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„To już jest naród 
a nie suma stronnictw“ 
Kongres Syjonistów w Zurychu | niezwykły wysiłek — fizyczny. Ska* 

stwierdził raz jeszcze, jak duże postę: | cze w tył, ręce podnosi do góry jakby 

Py poczyniła idea własnego Państwa 

w społeczeńsiwie żydowskim. Kores- 

pondeneje „Chwili" i „Nowego Dzien- 

nika” z Zurychu stanowią niezwykle 

charakterystyczne dokumenty dla me- 

tamorfozy rasy i religii w NARÓD, 
KTÓRY PRAGNIE PAŃSTWA. 

Przeciętny czytelnik, interesujący 

się ruchem syjonistycznym, tak b. wa: 

żnym zarówno dla Żydów, jak i dla 

Polski był oczywiście przygotowany, 

że nacjonalizm żydowski stworzy na 

kongresie odpowiednią temperaturę. 

Tymczasem nie tylko syjonizm, ale i 

lewiea żydowska wykazała na kongre- 
sie w Zurychu b. wiele żydowskiego 
patriotyzmu. 

Ażeby nie być gołosłownym od- 

dajemy głos p. Szwarzbartowi ntalen- 

towanemy korespondentowi krakow- 

skiego „Nowego Dziennika” z Zury- 
chu, Qto jak korespondent organu sy- 
jonistów krakowskich, obrazowo cha- 

rakieryzuje stanowisko lewicy na 
kongresie. ` 

„Na trybunę wszedł przywódca le 
wicy Ber! Katzenełson. Przywiłały go 
długotrwałe, serdeczną nutą tchnące 

okłaski całego Kongresu, bez różnicy 

stronnietw. Wrócił do pracy po długo- 

trwałej eborobie. Cieszyliśmy się tym 

wszyscy. Jest to jedna z najbardziej 

idealistycznych postaci nie tylko rur 
chu robotniczego, ale — całego ruchu 
syjonistycznego.  Średniego wzrostu, 

kędzierzawe włosy, świecące oczy, za 
niedbany strój robotniczy — slanowią 

jakąś dziwną mieszaninę wrażeń. Ale 
— gdy mówić zaczyna, wrażenie po- 
tęguje się. Typ uczuciowy. Może wła- 
Śnie dlatego stał się głową — tej czę: 
Ści lewicy, która zwalcza plan podzia- 
łu. Cały Kongres w skupieniu słuchał 
jego wywodów, przepojonych uczu- 
ciem, nie patosem. Gdy mówił o świę: 
tości Jerozolimy, o tym, że — Pań- 
stwo - żydowskie bez Jerozolimy jest 
—niczym, gdy” z chasydzki a bici. sydzkim zapałem 

Króla Dawida o as T 
и ы ski Modin, 7 której wyszedł do boju o wolność Juda Mak kabi, gdy — przylgnął do wsponiniań 

bohaterskiej obrony twierdzy żydow- skiej Masady, a wreszcie gdy zatrzy- 
mal się nad dzisiejszą kwucą, w his. 

cznej Sodomie na południu Morza 
baze: Gdy wołał, że nie możemy 
i iętości zostawić poza granica- mi Państwa Edis 

wrażenie, żę inósi 
barwy narodowiec 
tant stronnietw 
ła 

skiego — mieliśmy 

najszlachetnicjszej 

, a nie — reprezen- 
: a, do Kt6rego przylgnę- 

—leoria inaterializmu dziejowego. 
„Fora“ jest naszym mandatem wo- 

ał — przywódca robolników...”. 

„A po nim zabrał głos drugi repre- 
zenłamt lewicy, Rubaszow. Jest to 383 
den z najmocniejszych retorów Kon- 
gresn. A przy tym oryginalny repre- 
zenłiant lewicy, bo ma — „Wyšwigce- 
nia” (smichę) na rabina. Głęboka wie 
rzący, praktykujący nakazy religii, sta 
nowi on bądź co bądź — dość nieco- 

ł 

„dzienną syntezę. Objechał już wielki 
świat dla propagandy.  Mówcą jest 

Świeśnym. Silny głos. Gdy mówi — 

wprawia swoje struny głosowe w wi- 

brąęję niezwykłe efektowną. Całe jego 
"ūko — mówi. Nie tylko usta. Ręce, 
kótpus, nogi. Podziwiać należy 1cm 

do zaklęcia, wygina się w przód, 

grzmi... Słowem — retor... Nie wia- 

domo oczywiście, czy zamknięta sala 

Kongresu jest dla tej retoryki odpo- 

wiednim forum. 

Ale i treść przemówienia była wy* 

soko napięta. W górnych rejonach ka* 

balistycznych anegdot zakończył mów 

"ca akcesem do pełnomocnictw”. 

Lewicowiec żydowski mówiący o 

królu Dawidzie, broniący z „chasydz: 

kim zapałem Hebronu pierwszej sto“ 

licy króla Dawida” lewicowiec żydow* 
ski, o którym p. Schwarzbart mówi 

„mieliśmy wrażenie, że mówi najszla- 

chetniejszej barwy narodowiec” 

czyż to nie metamorfoza zaiste zdu” 

miewająca. Czy to nie najlepszy do* 
wód, jak głęboko przenika w masy 

żydowskie idea syjonizmu. 

Czytając korespondencję p. Sch. 
myślałem o lewieach innych narodów. 
Czy znalazłby się tam np. na jak:mś 
patriotycznym kongresie słowiański р 
Katzenelson średniego wzrostu, kę 
dzierzawy i p. Rubaszow, retor, lewi- 
cowiec ze šmichą na rabina? Сгу тб- 
wiliby tak serdecznie o Częstochowie, 
Poznaniu, Batorym? 

Jeszcze bardziej romantycznie opi: 
suje p. Szwarzbart uroczystość 40-le- 
cia syjonizmu w Bazylei. Już sam ty- 
tuł „Serca się modliły” mówi wiele o 
treści. Gdyby nawet złożyć część entu- 
zjazmu kongresowego na karb połu- 
dniowego temperamentu Żydów, to je 
dnak niewątpliwie Kongres w Zury- 
chu świadczy, że społeczeństwo ży- 
dowskie stało się „już narodem, a nie 
sumą stronnictw”, 

„Myślą wzbił się na wyże — w 
mowie swej dr Henryk Lówe, z czu- 
ciem Leib Jaffe... Jeden był moment, 
w którym—wezbrane uczucia były po 
dobne do burzy, do rwącej rzeki, któ 
rą nagle wzbiera i lamy zrywa... Set- 

ki osób na sali — stopilo się w jeden 
żar... Uderzenia serc w dławioną 
pieśń... Stali wyprostowani — starzy 
na estradzie. Głowy podniesione, me 
włosy, oczy blaskiem ożywione... A 
my zagryzaliśmy wargi, aby nie wybu 

  

  

chnąć... Trzymaliśhy się dłońmi krze 

seł... Dzwoniło nam w sercach męczeń 

stwo naszego narodu —pieśń smutku 

i radości... A nie było dzwonów... By- 

ło tylko — życie... 

„Nachmu, nachmu, ami... 

Przez środek sali wmaszerowała | 

młodzież skautowa... Na czele kroczył 

młody Żyd i niósł wysoko i dumnie 

chorągiew I Kongresu syjonistyczne* 

go... Raz, dwa, trzy... „Dorba”. Idzie 
pokolenie... Raz, dwa, trzy... Tysiące 

lat za nami... Wolność przed nami... 

Kroczy młodzież... Raz, dwa, trzy... 

Serce biło jak młot. Misterium nie- 

szczęśliwego narodu,  wiekuista moc 

Żyda, usymbolizowana w tej oto cho- 

rągwi... 

Nachmu, nachmu, ami.» 

W łkającej — ciszy Los uśmiechał 

się do nas... Przez łzy i męki... 
Stanęli skauci rzędem... Na bacz- 

ność przed — chorągwią... Cisza świę 

ta... Nie, nie tylko cisza... 

Serca się modliły... 

Ku wszystkim krańcom świata, 

gdzie Żyd jest rozproszony i hen, da- 
leko stąd — ku spieczonym górom Ju- 

dei... szła: modlitwa.qasza., Cicha, 

milcząca... ^ 

„Nachmu, nachmu, ami...l?" 

„„To juž jest naród, a nie suma 
stronnietw*. Nadaliśmy ten tytuł jed- 
nej z korespondencyj p. Sch. nasze- 

mu artykułowi. Solidaryzujemy się z 

tym zdaniem. я 

Państwa sukcesyjne powinny wy- 

ciągnąć z Kongresu w Zurychu nale 
żyte wnioski. Na zbliżającej się sesji 

Ligi Narodów, która dla żydowskiego 

ruchu niepodległościowego będzie mia 
ła znaczenie historyczne powinny e- 
nergicznie poprzeć postulaty już nie 

tylko syjonizmu, ale jak widać całego 
społeczeństwa żydowskiego, Nie trze- 
ba chyba dodawać, jak wyeoce ważną 

rzeczą dla Polski, jest rozstrzygnięcie 

sprawy palestyńskiej w myśl postula- 
tów Kongresu Syjonistów wy Zurychu. 
Nasze wpływy w Europie i Ameryce 
Północnej powinny wesprzeć niepod- 
ległościowców żydowskich sy ich słu- 
sznej i pożytecznej dla obu narodów 

akcji.   K. 'Leczycki. 

wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

Ministrowie francuscy biorą udział w skokach 
spadochronowych 

  

  
a 

Na terenach Wystawy Światowej w Paryżu otwarcia Luna Parku dokonali mint“ 
ster lotnictwa Pierre Cot i generalny dyrektor pawilonów lotnictwa na Wystawie 
p. Laurent, którzy pierwsi zainaugurowali skoki przy pomocy spadochronów za 
specjalnej wieży zainstałowanej w wesołym miasteczku. Zdjęcie przedstawia min. 

Cot'a i dyr. Laurenta w momencie dokonywania skoku ze spadochronem. 

  

Rewolucja w Paragwaju 
ASUNCION, (Pat). Agencja Hava- 

geneja Havasa donosi: oddziały ma- 
rynarki wojennej zbuntowały się, za- 
jęły dziś wczesnym rankiem stolicę 
i zażądały dymisji rządu. 

ASUNCION, (Pat). Agencja Hava- 

sa donosi: ustępując żąd.niom sze- 

fów armii prezydent republiki parag- 

wajskiej Franco zaakceptował dymi- 
sję gabinetu. 

Pułkownik Paredes przywódca 
huntu w deklaracji, złożonej na ze- 
braniu b. kombatantów, oświadczył, 
że prezydent Franco zostanie na 
swym stanowisku. Dodał jednocześ- 
nie, że obeeny ruch nie zmierza do 
powrotu rządów liberalnych. 

Włosł storpedowali hiszpański 
statek rządowy? 

LONDYN, (Pat). Prasa wieczorna 
donosi, że załoga hiszpańskiego stat- 

ku rządowego „Campeador*, która w 

liczbie 30 ocalała i przybyła do Tu- 

nisu, występując z oskarżeniem, że 

kontrtorpedowce włoskie brały udział 

w ataku na statek. i 

Statek - cysterna „Campeador* 

był w drodze do Hiszpanii z Rosji, 

wioząc ładunek benzyny. Załoga 

twierdzi, że włoski kontrtorpedowiec 

„Saetta“ podpł*nał do statku wćzorai 

rano około godz. 8, w pobliżu wyspy 
włoskiej Tamnednza. lażarai miedzy 

  

Napad anarchistów na pałac Azany 
.- PARYŻ [Pat] — „Le Jour" donosi z 
pogranicza franeusko-hiszpańskiego, Iš 
grupa anarchistów i członków POUM u- 
siłowała włargnąć do pałacu prezydenta 
Azany w Walencji, aby zaprotestować 
w fen sposób przeciwko wtrącaniu do 
więzień członków tych partyj. 

Gwardla szturmowa usunęła napastni 
ków z pałacu. W irakcie tego zabity zo- 
stał jeden z manifestantów, a kilku od 
niosło rany. Na skutek tej demonstra- 
cji przeprowadzono szereg aresztowań 
wśród kierowników CNT (Konfederacji 
Narodowej robotników (FAI) federacji 
anarchistycznej iberyjskiejj i POUM. Z 
różnych miast korespondent „Le 
Jour" donosł następnie, iż w Albacete ele 
menty skrajne lewicowe wywołały zamie- 
szki, usiłując opanować urząd pocziowy 
Przy pomocy milicjantów z brygady mię 
dzynarodowej, Komendant placu gen. 
Mangada usunął demonstrantów przy u- 
życiu karabinów maszynowych. Demon- 
stranci zostali rozstrzelani bez sądu, a w 
mieścis ogłeszono stan oblężenia. Celem 
stłumionia próby rozruchów anarchisty- 
€rm=ch w Basocna | Caspa w Araconie,   zostały wystans da tych miejscowości sił » towych. Specjalna komisja,   

ne oddziały policji. Oddziały te mają po- ; 
przeć elementy socjelistyczne i komu- | 
nistyczne w ich wxlce z anarchistami. | 

Zawieszenie przez rząd wydawnictwa 
dziennika anarchistycznego, wychodzące 
go w Barcelonie („Solidaridad obrera“) 
wywołało manifestację skrajnie lewicową, 

Rząd wywozi 

w czasie której manifestantom udało się 
przedostać do centrum miasta, pomima 
kordonów policji. W centrum Barcelony 
doszło do krwawego starcia, po którym 
manifestancl wycofali się na przedmieś 
cia, gdzie anarchiści posiadają duże skła 
dy broni i amunicji. 

dzieła sztuki 
z Hiszpanii 

PARYŻ (Pat) — W porcie La Rochelle 
Pallice przystąp'ono do wyładowywania z 
okrętów „Sea Bank" i „Axpe Mendi“ 
9.300 skrzyń, zawierających majątek i de- 
pozyły różnych banków hiszpańskich w 
San Sebastian i Bilbao. Skrzynie te zostały 
przywiezione z polecenia rządu baskijskie | 
go w czerwcu rb. do portu La Rochelle, | 
gdzie zostały one opieczętowane na sku- | 
łek skargi, z jaką wystąpiły zainteresowa | 
ne banki do sądów francuskich. Dnia 25 | 
czerwca udało się bankom uzyskać pole- 
cenie opieczęłowania skrzyń, ale nie moż 
na było przystąpić do ich wytładowywa- 
nia na skutek sprzeciwu robotników por- 

złożona z i 

przedstawicieli francuskich władz  sądo- 
wych, sporządzi obecnie inwentarz zawar 
łości skrzyń w obecności przedstawicieii 
zainteresowanych banków i delegata rzą 
du baskijskiego. 

Pomimo, iż prace nad inwentaryzacją 
potrwają zapewne szereg tygodni, już 
około 20 bm. można będzie zorientować 
się co zawierają skrzynie. Jak donosi „E- 
cho de Paris”, dotychczas wyładowano 
1.600 skrzyń, zasdresowanych do 16 ban- 
ków. Przy wyładowywaniu jednej ze 
skrzyń, rozbiło się wieko tak, że można 
było zobaczyć, iż zawiera ona obraz oraz 

szereg cennych przedmiotów szłuki koś- 
cielnej.   

Maltą a wybrzeżem tuniskim. Kontr= 
torpedowiec okrążył kilkakrotnie sta 
tek i popłynął za nim. W ciągu popo 
łudnia przyłączył się drugi kontrtor= 
pedowiee, tego samego typu co „Sa* 
etta“, ale bez flagi i nie posiadający 
uwidocznionej nazwy. Rvło to okoła 
60 mil na wschód od Tuniuu. Oba 
kontrtorwedowca płymęły za statkiem 
aż do zmierzchu. 

„Campeador* udał się w kierunku 
portu Kelivia, gdzie zamierzał się 
schronić. Wówczas jeden 7 kontrtor+ 
pedowców dał ognia. Pocisk uderzył 
w halę maszyn, gdzie eksplodował. 
statek zaczął tonąć. Wówczas zało 
ga opuściła łodzie ratumkowe, zanim 
jednak tego dokonała, statek trafiły 
jeszcze dwa pociski, a czwarty trafił 
w zbiornik benzyny. Statek stanął w 

płomieniach. 

Dwunastu członków załogi żyw 
cem spłonęło w hali maszyn. Władze 
w Salamance, w wydanym komunie 

kacie twierdzą, że „Campeador“ 

stał zatopiony przez okręt wojenni 

powstańców. 

Areszty we Władywostoku 
> ° 

i na Bialorusi 
MOSKWA, (Pat).  Wychodząca 

we Władywostoku „Tichookieanska- 
ja Zwiezda” donosi, że przewodniczą 
cy władywostockiego okręgowego ko- 

mitetu wykonawczego (odpowiednik 
wejewody) Pietrow oraz dwaj człon- 
kowie tamtejszego komitetu partii 
komunistycznej zostali uwięzieni. Kie 
rownik władywostodkiego _„komsoc 

molu“ został uznany za „wroga ludu" 

Z Białorusi donoszą o nowych a+ 
resztowaniach. Wychodzący w Min 
sku dziennik „Raboczij“ donosi, o 
aresztowaniu białoruskich komisarzy 
handlu wewnętrznego i zdrowia.
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Ekozgorzaiyųy uveazižai 
pod sSzanghajerm 

Kontratak chiński LONDYN, (Pat). Z Szanghaju do- 
noszą: gęsto zabudowana dzielnica 
chińska znajduje się pod gęstym og- 
niem artylerii japońskiej. W natar- 
ciu japońskim bierze udział piechota, 
karabiny maszynowe, artyleria, oraz 
tzołgi przy poparciu dział okręto- 
wych. 

Japońskie okręty wojenne syste- 
matycznie ostrzeliwują przystań You 
Kong. Chińczycy stawiają zaciekły 
opór i cofając się wysadzają w powie 
trze mosty. 

Starcią rozpoczęły się w nocy, 
przy czym trudno ustalić skąd padły 
pierwsze strzały. Nad ranem desant 
Japoński, posuwający się naprzód. na 
trafił na opór wojsk chińskich. Wy- 
wiązała się strzelanina. Japończycy 
ustawili baterię dział i oddział ezoł- 
gów naprzeciwko stanowisk zaimowa 
nych przez Chińczyków i otworzyli 
ogień. W niedłasim czasie požar ob- 
jał miasto chińskie, które w dzielnicy 
międzynarodowej wyslada jek morze 

płomieni. Obecnie Janończycy dotarli 
do teru wyścigowego Kians Wang, na 
trafiaiae na regu/arne wojska nankiń 
skie. Tor ten oddalony jest o 7 klm. 
od rzeki Wane Pu. Fanończycy przy- 
gotownią się do dalszego nałarcia i 
postaw*/i 4 hatesie e'sżkieh dział. 

TOKIO, (Pat). Dowództwo japoń- 
skiego garnizonu w Tientsinic donosi. 
że oddziały japońskie, które zaatako- 
wały Hankou wezeraj rano, zajęły 
ostatecznie miasto wieczorem o godz. 
20.30 Obie strony poniosły znaczne, 
dotychczas nieustalone straty. Po ca- 
lodziennym pojedynku artyleryjskim, 
Chińczycy rozpoczeli ewakuację Hu 
Ku Snan, bronionego przez . ddziały, 
nałeżące do 89 dywizji armii rządu 
centralnego. Chińczycy cofnęli się w 
kierrnku gór. 

TOKIO, (Pat). Nadeszłe tu z Szang- 
haju wiadomości głeszą, że w następ 
stwie szybko przeprowadzonej akcji 
wojskowej, oddziały japońskie oczyś 
ciły całkowicie półnoene okolice Se- 
ezuanu. 

Po wielogodzinnej vaiee wojska 
japońskie zniszczyły oddziały 89 dywi 
zii chińskiej. 

Indie nawiazulą 
kontakt handlowy z Polską 
WARSZAWA, (Pat), Dnia 15 bm. 

przybywa własnym samolotem z He'- 
sinek do Warszawy sir Muhhamad 
Zafrullah Khanń, członek dla spraw 
handlu w radzie najwyższej przy wi- 
cekrólu Indii. 

W czasie swego pobytu w War- 
szawie sir Muhhamad  Zafrullah 
Khanh złoży wizytę ministrewi prze- 
mysłu i handlu. Pobyt jego w War- 
szawie potrwa dwa dni. 

Plan rozbudowy 
szpitaln' ctwa w Polsce 

opracowuje się 

WARSZAWA, (Pat). Wobec konie- 
czności planowej rozbudowy szpital- 
nictwa w Polsce, ministerstwo opieki 
społecznej zwróciło się do wojewo- 
dów o opracowanie w naj liższym 
czasie planów rozbudowy szpitałnict 
wa, odpowiadającego potrzebom lud 
ności w poszczególnych wojewódz- 
twach. : 

Obecny stan. szpilalnietwa nie jest 
zadowałający. Brak jest łóżek szpital 
nych, a również rozmieszczenie szpi- 
tali w terenie jest nierównomierne. 
Znaczny odsetek szpitali nie odpowia 
da nawet skromnvm wymaganiom 
pod względem budowlanym, wyposa- 
żenia i organizacji. 

Pierwszym krokiem do usunię- 
cia tych braków będzie opracowanie 
generalnego planu rozbudowy szpi- 
ta!nietwa, opartego na zńajomości ist 
niejących w tej dziedzinie potrzeb w 
różnych częściach kraju. 

Wystawa „Wnętrze 
_mieszkanicwe" 

Cech stolarzy, bednarzy i tapice- 
rów w Wilnie otwiera 15 bm. o godz. 
10-tej, wystawę pod nazwą „Wnętrze 
Mieszkaniowe w murach OO. Fran- 
ciszkanów przy ul. Trockiej 14 (wej- 
jcie z zaułka Lidzkiego). Otwarcie po 
przedzi Msza Św. w kożciele Franci- 
Ssrkanów o godz. 9.30. 

Na wystawę tę poprowadzi wy- 
cieczkę Zw. Propagandy Turystycz- 
sej. Zbiórka w niedziełę dn. 15 bm. 
w ogródku przed Bazyliką, przed go- 
dziną 13-ią. 

