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Wre w kotle 
iapońsko-chińskim 
Pierwsze walki pod Pekinem 

Powszechna mobilizacja w Chinach PEKIN, (Pat). Na moście kolejo- 

wym w edlegiosci 60 Qmtr. na połud- 
nie od Pekinu wywiązała się walkn 
pomiędzy wojskami japońskimi a 
chińskinań, 

PEKIN, (Pat). Dziś rano toczyły 
się bezpośrednio przed południowymi 
surami Pekinu zacięte walki, któ* 
rych ośrodkiem był most kolejowy, 
zuajdający się c 3 kim. poza miastem 

Walki te zakończyły się poważny 
ui sfpałami i ecinięciem się wojsk ja 
pońskieh wobee przeważających sił 
chińskieln. 

PLAN RETWY CZANG KAI SZEKA. 

TOKIO, (Pat). Agen<ja Domel do- 
nowi: dzienniki donoszą z Pekinu, że 
atarszałckh Czang Kai Szek miał opra- 
zować płan, który polegać ma na wy- 
dania Japończykom litwy na równi- 
«ach prowincji Hopei w pobliżu Pa- 
eting. 

Ježeli ten manewr się nie uda 
imarszałek zamierza wycofać wojska 
3a pozycje wzdłuż - południowych 
brzegów rzek. Żółtej i stosować tak- 
tykę wojny podjazdowej. 

Posiłki japońskie 
przybywalą do T.ens'nu 

PEKIN (Pat). W kołach miarodajnych 
oiwladczają, iż rrąd japoński postanowić 
miał podjęcie akcji wojskowej na wielką 
skałę w Chlnach północnych W akcji tej 
miałoby wziąć udział kilka dywizyj spec 
jalnych wysłanych z Japonii. 

Wydaje się rzeczą bardzo prawdopo 
dobną, Iż Japonia starać się będzie prze 
<iwdziałać coraz bardziej wzrastającemu 
wpływowi rządu nankińskiego na Chiny 
północne, aby wreszcie narzucić tej częś 
zi Chin, odosobniwszy ją od reszty kia“ 
iu, „ispółpracę gospodarczą”, która słu 
tyć będzie interesom japońskim. 

TIENTSIN (Pat). Wojska japońskie za- 
jąły wszystkie stacje pomiędzy Szanghaj 
— Kuan, a Tientsinem w celu ułatwienia 
przewozu posiłków armii kwantuńskiej, z 
%łórej 3.000 ludzi przejechało dziś rano 
przez Szanghaj — Kuan. 

Oddziały te zaczęły przybywać do 
Tienfsinu w godzinach popołudniowych 
z dużym materialem wojennym, poprze 

" dzane. pociągiem pancernym. W  teintsi- 
nia wylądowało też 28 samolotów myśliw 
skich i bombardowych, 

Eden zachęca obie 
strony do pokoju 
LONDYN, (Pal).. W rozmowie 2 

ambasadorem chińskim min. Eden oś 
windezyl, że statcia chiūsko-japons- | 

        

Pekinu napawają An 
glię troską. Rząd brytyjski gorąco pra 
gnie, aby sprawa ta została jak naj 
szybciej załatwiona w sposób poko- 
jówy: 

Wczoraj mir. „Eden przeprowadził 
rozmowę wytrzymaną w tym samym 
tonie z ambasadorem japońskim i o- 

„mówił z nim całokształł wat na 
Dalekim-Wscliodžie, 

kie w okalie 

   

!   

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do- 
nosi z Nankinu, iż rząd nankiński o- 
głosił rozkaz powszechnej mobilizacji 
Wydanie rozkazu poprzedziła całono 
ena konierencja centrałnej komisji 
wojskowej. 

Korespondent „Niczi Niczu Sim- 
bum donosł z Szanghaju, iż zasadni 

czę rozstrzygnięcie zagadnienia półno 
eno-chińskicyo w związku z iitynden 

tem pod Luku Cziao wydaje się nie 
możliwe w drodze dyplomatycznej. 
Należy bowiem wziąć pod uwagę, iż 
fala agilacji przeciwjapońskiej w Chi 
nach rozrosła się do rozmiarów bar= 
dzo niepokojących. 

Koncentracja floty japońskiej 
w bortach Chin Południowych 

HONG KONG, (Pat). Kilka japoń 
skich okrętów wojenuych, stacjono=- 
wanych na froncie otrzymało połece- 
nie udania się do portóry Chin polud- 
nlowych dla ochrony przeciwko agi- 
tacjł antyjapońskiej. 

Dwa z tych okrętów jaź przybyły 
do Amey, jeden do Swafou, jeden do 
Fu Gzou, gdyż w trzech tych portach 
nastroje antyjapońskie są silne, — 

SZANGATY, (Pat). Prasa chińska 
donosi, że do portów Sua Teu, Amory 
1 Fuczen, weszło 5 japońskich torpe- 
dówców, przybyłych z Formozy. 5 in. 
nych torpedowców zawinie do por- 
tów Chin południowych. 

- Pierw. sze starele pod Pekinem na-   

stąpiło o godz. 11 według czasu miejs 
eowego, gdy 500 żelnierzy japońskich 
którym towarzyszyły czołgi | samo- 
loty pancerne, natknęło się na wojska 
chińskie na linii kolejowej Pekin — 
Feng Tai. Wałka szybko przeniosła 
się w stronę Pekinu, docierając do 
miasta w pobliżu poładniowej bramy 
Bai” wydjska chińskie pośpieszyły 
|ro wszystkich stron miasta, celem 
wzmocnienia straży u poładniowej 
bramy. 

Ruch w południowej części nila- 
sta został przerw. I ludność pozo* 
staje w swych mieszkaniach, Wałka 
zakończyła się © godz. 12,45, gdy Ja- 
pończycy cofnęli się w kierunku 
r eng Tai. 

Samoloty japońskie bombardują 
PEKIN, (Pat). Agencja Reutera 

donosi ze źródeł chińskich, że 5 ja- 
pońskich samolotów  bombardowało 
oddziały chińskie w okolicy ==> 
wości Nan Nan. 

Projekt chiński tymczasowego 

  

Jest to pierwszy wypadek, od chwi 
li rozpoczęcia obecnych kroków nie- 
przyjacielskich, wkroczenia do eli 
Pa sił acych. 

A
s
ų
 

porozumienia 
TOKIO, (Pat). Japońskie mini- 

sterstwo wojny ogłosiło komunikat, 
stwierdzający, iż dwaj przedstawicie- 
le 29 ammii chińskiej, której oddziały 
uczestniczyły w incydencie pod Luku 
cziao, wręczył płk. Matsni szefowi 
japońskiej misji: wojskowej w Peki- 
nie, projekt tymczasowego porozu- 
mienia. 

Projekt przewiduje wycofanie 
wojsk chińskich z okręgu Lukucziao 
i Lung Wang Mian. W tych okręgach 
pozostawać będą specjalne oddziały, 
mające na celu utrzymanie spokoju. 
Projekt porozumienia 'zawiera formu 
łę, w której przedstawioiele armii 
chińskiej wyrażają ubolewanie z po- 
wodu zajścia, zapewniają, iż winni zo 
staną ukarani i dają gwarańcję, że w 
przyszłości przeciwjapońskie organi- 
zacje, a zwłaszcza t. zw. Związek Nie 
bieskich Koszul i organizacje komuni 
styczne będą znajdowały się pod nad 
zorem. 

Władze wojskowe japońskie, skłon 
ne są ustosunkować się przychylnie 
do projektu porozumienia, stwierdza 
ją. że jeżeli przyrzeczenia władz 

- Wojowniczy komunikat d-cy. 

Dowódea gar nizona japońskiego 
w. Chinach północny ch: gen. -Katsuhi | munikował świalu. Użyjemy siły we- 
gświadczył przedstawicielowi dzieńni 

ka „Asahi* co następuje: 

Japonia zawsze pragnęła przyjaz- 

Mėgo uregulowania sporów, japońsko- 
chińskich, zmuszeni jednak jesteśmy 

: rwać milczenie wobec zniewag 

fińskich i kazać naszej armii iść na 

przód, celem ukarania winnych i och 
| rony interesów japońskich, jak rów- 

mież żyeła i mienia naszych obywa- 

teli. 

| my naród japoński, by czekał i 

wojsk japońskich 
Decyzję swą rząd japoński zako- 

dług planów już ustalonych. Wzywa 
Śle- 

dził działania armii „cesarskiej i po- 
part ją za armatami. 

Zdaniem obserwatorów, gen. Kai- 
suhi poza funkcjami wojskowymi о- 
tUzymat misję starač się o załagodze- 
nie konfliktu, Katsuhi nie uchodzi za 
oficera umiarkowanego, który nigdy 
nie mieszał się do polityki w ewnętrze 
nej.   

chińskich nie zosłaną spełnione, wów 

czas strona japońska zmuszona bę* 
dzie zrzucić z siebie  odpowiedział- 
ność za dalszy rozwój wypadków. 

Kard. Pacelli w Paryżu 
PARYŻ, (Pat). Kardynał Pacelli 

legat papieski na uroczystości w Le- 
sieux powrócił wczoraj po południu 
do Paryża, gdzie. wziął udział wraz ze 
świtą w przyjęciu wydanym na jego 
cześć przeż kardynała Verdier. 

w przyjęciu tym wzięli również 
udział m „in. kard. Boudriiiart, nun- 
cjusz papieski msg. Valeri oraz pre- 
768 federacji. kifolickićj gen, Castel 
nau. 

U PREZYDENTA FRANCJI. 

PARYŻ, (Pat). Kardynał Pacelli, 
po śniadaniu, wydanym na jego cześć 
przez prezydenta Lebruna, udał się 
do grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie 
złożył wieniec. 

Eskadra niemiecka 
w porcie Sardynii 
CAGLIARI (eSrdynia) (Pa). Do tutej- 

szego porłu weszła dziś eskadra niemie 
cka, złożona z pancernika „Admiral graf 
Spee", krążownika „Nuernberg" į kontr- 
torpedowcėw „Kondor“ i „Greit“, 

Szef sztabu Jugosławii 
z wizytą w Paryżu 
PARYŻ (Pat). Gen. Nedicz, szef jugo- 

słowiańskiego sztabu generalnego złożył 
dziś wieniec na grobie Nieznanego Żoł 
nierza, po czym wziął udział w śniadaniu, 
wydanym na jego cześć przez gen. Ga 
melin, szefa francuskiego sztabu general 

"nego. W' ciągu dnia zostanie gen. Ne: 
dicz. przyjęły na audiencji przez ministra. 
obrony narodowej Daładiera. . 

  

wraz Z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Uroczystości poświęcenia bazyliki w Lisieux 
  

Msgr. Cortesi 

LONDYN, (Pat). Dzienniki angiel- 
skie donoszą, że nowy angielski pro- 
jekt kontroli nicintcrwenejį jest u- 
kończony i że dziś min. Eden podej- 
mie sondowania dyplomatyczne na te 
mat realizacji (ego planu. | 

* Dzienniki uderzają przy tym w 
nutę pesimystyez ną i zgodnie oświad- 
czają, że będzie to ostatnia próba W. 
Brytanii. Jeżeli nie uda się ona, to W, 
Brytania 1 Francja wycofają się z 

interwencji załamie się, 
Dzienniki londyńskie donoszą ро- 

Terlinie, dokonaneį „przez ambasado 
ra Francois Poueet, który zw rócił u- 
wagę ministr:. Neuratha, że w spra- 
wozdaniu ofiejalnej agencji niemice- 

PARYŻ, (Pat). Dziś w południe za 
wieszona została działalność kontroli 
międzynarodowej na granicy franens 
kc-hiszpańskiej. Granica * pozostaje 
jednak nadal zamknięta zgodnie z 
przyjętymi przez Francję zobowiąza- 
"niamiew dziedzinie nieińterweneji. 

PERPIGN. AN, (Pat). Ageneja Ha- 
vasa donosi: zagraniezni funkcjona- 
riusze kontroli nieinterweneji, pozba- 

republiki gruzińskiej 
przy drzwiach zamkniętych sprawę 
księcia Mdivani, Toroszelidze, Oku- 
dzawa, Kurułowa, Czychładze, Elja- 
wy (prawdopodobnie kuzyna zastęp> 
cy ludowego komisarza handlu zew- 
nećrznego; który według pogłosek jest 

aresztowany) 1 Karcywadze. 

Przewód sądowy ustalił, że eskar- 
żeni wchodzili w skład wykrytej or- 

BRUKSELA, (Pat). Van. Zeeland 
'wręczył krółcwi prośbę z dymisją ga- 

| binetu, król jednak uważa, iż w obec   nych warunkach nie może jej przyjąć. 
    

wszelkiej kontroli ; cały system NIEZ ; 

| niemieckiej, Włoch i ZSRR, gdzie im . 

za tym 0 demarche , franeuskiej w.   
Nie ma już kontroli: na. pograniczu “ 

FE - francusko-hiszpańskim 

Wczoraj odbyły się'w Lisieux we Francji uroczystości poświęcenia nowej bazyll- 
ki ku czci św. Teresy od D.leciątka Jezu s, W uroczystościach wziął udział w cha 
rakterze spcjalngo Igała papieskiego Je go Eminencja Ks, Kardynał Pacetli, se« 
krełarz stanu w Watykanie. Wśród nieb ywałego entuzjazmu tłumów, przybyłych 
do Lisieux, Ojciec Święty Pius XI wygło sił przez radjo przemówienie, udzielając 
zgromadzonym błogosławieństwa i odpustu, Ks. Kardynał — el.gat jest przy,mo= 

wany przez rząd i społeczeństwa francus kia z honorami królewskimi, Zdjęcie na< 
sze przedstawia Jego Eminencję Ks. Kardynała Pacellego, udającego się wraz ze 
świłą do pawilonu watykańskiego na wy sławie światowej. 

  

u min. Becka 
WARSZAWA, (Pat). P. minister | w dniu dzisiejszym nuncjasza apostel 

Spraw zagranicznych J. Beck przyjął | skiego msgr. Cortesł . 

Ostatnia próba Anglii | 
Jeśli Eden nie zrealizuje swoich planów, system kontroli 

rozchwieje się 
kiej © zawieszeniu przez Francję kon 
troli opuszczeno zdanie. „oczywiście 
franeuskie zobowiązania qieinterwen 
cji pozesiają w mocy*. Ambasador 
podureŚlić miał, że opuszczenie tego 
zdania umożliwiło ataki prasy nie- 
„micekiej, twierdzącej, że Francja ot- 
wiera swoje granice naoścież. 

LONDYN, (Pat). Na zaproszenie 
min. Edena przybyli do Foreign Offi- 
ce ambasadorowie Francji; i Rzeszy 

przedstawiono wy/yczne nowego pro 
jekłu brytyjskiego: wyjścia z impasu 
w dziedzinie niein/erwencji, który to 
projekt jest już na ukończeniu, -. 

>Komitet_ nićjntezwencji jaksadzi: 
zbierze się dnia 16 bm. 

я 

wieni + zdniem dzisieįszym r6žayeli 
ułatwień; dotychczas im przysługują 
cych, zebrali się, z inicjatywy kapita 
na Lunna, w- Perpignan, gdzie ocze- 
kują dalszych zarządzeń, 

Zaprzešianie wykonywania przez 
nich kontroli jest całkowite Iccz zobo 
wiązania, które Francja wzięła na sie 
bie na komitėcic nieinterweneji są 
wykonywane i granica jest w dal- 
szym ciągu strzeżona. 

7 Gruzinów s*azanych na rozstrzelanie 
MOSKWA, (Pat). Najwyższy sąd | 

rozpatrywał | 
ganizacji antysowieekiej w Gruzji i 
prowadzili akeję szpiegowską, szkod 
niezą i dywersyjną, przy czym przy- 
gotowywali akcje terorystyczne prze- 
tiwko kierownikom partii i rządu w 
Grucii. 3 

Oskarżeni przyznali się do wszyst 
kich zarzucanych im przestępstw. 

Wszyscy podsądni skazani zóstałł 
na_ Karę śmierci p" cz wana : 

  

  
Zażegnany kryzys gabinetowy W Belgii. 

W ten sposób nastąpi tylko zmia 
na na stanowisku sem A 
wości. AA  



* 

2 

Powstańcy po załamaniu się ataku rządow- 
ców pod Madrytem, przygotowują się 

do kontrofenzywy 
AVILA (Pat). Agencja Havasa donosi: 

Jak to było do przewidzenia, wojska pow 
stańcze przejęły wczoraj inicjatywę na 
froncie madryckim i 1 roli aiakowanych | 
przeszły do roli atakujących. 

Oddziały gen. Miaja zostały, mimo 
rozpaczilwych wysiłków zmuszone na са 
łej linil do cofnięcia się. Jedynie na od 
cinkach Brunefa į Villanueva deł Pardillo | 
ponowiły się wczoraj wcześnie rano na 
tarcia oddziałów rządowych, które o go 
dzinie 6 zakończyły się nie przynosząc 
napastnikom żadnych realnych korzyści. 

Po odparciu tych ataków przeszły 
wojska. powsłańcze do akcji przegrupo- 
wania | konsolidowania swych pozycyj i |- 
mimo zaciętego oporu przeciwnika uda- i 
ło im się zająć szoreg ważaych punkłów, | 

  

kióre będą wyjściowymi, do mającej na | 
stąpić akcii. 

Samolsty pawstań 
WALERCJA (Pa']. Agencja Havasa do 

nosi: Dziś rano trzy samoloty p” w'zńcze 
przybyły prawdopodobnie z %im7 na 
Majełce usiłowały dotrzeć do śródmieś- 
tia Walencji. Samoloty, zmusrona og-- 

Wszysiko bowiem zdaje się wskazy- 
wać na to, że w na'b'iż'z-m czasie przaj 
dą powstańcy do kontrofenzywy, celem 
wyrównania nieznacznych sirai fereno- 
wych, które ponieśli w ostatnich dniach 
skutkiem gwałłownego naporu wojsk rzą 
dowych. 

5 Przez cały dzień wczorajszy trwało in 
tensywne ostrzeliwanie pozycyj rządo- 
wych przez ciężką artylerią powstańczą, 

„kłóra osień swój skier wała głównie na 
"baferie. przeciwnika. Szereg tych bateryj 
pod wpływem os'rzeliwania zamilkło, £o 
pozwoliło łotnictwu powstańczemu na 
wzmożenie akcji. 

|-E przeb'egu działań wojennych м о- 
Statnich 3 dniach na froneje ma”ryckm, 
wynika niezbicie, że ofenzywa przedsię 
wzięta przez wo'ska rzadowe z:ko”czy | 
ła się zdecydowanym niepowodzeniem. i 

cze nad Wałencią 
i niem artylerii przeciwlotniczej da odwro 

fu, zrzuciły około 20 bomb na przedmie 
- ściach miasła. Wyrządzone szkody są tyt 

| ko nieznaczne. 

Bilans zdobyczy powstańców 
od początków walk 

SALAMANKA (Pa'|. Ogłoszono tu da ' granatów do mozdzierzy, 59.983 granaty 
ne, dotyczące zdobytego materiał: wo 
jennego od początku kampanii z wyjąt- 

220 dział, 276 mozdzierzy, 674 karabi- 
nów maszynowyrh. 38.000  karablnów, 
120.003 bomb, 18 milionów 303 tys. na- 
bojów karabinow 'ch, 25 czołgów, 47.20) 

„ kiem Biskali. Powstańcy zdobyli ogółem | 

RZY M. (Pat). 
jenny „Corriere dela Serra“ donosi = 
Salamanki, že eskadra lotniera legio- 
nistów włoskich Cucaracha w ciągu 
ostalnieh 76 dni wałki zestrzeliła 75 
samolotów i 2 s! erowee wojsk rządo- 
Er" : 

  

artyleryjskie ł 8.356 muszkietów. i 
Liczba strąconych szmołotów jest na 

stępująca: 353 strąconych z wszelką pew 
| nością, 52 prawdopodobnie I 16 wztpli- 
wych. Ponadto strązono dwa balony wol 

j ne i jeden sterowiec. 

13 zestrzelonych samolotów 
Korespondent wa- | wych. : 

TENERIFE, (Pat). Radio-Clab po | 
daje, że w ciągu ubiegłego tygodnia 
w czasi walk powić/rznych na jed- 
nym tyłko froncie riadryckim strąco 

' по 3 Zsameolotow rządowych. 

Posiedzenie sądu konkursowego projektów 
na sarkofag Marszałka Piłsudskiego 

WARSZAWA (Pat). Wydział wykonaw ̀ 
€zy Naczelnego Komiisłu Uczczenia Pa 
mięci Marszalka Józela Piłsudskiego po- 
daje do wiadomości, że dnia 19 lipca 
br. o godz. 9 w Muzeum Wojska w War 
szawie odbęćzia sią posiedzenie sądu 
konkursowego dia rozstrzygnięcia ponow 
nie wykonywanyżh przez aulorów nagro 
dzonych i wyróżnionych na pierwszym są 
dzie konkursowym w Krakowie proiektów 
na sarkofag Marszałka Jėzefa Piłsudskie 

(prawa den И 
* Ostatnio „Rabo'nik“ į inne pisma zbii 

żone do PP5. zam eszczają nołaiki doma 
gające się wyjaśnień w sprawie powo- 
dów  załrzymani w więzieniu D:mbiń- 
skiego, Jędrychowskiego i  Żeromskiej. 
Podcbio Dembiński bezpośrednio przed 
arsziowaniem zbliżył się do PPS. i zamie- 
rzał pracować w sżeregach tej partii. : 
Dziś więc przede wszyskim ogan PPS. 
bierze go w obronę „Robolnik”, kładzie 
natisk na tę okoliczność, że Dembiński 
jest podobno chory, że Jędrychowski na 
3 tygodnie przed arasziem został unie- 
winniony prawomocnym wyrokiem, od za 
rzuów komunizmu, oraz, że Wszyscy Od 
powiadają głównie za działałność pubii 
<cystyczną w legalnych pismach, przyczym | 

  

„wtykuły wan ———- nigóy m nie 

i 

* sad konkursowy. „odbędzie się pod 
przewodnictwem p. gen. Wieniawy — 
Długoszewskiego w łym samym składzie | 

j jaki był na pierwszym konkursie w Kra 
kowie. 

prace pozosłaną na wysławie „Marszałek 
Piłsudski w rzeźbie” w Muzeum Wojska 
(Al. 3 Maja. 13) i będą udosiępnionę dla 

| zwiedzania „przez publiczność. ь 

(I KONARZYNY 
„ były konfiskowane. 
{ W związku z powyższym usiłowaliśmy 

ustałić jak się sprawa ta przedstawia, o- 
czywiście w miarę tego, o ile to jes! mo 
żliwe w toku śledztwa. 

