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Wizyta przedstawiciela „szwedzkiego 
socjalizmu królewskiego" w. Moskwie 

Korzystając z zaproszenia rządu 
sowieckiego od 8 do 11 lipca bawił 
w Moskwie z pierwszą oficjalną wi- 

zyłą szwedzki minister spr. zagrani- 

cznych p. Sandler. Wizyta p. Sandle- 

ra była typową trzydniową wizytą 
kurtuazyjną, która oprócz osobistego 
zetknięcia się przedstawicieli obu 
państw nie będzie miała żadnych sku 
tków politycznych w dotychczaso* 
wym układzie stosunków szwedzko- 
aowiechich. 

Odpowiedzialni bowiem  kierow= 
nicy Szwecji, którzy doskonałe wie- 
dzą, co ich kraj zyskał na utrzyma 
niu nentralności podczas wojny świa 
towej, już od dawna prowadzą tra- 
dycyjną politykę pokoju i i współpra- 

międzynarodowej ze wszystkimi 
państwami, bez względu na ich ustro 

je wewnętrzne i koncepcje ideologicz 
vc. Po wojnie Szwecja jedną z pierw 
szych przerwała. blokadę dkonomicz- 
ną Rosji Sowieckiej i przystąpiła do 
tardzo ożywionej współpracy gospo” 
derczej kierując się przede wszyst- 
kim własną racją stanu. I jeżeli 
w stosunkach szwedzko-sowieckich 
były okresy naprężenia, to przede 
wszystkkm z winy Moskwy, która 

ez pewien czas zarzucała rządzo* 
przez socjałdemakratów Szwecji 

Przęgotowywanie wojny... antysowie 
ckiej : с 

To też p. Sandier odpowiadając 
па powitalną mowę p. Litwinowa, 
sugerującego szwedzkiemu ministro- 
wi spraw zagranicznych sowieckie 
koncepcje polityczne, o do 

ergamizowania bloku t. zw. państw 

pokojowych przeciwko t. zw. państ- 

wom agresywnym w sposób wyraźny 
podkreślił, że „naród szwedzki obstaję 
całkowicie przy polityce pokoju i 
współpracy międzynarodowej”, ta- 
kiej jednak współpracy, ' która by 
obejmowała wszystkie państwa i na- 
rody „bez względu na różnorodność 
ideołogicznych koncepcyj. Oto dla- 
czego — mówił dalej p. Sandler — 
rząd szwedzki powitał z żywą sym= 
patią wstąpienie Związku Sowieckie- 
go do Ligi Narodów”, dlaczego Szwe 
cja t ńadal „będzie kontynuowała 
awą tradycyjną politykę współpracy 
międzynarodowej w celu wzmocnie- 
nia pokoju — po itykę, która potrafi 
dostosować się do współczesnej rze- 
czywistości i do tych środków, jakimi 
Szwecja rozporządza”. Innymi słowy, 
królewska Szwecja, jak można wnio- 
skować z powyższego - oświadczenia 
p. Sandłera, nie będzie angażowała 

  

  

     

  

  

się w żadne bloki, mogące ją wciąg- 
nąć w ewentualną wojnę po tej lub 
ipnej stronie. 
„I jeżeli znimo to, mimo oddawna 
pokojowej polityki Szwecji, oficjalna 
wizyta szwedzkiego ministra spraw 
zagranicznych w Moskwie doszła do 
skutku tylko obecnie — to przede 
wszystkim ze względów dość osobli- 
wych i wynikających z polityki we- 
wnętrznej obu państw. Te osobliwe 
względy zresztą odbiły się dość cha- 
rakterystycznym echem również pod- 
czas pobytu p. Sandlera w Moskwie. 

W bogatej, królewskiej Szwecji od 
r. 1917 aż po dzień dzisiejszy z mniej 
szymi lub większymi przerwami, 
bądź to samodzielnie, bądź to w koa- 
licji z innymi partiami, rządzi znie- 
nawidzona i w różny sposób szkało- 
wana przez komunistów moskiew- 
skich szwedzka partia socialdemokra 
tyczna. 
twórcy i wodza, zmarłego w 1925 r. 
kilkakrotnego premiera Brantinga, a 
po jego Śmierci pod kierownictwem 
obecnego premiera Hansona, szwedz- 
ka partia socialdemokratyczna wy- 
korzystała swój udział w rządach dla 
przeprowadzenią daleko sięgających 
demokratycznych reform -społeczno= 
politycznych w ramach ustroju mo* 
narehistycznego. I to, co partia, ta w 
tym okresie zdziałała dla podniesie* 
nia poziomu kulturalnego j społecz- 
nego oraz dobrobytu najszerszych 
warstw pracujących jest istotnie god 
ne podziwu i największego uznania. 

Jedynym ugrupowaniem, które od 
samege początku . wspaniałe dzieło 
szwedzkiej socjaldemokracji w spo- 
sób demagogicżny mieszało z błotem, 
była pozostająca pod kierownictwem 
Moskwy nieliczna szwedzka parlia 
komunistyczna oraz elementy skraj- 
nej reakcji. Jednak mimo przeciw= 
działania komunistów, partia: Bran- 
tinga i Hansona, przy każdych wy 
borach do Riksdagu systematycznie 
zwiększała swój stan posiadania, zdo 
bywając w społeczeństwie szwedzkim 
jaknajwiększe zaufamie i wyrastając 
na jedną z największych partij poli- 
tycznych Szwecji. Po komunistach 
szwedzkich, którzy kulminacyjny 
punkt swego rozwoju osiągnęli w la- 
tach 1920—23 i odtąd zaczęli zupeł- 
nie się rozpadać, dziś pozostało jedy- 
nie wprowadzone przez nich do pub- 
licznego życia szwedzkiego zinow jew* 
skie pojęcie t. zw. „szwedzkiego so- 
cjalizmu królewskiego”, które służyło 

S TSS TAS IST TENISAS SI 

Monfiiki chińsko-japoński 

  Widok na stare miasto Pekinu. 

Pod kierownictwem swego. 

  

ironicznym określeniem partii Bran- 
tinga i Ilansona. 

"To też kiedy po VII zjeździe Ko- 
mintemu, na rozkaz z Moskw y, przed 
stawiciele nieliczn. parć. komunisty- 
cznej, puścili w niepamięć swój nie- 
dawny stosunek do partii sociałde- 
mokratycznej i zgłosiłi się do kierow 
ników „szwedzkiego socjalizmu kró- 

iewskiego* z propozycja zawarcia t. 
zw. frontu ludowego, centralny organ 
szwedzkiej socjałdemokracji „Sociał- 
demokrata* w sposób kategoryczny 
oświądczył, że z ludźmi zmieniający= 
mi na rozkaz Stalina swe zdania eo 
2ł godziny i „uprawiającymi prosty- 
tucję polityczną”, socjaldemakratycz 
na partia Szwecji nie będzie nigdy 
zawierała żadnych frontów i porozu- 
mień. 

