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» Projekty nowej ordynacji 
wyborczej | 

„-# ВВ ® 
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Pisząc wczoraj 6 ordynacji wy- 
borczej nie przewidywałem, że kie- 
runki w jakich miałyby pójść jej 
zmiany będą sygnalizowane tak szyb 
ko. 

Tymczasem lwowski „Dziennik 
Polski" (z dn. 9 b. m.) pisze: 

Jak się dowiadujemy, nie nałe- 
ży spodziewać się żadnych  dal- 
szych enunejacyj ze strony OZN w 
sprawie ordynacji, w szczegółności 
mylne są pogłoski jakoby płk. Koc 
zamierzał ogłaszać oficjalne o0Ś- 
wiadczenie w tej sprawie. 

Liczyć się natomiast należy z 
oświadczeniem ze strony prasy rzą 
dowej, która będzie wyrazem opi- 

nii kół OZN. 
Oświetlenia te ukażą się w naj- 

bliższych dniach. 
Jak się dowiadujemy, wysuwa- 

ny jest przez pewne koła bardzo 
tharakterystyczny projekt, który 
stając oczywiście na gruncie kon- 
stytucji kwietniowej i uwzgłędnia- 
jae ideologię „demokracji kierowa- 
nej*, przedstawia się reałnie i kon 
krotnie. 
Dalej jest mowa o samym pro- 

„Rekcie: 
` Sejm składałby się z dwóch 

części, a mianowicie z posłów wy- 
bieranych przez organizacje zawo- 
dowe i gospodarcze, przy czym po- 
seł wybierany byłby w powszech- 
nym i tajnym głosowania. Kandyda 
ti ustalani byliby przez Komisję 
Związków zawodcwych i-gospodar 
czych. Udział w głosowaniu brali- 
by jednak tylko członkowie związ 
ków zawodowych i gospodarczych. 

d: Druga niejako część Sejmu składa 
“aby Się z posłów wybieranych 
* przez ogół obywateli w zwykłym 

„ głosowaniu powszechnym. 
} W ten sposób Scjm składałby się 

z dwóch uzupełniających się ele- 
« mentów, t. j. z jednej strony liczby 
reprezentującej interesy zorganizo 
wanego społeczeństwa, z drugiej 
polityczne tendencje wśród ogółu 
obywateli. 

Sejm w tych warunkach dawał 
hy wszechstronny obraz interesów 
społeczęństwa, a równocześnie da- 

- wałby gwarincję, że namiętności 
' polityczne nie będą decydującym 
czynnikiem w parlamencie. 

Łagodzone elementem . równo- 
wagi reprezentowanej przez pos- 
łów życia gospodarczego i zawodo 
wego, czyniłyby zadość postulatom 
uwzględniania nastrojów i tenden- 
cyj politycznych, kierowanych jed 
nak interesami całości. ` 

Nie jest ustalone, czy oba zespo 
ły nas з —*« na połowie 

silna 
vw 

®   

brania wybierającego. 
nie może być narzucony cd jakiejś 
partii z zewnątrz, jak nie może być 
narzucony przez żadną władzę, ani 
organizację. 

Sejm reprezentuje ludność Państ 
wa w jego pojęciu terytorialnym. 
Państwo całe nie może jednak gło 
sować w jednym miejseu. Musi ist 
nieć mniejsza jednostka fizyczno- 
terytorialna. Tak samo i wojewódz 
two i nawet powiat jest za wielkim 
terytorium do przeprowadzenia 
bezpośredniego głosowania. Takim 
terytorium jest dopiero gmina, ko 
mórka organizmu państwowego. 
Gmina jest mała. W gminie wszys 
<y się znają, szczególnie na wsi, bo 
jeżeli chodzi o miasta, to sprawę tę 
rozpatrzymy oddzielnie. 
We wczorajszym artykule wstęp- 

nym również zaslanowiłem się nad 
kierunkiem zmiany ordynacji pod 
kątem widzenia wsi, a nie miasta i to 

  

  

Tak samo | wsi na Zemiach Wschodnich. Nie 
chciałem wniosków uogólniać dla te 
renów mniej dobrze mi znanych —: 
zachodnich. 

Okazuje się jednak, że niezależ- 
nie od siebie wszędzie kiełkuje ta sa- 
ma myśl. 

Wybory do ciał ustawodawczych 
powinny stać się rzeczywistym wyra- 
zem woli ludności, a nie fikcją. 

GCzysłości wyborów grozi z jednej 
strony zbyt czuła opieka aparatu ad 
ministracyjnego z drugiej rozpętanie 
się demagogii partyjnej. 

I jedno i drugie jest niebezpieczne, 
i jedno i drugie wypacza istotny sens 
instytucji wyborów. 

Wysunięte dotychczas 
projekty zmian ordynacji niczego 
'wprawdzie nie przesądzają, ale są 

przynajmniej o tyłe zjawiskiem pocie 
szającym, że świadczą o zrozumieniu 
niebezpieczeństwa obu tych skrajnoś 
ci, P. Lemiesz. 

szkicowe 

  

  

"WILNO, piątek 10 września 1937 

WILENSKI 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

tena 15 gi 

  

Liczne zwolnienia starostów 
"WARSZAWA, (Pat). Minister spraw wewnętrznych zwolnił z zaj: 

mowanych stanowisk niżej wymienionych starostów: 
P. o. starosty w OPOCZNIE Bielawkę Mieczysława, starostę wa 

'WŁOSZCZOWEJ Wyszkowskiego Włodzimierza (ze względu na wiek w 
stan spoczynku), starostę w GORLICACH dr Klimowa Romualda, starostę 
w LIMANOWEJ Malkowskiego Ludwika, starostę w BIAŁEJ PODLAS- 
KIEJ Staniewicza Stanisława, starostę w BRZOZOWIE Tylko Andrzeja, 
starostę w KROŚNIE Stępienia Kazimierza, starostę w PRZEWORSKU 
Gąssowskiego Stanisława, starostę w KAMIENIU KOSZYRSKIM Skórewi- 
cza Ludomira, starostę w GOSTYNIU Wolfartha Juliusza, starostę w KO- 
ŁOMYI Wimmera Józefa, starostę w ŚNIATYNIU Wiesera Jana, starostę 
w TŁUMACZU Skłodowskiego Władysława, starostę w ZBOROWIE Kul- 
pińskiego Roberta, starostę w GOSTYNINIE Kossobudzkiego Konstante- 
go, starostę pow. WILI- TROCKIEGO — NIEDŹWIEDZKIEGO WIKTORA, 
starostę w LUBOMLU Stempkowskiego Huberta, starostę w JAŚLE Ma- 
rossanyi'ego Juliusza. 

Anglia bierze na siebie 
odpowiedzialność 

za wypadki na morzu $ ódziemnym 

LONDYN [Pat]. Agencja Reutera dono 
sl: W kołach poliłycznych Londynu wyra 
żają ubolewanie z powodu decyzji Włoch 
1 Niemiec uchylenla się od udziału w kot 

| ferencji w Nyon. 

  

Szefowie sztabów generalnych 
Łotwy, Estonii i Finlandii w Polsce 

NA GROBIE NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZA. 

- WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 
siejszym szefowie sztabów general- 
nych armij: estońskiej gen. Mikołaj 
Reek, fińskiej gen. K. L. Oesch oraz 

armii łotewskiej M. Hartmanis, któ- 
rzy przybyli do Polski celem wzięcia 
udziału w charakterze gości w mane 
wrach wojsk polskich, złożyli wieńce 
na grobie Nieznanego Żołnierza. 

Przed godz. 12 na placu przed szła 
bem głównym ustawiła się kompania 

Między godz. 12 a 13 kolejno wień 
ce złożyli: szyf sztabu armii estoń- 
skiej gen. Mikołaj Reek, fińskiej gen. 
K L. Oesch oraz armii łotewskiej M 
Hartmanis. 

W czasie uroczystości orkiestra 
wojskowa grała hymn państwa, któ 
rego przedstawiciel składał wieniec. 

WIZYTY i PRZYJĘCIA, 

WARSZAWA (Pa). Zaproszeni na 
manewry wojska polskiego szefowie 
szłabów generalnych Estonii, Finlan 

honorowa jednego z pułków piechoty | dii i Łotwy, generałowie Reek, Oesch 
z pocztem chorągwianym i orkiestrą. 

W łażnnce hałasował jak mógł. Niech © 
yobudzii Czuł gwałtowną potrzebę pod. 

z kimś swoim wežorajszym sukcesem. 

— Czy nie mosz zachowywać się ci 
legł się wreszcie pofytowany głos z pr: 
koju. 4 

— Och, Elżuniu, gajmoeniej przepi. *. *», 
dziłem cię, \ ' 1 

— Prycha jak wiełojyb; puszcza 
dzinę, przewraca stołki, g potem cię |. - ! 
obudził! 

si 
Mosbach narzucił płaszcz kąpiel; : wz. е ® 168 zaproszon Г 5 sypialni małżonki. 

cake pol *ówvnego na manewry wojska pol 
— Spojrzeč na qi4 teraz — pówy. 2: „kiego, gen. Marcin Hartmanis, szef 

lijnie. — Trudno popigstu uwierzyć, zę "|. *Aotewskiego sztabu generalnego, oraz 

luje, ściśnie sznurkam3 i bierze, wygić Ćę,. są AarzyszAcy mu dwaj wyžsi oficero 

le przystojnie! 2 1 Sztabowi armii łotewskiej. 
SPS ra, že Ei Dworzec Główny pięknie przybra 

Na pierwszy rzut, оКа 515 = L lasami © barwach łotewskich i pol 
w wyjątkowo kiepskięjł humorze. Czy w takisi Szh. 

Kach opowiadanie o Wezorajszej przyčo: B godz. 6.35 przybył na dworzec 
wywołać poż ; 2 Nie! Mosbac”S5 9 marszem generalskim szef 3 л‹(›ь_„ połądany „steki a A srtubu główiego gen. Stachiemios Po 
EA uświadomił sobie, że 7779710 '<zcba_zrez_„yjjj wyjechał na toz pociąg, wiożą 
z tej przyjemności. Przęż U to % | cy gen, Hartmanisa. Wysiadającego z 
Ostatecznie pokłepal tylko| na zgodę iłusią 7xgonu Szefa łotewskiego sztabu ge 
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-. Reek i gen. Oesch w towarzystwie gen. Słachiewicza w kilka chwil 
przylocie na Okęcie. 

"zef sztabu generalnego Łotwy przybył 
8 do Warszawy 
PARSZAWA (Pat). W dniu dzi | neralnego gen. Hartmanisa powitał 
ym o godz. 6.38 przybył pocią | szef sztabu głównego gen. Stachiewicz 

i Hartmamis złożyli wizyty szefowi 
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a orkiestra odegrała hymn narodowy 
łotewski. Gen. Hartmanis, po przyję 
ciu raportu od dowódcy kompanii cho 
rągwianej, przeszedł w towarzystwie 
gen. Stachiewicza przed jej frontem 
przy dźwiękach marsza generalskie 
go. 

Następnie gen. Stachiewicz przed 
stawił gen. Hartmanisowi gen. Mali 
nowskiego i obecnych na dworcu ofi 
cerów. 2 

Gen. Hartmanis w towarzystwie 
gen. Stachiewicza odjechał do przygo 
towanych apartamentów w hotelu eu 
ropejskim.   

sztabu głównego, ministrowi spraw 
wojskowych i ministrowi spraw za 
granicznych oraz wpisali się do ksiąg 
audiencjonalnych u P. Prezydenta R. 
P. i u nieobecnego w Warszawie gene 
ralnego inspektora sił zbrojnych. 

Między godz. 12 i 13 odbyło się 
kolejne uroczyste składanie wieńców 
na grobie Nieznanego Zołnierza. Ho 
nory oddawała kompania batalionu sto 
łecznego z chorągwią i orkiestrą przy 
dźwiękach hymnów narodowych Esto 
nii, Finlandii i Łotwy. L 

Po południu szef sztabu główne 
go podejmował swych gości zagranicz 
nych śniadaniem w hotelu Europej 
skim. Z przedstawicieli wojska polskie 
go obecni byli generałowie: Malinow 
ski, Głuchowski, Trojanowski, Rayski, 
Dąbkowski i kontradmirał Unrug, ja 
ko też większy zespół wyższych otice 

rów GISZ, MS wojsk i sztabu główne 
go. 

Śniadanie odbyło się w bardzo mi 
łym nastroju koleżeństwa i przyjaźni, 
łączących oddawna nasze wojsko z ar 
miami Estonii, Finlandii i Łotwy. 

W ciągu dnia dzisiejszego miały 
miejsce rewizyty ministra spraw woj 
skowych, ministra spraw zagranicz 
nych i szefa sztabu głównego. 

Wieczorem goście zagraniczni 
wraz z szefem sztabu głównego wyje 
chali przygotowanym nociągiem spec 
jalnym na teren ćwiczeń międzydywi 
zyjnych do Wielkopclski. 

STS ETAPAI TSS 

P. lan Piłsudski 
odznaczony wielką wstegą 

orderu „Odrodzenia Polski" 

WARSZAWA (Pat). Monitor Polski 
ogłasza zarządzenie P. Prezydenta R. 
P. o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orde 
ru Odrodzenia Polski Janowi Piłsud 
skiemu, wiceprezesowi Banku Polskie 
go za wybitne zasługi dla państwa 

Zerwanie ostatnich 
kontaktów handlow. 

między ZSRR a J>ponią 
TOKIO (Pat). Izba armatorėw japon- 

skich anulowała wczoraj kontrakt, zawar 
ty przed niedawnym czasem z rządem so 

wieckim na dostawę 17 statków. Należ 
ność za te statki miała być pokryta z do 
chodów, należnych. Sowiałom z eksploa 
tacji wschodnio-chińskiej kolei żelaznej. 
W ten sposób został zerwany osłalni kon 
fakt handlowy. jaki istniał pomiędzy Ja 
ponią a ZSRR. 
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Obecność przedstawicieli Niemiec I 

Włoch z punktu widzenia brytyjskiego u 
łatwiłaby w znacznym stopniu praktyczne 
zadania konferencji, ale nie może być mo 
wy o odwołaniu konierencji z powodu ich 
nieobecności. Opracowując propozycje, 
mające na celu położenie kresu obecne 
mu stanowi wiepewności I niebezpieczeń 
stwa na morzu Śródziemnym, rząd brytyj 
ski liczył się z możliwością, że Włochy I 
Niemcy nie wezmą udziału w konferencji 
i wobec tej możliwości przewidział Inne 
projekty, które, zdaniem rządu brytyjskie 
go, stworzą na morzu Śródziemnym bar 
dzo niewygodną syluację dla samolotów 
1 łodzi podwodnych, dopuszczających się 

napaści. 

Rząd brytyjski nie może rozpatrywać 
propozycji włosko - niemisckiej przekaza 
nia sprawy „korsarstwa” komitetowi nieln 
terwencji. Zagadnienie morza Śródziem- 
nego jest o wiele rozleglejsze niż sprawa 
nieinterwencji. Zagadnienie to nie doty 

czy specjalnie Hiszpani. Jeżeli, jak przy 
puszczają, celem oskarżeń sowieckich 

przeciwko Włochom było utrudnienie 

Włochom i Niemcom wzięcia udziału w 

konferencji powstałoby niebezpieczeńst 

wo, iż zebrania te byłyby wyzyskiwane 

Rząd brytyjski jest zdecydowany trzy 

mać zdala od konferencji wszystkie spra 

wy polityczne, aby jaknajprędzej załatwić 

sprawy fechniczne. 

Ponieważ nie nadeszła odpowiedź Al 

banii można przypuszczać, że w konferen 

cji weźmie udział tylko 9 państw. W. Bry 

tania, Francja, Związek Sowiecki, Turcia, 

Jugosławia, Rumunia, Grecja, Egipt i Bul 

garla. 

Min, Bark w Genew'a 
PARYŻ, (Pat). Minister handlu 

Fernand Chapsal i komisarz general- 
ny wystawy Edmund Labbe wydali 

wczoraj wieczorem oba obiad na 
cześć ministra spraw zagranicznych 

4. Becka. 
Na przyjęciu tym obeeny był m 

in. minister Delbos oraz ambasador 

R. P. Łakasiewiez. 
PARYŻ (Pat). St. Brice w wydaniu da 

paramenfalnym „Le Journal', podkreśla, 

że polityka równowagi między Berlinem a 

Moskwą okazuje się elementem ładu w 

chwili, gdy Sowiety zdemaskowały się, że 

spekulują. na rozdźwięki. Z tego powodu 

wizyta min. Becka nie mogła wypaść w 

lepszym momencie. 

Zjeżóżają się 
dybiomzci do Genewy 

GENEWA (Pai). W związku z rozpoczy 

nającą się w piątek sesją rady Ligł Naro 

dów, przybyli już do Genewy przedsta 

wiciele rządu walenckiego, komisarz Lit 

winow i kilku innych delegatów. Jutro ra 
no spodziewany jest przyjazd z Paryża mł 

nistra Becka, Edena I Delbosa. 

Włochy przystąpią 
do paktu 

antykomunistycznzgo 
TOKIO (Pat). Dziennik „Ydmiuri“ 

ogłasza informacje jakie otrzymał z 
Rzymu, że Włochy zdecydówały się 
przystąpić do paktu antykomunistycz 
nego niemiecko — japońskiego.
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Fleischerowa i jej spólnicy 
skazami ma więzienie i grzywmęe 
KRAKÓW, (Pat). W dniu dzisiej- 

szym wśród ogólnego napięeia na sali 
zapadł wyrok w sprawie Hindy vel 
Weleny Fleischerowej i tow. 

Punktualnie o godz. 12 w południe 
sąd w składzie: przewodniczący wi- 
ceprezes S. O. Fr. Nowosielski, S. S. 
O.: Wasilewski i Kronenberg ogłosił 
wyrok, postanawiając uznać win- 
nymi: Hindę vel Heletę Fleischero- 
wą, Esterę vel Ernę Faerberową, Izy- 
dora Fleisehera i Jėzefa Hochmana, 
iż świadamie wsnółdziałali w związ- 
ku, mającym na celu nakłanianie 
władz i urzędów do nadużycia, z tym, 
że Wanda Parylewiczowa w sferach 
urzędowych miała interweniować i 
inferweniowała, i skazać za to: 

HTNDĘ ve! HELENĘ FLEISCH£ 
ROWĄ na 3 lata wiezienia z pozha- 
wieniem praw obywatelskich i publi- 
cznych praw honorowych na lat 10. 

IZYDORA FLEISCHERA, ESTE- 
RE FAERBEROWĄ po 1 roku więzie 
nio z pozbawieniem obojga praw pu 
hlieznych i obywatelskich nraw ho- 

norowych na przeciąg lat 3. 
JÓZEFA HOCHMANA na 2 lata 

więzienia z pozbawieniem praw pu- 
Llicznych. i obywatelskich praw ho- 
norowych na przeciąg !'st 6. 

Nadto uznać Hindę Flei-cherową 
winną, iż ofiarowała usłasi jnterwen- 
€yine asesorowi sądcwemu Svnów- 
skiemu 1 asesorowi notarialnemu 
Win*erowi, nroponując im za zapłatą 
uzyskanie dla nich nominacyj. a w 
innych sprawach interweniowała w 
urzędzch i u władz dla uzysken'a 
stronniczych orzeczeń, — skazać ją 
ze to na rok więzienia, 100 zł grzyw- 
ny z zamianą w razie jej niešeinval- 
ności na 10 dni wiezienta. — w łacz 
nei karze wymierzyć jeś 3 Jata i 6 mie 
sieey więzienia eraz 100 zł srzywny 
z zamianą w razie nieściącalności na 
10 dni więzienia i utratę nraw puhli 
c.nvch i honorowych rx lat 10. zali- 
czając jej na poczet tei kary areszt 
tymezasowy od 22 czerwca 1936 r. do 
dnia 9 września 1937 r. 

JÓZEFA HKOLLAENDRA uznać 
winnym, iż starał się pedstępnie © 
przyięcie do służby sądowej Nuchima 
Kanta oraz starał się o hezpodsławne 
przeniesienie sędziego  grodzkicgo 
Ożoga na inne miejsce słażkowe, ska 
zać go za to na 9 miesięcy więzienia i 
50 zł. grzywny oraz rek więzienia i 
50 zł. grzywny z zamianą w razie nie 
ściągałności na 5 dni więzienia — 
łącznie wymierzyć mu kare 1 rokn i 
$ miesięcy więzienia, oraz 50 zł. grzy 
wny z zamianą w razie nieściągalnośsi 
ma 5 dni wiezienia zaliczająe na na 
€zet kary areszt tymczasowy od 1 lip 
€a 1936 r. do 26 października 1936 r. 

LEIBA ISLERA uznać winnym, iż 
w zamiarze nakłonienia sędziego ape 
lacyjnego Stanisława Machalskiego 
do sironniczezo rozpoznania iego sbra 
wy, wykorzystując stanowisko jego 
— wierzyciela wobee Wandy Parvie 
wiczowej nakłonił ją, by podżegała 
sedziego da stronniczości — f skazać 
go na t rok wiezienia. 

Adw. ARNOLDA SCHNETDA unie 
winnić z oskarżenia dła hrakr: dosta- 
tecznych dowodów. 

Po ogłoszeniu wyroku przewodni- 
czący ogłosił krótkie motywy wyro- 
ku. 

Prok. Garhaczyński wnosi następ- 
nie 0 utrzymanie względem Hiudy vel 
Heleny Fleischerowe' w mocy aresz- 

° 10 tymezasowego, natomiast co do 
"wszystkich pozostałych skazanych 
wnosi © zastosowanie aresztu tymicza 
Sowego z uwagi na obawę, iż skazani 
bedą uchylali się od wymiaru spra- 
wiedliwości. 

Estery Faerberowej oraz Józefa Hol 
laendra (co do którego przedkłada 
pelnomocnictwo substytucyjne adw. 
Axera) adwokat Woźniakowski 
imieniem oskarżonych Izydora Flei- 

schera i Estery Faerberowej, adwo- 
kat Rittigstein imieniem oskarżonych 
Józefa Hochmana i Lelby Islera sprze 
ciwiają się wnioskowi prokuratora. 

Po naradzie sąd postanowił utrzy- 
mać w mocy areszt tymczasowy zasto 
sewany względem Hindy Fleischero 
wej oraz Środka zapobiegawczego 

(kaucji zastosowanej wohee ' Józefa 

    

Obrońca adw. Arneld w imieniu | Hollaendra), natomiast zastosować 
oskarżonych Izydora Fleischera i | areszt tymczasowy wobec Józefa 

Hochmana aż do złożenia przez niego 
kaucji w kwocie 2000 zł., gdyż zacho 
dzi obawa że skazany ten wobec wy 
mierzenia mu kary 2 lat więzienia bę 
dzie się uchylał od wymiaru sprawie 
dliwości. 

Co do Estery Faerberowej, Izydo- 
ra Fleischera i Leiby Islera zastoso 
wać jake Środek zapobiegawczy do- 
zór policyjny z obowiązkiem meldov a 
nia się w tygodniu w najbliższym ko- 
misariacie policji państwowej. 

Na tym przewodniczący zaniknął 
rozprawę sądową. 

