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Generalne zwyciestwo 
syjonistów 

Porażka czerwonej Hiszpanii przy- 
kra nespodzanka dlą Turcii, polemi- 

ki z nieobecnymi Włochami i Niem- 

cami, mie wyczerpują plonu zakoń- 

czonej przed paru dniami genewskej 
sesji L. N. 

Wiełee znamiennym i nader poży- 
teczmym jest duże zwycięstwo syjoni- 
stów w Genewie. Zanalizujmy kolej- 
no elementy tego zwycięstwa. 

Niewątpliwie największym  plu- 

sem palestyńskiej dyskusji genew- 
skiej jest niemał jednomyślny patro- 
nat Ligi nad żydowską siedzibą naro- 
dową. Protest kiłku państw arab- 
skieh wypadł słabo, zwłaszeza jeżeli 
zestawimy ten fakt z podziałem gło- 
sów w sprawie Hiszpanii i Turcji. 
Świat odniósł się przychylnie do idei 
palestyńskiej. Stwarza to nader wy- 

godną pozycję Anglii w stosunku do 
arabskiego świata. Nie matym trium- 

fem syjonistów było stanowisko Tur- 

*eji, jedynego państwa muzułmańskie- 
go nąprawdę militarnego. Jak wia- 

domo Turcja nie zgłos'ła sprzeciwu 
w sprawie palestyńskiej. 

Gieniem w tej powodzi blasków 
jest brak pośpiechu ze strony trady- 
cyjńie nie Śpieszących się Anglików. 
Jeżek jednak nie 'śpieszą z realizacją 
państwa palestyńskiego londyńscy 

przyjaciele prez. Weizmana, to tym 

bardziej nie uczyni tego administra- 

eja angielska w Palestynie. 

Pyzyrównałem już kiedyś tę ad- 

ministrację do opiekuna  nieletniej, 

bogatej krewnej, który pragnie ażeby 

krewniaczkę jaknajpóźniej uznano za 

pełnoletnią. Otóż dyplomacja polska, 

której sukurs przyczynił się znacznie 
do zwycięstwa syjonizmu, powinna 

czuwać, ażebv angielski oniekun 7a- 

rzął zdawać jaknaiprędzei agendv 
państwowe „nieletniej* w jego oczach 
уиойса tłóra ni fTawno skończyła 
tylko 5598 roczek życia. 

Zwłaszcza kentrola nad ruchem 
imigracyinym i bezpieczeństwa kra- 
ju powinny się iaknainredzej znaleźć 
w rękach syjonistów. Sejsmograf na- 

silenia antysemityzmu w różnych 
krajach Europy znowu niepokojąco 
daje znać o sobie. Jeżeli ciotka angiel 
ską „mia czas* to jej siostrzeńcy nie 
zanadto. 

Nie ulega wątpliwości, że okres 

czasu, jaki dzieli nas od grudniowego 
posiedzenia gonewskiego, a dalej od   

akceptacji przez rząd brytyjski całe- 
go projektu, nie powinien być zmar- 
nowany. Pisałem już nieraz, iż pań- 
stwo żydowskie może się tworzyć w 
sposób analogiczny do procesu two- 
rzenia się państwa polskiego. Polska 
Niepodległa nie przyszła na świat, 
jak coś gotowego. Cały szereg instytu- 
cyj militzrnych i pokojowych od O- 
lcandrów, aż do Syberii, Ameryki 
Północnej, Murmanu. Od Pol. Org. 
Wojskowej aż do szkolnictwa pow- 
szechnego. Od Harcerstwa, aż do Stu 
dium Uniwersyteckiego w Kijowie. 

Cały ten budulec znalazł się na miejs- 

cu budowy, jak tylko chwila nade- 

szła. 

Tym bardziej więć nieustająca 
ani na chwilę rozbudowa Palestyny, 
pozwala na budowę pózaterytorialną 
poszczególnych części organizmu pań 
stwa palestyńskiego. Oto chociażby 
budowa marynarki handlowej? 

Wczorajszy „Nasz Przegląd* po- 
daje np. następujące ciekawe dane, 
tyczące palestyńskiej Gdyni (port 
Tel Aviv). W miesiącach styczeń — 
lipiec rb. zarzuciło kotwicę w tym 
poreie 252 statki. Zapewne w tej li- 
czbie były już i statki żydowskie? 

  

МагупагКа смего światła korzysta ze ł   

statków budowanych nie tyłko u sie- 
bie w domu. 7 

Przychylny stosunek świata państw 
niepodległych, słarych i nowych, ty- 
siąeletnich i powojennych daje pra- 
wo do budowy Palestyny na awans, 
bez oczekiwania na formalności 
Bardzo być może, że pedantyzm An- 
glików chciałby na nie czekać, ale to 
pewne, że syjonizm i państwa sukce- 

syjne nie powinny się na to zgodzić. 
Interes tych państwo i interes syjo 

nizmu wymaga, ażeby życie młodej 
generacji żydowskiej na całym świe- 
cie, zostało ujęte w normalne ramy 
własnego państwa. Jest to niezmiernie 
ważne nie tylko z punktu widzenia 
Jej przyszłości we własnym państwie, 
ale i jej współżycia z młodzieżą in- 
nych narodów. 

: Kiedy rok temu pisałem o potrze- 
bie kontaktu ze syjonizmem i 0 wie- 
rze w jego sukcesy na Zachodzie, spo 
tykałem się niejednokrotnie ze scep- 
tycyzmem, zarówno wśród Polaków 
jak i wśród Żydów. Dziś moich opo- 
entów chyba już czas dostatecznie 
przekonał, kto miał słuszność? Na 
sceptycyzm nie ms więc już miejscą. 
Jest miejsce na wiarę A czyn!.. na 
ezyn zdecydowany i energiczny! 

= lecz. 

Obrady nad przyszłością Palestyny 
GENEWA, (PAT). Wczoraj przed 

południem obradowała m..in. 6 komi 
sja, zajmując się sprawą palestyńską. 
Na komisji tej zabrał również głos 
przedstawiciel W. Brytanii lord Gran 
borne, który zaproponował, by spra- 
wy sporne były rozpatrzone przez 
specjalną komisję, wysłaną do Pales 
tyny. 

Mówca podkreślił, że plan podzia 
łu Palestyny zalecany przez komisję 
królewską, zdaniem jego rządu jest 
najlepszym rozwiązaniem sytuacji. — 
Tylko podział pozwoli uzgodnić zobo 
wiązanie, wypływające z deklaracji 
Balfoura i z mandatu. 

Postanowienia rady wskazują rów 
nież, iż obecny mandat winien być ut 
rzymany aż do chwili wynalezienia 
ostatecznego rozwiązania tej sprawy i 
że rada jedynie upoważniła do rozpat 
rzenia tego zagadnienia i do przedsta 
wienia wyników tych badań Lidze 
Narodów, która nie będzie niczym 

Most im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 

  Rzut oka na nowozbudowany wspania 

go-Rydza na Wiśle we Włocławku, 

ty most imienia Marszałka Edward. 

kiórego uroczyste poświęcenie nas 

bołę dnia 25 września. 

a Śmigłe. 

łąpi w so.   

związana do chwili, gdy całe zagad- 
nienie ponownie będzie rozpatrzone 
przez radę. 

Niezwłocznie po złożeniu raportu 
przez specjalną komisję, która ma być 
wysłana do Palestyny rząd angielski 

zwróci się do rady. | 

Następnie przemawiał jeszcze przed 

stawiciel Francji Paul Boncour, zale 

cając ostrożność w powzięciu decyzji 

oraz szczegółowe przestudiowanie za 
gadnienia. Przedstawiciele Iranu į Ira 
ku przeciwstawiali się projektowi po 

działu Palestyny. 
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Pokazy obrony przeciwłotniczej w Berlinie 

  
Dwa fragmenty pokazu obrony przeciwlotniczej w Berlinie. U góry: „płonące 
gmachy” w dzielnicy urzędowej podczas ałaku lotniczego. U dołu: obrazek ż 

głównej ulicy Berlina po napadzie bombowym. 

Fłk. Kowalewski na audiencji 

u P. Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął dziś   po południu szefa sztabu Obozu Zje-   

dnoczenia Narodowego płk. Kowale- 
wskiego, 

  

Japończycy zajęli Pao-Ting-Fu 
2KIN, (Pat) Korespondent Re- 

nų donosi że według nieurzędo- 
wych wi adomości japońskich nadesz 
łych z frontu, Japończycy zajęli wie- 

co cały dzień na północ 
i na zachód od P30 Ting Fu i miała 
specjalnie zacie charakter w oko- 

licach dworca kolejowego, gdzie Chiń 
czycy ustawili liczne karabiny maszy 

nówe i bronili się do ostatniej możli- 

wości. 

Tysiące trupów na 
PAT). Korespondent Reu- 

tera zwiedził w Kantonie dzielnice, która 

w ciągu ostalnich 48 godzin narażone by 

ły na afaki samolotów japońskich. Stwier 

dza on, że widział całe ulice w dzielni. 

cach biedniejszych zamienione doszczęt- 

gia Wegry pO NYKUCHY bomb, i 

"Niektóre miejsca 39 wprost zawalone 

wielką ilością trupów ofiar bombardowa- 

nia. Tłumy kobiet oszalałych z przeraże- 

nia poszukują swoich najbliższych wśród 

rozszarpanych | straszliwie okaleczonych 

ciał ludzkich. Korespondent oblicza ilość 

zabiłych i rannych na tysiące. Dokładna 

ustalenie wysokości. ofiar wymagać bę- 

dzie całych dni, a może tygodni. W każ 

dym razie można stwierdzić napewno, że 

skutki nalotu japońskich samolotów na 

Kanton przewyższają © wiele liczbę za 

bitych w Nankinie, a nawet ilość ofiar 

krwawych nalotów sobotnich na Szanghaj. 

Obserwałorzy neutralni wyražają zdzi 

wienie z powodu bombardowania Kanta. 

KANTON, ( 

C
o
r
o
n
a
 

  

Po silnym przygotowaniu artyle- 
tyjskm, oddziały japońskie wtargnę- 
ły do zniszczonych gwałtownym 0$- 
niem okopów chińskich. W między- 
czasie prawe skrzydło wojsk japoń- 
skieh posunęło się szybko od strony 
Ma Czeng, gdze do tej chwili znajduje 
się niewielki garnizon chiński, całko 
wicie odcięty od głównych sił. 

Miasto Pao Ting Fu jest doóniosłym 
węzłem kołejowym na linii Pekin — 
Hankou. 

ulicach w Kantonie 
nu, podczas którego nie został uszkodzo 
ny ani jeden gmach rządowy ani żaden 
zakład wojskowy. Pierwotnie sądzono, że 
celem ataków lotniczych Japończyków by 
ła linia kolejówa Kanton — Hankau. 

KANTON, (PAT). — 10 japońskich sa 
molotów wczoraj rano  bombardowało 
Kanton. Większość bomb padła w chiń. 
sklej dzielnicy miasta. Szkody materialne 
są znaczne, ilość ofiar dotychczas nie 
jest ustalona. 

Hołd dla mikada żołnierzy 
Japońskich: 

SZANGHAJ, (PAT). — Żołnierze armii 
japońskiej, walczącej na froncie szanghaj 
skim, przerwali wczoraj o świcie ogień 1 
zwrócili swe twarze w kierunku pałacu 
cesarskiego w Tokio, oddając w len spo | 

jesiennego | sób hołd cesarzowi w dniu 
święła na cześć przodków cesarskich. Po 
10 minutach walkę podjęto ponownie, 

  
| 

Japończycy zniszczyli już 
287 samolotów chińskich 
TOKIO, (PAT). — Japońska admiralic 

ja wydała komunikat, który głosi, że od 
wybuchu incydentu japońsko-chińskiego, 
do dn. 22 bm. Japończycy strącili + znisz 
czyli 284 samoloty chińskie. Komunikat 
przyznaje, iż Japończycy stracili w tym sa 
mym czasie 31 samolotów. 

Czang-Kai-Szek opuścił 
Nankin 

TOKIO, (PAT). — Według informacyj 
z japońskich źródeł Czang-Kai-Szek wraz 
z rodziną oraz członkowie chińskiej racły 
wojennej udali się samolotem z Nankinu 
do Nan-Czangu. 

Belgia kandydatem 
na niestełe miejsce w R.L.N. 

GENEWA, (Pat). Do prezydium 
Zgromadzenia wpłynął wniosek, pod 
pisany przez delegatów kilku państw 
neutralnych, zgłaszający kandydatu- 
rę Belgii na miejsce niestałe w Ra- 
dzie Ligi Narodów, opróżnione przez 
Hiszpanię. 
BE USE TASTE SIT TY чаа 

Uredziła 9-ro dzieci 
w ciągu 20 di 

PARYŻ, (PAT). — Havas donosi z Kar 
łageny, iż żona urzędnika tamtejszego 
arsenału wojskowego, która w okresie 
między 4 a 14 września powiła 7 dzieci, 
wydała w dniu wczorajszym na świat jesz 
cze dwoje dzieci. Przy życiu pozosłała 
jednak tylko dwoje dziec



2 | „s ORJER WILEŃSKI* 24.1X 1937 r. 

Zaginął następca gen. Kutiepowa 
PARYŻ, (PAT). — Przyjaciele gen. Mil 

lera, następcy gen. Kuliepowa na stano- 
w*sku przewodniczącego związku b. kom 
batantów rosyjskich, zawiadeznili policję, 
iż generał zniknął od wczoraj w południe. 
Generał posiadał swe biuro przy ul. Co 
lisee. Zniknięcie jego przypomina znik- 
nięcie gan. Kuiiepowa w styczniu 1934 r. 

PARYŻ, (PAT). Dyrekcja policji śled 
czej ofrzymała o godz. 3 w nocy zawia 
domienie od gen. Pawła Kussońskiego, 
sekrelarza generalnego związku b. kom 
batantów rosyjskich, że gen. Mille: opuż 
cił swe mieszkanie przy ulicy Jean Bapti 
ste Clement w Boulogne Sur Seine w śro 
dę ok. godz. 12 m. 10 i dotychczas nie 
powrócH. Przed wyjściem gen. Miller po 
zostawił na swym biurku list, adresowany 
do Kussońskiego fej freści: 

„Mam dziś o godz. 12-30 spotkanie 
z gen. Skcblinem na roku ulic Jasmins I 
Rafiet. Ma on póiść ze mną na spofka 
nie z oficerem niemieckim i aftache waj 
skowym w jednym z ksajów sąsiednich 
Stromannem i Wemerem. Werner iest a. 
diutanfem w ambasadzie tuiejszej. Obaj 
oni mówią dobrze po rosyjsku. Spotkanie 
ma nastąpić z iniciatywy gen. Skoblina. 
Być może, są fo członkowie Gestapo. Na 
ten wypadek pozosławiam tę wiado- 
mość”. : 

W związku z tym listem gen. Kussoń- 
ski postanowił zwołać zebranie członków 
związku b. kombatantów rosyjskich w 
późnych godzinach popołudniowych. — 
Gen. Skoblin przybył 1a zebranie I oświa 
dczył, IŁ nie miał żadnego spotkania z 
Milierem. Dyskusja na zebraniu frwała do | 

godz. 2 w nocy. Tymczasem zniknął gen. 
S$kcoblin. Te dsugie zniknięcie podane zos 
słało do wiadomości policji śledczej, któ 
”а rozpoczęła poszukiwania, zawiadamia 
jąc wszystkie posterunki graniczne i polic 
ję prowincjonalną. Wszystko, co dofych 
czas wiadomo, w tej sprawie, to fo, że 
obaj generałowie nie zjawili się w swoich 
mieszkaniach. 

  
' 
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PARYŻ, (PATj. — Gen. Miller, który 

w fajemniczych okolicznościach zaginął 
w dniu wczorajszym, młeszka* od frzech 
fet w Boulogne Sur Seine z żoną i córką, 
panią Czekan oraz jej synem Iwanem. 

Pani Czekan, która dzisiaj rano zgodzi 
ła się udzielić pewnych informacyj kores 
pondentowi Havasa, oświadczyła, iż nie 
ma żadnych wiadomości o swym ojcu ed 
wczoraj od godz. 9 rano, kiedy generał 
udał się do słedziby stowarzyszenia, kió 
rego był prezesem od czasu zaginięcia 
gen. Kufiepowa. Gen. Miller nigdy nie 
wracał do domu na obiad, ale jeżeli wie 
czorem musiał pozosiać w Paryżu, zaw- 

sze telefonował do domu, by uspoko:ć 
rodzinę. P. Czekan dodała, że dawniej 
generałowi fowarzyszył zawsze adiutant, 
ale już od trzech lat zaniechano tej ost- 
rotności, którą generał uważał za zbyte- 
<zną. 

Wczoraj wieczorem — 

KI nika Weunetrzna 
U. S. B. na Antokolu 

po remoncie wznawia przyjęcia chorych 
z dn. 28 września. 

Poradnia dla przychodzących chorych 
czynna od godz. 9—11 

powiedziała 

  

  

  

   
Wyłączne przedstawicielstwo 

„DAPO“ (Petzoida) 

SKŁAD FOK (KOTIK) 

"„LAFOURRURE“ 

pani Czekan — o godz. 20 kiedy nieo- 
becność generała zaczęła niepokoić mat 
kę, posianowiła zatelefonować do jedne 
go z przyjaciół ojca. O godz. 23 zaalar 
mowaliśmy policję. Tak wyglądają fakty. 

Pani Czekan oświadczyła, iż ojciec je] 
nigdy nie otrzymywał w domu żadnych 
listów z pogróżkami. Zresztą cała kores 
pondencja na jego nazwisko była kiero 
wana do biura, które znajdowało się w 
Paryżu. 

Generał — powiedziała p. Czekan — 
miał niewątpliwie wrogów politycznych, 
ale nigdy o nich nie mówił. 

Żona generała, na którą zniknięcie 
męża uczyniło straszne wrażenie, od wczo 
raj wieczorem jest niezdrowa |! nie opusz 
cza łóżka. 

7-tara > Denikinem 
PARYŽ, (PATJ. — Z nowych eleman 

tów, wniesionych do dochodzenia prowa 
dzonego w zwiazku z tajemniczym znik 
nięciem gen. Millera, zasługuje na uwagę 
łeden szczegół, który może posiadać zna | 

czenie dla dalszego biegu śledztwa. 
Gdy gen. Miller obją! po gen. Kutie 

powie stanowisko prezesa związku b. kom 
batantów rosyjskich, główni współpracow 
nicy gen. Kutlepowa z ks. Trubeckim I 
płk. Zajcewem na czele odsunęli się od 
gen. Millera, zbliżając się równocześnie 
do grupy skupionej wokół gen. Denikina. 

Między gen. Denikinem a gen. Mille 
rem istniała poważna niecheć tak, iż nie 
widywali się oni ze sobą od siedmiu lat. 
Pojednanie nastąpiło w ostatnią niedzielę 
w' czasie śniadania wydanego w lokalu 
stowarzyszenia b. uczestników walk na 
Gallipoli. Podobno jednym z twórców te 
go pojednania był gen. Skomlin. 

Te szczegóły wzbudziły zainteresowa 
nie w Paryżu, gdyż mogą one wskazy- 
wać na to, że falemnicza sprawa zniknię 
cia gen. Millera jest wynikiem wewnetrz- 
nych rozgrywek w łonie em'gracji rosyj 
skiej, aczkolwiek prasa prawicowa, która 
przypomina porwanie gen. Kufiepowa, 
twierdzi, Iż obecna sprawa jest dziełem 
agentów G. P. U. 

  
Mussolini składa wizytę 

w charakterze twórcy faszyzmu 
MONACHIUM, (Pat). Minister Wa 

gner przyjął wczoraj dziennikarzy 
niemieckich i zagranicznych wobec 
których oświadczył, że Mussolini zło- 
ży wizytę Hitlerowi w Monachium w 
charakterze założycieła i przywódcy 
partii faszystowskiej. Oto dlaczego 

partia narodowo-socjalistyczna  zaj- 
muje się organizacją manifestacyj w 
Monachium. Z tej okazjj stolica sztuki 
niemieckiej otrzyma wygląd galowy, 
aby godnie uczcić gościa kanelerza. 

Minister Wagner podał następnie, 
že kanclerz na czele wszystkich przy 

'wódeów partii powiła Mussoliniego 
w sobotę na dworcu. Spotkanie dwóch 
mężów stanu dowodzi również żelaz- 

| nej woli obu narodów zwalczania nie 
| usłannego, zagrażającego Europie 
niebezpieczeństwa bolszewiekiego. 

  

Mussolini i Hitler spełnili w krwa 
į wych okopach wojny śwatowej swój 
obowiązek żołnierski. Tacy mężowie 
stanu nie chcą więcej wojny, lecz po 
koju, a ich narody mają tylko jedno 
pragnienie, a mianowicie: żyć w po- 
koju i pracować dla swego dobrobytu. 

Uczestnicy nieudanero porwania łodzi 
podwodnej w Brest 

PARYŻ, (PAT). — Dyrektor służby bez 
pieczeńsiwa udzielił wczoraj prasie kilku 
informacyj na temai sprawy napaści na 

hiszpańską łódź podwodną w Breście I 
innych, związanych z fym afer, zaznacza 
jąc, IŁ dochodzenie pozwoliło ustalić, że 
nazwisko mir. Troncoso nie jest prawdzi 
we. Posiikował się on nim od chwili gdy 
działalność jego zwróciła uwagę francu 
skich władz granicznych. Śledztwo ujaw 
niło, że tajemnicza fa osoba zamieszkała 
w Breście w hotelu w dn. 14 września 
pod nazwiskiem Suprella. Na temat jego 
działalności pewne szczegóły będą poda 
ne luiro do wiadomości prasy. 

Proces ferorystów, który rozpoczyna 
się dziś w Ceref, oświefli zapewne dzia 
łalność terorystów zagranicznych we Fran 
cji. Wydaje się, IŁ zamachy w Cerbere 
t Taussus pad wzaledem technicznym są 
podobne. Nie ustalono jednak, by spraw 
cy zamachów na ulicy Pzesbourą w Pary 
żu, należeli do tej samej organizacji. 

PARYŻ, (PAT). — Władzom bezpie- 
czeństwa udało sie usfalić prawdziwą iden 
tyczność majora Troncoso, dowódcy od- 
cinka granicy na północy Hiszpanii. Peł. 
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takiego problemu, takiej fabuły 
nawet kinematografia światowa 
nam nie dała...   

Następny program: 

STĘPOWSKI, 
BARSZCZEWSKA, 

ZACHAREWICZ | in. 
twórcy obrazu, stwarzającego temat 

na całe życie 

ZNACHOR 
w-g Dołęgi-Mostowicza 

Przedsprzedaż biletów 
w cukierniach KK. Szterala: 

Sztral* i przy ul. Wielkiej 2 

Temat jakiego jeszcze nie było... 