Stanowcza jednak odprawa mos- 
kiewskich kombinacyj kominternow= 
skich bynajmniej nie odbiła się na 
stosunkach _ szwedzko - sowieckich. 
Przeciwnie. O ile w iatach poprzed 
rich te stosunki były poprawne i mi- 
mo zgrzytów kominterowskich istnia 
ły dość ożywione stosunki handłowe 
pomiędzy Szwecją a Rosją Sowiecką 
—-lo ostatnio w epoce Stalina, kiedy 
w Moskwie w sposób wyraźny za- 
częła górować racja stanu nad racją 
rewolucji, oficjalna przedstawicielka 
Rosji Sowieckiej w. Sztokho mie. wy= 
tworna pani Kołłoniaj. za :częła nawet 
usilnie pracować mad zacieśnieniem 
tych stosunków. z. przedstawiciełami 
   

  

„Szwedzkiego socjałizmu królewskie” 
go. 2 

Tronia losu chciała, że p. Kolłon- 
taj przede wszystkim musiała mieć 
do czynienia z najbardziej typowym 

przedstawicielem „SZW edzkiego socja 

lizmu królewskiego” t. j. z p. Sand- 

1erem. P. Sand'er bowiem, to nie tyl- 
ko socjademokratyczny minister spr. 
zagranicznych królewskiej Szwecji od 
r. 1932 oraz były premier po śmierci 
Brantinga w r. 1925—1926, a jeszcze 
wcześniej kilkakrotny mimister w rzą 
dach twórcy szwedzkiej partii socjal- 
demokratycznej. P. Sandler jest rów= 
nież najwybitniejszym teoretykiem 
szwedzkiej socjałdemokracji, tłuma- 
czem „Kapitału* Marksa na język 
szwedzki i autorem wielu dzieł nau- 
kowych. P. Sandlerowi jako takiemu 
właśnie przypadło w udziale stać ną 
czele walk polemicznych z kcmunisia 
mi szwedzkimi i moskiewskimi. Z 
pod jego pióra wyszła ciekawa książ- 
ka „Praktyczne urzeczywistnienie so 

cja lizmu*, w której przedstawiciel 

  

   

  

„socjałzmu  królewskiego* poddał 
do ć ostrej i gruntownej krytyce teo- 
rię i praktykę „socjalizmu polszewie 
kiego““, 

Nie też dziwmego, že ikiedy p. Lit- 
winow, podezas bainkietu wydanego 
va cześć Sandlera, chcąc prawdopo- 
dcbnie przypodobać się gościowi 
szwedzkiemu, wspomniał o stalinow= 
skim budownictwie socjalistycznym 
i witał go również „jako tłumacza na 
język szwedzki „Kapitału* Marksa, 
którego wielka nauka realizuje się.w 
Związku Sowieckim* i następne 
wznósł toast za zdrowie króla szwedz 
kiego — dumny potomek wikingów 
w swej odpowiedzi ne omieszkał w 
sposób aż nazbyt wyraźny przeciw=* 
stawić „socjalizmowi stalinowskie- 
mu“ „szwedzki socjalizm królewski 
i nie bez pewnej dumy zaznaczyć, że 
w jego „kraju w warunkach odmien- 
nych i przy pomocy metod uznanych 
ża najbardziej odpowiednie jest prze- 
prowadzana praca, która stawia so- 
bie za cel oddanie do dyspozycji naro 
du szwedzkiego wszystkich resursów, 
jakimi rozporządza nasze państwo”. 
Przedsta lemf „szwedzkiego s0- 

cjalizmu królewskiego” niesposób а- 
inponować . „socjalizmem — stalinow= 
skim* realizującym naukę. Marksa 
przy”pomocy okrutnych, barbarzyń- 

  

     

  

skich. metod terorystycznych ' per=" 
manentnego działania giliotyny ku 
chwale „wielkiego a nieomylnego* 
Stalina. Oni hawiemi wólą realizować 

  

| naukę tegoż Marksa pod panowaniem 
królą Gustiwa, który zamiast bawić 
się w słów swym podwład: 
nym, żajmuje'się grą bez porównania 
szlachelniejszą, humanitarniejszą i 
pożytecznieiszą, bo przede wszystkim 

    
    
     

Może właśnie dłatego socjaldemo- 
krata Sandler, stawiający, ustrój kró- 
ia tenisisty ponad ustrój ńiekorono- 
wanego władcy terorysty,. nieodwza 
jemnił się swemu koledze komuniś- 
cie Litwinowowi, który wzniósł toast 
za zdrowie Gustawa i nie wypił za 
zdrowie Stalina. Może ten dysonans 
wiaśnie sprawił, że przyjęcia wyda- 
nego nast. dnia przez prez. Rady Ko- 
misarzy Ludowych Mołotowa w salo- 
uech Kremla na cześć p. Sandlera, 
nie zaszczycił swą obecnością Stalin, 
który w czerwcu zainteresował się po 
bytem mu Mołotowa p  Muntersa, 
przedstawiciela bez porównania mniej 
szego państwa i to w dodatku „faszy- 

stowskiego”. Przecież z p. Sandlerem 

Stalin mógł zaaleźć więcej tematów 
de rozmowy zmiżeli ich znalazł z 
przedstawicielem Łotwy. 

Szwedzka Towiem wizyta była 

doskonałą okazją dla  «agłębie- 

nia się w przeszłość, dła przypomnie 
nia sztokholmskego zjazdu rosyiskiej 
partii socjaldemokraiycznei z 1906 r., 
na którym młody Stalin bvł delega- 
tem i jednocześnie gościem szwedz- 

   
    

   

    

   

ciu wydany 
legatów ai: ės 
młody Stalin, spolkał sie równi 
z młodym tow em Sandlerem... 

A może dzisiej dyktator Świa- 
domie nie chciał spotkać się z Sand- 
terem, ażeby nie przypominać sobie 
tej przeszłości, tvch-wszvstkich towa 
tzyszy bolszewików i mionszewików, 
którzy w Sztokholmie *s=ec,e winó]- 

    

   

  

    
  

  

    

  

nie obradowali przy jednym stole i z 
których bardzo dużo Stalin już wv- 

Zet. sił na tamten świał? 

    

2 w... teni 

WARSZAWA, (Pat) Na dzisiej- 
szym posiedzeniu acha <tkonomi- 
cznego ministrów p. wicepremier 
Kwiatkowski przedstawił w sposób 
syntetyczny aktualną sytuację gcspo 

d::rczą: wraz z szeregiem uwag, doty- 
czących rozwoju poszczegól..ych ele“ 
mentów tej sytuacji. Sprawozdanie p. 
wicepremiera uzupełnili pp. podse- 
kretarze stanu dr. T. Grodyńsk; i M. 

5К шй›…п‹:;‚ашя 0 ksztalto- 

    

     

  

wego. 
W dalszym ciągu posiedzenia ko- 

milet ekonomiczny przeprowadził 
szczegółową dyskisję mad zagadnie- 
niem sytuacji zbożowej. Stwierdzono, 
że tegoroczne plony k sztaliują ię we 
diug ostatnich ocen, na: pozicmie nie 

wiele niższym od przeciętnego, a 
przewidywania co do zbiorów nie us- 
prawiedliwiają obaw 0 stan aprowiza 
cji kraju w zboża chlebowe.. 