Według uzyskarych przez nas infor- 
macyj wszyscy troje areszłowani znajdu 
ja się pod zarzutem należenia do parii 
komunistycznej. Jax słychać, w obecnym 

siadium śledztwa wiadze są zdecydowa 
ne na niezmieniani2 środku zapobiegaw- 

czego. Śledztwo dstyczy m. in. dr'afaf- 
neści puż licystycznej areszłowanych i ich 
udziału w pzmię'nym zjeśdzie iwowskiej 
„kułłury”, Śłedziwo m2 być uXorczena 

! we wrześniu, fak że rozprawy możno się 
| juź spodziewai w pażdzierniku łu» listo 
! раё:іе. 

  

! Po rozstrzygnięciu konkursu złożone * 

MOSKWA (Pat) Dziś o godz. 3,21 wy 
startował z lotniska w okolicy Moskwy 
samolot, celem dokonania przelotu, bez 
lądowania Moskwa — Ameryka północ- 
na, przez biegun północny. 

MOSKWA (Patj. © godz. 3 min. 14 
loinicy sowieccy odbywający lot z Mosk 
wy do St. Zjednoczonych nadali wlado 

' mość, że zbliżają się do bieguna północ 

szybkością 160 kim. Temperaiura wyno 
siła wówczas 8 si. poniżej zera. 

" MOSKWA Pat). Według ostatniej de 
peszy radiowej z samołotu „Ant — 25“, 
samolot o godz. 4 min. 50 rano znajdo 
wał się pod-88 sł. szerokości gsograficz 
nej 1'120 si. długości. 

  

Drugi lot Moskwa--Ameryka przez biegun 
na ukończeniu 

! nego, lecąc na wysokości 2.700 mtr. j z | 

SAN FRANC!SCO [Pat]. Urzad komu 
nikacyjny armił amer ROMĄ powy że 

ЧИНИЕЙОИРИИЫ — : 

Min. Poniatowski na 
inspef cji w Krakrwie 

KRAKÓW, (Pat). Dz.siaj przed po 
łudniem przybył samolotem do Kra 
kowa z Warszawy p. min. rolnictwa i 
reform rolnych Poniatowski. Pana 
munistra na lotnisku powitał pan wo- 
jewoda krakowski Gnoiński. 

Po konferencji w urzędzie woje- 

wódzkim p. min. Poniątowski w to- 

warzystwie naczelnika wydziału ro!- 

nego. krakowskiego urzędu wojewódz 
kiego Eustachiewicza rozpoczął lu- 

strację robót melioracyjnych, prowa- 

dzonych w. Krakowie ; okręgu kra- 

ikowskim. 

Walasiowirzówna 
„w GRyp 

GDYNIA: (Pat). Dziś na M/S „Bałory” 

przybyła do Gdyni słynna lekkoziłetka 

polska Wałasiewiczówna. Pozostanie ona 

w Gdyni do czwarłku 15 bm., a następ 

nie uda się z wycisczką na M/S „Bałory” 

na Fiordy, Po wycieczce Walasiewiczów 
na powróci do Warszawy. 

Lekkoatlefkę polską powiiałv dziś na 
siałku Bałinkówna | Jadwiga Wajsówna. 

Za duże pizywozimy 
Z ZNYQrZMICY 

Ujemny bilans kandlu zagr. 

WARSZAWA (Pa!): Handel zagranicz 
ny Rzeczypospoliłej Polskiej I W. M. 
Gdańska według tymczasowych obliczeń 
Głównego Urządu Słałystycznego przed 
sławiał się w czerwcu r. b. naslępująco: 

Przywóz: AR 006 ton. warłości 108.733 
tys. zł. 

Wywóz: 1325. 862 ton, warłości 91.187 
łysięcy złotych. | 

* Ujemne sałdo wyniosło więc w czerw 

cu' 17.546' tys. zł, 
W porównaniu z majem rb. wywóz 

zwiększył się o 262 tys zł. Przywóz nato- 
miast wykazał wzrost o 14.271 tys. zł, 

Jesienna pogodą 
w Niemczech 

BERLIN (Pat). W całych niemczech od 

goda, połączona z ulewnym deszczem, 
zachmutzeniem i znacznym obniżeniem 

się temperałury. Nocy ubiegłej w Berli- 
nie łemperałura wynosiła 12 słopni. | 

Z Bawarii donoszą, iż niezwykle silne 
i niespodziewane o tej porze roku obni 
żenie łemperałury spowodowało spadnię 
cie śniegów w Alpach aż poza granice 
lasu. Niezwykłe to zjawisko w lipcu ob 
serwowały tysiące letników. 

| Nafta w Austrii 

| 
| 
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WIEDEŃ (Pai) — Ze względu na uka- * 
zywanie się ropy w okolicach położonych 
na północ od Wiednia, pewna finansowa 
grupa belgijska przystępuje wkrótce do | 
eksploatacji terenów naftowych w miej- 
scowości Volkersdori. 

  

FRuneści ŻEŚGZEECG 
cy ppuaszczyj Naulikeochiej 

bążąc konsekwentnie do uprze- 
mysłowienia gospodarki Ziem Pół- 
nocno-Wschodnich oraz do możliwe- 
go pełnego i wszechstronnego wyck- 
rzystania ich bogaciw naturalnych, 
I:ba Przemysłowo-Handlowa w Wil 
nie zwróciła uwagę na złoża rudy że 
łaznej w Puszczy Nalibockiej. 

Próbki rudy, pobrane z polecenia 
Tzby na terenie puszczy zakwalifiko- 
wane zostały jako rada darniowa wy- 
sokiej jakości o zawartości przeszło 
40 proe. żelaza. Również Związek Hat 
Żelaznych na zasadzie przeprowadzo 

nych analiz próbek, stwierdził, że ru- 
da z Puszezy Nalibockiej może mieć 
zastosowanie w zakładzie wielkopie- 
cewym, przy produkowaniu surówki 
odlewniezej. 

W eelu wykorzystania wspomnia- 
nej rudy, Izba przystąpiła da zakła- 
dania przedsiębiorstw przemysłowych 
jak również do ścisłego ustalenia te= 
retów; w których złoża rudy wystę= 
pują. Odnośnie badania: nadiął się 
przeprowadzić na prośbę Izhy-Uui- 
wersyteł 8..B. Wszelkie koszta kadzi 
wynagrodzenie sił naukowych i pomo 

eniczych, koszta narzędzi, przejaz- 
dów, robocizny, analiz itd. — wyno- 
s:'zce według preliminarza kilka ty- 
sięcy złotych pokrywa Izba. 

Zaznaczyć nalcży, że badania te 
pedięte z uwagi na inieresy gospodar 
ki Ziem Północno - Wsckodnich, łą- 
czą się także ściśle z interesem gospo 
darki całego kraju, odpowiadając po 
stałstom, sfermużewanym w. powzię 

tei ostafnia uehwzie Rady Ministrów, 
dotyczącym zsynie szenia udzialu two 
rzyw zagranicznych w próccs'e pro- 
dukcyjnym raszego hutniefwa. 

      

kilku dni panuje prawdziwie jesiena po. 

"śnieżnej, która zmusiła go do zbocze- 

  

samolot sowiecki „Ant — 25” przeleciał 
na biegunem dziś rano w czasie burzy 

nia z drogi w poszukiwaniu lepszych wa 
runków a mosierycznych, 

SAN FRANCISCO (Pai). O godz. 19 
min. 15 samolot Gromowa znajdował się 
w pebliżu granicy Kolumbi: brytyjskiej. 
Samolot oczekiwany jest o god”. 4 rano 
na granicy Stanów Zjednoczonych i Kana 
dy, zaś w San Francisco okoł= południa, 

SAN FRANCISCO (Pa]. Ó /bicrcza 
stacja radiowa w kanadyjskim forcie 
Smiih przejęła depesze lofników sowlsc 
kich, donoszącą, że przelatują nad Jezlo 
rem Great Bear w odł-głości 407 m! od 
Bieguna, pod 646/sl. szerokości pólnac- 
nej I 122 si. długości zachod”lej Samo 
łot rozwija od chwiil startu przeciętną 
sze 4 mil na o. 

Lenferencja króla 
rumuńskiego 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa 
donosi: min. Delbos w towarzystwie 
szefa gabinetu Rochat odwiedził dziś 
po południu króla: Karola i odbył z 
nim rozmowę, która trwała godzinę. 
W czasie rozmowy tej król rumuński 
i kierownik francustiej polityki za- 
granicznej wymienili poglądy na ogól 
ną syłuaeję polityczną ze specjalnym 
uwzględnieniem zagadnień, dotyczą- 
cych Europy wschodniej. 

Dr. Chaim Welzman 

pierwszym p'ezyden- 
tem Palestvny 

LONDYN [Pat]. „Daily Express“ dono 
sząc, że nowe państwo żydowskie w Pa 
łestynie będzie republiką, przewiduje, że 
pierwszym prezydentem będzie prezes 

wszechświatowe| organizacji syjonistycz 
nej dr. Chalm Welzmann. 

KLAWIOLL GG 

Dążyłi de zniszczenia 
hodowli husła — 

MOSKWA (Pat). „Wostoczno - Sybir 
skaja Prawda” dznmosi, ża w o"wodzie 

wykorzania 

ODCISKI 
    Syberli wschodniej wykryto grupę „wro 
gów ludu”, k'órzy dążyli da zniszczenia | 
hodowli bydła, aby w ten sporób ufrud | 
nić zaprowiantowanie armii czerwonej na 
wypadek wojny. Wrogowie ludu działali 
głównie w obwodowym wydziale rolnym. 
Kierownik tego wydziału  Nieupokojew 
został aresziowany. 

  

Nożycami. przez prasę 

sposób na to, żeby prasa w Polsce 
nie mogła pistć o prześladowaniu 

po skości na Litwie 
W jednym z numerów „Liet. Aida- 

sa“ z okazji zamieszczenia korespon= 
dencji domagającej się usunięcia pol- 
skiej tablicy w kościele w Widuklach, 
spotykamy ego rodzaju .oświadcze- 
nie: 

„Ježeli SMA bylo możliwe w 
„kościele, gdy nie byliśmy. gospoda- 
rzami we własnym kraju, temu nie 
można się było  dziwić.. Jednakże 
obecnie. obławy fakle mogą budzić 
wśród paraflan nastroje, kióre w żad- 
nym wypadku nie przyczynią się do 
zachowania spokoju w parafii. Pol- 
skość w kościele powinna być usu- 
nięta fym. bardziej dlatego, że Jesi 

ona często bardzo złośliwie wyko- 
rzystywana również w łym państwie, 
dla którego akcja oszczercza przeciw 
ko Lliwie jest jednym z ważniejszych 
celów". 

Uzasadnienie wydaje się 
rystyczne”. 

aż 

„Kumos 
Usuwać język polski. z 

kościoła, ażebyśmy my w Polsce nie 
mogli mącić spokoju, ' opowiadając 
rzekome oszczerstwa o akcji htsuwa= 
nia jęz. polskiego. Zakrawa to na ja- 
kiś myślowy kałambur. Jest w tym 
iednak pewna koncepcja. Bo zważ- 
my: W obecnej już chwili trudno jest 
niówić o usuwaniu języka polskiego 

   

  

[ z kościołów w Litwie, gdyż za wyjąt- 
kiem nielicznych parafij, gdzie jesz- 

cze odprawiają się nabożeństwa 'do= 

datkowe, a parafij ych możnaby wy* 
liczyć na palcach jednej ręki, nabo- 

  

żeństw polskich nie ma:' Jeżeli się 
więc całkowicie język: polski z tvch 
parafij usunie ryczaliem, to żadne 

  

pismo polskie nie będzie miało aktu- 
a'noego materiału. 
a i i i i 

Kren'ka te'erraficzna 
— Podwėjna kafastrofa. W pobliżu 

Budapeszłu pod słacą, Vacszs pociąg o- 

sobowy najechał w pań, biegu, m po 
ciąg towarowy. 2 osoby. zbstały zab te, 

a 8 ciężko rannych. Pociąg rałunkowy, 

wysłany z Budapesztu, najechał w'dros 

dze na wóz chłopski, zab'jajac: 2 znaje 

dujące. się w nim Asoby. 

— Ludność Rzymu S šitų w'daiu 
wczorajszym L mieszkančėw sta- 

łych. 

— w więzioniu w Meksyku wybuchł 
bunt, kłóry stlomiony zosłał przez s'raż 

więzienną i posiłki policyjne z dużym 

wysiłkiem. Zbuntowani, którym udało się 
zawładnąć 20 karabinami i rewolwzrami 
mieli 3 zabiłych i 9 rannych. ‘ 

  

Tania podróż do Niemiec 

na XXV Mędzynarot. Niemieckie 

TARGI WSCHODNIE 
w Królewcu (Prusy Wschodnie) od 15-18 sierpnia 1937 r. 

‚ — Międzynarodowa wystawa wzorów 

Pokazy zwierząt 

  

Wielka wystawa budowlana : 
Wystawa rzemiešln. i liczne wystawy specjalne. 
Wielki udział zagranicy 

Technika — Rolnictwo 
hodowlanych 

: Około 100.000 m* terenu wystawowego 
2400 wystawców, 200.000 osób zwiedzających, z tego 5.000 

obcokrajowców | 
Znaczne ulgi na kolejach polskich i niemieckich 
Z Wilna organizują wycieczki na Targi: Izba Rolnicza i Sto- 

warzyszenie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 

Wszelkich informacyj udziela Przedstawiciel Honorowy 

p. Wilhelm OTTO, Wilno, Sadowa 8, tel. 10-57 

  

  

Ceny mąki i chieba 
Starosta Grodzki Wileński, na podsta- I 

wie Rozporz. Min. Spr. Wewn. z dnia 

29.X. 1929 r. o regulowaniu cen przelwo- 

rów zbóż chlebowych, mięsa i jego prze 

tworów oraz cegły (Dz. U. Nr 81, poz. 

607) oraz Rozporządzenia Wojewody Wi 

leńskiego z dn. 17.XI. 1932 r. — wyzna- 

czył następujące ceny mąki hurłowe: 

mąka żytnia 70%/6 — 33 gr za 1 kg 

mąka žylnia 95%) — 28 сг га 1 kg 

mąka pszenna  65%/0 — 28 gr za 1 kg 
Wskazane ceny obowiązują z dniem 

14 lipca 1937 r. Ceny delaliczne ulrzy- 
mują się przez dodanie do cen hurto- 
wych 15'/. : SE> 

Winni żądania, lub pobierania: cen 

wyższych od wyznaczonych, ulegną w 
drodze administracyjnej karze „w myśl 
art. 4 i 5 Rozporz. Prezydenta R. P. z 
dnia 31 sierpnia 1926 r. (Dz. U. Ne 91, 

  

ge 527) i art. 64 Rozporz. Prszydanie 
R. P. z dnia 22JII 1928 r. o poslępo- 

waniu karno-administracyjnym (Dz. U. 
Nr 38 poz. 365) aresztu do 6-ciu tygodni 
lub grzywny do 3 tys. złotych, o ile czyn 
nie ulegnie surowszemu ukaraniu w myśl 
innych ustaw karnych; przy czym może 
być orzeczona konfiskata przedmiotów, 
do których się odnosi czyn przestępny. 

Starosta Grodzki 
w/z Czernichowski Józef 

* $ 

Ponadto zostały usłalone z dn. 14-go 

lipca rb. nowe ceny chleba: ; : 

chleb pytlowy 700/0 — 33 gr. za aż 

chleb razowy 95%/a — 28-gr za kg 

bułki pszenne wodne 80 gr za kg, 

sztuka 4 gr o 
mąka. przywozowa, R wołyński 

44 gr za 1 kg. 

 



Problem ati 
okracii polskiej 

Astykuł ten jest przedrukiem jed: 

nage 2 pozdzialów dłuższego artykułu 

Si. Saczntowskiego p. t. „Demokracja 

aukorykatysrna” zawmieszczenego W QS- 

tatntwa pumerze „Przegiądu powszech- 

nego”. Nie tylka ten cn artykuł, 

ale i inne, o tylułach: , 

jest keniecznością в5 3 e 

sałeżytą postawę wobec komunizmu , 

Renesans katolicyzmu niłodego poko- 

laid polskiego” ob cają się dookoła 

zagadnień bardzo bi ążanyCh 

z istotą obecnej polsk ej rzeczywistoś- 

ci politycznej, Dzięki temu cały nu- 

mer jest aktualny i interesujący 

(Red) 

      

    

      

  

Trzeka podkreślić fakt, iż mało 

gdzie przedstawia się budo wa a 

na tak dysharmonijnie | w Polsce 

į 10 tak po jej państwowy wskrze- 

szeniu jak i obecnie. 

Na tle nędzy 

    y 

  

atkowej a po” 

wszechnej rozgorzała w Polsce, A 

lychmiasi po jej państwowym ws” DA 

szeniu, niesłychanie zacięta a 

qao-polityczna walka o byt, a . wee 

antagonizm interesów 1 Uążek cz 

szczególnych grup społecznyca. 8 ku- 

ie wtórowały tym slarciom, ob- 

naweł wództwo nad nimi dek- 

   

   

   

       i prądy ogółno-ewrop kie: 

у 1 lewy, narodowy į (kla Sowy. 

skłąd tej atmosfery bojowa; 

wreszcie także czynnik naj- 

swoisty i rodzimy, WYWO- 

się z tradycsj zbrojnych walk 

resie niewoli — obóz niepodleg- 

łościowy- 

Napięcie walk wewnętrznych do- 

szio do krytycznego dla państwa pum 

kir w przełomie majowym 1926 r. 

Cure indziej przełomy takie wycho- 

łona jednego z dwu wielkich 

i prawego lub 

ugó, i tótalii owały ustrój państ 

    
    

    

    

  

{а 

w gk 

dr ty Z 
rądów spdłecznych, 

    

į 

sowy gó Srtayšč ObOZU „awycięskie- 

a Polsce Zawyj orężem. władzę 

san Rrać prad trzeci, który by moż 
5 :.}" > Pańsiwowo-obidktywnym, 
stóry włąśnie Als-— I 

wa lotahzować na korzyść żad- 
546 2 nich nie cheiał i nie mógł. Nie 

с lał go również i nie mógł totalizo- 

  

   

  

  

wio na korzyść własną, ponieważ 
w a mas w dynamice społecznej 
pi „i być uwzględniona w ustroju na- 

t wtedy, gdy zostaje odsunięta z 
,  rwszego planu na rzecz autorytetu. 
“ 1d wyłoniła się połowiczność wyni- 
kósz przełomu majowego w ustrojo- 
wij ewolucji państwa polskiego. Nie 
rastapila tołalizacja, ale nie nastąpiła 
rów i pacyfikacja... przeciwnie 
pole walki wewnętrznej skomplikowa 
ło się w przewlekłym starciu nie 
dn óch, jak to bywa gdzie indziej, ale 
trzech sił walczących, 

Stroną dodatnią okazało się tylko 
ujawnienie w życiu państwowym, 
oprzednio żależnym wyłącznie od 
mokratycznego  pietwiastka  sily- 

liczebnej, zasady autoryłetu siły idą 
z góry, opartej o jakościową prze: 

ę rządzącej mniejszości t. zw — 
y'. Ryło to doświadczenie ustro- 

fowe cenne, przed tym bowiem. w 
świadomości ogółu polskiego wcale 
nie istniała myśl o możliwości jakie- 
gokolwiek innego systemu rządów, 
jak dylko skrajnej, parlamentarnej 
demokracji. 

W takim stanie dotrwała Połska 
aż do zgonu Ś. p. Marszałka Piłsud- 
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SZANGHAJ (Vil). 

  

| 

stytin 

skiego, oraz do wejścia w Życie no- 

wej Konstytucji. Ё z, 

Myślą przewodnią zarówno tej Kon 

jak w ogóle rządów pomajo 

wych jest pewnego rodzaju symbioza 

autonytett z liberalizmem | politycz- 

nym, owaz liberatną również gospo- 

darką narodową. Ta myśl zdaje się 

nie być pozbawiona styczności z wzo- 

rami. anglosaskimi, zwłaszcza amery" 

kańskimi, gdzie moment autorytatyw= 

ny skupia się u góry państwa, w 080 

pie prezydenta, nie zaś jak w Angiii, 

u dołu, w prawie wyborczym. 

Mimo to w Polsce, jak w ogółe 

poza obrębem krajów naglosaskich, 

taki mieszamy, liberalno-autorytatyw 

ny ustrój przeszczepić się nie da. Ńie 

u się przeszczepić dlatego, że wyma 

a szezytowego rozkwitu liberalnego 

gospodarstwa. Tam gdzie pod tym 

w; ględem było trudniej zapanowały 

swego Czas ustroje polityczne stu- 

procentowo i jednostronnie liberai- 

ne. Tam gdzie gospodarka liberalna 

znajduje się jak obeenie w je kry 

zysowego: przełom, ustrój polityczny 

chwieje się również przełomowo 1 

pr Ja. albo ku dyktaturze mono” 

partyjnej, albo też pozostając liberal:- 

nym grzęźnie w bezwładzie i grozi 

anarchią. R: 

Dlatego tak trudne, cierniste ZA- 

danie przedstawia w Polsce zjedno- 

czemie narodu z państwem. Jego ko- 

nicczność uznawana jest powszėch- 

nie, a mimo to dotąd okazała się nie- 

osiągalnym mitem. Przed majowym 

‹ m stawała temu zjednocze- rzełomzen 
‹ 

Е.і\і wpoprzek zajadła waśń lewicy # 

        

   

      

    

  

   

  

mniej: zajadła waśń obojga opozycyj 

z obozem rządzącym. Obecnie myśl 

zjeduoczeniowa Pa wprawdzie 
+ wydaje się j iby poczyna 

postępy, wydaje się jakob 0 i 

ła przeważać nad siłami odšrodko- 

wymi, a to pod naciskiem coraz cięž- 

szych zagrożeń społeczno-gospodar- 

у zczegółnia 
ст К 

ООО „Gi RApoLyka na bardzo po- 
ważne przeszkody. Tkwią one po- 
części nadal w tym, że obóz rządzący 
pragnąłby zachować autorytet wła- 
dzy nadrzędnej i usiłuje nakłónić spo 
łeczeństwo dotąd opozycyjne lub 
bierne do podporządkowania się jej. 
Społeczeństwo zaś ze swej strony cią* 
ży jeszcze nadal raczej ku likwidacji 
nadrzędności władzy i przejęcia jej 
tytułem nieograniczonej demokracji. 