  

ne jego nazwisko brzmi Troncoso y Sag- 
rada, urodzony 12 listopada 1895 roku w 
Pampelunie. Oskarżony pofwierdził te da 
ne, zastrzecając się jednak, że ma prawo 
do używania fytułu hrabiego, co zreszią 
pofwierdziły pewne koła arystokratyczne, 
zamieszkujące w Paryżu. : 

Władzom bezpieczeństwa udało slę w 
związku z tą sprawą uzyskać nowe szcze 
gółv, stwierdzałace, że dowódca łodzi 
podwodnej „C 4”, stolącei na kotwicy w 
Bordeaux przeszedł na stronę powstań 

ców pod wpływem swej siostry panny 
Las Horas która przybyła specjalnie w 
fvm celu z St. Sebastian, wysłana przez 
majora Troncoso. 

BORDEAUX, (PAT|. — Troncoso opuś 
©# Ваюппе wczoraj w nocv I przvbvł da 
Bordeaux o godz. 4.50. Odprowadzony 
on został do snecialneno komisariatu na 
dworcu w Bordeaux, gdzie oczekiwał na 
pociąg. który go przywiózł do Brest o 
godz. 6.20. 

Towarzyszyli mu olicer żandarmerił I 
dwa! fmkcjonarlusze policji specjalnej w 
Hendaye. 

PARYŻ. (PATI. — Szofer majora Tron 
coso Parella został aresztowany w chwili 
przybycia do Brestu. N 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do- 
nesi: ministerstwo spraw zagranicz- 

nych zdołało nawiązać kontakt z kon 
sulem franenskim w Ma!adze Des- 
martinem, który został uwięziony 
przez władze powstańcze. Desmarti- 
nowi nakszano nicopuszczanie bu- 
dynku konsulatu, nie podając żad- 
nych przyczyn tego zarządzenia. RIiż 
szych szezegółów w tej sprawie udzie 
lić będzie można dopiero pa przesła- 
niu demarche protestacyjnej rządu 

Z Rady Mie'skiej 
Po dłuższej przerwie spowodowa- 

nej feriami letnimi, odbyło się wczo- 
raj pierwsze powakacyjne posiedze- 
nie Rady Miejskiej. 

Porządek dzienny nie zawierał 
specjalnie ciekawych punktów i do- 
piero końcowy punkt porządku dzien 
nego — sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej oraz sprawozda- 
nie tejże Komisji z dokonanej rewi- 
zji z wykonania budżetu za rok 1935 
—1936 wywołały bardzo ożywioną i 
namiętną dyskusję. Posiedzenie prze 
ciągnęło się do późna i dlatego szcze- 
gółowe sprawozdanie z przebiegu po- 
siedzenia odkładamy do naslępnego 
numeru.     

Marszałkowa Piłsudska 
weźmie udział 

w uroczystościach w Zułowie 
WARSZAWA, (PAT). — Pani Marszał 

kowa Piłsudska przyjęła prezydium odbu 
dowy komitetu Zułowa Zw. Rezerwistów 
w osob.: min. Zyndram-Kościałkowskiego 
gen. Berbeckiego i prof. Bujwida, które 
zaprosiło P. Marszałkową na uroczysto- 
ści, związane z zakończeniem pierwszego 
ełapu odbudowy Zułowa, w dniu 10 paż 
dziernika rb. 

Pani Marszałkowa Piłsudska przyobie 
cała swoje przybycie. 

Niemcy nie wezma uu-.„łu 
w komitecie 23-ch 

GENEWA, (Pat). Sekretarza ge- 
neralnego Ligi Narodów Avenole od- 
wiedził dziś generalny konsul niemiec 
ki Kraul, oświadczając w imieniu rzą 
du Rzeszy, że Niemcy nie skorzystają 
z zaproszenia i nie wezmą udziału w 
obradach komitetu 23, do którego zó 
stął odesłany apel Chin do Ligi Na- 
rodów. 

Odżyweją tratycia dawnego 
Rr vė Włoszech 

RZYM, (PAT). — '2000-na roczn'ca u- 
rodzin cezarza Augusta obchodzona tu 
jest jako święto narodowe. Całe miasto 
przybrane jest szłandarami 1 urzedy pub 
liczne są nieczynne. O godz. 10 Musse 
lini dokonał inauguracji wystawy, będą 
cej przeglądem historii rzymskiej i stwier 

dzającej łączność między cesarstwem 
rzymskim a epoką faszystowską 

Prof. Nowowiejski pisra symfonie 
pośstęcorą nnsyc'y B sławłagtie* 

WARSZAWA, (PAT). — Na zaprosza 

nie Dyr. Nacz. Lasów Państwowych z in' 

cjaływy prof. dr. T. Vetulaniego w Biała 

wieży bawi łam obecnie znany kompozy 

tor prof. Feliks Nowowiejski z Poznan'a. 

kłóry zamierza poświęcić puszczy Biało   
  

wieskiej większy ułwór symfoniczny. 

Powstańcy uwięzili 
Konsula francuskiego 

francuskiego do władz w Salamance. 
Jak się zdaje władze powstańcze wy- 
dały to zarządzenie jako represję za 
aresztowanie mjr. Troneosa. W tutej 
szych kołach dyplomatycznych krok 
ten uważany jest za niedopuszczalny 
i sprzeczny z prawem międzynarodo- 
wym, ponieważ mjr. Troncosa nie peł 
nił żadnej misji oficjalnej we Fran- 
cji. 

Franco domaga się swoich 

konsulatów w Anglii" 
SALAMANKA, (PAT). — Tutejsze kola 

dobrze poinformowane poiwierdzają wia 

domość o wysłaniu przez generała Fran 
co do rządu brytyjskiego noty, domagaią 
cej się uznania konsulatów rządu powsłań 
czego w Anglii. 

Nofa ta stwierdza, że Hiszpanie należą 
cy do obozu narodowego pozbawieni są 
w Anglii nietylko ochrony konsularnej, 
lecz także możności zporządzania legal 
nych aktów i kontraktów, ponieważ n.e 
mogą w tym celu zwracać się do konsula 
łów rządu w Walencji. Nota podkreśla w 
dalszym ciągu, że w Santander, Sł. Seba 
sfian i Sevilli pełnią swe funkcje oficjal 
nie konsulowie brytyjscy, skułkiem czego 
rząd powsłańczy uważa się za“ uprawn'o 
nego do żądania uznania swych konsulów 
na zasadzie wzajemności. 

Okrycia damskie 

Spūdūlcė: + 46. 8: , 3 

Kapelusze filcowe „ - » » » 5 

Palła „Lodenn=+ ost 

Paita „Demi* . 

Garnitury sportowe „ 

G»rnitury spacer. 

Wełny sukniowe 120 cm. » » * 

Wełny okryciowe 140 cm. . , 
polecają w *użym w'borze modnych kolorów 

Biecia JĄBŁKOWSCY 
Maganyn adowołornyc klązskku 
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Powody ustąp'enia 
z PAL-u Restworow- 

skiego 
„Głos Narodu" pedaje w liście da 

redakcji powody demonstracyjnego u 
stąpienia K. H. Rostworowskiego + 
PAL-u, Przytaczamy ten list: 

Szanowny Panie Redakforzel 
Proszę uprzejmie o umieszczenie w 

Pańskim poczytnym piśmie następującego 
oświadczenia: 

Dnia 26 czerwca 1937 wysłałem "sł 
do Prezydium Polskiej Akadarniil Łiłeratu. 
ry z zapyianiem, jakie stanowisko 'zam'e 
rza zająć wobec wysłąpienia P. Prėze:a 
W. Sieroszewskiego w sprawie  załargu 
wawelskiego. 

Dnia 5 lipca 1937 otrzymałem odpo- 
wiedź, iż zdaniem Prezydium P. Prezes 
W. Sieroszewki zabierał głos jako czło- 
wiek prywatny, nie zaś jako prezes PAL. 

Dnia 6 lipca 1937 postawiłem listow- 
nie wniosek, aby na najbliższym posie- 

dzeniu P. A. L. wyrazić votum niaufnošci 
P. Prezesowi Sieroszewskiemu, 2 pawodu 

skandaliczneį formy jego wystapiania ми 

powyżej wymienionej sprawie. osak 
ten uzasadnilem twierdzeniem, że god- 
ność prezesa P. A. L. zobowiązuje zaw- 

sze i wszędzie, gdyż piastujacy j4 tėra! 
uchodzi powszechnie za wysoki adłoryłet, 
nie tylko gdy wysłępuje z ramienia Aka 
demii, wobec czego powinien ważyć każ 

de słowo, ilekroć zabiera głos publicznie. 
Dnia 18 września (po' upływie fervi) 

na posiedzeniu plenarnym Polska Akade 
mia Liłeratury przeszła jednogłośnie do 
porządku dziennego nad moim 'wnios- 
kiem, dając tym dowód, że Panowie Ko 
ledzy są jednogłośnie przeciwnego niż 
ja zdania. 

Ponieważ ło stanowisko może w przy 

szłości narazić mnie na konfliki z moim 
sumieniem i zmusić albo do poniżalącega 

milczenia, ałbo do ałośnych protestów, 
niezgodnych z .zasadą obowiązującego 
koleżeństwa, przeto nie chcac być ani 
fałszywym brałem, ani mąciwoda. złoży- 
łem zaszczvina aodność członka Polskiej 

Akademii Literatury. 
Kraków, 21 września 1937. 

K. H. Rostworowski. 
WERSET TRZE TEST TO" WTOERZE 

Kronika telenraf'czna 
— Samolot na 40 pasażerów. W: zakła 

dach Junkersa w Dessau wykończono osia 
tnio samolot komunikacyjny typu „Ju 90”, 
wawierający pomieszczenie dla 40 pasaże 
rów. Samolot łen ma szybkość zwykłą 
350 km/godz. i najwyższą 430 km/godz. 
Nowy olbrzym powietrzny ma 26 mir. dłu 

   

gości i 35 rozpiętości i odznacza się niez 
wykle komfortowym urządzeniem wew- 

nęfrznym. 

— Porwali lekarza, by ich leczył. — 
W gminie Chinteni kolo Kluza w Rumu 
nii panująca od 2 tygodni epidemia tylu 
su pociągnęła za sobą wiełe śmiertelnych * 

wypadków. Zrozpaczeni mieszkańcy, nie 

mając na miejscu żadnej pomocy lekar- 

skiej, udali się do szpitala chorób zakaź 
nych w Kluzu i próbowali siłą uprowadzić 
tamtejszego lekarza. Dopiero policja zdo 
łała uwolnić porwanego. 

— W Konsiancy wybuchła epidemia 
szkarlatyny. Dotychczas zanołowano 79 
wypadków. Wszystkie szkoły zostały zam 

knięte. 

— W kopalni „Safum” zasypani zos 
słali 3 górnicy, z których dwóch,. Julian 

Maj i Wincenty Tomeczek ponieśli. śmierć 

na miejscu frzeci zaś odniósł ciężk'e 05 
rażenia. 

— W San Francisco wybuchł olbrzymi 
pożar w składach benzyny Standard Oil | 
Company. Spłonęło przeszło 80 tysięcy 
galonów benzyny i oleju. Pożar opana 
wano dopiero po pięciogodzinnych wys'ł 
kach wszystkich oddziałów straży ognia 
wej. Strały są stosunkowo nieznaczne, bo 
sięgają zaledwie stu tysięcy dalarów. 
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Stan III, Žydzi, bezrobotni, 
reforma rolna i sprawa litewska 

(imóeresującyfśragment z przemówienia p. Tomasza Zana 
ma zjedzie 

Weńdycją naszą jest, że prawie 
wcalė nie mamy t. zw. stanu III, miesz 
czaństwa — mówiąc jaśniej chrześ- 
cijaw, prowadzących przemysł i han- 
del. 

Większość wielkich _ zakładów 
przemysłowych jest w rękach kapita 
in zagranicznego, albo krajowego nie 
chrześeijańskiego. Większy handel i 
drobny przeważnie w żydowskim rę 
hu i dopiero w ostatnich latach prze 
stańśmy się jak gdyby wstydzić 

i biorą się chrześcijanie do otworze 
ua sklepów po wsiach i miastecz: 
kaek. 

Musimy całą siłą poprzeć te chrześ. 
cijańskie placówki, by im dać moż- 
ność rozrastania się i krzepnięcia — 
mnuisiaaqy masowo kierować do handiu 
ludność przeludnionej wsi i stopnio- 
wo oraz systematycznie wypychać 
cłement nicchrześcijański z życia gos 
podarezego. 

To będzie jednym z najgłówniej- 
szych zadań Obozu. 

Nie laską i kastetem musiniy zwał 
ać Żydów, bo to do niczego nie do- 

prowadzi, a systematycznym opano- 
waniem handlu, popieraniem chrześ 

cijańskich sklepów — no i ułalwia- 
niem emigracji żydowskiej do Pales- 
tyny, Madagaskaru, czy gdziekolwiek 
Łądź... Ale tu ostrzeżenie jedno skie- 
ruję do panów, którzy już dziś han- 
dlowe placówki prowadzą. 5 

My nie możemy premiować was 

        

za chrystianizm i kupować u was, 
gdybyście mieli sprzedawać drożcj: 
polski rolnik czy robotnik za biedny 
jest, by przepłacać za towar codzien- 
1.ej potrzeby. 

Wasza sprawa, by towar był dob- 

ry. waga akuratna i cena nie wyższa 
—niź w każdym innym sklepie My 
zaś, wświadomieni rolnicy, dołożymy 
wszelkieh starań, by poprzeć spół- 
dziekaie i sklepy chrześcijańskie. 

Państwo jest za biedne, by dsė 
chleb rzeszom bezrobotnych. — Pań. 
siwo musi tolerować rozrost kapita- 
łów zagranicznych w przemyśle — 
to ożywia życie gospodarcze i daje 
praeę setkom rąk robotniczych 

Ale Państwo musi przyjść z po- 
mocą bezrobotnym na przeludnionej 

wsi — t. j. dzieciom małorolnych i 
mieszkańcom miasteczek,  któczv 
cheą wziąć się do handlu i drobnexo 
przemysłu, a nie mają na to środków 

Przyjść musi z pomocą przez u: 
dziełanie kredytów i pożyczek, a 
przejdzie lat КИКа — stworzymy no»- 
we kadry polskiego mieszczaństwa. 
które zawsze było ofiarne dla Polski 
i wydało takich hohaterów, jak Ki. 
liński. Kołłątaj i inni. 

Gruba większość obywateli Rzeczy- 
pospołitej, to są rolnicy — duzi, śred- 
uj, mali, dzierżawcy i w ogóle — kto 
by wszystkie kategorie wyliczył. Nie- 
stety, mie umieją się zrzeszyć, nie u- 
mieją stworzyč jednolitego frontu, 
by swoich bronić praw i interesów, 

na tyeh milionowych rzeszach gra- 
sują bandy agitatorów, chcąc: wzbu 
dzić niechęć, niezadowolenie, czy zaz 
<rość mniejszego do większego — 
bezrolnego do malorolnego i t. d. 

Cheą wszcząć nienawiść i rozdmu 
thać wałkę kłas w rolnictwie. 

Ca do mnie, to twierdzę, że dwóch 

  

! 
! 

! 
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sąsiadów rolników, bez różnicy, czy 
ma jeden więcej, a drugi mniej ha 
ziemi—zawsze znajdą wspólną płasz 
tzyznę porozumienia, nim ten trzeci 
nie przyjdzie — ten co wcale ziemi 
nie ma i ich na siebie nie naszczuje i 
nie pokłóci. 

Sprawa agrarna nie jest u nas roz 
wiązana i dużo, dużo wody upłynie 
nim dojdziemy do jakiegoś względ- 
nie sprawiedliwego i pożytecznego 
Gla całego organizmu państwowego 
stadium. 

Fakt, że reforma rolna musi u 
nas przejść — ale nie reforma doktry 
ucrska i demagogiczna, na której od- 
kuwają się jakieś partie, czy zrzesze- 
Lia — a reforma według płanu z 

/zględnieniem najpierwszej sprawy 
—obronności Państwa. Po wtóre za- 
chowania polskiego stanu posiadania. 

   u 

Panowie, dość dzielić rolników na 
dużych i małych — trzeba dziś już 
dzielić na złych i dobrych. Jest dużo 
niajątków źle zagospodarowanych, 2 
zaległościami podatkowymi, zapasz- 
nikami, będących w niepolskich rę- 
kach i t. d. — od tych zaczynać trze- 
ha,a nie od tych warsztatów, które 
zapełniają regularnie kasy Urzędów 
Skarbowych — dają pracę ludziom, 
no i produkują tyle, że można z nad: 
wyżek karmić wojsko nasze i ludność 
miast. 

Ziemuę trzeba znów dać tym, ma- 

torohiym, którzy pouafą ją należycie 
cenić, obrabiać i nie į cžalują wlas- 
перо potu dla podviesienia jej wy- 
dz jności. 

Zapytam komu ro0zdana zostałą 
ziomia » szeregu o zonyża ma 
jatków prywatnych i domen państ. 
wowych—zastrzegam się, że nie mó. 
wię o osadn. wojskowych — oni na 
polu walki szablą sobi: wyrąbal pra- 
wo do ziemi — oni nie żałowali swej 
krwi i potu, a za to destali działki, 
ba których nieraz 'udziż wegetować 
muszą. — Ale z osadnictwa cywilnego 
często dostawali działki -- ludze. nie 
wspólnego z ziemią nie mający, jak 
np. urzędnicy kolejowi, ludzie, któ 
rzy w czasie wojny ukrywali się od 
wojska. albo rols'cy, których dziec; 
nie umieją i nie ctcą umieć mówić 
po polsku. 

Wtenczas, gdy niejeden z Krzyżem 
'Walecznych, czy Medalem Niepodleg 
tości na piersi — został pominięty.— 
Czy tak być powinno? — nie! — po 
stokroć nie! 

    

    

  

Dużo ziemi poszło w niepowołane 
ręce — dziś ziemi zostało już mało. 
Wszystkiego się nie da sparcelować. 
A o wiele więcej byłoby amatorów, 

niż jest wolnej ziemi. Średnie warsz-   

Święcianach 22 b. rm.) 
taty są też potrzebne, gdyż małe gos- 
podarstwa co wyprodukują ze zboża, 
lo muszą rodzinie i inwentarzowi 
skarmić. I teraz dbać trzeba, by zie- 
mia, która na reformę agrarną pój- 
dzie znów się nie zmarnowała i — 
w dobre ręce, dobrych rolników tra- 
а. 

Tego musimy pilnować, by nas nie 
przeklęły następne pokolenia! 

Ludność wsi się powiększa z roku 
na rok, a ziemi nie przybywa: dzielą 
imiędzy rodzeństwo wsie, dzielą za- 
ścianki, przez co dochodzi się już do 
lak małych działek, że nie mogą one 
wykarmić nawet własnej rodziny. 

Otóż musimy położyć kres temu 
dalszemu rozdrabnianiu ziemi i tu 
musi z pomocą przyjść Państwo. Naj- 
mniejsza działka ——- nie powinna w 
naszych warunkach być mniejsza niż 
5 ha. Gdy taką działkę jednemu z dzie 
ci przekaże ojciec, resztę rodzeństwa 
powinien spłacić nowy właściciel, a 
Państwo musi mu w tym pomóc przez 
udzielenie odpowiednich kredytów 
га spłaty rodzinne, 

Niech idzie reszta rodzeństwa do 
miast, niech pracuje w fabrykach, 
niech zakłada warsztaty przemysło- 
we, sklepy i sklepiki — a skrzepnie 
nasz drobny przemyst i handel, zie- 
mia zaś — nie będzie się dzielić dalej 
na głodowe działki, 

Olbrzymią rolę odgrywa dziś, w 
stosunkach naszych, komasacja — 
rolnik wyrwany ze sznurowego $08- 
podarstwa wsi, jak gdyby odradza 
się — nie ten człowiek staje się z 
niego i w lat kilka cud robi się wśród 
skomasowanych pól i łąk! Znikają 
głazy, rojsty — powstają rowy, bu- 
dynki i sady. 

Tu trzeba dołożyć wszelkich sta- 
rań, by nasilić jaknajwięcej komasa- 

cję u nas — każdy rolnik wzbogaci 
się przez wzrost plonów, no i Polska 
się przez riego wzbogaci. 

Ruszyły się u nas mleczarnie, ru- 
szą się na przód hodowła — a kto 
wie — może za lat kilkanaście u nas 
powstanie takie uświadomienie i dob 
robyt, jak np. w Poznańskim, gdzie 
właściciel kilkuhektarowego gospo- 
darstwa jedzie parokonną bryczką w 
niedzielę do kościoła oraz gdzie książ 
ka i gazeta jest najniezbędniejszym 
przyjacielem rolnika. 

Nie mogę opuścić kwestii b. waż- 
nej współżycia naszego w terenie z 
Litwinami, bo bym zostawił lukę i 

niedomówienie.. Od czasów Unii w 
Krewie i Horodłę losy historii zwią- 
zały ich z nami i dziś trudno powie- 
dzieć kto z mieszkańców tej ziemi z 
pochodzenia jest Polakiem a kto Lit. 
winem. Pod Grunwaldem i Wiełkimi 

„Czas% donosi: W Warszawie zo- 
stał zawiązany komitet  organi- 
zacyjny Klubu Demokratycznego, 
którego przewodnictwo objął senator 
profesor dr. Mieczysław Michałowicz. 
W skład Klubu wejdzie szereg wybit 
nych działaczy z kół legionowych, 

  

Urocza Podolanka z naręczami winogron 

przy słupie granicznym, w czasie uroczy- 

słości „winobrania”, 

Łukami wspólnie przelewali krew dla 
dobra Orła i Pogoni. Ostatnie lata 
zrobiły przepaść i chodzi pewnym 
sferom zagranicznym, by trwała na- 
dal. Ale życie popłynie inaczej. Za 
wiele punktów stycznych mamy z 
sobą w dniu codziennym. To też 
dłoń braterską wyciągamy do Litwi- 
nów obywateli polskich — a wierzę, 
że nie zostanie odtrącona. 

  
  

Szczegóły porwania syna Stalina 
FTrockiści żądają amnestii 

Dziennik „Politiken“ w Kopenhadze 
podaje szczegóły porwania syna Stalina. 

W Moskwie nikt nie  wątpl, ża 
Wasyla Stalina porwali frockiści, którzy 
według krążących w Moskwie pogłosek 
żądali już zwolnienia aresztowanych kie- 
towników opozycji, których proces ma 

Wyszomirski... zabłąkałeś sio 
3t-go sierpnia i 5-go września o- 

głosiłem w „Kurjerze Porannym : 
dwa artykuły (stanowiące dopiero ra 
zem logicznie zamkniętą całość) w 

raniaeh ankiety tego pisma ua teniut 
„łlałbara polska, a Żydzi”. Przed pa- 
in dmiami dopiero dostałem wycinek 
z „Kurjera Powszechnego” z arlyku 
łene Wysza p. t. „Zmiana przekonań 
czy keniunktury?* Pisma wileńskie, 
zwłaszcza „Kurjer Powszechny tak 
słabo dochodzą do Warszawy, žė Bar 

leży przypisać wyłącznie zhwsńści 
indakiej, iż wycinek. ten otrzymałem. 