W wynika zak zostały usta” 

  

     

  

PINY ZA0Ź0WE 
lońe wytyczne w sprawie państwowej 
polityki zbożowej, które w najbliż- 
szych dniach zostaną zatwierdzone 
Wytyczne te zmierzają do utrzyma- 
nis cen zboża w kraju na poziamie pa 
rytetu Światowego. Środkami do osią 
gnięcia tego Tela będą mie tylko zor- 
ganizowane w jesieni zakupy rządo- 
wc, ałe również i normowanie ekspor 
In. Dalsze wytyczne zmierzają do je- 
dnoczesnego zabezpieczenia rolnict- 
wu dostatecznej ilości pasz oraz do 
utrzymania norm przemiałowych. | 

W związku z uprzednią uchwałą 

komitetu ekonomicznego w sprawie! 
utworzenia rezerwy zbożowej upowa 
żniono ministra spraw wewnętrznych 

do zlecenia akcji tworzenia tych re-:* 
zerw państwowym zakładom przemy, 
słowo-zbożowym w ramach kredytów, 
przyznanych na ten eel usławą z CZEr: 
wcą 1937 r. i 

Ponadto komitet ckonomiczny za. 
łatwił sżereg spraw bieżących. 

  

   

Świat arabski i administrac'a brytyjska 

przeciw podziałowi Palestyny 
BAGDAD, (Pat), W całym kraju | 

zarysowuje się coraz ostrzejszy sprze | tu komisji królewskiej do spraw Palesty 
ciw przeciwko projektowi podziału 
Palestyny. Premier Iraku zamieścił w 
prasie oświadczenie, w którym pod- 
daje ten projekt surowej krytyce. Ju- 
teo odbędzie się wielki wiec protes- 
tacyjny w jednym z meczetów. 

Do Bagdada przybył samolstem 
na dwa dni Awni Abdulhadi, prze- 
wódca jednego z palestyńskich stron 
nictw arabskich, aby przeprowadzić 

„x członkami rządu arabskiego rozme- 
owy w sprawie- zamierzonego p 
łu Palestyny. w 

LONDYN (Pat). Opozycja wobec rapor 

ny przyszła ze słrony najmniej oczekiwa! 
nej, a mianowicie ze strony administra- 

cji brytyjskiej w Palesłynie, która w ma 
moriale, przesłanym ministrowi "kolonii, 
krytykuje zalecenia komisji. R 

Memoriał wysokiego komisarza sir. 
Artura Wauchope zawiera zwłaszcza zaj 
strzeżenia wobec proponowanego м а, 
porcie wlaczenia Galilei do nowego pań; 
słwa żydowskiego. Memoriał przewiduja 
łakże poważne trudności przy przesied 
daniu ludności -arabskiej-z Galilei -dó Trans 
jordanii.
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PEKIN, (Pat). Dowództwo japoń- 
skiego krpusu ekspedycyjnego na kto 
rego czele stanął gen. Kotsuki opubl' 
kowało komunikat, że jest jedyną mia 
rodajną instytucją, jeśli chodzi 0 roz 
wiązanie konflikia w Chinach północ 
nych. 

Korpus eksvedy hędzie sie 

  

yny 
składał z pięciu dywzyj. W obszarze | 
Tsientsin — Fengtei skoncenirowano 
około 15 tys. żołnierzy chińskich. W 
Nankinie paruje przekonanie, że kon 
iiikt ponownie się: zaosłtrzy, Według 
nadchodzących wiadomości, poszcze- 
gólne prowineje chińskie domagajr 
się ed rządu nankińskiego stanowczej 
postawy i ogłoszenia powszechnej 
utebilzacji przeciwko Japonii, 

P:zedstawiełel chińskiego minister 
stwa spraw zagranieznych oświadczył 
w Nankinie, że większa część wojsk 
chińskich otrzymała rozkaz zajęcia 

ta jącego. stańowiska na grani. 

1cjł Honet. aby ewentualnie 
poniocą 29-armii chińskiej 

potrzeby. ' 

    

   

Zebrania posłów i gnatorów 
w sprawie zwołania Izb 

WARSZAWA, (Pat) W poniedzia- 
łek dnia 19 bm. o godz. 16 w Sejmie 
cdbędzie się posiedzenie krakowskiej 
grupy regionalnej posłów i senato- 
rów. : 

Tegoż dnia o godz. 19 zbierze. się 
klub dyskusyjny posłów i senatorów 
b. uezesiników walk o nepodległość . 
w związku, z: wnioskiem. złożonym 0 
zwołamie sesji nadzwyczajnej, poświę 
eonej sprawie przeniesienia prochów 
Marszałka PHsudskiego: 

L „Zawisza Czarny 
w Estenlil | 

WARSZAWA, (Pat). Po'pobycie w, 
Rydze statek „Zawisza Czarny:* przy* 
był dnia 14 bm. do portu. Paernu w 
Estonii. Załoga liczy 46 harcerzy. Ko 
merdantem jest p. Zygmunt Pankie- 
wicz. Na statku znajduje się również. 
dotychczasowy. kapitan p. gen. Zaru* | 
ski. Warunkj żeglugi pomyślne, Wszy 

scy są zdrowi. : 

  

    

   
Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś wystąpi: 12 : * 5 

Chór DA 
Jutro premiera - › 

„EWA* operetka | 
F. Łehara   

  

  

<-„KWRJER WILEŃSKI *16.VIL 1937. 

Na Dalekim Wschodzie wre 
Japonia wysyła do Chin nowe liczne 

' ' wojska 
„- "TOKIO. (Pat), Reuter dowiaduje się ze źródeł oficjal- 
nych, że wobec powagi sytuacji w Chinach, japońskie mini- 
sterstwo wojny postanowiło 
„spotry -wojsk. 

skierować tam wielkie tran- 

Koncentrują się wojska Japońskie 
w Pin. 

NANKIN, (Pat). Z inierweneyj og- 
łoszonych w Nankinie wynika, że Ja 
pończycy pośpiesznie koncentrują 
swe wójska w północnych Chinach. 
Około 20 tysięcy wojska japońskiego 
zhiera się w ckolicach Pekinu. Z Ko- 

TOKIO, (Pat). Odbyło się tu ze- 
branie prefektów poszczególnych pro 
wineyj, w €zasie którego zabierali 

kolejno głos premie ks. Koneye oraz 
minister Hirota i Sugijama. 

Wszyscy onł oświadczyli, że spra- 
wa ineydenfu w Lukusziae może jesz 

Chinach 
rei podążają transportami kołejow. 
dwie dywizje. Eskadry samolotów ja- 
pońskich zbierają się w Szanghajku- 
anie. 

Koła rządowe chińskie uważają, 

że sytuacja jest bardzo poważna. 

przygotowani 
| cze być załatwiona pokojowo, ostrze 

gając jednak zawezasu przed zbytnim 
optymizmem. Jeżeli wysiłki pojedna- 
wcze zawiodą — stwierdzili mówey 
— Japonia gotowa jćst sławić czoło 
wszelkim ewentualnościom. 