  

czących się koło miejscowości Liang   

        
     

   
    

  

TOKIO, (Pat). Źródła japońskie 
donoszą, że dziś popołudniu na fron- 
cie szanghajskim trwała silna strzela- 
nina z karabinów maszynowych w 
kierunku szosy Czing Yun. Wojska 
chińskie ruszyły do natarcią na ca- 
łym froncie. O godz. 16.30 oddziały 
chińskie, skoncentrowane w  okoli- 
cach północnego dworca w Szanghaju 
posunęły się aż do skrzyżowania ulie 
Sohan i Cziao Tun. Wojska japońskie 
zorganizowały linie oporu na skrzyżo 
waniu ulie Szeczuan Cziao Tun. 

W dzielnicy Czapei walka trwa. 
Japońskie okręty wojenne ostrzeliwu 
jące dzielmiecę Pao Szan, odległą o 3 
kim. na północ od dworca północ- 
nego. 

Władze koncesji międzynaroda- 

wej zaproponowały stronom walezą- 
eym, aby koncesja międzynarodowa 
w znacznej swej części została zneu- 
tralizowana. Władze te proponują, 
aby uznano za strefe neutralną część 
koncesji, położoną na południe i za- 
chód od kanału Suczou, 

TOKIO, (Pat). Dowództwo wojsk 
japeńskich w Szanghaju opublikowa- 
ło o godz. 19.45 komunikat, głoszący. 
że natarcie chińskie zostało powstrzy 
rwane, zaś artyleria japońska enezgi- 
esnie odpowiedziała na ogień kateryj 
chińskich. Jak sadzą, Chińczycy po- 
nieśli bardze ciężkie straty. Straty 
japońskie na odeinku Hnuskiu wy- 
neszą: jeden kanitan i 10 strzelców 
zabitych oraz 30 strzelców rannych. 

Gwałtowne walki toczą się pzd N»nkou 
SZANGHAJ, (Pat). Agencja Hava- 

sa donosi: kolo Nankou toczy się 
gwałtowna walka. Oddziały chińskie 
stawiają opór. 

Donoszą również o wałkzch, to- 

Chiang, na południe od Czang Chin 
Tien na linii Pekin — Hankou. 

Nowy gubernater wschodniej czę- 
ści prewineji Honei — Chitsoungmo 
przeniósł swą siedzibę do miasta 
'Tangehan, które staje się stolieą tej 
prowincji. 

'TOKIO, (Pat). Wojska nankińskie 
podjęły jednoczesne przeciwnatarcie 
wzdłuż trzech linij kolejowych: Pe- 
kin—Tientsin, Tientsin—Pukou i Pe-   

kin—Suyuan. Natarcie zostało odpar- 
ie. Na odcinku Nankou wojska japoń 
skie wyparły Chińczyków, zajmująe 
dziś cytadelę Nankou Czen. Wałki 
trwają w okolicach Ilankou 6raz w 
obozie odległym о 8 k/m. od dworca. 
Straty japońskie pod Nankou wynio- 
sły do południa dnia 13 bm. jedneso 
zabitego i 40 ravnych. 

Z Tientsinu donoszą, że podczas 
bitwy pod Liang Siang na linii Pekin 
-—Hankou Chińczycy pozostawili na 
pobojowisku nonad dwustu zabitych. 
jeden ciężki karabin maszynowy, 3 
lekkie karabiny maszynowe, 40 ręcz- 
nych karabinów maszynowych i ok. 
10 tys. magazynów z amunieją. 

Demarche 5-ciu mocarstw 
TOKIO, (Pat). Wspólna nota, do- 

ręczona przedwczorai przez przedsta- 
wieieli Anglii, Francji. Niemiee, Sta- 
nów Zjednoczonych i Włoch podkreś 
ła wobee rządu nankińskiego i amba 
sadora japońskiego w Chinach zna- 

czenie interesów mocarstwowych w 
Szanghaju i domaga się od rządu chiń 
skiego wycofania wojsk z miasta, zaś 
ed rządu. japeńskiego nienadsyłania 
dalszych posiłków.   

Święto Żołnierza 
W związku ze „Świętem Żołnierza” wiceprezydent miasta Teodor Nagurski wy* 

dał odezwę treści następującej: 

„OBYWATELE ! 

Dzień 15 sierpnia jest doniosłą rocznicą czynu żołnierskiego. W dniu 
tym przed laty siedemnastu wszystkie siły żywotne narodu zjednoczonego bez 
względu na różnice ideowe pod Komendą Naczelnego Wodza Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego przełamały u brzegów Wisły napór wojsk czerwonych. 

Rok 1920 pozostanie w dziejach Narodu Polskiego I całej zachodniej cy* 

wlizacji długo pamiętnym. 
We wspomnieniach swych o owym roku pisał Józef Piłsudski: „„...ku nam, 

ówczesnym żołnierzom skierowane było mnóstwo ócz napełnionych to Irwogą, 
to łzą goryczy, fo uśmiechem szczęścia”. 

Dziś w imię pamięci zasług I ofiar, jakie żołnierz polski złożył w hołdzie 
Rzeczypospolitej uświęcając ziemie nasze krzyżam mogilnymi — dzień 15 sier- 
pnia jest dnlem „święta Żołnierza”. 

Niechże dzień ten się sianie żywym manifestem uczuć naszych dla żoł- 
nierza Odrodzonej Polski I symbolem brałerstwa 
wszystkich obywateli miasta do wzięcia 

Rossie w dniu 14 bm. o godz. 20 oraz 

Armii I Narodu.  Wzywam 
udziału w hołdzie dla poległych na 
we Mszy św., która zostanie odprawio- 

na w dnlu 15 sierpnia o godz. 9 w Bazylice Katedralnej z udziałem przedstawi- 
clell władz i organizacyj cywilnych oraz wojska. 

W przeddzień ! w dniu święta wszystkie domy miasta powinny być ude- 
korowane flagami o barwach narodowych. 

Wiceprezydent miasta. 

(--] T. NAGURSKI. 

Program uroczystości 

W związku z przypadającym w dniu 

15 sierpnia br. „Świętem Żołnierza” usta- 

lony został następujący program uroczy” 

stošci: 
W dniu 14 bm o godz. 20-ej złożony 

'zosłanie hołd dla poległych na cmenta- 
rzu Rossa z udziałem przedstawicieli 
władz cywilnych, organizacyj społecznych 
i społeczeństwa cywilnego oraz delegacyj 
wojskowych oddziałów garnizonu miasta 

Wilna. 
W dniu 15 sierpnia o godz. 6-ej ode- 

grana zostanie pobudka przez irębaczy 

| wojskowych na płacach: Marszałka Józe- 
' fa Piłsudskiego, Katedralnym i Rałuszo- 
wym, po czym o godz. 9-ej JE arcybiskup 
Jałbrzykowski odpraw w Bazylice uro- 
czysłą mszę św. z udziałem przedsławi- 
cieli władz, wojska, organizacyj cywilnych 
oraz społeczeństwa. Jednocześnie odbę: 
dą się nabożeństwa w świąłyniach innyck 
wyznań. 

Na zakończenie uroczystości pomiędzy 
godz. 17 a 19 odbędą się koncerty or- 
kiestr wojskowych na pl. Marszałka Pił 
sudskiego i w Cielętniku. 

Dworek pod Żywcem 
ostatnie letnie mieszkanie Marsz, Piłsudskiego 

ŻYWIEC, (Pat). Staraniem Towa- 
rzystwa Przyjaciół Ziemi Żywieckiej, 
pp. Kępińscy, właściciele dworku pod 
Żywcem, w którym Marszałek Józef 
Piłsudski spędził swój ostatni wypo- 
czynek letni, zrekonstruowali ostat- 
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Ostry protest Rzeszy 

I. CHELEM Sp-cy 
"Wilno, IKońiska 16, tel. 291 

poleca 

BLACHĘ OCYNKCWANĄ W ROLKACH i arkuszach 
Dostawa ze składów w Wilnie i bezpośrednio z huty 

przeciwko aresztom wś:ół Niemców w ZSRR 
BERLIN (Pat) —- Z polecenia rządu Rze 

szy ambasador Niemiec w Moskwie zło- 
żył na ręce rządu sowieckiego osity pro 
test przeciwko aresziowaniom szeregu о- 
bywałeli Rzeszy na ferenie Sowietów, Pra- 
sa niemiecka donosi z niezwykłym obu- 
rzeniem o zakrojonych w ciągu ostatnich 
fygodni na szeroką skalę aresztowaniach 
obcych obywateli w Sowietach. 

Przedstawiciel „T 

Liczba aresztowanych obywafell nie- 
mieckich obliczana jes; na 244 osób, 
Wśród aresztowanych znajdować się ma 
m. in. również 140 Węgrów. 

Aresztowani Niemcy, stanowiący oko- 
ło 20 procent wszystkich obywateli Rze- 
szy, przebywających w ZSSR znajdują się 
w obozach koncentracyjnych, bądź w wię 
zlenlach śledczych GPU. 

«.mes" dobrewolnie 
nie cpuści Berlina 

BERLIN, (Pat). W związku z żą- 

  

daniem rządu Rzeszy odwołania 
przez „Times“ swego korespondenta j 

w Berlinie Ebbutta, dowiadujemy się, | 
iż otrzymał on od swej redakcji pole- 

| cenie nieopuszezania terytorium Rze 
jszy i pozostania na swej placówce, 

aż do chwili/ otrzymania urzędowego 
wezwania ze strony polieji niemiee- 
kiej opuszczenia terytorium Niemiec. 

Anglia masowo wydala Niemców 
LONDYN (Pat) — „Daily Herald“ do- 

nosi o dalszych wydaleniach Niemców z 
Anglii. Według dziennika, szereg obywa- 
feli niemieckich, poza trzema dziennika- 
rzami, opuściło Anglię na skutek nakazu 
brytyjskiego Home Office. Inni znów mie- 
li nagle wyjechać po przesłuchaniu ich 
przez funkcjonariuszów Scotland Yardu. | 

„Daily Herald" opisuje wypadek pew- 
nej młodej i zamożnej kobiety, która za- 
mieszkała w jednym z najbardziej luksu- 

sowych hoteli w Londynie. Działalność 
tej osoby zwróciła na siebie uwagę, wo- 

bec czego zosłała ona  przesłuchana 
przez władze policyjne. Kobieta ta jednak 
zaprzeczyła zarzułowi, że przybyła do 

Londynu w innych celach, aniżeli jako tu 
rystka na wakacje. Po tym przesłuchaniu 
niezwłocznie opuściła Anglię i udała się 

do Niemiec, mimo że władze brytyjskie 
nie żądały jej wyjazdu, 

2.000.000 worków kawy spali 
w tym roku Brazylia 

RIO DE JANEIRO, (Pat). „Państwo Ka- 
wowe', jak się w Brazylii nazywa stan Sao 
Pxuło, nie przeżywało jeszcze dotąd tak In- 

tensywnego palenia kawy, jakie się odbywa 
w tym roku. 

W trzech miejscowościach: Osasco, Sao 
Caetano i Agua Branca, gdzie przyrządzona 
specjalne płace dla spalania kawy, ludność 
wniosła prośby do rządu o ratunek przed... 
gazami, jekie spalena kawa wydziela, a któ 

re to gazy są bardzo szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego. Specjalna komisja rządowa, sta- 
nowa i państwowego urzędu kawowego ba- 
dała na miejsen sprawę i wydała potrzebne 

zarządzenia. С 
We wszystkich trzech miejscowościach 

spała się dziennie od 15 tys. do 20 tys. wor- 
ków kawy, czyli do 60 tys. dziennie, Do spa- 
lenia pozostaje jeszcze nie mniej niż dwa 
miliony worków kawv. -   

     

MOSKWA, (Pat). Agencja Tass 
komunikuje: o godz. 13 m. 40 (ezas 
moskiewski) Lewoniewski przeleciał 
nad biegunem na wysokości 6 tys. j 
metrów. Panuje silny wiatr. 

SEATLE, (Pat). Lotnik Lewoniew 
ski dziś © godz. 8.36 wysłał depeszę 

nio wnętrze pokoi, zajmowanych 
przez Marszałka Piłsudskiego, dopro- 
wadzając je do takiego stanu, w ja- 
kim znajdowały się podczas jego w 
tym dworku pobytu. 

To ostatnie letnie mieszkanie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie 
udostępnione do zwiedzania w okre- 

sie od 15—22 sierpnia rb. w godzi- 

nach popołudniowych od godziny 14 
do 17-€j. 

Min. Helsti opuścił 
Tallin 

TALLIN, (Pat). Po 3-dniowym po- 

bycie w Tallinie, minister spraw za- 
granieznych Finlandii Holsti i towa- 

| rzyszące mu osoby, wyjechały z no- 
  

a | wrotem do Finlandii. 

Lot dy Ameryki przez biegun 
radiową, w której zawiadomił, że 
znajduje się w odległości 96 mii od 
bieguna północnego i że wkrótee prze 
latywać będzie nad obozem sowiec- 

| kieh uczonych, położenym w bezpo- 
średniej bliskości bieguna. 

Pierwszy dzień wioślarskich mistrzostw 
Europy | 

AMSTERDAM, (Pat). W piątek roz 
poczęły się w Amsterdamie wioślar- 
skie mistrzostwa Europy. Polacy star 
tują tylko w dwóch konkurenejach: 
w jedynkach i dwójkach ze sterni- 
kiem. W jedynkach Verey zajął pierw 
szę miejsce w swoim przedbiegu i za- 

Walasiewiczówna 

kwalifikował się do finałowych roz- 
grywek. Dwójka zajęła trzecie miejs- 

ce w przedbiegu, wobec tego będzie 
| musiała w sobotę walezyč w biegach 
ł pocieszenia o prawo wejścia do fi 
| nału. 
i 

wyrównała rekord 
światowy w Bydgoszczy 

BYDGOSZCZ (Pat) — W Bydgoszczy 
odbyły się w piątek zawody lekkoałlety 
czne z udziałem Stanisławy  Walasiewi- 
czówny oraz zawodniczek i zawodników 
z Poznania, Grudziądza, Torunia i Byd- 
goszczy. Walasiewiczówna przybyła do 
Bydgoszczy po południu z Grudziądza, 
powiłana na dworcu przez dyrektora miej 
skiego komiłetu WF p. Małuszewskiego 
oraz sokolice, Zawody rozpoczęły się de 

filadą zawodników po której Wałasiewi- 
czównie i mistrzyni Polski Wiśniewskiej- 

Felskiej prezydent miasta Bydgoszczy 
Barciszewski wręczył kwiaty. 

Poziom zawodów ze względu na u 
dział w nich Walasiewiczówny oraz mi- 
strzów polskich był wysoki. Wyrównany 
został rekord świała na dystansie 50 mir. 
przez. Walasiewiczównę oraz padło kilka 
rekordów Pomorza. Dobrą formę wykazał 
reprezentant Polski na niedzielny mecz 
z Niemcami Karol Hofman z AZS póznań 
skiego w skoku wzwyż, osiągając 185 cm. 

z wyraźną nadwyżką 5 cm i jedynie za 
padający mrok przeszkodził mu przejść 
190. 

Wyniki 
następująco: 

Konkurencja pań: 
Bieg. 50 mtr. — Walasiewiczówna wy- 

równała rekord świała wynikiem 6,4; 2) 
Gawrońska (Sokół żeński Grudziądz 
7 sek. (rekord Pomorza). 

Skok w zwyż — Wišniewska-Felska 
(Sokół żeński Grudziądz) 135 cm. 2) Tolk 
mitówna (Sokół żeń. Grudziądz) 135 cmę 

80 mir przez płotki — 1) Romanowska 
13,9 przed mistrzynią Polski Wiśniewską: 
Felską 14,3. 

100 mir. — 1) Walasiewiczówna 11,8; 
2) Gawrońska (Sokół żeński Grudziądz) 
13 sek. (wyrównany rekord Pomorze). 

44100 mir. — 1) Sokół żeński Gru- 
dziądz 54 sek., 2) AZS Poznań i KS. Ci: 
szewski Bydgoszcz szłałeta kombinowaną 
56,7 R 

techniczne przedstawiały się 
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+KURJER WILENSKI“ 14 VIII 1937 

Likwidacja sowchozów 
w imie... „sociai 

«] — Programowe wariactwa Stalina — 
„Ssewchozy służyły interesom połskiej burżuazji 

izmu” 

  

Transaflantyk ze starych łodzi rybackich — Teoria na zamówienie — „Wszystkiemu winni 

wykonawcy” — N 

Sensacyjne wynurzenie stalinows- 

kiego wysłannika Jakowlewa w Mińs 

ku, uzńające sowcnozy na Białorusi 

za „szkodniczy twór szpiegów pols- 
kich”, było pierwszym, ale nie ostat- 
nim iegą rodzaj wynurzeniem. 

Skoro już Jakowłew, kierownik 

wydziału rolnego przy CK WKP(b), 

zyli faktyezny dyktator rolnictwa 50 
wieckiego z woli Stalina, oznajmił 

chłopom białoruskim o tym, że zorga 
Dizowane na ich ziemi kołchozy były 
tworem „szpiegów polskich* — to 

nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że na Kremlu w sprawie wszystkich 
sowchozów zapadły nowe decyzje i że 

podobne etykiety niebawem zostaną 
przyłepione również i do masowo od 
1935 r. likwidowanych socjalistycz- 
nych folansterów rolnych w innych 

tTepublikach sowieckich. 

Znając metody bolszewickie nie 
trudno przewidzieć, że napisy na ety- 
kietach przylepion'ch do zliikwidowa 

sych sowehozów w innych republi- 
*ach, za wyjątkiem oczyw iście Ukra- 

iny, nie będą skierąwane pod adre- 

sem „szpiegów polskich. Przecież na 

wet Jakowlew ze Stalinem doskonale 

rozumieją, że stworzenie sowchozów 

w całym Związku Sowieckim byłoby 
ponad siły wywiadu po'skiego. Zre- 

szią wywiad polski i „szpiedzy pols- 
cy* nie mieli żadnego „interesu iklaso 
wego w tworzeniu sowchozów gdzieś 

tam na Daledtim Wschodzie lub w re- 
publikach zakaukaskich (Go innego 
Białoruś j Ukraina, bezpośrednio gra- 

n.czące z Polską. W tych częściach 

Związku Sowieckiego agenci Polski 
ziemiańskiej i obszarniczej mogii 
mieć wyraźny i dla „proletarjackieh“ 

władeów moskiewskie. uchwytny ..in 

teres kiasowy* w tworzeniu wielkich 
sowchoz6w kosztem ziem włościańs- 
kich. W rezultacie bowiem iakiegóś 
Kkcnfliktu wojennego i zdobycia przez 
Polskę ziemiańsko-obszarniczą Risła 

rusi czy Ukrainy — szachta polska 

znalazłaby w postaci sowchozów swe 
dawne nienaruszone, a może nawet ie 

śzcze powiekszone ma а1, które hez 

4mudn nrzeiołohy w swe posiadania 

Więe „klasowy interes* Polski zie 

miańsko-obszarniczej w tworzeniu 
sowchozów był zdamiem Stalina zupeł 

nie jasny i zrozumiały. Jakowlew co 

prawda w Mińsku tego nie powie- 
dział, Ale nie ulega wątpliwości. że 
na naradzie ze Stalinem, na której za- 
padła decyzja przedstawienia sowcho 
2ów jako dzieła obcych "wywiadów, 

moment ten musiał być brany pod u- 

wagę. Przecież jest niemożliwością. a- 
żeby ladzie rozumujący po „marksi- 
Stowsku" kategoriami „walki klas“, 
mogli nie uwzględnić tak istotnego 

neniut, jak „interes klasowy” przy 
—— 

*) „Kurjer Wileński” z 11 sierpnia 1937, 

arL p. f. „Sfalin na usługach... wywiadu pol- 

skiego”, 

        

  
  

     

crganizowaniu sowcnozów. 

W pozostałych natomiast częściach 

Związku Sowieckiego, agenci polskie 

go wywiadu, naszym skromnym „bur 

żuazyjnym* zdaniem, nie mogli mieć | 

żadnego „klasowego interesu“ w orga 
nizowaniu i podtrzymywaniu mająt- 

ków obszarniczych pod płaszczykiem 

sewchozów. Tara z całą pewnością 

sewchozy były dziełem „rąk innych, 

na razie nie określonych wywiadów. 

Ałe mamy nadzieję, że przy pomocy 

metody -„marksistowskiej”, Jakowie- 

wowi uda się z całą dokładnością u- 

stalić w czyim „interesie klasowym“ 

leżało tworzenie sowchozów w pozo- 

stałych częściach Związku Sowieckie 

go 
Grubo myliłby się jednak ten, kto 

by sądził, że w tych wariactwach, 0. 

Gających się do kpin i ośmiesza ją- 

cych w sposób nielitościwy samego 

„wodza“ narodu sowieckiego, nie ma 

„przemyślanej w sposób „dialektycz 

ny* pewnej określonej metody działa 

nia. O nie! Stalin jest mistrzem swoi- 

ście pojętej „„dialektvk z której 

już dawno zrobił dogodną dla podtrzy 

niamia swego jedynowładztwa „ ad 

chen fiir alles", I to co według rozu- 

mcwania logicznego, potępionego w 

Zwiazku Sowieckim, jako rozumowa 

nia burżnazyjn ,0. wyda się absur- 

dem. brednia czy nonsensem — to we 
dług dialektvki stalinowskiej je.t zaw 

sze, w każdej syłuacii posumięciem, 

prowadzacym do budowy i wzmocnie 

nia nstraju socjalistycznego 

Chcąc zrozumieć to, co dzieje się 

w związku sowieckim I ku czemu 

zmierza Stalin, trzeba koniecznie u- 

względnić te specyficzną stalinowska 

metodę dialektyczną, którą nie trud- 

po zilustrować szeregiem  „genial. 

nych* posunięć „wodza* narodu so- 

wieckiego. 
Tak np. kiedy rozpoczęto budowę 

„socjalizmu* na wsi sowieckiej w r. 