  

Dyrekcja Prywafn. Gimnarium 
im. Kr. Stefana Batorego w Drui 
z pra» ami, prowadzonego przez XX, Mariarów, podzje do wiadomości, że, maiąc 
wolne miejsca może przyjeć w c qgu miesiąca września kandydałów (chłopców) 
do klasy I-ei, którzy z ali eqzamin qdzieindziej a nie zostali przyjęci z powodu 
braku miejsca. 
dla chłopców, 

NORYMBERGA (Patj. W. dzisiejszej 
swej swej mowie o Hiszpanii i bolszewiz 
mie, wygłoszonej na kongresie partyjnym 
w Norymberdze, minister Goebbels przy 
toczył liczne I jaskrawe fakiy I dane cy 
irowe, obrazujące władztwo bolszewizmu 
w Hiszpanii, wskazał, że celem bolszewiz 
mu jest wywołanie wszędzie zatargów na 
ile sprawy hiszpańskiej I zakończył moc 
nym i patefycznym apelem do Europy I 
świata o wyciągnięcie z fych faktów właś 
ciwych wniosków. Ape! min. Goenbelsa 
przewyższył nawet swą gwałiownością ze 
szłoroczny alarmuiący ton anfybolszewic 

kich mów norymberskich. 
Mówca scharakteryzował na wstępie 

rolę I groźne znaczenie międzynarodowe 

problemu hiszpańskiego, wyrażaląc ubole 
wanie, że Inne narody nie okazują dotych 
czas wystarczającego zrozumienia faktu, 
że w Hiszpanii działa obecnie „międzyna 
rodowy żydowski front zniszczenia”. 

Dalej minister przedstawia genezę I hl 

storyczny rozwój walk hiszpańskich uwy 
puklając rolę kominternu i wywodząc, że 
Moskwa od lat planowała zbrojne pow 
stanie komunistów w Hiszpanii. Planom 

tym przeszkodził w osłafniej minucie od 

ruch patriofyczny gen. Franco. Moskwa 

stara się wciał wyzyskać konfliki hiszpań 

ski dła swych celów międzvnarodowych. 
a jednocześnie popiera militarnie bolsze 
wików hiszpańskich. Tu mówca wymienia 

bogaty maferiał wojenny, dostarczany 
czerwone] Hiszpanii i zarzuca ciągłe tole 
rowanie I popieranie tych dostaw przez 
nłektóre państwa demokratyczne. Wyda 
wać silę może — mówił Goebbels — że 
świat zamknał oczy na wyraźną próbę 

komiuternu moskłewskiego uczynienia z 

BEST RRCD CKS WEW PRETO 

Harcerze polscy 
„w Niemczech 

ne moga ros nmurdyrowan's 
BERLIN (Pat). Z Opola donoszą: Do 

prezydium policji wezwany został prze- 

wodniczący związku harcerstwa polskiego 

w Niemczech. Tutejszy kierownik fajnej 

policji dr. Schaeffer oświadczył mu, że 

od tej chwili członkom związku harcers! 

wa polskiego w Niemczech nie wolno no 

sić mundurów lub strojów podobnych do 

umundurowania. Dr. Schaffer zaznaczyć   miał, iż zakaz wydany został z Berlina. 

Przed wystawą Ferdynanda Ruszczyca 
Dowiadujemy się, że w związku z je | czyły, przemówienia | wykłady p. 1. Liść 

siennymi wystawami całokształłu twórczo 
ści plasłycznej Ferdynanda Ruszczyca w 
czterdziestoletnią rocznicę rozpoczęcia je 
go działalności arłystycznej, — wystawa- 
mi, mającymi odbyć się niebawem w 
Wilnie, Warszawie, a zapewnć i w innych 
centrach Polski, p. J. Bułhak przyw'ózł z 
Bohdanowa od p. Reginy Ruszczycowej 
dla wręczenia Komiłełowi Uczczenia Pa- 
mięci Ferdynanda Ruszczyca powyżej 
dwustu jego prac oryginalnych,  malar: 
skich i graficznych. Większośćć tych prac 
jest zupełnie nieznana cgółowi. 

P. Bułhak pracował całe lało w boga- 
tym archiwum i zbiorach Bohdanowskich, 
słudiując nie tylko plastyczną twórczość 
artysty, ale także bardzo ważką i cenną 
jego działalność piśmiennictwa również 
prawie nieznana. W wyniku tych badań 
już w najbliższym dniach ukaże się na 
półkach księgarskich: 

Książka Ruszczyca zawierająca jego od 

wawrzynu I płatek róży. Druk tej książki, 

wytwornie ilustrowanej i wydanej nakla- 

dem drukamni artystycznej „Gralika“, jest 

obecnie na ukończeniu i właściciel. „Gra 

tiki“. p. Słanisław Turski, wielki miłośnik 
drukarstwa i czciciel Dzieła Ruszczycow 

skiego osobiście kieruje stroną zewnętrz 

| ną tej drogiej dlla wilnian pamiątki. 

Niezależnie od tego wydawnictwa p. 

Bułhak doprowadził do końca pracę wła 
sną p. t. „Dwadzieścia sześć lat z R.sz- 
czycem”, która w 15 rozdziałach zawiera 

jego wspomnienia, dotyczące osoby Rusz 

czyca i jego działalności, Zamierzona na 

razie w rozmiarach skromniejszych. rzecz 

ła w łoku p.acy rozrosła się do 200 stro 

nic druku i będzie pierwszą próbą życio 

rysu artystycznego zgasłego wielkiego wil 

nianina. Praca ła mogłaby ewentualnie 

| wejść do Zbiorowej Księgi Ruszczycow 

| skiej, której wydania podjął się Komitet 
Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca. 

  

  

Przy gimnazjum z dniem 1 października zostanie otwarta bursa 
DYREKCJA. 

  

Hiszpanił doświadczalnego pola bolsze- 
wickiej rewolucji światowej. Walka w tym 
nieszczęśliwym kraju jesi bowiem niczym 
Innym, jak próbą generalną do rewolu 
cji świafowej. Minister omawla dalej sto 

sunki gospodarcze, społecznorreligijne | 
polityczne pod panowaniem czerwonej 
Hiszpanii, podkreślając ich analogię do 
terroru bolszewickiego w Sowietach. Mini 
ster wspomina wreszcie, jak w zagrożo- 
nych niegdyś bolszewizmem Niemczech 
narodowi socjaliści rzucili kasło bojowe 

„Niemcy, obudžele się”. Dziś — mówił 
dalej Goebbels — występujemy nie tylko 
przed forum własnego narodu, lecz na 
trybunie Europy. Nie chodzi już o obu 
dzenle naszego narodu. obudzić się musi 
cała Europa. iBjemy na alarm, apelujemy 
do Europy o zrozumienie I czyn. Nie jest 
jeszcze za późno. W roku 1932 Niemcy 
wsirzymały nisze "clos ze wschodu 
przeciw Europłe, powstając przeciwko 
wrogowi świata. Wierzymy, mamy nadzie 

ję ! wiemy, że zgniofą go one kiedyś osta 

Uzbeklstanem 
kierowa!! naclonal'ści 

MOSKWA. (Pat). W cenfralnym komi 
łecie partyjnym Uzbekisłanu kierownicze 
słanowiska — jak donosi prasa — były 
obsadzone przez nacjonalistów. 

W rezulłacie przeprowadzonej czyst 

ki redakłor gazely „Prawda Wosłoka” 
Chasanow został usunięty ze sanowiska. 
Kierownik wydziału propagandy oraz kie 
rownik wydziału kulłury zostali również 
usunięci z zajmowanych stanowisk I wy 

kluczeni z pariii, 

Wyżej wymienieni należeli do tej sa 
mej grupy nacjonalistów Uzbekisianu, do 
której należał prezydent Uzbekistanu Fai 
sula Chodżajew, który przed 3 miesiąca 
mi został aresztowany. 

MOSKWA [Pai). 

sklego” Bielakow twierdzi, 

go szwanku, lecz nie ma możliwości sko 
munikowanla się z ekspedycjami ratun- 

TOKIO (Patj. Depesze Japońskie z 
Szanghaju donoszą o przybyciu 8-ej ar 

mil chińskiej na front. 8-n:a armia jest 
pierwszą jednostką spośród byłych czer” 
wonych armij chlńskich, które starły się 
obecnie z Japończykami. 

Armia fa została zreorganizowana I 
wyekwipowana przez rząd nankiński I 
wchodzi do walki pod dowództwem gen. 
Chu Ten, słynnego czerwonego dowód- 
cy. który ogłosił, że b. czerwone armie   

  

Walka z bolszewizmem vHiszpanii 
Przemówienie min. Goehelsa w Norymberdze 

| rer. Gdy po 500 latach spisywane będą 
dzieje, Imię Jego zajaśnieje wśród Imion 
wielkich ludzi zachodu. On to bowiem 
wyrałował Europę przed czerwonyni zale 
wem. w jego imieniu wołamy Inne naro 
dy, by uczyniły fo samo. Zmobilizowane 
są w Niemczech siły obronne, Siły te znaj 

| dują się również w ruchu na całym świe 
! cie. W tym Iežy nasza nadzieja i pewnošė 
| Nie wszystko Jest jeszcze stracone. Wszyst 
ko Jest jeszcze do wygrania. W wielu pań 
stwach walka ta w widoczny sposób już 
slę rozpoczęła. Niemcy są dumni, że sto 

„Ją na czele tego froniu obronnego. Roz- 
poczęła slę walka o ojczyznę, wolność, 
honor, Boga. rodzinę, dziecko, kobietę, 
szkołę, wychowanie ład, moralność, kuliu 

' rę I cywllizacię, o nasze życie i chleb co 
dzienny, walka o najświęfsze dobra Euro 

| py» Niemcy pizeprowadziły już ją zwy- 
| €lęsko. > 

| W zakończeniu min. Goebbels wska 
zał na wizię „nowej Europy”, 0 kłórą 
Niemcy walczyć pragną do. ostatniego 

tecznie. Wybawicielem naszym był fueh | fchu, w myśl wskazań Adolfa Hitlera. 
GRSEDEZARKA ZER ZAOCIRZOWIEACZTNOSERCYZEPO PORZE WONG 

Kronika telegraficzna 
— Regenf Węgier admirał Horthy 

wraz z małżonką odbywa podróż wypo 
czynkową i znajduje się obecnie w Do 
lomitach. Wieczorem państwo Horthy, za 
chowując ścisłe incognito, przybyli do 
miejscowości Corina. 

— Kierownicy rady miejskiej przed są 

dem. W Noworosyjsku rozpoczął się pro 
ces odpowiedzialnych kierowników rady 
miejskiej, którzy według komunikatu ofi 
cjalnego „rozkradali z wrogami ludu — 
irockistowsko-bucharinowską bandą — 
dobro państwowe”, Do odpowiedzialno 
ści pociągnięto 17 osób.   — Ślub króla Egiptu Farouka odbędzie 
się 21 października. 

W artykule p. t. 
„Gdzie znajduje się samolei Lewoniew 

że samolot 
zmuszony był do lądowania na polu lo 
dowym, radlostacja samolotu została u- 

szkodzona. Bieliakow z całym przekona” 
niem wyraża przypuszczenie, że załoga sa 

molofu jest zdrowa ! nie odniosła żadne 

л 

  

  

Gdzie jest Lewoniewski? 
kowymi. 

Lądowania nastąpiło według wszel- 
kiego prawdopodobieństwa 89 sf. szero 
kości i 148 st. długości zachodniej. Wed 
ług wiadomości z Waszyngtonu, Wilkins 
w ciągu 7 I 8 bm. dokonał szeregu lo 
fów poszukiwawczych pomiędzy 83 a 84 
st. 45 min. szerokości północnej I 145 na 
148 st. długości zachodniej. 

Komunistyczne wojska chińskie 
oddają się pod dowództwo 

Czang-Kai-Szeka 
chińskie, przekszfałcone na oddziały rzą 
dowe, są zdecydowane walczyć aż do 
zwycięskiego końca za sprawę chińską 
pod wodzą marszałka Czang Kai Szeka, 
na ręce kiórego składają przysięgę wier 

j ności I posłuszeństwa. 

Ambasadorowie przy rządzie 
chińskim w Szanuhaju 

SZANGHAJ, (Pat). Ageneja, Dontei 
donosi, że wszyscy ambasadorzy | mi 
pistrowie pełnomoeni akredytowani 
w Nankinie, z wyjątkiem ambasaqo- 
ra sowieckiego Bogomołowa. przenie 
li się do Szanghaju. 

192 samoloty straciły Chiny 

TOKIO (Pat). Wbrew informacjom ogło 
szonym przez stronę chłńską, jakoby w 
sierpniu stracono 61 samolotów  japoń- 
skich, władze morskie Japońskie komunł 

kują, że straty lotnictwa morsklego Japo 
nii wynoszą 22 aparaty. Nalomlast oddzia 
ły lotnictwa I artylerii przeciwlotniczej ja 
pońskiej zdołały zniszczyć 194 samoloty 
chińskie. 

. 
Tor z pociągiem 

ob*unął się da wady 
AMSTERDAM (Pat). W porcie węglo 

wym kopalni państwowych w miejscowoś 

ci Stein, położonej nad kanałem Juliany, 

wpadł do wody parowóz wraz z 10 wa 

gonami, załadowanymi 45.000. kg. łupku 

węglowego. Pomocnik pałacza został za 
biły, jeden z robołników zaś! ciężko ran 

ny. Innych robotników zdołano _wyrato* 

wać. a 
Wypadek powyższy zdarzył się na nie 

dawno przełożonym torze, który, nie wy 

frzymawszy ciężkiego balastu. osunął sią 

wraz z pociągiem do wody. ъ 

+ * ._ e 

Największe i najsilniejsze 
auto na Świecie 

Kapiłan George Easto z Woolwer* 

shampłon' (Anglia) skonstruował auto, 

przy pomocy którego zamierza on po* 

bić rekord sir Malcolma Campbell'a. 

Auto posiada dwa motory; każdy. o sile 

3000 PS, wyposażone jest w 8 kół, wy: 

kazuje w budowie linie aerodynamiczne, 

Kapiian Easteon spodziewa się, że wóz 

jego osiągnie szybkość 650 km 'na go* 

dzinę. Długość auła wynosi 12 metrów, 

co jest niezwykłą miarą, jeśli się zważy, 

ił nowoczesna lokomotywa ekspresowa 

liczy 22 metry długości. 
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Parę tygodni temu pisaliśmy, 
strzały pirenejskie mogą się odezwa 
na Kaukazie. Dziś możemy już uż 
tytułu „czy wojna włosko-sowiecka?* 
Oczywiście „czy wojna* nie oznacza 
„wojna napewno”, Nawet więcej. 
Czy w eśgóle słowo wojna Nie jest już 
pojęciem przestarzałym? Wszakże Ja 
pończycy i Chińczycy mordując się 
bez litości, zapewniają przez usta re- 
zydujących jak gdyby nigdy nic dy- 
plomatów. o wzajemnym szacunku i 
miłości obu wielkich narodów. Przy- 
puśćmy więc, że miłość i szacunek 
zapantje nad Morzem Czarnym. Re- 
zyduje łam odwieczna beczka z pro- 
chem, lat kilkadziesiąt zdobywany 
przez carat Kaukaz. Niedaleko zaczy- 

nają się posiadłości opanowanej przez 
„wpływy niemieckie Turcji, ze świetną 
nowoczesną armią i energiczną dyk 
taturą. 

Dla Anlii i Francji 
nek włosko-sowiecki 

  

że 

„miłość i szacu- 

nad Morzem 
Czarnym” byłoby przesunięciem nie- 
miecko-włoskiego niekezpieczeństwa 
z Mare Nostrum na Bliski Wschód. 
Dła Turcji zwycięska wojna o Arme- 
nię i Kaukaz powrotem do roli wiel- 

> mocarstwa. ai reszcie dla ad 

   

    

| 

| 

  

ko - sowiec! 
radykalną barierą, 
Włochy od czerwonej Rosji. 

Istnieją więc wszelkie dane po te- 
mu, że pożar wygasający na półwys- 
pie Pirenejskim wybuchnie gdzieś na 
Bliskim Wschodzie. Nie jest oczywiś 
cie wykluczona metoda prewencyjna 
zę strony ZSSR celem wykazania na 
sposób japońsko-chński „miłości i 
szacunku dla wielkiego narodu włos- 
kiego. 

Inaczej trudno byłoby zrozumieć 
incydent rosyjsko-włoski. Jakaś nie- 
znana łódź podwodna zatopiła statki 

skie. Mogłą to być akcja gen. 
Franco, akcja prowokacji rządu Wa 

lencji, czy też trzeciej strony. Tymcza 
sem ZSRR oskarża wyraźnie Włochy. 

Wiemy, że dyplomacja powojenna 
umie doskonale połykać gorzkie pi- 
ułki upokorzeń. Tymczasem w tym 
padku dyplomacja sowiecka oka- 

zała się stroną zaczepną. A skoro tak 
jest, to nie ma dymu bez ognia. 

    

    

Atak Japonii na Chiny podniecił 
niewątpliwie nastroje w państwach 
toialnych. Pamięć wojny światowej 
jest jeszcze zbyt żywa, ażeby wyraź- 
ne zaangażowanie się państw stało 

się Mo cią. Świat POREŚ do Ža   
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chroniącą biate | poki napadów Aoki Eskadra let 
nicza to Murza-Chan szowoczesności. 

Trójprzymierze Niemcy — Wło- 
chy — Japonia zgodne z logiką ma 
na oku najsilniejszego przeciwnika. 
Gzy Liga Narodów, Anglia, Francja 
i Stany Zjednoczone zdołają uchro- 
nić świat od epoki neo-tatarskiej? Nie 
daleka sesja Ligi Narodów może przy 
nieść po temu jakieś cenne wyjaśnie- 
nie sytuacji. 

Niezależnie jednak od tajników dy 
plomatycznych istnieje odwieczne do- 
świadczenie życia, które powiada, żu 
lepsza jest bieda u sąsiada, niż nasza 
własna. Zepchnięcie burzy, której nie 
dx się uniknąć, na Azję, będzie mile 
widziane na zachodze, przerażonym 
wypadkami śródziemnomorskimi. 

Stanie się więc zapewne tak, że „mi 
łość i szacunek po japońsku* będą 
panowały nad Lemanem, podczas 
kiedy na Czarnym Morzu będzie tro- 
szeczkę czarno. A sens moralny dla 
wszystkich ihnych narodów, że tym 
czym była ongiś niezeównana kawale 
ria, tym jest dziś koń mechaniczny, 
szybujący pod obłokami. Słowem u- 
waga na lisowczyków-lothików. 

x. Leczycki.   

3 

Sensacja kijowska 
Samobėjstwo premiera Uxrainy Sowieckiej 

Panasa Lubczenki 
Wśród wielu sensacyj, 

których w ostatnim czasie stał się 
Związek Sowiecki, wiadomość o sa- 
mobójstwie „premiera Ukrainy So- 
wieckiej Panasa Lubczenki riewątpli 
wie wzbudziła wielkie zainteresowa- 
nie. Samobójstwo szefa rządu nawet 
w warunkach sowieckich nie należy 
do wypadków codziennych. Znacze- 
nie tego faktu pogłębi: ta okoliczność 
że tragiczny strzał rozległ się w Ki- 
jowie, stolicy Ukrainy Sowieckiej, 
która od dłuższego czasu jest najbar 
dziej niepokojącym odcinkiem walk 
narodowościowych. 

Panas Lubczenko należał do lewi- 
ccwego odłamu ukraińskich socjalist- 
tów rewolucjonistów, a więc najbar- 
dziej radykalnego odłamu ukraińskie 
go obozu narodowego, który w okre- 
sie rewolucji 1917 roku ogłosił niepo 
dległość Ukrainy i przeciwstawił się 
nioskiewskiej hegemonii na wscho- 
dzie. Lubczenko wraz z kilkoma in- 
nymi współtowarzyszami zerwał z 
obozem narodowym i przeszedł na 
stronę nadciągających na Ukrainę 
moskiewskich hord czerwonych. Po 
opuszczeniu Ukrainy przez bolszewi- 
ków Panas Lubczenko krok za kro- 
kiem, szczebel za szczeblem robił ka- 
BO pogiyczną Był O 

  

0 wlos od wszechświatowego pożaru 
Nota sowiecka torpedą dla konferencji śródziemnomorskiej. — Hitler woła „Drang nach Osten". — Współcześni 

„piraci”. — Wszędzie czuć zapach prochu . 

Do dwóch żarzących się w obcc- 
chwili ognisk wojny: w Hiszpa- 

©8i i na Dalekim Wschodzie, dołą- 
Rzył się silny wiatr z morza Śródzie- 
mnego, wiatr, który iskny pożaru mo 
że rozpylić po całym świecie. 

Jak doniosły depesze, Sowiety u- 
"siłują storpedować konferencję śród 
ziemnomorską. Niemal w przeddzień 
zwołania jej Związek Republik Ra- 
dzieckich oskarżył Włochy o zatopie 
mie sowieckich statków na morzu 
Śródziemnym. Oczywiście Włochy 
„mie będą chciały i nie chcą wystąpić 
na konferencji 'w roli oskarżonego. 

Z drugiej strony konferencja bez u- 
działa Włoch nie spełniłaby swego 
zadania. Ponadto nota sowiecka byla 
poprostu „wyzywająca”. 

Jak pisze „A. B. C.“; 
Ze względu na ostry, niespotykany 

prawie w stosunkach dyplomatycznych 
fan mofy, będącej niejako  ulflmatum 
w słosunku do Włoch, Włochy począt: 

kowo uważały tę notę jako szukanie 
powodów do zbrojnego starcia I mia- 
ły zamiar również osiro odpowiedzieć. 
łednocześnie zarządzono koncentrację 

floty włoskiej w Brindisi, a łodzi pod- 
wodnych na Sycylii. 

Niewątpliwie „na wszelki wypa- 
Hek“ mobilizowaly swe sily i inne 
mocarstwa, bo: 

Nie ulega wąfpliwości, że w razie 
wybuchu konfliktu zbrojnego zamienił- 
by się on w wojnę światową, gdyż 
Niemcy niedwuznacznie dawały do 
zrozumienia, że poprą siłą zbrojną at: 
mię włoską. 
W najgorszej sytuacji znalazłaby 

słę więc Francja, związana sojuszem 2 
Sowietami. Miałaby ona do wyboru 
albo zostawić Sowiety same walczące 
na trzy fronty z Niemcami, Włochami 
I Japonią, gdyż bezwzględnie do za- 
targu >rzyłączyłaby się i Japonia, cze- 
kająca tylko na okazję stoczenia roz- 
prawy z Sowietami, która by raz na 
zawsze utrwaliła hegemonię japońską 
na Wschodzie, albo też walczyć razem 
z Sowlafami przeciwko Włochom. 

Q fym, że granica japońsko-sowiec 
ka nie iest_ zupełnie pewna, świadczą 

sięgie incydenty, jak ostatnio zaaresz* 
towanie przer Sowiety 26 łodzi rybac- 
kick japońskich, incydenty zamieniają: 
ce się w godzinami nieraz trwające 
bitwy. 

W tych warunkach wdanie się So- 
wiefów w wojnę w Europie stanowi- 
łoby dla laponii zbyt wielką pokusę, 
by nie skorzystać z osłabienia prze- 
€iwnika i nie oderwać Syberii. 

Oświadczenie Hitlera na kongre- 
sie w Norymberdze bynajmniej nie 
wpłynęło na złagodzenie > 
Kanelerz dołał oliwy do ognia. Hit- 
ler wybrał zupełnie odpowiedni mo- 
ment, by Bo pomiić światu, tym 
rażema w sposób całkowicie zdecydo- 
wany 6 „żądaniach kolenialnych . 