S*romne żądania chińskie 
- SZANGHAJ, (Pat).  Półoficjalna 
prasa chińska. w. wyraźnie inspirowa 
nych artykułach wysuwa następujące 
postułaty pod adresem Japonii: 

1) przywrócenie stanu rzeczy E£: 
przed 3 lipca, : 

2) wycofanie posiłków japońskich, 
3) odszkodowanie dla kupców i 0- 

byważeli chińskich, 
‚ : :4) hezwarunkowe przywrócenie 
stanu pokojowego. | 3 

  

—- бгото\м 0 
SAN FRANCISCO, (Pat). Lotnik 

Gromow ośwadczył że samolot „Ant- | 
25* podczas przelotu nad górami ska | 
listymi osiągną okość 5490 mtr. 
Lotńicy używa! fatów tlenowych. i 

    
    

    

Wedle Gromowa, najtrudniejszym || | 
| momentem -lołu; był start.Samolot o- 
derwał się od ziemi dopiero-po prze- * 

| byciu: 2-klm. pomiędzy: wyspą Rudol- . 

NA | fara biegunem na skrzydłach samo- 
lotu: wytworzyła się ' warstwa lodu, 
którą usunięto za pomocą specjalne 
go aparatu. Przez eały czas lotu sa- 
molot działał sprawnie. © 

Gromow oświadczył, że zaleciałby 
wgłąb Meksyku, gdyby natrafił na po 

Dzienniki chińskie wskazują poza 
tym, że długotrwały spokój będzie 
możliwy jedynie w wypadku wydat- 
nego zmniejszenia garnizonów japoń 
skich w Chinach północnych, Prasa 
zamieszcza ponadto postanowienie 
marsz. Czang Ka; Szeka i rządu nan- 
kińskiego 0 komieczności udzielenia 
pomocy wojskom chińskim w  Chi- 
nach północnych. 

swym locie 
myślniejsze warumkj atmosferyczne, 
lecz przeciwne wiatry spowodowały 
nadmierne zużycie paliv. 1. W momen 

cie lądowania zbiornik; paliwa były 
niema! puste, 3 

TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
       

Warszawa Chmieina 31 

Dia pp. czytelnikėw „Kurjera Wilerisk,* 
PP. 150, rabatu       

  

ОМ posiedzenie komi mieszanej na Górnym Sark 
KATOWICE (Pat). Dziś odbyło się o- 

słatnie likwidacyjne posiedzenie komisji 
mieszanej dla Górnego Śląska, w kłórym 
prócz członków komisji mieszanej udział 
wzięli między in. wojewoda Śląski dr. 
Grażyński, przedstawiciele Polski į Rze- 
szy niemieckiej przy komisji mieszanej z 
prof. Leonem Babińskim=i konsulem ge 
neralnym Noeldekem na czele, członko 
wie trybunału rozjemczego dła Górnegó 
Śląska z prezydeniem  Kaeckenbeckem 
na czele oraz rezydujący w Katowicach 
*konsułowie państw obcych. | 

PREZYDENT CALONDER 

zagajł posiedzenie przemówieniem, w 
kiórym przedstawił genezę konwencji ge 
newskiej oraz działalność komisji mie- 
szanej w ciągu ubiegłych 15 lał. Mówca 
stwierdził, że celem konwencji genew- 
TEZSEERIECEDZS 

  

skiej było stworzenie ustroju przejściowe 
go dla przystosowania całokształtu życia 
ludności górnośląskiej do nowych warun 
ków. Chodziło przede wszystkim o utrzy 
manie ciągłości życia gospodarczego na 
Górnym Śląsku i o ochronę mniejszości. 
Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to 
jak podkreślił mówca, komisja mieszana 
nie potrzebowała robić użytku ze swych 
kompełeńcyj, gdyż wszystkie te kwestie 
obie strony uregulowały między sobą u- 
godowo. Co się tyczy ochrony mniejszo 
ści, ło w okresie działania komisji wpły 
nęło 2.283 postępowań  zażaleniowych. 
Większość z nich udało się załatwić ugo 
dowo, a fylko w 127 wypadkach doszło 
do wydania poglądu. W pracy łej komi 
sja spoikała się z żywym poparciem 
członków komisji, którzy dzięki ich sły 
czności z rządem umożliwili załatwienie 
wniesionych zażałeń. To też mówca w 

_ Pogrąża palący Się samolot w rzece, 
by nie narazić tłumów na oliary 

Bohaterski czyn lotnika francuskiego 
PARYŻ (Pat). W czasie wczorajszej 

defilady z okazji święta narodowego wy 
darzyła się jak wiadomo katastrofa lotni 
cza. Jeden z samolotów biorących udział 
w defiladzie zapalił się w powietrzu, 
spadł i zatonął w eSkwanie. 

Omawiając ten wypadek, prasa › . pary ska podkreśla przytomność umysłu i po 
ns pilota, który miał znacznie wie 

<ej szans uratowania swego życia, gdyby 
próbował wylądować na placu Zgody. 

| 

Wobec tego jednak, że plac przepełnio | ny był tłumami, Przyglądającymi się re | 
wii, lądowanie samołotu- pociągnęłoby 

niewątpliwie za sobą ofiary w ludziach. 
To też pilof wyrzekł się tej możliwości 
ratunku, ostro zakręcił i skierował się 
nad Sekwaną, w wodach której po chwi 
li pogrążył się jego samolot. 

Zdołano go wydobyć na powierzch 
nię dopiero wieczorem. Lotnik, kióry na 

szczęście doznał w wypadku stosunko- | 
wo lekkich obrażeń, leży w szpiialu woj. 
skowym. Odwiedził go tam osobiście 
szef sztabu generalnego francuskiego lot 
nictwa wojskowego gan. Faguant i wrę- 

czył mu medal wojskowy, jako negrodę 
za odwagę, opanowanie i poświęcenie. 

gorących słowach podziękował obu rzą 
dom oraz członkom komisji mieszanej, 
przedsławiciełom / państw i przedsławi- 
cielom urzędów spraw mniejszości za po 
parcie, jakiego doznał w pracy komisji. 
Żegnając się, prezydent Celonder wyra 
ził najlepsze życzenie pomyślności dla 
narodu polskiego i narodu niemieckie- 
go, a w szczególności życzenia pokoju i 
owocnej współpracy między wszysikimi 
grupami etnicznymi. 

PRZEDSTAWICIEL PAŃSTWA POLSKIE- 
GO PROF. BABIŃSKI 

podniósł w swym przemówieniu wielki 
nakład pracy j oddania prezydenia Ca- 
londera i jego współpracowników w wy 
konywaniu przez komisję konwencji ge- 
newskiej. Dalej mówca zaznaczył, że od 
tąd wszelkie sprawy, kłóre dotychczas 
były przedmiołem prac komisji miesza- 
nej, będą rozstrzygane w ramach wew- 
nętrznego ładu konstytucyjnego każdego 
z państw. 

