
małżeństwo poszuku- 
je wykwalifikowanej 
służącej do  wszyst- 
kiego na prowincję 
Pensja od 35 do 40 zł. 
Zgłosić się: Zarzecze 
16—21 lub u dozorcy 

Turbiny wodne 
Francisa, walce, trans- 
misje, kompletne u- 
rzędzenie dla  mły- 
nów, poleca : firma 
G. KINDT, Radom, 
na dogonych warun- 
kach. Po informacje 
rosimy zwracać się 

do P. Stoberskiego, 
Wilno. ul. Poznańska 

Nr 2 M..2 

  

  

Borys KARLOFF 
contra CHARLIE CHANA w nxjnowszym, bezwzględnie najlepszym filmie 

Nad program: ATRAKCJA KOLOROWA lin 

Początek seansów o godz. 4—6—8—10.10 Postrach opery 

Kino MRARS | 
PRETRETROZOWZOZC TA 

Jutro +5" 

POLSKIE KINO 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień. - Najp'ękniejszy romans 

BA AA ER Фр 6 к ©р 
PREMIERA REWII 

Dziś rozkoszna komedia muzyczna 

„ 

Szczegėly w afiszach 
i jutrzejszych ogłosz 

SWIATOWID | Romans w Budapeszcie 
W rolach gł: M. Andergast, W. Liebeneiner, G. Alexander i inni. y 

Czatóc Pank. Wanierskie melodie. Ognisty Czardasz. — Nad progiam: ATRAKCJE 

Dziś największy 
baryton światata OGNISKO | 

Wspaniały Budapeszt, 

Lawrence TIBETT 
w genialnym arcydziele filmowym 

METROPOLITAN 
Miłość, intryga, zazdrość za kulisami potężnej opery 

Precz. seansów o 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

  

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 cyirowe i tabelaryczne 50%. d 

ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 

i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie 

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19. 

Układ 

  

Wiudaąunietua _Kurlar Wileński” Sp, Z o. 0. 

  
Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 Redaktor odn. JAM PUBY"