- Tradne. Lepiej późno, niż weale. Ud- 

„"Towiadam (wolałbym po raz oslatni): 

Wysz podzielił zarzuty przeciwko 

mnie ita punkty, poprzedził żaś je cy- 

lalami tak misternie powykrawiny: 

Mi, 4e zupełnie wypaczyły sens, myśl 
przewodnią, a zwłaszcza tonację 
mych artykułów. Trudno. Jest L; me 

Piękny, ale klasyczny chwy!. Wiecej 
2 tego płynie powodów (przy D 
dym dystansie) do śmiechu, nij 

czę. Garzej gdy się lansuje przytym 

   

  

   

  

    
   

  

   

         

krwiożercze wnioski jak. n. p. „o uo- 
yólnieniach (artykuły były przecież 
do licha... artykułami a nie potężnym 
studium) i pasji. Kto przeczytał moje artykuły... w całości i zechciałby do 
pich przyłożyć ocenę Wysza — mu. 
siałby długo myśleć, a Freuda „nybą 
wtedy przywołałby na pomoc, gdy 
by zechciał skonfrontować moją po. 
stawę kulturalistyczną i... chrześcijąń 
ską z reagowaniem na to Wyszą. 

A teraz zajmijmy się „punktami*, 
1. Zarzut, że nie przeciwstawiam šio 

namiętnościom Humu, že poszedłem 

„Z prądem*. — Otóż właśnie, że arty 

kuły były sk crowane ostro przeciw 
„samiętnościom” — Wykazy wały ich 

mechanizm; a celem ich opanc 

nia, wskazywały na konieczność 

    

   

  

  

  

т 1; > h uwzględnienia. Nie możną opanowy- 
wać tego, czego się nie uwzględnia 

"To jasne. Więc „pójście z Prądem 
w danym wypadku było raczej pó 
ciem wzdłuż prądu, nie polegało a 

poddanin się prądowi, lecz na о 
abalizie... Oczywiście, aby być UEzii: 

  

  wnioski, stojące 

slę odbyć w najbliższej przyszłości. 
odobno Zawladomili Stali- 

na, ei będzie rozstrzelany, o lie = pd powszechna amnestia areszfo 

wanych trockistów: 

W Kremlu w związku z porwaniem sy- 

m z punktu widze- wić ałe + wym, krytykow go — niższe na- nia ku istyczne! х 
…?‹;шЁЁЁ'Ёг*ЁЁЁ Ta i nk = 
sizm) po... obu stronach narodowoš- 
ciowej barykady: Punkt A 
kulturalistyczny polski REA 
lylko jako zrozumiały we RE 
ale i jako chroniący НОРИ 

71;!‘2 эгайст? \У žyciu społecznym, 

gdzie Kuieraja się prądy EA 
: o eeg 4pOd któryś. A w 

płynie z PU ackim” СЬ 
Massa „litera: 
mmęęawda R) porolama trzeba, aby 
r6jść z prądem* pewnych ć ek! ama- 

ryj i zagonów „społecznych”, niż 
zająć stanowisko kulturalistyczne. : 

"2. Analogie Z ko me BIŻ 
mój artykuł był Ra 
z Irzykowskim (który przyją S 

wisko sotjolowiccza NADERO TY” 
kowski by mnie za si Vos 

ki nie bardzo pochwalił a M 
słusznie wysztorcował za SU: < 
ж niepotrzebna „aluzje R > 

w pierwszym Z moich a) AE 

atykuł mój, jako MEUCYWNY a 
wierał (i musiał zawierać) НО 
powtórzenia, częściowe pa eat 

wienie się tezom otwierająceko СУЭ sę 
sję — iw ie własne, odmienne 

  

    

   

     

jednak na tej samej 

| na Stalina odbył się szereg aresztowań. 
Jednak szoferowi auta, w którym wywie- 
ziono porwanego, udało się wydostać po 
za Moskwę, mimo że natychmiast po por- 
waniu wszystkie rogatki były obstawione 
zbrojnymi patrolami. 

płaszczyźnie, że „kwestia żydowska” 
powinna być w interesie kultury pol- 
skiej rozpatrzona. Niech to zrozumie 
pan Wysz. 

8. Pogróżka pod adresem mojej 
iwórczości? Proszę bardzo. Kiedy po- 
gróżka przekroczy pewną granicę prze 
staje być groźna, gdyż przestaje być 
możliwa do uwzględnienia przez tego 
komu grożą. Zresztą na argumenty 
ogólne, kontr-argumenty ad hominem 
są zawsze wywracaniem kota do góry 
psim ogonem. 

4. Wysz potrafi nie tylko polemi- 
zować na pograniczu pogróżek, potra 
fi również wkroczyć na pogranicze 
perfidii. Sprowokowany odpowiadam: 

Niczym wyznawca, ani apologetą 
(co innego dyskutantem), w tym sen 
sie jaki mi Wysz przypisuje, nigdy 
nie byłem i być nie mogłem z tej pry- 

| mitfywnej przyczyny, że w ogóle nie 
mam umysłu wyznawcy w sensie po- 
litycznym. Politykę rozpatruję jako 
zjawisko cełowościowe, przy uwzględ 
nieniu ludzkiej, elementarnej uczci- 
w ości. 

Ja poglądów elementarnych nie 
zmieniłem. W miarę narostu doświad 
czeń precyzują się onę w szczegółach.    

    Od dość dawna idę po własnej linii, 
którą uważam za błiską centralnej ji- 
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Klub demokratyczny organizuje się 
Sen. Michałowicz na czele kom. organizacyjnego 

peowiackich oraz wolnych zawodów. 
Podobny komitet powstał równień 

w Krakowie, a na jego czele stanęli 
płk. Wojakowski i b. senator prof. 
Sienko. W najbliższym czasie powsta 
ną podobne komitety w innych ośrod 
kach. 

  

„Winobranie* w Zaleszczykach 

  

Kilka zdjęć ze wspaniałego barwnego obchodu „winobrania” w Zaleszczykach, sła 

nowiącego najpiękniejszą formę dożynek podolskich. 
strojach, z wieńcem dożynkowym, w kłóry zostały wplecione 

grona. 

Korowód w regionalnych 
owoce i wino 

  

Wspaniała, efektowna „piramida” z jab- 
łek, dzieło Koła Sadowniczo-Ogrodni. 
czego w Podśniatfyńcach, w pow. zalesz. 

czyckim. 

550-1ecie chrztu Litwy 
RYGA. (Pat.) Z Kowna donoszą o 

wielkich przygotowaniach, jakie pro 

wadzi „Akcja katolicka* w związku 

z obchodem 550-ej rocznicy chrztu 

Litwy. Uroczystości rozpoczną się w 
roku bież. i trwać będą w roku 1938. 

A"ylczycy siadają 
na ławkach żydowskich 
BERLIN, (Pat). W związku z pomalo- 

waniem žėlią farbą ławek dla Żydów w 

skwerze na Olivear Platz, powstają pewne 

nieporozumienia. Przy jednym wejściu 

skweru umieszczony jest napis „ławki, po 

malowane na żółło przeznaczone są dla 

Żydów”. Publiczność jednak, która wcho 

dzi innym wejściem, napisu tego nie czy-| 

ta, To też wielu Aryjczyków siada na żół: 

to pomalowanych ławkach. ! 

nii przewodniej kultury polskiej. Pre- 
cyzując poglądy nie odbiegam wiele 
od głównych wytycznych. Mały przy- 
kład: wprawdzie jako „wolny poeta* 
mogę być sporadycznie odszukany, 
gdzie sobie tylko pan Wysz potrafi 
odszukać ale piszę i dziś najchętniej 
w tym samym piśmie, co j wtedy, kie 
dy Wyszomirski głosił, że nie nam 
„Pionu“. W tym układzie rzeczy po- 
stępowanie Wysza stojące w stosunku 
do mnie na pograniczu pogróżek j per 
fidii—w stosunku do dawnych mych 
kolegów z pism i ław uniwersyteckich 
zaczyna nabierać smaku... specyfiez- 
rego. 

Skończyłem dyskusję, a teraz parę 
luźnych uwag. 

1. Są wszelkie znaki na niebie i zie 
mi, że można żyć, ba nawet rozwijać 
się „bez pionu”, jeśli ma się jaki taki 
kręgosłup, a żaden pion nie pomoże, 
gdy się ma kręgosłup przetrącony. 

2. Nie myślcie źle o Wyszu na pod 
slawie jego artykulików. Pod pozora- 

| bowiem uogólnień, symplifikowa- 
nia, lekkomyślności, braku powagi i 
godności, jakie tam znajdziecie—spa 
ywa tragiczna rozpacz człowieka 

zabłąkanego. 

   

Jerzy Zagórski.



AGA CHAN 
Przewodniczącym jesiennej sesji Ligi 

Narodów zosiał wódz muzułmanów indu 
skich Aga Chan. 

POPULARNOŚC. 

Tego słarszego korpuleninego pa1a 
w okularach znają dobrze zarówno w 
Londynie jak Bombaju, zarówno w Pary 
žu jak na francuskiej Riwierze. Aga Chan 
Jest bodaj — obok Gandi'ego i Rabin 
dranatha Tagore — najpopularniejszym 
Hindusem w Europie. 

NABAB. 

Bogaciwa hinduskich magnaiów od da 
wna stały się przysłowiowe. Z pojęciem 
„radży” czy „meharadży”* związały się 
ściśle stosy oszlifowanych i nieoszlifowa 
tych diamentów, rubinów, szmaragdė y. 
nie mówiąc już o berylach, topazach, ky 
sz'ałach górskich i nefrytach, które pią 

„łrzą się w skarbcach hinduskich, obok 
aztab złota, worków rupij, paczek funtów 
derlingėw i piram'd kości słoniowej. 
Yrzepych krezusów i miliarderów, soę 
Wzających leniwe życie wśród tkanych zło 
em poduszek, gibkich bajader, koronko 
wych rzeźb pałaców i zgiętej w pałak 
służby. Oło typowe wyobrażenie róż 
nych kraiów, leżących nad Ganaesem, 
Irawadi, Bramapufrą czy Indem. Tak się 
leż maluje obraz Agi Chana. 

WIERNI MUZUłMANOWIE. 

Niewątpliwie Aga Chan jest bogały, 
bardzo bogaty. Nic dziwnego! Siedem 
dziesiąt milionów Hindusów, wyznających 
wiarę Mahometa uważa słarszego pana 
w ciemnych okularach za swego ducho 
wego wodza i wyraża mu swe wierno 
poddańcze uczucia nie tylko płatonicznie. 
Wśród tej olbrzymiej rzeszy muzułmanów 
$3 ludzie bardzo nieraz majętni, co iłu 
maczy, że na ręce Agi Chara wpływają 
nieraz dary bardzo cenne. Chociażby 
zreszią każdy hinduski muzułmanin dał 
lylko grosz na podirzymanie splendoru 
wodza „ło I tak zebrałaby się kwota 
nader pokaźna. Słowem Aga Chan po- 
šlada niewyczerpany wprost rezerwuar, 
pozwalający mu na spędzanie życia w 
*posób godny zazdrości. 

STAJNIE WYŚCIGOWE. 
Aga Chan jes człowiekiem wyksział. 

conym 1 ma wielką ogładę towarzyską. 
Od łat obraca się w najlepszych sferach 
londyńskich. Anglii zawdzięcza b. wiele, 
Naśladuje też angielski tryb życia boga. 
łych dżentelmenów, którym środki pozwa 
lają na zaspakajanie najkorzystniejszych 
zachcianek. Do tych kosztownych przyjam 
ności należy m. in. ufrzymywanie słajen 
wyścigowych. Opowiadają cuda o kom- 
lorcie słajen Agi Chana: marmurowe żło. 
by, srebrne zwierciadła, kosztowne po- 
sadzki, sowicie opłacani weterynarze | 
słajenni, No I same konie też stanowią 
iwego rodzaju fenomeny. Niejedną już 
pierwszą nagrodę zdobyły rumaki Agi 
Chana na wielkich dorocznych angielskich 
ilerby, którymi nawet koronowane głowy 
się pasjonują. 

MEZALIANS. 
Głośne było przed kilku laty małżeń- 

iwo nababa z paryską modelką magazy- 
nu mód. Mocno już podłałusiałemu !o- 
welasowi wpadła w oko ładna i zgrabna 
dziewczyna z paryskiego bruku, młodsza 
©d niego mniej więcej 3-krotnie. W -n. 
nych wypadkach szanse zakochanego Hin 
dusa byłyby równe zeru. W tym wypad 
ku jednak sławał przed ubogą dziewczy- 
ną jeden z najbogaszych ludzi świata, 
mogący ołoczyć swą wybrankę zbyikiem, 
Jaki się widuje na filmach z życia Szehe- 
rezady. Paryżanki są praktyczne. Panien-   ka nie wahała się długo. Odbył się sen- 

MODA 

  

Zasadnięzo rozróżniamy dwa typy sukien: , 
szerokie, kloszowe i wąskie, tyko dolem 
skloszowane, co nie poszerza sylwetki, lecz | 
rzczej przeciwnie, nadaje jej wyraz wężowa | 
tości. 

Oslalnie depesze z frontu mody sygnali- 
zują nam, że moda krótkich sukien przeszła 
z ulicy i przedpołudnia na popołudnie i na 
wet do teatru i na wieczór. Najokazalsze suk 

nie z lamy i koronki, atłasowe tailieury, tu 
niety coctailowe — wszystko to jest obec- 
nie krótkie i wszystko odsłania nogi conaj 

mniej do połowy łydek. Nowy rodzaj spor- 
łowej spódniczki, tak zwanej koperty, inspi 
ruje do całego szeregu ekstrawagancyj na 
tym odcinku. A więc: dłuższy koniec zawi- 
janej spódniczki odchylamy, podbijamy in- 
tym, albo zgoła nieoczekiwanym jakimś ma 
teriałem, w nicktórych modelach odchyle- 
nie jest bardzo wydatne i ukazuje spód z no 
wego materiału — słowem całe pole do popi 
se fantazji krawieckiej. Piękny jest model 
Wotrha z brązowej mory, gdzie i rękawy i 
spódnica. mają jeden fason. Spódnica rozpę 
ka się już poniżej stanu, ukazując lamowe 
wnętrze, tak samo ma się rzecz z rękawa- 
mi, od łokcia ukazującymi lamowy spód. | 

sacyjny ślub, a w jakiś czas potem mał. | dów. W swoim czasie przyjeżdżał Aga 
žonka obdarzyła kochliwego męża sy- | Chan do Genewy również w oficjalnym 
rem. 

MIĘDZY LONDYNEM A BOMBAJEM. 
Zdaje się, że większą część roku spę. 

dza Aga Chan w Europie, bądź w swym 
londyńskim pałacu, bądź w jednym z naj 
wytworniejszych hoteli paryskich, bądź 
we własnej pięknej willi w Antibes na 
Lazurowym Brzegu. Strój europejski i 
europejska atmosfera odpowiadają mu 
widać więcej niż powłóczyste szaty i żar 
południa. Dowodziłoby to siły ałrakcyj. 
nej cywilizacji zachodnio-europejskiej. 

POLITYK. 
Określenie Agi Chana jako bogatego 

snoba i próźniaka byłoby niesłuszne. 
Aga Chan bierze czynny udział w życiu 
polifycznym swego narodu, a także w po. 
liłyce międzynarodowej, jak świadczy o 
łym chociażby wybór jego na przewod. 
niczącego wrześniowej sesji Ligi Naro- 

„B'erun Północny” zostanie zlikw dowany ? 
Ze stacji „Biegun Północny* do- - lodów, by zabrać ekspedycję z pły- 

noszą, że silne wiatry północne szyh- | wającego pola lodowego. O ile stacja 
ka odpędza ią pole lodowe, na którym 
znajduje się stacja, w kierunku po- 
łudniowym. Członkowie ekspedycji, 
znajdujący się na tym polu, zostali 
uprzedzeni, że o ile wiatr nie zmieni 

  
| 
! 

kierunku, wysłane zostaną lamacze | 

Romantyczna przyroda gdańszczanina 
w Gdyni 

Ucieczka po linie z IV piętra 
Ubiegłej nocy zapóźnieni przechodnie 

na ulicy Abrahama w Gdyni zauważyli 
jakiegoś mężczyznę, który zsuwał się po 
cienkiej lince z balkonu czwartego piętra. 

W chwili, gdy mężczyzna znajdował 
się na wysokości pierwszego pięlra, linka 
nagle pękła i mężczyzna ów runął na 
bruk, odnosząc lekkie skaleczenia nóg 
I poHuczenia głowy. 

Przechodnie sądząc, že mają do czy- 
nienia ze złodziejem, odprowadzili go 
do komisariatu, Tam wyszło na jaw, że 
tajemniczym akrobałą był Niemiec, dy. 
rektor jednego z wielkich przedsiębiorstw 
gdańskich. į 

Odwiedzał on często swą rodaczkę, 
żonę przemysłowca gdyńskiego, wybiera. 
jąc chwilę, gdy mąż był w domu nie- 
obecny. 

Zdradzany mąż domyślił się wreszcie 
prawdy | po upozorowaniu wyjazdu, wró 
ENTWEENERURTZBABYSWE TE TTT TNT 

CZYŚ JUŻ SPEŁNIŁ SWÓJ ORO- 

WIĄZEK OBYWATELSKI ZAPISU- 

JĄC SIĘ DO Ł. O. P. P.? 

Pierwsze łodzie podwodne 
Próby odbywania podróży podmor- 

skich sięgają bardzo dawnych czasów. 
luż Herodot wspomina o Syliasie ze Spar 
ty, który dokonał rzekomo wyczynu opu 
szczenia się na dno morskie, lecz nie po 
daje opisu tej podróży ani przyrządu, w 
kiórym Sylias odbył swą wyprawę. Rów 
nie lakoniczny jest Arystoteles. 

W XVII wieku Francuz, Jean Barrie, 
zapoznawszy się z planami Florentyńczy 
ka Marsenno, skonstruował łódź podwo 
dną; wykonana ona została całkowicie z 

Czy powrót do krótkich sukien? 
W okryciach efekt ten polega na tym, że 

podwinięty róg ukazuje podszycie futrzane, 

Po obejrzeniu wszystkich prawie kolek- ; 

cyj stwierdzamy, że żaden prawie model aie 

ma paska. Linię stanu zaznacza krój „prin 

! cesse“. Wysmuklošė kibici podkrešla zapię- 

cie idące od góry do dołu wzdłuż całej syl 

wetki, może to być błyskawiczny zamek, ma 

gą być gęsto ustawione guziki, ozdobne haft 

ki. drobne klipsy, zameczki. Czarna, a 

wa suknia o długim spiczastym wyeręciu 
obramowanym srebrną lamą, mającą z przo 

dn ozdobny zamek „Ecłair" o połowę wy- 

szczupła i wydłuża sylwetkę. Efekt ten moż 

na zaslosować do każdej, nawet najskrom- 

niejszej sukienki na codzień. 

Obok atłasu, który przynajmniej w po- 

łowie absorbuje Paryż — dużo widzi się ak 

samitu. Aksamilne kostiumy, płaszcze, wre- 

szcie aksamitn= bluzki i bolerka — to ostat 

nie słowo mody. Obok auksamiiu spotykamy 

    

często bluzki z velouru, w pasy, kratę, koła 

i kropki. Suknie balowe bywają również 

dwóch rodzajów — długie do ziemi tylko 

i bardzo szerokie, albo ogoniaste i wąskie. 

W pierwszym wypadku wykonane są z lek- 

kiego materiału, tiulu, usztywnionej koron- 
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charakterze przewodniczącego delegacji 
hinduskiej. W Londynie też brał wódz 
muzułmanów hinduskich udział w róż- 
nych konferencjach, na których rozstrzy- 
gane były żywotne sprawy imperium bry 
łyjskiego. Jest więc Hindus w sprawach 
poliłycznych mężem doświadczonym, zaś 
swada oratorska, swobodne władanie kil 
ku językami europejskimi i popularność 
dają mu możność zręcznego wywiązywa. 
nia się z misyj, jakie nań spadają. 

W MIĘDZYNARODOWYM TYGLU. 

Przykład Agi Chana, nawpół, a moża 
nawet całkiem zeuropeizowanego Hindu- 
sa, który czuje s'ę w stolicach z=chodn'ch 
jak ryba w wodzie świadczy, że w mię. 
dzynarodowym tyglu słepiają się różne 
elementy do niedawna nawskroś egzo- 
lyczne, odrębne, swoiste, 

New. 

„Biegun Półnoeny* zostanie zlikwido 
wana utrudni to bardzo poszukiwa- 
nia za Lewoniewskim, które właści- 
wie nie wyszły jeszcze z okresu przy- 
gotowawczego. 

ci! nieoczekiwanie późną nocą do do. 
mu. Romantyczny gdańszczanin musiał 
ratować się ucieczką po lince, która słu. j 
żyła do suszenia bielizny. Mściwy małżo 
nek przeciął linkę scyzorykiem. : 

Po dłuższym pobycie za granicą Jan 
Kiepura zawiła znowu do Polski. Po krót 
kim wypoczynku zamierza pobyt swój w 
Polsce zaznaczyć pięknym czynem obywa 
łelskim. A mianowicie pod Wysokim Pro 
tektoratem Marszałka  Śmigłego-Rydza / 
dnia 3 października br. o godz. 12 w War ' 
szawie w sali Domu Katolickiego (ul. No- | 

Kiepura Śpiewa na FON 
wogródzka 49) odbędzie się koncert Ja. 
na kiepury, z którego dochód zostaję 
przeznaczony na Funduszu Obrony Na. 
rodowej. 

Zbiegiem okoliczności koncert mistrza 
Kiepury przypada na okres zapowiedzia- 
nego w Warszawie Powszechnego Fesfi 
walu Sztuki. 

  

Ukleja bia:a (alburnus lucidus) należy 
do najpiękniejszych ryb naszych wód. Dłu 
gość uklei wynosi zwykle około 10—12 
cm największe zaś okazy spotykamy na 
pojezierzu wileńskim, gdzie notujemy 
ukleję o długości 18—20 cm. 

Dla wędkarza, któremu zależy na po. 
chwyceniu dużej ilości sztuk, są one nad. 
zwyczaj wdzięczną zdobyczą, gdyż bio. 
rą się w każdym warunkach na dowolną 
przynętę. W Polsce ukleję uważają zresz- 
łą całkiem bezpodstawnie za rybę mało. 
warłościową. Tymczasem  gdzieindz'ei 
ukleja jest bardzo ceniona. W niektórych 
miejscowościach poławiaja ukleję maso. 
wo, gdyż prawie już od 200 lat używa sie 
jej łuski do wyrobu zzłucznych pereł. W 
fym celu traktuje się ich łuski amonia- 

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M U z Y Ki 
udziela tekcyj gry na fortepianie 

Ceny przystępne 

  

  Po wylegitymowaniu, Niemca zwol- 
niono. Wyjechał on pośpiesznie z Gdyni. | 

  

ul. Jagiellońska R m. 22, g. 4- 6 dp. 
EET TEST ©     

Konresicnowane prz<z Kuratorium O. S. W. 