„Warszawski Dziennik Narodo- 
wy* pisze О „punkcie wyjścia do dzia 
łań pelitycznych innego rodzaju i 

gatuska”: 
„ wy nacisk położył kanclerz na 

zbiiienie włosko-niemieckie i porozu- 

  

  

mienie niemiecko-japońskie. Widocz- 
nie są to dziś dla Rzeszy główne ро- 
zycje w polityce światowej, nie tylko 
chroniące ją od odosobnienia i okrą- 
żenia, ale stanowiące punkt wyjścia do 
działań politycznych innego rodzaju 
I gatunku. 

lakle będą te działania, dziś jesz- 
cze określić trudno. Nie mniej Jednak | wet swe interesy na alekim Wscho- 
rzuca pewne świalło na ich kierunek 

wysunięcie na nowo, w formie bardzo 
zdecydowanej, „uzasadnionych żądań 

kolonialnych Niemiec". 
„Gazeta Polska“ za „Sunday Ti- 

mesem' docieka kto był sprawe; in- 
cydentów na morzu Śródziemnym: 

Dotychczas pozostaje tajemnicą, ja- 
kie okręty dopuściły się aktów korsar- 
skich. „Według powszechnego przeka 

nania — pisze „Sunday Times" — Wło 
chy dostarczyły gen. Franco łodzi pod 
wodnych I aeropłanów. Lecz z iego 
nie wynika, że te właśnie okręty spo” 
wodowały ostatnie incydenty, lub że 

miały kontrolę nad nimi, jeśli napra- 
wdę dopuściły się one Inkryminowa- 
nych aktów!” 

Anglia jest zdecydowana wykryć 
sprawców ostatnich incydentów, jak 
również podjąć walkę z „piratami* 
w ogóle: 

Tajemnicze łodzie podwodne, któ- 
re ałakują wojenne | handlowe statki 
brytyjskie. wskrzesiły korsarstwo w zu 
pełnie nowej, groźniejszej niż niegdyś 
formie. Presiiż I bezpleczeńsiwo Impe- 
rium brytyjskiego wymagają, by pladze 
fej jak najprędzej położyć kres, nie- 
zależnie od tego, czyja ręka ją roz- 
pętała. Morze Śródziemne jest jedną 

z najważniejszych arteryj komunikacyj- 
nych W. Brytanii. Rząd niejednokrotnie 
oświadczał, że uważa ten szlak wodny 
za ofwarty dla wszystkich a nie za 
„mare nostrum" Włoch i że bronić bę 

  

  

dzie praw swych z całą stanowczością. 
Anglia zdecydowana jest nie tylko wy 

kryć anonimowych sprawców ostatnich 
incydentów, lecz podjąć najenergicz- 

nlejsze kroki celem wytępienia „pl- 
ratów". 

Anglia „strzeže“ pilnie morza 
Śródziemnego, narażając przez to na- 

dzie. 

„Goniec Warszawski pisze: 

Widocznie spiawa bezpieczeństwa 
na morzu Śródziemnym przedstawia się 
bardzo źle, skoro Anglia, pospołu z 
Francją, wszysko roblą, aby doprowa- 
dzić do konferencji państw „zalniere- 
sowanych w sprawie wód śródziemno- 
morskich”, a prasa francuska gniewa 
się na Sowiefy, które przez swą oskar 
żającą по!е do Włoch torpedują tę 
konferencję. Jedna jeszcze okoliczność 
© tym świadczy. Oto Anglia, choć na- 
glona przez St. Zjednoczone, nie chce   

Japońsko-chiński, godzący w Interesy 
Anglii i St. Zjednoczonych. 

Niemcy korzystają z każdej oka- 
za: >" 

: Chmurzący się horyzonł eurcpejski 
dotyka I Polskę. Ośmielone pomocą 
włoską Niemcy zaczynają występować 
agresywnie. Niszczą polską mniejszość 
w Rzeszy, podniecają Gdańsk I mniej 
szość niemiecką w Polsce. W Niem- 
czech odżywa stare hasło „Drang nach 

Osten". 

Jak się skończy „burza* na mo- 
rzu Śródziemnym trudno teraz prze- 
widzieć. 

Nikt nie włe, czy chmury fe nie są 
zapowiedzią piorunów. Tym bardziej, 
že huczą już armaty na półwyspie Pi- 
renejskim 4 w Chinach, a na morzu 
Śródziemnym lada dzień może dojść 
do niebezpiecznych wydarzeń. 

Jedno można stwierdzić na pew- 
no, że atmosfera nie tylko nad mo- 

osłabić swej floty na morzu Śródziem | rzem Śródziemnym naładowana jest 
nym przez wysyłkę okrętów na wody 
azjaiyckie, gdzie sozarnie się dramai 

ATS 

elektrycznością. Wszędzie czuć za- 
pach prochu. 

  

Ukraina I Białoruś Sowiecka 
dążą do autonomii 

Dziennik „Izwiesiia“ zwraca uwagę na 
niesłychanie charakierystyczne zjawisko 
„wzrostu wpływów  nacjonalistycznych” 
na Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Azerbejdža 
nle i Uzbekistanie. W kraj-ch tych „na- 
cjonaliści zajmują szereg wysokich stano” 

wisk w administracji i przemyśle i starają 
się wszelkimi siłami dążyć do rozpo- 
wszechnienia swoich haseł głoszących ko 
nieczność autonomii I rozluźnienia zwią- 
zku z ZSRR”. Celem dyskredytowania tych 

Ludzie niepodobni 
do innych 

Słychać „oaikkChi samooskar- 
życielskie: „nudzimy się i jesteśmy 
nudni*; wytwarza się jakiś standart 
ludzi; wszystkica — przynajmniej je 
śli chodzi o cechy „na pierwszy rzut 
oka uchwyine — można podciąg- 
nąć pod strychułee  jednostajności, 
monotonii. Ludziota mającym swoje 
„zakawyczki*, wyskoki i wybryki 
przypinamy chętnie etykietki nar- 
wańców — „fiolėw i sumaszetszych“ 
(s uma saszoł!). Typ peprawnego fa- 
cecika, zawsze będącego nx swoim 
miejscu — oto „gieroj naszewo wre- 
mieni“ . Jak wytłumaczyć że nie kto 
inny jest „gierojem“... Może w ten 
sposób: warstwa urzędnicza w na- 
szym Życiu przoduje, a urzędnik 

wtłoczony w ramy hierarchii, przy- 
zwyczajony do pozbawionego samo- 
dzielności spoglądania na przełożo- 
nych — zawsze jest bliższy fypom 

  

  

nowelisty Czechowa, lub jakiemuś go 
golowskiemu Akakijewowi Akakije- 
wiczowi niż np. cyganowi antystycz- 
nemu z okresu takiej choćby Młodej 
Polski w Krakowie. 

Wspomniałem cyganów artystycz 
nych. Wyróżniali się jaskrawo z poś- 
ś16d innych śmiertelników. Nierzad- 
ko pociągali, pobudzali do „doszłu- 
sowywania”. W okresie romantyzmu 
zerkano chętnie w stronę fałdzistego 
płaszcza, w czasach przedwojennych 
— peleryny, długich włosów i ołbrzy- 
mich — „fantazyjnych“ — kokard 

zamiast krawatów (podłą namiastkę 
takiej kokardy u wileńskiego redak- 
tora J. Balorowicza zauważyć moż- 
ra). Po prostu bez tych akcesoriów 
trudno było być „literatą lub mala- 
rzem“, 

A dziś? Ech, nawet młodsza (de) 
generacja poetów maści awangardo- 
wej chodzi po ziemi w postaci zwyk- 

  

  

wiadomości dziennik twierdzi, że są to 
strockiści”, którzy pod pokrywką nacjo- 
nalistów prowadzą wywrotową  dzialai- 
ność przeciwko ZSRR. PORAZ PIERWSZY 
PRASA URZĘDOWA ZSRR STWIERDZA, 
ŻE NA TERENIE SOWIETÓW ISTNIEJE 
BARDZO SILNY RUCH NACJONALISTY- 
CZNY O PODŁOŻU SEPARASTYCZNYM, 
dążący do uchylenła się z pod jarzma 
dyktatury. 

łych zjadaczów chleba. Czyta czło- 
wiek w piśmie wiersz awangardowy 
i myśli, że, no, na pewno autor miesz- 
ka gdzieś vis a vis Tworek, albo — 
stosunki wileńskie mając na uwadze 
— Kojran. Gdzież tam, ukazuje się, 
że mieszka przy t. zw. przyzwoitej ro- 
dzinie, szanuje go nawet ciotka Bal. 
bisia, a z wujem Pafnucym to nawet 
w preferansa ochoc.o tłuką. 

To ci dopiero „caszy“. Ale są i in- 
re ciągoty. O nich daje wyraźnie 
znać rozgłos, jaki miała śmierć „cy- 
gana Franca* — Franciszka Fisze- 
ra, wspominki i wzmianki najczulsze 
w każdym pismie, A choćby radio. 
Radio wileńskie powołało do życia 
dział cieszący się powodzeniem — 
„Typy i oryginały wilańskie*, To nas 
nieco rehabilituje, Rehabilifuje nas 
także i coś bardziej zasadniczego: oto 
„jeszcze są, są ludzie, których za- 
szufladkować możra vśród „typów 
i oryginałów, I nie wyginą. Zawsze 
będą istnieć błyskotki z metalów naj 
czystszych, najszlachetniejszych, na 
wiele powiatów sławne, albo też nie 
znane, ale jakże ciekawe. Tym naj- 
bardziej nicznanym, skromnym (w 
specyficznym, oczywiście, znaczeniu) 
warto się przyjrzeć. 

  

     

terenem | cym kijowskiego „Ispołkomu', zaj- 
niował analogiczne stanowiska w in- 
nych miastach Ukrainy i wreszcie w r. 
1228 został mianowany na odpowie- 
dzialne w hierarchii sowieckiej sta- 
nowisko sekretarza Gentralnego Ko- 
miietu Komunistycznej Partii Ukra- 
iny. Młody komunista ukraiński wie- 
rzył w słowa Lenina i Stalina o wol- 
ności, którą przynosi komunizm Uk- 
ra'nie. Dlatego też trzymał się kon- 
sekwentnie t. zw. linii generalnej Sta 
lina, odgraniczał się od ukraińskich 
żywiołów opozycyjnych i gdzie mógł 
wysługiwał się rządowi moskiewskie- 
mu a głównie Stalinowi. Lubezenko 
bowiem był człowie"iem ambilnym 
i żądnym władzy i kariery. W 193 
roku aranżowano w Charkowie głoś- 
ny proces polityczny 43 wybilnych 
działaczy ukraińskich, oskarżonych 
o sprzysiężenie celem oderwania Uk- 
rainy od Związku Sowieckiego i pro- 
kłamowania jej niepodległości. W 
procesie tym rząd moskiewski cnciał 
zachować wszelkie pozory, iż chodzi 
tu o zdrajców ojczyzny socjalistycz- 
nej — nie mających posłuchu w na- 
rodzie ukraińskim. Dlatego też trze- 
ba bvło w roli oskarżyciela wysunąć 
Ukraińca. 

  

Wybór padł nie na kogo inne- 
go. lecz na Panasa Lubczenkę. Na 
tym procesie Lubczenko wygłosił os- 
'а mowę, domagająca się ciężkich 
kar dla narodowców ukraińskich. U- 
dowadniał, że chlopi i robotnicy uk- 
raińscy chcą pozostać w łączności 
„braterskiej z narodem rosyjskim. 
W nagrodę za to, iż dobrze wywiązał 
sie z roli oskarżyciela ukraińskiej 
idei narodowej, Lubczenko wkrótce 
polem w roku 1933 zosłał mianowa- 
ny przewodniczącym rady komisa- 
rzy ludowych a więc premierem Uk- 
rainy Sowieckiej. Zakosztowawszy 
władzy, uwierzył, iż rzeczywiście jest 
pełnoprawnym szefem rządu ukraiń- 
skiej republiki radzieckiej, uwierzył, 
iż ukraińska republika radziecka nie 
jest fikcją stworzoną celem oszuki- 
wania mas ukraińskich w Sowietach 
1 poza granicami Sowietów. Na tym 
też tle doszło do konfliktu pomiędzy 
Lubczenką a czerwonymi władcami 
Kremlu, 

Wzmagająca się na Ukrainie opo- 
zycja nacjonalistyczna zaniepokoiła 
Kreml. Przeciwko opozycjonistom, 
jak z rogu obfitości zaczęły sypać 
się ciężkie represje i prześladowania, 
wielu wybitnych członków komunis- 
tycznej partii Ukrainy aresztowano 

i rostrzelano. Fala tych reprsyj do- 
szła nawet do członków centralnego 
komitetu KPBU i sięgnęła po nową 
ofiarę w osobie samego premiera U- 
krainy Sowieckiej, Lubczenkę. W dn., 
kiedy miała być ogłoszona decyzja, 
piętnująca Lubczenkę, jako zdrajcę 
i wroga ludu, popełnił on samobójst- 
vo. Tak zakończyła się kariera pol- 
tyczna ambitnego Ukra'ńca, który w 
okresie rewolucji 1917 roku zaufał 
słowom Lenina o równounrawnieniu 
narodów w granicach ZSSR. 

ED-E" [E. Uzi obeiS 
Choroby skórne, weneryczne i 

moczopłciowe 

powrócił. 

Wileńska 22. Przyjmuje 10—12 i 5—7. 
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Urbana H. — pochodzi z Brasław- 
szczyzny — znam od dawna. Wśród 
swoich znajomych uchodzi za „Szu- 
ta“, za dziwaka. Chętnie się udziela. 
Właśnie podjeżdżając pod jego fol- 
wareczek, zanurzony w coraz bar- 
dziej ostatnio przetrzebianych lasach 
spotykam samego właściciela. Na chu 
dej szkapince jedzie na okłep. Noga- 
mi powłóczy niemal po ziemi. Rude 
wąsy groźnie nastroszone. Pokrzyku- 
je co chwiła — ho, hej — i potrząsa 
groźnie „dzidą”*: żeleźcem noża zat- 
kniętym w olchowy tęgi kij. To przed 
wieczorna inspekcja folwarku. Do- 
jeżdżamy razem. Zabudowania wień 
cem okrążyła aleja z młodych brzóz. 
Wśród nich wysokie rusztowanie ze 
schodkami. Rusztowanie to spełnia 
rolę wieży obserwacyjnej. W razie 
marnej pogody — gdy nie chce się 
nawet i psa z domu wypędzić 

stąd przy pomocy lornetki bywa do- 
konywana lustracja terenu. 

W świetlicy domu mieszkalnego 
— Boże drogi! — posągi, rzeźby, fi- 
gury i figurynki, obrazy ołejne, аК- 
warele, szkice ołówkowe. Urban jest 
malarzem. Wszystkie drzwi, stoły po 
zamalowywane obrazami. Oczywiście



„KURJER WILENCKI“ 10. IX. 1937 

iPisszmo chińskie 
Zasadniczą cechą pisma chińskiego 

Jest brak alfabetu. 
W Europie posługujemy się alfabe- 

lem, pismem fonetycznym, t. zn. takim, 

które nołuje dźwięki wypowiadanych 
słów. Nołując dźwięki, osiągamy dla każ 
dego słowa pewną liczbę znaków fone' 
łycznych, czyli liter. Pismo chińskie nie ma 
lifer, jesł wyrazowe | ideograficzne, t. į. 
każdemu słowu odpowiada, bez wzgłędu 
na dźwięk, specjalny znak. 

Chcąc napisać po chińsku np. wyraz 
„człowiek”, który wymawiamy „żen”, nie 
piszemy go literami chińskimi: ż—e—n, 
bo takich nie ma, lecz „rysujemy” dlań 
specjalny znak, który jest zrozumiały dla 
każdego Chińczyka, bez względu na wy- 
mowę, jako określenie istoty ludzkiej, pa 
dobnie jak obraz. wyobrażający człowie 
ka, nie wymaga napisu, bez względu na 
lo, kło go będzie oglądał. Znak, ozna 
czający herbatę, wymawiany jest na pół 
nocy i w języku literackim „czha” („cza”), 
na południu natomiast — „ta“ lub „tai“; 
w Rosji, Persji, Turcji, Arabii — dokąd 
%erbafa szła przez Mongolię i Syberię 
r północy — zwie się „czaj”, „czai”, in- 
ne zaś narody nadały herbacie nazwy 
zbliżone do „ia”, Obrazek odpowiada 
jacy naszemu słowu „herbała” jest bar: 
dzo charakierystyczny: składa się z trzech 
części, kłóre odpowiednio oznaczają: 
„Zioło, człowiek, drzewo”, czyli prošlinę 
(krzew) dla użytku człowieka”, 

Gdy liłery alfabetu zgrupowane w sło 
wach, ani swym kszłałłem, ani położe- 
niem nie mogą nasuwać czyłającemu idel 
napisanego słowa, ł. j. jego treści wew* 
nętrznej „wyrazowe i Ideograficzne pisma 
chińskie nołuje ideę zawarła w słowie, 
Pisząc naszym alfabetem np. słowo „od- 
poczywać”, nie wyrażamy poszczególny: 
mi liferami, ani całością tego wyrazu po- 
Jęcia, Chińczyk natomiast wyraża to sło 
wo za pomocą znaku — Ideogramu, któ 
rego poszczególne części oznaczają „czło 
wieka” | „drzewo”. Ten złożony. znak, w 
Jstocie zaś jeden tylko znak, sugeruje 
ham, z niezwykłą ekspresją i lakoniczno- 
fcią, pojęcie odpoczynku, albowiem czło 
wiek oparły o drzewo odpoczywa. 

Obrazowość pisma chińskiego wysłę- 
puje przede wszystkim w kalegorii zna- 
ków „logicznych”, które można by też 
nazwać rebusami. Np. Ideogram, którego 
składowe części oznaczają 1) „słońce” 
) księżyc” — znaczy „jasny”, 2) „czło- 
wiek* w „zamknięciu* = „więzień”. 3) 
„serce“ pomiędzy „drzwiami” = „me- 
lancholia“ „tęsknota“, 4) dwai „ludzie“ 
na „ziemi* = „siedzieć”, 5) „„ręka” przy 

_ słaniająca „oko” „pałrzeć”, 6) ręka” 
przy „uchu” — „chwyłać”, 7) ;,słońce” 
za „drzewem“ — „wschėd“, 8) ;,ucho“ 
pomiedzy „d:zwlami“ — „podsluchiwač“, 
9) dwie „kobiety” lub „mówić” i „mó- 
wie” = „kłócić się”, 10) „kobieła” pod 
„dachem“ (czyli w zamknięciu) — „spo 
kój” i t. p. 

Obok tej kalegorii znaków „logicz- 
nych” istnieje jeszcze kategoria znaków 
nobrazkowych”, f. į. takich, które paw 
słały z pierwotnych rysunków najroz- 
maiłszych przedmiotów i zjawisk (np. gė: 
ra, drzewo, deszcz, człowiek, rzeka) i ka 
legoria znaków „fonetycznych”, t. j. ta- 
kich znaków złożonych, w których jedna 
część nadaje całości sens. a druga — 
wymowę. 

Ogółem pismo chińskie posiada prze 
szło 40.000 znaków, wystarcza jednak 
znajomość kilku tysięcy znaków, by móc 
poradzić sobie naweł z najfrudniejszymi 
lekstami, a zwłaszcza z feksiami pisany: 
mi językiem połocznym. 

Mimo wielkiej ilości znaków i braku 
alfabełu zrozumienie znaków 
nie jest zbyt trudne, istnieją bowiem 

niezanadto artysty*znymi. W „biblio 
tece“ — szafie zbitej z niehcblowa- 
nych desek z malunkiem naturalnej 
wielkości podobizny Kraszewskiego 
— znowuż szkice, rysunki, obrazki. 
Jakaż szeroka „skala zainteresowań” 
Od obrazów olejnye'. przedsta wiają- 
cych ekstazy, ascezy świętych po 
karwne, w wysokim stopniu porno- 
graficzne sceny. To tak jak i w życiu: 
szalan walezy z aniołem. Pokusy z 
najszlachetniejszym uniesieniem. Mo 
dlitwy niedziełne w kościele i — gon 
za dziewczynkami, viekło w pożyciu 
z żoną. 

Rzeźby mają rysy prymitywizmu. 
Znowu takie same pomieszane sąsic- 
dztwo: rozkrzyżowane ramiona świę- 
tych, bohaterzy narodowi i z zamiło- 
waniem w drzewie przesadnie wydo- 
byte kształty kobiet, W ogóle z tymi 
kształtami przesadą „„rubensowska*, 

Obrazami swoimi obdarowuje 0- 
koliczne kaplice i parafialne kościo- 
ty. Promienieje, gdy opowiada, że w 
łamtym to i w tamtym kościele w oł- 
iarzu obraz jego pędzla. 

Jest, oczywiście, najczystszej wo- 
dy samoukiem. O tym najlepiej świad 
czą rękopisy poetyckie, rzadko kiedy 
poprawne pod względem językowym. 

chińskich - 

opisowo każdy znak. Każdy znak chiński 
zawiera ł. zw. pierwiastek (inaczej 
„klucz”), Tych pierwiastków mamy 214, 
Ponieważ numeracja ich wzrasta w zależ- 
ności od ilości kresek, t. j. poszczegól- 
nych oderwanych posiągnięć pendzlem 
(względnie pórem czy ołówkiem) nia na 
suwa się konieczność wyuczenia ich na 
pamięć, Pierwiastki jednokreskowe mają 
początkowe numery, ostatni jest siedemna 
słokreskowy. Weźmy np. znaki, których 
pierwiasikiem jesł znak „d:zewo”. Znak 
łen składa się z czterech oddzielnych 
kresek, szukamy go zatym, jeśli nie pa- 
miętamy numeru. w wykazie pierwiastków 
człerokreskowych. Znajdujemy go pod 

rem w odpowiedniej części słownika szu- 
kamy danego znaku według ilości kresek 

dziej skomplikowany znak. Słowniki chiń 
sko-obcojęzyczne ułożone są według te' 
go samego sysłemu albo według grup 
dźwiękowych. 

Wyrazowym i Ideograficznym pismem 
chińskim posługują się również Заройсту- 
cy. Obok tego pisma posiadają jednak 

Niezwykle lajemniczy drama! rozegra! 
się u zbiegu ul. Targowej i Wileńskiej na 
Pradze. Do przechodzącej ulicą 38-leiniej 
artystki teatru rosyjskiego „Siudio“ (No- 

wy Świat 19) Nadieżdy Pollyszewskiej — 
(Ks. Mackiewicza 9) podeszła jakaś ko- 
bieta I niespodziewanie oddała 4 strza- 

ły. Jedna z kul trafiła w pierś Polłyszew* 
skiej, kłóra upadła na ziemię. 

Na odgłos strzałów  nadbiegł poli- 
cjant. Zamachowczyni oddała mu rewol- 
wer. Pogotowie przewiozło postrzeloną 
do szpitala Przemienienia Pańskiego. 

Po wylegiłymowaniu kobiety, która 
strzelała, okazało się, że jest to również 
artystka teatru rosyjskiego, 43-letnia Inna 

z wielką pompą pogrzeb 55-letniego Cy- 

gana W. Romańczuka, który w społeczeń 

stwie cygańskim cieszył się olbrzymią po 

pularnością. jako... najuczciwszy Cygan 

na świecie. Romańczuk nigdy w swoim 

łyciu nie siedział w więzieniu, co u lud- 

loczyła się sprawa  policjania Dziczew- 
skiego z posł. policji w Milanówku, który 
zabił w czasie pełnienia służby swego 

przełożonego, komendania posterunku, 
przod. Kuziemskiego. 