Obok przeszkód poniekąd stereo- 
typowych, choć nieco złagodzonych, 
napolyka jednak obecnie idea zjedno 
czenia narodu z państwem coraz wy- 
raźniej inne jeszcze, poprzednio 
manej dostrzegalne. Największą trage 
dię Polski stanowi fakt, że ani obóz 
rządzący ani społeczeństwo nie zdaje 
sobie należycie sprawy z natury no- 
wych zadań, jakie się narzucają pań- 
śtwu, oraz nowych dróg wiodących 
do ich rozwiązania. Rozwiązanie to 
uie jest do osiągnęcia w ramach ka- 
pitalizmu ; liberalizmu gospodarcze- 
50, ani w Polsce, ami gdzie indziej, 
choć dla przyczyn częściowo odmien- 
nych. Rozwiązanie to wymaga środ- 
ków heroicznych oraz głębokiej prze 
budowy ustroju gospodarczego, spo* 
lecznego i politycznego. Rozwiązanie 
lo nie może być przeprowadzone w 
demokracji parlamentarnej z taką 
almosferą psychczną, jaka jej dotąd 

gaó ec 

       a właściwa, gdyż wymaga głęboko 

  

Marcowa majówka 
Czwartego marca słońce, Po dniach | ctwarte okno w 

słomego, przenikliwego powietrza ra- 
„dość niesłychana. Wstałem rano j bez 
namysłu jadę do Woosuug. Jednoto- 
fowa kolej prowadząca do ujścia 
Whangpoo jak i w ogóle koleje w 
$ranghaju to kopciuszek w porówna- 
hitu z rozrośnięłym ruchem okręto- 
ym. Jeżeli się nie mylę, panuje tu 
jeszcze zasad berła, które jest tylko 
jedno dla każdego kolejowego odcin- 

й 1 bez którego motorniczy nie ma 
awa wyruszyć ze stacji. W ten pro- 

śty a dawno już gdzieindziej zarzu- 
tony sposób wyeliminowana jest mo- 
łuość zderzenia się pociągów. Berła 
„łe, w skórzanym futerale, osadzone 
„34 na obszernym pałąku tak, że łat- 

o je pochwycić z pociągu nawet w 
jeśli wystawi się na zewnątrz 

: te ramię. 
|  Po.miesięcznym pobycie w mieś-   Uu. ułrseć wodne roziewiska przez 

agonu i pierwszą wo- 
| dę naprawdę przejrzystą z widocz- 
nym dnem i'snującynt się po dnie 
porostem, to tyleż radości, co ode- 
tchnąć wiosennym powietrzem, Zię- 
lone zupełnie pola, ozdobione WSZĘę- 
dzie domkami sarkofagów, i oborane 
dokoła, kurhany, chińskie zagrody i 
świeże gaiki bambusów nadają tej 
okolicy swoisty koloryt, a jednocześ- 
nie tak mało brakuje, żeby ta rów- 
nina i stukot pociągu był siukotem 
kołejki EKD, zdążającej wiosenną 
porą przez podwarszawskie równiny 
do Leśnej Podkowy. Między torem 
kolejowym a drogą leżą gdzieniegdzie 
cołe miniaturowe łańcuchy górskie 
tych kopców, z których jedne stromo 

Usypane į zakończone z góry ulepio- 
ną z ziemi gałką, drugie stępione już 
i osiadłe. Tak. zapewne topnieją i 

zlewają się z ziemią le, o których 
pamięć z biegiem lat zanika. 

SQ) 1 080! siltai 

prawicą, po majowym przełomie nie- 

„KURJER WILENSKI“ 14.VII 1037. 

atyka 

przemyślanego, śmiałego 1 twórczego | 

planu, oraz jednolitej woli, silnej rę- | 

ki, wielkiej odwagi ; wytrwałej kon- | 

sekwencji w działaniu. į 

W Polsce mnożą się coraz bardziej 

cbjawy naglącej konieczności takie- 

go działania, ale planu i wództwa, któ 

re by stanęły na odpowiednim pozio- 

mic i mogły zapewnić sukces, dotąd 

nie ma. Zarówno obóz rządowy jak 

stronnietwa opozycyjne j społeczeń- 

stwo gospodarujące nie są dotąd zdol 

ne przekroczyć zaklętego widnokręgu 

doktryn, pojęć, dążeń, oraz interesów 

grupowych wytworzonych w państ= 

wie į gospodarstwie liberalnym. 

To też inteligencja polska nie od 

dziś zaczęła już wątpić w swoje siły 

i ogłądać się ma ocalenie jakie by nia 

ło krajowi przynieść wództwo z dołu, 

wództwo żywiołowego pędu od stro- 

ny przypartych do muru i wprawio 

nych w rozpęd mocą zagrożonego 

instynktu samozachowawczego mas. 

„Chłopi idą! Młodzi idąt* i £ p. о- 
krzyki świadczą wymowanie co wart 

jest intelekt polski wyhodowany w Н 

beralizmie i materializmie, A posta- 

wiony w obliczu niebywałego dziejo- 

wego przełomu. Przełomu rozwinięte 

gc konsekwentnie z tych samych 

przyczym, które wywołały swego cza 

"su wielką wojnę i talk niespodziewa 

ny dla wieła Połaków „wybuch Pol- 

ki“. 
ы Dziś chodzi o to, ażeby tę Polskę, 

która już „wybuchła” a dotąd uspo- 

Kkoić si gnie może, zorganizować tak, 

by się-okazala įstotnie zdolną do trwa 

*łego życia państwowego, a także do 

wypełnienia historycznych zadań od 

nego nieodłącznych ji życie to warun- 

kujących. Kto tego w Polsce dokona? 

Ambicje w tym kierunku ujawnia ё 

czyni wysiłki, najbardziej do tego z 

tytułu swej pozycji w państwie. po- 

wołany „obóz. rządzący. Ałe jego po- 

czynanjaed=teidrej pozytywnych roz- 
suzygnięć dziejowych osiągnąć nie 
podobna. 

Ze strony znów społeczeństwa z 
niemieckim uporem wciąż odgrzewa* 

na jest myśł, że jednak „demokracja 
lepiej odpowiada naturze Polaków 
оН totalizm“, zatem powrócić do 

niej należy, oczywiście do tej stupro- 
| centowej „prawdziwej* demokracji, 
jaka była przed majem Wysawa się 

przy tym argument, że właśnie taka 
demokracja: jak francuska lub przed 
majowa polska, okazały się zdolne 

do oporu w obliczu wojennych na- 

tarć ma niepodległość narodową. Tak 
jest istotnie. "Tylko że „prawdziwe* 
demokracje zdobywają się na zwarty 
i heroiczny wysiłek jedynie dla hcz- 

pośredniego odporu najazdów. Gdy 
odpór się powiedzie, natychmiast po 

tym popadają w zajadłą waśń wew- 
nętrzną, która prowadzi z kolei do 

wojny domowej i znakomicie popra- 

wia widoki dla następnego majazdu. 
Ponad to, jak powiedziano, Polsce 
zagraża nie tylko niebezpieczeństwo 

| zewnętrzne, lecz także niczym mu 
nie ustępujące niebezpieczeństwo we 

wnętrznego społeczno-gospodare zego 

rozkładu. Jedno i drugie, zewnętrzne 

i wewnętrzne pole zagrożenia wyma 
gają nie tylko bezpośrednich odru- 
chów odporu, do jakich zdolna: jest 
demokracja, lecz jeszcze bardziej c= 

lowego, wytężonego, planowego czy- 

du w szerokiej perspektywie, * 

   

    

  

  

  

Woosung. Parę kroków į jestem 
przy ujściu tym samym, w które 
miesiąc temu wjeżdżałem okrętem. 
Brzeg solidnie obmnurowany. Pr 
jemnie tu jest i pogodnie, Tdę ku ka- 
miennemu wałowi, zapuszczającemu 
się w morze, ale zagradzaą mi drogę 
teren wojskowych fortów. Lawiruiąc 
wśród Ścieżdk i kamiennych płyt, 
przerzuconych przez mokradła, za 
śladem kół rikszy, który tędy prze- 
biegł przed chwilą, omijam fort, strze 
Sący ujścia rzeki. Śmieszna budka 
wartowni z niespojonych cienkie 
cegiełek wznosi się łam, robiąc w 
żenie, że powiew, €o przyjdzie od 
morza, wywróci ją, jak domck z kart. 
Niezbyt pełen wojskowej godności 
chiński wariownik z nasadzonym na 
karabin bagnetem, nuci tam sobie 
pod nosem jakąś. piosenkę. Przez 
szezerbę w murze widzę obrócone ku 
morzu działo — zardzewiały sprzęt 

   

   

  

   

      

jeszcze pewnie czasy Kmicica. Mam 
wreszcie przed sobą wat, za kiórym 
czuję: słone wody. 

Powierzchnia gładka, i tylko ws 
ziutka smuga, tak cienka i nikła. jak 

  
   

   

na obszernych lawetach, pamiętający °   

Wspaniała manifestacja narodu u brzegów Bałtyku 

  

Wczoraj odbyły się w Gdyni nad Pols- 

kim Bałtykiem imponujące uroczystości Świę 

ta Morza, z udziałem Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej i najwyższych — dostojników 

państwowych, i 

Pan Prezydent zajął miejsce na kontrtor- 

pedowcu O. R, P. „Mazur“, z którego wysłu- 

chał uroczystej Mszy ŚW, gelebrowanci 

inorskiego ks. dr, Okoniewskiego, który wy- 
głosił płomienne kazanie okolicznościowe. 

Pełne żaru: przemówienia, wygłoszone 

przez Pana Wicepremiera Kwiatkowskiego 

i prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej gen; 

Kwaśniewskiego — były świadectwem nieu- 

giętej woli całego narodu polskiego strzeże- 

nia polskiego Bałtyku, oraz dalszej, stałej 

rozbudowy naszej floty wojennej i handlo- 

we,, Tegoroczne święto morza było jeszcze 
jednym dowodem zrozumienia i troski, z ja- 

ką Pan Prezydent Rzeczypospolitej, Rząd 

oraz cały naród spoglądają ku falom polskie 

  

  

go Bałtyku,widząc tam wiełkość i potęgę 

Polski, 
Po przemówieniach Pan Prezydent w ©- 

toczeniu admiralicji odebrał rewię jednostek 

neszej marynarki wojennej i eskadry wodna 

pistowców. Po rewii Pan Wicepremier Kwiat 
kowski w- towarzystwie  przedstawiiccli 

władz przyjął defiladę oddziałów marynarki 

wojumacj, precnoty, Artylerii, wojsk zmoto- 

ryzcwanych i organizacyj. 

Zdpęcie Nr. 1 przedstawia P. Prezydenta 

Rzeczypospolitej w towarzystwie kontrad- 

mirałów Swirskiego i Unruga, oraz kapela- 

na ks, pik, Ilumpoli, słuchającego na pokła- 

dzie O. R, P, „Mazur* Mszy św., celehrowa- 

nej na placu przed basenem Pana Prezyden- 

ta przez biskupa morskiego ks, dr, Oko- 

niewskiego. 

Zdjęcie Nr. 2 przedslawia moment złoże- 

„nia przez weteranów z 1863 roku wieńca 

na grobie wielkiego pioniera idci mor- 

skiej, śp. gen, Orlicz Dreszera, na cmentarzu 

na Oksywiu, 

Procesy po zajściach w Częstochowie 
W dniach najbliższych przed sądem 

w Częstochowie odbędzie się serla pro- 
cesów przeciwko sprawcom zajść anty- 
żydowskich, jakie miały miejsce w czer- 
wcu b. r. po zamordowaniu ś.p. Bara- 
na przez żyda Pędraka. Obecnie w wię- 
zieniu częstochowskim znajduje się oko- 
ło 60 osób pod zarzutem udziału w zaj- 

ściach. 
Akt oskarienia zarzuca im opór po- 

licji, okrzyki na cześć rewolucji narodo- 
wej, oraz demolowanle sklepów żydow- 
skich. Inni oskarżeni staną przed sądem 
pod zarzutem całkowitego zdemolowa- 
nia 4 sklepów żydowskich. 

Jeśli by się okazać miało, że ta- 
kiego czynu o wielkiej skali dziejo- 
wej Polska w obecnej swej przejścio- 
wej postaci rozwinąć nie jest zdolna, 
wówczas może istotnie być zmuszo* 
na odeprzeć ewentuałny nowy na 
jazd systemem z r. 1920. Potem zaś 
wypadłoby ponowaie rozwinąć demo 
liberalne harce wewnętrzne w kierun 

gdyby ktoś subtelną farbą pociągnął 

grafionem, dzieli morze i niebo, nie 
odróżniające się barwą. To drugi 
brzeg ujścia Yemgtsze. Gdy przymk- 
nąć oęzy, spróchniała palisada, wbita 
w dno u stóp kamiennego brzegu, 
wydaję się krawędzią świata, ponad 

G isły w powietrzu brunatne    

  

udepianą na grzbiecie 

wału, biegnącego brzegiem morza ad- 
słania ziemię tak jednorodną, jak Ilu- 
slawa, czekoladowa masa. Po wew- 
nętrznej stronie nasypu poletka 
iśniące od mulistej polewy i iak up- 

   

  

zawione, jak starannie ułożone na 

ziemi placki. Chińczyk, przycupnięty 

  

   

  

w kucki dłubie coś przy zielonych, 
ych krzakach. Żaby kumkają 

z rowów. 
Wybrawszy sobie miejsce odpo- 

czynku, opuszczam negi z kamienne- 
gn. brzegu. W odbiciu wodnym żagle 
dżanek jakby rozpadły się na paski 
tak, jaik je dziełą poziome listwy i po- 
sypały się w dół, 'w coraz rzadsze 
pręgi, osobno Środkowy, największy 
żagiel, osobno: przedni i bo, ied- 
wie zaznaczoną na wadzie snugą, tyl 

   

  

  

  

  

  

  

ku wojny domowej celem wyłonienia 
w nowym doborze społecznym takie- 
go wództwa, które by zdolne było .. 
przeprowadzić kraj przez zakręt dzie 
jowy ku odrodzeniu w nowej epoce. 

Czy jednak Polska wytrzymałaby 
tak straszliwe próby? 

St. Szezutowski, ‚ 

ny, mały żagielek. Drewniane, rezo- 
nansowe pudłą bark, leżących tak 
Galeko na spokojnej wodzie, że po- 
stać człowieka zaledwie jest widocz- 
na jako ruchomy punkt, oddają wier- 
nie chińską mowę tak, jakby gadała 
ustawiona morzu membrana. 

  

Zaczyna się już złocić pogodny 
zachód, gdy w powolnym odwrocie 
"odnajduję znów szosę, biegnącą obek 
szeroko rozłanych wód Whangpvo. 
Mijam stacje kolejowe, krańcową i 
następną. Dobrze się idzie tą drogą. 
Te kilkanaście kilometrów wrócę do 
Szanghaju piechotą. Smugi rozwłó- 
czone na zachodnim niebie nad od- 
ległym miastem i rzeka ogiądana ką- 
tem oka budzą na dn rca niedo- 
rzeczną i bolesną nadzicję, że to nie 
Whangpoo, lecz Wisła, nie Szanghaj, 
zle Warszawa. otworzy chwilę 
przede mną swoje znane z takich da- 
lekica powrotów przedmieścia. Ale 
dech szerokiego Świata ciągnący od 
ekręłów, idących z morza mówi ce 

   

  

  

    

  

iunego. Kužnie, dorzucające swaje 
ognie, podsycane miechami da: za- 
chodnich świateł i chińskie, tańczące
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Niewielu jest sławnych 

ręce duże majątki. 
Na czoło milionerėw sporlawcėw wy. 

bija się gwiazda lodowisk świafa — 

SONIA HENIE, 

  

kióra w przeciągu B lat wirzymała misirzo 
stwo światła w jeździe figurowej na łyż- 
wach, w międzyczasie nagrywając do fil 
mów. Sonia Henie jest dzisiaj najlepiej 
opłacaną gwiazdą łyżwierstwa w U. $. A. 
W roku bieżącym zarobiła astfronomicz- 
ną niemał sumą dolarów. Za 10 wysię- 
pów w dziesięciu różnych miastach Sta 
nów Zjednoczonych otrzymała honora- 
rium w wysokości 130.000 dolarów. O- 
becnie nie bierze mniej za wieczór poka 
zu jazdy figurowej na olbrzymieį arenie 
lodowej w New Jorku, jak 7.500 dolarów. 
Jej gaża filmowa za nakręcenie jednego 
filmu wynosi 70.000 cotarow. 1a reR (705 
ma już zakoniraktowane trzy filmy. 

- Z pośród sportowców najlepiej jed- 

nakże zarabiają 

DŻOKEJE. 

Zwłaszcza w Anglii tego rodzaju kasia 

sportowców nie ufracila jeszcze hegemo 

nii na rynku profesji sportowej. 
Znakomity dżokej Fred Archer, któ- 

rego nazwisko przeszło do historii to- 

rów wyścigowych, pozosławił po śmier 

ci w spadku swej siostrze 2 miliony ma 

rek. Obecny misfrz toru wyścigawego w 

Anglii, Gordon Fichards, na uježdžaniu 

koni dorobił się już miliowego majątku, 

i w dalszym ciągu znajduje się w dosko 
nałej formie sportowej, co mu pozwala 
zebraną foriunę jeszcze przez długi czas 

pomnažač. 

Prezydent U. 5, A. otrzymuje 75,000 

dolarów gaży rocznej. Słynny zaś 

BASEBALISTA BABE RUTH 

oirzymał, będąc u szęzyłu swej kariery 
sportowej 40.000 dolarów za sezon. Da 
łego dochodzily wpływy z reklamy, au 
dycyj radiowych i filmów pokazowych. 

Z pośród wioślarzy, zarabiających po 
ważne sumy, wymienić należy Włocha 
Constante Girardengo, który przez wiele 

sparlowcėw, 
którzy by, porzuciwszy szeregi amafor- | 
skie, na sporłowej profesji dorobili się 
pokaźnej fortuny Na palcach można wy- 
liczyć tych, którym los i talent dały w 

  

  lat błyszczał na firmamencie 

SPORTU WIOŚLARSKIEGO, 

ołrzymując kolosalne honoraria za swe 
występy w Ameryce. Wioślarz Holender 
Piet van Kempen zdobycie milionowego 
mająfku zawdzięcza nie tylko geniuszowi 
sporiowemu, ale oszczędności i przezor 
ności swojej żony. Również Włoch Fran 
€o Gieorgeiti, jako mistrzowski sternik, 
zdobył pokaźny majątek. 

Do milionerów w sporcie pięściarskim 
należą: 

TUNNEY, DEMPSEY į SCHMELING. 

Na czele słoi Tunney, długolełni mistrz 
świała wszechwag. Jego obie walki z 
Dempseyem zakończone zwycięstwem da 
ły mu bejkowe wprost dochody. W roku 
1927 za walkę z Dempssyem o mistrzost 
CESE ARZYSZ =     

ma ulicy w 
Na regu ul. $-ta Krzyskiej i Szkolnej 

w Warszawie rozległy się krzyki: „Trzy- 
majcie złodzieja!”. Okazało się, iż jakiś 
chłopiec skradł stojący na ulicy rower 
x kaj na nim uciec. Przy zbiegu 

н złodziej, widząc nadbi 
jącego policjanta rzucił rower, a aw 
czął uciekać w kierunku pł. Dąbrow- 
skiego. 

Pełniący służbę przed poselstwem ło- 
fewskim, sł. post. | komisariafu, Stanisław 
Rasiński, wystrzelił z rewolweru, trafiając 
uciekającego w piecy. 

p. podaje, że monopol zapałczany 
niczki monepsieie, fe JWŚANE AReek 
cenie po 4 zł. Nasłąpi fo po ulgowy: 
ckresie stempiowania zapalniczek, będą- 

cych obecnie w użyciu. 
Znajdujące się obecnie na rynku za- 

palniczki można  siemplować tylko w 
ekresie irzech miesięcy f.]. do pierwsze- 
go października r. b. Po tym terminie 
jedynie zapalniczki przywożone z za gła- 
nicy pojedyńczo będą stemplowane za 

Tajemnica di 
W południowych Węgrzech, w pobliżu 

miasta Kaposyńr w małej wiosce mieszka 

Si-leini Węgier, Kontra Janos, coś w ro- 

dza; unaszego bacy w górach, który — wedle 

opinii specjalistów w tych sprawach — po- 

siada najdłuższe wąsy w Europie. Wąsy te 

bowiem, jak siwierdzano oficjalnie, z jednej 

streny mają 35 ctm, z drugiej zaś 30 em., 

razem więc 65 cm. 

Kiedy przed paroma tygodniami wieś- 

nik zachorował, umieszczono ga w szpitalu 

w Kaposvńr. Wszyscy lekarze oglądali z po- 

dziwcm wąsy chorego. Z dumą opowiadał 

im, żeni e strzygł ich nigdy, Już jako rekrut 

miał bardzo długie wąsy. Pewnego razu pod- 

czes ćwiczeń wojskowych cesarz austriacki 

a zarazem król węgierski Franciszek Józef 

zwróci łna nie uwagę i przyglądał mu się z 

podziwem. Wąsy te snadź spodobały się kró 
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Byrekcja Gimnazium im. Fiarii z Biliewiczów 

      

   

Piłsudskiej oraz Liceum w Baranowiczach 

podaje do wiadomości, że egzaminy wstępne do kl. I, Il i [il 

Gimnazjum oraz do kl. l-ej Liceum w terminie jesiennym, 

zaczną się 1 września b. r. o godz. 9-ej rano. 
CAE NP DEDE KI SS TAIKINIO DO EEE 

w nich cienie odczarowują  złudę. 
A długie szeregi ciężkich, olbrzymie 
kotwie i łańcuchów, zdających się 
stanowić jedyny obiekt wyrobu tutej- 
szego meta i stary, wyłarty połysk 
drzewa dżonek, leżących w połyskii- 
wej wodzie kanału Wensopang, wzuie 
cają inny, średniowieczny czar. W 
zapadającym zmierzchu seliodzę z 
oddalającej się od rzekį szosy, by 
szukać nadwodnego przejścia. Jakieś 
ciemne kąty obejmują mnie w nie- 
spokojny zarys zagradzających drogę 
budowli. Słychać ściszony zgiełk chiń 
skiej mowy od majaczących przede 
maą postaci. Lepiej nie pokazywać, 
że, nie znając drogi, błąkam się tu 

nad brzegiem. Wycofuję się ku trak- 
towi. 

Gzarny żuże! nawierzehni zlewa 
się z zacieśniającą się dookoła czer- 
nią nocy. Niedobrze jest zbaczać z 
szerokiej drogi. Zdała od miasta nie 
zrajdę iu nikogo, kto zrozumie an- 
gielską mowę. Zbłądziwszy mogę do 
rena błąkać się wśród pėl. Ale trakt 
wiedzie mnie pewnie w terenie, któ- 
ry, jak w worku spoczywa między   

rzeką a koleją. Dłużą mi się zarysy 

uprawnych zagonów, majaczące po 
obu stronach poniżej drogi. Po dłu- 
gim marszu otwiera się z lewa wstę- 

ga aksamitnej czarnośei z grupami 
świateł, przychodzących z dala. Nie 
ma obawy zbłądzenia, ałe cieszę się. 

To znowu rzeka. 
Ciszę nocy przerywa tylko plusk 

fali. Wzrok pie przenika ponad wodę. 

Ale wśród atramentowego tła wędru- 
je wysoko powietrzem światło, jakby 

niewidzialna ręka prowadziła je .bez- 
szelestnie wśród spokojnej nocy. 

I choć żaden zarys mie dociera do 

oczu, czuję pod tym światłem sunącą 

poomacku ciężką masę korabia, na 

którego maszcie ten jedyny znak, 
płonie. 