Koedukacy ne Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Wilno, ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej 
Przyjmują zapisy na rok szko!ny 1937—38. KURS OGÓLSOKSZTAŁCĄCY. Sys- 
tem półroczny 1) do wszystkich klas gimnazjum nowego typu, 2) do klasy £-ej 
gimnazium dawnego typu (duż: mstura). 
gimrazjum rowego typu oraz 6 i 8ej klasy dawnego typu (mała i duża matura). 
Wydział Humanistyczny i Metematvczro-Przyrodniczy. — KURS ZAWO Owy, — 
STENOGRAFIA. — Nauka trwa 10 miesięcy Przy kurszch pomoce naukowe- 
pracownia fizyc no-chem czna I p'zyrodnicza. 

Przygotowuje do egzaminu z 4-ch klas 

Lekarz szkolny. Sekretariat Kur 
sów czynny codziennie od godz. 10—13 | 16—19 prócz niedziel i świą'. 

  

Sztuczne perły z łuski uklei 
kiem, następnie zaś rozpuszcza się w alko 
holu. W handlu ien płyn znany jest jako 
nessence d'orient", maluje się nim małe 
kulki szklane dzięki czemu przypominają 
one do złudzenia prawdziwe perły Od- 

krycia tego dokonał jeszcze w XVIII w. 
francuz Jagmin. Wyrób fałszywych pereł je 
go mełodą słał się dziś jedną z gorli. 
wie uprawianych gałęzi przemysłu. 

W Polsce nie brak uklei, lecz tego 
rodzaju przemysł nie jest u nas znany ze 
względu na brak przedsiębiorczości w kie 
runku zużytkowania wszelkiego rodzaju 
tł. zw. „odpadków”. 

Przed paru zaledwie miesiącami uka- 
zały się na rynku konserwy z uklei w so 
sie pomidorowym. Konserwy z uklei są 
smaczne, pożywne i tanie. Przy produkcji 

fych konserw można śmiało zużytkować 
łuskę uklei dla wyrobu płynu „essenca 
d'orient“, chociażby dlatego by zaprze- 
słać zbędnego imporłu sztucznych pereł, 
które możemy z powodzeniem wyrabiać 
w kraju. 

  

Zlikwidowanie bandy złodziei 
sameoechodowuyjch 

Przed kilkoma dniami aresztowano w 
Warszawie zuchwałych złodziejów samo. 
chodowych, bezrobotnych szoferów Józe- 
ta Orynka I Józefa Sadło, którzy w ciągu 
krótkiego czasu zdołali skraść szereg sa- 
mochodów w Katowicach i Warszawie. 

Energiczne śledztwo usfaliło, że głów 
nym herszfem porywaczy samochodów był 
niejaki Antoni Pik, nigdzie niemeldowany, 
były monłer samochodowy.  Siraciwszy 
posadę, monter zadał się ze złodziejami 
i sam niebawem rozpoczął  zlodziejską 

miedzi; pierwsze próby zanurzeniowe od 
były się w Dieppe i Saint-Malo. Inny 
Francuz, Balfhazar Marconyo, rodem z 

Lionu, podaje opis pierwszej prawdziwej 
łodzi podwodnej, która została wypróbo- 
wana z wielkim powodzeniem w obecno 
ści Cromvella. Wielki dykiator angielski 
periraktował już w sprawie jej: kupna, 
gdy nagła śmierć jego przeszkodziła tym 
zamiarom. Jakub II nie zgodził się na 
kontynuowanie perfrakłacyj, tłomacząc się 
rzekomo względami naiury humanitarnej. 

ki, lub gazy — w drugim — z lamy, atłasu, 

aksamitu, lub matowego jedwabia. Chanel 

lansuje szkockie veloury nawet na tualety 

balowe. Jeszcze jeden rodzaj wieczorowych 

toalet ło szerokie tiulowe spódnice do wąs- 

kich haftowanych gorsecików. 

"Trudno jest cdpowiedzieć na takie proste 

pytanie, jak: co się nosi na ulicę. Obok 

p'aszczy długich, wciętych w. pasie i kłoszo- 

wych, nosi się szerokie trz, ierciowe bur- 

ki i c. kiem proste w linii angielskie stricte 

sįortowe, niczem nie różniące się od męs- 

kich redingotów. Nosi się bardzo króciutkie 

żakieciki, ledwie sięgające bioder i kostiu- 
my trzyćwierciowe, przypominające krojem | 

i stylem rosyjskie bekesze, angielskie tailleu- 

ry i ozdobne, fantazyjnie przybrane futrem, 

francuskie kostiumy. Nigdy jeszcze sezon 

kuśnierski nie zapowiadał się tak dobrze, 

jsk w tym roku. Popularny jest fason okry- 

cia (może to być zarówno płaszczyk, jak i 

dłuższy żakiel kosliumowy) o wysokich, su- 

      

tych mankietach z futra przy gładkich, nor- 

imalnie skrojonych rękawach, o fulrzanym 

ksrezku, dużych, nakładanych kieszeniach i 

futrzanych godetach, poszerzajątych obwód 

i stanowiących klosz, Cćline.   

robotę, początkowo kradnąc różne towa- 
ry ze sklepów. 

Na wiosnę rb. Pik poznał Sadło i Oryn 
ka, których namówił do zorganizowania 
bandy złodziejów samochodowych. Po- 
czątkowo złodzieje zajmowali się sprze. 
dażą części samochodowych, wymontowa 
nych ze skradzionych vrozów. Po pewnym 
czasie banda pozyskała odbiorcę komplet 
nych wozów, w osobie pasera Icka 
Baumriftera z Krakowa. 

„Po aresztowaniu Sadła i Orynka, herszł 

Znacznie nowocześniejsze próby zbu 
dowania łodzi podwodnej sięgają czasów 
względnie niedawnych, bo wojny sece- 
syjnej w Słanach Zjednoczonych. W No 
wym Orleanie zbudowano w r. 1861 dwa 
Iorpedowce, które właśnie miały wvru- 
szyć w swą pierwszą podróż, gdy eskad | 
ra północna pod dowództwem admirała 
Farraguta zdobyła miaslo. Pierwszy z tych 
torpedowców miał jedenaście metrów dłu 
gości i dziesięć osób załogi. Próbne za 
nurzenia i słrzelania wypadły pomyślnie, 
dzięki doświadczonemu kierownictwu ka 
piłana Plaine. Spuszczenie tej łodzi pod 
wodnej, nazwanej „David'” — odbyło się 
w porcie Charleston, w r. 1862. Jednak, 
przy pierwszym wyjściu na morze, łódź 
zawadziła peryskopem o stojący w pobli 
żu słałek wojenny i poszła na dno. Z ca 
łej załogi udało się tylko uratować Plai- 
ne'a. David“ zostal wydobyty na po- 
wierzchnią i po remoncie objął na nim 
dowództwo jego konstruktor, kapitan 
Aunley, który jednak padł ofiarą swego 
obowiązku. Wskutek zatrzymania się šru 
by łódź nie zdołała wychylić się na po- 
wierzchnię i kapifan Aunley wraz z sześ- 
cioma ludźmi załogi ponieśli śmierć z bra 
ku powiefrza podczas osłatecznej próby 
łodzi na rzece Cocper. 

Trzecia i osłałnia próba łodzi podwod 
nej „David“ miała miejsce w lułym 1864 
roku. Po wydobyciu statku i uroczystym 
pogrzebie ofiar poprzedniej katastrofy, 
statek podwodny, doprowadzony do sła 
nu używalności, wykonał manewr pole- 
gający na zbliżeniu się do oktętu wojen 
nego „Husłanic”, w ceiu słorpedowania 
go. Jednak w momencie zanurzenia, w 
komorze amunicyjnej nastąpił wybuch, 
którego skutki okazały się zgubne zarów 
no dla napastnika, jak i okrętu wojen 
nego, „Husianic” zatonął w przeciągu kil 
ku minut, ale i „David” został rozerwany 
na cząstki, których nawef nie zdołano wy 
dobyć. M. O.   

bandy ukrywał się przez dłuższy czas 
poza Warszawą. W dniu wczorajszym Pik 
przyjechał na kilka godzin do stolicy i za- 
trzymał się w barze przy ul. Jerozolim- 
skiej, gdzie rozpoznał go jeden z po- 
licjantów i aresztował. 
Aaa AAAAAAAAAALAAAAAAAAAAA 

SPRZEDAJE SIĘ 
z długiem bankowym 

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

wódzki, pokój 50 
TYYYYYTYYT YFYYYYTYYYYVYYYYYYYYYYYVYYYYYYYVY 

$iuh woj. Grażyńskieao 
W Szwajcarii odbył się ślub ba- 

wiącego tam na urlopie wojewody 
siąskiego Michała Grażyńskieqo z P. 
Sliwiūską byłą żoną majora Śliwiń- 
skiego. 

Apteka pod biegunem 
północnym 

Położoną najbliżej bieguna apteką jest 
zakład farmaceutyczny prowadzony w 
miejscowości Hoonigswaag w Norwegii. 
Miejscowość ła liczy 1500 mieszkańców. 
Kierownikiem apteki jest miejscowy prze- 
łożony gminy Józef Magerogl. Apteka 
sprzedaje nie tylko leki i specyfiki, lecz 
również zajmuje się udzielaniem porad 
lekarskich. 
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Młodość jest rzeżbiarką, 
co wykuwa żywot cały. 

Z. Krasiński 
Czas pomyśleć o lexiurze szxoinej, 

którą w komplecie ma 

Czytelnia Nowości” 
wiino, Jagiellońska 10—5. [el. 13-70 

Sos od g. 11—19. Warunki dostępne 

14-letni uclekinier 
14-letni Janek Stankiewicz (Mosiowa 

21) planował sobie daleką podróż. Być 
może postanowił śpieszyć z odsieczą 
Czang-Kaj-Szekowi, być może planował 
ucieczkę do falangi hiszpańskiej. Wczo 
raj matka jego złożyła meldunek o ucia 

czce syna w komisariacie, zaznaczająs 
przy tym, że przed udaniem się w „s: 
roki świat” „buchnął” matce 30 zł. (ed. 
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КО był sz (GOD „2a nokii” 
W niedzielny wieczór na wsi 

Wieczór był piękny, cichy, jasny, 
księżycowy. W całej wsi nastrój pa- 
nował świąteczny. Postawiłem radio 
bliżej otwariego okna, a sam wyszed 
łem przed dem. 

Stała tu już gromadka gospodarzy 
i młodych, gawędząc i słuchając ra- 
dia. 

Młodzi dowiedziawszy się, że 
„wieczorynki* dziś nie będzie odeszli 
na wesele, odbywające się w jednej 
z chat. Zostałem ze starszymi Rozmo 
wa toczyła się dość ożywiona o róż- 
nych sprawach codziennego życia. 
Jeden z gospodarzy z oburzeniem roz 
wodził się, jak to w wiosce jest coraz 
gorzej, że to i upilnować niczego nie 
można i bójki ciągłe, szkody w polu 
i pijaństwo. 

— Dawniej tak nie było — mówił 
-— da kab ciapier dziady naszy pau- 
sławań, takbv za haławu uzialisia! 

Gdy rozmowę sprowadzilem na 
szkołę — posypały się biadania na 
temat corocznej zmiany podręczni- 
ków, no i opowiadania jak to było 

„za: ruskim, 

— Dobrze bvło żyć — ciągnął je- 
den—ale nad Polakami zdziekowali 
się. Ot ja pocierpiał raz, prawda ca 
przez swój język. ale nocierniał. W 
wojsku ja wtedy był. Wiadomo, rus- 
kie naśmiechałi się Zz nas, že my Po- 
loki. tak ia im taka haika powiedział: 

Szedł raz polski Róg i ruski Bóg. 
rolski Bóg w butach a ruski w łan- 

giach. Nn i doszli oni do rzeki. Polski 
Bóg zdjął buty i przeszedł przez rze- 
gw" Z m 

  

czka, a ruski zanim łapci odwiązał 
tak i został się daleko w tyle. Ot dla- 
tego i polskie święta na 13 dni wcześ 
niejsze. Nie spodobała się nadto ta 
bajka ruskim i któryś powiedzał field 
fieblu, a fieldfiebiel — poruczniku 
Nu i dostał ja... Dziesięć godzin stał 
pod karabinem. 

— Nu a jak ja jeszcze był w rus- 
kiej szkole — zaczął inny gospodarz 
—tak u nas też ciągle była bitwa z 
ruskimi. Jak nauczyciel wyjdzi, tak 
imy i dawaj wojować! — Raz zazłuł 
się ja bardzo na jednego ruskiego i 
krzyknął jemu: ty, ruskaja kiszka! 
A ten wziął i powiedział nauczycielu. 
Tak nauczyciel z początku nic nie po- 
wiedział. Ale potem, wieczorem jak 
je u jego samowar stawił, tak zapro- 
wadził w ciemny kąt i jak nie krzyk- 
nie: „Da ty kak śmieł tak gawarit' * 

—nu i naszarował mnie wtedy uszy 
Posypały się inne wspomnienia i 

cpowiadania o życiu za „ruskim. 
Jedno, co dla mnie bvło w nich 

rajbardziej ciekawe, to że ci gosno- 
darze, wprawdzie katolicy, ale mó- 

wiący językiem „nie polskim i nie ru 
skim', Białorusini, nawet .za ruskim* 
uważali się za Polaków. Że ich teraz 
Polacy nie bardzo chcą przyjąć do 

swego grona (to mniejszość — wvra- 
zu się jeden z miejscowych dvznita- 

rzy) o tym, ma szczęście, nie wiedzą. 
Późno wieczorem, kiedy iu* zbie 

rałem sę spać przybiegł zdyczawy 

«hłopak po jodynę, bo na wese:n ko- 

raus rozbito głowę. P.S. 
2 

Kurjer Sportowy 
  

  

zKURJER WILEŃSKI 24.1X 1937 r. 

Program XIV Tygodnia LOPP 
od 24 września do 1 p Ździernika 1937 r. 
Od MIX do 1.X. 37 r. — Odczyły 

i pogadanki w szkołach. Komunikaty w 
Radio. Wyświetlanie filmów propagan- 
dowych. 

25.IX. 37 r., godz. 14 — Loły propa- 
gandowe na Porubanku. 

Godz. 15 — Dekoracja miasta, budyn- 
ków, dorożek konnych i samochodowych, 

wiłryn sklepowych i t. p. Dekoracja bu- 
dynków szkolnych posiadanymi flagami | 
transparentami oraz kół przy urzędach. 

Wieczorem — Dekoracja świełlna 
miasła. 

26.IX. 37 r., godz. 9 — Kwesła uliczna 
do godz. 15, 

Godz. 9 — Nabożeństwo w Bazylice, 
celebrowane przez J. E. Biskupa Michel. 
kiewicza. Nabożeństwo okolicznościowe 

w świątyniach innych wyznań. 
Godz. 10.30 — „Mały Gordon-Ben   

nefie" oraz pokaz pierwszych kroków w 
szkoleniu szybowcowym — na placu im 
Marszałka Piłsudskiego. 

Godz. 11 — Przejazd udekorowanych 
wozów propagandowych ulicami miasta. 

Godz. 13.30 — Wręczenie dyplomó» 
honorowych osobom, odznaczonym za za 
sługi dla LOPP. 

Rozdanie masek przeciwgazowych ko 
łom szkolnym, odznaczonym za pracę w 
dziedzinie LOPP. Ogłoszenie konkursu 
wypracowań z dziedziny Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej — Ala 
szkół. 

1.X. 1937 r. — Kwesta w lokalach 
zamkniętych (po południu). 

3.X. 1937 r., godz. 13 — Zawody ze. 
społowe „Marsz w maskach” na irasie nd 

kościoła św. św. Piofra i Pawła do rynku 
Łukiskiego (przez ul. Mickiewicza),   

5 

Teatr „Nowości” 
Po letniej przerwie znowu zcstał otwarty 

leatrzyk „Nowości* przy ul. Ludwisarskiej 
Skład zespołu aktorskiego jest następu- 

Jacy: I Różyńska, G. Honarska, L. Okszań- 

ska, W. Boruński, A. Gronowski, R. Ra iwan 

I balet Wierzyńskiego. Kierownictwo iiterat- 

kie objął W. Laudyn. 

Q pierwszym występie nie będziemy pisać, 

gdyż przygotowano go w warunkach anor- 

malnych. 

  

Publiczność zapełniła salę do ostatniega 

miejsca. Świadczy to o potrzebie istn*crin 

w Wilnie teatru popularnego. Czy „Nowości 

te lukę mogłyby wypełnić spróbujemy od- 

pewiedzieć innym razem, 0. 

PERKTTT OKT SESI RT TENSNSRUOS 
ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNEĘRZ 

(mieszkania, biura, skiepy 1 t. d.) 

Wiwulskiego 6 m 15, tel. 23-77 
ASKA NET TIT TS 

  

Niezwykly wynik wrėžby 
SPRAWY RODZINNE. 

Władze sądowo-śledcze w Wilnie 
prowadzą obecnie dochodzenie w dość 

niezwykłej sprawie. 

Rozpoczęło się fo od zwykłej kłótni 
małżeńskiej. 

P. Helena Bukowska (Ułańska 23] po- 
kłóciła się z mężem | wyszła mocno pod 
niecona na miasto, szukałąc jakiegoś uko 
lenia dla swych nerwów. Niepokojła ją 
myśl, Jak się ułożą dalsze stosunki! Co 
będzieł lakie losy gotuje jej przyszłość: 
Nagle w oczy jej wpadł mały szyldzik o 

Uroczyste otwarcie XII Narodowych 
Zawodów Strzeleckich 

Wilno przybrało uroczysty wygląd. Na 
domach wiszą flagi. Przez ulice przeciąg 
nięte zostały transparenty, zapowiadające 
XII Narodowe Zawody Sfrzeleckie, które 
odbywają się pod protektoratem Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Drugi już rok z rzędu Wilna w swych 
murach gości najlepszych s'rzelców, przy 
Byłych z całej Polski. Ogółem w zawo 
dach tegorocznych udział weźmie 800 za 
wodników, w tym 100 pań. 

W roku zeszłym mieliśmy nieco mniej 

zgłoszonych strzelców. Mówi to wyraźn'e 

o postępie sportu strzeleckiego w Polsce. 
frzeba przypuszczać, że wyniki również 
będą lepsze i padnie nie jeden rekord 
Polski na strzelnicy wileńskiej. 

W dniu ofwarcia mieliśmy wsvaniałą 

pogodę. Przed strzelnicą małokalibrowej 
broni, udekorowanej zielenią i flagam!, 
ustawili się w dwuszeregu wszyscy zawod 
nicy. Przed frontem przechodzi gen. Go 

skiego. Do zawodników w. imieniu m:a 
sła i Miejskiego Komiłefu WF i PW w 
Wilnie przemawia wiceprezydent Kazi 
mierz Grodzicki, który w serdecznych sło 
wach wiła przybyłych strzelców i wyraża 
swoją radość, że sirzelcy po raz drugi ob 
rali Wilno jako teren mistrzostw strzelec 
kich Polski. 

Sport strzelecki najlepiej realizuje ha 
sła przysposobienia wojskowego 1 obro 
ny narodowej. Następnie gen. Godzijew- 
ski w imieniu dow. korpusu gen. Kleeber 
ga ogłasza mistrzostwa za otwarte. Ork'e 
stra gra Hymn Narodowy, a najlepszy 
strzelec Wilna i mistrz armii pór. Wasilew' 
ski wciąga na maszt główny flagę naro 
dową i Związku Strzeleckiego. 

Do estetycznie wykonanej tarczy pa 

dają strzały honorowe. Najce!niejsze strza   

ly oddali: płk. Marian Frydrych komen- 
danł główny Związku Sirzeleckiego, insp. 
policji Tomaszewski, pułkownikowa Jani 

cka — przedstawicielka rodziny wojsko- 
wej, wiceprezydent miasta Wilna Kazi- 

mierz Grodzicki, płk. Dziubiński, płk. Biał 
kowski, płk. Janicki, płk. Engiel, dyr. Gła 
zek i inni. Ž 

Po sirzalach honorowych I uroczystoš 
ci oficjalnej nastąpiła odprawa zawodni- 
ków dokonana przez komisarza zawodów, 
płk. Ignacego Bobrowskiego, a w godzi 
nach popołudniowych na wszystkich strze! 
nicach odbyły się strzelania ćwiczebne. 

Mistrzostwa odbywać się będą na 10 
strzelnicach, położonych w samym mieś- 
cie, względnie za miastem. Mistrzostwa 
Irwać będą do dnia 6 października. Na 
zakończenie tegorocznych mistrzostw od 
będzie się mecz korespondencyjny Pol- 
ska — Estonia.   

W niedzielę 26 września zawodnicy zło 
tą hold pamięci Marszałka Józefa Piłsud 
skiego na Rossie. Na cmenłarzyku przy 

płycie zapłoną znicze, Delegacja złoży 

wieniec, 
Tegoroczne narodowe zawody sirze- 

leckie będą więc wspaniałą rewią sporiu 
strzeleckiego. Program przewiduje strze- 
lania z broni wojskowej, małokalibrowej 

! z pistoletów. Ogółem mamy 9 konku- 
rencyj. Najwięcej zawodników  zgloszo- 

nych zostało do broni małokalibrowej. 
W dniu zakończenia zawodów nastąpi 

uroczysłość rozdania cennych nagród 
przechodnich i na własność. Wśród sze 
regu ofiarowanych nagród na plan pierw 
szy wybija się nagroda ofiarowana przez 
Marszałka Edwarda Śmiałego Rydza. 

Zaineresowanie zawodami ze względu 
na udział wszystkich  najwybitniejszych 

strzelców polskich | na mecz z Esłonią 

jest wielkie. 

24 osady na starc'e regat szyolnych 
Do szkolnych regat wioślarskich zgłosze- 

ria w poszczególnych biegach zapowiedziały 

następujące osady: 
Bieg dwójek półwyścigowych pań Gimn. 

Elizy Orzeszkowej i gimn. Benedyktynek. 
Bieg czwórek półwyścigowych pań tuimn. 

Elizy Orzeszkowej i Seminarium Ochroniar- 

skie dwie osady. 

Bieg dwójek półwyścigowych panów po 

dwie osady zgłosiły następujące szkoły: 

Gimn. Zygmunta Augusta, Gimn. Adama Mic 

k-ewicza, Państwowa Szkoła Techniczna i 

Gimn. Mechaniczne. 