1928 — to pierwszy plan pięcioletni 

przewidywał kolektywizację załedwie 

24 proc. ogółu gospodarstw  wiejs- 

kich. Ale z chwilą, gdy po przystą- 

pieniu do realizacji tego planu 'wyło 

niły się niebawem dość znaczne trud- 

ności aprowizacyjne i chłopstwo za- 

częło stawiać dość duży opór przeciw 

ko kolektywizacji Stalin rzucił 

znane hasło „likwidacji kułactwa ja- 

ko klasy na podstawie powszechnej 

kolektywizacji** w ciągu paru lat oraz 

tworzenia jak największej ilości soc- 

    

  

  

  

   

  

  

  

jalistycznych folansterów rolnych, 

mogacych zabezpieczyć państwo 

przed trudnościami aprowizacyjymi 

Wówczas zupełnie nie zastanawiano 

się nad tym, jakie skutki gospodarcze 

tego rodzaiu .socjalistyczne”* zarzą- 

dzenia spowodują. Co więcej. z góry 

uznano, że rezultaty będą jak najlep 

sze i przysparzające największe ko- 

rzyści gospodarcze. Pod tym wzgłę- 

dem jest nadzwyczaj wymowne „nau 

  

Egapecd Podera 

Pref, Piecard zamierza odbyć lot do stratosłery na balonie, złożonym z 2000 małych bałoników. 

  

  

awrót do własności prywatnej 

kowe odparcie zarzutów pod adre- 

sem prawicowej opozycji. Na jednym 

bowiem z posiedzeń C. K. partii w r. 

1929 trzeźwy i bardzo krytycznie do 

poczynań stalinowskich ustosunkowa 

ny wódz opozycji prawicowej Rykow, 

pragnąc wobec nadchodzących groź- 

nych wieści ze wsi, powstrzymać Sta- 

lina od dalszego szałeństwa, mechani 

cznego i przymusowego łączenia indy 

widualnych gospodarstw chłopskich 

w kolektywy, mówił: „tow. Stalin są- 

dzi, że w wyniku mechanicznego po- 

wiązania kilku lub kilkunastu starych 

todzi rybackich, można zbudować no 

woczesny statek transatlantycki. To 

jest przecież absurd. A nasza powsze- 

chna kolektywizacja z jej mechaniez 

nym i i przymusowym spędzaniem w 

większe lub mniejsze kolektywy indy- 

widualnyca gospodarstw chłopskich z 

ich prymitywną techniką, jest niczym 

innym jak bezsensownym usiłowa- 

niem budowania nowoczesnego stat- 

ku transatlantyckiego ze starych ło 

dzi rybackich. To szałeństwo może 

doprowadzić tylko do katastrofy, ale 

tie do reorganizacji rolnictwa na 

„podstawach socjalistycznych” : 

W celu odparcia, tych jasnych i 

dia każdego dziecka zrozumiałych 

prawd jednego z wodzów prawicowej 

opozycji, powstała wówczas dość 0- 

ryginalna teoria „naukowa”, która 

niebawem została opublikowana w 

drugim tomie Sowieckiej Encyklope- 

Git Rolniczej. Twórca tej teorii mię- 

dzy innymi pisał: ,, Samo zwykle zsu 

mowanie chłopskich środków produk 

cji, jak to wskazał tow. Stalin, bez do 

datkowych inwestycyj daje możność 

znacznego zwiększenia wydajności 

pracy. Jest to jeden z nowych najmoc 

niejszych argumentów przeciwko pra 

wu zmniejszającej się wydajności”. 

Niebawem jednak okazało się, że 

lukie i temu podobne „epokowe* od- 

krycia nauki stalinowskiej, uzasadnia 

iące powszechną kołektywizację i bu 

Gowę sowchozów, doprowadziły do 

niebywałej ruiny w gospodarce wiejs 

kiej. Nie tyłko bowiem t. zw. kułacy, 

ale i całe chłopstwo šredniozamožne 

wypowiedziało formalna wojne pow- 

szechnej kolektywizacji. Rozpoczęło 

się masowe i systematyczne niszcze- 

nie martwego i żywego inwentarza, 

powstania chłopskie, mordowanie ko- 

munistów przeprowadzających kolek 

tywizację i t. d. Sytuacja wytworzyła 

się tak groźna, że przez pewien czas 

wydawało się nawet, że fala niezado- 

wolenia i buntu chłopskiego zmiecie 

nie tylko Stalina ale i całą władzę 50- 

wiecką. 

Stalin jednak i z tej sytuacji zna- 

Iszł wyjście. W marcu 1930 roku pi- 

sze on głośny wówczas artykuł, coś w 

rodzaju manifestu dla chłopów, p. t. 

„Zawrót głowy od powodzeń”, w któ 

rym całkowitą odpowiedzialność za 

swe idiotyczne i urojone pomysły w 

      

do seEraitosf ery 

Na' zdjęciu — prof. Pię 

card ze starszym synem podczas pracy nad przygotowaniem do lotu, 

sposób cyniczny i perfidny zwalił na 

bezpośrednich i posłusznych  wyko- 

nawców rozkazów, idących z jego a- 

partamentów, czyli na t. zw. „pracow 

ników miejscowych*. Ci pracownicy 

okazali się winnymi katastrofy gos- 

podarczej, gdyż „nie zrozumieli” i 

„źle* wykonywali zarządzenia „wo- 

аха“. Sam „wódz* natomiast wycho- 

dzi z całego przedsięwzięcia bez 

szwaniku. Co więcej. Jego autorytet w 

oczach mas chłopskich niezmiernie 

wzrasta, gdyż on występuje w roli ob- 

rońcy chłopów przed dzikimi i barba- 

rzyńskimi metodami kolektywizacii. 

Chłopi wprost rozchwytuią dzienniki 

z artykułem Stalina i rzucają się na 

pracowników miejscowych. 

    

Stalin znów ma rację. Stalin trium 

fuje. I wówczas kiedy om zarządza 

wyraźny odwrót bynajmniej nie przy 

i h koncepceyj. 
uzasadnia 

   
   

Ta „cudowna dialektyka” pozosta 

je niezachwianą i wówczas kiedy na 

I-ym zejździe kołehozników-udarni 

ków w r. 1933 przyznaje się chlopst 

wu na własność indywidualne zagro: 

dy do maksymalnej wysokości 0,5 ha 

i wówczas kiedy na drugim zjeździe 

kołchozników w r. 1935 idzie się na 

jeszcze większe ustępstwa i przyznaje 

się zagrody do wysokości 2 i więcej 

ha. Wszystko to w terminologii stali 

nowskiej nie oznacza odradzania się 

indywidualnej gospodarki chłopskiej 

pod płaszczykiem kolektywizacji. Nie. 

To jest czystej wody socjalizm. 

Analogicznie sprawa przedstawia 

się i z sowchozami, w które państwo 

orzez szereg lat pakuje miliardy. Kie 

ly opozycja zarzuca, że sowchozy są 

nierentowne, że nie opłacają się, że 

'rzeba je rozwiązać Stalin na 

XVI-ym zjeździe partyjnym w 1931 r. 

wciąż jeszcze udowadnia, że przy 

tworzeniu sowchozów nie chodzi o 

rentowność ale o socjalizm. Ale otóż 

mija jeszcze parę lat intensywnej bu 

dowy socjalistyczych folansterów rol 

nych ma koszt państwa i Stalin na 

XVII-ym zjeźdz. rtii w r. 1934 „od 

krywa“ Amervkę 
„Jeżeli porównać olbrzymie wkła 

dy państwa w sowchozy — mówi on 

— z obecnymi faktyczzymi wynika- 

mi pracy sowchozów, to otrzymamy 

olbrzymią dysproporcję na mieko- 

rzyść sowchozów*. I na tym zjeździe 

Stalin już nie broni sowchozów. Prze 
| ciwnie, napada na różnych doktryne 

      

Gdynia stala się ostatnio celem pod- 

róży prywainych jachtów milionerów ame 

rykańskich. Po wizycie Morgana, sygnali- 

zowane jest w najbliższych dniach zawi- 
nięcie do portu gdyńskiego luksusowego   jachłu ambasadora Słanów Zjednoczo- 

  

  

Podróż pary książęce! 

  
Książe Kentu z żoną w podróży po Europie zatrzymali się w Austrii, gdzie odwie* 

dzili księcia Windsoru. 

rów, stawiających socjalistyczne fa- 

lanstery rolne ponad kołchozami, czy 

li rodzajem chłopskich spółdzielni rol 

nych, mogących być organizowanymi 

nawet w każdym państwie kapitalisty 

cznym. Stalin rzuca nawet hasło zro- 

bić „wszystkich kołchoźników zamoż 

nymi', zaopatrzyć „każdego kołchoz- 

nika we własną krowę” i t. d. A po- 

cząwszy od wiosny 1935 roku wystę- 

puje już z iniej tywą likwidacji nie- 

rentownych sowchozów. I tak aż do 

wiosny 1937 roku włącznie jest już 

zlikwidowanych ca 70 proc. wszyst- 

kich sowehozów. Są już republiki jak 

Gruzja, Armenia, a obecnie Białoruś 

w których nie pozostało żadnego sów 

chozu. 

Ale na kogo zwalić odpowiedzial- 

ność za to niepowodzenie? Na kuła- 

ków? Na burżuazję? Na opozycję pra 

wicową? Nonsens. Przecież wszyscy 

wiedzą, że warstwy te jak najbardziej 

sprzeciwiły się tworzeniu sowchozów. 

Poza tym w Związku Sowieckim jest 

iuż zbudowany socj. izm, gdzie nie 

ma klas, nie ma kułaków, nie ma bur 

žuuzji. Stalin jednak jest człowiekiem 

vemysłowym. Istnieje przecież otocze 

ie kapitalistyczne. Przy pomocy se- 

i makabrycznych procesów robi on 

niezliczona ilość agentów faszystows 

kich, szpiegów 

  

różn. państw kapi- 

talistycznych, na których zwala odpo 

wiedzialność za bankructwo sowcho- 

zów, za bankructwo bardzo drogo Op 

łaconych własnych uro jonych pomys 

tów w rolnictwie. A kto nowie, że te- 

go rodzaju posunięcia, jak likwidacja 

sowchozów j przekazywanie ich ziem 

kołchozom nie przypada do gustu 

chłopom i nie przysparza popular- 

nošci Stalinowi? 
i 

Ale to bynajmniej nie jest 

odwrót od zbiurokratyzowanej, nie
- 

rentownej państwowej gospodarki 

„socjalistycznej“ w kierunku „kapita 

liimu*. Po stalinowsku nazywa się 

to marsz całą parą w kierunku „socja 

lizmu'. 
Zet. 

WERKE ROWER SATA
 

Naminacje starostów 

Ogłoszone zosłały nowe nominacja 

na stanowiskach w administracji państwo” 

wej. Słarosią powiatowym w Brzesku 

(woj. krakowskie) mianowany został Mi- 

chał Fiiller, dotychczasowy starosta w 

Kielcach. Starostą kieleckim został Karol 

Wojciechowski, ostatnio starosła powia* 

łowy w Brzeżanach w Małopolsce 

Wschodniej. 

Amerykański ambasador w Sowietach 
przybywa własnym jachtem do Gdyni 

nych Ameryki Północnej 
ZSRR Davisa. 

Davis wyruszył na swym jachcie o pą' 
jemności 3000 ton z Leningradu w 
róż do krajów bałtyckich i zatrzymać stą 

ma w Gdyni przez kiłka dni. 

przy rządzie
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Niby głupstwa? 
w sussmmie mmailiomauj ? 

Dla utrzymania i wykarmienia miliona 
świń należałoby 65.000 hektarów ziemi u- 
żyć wyłącznie pod zasiew zboża, które 
stużyłoby jako pokarm dla nich. Jeżeli 
więc tę połrzebną ilość pokarmu otrzyma 
się w inny sposób, fo można powiedzieć, 
że się uzyskało dla kraju 65.000 hektarów 
ziemi. 

Tak rozumują w Niemczech, gdzie pro 
wadzona jesł już od dłuższego czasu usil 
na propaganda w celu stałego robienia 
pewnych drobnych oszczędności na t. zw. 
„mieużytkach” czy resztkach. A więc np. 
niemal połowa wszystkich miast liczących 
ponad 20.000 mieszkańców ma już zorga 
nizowaną zbiórkę odpadków kuchen- 
nych, przeznaczonych dla karmienia trzo 
dy. W ten sposób Niemcy mają zamiar 
pozyskać owe 65.000 hektarów. 

Obliczenie jest prosłe. Świnia spożywa 
dziennie około 20 funtów tvch odpadków, 
które stanowią dla niej doskonały pokarm. 
Nabiera ona przeciętnie 700 gramów wagi 
dziennie. Jeżeli miasto o 10.000 mieszkań 
ców może zebrać 110 ceninarów odpad 
ków, to może wyżywić 550 świń. Wspól 
ne więc niemieckie miasta mogą wyży- 
wić w ten sposób około miliona świń. A 
pcirzeba lego jesł wielka, bo aczkolwiek 
na razie zapas trzody jest dostateczny i 
mięsa wieprzowego jest dosyć, ło jednak 
słałystyka wykazuje znaczne zmniejszenie 
się „płci pięknej” w tym zakresie. Na 
przyszły rok przewidywany jest już znacz 
ny deficyt „młodzieży”. Z powodu świe 
žo wydanego zakazu bezwzględnego 
wstrzymania się od karmienia irzody i byd 
ła zbożem, brak paszy daje się odczuwać 
coraz dotkliwiej. Chyba, że uda się zbiór 
ka odpadków, Patriotyczne gosposie poka 
żą, co umieją. 

A z drugiej strony zaprzęgnięto do po 
dobnej pracy młodzież szkolną. Ta jed- 
nak zbiera co innego, a mianowicie koś 
e! i odpadki z ołowiu, a mianowicie cyn 
folię, łubki, kapsle i £. p. Do opakowania 
całego szeregu łowarów już nie używa 
się cynfolii, papierosy np. mają wewnątrz 
cieniutki papier aluminiowy, wyglądający 
Jek cynfolida. Istnieje jednak cały szereg 
towarów, które wymagają nadal łego opa 
kcwania. Ponieważ są to materiały robio 
ne z zagranicznego surowca, więc osz- 
czędność na tym polu równa się oszczę- 
<zaniu dewiz. Dla dzieci zbieranie tych 
rzeczy Jest niemal zabawą, dla skarbu pań 
stwa jesł fo poważna oszczędność. 

Podobnie zbierania kości. W 700 
szkołach berlińskich zebrały dzieci pod- 
czas 20 dni zbiórki 200.000 kg kości. Jed- 
nak suma ła daleka jest od tego, co moż 
na w tym kierunku osiągnąć. Bo jeżeli 
łylko każde dziecko zebrało podczas jed 
nego dnia zbiórki 100 gramów kości, 
osiągnąćby można ponad pół miliona 
kilogramów, czyli 80%/0 wszystkiego, co 
w ogśle jesł do zebrania. 

Jak zwykle w Niemczech, praca ta 
prowadzona jest planowo i melodycznie,   

W każdej szkole wyznaczona jest z po- 
śród grona nauczycieli jedna osoba, któ- 
rej powierzono kierownictwo tej akcji. 
Osoba ta poucza dzieci, na czym pole- 
ga celowość łej zbiórki i w jaki sposób 
winna być ona prowadzona. Dwa razy na 
łydzień, a mianowicie we wiorki i w piąt- 
ki prowadzona jest zb.órka. Zbierane są 
kości nie tylko we własnych mieszksniach 
rodziców, ale i u sąsiadów. Kości te są 
niezwłocznie odbierane przez  specjal- 
nych handlarzy upoważnionych do tego, 
a należność za kości wpłacana co mie- 
siąc na ręce danej szkoły. Pieniądze w 
w ten sposób zarobione idą na wyciecz- 
ki uczniów, na pomoc niezamożnym dzie 
ciom, na zakup książek do biblioteki, lub 

CSA TA 

| przyborėw i artykulėw sporlowych. Ta 
szkoła, kłóra wykaże najlepsze rezulłaty 
zbiórki otrzymuje co miesiąc specjalne 
odznaczenie oraz nagrody w formie 
książek. 

Niezależnie od tego w. niektórych 
szkołach prowadzona jest zbiórka starych 
nieużyłych zeszytów szkolnych oraz pa- 
pieru. Chodzi o to, aby w dziecko wpa- 
jać od dzieciństwa zasady czynienia drob 
nych oszczędności. które w sumie dają 
duże zyski, jako owoc zbiorowych wysił- 
ków. Praca ta ma jeszcze i to znaczenie 

pedagogiczne, że uczy młodzież właśnie 
akcji zbiorowej, solidarności społecznej, 
które stanowią jedną z wielkich zalet na- 
rodu niemieckiego. T. M. S. 

  

Rozmowa z Marleną Dietrich 
Marlena Dietrich od dwu tygodni prze 

bywa w Europie. Piękna gwiazda, jakkol- 
wiek nie zwykła ołaczać się łajemniczo- 
ścią, nie jest jednak zbyt skłonna do u- 
dzielania wywiadów, gdy jest na wywcza” 
sach. Jednak jednej z paryskich dzienni- 
karek udało się uzyskać szereg odpowie- 
dzi na parę niedyskretnych pytań. Może 
właśnie charakter tych pytań skłonił Mar- 
lenę do mówienia, gdyż, jak wiadomo, 
odznacza się ona wyjątkowym poczuciem 
humoru. Zapytana, co ceni najbardziej w 
mężczyźnie, oświadczyła: „Muim zda- 
niem, umysł jest dla mężczyzny czymś o 
wiele ważniejszym, niż uroda dla kobie- 
ły. Fakt, że mężczyzna jest przystojny — 
oświadczyła na zapytanie, jak reaguje w 
scenach miłosnych przed obiektywem — 
nie działa na mnie wcale, jego inteligen- 
cja podnieca mnie bardziej, niż regular- 
ność rysów lub budowy ciała”, Gdy dzien 
nikarka zapytała ją, czy w czasie nagry- 
wania filmów zdarza jej się symulować, 
że jest na prawdę zakochana w parłnerze, 
na przykład w Herbercie Marshallu, który 
gra z nią w filmie Lubiłscha „Anioł — 
Marlena roześmiała się. „Nie zdarzyło mi 
się nic podobnego od czasu, gdy miałam 
lał 16! Widzi pani pod tym względem 

ło nie byłoby „rycerskie”. 
Dziennikarka upierała się jednak przy 

swoim twierdzeniu, że taka mała kome- 

dia nigdy zaszkodzić nie może — prze' 
ciwnie, istnieje możliwość, že partner 

Marleny utworzy kreację bardziej przeko 
nywującą, przekraczającą jego zwykłe 
możliwości. „Myłi się pani — oświadczyła 
Marlena — istotnych uczuć nie pokazu- 
jemy nigdy na ekranie. Gdy się jest na- 
prawdę zakochanym, nie paraduje się z 
tym publicznie, a na pewno nie okazuje 
się tego przed obiektywem. I jakże tu 
reagować prawdziwie, gdy reżyser powia 
da: proszę o rozkąchane spojrzenie, ale 
niech pani nie zdejmuje ręki z ramienia 
Marshalla „dopóki pani nie usłyszy odgło 
su załrzaskiwanych drzwi. Jest jeszcze 
przy łym jeden czynnik, który nie pozwa 
la mi nigdy zapominać, że scena miłosna 
jest tylko grozą — to szminka. Gdy męż 
czyzna jesł uszminkowany, mam wciąż 
przed oczyma przypomnienie, że jego 

najpłonniejsze wyznania są częścią roli 
jego i mojej”. Dziennikarka paryska przy- 
znaje. w swoim artykule, że odpowiedzi 

Marleny sprawiły jej zawód, jest jednak 
zadowolona, gdyż rzadko komu udało 
się dotąd uzyskać tak obszerny wywiad   mam w sobie coś z mężczyzny: wiem, że z małomówna gwiazda. 

Straszny samosąd nad przypadkowym zabójcą 
Krwawe zajście pod Łodzią 

W majątku Szymczyce, gminy Czarno- 
cin dokonano krwawego samosądu. 

Według dochodzenia, sprawa przed- 
stawia się, Jak następuje: Rządca tutejsze- 
go majątku, 27-letni Juliusz Czernicki, nie 

Rutynowan 
NAUCZYCIEL M u p 4 Y KI 
udziela lekcyj gry na fortepianle 

— Ceny przystępne — 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp. 

FINA SATA 
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Nowe wykopaliska w Egipcie 

  
„ ZAmerykaūska ekspedycja archeologiczna w pobliżu Teb w Egipcie nalrafila na 
fiezbadane dotąd groby faraonów. Na zdjęciu u gėry — olwarle grobowce, u 

dołu — prace ekspedycji. 

zezwolił nielakiej Bednarkowej na zbie- 
ranie kłosów na rżysku. Na fym tle doszto 
do sprzeczki, o której powiadomiony syn 
Bednarkowej, Franciszek, uzbrojony w 
łom żelazny uderzył nim rządcę w gło- 
wę. Napadnięfy w obronie własnej kilka- 
krofnie sirzelit z rewołweru, zabijając 
Bednarka. 

Przerażony swym czynem uciekł I u- 
krył się we własnym mieszkaniu, gdy tym 
czasem wzburzeni chłopi, uzbrojeni w 
kłonice I inne narzędzia, włamali się 
przez okna i drzwi, dokonując nad Czer- 

nłckim samosądu. Pod ciosami napastni- 
ków Czernicki zmarł. 

Wezwana policja przywróciła we wsł 
spokój, aresztując sprawców zbrodni. 

Wciąż |aszcze naiwni 
kupują szkiełka jako brylanty 

Mieszkanka Chełma Bajla Rabinowicz 
kupiła na uł. Gęsiej od przygodnych 
handlarzy „bryłanty”, za które zapłaciła 
800 zł. Były ło oczywiście zwykłe 
szkiełka. 

Trzeba trafu, że w chwili dokonywania 
tranzakcji nadszedł patrol policyjny i oszu 
stów ujął na gorącym uczynku. Dzięki 
temu poszkodowana odzyskała swoje pie 

niądze. 

Oszustami okazali się Josek Daw do- 
wicz i jego przyjaciółka Jenta Kłosower, 
tórych osadzono w areszcie. 

Ukradł 94 gresze 
i powiesił się 

W Borszczowie (woj.  tarnopolskiej 

zdarzył się niesamowity wypadek. Piętna- 

stoletni Wasył Biławka ukradł dziesięcio- 

letniej Annie Popeluk 94 grosze, W oba- 

wie przed odpowiedziałnością powiesił 

się na pasku. к ! 