Posterunkowy Eugeniusz Dziczewski 
| wyznaczony był w dn. 4 VII rb. do służby 
pałrolowej wraz z posłf, Czechem. Na 
służbę jednak nie staw'ł się. Post. Czech 
wyruszył na patrol sam. Przechodząc ko 

j ło resłauracji „Sielanka”, wstąpił łam i 
zastał swego kolegę Dziczewskiego, któ- 
ty zatrzymał go i zaprosił na libację, do- 

  

numerem 75:ym i pod tym samym nume- ; 

jego drugiej części. W ten posób można , 
bardzo szybko odnależć nawet najbar | 

| 
| 

słowniki — encyklopedie. wyjaśniające | własne pismo sylabowe, które pełni rolę 
pomocniczą, Używane jest ono przede 
wszystkim do oznaczenia końcówek 
zmiennych, kłórych ideograficzne pismo 
chińskie nie może wyrazić, i do różnych 

parłykułów gramatycznych, poza tym do 
transkrypcji imion | nazw obcych. Gdy 
np. po chińsku „na słole” piszemy „słół- 
na”, co brzmi „i-fsu szang”, po japońsku 
piszemy „sto! + partykuła gramałyczna 
+ na + parłykuła gramałyczna”, co 
brzmi „i-su no uje ni”, |-isu” I „i—su” — 
to dwa znaki chińskie, określające „słół”, 
a „szang“ I „uje“ — Ю znak chiński, 
określający „na”, parłykuły zaś japoń- 
skie „no” I „ni“ pisane są sylabowym 
pismem japońskim. 

Prócz Japończyków  ideograficznym 
pismem chińskim posługują się również 
Annamici. 

Jednolitość pisma chińskiego zrozu- 
mlałego, bez względu na wymowę po 
szczególnych znaków, dla keżdego Chiń 
czyka. z północy czy z południa, z za- 
chodu czy ze wschodu, odgrywała I na- 
dal odgrywa wielką rolę łącznika dla 400 
milionów ludzi. 

M. D. 
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Tajemnicze strzały na Pradze 
R'syjska artystka postrzeliła koleżankę 

Zielecka (Ks, Skorupki 5). W czasie prze* 
słuchania odmówiła ona wszelkich wyja- 
śnień co do przyczyny zamachu. 

Obie kobiety są Rosjankami. Zielecka 
od miesiąca zajmuje pokój sublokatorki 
w mieszkaniu Inż. Gurewicza przy ul. 
Skorupki. 

Wychodząc z mieszkania oświadczyła 
Iż udaje się na obiad. W jaki sposób do 
słała się na Pragę, by dokonać łam za 

machu na koleżankę | jakie są przyczyny 
tego zamachu, oto zagadki nad rozwią 

zaniem których łoczy się śledztwo. Istnie- 

Je prawdopodobieństwo, Iż zajście miało 
tło romantyczne, 

Pogrzeb najuczciwszego 
cygana 

W Huli obok Stanisławowa odbył się | ności cygańskiej jes zjawiskiem wyjaiko 

wym. Na pogrzeb jego przybyło około 
2000 Cyganów z całej Polski I kilka or- 
kiestr cygańskich. Za trumną jego ciągnę 
ło przeszło 100 wozów z Cyganami w 

odświętnych strojach. 
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Policjant zabėjca przodownika 
skazamy ma 95 Iosi wiezienia 

W Sądzie Okręgowym w Warszawie 1 pylując się, czy o jego nieobecności na 
służbie wie komendant posierunku. 

Po pewnym czasie przejeżdżał iamię- 
dy przodownik Kuziemski, który zawołał 
kelnera I zapyłał czy są w lokalu jacyś 
policjanci. Ctrzymawszy informację o od 
bywającej się w gabinecie pijatyce po- 
lecił kelnerowi wywołać policjantów do 
siebie. Post, Czech. będąc trzeżwiejszym, 
chciał sam udać się do przełożonego, 
lecz Dziczewski nie pozwolił na to i sam 
wybiegł na ulicę. Przodownik Kuziemski | 
skarcił osiro swego podwładnego za wy 
bryki na służbie — w odpowiedzi na co 
Dziczewski wyjął rewolwer i sirzelił do 

Zamachy terrory 
na kolanist 

Z woj. łarnopolskiego nadeszła wia- 
domość o dwóch zamachach na koloni: 
słów polskich. Pierwszy dokonano we 

j wsi Łanowce, pow. Borszczów. Do mie- 

szkania Jana Miszy wrzucono bombę, 
która zupełnie zniszczyła dom, | ponadto 

raniła żonę kolonisty, Marię. 
Drugiego zamachu dokonano w miej- 

W związku z wiadomościami, podanymi 

przez niektóre dzienniki, o mającym się od- 

byc posiedzeniu Naczejnego Komitein Wy- 

kenawczego Stronnictwa Ludowego, na któ- 

rym miałaby zapaść decyzja ustalenia ter- 

minu zwołania Kongresu Stronnictwa, koła 

miarodajne Stronnictwa w Warszawie kate- 

gorycznie zaprzeczają tym wiadomościom, 

„Dz'enn:ka 
Szereg pism podało wiadomość, że p. 

Drzewieski ze Związku Nauczycielstwa Pol- 

skiego obejmuje stanowisko naczejnego re- 

doktora „Dziennika Porannego", Jak się do 
wiadujemy wiadomość ta nie odpowiada | 

  

Na gruntach majątku Słebłów pow. 

Lubliniecki, w czasie orki znaleziono 256 
granatów ręcznych. Pirotechnik wojsko- 
wy stwierdził, że granały łe nie nadają 

się już do użytku z powodu długiego 

Przed kilkoma miesiącami nadeszła do ! 

Polski wiadomość ze Stanów Zjednoczonych | 

że wakuje tam olbrzymi spadek po wychodź 

cy z Polski niejakim Jakubie Pollaku. Pol- 

lak pochodzi z Małopojski Wschodniej, z 

pow. stanisławowskiego, bądź też z tarno- l 

Biskupin nie zniknie 

W związku z wiadomościami, jakie uka- , 

zały się w szeregu dzienników o mającym 

nastąpić „zniknięciu z powierzchni ziemi“ 

karstrnkcyj. drewnianych prasłowiańskiego 

grodu, sprzed 2.500 lat na półwyspie jeziora 

b.skupińskiego, w pow. żnińskim, ekspedycja | 

wykopalistkowa Uniw. Poznańskiego donosi, 

że próby konserwacji drewna zostały uwień- 

czone pomyślnym skutkiem i że część grodu 

odsłonięta w latach ubiegłych zachowała się 

w dobrym stanie. 

Nie ma więc żadnej obawy jakoby kon-   strukcje drewniane miały „zniknąć”. 

przod. Kuziemskiego. Kula przebiła oba 
płuca i przodownik po kilku chwilach 
skonał, Dziczewski strzelał poza fym do 
usiłującego go zatrzymać kelnera i do 
siebie, drasnąwszy się tylko zlekka. 

Zabójca usiłował następnie uciec 

| dopiero gdy post. Czech zmierzył doń 
z karabinu, zatrzymał się i pozwolił roz- 

broić. с 

Na rozprawie prokurator po osirym 
przemówieniu oskarżycielskim żądał dla 
policjanła-zabójcy kary śmierci. Sąd wy- 
dał wyrok, skazujący Dziczewskiego na 15 
lat więzienia. 

stów ukraińskich 
ów polskich 
scowošci Lenerėwka, pow. Kamionka Strų 
miłowa. Zbrodniarze podpz.ili tam zagro- 
dę gospodarza, Józefa Zawoskiego, n sz 
cząc plony i narzędzia rolnicze. Przypu* 
szczalnie oba zamachy były dziełem 
terrorystów ukraińskich, którym osoby Ко- 
lonistów polskich były niewygodne. 

Nieprawdziwe wiademości o obradach 
władz naczelnych Stronnictwa Ludowego 

stwierdzając, że są całkowicie nieprawdzi- 

we Wprawdzie mija okres dwuletniej ką. 
dencji władz Stronnictwa wobec czego bę- 

dzie musiał być zwołany Kongres statutowy, 
lecz będzie to mogło mieć miejsce z koń- 
cem r. b., a naweł z początkiem przyszłego 

roku. W tej chwili sprawą tą całkowicie 

się nie zajmowano. 

P. Drzewieski nie będzie redaktorem 
Paranneso* 
prawdzie. P. Drzewieski nie obejmuje kie- 
rownictwa redakcji powyższego pisma i nie 
wchodzi w skład jego "omiletu redakcyj- 

nego. 

Znalezienie 456 granatów ręcznych 
znajdowania się w ziemi. Prawdopodob* 
nie pochodzą one z czasów powstań 
śląskich i zostały zakopane przez Niem- 

| ców. Granaty zniszczono, 

60 milionów dolarów spadku 
polskiego, 

Informację sprawazano za posrednict- 

wem konsula i okazało się, iż rzeczywiście 
, w tym mieście zmarł Jakub Mojżesz Pollak, 

redem z Polski pozostawiając schedę w wy- 

sckości 60 milionów dolarów. 

z powierzchni ziemi 
i nie bedzie sprzedany Ameryce 

Również wzmianka o sprzedaniu Bisku- 

pina do Stanów Zjednoczonych nie odpo- 

wiada prawdzie. Przed kilku miesiącami 

F.cld Museum w Chicago USA wyraziło 

chęć nabycia jednego -domu, fragmenin wa- 

łu obronnego, ulie i falochronu. Żadnych 

konkretnych pertrakłacyj nie było. 

Córka Grzeszelskiegu 
spoczęła koła ojca 

Paweł Grzeszolski po ożenieniu się 
z Pelagią Steciwińską został ojcem córki. 
Dziecko ło zmarło jednak już po upły: 
wie miesiąca. 

Grzeszolska-Staciwińska po tragicznej 

śmierci męża podjęła starania, aby zwło 
ki córeczki przenieść z cmentarza w Bę 
dzinie, gdzie Grzeszołscy ostatnia mie- 
szkali — na cmentarz w Krakowie i po- 
chować obok grobu męża, 

Onegdaj dokonano ekshumacji zwłok: 

które samochodem zostały przewiezione 
do Krakowa i pochowane na cmentarzu 
rakowickim, obok grobu ojca. Zwłokom 
córeczki fowerzyszyła w drodze do Kra- 
kowa Pelagia Grzeszolska. 
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ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WN. RZ 

(mieszkania, biura, sklepy ! £ d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel 23-77 
"WRTEEWTWSDEWCI VAT VINITA ETOWE SREDNIEJ ZY TRY 

Gruby, oprawny «w skórę foliał p. t. | miecki z wielu innymi. Trzyletnia ge 
„Moje pieśni żyjąc w niewoli”, zaba- 
zgiany w drobniutkie literki marnym 
atramentem zawiera dane o całym ży 
tiu. Pochodzi ze szlachty zaścianko- 
wej. Uezył się? Et, kto tam miał o- 
chotę uczyć się, w okresie przedwo- 
jennej dla rolników prosperity mało 
kto o tym myślał Tyle tylko, że jakiś 

(tan: domowy nauczyciel uczył łaci- 
nv metodą „„wierszową“, poetveką nie 
jako (exemplum: kij — elavis, dziad 
— avis, ziemia — terra, zwierz — 
ferra). Już jako szesnastolatek uciekał 

| od pracy na roli, krył się pod łóż- 
"kiem, aby w szłukę się bawić. Czy 
tam: 
wŻyłem w domu swojej rodziny 
Było mi dobrze, codzień jadłem bliny 
| robofa w polu, i pociechy 
Czasem smutek, czasem śmiechy 
Życie tak płynęło mile 
AŻ nadesziy ciężkie chwiłe...". 

| Wybuch wojny światowej. Mobi- 
lizeeja Wałki w Prusach Wschod- 
nich „pod generałem Reininkamp- 
fem* (jednym z pomocników słynne 
go z poniesionej klęski gen. Samso- 
nowa) 
Ejtkuny na zamierzonej drodze do 

  
Raniony koło miejscowości ' 

henna w Niemczech. Ucieczka w ro- 
ku 1913 do Polski. W roku 1920 „u- 
ciekinierka* — ucieczka przed na- 
wałą bolszewieką. Koniem dotarł aż 
do Poznania. Wreszcie cichy zawód 
rolnika. Widziało się i przeżyło wie- 
łe. Zdrowie, życie wybitnie na szwank 
naraziło. O perypetiach życiowych 
pełno we własnoręcznie pisanych to- | 
mikach. Pisze wierszowane notatki 
— refleksje poświęcone prawie każ: 
demu dniu swego żywota. Dla przy- 
kładu (z 26 maja 1933 r.): 

wZa!: 2 rolą — ziemia błotem się zrobiła 
wslana ziarno wilgoć zabiła 
weda stal jak stawy na roli 
już widz! rolnik widmo niedoli”. 

Są też i broszury — pamflety. Na 
sąsiadów, oczywiście. Jeden z ks'ęży 
nie rgodził się na zawieszenie jakie- 
goś tam obrazu w kościele. Aa, za- 
raz o nim się napisało. Mało tego. 
Od czasu do czasu w niedziele spe- 
cjalnie jeździ się do kościoła, bęcą- 
cego pod opieką tamtego księdza. $łu 
cha się nabożnie, stojąc pośrodku ko- 
ścioła, mszy, a gdy tylko wchodzi sa 
kazalnieę ów ksiądz — Urbanchrzą- 

Królewca, zabrany jako jeniec nie- | ka nazbyt silnie, szura nogami i ma- 

nifestacyjnie opuszcza kościół, głoś- 
.ne pomrukując: „bajeczki będzie ga- 
dač“. I przed kościołem wróg -sobi- 
sty księdza kazanie przeczeka, ahy 
po jego skończeniu się manifesłacyj- 
nie wrócić i nabożnie a żarliwie mszy 
to końca dosłu :hać. 

Mówią tutejsi ludzie, że zpośród 
nałogów im znanych, pijaństwo jest 
najbardziej zgubne w skutka*h. Że 
najbardziej rujnuje ma'eriainie. Ž0- 

' ва Urbana H. ma inne zdanie, Twier 
„ dzi, że nie pijaństwo najbardziej ruj- 
uje, od pijaństwa gorsza nialarstwo. 
Pan malarz wszysikkie pieniądze za- 
mienia na płótna, farby ou: 
kosł, prenumeratę co wściek 
strowanych czasopism. A o pieniadze 
Irudno, bo artysta readko bywa dob- 
rym rolnikiem (przyzaam się, że wła 
ściwie — to w ogó'e nie słyszałem o 
know trafunkul. Urban ma o0l- 
rzymi parasol z płó*aa, w ciepłe dni 

rozpina go i pod nim spędza czas, ba- 
raszkując z dziećmi, a ilością tego 
rodzaju przychówku może się posz- 
czycić. Kto wie, czy palców z dwóch 
rąk starezy do zliczenia calego dro- 
biazgu Świegoczącego razem z oj- 

  

   

nieco grube, „gospodarskie* powie- 
działbym. Sąsiada, który złośliwie za 
katrupił panaurbanowego psa, zapro- 
sił na pieczyste z tegoż psa, faszsro- 
wane z żukami, żabami itp. gadami. 
Sąsiad, przekonany. że ma do czynie- 
nie z jakimś zającem — z apetytem 
zajadał. Po obiedzie dopiero uprzej- 
my gospodarz miłośnie wyklarowal, 
jakie to ingredjencje drogi gość spa- 
łaszował. Gość miał czułą wyobraź- 
nię, no i ponoć kilka dni wymioto- 
wał. Było mu bardzo przykro. Poza 
tym ponoć od tego czasu przestał lu 
bić w ogóle jakiekolwiek faszerowa- 
ne smakołyki, zaś pan Urban przy 
każdym spotkaniu najczulej się do- 
pytuje: „No, jalkže, nie szczeka są- 
siadowi w brzuchu?“, 

Ostatnio poeta, malarz, rzeźbiaiz” 
I rolnik w jednej osobic ma zamiar — 
wznieść na terenie swego folwarczku, 
przy polnej drodze „spektak!'! Pod 
drewnianym daszkiem trzy w drze- 
wie rzeźbione, wypierśne dziewczyny 
w stronę drogi kusząco ręce wycią- 
ające. Chce to uczynić — jak sam 
motywuje — dlą podniesienia ruchu 
tędy przejeżdżających. Zamierzony   | cem pod płótnem parasola. 

Wyczynia i kawały — czemu nie... 
skutek chyha osiągnie całkowicie. 

> Jam Huszezą, 

— 

}
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Polityk pod zarzutem defraudacji 
B. roseł Małynicz przed sądem apelacyjnym w Wilnie 

Bohaterem sprawy est Julian Mały- 

nicz, lat 46, b. poseł na sejm. b. bur- 

mistrz Nowogródka, b. naczelnik zarządu 

1 dyrektor KKO tegoż miasto, b. prezes 

sądu rozjemczego tamże i 1. p. i t. @. — 

słowem człowiek, który w księdze życia 

Nowogródka figuruje na wielu kartach 

jako niebylejcka osoba — w okiesie od 

1927 do 1933 roku. Obecrie życie Ma- 

łynicza jest spisywane na Innych kartach. 

Od roku 1933 narasta coraz więcej stro- 

mic w aktach sprawy karnej. która w maju 

br. zakończyła się wyrokiem skazującym 

go na 3 lata więzienia z pozbawieniem 

praw na 2 lata. 

BAŁAGAN W K. K. O. 

Bomba pękła w roku 1933. Przed wy- 
borami w roku 1934 Nowogródek wrzał 

oburzeniem, dowiadując się o coraz to 

nowych, bardzie) sensacyjnych wynikach 

tledztwa. Małynicz na ogół był uważany 

za swego rodzaju „kacyka” jako dyrek 

for KKO, jednakże te zarzuty. które zna” 

lazły się w akcie oskarżenia, prześcignę: 

ły podejrzenia niezadowolonych z dzia 

łalności KKO pod jego kiezowniciwem. 

Zawezwany przez władze nadzorcze z 

Warszawy Inspektor Związku KKO, Fran" 

ciszek Świderski, znalazł stan gospodarki 

KKO w okropnym stanie. W  protokóle 

rewizji stwierdził udzielanie pożyczek 

wbrew przepisom statutu i uchwał władzy 

nadzorczej, bez dosfatecznego zabezpie- 

czenia I odpowiedzialnych żyrantów. — 

bezprawne wypłacanie dlet | kosztów 
zarządu, stwierdził 

brak pieniędzy w kasie oraz znalazł pry 
watne pokwitowania. Wskutek takiego sta 

nu gospodarki KKO w Nowogródku znaj 

dowało się w przededniu upadku. | 

Z początku dochodzenie objęło frzy 

osoby: drugiego dyrektora Malchera, Ma 

łynicza oraz klerowniczkę kancelarii Zofię 

Borewiczową. Na „placu” Jednak pozo- 

stał tylko Małynicz. Borewiczowa przed 

wszczęciem sprawy zlikwidowała swoje 

interesy w Polsce | wyjechała do Rygh 

gdzie obecnie przebywa. Przeciwko Maj: 

cherowi śledztwo umorzono 2 powodu 

braku poszlak. 

ZARZUTY PROKURATURY. 

Małyniczowi w akcie oskarżenia za- 

fzucono: 

| — przekroczenie włałzy na stano” 

wisku dyrektora KKO I bezprawne po- 

branie 22,580 złotych; 
М — bezprawne udzielenie Innym oso 

bom pożyczek na sumę ponad 9 tysięcy 

złotych; 

M! — przywłaszczenie 3,254 złotych; 

FV — oraz udzielenie bezprawne) po 
tyczki Czyżow! w wysokości kliku tysięcy 

ałotych. 
Małynicz miał działać z chęcią zysku. 

Przyznawał pożyczki różnym osobom, Z 

którymi był w zmowie, po to, aby: pie- 
młądze brać do własnej kieszeni. Szcze 
gólnym poparciem miał darzyć swoich 

krewnych. Akt oskarżenia zarzucał mu, 
że cełowo nie dopuszczał do egzekucji 

zaległych należności, pobranych dła sie- 
ble na nazwiska różnych osób, po to: aby 

spowodować następnie spisanie tych sum 
Jako nieściągalnych na straty. 

Jedną z ciekawszych spraw w długim 

tasiemcu posiepkėw Malynicza, wyliczo- 
nych w akcie oskarżenia, jest „pożyczka” 

Ludwika Fątary w wysokości 5.500 zł. 
Pożyczka ta w-g oskarżenia została udzie 
па bez podania ze sirony zalntereso- 
wanego, bez uchwały zarządu i w ogóle 
bez wiedzy Fąfary. Po prostu Małynicz 
miał obciążyć konto Fątary ią sumą i za- 

brać ją w części do kieszeni (2 tys. zło- 
tychj. Resztę sumy pokwiiował zmasły 
P:zed sprawą b. dyrekier KKO, Zagórski. 

PRZYWŁASZCZYŁ 71 ZŁ 70 GR. 

Sąd Okręgowy uznał winę Małynicza 
1а udowodnioną w pięciu punkiach szcze 
gółowych akiu oskarżenia. Pożyczki u- 

dzielone wez zgody zarządu KKO i bez 
gwarancji, Borysowiczowej na sumę 2 

tys. złotych, Piątkawskiemu w wys. 3 tys. 
zł. Fąfarze — 5.280 zł oraz Jakubowi 
Abowiczowi '* wys. — 3 tys. zł mają 
być pożyczkami „likcyjnymi”, — z któ- 
rych Małynicz z chęcią zysku czerpał pie- 
niądze dła siebie. To są punkty, podpa- 
dające pod oskarżenie o nadużycie wla- 
dzy. Poza fym uznano go winnym przywła 
szczenia 71 zł 70 groszy. Pieniądze ie 
zestały wpłacone przez KKO na poczię 
za przesyłkę, nadesłaną z Koiomyi na 

m —sazwisko żony Małynicza i nie były przez 
niego zwrócone w swcim czasie. Z pozo- 

stałych zarzutów Małynicz został uniewin- 
niony, ponieważ sąd uznał, że nadają się 
one raczej do rozpatrzenia dyscyplinar- 
nego i nie zawierają cech przesiępstwa. 

SĄD PRZYSZEDŁ DO ŚWIADKA. 

Od tego wyroku zaapelowała proku- 
rafura, domagając się ukarania Małynicza 
z kiłku fych punktów akfu oskarżenia, z 

  

których zosiał uniewinniony. Obrona rów 
nleż złożyła skargę spelacyjną z prośbą 
o uniewinnienie swego. klienta. 

Wczoraj Małynicz stanął przed sądem 
apelacyjnym w Wilnie, mając obrońców 
w osobach adw. adw. Świdy I Szarejki. 
Proces odbywał się w małej sali sądu od 
woławczego na pięfrze, ponieważ spro 

wadzony na rozprawę świadek p. Slela 
wo, b. starosta powiatu nowogródzkiego, 
z powodu choroby, wywołanej nadmier- 
ną wagą ciała (około 220 klg.] nie mógł 
wejść na schody drugiego piętra, gdzie 
się znajduje sala sądu apelacyjnego. 

Przy sprawdzaniu personaiij Małynicz 
podał między in., że posiada osadę woj 
skową | że po wszczęciu przez prokura 
turę foczącej się sprawy odeszła mu żo- 

na. 
Obrona na wstępie prosiła © odrocze 

nie sprawy dla zbadania b. wicesiarosy 
nowotródzkiego dr. Wardasa, który ma 
zeznać, że suma 71 zł. 70 groszy zosta 
ła wpłacona na poczcie przez kasę K. K. 
©. podczas nieobecności Małynicza w 
Nowogródku oraz fo, że komisie rewizył 
ne, badałące stan gospodarki KKO., od 
nosiły się do Małynicza prawie wrogo, 
staraląc się zaskoczyć go swymi wizyta 
mi. Zeznania fe malą podważyć Iwierdze 

nie prokuratury, że Małvnicz wiedział 
z góry o inspekciach I „łałał” lak móał 
braki w kasie różnymi kwitami. Prokurator 

oponował. Sad odsunął tę sprawę na za 
kończenie przewodu. 