Bieg czwórek półwyścigowych panów po 

dwie osady zgłoszone zostały z: Państwowej 

Szkoły Technicznej, Gimn. Adama Mickiewi 

Start żemiarzy w Trokach 
W Trokach w niedziełę od godz. 8 rano | 

odbywać się będą międzyklubowe regaty żeg | 

larskie o bardzo bogatym programie. Tego- 

ruczne regaty żeglarskie mają ściągnąć na | 

start rekogdową ilość żeglarzy. Wystarczy 

v.spomnieć, że udział do regat zgłosiły wszys 

Ikie bez wyjątku kluby i organizacje, mają- 
ce u siebie sekcje żeglarskie. Nic też dziw- 

nego, że na niedzielę do Trok wybiera się 

sporo osób z Wilna. Będą to pierwsze i ostat 

nie w tym sezonie poważnie zorganizowane 

regaty. Ciekawi jesleśmy, czy żeglarzom na- 
szym dopisze pogoda. 

Program przewiduje bieg pań i panów. 

Kierownikiem głównym regat będzie dr. 

Czarnowski. Regaty w Trokach przeciągną 

się niewątpliwie do samego wieczora. Warto 

nadmienić, że żeglarstwo wiłeńskie poczy- 

niło wielki postęp, który wyraża : 

ciažby w tym, że zwięk 

| klubów sportowych upra 

miły sport wodny. 

  

   

    

ilość łodzi 
'h ten tak 

piłkarze W.K.S. Smigły Jadą Go Częs. «nowy 
Piłkarze WKS Śmigły jutro wyjadą z | 

Wilna do Częstochowy na mecz o wejście | 
do Ligi z Brygadą. Będzie to spotkanie re- 

wanżowe. W Wilnie Brygada przegrała, ale 

teraz trudno jest przewidzieć. Sądząc z uzys- 

kanych ostatnio wyników trzeba być raczej 

pesymistą, niż optymistą. Niedzielny mecz 

w Częstochowi» zadecyduje ostatecznie 0 10- 

sach piłkarzy WKS Śmigły. Jeżeli drużyna 

pizegra, wzgłędnie nawet zremisuje, to nie 

będzie można mówić o wejściu do Ligi. 

Wówczas obok Polonii w Lidzie znajdzie 

się Brygada. WKS Śmigły chcące więc rato- 
wać swoją sytuację powinien za wszelką 
cenę wygrać z Brygadą. Wystarczy wygrana 
1.0, chodzi mianowicie o zdobycie dwóch 
cennych punktów. Jeżeli Wygramy 2 Bry- 
gadą, a potem 3 październiką pokonamy 
Unię, to Wilno pierwszy raz znajdzie się 
w Lidze. Wszystko jednak wy danym wypad 

ku zależy od wyniku niedzielnego Bigo 
gadą. Wygrać będzie bardzo trudno > 
wygrana leży w możliwościach naszej di 
żyny.   

cza, Gimn. Mechanicznego i jedna osada z 

Giodna. > 
Bieg czwórek wyścigowych. Startować bę 

dę dwie osady. Tedna Teptezentacyjna: 5 
Wilna, druga Z Grodna. Będzie to niewątpli- 

wie jeden z najciekawszych biegów. Nie jest 

wykluczone, że startować będą jeszcze ucz- 

niowie z Warszawy. Na Tazie brak jest jed- 
rak oficjalnych zgłoszeń. : 2 

jegi rozpoczną Się w sobotę o g. 

14, a niedzielę punktualnie a godz. 

11,80. Start mieścić się będzie pod mostem 

na Antokolu, a mefa przy szkołnej przystani 

wioślarskiej, Wstep wolny. Zaraz po rega. 

tach nastąpi uroczyste rozdanie nagród zwy- 
cięskim osadom. Ofiarowane są nagrody 

przechodnie, a ponadto MOREĆ optyce 
pamiątkowe banderki metalowe do klap ma- 

rynarek. е 

Szkolne regaly W!05 
szyć się powodzeniem. 

larskie powinny cie-   

dość wymownej freści: 
„Chiromanta | wróżbiła Józek. Prze 

powlada przyszłość I odgaduje prze- 
szłość, odsłania tajemnice losu czło- 
wieka”. 2 
Oczy Bukowskiej utkwiły w szyldzie. 

To było coś dla niej. Wstąpi do wróżbity. 
Położy kres niepewności. 

„JOZEK“, ;MEWKA” I KAPITAŁ 
BUKOWSKIEJ. 

Chiromanta sprawił na Bukowskiej „so 
lidne wrażenie”. Męska twarz, imponują 
ca czupryna. 

Wróżbiia zabrał się do „roboty”. W 
przybytku „wiedzy fajemnej'* panował na 
strojowy półmrok. Jakieś medium, Imie 
niem „Murka” wpadało w „stan katalep- 
lyczny“. Jasnowidz powiedział Bukow- 
skiej sporo prawdy, odgadł nawet, że oo 
siada własny kapifalik z kilku tysięcy zł. 
To też nic w tym dziwnego, że podekscy 
towana kobieta nagle poczuła do „mis 
trza” wiele zaufania. 

INTERESIK PO SEANSIE. 

W trakcie poufałej rozmowy „czaro- 
dziej” opowiedział Bukowskiej, że posia 

da w Białymstoku do sprzedania 2 domy, 
r powodu jednak pewnych formalności, 
ktėre mają dość droso kosztować, nie mo 
že załatwić franzakcji. Zapytuje więc ją, 
czy nie zechciałaby pożyczyć mu pod   

zastaw dokumentów dofyczących sprzeda 
mienic, 2.500 zł. > 

P. Bukowska przystała. Pożyczyła „Ja- 
inowidzowi” 2.500 zł I po paru dniach 
wyjechała do Białegostoku, by odwiedzić 
przyjaciółkę ! obejrzeć chiromanckie ka. 
mienice. 

NA PROGU MOGIŁY. 

W Białymstoku jednak oczekiwała lą 
niemiła niespodzianka. Pod wskazanym 
przez „lózka” adresem nie znalazła żad 
nych domów. Wszysiko było zwykłym 
bluffem, wymysłem, by wyłudzić od niej 
gotówkę. Tego było za wiele dla I tak 
już nadszarpanych nerwów Bukowskiej. 

Nie wytrzymały! Targnęła się na życie, 
lecz została szczęśliwie uratowana. 

Zażądała od chiromaniy zwrotu pienię 
dzy, lecz żądanie to pozostało głosem 
wołającego na puszczy . 

Tymczasem sprawa wydała się podej- 
rzanę. śniącej katalepiycznie „Murce”, któ 
ta powziąwszy przypuszczenie — całkiem 

niesłuszne i całkiem Innej natury — do 
niosła o wszystkim mężowi Bukowskiej, 
len zaś złożył wyczerpujący meldunek w 
policji. 

WYJAŚNIENIE. 

Wszczęfe w tej sprawie dochodzenie 
niewątpliwie wyjaśni całą sprawę I wy- 
twiefli pewne szczegóły afery, które do- 
łychczaś nie są jeszcze jasne. (c). 

EMRE OT TZ TEEETYOWZZYZT KTW RCERZOZAT TE RZEZ TTT EDS EASA 

Aktualności kulturalne 
      

STUDIA HISTORYKA FRANCUSKIEGO 
NAD KOMISJĄ EDUKACJI NARODOWEJ. 

Pierwsze w Europie ministerstwo oświaty 

—Polska Komisja Edukacji Narodowej co- 

raz bardziej interesuje uczonych Zachodu. 

Rawi np. w Polsce od trzech łat p. Ambroise 

Jobert z Grenoble, który dła swych studiów 

historycznych nauczył się języka polskiego. 

Niedawno bawił też w Wilnie, dokąd spro- 

wadziły go akta znajdujące się w archiwum 

Synodu ewangelicko-reformowanego, a do- 

tyczące Komisji Edukacyjnej opiekującej się 

szkołami kałwińskimi — nb. świetnie wypo- 

sażonej przez Synod z 1775 r. 

P. A. Jobert zainteresował się nie tylko 

aktami kalwińskiej komisji edukacyjnej i 

m chiwum Synodu, ale i cenną biblioteką sy- 

nodalną, ponieważ dowiedział się i przeko- 
nał (eo uprzednio niedawno stwierdził prof. 

Rajmund Schnitlein, lektor języka francus- 

hiego uniwersytetu Witolda Wielkiego w Ko 
wnie), że wśród licznych dzieł encyklopedy- 

stów francuskich znajdują się w bibliotece 

Synodu nawet bardzo rzadkie pierwsze wy- 
dania tych autorów. Fakt ten świadczy © 

biiskim kontakcie z Zachodem duchownych 

{ nauczycieli szkół kalwińskich, którzy swe 

nabytki książkowe przekazywali po śmierci 

do bibliotek szkolnych, skąd w końcu one 

trafiły do biblioteki Synodu. 

Dzięki licznym stypendium zagranicznym 

duchowni Jednoty Wileńskiej studiowali za 

granicą na wybitnych wszechnicach nawet 

w czasach saskich, zupełnego upadku w Pol 

zer” woni EITI 

Powstanie Wojewódzki Związek 
Rzemieślników Chrześcijan 

„, wieczorem, pod przewodnict. 

ak sa Ślusarskiego odbyło się po 
S zarządu Związku Rzemieślników 
Chrześcijan i osób zaproszonych. Na ze- 

braniu fym omówiono sprawy związane z 
si b wojewódzkim zjazdem rzemies!- 

aaa olskich, który się odbędzie w ok 

taste Razios Jednoczešnie wybrano 

komiłet zjazdowy, składający się z pra- 
zydium zarządu związku i osób dokoopła 
wanych. Prace nad zjazdem już rozpo- 
częły się. Na tym zjeździe zostanie zało 
żony wojewódzki związek rzemiosła pol- 
skiego, obejmujący cały obszar wojewódz 
twa. Dotychczas odczuwało się dotkliwy 
brak takiej organizacji w rzemiośle. 

Zamordował matkę 
śnia przy ul. Orzeszkowej Nr. 

66 R Baranowiczach rozegrał się ponury 

dramat. Edward zdradzający 
19 - letni Korkuć 

rob! umysłowej, tego dnia 
a me podniecenie nerwowe. 

e sobie ubranie I bieliznę i 
ł na 

wybległ nagi na ulicę. Gdy fo spestrzeg   
ła Jego staruszka matka, zaczęła prosić, 
aby wrócił do mieszkania. Szaleniec wró- 
cit pochwycił polano i rzucił się na mai 
kę. 

Zanim sąsiedzi nadbiegli na krzyki mor 
dowanej kobiety już było zapóźno Nie 
żyła.   

sce oświaty i szkolnietwa zakonnego. Dob- 

rze prowadzone gimnazja kalwińskie (w 

Słucku i Kiejdanach) jeszcze przed działal- 

nością reformatorską szkół pijarskich przez 

ks. Stanisława Konarskiego zerwały ze śred 

niowieczną metodą nauczania. Możliwe za- 

tem, że Stanisław Konarski pochodzący z 

kałęzi katolickiej kalwińskiego rodu Konar- 
skich był w kontakcie z księźmi i nauczy- 
cielami kalwiūskimi, którzy zainteresowali 

to nowymi zagadnieniami pedagogieznymi. 

KRAKOWSKI TEATRZYK DŁA DZIECI. 

Widowiska dla dzieci organizował nieg- 

tyś krakowski Teatr Miejski, ostatnio za dy- 

rekcji Osterwy. Poza tym istniały jednak w 

Krakowie imprezy prywatne  opernjące 

skromnymi środkami t siłami amatorskimi. 

Z imprez tych zasługuje na wyróżnienie zes- 

pół Marii Billinżanki p. n. „Wesoła Gro- 

madka“, ktory zdołał zorganizować stały 

program, dając 3 przedstawienia tygodnio- 

wo: jedno w sobotę o g. 16-ej i dwa w nie- 

dzielę, o 1i-ej i 16-ej. Z „Wesołą Gromadka" 

współpracuje artysta dekorator Różański, 

muzycy Arten i Franck oraz znana mistrzy- 

mi baletu Wera Zahradnik ze swym zespo- 

łem. Niedawno odbyła się pierwsza jesienna 

premiera teatrzyku: wystawiono transkryp- 

cję sceniczną opowieści Colłodiego o drew- 

nianym pajacyku Pinacio--Pietrzynce, 

WŁOSKIE TEATRY OBJAZDOWE. 

Prowincja włoska nie ma stałych teatrów. 
Zastępują je teatry objazdowe. I tak wielka 

organizacja „„Dopo laroro*, dysponująca 

wędrownymi zespołami („Wozy Tespisa“) 

dramatycznymi i operowymi oraz kinemalo- 

grafami zamyka roczny bilans w imponują- 

tyeh cyfrach: 75 przedstawień operowych 

Фа 433 tysięcy widzów; 123 przedstawienia 

{2 zespołów) dramatyczne—443 tys. widzów, 
36 subsydiowanych widowisk wędrownych 
zespołów amatorskich — 175 tys. widzów; 
wreszcie 30 wędrownych kinematografów 
dało 2.175 seansów po wioskach i osadach 
wobec 2 milionów widzów. Poza tym „Dopo 
lšroro“ organizuje widowiska masowe, ob- 
chody, rocznice, uroczystości faszystowskie 
it. p. — Jest to więc akcja analogiczna do 
masowej teatralizacji propagowanej od kil- 

ku lat w Niemczech. 

Włochy nie zapominają również o swyca 

tmigraniach. Ostatnio rząd włoski zakupił 
w Buenos Airės „Colisea“ 
znajdujący się w centrum miasta. Stanie się 
on miejscem imprez kulturalnych miejsca+ 
wej kolonii włoskiej. 

  

teatr operowy 
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Jutro Firmina, Ładysława 
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NOWOGRÓDZKA 
— Odbył się w Nowogródku walny 

zjazd delegatów okręgu nowogródzkiego 
T-wa Rozwoju Ziem Wschodnich przy u 
dziale delegatów zarządu głównego. Po 
wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań 
zarządu uchwalono program prac, w któ 
rym uwzględniono koordynację działalno 
ści organizacyj społecznych i stowarzy- 
szeń na odcinku gospodarczym i społecz 
nym, opracowanie programu potrzeb in 
westycyjnych województwa, prace w dzie 
dzinie podniesienia gospodarczego chrześ 
cijańskiego kupiectwa i rzemiosła przede 
wszystkim przy pomocy kas bezprocenio 
wych pożyczek, wreszcie rozprowadzan'e 
w dalszym ciągu nowych biblioteczek ru 
chomvch na prowincji. 

Wybrano nowy zarząd, do którego 
weszło 7 osób. 

— Poświęcenie świetlicy dła kupców 
| rzemieślników chsześcijan. Onegdaj od 
było się w Nowogródku uroczyste poś 
więcenie i otwarcie świetlicy dla kupców 
1 rzemieślników chrześcijan, nazwanej imie 
niem prez. Henryka Grubera, 

Świetlicą opiekuje się miejscowe T-wo 
Rozwoju Ziem Wschodnich. 

— Dla kogo? 19 bm. odbyło się uro. 
czyste poświęcenie świetlicy dla kupców 
ł rzemieślników chrześcijan, założonej sta 
taniem i kosztem Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Wschodnich. 

Byli więc na tej uroczysłości: prezes 
Towarzystwa RWZ okręgu wojew. p. C. 
Gałasiewicz, wiceprezes p. Baliński -— 
łundziłł, p. dr. Rybicki, p. Sanowski i in 
nl. Władze państwowe reprezentował p 
słarosta Milewicz. Nałomiast kupców i rze 
mieślników, t. j. tych, dla których urządza 
no świetlicę przyszło zaledwie pięciu, w 
lym 3 rzemieślników i 2 kupców. 

Poświęcenia świetlicy dokonał ks. pra 
lekt Kubik. 

Lokal na świetlicę wynajęto w domu 
p. Chorzempy przy ul. Wojewódzkiej za 
400 zł, rocznie. Do tych 700 zł. dojdą za 
pewne koszły utrzymania: świałło, opał, 
czasopisma, radio i t. p. Wszystko to opła 
cać ma T-wo RWZ. Przynajmniej sądzą 
lak ci, dla których urządzona została świe 
Nica. A korzystač z niej będą jednostk: 
I ło najwyżej raz w tygodniu, Dlaczego? 
Rzecz bardzo jasna. W Nowogródku kup 
ców i rzemieślników chrześcijan jesł naj 
wyżej 40, no — 50 i fo przeważnie ludzi 
„słarej daty”, nie nawykłych do towarzy 
skiego trybu życia w jakichś tam świeili 
tach. „Szkoda czasu i ałłasu na spacerki 
do świetlicy” — powie jeden z drugim, i 
zapaliwszy machorkę wspomną sobie „sta 
re, dobre czasy”. Zamożaniejsi kupcy i rze 
mieślnicy zajrzą do świetlicy najwyżej raz 
w miesiącu, tak sobie, dla fasonu. Młod 
sza zaś generacja, zwłaszcza ła inteligent 
niejsza, poszłaby z pewnością ale do ja 
kiegoś klubu, do domu ludowego, prze 
znaczonego dla szerszych warstw społa- 
czeństwa, bo tutaj — jakaż może być dla 
niej rozrywka, jakaż perspektywa? Zresz 
tą, nie jest to jedyna w Nowogródku 
świetlica. 

Mamy przecież w naszym miasteczku 
świetlicę Org. Młodzieży Pracującej, ma 
my świetlicę strzelecką, do których to or   

ganizacyj należą i rzemieślnicy, poza tym 
świetlicę strażacką i parę innych. A wszys 
tkle wegefują. Toteż na marginesie otwar 
cia tej nowej, którejś łam z rzędu świeł 
licy, nasuwa się refleksja, czyby nie 'е. 
piej byłoby zużyć te pieniądze na urucha 
mienie jakiejś wzorowej szkoły rzemieślni 
czej, aby umożliwić naukę rzemiosła szer 
szym rzeszom naszej młodzieży? 

Czy nasze życie społeczne i bez te 
go nie jest zbytnio rozproszkowane? 

Kaz. 

— To i owo. Istniejąca w Nowogród 
ku „kulturalno-cświatowa” placówka pod 
piękną nazwą „Ognisko” przypomina raz 
po raz, że dzieją się tam rzeczy nic nie 
mające wspólnego ze... zniczem. Teraz 
znowu obiegła miasto wiadomość, że do 

„Ogniska“ zawitat 21 bm. imć pan ko- 

mornik i dokonał zajęcia ruchomości, na- 

leżących do dzierżawcy bułefu. Historia 
jakich wiele. Nowy ten dzierżawca, pono 
silnie prołegowany, doszedł widocznie 
do przekonania, że w krainie Bachusa ucz 
ciwość nie obowiązuje. Zresztą był uczci 
wy dopóki nie wykorzystał należycie se- 
zonu największych wpływów, kiedy to ba 
wiło w Nowogródku wojsko. Potem po- 
łem powiedział sobie: a teraz należy zro- 
bić plajtę.*No i odmówił płacenia za to- 
war, pobrany nawet w komis, co już wy 

raźnie koliduje z kodeksem karnym. Skar 
gi wierzycieli skierowane de zarządu „Og 
niska” nie odniosły dotychczas właściwa 
go skułku. Tołeż wierzyciele użyli z bó. 
lem serca ingerencji komornika, Preten- 

sje ich sięgają aż 4.000 zł. Na czym to się 
wszystko skończy, nie wiadomo. 

„Oszczędzanie" cudzym kosztem nie 
jest przywilejem maluczkich dzierżawców, 
Oło przed kilku dniami odbył się w są- 
dzie proces o eksmisję komisarza policji 
śledczej, który zajmuje luksusowe mieszka 
nie za 110 zł miesięcznie i od kilku mie- 
sięcy nie chce płacić komornego. Rzecz 
bardzo charakterystyczna, bo bądź ro 
bądź jest to filar straży ładu i porządku 
osoba w małym miasteczku dość popular 
na. Oczywiście, sąd nakazał eksmisję. 

Kto jednak naprawdę może dziś w No 
wogródku zaoszczędzić, to kupcy chrze- 
ścijanie, szczególnie właściciele jałek mię 
snych. Mamy na razie tylko 2 jatki chrze- 
ścijańskie. Totež codziennie, zwłaszcza 
podczas świął żydowskich, są one tak licz 
nie oblegane, że sprzedający nie mogą 
po prostu nadążyć z obsługą i stąd obsłu 
ga ta czasami szwankuje. 

LIDZKA 

— W związku z Tygodniem Kolejo- 
wym LOPP bawi dziś w Lidzie czołówka 
wagonowa, zawierająca eksponaty z za- 

kresu OPLG. Zwiedzać wagon na dwor 
cu kolejowym można od g. 8 do 18-ej. 
Jutro wagon z eksponatami będzie w 
Niemnie, pojutrze w Nowojelni. 

Dziś pomiędzy godz. 11 a 12-tą samo- 
lot nad Lidą rozrzuci ulotki. 

Wieczorem. zaś o g. 18-ej odbędzie 
się akademia w sali Ogniska Kolejowego. 

— Mięso z nielegalnego uboju dla 
najbiedniejszej ludności, Ubój nielegalny 
jest ostatnio w Lidzie zjawiskiem dość 
częstym. Mięso pochodzące z nielegal. 
nego uboju jak wiadomo jest konfisko- 
wane, odsławiane do rzeźni i łam po ce 
nach niskich sprzedawane ludności. 

Jest rzeczą ze wszechmiar pożądaną, 
aby właśnie mięso to było rozprzedawa 
ne najbiedniejszej ludności miasła, kłóra 
częsło ze względu na wysokie ceny mię 

  

  

  

m Mutosport" 
Baranowicze, ul. Ułańska 3 
poleca: opony i dętki rc wsrowe- 
samochodowe i mot: cyk'ow., 
różnych wymiarów wszechświa- 

towei sławv marki 

„ENGLEBERT“ 
Po!skiej S-ki Akc, Wyr. Gum, 

Radioodbiorniki, rowery, pate- 
fonv i płyty oraz żarówki. 
Dogodna warunki spłaty. 
Wysyłamy oferty na żądanie. 

F-ma „Autosport“ 

  

Ardal twierdzi, że przestrzega” 
warunków umowy arbitrażowej 

W związku z notatką zamieszczoną 12 bm. p.f. „W Ardalu jak we wrzącym 
kołle”, otrzymaliśmy z zarządu fabryk: pismo zawierające sprostowanie tej treści: 

„Nie jest zgodne z prawdą, jakoby wypłaty w fabryce „Ardal“ są niższe 
od ustalonych przez Arbliraż. Natomiast prawdą jest iż wypłaty w fabryce „Ardał” 
nie są niższe od przeciętnych zarobków ustalonych przez Arbitraż, przyczym nadto 
fabryka sama podwyższyła 
Arbitraż". 

Zarząd fabryki ponadto deklaruje 
i ksiąg na dowód, naszej redakcji list płacy 

chowane. 

minimalne zarobki dniówkowe, ustalone przez 

gotowość okazania  przedstawiciełowi 
że warunki umowy zostały do- 

Oczywiście, jak zwykle, robotnicy twierdzą jedno a przedsiębiorcy wręcz 
toś odwrotnego. 