Klin terenu odrzuca znów drogę 

od rzeki Ginie czarna dal nocy, na- 

hijana świałami. Jakiś proch sypie 

się z powietrza na twarz, prószy w 

oczy. To węgiel. Z oddali wyłaniają 

stę ściany szyb wielkiej fabryki roz- 

świelone biało. Mijam kolośa, szu- 
niiącego biegiem poiężnyeh maszyn i 
w oc 

  

zezonym od jego obeeności 

  

Milionowe zarobki gwiazd 
sportowyc 

we świała otrzymał Iwią część sumy — 
2.658.000 dałarów wpływów kasowych. 
Pierwsza wałka Tunneya dała mu 
1.895.730 dolarów. Drugi milioner w bok 
sie — Dempsey, mimo, iż gromiony był 
parokrotnie przez Tunneya, dorobił się 
jednak niezłej fortuny, z której większą 
część dawno już stracił. 

Do milionerów z pośród świałowych 
gwiazdorów bokserskiego ringu należy 
Max Schmeling, który za walkę z Shar- 
keyem otrzymał kolosalne honorarium w 
wysokości 749.935 dołarów. Schmeling 
jest poza tym nie tylka znakomitym pięś 
ciarzem, ale i wzorowym rolnikiem. Posia 
da duży majątek ziemski, doskonale ut- 
rzymany i zagospodarowany. Ci trzej 
bokserzy zamykają znaną obecnie lisię 
sportowców — milionerów. Wr.   

    

     

Policjant zastrzelił chiopca 

przed domem Szkolna 2. Lekarz Pogo- 
towia stwierdził śmierć, 

Na miejsce przybyli przedstawiciele 
władz policyjnych ; sądowych. Post. Ra- 
siński został rozbrojony i przewieziony, 

pe przesłuchania do urzędu  śled- 
czego. 

Ze znalezionych przy zabitym doku- 
mentów okazało się, iż Jesf fo 18-lefni 
Edmund Kijek (Nowy Dwór). Wypadek 
powyższy wywołał cibrzymie zbiegowi- 
sko. Ruch pieszy | kołowy od ul. $-to 
Krzyskiej do Ryslej był przez klika go- 

Ranny upadł ; dzin wstrzymany. 

Zapalniczki po 4 zł. 
wypuści menopol zapałczany 

opłałą t zł. Surowo natomiast karani bę- 
da. posiadacze krajowych zapalniczek nie 
przygofowany zosiał w fen spogoD, że 
nłe sprawia on posiadaczom zapalniczek 
żadnych trudności. Coraz liczniej też 
zgłaszałą się oni do udzędów skarbo- 
wych. Liczba zapalniczek niecstemplo- 
wanych w Polsce obliczana jest na 2; 
miliony, jest to jednąk cyfra nie oparta 
na żadnych danych statystycznych I dla- 
tego bardzo frudna do sprawdzenia. 

ugich wąsów 
lewi ogromnie, ho nie tylko, że wręczył 050- 

bóście żołnierzowi 10 koron (co na owe czasza 

bylo ogromnym wyróżnieniem!), ale polecił 

swemu skarbnikowi wypłacać co tydzień 

Kimtrzė 30 centów na pomadę do wąsów. 

gcyż z żołdu, jaki wypłacono żołnierzowi, 

"mie mógł ich należycie pielęgnować. 

— A czemu to przypisujecie — pytali Ic- 

karze wieśniaka w szpiłału — że wąsy te 

utrzymują się w tak dobrym stanie. mima 

późnego waszego wieku? 
— Zawsze przebywam, jak baca, na świe- 

żym powietrzu, Bo powietrze w mieszkaniu 

nie jest korzystne dla wąsów! (St. 0.) 

Likwidacja biur 
personalnych ? 

Prasa warszawska podaje, że w ko- 

łach politycznych rozeszły się pogłoski, 

IŁ w łonie rządu toczą się narady na ie- 

mat zasadniczych zmian słaufu organi- 

zacyjnego ministerstw. Według tych po- 

głosek najważniejszą zmianą. jaką rząd 
chce do słałutu wprowadzić jest likwi- 
dacja samodzielnych biur personalnych 

i zasłąpienie ich przez departamenty 

administracyjne. 

   

   

pewietrzu zdążam do czerwonej po- 

światy neonów, których brzask wsia- 
je już z dałeka. Jeszcze długa droga 

pod sznuramj latarń czeka mnie za- 
nim rozpoczną się opustoszałe przed- 
mieścia. Potwornie długa ulica Yang- 
tszepoo zdradza tylko ruch nocnych 
rebót przy czerwonych światłach ba- 
rykad. Jeszcze raz błyska woda pod 
raostem rozpiętym nad Soochow. 

Śtepną rzęsiste reklamy. Głucha dziel 
nica biur czeka senma jutrzejszego Toz 
garu. Skracam drogę przez ciasne 
pizesmyki chiūskiej dzielniev. W 7a- 
łemanych zaułkach odnajduję drogę 

coraz węższą, coraz mrocznicjszą, 

kiórą zagradza w końcu brama, wy- 
chodząca ńa szeroką ulicė. Przemy- 

kając ehyfkiem między wysokimi 
ścianami spiętrzonymi nad kamicn- 
ną ścieżką, wyczuwam nagle ludzką 

obecność i rozgłądam się bacznie w 

koło, pochylając sie w mroku. Na 

ma!ach, © zaściełającyc! łupkowy 

bruk. leżą bezwładne kształty — In- 

dzie śpią tutaj. znajłując twardy spo- 

czynek w głębokim cienin bramy. | 

. Makturek. 

  
    

W du, 12 b, m. weszło w życie rozporzą- 
dzenie ministra Spraw Wewnętrznych w 
sprawie wykonania rozporządzenia Prezy- 
denta Rzpbitej o granicach Państwa. 
Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrz 

uyeh głosi: Właściwi wojewodowie władni 
за wyłączać poszczególne osiedla lub *ch 
części, jak również całe tereny strefy nad- 

granicznej lub pasa granicznego spod wszyst 

kich lub niektórych ograniczeń, przewidzia- 

nych w rozparządzeniu Prezydenta Rzplitej 
e granicach Państwa, Wyłączenia te mogą 
również obejmować tylko pewne kategorie 
esób. 

Rozporządzenie te ma zasadnicze zna- 

€zenie, szczególnie doniosłe dla ruchu tnry- 
stycznego. Wykonanie przepisów obostrzają 
cych przebywanie obywateli w sferach nad- 
granicznych, wywołało w ostatnich tygod- 
niach obawę w prasie i opinii publicznej, 

Osobne wagon 
Żydowski „Nowy Dziennik” 

z Oświęcima: 

Jak już donosiiiśmy zdarzały się osta- 
fnie na odcinku kolejowym Oświęcim— 
Kafowice częsfe napady na pasażerów 
żydowskich. W związku z fym przedsia- 
wiciele żydowstwa oświęcimskiego kil- 
kakrotnie inferweniowal) w Dyrekcji Ko- 

donosi 

Rozporządzenie o strefach nadgranicznych 
| że pobyt w szeregu miejscowości madrowie 
skowych i letniskowych stanie sią jeśli nie 
zupełnie niemożliwy, to w każdym razie kar 
dze uciążliwy wskutek konieczności posia- 
dania różnych przepustek i pózweleń od 
władz administracyjnych, Zachodziła obawa, 
że utrudnienia te głównie dotyczyć będą 
Karpat Wschodnich, gdzie znajduje się sze+ 
re$ popularnych miejscowości łetniskowych. 
Miarodajne wyjaśnienia władz częściową 
uchyliły te obawy, Obecne rozporządzenie 
ministra Spraw Wewnętrznych, które daje 
specjalne pełnomocaictwa w tej materii wo- 
jewodom, pozwoli na właściwe uregulowanie 
tej sprawy, tak aby interes Państwa nie był 
narażony na szwank, turyści nie musieli czy+ 
n 

  

ciążliwych zabiegów o uzyskanie pozwa 
leń i przepustek, a miejscowości kuracyjne 
i turystyczne nie były skazane na wege- 
txeję. (Iskra). 

® 

” y dla Zydów ? 
interwencja odniosła ten skuiek, že wy- 
znaczono w bieżącym fygodniu specjal- 
ne dwa wagony kolejowe dla pasażerów 
żydowskich. Wczoraj organy kołejowe 
przemocą wprosi usuwały pasażerów ży 
dowskich broniących się przed fą Iza« 
lacją. którzy wsiadali do innych waga» 
nów.   lejowej w Katowicach. Jak się okazało, 

Na podsławie prastarego angielskiego 
prawa testament i asłatnia wola zmarłej o- | 
soky musi być opublikowana, Ze stałej ru- 
bryki ostatnich testamentów, prowadzonej w 
dziennikach angielskich, czytelnicy dowia- 

deją się o wysokościach sum i majątku, jaki 

pozostawił spadkodawca, 

Skoro zmarły zozostawia r odzinę, t © 
wówczas jasnym siaje się przeznaczenie spa 

dku. Inaczej jest jednak kiedy umiera star 

sza bezdzietna wdowa lub też rentier z Ox- 

ferd Street, który w swoim dziwaetwie i za 

skorupieniu ostatnią wolę poświęca uczcze- 
niu ptaszków. 

Bezdzietne wdowy są przeważnie tros- 
kiiwe o hyt wiernej służby „oddając jej w 
posiadanie wszystkie skarby. Niejednokrot- 
nię zdarzało się, że poważne sumy przezna- 
czai spadkodawey na utrzymanie, ,.. kanarka 

Wysokość spadków je: — : : 
naćci społeczeństwa angielskiego Niemal c0- 

dziennie zdajrzają się w kolumnach ostat- 

nieh testamentów wykazy spadków wyraża- 

Zagadkowe samubój- 
stwo na s.*. „Gdzńsk* 

W czasie rejsu sfatku „Gdańsk” z por 
fu gdyńskiego do Jastarni na pełnym 
morzu jeden z pasażerów usiadł na bur- 
cie, błyskawicznym ruchem wyciągnął z 
kieszeni rewolwer i strzelił sobie w ser- 
ce. Ciało wpadło do wody. Mimo spu- 

  

szczenia natychmiast na wodę  szalup 
ciała nie odnaleziono. 

Kim jest desperat nie zdołano 

sfwierdzić. 

Czystka w Stronnictwie 
Naredowym 

„Warszawski Dziennik Narodowy” da 
nosi, że na podsławie wyroku sądu orga- 
nizacyjnego z listy członków Stronnictwa 
Narodowego zostali skreśleni pp. Jan 
Bojkowski i Andrzej Mikułowski. Obaj 
wymienieni panowie uchodzili dotych- 
czas za przywódców sekcji młodych 
Stronnictwa Narodowego. 

Jaką gazeta ma 
największy nakład? 
Wydawcy angielskiego dziennika bułwa- 

rowego „Daiły Express* ogłosili w swym © 5 ё 

Spezciiki w Areylii 
jących się sumą 60—56 tysięcy fiumtów. Su- 
sra ta na nasze stosunki jesł ogromna. Pra. 
sa dopiero jednak wówczas zajmuje się 
szczegółowo spadkiem, kiedy suma dochodzi 
pół miliona funtów, Takie fakty zdarzają się 
nawet dość często, parokrotnie w miesiąc, 
Do rejenta udaje się w takich momentach 
speca wysłannik redakcji, który przeprą 
wadza szczegółowy wywiad na temat warlo 
še: majątku i użyteczności spadku. 

Władze podatkowe w konsekwencji ty 
licznyeh spadków ściągają znaczne 
skarbowe. 

ch 
5 opłaty 

W ubiegłyn. roku budżetowym 
kwota uzyskana z podatku spadkowego 0 
śiągnęła 89 milionów funtów. Największą 
spuściznę ostatnich lat pozostawił po se. 
bie znany właściciel przedsiębiorstwa żeglu 
gowego, sir John Ellermat Pozostawił on 
po sobie majątek wąył-** ** 
tów, z czego dl> „xa by DrZYD: 
nćw rmmow, W Londynie P W Alga geo -shącątszym С 
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Ranks, ktėrego majątek jest oceniany na 50 

mailionów funtów. 

  

Tatry w szacie Śimieżaej 
Po pięknej pogodzie nad Zakopanem 

przeszła burza „która w godzinach nocnych 

zamieniła się w gwałtowną ulewę Onegdaj 

rano około godz, 11, gdy mgła opadła, szczy- 

ty Tatr ukazały się w białej szacic obficie 

przyprószone śniegiem. Jest to w tym czasię 

zjawisko dosyć rzadkie, 

Od kiedy sprzedaje się 
gzzety na ulicach ? 
Zwyczaj sprzedawania gazef na uli- 

cach jest dosyć dawny. Wprawdzie 60 
lat temu trudna byłoby kupić egzem- 
plarz jakiegokołwiekbądź pisma na ulicy, 
ale za ło już w roku 1883 stało się to 
możliwe. Do tego czasu w Anglii nie 
można było w ogóle gazet kupować, — 
Trzeba było je abonowač, a że prenume 
rała była bardzo droga, ludzie wypoży 
czali sobie każdy egzemplarz, który w 
ten sposób służył conajmniej kilku ra- 
dzinom. Zwyczaj sprzedawania gazet na 
ulicy wprowadzili w roku 1883 bracia 
Middleton w miasteczku Yarmouih. 

Najwyższe dywidendy   crganie, że z dniem 1 lipca br, nakład ich 

pis 2,370.000 

egzemplarzy. Tym samym pismo lo wysunę 

le się na czoło wszystkich nakładów świala, 

dysłansująe znacznie nawet Amerykę. Ciel a 

we. że wydawcy stwierdzają, że najlepiej 0- 

qłacają swych współpracowników, którzy 

są  rozsiani po całym globie, dodające, że 

są 2 tego dumni, 

Takiego oświadczenia dawno już nie czy 

tal'śmy w prasie. $ 

Za starych mistrzów 
płaci się słone 

W Bernie szwajcarskim, w antykwarni 

Gutekunst et Klipstein, odbyła się aukcja na 

sztychy Rembrandta i Duerera. Za Rembran 

dia „Wiežę“ zaplacono 11 tys. fr, szw, za” 

„Narzeczoną“  —t6 tys. fr szw. za „Św, 

| Hieronima“ — 5.000; za sztychy Duercra 

płaceno przecięlnie po 5 tys. fr, jedynie za 

za „Rodzinę z zajączkiem” zapłacono panad 

7 tys. fr. szw, Ci.kawe, że Feytacja była bar 

do gorąca i wielw amatorów musiało zre- 

zygnować z kupna, gdyż ceny z minuty ma 

minatę szły wysoko w górę. Tak np. za 

pewien mały drzeworyt Duerera zapłseono 

4500 franków, podczas gdy cena wywolaw- 

  

aa osiągnął rekordową cyfrę 

płaci przemysł 
cukrowniczy 

Aualiza bilansów krajowych spółek ak- 

eyjryeh wykazuje, że w ciężkim roku kryzy, 
| sowym 1954 przedsiębiorstwa te, reprezen- 

ściwie przemysł, handel i in- 

cia gospodarczego — wyka- 

  

tujące cały włz 

ne dziedziny ży 

    

zywały łączną nadwyżkę sirał w wysokości 

61.9 mil, zł W ekresie jednak, kiedy gór- 

niciwo dało 31,1 mil. zł, strat, kandel pie- 

niężny — 34,6 mil. zł. strat a od wielomi- 
liewowych strat nie uchroniły się takie prze 

nsysły, jak: hutnictwo, przem, minerłny, me- 

talewy, włókienniczy, drzewny ; budowlany 

— ma czele dobrze grosperujących grup dzia 

łalności gosporez. stoi cukrown. z 13,9 mil, 

zł zysku, przyczym z 52 cukrowni — spó- 

łek akcyjnych — а% 45 przyniosło zysk, a 

lylko 7 zamknęło swe bilanse ze siralą. 

Cukrownie palskie wypłaciły w 1934 r. 

największą sumię dywidend, ba 6,7 mil, zł 

czyli 16 proe. ogólnej sumy, wypłaconej 

jowe spółki akcyjne. Dla 

płaciła 
przez wszystkie k 

przykłada: cukrownia „Chodorów* 

w latach 1930/31 i 1941/32 po 20 proc. a w 

dwu № b następnych po 12 proc, dywiden 

dy Wypadki wypłacania 10 prac. dywiden< 

dy w latach kryzysie miały miejsce w cu= 

  

  
  

ca wynosiła załedwie 1.000 fr. A więc starzy 

nslrzowie wciąż pociągają.   krowni Babino-Fomachowskiej, „Chelmży'ę 

„Melno“ (12 proc) i „Unisław, =" 
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Na innem miejscu znajdziesz, Czyte|- 

niku, komunikat sprawozdawczy z oneg- 

da'szego walnego zebrania Wileńskiego 

Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciw- 

gruźliczego. Szkoda, jeśli Ciebie fam nie 

było! To nietylko oficjalne statystyki wzy 

wają Cię wymową smułnych cyfr na front 

walki z gruźlicą, ale i świecące gorącz- 

kowym blaskiem oczy bliskich ci nieraz 

ludzi, oczy wilnian, oczy mieszkańców 

naszych wsi i miasteczek, wystawionych 

bezbronnie na doroczne żniwo śmierci... 

Gruźlica jest chorobą społeczną, walka z 

nią jest dowodem uspołecznienia; sło- 

pień uspołecznienia zaś jest — zdaniem 

nietylko moralisłów, ale i psychologów 

— miernikiem wartości człowieka. 

Onegdajsze walne zebranie obfifowa 

ło w burzliwe momeniy. Sfarły się na 

nim otwarcie dwa stanowiska, dwa po- 

glądy na sprawę akcji przeciwgruźliczej. 

Jeśli wolno niezaangażowanemu laikowi 

feferować e sprawy, to powiedziaibym 

że w Sali Techników walczyła mefoda 

ekstensywna z infensywną, walczył en- 

fuzjazm społecznika ze *cepłycyzmem 

prolesjonalistów. — Ci, którzy zorgani- 

zowali Towarzystwo, | włożyli w nie wie 

loleinią, pełną prawdziwych zasług pra- 

cę, doświadczeniem i rutyną tejże samej 

pracy równie dobrze jak 1 szczęśliwymi 

jej rezulłafami utwierdzałi się w słano- 

wisku, że należy przede wszystkim pil- 

ńować zdobytych pozycyj. 

Dr Antoni Borowski. — To nazwisko 

ma swoją wielką wymowę dła wielu, wie 

lu wilnian. — A z drugiej strony mjr. dr 

Leśniewski. Fantasta, zapaleniec, powie- 

dzą scepłycy. Ale ten fanłasta poruszył 

"masy. Gdy w Wilnie do Towarzystwa 

Przeciwgruźliczego nałeży dwieście świaf 

łych osób I pań o szłacheinych inten- 

cjach, ło na ierenia jednego tylko po- 

wistu  wileńsko-irockiego jest okoła 
sześciu tysięcy stowarzyszonych. Trzeba 

uświadomić sobie oporność wsi wobee 

wszelkiej akcji społecznej i przypomnieć, 

° Зе mamy właśnie gorący czas prac gospo 

© darskich aby należycie docenić 

© ©becność na zebraniu iych ludzi z iere- 
nu, kłórzy zmajoryzowali dziesięciokrot- 

nie cszeńwa zgne panie w kapeluszach. 

r s Eye widowisko | słucho- 
podskókujęc na Rrztsfa wykrzykuje RA 
dzo ZE i bardzo cieniutko: 

— Chi, chi, oni głosują! Co oni 
miela! Ich tu... przyprowadził ||| 

— Pani jedna tylko rozumiesz — od- 

powiada jej spokojnie i z godnością sie. 
dząca obok „chusteczkowa”: młoda go- 
spodyni o ogorzałej Iwarzy į jasnym, 
mocnym spojrzeniu. 

__ Gdyby nawet jedynym owocem calej 
ten burzliwej przygody miał być efekt 
wychowawczy, fo i fak byłoby to już 
2 „Środek io krzesła zajmowali 

aznie przy! 'ysze i b szki 

wincji. Pod ścianą z > skupiła = 
szczupła garstka zwolenników dołychcza 

sowego słanu rzeczy. | przyznać musi 
każdy uczestnik owego wieczoru, że fen 
„przyprowadzony” środek górował nad 
rozdygołaną flanką spokojem i godno- 

ścią osobistą. i 

Ale nie zadawalajmy się kontemplo- 

waniem przyrodzonych cnói naszego „lu- 
du”. Nie mniej ważne są osiągnięcia. To 

co robj dr Leśniewski — akcja spółdziel- 
czości leczniczej — jest głęboko moral- 
ne i łącząc się z analogicznym pędem 

do spółdzielczości w innych dziedzinach 

— łym pędem, kłóry z Liiwinów i Ukraiń 
ców robi monolify gospodarcze — jest 
wyrazem ducha czasu, Dłaczego to — 

pytał ksiądz kapelan Śledziewski — ma 
należeć do organizacji dwieście osób j 
zbierać do budżetu paręset złołych, re- 
szię ZAŚ uzupełniać subsydjami, jeśli ta 

„reszia“ wynosi grube dziesiątki tysięcy? 
— Pieniędzy, oczywiście podatkowych... 

Chcesz się leczyć, ocalić siebie i swo'ch 
bliskich — zainieresuj się sprawą, za- 
płać skromną składkę. Gruźlica jest cho- 
robą społeczną, a nie pretekstem do fi- 
lantropij. 

Gdy się pafrzyło na te setki ludzi sio 
jących w zbiłej rozgrzanej gromadzie 
przez pięć godzin, słuchających uważnie 
rozumiejących doskonale swą rolę, wyry 
wających się z infeligenfnymi nieraz 
zwischenrułami pod adresem „abrony”, 
gdy się pomyślało o tych tysiącach zor 
BSS 

Szeroki świat nęci... 
Smyki uciekają z damów w poszukiwaniu przygód , 

13-letni Jerzy Ancukiewicz, zam. pzzy ul 

Święciańskiej, pod wpływem podróżniczej 
lekiury postanowił poznać odległe kraje. W. 
tym celu zabrawszy rodzicom pokryjomn 

11% złotych i 5 rubli w złocie oraa zapaka- 

wawszy swe rzeczy do dużego kosza, opuś- 

tił pokryjemu dom rodzieielski, 

Peleja piszukuje zbiega, 
NZD @ 

Na graniey polsko-rumuūskiej przytrzy- 

gamizowanych w terenie i fych dziesiąt 

kach i setkach łysięcy, kióre na akcję or 

ganizacyjną czekają jeszcze, to łatwo mo 

gła człeka ogamąć myśl porywcza, że 

oło jest życie, które naciera, żąda praw 

ł miejsca, zajmowanego przez ludzi, ba- 

wiących się pa siaroświecku na „Swo- 

= u. Tak... gdyby za tymi 

ludźmi nie świadczyło ich wieloletni 

wkład nerwów i dobrej woli, gdyby nie 

słały za nimi wypróbowanej skutecznoś 

ci metody, przez nich wypracowane, ży- 

cia ludzkie, przez nich ocałone. Jakaż 

jest ich wina? — Że nie zrobili sami tych 

rzeczy, które stały się teraz hasłem do— 

mój ty Bożel — „rewołucji”?... — Tego 

rodzaju zarzuł byłby zdaje się z gatun- 

ku „dokażł, czo nie wierbłud”. 