NIE WIEDZIELI CO ROBIC Z . 
PIENIĘDZMI. 

Małynicz nie przyznał się do winy. 
Twłerdzi, że każda pożyczka wymaga a 

probaty dwóch członków zarządu |! w każ 

de| ta formalność była spełniana. Pożycz 
ki były legalne. ` 

Zarzucają mu udzielanie požvczek 

ezłonkom rady KKO. Otóż mówi, że w 

swolm czasie, gdy radni dowiedzieli się 
© isfnielącym zakazie udzielania im požv 

czek prawle wszvscy zrzekil sią swolch 

foteli radnych. KKO pozostało bez rad 

nych. Aby ratować syfuację nowogródzki 
Urząd Wojewódzki pozwolił uchwałą z 

dnia 25 czerwca 1929 r. dawać pożyczki 
1 członkom KKO. 

Zarzucają mu „iekkomyślne” udziela 
nie pożyczek I nieściąganie udziełanvch. 
Twierdzi, że w KKO w owych czasach by 
ła taka syfuacia, że nie wiedzieli co ro 

bić z pieniędzmi. 

Małynicz w pewnym momencie oświad 

cza, że nadużycia jego w KKO. „wyliczył 
dokładnie” egzekutor Malawski, świeżo 

przyjęty na to stanowisko. Otóż obecnie 
Malawski sam ma sprawę karną o nadu 

życia w tymże KKO. 

OSADNICY WOJSKOWI BYLI SPECJAL- 
NIE POPIERANI. 

Fąfarę Małynicz oskarża o składanie 

fałszywych zeznań. Jest to jego sąsład po 
sladacz działki wojskowej. Ponieważ Ma 
łyniczowi podobała się ta działka zapro 
ponował mu w swoim czasie zamłanę na 

swoją, bardziej wariościową pod wzglę- 
dem gospodarczym. Ustawa zabrania 
przywłaszczać działki wojskowe, to też 
wydzierżawili sobie wzajemnie te obiek 
ty. Fąfara zamieszkał na działce Małyni 
cza i odwrotnie. 

Otóż Małynicz twierdzi, że  Fąfara 
wszelkimi środkami siara się go pogrążyć 
bo ma apetyt na jego działkę. Dlatego 
też zeznawał fałszywie, zdaniem Małyni 
cza przed sądem okręgowym. Mianowi- 
cie oświadczył, że pożyczki nie zaciągał. 
Jest to nieprawda — wg. Mał. 

Malynicz opowiada jak w swoim cza 
sie władze administracyjne w wojewódz 
twie nowogródzkim szczególnie popiera 
ły osadników wojskowych. Przyznane zo 

stały wiedy specjalne sumy na popieranie 
zadłużonych gospodarstw rolnych. Pożycz 
ki udzielane przewaźnie osadnikom woj 
skowym. Fąfara dostał z tych sum przesz 
ło 5 tysięcy złotych na pokrycie długów. 

Na zapytanie sadu dlaczego w akizch 
KKO nie ma podania Fąfary w sprawie 
fej pożyczki. Małynicz odpowiada, te fecz 
ka, zawierająca dokumenty tego rodzaju 

© wszystkich sprawaeh pożvczek spec'al 

nych. zaginęła w KKO. w tajemniczy spo 

sób. 
Wylaśniaiac sprawe 74 zł. 70 groszy, 

Małynicz oświadcza, że suma ta została 

wpłacona na poczcie za kilim, nadesłany 

z Kołomyi na nazwisko żony I że o tej 

przesyłce nic nie wiedział. 

W TODZE OFIARV WALKI POLINYCZ- 
NEJ. 5 

W toku zeznań Małvnicza wyjaśnia 

slę. że kierowniczka z KKO Borewiczowa, 

pobieraląc przeszło 209 złotych emerytu 

ry | posiada'ąc przeszło 30 ha ziemi oraz 

plac w Nowoaródku, pobierała w KKO 

przeszło 650 złotych pensji. 

Świadek Slelawo przypomniał sobie: 
że w jednym wvpadku Małynicz podiął 

pewną sumę z KKO jako zaliczkę na wy 

datki zwiazane z pracami sądu roziemcze 

go. Mówił, że pogłoski o nadużyciach 

w KKO dotarły do urzędu starościńskiego 
w 1933 roku I spowodowały wezwanie 
bległego. | 

Sąd po wysłuchaniu świadka posłano 
wił sprawę odroczyć na Inny termin dla 
dokonania ponownej ekspertyzy dowo- 
dów rzeczowych, ponieważ pierwsza eks 

pertyza nie jest zadawalniałaca. Eksper 
lyzy ma dokonać dyrektor KKO w Wilnie 
p. Roman Miłkowski. Postanowił także 
przesłuchać b. wicestarostę nowogródz- 

kłego dr. Wardasa. 
Sprawa Małynicza wzbudza duże za 

Inferesowanie takie z fego wząlędu, po 
mleważ stara slę on dać do zrozumienia: 

že padł ofiarą walki politycznej. Na roz 

prawie podkreślał ze szczegó!nym nacis 

klem, że sprawę wszczęfo akurat przed 

wyborami do Seimu w roku 4934. Spryt 

nłe podsuwa mvśl, że chciano go w fen 

sposób „uirąciė“ w wybor”ch. 
Obrona oskarżonego zapowiada na ; 

i mjr. Leopold Jaxa. 
przyszłą rozprawę ciekawe dowodv w 
sprawie kilku zarzutów. (WŁ) 

Zniżki kolejowe 
`па wystawę radiową 

Ministerstwo Komunikacji przyznało ul- 

gi przejazdowe dla uczestników wycieczek 

zbierowych, udających się na Wystawę Ra- 

diową pod hasłem „Radio dja miasta j wsi”, 

króra odbędzie się w Wilnie od 15 do 30 

września rb. Ulgi stosuje się w klasie II i 

Ifl w pociągach osobowych z odległości <o- 

najmniej 30 klm. 

Przy przejeździe grup złożonych conajm 

niej z 15 osób stosowana będzie ulga ze 

zr'żką 33 prac. (tab. 6), przy przejeździe zaś 

ccnajmniej 60 osób zniżka wyniesie 50 proc. 

(tab. 7). 
Na każde 25 osób płacących jedna osoba 

może jechać bezpłatnie w charakterze prze- 

wodnika grupy. ogółem jednak nie więcej 

niż 3 osoby. 5 

Ułgi kolejowe stosowane będą w czasie 

oł 14 września de 2 października rb. 

Celem wydania zaświadczeń, upoważnia< 

jących do nabycia biletów, Dyrekcja К Р. 

w Wilnie prosi © podanie stacyj wyjazdu, 

ilości uczestników, klasy wagonu, dnia wy- 

jazdu i powrotu oraz imienia i nazwiska 

kierownika wycieczki. 

Ujgi indywidualne nie będą stoso wane. 

Dla wycieczek na- wystawę zapewrieni 

są przewodnicy zarówno na wys'awie jak 

i w Rozgłośni oraz przewodnicy Zw. Pro- 

pagandy Turystycznej dla zwiedzen 

ków i okolie Wilna. 

Utonął pławiąc 3 
We wsi Janowicze, gm, siniawskiej, powia- 

tu nieświeskiego Płaton Szkućko, będący 
czasowo w służbię u Dymitra Sidorowicza, 

gospodarza w Klecku, pławiąc konia w Tzt 

ce Łani w pobliżu mostu noszącego naz- 

wę „Krasny Siaw* spadł z konia w wir a 

  
a zabyt- 

     nie umiejąc pływać utonął. 

Stu'ki posuchy 
w om. howeźnisńskie| 

Na terenie nadgranicznej gminy ho: 

weźniańskiej pow. nieświeskiego tego- 
roczna klęska posuchy spowodowała, 
według urzędowego obliczenia, nastę: 
pujące straty: wyginęło żyło na 4810 ha 

w 300/9, pszenica na 206 ha w 40%, 
owies 2630 Ба ф 60%, jęczmień na 

| 1589 ha w 65%, seradela na 965 ha w 

700/0 I groch na 45 w 80%. 
Wydział Powiałowy przyszedł z wy* 

dałną pomocą siewną rolnikom gm. Бо- 
wežnianskieį. 

Samr bėlstwo 
w areszcie niešwieskim 
Mieszkaniec m. Nieświeża Pawel Oku- 

lik zatrzymany przez policję za dokona- 

nie drobnej kradzieży | umieszczony w 

areszcie miejskim — popełnił samobójst- 

wo. Mianowicie korzystając z nieuwagi 

organów dozorujących zdjął z siebie bie 

liznę, porwał na pasy, powiązał ją, a na- 

następnie skręcił powróz I powiesił się 

za szyję na kracie okiennej. 

Czyn zasługulący 
na Uznanie 

We wsi Moroczy znajdującej się w pa 

sie przygranicznym gminy Zaostrowiecze, 

pow. nieświeskiego ubogiemu gospoda- 

rzowi Howrukowi Pawłowi zdechł wsku 
tek choroby koń, kłóry był jedynym 
źródłem jego ufrzymania. Rada gromadz- 

ka widząc nader ciężką syłuację Hawrur   ka Pawła zebrała kwołę 135 zł i kupiła 
kania Hawrukowi. 

  

Zjazd Zw. Powiatów R.P. 
w Wilnie 

W dniu 2, 3 i 4 października odbę- 

dzie się w Wilnie doraczny, ogólnopolski 

zjazd Związku Powiatów R.P. Z całego 

kraju ma przybyć ponad 300 delegatów. 

Pierwsze dwa dni po nabożeństwie w 

Ostrej Bramie i złożeniu hołdu na Rossie 

poświęcone będą obradom. Trzeci dzień 
pobytu w Wilnie kierownictwo Zjazdu 

przeznaczyło na zwiedzanie miasta i oko 

licy. W tym dniu Zw. Prop. Tur. organi- 
zuje dla uczestników zjazdu szereg wy*   

  

cieczek. Przewidziane są wyjazdy do 
Trok, Werek | nad Narocz. 

Włamanie do cerkwi 
j napad na ksiedza 
W dniu 2 bm., o godz. 7-ej Pazik 

Piofr, lat 22, m-c wsi Sołowie, gm. miko- 

łajewskiej, wyłamał okno w cerkwi pra. 

wosławnej w Hołomyślu I po wejściu do 

<erkwl porozrzucał z ołłarza przedmioty 

lifurgiczne, wyrzucił przez okno krzyż, 

ewangelię, lichtarz I Inne przedmioty. 

Gdy ksiądz Awłasienko usiłował mu 

przeszkodzić, Pazik rzucił się na niego 

ze śrubokrętem w ręku I uderzył kilka 

razy w twarz | głowę. Pazik Piotr od kil- 

ku dni zdradza objawy choroby umy- 

słowej. 

Bvdlę 
Anioni Slemieryko, zam. w Święcia- 

nach uderzył ucznia szkoły powszechnej 

Anioniego Steckiego pięścią w ucho, po 

wodując pęknięcie bębenka. Powodem 

zajścia było to, że Stecki jadąc rowerem 

najechał na służącą Siemierykowa. 

Wilne — Kraków 
Niedzielny mecz piłkarski o puhar Pona 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polski budzi w 

Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. Spotka- 

nie, jak już wspominaliśmy, odbędzie się na   stadionie reprezentacyjnym przy ul. Werkow 
skiej. Początek o godz. 15 m. 30 Przed me- 

czem mastąpi część uroczysta. Piłkarze po 

przywitaniu się z publicznością wzniosą @- 
krzyk na cześć Pana Prezydenta, a następnie 

odegrany zostanie hymn narodowy. Piłkarzy | 

Krekowa powita na stadionie prezes Wileńs- 
kiego Okręgowego Związku Piki Nożnej 

Zawodnicy Krakowa przyjadą do Wilna 

w sobotę wieczorem. Jeżeli Wiłno potrafi ad 

nieść zwycięstwo nad Krakowem w tym pół 

finałowym spotkaniu, to następnie spotka się 

ze zwycięzcą drugiego półfinału ze Śląskiem, 

względnie z Warszawą. Mecz ten brdzie o 

tyle ciekawy, że z Krakowem grać będzie 

WKS Śmigły, który już 19 września spotka 

się w Warszawie w rozgrywkach o wejście 

do Ligi z Polonią. Mecz z Polonią będzie 

dla nas spotraniem decydnj„cym. W niedzie 

lę więc będziemy mogli jeszcze raz przeko 

nas się co do obecnej formy naszych repre- 

zentantów. Ё 

Wzrost wkładów w PKO 
w sierpniu 1937 roku 

Wkłady oszczędnościowe w PKO wzrosły 

w sierpniu © dalsze 5 mijionów złotych, osią 

gejąc w dnin 31 sierpnia ególną sumę 5 mi- 

lionów złotych, łącznie zaś z wkładami cze- 

kowymi zł. 9270 milionów złotych. 

Równolegle ze wzrostem wkładów zwięk 

szyła się także liczba oszczędzających w 

PKO. W ciągu sierpnia wydano 48.16£ no- 

wych książeczek, zatem ogólna liczba czyn- 

nych książeczek  oszczędnościowych PKO.   przekroczyła 2.632.000. 

Konces!onowane przez Kuratorium O. S. W. 

Koedukacyine Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szkolny 1937—38. KURS OGÓLNOKSZT-"ŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystk'ch klas gimnazjum nowego typu, 2) do k'asy P-ej, 

gimnazjum dawnego typu (duż? matura). Przygotowuje da egzaminu z 4-ch klas 

gimnazjum nowego typu oraz 6 i 8-ej klasy dawnego typu (mała i duża matura). 
Wydział Humanistyczny i Metemaiyczno-rzyrodniczy. — KURS ZAWO OWY, — 

STENOGRAFIA. — Nauka trwa 10 miesięcy. Przy kursach pomoce naukowe- 

pracownia fizyczno-chem czna i przyrodnicza. Lekarz szkolny. S=kretar'a! Kur 

sów czynny codziennie od godz. 10—13 i 16—19 prócz niedziel i św at. 

  

ŚLEPA METODA 
Już po pierwszych tygadniach zielonego 

karnawału panna Joasia była tak osłabiona, 

że jekarze doradzili jej dłaższy wypoczynek, 

i w najgorszym wypadku jakieś niemęczą- 

ce zajęcie. Zgromadzenie familijne orzekło, 

że wobec nadmiernych upałów prawdopo- 

dcbnie lepiej będzie osiedlić się gdzieś pod 

miastem. Gorzej było z niemęczącym zaję- 

ciem. Papa proponował ping-ponga, ale wszys 

-cy zakrzyczeli, że to żydowska gra. Ciocia 

Me'cia uważała, że lepiej już fabrykować 

obrusiki i w ogółę zająć się robótkami, ale 

znewuż mama obawiała się, że Joasia zgubi 

igłę w jadalnym pokoju i potem ktoś tę igłę 

zje przy obiedzie. Ogólne uznanie zyskał do 

piero projekt wujaszka Dyzia, który zapro 

ponował Joasi naukę pisania na maszynie. 

obiecał nawet nabyć maszynę. 
Joasia zaopatrzyła się w „Naukę pisa- 

nia na maszynach wszelkich systemów me- 

tedą ślepą dziesięciopajcową” i triumfująco 

zasiadła przy nadesłanym Remingtonie. Zaj- 

rzała do książeczki, zamknęła oczy $ & du- 

mą napisała ściśle podług wzorn: 
łlkjhasdfg Hkjh asdfg łlkjh asrfg 

Papa stał za krzesłem Joasi i pęczniał z 

zadowolenia. Jeszcze bardziej pęczniał, kie- 

dy Joasia juź po kilku dniach z szybkością 

około pięciu liter na minutę wystukała ta- 

ką zasadę: 

„Prawda jest słońcem ducha 

Prawda jęst słońcem ducha 

Prawda jest słońcem ducha 

W tym momencie pannie Joasi pomyliło 

się i napisała niemniej sensowne zdanie: 

„Słońce jest duchem prawdy, słońce jest 

duchem prawdy, duch jest prawdą słońca, 

prawda jest duchem słońca", 
Papa napęczniał jeszcze bardziej („już 

z głowy pisze, smarkuła*) i na palcach, że- 

by nie przeszkadzać w pracy, wysunął się 

z pokoju. 

Niestety po paru tygodniach firma za- 

wiadomiła, że tej maszyny już nadal wy- 

najmować nie może i wzamian proponuje 

inną. Inna zaś edznaczała się tym, że miała 

nieco inny układ niektórych lter. Panna Jo- 

asia zamknęła oczy i pisała: 

„M.dry goóń nazywa si, 'm,dreem* (trzy 

wiersze z podwójnym odstępem, przy uży- 

ciu marginesu). 

Kosztowało to pannę Joasię wiele ner- 
wów. Jednak po dwóch tygodniach przyzwy 

czaiła się do nowej maszyny tak, że bez tru- 

du pisała „mądry gość nazywa się mędr- 

cem' i wydawało ię jej, że stara maszyna 

była znacznie mniej wygodna. 
Niestety po trzech tygodniach firma 

znów była zmuszona maszynę zmienić, Joa: 

sia zdenerwowała się, bo dziwnym trefem 

zaczęła pisać tak: ‚ 

„Litwo?jezyzno mojagty jestedęjak zdro- 

wie? 
Ile ci, trzeba cenidęten tyiko sf, dowię 

Кю ci, stracilš..“ 

Z każdą zmianą maszyny zachodziły €0- 

raz dziwniejsze zmiany pisanych tekstów. 

Panna Toasia zbladia, przestała sypiać I ja“ 

dač trzecie šniadanie, 
"Tego pamiętnego poranka Joasia siedzia* 

ła przy maszynie i wpatrywała się błędnie 

w Świeżo napisane zdanie „1167 Ižknie: opa- 

dnieąale korzeótrwa7 brdzie". Nagłe usly- 

szała skrzyp bramki. Zbliżał aię wujaszek 

Dyzio, projektodawca nanki pisania. Był o 

sto metrów, o pięćdziesiąt, © czterdzieści... 

Panna Joasia schwyciła maszynę i cis- 

nęła nią w łeb wujaszka. Rzut był mocny 

tł celny. Wujaszek legł zemadlały. 

„Widocznie* — orzekli lekarze — „pa- 
cjentika już się znacznie wzmocniła, Może 

znów chodzić na tańczące podwieczorki“. 

Niemęczące zajęcie ku ogólnemu zado- 

wojeniu zostało przerwane. D. T. F. 

Rutynowany 
> 1 

NAUCZYCIEL M u ZY Ki 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny przystępne — 

ul, Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp; 
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Dziki niszczą zasiewy 
Z terenu gminy czemerskiej w pow. 

słonimskim donoszą © zasiraszających 
zniszczeniach, jakich dokonały dziki nisz 
cząc zasiewy I płody rolne. W ciągu lata 
na terenie fej gminy sirafy wyrządzone 

przez zwierzynę wynoszą około 3000 zł. 
Ludność zwróciła się do wiadz o urządze 
nłe obławy w okolicznych lasach prywat 

nych i państwowych. 

Makabryczny połów 
W jeziorze Świrskim w pobliżu wsi 

Horanie w pow. wilejskim rybacy znaleźli 
zwłoki Aleksandryny Żurawlow, miesz- 
kanki wsi Horanie, która zginęła w lisio 

padzie 1936 roku. Przy zwłokach był u 

wiązany kamień. Zachodzi podejrzenie 
że zbrodni dokonał Włodzimierz Dragun, 

zam. we wsi Horanie, który w dniu 7 bm. 

przed przybyciem policji zbiegł. 

` 

+ 

+



Losowanie ) prot. Promiowej Pożyczki Inwestycyjnej 
I DZIEŃ LOSOWANIA. 

№ dniu 6 wrzešnia 1937 r. w loso- 
wańłia 3 proc. Prem. Pożyczki Inwestycyj 
nej | emisji padły wygrane na następu: 
jące numery: 

Zł. 500.000 — Nr. obl. 41 Ser. 3287, 

Zł. 100.000 — Nr. obl. 31 Ser. 5107. 

Zł. 50.000 — Nr. obl. 36 Ser. 9159 

Zł. 10.000 — Nr. obl. 3 Ser. 12856 6— 
21725 13—4934 16—16403 17—2888 32— 
22228 36—16403 17—2888 32—22228 
36—7261 38—22865 39—1764 40—6447 
44—10354 44—19805 47—8980 49—5595, 

Zł. 5.000 — Nr. obl. 1 Ser. 5461 2— 
7393 3—18769 5—5722 6—6858 8—7355 
7678 22543 9—20348 11—12861 20177 
21751 13—83 16137 15—2878 22997 16— 
3352 18—21281 19—11045 21839 20— 
22132 23—3597 23—12950 24—715 13507 
26—4630 9707 29—3402 7301 32—11252 
16881 34—13696 35—12342 36—13814 
37—109 5624 41—1653 10616 43—10821 
44—13709 45—4433 20885 46—21225 
47-—10785 11158 48—8534 49—2374 

' 16005, 

Zi. 2.000 — Nr. obl. 4 Ser. 3359 5905 
10389 13871 14438 6—40 7169 8307 8311 
11313 18—5433 5874 7334 7942 9198 
10367 11887 12170 18083 22689 22—612 
4940 6024 18053 21784 23—1048 3129 
3569 8276 9684 27—212 904 2957 11564 
19906 28—5322 7071 8591 8632 9208 29 
—1101 5200 6414 15693 20940 30—883 
15183 15578 16268 17719 31—2544 7768 
15437 20066 20989 34—6802 8652 8822 
11076 17343 36—364 7489 10755 18307 
„20196 37—3400 8204 12508 18812 22857 
38—6561 7810 8175 9093 20695 41—2995 
B662 8865 10142 12126 46—358 9840 
14346 18884 20055 47—11349 12229 
19571 21921 22760 48—1824 1839 3413 
16644 20249 50—1969 8675 11336 22110 , 
2826. 

Zł. 1.000 — Nr. obl. 16 Ser. 2572 
3870 5717 5957 9765 1167 11183 12845 
13415 13815 14238 20472 21167 21663 | 
21830 17—530 1871 2875 7051 7406 9183 
9364 10206 11645 11743 13099 16243 
16802 17001 18748 18—281 852 978 4185 
4383 4563 6821 6856 7131 7674 13641 
17622 18777 20958 21304 19—2100 2875 
4050 4673 4860 7174 7366 11690 12299 
13164 13773 18046 18665 22594 23—1547 
1730 2815 5359 7039 8383 10453 10832 
12452 12991 13115 14029 15704 18847 
19714 32—552 952 1097 2843 4303 5102 

5581 5764 7534 8078 8490 8538 10187 
10809 11385 12151 14254 15187 16080 
16187 16446 17202 18865 20328 20890 
21713 21807 21853 21894 22744 49—691 
1872 1994 3479 3558 3728 4798 5193 6118 
6296 6305 6327 6777 6632 6653 7211 8213 
8305 9605 9738 9941 10582 10617 10810 
10943 11370 11996 12135 12721 14697 

15396 15740 16558 16662 17454 17750 
20697 20917 21037 21040 21113 21781 
22093 22097 22988 50—3195 4090 4401 
6115 6609 8962 10362 12464 12866 13413 
14426 15016 15676 15867 18551. 

H DZIEŃ LOSOWANIA. 

Pierwsza liczba oznacza Nr. serii, druga 

Nr. obligacji. 