Na zakończenie prof. Babiński złożył 
imieniem rządu polskiego p. Calondero 
wi wyrazy najgłębszego szacunku i po 
wazania, # 

Przedsławiciel Rzeszy niemieckiej rów 
nież podziękował w imieniu rządu człon 
kom komisji za ich współpracę w dziele 
ochrony mniejszości. Ze szczególnym po 
dziękowaniem zwrócił się mówca do pre 
zydenła komisji mieszanej, który dzięki 
swym zdolrioścjom i zaletom osobistym 

doprowadził do wypełnienia swego za 
dania na stanowisku prezydenta komisji 
mieszanej. Przemawiali jeszcze członko- 
wie mieszanej komisji hr. Matuschka oraz 
radca ministerialny  Słebłowski, którzy 

podnieśli momeńt szczerej 
między członkami komisji, 
we wszysikich wypsdkach pomyślne wy- 
"pelnienie jej zadań. ! pe? 

  
współpracy , 
ułatwiającej.   

„BDI dim 

- Bezczelna i kłamliwa skarga 
żydów amerykańskich na Polskę 

NOWY JORK, (Pat). 200 delega- 
tów, reprezentujących żydowskie or- 
ganizacje 14 stanów zjechało się do 
Waszyngtonu na konferencję zwoła- 
ną przez American Jewisch Congress 
dla opracowania programu pomocy 
Żydom w Polsce. 

Konferencja wyłoniła delegację 
z rabinem Wise na czele, przedłożyła 
sekretarzowi stanu Hullowi obszerny 
memoriał, który zawiera skargi na 
rząd polski, pomawiany 0 rzekome 
dążenie do zniszczenia gospodarczego 
Żydów, tołerowanie ekscesów, co 
sprawia, że ludność żydowska w Pols 
ce iest najbardzieį uciskaną w Eu- 
ropie. 

Memoriał przytacza dalej, że w 
okresie b-miesięcznym w rozruchach 
antyżydowskich rzel-omo zabito 22 
Żydów, raniono 426. Powołując się 
na interwencję Ameryki na rzecz Ży-   

dów w Rumunij w latach 1872 i 1902 
memoriał domaga się interwencji na 
rzecz Żydów w Polsce. 

Szereg pomniejszych delegacyj in 
terweniował u kongresmanów. 

Ambasador Potocki udał się do se 
kretarza stanu Hulla i w trakcie roz- 
mowy poinformował go o istocie za- 
gadnienia żydowskiego w Polsce i sta 
nowisku rządu polskiego w tej spra- 
wie 

W związku z protestem złożonym 
w departameneie stanu prze. delega- 
cję kongresu żydewsko-amerykańs- 
kiego, ambasada Rzplitej oświadczyła 
prasie, że wystąnienie tego rodzaju 
uważać należy za niepowołane próby 
wieszania się obcych czynników do 
spraw wewnętrznych Polski, które 
wpłynąć mogą tylko na zaostrzenie 
sytuacji żydowskiej w Polsce 

Komitet nieinterwencji 
' „przyjmie projekt Edena 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi: 
ambasador Corbin chciał jak się zda-“ 
je w czasie dzisiejszej wizyty w Fo-* 
rcign Office, uzyskać przed posiedze*' 
niem rady gabinetowej w Paryżu wy 
jaśniemia co do kilku punktów. bry- 
tyjskiego projektu o nieinterwencji: 
Rrytyjskie koła oficjalne zauważają, 
w związku z tym, że szezegóły pro- 
jektu mie mogą być sprecyzowane 
przed przyjęciem przez komitet nie- 
interwencji jego ogólnych zasad. . 

Jakkolwiek żadne oficjalne dekla 
racje na temat. brytyjskiego projektu 
me wpłynęły dotychczas do Londynu, 
to jednak sądzą tu ogólnie, że komi- 

tet przyjmie projekt jako podstawę 
do dalszej dyskusji. Pewne mocarst- 
wa odniosą się niewątpliwie z rezer- 
wą do niektórych punktów projektu 

24.000 żołnierzy 

  

i należy liczyć się z tym, że dyskusja 
potrwa czas dłuższy. 

BERLIN, (Pat). Półurzędawo ko- 
miunikują, że badania angielskiej pro 
pozycji w sprawie nieinterwencji, któ 
ra została złożona w Berlinie, nie zo- 
stało jeszcze ukończone, jednak w nie 
mieckich kołach politycznych panuje 
wrażenie, że projekt angielski będący 
kompromisem uwzględnia: również 
częściowo niemiecki punkt widzenia 
1 dlatego może być uznany za podsta 
wę do. dyskusji. ; 

Pewne wyjaśnienia będą oczywiś- 
cie niezbędne. Realizacja angielskiego 
projektu zdaniem niemieckich kół po 
litycznych, zależy osłałecznie od sta* 
nowiska obu stron walczących w Hi- 
szpanii . 

utracili rządowcy. 

o. w ostatniej ofenzywie w Madrycie. 
SALAMANKA, (Pat). Radicnzatio- | 

„nal stwierdza, że ofenzywa wojsk rzą |... 
dowych na froncie madryckim zakoń 
czyła się zupełnym niepowodzeniem. 
Nie osiągnąwszy zamierzonych celow 
wojska rządowe straciły przeszło 24 
tysiące ludzi w zabitych, rannych i 

jeńcach. : е 
Zdobyto lub zniszczono. około 40 . 

czołgów. Powstańcy strąciii 57 samo 
lotów. Obręez doskoła Madrytu roz- 
luźniła się i ataki wojsk rządowych 
t acą na sile. 

Walasiewiczówna i Wajsówna - 
bierą udział w zawodach w Gdyni 

GDYNIA (Pai). W Gdyni odbyły się | wiczówna — 567 cm Najlepsza nasza za 

zawody lekkoatletyczne przy udziale 

dwuch naszych olimpijek — Walasiewi 

czówny I Wajsówny oraz szeregu innych 

zawodniczek. 

W biegu na 100 m. zwyciężyła Wala- 

siewiczówna w czasie 11,8 sek. Obie wy 

mienione zawodniczki otrzymały od Wa 

łasiewiczówny po 6 mir. wyrównania, po 

zostałe biegaczki po 10 mir.. 
W skoku w dal zwyciężyła Walasie- 

wodniczka uzyskała w tej konkurencji 
lepszy wynik — 595 cmf., skok ten był 
jednak pizekroczony. Drugie miejsce w 
tej konkurencji miała Książkiewiczówna 
— 482 cmt, 3) Batiukówna -— 409 cmt. 

W skoku wzwyż  Walasiewiczówna, 
Wajsówna j Książkiewiczówna przesko- 
czyły tę samą wysokość — 140, cmt. 

W rzucie dyskiem Wajsówna uzyska: 
ła wynik 41,77 mtr. 

PR. PROTO AT TPA AREA DORAD DRA LDB 
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SOLANKA DO PICIA 

KĄPIELE 

  

  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE - 
PIANKOWE : 

ELEKTRO i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 

IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁOŃCA. 

POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE, 

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

Inform: Dyrek 
Uzdrowisk w 

Zdrojowa w Drusklenikach, Związek 
RL iai „Orbisu* w kraju i zagranicą 

Niemcy oszczędzają | Zmiany w „Czasie“ 
na papierze 

BERLIN (Pat). Osłatnio w myśl wyma 

gań planu czteroletniego wydano zarzą- 

dzenie, dotyczące oszczędzania papie- 

ru. 
Odbitki ; przedruki drukowane będą 

odłąd możliwie najmniejszym . pismem. 