DST AT NERA OIS 

WAŁAAAA. : 

SPRZEDAJE SIĘ 
z długiem bankowym 

dom murowany 
piętrowy z ogródkiem kwia- 
towym koło kośc. św. Piotra 
i Pawła. O warunkach do- 
wiedzieć się: Ulrząd Woje- 

wódzki, pokój 50 
YYYYYYTYYT YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYVYTYYTYY 
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Najmłodsza babka w Europie 

  

W miejscowości Bajcs na Węgrzech żyje najmłodsza babka w Europie niejaka 
Janina Mlinacris licząca 29 lat życia. Wyszła ona zamąż w wieku 14 lał. Córka 
jej Anna również wyszła zamąż mając 14 lat i parę tygodni temu urodziła dziecko. 
Na zdjęciu naszym widzimy trzy pokolenia rodu Mlinacris; po prawej stronie — 

malka ze swoim dzieckiem, po lewej — najmłodsza babka w Europie. 

Półmilioner powietrzny 
„Lotu“ 

W dniu 7 mb. odbyło się na lotnisku war. 

szawskim uroczystość jubileuszu radioopera 

tora Polskich Linij Lotniczych „LOT* p. 

Stanisława Zientka. Przelotem na linii Gdy- 

nia — Warszawa zakończył radiooperator 

Zientek pół miliona kilometrów przelecia: 

nych w służbie polskiego lotnictwa komuni 

kacyjnego. Na lotnisku powitali go członko 

wie Dyrekcji PLL. „LOT“ z dyrektorem 

mjr. W. Makowskim i wicedyrektorem 

mjr. Zejfertem oraz wiceprezesem Rady Nad 

zorczej PLL. „LOT“ dyr. J. Zajasem, rodzi 

na oraz licznie zgromadzeni koledzy. Jubi 

lat otrzymał wiązanki kwiccia, liczne upo 

minki oraz wiele serdecznych życzeń, skła- 

danych przy tradycyjnej lampce wina. 

Stanisław Zientek urodził się w Warsza 

wie w 1898 r.; w lotnictwie pracuje od r. 

1916 w lotnictwie zaś komunikacyjnym od 

r. 1924. Za pracę w lotnictwie komunikacyj 

nym odznaczony został Bronzowym Krzyżem 

Zasługi. 
W r. 1932 brał udział wraz z pilotem 

Karpińskim w Challenge'u; w r. 1934 zajmu 

je w Challenge'u wraz z piłotem Płonczyń 

skim drugie miejsce, za co przyznany mu 

został Srebrny Krzyż Zasługi. 

RERODRECZTOFZRZESRT M TSKP 

Lotnik chiński 

  

Armia chińska przygotowała 
młodych loiników. Na zdjęciu — jeden 

z fakich pilotów. 

EET ISSN DE AYE 

Dziecko z otwartym Sercem 
W szpitalu żydowskim w Rydze urodziło 

się niemowię z otwartym sercem. Serce dzie 

cka znajduje się pomiędzy żebrami a skórą. 

Dziecko jest poza tym zupełnie normalne i 

lekarze sądzą, iż uda się je utrzymać przy 

życiu. O ile dziecko zostanie utrzymane przy 

życiu, to będzie musiało mieć założony na 

serce specjalny aparat chroniący je przed 

możliwością zewnętrznych obrażeń, 

Okazła dla filatelistów 
Na „Jarmarku Poleskim'* w Pińsku, któ 

ry potrwa od 22 sierpnia do 15 września 
r. b., urządzona zosłanie poczta, posiada 
jąca specjalny daiownik o artystycznych 
motywach polskich. Poczta ta przyjmować 
będzie telegramy, listy, kartki, przekazy 
ił p. co znacznie ułatwi porozumienie | 
się ze zwiedzającymi i wystawcami. 

Filałeliści polscy skorzysłać winni z 
okazji i wzbogacić swe zbiory znaczkami 
1 nowym stemplem. | 
EET 
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Wrażenia urlopowe 
Przedział na razie był dosyć pusty, praw- 

depodobnie dlatego, że na jeg. drzwiach wi 

dniał napis „dla podróżnych z psami”. Jed. 

nak już w Ignalinie ze stu osób, które dosta 

ły się do pociągu cztery włazły do mojego 

przedziału W Święcianach weszło jeszcze o- 

koło siedemnastu. Od Podbrodzia siedzieliś 

my w kilku warstwach, eo sprzyjało nawią- 

zaniu kontaktów towarzyskich. 

Najbliższą warstwę stanowiła rodzinka 

wracająca z urlopu. Rozmówka jak zwykle 

w takich wypadkach; było dobrze, wracać nie 

chce się, brydż, polowanie i łapanie rybek 

w jeziorze. Tata okazał się największym zna 

wcą przedmiotu. 

— Ja mu — opowiadał — tylko pokazuję 

kcelor. Pewno myślicie, że nie miałem na 

odzywkę? Miałem. Miałem w ręku szóstego 

króla pik, wicerenons as w treflach, as król 

kier i trzy boltki karo. A oni licytują bez 

przerwy karo.. To'on wtedy powiada szle. 

mik w pikach. Ja szturcham go nogą, on nic. 

Oni kontrują, ja szturcham go hogą, on: 

rekontra. No i wyobraźcie sobie ja gram. O- 

ni w karo, ja z dziadka przebijam. No i po 

tem impas na danię z nosem udaje się, ta- 

ki: robią na nią polowanie, no i łapię... 

Przez wagon przemycił się konduktor, wy 

lał paru pasażerów na gapę i rozmowa poto 

czyła się w dalczym ciągu. 
— O czym to ja mówiłem? — pytał tata 

— Aba. O polowaniw. A raz idę ja na kaczki 

i mam obie lufy ładowane cienkim Śrutem. 

A trzeba było przejść przez lasek „takie sobie 

male olszynki, jakieś podszycie, blotko. O 

sk.—dwiešcie metrów widzę: coś burego sie: 

dzi. Myślę sobie: kul nie mam a to z pewno: 

ścią wilk. On bestia poczuł, że nie mam czym 

do niego strzelić. Siedzi i nachalnie patrzy 

na mnie. 

Wkładam ja do lewej lufy spory ka- 

myk. Aż tu widzę on idzie i jemu spod nóg 

coś wyrywa się. Ja bachl bach! — z obu luf. 

No i co wy powiecie? Wilk dostał kamieniem 
w łeb, a wyrwał się spod niego ciecieruk i 

dostał śrutem. Powiadam wam, takiego du- 

bletu jak żyję jeszcze wie miałem. Co wy 

na to? 

— Chrrr.. — odrzekł uprzejmie kolega. 

— A jednego szczupaka to z rewolweru 

mechnąłem. Podpłynął pod samą powierzch 

nię A tego co widzicie tutaj w koszyczku... 

o ten okrągły koszyczek z pokrywką... to zła 

pałem na błyszczkę. Tylko trzeba wiecie zaw 

Sze sznurek zaczepić sobie na brzuchu, po 

proslu okręcić się sznurkiem w pasie, to wte 

dy czuje się najlżejsze szarpnięcie. Inaczej 

trudno w kajaku wiosłować, Otóż jadę ja tak 

i czuję, że złapał. Zakręeam kajakiem i ciąg 

nę go. On też. Mocno. Ja z kajakiem coraz 

bliżej. On mocniej. I co powiecie? Podciąg- 

nąłem pod sam kajak, a on jak nie fajinie 

na drugą stronę, ja wypadam z kajaka, pu 
szczam wiosło i muszę pływać. A jezioro 

   

ie, brzeg daleko. A szczupak wielki, ho 
    

  

no: nie pozwala puszczać. Więc p'ywam ja 

na środku jeziora i sta- 

£ pływaniem. a on wre- 

    

     
z tym szezuj. 

ram się jego zmę 

szcie i zmęczzł się, bc 

Szezupak wychylił łeb z koszyka i z iru- 

dem warknął: 

— Nieprawda! 

  

D. T. F. 

AAAAMAAAAAAAL 

Z ksiąžek pochodzi 
„ Inteligencja narodu. 

4. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wlino, Jagłeliońska 16 

Czytelnia Nowości 
Wielki wybór książek 

Nowcści, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe | w obcych językach : 

Czynna od 12—18. Warunki przystępne 
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Ogólnopolski zjazd antykomunistyczny 

w Białymstoku 
W niedzielę (15 bm.) odbędzie się 

pierwszy ogólnopolski 
zjazd delegatów komiłełów do walki z 
komunizmem. Po nabożeństwie w koście 

w Białymstoku 
le farnym i złożeniu wieńca na płycie 
Nieznanego Żołnierza, rozpoczną się ob“ 
rady zjazdu, połączone z okolleznoście 
wą akademią. EA Ich. 

ei
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Pisząc o niezbyt zgodnym współ- | 
tyciu starosty stołpeckiego z miejsco 
wymi organizacjami rolniczymi (K. 
W.“ 7 dn. 22 VII rb. „W Stołpcach po 
trzebny zabieg chirurgiczny”) podkre 
šlilišmy, že informacje, udzielone 
nem na miejscu i wykorzestane w ar 
tykule, mogą być oświetlone przez 
pryzmat nastrojów, którym ulega pe- 
wna część społeczeństwa stołpeckie- 
go, dźwigająca obecnie trud pracy 
społecznej i 10: adowej. W każ-- 

zatargu muszą bvć dwie 
strony » każda z nich może mieć swo 

je „grube ryby”, dookoła których gru 

pują się, jak wierna drużyna przybo- 
= mniejsze i zupełnie drobne „ryb 
z 

Należało się spodziewać, że „аги- 
ga strona” nie pozostanie niemą. Z 
odsieczą panu staroście przyszedł za 
rząd Spółdzielni Rolniczo-Handlow:i 

w Stołpeach, odpisem protokółu po- 
tiedzenia swego z dnia 29 lipca 1937 

T. i uchwałą tei treści: . 

„Wobec koniecznošci naležytego 

zorganizowania handlu ziemiopłodami 

przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową 

w Stołpcach, władze spółdzielni uzna 

ły za konieczne wybudować w m. 
Stotpcach odpowiedni spichrz zbożo- 
wy I w fym cełu poczyniono starania 

© uzyskanie odpowiedniego kredytu. 
Ponieważ w frakcie starań o pożyczkę 
wyjaśniono, Iż takowa może być udzie 
lena jedynie Samorządowi Powiatowe- 
mu, przewodniczący Wydziału Powia- 
towego w Stołpcach p. Starosta Wierz 
bicki na mocy uchwały Rady Powiato- 
wej z dnia 26.1. 1936 roku wyjednał 
pożyczkę w Państwowym Banku Rol- 
nym, chcąc w ten sposób ieszcze raz 
udzielić swego poparcia tak pożytecz- 
nej placówce rolniczej, |aką jest Spół- 
dzłelnia r. h. Po uzyskaniu pożyczki 

P. Starosta powierzył wykonanie bu- 
dowy p. architekicrowi rejonowemu 
Inż. Wolkanowsklemu, co w żadnym 

wypadku nie podniosło kosztów bu- 

dowy, gdyż właśnie p. inż. Wołkano- 

wski prowadzi pracę sposobem gospo- 
darczym z zastosowaniem najdalej Idą 
tych oszczędności. Do czasu obecne” 

(0 były dokonane przez Władze Ban 
u Rolnego dwie lustracie budoww: 

Jeden raz przez Naczelnika Wydziału 
Pożyczek Krótksierminowych p. Ty- 
mana, a drugi raz w m-cu lipcu przez 

p. Dyrektora Banku Maculewicza z u- 
działem p. profesora Narebckiego. Ko 
misje fe nie stwierdziły żadnych uchy- 
błeń, ani wygórowanych kosziėw, na” 

tomiast p. prof. Morębski z zadowole- 
niem stwierdził, że prowadzacy bu 

dowę Inż. Woikanowski wykonał w ba 
dowie murów dwa pasy żelbetonowe 

dla zabezpieczenia budynku od wsirzą 
sów powodowanych przez przecho- 
dzące pociągi, a co najwažnieisze — 
Pasy fe wykonano bez nadmiernych 
wydatków, lecz w ramach przewidzia- 
nego kosztorysu. Artykuł prasowy 
stwierdza, że na życzenie p. Starosiy 
zmienicno pierwofny płan budowy w 
związku z czym rzekomo powstała Ко- 
nieczność budowy kosztownego wia- 
dukiu, co ma „niepomiemie” zwięk- 

szyć koszty budowy. Dając šwiadect- 
wo prawdzie, Zarząd Spółdzielni 
stwierdza, że budowy władukiu nie 
przewidywano i potrzeba wzniesienia 
rf kosztownego urządzenia nie za- 
Szła, qdyż przewidziano wybudować 

    

  

jedynie rampę przeładunkową kosztem 

koło 600 (sześćset) złotych, budowa 

zaś bocznicy kolejowej odpadła nie 

dzięki zmianie planu budowy spichrza, 

a jedynie tylko ze względu na wysokł 

koszł tej bocznicy... I 1. d.“. 

W dalszym ciągu uchwały Zarząd 
oświadcza, że to wszystko nie tylko 
nie spowodowało powstania jeszcze 
większego zadrażnienia między orga 
nizacjami rolniczymi a starostą, lecz 
przeciwnie jest dowodem jak starosta 
dba o organizacje rolnicze itd. 

Jak widzimy zarząd w uchwale 
tej potwierdza niektóre szczegóły 

sprawy rozbudowy Śpichrzy, podane 
przez nas, a niektóre prostuje е swe 
go stanowiska i oświetla je subiektyw 

nie na rzecz starosty. 
Potwierdza, że to starosta polecił 

budowę spichrzu architektowi rejo- 

nowemu. Przemileza przy tym stano- 

wisko organizacyj rolniczych w tej 

sprawie. Potwierdza, że bocznicy ko- 

lejowej nie bedzie się budowało, a za 

słąpi się ja nie wiaduktem lecz ram- 

pa. Nie nodaie jednak co v: eksploata 

cji byłoby tańsze. Nie prostuje przy 

tym podanej przez nas informacji, że 

to na życzenie starosty zmieniono 

pierwotny plan budowy. 
Prostuie natomiast naszą informa 

cję o wzroście kosztów budowy w 

zwiazku ze zmianami. które nastepo- 

wały na zlecenie lub życzenie sta- 

rosty. Oczywiście trudno na tem temat 

nolemizować. nie zmajac dokładnie 
historii eałego kosztorysu. 

Wszystkie zaś ukłony w strone 

słarosty kończące nchwałe, zmuszają 
nas (podobnie jak to uczynilišmv 

orzy podaniu informacji w artyknle 

noprzednim) do wvsrniecia zastrzeże 

nia, że są to nastroje. którym ulega 

nrwna część społeczeństwa stołpeckie 
90: 

& * * 

Otrzymaliśmy także list Zarządu 

Or wodu L. M. i K. w Stołncach, z 
kiórego przebija niezrozumienie na- 
szego artvkubr i zasadniczej rali palic 

jantów-obywateli na naszej wsi . 
List ten usiłuje prostować to, o 

czym nie pisaliśmy. Piszae, że staro- 

  

  

„KURJER WILENSKI“ 14 VIII 1937 

W Stolpcach boją sie 

sta powiedział „przystań-schronisko 
wybuduje sam“, bynajmniej nie wyob 
rażaliśmy p. sta osty Wierzbickiego 
w roli cieśli. Więc poco pisać „nie pra 
wdą jest jakoby p. starosta powiato- 
wy... i t. d., natomiast prawdą jest, że 
budowa przystani... uchwalona zosta 
ła przez wałne zebranie”... Przecież 
pisaliśmy o tym „że to z pieniędzy L 
M. iK. będzie si: budowało. Więc jak 
żeż bez uchwały? Trudno to sobie 
wyobrazić. 

Nie pisaliśmy, że koła wiejskie 
były tworzone po uchwale budowy 

schroniska. 
Skoro „prawdą jest, że Zarząd 

Oddziału Powiatowego L. M. i K. na 
budowę przystani przeznaczył z sum 
własnych 500 zi. j Zarząd Okręgu na 

tenże cel wyasygnował 500 zł., resz*: 
wydatków uchwalono pokryć z im- 

prez doecnodowych specjalnie w tym 
celu urządzanych”, to czy wolno za- 
pytać z czego się tworzą „sumy wła- 
sne“, jeżeli niektóre koła wiejskie ist 

nieją już od 1938 roku. 

0 roli obywatela-policjanta, na 
wsi, dużo by się dało pisać. W każ- 
dym razie rola ta zamknęłaby się prze 
de wszystkim w ramach jego pracy 
zawodowej. Pisaliśmy, że w konkret- 

nym wypadku koło Zasuł w pobliżu 
: tołpców zostało założone koło wiejs- 
kie L. M. i K. przez komendanta po- 
sterunku i że ludność wiejska wciąg 

nięta do koła za ozumiałą należenie do 
Ligi M. i K. jako swego rodzaju przy- 

kry przymus. Oczywiście w tum wy- 
padku nie przysparza to popularnoś- 
ci szczytnej idei L. M. i K. Zarząd 

Stołpeckiego Odziału L. M. i K. w swo 
im liście do nas, pisząc „Przy zakła- 
daniu kół wiejskich z udziałem funk- 
ejonariuszy policji państwowej jak 
najmniej kładziono nacisku na werbo 
wanie większej ilości członków wpła 
cających składki...* przyznaje się do 
zakładania kółek z udziałem funkcjo 
nariuszy P. P. (czy jako iniejatorów?) 
iskłada dowód niezbyt ostrożnego 

działania wśród ludności wiejskiej 
A więc zakładano wiejskie kcła L. M. 

i K. z udziałem policji. O to nam tyl- 

  

     

Posiedzenie Wileńskiego Wydziału 
Wolewódzkiero 

Dnia 12 bm. 9 godz. 18, pod prze- 
wodnictwem wojewody Bociańskiego 
odbyło się posiedzenie Wileńskiego 
Wydziału Wojewódzkiego. Na wstę- 
pie wojewoda prz wił Wydziało- 
wi nowego naczelnika Wydziału Sa- 
morządowego, Romuałda Tejszerskie 
go, który z dniem 1 sierpnia rb. objął 

urzędowanie w Urzędz” Wojewódz- 

kim Wiłeńskim. 
Przy załatwieniu spraw objętych 

porządkiem obrad ożywioną dyskusję 

wywołał wniosek naczejnika Wydzia- 

łu Budowlanego Zubelewieza, 

datyczący przekłasyfikowania dróg 

państwowych i wojewódzkich, oraz 

rozpatrzenia projektu rozporządze- 

wody. dotyczącego budowy 

publicznych przedsiebiorstw meliora 
cyjnych w powiecie brasławskim. 

Celem zaznajomienia się na miej- 

tan darki samor 

  

    

    

  

SCU       

dowej członkowie Wydziału Woje- 

wódzkiego zwiedzili ostatnio w towa- 

rzystwie wojewódzkiego inspektora 

związków samorządowych Żyłki kil- 

ka powiatów wciewództwa wileńskie 

go Dzieląc się wrażeniem z tej wy- 

cicczki członek Wydziału Wojewódz- 

kiego Ruszczyć podkreślił wyjątko- 

wo dodatnie wyniki gospodaski dro- 

gowej w pow. brasławskim w prze- 

ciwsławieniu do stosunkowo złego 

stanu dróg w ро\. wileńsko-trockim. 

Ruszczyc prosił wojewodę o zwróce- 

nie uwagi na konieczn. opracowania 

przez gminy p'anu gospodarki drogo- 

wej na przeciąg kilku najbliższych 

łat. 

Po załatwieniu innych spraw z za- 

kresu administracji samorządowci 

oraz finansów komunadnyen wojewo- 

da zamknał posiedzenie Wydziału 
Waniowódziciego 0 8007. D1-ei. 

  

     

Jesień wieżdża na rynek 
joe EPA wa R płacu Łu 

Sh a ua się całkowicie pod wpły- 

wieka - 2 się końca ata. w ieś pod 

%jnzate > s w pośpiechu nieraz niezbyt, 

Wyrośnięte płody swoich ogrodów 

ii S prędzej przed dalszą nor 

a > sezonie zniżką cen na warzywa 

mo aż je w mieście. Wczoraj 
BĘ: У sa Łukiskim olbrzymia większość 

8 posiadała na sprzedaż wyłącznie wa- 

Tzywa i owoce, rzadko który zaś — nabiał. 

Dowóz był olbrzymi, to też ceny ulrzymywa- 
się na bardzo niskim poziomie. 

sadów, aby 

Bodaj najwięcej było ogórków, za które 
aroszono od 35 do 70 groszy za setkę. Ogór 
k: w roku bieżącym urodziły obficie na te- 
renie całego województwa wileńskiego. Wpra 
Wdzie na wiosnę wcześnie wysadzone ucier 
piały od przymrozków, jednakże późniejsze, 
oraz posadzone powtórnie na miejsce wyma- 
raviętych powetowały te straty z nawiązką. 
$Bpodziewana jest dalsza dość nawet duża zni 
dka cen na ogórki, 

Letnie gatunki jabłek były wywiezione 

również w bardzo dużej ilości. Żądano od 1 

©. do 3,20 za pud, t. j. od 6 do 20 groszy za 

ogram. Niektóre niezłe gatunki szły za 

1ceń z powodu dużego zarobaczenia. Nie: 

Mely wieś nasza nie zwalcza środkami che-   

micznymi szkodników drzew owocowych. Sa 

dy rosną od „dziadów pradziadow“ jak chcą 

i rodzą „jak Bóg da", Od wiosny do późnej 

jesieni żerują na nich najprzeróżniejsze ga- 

tunki szkodników, niszcząc nie tylko kwiat 

a później owoc lecz lakże i drzewo. Sady 

wiejskie w dużej ilości wypadków są stary: 

mi ogniskami groźnych „epidemij* drzew ©- 

wocowych. Dla sadów handlowych zaś, znaj 

dujących się w ich pobliżu i prowadzonych 

racjonalnie, są przyczyną stałych obaw i du 

żego nakładu pieniędzy. 