Nasza redakcja, ani żadna redakcja nie jest powołana do rozstrzygania 
sporów na tym tle. Powinien to robić specjalny sąd arbiłrażowy dla spraw tego 
rodzaju, sąd orzekający w sposób wiążący. No ale, żeby to było możliwe, tak: 
sąd najprzód musi powstać. Mimo najlepszych chęci nie możemy sądu arbitražo 
wego zasłąpić możemy tylko domagać się jego powstania i ło uczynimy. 

„KURJER WILEŃSKI* 24.1Х 1937 г. 

„My wierzymy w  niebezpieczeń- 
stwo lotnicze. 

Jest to niebezpieczeństwo straszli 
we, a okazać się może nawet śmiertel- 
ne dla narodu, który je lekceważy. 

Jest to niebezpieczeństwo nowe, 
istnieje ono dopiero od czasu osta- 
tniej wojny, zrodziło się w latach 1915 
i 1917, Akcja lotnictwa na tyłach pod 
koniec wojny byta skromna, doryw- 
cza, prowadzona bez żadnej metody, 
skrępowana niedokładnością samolotu 
i środków działania. Żadne miasto na 
tyłach nie było dotychczas bombardo- 
vane przez gazy. Ale co ważniejsze, 

i nad czym należałoby się zastanowić, 
to że od czasu, gdy zaistniało niebez- 
pieczeństwo lotnicze, nie odbywała się 
jeszcze żadna mobilizacja, ani żadna 
koncetracja wojsk. A wtedy zwłasz- 
cza może być niebezpieczeństwo naj- 
groźniejsze”. 

. Vauthier 
Podpułkownik 

Wojska Francuskiego. 

sa nie ma _móżności nabywania go na ryn 
ku po cenach normalnych. Dotąd jednak 
jest inaczej. Najszybciej poinformowa- 
ne o fakcie konfiskaty mięsa i możliwości 
taniego zakupu są csoby, mające bliski 
kontakt z policją i urzędami. Wśród tych 
też sfer rozchodzi się tanie mięso pocho- 
dzące z nielegalnego uboju. Byłoby dob. 
rze aby władze administracyjne pomyśla 
ły o sposobie zaopałrzenia w ło tanie 
mięso ludności ubogiej, 

— W dniu 1 października w lokalu daw- 

nych jatek mięsnych na rynku (ul. Suwal- 

ska) zostanie uruchomiony skład manufak 

tury p. f. „Bławat Poznański”, który otwiera 

znany kupiec z Tczewa A. Miśkiewicz. Fir- 
ma chrześcijańska. Ceny niskie. 

— W Lidzie przy ul. Suwalskiej 42 zo- 

stał otwarty sklep obuwia Józefa Lipińskie 

go. który poleca pierwszorzędne eleganckie 

gwarantowanej jakości obuwie damskie, mę- 

skie, uczniowskie oraz buty wojskowe i 

sportowe. Ceny niskie. Wielki wybór. 

BARANOWICKA 
— Szkoła Muzyczna w Baranowiczach. 

Dowiadujemy się, iż z początkiem paź- 
dziernika br. ma być otwarła w gmachu 
gimn. państw. im. Rejłana (Szosowa 105) 
w Baranowiczach nowa szkoła muzyczna 
im. Karola Szymanowicza. 

— ZPOK otwiera szkołę krawiecko- 
blelizniarską. Z dniem 1 października br. 
ZPOK w Baranowiczach otwiera trzyletni 
kurs krawiecko-bielizniarski. 

Opłała za naukę będzie wynosiła m'e 
sięcznie 10 zł, oraz 5 zł wpisowego. 

Do szkoły są przyjmowane kandyda- 
tki, które ukończyły szkołę powszechną 
i nie przekroczyły 17 lat. 

Zapisy przyjmuje sekrełariał ZPOK ul. 
Narutowicza 16. 

— Na zebraniu sekcji zblórkowej Ty 
godnia LOPP w Baranowiczach przedsła- 
wiciele kupiectwa, rzemiosła i przemysłu 
polskiego zadeklarowali na rzecz LOPP 
zł. 6.000. 

NIEŚWIESKA 

— PRZEBIŁ NOŻEM ULUBIONĄ. Mie. 
szkaniec wsi Kisiele, gm. Kleck, pow. nie- 
świeskiego na fle zawodu miłosnego prze 
bił na wylot Nadzieję Kisiel, lat 19. 
Ciężko zranioną dzłewczynę przewiezio. 

no do szpitala. 
— Narada przodowników przysposo- 

blenia wojsk. nadgrańicznej wsi Do- 
maradzkie, gm. hrycewickiej, pow. nie- 

świeskiego odbyła się narada przodowni 
ków przysposobienia rolniczego z terenu 
4-ch gmin. Udział w naradzie wzięli: 
insp. przysposobienia rolniczego inž. Bi- 
rula-Białynicki z Nowogródka, referent p. r. 
Soboła, instr. hodowl. A. Pleskaczewski 

i insir. rej, Chodor. Na naradzie omówio- 
no dokładnie pracę w zespole za rok 
ubiegły oraz ustalono wytyczne do pro- 

kończonej naradzie, uczestnicy udali się 
do gospodarstwa przykładowego E. Okiń 
czyca w Hłaskowszczyśnie, We wzorowej 
tej zagrodzie zwrócoro uwagę na racic- 

nalnie prowadzoną chlewnię zarodową 
oraz na budynek, który jest dostosowany 
b. prakłycznie do hodowli trzody i bydła 
Z kolei jeden z przodowników wygłosił 
referat na temat pożyłecznej pracy w ze- 
społach przysposobienia rolniczego. 

Przeszedł ubiegłej nocy nad mia- 
stem Nieświeża huragan połączony z nie 
bywałą ulewą i wyładowaniami atmoste. 
tycznymi. Wiatr pozrywał na peryferiach 
miasta szereg dachów. Woda pozalewa- 

Wilki grasują w 
Znowu mamy do zanołowania kilka 

wypadków pojawienia się wilków w pow. 
łuninieckim. W godzinach porannych we 
wsi Małe Sieblewicze wilk porwał sześcio 
letnią Eugenię Łącewicz, kłórą ludność 
zdołała jednak uratować. Mapadnięta nie   poniosła poważniejszych obrażeń. 

Gospodarzowi Sackiewiczowi ze wsi 

gramu na rok następny. Ponadło, po za- | 

WILEJSKA 
— ŚWIĘTO WYCHOWANIA VIZYCZ- 

NEGO W KRZYWICZACH. W niedzielę od- 
Łyło się w Krzywiczach święto WF i PW 

Wypadło ono bardzo imponująco ze wzglę- 

du na dużą liczbę publiczności, jak i zawod- 

ników z terenu gmin AI i košcie- 

niewickiej. 

Głównym punktem programu były zawo- 

dy lekkoatletyczne, do których stanęło po- 

nad 100 zawodników. Zawodnicy, rekrutują 
cy się w większości z młodzieży wiejskiej 

prezentowali się bardzo dobrze, wszyscy 

mieli kostiumy sportowe. Zawody w Krzywi 

czach stwierdzają, iż sport zdobywa na wsi 

prawo obywatelstwa. 

Duże zasługi sportowe na terenie gminy 

krzywickiej i kościeniewickiej zdobyl pp. 

Wornawin, Ejmont i Resil. 

Ostatnie święto PW i WF w Krzywiczach 

Łyło wspaniałym przeglądem dorobku w 
dziedzinie sportu. 

Na uroczystości byli, jako reprezentanci 

władz powiatowych, kpt. Sarnowski i komen 

dant Strzelca ppor. Jankun. W. R. 

DZIŚNIEŃSKA 

— ŚMIERĆ DZIECKA STRATOWANE- 
GO PRZEZ KONIA. W dniu 19 bm. Bo- 
fesław Czyżewski z folw. Horki, gm. pro 
zorockiej w pow. dziśnieńskim jadąc z 
nadmierną szybkością koniem zaprzężo 
nym do wozu przez wieś Szczełkuny, na 
Jechał na 3-letniego chłopca, Józefa Cze- 
tonko, który w fym czasie wybiegł z mie 
szkania na ulicę i wpadł wprost pod 
konia. Wskutek doznanych obrażeń dzie- 
cko wkrótce zmarło. Policja wszczęła do- 

chodzenie. 

— Ukarani przez starostę. W dniu 21 
bm. Słarosła Powiafowy w Głębokiem 
w trybie karno-administracyjnym ukarał: 
za wyrąb drzewa w cudzym lesie Adolfa 
Sosnowskiego na 1 miesiąc aresztu i Do- 
minika Skukowskiego na trzy tygodnie 
areszłu oraz na zapłacenia odszkodowa- 
nia na rzecz pokrzywdzonych w wysoko- 
ści dwukrotnej warłości ścięłego drzewa: 
za zakłócenie spokoju publicznego wy- 
wołaną awanturą na zabawie weselnej 
ukarano 7 osób na karę po 14 dni aresz- 
fu; za posiadanie t. zw. „świńcówek” — 

Jana Fiedorowicza na jeden miesiąc are- 
szłu. Nadto ukarano dwie osoby za po- 
krywanie cudzych klaczy ogierami nieli- 
cencjowanymi na karę grzywny i przymu- 
sową kasirację ogierów na koszł i ryzy- 
ko właściciela. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
-— Zabójca! 20 bm. poster. w Ignalinie 

załrzymał Włodzimierza Draguna, poszu- 
kiwanego przez policję wi!ejską, jako po 
dejrzanego o zabójstwo Aleksandry Żu- 
rawlowej z Horań, gm. wiszniewskiej. Dra 
gun do zabójstwa nie przyznaje się. Osa 
dzono go w areszcie w Wilejce.   

Huraran i ulewa nad Nieświeżem 
ła kilkadziesiąt niezabezpleczonych piw- 
nic. Grzmofy i wyładowania aimosferycz 
ne frwały bez przerwy przez pół godziny. 

Taklego rozpęfania żywiołu nie pa- 
basie ludzie w Nieświeżu. 

pow. łuninieckim 
Łunina wilk porwał dwa barany. Na szko. 
dę Hutczyka Wiktora ofiarą wilka padła 
jałówka. Na polach wsi Jowicze, gminy 
Lenin, wilki porwały kilka sztuk gęsi, na- 
leżących do Grzegorza Głusznia i jedną 
owcę, słanowiącą własność Czpeczyca 
Szymona. Ludność przewiduje zwiększ2- 
nie się plagi wilków pod zimę. 

Sezonowe tranzakcje nad Wisłą 

  

W osłatnich tygodniach dał się zauważyć niezwykle ożywiony ruch transportowy 
na Wiśle. Właściciele wielkich sadów przewożą barkami wiślanymi całe stosy pięk 
nych owoców, które w tym roku wyjątkowo obrodziły. Na brzegach Wisły odby- 
wają się „na gorąco” tranzakcje na przywiezione owoce, które piękną wiślaną pla 
żę zamieniają na giełdę owocową. Oto fragment tego sezonowego handlu nad 

Wisłą w Warszawie. 

Ekspenaty łowieckie 
na Międzynarodową Wystawę 

Łowiecką w Berlinie 
Wśród licznych eksponatów zgłoszo- 

nych i wysłanych przez myśliwych z ziem 

tutejszych na Międzynarodową Wystawę 

Łowiecką w Berlinie znajdują się także tro 

fea towieckie funkcjonariuszów D. L. P. 

w Wilnie, zdobyte w podległych Dyrek 

cji lasach państwowych. Najcenniejszym 

niewątpliwie są rysie (odstrzelone prze 
nadleśniczego p. M. Pawłowicza w Pusz 

czy Baksztańskiej) i głuszce (odstrzelone 

przez łowczego p. W. Korsaka w Pusz 

czy Rudnickiej). 

WOLKOWYSKA 
— Zjazd Komitetów Gminnych OZN. 

pow. wołkowyskiego. W niedzielę dnia 

26 września r. b. odbędzie się tu w sali 

Malinowej Zarządu Miejskiego w Wołko 
wysku Walny Zjazd Komiłetów Gminnych 
OZN pow. wołkowyskiego, 

Zjazd organizuje przewodniczący Za 

tządu Obwodu Organizacji Wiejskiej OZN 

na pow. Wołkowyski p. „poseł Jerzy Bo 

łądź. 

- — WIELKI POŻAR WE WSI CIMOCHY. 
Onegdaj o godz. 15 we wsi Cimochy wy 
buchł groźny pożar, w czasie którego 
spłonęło na szkodę 17 gospodarzy: 12 do 
mów mieszkalnych, 11 stodół, 17 сМе- 

wów, 3 spichrze, 1 klacz, 7 świń I 14 pro 

siaków. 
2 osoby odniosły lekkie poparzenia. 

Ze wsi Cimochy ogień przeniósł się 

do wsi Kościewicze, gdzie spłonęło 2 sto 
doły i 2 chlewy. 

Ogólne straty wynoszą około 115 tys. 
złotych. Przyczyna pożaru na razie nie 

ustalona. 

M3OŁODECZAŃSKA 
— POŻAR LASU. W majątku Cho- 

rzów, należącym do Eugeniusza Chełcho- 

wskiego spłoneło 37 ha lasu. Straty wy- 

noszą 16.000 zł. (B). 

Traaiczny wvradek 
w pow. mołodeczańskim 

Michał Wasiufo, mieszkaniec maj. Ma 

linowszczyzna, gm. łebiedziewskiej „pod 

czas młócenia żyta: został uderzony od 

łamkiem żelaza w bębna maszyny, wsku 

ek czego poniósł śmierć na miejscu. 

Został on uderzony w dolną szczękę 

tak silnie, że nastąpiło pęknięcie podsta 

wy czaszki. 

Samschód zawisł 
nad urwiski: m 

We wsi Ruda, gm. siniawskiej, pow. 

nieświeskiego pod przejeżdżającym sa- 

mochodem wojskowym załamał się most 
drewniany na rzece, Samochód zawisł 
nad urwiskiem. Zaalarmowani okoliczni 
mieszkańcy zdołali linami wyciągnąć sa. 

mochód na drogę. 

Na co chorują w Wileńszczyźnie 
Inspektor lekarski sporządził wykaz za 

chorowań i zgonów na choroby zakaźna 

i inne występujące nagminnie w woje- 

wództwie wileńskim w czasie od 12 bm. 

do 18 bm. Zanotowano 83 wypadki jag 
licy, 28 (w tym 1 zgon) duru brzusznego, 
23 płonicy, 18 krzłuśca, 16 (w tym 2 zgo 
ny) gruźlicy, 12 odry, 11 (w tym 2 zgony) 
blonicy, 7 pokąsań przez zwierzęta podej 
rzane o wściekliznę, 3 róży, 3 nagm. zapa 
lenia opon mózg.—rdzeniowych ,2 zaka 
żenia połogowego, 1 duru plamistego, 1   paral. d. Bi 1 grypy.



KRONIKA 
Vrzewidywany przebieg pogody w-g PIM'a 

do wieczora dn. 24.1X 1937 r.: 

Pogoda na ogół chmurna i miejscami 

deszcze. 

'Temperatura do 18 stopni. 

Rano w całym kraju będzie wiatr pół- 

rocno-wschodni, w ciągu dnia, począwszy 

o€ południa kraju wiatr będzie się zmieniał 

La zachodni i północno-zachodni, pory wisty. 

WILEŃSKA 
L,iury aptek. — Jundziłła (Mickiew 

cza 33); S-ów Mańkowicza (Piłsudskiego 
30; Chróścickiego i Czaplińskiego (Ostro- 
bramska 25); Filemonowicza i Macieje 
wicza (Wielka 29) i Sarola (Zarzecze 20) 

Ponadto siale dyžurują „następują:e 

  

apteki: Paka (Antokėlska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Wi 
łoldowa 22). 

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

— ————. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przysiępue. 
Telefony w pokajach Winda osobowa 

  

  

      

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kursy wieczorowe dła dorosłych. — 

Zarząd Akademickiego Koła Polskiej Macie- 

rzy Szkolnej w Wilnie podaje do wiadomoś 

ci, że zapisy na „Koedukacyjne Kursy Wie- 

czorowe dla Dorosłych" (II, III i IV) przy 

%/m. Kole przyjmuje kancelaria codziennie 

w godz. od 16—18 (od 4 do 6 po poł.) w 

Ickalu własnym przy ul. Zamkowej Nr. 24 

m. 8 do dn. 10.X.37, 

W roku bież.olwiera się kurs 1-szy dla 
analfabetów. 

Szczegółowych informacyj udziela kan- 
celaria Koła w godz. urzędowania. 

— Stowarzyszenie „Służba Obywatelska 
w Wilnie organizuje Roczny Kurs Mistrzyń 
Krawieckich przeznaczony dla 'ezeladniczek 

krawieckich posiadających 2-letnią prakty- 
kę w pracowniach krawieckich. 

Kurs bezpłatny. Wpisowe 25 zł. 

Zajęcia będą się odbywały w warsztatach 

Państwowego Gimnazjum Krawieckiego. 

Informacyj udzieła Szkoła Zawodowa ul 
Biskupa Bandurskiego 4—6 w godz. 10—14. 

ZEBRANIA I ©DCZYTY 
— Staraniem Kierownietwa „Szkoły Ra- 

dosnej* odbędzie się w dniu 24-g0 września 

r. b. o godz. 20-ej (ósmej wiecz.) w lokalu 

szkoły przy ul. Orzeszkowej 11-b róg Wileń- 

skiej — odczyt dla pp. Nauczycieli i Rodzi 

ców, na temat: „O nerwowości u dzieci", 

który wygłosi p. dr. med. Janina Huryno- 

wicz docent U. S. B. Wstęp wolny. 

— Akademia w kinie Kolejowym. W nie- 

dzielę, dn. 26 b. m., o godz. 12 w sali kina 

Kolejowego w Wilnie staraniem zarządu wi- 

leńskiego okręgu kolejowego LOPP odbę- 

ilzie się uroczysta akademia, urozmaicona 

bogatym programem. Wstęp wolny. 

RÓŻNE. 
— Wileński Komitet Zbiórki na Katoli- 

tki Uniwersytet Lubelski w dniu 12 wrześ- 

nia 1937 r. przeprowadził kwestę uliczną w 

in. Wilnie na rzecz Katolickiego Uniwersy- 

tetu Lubelskiego. Kwesta dała 490 zł. 42 'gr. 
Po potrąceniu wydatków organizacyjnych w 
sumie zł. 22 gr. 40, resztę zł. 468.02 przeka- 
zano do Kat. Uniw. Lub. 

+ — BUDOWĘ GMACHU RADIO- 
STACJI w Baranowiczach wykonuje 
f-ma Robót Inżynieryjnych W. Gied- 
rojć, Wilno.   

alla kamienicznika 1 horobol 
Podstęp którym się zajęła prokuratura 

TW wydziale cywilnym Sądu Grodzkie. 
go w Wilnie znalazła wczoraj swoje sen- 
sacyjne echo sprawa o eksmisję, którą 
wytoczył właściciel kamiennicy przy ul. 
Piłsudskiego 13, Fain przeciwko swej bez 
robotnej lokatorce, Rebece Berensztej- 
nowej. 

"Ta osłałnio pozosłając bez pracy nie 
mogła płacić komornego, wobec czego 
Fain wytoczył jej proces o eksmisję. Na 
przeszkodzie do wyeksmiłowania Berer- 

sziejnowej stała... książka bezrobocia, wy 

dana pozwanej przez Funduszu Pracy. 

Zamożny kamienicznik wpadł na „po- 
mysł”. Lałem zatrudnił w swym ogrodzie 
bezrobotną lokałorkę i powiadomił o tym 
Fundusz Pracy na skutek czego odebra- 
no jej książeczkę. Przeszkoda została usu 

Wilia wyrzuciła zwłoki nieznanej top elicy 
Wczoraj koło godziny 3 po poł. fale 

Wilii wyrzuciły na 
zwłoki topielicy. 

Wobec nieodnalezienia przy niej żad 
nych dokumentów, fożsamości na ratle 

Komitet Tygodnia Szkoy Powsz, 
ustalił program 

We czwartek 23 b. m. o godz. 12 
w lokalu Seminarium Ekonomii Rol 
niczej pod przewodnictwem p. prof. 
dr. Staniewicza odbyło się posiedze- 
nie Komitetu Tygodnia Szkoły Pow- 
szechnej. >= 

Ustałono wytyczne organizacji 
„Tygodnia*. Przewidziane są nastę- 
pujące imprezy: pochód propagando- 
wy, przedstawienia kinowe dla mło- 
dzieży i przedstawienie teatralne dla 
szerszej publiczności w Teatrze na 
Pohulance w dniu 3.X wieczorem. 
Grana będzie komedia J. Iwaszkiewi- 

cza „Lato w Nohant*, 

Komendant Główny Zw. 
Strzel. w Wilnie 

23 bm., o godz. 7.45 przybył z War- 
szawy komendant główny Zw. Strzeleckie 
go ppłk. dypl. Marian Frydrych, którego 
powiłali na dworcu oficerowie strzelcy 
podokręgu wileńskiego. Przyjazd komen- 
danła głównego pozosłaje w związku z 
odbywającymi się w Wilnie Narodowymi 
Zewodami Sirzeleckimi. 

Ziazd 
przedstawicieli miast wojew. 

wschodnich 

W dniach 24 i 25 września odbędzie 
się w Łucku i Równem zjazd przedstawi- 
cieli miasi województw wschodnich w 
związku z otwarciem Targów Wołyńskich. 
W pierwszym dniu zjazdu przewiduje się 
szereg referatów na temały związane z 
zagadnieniami gospodarczymi miast wscno 

dnich. Drugiego dnia zjazdu, który od- 
będzie się w Równem dokonane zostaną 
wybory przedstawicieli do Koła Miast 
Wschodnich następujących wojewódziw: 
wileńskiego, nowogródzkiego, poleskie- 
go i wołyńskiego. Na powyższym zjeź- 
dzie Wilno reprezentować będzie 9-ciu 
delegatów, 

Radę Miejską do Związku Miast Pols- 
kich z wiceprezydentem Nagurskim ла 
czele w zastępstwie prezydenta miasta. 

  

  
brzeg w Zakrecie | 

| do kostnicy przy szpiłalu św. Jakuba. 

wybranych uprzednio przez.   

„KURJER WILEŃSKI: 24.[X 1937 r. 

nięta i wczoraj Fajn spodziewał się uzy- 

skać eksmisję z rygorem natychmiastowej 

wykonalności. Okazało się jednak, że „kij 
ma dwa końce”, W międzyczasie Beren- 

szłejnowa zwęszywszy podstęp złożyła 

skargę do prokuratora, oskarżając Fajna 
o wprowadzenie w błąd władz Funduszu 
Pracy, celem podstępnego uzyskania wy- 

roku. 
Pełnomocnik _ pozwanej aplikant 

Szwajlich prosił sąd o odroczenie sprawy 

i zażądanie na następną rozprawę akt Jo 

chodzenia  prokurałorskiego przeciwko 
Fajnowi. 