Wymagane jest także robienie możliwie 

najmniejszych odstępów między wiersza 

mi. Margines nie może wynosić więcej 
jak: dwa centymetry. Dla kilku słów albo 
'naweł wierszy nie należy napoczynać no 

wego 

„ABC" donosi: „Od dłuższego czasu 
pojawia się wiele pogłosek w sprawie 

zmian personalnych w redakcji i wydaw- 

nictwie dziennika „Czas”. 

Jak się obecnie dowiadujemy istotą 

tych zmian jest zastąpienie jednego z naj 

czynniejszych członków 1. zw. komitefu 

wykonawczego „Czasu* p. Wielowiej- 

skiego przez b. senatora Wańkowicza. 

P. Wielowiejski wyjechał już na dłuższy 
pobyt za granicę. || 

Redakiorem naczelnym 

obecnie dr lan Moszyński”. 
„Czasu“ jest



4. p WILEŃSKI: A6.V1I_ 1937. 

Nie lekceważyć Komitetu, 
któ 

  

dęcnacia przedstawia widok na Cerbere na granicy hiszpańsko 

  
francuskiej we 

schodnich Pirenejach z międzynarodowym dworcem kolejowym pośrodku. Na 
pierwszym planie ilustracjj — międzynarodowa słraż graniczna. 

15-go lipca Francja „zawiesiła 
kontroię międzynarodową na swej 
uiszpańskiej granicy, Zapowiedź tego 
kroku wywotała liczne komentarze 

prasy całego Świała: Czyżby ową de- 
cyzję należało wziąć w dosłownym 
tego słowa znaczeniu? Czy innymi 
ałowy oznacza ona, że Francja porzu 
ta swą dotychczasową neutralność i 
staje po stronie jednej z walczących 
armij? — Bynajmniej. Granica fran- 
cusko-hiszpańska pozostaje nadal za- 
mknięta. Rząd zaznaczył wyraźnie, że 
„zobowiązania Framcji w dziedzinie 
uśeinterwencji pozostają w mocy. Do 
tyczy to wysyłki ochotników, amuni- 
cji, materiału wojennego oraz w szel- 
kich zakazów, wynikających z ukła 
da p nieinterwencji', Nie tu więc 
leży powód niepokojących pogłosek 
cozsiewamych w prasie. Doszukiwać 
się go należy raczej w fakcie, że nie- 
spodziewanie Francją ważyła się na 
krok samodzielny. Dotychczas więk- 
SzoŚĆ jej posunięć była dyktowana 

niezadrażnienia konfliktów 
ałych na tle wojny. hiszpańskiej, 

dzemie wszelkich starć, ustępli- 
wości w sprawach mniejszej. wagi. 

iż to słowo, które pojawiało się 

      

    
  

Prestiż 
uader rzadko na ustach francuskich 
4.płomatów. Dlatego tyle wrzawy na 
robiła kwestią zawieszenia kontroli 
międzynarodowej ma hiszpańskiej 
granicy, kwestia o znaczeniu drugo- 
rzędnym, bo fakt ten nastąpił już po 
zawieszeniu kontroli na granicy por- 
tugalskiej. 

  

  

Całą kwestia zostaje jednak szyb- 
ko sprowadzona do właściwych roz 
miarów. Przede wszystkim minister 
den, uznając w Izbie Gmin słusz- 

ność tego kroku, rozwiał nadzieje blo 
ku Berlin—Rzym, spodziewającego 
się, że harmonia Paryża z Londynem 
ulegnie zakłóceniu. To rozczarowa- 
nie znalazło swój wyraz w dziemni- 
kach niemieckich i włoskich. Gdy 
w pierwszej chwili nazywały one de- 
cyzję francuską „ultimałum', teraz 
tłumaczą ją komiecznościami połityki 
zewnętrznej frontu ludowego, który 
musi się liczyć z nadchodzącym wiel- 
kim kongresem socjalistycznym w 
Marsylii. 

Z drugiej strony Anglia wzięła na 
siebie obowiązek godzenia powaśnio- 
nych stron, odnowienie więc akcji 
komitetu mieinterwencji jest już tylko 
kwestią czasu i znalezienia odpowied 
niej formuły. Należy raczej mniemać, 
że powyższy incydent przyczyni się 

óremu sie nie udaje 
w rezultacie do wzmocnienią idei po- 

koju. 
Cała bowiem subtelną gra dyplo- 

matyczna prowadzona wckół półwys- 
pu Pirenejskiego jest jakby szuka- 
niem słabych punktów przeciwnika, 
badaniem czy nie zmajdzie się jakaś 
szczelina w ogólnym układzie sił, 
przez którą będzie się o przecis 
nąć i uzyskać reałne korzyści. Z tego 
punktu w idzenia, owa sze jest 
raczej  zachęc a. dla wszystkich 
partnerów. Zbyt. wiele splata się tu 
interesów, by którakolwiek z potęg 
chciała z nich zrezygnować. Zbyt wa- 
žną dla Francj t sprawa politycz- 
nego nastawienia jej południowej są- 
siudki, zbyt drogi Algier, dla Anglii 
zbyt żywotna jest droga-do Indii, dla 
Wioch kwes opanowania morza 

iemnego, a dla Niemiec wpływy 
by te państwa nie przed- 

wszelkich możliwych środ- 

   

    

  

  

   

    

  

     

  

siębrały w 
ków ostrożności, paraliżując natych- 

t każdą akcję przeciwnika zmie 
rzającą do zmiany status quo. 

W tych warunkach, posunięcie 
Fzancji, wywołując zrozumiałe nie- 
zadowolenie jej przeciwników, wzma 
cenia widoki powodzenia komilełu nie 

inierwencji. 
Błędem byłoby lekceważyć jego 

działalność, Chociaż dotychczas nie 
mógł położyć kresu wojnie domowej 
niszczącej Hiszpanię, uchronił on ca- 
łą Europę od pożogi. Nie tak dawno 
jeszcze czytaliśmy depesze donoszące 
e coraz to nowych transportach 
wojsk, amunicji, mateeiałów wojen- 
nych, zasilających szeregi walczą- 
cych. Byla chwila, gdy zdawalo się, 
že stara Europa, nauczona došwiad 
czeniem lat 1914—1918 postanowiła 
tym razem rozegrać porachunki na 
terenie kraju najmniej zdolnego do 
samoobrony swych interesów. 

      

Zbyteczne jest chyba dodać, że 
podobny eksperyment zakończyłby 
się ogólną rzezią. 

W obawie właśnie przed podob- 
nymi ewentua!nościami, powstał ko- 
kitet nieinterwencji. Oczywiście zda- 

rzają się ciągle próby podważania 
jego autorytetu; ktyżys, jaki obecnie 
przechodzi, jest tego wymownym do- 
wodem. Ale czym dłużej się sprawa 
pr zeciąga, tym mniejsze są możliwo- 
ś:i wojny europej: iej. I coraz częś- 
ciej odzywają się głosy dumagające 
się akcji mediacyjnej między strona- 
mi walczącymi, coraz to robione są 
wysiłki w celu zapewnienia pokoju w 

Europie. Dlatego też wraz z innymi 

państwami, Polska jak zawsze oży- 
wiona pragnieniem RAD ostatnio 

  

  

  

  

  

    wypowiedziała się za uirzymaniem 
| komitetu nieinterwencji. 