Ceny „młodej”* kartofli ntrzymują się na- 

razie na dość wysokim poziomie. Żądano 

przeciętnie po 7 i pół gr. za kg. Urodzaj na 

kartofle na Wileńszczyźnie w roku bieżącym 

zepowiada się nieźle, tak, że należy spodzie 

wać się w czasie najbliższym dalszej zniżki, 

tym bardziej, że już zbliża się początek kopa 

nia kartofli zimowej. Dotychczas zaś na ryn- 

ku znajdowała się przeważnie tak zwana 

„śpieszka”. 
Dowóz jaj był niezły. Żądano po 654 do 70 

groszy za 10 sztuk. Masło wiejskie szło w ce- 

nie po 2,30 zł za kg, śmietana po 80 groszy 

za litr. Jeden z gospodarzy wywiózł „młody” 
jęczmień i żądał 3,60 zł. za pud. 

* ® ® 

Wozy wiejskie, ustawione „sznurkiem” z   

ubogą zawartością „towaru“ w postaci ogór 

ków, budzą refleksje na tomat wysokości „za 

rchków* wieśniaka na „wyhodowanych* 

przez niego ogórkach. Olo np. wóz gospoda- 

rza z okolic Rykont. Jechał blisko pięć go- 

dzin do Wilna wioząc tysiąc ogórków. Ba- 

ba gospodarza posadziła ogórki na wiosnę, 

podlewała je dość często. Potem pełła. Po 

chłonęło to sporo czasu i trudu. We czwartek 

ubiegły nastąpił główny zbiór ogórków i du. 

żych i małych, niewyrośniętych. Zebrano 

wszystko, aby zdobyć jak najwięcej pienię- 

dzy Na targ wyruszył gospodarz, a razem z 

nim i jego żona, bo „baba musj zawsze pilno. 

wsć chłopa, aby nie rozpijał się". Oboje stra 

cą cały dzień. Na polu stoi jeszcze niezżęty 

owies, len dojrzał i prosi © zbiór. Dodać do 

tego trzeba całodzieną pracę konia i amorty 

zscję wozn, który się bardzo prędko rozbija 

na kocich łbach miasta. To wszystko sta- 

ncewi cenę 1 tysiąca ogórków. Widać z tego 

wyliczenia, że włożono w nie sporo pracy a 

pośrednio i pieniędzy. Na rynku zaś w lep- 

szym wypadku otrzyma się za ten tysiąc 0- 

górków 4 złote. Conajmniej tyleż złotych 

straty. 

ków, o niezwykle jeszcze prymitywnej orga 

nizacji życia naszej wsi pod względem gospo 

dsrczym. 3 (2) 

Świadczy to, jak i wiele innych wypad.   

5 naa. 
senio 

Niebezpieczeństwa projektu 
rozbudowy m. Wilna 

Znany projekt rozbudowy m. Wil- 
na, dotychczas mie rozpatrywany 
przez Radę Miejską, co ma nastąpić 
po wakacjach, posiada wiele poważ- 
nych wad i usterek. 

Największe zastrzeżenie nasuwa 
w projekcie stworzenie specjalnej 
stiefy przemysłowej. Spowoduje ona 
bowiem nieuniknioną zwyżkę cen te 
renów, przeznaczonych pod zakłady 
przemysłowe, co bynajmniej nie przy 
czyni się do szyłbszego uprzemysłowie 
nia Wilna. Stworzy duże trudności 
komumikacyjne dla robotników, któ- 
rzy będą zmuszeni jeździć z ogromne 
go obszaru miasta, rozciągniętego, 
talk wiemy, bardzo szeroko do cen- 
trum przemysłowego. 

Strefa taka podetnie również pod 
stawy rozwojowe tych dzielnie mia- 
sta, które będa od niej oddalone, wo 
hec czego rozwój miasta będzie postę 
vował nierównomiernie. 

Stąd racjonalnieisze jest stworze- 
nie w kilku punktach miasta kilku 
stref przemysłowych. Rzemiosło. dro 

»ny przemysł i średni przemysł, nie 
oosiadającu cech nieprzyjemnych dla 
otoczenia. nie powinny bvć agraniczo 
no tviko dla strefy przemysłowej.      Powsłaje jednocześnie ważne za- 

  

gadnienie pomocy dla zakładów, zmu 
szonych do przesiedlenia się, a jedno- 
cześnie pewnego uprzemysłowienia 
zakładów, powstających na nowych 
terenach, w ulgach podatkowych, u- 
łatwieniu nabywania i sprzedawania 
terenów, ułatwieniach komunikacyj- 
nych i t. p. 

Również nieuzasadniony jest za- 
kaz powstawania sklepów w dzielni- 
cąch o Feznej zabudowie, inaczej jak 
przy zbiegu ulic. 

Jalk ważna jest poruszona kwestia 
może świadczyć fakt, że 35 proc. lud 
ności miasta żyje z przemysłu i rze- 
miosła. 

Tak jest dziś, ale zastanówmy się. 
w jakim kierunku może się posuwać 
rozwój miasła. Wimo jest zamknięte 
gramicami, wciśnięte w kąt północno- 
wschodniego półwyspu, ma jedyną 
przeto możność rozwoju ma drodze 
rozbudowy przemysłu. Przemysł wi- 

leński zaczął się właśnie rozwijać. 

Wiłno zaczyna interesować inwesto- 

rów z innych części Polski. W tuch 

warunkach npieszeześliwe rozwiązanie 

planu rozbudowy bez uwzględnienia 

w nim czynników gospodarczych mo- 

że poważnie zahamować dalszy roz- 

wój miasła. 

Budownictwo wielskie rusza 
z martwego punktu 

Budownictwo wiejskie na Wileńszczyź 
nie przejawiało dotychczas stosunkowo 
bardzo nikią inicjatywę. Ostatni rok dużo 
zmienił łu na lepsze. Wybudowano prze 
szło 2000 domów, około 150 łaźni, posła 

wiono około 500 nowych budynków gos 

podarskich, 

Ten ruch budowlany rozwija się w dal 

szym ciągu. 

UWADZE ROWERZYSTÓW 
Dnia 31 lipca 1937 roku ukazało się | 

w „Dzienniku Ustaw” R. P. Nr 58, poz. 
458 — Rozporządzenie Ministrów: Komu- 
nikacji i Spraw Wewnętrznych z dn. 15 

lipca rb. „O ruchu rowerów na drogac:i 

publicznych”. 
Rozporządzenie to do rowerów zali- 

cza: rowery, wszelkie wózki poruszane 

siłą nóg, rowery z silnikami pomoeniczy- 

mi o pojemności skokowej do 100 cm* 

i mołocykle z silnikami o łekiejże po- 

jemności. 
Każdy-rower musi być zarejestrowany 

we właściwym Zarządzie Gminnym przez 

wykupienie tabliczki na okres dwuletni, 

licząc od 1936—1937 r. Wykupujący tab- 
liczkę na pierwszy okres płaci 4 zł, a za 
dałsze okresy po 3 zł. Ponadło każdy 
rower, używany na drodze publicznej 
powinien być zaopatrzony: 

1) w co najmniej jeden sprawnie dzia 

łający hamulec, 
2) w umieszczoną z tyłu z lewej słro- 

ny latarkę z czerwonym świaiłem lub w 
łen sposób umieszczone szkiełko odblas 
kowe, koloru czerwonego, o średnicy co 

najmniej 3 cm, zaopatrzone w wyciśnięty 
na szkle lub na metałowej jego oprawce 

znak fabryczny wytwórni oraz napis 

stwierdzający, że typ szkiełka został za 
twierdzony przez Ministerstwo Komuni- 
kacji, powyższy przepis wchodzi w ży- 
cie w 90 dni od 31.VIM. 1937 r., 

GREEN 

Požyterzae 72'ecia 
dla oriąt żeńskich 

Dziewczęła w wieku  pozaszkolnym, 

od lat 14—16, z hufców orlęcych Związ- 

ku Strzeleckiego m. Wilna, le, które spę 

dzają wakacje.w mieście, są b. pożyłecz 

nie zatrudnione. O piętro wyżej nad Podo 

kręgiem Strzeleckim przeznaczone są 

dwie czysie i jasne izby na pracownię 

krawiecką, w której orlęta uczą się kroju 

i szycia. 

Codziennie z rana, o godz. 8 pracę 

swą zaczynają głośno śpiewaną modlitwą. 

Ta sama strzelecka modliłwa odbija się e- 

chem o mury zaułka Kazimierzowskiego, 

po skończonych zajęciach, o godz. 15. Re 

gularnie uczęszcza do pracowni 12 orląt 

za opłałą zł. 10 za 3 miesiące nauki. 

Absolwentka kursu, po skończonym 

kursie, o ile wykaże się dostetecznym 

przyswojeniem rzemiosła, będzie mogła 

być zatrudniona w przyszłości na stałe. 

Ich instruktorka Szczęsnolewiczówna žy- 

czyłaby sobie, aby wszysłkie na tym I tur 

nusie w ten sposób zdobyły pracę. 

Pracownia przyjmuje wszelkie prace 

w zakres krawieciwa i bieliźniarstwa wcho 

dzące, tak dla pań jak i panów, a naweł 

i dla dzieci. 

Poza tym orlęta spędzają wieczory w 

swcich oddziałach, na zbiórkach, gdzi- 

przerabiają przysposobienie wojskowe | 

fizyczne pod kierownictwem komendan 

tek | Instruktorek. 

Ofiarę na kaplicę Ostrobramską nadesła     no z prowincji — woj. lubelskie, Zł. 3,50. 

3) dzwonek, jako sygnał; z nasłaniem 

zmroku rower powinien być zaopałrzony 

w przymocowaną na przodzie latarkę, 

rzucającą śŚwiałło bezbarwne. Rowery z 

silnikami i mołocykle powinny być za- 

opałrzone w dwa sprawnie i niezależnie 

od siebie działające hamułce i w trąbkę 

o nieprzeraźliwym dźwięku. 

Rozporządzenie zabrania: a) małolet- 

nim do 12 |. używać rowerów na drogach 

publicznych, b) jazdy środkami jezdni 

zamiast po prawej krawędzi jezdni, К | 

jazdy dwóch lub więcej rowerów obok 

siebie, zamiasł za sobą w jednej linii, 

d) wożenia innej osoby jeżeli rower jest 

jednoosobowy, e) jazdy bez trzymania 

rąk na kierownicy oraz nóg na pedałach. 

1) używanie innych sygnałów oprócz przy 

rowerach | łrąbek przy rowerach z sil- 

nikami i motocyklach. 

Za naruszenie przepisów tego rozpo 

rządzenia grozi kara — grzywny do ty- 

siąca złotych lub areszłu do sześciu ty- 

godni albo obie te kary łącznie. 

Przepisy rozporzędzenia powyższego 

obowiązują od dnia 31 lipca 1937 roku. 

Obecnie każdy na podstawie posiada 

nia karl rowerowych, wydanych w 1936 r. 

może ołrzymać we właściwym urzędzie 

gminnym tabliczkę na okres dwuletni — 

1936 i 1937 r. 
Sic. 

Wycieczka wilnian 

we Lwswie 
Przybyła do Lwowa wycieczka 300 

wilnian, prowadzona przez kilku księży. 

Z dworca udano się do nowowybudowar 

nego kościoła Małki Boskiej Ostrobram- 

skiej na Górnym Łyczekowie, gdzie od- 

było się uroczyste nabożeństwo. Goście 

złożyli kwiały na cmentarzu Obrońców 

Lwowa, a następnie wizyłę na rałuszu. 

Do wilnian przemówił wiceprezydeni dr. 

Weryński, podkreślając pokrewieństwo 

duchowe Lwowa z Wilnem. Odpowie- 

dział imieniem wycieczki ks. Wojciecho- 

wski wznosząc okrzyk na cześć Lwowa. 

zwiedzi zabytki 

(K: 

Zalžki kolejowe 
na VIII Targach Wołyńskich 

Ministerstwo komunikacji przyznało 

osobom, udającym się na VIII Targi Wo- 

łyńskie w Równem, które odbędą się w 

dniach od 12 do 26 września r. b., ulgi 

kolejowe w wysokości 750/0 na przejazd 

powrotny z Równego do miejsc zamiesz- 

kania, a fo na podstawie imiennych kart 
uczestnictwa, sporządzonych przez zarząd 

główny Ligi Popierania Turystyki. Dla 
przejazdów zbiorowych będą uruchomio- 

ne pociągi popularne, których przebiegi 

ustali Minisłerstwo dodatkowo. Również 
będzie mógł się odbywać bezpłatny 
zwrotny przewóz niesprzedanych ekspo- 

nałów pod warunkiem spełnienia formal- 

ności, przewidzianych w postanowieniach 

8 91 taryfy towarowej cez. I B. 

Jutra 
Lwowa. 

wycieczka.
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Budowa 100 szkół 
Obecnie odbywa się we wszystkich 

powialach Wileńszczyzny gorączkowa pra 
ča przy budowie 100 publicznych szkół 
powszecHinych im. Marsz. Piłsudskiego, 

kłóre mają być ukończone na i września, 
czyli mniej więcej za 2 tygodnie. Z tego 
więc powodu nikt teraz nie urlopuje (to 
znaczy: personel techniczny gmin, magi- 
stratów i wydziałów powiatowych, wresz- 
cie wójłowie i burmistrzowie), gdyż do- 
konywuje się dzieło o wyjątkowym zna- 
czeniu — ad aeternam rei memoriam. 

Nic więc dziwnego, że dzieło to jesł 
Jak najczęściej kontrolowane przez wła- 
dze powiałowe i wojewódzkie, wreszcie 
że praca idzie sprawnie, jak w zegarku. 
Przekonałem się o tym podczas licznych 
mych przechadzek po powiecie, ostatnia 
zaś odbyłem podróż na „Polskim Fiacie" 
z Wiłna do Bezdan, którą zamierzam tu 

pokrótce opisać, 
Wstepuję do Rudnickiego i telefonu- 

ję do Wydziału Powiaiowego: 
— Hallo! Czy to p. inżynier P.? 
— Tsk jest, czym mogę służyć? 
— To ja właśnie chcę służyć swoją 

osobą i zobaczyć coś w terenie. Czy wy- 
biera się p. inżynier dokądkolwiek 
dzisiaj? 

— Nawet zaraz, początkowo do No- 

wej Wilejki, potem do Bezdan. 
Jedziemy. Droga do Nowej Wilejki 

nieciekawa. Szosa wąska, brzeg parszy- 
wy, wybojsły, teren górzysty, Wysiadamy 
w Nowej Wilejce naprzeciw Państwowe- 
go Gimnazjum przy ul. Połockiej. Tu wre 
poważna praca przy wyprostłowaniu ul. 
Piłsudskiego u wylołu Połockiej. Był tu 
obrzydliwy objazd do walącego się mo- 
słu na Wilence. Nawet ulicę tę zwano 
dawniej Objazdem, co figuruje jeszcze 
na niektórych domach. Obecnie wybu- 
dowańo nowy most, zniesiono parę do: 

mów i wyprosłowano wylot ulicy, która 
prowadzi do koszar wojskowych (1 km) 
i Wielacian (3 km), gdzie mieści się zna- 
ny dom paprawczy dla nieletnich. 

Wracamy i kierujemy się na drogę 
„słrałegiczną”, po której mkniemy dość 
szybko, wreszcie znajdujemy się na wspa 
niałej szosie, prowadzącej do Niemen- 
tzyna, Bojeżdźamy do 18 km I skręcamy 
na leśną drogę. Słąd jeszcze 6 km do 
Bezdan. Łas sosnowy, piękny, powietrze 
darzy każdego żywiczną wonią. 

Za lasem, o jakiś kilometr, na pięknym 
wzgórzu bezdańskim widnieje świeżo 
ykończona kaplica, — fundacja p. min. 
Opieki Społecznej  Kościałkowskiego. 
Obok zaś tej pięknej kaplicy (drewnianej, 
warłości 15000 zł) buduje się obecnie, 
© jakleś ćwierć km — frzyklesową publ. 
szkołę powsz. im. Marsz. Piłsudskiego, — 
Jedna z owej setki szkół. (Szkół takich | 
przypada na pow. wil.-trocki 19, nieza- 
leżnie od od nich buduje się jeszcze kil 
ka szkół kosztem wyłącznie gmin i Wy- 
działu Powiałowego, ale o tym napiszę 
kiedy indziej). 

Przy budowie zastajemy wójła z Nie- 
menczyna i licznych majstrów, podmaj- 
srėw, wreszcie zwykłe siły fizyczne. 
Wśród rich poznaję właściciela wędrow- 
nego klna dźwiękowego, p. A. Szosłaka 
1 Młynka, który zawiesił wyświetlanie fil- 
mów na czas wakacyjny. Wyświetlał zaś 
(przeważnie po szkołach): „Rapsodię Bał 
łyku”, „Polesie”, „Śluby Ułańskie" i t. @, 

Oglądamy budowę od fundamentów   
aż po dach, P. inżynier „obmacuje” wszę 1 
dzie jak doktór chorego. Wiełką uwagę 
zwraca na piece i kolumny frontowe, znaj : 
dujące się jeszcze w formach, słowem, | 
szuka „łuszerki”, której na szczęście nie | 
znajduje. Za kilka dni będzie znów tutaj. 

Tak, być rzeba. Wydziały Powiatowe 
mają już smułne doświadczenie z dawniej 
szej budowy szkół, tak mniej więcej z 

przed dziesięciu lat. Niektóre z nich, np. 
w Połukniu i Rudnikach (gm. rudziskiej) 
zjada grzyb. W Orzełówce np. (gm. rze- 
szańskiej) przysłąpiono nawet do rozbiór 
ki szkoły. Pamiętam dobrze budowę 
owych gmachów. 

Materiał zakupywano częściowo (w 
miarę posiadanych kredytów), przecho- 
wywano go latami na deszczach i śnieży 
cach, następnie zwlekano (z przyczyn fi- 
nansowych) z kryciem budynków, które 
zaciekały i gniły. Sądzić więc należy, że 
błędy te nie powtórzą się już nigdy w 
naszych powiatach. Zbyt drogo to kosztu 
je łeraz gdyż remont wynosi więcej niż 
nowa budowa. Najsłuszniej przeło zmo- 
bilizowano przy obecnej budowie setki 
szkół wszystkie siły fachowe. Byle tylko 
nie zmarnować najlepszej intencji Rządu 
w dziele trwałych pomników kulłury na 
wschodnich rubieżach Rzpliiej. 

Obok szkoły bezdańskiej wytyczono 
nową drogę i pracuje na niej akordowo 
kilka osób. Zaprojektowano też piękne 
oparkanienie szkoły. | to wszystko ma 
być gotowe za dwa tygodnie. lście po 
amerykańsku. | nie tylko tutaj, lecz także 

i w 99 miejscowościach. To — „wyścig 
pracy”. 

Namawiano mnie bym zwiedził maj. 
Skałę p. Wierszyłły, odległy o 6 km. 

"WaS EI     
  

„KURJER WILEŃSKI* 14 VIII 1937 

Znajduje się tam skała (stąd nazwa ma- 
jatku) tuż nad Wilią, z której wytryska 
słale woda. Istnieje legenda, że woda ta 
była kiedyś lecznicza, utraciła zaś swą 
moc po umyciu oczu pieska przez pa- 

nią P. 

Niesteły, musieliśmy wracać do Wilna. 

Po  6-ciokilometrowej polnej drodze 
przez las dotarliśmy do wspaniałej szosy 
niemenczyńskiej. Takich szos chyba mało 
u nas. Może na odcinku Oszmiana — 
Żuprany (10 km). Jechałem na rowerze 
przed dwoma laty, jak po stole. Na takich 
szosach można się stosować do wszelkich 
przepisów rowerowych bez najmniejsze- 
go szemrania. 

W Wilnie podziękowałem p. inżynie- 
rowi za miłą podróż, polecając się nadal 
łaskawej pamięci. Uważam bowiem, że 
winno być nawet obowiązkiem każdego 
Wydziału Powiatowsgo publiczne ogła- 
szanie swej działalności. Coś w rodzaju, 
jak czynią to banki i inne instytucje fi- 
nansowe, ogłaszając (oczywiście bez po: 
średników) w prasie zawodowej I codzien 
nej swe przychody i rozchody, bilanse 
it p. czynności Wówczas plainik wie- 
działby dokładnie, co się robi w powie- 
cie za jego pieniądze. 

  
lan Hopko. | 

Kurjer Sporiowų 

Harcerze na Pióromoncie 

Kierownictwo klubu powiadamia swoich 
członków, że zostały wznowione trenin- 
gi sekcji lekkoatletycznej, które odbywać 
się będą nadal na boisku Okręgowego 
Ośrodka WF na Pióromoncie we wtorki 
i piątki każdego tygodnia od godz. 18. 

Treningi prowadzi instruktor CIWF p. 
Wojtkiewicz Leon. 

Zapisy na boisku przyjmuje kierownik 
sekcji druh Statkiewicz Kazimierz. 

Jednocześnie podaje się do wiado- 
mości, że zosłaną wznowione treningi 

sekcji pływackiej klubu. które obejmie 
instruktor PZP druh Piotrowicz. 

Zapisy na przystani szkolnej wioślar- 
skiej KOSW przyjmuje codziennie druh 
Nowicki Mieczysław. 

Garbarnia — Pogoń 
o mistrzostwo ligi 

Po kilkułygodniowej przerwie wzno- 
wione będą w niedzielę nadchodzącą roz 
grywki piłkarskie o mistrzostwo ligi. 

W Krakowie odbędzie się mecz po- 
między miejscową Garbarnią a lwowską 
Pogonią. Wynik tego meczu zadecyduje 
prawdopodobnie o spadku z ligi jednej 
z tych dwóch drużyn. 

Nowe zwycięstwo 
jędrzejowskiej 

W ćwierćfinale międzynarodowego 
turnieju tenisowego w Easten Jędrzejow- 
ska pokonała znaną tenisistkę amerykań- 
ską Van Ryn w dwóch sełach: 7:5, 6:3. 

Z kongresu Międzynarodowej 
Federacji Wioślarskiej 

W dalszym ciągu obrad Międzynarodo- 
wej Federacji Wioślorskiej w Amsterdamie 
powzięto następujące uchwały: 

Odrzucić wniosek amerykański o prze. 
kształcenie mistrzostw Europy w mistrzost 

wu świata. 