Więc — znowu zastrzegając się przy 

nikłych kompetencjach obserwatora po 

strannego — to tylko chyba można im 

zarzucić, że nie wykazali dość zrozumie- 

nia dla tegoż fo ducha czasu i dość g'ęf- 

kości, by formami organizacyjnymi ogar 

nąć narasłające siły | dostosować się do 

w nowy sposób rozumianych potrzeb. 

Podobno była możliwość znacznie 

mniej dramatycznego rozwiązania spra- 

wy. Trochę mniej uporu, a powstałby jed 

noczący wszystkich kompromis. Trochę 

wlęcej giętkości... 

Obserwacja przebiegu historycznegó 

(o, nie e...| zebrania pod jednym jeszcze 

wzgądem dodawała otuchy. — Oto mi- 

mo osirych słarć, wiecowej iemperaiury 

i niezawsze szczęśliwych wypadów ad ho 

minem nie czuło sie na sali specyllczne- 

go, a parszywego swądu kręłaciwa i 

„gry” zawodowej, obliczonej, cwaniac- 

kiej. — — Gdy koś z ałakowanych za 

brak inicjafywy tłumaczył na zebraniu 

przeciwgruźliczym, że gruźlica ło jeszcze 

Duia 12 lipca rb. o godz. 18 w sali 
Techników odbyło się Wałne Zebra- 

spie Wileńskiego Wojewódzkiego To- 
warzystwa. Przeciwgruźliczawa=<Ora 
mai —— wm Z pPrOWIMEJI. 

Po wyborze na przewodniczącego 
zebrania dr. Pražmowskiego 1 odezy- 
tami uoraz przyjęciu protokułu z po- 
przedniego Walnego Zebrania, przy- 
stąpiono do złożenia sprawozdań 1 
działalności Zarządu, Poradni Towa 
rzystwa, Prewentorium Dziennego, 
Tow. Szezepień B. €. G. 1 innych pla- 
cówek Towarzystwa. 

Skolej zostało odczytane sprawoz- 
danie Komisji Rewizyjnej — sławia 
jącej wniosek o udzielenie absoluto- 
rum ustępującemu Zarządowi. Prze- 

„KURJER WILEŃSKI" 14.VII_1937, 

Gruźlica jako lekarstwo 
nie zło najgorsze i że on sam jest prze- 

pracowany w innych organizacjach... >> 

gdy kfoś z ogniem w oku domagał się 

fejnego głosowania, a połem — dla ułat 

wienia, tak! — proponował _ poczciwie, 

podchodzić do stolika i łam stawić zna- 

czek na liście... — gdy kfoś inny znów 

radził odłożyć zebranie na tydzień ze 

względu na fo, że tłok i źle słychać... — 

to wszystko to wyglądało dość najwnie 

f poczciwie i rozbrajająco. Znać, że nie 

byli to „łachowcy” od walno-zebranio- 

wych sposobów. Że dobro sprawy prze 

ciwgruźliczej, a nie figle organizacyjne 

zapełniało i wychowywało ich umysły. 

Weźmy sam stalui. Czyż nie jesł dowo 

dem naiwnej, lecz dobrej woli ten statuf 

dopyizczający wielotysięczne pielgrzym 

ki na wałne zebranie i nie przewidujący 

innej, spokojniejszej, niż to nieszczęsne, 

ale nieuniknione „wołum nieufności” 

formy przełasowania zarządu? 

Na dr. Łeśniewskiego, kłóry się tej 

akcji przełasowania podjął spada teraz 

fen właśnie obowiązek gięikości i zręcz 

ności organizacyjnej, której brakło może 

stronie przeciwnej. Wierzyć nałeży, że 

napięta przez okoliczności aimosfera doz 

liczności, że zmysł społeczny, wielkodusz 

ność i wielka jdea, przy której każda spo 

sobna głowa i ręce są pofrzebne rychło 

wyłworzą pomosty między „zwycięzcą” i 
„zwyciężonymi”, W wielkiej i pięknej ak 

cji przeciwgruźliczej zmieszczą się obok 

siebie obie metody, tak iniensywna, jak 

ekstensywna, a pałrząc na oby jaknaj- 

wspanialszy |  najowocniejszy rozkwił 

WWTP. pogodzeni przeciwnicy przyznają 

kiadyś może, że na dziecięce choroby 

naszej pracy społecznej  najskułeczniej-   

    

szym lekarstwem okazała się — gruźli- 

ca. Įm. 

Votum nieufnėšci 
dia Zarządu Wil. T-wa Przeciwgruźliczego 

| ciwko temu wnioskowi wystąpił mjr. 
dr Leśniewski — stawiając wniosek 

gičšimi przy 21 głosów przeciw, 2 
nicwaźnych i kilkunastu wstrzymują- 
cych się od głosowania — przeszedł 
wniosek dr. Leśniewskiego.' 

Do nowego Zarządu zostali wybra 
ni: dr. Turuto, dr. Cynkutisówna, dr. 
Praźmowski, p. Matuszkiewicz, p. Sia 
wciłło i ks. Śledziewski. Do Komisji 
Rewizyjnej weszli pp.: nacz. dr. Ru- 
dziński H., prof. Hiller K. i ks, prof. 
Hiebowicz. 

W dalszym ciągu zebrania dr. Tu- 
rito skarbnik Towarzystwa odczytał 
preliminarz budżetowy, zamykający 
się sumą ponad 40 tys. zł. — który 
przez obecnych został przyjęty. :   

  

  

    

ZAKŁAD LECZNICZEGO 
POWIETRZA I RUCHU. 

  

Inform.: Dyrekcja Zakładu I Komisja 

   

  

Klub 13 mala 
Wśród młodzieży szkolnej kelportowane 

są od pewnego czasu nielegalne ulotki pod- 
pisane przez „Klub 13 maja”, Jak słychać 
erganizacja ta została założona przez grono 
młodych Piłsudczyków, pozostających w apo   
mano 15-lelniego Aleksandra Mirończuka, 
ucznia szkoły zawodowej w Wilnie. Chłopiec 

ten cierpi na szezegóny głód przygód. Ostat- 

nie przytrzymano go już piąty raz, przy prze 
krądaniu si ęprzez granicę. Každorazowo 

odsyłany jest przez policję de Wilna, co kil 
ka miesięcy jednak adhywa długą drogę po- 

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

SOLANKA DO PICIĄ 

KĄPIELE 
ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

  

  

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA, 
Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

sk w Warszawie oraz wszystkie 

  ciągami „na gapę” i piechotą, aby dostać się 
za granicę, Uróbował m, in. też «zczęścia 
na granicy polsko-czeskiej. 

  

   

   

    

  

     

SOLANKOW 
BOROWINOW 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

STOSOWANIA SŁOŃCA. 
KĄPIELE KASKADOWE, 

Zdrojowa w Drusklenikach, 
płacówki „Orhisu” w kraju | 

Związek 
= zagranie: 4 

zycji do akcji płk. Koca Założyciele Klubu 
są wychowankami Straży Przedniej, którzy 
opuścili tę organizację z chwilą jej akcesu 

da O. Z, N. 

Wypadki na torach 
W. dniu 8 bm. pocięg osob., zdążają- 

cy z Mołodeczna w kierunku Lidy na 
przejeździe kolejowym przy st. Polocza- 

| ny najechał na przejeżdżającą furmankę 
Józeta Sadowskiego, m-ca wsi Połocza- 
ny, fejże gminy, wskutek czego rozbita 
została tylna część wozu. 

* 

Dnia 10 bm. na szlaku Łosaśna— 
Grodno rzuciła się w celu samobójczym 
pod przechodzący pociąg nr 211 Maria 
Wysocka, lał 35, zamieszkała w Grodnie 
(Gołębia 3) i poniosła śmierć na miej- 
scu, Zwłoki przekazano policji. 

na odprężenia wraz ze zmianą fych oko . 

wyrażenia woli zżenónnścick "Fav" 

  

rząd Miejski w Lidzie wyjaśnia: 

przezeń działki. 

był wyznaczony na jeden rok czasu. 

w W. P. 

na dalsze ustępstwa. 

bezpłatnie działkę w kołonii „Bory”, 

przez Trachimowicza, kt LP ее 

dając przy tym przyczyn 
skonkrefyzować czego właściwie chce, 

Taz ośrodków rolniczych. 

do Wilna. 

by,   nicza — Ofiarna 2 — da dm, 3 sierpnia rb, 

Przy zapisie należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

watelstwem, 

2. Wyciąg z ksiąg meldunkowych (dla 
zawiejscowych zezwolenia odnośnego Sta- 

rostwa na wyjazd za granice), 
3. Dwie fotografie. 
4. Książkę wojskową (dla oficerów rezer- 

wy zezwolenie odnośnego P. K, U. na wy- 

jazd za granicę. © 

Przy zgłoszenin należy wpłacić zł, 20, 

2 resztę całkowitej należności przed wyjaz- 

dem. 

Zbiórka uczestników wycieczki dla omó- 

vienia i załatwienia spraw organizacyjnych 

wycieczki w lakaki Wileńskiej Izby Rolni- 

czej. ul, Ofiarna 2 w dniu 14 sierpnia r. b. 

SZEKE OGŁOSZENIA 
PO CENACH BARDZO TANICH 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

  

w Wilnłe — Garbarska 1 — Telelox 82   Ządać kosztorysów. 

W związku z umieszczonym w n-rze 

169 b. r. „Kurjera Wiłeńskiego” listem 

do redakcji p. !+. „Dlaczego Zarząd m. 

Lidy krzywdzi biednych cbywateli?“, w. 

myśl zasady: audiatur et ałiera pars, Za- 

Feliks Trachimowicz wniósł prośbę © 

sprzedanie mu placu pod budowę dnia 

15.XI. 1934 r. Już w dniu 28.X1. 1934 r. 

Zarząd Miejski uczynił zadość jego proś 

bie przyrzekając mu sprzedaż proszonej 

Załaiwiając w fen spoób prośbę Tra- 

chimowicza, Zarząd Miejski odstąpił od | 

przyjętych zasad. Zgodnie bowiem z wa 

runkami, ustalonymi przez Komisję Rady 

Miejskiej, działki budowlane mogły być 

sprzedane jedynie w drodze licytacji, a 

fermin dla spłały naleźności za działki 

Jeśli więc Trachimowiczowi przyrze- 

czona zosłała sprzedaż działki bez licy- 

facji, po cenie załedwie o kilka groszy 

wyższej od ceny wywoławczej, a termin 

spłały należności rozłożono na lał trzys 

naście — to Zarząd Miejski uczynił ten 

wyjątek dła Trachimowicza ze względu 

na jego ciężki słan materialny, liczną ro- |. 

dzinę oraz fronfową służbę ochotniczą В ‹ 

Trachimowicz nabył działkę przy ul. 

Marszałka Śmigłego-Rydza Nr 6. Wybu- 
dował jednak mieszkanie dla siebie nie 

na własnej działce lecz na sąsiedniej, 

którą Zarząd Miejski już nie dyspono- 

wał. Przy czym uczynił to samowolnie 

bez wiedzy ! zgody Zarządu Miejskiego, 

który jednak nie wyciągnął z tego kon- 

sekwencji, słarając się sprawę załatwić 

możliwie dla niego najlepiej. Wobec ie- 

go, że Trachimowicz był niezadowolony 

z nabytej działki, Zarząd Miejski poszedł 
Nie dysponując 

działką, samowolnie przez Trachimowicza 

zajętą, Zarząd Miejski zaproponował mu 

gdy i fs mu się nie podobała — zapro- 

ponowano działkę położoną przy ul. Ko- 
szarowej na odcinku przy torze Wilno— 

Lida. Podkreślamy przy tym, iż działka 
ta była czierokrołnie większa od nabylej 

LAA 
ce budulcu na nową działkę, Trachimo= 
wicz wyraził zgodę i zdawało się, że 
wszysłko już w porządku. Tymczasem po 
kilku dniach colnął swoją zgodę, nie po- 

i nie umiejąc 

Miejskiego. rozzuchwaliła Trachimowicza, 
który nie bojąc się eksmisji wysuwał co- : 

RAESZETEDYSN KINAS TASK SEK ST SSE 

Wycieczka do Królewca 
: Wileńska Izba Rolnieza organizuje wy- 

cieczkę do Królewca (Prusy Wschodnie) o- 

Dnia 14 Bpca — godz. 23,08 odjazd z 

Wiina, 15 lipea godz. 10,21 — przyjazd do 

Królewca zakwaterowanie, zwiedzanie tar- 

gów; 16 lipca — w dalszym ciągu zwiedza- 

nie targów, młasia, portu i różnych innych 

urządzeń; 17 lipca godz. 8 — odjazd do Bras 

derf, Carmitten, Granz, Nadrau. Obiad w 

Gianz, wieczorem powrół do Królewca; 18 

lipca godz, 8 — odjazd do Jacknitz i Zinten 

po obiedzie wolny czas w Królewcu; 24,19 

odjazd z Królewca; 19 lipca 7,45 przyjazd 

Koszt całej wycieczki włącznie z kosztem 

paszportu zbiorowego zagranicznego przyja 

złem z Wilna do Królewca i z powrotem 

kinsą 3-cią, pełnym uirzymaniem, podezas 

pobytu w Królewcu, zakwaterowaniem tam- 

że oraz kosztami przejazdów autobusami do 
ośrodków rolniczych wynosi zł. 145 od 0s0- 

Przy przejeździe do Królewca i z powro- 

tem II kl. dopłata wynosi zł, 21 od osoby. 

Zgłoszenia przyjmuje Wileńska Izba Rol- 

1. Dowód osobisty z poświadczonym oby- 

Stefana Grabowskiego | 

„z a wro 

Larząń miasta LIJ WyJaŚiA 
raz lo nowe żądania. Fakt niezałatwienia 

dotychczas sprawy działkowej Trachimo- 

wicza tłumaczyć należy jedynie jego wła, 

sną niezaradnością. W chwili obecnej 

działka Nr 6 leży w sferze zainieresowaii 

władz wojskowych, albowiem w progra- 

mie rozbudowy dróg dojazdowych z mia 

sła do koszar wyłknięło przez nią (przez 

działkę Nr 6) linię regulacyjną. 

Na łej właśnie podstawie, Magistrat 

powstrzymał się z wydaniem mu zezwo- 

lenia na budową domu. 

A więc "krzywda biednego obywale- 

la'* na takich osnuła przesłankach nie jes' 

wcale krzywdą, przeciwnie mogłaby być 

dla Trachimowicza dobrodziejstwem ze 

strony Zarządu Miejskiego, który w gra- 

nicach możliwości szedł Trachimowiczo- 

wi na najdalej idące ustępstwa. 
Enuncjacja w prasie inspirowana była 

przez łego rodzaju doradców Trachimo- 

wieza, którym widocznie zależy na jątrze- 

niu słosunków między Zarządem Miej- 

skim a społeczeństwem. Rzekomo po- 

krzywdzony jest raczej ofiarą anonimc- 
wych auiorów kłamliwej enuncjacji. 

Lida, dnia 1 lipca 1937 r. 
Zarząd Miejski 

w Lidzie. 

  

Zamieszczając powyższe 

w sprawie Trachimowicza stwierdzić należy. 

| że prawie nie ono nie wyjaśnia, a przynaj- 

mniej b, niewiele. Fakt pozostaje faktem. 

że Zarząd Miejski sprzedał działkę pod za- 

budowę, a kiedy Trachimowicz kupił drze: 

w i sporządził plan zabudowy wówczaś 

Zarząd M. budować mu się zabronił. 

Zarzul, że Trachimowicz wybudował mie 

szkanie nie na własnej działce, jest o tyle 

nieścisły, iż stoi lam tylko tymczasowy zbity 

z desek barak „który miał służyć jemu i ra 

dzinie jedynie na czas budowy domku, N» 

swojej działce pobudować go nie mógł ze 

względu ua jej małe rozmiary. Gdyby po- 

zwolono mu wybudować domek, wówczas 

w skleconym doraźnie baraku nie potrzeho- 

wałby mieszkać, \ 

Być może wreszcie, że sylnacja ta Tra 

ch'mowicza najpierw rozgniewała a potem 

rozzuchwaliła i obecnie żądania jego sa nie 

Auzo «ae tradronie widzieć 

  

xspėlmionais „1420-47 
w łym fakcie winy Zarządu Miasfa, który 

nie.powinien właśnie stwarzać takich sytua- 

cyj, dla siebie niewygodnych i dawa 

zyj da wykorzystania przez te ub jana о807 

bę 
Obecnie, jak się: dowiadujemy, Trachi- 

mowicz otrzymał na swe pismo odpawtedź 

    

oka- 

    

  

Sprawa ta byla rozpalrywana przez | Z województwa „które, jak było de przewi- 

Radę Miejską, kfóra zaaprobcwala czyn- | dzenia, uważa, że sprawa niniejsza pomiędry 

ności Zarządu. Poblażliwość Zarządu | nim a aZrządem m. Lidy nadaje się do roz 

  

patrzenia na drodze pawództiwa cywilsrea 

w Sądzie, (Red.] "   
WŚRÓD PISM 

и Wyszedi z rlruku czerwcowy numer 
miesięcznika „Prasa%, organu Polskiego 
Związku Wydawców Dzienników i Czaso- 
pism, 

Na wslępie znajdujemy sprawozdanie 7 
VHilo Ogólnego Zebrania członków Związku 
Wydaweów, które odbyło się w dnin 14 maja 
r. b. 

Artykuły p. Stanisława Kauzik, dyrektora 
Związku Wydawców p, t, „Syliracja gospo- 
darcza ogólna a sytuacja prasy za granicą 
i w Polsce" oraz p. Franciszka Głowińskiega 
wicedyrektora Związku p. t. „Zagadnienie 
polskiej gospodarki wydawniczej w dobie 0- 
becnej* są abszernymi streszczeniami refe- 
ratów zjazdowych, 

Artykuł p. Witołda Naskowskeigo p. t, 
„Czytelnik jako spožywca knltary* poświę- 
ceny jest zagadnieniom redakcyjnym i wy- 
dawniczym związanym z działami kwitury 
i sztuki w dziennikach > 

Sprawom techniczno-dziennikarskim po- 
święcony jest obszerny artykuł p, Stefana 
Scbolewskiego p. t „Inwestyeje w drukar- 
niech wydawniczych”. Szereg interesujących 

        

międzyiarodowych problemów _ prasowych 
omówiomy został w sprawozdaniu z Między- 
narodowego Kongresu Wy ców w Wied- 

    

  

niu, w którego obradach Z 
żywy udział, 

„, Sprawy propagandy państwowej we Fran 
cji omawia p, Jerzy Życki w artykule „Fran 
cja organizuje swą propagandę“. Dzial „Pro 
paganda zbiorowa przynosi dwa artykały 
iniermacyjne o propaqandzie zbiorowej lek 
tryczności oraz drobnego przemysłu na Za: 
chodzie Europy. 

‚ Poza tym zeszył zawiera artykuł p. Wł, 
O:zeldy o prasie połskiej w Rumunii, emó- 
wienie ostalnio wydanej Statystyki Druków, 
sprawozdanie z działalności „Ruchu* w r, 
1996 oraz stałe działy informacyjne: „Prace 
Zwvjązku Wydawców. „Organizacje i spra- 
wy dzienakarskie”, „Kronika krajowa”, „Pra 
sit polska za granicą“, „Prawo a prasa * oraz 
„Prasa na szerokiny Świecie, 

Ksiażki natestane 
de Redakcgii 

„Niepodległość* tom XII zeszyt 1 (12) 

eń. Wyd. Instyt, Józ. Piłsud- 

qzek Polski bra] 

  

  

   

  

„Marebolt“ Nr 4 (12) lipiec 1937:. Wy- 

Gawnictwo Instyt, Liferack. 

„Gawędy o Warszawie* Franciszek Ga- 

liński, Biblioteka Polska. 

„Polityka Rosji Sowieckiej podczas woj- 

ny z Palską* — Fadcusz Teslar. 

„Pisma Zbiorowe Józefa „Pilamdskiego“. 

„ tom iV, wyd. Instyt. I, Piłsud kiego. Poświęe, 
Basaniu Najnew, Historii Polski. + 
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Wieś--wczoraj, dziś, jutro 
Wieś nasza, jak i każda inna, jest 

konserwaływna i bardzo niechętnie zmie 
nia raecay stare na nowe. Szczególnie 
trudno przyjmują sią zdobycze gospo- 
darcze. Niemniej jednak oblicze wsi 
zmieniła sią z roku na rok, 

Posłuchajmy co opowiada starsza ge | 
neraeja wiejska o tym, jak było dawniej. 

„DAWNIEJ BYŁO. LEPIEJ". 

Ježek zapytamy staruszka ogólniko- 
wo, jak to było dawniej, odpowie, że 
było lepiej. Zacznie narzekać na dzis'ej- 
szy świał | porządek rzeczy. Najwięcej 
ułyskiwań będzie pod adresem młodzie 
ży. Słarzy zarzucają jej, że jesł przemą- | 
drzała śe ma za szerokie zainteresowania 
i zbył wygórowane ambicje. Słowem — 
odwieczne dzieje. 

Gdy wdamy się ze 
bliższą rozmowę na temat wsi z jego 

młodości, dowiemy się wielu ciekawych 
szczegółów 

Przede wszystkim uległ zmianie jej wy 
gląd zewnętrzny. Wieś była mniejsza, a 
domy bardziej nędzna. Z reguły buda- 
wano dawniej dom razem z oborą dla 
krów, eblewem dla świń i stajnią dla ko- 

nia. Jeden dach przykrywał gospodarza | 
i jego „żywiołę”, Za pokrycie służy- 
ły wyłącznie słomiane strzechy, nikt nie 
układał dachów z gontów, blachy iub ce 
menłowych dachówek. Okienka wyrzy- 
nano bardzo małe, nierzadko o jednej 
szybie. Brukowanych ulic nie było, to 
też rozkisały one błotem w czasie roz- 
łopów i większego deszczu, Wieś była 
zadrzewiona znacznie gorzej niż dziś. 
Pożar robił częsie i gruntowne spusto- 

szenia, fym bardziej, iż studnie kopano 
bardzo płwtkie, o małym zapasie wody. 

Nierzadko można było spotkać kur- 
ną chaię, której mieszkańców łatwo roz- 
tóżniano po nasiąkniętym dymem ubra- 
niu. Dziś kurna chała jest już osobliwo- 
ścią. Częściej można obecnie oglądać na 
wsi kafłowy piec, niż dom bez komina. 

JEDWE BUTY NA CAŁĄ WIOSKĘ. 