Kontroli międzynarodowej nigdy nie było 
-- zdaniem Portugalii 

LIZBONA (Pa). W związku z donie- 
słeniami prasy włoskiej jakoby kontrola 
międzynarodowa mlała być wkrótce przy 
wrócona na granicy hiszpańsko - porfu- 
galskiej, portugalskie koła oficjalne oś- 
wladczają, że ułatwienia przyznane obser 
watorom angielskim na tej granicy, .zosta 

  

ВЕ /А ЕА ЛА 
(Dokończenie), 

Raplowny podrzuł yacału przy- 

pomaniał mi, że brak jest załogi na 
pokładzie. Widocziie następna fala 

nadeszła. Rzuciłem się ku wyjściu, w 
tej chwiłi jednak nastąpił przechył 

tak g ałtowny, że otrzymałem ude- 
rzenie ścianą sterburtową w bok i po 

ioczyłem się w dół na otomankę i 
ścianę przeciwłegłą. Czepiająe się rę- 
koma za półki i szatki wydostałem 
się wreszcie na górę. 

Fale tymczasem rosły powoli lecz 
systematycznie... 

Ogromne, potężne grzywacze szły 
jedne za drugimi, pieniąc się:ze w. 
kłości. „Maraja” opadała w głębokie 
Lrózdy, niczem wąwozy, 

co, jakby zmęczona, ryjąc się po po- 
kład w wodzie, wznosiłą:się na str 
me wały, rozbijała w br 

JĄCĄ grzywę, Z gi 
3 е 

   

      

        

      

ociężale nie > 

    

    

  

pis nńdlatu- 

  

   

  

"bezp ieczeństwami: ali szczegól-   

fali, można było szybkim rzutem oka 
ogarnąć zaledwie jakiś skrawek ho- ryzontu, później piętrzące się wysoko 
ponad pokład fale przesłaniały go 
zupełnie. 

Woda rozbitą ww; bryzgi przy na- 
tarciu fali na yacht zaczęła wdzierąć 
się od czasu do czasu *do kokpitu. 
Konstrukcja kokpitu — to jedyna 
wada „Maraji* — nie był wodoszcze-. 
Inym. Nawet -przy każdym puszcze- 
niu motoru w ruch („Maraja* miała 
motor ponocniczy) trzeba było wy- jać część desek z podłogi. W ten : spo- 
sób całkówiła ilość wody; która się 
dostawała do jego wnętrza, RTM: 
ła swobodnie do zenz. 

Sawoli zacząłem nabierać przekó- 
nania, że p. S. i inni przypadkowi 
znajomi” Valdemaisvik, mieli jed- 
nak rację ostrzegając mnie przed nie 

   

    

   

   

    

  

że nie dopłynę     Miiowo a: pewność, 
do portu... 

ły przez rząd porlugalski zawieszone aż 
do odwołania | obecnie nie jest przewi 
dziane ich przywrócenie, Ponadto zwra 
cają uwagę, że nie może być mowy o 
przywróceniu kontroli istofnie międzyna 

| rodowej, ponieważ Porługalia, właściwie 
mówiąc, nigdy do niej nie dopuściła, 

Zresztą wyruszając zdawałem s0- 
bie sprawę ze wszelkich ewentualno= 
ści, jakie mnie mogą spotkać. Nie by- 
žem przecież pierwszy raz na morzu, 
» a „pech chodzi po ludziach”, Musia 
łem widocznie mieć pecha, aby napot 
kać w ciągu trzydniowej podróży na 
taki wiatr i fale jakie dość rządko wi- 
dywałem w czasach, gdy pływałem 
jako marynarz. To trudno, na to nie 
było rady. 

W pewnej chwili pękł hals u fo- 
ku *). Skoczyłem naprzód, Łatwo sto- 
sunkowo dostałem się do masztu, lecz 
jak przebyć dalsze trzy metry, dzie- 
iące mnie: od sztagu”), na którym 
szarpał się fok-żagiel grożąc a «ozerwa 
niem się w kawałki. Jak przebyć te 
trzy metry po gładziutkim usuwa ją- 
cym się spod nóg pokładzie, raz po 
Taz zalewanym przez wodę? Wyko- 
rzystałem chwilę względnego spoko” 
ju, rzuciłem się napłask" naprzód, 
chwytając rękoma umieszczony na 
samym dziobie kabestam *), - później 
umocowałem żagiel i wróciłent do ste 
ru bez przykrych przygód. ° 

Chmury pouciekały znowii a pro- 
„mienie słońca załamując się w rozpy- 

: lonych br zgach wod jały „Ma 
       

      
Q pAręset mei od yachlu zau-   ważyłem sporą gromadkę mew, <o 

z trudem wygrzebała się na szczyt 0-   

Po raporcie Komisji Palestyńskiej 

MW związku z raportem Angielskiej 
Królewskiej Komisji Palestyńskiej, aktuali 
zującej problem samodzielnego państwa 
żydowskiego, reprodukujemy kilka cieka- 
wych zdjęć z Palestyny. 

Zdjęcie Nr 1 przedstawia żebraków 
żydowskich pod historyczną ścianą pła- 
czu w Jerozolimie. 

Zdjęcie Nr 2 przedsławia fragment 

  

  

uregulowanego Jordanu w Galilei Dol- 
nej (dzieło Amerykanina Rutenberga). 

Zdjęcie Nr 3 przedstawia fragment 
piątkowego jarmarku żydowskiego w Na 
zarecie, 

Zdjęcie Nr 4 przedstawia najstarszą 
kolonię żydowską (Kibuc) w „Degania” 
w Galilei Dolnej obok jeziora Gene- 

zareł. 

posiadały na wodę kryjąc się przed 
wiatrem, jest to niechybna oznaka 
burzy. 

Mimo wszystko nie było tak źle, 
jakby się zdawało! „Maraja* cudow- 
nie trzymała się na fali, oby tylko 
żagle | maszt wytrzymał! 

Przygotowałem w międzyczasie 
dryfkotwą °) rozpinając pokrowiec od 
żagla na powiązanym bosaku ji koźle 
służącym do podpierania bomu. Bra- 
kło mnie tylko dostatecznej ilości lin 
dość długich i mocnych, dlatego nie 
wyrzucałem jej za burtę, zostawiając 
to ma chwilę naprawdę krytyczną. - 

Wreszcie koło godz. 14-ej  (2.X) 
ujrzałem na horyzoncie, dwa rumby 
w prawo ląd. Starałem się nieco zbii- 
żyć doń, a gdy już mogłem rozeznać 
kontur latarni morskiej, zmieniłem 
Kurs, posuwając się wzdłuż wybrzeża 
na Wschód, w kierunku Rozewia. 

Ciężka to była jednak żegluga. Fa 
ie zalewaly stale a jedna z taką siłą 
vpadła na pokład, że załamała skuj- 
Jajt") nad kabiną umieszczony. 

Yacht krył się raz po raz pomię 
dzy wały wodne, raz po raz wyskaki 
wał na ich grzbiet, wystawiając żag- 
ie na gwałtowne uderzenia: wiatru. 