Odrzucono wniosck amerykański o usu- 

nięcie z programu mistrzostw Europy biegu 

dwójek ze sternikiem, a wprowadzenie bie 

gu czwórek lekkich ze sternikim. 

Holendrzy zgłosili „wniosek, aby pokrycie 

  

  

Wiadomości radiowe 
PRZEDOSTATNIA AUDYCJA LETNIEGO 

KONKURSU RADIOWEGO. 

Im bliżej zakończenia Wielkiego Let- 
niego Konkursu Radiowego, tym bardziej 
wzrasta zainteresowanie radiostuchaczy 
tym konkursem. | nic dziwnego: każdy 
chciałby zdobyć jedną z 500 cennych 
nagród, które przeznaczono dla uczest- 

ników konkursu. Nagrody te bowiem są 
bardzo atrakcyjne. Miłośnicy aułomobi- 
lizmu mogą zdobyć piękny samochód li- 
muzynę „Polski Fiat 508“; radiostucha- 
cze, którzy lubią podróżować mają moż- 
ność odbyć podróż statkami Linii Żeglu- 
gowych „Gdynia—Ameryka”, pojechać 
do Paryża z wycieczką „Francopolu”, lub 
poznać emocje podróży powietrznej na 
pokładzie samolotów P. L. „Lot”. Ponadto 
uczestników konkursu oczekuje szereg in 
nych nagród, jak: wspaniałe odbiorniki 
radiowe, materiały na ubranie, jedwabie 
i sprzęty użytkowe (maszyna do szycia, 
maszynki do kawy, żelazka do prasowa* 
nia i t. d.). 

Zdobyć jedną z tych nagród jest bar: 
dzo łatwo. Wszyscy radiosłuchacze, któ 
rzy opłacają abonament radiowy w mie- 
siącach letnich (czerwiec, lipiec i sierpień) 
po wysłuchaniu jednej z audycyj konkur 
sowych z udziałem czterech popularnych 
pieśniarzy mogą nadesłać na karcie pocz 

Bokserzy trenują 
Z prawdziwą satysfakcją trzeba stwier 

dzić, że bokserzy wileńscy wzięli się w 
łym roku wyjątkowo wcześnie do roboty. 
Wczesne rozpoczęcie treningów daje 
gwarancje, że zawodnicy nasi będą w 
dobrej formie i, jeżeli organizatorzy nie 
zawiodą pokładanych w nich nadziei, to 
mieć będziemy piękny sezon sportowy, 
przeplatany szeregiem ciekawych imprez 

Przedewszystkim wykorzysłane mają 
być przejazdy przez Wilno drużyn zagra” | 
nicznych do państw Bałtyckich. Przez 
Wilno przejeżdżać mają bokserzy: Wę- 
gier, Włoch i Rumunii. Obecnie prowa- 
dzone są już wstępne perraktacje. Z dru 
giej zaś strony przez Wilno mają w tym 
sezonie pięściarskim przejeżdżać bokse- 
rzy Łotwy i Estonii, z którymi Wilno ma 
od kilku lat nawiązane stosunki, Sport 
bokserski w Łotwie, a zwłaszcza w Esto- 

nii, znacznie się podniósł. Ewenłualne 
więc mecze mogą być bardzo ciekawe. 

Kiedy nastąpi otwarcie sezonu bokser 
skiego w Wilnie — frudno jest jeszcze 
powiedzieć. Poszczególne kluby mobili- 
zują na razie wszystkie swoje siły. Dokła- 
dają wszelkich starań, żeby mieś pełne 
składy, żeby w sezonie nie wypożyczać 
zawodników, a walczyć w jak najsilniej- 
szych składach. 

Trzeba liczyć jednocześnie na ofiarną 
pracę naszych wileńskich trenerów, prze- 
wszystkim na Mirynowskiego, który pod 
łym względem zdał już egzamin I wy- 
chował nie jednego dobrego zawodnika. 
Liczyć trzeba również na to, že nowo- 
zaangażowany przez Ośrodek WF trener 
Motorski wyszkoli młodych zawodników. 

Mówiąc o trenerach wspomnieć na- 
leży koniecznie o działalności sportowo- 
organizacyjnej Cwikliūskiego, ktėry jako 

kosztów udziału osad zagranicznych w mi. 
strzostwach Europy nie obciążało organiza 
torów. Kongres zdecydował aby na przysz. 
łość koszta podróży i pobytu osad 6tartują. 
cych w mistrzostwach Europy, pokrywane 
były w połowie przez organizatorów.   

kierownik sekcji pięściarskiej Akademic- 
kiego Związku Bokserskiego wychował 
między innymi takich zawodników, jak 
Londzina i Kuleszę, a nie trzeba zapo- 

minać również i o tym, że w roku zeszłym 

AZS był najsilniejszym klubem pięściar- 
skim Wilna. 

Spodziewać się można wiele też i po 
Elektricie, który posiada szereg dosko- 
nałych zawodników na czele z Bagiń- 
skim, a który tak samo jak AZS zabrał 
się solidnie do pracy. 

Trzeba przypuszczać, że w tym sezo- 
nie nie będziemy mieli żadnych niepo- 
rozumień, wywołanych najczęściej — je- 
żeli chodzi o przeszłość przez naszych 
panów sędziów. Czas już najwyższy na- 
uczyć się na pamięć zasad sędziowania 
i nie popełniać kardynalnych błędów, 
które zniechęcają do sportu publiczność, 
a zrażają zawodników. Czas najwyższy 
rozpocząć zgodną współpracę Wileńskie- | 
go Okręgowego Związku Bokserskiego 
z klubami, a Ośrodkiem Wychowania Fi- 

zycznego i z prasą sporłową. Bokserzy 
w roku zeszłym prowadzili wojnę z dzien 
nikarzami. Wojnę przegrali. Nie chcemy 
o tym wspominać, ale zwracamy się z go 
tącym apelem w imieniu dobra sportu 
bokserskiego Wilna, żeby nareszcie usta- 
ły kłótnie i nieporozumienia, które nia 
prowadzą do zwycięstwa, a osłabiają 
siły. 
"PAEYENEOCZPOS OTTO CCOEEZRJ 

Antysanitarny stan posesyį 
Starostwa grodzki w dniu 12 bm. uka- 

rał grzywnami pieniężnymi z zamianą na 
areszt w razia niezapłacenia za anlysani- 
tarny stan posesyj, ustępėw, śmietników 
następujące osoby: 

1) Josela Zysmana (Zawalna 25) grzyw 
ną zł:500 z zamianą na 3 mies. aresztu, 

"2) Eliasza Eliaszewicza (Zawalna 25) — 
grzywną zł 30 lub 10 dni aresztu, -3) Elia- 
sza Fajna (Szeptyckiego 7) — grzywną 
zł 300 lub 3 mies. aresztu, 4) Władysława 

Wolskiego (Końska 20) — grzywną zł 
100 lub 3 mies. aresztu. 

  

towej odpowiedź podają kolejno nazwi- 
ska arłystów, według ich popularności. 
Kło dotychczas nie nadesłał jeszcze od- 
powiedzi na konkurs, powinien wysłu- 
chać najbliższej audycji — przedostał 
niej, kłóra odbędzie się w sobotę dit 
14.VIII o godz. 17.30. Przed mikrofonem 
wystąpią popularni artyści: Tadeusz Fali, 
szewski, Mieczysław Fogg, Janusz Po- 
pławski i Stefan Witas, 

Po wysłuchaniu tej audycji, nie zwle- 
kają należy natychmiast wysłać pod adre- 
sem: Polskie Radio, Warszawa 1, Mazo- 

wiecka 5 „Konkurs Letni". Radiosłucha- 
cze, których odpowiedzi będą zgodne z 
listą plebiscytową, ułożoną według opinii 
wszystkich uczestników konkursu — otrzy 
mają jedną z wyżej wymienionych 
nagród. 

O SPORCIE BOKSERSKIM. 

Sport bokserski budzi na ogół rozbież 
ne zdania wśród ludzi. Jedni się nim za- 
chwycają, jako objawem tężyzny męskiej, 
inni uważają za przejaw barbarzyństwa. 
©О tym to sporze opowie radiosłuchaczom 
w sobołę, 14 sierpnia o godz. 15.00 p. 
Adam Cwikliński w felietonie p. t. „Kułak 

w rękawicy” nadawanej w ramach cyklu 
„Na zielonej arenie". 

„DO TROK ŁATEM Z MAJESTATEM...”, 

Audycje Rozgłośni Wileńskiej organi- 
zowane z ośrodków prowincjonalnych 
społykały się dotychczas z uznaniem słu- 
chaczy i prasy. Dzisiaj mikrofony Polskie- 
go Radia będą w Trokach. Słuchacze ca- 
łej Polski będą uczestnikami uroczystości, 
które dzisiaj będą w słarych Trokach. 
Fragmenty odpustu, popisy regionalnych 
zespołów chóralnych, orkiestrowych, zna- 
na radiosłuchaczom orkiestra KOP-u — 
wszystko złożyć się powinno na barwny 
obraz życia łego miłego, o bogatej fra- 
dycji miasteczka. 

Z ekspedycją radiową do Trok udaje 
się p. Tadeusz Łopalewski, który popro- 
wadzi tę audycję. Rozgłośnia rozpocznie 
transmisję o godz. 22,05, 

PRŃECRE RZESZY SRO WPOZ CZA OOBE 

Gredno 
— „WOJNA O ROYAL* Grodno od kil- 

ku miesięcy dyskutuje drażliwą sprawę boj- 

kotu przez Żydów kawiarni-restauracji „Ro 
yal* — bardzo uczęszczanego tu lokata dan 
cingowego. 

Jeszcze na wiosnę b. roku zaszedł w „Ro 

yslu* wypadek obrazy słownej jednego z go 

Ści (Żyda) przez drugiego (Polaka). Na tym 

tle wywiązała się w prasie polemika, do któ 

rej wciągnięto Bogu ducha winnego dzierża 

wce „Royalu“, p. Lewandowskiego. 

Pragnąc uspokoić namiętności i zażegnać 

rozszerzanie się konfliktu, p. L. złożył pew- 
ne ofiary na rzecz żydowskich instytucyj spo 

łecznych — sądząc, że krok ten uchroni go 

cd podejrzeń o wrogi stosunek do Żydów. 

Grodno nie byłoby miastem prowincjonał 

nym gdyby nie wytworzyło wokół tego fak- 

tu głośnego huczku, urastającego na tutej- 

szym bruku niemal do doniosłego zagadnie- 

nia politycznego. 

Z jednej strony obrażeni, z drugiej prze- 

ciwnicy, z trzeciej prasa, z czwartej zawodo 

we mąciwody — i w mieście toczy się na 

tym. tle zażarta woja. Poczucie miary prze- 

stało obowiązywać, a cierpliwość ludzka lek 

ceważona jest bez końca. 

Kiedy uspokoją się rozpałone do białego 

namiętności i kiedy grodnianie uwolnienł 

zcstaną od wałkowania przestarzałego kon- 

fliktu w „Royalu* — przewidzieć dziś nie 

podobna. Ludzie złośliwi twierdzą, że nastą 

pi to nie wcześniej niż Żydzi uwierzą, że tre 

ski świata nie kończą się na antysemityzmie, 

Mignon G. Eberhart 
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‚  — Prędko, niech pani pozamyka drzwi do pac- 
jentów! — rozkazałam — Zadymią nam szpital mag- 
nezją. Doktór Kunce nie powinien na to pozwolić. 

— (o oni tam robią z Lillian Ash? — trzepała 
panna Blane. — Zobaczyłam ją przez drzwi, bo właś- 
nie prokurator... Płacze. Och! Idzie doktór Peattie. 
Baczność, dziewczynki! Do roboty! — Zniknęła z 
błyskiem białego fartucha. 

Tylko surowa konieczność troski o pacjentów i 
siła przyzwyczajenia umożliwiły mi przetrzymanie 
następnej godziny. Miałyśmy wszystkie urwanie gło- 
wy. Widziałam jak policjanci wtoczyli nakryty wó- 
zek do windy i zjechali z nim na dół. Konferencja w 
pokoju 310 skończyła się z niewiadomym dla nas re- 
zuliatem. Wśród ogólnego zamętu, rozróżniłam w 
tłoku tylko czerwoną od płaczu twarz Lillian Ash 
i poważną, smutną O'Leary'ego. 

Widocznie spełnienie obowiązku kosztowało go 
bardzo dużo. 

Posłał po mnie kiedy się już uspokoiło, prosząc 
do gabinetu doktora Kunce'a. W pokoju było szaro 
od dymu, ale przez otwarte okno wiało chłodne po- 
wietrze i pryskał rzadki deszczyk. Zastałam proku- 

ratora, policję, reporterów, sierżanta Lamba, doktora 
Peattie'go i naturałnie jego. 

  więc, proszę panów, jesteśmy w możności 
odtworzyć przebieg zbrodni, z wyjątkiem paru szcze- 
gółów, które pozostaną dla nas tajemnicą — mówił 
właśnie O'Leary. 

Zamknęłam za sobą drzwi, o małe nie przycina- 
jąc nosa telefonistce. O'Leary wstał, za nim doktór   

Peattie, a na końcu, z ociąganiem, pozostali. 
— Poprosiłem pannę Keate, żeby była obecna 

w czasie tych wyjaśnień, gdyż ona odegrała w šledzt- 
wie najwybitniejszą rolę. Tylko dzięki jej bystrej spo- 
strzegawczości i drobiazgowym notatkom udało się 
nam... rozwiązać tę krwawą zagadkę. 

O'Leary nie jest z natury skłonny do krasomów- 
stwa. Dał się słyszeć szmer uwag i wyraźne przekłeń- 
stwo sierżanta Lamba. Na to O'Leary, udając głuche- 
go, dodał szybko: 

— To, oraz wspaniała współpraca policji, w szcze- 
gólności zaś sierżanta Lamba, którego... i t. d.i t. d. — 
Długa twarz sierżanta rozjaśniła się lekko, ktoś podał 
mi krzesło i mój przyjaciel ciągnął dalej: — Niektó- 
rzy z panów już cośniecoś wiedzą, ale dla porządku 
i przejrzystości zacznę od początku, zaznaczając, że 
jasne przedstawienie tej sprawy nastręcza mi wielkie 
trudności. 

Miał twarz bardzo poważną, a oczy takie zawsze 
błyszczące, przesłonięte mgłą zamyślenia. 

' — Proszę przede wszystkim zauważyć, że sama 
zbrodnia była bardzo prosta i że popełniono ją bez 

premedytacji. Morderca opanowany przez pewną ma- 
nię, powziął swój plan impulsywnie. Oczywiście 
zbrodnia była logicznym wynikiem owej manii, ale 
nie powstała z rozmysłu, Prawda, że po krwawym 
fakcie usiłowano go za wszelką cenę zatuszować, lecz 
usiłowania te nie były dziełem mordercy, z jednym 
wyjątkiem, kiedy... próbował on usunąć niewygod- 
nega świadka. — W głosie jego zabrzmiała ostra, nie- 
ublagana nuta. Wzdrygnęłam się, mówiąc sobie roz-   

sądnie, że już mi przecież nic nie grozi. Ale o mało 

nie zawołałam: 

— Mów pan dalej. Kto to zrobił? 

Oczywiście, zważywszy na okoliczności, bylby to 

wyrwas conajmniej nieprzystojny. 

— Zorientowawszy się w faktach, zrozumiałem 

odrazu, że tylko jeden człowiek mógł być mordercą — 

Sierżant Lamb chrząknął niespokojnie, a prokura: 

tor rzucił cygaro i nastawił uszu. — Natomiast por 

budka zbrodni nie rzucała się w oczy. Nie wiedzia- 

łem również, dlaczego Lillian Ash coś ukrywała i kto 

chciał udusić Dione Melady, tylko się domyślałem 

i nie omyliłem się. Ale musiałem dowieść czarno na 

białym, że dobrze trafiłem. Panna Keate dostarczyła 

mi ważnego dowodu rzeczowego. Znalazła ten korekt 

nazajutrz po morderstwie w sali operacyjnej. Niech 

panowie zauważą, jaki on ma dziwny zapach. Pani 

Melady zeznała, że napastnika, który ją dusił, była 
czuć jakoś dziwnie. Powąchawszy ten korek, poznała 

ten sam zapach. Wiedząc, gdzie szukać, stwierdziłem 

bez trudności obecność mordercy w noc zbrodni na 
piętrze operacyjnym. Mówię w noc zbrodni, gdyż do- 
wiedziałem się, że w przeddzień popołudniu była ope< 
racja, po której sprzątnięto starannie na całym piętrzą 
i nikt z personelu szpitalnego, włącznie do osoby 
mordercy, nie miał potrzeby chodzić tam przed nocą 

Oglądano korek i wąchano go, podając sobię 
z ręki do ręki. 

— Prosze tego nie zgubić — rzekł prokurator. 

Den).



| 
| 

KRONIKA 

kasy: 

—— 
SIERPIEN 

14 
| Sobota 
m 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
W Wilnie dnia 13.VIII 1937: r. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia + 20 
Temperatura najwyższa + 24 
Temperatura najniższa + 14 
Opad — 
Wiatr północny 
Tendencja: bez zmian. 
Uwagi: Pogodnie. 

Dziś Euzebiusza kapł. 

Jutro Wniebowzięcie NMP. 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 52 

Zachód słońca — g. 6 m. 54 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

čo wieczora dn. 14 sierpnia rb.: 
W dalszym ciąg: pogoda bez zmian. Po 

pogodnej nocy rano miejscami mgły. W cią- 

gr dnia niewielki wzrost zachmurzenia. W 

godzinach około południowych lekka skłon- 

ność do burz. 

W ciągu dnia pogoda słoneczna į upalna, 

Temperatura do 30 stopni. 

Słabe wiatry miejscowe. 

WwILEŃSKA 
DYŻURY NOCNE APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

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

<a — Wileńska 8; Frunkinów — Niemiecka 

23, Roskowskiego — Kalwaryjska 31. 
Ponadto stale dyż':rują następujące apteki: 

Pak — Antokolska 42; Szantyra — Legio- 
awa 10 i Zajączkowskiego Witoldo- 
ws 22. 
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HOTEL 

„ST. GEORGES" 
5) w WILNIE 
€rwszorzędny — Ceny przystępne 

"Telefony w pokojach 
EEE 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Cen stępne. 
Telefony w pokojach Mo Above 
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MIEJSKA 
— Zamknięcie ruchu kołowego na ul. 

Kalwaryjskiej. Starostwo Grodzkie powia- 
amia, że w związku z wykonywaniem го- 

ł wodociągowych na ul. Wiłkomierskiej 
całkowicie będzie zamknięty ruch kołowy 
od ul, Kalwaryjskiej do ul. Bolłupskiej na 
czas od 12 do 31 bm. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dnia 24 i 25 sierpnia 1937 r. odbędzie 

Się zjazą absolwentów wszystkich roczników 
byłego Państwowego Seminarium Nauczyciel 

skiego Męskiego, im T. Zana w Wilnie. Zjazd 
Adbędzie się w lokalu Z. N. P., przy ul. Zyg 

Król „Zielonej Granicy“ 
po ucieczre 

Józef Giliński znany był szeroko w pa- 
sie granicznym jako rutynowany przemyt- 
= Nazwano go „królem zielonej grani- 
> „ obawiano się powszechnie i podzi- 

ano jego odwagę i pomysłowość. Miał szereg procesów, aż wreszcie po odby- 2 B a trafi jako niepoprawny 
ydywista do dom. i 

w Koronowie. = „aaa 
Giliński czuł się w Koronowie jak wiłk 

w klatce. Marzył o nocnych niebezpiecz- 
nych wycieczkach w 1е i fam'ą stronę kor- 
donu i wreszcie postanowił uciec. Zuch- 
wała ucieczka udała się. Za zbiegłym 
'ozesłano listy gończe, które na razie nie 
ały rezultatu. Giliński zaszył się widocz- 

muntowskiej, a rozpocznie się nabożeńst 

wem w kościele św. Jerzego o godz. 9-ej. 

Ze względu na ważność zagadnień komi- 

tet prosi wszystkich kolegów i grono profe- 

sorów o przybycie na zjazd. 

Dokładny program zjazdu podano w za- 

proszeniach, które komitet rozes'al według 

posiadanych adresów. 

Z powodu trudności organizacyjnych 

Komitet nie mógł wszystkich powiadomić ©- 
sobiście o zjeździe i wobec tego powiadamia 

tą drogą. 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. za- 
wiadamia swych członków i ich rodziny, 
że począwszy od dnia 15 sierpnia rb. 
zostaje uruchomiony w lokalu związko- 
wym przy ulicy Orzeszkowej 11a m. 1, tel. 
20-75, bufet, który będzie wydawał śniada 
nia, obiady i kolacje o jaknajlepszej jakoś 
ci i,po dostępnych cenach, cena obiadu 
cd'80 gr. do 1 złolego. Kuchnia pod kie 
rownictwem znanego i rutynowanego kuch 

mistrza. 
Zamówienia należy zgłaszać do sekre 

fariatu Koła. 
— Z okazji Święta Żołnierza Polskiego, 

Zarząd Grodzki Związku Rezerwistów w Wil 

nie wzywa wszystkich członków Kół ZR. w 

Wilnie na zbiórkę, która się odbędzie w so 

botę, dnia 14 sierpnia br. o godzinie 17 mi 

nut 30 przed gmachem nowej siedziby Fe 

deracji POO., przy ul. Św. Anny Nr. 2. Pun 

ktualne stawiepnietwo wszystkich członków 

obowiązkowe. 

ROZNE 

— Wzrost liczby proiestów. W ciągu 
lipca wzrosła na terenie Wileńszczyzny 
liczba zaprotestowanych weksli. W ciągu 

łego miesiąca zaprotestowano weksli na 

sumę 1.125.000 złotych. 
— Wilnianie, poznajcie Wilno! Najbliższa 

niedzielna wycieczka Związku Propagandy 

Turystycznej dnia 14 sierpnia zwiedzi z 

przewodnikiem Wystawę Meblową w Murach 

po-Franciszkańskich. 

Zbiórka jak zawsze w ogródku przed Ba- 

zyliką. Wycieczka rusza o godzinie 12 ej. 