Po zł. 1.000: 50—2 333—47 358—20 
537—49 539—47 611—49 675—47 1101 
—27 1315—47 1799—47 1895—47 2029 
—47 2240—47 3156—20 3208—47 3224 
—41 3336—20 4011—47 4041—49 4147 
—47 4374—49 4385—47 4655—27 4733 
—20 4867—2 4992—2 5426—49 5318—49 
5022—41 5078—20 5420—49 5248—47 
5361—20 5463—47 5470—27 5664—20 
5687—20 5747—20 5753—47 5828—41 
5943—47 5831—47 6143—20 6431—47 
6425—27 6742—20 6750—47 7141—2 
7496—20 7501—47 7588—27  8287—47 

8397—27 8531—49 8688—41  8716—20 
9126—20 9386—27 9503—41 9652—41 
10123—20 10430—47 10456—27 10527 
—2 10884—49 1051—27 11197—47 11276 
—47 11310—47 11589—41 11603—20 
11684—2 11851—2 11968—41 12116—47 
12377—2 12240—20 12593—27 12535 
—47 12623—27 12660—27 12786—47 
12689—2 12801—20 13496—20 13691 
—47 13695—41 13853—47 13815—-20 
13966—41 14042—20 14125—20 14334 
—47 14529—41 15165—47 15374—47 
15701—47 15857—47 15879—41 16262 
—47 16493—49 16790—47 16823—47 
17160—2 17175—47 17288—41 17939 
—49 18200—2 18621—27 18861—2 19183 

—41 19229—47 19969—2 20022—-20 
20063—2 20512—47 21173—2 21151—20 
21235—49 21290—20 21378—20 21285 
—49 21483—27 21508—20 21748—20 
21764—49 21948—20 22108—47 22210 
—20 2233147 22333—47 22578—41 
22738—27 22871—47. 

Po zł. 500: 276—48 508—21 540—21 
618—43 662—48 717—29 751—12 821 
—35 876—23 895—35 918—29 1168—23 
1319—29 1313—12 1338—23 — 1311—43 
156—12 1528—21 1697—12  1724—43 
1914—4 2033—1 2082—12 2132—1 2295 
—W 2547—13 2411—21 2483—35 2603 
—24 2625—29 2649—21 2636—48 2753 

—35 2816—43 3000—1 3074—21 
—1 318i—23 3210—43 3216—24 
—29 3465—1 3456—35 3487—21 
—1 3633—21 3725—23 3760—21 
—35 3852—29 3973—23 4003—1 
—12 4253—48 4292—24 4320—29 4358 
—48 4407—35 4396—48 4551—24 4825 
—24 4917—1 5069—35 5093—1 5217—35 
5243—12 5303—29 5310—23 5352—48 
5374—23 5410—23 5490—48 5548—-48 
5673—43 5806—29 5846—23 5853—24 
5891—43 6238—21 6294—48 6296—1 
6365—12 6412—35 6477—48  6502—21 
6513—12 6545—1 6585—43 6581—1 6706 
—29 6754—23 6844—23 6139—12 7006 
—43 7018—24 7019—23 7046—23 7053 
—21 7215—35 7353—48 7381—43 7453 
—23 7464—1 7508—48 7583—1 7678 
—48 7679—21 7680—12 7944—29 8000 
—21 8006—24 8036—21 8062—48 8148 
—35 8246—1 8286—23 8440—29 8554 
—48 8595—23 8621—21 8652—43 8764 
—12 8793—24 8820—21 8859—29 9089 
—35 9100—43 9176—48 9211—23 9233 
—23 9085—1 9289—21 9312—23 9321 
—24 9312—29 0439—29 9515—24 9646 
—48 9663—24 9753—48 9811—24 9845 
—12 9847—23 9931—24  10002—21 
100059—24 10056—24 10025—29 10168 
—24 10135—29 10149—29 10187—48 
10304—29 10621—24 10704—35 10796 
—12 10890—35 10820—29 10837—23 
10817—43 10881—24 10938—35 - 10989 

| —43 11021—23 11153—35 11162—24 
11260—12 11404—35 11486—43 11523 
—35 11615—29 11864—48 11916—29 
11930—48 11992—1 12184—24 12212—1 
12244—43 12372—48 12446—1 12537 
—48 12564—23 12566—1 12694—21 
12710—12 12766—24 12765—43 12778 
—1 12833—1 12930—35 12941—29 13056 
—1 13143—23 13222—24 13331—43 
13369—29 13385—29 13415—43 13609 

13730—23 13838—12 13942—43 
13952—21 14089—48 14105—23 14146 

„—12 14239—48 14300—12 14542—21 
| 14636—43 14685—24 14694—48 14718 
—24 14740—43 14770—1 14907—23 
14970—24 15023—24 15110—29 15202 

| —35 15212—35 15215—12 15323—21 
15448-—12 15502—35 15524—21 15541 
—35 15773—21 15791—35 15795—12 
15921—43 15995—48 16071—35 16112 
—35 16164—12 16366—23 17007—48 
17019—23 17064—23 17102—24 17239 
—1 17312—12 17412—43  17512—21 
17615—29 17718—23 17781—1 17790 
—29 17840—24 17875—48 18048—29 
18147—29 18210—21 18279—21 18371 
—24 18413—23 18431—43 18591—43 
18638—21 18659—12 18698—43 19039 
—35 19032—24 19060—35 19428—43 
19536—35 19626—43 19700—48 19795 
—12 19863—29 2000448  20011-—1 
20045—43 20129—48 20178—12 20178 
—24 20210—23 20254—21 20271—23 
2370—35 20408—29 20489—12 20578 
—12 20671—21  20771—1  20814—1 
20825—12 20962—35 20987—12 20976 
—43 21224—43 21233—24 21308—12 
21313—1 21422—24 21466—21 21565 
—12 21583—1 21770—23 21781—12 
21878—35 21893—21 21978—35 22002 
—24 22024—12 22054—48 22092—43 
22115—48 22260—21 22426—29 22557 
—48 22609—29 22730—1 22850—35 
22867—43. 

Zopierajcie pierwszą w Kraju Apól- 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim. 

3106 

3403 
3482 
3797 
4221 

  

WRZESIEŃ | 

10 
Piątek 

mnie minos 
Spostrzeżenia Zakladu Meteoroloaii USB 

w Wilnie dnia 9.IX 1937. r. 
Giśbienie — 758 

Temperatura średnia + 15 

Temperatura najwyższa -- 21 

Temperatura najniższa +- 11 

Opad — 0,8 
W:atr — zachodni 
Tendencja barometr. — bez zi»: 
Uwagi — pochmurno. 

Dziś Mikołaja z Tolent. 

Jutro Prota i Jacka MM. 

Wschód słońca — g. 4 m. 42 

Zachód słońca — g. 5 m 51 

NOWOGRODZKA 
— I WKINIE NIE MA ŚWIATŁA. jak 

już pisaliśmy,  elekirownia miejska robi 

bokami i z nadmiaru wysiłku mdleje raz 
po raz, pozbawiając =bonamentėw šwiai- 

ła. Czasami podpędzara doraźnymi za- 
strzykami pomruga trochę, jakby walczy- 
ła z przemożnym snem; czasami znowu 
biyśnie fiole.em, aibo czerwienią (zależ- 
nie widać od koniunktury politycznej] i 
przestraszona swcim figlem gaśnie na pa- 
rę godzin. Potem znowu zaczyna zaba-   

„KURJER WILEŃSKI 10. IX. 1937 

Ii DZIEŃ LOSOWANIA. 

Nr. 4 — 607 177 1004.1324 1014 
3791 3034 3908 4260 4517 5621 7021 
7412 7298 8399 8214 8650 8809 9921 
12210 13342 14754 14040 14677 
14069 15872 15590 16517 16976 
16637 18860 18917 19152 21211 
22306. 

Nr. 5 — 081 891 1846 1564 1389 
2187 3959 3671 3659 4855 4798 
5289 5268 6878 6975 6152 8664 
8620 8725 9439 12612 13310 13124 
14049 16794 17814 17820 18578 
19327 19272 20067 20848 20920 
21729 22329, 

Nr. 9 — 1894 1754 2036 2058 2511 
3075 3703 3394 3807 4050 7028 7911 
7617 7885 9258 10412 11679 12511 
13593 13111 13992 14673 14047 14518 
15593 15751 15991 18329 19068 20046 
20047 21663 21776 22189, 

Nr. 11 — 270 979 126 665 694 
2733 2179 2595 3510 4299 5359 5119 
5057 6230 6794 7420 8504 9536 9688 
10879 10669 11824 11280 12795 
13096 14627 15060 15470 17991 
19960 19747 19793 20342 20925 
20653. 

Nr. 18 — 798 53 1139 1580 2169 
2033 3376 3264 4289 4670 4517 5036 
6503 6709 7892 7719 7213 7748 7122 
7342 8163 8336 9651 10903 10026 
11905 12785 14513 15311 16913 
16874 19473 21329 21127 22899, 

Nr. 27 — 3878 4168 4748 4387 
5170 5728 5633 6631 7871 7044 8516 
9807 9726 10621 10334 10199 11944 
12188 12622 13095 13381 13371 
138578 16308 16092 17735 18322 
18748 19055 19695 19608 20166 
20606 20411 22429 

Nr. 28 — 1443 1848 1695 1149 
2908 2031 2936 4374 5920 5484 5089 
7438 7488 7615 8755 9965 9094 
10786 11294 11326 13809 13822 
13737 14277 14096 16334 16095 
18720 18073 19946 19611 19314 
27414 21260 22469, 

Nr. 29 999 1548 1867 1335 
1949 2894 2783 3692 5592 5978 5583 
6813 8145 10048 10593 10768 19580 
12458 13587 13714 14623 14062 
15319 16168 16389 16753 18076 
18700 19181 20365 20562 29454, 

Nr. 33 — 456 2593 3272 3888 3504 3656. 4065 4943 5211 5074 
6909 6044 7007 7442 7369 8706 
8321 9118 9872 9290 10753 12077 
12656 12514 15174 15665 16383 
16561 16606 17861 18959 19001 
20451 21818 21550. 

Nr. 41 563 374 1482: 1608 
1338 2144 3122 3731 4065 5419 5298 
5968 5654 7060 7879 8814 9877 
10063 11408 11928 11628 13571 
13717 13189 14482 16908. 17441 
17001 17073 18114 19104 19852 
19627 20397 22250, 

Nr. 42 — 462 1220 2206 3478 
4999 4811 4093 5008 5599 5062 
6241 6564 6855 6692 7873 7077 
8743 10685 10483 11443 19415 
14984 16901 16766 17354 17078 
17834 18659 18120 18716 18961 
20693 21372 21220 22474, 

Nr. 44 451 1115 2976 3258 
4718 4090 4142 4250 5033 5146 
6049 7146 7535 7250 7687 8558 
8455 9319 10173 11653 11521 14805 
15801 15812 15890 15295 17075 
17668 18548 19514 19600 20399 
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KRONIKA 
wę. I fak w kółko. W tych więc warun- 
kach kino miejskie, zasilane prądem elek- 
trowni miejskiej (innej nie ma) równieź 
pokpiwa sobie z publiczności, doprowa- 
dzając ją do pasji i... scysyj z dyrekto- 
rem, w danym wypadku najwięcej po- 
szkodowanym. 

Nasuwa się więc słuszne pytanie, dla- 
czego dzierżawca kina nie postara się o 

jakiś własny motor, aby uniezależnić się 
od elektrowni miejskiej. Na to dzierżaw- 
ca odpowiada, że istotnie myślał o tym, 
jak również | o pewnych kosztownych 
inowacjach w kinie, lecz ze względu na 
krótki termin dzierżawy nie może ryzy- 
kować. 

— Wyniki robót melioracyjnych w We. 
reskowle I Jewslewlczach. Urząd Woje- 
wėdzki w Nowogrėdku skolaudowat ro 
boły melioracyjne, wykonane w związku 
z przebudową ustroju rolnego, we wsiach 
Weresków i Jewsiawicze, gm. Lubcz. 
Prace prowadzone były od maja 1936 
toku. Wykonano ogółem 7609 m. b. ka- 
nałów, odwodniając około 150 ha ba 
gien — nieużytków.   

Zainteresowani dostarczyli 3785 dnió- 
wek roboczych oraz potrzebny materiał. 
Urząd natoniasł opracował projekty, dał 

  
  

Wysława Radiowa 

RADIO dla MIAST i WSI 
FEASYNO ©FECEGRSEKEE 

robociznę fachową (867 zł) i nadzór 
techniczny. . 

Wyniki robót są doskonałe, Na daw: 
nych nieużytkach, zaliczonych podczas 
scalenia do 5 klasy, rolnicy koszą dwu- 
krotnie doskonałą łąkę, a na rozrzuconej 
z rowów ziemi, rośnie wspaniała kapusta, 
len I mieszanki. — Gdyby na całym ob- 
szarze była należyta uprawa rolna, wyni- 
ki były jeszcze lepsze. Ludność, która 
częściowo bez przekonania 1 niezbyt 
ufnie przystępowała do pracy, widząc, że 
trud ich wielokrotnie się zwraca, dzięko- 
wała urzędowi za zorganizowanie i prze- 
prowadzenie robót, 

Komisji kolaudacyjnej zgołowano en- 
tuzjastyczne przyjęcie. 

LIDZKA 
— Inowacja w Lidzie. — Sklep Spół- 

dzielni „Jedność" w Rynku zaopatrzony 
został w mundurki szkolne oraz na sezon 
jesienny w gołowe ubrania męskie, prócz 
tego we wszelką manufakturę I galanterię. 
Ceny niskie. 

BARANOWICKA 
— Dotychczasowy dyrektor Szkoły Han- 

dlowej P. M. S. w Baranowiczach p. S. Bu- 

ruta rezygnuje ze stanowiska i wyjeżdża na 

Śląsk. Jego miejsce obejmie prawdopodob- 
nie prof. Sikorski. 

— Tydzień LOPP. 16 września rozpocz- 
nie się propagandowy Tydzień LOPP w Ba- 
ranowiczach. Przewidują się kwesty ulicz- 

ne i różne imprezy. 

NIEŚWIESKA 
— Ochofnicza Straż Pożarna w Nie- 

świeżu zakupiła osłatnio nowy duży sa- 
mochód wyposażony w najnowsze urzą- 

dzenia przeciwpożarowe. Pogotowie to 
zakupiono z funduszów zebranych od 
obywateli m. Nieświeża oraz z sum uzy- 
skanych z imprez i widowisk. Część pie- 
niędzy dał Zarząd Miejski, 

— Program 14-g0 Tygodnia LOPP. w gm. 

Łeń, pow. nieświeskiego. W nadgranicznej 

gminie Łań, pow. nieświeskiego odbyło się 

organizacyjne zebranie obchodu 4-ро Ту- 
'godnia LOPP. Na zebranie przybyli: ks. 
Woltosowicz — dziekan prawosł, B. Rud- 
ezenko — (kierownik szkoły w Łani, J. Li- 
piński = kierownik szkoły w Leonów'- 
czach, Jan Majewski — kierownik szkoły w 
Dubiejkach, A. Serafinowiczowa — kierow- 
niczka szkoły w Czanowiczach, J. Trybala 
— kom, post. PP. w Lani, N. Piotrowska — 
sanitariuszka w-Łani, prezesi ogniw. LOPP: 
z Sołianowszczyzny, os, SoHanowszczyzny, 
Łeni, Olchówki, Chrypkowa, M. Rychowsz- 

tzyzny, Lach, Cidkałowszczyzny, Grzybowsz- 

czyzny, Ogrodników, Chodatowicz, Dubiejek 

t Gabrun, A. Bajraszewski, — iman par. 

muzułmańskiej w Osmołowie, przedstawiciele 

straży pożarnych z Łani, Lach i Ciekałow- 
szczyzny, cały zarząd Koła gminnego LOPP 

Adam Gileyski — wój .gminy, powołując 

prezydium w następującym składzie: ks. 

"Wolłosowicza, kom. Trybała, Rudczenko, 
Malewski, Lipiński i Kamyszewski. Z kolei 

odczytał przewodniczący porządck obrad. 

Porządek obrad zebrani przyjęli bez 
zmian. Z kolei J. Lipiński Fierownik szkoły 
w Leonowiczach w dłuższym przemówieniu 
scharakteryzował obronę przeciwlotniczo— 
B3zową oraz znaczenie samolotu w czasie 
wojny, jako narzędzia napadu i obrony. 
Przechodząc następnie do. działalności no- 
szęj na polu uzbrojenia armii, mówca przy- 

pomina, że mamy bardzo wiele zaległości na 

lym odcinku do odrobienia. Nie możemy — 

mówił — tej pracy odkładać, musimy wyko- 

nać ją sami i to w czasie najkrótszym, pa- 

miętając przy tym, że i nasi sąsiedzi bardzo 

dużo pracują. Dalej apcluje do poczucia 
obywatelskiego, aby każdy obywatel gminy 

lańskiej wziął jak najczynniejszy udział w 
akcji propagandowej i finansowej, zachęca- 
jąc przy tym dobrym przykładem innych. 
Po przemówieniu wywiązała się ożywiona 

dyskusja na temat działalności LOPP. 

Z kolei ustalono następujący program 

obchodu: a) nabożeństwo z okolicznościo- 

wym kazaniem, b) przemówienia o celach 

t zadaniach LOPP do ludności, e) dęfilada 

zrzeszeń społecznych, d) pokazy gazowe, e) 

zabawa ludowa. 

Ponadto w ciągu tygodnia LOPP posta- 
newiono przeprowadzić w większych wsiach 
i zaściankach nadgranicznych pokazy gazo- 
we z użyciem sprzętu i materiałów dymo- 

twórczych. 

Następnie omówiono sposoby zbierania 
składek członkowskich zaległych i bieżą- 
cych. 

W dalszym ciągu zapoznano obecnych 
z wynikami akcji zakupu samolotów dja ar- 
mi na terenie powiału. Jak widać ze spra- 
Wwozdania, nadgra na gmina laiska, mi- 

  

  
  

mo, že nie posiada žadnego ošrodka przemy- 
słowego zajęła w tej akcji II miejsce, wpła- 
czjąc na ten cel kwotę 3.052 zł. 

Na zakończenie zebrania zabrał głos wójt 
gm'ny Adam Gilewski, który jako prezes 
Keła LOPP zachęcał obecnych do dalszej 
życzliwej współpracy, mającej na celu doz- 
Łicjenie armii w powietrzu oraz przygoto- 
warie i wyposażenie ludności cywilnej do 
obrony przeciwgazowej. 

— Urozmaicony program „Dnia Konia* 
w Nieświeżu. Dnia 26 września rb. o godz. 
10 rano odbędzie się w Nieświeżu na boi- 
sku sportowym Nowego Miasta „Dzień Ko- 
nia*, Urozmaicony i praktycznie obmyślany 
pregram przedstawia się jak następuje: 

1) Konkurs dobrego utrzymania. 

2) Konkurs zdolności użytkowej konia. 

3) Konkurs powożenia. 

4) Konkurs kucia dla kowali cywilnych, 
5) Konkurs podoficerski pułku ułanów. 
6) Wzorowe pokazy oddziałów konnych 

garnizonu. 
7) Bieg włościański. 

8) Rozdanie licznych nagród i defilada 
zwycięzców. 

Zapisy do konkursów przyjmują do dnia 

25 września rb. agronomowie rejonowi oraz 

biuro OTO i KR w Nieświeżu, ul. Piłsuds- 
kiego Nr. 10. 

Członkowie kół hodowlanych muszą po- 
siadać przy sobie legitymację. 

Konie należy wzorowo oczyścić i okuć 

oraz przyprowadzić je na plac w dniu 26 
września nie później jak godz. 7 rano. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Zjazd wójtów i techników rejonowych 

W lokalu Wydziału Pow. w Szczuczynię No- 
wcgródzkim odbył się zjazd wójtów i tech- 
ników. Zjazd miał charakter sprawozdaw- 
czy. Przewodniczył starosta p. W. Kowalski. 

— Dotacja Funduszu Pracy na budowz 
ulie. Zarządowi Gminnemu w Szczuczynie 

przyznana została dotacja z Woj, Funduszu 

Pracy w wysokości 2000 zł. Dotacja ta jest 
zbyt szczupła w stosunku do potrzeb i do- 

konanych prac. Zarząd Gminy wydał bo- 

wiem dotąd około 10.000 zł. 

— Dyfteryt. We wsi Nowosady, gminy 

szczuczyńskiej, zmarło dziecko w wicku lat 

5 (Stanisław Kuźmicz), na dyfleryt, W tym- 
żs domu zachorowało dwoje pozostałych 

dzieci. й 

— Powlatowe zawody lekkoatletyczne 
Związku Strzeleckiego. W dniach 18 i 19 

bm. odbędą się w Szczuczynie powiatowa 
zawody lekkoatletyczne © mistrzostwo po- 

wiatu 6zczuczyńskięgo. W programie bieg 
na 100, 400, 800 i 3000 mtr., rzuty kulą, grą 
naiem, skoki wzwyż i w dal. Zgłoszenia 

przyjmuje kapitan sportowy Z. S. 
— Z bagna — ulica. W końcu ubiegłego 

miesiąca oddana została do użytku publicz- 
nego ulica imienia Gen. Orlicz Dreszera. Na 

tym miejscu jeszcze na wiosnę b. roku tru- 

dno było przejść, gdyż błoto sięgało po 

kostki. 

PIŃSKA 
— Przeniesienie obrazu z cerkwi do 

kościoła katolickiego. Ks. biskup Bukra- 
ba, Ordynariusz Poleski wyjechał do 
Drohiczyna n. B., gdzie weźmie udział w 

uroczystym przeniesieniu obrazu Św. Apo 
stołów Piotra i Pawła z Drohiczyna da 
Śledzianowa. Obraz ten w czasie rusyfi 

kacji kościołów katolickich został przenia 
siony do Drohiczyna. 

— Ruch furystyczny na Polesiu ożywia 

się coraz bardziej. Obok wycieczek z 
kraju zwiedzają Polesie cudzoziemcy, jak 

Anglicy, Niemcy, ostatnio Francuzi a na- 
wet Sudańczycy. Podczas „Dni Polesia" 

przybyło do Pińska kilkanaście dużych 
wycieczek zbiorowych, kióre po zyńe- 
dzeniu „Jarmarku” i ciekawszych zabyż 
ków miasta udały się słalkami w. giąb 

Polesia. a met 

POSTAWSKA 
— BURZA NAD GM. MIADZIOLSKĄ. 

W dniu 5 bm. około godz. 6-ej min. 30 
nad terenem gm. miadziolskiej przeszła 
burza, przy fym od uderzenia pioruna zo 

stały przerwane przewody telefoniczne 
| uszkodzone 4 słupy. Ponadto został za 
bity koń Butkiewicza Bronisława, zam. w 
Mladziole. Przewody telefoniczne zostały 
przerwane w pobliżu maj. Mikolce. 

— Podrzutek. W podwórzu dom, 
Nr 36 przy ul. Zadziewskiej w Postawach 
znaleziono dziecko płci żeńskiej, w wie 
ku około 2 miesięcy. Przy dziecku była 
kartka, z której wynika, że urodziło się 
ono 14.VI. 37 r. Matka prosi o danie te 
mu dziecku imienia Bronisława i nazwi- 
ska oraz wyjaśnia, że musiała dziecke 

porzucić wobec trudnych warunków ży 
ciowy. Dziecko oddano pod opiekę Rut 

kiawicza Stanislawa zam. w Postawach,



      

    

   
   

KRONIKA 
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

do wieczora dn. 10 września rb.: 

" Pogoda o zachmurzeniu umia:kowanym, 

a na wybrzeżu wiekszym. Możliwość prze- 

ktnych deszczów i burz. Chmury warstwo- 

wo-kłębiaste i kłębiaste o podstawie 600 do 

800 m. Widzialność dobra. 

Dalsze ochłodzenie. 