Największe jednak zmiany zaszły w 
ubiorze, Dawmiaj ubierana_się wyłącznie 
w wytwory własnych rąk. Ubranie ruuio= 
no z ikanin lnianych i wełnianych, wy- 
iwarzanych na krosnach przez kobiety 
wiejskie. Nogi obuwano w tapcie z lipo- 
wej kory, lub chodaki z najprostszego 
gatunku skóry. Buty najczęściej były jed 
ne na całą wieś i możnaby rzec stano- 
wiły własność gromadzką. Stały one w 
wielkim poszanowaniu i w czasie wese- 
la nakładał je pan młody. Możemy wy- 
obrazić, jak elegancko musiały one wy- 
głądać, skoro dostosowane były do nóg 
całej wioski, Uwypuklimy sobie ogromną 
różnicę czasów dawniejszych i. dzisiej- 
szych na wsi, gdy stwierdzimy fakt, iż 
obecnie młodzież wiejska ma buty z dłu 
gimł chołewami, buciki i pantofle dosto- 
sowane do pory roku i koloru ubrania, 

Starzy są zaniepokojeni, iż ich syno- 
wie i córki zaczynają ubierać się na 
modłę wielkomiejską, nie zwracając uwa 

gi na ciężkie czasy i brak gotówki. Toż 

, większość wyjeżdża do Łotwy na robo- 
ty rolne tylko po to, by za przywiezione 
słamtąd pieniądze kupić najbardziej 
modny przyodziewek. 

PRAWIE WSZYŚCY JEDLI CHLEB 

Z MIĘKINĄ. 

l w dziedzinie odżywiania na wsi 
zaszła ogromna zmiana. W dalszym cią- 

gu spożywa się wyłącznie swoje własne 

produkty. 
Starzy ludzie jednak pamiętają czasy, 

gdy chleb robiono z miękiną. Po wy- 

słaruszkiem w | 

młóceniu żyła prymitywnym, stosowanym 
jeszcze i dzisiaj cepem, zgarnianąg sło- 
mę, a ziarno pomieszane z plewami, 
mleto własnoręcznie w żarnach. Tylko 
na największe święła oczyszczano zboże 
z miękiny i wypiekano lepszy gatunek 
chleba, 

į Dzisiaj nawet najbiedniejsi wypieka- 
ją chleb z oczyszczonego dokładnie zbo 
ża, a zamożniejsi stosują nawet tak zwa- 
ne szatrowanie. Nie wszystkim wpraw= 
dzie słarcza na wsi własnego chleba, 
wielu musł go dokupywać, nie spotka- 
łem jednak, by kłoś jadł chleb z mię- 
kiną. 

Starzy stwierdzają jednogłośnie, iż 
dzisiaj ziemia rodzi znacznie lepiej. Tam 

, gdzie niegdyś leżały nieużytki, obecnie 
| rośnie zboże. Miejsce sochy zajął pług, 

© 

„KURJER WILEŃSKI" 14.YI 1937. 

nalone. 

„A JEDNAK SIĘ KRĘCI”. 
Tak więc, mogą sobie starzy mówić, 

że „dawniej lepiej bywało” j narzekać 
na młodzież — jest to ich niekwestio- 
помапе prawo — wieś jednak kroczy 

się tak, że kłoś będzie z takim samym 
zaciekawieniem słuchać o dzisiejszych 
cepach, betach I lampach naftowych, jak 
my słuchamy dziś opowiadań starych lu- 
dzi o niedawnych jeszcze czasach sochy, 
kurnych chat, łuczywa, jednych butów 
dla całej wsi i chleba z miękiną. 

Chodzi tylko o to, żeby w miarę 
możności przyśpieszyć łe procesy, po- 

| magać im. 
Witold Rodziewicz. 

  
  

narzędzia rolnicze są znacznie udosko- 

naprzód. Wcześniej — później zmieni | 

W dniu 12 bm. około godz. 20 na 
szosie Wiino—Mejszagoła na 10 klm od 
Wilna auto ciężarowe firmy „Chewrolef”, 
należące do browaru „Szopena”, zdąża- 
jące do Wilna, naładowane skrzyniami z 
butelkami od piwa wjechało do przy- 
drożnego rowu | wywróciło się. W chwi 

, II wypadku w samochodzie było 6 osób 
i — 4 z obsługi I 2 pażerów. Obsługa sa- 
SZAT URZEKI 

Wilejka pow. 
— Zbieranie muzyki i pieśni ludo- 

wej. W związku z odbywającym się w 
Wilejce obozem akademickim, zorgani- 
zowanym przez miejscowe Koło Towa- 
rzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, na 
terenie powiatu wilejskiego są -przepro-   

Zycie za wóz drzewa 
Zamordowanie gajowego w pow. wilejskim 

W przedostatnim dniu czerwca zda- 
tzył się w powiecie wiłejskim sensacyj 
ny i wielce zagadkowy wypadek zabójst 
wa gajowego. Andrzej Korsak, gajowy 
z maj. feklinopol, należącego do posła 
Myślińskiego, wyszedł z domu na nocny 
obchód lasu. Mniejwięcej © północy 
przyłapał wieśniaka Macieja Mamaja, 
który wraz ze swym synem wyjeżdźał z 

| furą kradzionego drrewa z lasu. Gajowy 
| wyjął rewolwer i kazał odejść wieśnia- 
| kom od wozu, przy czym wystrzelił na po 

słrach. Na odgłos strzału syn Mamaja. 
lózef uciekł do domu, sam Mamaj od- 
szedł w gąszcz lasu. Korsak wziął konia 
%а lejce i skierował się z naładowaną 
drzewem furą w kierunku Teklinopoła. — 
Nie dojechał jeszcze do wsi Barańców, 
gdy dopadł go niespodziewanie Mamaj 
— ojciec i począł zadawać siekierą cio- 
sy. Zmasakrowane ciało gajowego zacią 
gnął do żyfa, zrzucił z fury drzewo i 

  

  

Pewna para małżeńska z Hazatonu (Ko lumbia Brytyjska) 

faksu w Nowej Szkocji w odwiedziny do swych krewnych. 

sam zawrócił do wsi Cholanino, której 
jest mieszkańcem. 

, Spostrzeżono zaginięcie gajowego, 
tózpoczęło się poszukiwanie, które do- 
prowadziło do odnalezienia zwłok. Po- 
wiadomieno policję, która rozpoczęła ©- 
nergiczne poszukiwanie zabójcy. Sprawa 
okazała się nadzwyczaj trudna, gdyź śla 
dy umiejętnie zostały zaiarie, Przeszuki- 
wano najbliższe wsie, pomijając Chola- 
nino jako osiedie odległe o 5 kim. 

Tyłko dzięki nadzwyczajnemu wyro- 
bieniu policji rozwiązano zagadkę i to w 
słosunkow krótkim czasie. Na wykrycie 
Mamaja, jako rzeczywisiego sprawcy 
zbrodni, naprowadziły ślady kopyt koń- 
skich, rysy na drzewie powsiałe przy rą- 
baniu nadszczerbioną siekierą I 4 włosy 
z ogona końskiego pozosławione na , 
drzewie. Zabójca zamaskował się do te 
go stopnia, że podkuł nawet konia, kióry 
od urodzenia chodził bez podków. Wy 

Ujęty i przyparty dowodami Maciej 
Mamaj w końcu przyznał się do zbrodni 
1 zwrócił zrabowany gajowemu темо!- 
wer. 

| bieg ten jednak nie poskutkował. 

W. R. 

ET TRSTTAVA PETA ООО СЕНЫ 

Autobus zabił kenia 
Na szbsie Lida—Wilno w pobliżu kol. 

| Sokoły, gm. żyrmuńskiej, autobus pasa- 

łerski spółki szczuczyńskiej najechał na 

konią na którym siedział 17-letni Paweł 

Żukowski. Koń został zabiły na miejscu, 
Jeździec natomiast niemal cudem uniknął 

śmierci, doznając zaledwie nieznacznych 

obrażeń ciała, Na szofera Aleksandra 
Kozakiewicza sporządzono doniesienie 

karne. 

RWTGECOESRZ IS AS SEO ODER ZWASZERE 
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przekyła na psach 4. 
Na zdjęciu — małżeń 

700 mil angielskich i przyjechała do Hali- 

stwo przy swym oryginalnym zaprzęgu. 

Wywróciło się 
Kilka osób sdniosło lekkie rany 

auto 

mochodu doznała lekkich obrażeń ciała, 
Nazwisk pasażerów na razie nie usta: 
łono, gdyż po wypadku udali się pieszo 
do Wilna wraz z obsługą samochodu. 
Przyczyna wypadku — niefrzeźwy  sian 
szofera Oleszkiewicza Bolesława. Uszko« 
dzony samochód został zabezpieczony 
na miejscu do przybycia komisji tech- 
nicznej. 

  

wadzane badania nad muzyką i pieśnią 
ludową. 

Gromadzeniem materiału z dziedziny 
etnografii muzycznej zająt się wydelego- 
wany przez USB p. Cyłowicz, który jest 
zaopatrzony w odpowiednie instrumeńiy 
do notowania melodyj. Zgromadzony, z 
powiatu wilejskiego materiał wejdzie w 
skład dzieła, traktującego o pieśni i mu- 
zyce ludowej Wileńszczyzny. Badania te 
w powiecie wilejskim będą trwały od 2 
do 3 tygodni. W. R. 

— WYDAWNICTWO TOWARZYST- 

WA ROZWOJU ZIEM WSCHODNICH. 
Miejscowe Koło Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Wschodnich okazuje nadzwyczaj- 
ną aktywność. M. in. wydaio ostainio , 
broszurkę, traktującą o spółdzielczości 
rolniczo - handlowej na terenie pzwia'u 
wilejsklego. Broszurka została wydana w 
500 egzemplarzach i jest przeznaczona 
dla rolników, wśród których ma wzbudzić 

głębsze zainteresowanie ruchem  spół- 
dzielczym w powiecie. 

Treść broszurki opracował agronom 
powiatowy. Wydawnictwo jest pierwszym 
zeszyżem cyklu „Przyczynki do rozwoju 
powiatu“. 

Podjęta przez miejscowe Kolo Towa- 
rzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich akcja 
wydawnicza może przyczynić się nis tyl 
ko do rozwoju gospodarczego powlańu, 
ale I do podniesienia czyłelnictwa. Za- 
znaczyć należy, iż broszurki będą roz- 
syłane bezpłatnie. 

Na marginesie fego wydawniciwa 
warto podkreślić, że dobrze by było, ża 
by w następnych wydawnictwach autorzy 
sprawy fachowe ujmowali w sposób bar- 
dziej popularny, unikając trudnych do 
zrozumienia wyrażeń. W. R. 

+ 

— ОіЬуіоЁ&'Ч‘!ш AA 
walne zebranie O. T. O. i K. R.- przy 

udziałe około 80 delegatów kółek rolni- 

czych i Spółdzielni, przedstawiciele 

Wojew. T-wa Org. i KR. dyr. Białkow- 

skiego i Centrali inż. Jur-Ciemieniew- 

skiego. 
Po złożeniu sprawozdania przez wła- 

dze OTO i KR i Komisji Rewizyjnej oraz 

zreferowaniu planu pracy i Budżełu na 

r. 1937/38 odbyła się dyskusja, w której 
zabierało głos 20 osób. 

Po udzieleniu przez znaczną więk- 

szość obecnych absolutorium za rok osta 

fni, przystąpiono do wyboru członków 
Rady, na miejsce ustępujących. 

Większością głosów powołani zostali 
do Rady pp.: poseł Emeryk Hulten-Czap 
ski, dyrektor Antoni Zasada, Józeł God- 

lewski, dyrektor Kostro a poza tym nowi 

  

| członkowie w osobach pp.: płk. Bobrow 
skiego, kpt. Zapałowicza i Zielińskiego. 

Zarząd OTO i KR został — wyłoniony 
przez Radą i ukonstytuował się już jak 
następuje: 

Prezes Emeryk Hulien-Czapski, poseł 
na Sejm, 

V-Prezes Dyr. Antoni Zasada, 

Członkowie: W. Juszkiewicz, M. Cze- 
czot, kpt. Zapalowicz | jako reprezentant   Wydziału Powiatowego płk. Bobrowski. 

    

   
Bignon С. Eberhart 
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POWIEŚĆ      

Kto odryglował kratę w oknie i w jakim telu? 

Gdzie jest tabakierka? 
Zapytać Ellen, czy doktór Ilarrigan był pod- 

chmielony, kiedy z nim ostatnio rozmawiała? 
Czy Nancy nie chciała dopuścić do operacji tylko 

ze względów formalnych? 
Jeszczebym wysnuła dużo pytań, gdyby nie to, 

że Ellen podeszła do biurka, żeby coś zanołować na 
karcie 304-go. Zapytałam ją z miejsca, czy doktór 

Harrigan wtedy, kiedy go widziała ostatni raz, robil 

wrażenie podchmielonego. й 

— O, nie, nie — zaprzeczyla prędko. — Nie byl 
pijany. Powiedział, że jest okropnie gorąco, a ja ofia- 
rowałam się przynieść mu wody z lodem. Podzięko- 
wał, mówiąc, że napije się u pami Melady. Nie był pi- 

jany, o, nie! 
— Był u pani Melady? 
— Tak. Prosiła, żeby go do niej przyprowadzić. 

Chciała zapytać o ojca. Powiedziałam mu j poszedł 
do niej, wyszedłszy od żony. Ale długo nie siedział. 
Wkrótce potem, jak pani zeszła na kolację, zawołał 
mnie do pokoju Melady'ego, żebym sprowadziła wó- 
zek, bo zaraz będzie operacja. 

— Dlaczego mi pani tego wcześniej nie powie- 

działa? — rzekłam gniewnie. Może wszystkie moje 
pytania dadzą się rozwiązać tak prosto i niewinnie? — 
pomyślałam mimochodem. — Może pani jeszcze co 

wie? 
— Nie, proszę pani. Nic więcej nie wiem — za- 

powniła mnie poważnie. — Pani o to nie pytała, a to 
nie było nic takiego. 

Biały czepek odfrunał w głąb korytarza. Dwaj 
policjanci tkwili behatersko,na lwardych krzesełkach, 

pewnie nie czując mięśni od.pasa.w dół. Co pewien 

  

  

czas to, jeden, to drugi wstawał, robił przegląd cieni | 

w korytarzu i, wymieniwszy parę słów z kolegą, 

znikła na krótką chwilę we wschodnim korytarzu, lub 

га schodach. Ale zawsze wracał na swoje krzesełko. 

Tak upłynęła noc dziewiąlego lipca: bardzo spo- 

kojnie, upalnie i pod strażą policji. : ера 

Świt nie przyniósł żadnej ochłody, przeciwnie 

zapowiedź nowego dusznego, gorącego dnia. 

Dzienna superintendenika przyszła mnie zluzo- 

wać jak z łaski. Odbierając ode mnie klucze, rzekła: 

— Piotr Melady nie 

  

   

  

— (o? Czy go znaleźli? 

— O, nic o tym nie wiem — odrzekła niedbale, 

tak jakby chodziło o bagatelkę. — Ale nie żyje. Czy 

301 zjadł owsiankę? Ostatnio nie chciał jej wziąć 

do ust. 
-— Nie rozumiem, skąd pani mogło przyjść do 

głowy, że Melady nie żyje? > : 

Popatrzyła na mnie wzrokiem osoby zniecierpli- 

wionej i znudzonej. A 

— Stąd, że był w nocy w szpiłalu, oczywiście 

duchem... Jestem medium — dodała po pauzie. 

— Czy pani... mówiła o tym z panią Melady ? 

— 0..wszem, trochę. Pytała mnie o niektóre 

rzeczy. Ma ogromne zdolności telepatyczne, ale nie 

jest taka uduchowiona jak ja — wyjaśniła z nacis- 

kiem. — W każdym razie coś nadzwyczajnego, Gdy- 

by chciała rozwijać swoje władze myślowe... ; 

— Ech! — przerwała cierpko. — Czyż ona umie 

myśleć? 
“| Odeszlam rozzłoszczena na cały Świat w ogólno- 

ści, a na szpiłal w szczegółności. Nie pamięlalam, że- 

      

   
  

  

obecności. Na schodach obejrzałam się nerwowo pa- 

rę razy, pod wrażeniem, że ktoś za mną idzie. | 
Po śniadaniu poszłam odrazu do swego pokoju. 

Nie zajrzałam do gazet i nie wiedziałam, że z powodu 
ogólnego oburzenia w mieściena porządki i stosunki 

w naszym szpitału, z którego obywalele byli zawsze 

specjalnie durmani, policja się wściekła. Później dowie- 

"działam się, że tego rana Court Melady, Kenwood 

Ladd i nawet dr Kunce znieśli na Głównej Komen- 

dzie Policji istne tortury a sierżant Lamb, sekundo- 

wany przez swoich podkomendnych, o mało nie do- 
prowadził do hislerii całego personelu szpitalnego. 

Tego dnia również przyjechał do B... prokurator 

okręgowy i dysząc i pocąc się z gorąca i słusznego 

oburzenia, wziął sprawę w swoje ręce. Dzień był po- 

chmurny, ale niemożliwie upalny. 

Spałam do samego południa. 

Ubierajqe się, spojrzałam przypadkiem na gazetę 

z dnia po zabójstwie d-ra Harrigana którą zostawiłam 

na stoliczku przy łóżku. Między komunikatem mete- 

orologicznym i Kroniką Lokalną widniała wiadomość 
małym druczkem następującej treści: 

: „Dziś rano znaleziono w podziemiach kościo- 

ła św. Małachjassa trupa murzyna. Od ubiegłej 
zimy, która się upamiętniła ostrym bezrobociem, 

zostawiono otworem część tych podziemi na 

schronisko dła włóczęgów. Przypuszczalnie zmar- 

ły murzyn, mężczyzna la około czterdziestu, SZU- 

kał ratunku w nagłej chorobie. Przy ciele „nie 

znaleziono żadnych dowodów. Obecnie ciało 

czeka na. rozpoznanie w mordze miejskiej”,     bym kiedy była taka wściekła, Ale przyznam się, że 

od tego duia nigdy nie czułam Się nermalnie w jej 
Я 

(D. cn).



Rybacko-Biologiezna Stacja Ho- 
dowlana w Białej Wace w ubiegłym 
roku dokonała nienotowanego dożych 
czas doświadczenia w hodowli sieł 
(siga) przez zarybienie ikrą tego @а- 
funku stawów rybnych w maj. Or- 
widów ministra Zyndram Kościałkow 
skiego i maj. Soły p. Pawkowa. 

Doświadczenie dało rewelacyjne 

„Yyniki, bowiem po upływie 6 miesię 

"cy od wylęgu sieja dała przyrośtu ca 
20 em., po półtera roku przeszło 30 

cm. Przyrosż okazał się daleko więk 

szy, niż w wodach dzikich. 

Awanturnik z Michaliszek 
przed sądem 

Dzień 12 stycznia rb. był dła Józefa Mic- 

kuna, zam, w fołwarku pod Michaliszkami, 

wybitnie pechowy. Od samego rana prześla- 

dowały go niepowodzenia, Doprowadzony 

tymi niepowodzeniami do stanu melancholif, 

Mickun przybył do Michaliszek, wstąpił do 

pierwszej lepszej knajpy i z całą rzetelnością 

na jaką go było stać, zabrał się do „zalewa- 

nia robaka”, Istotnie, w miare pochłaniania 

alkoholu, humor Mickuna połepszał się, Po 

pcwnym czasie wieśniak nabrał nagle tyle 

* 

    

werwy, že zacheialo mu się awanturki, 

Chwiejąc się na nogach, zjawił się na 

jednej z uliczek miasteczka i zaczął zacze- 

pać przechodniów, po czym usiłował wy- 

_fuc szyby w synagodze. Policja powiado- 

miena.o wyczynach Mickuna usiłowała go 

zatrzymać. Natrafiła jednak na niespodzie- 

waniesilny opór: Mickun wałczył jak iew, 
tarzał się po ziemi, podarł posterunkowym 

„mundury. Dopiero po dłuższym wysiłku zdo 

łane go obezwładnić i osadzić w areszcie, 

skąd po wytrzeźwienia wyszedł w jeszcze 

bardziej ponurym nasfrojn, 

,_.Miękun zasiadł wczoraj na ławie oskar- 
„ jłonych Sądu Okręgowego w Wilnie i został 

ekazany na 6 miesięcy więzienia. Biorąc jed 

nah pod uwagę stan, w jakim znalazł się 

oskarżony w chwili, gdy popełnił przestep- 

stwa, Sąd wykonanie kary zawiesił na 5 lat. 

„Milla wy: zuciła zwłaki 
-"żśmłerya sgamobńlcv 

AWilja wyrzuciła wczoraj na brzeg 

priy posesji farłaku Parnesa (Tartaki 32) 
topielca, ubranego w mundur wojskowy. 

Policja stwierdziła, že są fa zwłoki 

żołnierza miejscowego garnizonu, Józefa 

Lekierewicza, który popełnił samobójst- 

wo rzucając się dnia 10 b. m. z mostu 

Zwierzynieckiego do rzeki Wili. 
Zwłoki wydane zostały władzom woj- 

skowym. 
Powody 

nie są znane. 

"Wyazdek z rowerzystą 
> 1 W dniu 12 bm. o godz. 20,50 Sziejn- 

„ berg Maurycy, zam. przy ul. Orzeszko- 
„wej 7, jadąc rowerem ra ul. Kościuszki, 
z powodu złamania się kierownicy, spadł 
na'bruk doznając ogólnego połłuczenia 

i węwnętrznego uszkodzenia ucha. Po- 
gołowie ratunkowe odwiozlo. Szłejnber- 
ga w słanie ciężkim do szpiłala św. Ja- 

kuba. 

Pszczoły zagryzły 
i ksnią 

№ Łucku rój pszczół obsiadł parę 

koni woźnicy Szleomy Jarmolinicera. Je- 

den z koni padł. 

GER W POREDA OPO OOTRYACZZYEDA 

KURIER SPORTOWY 
ŚMIGY GRA W NIEDZIELĘ O WEJŚCIE 

DO LIGI. 

W najbliższą niedzielę odbędzie się 
w Wilnie mecz z cyklu rozgrywek o wejś 
cie do Ligi. Na sładionie Marszałka Pił- 
sudskiego przy ul. Werkowskiej społka- 
ja się mistrz okręgu wileńskiego Śmigły i 
WKS. Grodno, 

Oczekiwać należy zwycięstwa wilnian. 

Lekierewitza 
(c). 

samobójstwa 

MISTRZOSTWA PŁYWACKIE OKR. 

WILEŃSKIEGO. 

W dn. 12 bm. odbyło się na przysła- 
ni baonu saperów zebranie Wil. Okr. 
Związku Pływackiego, na którym uchwa- 
lono zorganizować tegoroczne misirzo- 

stwa Okr. Wil. w najbliższą soboię j nie 

dzielę (17 i 18 bm.) na jeziorze koło 
-Niemenczyna. : 

W. šrodę, 14 bm. odbędzie się na ba 

senie saperów egzamin o odznakę pły- 
wacką (skok głowa do wody z wysok, 1 
metra, przepłynięcie 200 m., nurkowanie 

4 m, bez odbijania i znajomość zasad 
ratownictwa i ruchu łodzi na rzece). 