NOWOGRODZKA 
. — Zawody strzeleckie. Zarząd i Ko- 

menda Powiatu Związku Strzeleckiego w 
Nowogródku, w dniach od 29.VIII do 
5.1X br. na strzelnicy pod Górą Zamko- 
wą, pod łaskawym profektorałem J. W. 
Pana Wojewody Nowogródzkiego Adama 
Sokołowskiego, urządza Wielkie Powia- 
towe Międzyorganizacyjne Zawody Strze 
leckie dla Pań i Panów, zarazem o O. S, 
M, Il i I kl. pod hasłem „Szukajmy cel- 
nych strzelców”, 

Otwarcie zawodów nasiąpi 29.VIII br. 
g. 11. Strzelania odbywać się będą w 
niedzielę g. 7—10, 11—19, w dnie po- 
wszednie g. 16—19. 

— Zebranie OMP. Dnia 11 bm. zgod- 
nie z zapowiedzią odbyło się organiza- 
cyjne zebranie ogniska OMP-u przy udzia 
le delegała centrali inž. Woronowicza.   

- aresztowany w Wilnie 
z Ksrosowa 
nie gdzieś w gąszczu lasów granicznych. 

Interesy wezwały go jednak do Wił- 
na. Przybył fułaj „opancerzony” fałszy- 

| wym paszportem ! innymi dokumeniami 
| na nazwisko Edwarda Zyngiela, Ponadto 
wyhodował sebie wąsy, kióre zmieniły 
jego twarz do niepoznania. Wywiadowcy 

| poznali go jednak na ulkky I zatrzymali. 
Nie pomogły fałszywe dokumenty, nie 
pomogły wąsy. Przyparty do muru musiał 
slę przyznać, że jest właśnie „królem zie 
lonej granicy” Józefem Gllińskim. 

  

Uwięzionego „króla” policja wileńska 
odstawi z powrotem pod sliną eskortą do 
Koronowa. (cl 

Zajście na ul. Niemieckiej 
c 12 bm. o godz. 17 Antoni Krachel- 

z Krzeszewicz, pow. lidzkiego, Jadąc 
motocyklem, potrącił na ul. Niemieckiej 
Rzebiegającą przez jezdnię 7-letnią Cha 
ię Chanułowiczównę (Szklana 6], która 
©znała ogólnego polłuczenia. 

Powodu tego wypadku na ul, Nie- 
SAM zebrał się tłum żydów, przyczem 

Muel Wosk (Leglonowa 104] uderzył 
Pięścią Krachelskiego po twarzy, powo- 

dując znaczny wylew krwi. 
Tłum został rozproszony przez szere- 

gowych z oddziału rezerwy m. Wilna, 
którzy zatrzymali Samuela Woska. W chwi 
li zatrzymywania Samuela Woska Simon 
Solecznik (Nowogródzka 45) I Wolf Usjan 
ful. Żydowskaj usiłowali odbić Samuela 
Woska, lecz również zostali zatrzymani i 
odprowadzeni do I komisariatu. 

“> Ckcieli okraść turystów nad Naroczem 
11 bm., o godz. 1, dokonano kradzie- 

ży w namlocie turystycznym warszawia- 

nina Zbigniewa Sokołowskiego I Innych 
osób, przebywających nad Naroczem, 
©koło wsi Kupa, gm. kobylnickiej. Skra- 

łono tylko rzeczy warłości zł 15, lecz 
złodzieje usiłowali porwać cenniejsze 
Przedmioty. Poszkodowani zaczęli ścigać 

złodziej, lecz opryszki strzelili dwukrot- 

| nie z karabinu obciętego w kierunku ści- 
gających I zbiegli. Pościg policji kobyl- 
nickiej doprowadził do zatrzymania spraw 
ców kradzieży, którymi są: Fleoktlst Du- 
dulew, Gabriel Sawieliew 1 Sidor Dudu- 
lew z Žurawek, gm. kobylnicklej. Prze- 
kazano ich do dyspozycji sądu grodzkle- 
go w Miadziole, | 

| „aw ww w 
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podziemiach kaplicy św. Kazimierza 
trwają roboty nad dalszą budową ma 
uzoleum królewskiego. W obecnej 
chwili prace koncentrują się na prze- 
róbce poszczególnych części grobow- 
ca, których wygląd został zmieniony 

Jak wczoraj pisaliśmy w Wilnie wy- 
buchł strajk pracowników w masarniach 
wileńskich, który objął około 80 osób w 
kilkunastu przedsiębiorstwach. 

Przyczyny strajku są ekonomiczne. Wy 

sunięto żądania podwyższenia płac. 
W wielu masarniach wileńskich oddaw 

na już dochodziło do zatargów z powo- 
du nieprzestrzegania przez pracodawców 

ustawowego dnia pracy. Pracownicy za- 
rzucali właścicielom masami wyzysk. Po- 
dobno zmuszano do pracy po kilkanaście 

Na tym zebraniu wyłoniony został tym- 
czasowy zarząd, do którego na wniosek 
delegata weszli: mgr. Fiszer jako kierow- 
nik, Chwal-Dryk jako zastępca i sekretarz, 
Edward Iwaszkiewicz — skarbnik, oraz 
zespołowi: Sobolewski i Boratyński. Do 

komisji rewizyjnej wybrani zostali: Wi- 
told Rymkiewicz i M. Smigin; referentem 
wychowania fizycznego Zb. Rymkiewicz. 

W najbliższym czasie odbędzie się 
zebranie ogólne, na którym oslatecznie 

ustalony zostanie program pracy ogniska 

nowogrėdzkiego, a takže fundusze na 

prowadzenie świetlicy i warsztatów pracy. 
Z centrali ognisko nowogródzkie otrzymy 
wać będzie zaledwie 15 zł miesięcznie. 

Nadmienić należy, że już na pierw- 
szym zebraniu wytworzyły się tarcia per- 
sonalne między byłymi kierownikami og- 
niska OMP, a inicjałorami obecnego ze- 

brania i wznowienia działalności OMP-u. 
— Psy muszą być na uwięzi. Zarząd 

Miejski ponownie upomina obywateli 
miasta, że ze względu na wściekliznę 
psów muszą być one trzymane na uwięzi. 
Chodzić bez kagańca mogą jedynie psy 
policyjne i myśliwskie. 

— Przyjeżdża Ścibor z pożegnalnym 
przedstawieniem. W poniedziałek 16 bm. 
wysławiona zosłanie w featrze miejskim 
3-aktowa komedyjka pt. „I co z takim 
zrobić”, W rolach głównych wystąpią pp. 

Ściborowa i Ścibor. 
— Święto Żołnierza Polskiego. Dnia 

12 bm odbyło się w gabinecie burmistrza 
zebranie przedstawicieli organizacyj spo- 
łecznych, którzy .wyłonilikomitet obcho- 
du „Święła Żołnierza Polskiego”. Prze- 
wodniczył zasłępca tymczasowego prze- 
łożonego p. Rymkiewicz. Obchód odbę- 
dzie się 15 bm. zgodnie z programem, 
jaki usłali osłałecznie Komitet Wyko- 

nawczy. 

LIOZKA 
— Nowy zarząd LMK w Werenowie. 

Na dorocznym walnym zebraniu członków 

oddziału LMK w Werenowie wybrano za 

rząd w składzie następującym: D. Błach 

— prezes, 5. Pianko — wiceprezes, P. 

Żyłuk — sekrełarz, W. Oręziak i W. La 

choda — członkowie zarządu — mg. F. 

Berłowicz, dr. S. Chaźbijewicz, M. Mocie 

sowicz — członkowie komisji rewizyjnej. 
— Zmlany w sądownictwie. Dotych- 

czasowy sędzia hipołeczny w Lidzie p. 

Kazimierz Konłowł z dniem 31 bm, — 

zosłaje przeniesiony w słan nieczynny, ze 

względu na wysługe lał. 

— $krzynki pocziowe przy autebusach. 
W związku z rozszerzoną komunikacją au- 

fobusową w powiecie lidzkim, główny u- 

rząd pocztowy w Lidzie uruchomił wymia 

nę poczły za pośrednictwem aułobusów 

we wszystkich miasteczkach powiału lidz 

kiego i szczuczyńskiego. Każdy aułobus 

pasażerski zaopalrzony jest w skrzynkę 
na listy. A. 

Wymiana korespondencji została w ten 
sposób znacznie usprawniona z fymi osied 

lami, kiėre dołychczas wszelką korespon 
dencję otrzymywzły dwa lub irzy razy w 

tygodniu, Obecnie więc, dzięki gęstej sie 

ci autobusowej wymiana poczły odbywa 

się codziennie nawet w najbardziej odleg 

tych i niedostępnych zakątkach obu po- 
wiałów. 
— ZABIŁ KIJEM OJCA. W Dunaju, gm, 

iwiejskiej, w czasłe wynikłe] bójki na ki 

le pomiędzy Reginą | Romanem Zwoliń- 
skimi, a Ich synem, Józefem. Józef Zwoliń 
skl uderzył swego ojca po głowie. Roman 

Zwoliński padł nieprzytomny I po kiłku 

minutach zmarł. 
Zabójcę zatrzymano. 

BARANOWICKA 
— Kradzież na rzeźni miejskiej. W no- 

cy 29 na 10 bm. nieznani sprawcy za 

pomocą wybicia szyby w oknie dobrali 

się do kiszkarni przy rzeźni miejskiej w 

Baranowiczach i wynieśli worek czyszczo 
nych kiszek wartości 250 zł. Kradzież 
zauważyli robołnicy rzeźni dopiero naza- 
ufrz. 

! — Zjazd właścicieli prywatnych mie- 

czarń. Słaraniem Stowarzyszenia Kupców 

Polskich w Baranowiczach urządzany jest 
    

Budowa mauzoleum królewskiego 
Jak wiadomo, od paru tygodni w | w nowym planie budowy. Obecnie są 

przerabiane kolumny wewnętrzne. 

Wspomniane kolumny otrzymają 
inny kształt, mianowicie zamiast do- 
tąd kwadratowego będą mieć wielo- 
kątny. ( 

Strajk w masarniach 
godzin na dobę. Przed dwoma miesiąca- 
mi wyzyskiwani pracownicy zaczęli wno- 
sić skargi do Inspektora pracy. W rezul- 
tacie spisano szereg profokułów za nie 
przestrzeganie ustawowego dnia pracy. 
To jeszcze bardziej zaostrzyło stosunek, 
co łącznie z odmową podwyżki płac do- 
prowadziło do wybuchu strajku. 

Dziś w Inspektoracie pracy ma się 
odbyć o godz. 9-ej konferencja w spra- 
wie zatargu z udziałem przedstawiclell 

stron, (2). 

co roku zjazd właścicieli prywatnych mle 
czarń. Zjazd łaki w roku bieżącym wy- 
znaczony zosłał na 29 sierpnia w. sali 
Stowarzyszenia Rzemieślników przy uł. 
Szeptyckiego Nr 43 i przewiduje nastę 
pujący porządek: 

1) Zagajenie, 2) wybór przewodni- 
czącego zebrania oraz powołanie sekre- 
tarza | asesorów; 3) referat o stanie mle- 
czarstwa w okręgu baranowickim w chwili 
obecnej — wygłosi p. Turko Antoni; 
4) sprawy zorganizowanie Oddziałów 
Zrzeszenia Właścicieli Mleczarń Prywai- 
nych w Baranowiczach; 5) sprawa zorga- 
nizowania zbylu; 6) wybory zastępcy de- 
legała Oddziału Zrzeszenia i 7) wolne 
wnioski. 

WYKWALIFIKOWANE EKSPEDIENTKI 
pofrzebne natychmiast do dużego sklepu 
masarskiego. Oferty z podaniem życiory 
su, referencjami, oraz żądanym wynagro- 
dzeniem przesyłać pod adresem: Barano- 
wicze, ul. Ułańska 139, Firma  „Kresex- 
port“, 

REITESPSKTNKALES PTSS 

Dyrektor Gajewski 
objął urzędowanie 
Nowomianowany dyrektor Wileń- 

skiej Izby: Skarbowej p. Gajewski ob- 
jzi onegdaj urzędowamie. Dyrektor 
Gajewski przeprowadził w dniu wczo 
rajszym lustrację jednego z urzędów 
skarbowych. 

Likwidacja „Lecnarda” 
Jak się dowiadujemy, już za parę dni z0- 

stanie zlikwidowana znana powszechnie ka. 

wiarnia „Leonarda'”, która istniała od 1924 

roku przy ul. Mickiewicza 27. 
- Dzięki dziwnej praktyce byłego posiada* 

cza tej posesji, (nabyła ostatnio tę posesję 

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie) właści- 

cie! kawiarni „Leonarda“ p. Taraszkiewicz 

t jego kilkunastu współpracowników nagłe 

znajdą się bez warsztatu pracy, a z powodu 

niemożności wyszukania w krótkim czasie 

nowego lokalu ulegnie likwidacji dobrze 

prosperująca chrześcijańska placówka. 

'Tym bardziej jest to smutne, że ta nieza- 

służona krzywda spotyka p. Leonarda Ta- 

raszkiewicza, znanego na terenie miasta nie 

tylko jako przedsiębiorczego handlowca, lecz 

jednocześnie cenionego i szanowanego jako 

działacza społecznego, wiesprezesa Stowa- 

rzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześ. 

cijan w Wilnie, członka Rady Naczelnej te: 

go Stowarzyszenia. 

  

©opierajcie pierwszą w Kraju Špdl- 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

RADIO 
SOBOTA, 14 sieronia 1937 r. 

6,15 — pieśń pcranna; 6,.5 gimnastykaj 
6,38 — muzyka; 7,00 dziennik poranny; 
7,10 — muzyka; 8,00 — 11,57 -- przerwa. 

„11,57 — sygnał czasu i tejnał; 12,03 — 
dziennik południowy; 12,15 — Mała skrzyne 
czka; 12,25 — koncert ork. wileńskiej; 13,00 
— 14,00 — przerwa. 

14,00 koncert życzeń 14,00 — Na zielo 
nej murawie — Kułak w ręl.awicy — pog. © 
boksie;; 15,10 — życi kulturałne miasta i 
prowincji; 15,15 — muzyka rozrywkowa; 
1545 — wiadomości g dareze; 16,00 — 
Lato lešnych ludzi — sh ch. dla dzieci; 16,50 
— Sklep z zabawkami — koncert; 17, 
audycja konkursowa; 17,50 - Na Podolu bia 
ły kamień — pog. 18,00 — muzyka wokal- 
na; 18,45 — wileńskie wiad. sportowe; 18,50 
— pogadanka akt Ina; 19,00 — koncert soli 
stów; 19,40 — pogadanka aktualna; 19,50 — 

wiadomości sportow; 20,00 — Audycja dla 
Polaków za granicą; 20,40 _ dzięnnik wie- 
czerny; 20,50 - Przegląd orasy rolniczej; 
inż. Irena Niewodniczańska; 21,00 — 21,05 

przerwa. 21,05 — Dożynki — suita pieśni I 
tańców ludowych; 21,30— 21,40 — rezerwa; 

21,40 Bawarskie pieśni lu lowe: 22.05 — Do 

Trok latem z Majestatem — regionnalna tran 

smisja z Trok; 22.50 — ostatnie wiadomości 

i komunikaty; 23,00—25,30 — kabaret z płyt. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO - BERNARDYŃSKIM. 

— Dzisiaj, w sobotę o godz. 8 m. 15 wie. 

czorem Teatr Letni gra po cenach propa- 

gardowych, ostatnią nowość seen polskich, 

oryginalną i przezabawną komedię współ- 

czesną Romana Niewiarowicza pt. „GDZIE 

DIABEŁ NIE MOŻE..* w premierowej ob 

sadzie. 

— Jutro, na niedzielnym popołudniowym 

przedstawienin o godz. 4 m. 15 po cenach 

propagandowych dana będzie komedia p. t. 

„GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE..." 

— W końcu przyszłego tygodnia Teatr 

Letni gościć będzie Zespół „Reduty*”, który 

przyjeżdża na trzydniowe występy ze zna- 

komitą komedią G. B. Shaw'a p. t. „PRO- 

FESJA PANI WARREN". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

Dzisiejsza premiera. Dziś pozyskany dla 

teatru Lutnia reżyser oraz znakomity, a zpec 

jainie lubiany w Wilnie artysta Mieczysław 

Dowmunt po raz pierwszy wysławia klasycz 

ną, o przedziwnie pięknych melodiach ope: 

retkę Perichoła (Wędrowni śpiewacy) J. Of- 

fenbacha. Miłośnicy lżejszej muzy mieć będą 

prawdziwe zadowolenie słuchając tych pięk 

nych melodyj, do których tekst został specja! 

nie odnowiony i zastosowany do warunków 

dzisiejszych, W roli popisowej ukaże się 

Mieczysław Dowmunt, popisowe role wyka! 

ne mają: Nochowicz, Dembowski, — humor 

krzesać będą Karol Wyrwiez- Wichrowski, 

B. Folański, Zofia Kalinowska, K. Chorzew- 

ski, B. Brusikiewicz i inni. Chóry wzmocnio- 

ne. Balet z udziałem B. Martówny i J. Ciesiel 

skiego wykona szereg nieznanych tańców, 

między innymi „Mexicanę“ i „Romanza An: 

daiuza”, Wystawa całkowicie nowa. 

Przy pulpicie kapelmistrzowskim A. Wi- 

liński. 

W niedzielę o godz. 4 po południu ukaże 

sie operetka o pierwszorzędnych walorach 

muzycznych „NOC W WENECJI" J. Straus 
sa Widowisko to słynne jest w Wilnie rów- 

nież z powodu malowniczej wystawy. 

Ceny propagandowe. ; 

„TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ* 

GALDERONA. 

Staraniem Oddziału Z. S. przy Wylwór 

ni Polskiego Monopolu Tytoniowego w Wil- 

nie, oraz przy łaskawym udziałe artystów 

dramatycznych scen polskich — zostanie w 

dniu 14 sierpnia rb. o godz. 19 m. 30 ode- 

grane misterium p. t. „Tajemniea Mszy Św.” 

Calderona w Sali Śniadeckich USB. 

Reżyseruje Marian Nawrocki art. dram. 

Dochód z powyższego widowiska przez: 

nacza się na cele kulturalno-oświatowe Zw. 

Strzeleckiego.   
  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Z klatki schodowej domu nr. 7 przy 

ulicy Niemieckiej skradziono trzy ramy 
z szybami. Idenfycznej kradzieży dokona 
no w domu nr. 7 przy ullcy Wielkiej. W 
wyniku dochodzenia pod zarzutem doko 
nania fych kradzieży policja aresztowała 
niejaklego Jochana Lichfa (Nowogrėdz- 
ka 27), u którego odnaleziono trzy skra- 
dzlone ramy. 

W warszfałach wagonowych stacji ko- 
lejowej w Wilnie, spadł z dość znacznej 
wysokości robotnik Aleksander Rakowski. 
Pogotowie przewiozło go do szpiłala. 

Wulf Smoligowski właściciel restaura 
cjl przy uł, Wileńskiej 43 oskarżył swoją 
kelnerkę o wykradzenie z kasy 20 zł. 

Aleksander Andrzejewski z Trok 1a- 
meldował, iż podczas pobylu w lokalu 

Echa kradzieży 
Przed paru dniami donosiliśmy © sen- 

sacyjnej kradzieży futer w Wilnie na szko 
dę firmy warszawskiej Nusenbauma. 

Obecnie możemy podzielić się z Czy- 
felnikami garścią następujących szczegó- 
łów. 

Funduszu Pracy skradziono na Jego szko 
@е portmonetkę, zawierającą 100 zł. Do- 
chodzenie wykazało, że Andrzejewskiego 
nikt nie okradał. Przez roztargnienie sam 
pozostawił portmonetkę na stole. Zwróco 

no ją poszkodowanemu. { 
Kazimierz Kuźniewicz (Raduńska 6) za 

meldował, że podczas zabawy w miesz- 
kaniu Wiktora Kieruła przy ul. Dobrej Ra 

dy nieznany sprawca skradł na jego szko 

dę 250 zł. w gofówce. 
Józef lachimowicz (Świerkowa 12] os 

karżył swego bratanka Jachimowicza © 
kradzież biżuterii wartości 180 zł. 

Wczoraj w nocy zatrzymano znanego 
złodzieja Władysława Dreko na gorącym 
uczynku usiłowania okradzenia mieszka- 
nia Szymona Kejdeny (Nowogródzka 64]. 

futer w Wilnie 
| Policja wileńska przy współudziale war 
szawskiego Urzędu Śledczego aresziowa' 
ła sprawców. Są to: Abram Markowski, 
Berek Garden, Jeremiasz Sapožnik, Nu 
chim Kejzman, Zelik Teperman, Mendel 
Dysman, Hersz Markowski oraz Alter 
Grilnbere. - . : „47 

 



Prezydent Francji 

  

EAST ES 

e Ostatni 

dzień 

Następny program: Atrakc. film, 

którego bohaterami są: MIŁOŚĆ, 

RADOŚĆ, PIĘKNO i 12-miesięczny 

Lebrun na wywczasach 

  = 

KLUB KOBIET 
BRZDĄC 

  

kin HARS Tylko ? dn! Wielki nowv pro-ram rewli w 2 cz 18 obrazach 

„MASKI WILNA 
Udział biorą: Irena Gryw czówna. Ida Erwestówna, E. Wileńska, I. Chmielecka, A. Iżykow- 

ski, A. Gronowski, R. Orlicz, R. Radwan, DUET TANECZNY 
£odziennie 2 przedsł.: o g. 7 i 9.30, w niedz. 5, '.30 1 10, — W poniedziałek MAROKO 
  

HELIOS | w arcyweso- 

lei kome ii 

Wielki podwójny pragram: 

100 POCIEC 
1' Krol śmiechu EDDIE CANTOR 

Najpiskn. 
kobrety 

Ą Geniainy Charlie Chaplin « une Dzisiejsze czasy 
Nad program: ATRAKCJE. 

Niezrównana POLSKIE ITINO 

czarująca 
w przepięknej 

SWIATOWID | i arcyzabawnej 
komedii muzycznej 

Humor. Tempo. Smiech. Zabawa. Melodyjne piosenki. 

DGNISKO | 
  4 i pół 

Balkon 25 gr. 