Umiarkowane wiatry * zachodu i połud- 
niewo-zachodnie. Wiatry górne zachodnie 

ź prędkością około 40 kn.. na godz., na wy- 

brzeżu silniejsze z porywami, 

WILEŃSKA 

719 CYŻURY AFTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące apieki: 

Nsłęcza (Jagiellońska 1); Sukc. Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego (Wileńska 
8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rostkow- 
skiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Legio 
ucwa 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

     
    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
D] 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny - Ceny przysiępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

OSOBISTA 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 
sklego Marian Bronisław Godecki wyje- 
chał w sprawach służbowych z Wilna. Za 
siępować p. kurałora będzie p. naczel- 
nik Lubojacki. 

MIEJSKA. 
— Zarząd miasta zamierza zlikwidować 

139 straganów w Halach Miejskich. Wia- 
domość ła przedostała się do stragania 
tzy | wzbudziła wśród nich zrozumiałe za 
niepokojenie. 

Jak się dowiadujemy, sprawa likwida 
ejl tych straganów będzie omawiana na 
dzisiejszym posiedzeniu magistratu. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Shelley's Institute (Mickiewicza 4 
m. 12, piętro II). Zapisy na kursy ang. 
niem., franc. i rosyjskiego codziennie od , 
podz. 11 do 13 i od 19 do 20-ej. 

Stypendium do Londynu utrzymują wy 
łącznie słudenci z wynikiem egzam. „With 
Disiinction”. 

Wpisowe 5 zł. 50 gr. Czesne 8 zł. 50 
gr. Słudenci 4 zł. 

Kursy Handlu. Stragan'arskiego w Wilnie 
W dniu 9 bm. odbyło się w Wilnie w 

<alł liceum handlowego zakończenie dru 
sgiego z kolei kursu handlu straganiarskie 
go, zorganizowanego przez T-wo Oświa 
ły Zawodowej, 

Przemawiał prof. USB dr. J. Jagmin, 
prezes T-wa Oświaty Zawodowej — Ko 
ło w Wilnie, który przypomniał absolwen 
łom, że „idąc w świał, musicie pamiętać 
że jesteście pionerami w handlu, stragan 
Zaś jest tylko pomosłem do osiągnięcia 
celu a celem jest duże, własne, polskie 
przedsiębiorstwo”. 

Świadectwa rozdał kierownik kursów 

Samolot spłonął. Lotnicy 

Nocy wczorajszej koło wsi Polany pod 
Oszmianą wydarzyła się katastrofa samo 

lotu wojskowego. Tylko dzięki szczęśli- 
wemu zbiegowi okoliczności i niezwykłej 
przytomności umysłu loiników katastrofa 
nie pociągnęła za sobą tragicznych na 
siępsiw. 

Podczas nocnych ćwiczeń jeden z sa 
molotów z nieustalonej narazie przyczy- 
ny stanął w płomieniach. Obsługa samo | 
lotu: pilot I obserwator zdążyli w ostat | 
niej chwili skorzystać ze spadochronów. 
Jeden z lotników, opuszczając się na zie 

mię na spadochronie, zawisł na drzewie: 

„na wysokości około 8 metrów. Towarzysz 

Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się 
wczoraj przy ul. Ponarskiej, gdzie został 
kopnięty przez konia w głowę jakiś wieś 
niak nieustalonego na razie nazwiska. 

Pogotowie przewiozło go w słanie nie 
przytomnym do szpiłala Św. Jakuba. 

* + * 

| Wczoraj rano w garbarni przy ul. Sta | 
roszlachłurnej uległ nieszczęśliwemu wy | 

| padkowi robotnik Adolf Klaczkowski, 43 | 
lat, którego ręka wciągnięta została do 
maszyny. Nieszczęśliwy uległ bardzo pa 

    

  
Do „Kurjera Wileńskiego" 

* EKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich | na wa» 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

wiata Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie, 

  

        

      

    

      
    

RÓŻNE. 

— Bursa Żeńska ZPOK przyjmuje ucze 
nice ze szkół powszechnych, gimnazjum 

1 liceum. Bazyliańska 2, m. 20, tel. 16-25. 

— W uzupełnieniu listy nagrodzonych 
za ukwiecenie Wilna komunikujemy, że 
przez pomyłkę zosłało opuszczone naz 
wisko p. Pawlikowskiego Przemysława, 
któremu przyznano nagrodę pocieszenia. 

ZABAWY 

— W soboię 11 bm. Taneczna Sobół 
ka w Ustroniu (Mickiewicza 24) z udzia 

I łem artystów. Wsięp wolny. 

Zdzisław Sikorski. Drugi kurs ukończyło 
23 osoby. Z 26 absolwentów pierwszego 
kursu handlu straganiarskiego 22 prowa 
dzi już własne przedsiębiorstwa handło- 
we. 

Wydainą pomoc w organizacji przed 
siębiorstw niesie Kasa Bezprocentowa 
Straganiarzy Polskich w Wilnie, zorgani 
zowana przez prof, dr. J. Jagmina. Kasa 
Bezproceniowa udzieliła już swoim człon 
kom pożyczek na założenie własnego 
warszłału pracy w sumie zł. 1.650. 

Trzeci z kolei kurs rozpoczyna się dn. 

  

   

  25 września rb. 

„KURJER WILEŃSKI* 10. IX. 1937 = 

Katastrofa samolotowa pod Oszmianą 
szczęšliwie wylądowali 

na spadochronach 
jego wylądował szczęśliwie. 

Świadkowie katasirofy niezwłocznie 
pośpieszyli na miejsce nieszczęśliwego 
wypadku. W pierwszym rzędzie pośpie- 
szono z pomocą lofnikowł, który zawisł 
na drzewie. Obaj lotnicy nie odnieśli żad 
nych poważniejszych obrażeń. 

Samolot pałąc się w powietrzu spadł 
na ziemię | spłonął doszczętnie. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie 

przybyła specjalnie delegowana wojsko 
wa Komisja Śledcza, kióra wszczęta do 

chodzenie celem ustalenia przyczyn kata 
strofy. 

Wydarzenia dnia ubiegłego 
ważnym obrażeniom i skomplikowanemu 
złamaniu ręki. 

Pogołowie przewiozło go do szpiłala. 
* * & 

Michalina Rapisówna (Szklana 4) za 
meldowała policji, że w barze mieszcza 
cym się w tymże domu przeżyła przygodę 
w słylu amerykańskim. Do stolika jej zbli 

żyło się kilku nieznanych osobników. któ 
rzy pod groźbą zabójstwa zażądali pie 
niędzy. Otrzymawszy parę zł. ulotnili się. 

(c) 

  

W sp'awie kie ognictaa 
V teraeriego teatrn 

Jesteśmy proszeni przez kol. Józela 
Maślińskiego © zakomunikowanie, że wia 

domość o objęciu przez niego kierowni 
ctwa literackiego w Teatrze dostała się do 
wczorajszego komunikatu  featralnego 
przez pomyłkę i nie odpowiada istotne 
mu słanowi rzeczy, kłóry wygląda tak, 
jak ło podaliśmy w sprawozdaniu z posie 
dzenia Komisji Teatralnej (Kurier z dnia 
2 bm.) 

List de RednkeR 
W związku z podaniem przez „Kurjer 

Wileński* przebiegu rozprawy sądow:j w 

sprawie afery z radiowym aparatem, poda- 

ję do wiadomości, że ja Ludwik Rakowsk:, 

kawaler „Krzyża Niepodległości”, chemigraf 

i. drukarz, zatrudniony w drukarni państ- 

wcwej w Wilnie, z podanym i osądzonym 
tan.że osobnikiem tegoż imienia i nazwisza 

nie mam nie wspólnego. 

"4 poważaniem 
Ludwik Rakowski. 

Вогодкалио chrześciian 6 
wyddrebnłaja Se 

W Grodnie ukazało się 29 dorożek 
konnych, których właściciele na czapkach 
mają blałe opaski z czamym napisem: 

„dorožka chrześcijańska”. Dorożkarze są 
zrzeszeni w sekcji przy Stowarzyszeniu 
Kupców Polskich. 

Również w Wilnie czynione są przygo 
towania de wprowadzenia fakich Inowa 

cyj. 

z:bó!stwa 
Wczoraj rano, koło godziny 9 w kolo 

nil Bojary, pow. wileńsko - trockłego na 
ile porachunków osobistych zabity został 
Aleksander Jermałowicz. 

Denafowi zadano około 20 ran cię- 
fych oraz wybiło zęby. © dokonanie za | 
bójstwa podejrzańi są Fellts i Stanisław 
Kozłowscy z gm. turglelskiej, których za 
trzymano. (B)   
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Najdogodniej 

Wiadomości radiowe 
INTERESUJĄCE KONCERTY SOLISTÓW 

w radio, 

Piątkowy program muzyczny Polskiego 
Radia zapowiada kilka bardzo interesują- 
cych koncertów solistów. Przed południem o 
gt dzinie 11,40 nadana zostanie wspaniała 
scnata Beethovena Es-Dur op. 81 „Les 
Ad eux", nagrana na płyty przez Światowej 
sławy pianistę Leopolda Godowskiego. Wielu 
rad osłuchaczy zainteresuje również koncert 
Marii i Kazimierza Wiłkomirskich o godz. 
22,00. Ogromnie muzykalni ci artyści wyko- 

nają utwory dawnych mistrzów, jak Fresco 

beldi'ego, Lully'ego, Mamean oraz kompozy 

€je ostatniej doby, jak Cassado, Ravela, A]be 

niza i Debussy'ego. 

NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE OPERET- 
KOWE. 

Transmisja z Targów Wschodnich. 
Z pawilonu radiowego na Targach Wscho 

dn'ch we Lwowie transmituje Polskie Radio 
dnia 10 września o godz. 17,00 koncert roz 
rywkowy, na program którego złożą się naj- 
piękniejsze melodie operetkowe. Wyjątki z 
pieknych operetek OffenLacha, Jonesa, Siran 
ssa Lehara i Benazkie « wykonują orkie- 
stra Tadeusza Seredyńsxiego, Gizela Rohań- 
ska i Stanisław Russocki. 

Q SZCZEPIENIACH PRZECIW BŁONICY 

przez radio, 

Wszyscy już dzisiaj mają pewne wiado- 

mości © szczepieniach ochronnych przeciw 
chorobom zakaźnym. Niewielkie blizny na 
ramieniu nosi każdy obywatel Polski — są 
to znaki po szczepieniu ospy. Dzięki tym 
szczepieniom ospa znikła całkowicie z nasze 

go kraju. Mniej się wie natomiast o szczepie- 

niach przeciw innym chorobom. Obecnie je 
dną z najnowszych zdobyczy nauki są szcze 

pienia przeciw bardzo groź: ej chorobie dzie 
citcej, zwanej błonicą lub dyfterytem. Te- 
mał ten omówi dr. Edward Grzegorzewski w 

pegadance p. t. „Błonica i szczepienie och- 

ronne“ — dnia 10 bm o godz, 17,50. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś ukaże się po raz trzeci operetka 
Falla „RÓŻA STAMBUŁU*. : 

— ZNIŻKI DO TEATRU „LUTNIA”. No- 
we bloczki zniżkowe dla instytucyj społecz- 
nych, organizacyj i związków otrzymać mo- 
żn» w administracji Teatru w godz. оё 11 
90 1 popoł. lub w kasie Teatru w godzi- 

nach od 11 do 9 wieczór. 

— Wartościowy utwór muzyczny Plan- 

quetta „DZWONY Z CORNEVILLE" grany 

będzie dwukrotnie w niedziełę najbliższą na 

przedstawienin popołudniowym oraz w po- 

niedziałek wieczorem. Ceny propagandowe. 

— NOWE SIŁY DO CHÓRU I BALETU. 
W celu zwiększenia zespołów chóralnych i 

baletowych Kierownictwo Teatru poszukuje 

zdolnych, młodych sił o miłej prezeniacji. 

Zgłoszenia w administracji Teatru „Lu- 

tnia* w godzinach od 1i do 1 popoł. 

— Styjowa operetka J. Stranssa „WIE- 

DEŃSKA KREW" będzie najbliższą premie- 
rą Teatru Muzycznego „Lutnia”. 

OTWARCIE TEATRU „NOWOŚCE. 
Wkrótce nasiąpi otwarcie sezonu popu- 

larnego w Wilnie Teatru „Nowości* przy 

u] Ludwisarskiej 4, przy współudziale no- 

wozaangażowanych  pierwszorzędnych sił 

artystycznych. Kierownictwo artystyczne spo 

czywać będzie w wytrawnych rękach ulu- 

kupisz. sprzedasz | zamienisz wszelkie książki szkol. 
ne i: u=iwersyteckie nowe i używane w ksierarni 

D. WAKERA, (lilno, Wielka 38, róg Sawicz, tel. 18-56 

  

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 10 września 1937 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,18 Gimnastyka. 6,58 
Muzyka. 7.00 Dziennik poranny. 7,10 Muzy- 
ka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Prze: wa. 
11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Sonata pate- 
tyczna Beethovena. 11,57 Sygnał czasu : hej- 
nał. 12.03 Dziennik południowy. 12,15 Przy: 
gotowania Inu handiowego — pogadanka. 
12.25 Orkiestra wojskowa. 13,00 Muzys: pa- 
pularna, 14,03 Komunikat Związku KK»). 
14.05 Przerwa. 15,00 Chwilka jazzu. .15 70 
Życie kulturalne. 15.15 Wybór narzer :snej 
— d. c. noweli E.”. A. Hoffmana. 155 Wy 
jatki z oper. 15,45 Wiadomości gospoda*cze. 
1600 Rozmowa z chorymi. 16.15 Palsza Kn- 
pela Ludowa. 16,45 Z pustyni — Ziemia ©- 
biecana, reportaż z Palestynv. 17.00 Na;»'ęk- 
niejsze melodie operetkowe. Koncert z Tar- 
gów Wschodnich. 17.50 Błcnica i szeze„'e- 
nie ochronne — pogadaika. 18,00 Dokad i 
jak jechać-— prow. Eugeniusz Piotrowicz. 
18.10 W poszukiwaniu: wiedźmy — felieton 
E. Minkiewiczówny. 1820 Recital fortepia- 
nowv Lili Go'dherżanki. 18.40 Program na 
sobote. 18.45 Wi” ńskie wiadomości snarto- 
we. 1850 Posadanka. 1900 Svmfonia Reet- 
hovena. 20170 Wiadomości '6nortowe. 2020 
Muzyka lekka. 20,45 Dziennik” wieczorny. 
20.55 Posadanka. 21.00 Mnrvka taneczna. 
21.45 Pan Tadeusz — recytuie Stefam "a- 
racz. 22.00 Koncert solistór 22.50 Ostatnie 
wiadomości. 23.00 Tańczvymy. 2310 Fraszki 
na dobranoc. 23.30 Zakończenie programu. 

    

SOBOTA, dnia 11 września 1937 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,18 Cimnastyka. 6,38 
Muzyka. 7.00 Dziennik poranny. 7,10 Muzy- 
ka 8,00 Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 
11.15 Śpiewajmy piosenki — audycja dla 
dzieci. 11,40 Muzyka popularna. 11.57 Syg- 
nał czasu i hejnał. 1,03 Dzien-ik poludnio- 
wy 12,15 Mała skrzyneczka prowadzi Cio- 
cia Ha]a. 12.25 Orkiestra r. zrywkowa. 13,00 
Przerwa. 14.00 Koncert życzeń. 15.00 Zielo- 
na trybuna — o nubliczności bez biletów — 
pogadanka. 15,10 Życie ku:turalne. 15.15 
Chłopcy małowani — audycja łowno-mtuzy- 
czna. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.1 | 
Jak królewna małą kuchareczką została — 
słuchowisko dla dzieci. 16.30 Pożegnani» la- 
1а — korowód z pieśnią i riauzyką po uli- 
cach Warszawy. 17.00 Lato *** kończy — 
felieton Boguszewskiej. 17,40 Pozsadanka rx- 

tua]na. 18.20 Pogadanka. 19(3 Program na 
niedzielę. 1905 Wileńskie wiadomości spor- 
łowe. 19.10 Muzyka oneretkowa. 19.50 Wia- 
doemości sportowe. 20.00 Jak żyją i bra ają 
Polacy w Paranie — audy a. 20.45 Dzien- 
nik wieczorny. 20.55 Przegląd prasv rolni- 
czej — inż. I. Niewodniczańska. 21.05 Las 
gra — ballady i pieśni Schnmanna i Schu- 
berta. 1.45 Nowości literackie -mówi S ani- 
sław Adamczewski. 22.00 Tańee słowiańskie. 
22.50 Ostatnie wiadomości. 23,0 Kabaret z 
płyt prowadzi Stefan Drzazga. 23,30 Za- 
kończenie programu. 

    

Do eszaminów 
przygotowuje daświadczony b naucz 
g'mn w zakresie programu nowego 
£ dawnego tvju gimn Specjalność pal 

ski, ©atamatvka. fizyka przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
tefskiogo“ po godz 7,30 wierz tub 
telefonicznie nr 4-84. pokój 45, od 

godz 11 rano do 7 wiecz. й 
ži iii] 

bieńca publiczności wiłeńskiej Włodzimie- 

rza Bornńskiego. Dyrekcja Teatru nie licząc 

się z wielkimi koszłami przeprowadza ka- 

pitalny remont całego lokalu i sceny. Artys- 

tyczno-malarskie i dekoracyjne roboty wed- 

ług projektów artysty-malarza Władysława 

Zaleskiego. Doborowy zespół artystyczny i 

przygotowany najnowszy repert ar rewiowy 

zaprezentują „Nowości* na swoją inaugu- 

rację. Bliższe szezegóły podamy nicbawem. 

— Znakomity tenor włoski Enrico Man 
ni, wielki mistrz bel canta wystąpi raz iyl 
ko jeden w sobołę 11 września rb. o ga 
dzinie 8,45 wiecz w sali miejskiej .„Mars”, 

z udziałem znanego wilonczelisty Alber 
ła Kałza. Pozostałe bilety do nahycia w 
cukierni J. Dormana, ul. Wielka 34. 

KONRAD TRANI > 

ZEMSTA 
Mosbachowi možna bylo zarzucič to i owo, ale 

jedno było pewne: nie należał do ludzi, którzy dzia- 
łają bez namysłu. A myślał z zadziwiającą szybko- 
ścią Qdłożył słuchawkę z powrotem „a widełki, pod- 
szedł do sejfu i zasłonił spustoszenia drewnianą ta- 
felką. Potem dopiero wrócił do biurka i zaczął szukać 
czegoś w książce telefonicznej. 

— Czy zastałem doktora Siwińskiego? 

*  — Tu Mosbach. Drogi panie doktorze, poirzeba 
nii pańskiej rady. Sprawa jest wyjątkowa poważna... 
Tak, i pilna... Czy mógłby pan wsiąść w auto i przy- 

jechać do mnie?... Tak, już teraz... Nie, nie do biura, 

le do mojego mieszkania. Dziękuję serdecznie... Tak 

ns przyjedzie tu doktór Siwiński. 

hiast wprowadzić. Dla innych nie- 

ał cygaro ze stojącego na biurku 

jec i zapalił je. Potem rozsiadł się 

1i zaczął rozmyślać. "Twarz jego 

-mentu. Nawet stare wygi złodziejskie   

pozostała nieruchoma i nic nie zdradzało, że myśli, 

które w tej chwili kłębiły się pod potężną czaszką, 
nie są bynajmniej wesołe... 

Kiedy wszedł doktór Siwiński, w wielkim, mro- 

cznym pokoju unosiły się gęste kłęby tytoniowego 

dymu. Mosbach raczył się właśnie szklaneczką kon- 

jaku. Wyglądał jak wcielenie błogości, 

— (Ciekawe, poco mnie wezwał? — zapytał sam 

siebie Siwiński, — Sprawa musi być poważna. Osta- 
tecznie, Mosbach wie przecież, że nie jestem już mło- 
dzikiem i mam wszelkie prawa do  poobiedniej 
drzemki! 

—Doktėr Siwiński nie był istotnie  młodzikiem. 

Wyglądał na lat sześćdziesiąt pięć, a liczył już sie- 
demdziesiąt. Nim przeszedł na emeryturę, był jed- 

nym z kierowników urzędu śledczego w Warszawie. 
Miał falujące siwe włosy i długie wąsy, zwisające 

z obu stron ust. Dopiero. niedawno opuścił czynną 
służbę w policji — ku niezadowoleniu przełożonych 
i nieopisanej radości przestępców wszelkiego autora- 

drżały przed 
spojrzeniem jego stalowych oczu. Dla człowieka tego 

świat przestępczy nie miał tajemnie. 

Mosbach wyświadczył niegdyś Siwińskiemu po- 
ważną przysługę. Od tego czasu ustaliło się między 

nimi coś w rodzaju przyjaznego stosunku. Nie dlate- 

go, żeby Siwiński uznawał Mosbacha za wyjątkowo   

udany egzemplarz ludzkiego gatunku! Bynajmniej! 

Stary wiedział dobrze, że poczciwy Juljusz Mosbach 

to wyjątkowo szczwana kanalja, daleko niebezpiecz- 

niejsza aniżeli większość kasiarzy czy nawet bandy- 

tów. Niemniej jednak był zdania, że w życiu prywat- 

nem jest bankier człowiekiem wyjątkowo dowcipnym 

i ujmującym, podobnie zresztą, jak wśród warszaw- 

skich mętów jest sporo dzielnych chłopaków — ma 

słę rozumieć, nie biorąc pod uwagę ich zawodu! 

Siwiński wypowiedział wojnę przestępcom: jaw- 

nym, podpadającym pod paragrafy kodeksu karnego, 

bankierzy nie wchodzili do jego resortu. Zapalił ha- 

wańskie cygaro, wysączył szklaneczkę konjaku i 

czekał. 

Pan domu obserwował go z ukosa. Tak, doktór 

był jedynym człowiekiem do tej sprawy. Posiada 

doskonałą znajomość rzeczy, a co ważniejsze, potrafi 

trzymać język za zębami. 

Bankier nacisnął guziczek i przed drzwiami, 

wiodącemi do bibljoteki zapaliły się czerwone świa- 

tełka. Byli teraz bezpieczni przed najściem z zew- 
nątrz. Dopóki Iśnił czerwony sygnał, nikt nie odwa- 
żył się przestąpić progu. : 

Teraz dopiero wstał i w milczeniu odsłonił sejf. 
Siwiński zerwał się z miejsca. Stare pomarszczo- 

ne ręce dotknęły przez chusteczkę pogiętych brze- 
gów płyty. AOC (D. ce n.).
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KSIĄŻĄTKO 
  

CASINO | 
  

WKROLCE 

Imponuj. obsada: Freddie Bartholomew, 

Spencer Tracy i Lionel Barrymore. 

BOHATEROWIE 
MORZA 

  

CASINO | 
T) 
TEMPLE w najnowszym na wspanialszym filmie po raz 

PASA.ERKA NA GAPĘ  Urozmaicony nadprogram. 
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HIRLEY 
pierwszy w egzotycznej roli jako 

Początek o godz. 4-ej. 
  

DGNISKO | 
Monument. film polski 

  

ТАНО 

  

iE BODATKI.  Pocz. sear 

    

Tabela 

lartara RadziwikÓwnm 
W roli tyt. Jadwiga Smosarska, w pozosł. r.: Zacharewicz, Pancewiczówna, Żelichowska   is. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

loterii 
1-szy dzień ciągnienia 4-e; klasy 39-ej Loterii Państw. 