Zgłaszać się należy na basenie do 
sekr. Zw. Pływackiego Z. Radziulewicza, 

—_ „KURJER_WILEŃSKI" 14:VHE 1037, 

Rewekein wyniki okgerynen kodów kn ° 
w Białej Wace 

Jak wiadomo sieja naležy do ryb 
giębinowych, wymagą najlepszych 
warunków łlenowych i głębi 10—12 
mtr., to też dotychczas uważano za 

„rzecz zupełnie niemeżliwą hodowlę 
slei w stawach płytkich. 

Władze helenderskie, pozostające 
w konłakcie z wylęgarnią w Białej 

nami nad hodowlą siei stawowej, za- 
pożyczywszy od nas inicjatywę i po 
sprowadzeniu ikry z Białe; Waki za- 
eżęły równełegle prowadzić hodowlę 
sieł stawowej u siebie. 

——— 
Dziś Bonawentury 

  

  

LIPIEC 
1 4 Jutro Henryką Ces, 

Wschód słońca — g. 3 т. 01 

Środa Zachód słońca — g. 7 m. 49 
NR 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologil USB 

w. Wilnie dnia 13.VIL. 1937 r. 

Ciśnienie 754 

Temperatura średnia -|- 18 

Temperatura najwyższa -|- 23 

Temperatura najniższa -|- 10 

Opad — 
Wiatr północny 

Tendencja bez zmian 
Uwagi: chmurno 

wedłub PIM. do wiecz. dnia 14 bm.: 

Nad ranem miejscami mgły. Ranek 

słoneczny. W godzinach południowych 
Po południu możliwe deszcze i lekka 
skłonność do burz. Na noc rozpogodze 

nia, 3 5 3 

Cieplej. 
Nocą cisza, później wiatr północno- 

zachodni 

|. WILEŃSKA 
= DYŻURY ADTEKC 

  

stow skiego — Kijowska. 2; Romeckiego i Że- 
łańca — Wileńska 8; Frumkinów — Nie- 

miceką 23; Rostkowskiego — Kalwaryjska 

31. 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 
ieki: Paka — Antokolska 42; Szaniyra — 
Legionów 107 } Zajączkowskiego — Witol- 
dewa 22, 7 - й = 

BSOSTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

мпоолисиалоння 
OSOBISTA 

— Z dniem 13 bm. p. Dyr, Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddziału Wi- 
leńskiego Ludwik Szwykowski — гогро- 
czął urlop wypoczynkowy Zastępuje go 

Dyr. Pakosz Józef. 

WOJSAOWA. 

— Najbliższe dodatkowe posiedzenie 
Komisji Poborowej. Najbliższe dodatko- 
we posiedzenie” Komisji Poborowej wy- 
znaczone zostało па 25 sierpnia. Komisja 

urzędować będzie w lokalu przy ul. Ba- 
zyliańskiej 2. -Sławić się do przeglądu 
winni wszycy mężczyźni, którzy w właści- 
wym czasie nie uregulowali swego sło- 
sunku do wojska. 

MIEJSKA 
— Na ostainim posiedzeniu Komifetu 

Rozbudowy przyznano 35 pożyczek na 
wykończenie rozpoczętych już budowli. 

Na żadne inne rodzaje budownictwa po- 
życzek nie przyznawano. Wyczerpany zo 
stał całkowicie dodatkowy kontyngent 

kredytów w wysokości 100,000 złotych. 
Pożyczki przyznawano w granicach od 
1000 do 5000 złołych każda, 

Na budowle murowane przyznano 7 

pożyczek, reszta (28) na budownictwo 
drewniane. 

Na początkach przyszłego tygodnia 

zwołane zostanie ponowe posiedzenie 
Komiłefu Rozbudowy. Tym razem Komi- 
tet będzie rozparywał podania osób u- 

biegających się o pożyczki na remonty 
"domów oraz na przyłączanie swych po- sesyj do miejskiej sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnej. z я 
— Urlopy w Magistracie. Wice-prezy 

dent miasta p. Teodor Nagurski powrócił 

z. urlopu wypoczynkowego. 
Z dniem 15 bm. rozpoczyna urlop wy 

Poczynkowy wice-prezydenł Giodzicki. 

Szereg ławników bawi również. na ur 
lopach. : 

— Kostka kamienńa na ul. Bazyliań- 

sklej. We czwartek 15 bm. Zarząd miasia 

  

Wace zalnteresowały się doświadcze-, 

— Przewidywany przebieg pogody. 

Dziś w' nocy dyżurują następująte apleki: 

Nałęcza —+ Jagiellońska 1; S-ów Angu- 

  

W rok ubicżącym przystąpiono do 
doświadczeń aad podustą rzeczną, ki6 
rej ikrę j naryhek wpuszczańo rów- 
nież do stawów. 

Obserwacja już wykazała, że ikra 
się przyjęła i powstały narybek daje 
dobry przyrost w stawach, pomimo, 
że podusta wymaga wód bieżących o 
bystrym prądzie, gleby żwirowatej i 
dobrych warunków ilenowych. 

'W ten sposób powstały z inicjaty- 
wy Rybacko-Biologicznej Stacji Ho- 
dowlanej w Białej Wace, dwa nowe 
gatunki ryb na Wileńszczyźnie. 

NIKA 
przystępuje do budowy jezdni z kostki” 

kamiennej na ul. Bazyliańskiej. Jedno- 

cześnie naprawione zosłaną na tej ulicy 

chodniki. 
— Budowa pomocniczgo mosiu przez 

Wiiję. W najbliższym tygodniu magistrai 
zamierza przystąpić do budowy mosłu 
drewnianego przez Wilję w odległości 

| kilkudziesięciu metrów od mosłu Zwie- 
rzynieckiego. Mosi jen będzie służył wy 
łącznie dła ruchu pieszego. Po wybudo 
waniu lego mostu rozpoczęty zosłanie 

addawna zapowiadany remont mosłu 
„Zwierzynieckiego. 

GOSPODARCZA. 

— Ostateczny iermiń składania obli- 
gacyj pożyczek do konwersji. Należy 

przypomnieć, że we czwartek, 15 lipca, 
upływa osiałeczny iermin składania obli- 

gacyj do konwersji. Po fym terminie žad- 
ne zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

z RAFFT 

— Kolej stosuje już ulgi na przejazdy 
dla dzieci do lat 14. Z dniem wczoraj- 

szym kolej zaczęła stosować dalekoidące 
ulgi przejazdowe dla pasażerów do lat 
14, Ulgi te będa ważne dó-dnia 23 bm. 
W. okresie tym każda dorosla osoba, po 
siadająca: normalny, bądź ulgowy . bilet: 
kolejowy, będzie miała prawo przewieźć 
pod swoją opieką i nadzorem pięcioro 
dzieci, płacąc. za nie zaledwie 1/8 część 
taryfy. normalnej. | 2 

„ Ulga stosowana jest w ten sposób, że 
za przejazd pierwotny kasa pobiera o- 
płatę w wysokości 25 proc. łeryfy w do- 

wolnej kłasie, zaś drogę powrolną mło 
dociani pasażerowie odbędą bezpłatnie. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Rok szkolny 1937-38 rozpocznie 
się w dniu 1 września nabożeństwem w 

świątyniach wszystkich wyznań. Lekcje w 
szkołach powszechnych i średnich roz- 
poczną się w dniu 2 września: 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 

" — Zarząd Koła Wileńskiego ZOR., po 
daje do wiadomości iż: 1) w soboię dn. 
17 lipca rb., o godz. 18 w lokalu związ- 
kowym odbędzie się pierwszy wykład 
według programu wyszkolenia członków 
ZOR., w okresie letnim, poczem omówie 
nie programu wyszkolenia ZOR., w myśl 
wyłycznych Władz. Ze względu na rozpo 
częcje nowego okresu pracy wyszkole- 
niowej ZOR., oparłej na jnnych niż do 
tychczas zasadach obecność bezwzględ- 
nie konieczna; 2) w dnlach 23 lipca — 
godz. 17—419, 24 lipca — godz, 16>—18 I 
25 lipca — godz. 7—10 odbędą się strze 
lania sporłowe Nr. 7. Prosimy o jaknaj- 
liczniejsze wzięcie udziału w strzelaniach; 
3) w Sekrefariacie Koła znajduje się do 
nabycia książka rotmistrza L. Furs Żyrkie 
wicza p. f. „Czołgi wczoraj, dziś i julro“, 
po cenie specjalnie zniżonej dla człon 
ków ZOR. r 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny = Ceny przystępnie, 
Telefony w pokojach Winda śdliwe 

  

      
NOWOGRÓDZKĄ 

— Zjezd akademików. Na podsiawie 
par. 18 Słałułu Związku — Zarząd Zw. 
Akademików Nowogródzian i b, Ziemi 
Mińskiej zwołuje do Nowogródka, na 
dzień 18 bm. godz. ii Nadzwyczajny 
Walny Zjazd Delegatów Związku, 

Zarząd Związku usilny kładzie nacisk 
na najliczniejsze przybycie Kół Powiato- 
wych Zw. ze Słonima, Lidy i Baranowicz, 
zaś akademików z resziy miast powiało- 
wych woj. nowogródzkiego uprasza © 
zorganizowanie Kół Pow. Związku oraz 
© przysłanie delegatów. 

Ponadło uprasza najszersze grupy a- 
kademików członków związku — nie de 
legałów oraz sympatyków © przybycie 
na Zjazd w charakterze gości. - 
— Goście z zagraniey, Wycieczka mło- 

PPC   

  

i 

Czwartek wyjaśni sytuację w „Arbonie“ 
Dzień wczorajszy w syluacji sirajko- 

wej pracowników Arbonu nie przyn'ósł 
żadnych zmian. Dniem przełomowym, jak 
należy oczekiwać, będzie dzień jutrzej- 
szy. Jutro bowiem przybywa z Szwajcarii 
do Wilna przedstawicel Saurera, który 
będzie miał wszelkie pełnomocniciwa do 
likwidacji! zatargu. Możliwe więc, że iuż 
we czwe4 %k lub piątek unieruchom'one 
Już blisko od miesąca „Arbony” ukażą 
się na ulicach miasta, 

Strajkujący roboinicy dziś na żądanie 

| inspektora pracy przedstawią swe postula 

ty. ; 
5а one już znane naszym czytelnikom. 

Roboinicy żądają wypłacenia pełnycl: 
stawek za dni strajku, przyjęcia wszysi- 
kich do pracy, zapewnienia dyrekcji, że 

j w słosunku do strajkujących nie będą z. 
| stosowane żadne represje, Ćo się tycz 
' żądań przywrócezla poborów z roku 
1933, to sprawę tę gotowi są poddać de 

| cyzji asbiirażu. 

Budowa szkoły powszechnej przy ul. Beliny 
Wczoraj odbyło się posiedzenie Pre- 

zydium Zarządu miasia. Na posiedzeniu 
fym rozpatrywano między in. sprawę bu- 
dowy gmachu nowej szkoły powszech- 
nej. Jak wiadomo, magistrat powziął 
chwalebny projekt budowy co roku no 
wej szkoły. W myśl projektu w roku bie 
Засут ma być rozpoczęta budowa szko 
ły przy ul. Beliny. Dla opracowania pro- 
Jektu budowy wyłoniono w swoim cza- 
sie specjalną Komisję, która obecnie zło 
żyła sprawozdania ze swoich prac. 

Gmach nowej szkoły ma być муби- 

  

dzieży polskiej z Niemiec bawi jeszcze w 

Nowogródku. W niedzielę rozegrany został 

1necz piłki nożnej między gośćmi a drużyną 

Sokoła, z wynikiem 3:1 na korzyść gośc, 

Publiczności — jak zwykle — było bardzo 

mało. 

Wieczorem młodzież z zagranicy podej- 

mowana była w salonach „Ogniska“, 

— Na wszelki wypadek. Jak twierdzą 
nasi informatorzy, niektórzy przewodnicy 
wycieczek turystycznych zdradzają niedosta- 

teczny zasób wiedzy co do zabytków m. No- 
wagródka, Informują np., że hale targowe 

wybudowane są bardzo dawno „w stylu go- 

tyckim“, albo że w gmachu bursy gimna: 

zjalnej mieściło się gimnazjum białoruskie 

11, p. 8 
Pożądane byłoby, aby na wszelki wypa- 

dek przewodnicy turystyczn* poddani zóstali 
egzaminowi, | oprowadzanie wycieczek po- 

wierzane było tylko. fachowym przewodni- 

kom. 

LIDZKA 

— Komiiet Powłałowy Kolonij leinich 
w Lidzie zorganizował dla najbiedniej- 
szych dzieci „z jerenu całego powiatu 
trzy kołonie: w Wersoce, Werenowie i 
Sobofnikach. Przy czym ostatnia kolonia, 
jako w miejscowości zdrowotnej nosi 

charakter sanałoryjny i grupuje dziatwę 
cierpiącą na choroby wewnętrzne. Nie- 
zależnie od tego, komiłet przy pomocy. 
ZPOK i Rodzin Wojskowej I Policyjnej 
uruchomił w okolicach Lidy kilka pół- 
kolonii. 

— Nowsotwarty Skład Amunicji my- 
śliwskiej i krótkopalnej Kazimierza Mic 
Lida, Suwalska 77 — zaopa!rzony zawsze 

wdosłateczną ilość amunicji i przyborów 
myśliwskich. : 

BARANOWICKA 

— Reorganizacja Spółdzielni Relni- 
czo-Handlowel. W baranowickiej spół- 
dzielni Rolniczo = Handlowej dokonano 
osłatnio: znacznych zmian, pozwalających 
na dalszy rozwój placówki. Przeprowa- 
dzone podpisywanie udziałów przez gmi 
ny pow. baranowickiego dało już spół- 
dzielni przeszło 6 tys. zł, całkowiie za- 
silenie spółdzielni udziałami gminnymi 
wynosić będzie około 25 tys. zł. 

W związku z fak wydatną pomocą 
samorżądu gminnego został rozszerzony 
skład Rady Nadzorczej z 6 członków do 
9-ciu, 5 wchodzi z ramienia gmin wiej- 
skich. 

Obroty spółdzielni wykazują znaczr.y 
wzrost; za | półrocze 1937 r. wyniosły 
250 tys. zł. Szczególnie zaznacza się ści- 
sła współpraca z wojskiem. 

Spółdzielnia projektuje założenie w 
jesieni b. r. 4 puńktów skupu zboża w 
mieście i 3 punktów powiecie. Spėldziel- 
nia zdobywając coraz większe zaufanie 
korzysta z kredytów w Państwowym Ban- 
ku Rolnym i Centralnej Kasie Spółek 
Rolniczych i baranowickiej K. K. O. do 
ogólnej wysokości około 100 tys. zł w 
posłaci kredytu obrotowego, lombardo- 
wego i na handel narzędziami rolni- 
czymi. 

— 10-lecie baranowiekiej K, K. O, — 

Niedawno instytucja ta ohchodziła uroczyś- 

cie jubilensz swego 10-letniego istnienia. 

Przy okazji należy zaznaczyć, że placówka 

ta ożywiła ostatnio znacznie śwoją działal- 
ność i cieszy się coraz to wzrastającym zau- 

faniem. Na dzień 1 czerwca 1987 r, wkłady 
Kasy osiągnęły kwotę 250.000 zł, Pożyczek 
jest w obiegu około 940.000 zł, a obsót 

ogólny Kasy wynosi przeszło 9 milionów 
złotych. . 

Wysokość pożyczek rolniczych zwiększył 
się w r, b. z 16%/e do 33%, Rada K. K. O: 
upeważniła Dyrekcję do zwiększenia dysk>n 
la kredytu rzemieślniczego-1 pfzemysłowógo 

   

  

м В @. К, ао Вк 250.005; 

į dowany z uwzględnieniem wszelkich ne! 
nowszych zdobyczy. Będzie to dwupię! 

| rowy gmach, obliczony na' 'pomieszczc- 
nie 700 dzieci. Szkoła zaopatrzona bę- 
dzie w 10 natrysków. Ponadto nakłader: 
dużych kosztów wybudowany zostanie de 

| zynfektor, który będzie swego rodzaju 
|w szkolnictwie wileńskim nowością. Bu- 
| dynek ma tak być położony, że prawie 
wszystkie klasy będą słoneczne. 

Budowa ma być rozpoczęta we wrześ 
RI) yć. tadż ! MY 
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RADIO 
ŚRODA, dnia 14 lipca 1937 roku, 3 

6,15 Pieśń; 6,18 gimn. 6,38 Muzyka; 7,0% 
Dz. por, 8,00 Przerwa; 11,57 Sygnał; 12,0% 
Hejnał; 12,03 Dziennik poł. 12,15 Chwilka li 
iewska; 12,25 Orkiestra; 13,00 Muzyka po- 
puarna; 13,15 Audycja życzeń dla dzieci: 
13,45 d. c, Muzyki popularnej; 14,00 Skecz- 
Reklama K. K. O, 14,05 Przerwa; 15,00 Mu 
zyka jazzowa; 15,10 Życie kulturalne; 15,1: 
Qdcinek prozy; 15,25 Muzyka rozr, 1545 
Wiad. gospod, 16,00 O lipach, lecie i upale 
—kwadrans poetycki; 16,15 Pieśni; 1640 > 
Psychologia żołnierza w literaturze polskie: 
—+dczyt wygł. „prof. Konrad Górski; 17 00 
Recital Mieczysława Szałoskiego, altówka: 
17,25 Pieśni francuskie w wyk, Anieli Szie- * 
anińskiej; 17,50 Buduję własny dom — pog. 
18.00 Chwila Biura Studiów; 18,16 Muzyka 
kameralna; 18,40 Progr. na czwariek; 13,4! 
iWi. wiad. spórt, 18,50 Pogadanka; 19,06 
Koncert Orkiestry wil, pod dyr. Władysława 
Szczepańskiego z udziałem Wandy Halka 
Ledóchowskiej (skrzypce); 1940 Skrzynka 
ogólna, prowadzi Tadeusz Łopalewski; 19,50 
Wiad. sport, 20,00 Krakowski Kwartei 
Schramla — Księżycowa noc; 20,45 Dziennik 
wiecz. 20,55 Pogadanka; 21,00 „Koncert Cho- 
pinawski w wyk. Róży Etkinnėwny; 21,45 
Dworki na Antokolu — frągment Ignaczego 
Chodźki — recytacja prozy; 22,00 Koncer! 
sym, -22,50- Ostatnie wiad, *23,60 *Tańczymy: 
Około 23,10 „Fraszki na dobranoc"; 23.80 
Zakończenie programu. 

  

  

CZWARTEK, dnia 15 lipca 1937 r. 

6,15 Pieśń; 6,18 Gimn, 6,38 Muzyka; 7,00 
Dziennik por. 7,10 Muzyka; 8,60 Przerwa: 
11,57 Sygnał czasu; 12,00 Hejnał; 12,03 Dzien - 

tik połudn. 12,15 Pierwsza pomoc przy ska- 
leczeniach zwierząt; 12,25 Koncert grkiestry 
mandolinistów „Kaskada* pod dyr, Dyoni- 
zego Dobkiewicza; 13,00 Mużyka operowa: 
15,05 Przerwa; 15,00 Muzyka jazzowa; 15,10 
Życie kulturalne; 15,15 Odcinek prezy; 15,26 
Wil. poradnik sport, 15,30 Melodie z filmów: 
15.45 Wiad. gospod. 16,00 Najnowsze wyna- 
lazki „Żywe srebro" — pogadanka dla' dzieci 
starszych Wandy Boye; 16,15 Muzyka sało- 
newa; 16,45 Słoneczne niebezpieczeństwo—-. 
gawęda; 17,00 Kancert solistów; 17,50 Po- 
rudnik sport, 18,00 Chwilka litewska; 18,10 
Nasze rzeki i jeziora — Dryświaty * perła 
Brasławszczyzny — pogadanka Konstantego 
Syrewicza; 18,20 Muzyka dawna, słowo wstę 
pnę Czesława Lewickiego; 18,40 Program 
ua piątek; 18,45 Wil, wiad. sport. 18,50 Po- 
gadanka; 19,00 Poznać siebie trudno — no. 
wela Bronisława Prusa — radiofonizacja 
Adama Kołodziejczyka — słuchowisko; 19,30 
Przerwa; 19,40 Pogadanka; 19,50 Wiadom. 

sport. 20,00 Muzyka lekka i taneczna; W 
przerwie ok. godz. 20,45 Dziennik wiecz, 
1 Wiad. roln, 21,45 Kilka lat młodości mojej 
w Wilnie — fragment z pamiętników Stanis 
ława Mirawskiego (recytacja prozy); 22,00 
L, Van Beethoven (Duel Nr. 1 na fagot i 
ohój) — wyk. Wilhelm Lison i Aleksander 
Brajiman; 2,15 Recital fortepianowy Jana 
Bereżyńskiego; 22,50 Ostatnie wiadom, 23,00 ' 

Tańczymy; Około godz. 23,10 Fraszki na 
dobranoc; 23,30 Zakończenie. — 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSK IFTEAT.. LETNI V7 OGRODZIE 

PO-BERNARUYŃSKIM. 
— Dzisiaj w środę i ju'ro w czwartek: « 

o godz, 8,15 wiecz. po' cenach zniżonych , 
współczesna komedia E. Folanda „BESSIE“, j 

*  — Nową premierą teatru będzie wzno- 
wienie dawno nie granej nadzwyczaj weso- 
łej komedii + farsy „CIOTKY KAROLA" — z. 
której odbywają się nrzygotowania pod re-; 
żyserskim kieruqkiem, Kazimierza Korec- 
kiego. # стар ЧО 

     

  

    

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Osłatnie przedstawienia opceretl | * 

„Dzwony z Cornevilie*, Dziś i jutro ostatnė | 

przedstawienia klasycznej operetki Planqu- | 

ella „Dzwony, z Cozneyiliet. Ceny. propagim- | 

dowe, Wycieczki korzystają z ulg ; bileto- 

wych. Ši Ligą 

— Chór Dana w „Łuinóć, W piatek naj- 
birszy, odbędzie stę. wieczór. piosenki iu 

moru, Wystąpi raz -jedęn tylko słynny Chór 

Dana z nowym interesującym programem. 

— Najbliższa premiera w „аЙа W so. 
bolę nadchodzącą odbędzie się premiera ! 