Prośbie jego stało się zadość. Rozpra 

wa uległa odroczeniu. Fajn wyroku eksni 
syjnego nie otrzymał, zaś Berensztejnowa 

z rodziną nie została pozbawiona dachu 
nad głową. (€). 

  

nle stwierdzono. Zwłoki przebywały [uż 
od kliku dni w wodzie. Przewieziono je 

le). 

Ukarani 
Starosła Grodzki Wileński w irybie ad 

ministracyjno - karnym ukarał następujące 
osoby: 

Za dręczenie sa _ Maksymiliana 
Chrzczonowicza (Flisowa 4) na 10 zł. grzy 
wny lub 3 dni aresztu. 

Za niepomalowanie domu Franciszka 
Oskierkę (Wileńska 28) na 100 zł. grzyw 
ny lub 10 dni aresztu, Bunimowleza To- 
biasza (Zawalna 21), Czynkowajlisa Eryka 
[Niemiecka 9), po 100 zł. grzywny lub 10 
dni aresztu, 

Za prowadzenie robół budowlanych 
bez zezwolenia Izaaka Efingera (Wiłko. 
mierska 21) na 50 zł. grzywny lub 10 dni 
areszfu. 

Za tajny ubój Ejzera Lewidowa (Kola 
nia Niemiecka) na 50 zł. grzywny lub 14 
dni areszfu i konfiskatę 82 kg. mięsa. 

Za niepłacenie składzk ubezpieczenia 

wych Romualda Pikciunusa (Stefańska 39) 
na 50 zł. grzywny lub 20 dni aresztu, 

Za najechanie przechodnia rowerem 
na chodniku w słanie nietrzeźwym Ed. 
warda Zakrzewskiego (Święciańska 3) na 
20 zł, lub 10 dni aresztu, 

Za tajny ubój lcka Dawidsona (Zarzecz 
na 18) na 50 zł lub 14 dni aresztu i kon. 
fiskatę mięsa. . 

Za pobieranie nadmiernej ceny za 
mięso koszerne Joselsona Abrama (Kwa. 
szelna 13) na 30 zł lub 10 dni aresztu. 

Za puszczenie psa na frawnik, niszczac 
kwiaty przy zbiegu ulic Zawalnej i Troc- 
kiej Helenę Hajdukiewiczową (Zawalna 24   m. 6) na 5 zł lub 3 dni aresziu i odszko 
dowanie na rzecz Planłacyj Miejskich w 
kwocie zł 42. 

KINA I FILMY 
„MAŁY CZARODZIEJ” 

(Mars). 

  

Bobby Breen ma śliczny głos i zupeł- 
nie niedziecięcą szkołę. Dużo w tym tl- 
mie pięknych piosenek, opartych głównie 
na murzyńskich śpiewach religijnych, 

nMały czarodziej" dobrze się prezen- 
tuje, ma wiele wdzięku i zaspokoić może 

| najwybredniejszych dziecięcych konese- 
rów o wyostrzonych przez Jackie Co- 
oper'a i Freddie Bartholomew'a gustach. 

Treść jest niewyszukana ale za to po 
mistrzowsku odegrana. 

Malec podbija serce groźnej herod- 
babci, która swoje tyrańskie rządy spra- 
wuje w filmie z doskonałą pewnością sie- 
bie. Babci dopomaga zresztą wcale udana 
rodzinka z zadziorną pannicą na czele. 

Tło stanowią antagonizmy międzysta- 
nowe po wojnie secesyjnej w Ameryce 
„Biegun uciśniony” a zarazem liryzm fil. 
mu reprezentuje poczciwa murzynka-gru 
baska. Przykre tylko i dla europejskiego 
widza cyniczne są te jej tęsknoty do nie- 
wolnictwa. "Murzynka ma miłą, szcze-ą 
twarz i głęboki matowy głos, który w du 
ełach z Breneem brzmi ślicznie. 

Sceny zbiorowe, dwukrotnie i wyraź. 
nie sztucznie ustawione — rażą niezręcz 

nością syłuacyjną. Można by ten chór wy 
korzystać w mniej operetkowy sposób. 

Mały murzynek w epizodzie stanowi 
pyszny odpowiednik naszego „swawol- 
nego Dyzia”. Całość nierewelacyjna, ale 
warta wysłuchania i obejrzenia. 

Nad program niezwykle ucieszna ko- 
lorówka „Swawolne figle”, Pat i coś, co 
ma tytuł „Szczęśliwsze jutro” 1 budzi 
smętne myśli o polskich krótkometrażo- 
wych reporterach. Jaki związek mają nar 
ty, Barbakan krakowski i kawałek Wisły 

z budową domów i szkół — fo już sekret 
twórcy. A poza tym widzieliśmy już to 
„dzieto“ przed pół rokiem! wa5. 

Rabusie na rowerach 
Świat przestępczy się modernizuje. 

Kiedyś rabusie, operujący na podmlej- 
skich drogach w najlepszym wypadku po 
sładali szybkonogiego wierzchewca. Obe- 
cnie, jak się okazułe, rabusie posługują 
stę również rowerem. 

Wczoraj w nocy drogą Wilno—Widze 
wracał z miasta z furmanka naładowaaą 

towarem mieszkaniec Huduciszek Feliks 
Berniakowicz. 

W odległości 10 kim od Hoduciszek 
z łasu nagle wyjechało trzech cyklistów, 
którzy otoczyli wóz Berniakowicza i stero 
ryzowawszy go zażądali wydania go- 
tówki. 

Berniakowicz odmówił wydania pienię 
dzy. Wówczas cykliści rzucili się na nie- 
go, dotkliwie pobili go I zrabowawszy 
mu 13 zł z groszami, dosledii rowerów 
l „pełnym gazem” pomknęli w klerunku 
Wilna, ginąc wkrótce w clemnościach. 

Zaalarmowana policja wszczęła pościj 
za rabusiami-cyklistami, lecz jak dotvch- 
czas bez wyniku. IC]. 

WECYCTROCEEZ 

Sensacyina kradzież w lombardzie miejskim 
W lombardzie miejskim dokonano | 

wczoraj sensacyjnej kradzieży. Pewna 
niewiasta przywiozła do lombardu w celu 
otrzymania pożyczki pod zastaw, maszy- 
nę do szycia. 

Po załatwieniu formalności | wypła- 
ceniu Interesantce przyznanej sumy, oka- 
zało się, że maszyna do szycia zaginęła 
z przedpokoju lombardu, gdzie została 
chwilowo pozostawiona po ofaksowaniu. 

Jak stwierdzono, pod lombard miejski 
w międzyczasie zajechała jakaś Inna nie- 
wiasta, wyniosła maszynę, postawiła na 
dorożce | odjechała, 

Stratę z powodu kradzieży ponos! 
lombard, bowiem kradzieży dokonano 
po formalnym załatwieniu pożyczki I przy 
Jęciu maszyny w charakterze zastawu. 

(<).   

RADIO 
PIĄTEK, du. 24 września 1937 r. 

6.15 Pieśń poranna. 6.18 Gimnastyka. 6.2 | 
Muzyka z płyt. 7.00 Dziennik poranny. 7.16 
Muzyka z płyt. 8.01 Audycja dla szkół. 8.10 
Przerwa. 11.15 W pustyni i w puszczy — a- 
udycja dla szkół. 11.40 Utwory Piotra Czaj- 
kcwskiego. 11.57 Sygnał czasn i hejnał. 12.0% 
Dziennik południowy. 12.15 Porady przed 
sadzeniem drzewek owocowych — pogadan- 
ka 12.25 Koncert Orkiestry Wojskowej. 13.0 * 
Muzyka popularna. 14.05 Przerwa. 1503 
Cztery serenady w wykonani orkiestry WI i 
temana. 15.10 Życie kulturalne miasta i pre 

wineji. 15.15 „Zwyczaje i charakter Bansze- 
na*. 15.25 Świat w. piosene-. 15.45 Wiado- 
mości gospodarcze. 16.00 Rozmowa z cho- 
rymi, 16.15 Recital wiołonczelowy. 16.-- Ni 
statku emigranckim. 17.00 Kcacerf 17.» 
Wpływ człowieka r klimat ziemi. 18.00 Do- 
kąd i jak jechać? 13.10 Teatry wileńskie. 
18.20 Noce w ogrodach Hiszpanii. 18.40 Pre - 
gram na sobotę. 18.45 Wileńskie wiadomość | 

sportowe. 18.50 Pczadanka aktualna. 1901 
Ze świata operetek. 20.00 Muzyka lekka 
taneczna. 21.45 Rodzice i dzieci. 22.00 Kor - 
cert wieczorny. 22.50 Ostatnie wiadomośc . 
28.10 Fraszki na dobranoc. 23.36 Zakonezc- 
nie programu. 

SOBOTA, dn. 25 września 1937 r. 
6.15 Pieśń poranno. 6.18 Gin aastyka, 6.3 : 

Muzyka z płyt. 7.00 Dziennik noranny. 7.10 
Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkėl. 814 
Przerwa. 11.15 Śpiewajmy piosćnki. 11.4) 
Z czasów rococo. 11.57 Sygnał czasu i he“ 
nał 12.03 Dziennik południowy. '12.15 Mał: 
skrzyneczka. 12.25 Orkiestra mandolinistów 
1300 Przerwa. 11.0 Koncert życzeń. 15.01 
„Gazu! Gazu* — felieton o kolarstwie. 1 
Życie kulturalne miasta i prowineji Т 

Rewia „Sami Sobie”, 15.45 Wiadomości gos- 
podarcze. 16.00 Teatr ./yobraźni dla dzicej. 
16.30 Z naszych pieśni. 16.50 Obrazki włos- 
kie 17.50 W borach Cisny. 18.0) Utwory Ro- 
barta Schumanna. 18.40 Program na nic- 
dzielę. 18.50 Pogadanka. 19.07 Muzyka ludo- 
wa 19.40 Pogadanka. 19.50 Wiadomości spor 
towe. 20.00 Audycja dla Pe ..ów za grani- 

ca 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Przegląd 
prasy rolniczej. 21.05 Przedwcjenne walce. 
21.45 Nowości literackie. 22.00 Muzyk”. tane 
czna 22.50 Ostatnie wiadomości i komuni- 
katy. 23.00 Kabaret z płyt. 29.30 Zakończenie 
programu. 

TEATR i MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Komedia J. Iwaszkiewicza „LATO W 

NOHANT* rozpocznie seżon teatru łrama- 

tycznego w dniu 2 października. Rolę Cho 

pina grać będzie p. R. Hierowski, rolę Grox- 
ge-Sand p. T. Gronowska-Wodzicka. Wido- 
wisko przygotowuje dyr. M. Szpakiewicz i 
Jan Golus. Przedsprzedaż biletów pe cenach 

  

   

   

stałych — obniżonych od 40-gr. do 3.90 z 
wszełkimi dodatkami i szatnią — kasa sprze 
dawać będzie od dnia 26 października no 
trzy pierwsze przedstawienia. 

'TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Dziś z powodu próby generalnej ope- 

retki Johanna Straussa „Wiedeńska krew" 

przedstawienie zawieszone, 

— „WIEDEŃSKA KREW" oto tytuł ju- 
trzejszej premiery, operetki Johanna Stra- 
ussa. W opereice tej jest zajęty cały zespół 
z Nochowiczówną, Halmirską, Martówną, 
Wyrwicz-Wichrowshin i Dowmuntem jed. 
nocześnie reżyserem tej nowości na czes, 

za» do roli Hrabiny została pozyskana zna- 
kemita śpiewaczka Olga Olgina. 

— KONCERT GENIALNEGO SKRZYPKA 
WIRTUOZA ZIMBALISTA. Sensacją bieżą. 
cego sezonu koncertowego będzie recital 

Zimbalista odbyć się mający w Lutni w dn. 

15-go października rb. 

— WYSTĘP ARTYSTÓW OPERY WAR- 

SZAWSKIEJ. W dniu 5 i 6 października rb. 

nsjwybitniejsi artyści Opery Warszawskiej 

edegrają dwie opery, a mianowicie w dn. 

5-go października rb. „RIGOLETTO“, w dn. 

€-go października rb. „CYRULIK SEWIL- 

SKI. : 
TEATR „NOWOŚCI. 

Dziś w dalszym ciągu ciesząca się nic- 

bywałym powodzeniem premiera inaugura- 

cyjna w 18 obrazach p. t. „Miłość, tempo 
5 wojna* — w reżyserii Włodzimierza Bo- 
ruńskiego. 

Początek seansów o godz. 7 i 9 wiecz. 

Ceny miejsc od 25 gr. 

„KONRAD TRANI 25 

ZEMSTA 
— Dobry, dobry pan... Ale księżyc zły i zimny. 

Czerwona mgła... — małe, czerwone strugi. Krew! 

Wciąż krew — na początku i na końcu... 

Nieoczekiwanie puściła jego rękę, która opadła 

bezwładnie na bruk. Henri zbladł jak trup. 

— Szkoda, dobry pan, wielka szkoda — wychar- 

kotala jeszcze stara. 

Potem naciągnęła na włosy zawój z gałganów, 

wstała i załaczając się zsczęła iść, Oddalała się coraz 

szybciej — jeszcze chwilą: zniknęła w czarnej czeluści 

pobliskiej bramy. 

Henri stał w miejscu, jak skamieniały. 

— Krew na początku... krew na końcu... — szep- 

toł zbiełałemi wargami. 

I naraz w dzikim popłochu rzucił się do uciecz- 

ki. Jak najprędzej wydostać się z zączarowanego krę- 

gu martwych uliczek! Jak najprędzej znałeźć się 

wśród roześmianych beztroskich ludzi! 

W najbliższym barze wychylił duszkiem szklane- 

czkę koniaku. W nocy spał niedobrze. Prześladowały 

go koszmarne sny. Stara murzynka, która zamiast o- 

czu miała dwie srebrne, lodowato połyskujące tarcze   

księżyca, biła się w piersi i charkotała jakieś niezro- 

zumiałe słowa. 
* 

я * 

Następnego dnia zajechała do hotelu „Walencja* 

pani Victoria Foster z Londynu. I już pierwszego 
przedpołudnia dopięła tego. 0 czym napróżno marzy- 
ły wszystkie samotne mieszkanki hotelu i czego ży- 
czył sobie sprytny maitre. Nawiązała znajomość z 
brabią Gozzim, zaprosiła go na lunch do swojego sto- 
lika, a wieczorem wyszli oboje na miasto. 

Pani Foster była młodą wdówką. Taka zupełnie 
młoda nie była już zresztą, mniej więcej po trzydzie- 
stce.., Miała olśniewająco jasne włosy (odpowiedzial. 
ność za barwę ich ponosił pierwszorzędny fryzjer 
iondyńskijizgrabną postać, może tylko nieco za peł- 
ną... Z tem wszystkiem była jednak ładna i efektow- 
na. Prócz luksusowych kufrów, w których spoczywa- 

ły cudne toalety, przywiozła ze sobą dużo pieniędzy 
i jeszeze więcej przedsiębiorczości. 

W dwadzieścia cztery godziny później był hrabia 
Gozzi jej przysięgłym adoratorem i czuł się z tem zna- 

komicie. Notabene, nicby mu nie pomogło, gdyby 
był z tego obrotu sprawy niezadowołony. Ale nie, 
Henri był szczerze wdzięczny losowi za to, że zesłał 

mu tę jasnowłosą, żądną wrażeń kobietę. Skończyły 
się już, dzięki Bogu, samolne włóczęgi po wybrze- 
żu, nie było już mowy o ponurych, bezsensownych 

spacerach po tubylczej dzielnicy, gdzie na naiwnych   

turystów czyhają niechlujne, stare murzynki. 
Życie, musujące jak najprzedniejszy szampan. 

niosło ich do barów, dancingów, kabaretów. Henri 
oglądał w towarzystwie pani Foster produkcje najau- 
tentyczniejszych . tancerek afrykańskich, które po- 
chodziły przeważnie z półwyspu bałkańskiego i Cze- 
chosłowacji, a nieporównany miejscowy koloryt zy- 
skiwały dzięki doskonałym niemieckim barwnikom. 
Za dnia musiał pływać i uprawiać na plaży różne 
gry dziecięce. A nad wszystkiem czuwała pani Fo- 
ster, której rzeczą było układanie programu zajęć. 

Jeden jedyny raz nie podporządkował się Hen- 
ri jej inicjatywie: było to wówczas, kiedy nalegała, 
żeby wybrali się w góry Atlasu, 

— Nie — powiedział Henri słanowczo i nie po- 
parł go nikt z towarzystwa, z wyjątkiem maitre'a, 
który bardzo chwalił ostrożność młodego człowieka. 

Pani Foster była Angielką. Miała w Londynie u- 
roczą willę, a kiedy Henri oświadczył, że za trzy dni 
opuszcza Tanger i udaje się nad Tamizę, przypom- 
niała sobie natychmiast, że musi koniecznie wracać 
do domu. Rozpoczynał się przecież wielki sezon to- 
warzyski i szanująca sięobywatelka Wielkiej Bryta- 
nii nie powinna w takim okresie włóczyć się po świe- 
cie. Tak więc hasło dnia brzmiało: — Z powrotem 
Zet ooenuł 

IC. d. ni). 
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HELIOS | DZIŚ 

койсгопе! symfonii*). 
W rolach ałównych 

Największy sukces ekranów europejskich. Czołowe 

arcydzieł kinematografii austriackiej 

BURGTHEATER (Uśmiechi Łzy Wiednia) 
Wspaniały dramat miłosny Reżvse'ia WILLY FORSTA (Twórcv „Maskaredy“ i „Nied» 

GOLGA CZECHOWA 
Wiiły Elchberger, Hans Hoser i Werner Krauss. Nad progiam: Dodaiek kolorowy 

„KURJER WILEŃSKI 24.IX 1937 r. 

  

Nie MATKI! 

Waszego dziecka! 

  

CASINO | 

  

  

Kolesa!lne powodzenie. Najaktualniejszy film monumentalny 

. Ziemia Błogosławiona 
W rolach głównych FPeawef Musmó i Luiza FERajmer 

Poeaątek seansów: 3.30—5.30—8..0 — 10 30. Passe-partouts nieważne 

przy „SZ%OLE 

Przyjmuje się sie zap 

  

  Kire MARS 
  

uma Mały czarodziej 
W roli głównej fenomenalny 8-letni Bobby Breem 

SWIATOWID | 
Rzym, zamek św. Finioła, Watykan 

Wszzscy muszą zobaczyć rewelacyjny film 

Po raz pierwszy w Polsce. Wielki film dźwiękowy pod protek" 
toratem instviutu „Caritas* Frchidiecezji Wileńskiej 

Papież Pius XI przemaw a 
Niezrównane skarby sztuk', muzea, gwardia papieska 

kościoł sw. Piotra, wielka procesja, muzyka kościelna, śpiew chóru Watykanu i t. d. 

4153, od godz. 17—18. 

da cieb' 8 łość (7.541 stron, 15.082 

  

OGNISKO | Polą 
DESI V Tevelacyinym ° filmie p. t. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI 

Negri MAZUR 
Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

od godz. 11 do 19. 

  

Popierajce handel i przemysł krajowy!   

  

Tabela loterii 
12-ty dzień ciągnienia 4-ej klasy 39-ej Loterii Państw. 

Wygrane po 200 zł. 

1i ll ciągnienie 
10.000 zł.: 81803 132723 
5.000 zł.: 127332 138756 181391 

186640 193689 
2.000 zł.: 17778 46745 

75199 77771 82545 84530 
94672 127900 142009 
179031 

1.000 zł.: 3885 6850 14128 
20504 29053 33518 36176 65667 
73518 79061 81681 82862 85778 
89576 95831 100829 — 102409 
112005 112036 134393 135016 
116737 170293 170713 180766 

Gtówne wygrane 
363 472 709 12 901 1172 872 421 

102 889 918 56 2104 25 85 42 52 416 
37 17 670 727 82 3045 129 620 688 
783 889 902 78 4098 138 94 222 555 
1755 23 820 905 5299 518 602 198 
907 55 74 6012 144 345 48 682 504 
5 14 674 715 56 854 7000 168 92 219 
360 564 94 639 867 68 910 80 8346 
421 578 709 824 9426 56 596 781 
37 64 880 

10188 456 507 815 32 82 987 11128 
ЛА 268 89 480 649 713 987 12161 440 
528 31 701 77 99 808 22 80 930 13077 
165 276 420 571 768 897 945 14087 
206 383 729 801 960 15246 365 566 
93 602 13 25 713 812 914 30 16022 
40 204 46 372 497 619 766 918 78 
17171 586 629 834 48 943 18028 37 
64 469 710 80 874 908 64 19283 836 
435 557 616 73 97 839 81 

20385 456 582 88 810 19 955 21003 
20 125 363 96 435 58 504 623 44 61 
97 704 15 904 54 22009 52 137 818 
61 507 623 727 99 904 23011 108 213 
420 45 842 24156 803 60 99 456 61 
624 887 904 38 53 25004 10 152 215 
44 332 899 987 26005 118 59 202 
371 87 491 96 506 636 96 797 816 
158 75 944 27102 82 152 75 406 16 33 
538 67 601 892 28059 119 20 345 58 
616 93 719 903 60 29845 412 72 627 

30054 95 528 637 64 728 TL 76 935 
31240 75 89 303 412 711 16 32099 
'92 155 252 86 500 1 619 67 88 8078 
43 94 918 64 33020 102 32 87 281 
83 362 422 506 618 816 84013 65 79 
372 500 4 640 742 55 861 35018 265 
449 87 863 36121 66 77 220 397 407 
520 67 78 680 94 766 955 70 87009 
93 113 243 48 64 502 83 98 710 
38028 145 265 67 369 638 106 

55 957 39266 70 559 677 711 65 71 
281 40016 115 308 433 58 552 645 
41003 297 400 31 683 769 850 

‚ 42170 76 214 794 823 56 83 94 
. 48140 392 518 88 94 602 28 716 

76 44036 64 195 409 65 539 67 712 
45080 219 318 442 57 67 507 607 
35 895 46572 819 37 86 995 47055 
231 501 605 725 57 48046 157 224 
28 63 785 98 49158 253 499 717 
974 94 50218 55 68 324 582 87 623 
35 718 46 800 66 51068 284 825 

417 20 654 82 93 715 25 51 857 
80 962 52016 198 208 484 728 26 
886 53185 318 492 53 3778 84 981 

97 54032 104 7 12 88 298 845 81 

485 711 856 78 928 65 55016 87 
123 684 878 947 56117 247 866 473 
558 678 811 03 977 57188 820 90 
448 60 94 622 773 880 955 58107 
41 422 543 608 48 54 775 872 913 
21 42 56 59110 325 74 414 619 782 
812 983 60020 392 757 58 78 807 
11 61034 102 12 66 508 34 40 642 

49240 
93080 

157749 

   