11 Й ciągnienie 
Główne w;grane 

+ 50.000 zł.; 13325 54692 
1 10.000 zł, 32434 

7 5.000 zł.: 6376 
1189389 

2.000 zł.: 12332 33119 47842 

(49718 67764 93122 93220 108333 
1108875 109634 161126 162682 
l172383 182258 194835 
p 1.000 zŁ; 10797 16661 20910 
(47751 49529 55390 56390 57216 
|72769 70887 71935 71862 76396 
|82008 83074 90904 95453 100542 
103111 123092 126920 130524 
(136830 136439 150630 154622 
1161697 167249 175628. 179261 
"189558 

Wygrane po 200 zł. 
/ 892 442 1198 226 50 885 444 580 
91 766 86 97 2001 TT 106 214 314 
62 402 5 859 87 918 8374 419 4016 
23 109 12 220 311 17 487 99 582 
|B37 942 5820 442 782 976 86 97 6068 
1100 253 62 839 42 72 468 78 797 846 
[041 7267 429 668 88 49 903 90 
|8208 429 87 579 734 47 50 9078 129 
247 Ti 364 585 632 900 65 
_ 10024 807 12 510 95 768 962 76 
41014 24 157 499 580 81 638 89 988 
151 72 84 12030 70 324 74 600 782 864 
11305’1 92 97 123 266 588 14059 270 
1540 639 42 15005 169 224 Т5 489 
10775 811 16044 209 99 599 600 11 81 
(850 26 17202 87 777 872 918 18036 
„68 88 181 56 801 91 19026 86 287 
66 96 405 13 70 527 601 63 72 88 779 
98 806 937 62 90 

20157 292 305 603 82 702 21222 
480 631 884 22032 315 82 70 400 
533 682 23061 156 71 290 886 432 
530 682 973 24049 71 86 867 931 
62 25032 55 222 79 869 490 691 802 
57 26229 307 572 27145 200 2 505 
19 627 738 56 68 880 939 28011 223 
50 98 255 530 755 74 878 950 29030 
115 90 291 457 535 92 689 97 701 
20 73 908 94 

30052 102 23 245 865 718 880 
31019 181 381 481 598 637 77 82 944 
32036 601 822 26 88 83062 129 74 
278 838 475 651 64 820 84188 61 
246 94 822 411 637 961 85078 372 
453 559 768 93 942 60 86108 45 62 
268 534 707 13 990 87028 80 271 
427 407 562 640 T0 748 63 833 915 

38063 94 38116 33348 66 38412 
38776 99 89203 34 39336 39974 40178 
85 40376 40462 40717 70 41021 41161 
25 51 41125 51 61 41290 584 781 710 

823 913 42021 403 583 82 755 882 036! 
905 43075 85 80 43500 601 710 707 
870 67 35 918 44180 287 230 696 722 
45216 358 416 543 46 55 87 86 46081 
195 98 272 328 374 308 481 22 526 
®0 71 47098 48 137 183 246 211 363 
537 527 642 755 835 906 61 48116 

1 595 683 17 850 977 65 91 29 
49049 155 312 447 485 500 24 826 23 
967 18 17 903 50069 397 84 70 585 
696 705 701 788 899 910 5107 127 473 
587 633 62 52020 26 200 440 716 884 
58 72 993 53092 252 82 731 804 69 
948 54057 67 125 333 459 492 569 
692 75 738 971 33 55025 138 98 248 
305 62 414 576 812 975 56096 75 106 
33 287 385 640 787 17 77 988 33, 
57041 87 193 96 230 389 48 86 466 84| 
920 58143 392 427 548 60 631 61 132) 
885 944 59161 24 19 392 488 693 776 
988 60064 70 168 335 478 619 88 707| 

7828 94310 

  

  

16 947 24 61037 164 99 75 650 87 76 
709 948 62072 187 377 38 405 39 42 
596 954 63078 191 289 451 639 754 
64000 81 9 100 61 37 96 296 321 479 
615 788 953 91 65076 13 105 45 445 
606 746 11 37 66055 152 558 508 714 
819 928 67034 125 362 523 805 807 
906 35 7 74 68145 5 47 239 378 408 
15 72 82 686 952 69213 78 334 575 663 
743 819. . 

70043 146 254 879 527 862 69 905 
51 62 72 99 71128 326 681 87 994 
12142 44 45 202 96 879 73189 225 
413 550 654 65 732 37 919 34 74018 
96 264 404 32 46 94 511 42 683 
794 .826 75018 159 821 38 505 17 
719 862 912 

76033 244 621 32 705 43 937 89 
71030 34 252 54 91 376 411 16 38 565 
719 38 53 802 936 79100 29 223 92 450 
59 60 511 44 702 80116 26 214 60 84 
329 610 88 831 967 81455 93 98 5U4 
617 870 961 82017 54 62 224 388 461 
17 829 950 83053 116 83 210 395 735 
65 872 913 84109 201 464 594 662 66 
998 85179 325 432 637 878 86038 91 
98 395 639 57 72 934 78 87058 215 64 
11 328 49 426 682 770 982 95 88127 
67 71 231 487 607 19 767 89299 364 
489 507 90223 318 79 507 3032 751 56 
900 90 91056 517 60 862 92003 393 475 
520 827 93105 272 487 T84 898 950 
94034 284 303 51 485 533 35 930 35198 
257 94 06 365 742 95 989 96108 81 227 
56 334 606 838 97120 55 66 256 335 
62 477 741 83 984 98001 148 54 78 223 
638 99233 311 569 721 61 966 100008 
58 76 128 340 424 520 642 704 813 
908 31 10184 306 432 600 80 73 836 987 
98 102033 47 54 162 97 258 88 95 307 
26 489 574 193 811 947 74 102262 87 
698 709 79 809 104043 54 116232 402 
542 49 78 607 942 105132 209 360 544 
728 80 106045 93 276 449 50694 640 
65 767 835 922 107020 89 217 311 25 
91 644 91 987 98 108026 209 315 93 
413 45 682 109020 61 96 169 268 404 
522 84 619 759 867 961 110035 42 381 
572 84 601 801 51 97 111018 398 457 
84 593 655 719 980 112015 335 40 79 
402 533 60 83 612 875 910 59 314 
824 87 88 994 

114179 248 322 46 78 467 768 
81 115150 250 381 451 601 3 78 
738 59 845 116163 246 425 692 758 
803 916 94 117211 835 797 118062 
163 214 20 89 404 58 68 92 555 
606 769 119003 -131 202 837 444 
760 120073 391 937 48 121038 102 
17 86 366 533 637 877 122027 39 
96 211 310 37 400 52 805 977 
123062 267 302 535 71 729 124015 
43 138 408 95 527 59 606 27 858 
125019 303 564 717 44 848 77 959 
126032 138 207 37 17-340 48 84 
416 76 94 560 744 910 21 127193 
95 214 88 700 34 128017 98 131 
41 346 77 684 703 427 911 77 
129208 301 458 526 4029 850 86 
942 130004 104 29 35 511 27 88 
602 93 701 813 944 131050 223 328 
484 514 749 935 94 132036 310 
672 805 133030 99 117 222 340 62 
741 884 134138 75 218 492 935 
135168 300 89 570 84 531 708 38 
810: 973 74 186177 284 3877 176 508 
87 658 91 711 17 876 92 984 137062 
138232 48 654 80 99 704 843 78 
95 139029 45 79 344502 64 750 
867 140036 81 321 462 559 715 
141015 192 293 531 918 142223 304 
562 644 851 948 143007 325 46 663 
821 27 79 97 946 144091 263 85 
476 88 786 145021 54 107 267 880 
403 536 735 98 810 951 59 146377 
494 554 59 634 912 147433 84 575 
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Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Mickiewicza 1 

Klec, Niešwiež. Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejk: 

rzedstawiciele: 

  

   

„KURJER WILEŃSKI* 10. IX. 1937 

opracowanie. HELIOS | 

i VICTOR MAC-LAGLEN. 

Nad program: Atrakcje 

Premiera. Nowa edycja. Nowe 
fircydzieło, które 

jest dumą kinematografii 

W roli głów. Mfecaeiema Biećrici 
Reżys. Józefa STERNBERGA X 27 
  

POLSKIE FINO Wielki film, nagrodzony pucharem Mussoliniego na Międzyna- 
rodowej wystawie sztuki filmowej w Wenecji p. t. 

ŚWIATOWID | WYĘacd Kali gi ŚWIATOWID | Włądca Kalifornii 
W rol. główn: Niezrównany LUIS TRENKEK, urocza MARCELA ALBANI i słynny RUDOLF 
KLEIN-ROGGE. 

AAAAAAAMAAAAA AAAAAAAAAA4 

Handel i Przemysł 
YYTYYYYYTYYYTYVYYTYYYYVYVVV 

Teraz czas sadzić truskawki i byliny 
aaa mase Zamawiać drzewka Owocowe 

roleca ogrodnictwo W. WELER Wilno, Sa- 

    

dowa 8, tel. 10-57, Sz. MI. zapraszamy 
odwiedzać nasze szkółki. Cenniki wysyłamy 

bezpłatnie. 

  

NTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNI- 

  

a 

CZYCH — Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48, 

to twój najlepszy doradca fachowy. Przyj- 

niujemy zamówienia na drzewka owocowe. 
  

  

Największy wybór OBUWIA На pań, panów, 
zieci i młodzieży W. NOWICKI, Wilno, ul. 

ka 30. Pantofle ranne, gimnastyczne itd.    

AAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAA AS 

ROZNE 
YYYYTYYTYTYTYYYTYYYYTPYYYYYYYYYYYVY*TVYTYTYY 

ZGUBIONY w ostatnich dniach przez Da- 

ńską Leonardę zam. w Baranowiczach, 

g na 100 zł. wystawiony dła Kasy Bez-    
ol 

Film wielkich przeżyć i niezwykłych przygód. 

  

Nad program: atrakcje. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAA 

LEKARZE 
YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYY 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
wencryczne i kobiece, ul. Wiłeńska Nr. 54, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

DOKTOR MED. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 

Przyjmuje w gocz. 8—9, 12—1 i 4—7, 
Zamkowa 3 m. 9. 

    

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne ' moczopłciowe 

ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 
ой 8—1 1 ой 3—3$. 

    

AAAAAAAAAI AAAAAAAAAAAAAALAAA 

LOKALE 
TYYYYYYYYYYVYVVV WYYYYVYVYY 

POKÓJ słoneczny, umeblowany, z osoL- 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AA AA Aaa 

AKUSZERKI 
AEUS7ERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5-—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

    

AAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAA 

Kupno i sprzedaż 
VYVYYVVYVYVYVYY! 

SPRZEDAM nowy drewniany dom przy ul. 
Wileńskiej Nr. 70 wraz z p]acem wartości 
4.500 zł. w Baranowiczach. 

      

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASA AAA AAAAAAAA4 

POTRZEBNY nat chmiast szęwc na durch 
niłowane, skórzane i drewniane. Baranowi- 

cze, ul. Szeptyckiego 58. Skarżyński. 

Przetarg 
Urząd Cejny w Wilni: podaje do wia- 

domości, że w dniu 20 września 1937 r. o go- 
dzinie 10 odbędzie się na stacji towarowej 
w Wilnie, w magazynie Urzędu przetare nie 
wykupionych w terminie, zdepo owanycii 
przez podróżnych oraz skonfiskowanych na* 
stępujących towarów: przewodniki elektry= 
czne, kondensatory stałe, głośniki radiowe, 
skóry futrzane surowe, noże stalowe, nasio- 
na lnu, sisal, powrozy z sisalu i Inne, 

Towary niesprzedane w pierwszym termi- 

nie zostaną wystawione na pr etarg w dniu 
30 września 1937 r. 

Towary powyższe można osłądać ed da. 
15 września rb. w godz. 11—:4. 

  

poręcz 

  

procentowej w Baranowiczach z podpisami 

ieli Tadeusza Osła i Stanisławy Zaj- I 

cowej — unieważnia się . 

  

734 56 64 950 148211 310 17 404 
652 927 66 149024 81 500 663 97 
764 965 150047 61 228 45 458 68 
480 688 151000 149 409 46 49 87 
83 

152000 88 839 461 560 606 66 
729 40 55 961 153124 48 201 4 442 
580 744 73 847 154124 38 240 8 486 
582 606 88 880 922 155195 276 380. 
417 524 55 616 755 156001 40 112 
402 22 052 8 87 90 790 844 928 40, 
157230 306 T 450 948 76 158007 | 
110 207 396 491 608 66 72 732 41 
159048 125 488 667 848 52 67 89 
926 160361 627 67 785 863 936 77 | 
161052 848 63 92 684 63 788 55, 
162051 147 231 7 352 62 425 097! 
758 T7 163138 299 732 164205 428, 
818 41 905 165856 487 98 522 46 64 
706 7 804 929 52 166040 112 270 | 
762 844 92 167107 69 557 913 94 | 
168020 145 266 72 93 378 460 95 
548 685 91 850 5 911 169010 654 | 
716 958 76 170326 467 84 626 48) 
6 3783 962 171060 205 45 89 361 | 
452 762 844 79 172030 194 200 49 
60 884 9 410 657 173080 175 852! 
459 538 655 8 742 808 174098 109) 
212 304 506 615 708 48 815 014 
175000 144 518 627 745 834 919 49 
76117 49 202 58 587 608 23 830 

985 177048 228 343 560 688 84| 
11828 0346 408 48 53 589 615 68 
857 179089 280 97 308 443 508 788, 
180077 582 756 181296 418 182159 
299 834 428 584 710 024 34 51 86 
188097 127 201 311 844 62 79 
184189 289 924 185058 212 434 520 
81 617 49 797 186226 52 332 54 510 
88 620 51 846 78 990 3 187198 297 
349 491 34 514 708 52 884 960 
188256 320 632 758 880 189069 180 
469 655 783 821 . 

190019 38 286 92 544 65 709 920 
82 191042 211 341 54 152 642 72 
719 53 994 192101 27 540 879 
193105 210 95 399 956 194073 282 
380 429 64 671 743 97 804 $4 

Ill ciągnienie 
Wygrane po 200 zł. 

804 778 1245 834 878 2409 11 84 
627 3022 111 289 632 40 4004 18 99 
653 825 66 77 5180 886 729 58 66 
6179 410 22 7804 65 623 8212 869 
929 80 9216 808 12 87 606 721 10088 
98 815 952 11156 602 821 96 901 
12183 249 18288 14490 684 15184 37 
408 818 90 16323 39 410 62 748 86 
99 18102 378 660 19676 84 843 982 
20109 318 96 855 21006 292 608 68 
885 22183 84 317 418 84 571 981 
23348 620 94 779 883 24632 25270 
819 985 26507 757 65 871 929 27002 
43 546 28216 588 88 610 84 817 
29033 159 258 878 401 96 606 93 
30376 93 879 31047 345 400 686 74 
96 305 32536 649 805 38 33468 580 
641 56 909 84025 882 35054 511 781 
840 62 970 36564 885 57078 169 206 
89 427 83 581 685 830 38105 224 
39648 724 48 887 935 40086 41087 
259 620 81 793 969 42877 525 48345 
506 44171 382 6938 T88 859 904 
45128 318 632 814 46059 744 912 34 
47132 544 92 639 894 48089 352 693 
938 49178 202 357 64 95 938 50048 
378 571 90 51588 797 918 52215 358 
555 58188 91 666 726 72 816 54013 
873 55149 76 210 515 660 56148 288 
589 661 820 59 96 67000 508 708 
58084 121 269 413 542 47 59097 185 
44 258 455 83 861 82 905 60142 
57 332 596 641 77 941 61757 930 
62021 720 858 920 85 63264 542 
854 84 64048 54 359 406 505 602 48 
196 65189 444 98 514 789 811 906 
66005 472 652 799 67000 88 692 
68091 183 229 637 93 69118 336 
415 628 76055 74 668 71110 835 522 
842 85 72201 504 22 779 8887 1583 

14220 563 93 979 75022 186 979   

76056 165 363 756 77880 401 675 
724 18159 229 760 95 865 79004 266 
888 80086 840 48 426 74 81035 89 
328 97 409 624 861 82378 83572 656 
84180 403 504 647 79 85128 838 
86175 643 845 817007 22 367 404 625 
857 61 76 88061 65 208 530 69 918 
89460 772 957 90020 64 159 244 73 
792 91134 266 857 485 697 859 86 
972 92101 558 700 807 992 98336 
94039 451 611 912 95097 148 96224 
454 543 726 57 158 62 352 407 648 
934 98141 99 312 166 823 927 99286 

100507 11 689 806 51 954 101122 
824 967 84 102148 937 193158 502 948 
104071 262 564 788 105402 759 843 959 
106218 613 872 84 107182 319 570 699 
866 108155 357 893 109347 552 53 699 
805 110104 637 761 111699 869 955 71 
112097 251 345 54 661 83 842 113179 
304 612 744 922 114030 47 103 90 230 
398 411 90 749 115171 303 93 4495 507 
53 86 808 16 52 116000 446 117080 182 
546 675 701 925 118110 355 505 59 702 
30 78 111192 412 541 702 851 120392 
86 121407 522 122208 41 536 63 650 
781 929 92 123049 61 89 272 458 558 
699 789 124413 618 728 45 125039 70 
205 654 823 126054 219 778 814 127458 
819 901 9 128116 58 312 16 39 557 606 
793 844 129125 40 580 600 907 68 
130379 131038 434 651 707 25 806 
132184 232 61 717 41 820 133133 72 
312 492 612 835 88 134547 829 135039 
357 428 562 653 782 940 136307 24 749 
997 137405 621 827 69 138119 382 508 
49 642 814 20 67 922 73 139095 156 
546 614 58 92 839 58 140006 346 455 
515 721 80 95 898 141139 225 28 91 
432 814 44 142248 365 642 143100 232 
363 509 144089 199 322 520 633 756 
971 145182 447 146002 150 444 764 
810 147334 463 630 743 67 145480 
149107 29 618 44 150007 19 670 730 
820 151072 92 111 61 243 350 514 22 
36 47 152243 4481 645 153817 154352 
478 528 883 155191 15605 103 284 354 
412 636 778 908 157181 225 851 158351 
411 637 792 908 159027 269 474 526 59 
605 920 160034 273 574 921 161020 106 
77 631 922 162034 108 473 788 163129 
833 59 164091 445 810 960 165103 023 
35 166230 167022 891 168261 65 421 28 
90 169137 170258 525 657 765 916 
171469 530 172088 483 564 173138 218 
342 423 588 654 991 1740144 194 
175001 275 368 831 75 177070 97 
17358 93 437 179066 424 605 699 
180418 607 931, 181182 182383 423 521 
908 183896 972 184028 81 937 185717 
994 186722 933 88 187282 572 616 92 
706 63 9% 817 188059 515 49 91 785 
883 189505 52 73 760 190053 411 617 
875 191405 23 796 867 192038 124 417 
45 675 717 193362 774 818 962 194077 
100 202 416 580 660 800 82 904 95 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana zł. 20.000 
padła na nr. 168399 

30.000 zł. na nr. 27305 
15.000 zł. na nr. 150056 
10.000 zł. nr, 82614 
5.000 zł. na nr. nr. 81163 

123518 142654, 
2,000 zł. na nr. nr. 9125 24429 

29725 32674 37501 53027 70017 
99669 99777 105681 123976 160747 

183306 184346 
1.000 zł. na nr. nr. 8392 7677 

26188 27460 43326 43363 43711 48554 
50791 53358 57439 62966 69952 81044 
83584 88111 89073 89476 104634 
101731 119312 119429 125033 128994 
152011 152385 163464 167996 190662 

Wygrane po 200 zł. 
212 317 496 519 842 1511 626 59 

2067 700 83 3942 4120 656 5063 339 
716 6035 101 207 327 649 81 742 934 
7037 435 535 07 8386 9173 208 367 

1533 

nym wejściem. Ul. J. Jasińskiego 11 m. 8 
(wejście z zaułka Przejazdowego). 

  

  
334 484 13003 14168 366 458 15021 428 
579 620 81 891 902 16788 17087 160 
64 457 605 18259 867 19060 131 363 
883 20167 209 70 346 641 737 21288 
950 22299 28080 113 408 72 84 24189 
219 550 639 764 824 90 915 25132 
436 699 26809 970 27409 751 854 
28214 20 745 940 29059 239 469 

30143 204 24 630 85 31110 807 575 
650 32049 263 33815 34029 62 90 215 
311 607 968 35061 345 411 47 86 580 
621 766 975 36186 88 97 218 37181 
233 343 421 602 990 38223 635 942 
39164 335 504 789 015 40072 340 55 
550 743 802 98 003 43 52 41451 52 
532 601 67 812 42364 66 559 43182 
247 466 633 733 44160 62 348 45072 
696 826 46539 716 888 47149 461 832 
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508 TT1 > 
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402 627 835 57075 695 58068 127 262 
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69231 317 502 714 907 70150 309 814 
41 911 55 71133 231 83561 808 972 
72328 408 73491 635 819 88 984 74057 
110 328 411 526 75093 222 54 449 651 
837 76110 761 T7319 729 48 56 501 
556 78022 122 68 344 401 890 79109 
845 

80069 236 319 974 81145 48 206 17 
444 598 82208 345 47 577 8332 412 

607 61 812 84409 591 605 85074 101 
721 74 903 19 86154 244 88004 15 511 
89741 9i2 41 90039 229 94 382 802 

91171 440 695 977 92111 16 313 422 

537 760 948 93113 94056 319 910 95512 
45 77 96204 12 59 683 895 97052 121 
258 a 50 796 98064 204 562 73 
90228 56 500 733 

100121 648 101000 170 94 273 380 

96 471 102229 334 684 103413 104000 

98 145 50 218 54 419 650 935 105389 
412 T18 106604 894 107068 347 400 
93 552 656 900 108139 222 516 934 
109214 508 642 800 901 9 110062 266 

503 36 732 111286 315 470 914 112059 

221 Ti 94 744 113131 568 114303 419 

515 30 641 963 115098 419 566 866 

990 116057 353 896 117539 664 118024 
217 633 752 98 119017 20 61 619 708 

124414 055 121101 597 636 97 850 

122144 395 609 37 84 782 806 907 8 

123055 90 150 124161 853 99 125188 
351 TT 632 747 63 929 126229 415 580 

806 121224 441 536 11 605 20 845 

128673.992 129050 483 502 130369 

$14 131629 92 98 868 132000 275 

133159 317 36 500 958 134133 871 

916 135371 672 136406 550 905 137299 

414 545 718 889 138048 168 519 139265 

459 60 787 822 = 

140043 296 141230 926 142351 966 

80 143078 542 144441 72) 145085 401 

146318 718 14799 145 816 983 148554 

73 601 149004 36 114 42 504 045 — 

150506 24 721 36 911 90 151083 185 

247 97 358 T11 ; 

152006 128 230 471 531 153298 675 

134 61 154098 192 322 621 772 812 

155157 270 681 835 329 462 588 657, 

157763 813 83 158066 388 654 992 

159099 160113 620 745 161198 275 456 

162301 442 671 163443 164518 721 

165097 171 213 89 374 542 894 166157 

627 8T1 167314 455 600 978 155370 
304 889 963 426 733 70 170237 86 90 

171161 212 492 845 49 172569 618 35 

173090 296 829 174063 388 175200 447 

176148 289 339 42 460 70 177000 82 90 

172 235 768 178177 431 504 848 179139 
64 529 604 180171 617 181358 487 

182021 671 183051 58 79 825 184223 

411 573 649 185100 13 366 186563 71 

668 187201 6 670 86 188677 833 955 89 

189088 335 477 549 190087 437 631 770 

191339 91 559 626 57 749 192375 446 
193306 470 867 194013 140 42 281 433 

526 98 10502 656 152 11030 12136: 519 856 959 

  

   

Naczelnik Urzędu Selnego 
STEINHOF 

  

Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40, 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

ua wsi. w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2.50 

TEZ 3 с 

  

      

   

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 7. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 в 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i ta 

ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-ła! 

ł rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Admi 

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjną 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 

   
  

Redaktor odp.