świetnej operetki Lehara „Ewa“; 

— Teatr Muzyczy „Łutnia* nie wyjeżdź: | 

do Krynicy, Wobec pogłosek o rzekomym 

wyjeździe zespołu Teatru Muzycznego „Lut-| 
nia” na wywczasy do Krynicy, Kierownietwoj | 

tegoż teatru niniejszym powiadamia, że do! 

końca sezonu bieżącego Teatr „Lutnia” grać 

bydzie bez przerwy w Wilnie i nie zamierza   nigdzie wyjażdżać na występGe=" i 

 



- Bilet ty 
(Odpowiedź na artykuł w 

3 z dnia 10 

Tak zwane bilety „łygodniowe” zo- 
słaly wprowadzona dla przejazdów na 
odcinkach o długości do słu kilometrów 
w celu umożliwienia korzystania z ruchu 
podmiejskiego podróżnym, zamieszkują- 
Gyra większe ośrodki, a brzeważnie mie- 
szkańcom i pracownikom miejskim, (ko- 
rzystającym z urlopów lub mającym cza 

godniowy 
Kurierze Wileńskim nr. 187 

VII. 1937 r.) 

! uprawniają codziennie do dwóch prze- 
| jazdów — „łam” i „z powrotem”, dro- 
| gą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, 
| pomiędzy stacjami początkową i końco- 
wą odcinka, na jaki są wydane. 

| O wysokości ulgi w opłacie, z jakiej 
korzystają nabywcy biłełów  tygodnio- 

| wych wymownie świadczy podana niżej 

  

  

  

  
    

"sowy konłakt z okolicą miast), którym | łabełka porównawcza kosztów prze- 
nie odpowiadają bilety miesięczne. jazdów. 

Bilety takie w okresia ich ważności 

Gena bileta Il ki. | Hość Kosžt | Cena bil. III kl. Ilość Koszt 
х ms > jka: jednege |" przejazd.j jednego 

| Norm. | Tygodn.| normal. jprzejazduj Norm, | Tygodn. | normal. przejazdu 
Odiegłość | tia OE SES 24 jaką dła na Prze aż za jaką | dia 

|. jaza na 14 | opłaca | posiad.| jazd | "3 14 | opłaca | posiad. 
| jednoraz. | przejazd. posiadacz| bilety jednoraz. przejazd, |posiataczj biletu | | | bil. tyg ) tygodn. įbil tyg. | tygodn. 

6 kin, | 50 gr. 1,40 | 2,8 10 gr. 30 gr. 90 gr. 3 6 gr. 
50 km. | 4 zł. 11,80 23 84 gr. | 2,70 7,90 29 56 gr. 

106 km. | 7,90 23,60 3 1,68 5,80 15,80 3 1,13 
„„ „Ta deleko idąca ulga w zasadniczych 
przepisach taryfowych jest uwarunkowa- 
na wykorzystywaniem jej z zachowaniem 
kolejności przejazdów „tam” i „z powro- 
tem“ z zastrzeżeniem, że niewykorzysta- 
ne z łych czy innych powodów kolejne 
rubryki bilełu na prawo przejazdów waż 
ność swoją tracą, 

Miało to na celu ochronę kolei: przed 
nieuczciwymi posiadaczami biletów, kłó- 
rzy korzysłając z masowego przejazdu 
'podróżnych w ruchu podmiejskim, w ra- 
zie nieprzecięcia odpowiednich rubryk 
biletów przy kontroli, mogli przejechać 
większą iłość razy. 

Tam, gdzie bileły tygodniowe byty 
nabywane na właściwych stacjach i w od 
powiednim dla zamierzanych przejazdów 
kierunku, a następnie prawidłowo wyko- 
rzysływane, o jakichkolwiek nieporozu- 
mieniach przy przejazdach nie mogło 
być mowy. : 

Kwestie takie powstawały tylko w 
przypadkach wykupienia przez podróż- 
nych biłetów tygodniowych w niewłaści 
wym kierunku, względnie wskutek póź- 
niejszej zmiany kierunku przejazdów, al- 
ba też stwierdzenia przer organa rewi- 
zyjne nieuczciwego korzystania z wyku- 
pionych biletów. 

Każde prawo, dokąd ono, obowiązuje, 
musi być przestrzegane, a tym bardziej 
prawo wynikające z wzajemnej umowy, 
jaka zostaje zawarła pomiędzy koleją i 
podróżnym przez fakt nabycia odpowied 

niego biletu, gdzie każda ze śiron świa- 

  
domie przyjmuje na siebia ściśle okre- 
'ślone obowiązki, 

Do przestrzegania łego prawa są obo 
wiązane, zarówno powolane do tego or- 
gana kolejowe, jak i podróżni, którzy ko- 
tzystają zYbiletow. : ; 

Pomimo wskazanych moływów ochra- 
ny inferesów kolei przed nieuczciwymi 
nabywcami biletów tygodniowych, Mini- 
sterstwo Komunikacji od dłuższego cza- 
su rozważało sprawę usunięcia tych trud 
ności i nieporozumień, jakie od czasu 
do czasu wynikały w związku z ustaloną 
„kolejnošcią Wykorzystywania odnośnych 
przejazdów i w rezultacie już w najbliż- 
szych dniach, w odchyleniu od obowią- 
zującej w tym względzie Taryfy OQsobo- 
wej bllety tygodniowe można będzie wy 
korzystywać dla dwóch przejazdów w 
każdym dniu, w dowolnej kolejności 
i kierunku, 

Czyniąc jeszcze ło jedno udogodnie- 
nie dla swoich klientów, kolej w dalszym 
ciągu musi jednak słać na straży swoich 
interesów i dlatego w przypadkach stwier 
dzenie nadużyć przy wykorzystywaniu 
biletėw tygodniowych, które dają tak da- 

leko idące ulgi, winni będą ponosić jak- 
najsurowsze konsekwencje, 

W każdym razie tam, gdzie działanie 
jest oparte na dobrej wóli, a zwłaszcza 
uczciwym i lojalnym ustosunkowaniu się 
do przyjętych nie: tylko uprawnień, ale 
i obowiązków, nieporozumień przy prze- 
jazdach nie było i nadal nie będzie. 

' Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Wilnie. 

  
Zrehabilitowany Kupiec - 

  

- „Ban, Faj, właś et dużej firmy futrzur- 
skiej przy uł. Niemieckiej 26, znalazł się 
Przed paru iaty w-nielada tarapatach. Oskar 
z0n9 80-60 Oszustwo, 

Kombinacja polegała na następującym: 
Fajn. do r, 1933 mieszka w Nieczech. Inie- 
resy jego firmy prowadził w Wilnie szwa=* 
gier Zakowicz. Ten stan rzeczy pozostał rów 
uież, po powrocie Fajna do Wilna. 

Fajn'ma brała w Argentynie Brat ten 
przesyłał do Wilna skóry baranie, celem:od- 
sprzedania „garbarniom wileńskim, a że w 
Argentynie płaci się cło od wysokości ra- 
cehiunku, wystawiał fikcyjne rachun 
prawdziwą cenę komunikował firmi 
hstownie, 

  

   aś 

e Fajna 

  

  

  

Tak się złożyło, że przed paru laty "Fajn 
otrzymał większy transport skórek baranich 
z Argintyny. Zakowicz odrazu sprzedał te 
skórki firmie „Seal* „która zamiast gótów- 
ki, bardzo wówczas potrzebnej Fajnowi, wy 
alawiła weksle, Nadeszły terminy płatności, 
lecz firma należności nie uiszczała. Kiedy 
zaś, у „рошюсу: komornika, zajął 
niaszyny. ci ostalni złożyli: ską: 
śe do policji, że Fajn, dopuścił się+oszustwa. 
Umówił się, że zapłacą mu za towary wcd- 
ług oryginalnego. rachunku argentyńskiego, 
w rzeczywistości zaś zamówił w firmie Ar- 
kuski blankiety argentyńskiej finmy i wy- 

stawił ceny znacznie wyższe, Na poparcie 

swych słów złożyli oryginałny, rachunek do 

dyspozycji władz śledczych. > а 

| ii TT: 

  

   
      

  

Fajn twierdził, że nic o tym nie wie, że 
wszystko robił Zakowicz, który pokłócił: się 
ź uim i usiłował go w ten sposób wciągnąć 
da brudnej sprawy, 

  

W pierwszej instancji Fajna skazano aa 
rox więzienia, zmniejszając mu karę na pod 
stawie amnestii do 6 miesięcy, Zakowicza 
zaś skazano na 6 miesięcy i darowano ma 
karę na podsławie amnestii, 

Fajn z apelację, która znalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. Sąd przy- 

it się do mniemania, że Fajna o ni ym 
nie wiedział i uniewinił go, uchylając wyrok 

  

     

    
   

pierwszej instancji, 

° ' Prokurator zapowiedział na razie kasa- 
cję, lecz zapoznawsży się z motywami wyro- 
ku. zapowiedź swoją cofnął. 

*. Prowadził sprawę adwokat Świda, (c) 

KITOS 

J Ogioszenie 
W dniu 15 lipca 1937 r, o godz. 12-ej 

odbędzie,.się w Zarządzie Głównym Ordyna- 
cji Iieona księcia Radziwiłła w Nieświeżu 
Przetarg na wydzierżawienie sadów w klu- 
czach Radziwilimontowskim i Ałbiańskim, 

Oferty należy składać w zamkniętych ko- 
pertach z zaoferowaniem сепу, 

Przed złożeniem koperiy należy odpisać 
w Zarządzie Głównym kondycje i wnieść 
kaucję: za sad w kłuczu Radziwiłmontow- 
skim w wysokości zł. 2,000, a za sad w klu- 
czu Albiańskim w wysokości zł. 1,500, 

Zarząd Ordynacji.   
  

Gad Adminisćtrac gi 
1). Przy wypełnianiu: przekazów 

prosimy o czytelne podawanie imie- 
nia, nazwiska i adresu oraz o wymie 
nienie na odwrocie, na' jaki cel pie 
niądze są przesyłane — prenumerata, 
ogłoszenia i t. p. - : 

2) Przy komunikowaniu nam o 
zmianie adresu prosimy podawać 
óhok adresu nowego takża i adres 

   

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.312 

  

Gontrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południe 
Administracja: tel, 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drotarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 
  

. Wydawnictwo „Kurjei Wueński* 

    

dotychczasowy, gdyż spis prenume- 
ratorów prowadzony jest nie według 
nazwisk, lecz według miejscowości 

(poczt). ‚ 
3) O przerwie i zaprzestaniu pre 

rumeraty prosimy zawiadomić naszą 
administrację, lub zwracać bezzwło- 
cznie pismo pod naszym adresem z 
dopiskiem „Nie przyjęto”.   

Sp. z 0. @, 

„KURJER WILEŃSKI* 14.VII. 1087. 

KINA I FILMY 
„PTERWSZA PIEŚŃ* 

(Helios). 

Zawrotna karierą AI Jolsona zbiegła się 
szczęśliwie z odkryciem dźwiękowego filmu 

— dlatego dziś z pewnym 'ękiem oglądamy 

go po tylu latach. 

Wprawdzie „Przerwana pieśń* wyp.owa 

dza go odrazu, jako „gotowe* bożyszcze, 

chcąc widocznie nawiązać do dawnej Jolso- 

nowej mody — odnajdujemy jednak w tym 

wielkim Spiewaku nowe akcenty i słuchamy 

go z prawdziwą przyjemnością, - 

„Przerwana pieśń" łączy w sobie wszel- 

kie zalety dobrych i wszelkie wady złych 

filmów muzycznych, Drugio dotyczy oczy- 

wiście scenariusza. 

Stroną muzyczna nie tylko staranna, ałe 

momentami nawet reowłacyjna. Piosemki 0 

gazecie, e symfonii miasta — są wspaniałą 

greleską dźwiękową, Wogóle groteska muzy 

czna raz po raz dochodzi do głosu po przez 

szablon fabuły, Sc na ulicy, łącząca rytm, 

taniec, dźwięk i realizm, tyłko jako dalekie 

tło — jest ciekawym eksperymentem dla 

zzawców, Natomiast występ anioła, nawołu- 

jacego do skruchy i rbiorowe „pokajanie” * 

— może budzić niesmak, 

Al śpiewa dużo I pięka'e. Fabuła, jak 

zwykle w tego rodzaju widowiskach — dru- 

gorzędna. A nawet bardzo zohydzona okrop- 

nj m tekstem i zroszona znojem „dowcipów”, 

Sybil Jason świetnie czuje się przed obiek 

tywem, jest miła, wdzięcznie śpiewa i pysz- 

nie wyczuwa sytuacje, A i w Al Jolsonie nie 

asło jeszcze „ojcowskie ciepło". 

yscy dorośli partnerzy, oprócz pięk- 

į poziamu. 

   

    

     

  

ncnogich girisów — pońic 

Nad program — już po raz drugi dam- 

ska orkiestra w „Nocnym klubie” i nowy, 

wał,    jątkowo ciekawy Pat. 

Wiadomości radiowe 
NOWOCZESNY WÓZ. DLA RADIOREPOR- 

TAŻU, 

W czerwcu został oddany oficjalnie do 

użytku pierwszy saraochód ziudowany: dla | 

  

potrzeb radioreportażu Ministerstwa P. T, T. 

we Francji, ' J 

Ogromna (a machina jest wyposażona we 

wszeMioe możliwe zaopatrzenia techniczne, 

pczwałające reporterowi na pracę w każdym 

terenie i każdych akoli 
ruisje odbywają się zarówno drogą kablową, 

jak też przez eter, W tym drugim wypadku 

używa stę stacyj krótkofalowy: 

  

  

  

dwie anteny — składana ćwierćralowa, oraz 

zmontowana na diichu' womu na stało. Zapew 

uiają one zasięg: jedna 200-4a druga 50 mi. . 

Użycie drugiej anteny pózwała na:praćę pod- 

czas jazdy, 2 : 
Poza tym jest też nadajnik, pracujący na 

fali 5 mtr., dzięki któremu 'reporter, niosą- 

cy go na pletach; może się dowolnie: poru- 

szać w granicach widzialneści, nie tracąc 

kontaktu z wozem, skąd transniisja idzie już 

dzlej do właściwej rozgłośni, Wóz posiada 

specjalną wieżyczkę: dia reporiera, «dającą 

mu możność dogodaitjszych obserwacyj, 

Wszelike urządzenia pomocnicze, jak prze 

twcrnice, baterie akumulatorowe i urządze- 

nia do ich ladowania, wzmaeniacze, (podwój 

ne na wypadek uszkodzeń), bębny: do kabli 

znajdują się również w woz Pomyślano 

też o urządzeniu tam instałacji rejestrują- 

cej na płytach. 

  

    

ETKINÓWNA, SZALESKI I SZLEMIŃSKA 

przed mikrofonem, 

Środa radiowa, dnia 14 lipca sloi pod 

znakiem wybitnych solistów. O godz, 17,00 

altowiolista Mieczysław Szateski grać będize 

utwory kompozytorów francuskich z dwóch 

epok: siaroklasycznej 18-go wieku oraz 

współczesnej. Również fraucuskiej muzyce 

poświęcony jest recital Śpiewaczy Anieli Szle 

mińskiej o godz, 17,25, Program tego kón- 
certu wypełnią pieśni Gabriela Fauhe. 

« Wieczorem o godz, 21,00 odbędzie się kon 

cert chopinowski w wykonaniu znanej pia- 

Róży Etkinówny, Która niedawno po- 

|. do kraju po licznych, pełnych suk- 

cesów koncertach zagranicznych, > 

KAŻDY 
PRZEMYSŁOWIEC 

KUPIEC [DETALSTA 
zyska sobie najlepszą klijentelą 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

   

   

    
Oddżiały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul, Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowicza 70 

"Szczuczyn. Stałpce, Wołożyn, Witefka, 
    

Druk, „£aicz*, Wilno, ul. Bisk, bandu.skiego 4, tel, 8-40, 

mości.ch. Retrans-" 

1, pracują- | 
cych na fali 80 lub 160 mite. Przewidziane są | 

ROZKŁĄD JAZDY STATKU 
„PAN TADEUSZ" 

KURSUJĄCEGO MIĘDZY 

WILNEM a WERKAMI 
z przystan. w Pośpieszce, Woło- 
kumpii, Kalwarii i plaży werk. 

Qd dnia 22-go czerwea 1937 r. 

W niedziele i święta przy słoneczno-ciepłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna: 7,35; 
16,36; 19,60. 

Odjazd z Werek: 

9,85; 11,45; 

8,45; 10,45, 13,00, 
15.30, 18.60; 20,20. 

W razie chłodu iub deszczu slatek ku.- 
sować będzie według rozkładu na @2 й 
powszedni. 

W dui powszednie bez względu na po 
godę. 

Odjazd z Wilna: 9,10; 16,10; 19.45. 
Odjazd z Werek: 8,00; 10,20; 18,30 
W. dni. powszednie przy większej frek- 

wencji, godziny dodatkowe: 
Z. Wilna: 11,30; 14,00. 
Z Werck: 12,30; 15.10. 
Wszelkie informacje co do kursowania 

siatku oraz zamówienia na wycieczki przyj 

muje się na 1-szej przystani statku J Be- 
rowskiej przy ul Kościuszki, tel, 15-96. 

  

BOLACH 
GŁOWY 

ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM 
PVZCZÓŁKA 

     

  

Okazyjnie sprzedam 

zmothód (fla) 
ulica Lipowa 6 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

„ W BOTELU ROYAL 
Warszawa Chmiełna 21 
Dla pp. czytelników „Kurjerą Wileńsk." 

т i 15% rabatu 

    

      

kie zdać egzamina | chce 
do I-ej klasy gimnazjum 

już teraz winien rozpocząć pracę. 
Solidnie, gruntownie j skutecznie, oraz 
tanio uczy w grupach i pojedyńcze 
doświadczony nauczyciel i korepety 
tor. Zgłoszenia. do redakcji „Kuriera 
Wileńskiego” po godz. 7.30 wiecz lub 
telefonicznie: mr. 15--99, pok: 45 w 
godzinach od 11 rane do'7 wiecz 

Do nauki grupowej należy się zgłaszać 
zawczasu. 

AAASAAAAAASANAAMAAAALAAAAAAAAAAAAAAL ASA AAS 

Z książek pochodzi 
inte'igencja narodu. 

A. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wilno, Jagieilo*ska 16 м 

Czytelnia Naweści | 

4 4   
Wielki wybór książek 

j Now ści, klasyczne, lektura szkolna, 
naukowe i w obcych językach 

Czynna od 172—18, Warunki przystępne 

TYTYYYYYYYYYYYTYYYYYYTYTYYTYTYYTYYTYTYTYT 

RESTAURACJA 

„i TALIA" 
pizy holelu „Iłalia* — telefon 13-51 Ę 

codziennie przygrywa styn. zesp. 

k 
pod kierownictwem 

Fidlera 
ZER rwa m a 

Arnolda 

    
     

f 

GRYPA. PRZEZIĘBIENIE   

  

  

  

ero" 

   
   

| BÓLE GŁOWY: ZEBÓW | 

"wielki podwójny 'program: 1) Monumentalne arcydzieio“ 

„W ZAMIECI ŻELAZA i OGNIA” 
* Tajemnice Eniblu, cza: wschodu, viśrsew uca «ysiaw we wspaniałym fumie'Erotyczu, 

ВЕН ЯЛ ВОММа 

Dziś premiera, 

Tysiąc 
Kino BAABRS | 

/W roiacn dównych: Rubby Kaeler i Dick Powwal. 

lapsodia cysafiska Nad prograra: Piękny 
dodatek mnzyczn * 

  

W roli głównej 
Conrad Veldt 

: przepiękny film rewiowy 3: 2 

taktów miśości 
Przepyszne me- 
lodie chgańsk 

    

POLSKIE KINO / Ceny zniżone. Najweselsza polska komedia muzyczna 

ŚwIATÓWN | jąśnie pan szofer 
W rolach głównych: śkśemića, Eżosie, Fertmesr 

Nad program: ATRAKCJE. Saia dovrze weniyłowana 
  

Dziś. P.ękny film OGNISKO | z życia emigracji 

rosyjskiej p: t. „NADIA“ 
w rolach gł: Ester Raulston | Roger Priaor. 
Nad program UROZMAIGONE DODATKI. 

— Do sprzedania kamienica 0.22 mie ; 

"szkaniach z placem, owocowy ogród 
2834 metr. kw. w centrum miasła. Nada 
je się na szkoły lub budowę Cena 61000 
zł. bez pośrednictwa. Sprzedam tylko 
chrześcijanom. || r 

Inf Mickiewcza 46 m. 9 od godz. 3 
do 4 po poł. 
  

, Mieszkanie 3-ch pokojowe z wszyst- 

kim wygodami (łazienka, watter) do wy- 
najęcia Plac Metropolitalny 3 (naprzeciw- 
ko mostu Zarzecznego) 

  

Okazyjnie sprzedaje się młyn wodny 
za 25 tys, zł. w sirefie nadgranicznej pow. 
mołodeczańskiego Dowiedzieć się Zyg- 
mułnowska 8 m. 4 u p. Kuncewiczowej 
lub na w maj. Hurnowicza pow. mołod. 

gm. radoszkowickiej. 
———— 

OKAZYINIE sprzedam działkę ziemi 
(150 m 70 drzew owocowych) b. tanio   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domo w kraju—3 zł., za gra. 

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

PrzaGstawicielci Kleck, Nieśwież, Stonim, |. 63 wsł, w miejscowościach, gdzie ale mu 
RE arzędo pocztowego an! agenci! zł. 250, 

ul. Popławska 33 h. 

    za tekstem 30 

  

   

      

  

szeń w tekście 5-cio łamowy, £a 
   

      

       
      

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. pized tekstem 75 gi., w tekście 60 gr, 
t, kronikas redakc, ! komuntkaty 60 gi. za wiersz jednoszp, 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogios 

Гоел, seansów o G-ej, w niedz. ć Św, o 4-ej 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁUWSKA 
oraz Gabinet Kozma- 
tyczny, odmladzan e 
cery, usuwanie zma 
szczek, wągrów, p'e: 
jów, brodawek, lupie- 

żu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, 
kremy odmładzające, 
wanny elekt. elektry= 

zacja. Cenyprzystępne 
Porady bezpłatne. — 

Zamkowa 26—6 

AKUSZERKA: 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

1 elektryzacja 
ul. Grodzka nr. 27 

j DOKTÓR > ! 

, Blumowicz 
Cho:oby weneryczne, 
Skórne 1 moczopłc, 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od 9—1i 3—7 
w niedzielę 9—1 
    

ARUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 ranc 
do 7 wlecz, ul. J. Ja | 
siūskiego 5—18 rėr 
Ofiarnej (ob. Sądu) 

  

  

Pianina 
i FORTEPIANY noxe 
i okazyjne pierwsza- 

  

rzędnych firm krajo- (Zwierzyniec) 
wych i zagranicznych > 
sprzedaje na dogod-| MIESZKANIA 
nych warunkach H, 
Abelow Niemiecka 22, 

wejście od ulicy 

312 pokojowe, wan- 
ny, wygody — do wy- 
najęcia — Wielka     

  

tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 1 cqe 
brykę „nadestane“ rerlakuja nie odpowiada. Administracja zastrzega subie prawg 
zmiany terminu druku ogłoszeń I nie przyjmuje zastrzeżeń» miejsca. 

szenia są przyjmowane w godz. O. 30 — 16.30 1 17, — 19. 

     
Redaktor odp. Zygmunt Babicz