Maria Eggerth 

Blond Carmen 
Nad progiam: AKTUALIA 

Dziś. Najwese!łsza komedia wiedeńska p. t. 

Muszkieterów 
W rolach głównych: Szóke Szakali, Otto Wallburg, Ernst Veraber, Tibor v. Halmay I inni 
Nad prosrnm UROZMA!ICONE DODATKI. 

  

Pocz. seansów o 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej   

„KURJER WILENSKI“ 14 VIII 1937 

Sygnatura Kia. 322/35. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi- | 
czach, Stanisław Paderewski, mający kance- 
larię w Baranowiczach, ul. Orzeszkowej nr. 6 
„na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje 
do publicznej wiadomości, że dnia 5 paździer 
nika 1937 roku o godz. 1l w gmachu Sądu 
Grodzkiego w Baranowiczach, odb: lzie się 
sprzedaż w drodze ubli-_nego przelargu na- 
leżącej do dłużniczki Gypy Słuckiej nieru- 
chomości miejskiej, hipotecznej, nr. hip. 1568 
położonej w Baranowiczach przy ul. Szeptyc 
kiego nr. 25, składająca się z placu oraz bu 
dynków: domu murowanego, mieszkalnego, 
jednopiętrowego, domu drewnianego miesz 
kalnego, parterowego domu  drewniane- 
go parterowego frontowege i szopy drewnia 
nej. 

Nieruchomość oszacowa1ą została na su 
mę zł. 54,409 gr. — cena zaś wywołania wy 
nosi zł. 40,806 gr. 75. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokoś:i zł. 5110, 
gr 90. 

Rękojmię należy złażyć w zotowiznie sl 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucvj, w któ 
rych wolno umieszczać fundusze małclet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwartych ceny giełdowej, 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu- 
blicznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie b;da przeszkodą 
da licytacji i przesądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeii osoby le 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do 

wodu, że wniosły powódzłwy o zwoinisnie 

nieruchomości lub jej części 04 egzekucji, że 
uzyskały postanowienie właściwego sąda, ra 
kazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu osłatnich dwóch tygodni przed li 
cytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18-ej, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglą- 

da” w Sądzie Grodzkim w Baranowiczach. 

  

   
Dnia 5 sierpnia 1937 r. 

Komornik (—) «1. Paderewski. 
  

WĘGIEL kamienny Górnoślaski, KOKS, 

DRZEWO opaiewe 

po cenach konkurencyjnych poleca 
nowoostworzona firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WII NO. ul Zvemuntawska 24 Tel 27 29   

TOWARZYSTWO KURSÓW 
TECHNICZNYCH W WILNIE 

prowadzi 
następujące kursy: 1) Pomocników mierni- 
czych — 6 i pół mies., 2) Dozorców drogo- 
wych — 6 i pół mies., 3) Dozorców Meliora- 
cyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio- i Elektro- 
technicznych — 5 i 7 mies., 5). Wyrobów 

betoniarskich i tynków szlachetnych — 4 
mies., 6) Techniczno - Kreślarskie Żeńskie 
— 6 i pół mies., 7) Samochodowe i motocy- 
kiowe z warsztatami — 2 mies. 8) Kores- 

pondencyjne w dz'.le budowlanym i drogo- 
wym o poziomie średnim, Kursy są połączo- 
ne z zajęciami praktycznymi i dają słucha- 

  

j czom wiedzę fachową w zakresie, potrzeb- 
nym do wykonywania fachu. Zajęcia na kur- 
sach, oprócz korespondencyjnych i samocho- 
dcwych, odbywają się w okresie zimowy! *, 
w godzinach wieczornych poczynając od 25 
października. Informacy* udziela i podania 

przyjmuje kancelaria Krrsćw w godzinach 

od 17 do 19, Wilno, ul. Holendernia Nr. 12, 

gmach Państwowej Szkoły technicznej im. 

Józefa Piłsu 'skiego. Telefon 171. 

  

Nałoszenia 
W związku z ogłoszeniem likwidacji Tow. 

Akc. Torf w Wilnie, niniejszym wzywam 

wszystkich wierzycieli Twa do zgłoszenia 

swych pretensyj w terminie 6 mies. od dnia 

dzisiejszego pod adresem: Wilno, ul. Mickie- 

wicza 42, likwidator Józef Łastowski, 

Okazyjnie sprzedam 

ramothód (flat) 
ulica Lipowa 6 

    
            PRZEZIĘBIENIU 

GRYPIE: KATARZE 

  

     

  

  

    

  

Warszawa 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W NHOTELU ROVAL 
Chmieina 31 

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

waga! Wojsko, organizacje wojsko- 
we i sportowe, szpitale, wię- 

zienia, fabryki, warsztąty pracy, szkoły, 
stowarzyszenia, ochronki itp. 

NOWOOTWARTA 
CHRZESCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wilno, ul. Wielka 27 m. 6. 

izyjmuje zamówienia na wykonanie 
wszelkiego rodzaju ubiorów i bielizny 

POKÓJ 
dla jednej osoby — 
do wynajecia — ulica 
Mlynowa 11-10. Wia- 
domość u dozorcy 

  

Rewolwer 
systemu Mauzer (s'ó- 
demka) został zgu- 
biony 12 b. m. mię- 
dzy przystankiem Po- 
nary a kaplicą ponar- 
ską. Uczciwego zna- 
lazcę proszę o zwrot 
74 wynagrodz. 30 zł 
Franciszkańska 7 — 2 

LETNISKO 
w uroczej miejscow., 
las sosnowy, nad je- 
zlorem (kąpiel, czół- 
na. rybołóstwo) z ca- 
łodziennym utrzyma- 
niem 3 zł. — Adres: 
Przystanek Parczew, 
(skąd 3 km. końmi), 
poczta = Podbrodžzie, 

folwark Uaoryno, 
W Lrkiancka   

s Tabela loterii 
1-szy dzień ciągnienia 3-ej Klasy s3-8, Loxeru raaństw. 

i Li II ciagnienie 
I 

\ Główne wygrane 
15.000 zł: 158003 

| 10.000 zł.; 192256 
| 5.000 zł.: 4575 12381 21293 
29681 60387 61892 111914 131448 
. 2.000 zł.: 11684 
| 1.000 zł.: 27918 74939 90727 
138866 163120 188119 

500 21.: 30383 — 63126 
88449 117957 — 183244 
151499 159448 

400 zł.: 3869 16017 66471 99352 
99993 112826 119386 148440 
153248 158600 181259 

300 zł.: 7836 11167 11168 17227 
38019 58980 60326 62532 70410 
97989 134258 151569 

250 zł.: 1716 11359 14313 20210 
30541 49102 53735 58196 63989 
73952 76286 89225 11429 96005 
99566 99623 101852 111148 114002 

55111 
143545 

122396 124266 132347 139456 
143909 149556 153817 172314 
187163 290542 191075 193218 
5682 

Wygrane po 210 zł. 
' 19 315 489 94 1273 621 88 756 
2268 89 344 56 743 909 3474 788 
4008 42 281 706 5036 206 581 722 
"32 52 6275 7169 993 8346 426 881 
904 9160 246 553 765 872 

10573 11781 13048 74 186 234 78 
14938 15596 699 721 16202 17042 
381 849 980 18020 872 708 33 19252 
892 431 98 901 2 20468 905 21652 
932 22071 98 205 338 810 921 23068 
201 24728 25278 387 401 76 26020 
297 805 27161 258 483 939 29927 

30605 31717 32159 318 21 77 978 
30/48 62 672 720 53 34100 48 241 
ZE 35745 6286 410 978 371238 270 

2 

38181 678 913 40145 41497 42254 
384 771 822 43160 T31 44840 63 
45347 11163 284 613 983 48568 
49298 412 859 50074 178 392 425 
70 659 52163 225 36 354 408 38 685 
52616 55413 30 788 56606 98 58077 
213 59597 691 807 930 60133 61251 
384 444 51 8 972 6%602 26 63526 
65265 896 67683 B6+ 68057 444 695 
886 69284 604 40 70041 57 542 951 
11454 537 727 12 72192 333 487 

„ 881 83137 249 553 606 747 74506 
75099 518 

76087 262 77119 285 18108 475 902 
79582 800 59 261 324 49 033 51 81180 
232 82174 966 83972 84003 85255 310   60 398 86695 779 61155 543 96 982 

   

94 88187 734 935 89332 90280 598 838 
91082 548 92454 964 93342 443. 700 
97414 513 885 975 99654 809 970 100273 
339 772 101419 555 761 102090“ 101 
213 31 323 103138 416 104401 105316 
89 953 106258 334 710 809 75 107500 
45 108027 134 38 57 109523 110353 
414 111047 240 337 66 763-826 112319 
631 39 113015 976 

114693 115129 925 116110 314 
920 117241 925 118003 180 405 
748 119302 426 68 884 120383 669 
121038 495 830 89 122517 738 914 
128582 797 953 124406 125341 
126032 127892 128238 824 73 
129003 234 607 975 131267 69 583 
132227 93 566 716 133607 20 
134049 263 362 543 135067 277 
578 986 99 136103 507 786 833 61 
137343 775 138025 766 139598 701 
140353 803 10 141936 82 142049 
120 280 460 521 148253 63 308 
434 134356 587 65 145540 146175 
97 245 778 147656 148404 571 825 
149331 810 151108 573 

152150 517 244 153098 180 154571 
155575 156237 379 523 782 91 157277 
355 477 619 32 811 158008 428 570 
157573 626 160028 233 831 72 929 
81 161721 973 162313 776 881 163369 
80 495 164063 51 103 267 419 661 802 
165430 538 715 166110 999 167176 83 
765 980 168017 371 705 899 169764 
170074 159 647 864 171303 172647 
928 173381 689 175009 462 90 176283 
422 568 178577 708 829 180475 181594 
182475 681 967 183316 184357 729 943 
49 185500 651 846 95 966 186883 
BE 188183 527 848 189489 820 35 
929, 

100307 456 045 191694 977 192022 
338 603 193187 995 194051 748, 

Wygrane po 50 zł. 
35 504 1177 2225 410 647 999 3146 

512 28 5066 629 6026 34 7409 8492 
684 9306 671 998 10375 578 11326 
29 621 12088 742 14010 205 399 436 
514 645 16147 782 17024 18045 19111 
709 20590 725 22621 23294 426 653 
25002 366 878 26223 695 96 27190 
862 28277 29006 730 30213 800 948 
31180 788 32539 852 56 33830 91 
34233 709 35581 

88786 858 904 89 39115 433 531 
734 864 41234 570 910 43285 44804 
60 46 9671 45081 212 599 46060 
230 868 47853 48073 610 944 50189 
393 51305 582 658 739 826 52027 
951 53605 798 54483 528 780 839 
55238 74 380 73 56604 854 57642 
58077 448 59127 859 60534 910 88 
61245 458 732 62548 626 990 63539 
64064 653 920 65134 725 66259 904 
67069 368 441 7 68100 8 400 69222 
941 70344 71060 230 668 908 73197 
248 304 993 74258 67 653 743 75434 

77013 607 78989 79332 496 590 80104 

  

514 662 725 82298 724 833 83329 624 
788 84309 679 972 85194 296 86509 749 
88333 611 74 89178 221 604 90181 350 
492 91465 538 64 723 92864 93698 
74253 301 569 95158 456 664 96038 
124 621 97044 73 98318 99523 100028 
586 726 101200 328 102309 715_ 835] 
103114 606 848 104306 105017 93 180 
953 106642 916 42 107189 108048 284 
109119 254 437 846 71 110350 11 56 
111353 112075 514 622 865 113278 527 
767 884 

114244 84 412 854 115471 803 
13 117052 153 716 118524 782 
119793 120233 900 121103 238 456 
866 122395 124218 76 4389 78 592 
125123 126922 127459 128868 
129273 363 506 26 131088 558 763 
132926 133100 11 134155 256 471 
598 135324 94 963 136501 50 618 
988 137048 699 878 138154 69 205 
340 560 139119 140162 141018 489 
633 48 142874 532 715 143336 595 
640 70 144073 791 145602 59 887 
146062 141 281 85 147854 73 956 
148001 326 149602 797 897 150304 
51 513 151442 973 

152430 912 153661 907 154535 686 
768 156006 93 157353 619 159198 
160019 762 161248 480 535 162049 
164548 165146 819 64 166033 354 
167450 168294 540 160521 170814 911 
171044 498 172369 890 173217 174112 
175002 176935 178263 676 T79 957 
179010 180037 363 770 182875 183578 
192 184467 897 185507 186087 5174 
905 187928 189552 189176. 

190230 397 192750 93 193145 55 213 
194001. 

Ill ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

64 4920 21 5443 7018 178 742 8104 
682 9131 417 10226 961 11965 12029 
34 257 688 13209 816 15000 16712 65 
961 17759 880 18714 907 19161 20171 
21076 435 643 805 23863 25075 245 348 
604 26382 28910 29114 460 31003 693 
34614 29 37119 42207 757 87 40018 
44704 83 907 45557 797 46425 47982 
48919 637 49529 46 877 50763 51531 
759 53996 55047 277 56668 57293 499 
727 58248 59278 60603 65991 61708 
63424 689 805 64560 65091 142 66169 
67206 613 68158 72293 73443 559 
74100 75466 644 77897 78047 569 
79620 80003 545 82433 540 650 83883 
84430 86830 32 87802 59290 930 90085 
653 852 91187 92176 93054 59 94451 
601 95163 442 978 99157 852 

114003 766 115046 435 115476 575 
117244 119455 693 121485 714 93 876 
122598 125263 789 126812 58 127620 
128711 129879 130017 127 131560 
133361 134712 135239 566 86 885 
137592 139757 140553 819 69 141286 
832 142295 978 143199 491 145551 
749 867 146871 961 147224 349 
148484 638 149950 151504 152607 
153094 649 93 155185 945 156969 76 
157961 158124 422 154427 728 160429 
804 161993 162965 164814 932 165400   28 587 605 166067 903 39 168228 365 

  

868 170577 171081 172347 83 710 60 
175570 680 853 177587 906 179504 
181963 182346 528 183043 460 867 
185198 508 186021 64 650 190944 
191697 876 948 192072 604 

Wygrane po 50 zł. 
360 2400 838 3625 4995 5116 8266 

528 9258 10360 1111 15561 16547 
17086 500 20584 22670 23346 25229 
962 9929134 746 30448 717 31038 
107 32021 278 33763 35023 36539 70 
663 39155 40169 205 43239 44946 
46272 47064 564 858 48370 504 800 
49503 51967 52406 852 53594 54461 
703 56871 58496 908 50744 60749 
62526 669 64623 66629 921 69858 947 
71080 330 72149 961 68 73016 101 766 
76201 201 91 77075 587 78849 79470 
81192 545 82671 83231 84417 595 
85307 749 86670 87700 88200 774 
89086 656 90715 92158 976 93317 94964 
95554 96976 98534 360 99228 42 512 

114301 755 115047 407 116746 
117761 121183 732 122456 124166 285 
125291 127196 129229 306 885 130677 
182325 133976 184607 135423 186488 
137548 188048 139809 59 140550 947 
141108 529 142492 148429 599 144763 
145486 872 147376 151881 152456 
819 154145 866 155651 156194 256 
584 157950 158330 159152 651 160615 
905 163524 166745 169242 170009 589 
171235 172720 986 178112 78 84 
174701 175726 176908 178840 179577 
81 97 180074 181623 183060 185725 
188016 830 611 189162 641 190926 
191877 530 192654 193055 194228 781 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 20.000 
zł. padła na nr.: 87621. 

75.000 na nr. 96364. 
5.000 zł. na nr.: 7210 49336 

170359, 

2.000 zł. na n-ry: 34508 160265 
169287 189440 

1.000 zł. na n-ry: 15151 66529 
87673 132241 

500 zł. na n-ry: 
122712 129236 
177670. 

400 zł. na n-ry: 12075 13566 
49591 120068 120492 145705 
146890 161505 170559 

300 zł. na n-ry: 3845 7146 
24410 27148 43138 44776 58880 
60016 70480 95101 124328 128328 
135935 154019 191226 

250 zł. na n-ry: 1645 4792 5738 
13038 20832 23556 29432 34226 
36092 38375 50215 54179 59663 
60229 67612 68956 87702 97405 
112370 114329 139559 146883 
160085. 

Wygrane po 200 zł. 

12915 76720 
137815 154815 

  262 1057 807 979 2789 3082 789 

  

  

4450 990 5128 6437 7397 8336 77 9413 
595 882 10072 11420 55 12749 13168 
283 14582 15067 176 400 18085 19203 
781 20124 21036 774 24679 26118 607 
27805 29233 534 32817 33040 132 34212 
514 35500 36348 760 37563 38181 39034 
221 385 40481 867 76 970 41050 42002 
Z 610 992 44763 47074 48055 597 
89 
51494 55303 734 56635 790 57165 427 

58352 60309 45 61166 62283 417 63143 
152 982 64719 65300 66184 68446 69042 
11748 912 72093 73629 74694 887 75003 
670 78874 80632 82801 84113 85202 
86905 50 88 87332 88015 151 556 89018 
836 90580 650 91980 92488 921 93874 
94811 95349 96032 464 516 97866 98311 
522 666 

101701 102675 103140 619 105126 
260 455 73 106240 917 108144 619 979 
110592 620 111720 113625 114819 
115329 525 120075 651 121276 124539 
125004 365 789 911 127200 367 128140 
728 83 129150 865 130050 131178 258 
943 132114 338 135828 989 137470 554 
642 68 139375 640 142932 143302 
144430 584 697 146366 8S4 147582 
148694 149428 150321 416 
152299 158385 96 154838 156109 

157007 849 993 158402 54 159240 
160025 328 161161 340 764 162105 
163218 164288 168309 169428 170862 
171237 178394 174667 175297 970 
17663 709 178667 180278 496 181096 
110 357 772 182166 81 556 183517 
694 Tu3 184071 185258 92 187102 
188764 190238 

Wygrane po 50 zł. 
80 267 539 79 86 5940 89 6773 7138 

9360 10251 423 650 13168 283 16293 
18484 539 19106 20486 96 21028 399 
22082 535 23320 25503 26525 27682 
28345 431 30725 864 32207 499 849 
34210 357 732 35569 643 36013 789 
38432 39484 40318 42275 970 — 43869 
45007 47337 48665 49002 406 50 

50611 51487 52166 395 495 53476 
906 55004 263 56291 465 57250 60020 
438 70 62968 63634 74 64449 989 
65848 950 67538 772 69388 4664 714 
70147 71419 72391 73123 228 76 74237. 
569 90_75840 76287 770 77114 78207 
494 79773 80757 81913 82288 83048 
897 85260 87039 113 295 68718 859 
91834 35 92132 94619 95415 777 96432 
677 770 97418 99776 

100148 248 101351 481 102292 
103110 104473 688 105694 106360 776 
107299 900 109379 934 110174 89 
111849 113250 361 114388 115149 
117660 118853 933 119334 85 412 
121803 124049 198 258 125078 127079 
128444 738 120136 725 130827 978 
131581 785 807 90 936 132275 133205 
881 065 134337 136542 137519 138343 
510 140211 141867 142441 144337 
146880 147408 149039 151420 

152424 692 154287 476 157094 
161000 61 595 162019 164369 411 29 
166288 717 167170 659 169779 171224 
172182 178588 180357 693 181988 
184351 808 12 185108 617 866 186246 
187350 188484 189240 190160 787 
193775 814 59 194567 77%   

  

Krawcowa 
młoda, bardzo zdolna 
i pracowita poszukuje 
pracy za skromne wy- 
nagrodzenie. Oferty 
kierować do aministr, 

Kurjera Wileńskiego 
pod „Krawcowa“ 

Gospodyni 
inteligentna, samotną 

mło *a, przyjmie po- 

sadę zarządczyni do- 

mem i biurową 

Wiłkomierska 3—8 
(nad apteka) 

Zakopane 
pensjonat „Excelsior* 
poleca pokoje luksu- 
sowe—na letni sezon 
ceny znacz. zniżone 

Potrzebna 

kelnerka 
do kawiarni 

Biskupia 6. kawiarnia 

      

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Sawicz 
Cnoroby skórne, 

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

  

DOKTÓR MED. 
Zygmunt 

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

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, Syfilis. 

narządów moczowych 

od g. 9—l i 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 

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

telefon 2-77 

  

    

DOKTOR 

Biumowicz 
Choroby weneryczne, 
skėrne | moczoplc, 
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 Oflarnej, ob. Sądu 

MIESZKANIE 
4-pokojowe w Ogro- 
dzie — do wynajęcia 

od 1 września 

ul. Podgórna 8 

MIESZKANIE 
3 wzgl. 4 pokoje, ku-| 
chnia, łazienka — do. 
wynajęcia od zaraz 
Kolonia Wileńsk, ul, 
Dolna 9 (4 minuty od 

przystanku) { 

SPRZEDAM 
z powodu wyjazdu 
dom drewniany (wol-: 
ny od lokatorów, pięć 
mieszkań) na Zwie-, 
rzyńcu, ulica Dzielna 
40—4, w godz. 6—7 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gz, CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

Lida, ul. Zamkowa 41 noszeniem do domu w kraju —3 zł,, za gra- 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 2 nicą 6 zł., z odbiorem w administracji zł. 2.50 

Przedstawiciele: Klec, Nieśwież, Słonim, | ua wsi, w miejscowościach gdzie nie ina 

Szczuczyn, Stołpce, Wełożyn, Wilejkz urzędu pocztowego sai agencji zł. 2.60 

    
     

Gddziały. Nowogródek, ul. Kościelna 4 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : 
Kenio P.K.O 700.312 

snirala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 
: tel 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

ja: tel 99—crynna od godz 9.30—15.30 
tei. 3-40. Redakcja rę opisów nie zwraca 

za wiersz jednoszp,     

  

    

  

za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe | tabelaryczne 504. [Kad 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za Rae озтей 
i rubrykę „nadesłane* redakcja mie odpowiada. Administracja Gp, ы za obie 
prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie zi T л lejsca, 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. —1 ! » 

    

     
    
     
        

                      

  

Redaktor odp, JAN. PUPIAŁŁO, Wydawatetwo „Kurier WNeński” Sp. £ ©. ©. Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Disk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 

   