884 62019 40 76 404 28 63213 59 

507 601 8 829 74 925 64081 121 

234 54 412 29 89 620 853 65015 

467 519 701 41 98 824 999 66015 
105 239 312 432 67 630 768 829 

970 78 97 67251 530 814 905 68064 

68 71 166 260 579 84 627 57 791 
947 69030 107 427 95 5483 630 780 
100777 85 562 702 71081 177 81 
460 526 35 68 626 896 954 72094 
172 314 473 99 589 696 860 73065 
141 233 65 618 711 877 79 908 87 
74128 75015 261 852 418 533 659 

76080 3 163 434 5 49 523 37 59 
644 925 77059 266 87 349 572 819 
78506 970 79042 88 91 287 469 85 
694 735 872 80814 490 543 663 709 
956 81355 481 500 16 56 690 740 
69 905 8 32 82090 238 310 470 805 
981 83093 105 70 355 77 696 828 
84051 2 93 194 210 99 874 415 561 
624 84 888 968 85010 105- 703 26 
86038 296 810 434 79 688 758 
87008 23 38 54 107 358 462 520 38 
884 904 85035 260 98 423 84 592 
674 902 89120 805 96 482 616 784 
909 63 90032 109 19 393 511 78 
668 785 930 91239 807 403 44 525 
655 757 88 903 83 92038 207 22 
884 432 49 587 715 823 971 83141 
364 71 426 702 49'914 94027 45 98 
121 83 94 630 49 95027 470 6 641 
937 75 96115 74 205 25 810 49 480 
570 90 669 721 71 97029 260 560 6 
402 700 849 98168 206 461 729 928 
99004 61 294 361 87 90 435 553 620 
741 945 100012 75 145 245 866 75 
497 9 590 847 101181 310 423 39 
563 99 835 74 102046 184 399 443 
584 847 103306 485 507 25 681 
802 104109 99 317 528 84 6387 708 
843 998 105235 348 439 655 827 
937 106018 65 188 99 399 432 69 
581 649 721 814 976 107050 410 
504 49 108210 59 814 41 82 409 
522 37 696 831 90 944 109249 490 
571 660 850 911 58 110011 60 77 
221 407 520 653 67 84 751 818 79 
991 111102 18 579 700 874 112037 
41 214 410 518 720 83 850 933 
113022 94 180 216 401 511 631 50 
855 921 49 98 

114044 221 647 868 84 115043 102 
228 38 384 517 657 817 48 116079 113 
23 28 29 53 211 19 422 553 796 599 
913 85 117114 23 333 529 80 720 53 
81 820 921 118038 120 254 38 343 96 
611 932 68 119101 273 89 452 738 901 
30 120148 380 497 603 52 704 47 72 
955 121046 104 14 47 278 300 12 41 
417 50 52 78 695 814 56 63 937 122 
104 244 548 70 758 79 123005 127 235 
336 49 90 626 884 949 91 124098 180 
82 452 550 52 665 68 719 881 978 125 
051 137 87 306 80 516 683 703 900 87 
126246 398 535 876 127082 247 66 424 
56 72 939 40 640 732 872 128015 33 77 
161 242 303 20 72 68 4i5 53 553 653 
67 801 130000 231 45 324 62 445 70 
637 69 713 8U8 95 131068 108 92 361 
66 716 957 132136 321 45 570 637 761 
95 839 47 133060 220 529 604 32 54 
776 85 856 951 134075 89 293 423 505 
791 850 61 89 135048 298 537 46 50 
673 706 13 136060 99 128 60 232 455 
570 658 756 42 35 137125 40 708 837 
138122 240 454 659 78 994 139001 10 
103 10 241 85 320 67 408 67 517615 
990 140039 136 245 73 445 697 850 914 
141 452 690 749 818 124186 249 306 
88 483 544 701 143140 63 214 868 93 
144036 274 321 530 908 145178 248 
504623 825 41 43 910 146215 508 624 
56 80 843 03 917 147019 273 429 561 
845 148016 28 213 304 483 643 972 

149148 316 93 410 70 675 725 812 
150229 55 663 909 151053 136 74 215 

152010 53 298 380 659 84 735 94   800 10 153010 82 119 445 83 555 706 

    

REDAKCJA i: ADMINISTRACJA - 

KontoP.K.Q 700.312 Konto rozrachunkowe1, Wilno I 
Centrala — Wilno, ul Bissupa Bandurskiego 4 
Redakcja tel 79—godziny przyjęć 1—3 po poładnii 
Administracja: tel. 99—czynna od godz 9.30—15.30 
Drakarnia: tel. 3-40. Redakcia rękopisów nie zwraca 

L A 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” Sp. z o. o, 

  
Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, fel. 

86 801 154070 232 56 330 531 77 600 
700 68 155011 244 403 523 819 34 
156008 23 37 15455 304 10 75 649 720 
157012 123 207 319 439 76 573 683 
784 845 980 158028 166 224 44 70 
472 688 895 934 159022 30 106 17 63 
92 202 302 34 553 63 657 708 67 829 
992 160051 412 504 48 90 849 923 
161016 21 172 236 51 337 413 55 507 
16 910 162235 502 39 749 67 865 911 
54 163312 448 577 605 72 775 823 
922 164220 77 348 98 576 663 704 877 
979 165049 243 332 53 543 45 601 63 
704 8 73 725 965 166743 800 167136 
215 626 866 72 946 71 168006 47 95 
126 422 36 641 871 953 169083 131 
289 447 501 32 674 713 820 947 64 
67 170040 304 425 514 29 32 639 704 
890 978 171076 123 487 685 722 89 
966 79 172149 317 474 507 36 641 930 
173334 77 651 86 795 174176 84 91 
294 465 72 713 90 953 175408 562 897 
176090 121 261 320 461 9 917 177040, 
218 350 87 611 46 844 52 925 89 08 

racjonalne wychowanie 
przeds/kolne: jest tym mocnym funda 
meatem, na którym wzniesie się później 
cały dorobek umysłowy i intelektualny 

PRZEDSZKOLE 
HALINY SIEWICZOWEJ 

ul. Orzeszkowej 1:-b m. 1 

nie od godz. 11—14, 
miejscu. Lokal piękny, słoneczny, ciepły. 
Opłata 1» zł. miesięcznie z francuskim. 

  

ADAAAAAAAAŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAS 

Kupno i sprzedaž 
TVYYVYVYVYVYVYVYYVYTSVYTYVYVYVYVYVYTO SVV 

Z POWODU WYJAZDU s :zedaje się ko- 
lonię obszarem 22 ha w powiecie wilejskim. 
Cena 5.000 zł. (budynków nie ma). Dowie- 
dzieć się można: m. Wilno, ul. Stefańska d. 

  

SŁOWNIK języka polskiego, 8 tomów ca- 

ki) do sprzedania za pół ceny katałogowej. 

Wiadomość, aJgiellońska 10 m. 5 (Czytelnia) 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

YYYTYYYYYYYVVYYVYYYYYYVVYVYYVYVVVYVVYVVYVVVV 

ZGUBIONO obraz treści religijnej i ramę 
na szosie między Wilnem a Jaszunami. Zna- 
lszcę prosi się © odniesienie do Redakcji 
„Kurjera Wil.* za wynagrodzeniem, 

zapominajcie, że 

RADOSNEJ" 

sy dzieci codzien- 
Ogród duży na 

prowadzeniem 

vv 

szpalt wielkiej ósem 

wieczorem. Ul.   
990 82018 71 111 47 505 642 860 904 
83048 320 1 473 624 718 800 84024 
192 207 98 844 518 98 766 61 889 
972 85 958 85167 602 55 87172 384 
483 628 954 88246 384 430 9 83 501 
617 960 89023 693 740 

90073 182 265 348 609 58 91099 
654 92401 65 693 93401 654 838 85 
945 94264 387 408 24 566 710 852 67 
931 95094 234 96125 380 656 97117 
802 434 43 680 900 98085 123 76 
99036 54 470 89 788 874 

100024 445 518 770 992 101185 
102074 147 425 562 646 908 108386 
498 568 926 60 61 71 104132 231 398 
501 56 105141 245 106330 89 415 95 
634 802 908 54 78 107616 108137 840 
109045 50 249 808 95 419 531 70 657 
829 110718 960 95 111139 438 594 
862 112199 450 54 752 113277 341 740 
46 979 114177 86 96 326 582 116442 
825 947 117139 518 55 636 719 948 
118026 54 200 345 418 655 119058 425 

178107 206 470 527 49 659 81 95 964, 50 666 740 
179156 832 978 180109 245 337 48 400 121099 285 743 948 85 122 204 433 

1 708 834 935 181033 80 287 808 27 30, 591 123142 324 910 46 124048 102 52 

74 182011 34 140 97 230 40 444 500 91 ' 
611 25 851 979 183020 227 514 608 
87 962 184078 133 50 256 81 368 791 
866 69 956 185250 65 828 52 63 466, 
668 74 186889 905 187003 48 297 328, 
414 556 78 602 503 188003 243 70 404 
51 520 634 38 638 189095 123 331 36 
504 82 849 975, 
436 583 709 190 020 64 334 37 93 470 
53 508 613 89 782 900 191046 242 48 
422 98 738 808 192248 381 91 470 510 
674 819 920 29 193026 544 194158 311 
69 96. 505 782 

NI ciągnienie. 

Wygrane po 200 zł. 
275 583 713 93 1010 36 1340 78 

1484 1849 1968 83 2071 2308 2455 
2170 3120 3316 3788 43 4095 4105 
4307 85 91 4468 4899 5301 5611 5788 
6002 6453 6746 6876 7023 7402 81 
7813 8046 52 61 82 59 60 9273 87 
99 9305 61 9516 9647 10374 402 698 
11492 626 774 851 939 12454 578 
611 64 831 96 13190 218 916 14064 
116 627 40 83 916 15030 216 436 
546 629 T8 702 16069 510 2 84 814 
17460 927 18021 399 407 532 995 
19017 110 657 701 977 

20155 264 355 74 452 592 21141 
251 85 426 621 788 961 22270 86 
761 28475 698 24108 46 618 768 801 
25116 292 455 82 528 648 852 26041 
53 185 326 407 73 92 532 87 98 690 
767 834 27023 115 59 388 481 70 787 
81 28008 54 364 92 549 29048 98 
250 347 484 889 30297 481 692 934 
45 31114 280 707 32058 868 33068 
197 217 318 409 98 657 79 788 817 
34214 608 36698 37506 38058 92 232 
859 39934 247 530 819 968 

40089 334 68 70 613 819 41608 702 
48 42138 606 991 43065 280 396 427 
621 984 44034 158 455 71 521 97 
45231 789 865 92 929 47310 636 GD 

709 869 904 48054 853 49092 162 314 

786 50062 77 182 203 714 20 83 6 

93 835 911 89 51169 375 87 405 519 
90 644 60 719 78 900 52721 54 53078 
124 489 534 62 624 48 800 939 54380 
462 509 64 746 992 55054 182 271 
312 68 519 623 56091 241 65 788 
762 810 928 57043 223 625 669 86 
808 910 66 58025 264 326 35 487 43 
539 932 59237 8 74 624 742:58 

60275 371 429 571 722 927 80 61881 
94 969 62091 178 360 714 883 969 
63000 409 749 811 64044 141 332 
652 986 65054 1 31 229 402 549 851 
66199 271 455 708 15 951 67089 781 
68174 329 609 19 811 69094 282 389 
465 70010 202 95 630 93 71581 812 
72729 807 45 904 78071 576 74076 
204 56 75126 7 239 899 607 921 
76009 383 739 912 77039 198 241 
A EZ 52 811 78585 825 949 60 

s   80616 915 81046 200 55 335 404 

   

   

    

   

    

           

Oddziały Nowogródek. ul. Kościelpź, 

: Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, ul. Mickie 

    
   
  

56 467 662 766 806 10 88 125097 232 
483 610 68 126084 121 428 845 127278 
309 598 710 128150 338 73 85 505 
129252 348 89 957 130271 398 868 98 
131238 675 780 132259 471 686 788 
851 133724 134008 194 274 875 425 
713 809 135579 707 992 186441 96 
786 947 137045 117 58 381 76 607 
757 849 138096 71 272 957 139084 198 
803 77 

140509 734 844 141108 80 61 559 
640 742 142552 56 143068 851 618 
144107 480 525 732 807 145191 601 
146050 185 260 972 147268 401 687 
870 148173 406 598 775 949 149245 
598 860 927 150648 716 878 151705 
152628 732 153067 145 694 771 981 
164180 304 555 619 792 912 155366 
478 549 156139 265 321 157120 612 
15 748 69 899 158014 279 159110 593 
798 916 49 88 

160166 74 209 449 812 161096 285 
87 417 521 688 162798 986 163094 
82 961 164264 384 854 996 165117 

227 62 578 820 166198 674 847 167413 
544 748 168100 230 367 627 702 54 
169188 324 734 909 170327 171153 
210 95 692 878 172464 541 725 890 
173078 362 91 661 70 889 174545 722 
175669 176089 820 88 961 177105 
178254 776 179284 485 831 975 84 
180196 595 655 181575 674 182125 
63 376 548 616 18 92 888 183363 500 
713 184771 185203 41 680 186064 180 
438 617 970 187295 380 789 880 
188141 387 411 42 558 745 811 189068 
294 646 707 852 945 99 190188 351 
471 652 748 849 938 191342 888 
192067 284 323 66 473 657 193002 24 
401 194226 564 963 

IV c.ągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 

zł. padła na nr. 123343 
10.000 zł. na nr. 45912 
5.000 zł. na nr. 23527 88951 

117386 171344 
2.000 zł. na nr. 39387 53868 

82802 132308° 134269 — 157298 
160091 184206 й 

1.000 zł. na nr. 1930 11089 
16671 17382 35110 41698 43271 
47056 49031 59458 61935 68410 
73330 78235 93144 98345 99484 
100932 106791 136281 156612 
168157 174161 183010 186766 
193340 194597 

Wygrane po 20) zł. 
431 580 66 798 1124 620 244 3035 

128 368 94 561 4132 255 5027 6295 
595_895 7391 465 8118 596 9045 121 
98 571 729 852 982 10091 92 180 220 

  

NY 

3:40. 

Sprzedaje się rasowe 

szczenięta „„ BOGI** 
Baranowicze. ul. Zielona 14 

Leszkiewicz 

  

ŁAAŁAŁAAAŁAAŻAAKAAŁAAAAAAAAAAAŁAAAŻ AAAA BAG 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYVYYYYVYVYTYYYVYYVY" 

SIOSTRA PIELĘGNIA Ł KA wykonuje ma- 
saże i wszelkie zabiegi a także zajmie się 

u. Zawalna 7 m. 6. Informacje u p Sobot- 
kewskiej od godz. 10 do 13. 

  

POTRZEBNY 
praktyką do apteki w Trokach. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

LOKALE 

  

MIESZKANIE 3-pokojowe, ze wszelkim: 
wygodami do wynajęcia. Krakows'.a 51. 

  

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3 pokoje 
z kuchnią — ul. Popowska 9. 

  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYVYYYYYVYYYTVYTY 

AKUSZEREA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9ej rano do godz. 7-ej 

róg Ofiarnej. obok Sądu. 

  

domu i kancelarii. Wilno, 

Magister farmacji z małą 

MAAAALAA 

'FYYYYTYYYTYVYTYYYYYVYYYT 

Jakuba aJsiūskiego 5—18   

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AŠ AA AAA 

Handel i Przemysł 
YYYYYTYVYVYYVYVYYVYYVY' 

  

wy! 

— CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGROD- 

NICZYCH — Wilno, Zawalna 

to twój najlepszy dorad 

mujemy zamówienia n: 

tel. 21.48, 

a fachowy. Przyj: 

drzewka owocowe. 

  

  

TERAZ CZAS sadzić truskawk* i byliny, 
zamawiać drzewka owocowe. Foleca ogrod- 
niciwo W. WELER, Wilno, ul. Sadowa 8 
tei. 10-57. Sz. Kl. zapraszamy odwiedzać na- 
sze szkółki. Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

„aa UE S a ROZOWE ij o 

OSTATNIE WZORY koszul, 
pyiam W. NOWICKI Wilno, Wielka 30, mo 
dne swetry, pulowery, wytworna gałanter'a, 
konfekcja. 

"krawatów, 

AAAAMAAAAAAAAAAAAAAA 

LEKARZE 
WYYYYTYYYYYYYVYTYSYYYYYTYVYTYYTYYYYYYYVYYYY 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 

weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 

tel. 18-66. Przyjnuje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTOR 

choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 21, te:. 921. Przyjmuj» o dgodz. 
9—1 i od 3. 
O 

DOKTOR MED. 

Zyamunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne * 1 

ul. Zamkowa 15, tel 19-60. Przyjmuje w godz. 
* moczopłciowe 

od 8—1 i ой 3- ^. 

TITANO ESI TT BOOKER 

627 98 750 11266 536 618 709 891 
12926 13307 35 42 487 500 14025 145 
91 744 976 15384 689 1614 1239 520 
644 790 17286 95 427 545 812 18073 
os 87138 236 387 429 94 581 610 

20098 35 1804 21137 515 784 22122 
251 468 562 835 908 23066 211 433 
515 62 641 840 55 24054 127 25185 
26129 239 404 66 27036 177 347 481 

683 972 28208 542 648 868 29077 106 
379 479 80112 594 96 31050 351 655 
744 810 32127 531 675 829 933 33024 
110 12 264 98 330 74 429 854 78 34276 
687 707 52 35169 420 87 532 39 630 
37 67 36035 473 37109 411 810 32 

38160 46 80 476 39157 844 

40442 675 774 83 92 41231 989 42246 

446 593 825 992 43380 435 84 590 
44294 533 723 804 45054 875 46874 
47015 274 304 18 48020 345 57 400 
49070 896 5021 47 98 121 804 51039 

166 603 844 981 52065 101 627 903 
53119 525 687 98 705 892 54145 428 

524 761 828 960 55023 49 402 866 
56048 88 435 630 38 779 67758 53351 
423 95 59012 70 203 5 799, 

60202 541 640 54 766 886 61163 746 
897 62913 28 57 63215 419 572 781 
986 64086 337 413 936 65016 456 
66051 61 718 76 67424 823 68376 
829 69091 245 522 862 70917 71115 
438 786 72204 334 401 84 654 885 
73082 87 552 793 74312 876 75370 
475 516 76181 77163 71 596 649 999 
78594 899 79366 978 

80588 90 800 81512 38 784 917 82026 
443 97 83276 464 89 608 78 852 95 
84531 65 887 965 85145 240 305 599 
628 85 86595 662 87360 782 88005 380 
408 740 912 89153 312 451 90054 91235 
53 377 428 43 607 911 92005 263 93001 
102 302 851 94060 88 222 913 95274 
301 96211 916 97068 846 98108 93 202 
608 753 948 99306 78 458 704 929 83 

100001 132 3 332 565 87 870 935 
101450 926 102181 218 577 744 960 
103133 243 353 4 564 93 650 715 857 

104269 717 105083 397 453 542 688 736 
95 802 23 106476 553 803 909 11 26 
107026 44 86 463 663 929 108220 614 

61 854 79 936 76 109034 8 263 318 
110212 837 111456 812 973 112013 103 
15 231 113454 866 114208 343 9 115462 
694 116255 713 86 902 117031 8 66 143 
337 673 898 118307 50 419 762 119118 
325 57 523 97 

120163 246 769 984 121595 688 899 
122149 284 329 412 620 48 59 726 
123848 124477 969 92 125119 66 311 
932 126144 481 618 890 936 127692 
802 128585 94 943 129131 85 241 

130041 144 478 691 94 770 131150 71 
552 691 132364 552 772 188107 227 
533 790 908 38 134488 536 957 
135433 567 136375 137193 595 138049 
104 82 253 583 89 664 726 842 980 
139288 485 620 762 140038 108 277 
334 756 977 141162 194 589 69 986 
142046 561 671 786 143452 144032 
168 232 95 418 682 145156 604 146236 
562 894 997 147414 42 869 91 997 
148228 529 149020 551 842 953 
150203 302 931 151497 701 898 152069 
138 250 86 310 475 864 153287 654 
912 23 31 154041 331 155065 171 314 
117 156384 418 631 711 157290 521 
22 622 706 942 158 491 589 52 933 
69 159012 311 60 460 

160010 635 161205 47 842 162207 
859 560 765 163238 463 542 96 970 
164020 134 66 649 165234 45 92 378 

630 166140 318 608 711 942 95 167211 
629 99 829 939 168616 989 169076 
450 539 170188 269 748 171633 724 
54 964 172550 734 39 878 77 193394 
527 1743819 549 716 818 175520 176013 
133 505 808 177831 178233 79 401 
588 41 665 853 66 179365 75 445 

180002 413 557 809 181072 220 801 
991 182287 70 768 963 183072 284 
471 89 958 184468 185166 92 610 828 
910 24 48 186781 187301 906 92 
188282 385 437 596 618 94 872 189414 
519 686 750 996 190650 65 989 191118   310 86 703 78 192173 983 89 193265 
899 194560 754 A 

Wiadomości 
radiowe 

ZE ŚWIATA OPERETEK. 

Dzisiaj, w piątek na godzi 
nę 19.00 Komitet Wystawowy 
zaprasza na koncert „Ze świa 

ta operetek“ w wykonaniu 
Orkiestry Wileńskiej pod ba 
tułą Władysława Szczepań- 
skiego z udziałem Kazimierza 
Dembowskiego. Wstęp do stu 
dia za okazaniem biletu, upra 

wniającego do zwiedzenia 
Wysławy. Ceny biletów 25 1 
20 groszy. 

O godz. 20.00 również w 
słudio na wysławie odbędzia 
się bardzo interesujący od. 
czyt dla zwiedzającej publicz 

ności o  łelewizji. Odczyt 
inż. Alfreda Dauna  ilustro- 
wany będzie pokazami labo 
rałoryjnego układu do od. 
bioru telewizji. Wsłęp na od 
czyt bezpłatny. 

KONKURS DLA WSZYST- 
KICH. 

Kło z nas nie chce mieć 
wspaniałej superheterodyny? 
Dobry odbiór radiowy w do- 
mu, fo dzisiaj już sprzęt ko 
nieczny. Możemy radzić każ 
demu wzięcie udziału w Kon   

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 
za tekstem 30 gr., kronika redakc i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Układ 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 
i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie 
prawo ziniany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz, 9.30— 16.80 i 17 — 19. 

kursie, który urządził Komi- 
tei Wystawy „Radio dla mia 
sła i wsi” wespół z Polski- 
mi Zakładami Philipsa. Bar- 
dzo łałwe warunki konkursu 
są do bezpłatnego przejrze 
nia na Wysławie — Kasyno 
Oficerskie, Mickiewicza 13. 

лат 

UTY 
OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 
są: eleganckie, mocne i tanie 

TYLKO 
ZPRACOWNI 

W.PUPIAŁŁO 
Ostrobramska 25 

    

E a 

|| DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA | 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupia 4, | 

Telefon 3-40 | 

Dzieła książkowe, książki i 
dla urzędów, bilety wizy» 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

| — PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 

K SDI NE atena 3 

   

х 

|