W pewnej chwili, gdy „Marajać 

  

  gromnej fali, a wicher z dziką &      

wparł się w jej białe żagle, trzasł pik- 
fat ?), „gafel zwisł, a w następnym mo- 
nencie z hukiem pękł grot ”), zanim 

zdążyłem go opuścić. Trzepocząc na 
wietrze rwał się żagiel na coraz dro- 
bniejsze strzępy. 

Rzuciłem dryfkotwę, umocowa- 
łem naprędce gafel*) i bom”), sam 
zaś skoczyłem do kabiny z zamiarem 
ptszczenia motoru. Lecz niestety ma 
gnelo zmokło i nie dawało iskry. W. 
międzyczasie dryfkotwa urwała się. 

w ygiąd yachtu w ciągu paru mi- 
nut zmienił się do niepoznania. Kto- 
by powiedział, że to bezradne pudło, 
rzucame teraz przez fale, było przed 
chwilą jeszcze uosobieniem zwycięz- 

„cy. drwiącego sobie z wiatru i morza... 

  

Siedząc w kokpicie, z założonym 
pasem korkowym, starałem się jesz- 
cze długo jldąc pod samym fokiem, 
posuwać się wzdłuż wybrzeża, mimo 
że każda fala groziła zupełnym za'a- 
niem. 

Wiatr NNW, prawie prostopadły 
do linii brzegowej, dryfował '*) coraz 
bardziej. Było jasnym, że „Maraja* 
zosłanie wyrzuconą na brzeg... 

Wewnątrz -w yachcie pływało już 
wszystko. Od-chwili, gdy żagle zer- 
wało, i statek stracił swą szybkość, a. 
ster władzę, woda już-bez trudu dosła 

-. wała się.do środka.



ZRADIOFONIZOWANA AMERYKA. 

Wyscką słopę życiową w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, dos- 
konale ilustruje zradiofonizowanie mie- 
szkań amerykańskich. Na dziesięć rodzin 
w U. S$. A. dziewięć posiada dzisiaj od- 
biorniki radiowe! Jak wykazał przegląd 
posiadaczy sparałów radiowych dokonany 
przez Columbia Broadcasting System, — 
24.500.000 rodzin amerykanskich  posia- 
da odbiorniki radiowe. Odbiorniki w 
U. $. A. kupuje się w słosunku 28 na 
minuię, 140 co pięć minuł. W pierwszych 
trzech miesiącach r b. zakupiono do mie 
szkań i samochodów 1.300.000 aparatów 
radiowych. Wszystkich aparatów radio- 
wych, będących w użyciu w Stanach Zje 
dnoczonych liczą 33 miliony, co przewyż 
sza liczbę samochodów | dwukrotnie cyf 
rę telefonów w tym kraju. Liczba samo 
chodów wyposażonych w radjoodbiomi 
ki wynosiła na początku 1937 r. 4,500:000. 

KOLEKCJA KSIĄŻEK PREZYDENTA 
HOOVERA. 

Poprzednik obecnego prezydenia Sia 
nów Zjednoczonych, Herbert Hoover, jest 
posiadaczem ogromnej biblioteki całko- 
wicie poświęconej Wielkiej Wojnie. — 
Biblicieka obejmuje powieści, pamiętniki 
1 dokumenty z dziedziny wydarzeń lat 
1914—1918 we wszystkich językach świa 
ła. Po długich poszukiwaniach udało się 
Hooverowi zgromadzić przeszło 400.000 
prac i skompletować największy tego ro 
dzeju zbiór książek. Hoover zapisał w ie 
słamencie swą cenną kolekcję uniwersyte 
towi w Leland Stanford, 

WASZYNGTOK MIASTEM DRZEW. 

Stolica Słanów Zjednoczonych jest 
również, jak się okazuje z obliczeń staty 
słycznych, stolicą drzew. Na ulicach Wa 
szyngłonu znajduje się bowiem 121.625 
drzew, co jest najgęsiszym žūdrzewie- 
niem miasła na świecie. Jedno drzewo 
przypada łam na 52 stopy powierzchni. 
BRERSCEJERE 

  

Gdyby zaś drzewa fe posadzono w jed 
nym rzędzie, dałoby ło linię długości 
1.200 mil angielskich. 

NAJDŁUŻSZY GOŚCINIEC ŚWIATA. 

W pełnym toku znajdują się już prace 
nad budową najdłuższego gościńca świa 
ta. Droga ta, która ofrzymała nazwę „mię 
dzynarodowy gościniec Pacyfiku” — bieg 
nie od miejscowości Fajrbanks w Alasce aż 
do Buenos-Aires, ciągnąc się najpierw 
wzdłuż Oceanu do Mextco-Ciły, dalej po 
przez republiki środkowo i południowo- 
amerykańskie do Valparaiso de Chile, po 
czym przebija się przez Kordyliery, aby 
dotrzeć do Buenos-Aires. Droga liczy 21 

„KURJER WILEŃSKI 16.VII 1937. 

Z ZA OCEANU 
į fys. kilometrów. Obecnie wykonano już 
j ponad 16.000 klm. 

NEW - YORK ZAŁOŻYLI FRANCUZI. 

Historyk John Juiley dowiódł w jed 
nej ze swoich osłatnich prac naukowych, 
że New-York powsłał właściwie 61 lat 
wcześniej, niż dołąd przypuszczano. Oka 
zało się bowiem, że już w roku 1544 pod 
różnicy francuscy wylądowali na wyspie 
Manhattan i przebywali tam przez pewien 
czas. A dopiero 61 lat później, bo w r. 
1605 podróżnicy holenderscy założyli o- 
sadę New-Amsterdam, КЮга z czasem 
zamieniia się w milionowe miasto New- 
York. 

Lana LL AS i 

Regulacja jednego z największych jezior 
europejskich 

Obecnie sąd dla spraw morskich w Szwecji 

wyda osłaleczne orzeczenie w sprawie od- 

szkodowania mieszkańców nadbrzeżnych w 

związka z uregulowaniem jeziora Wenern, 

które jest trzecim z rzędu jeziorem Europy 

pod względem wielkości. Zaprojektowany 01- 

brzymi plan regulacji jeziora Wenern w ce- 

lu zaopatrzenia w wodę wielkich zakładów 

elektrycznych w Gotaald, przyczyni się do 

całkowitego uniezależnienia Szwecji od ener 

gi! parowej, która zostanie zastąpiona ener- 

g'ą elektryczną, Ponieważ regulacja jeziora 

spowoduje podniesienie poziomu wód i po- 

ciągnie za sobą zalanie wodą obszarów nad- 

brzeżnych, składających się z urodzajnych 

Pó! łąk i lasów „zajdzie konieczność wypla- 
cenia odszkodowania w wysokości 6.372,000 
keron właścicielom tych obszarów. Przepro- 

wadzenie planu regulacji przysporzy pań- 

stwu czysty dochód w wysokości około 26 
milionów koron po uwzględnieniu sum wy. 
piaconych tytułem odszkodowania osobom 
prywatnym, szkód wyrządzonych majątkowi 

państwowemu i kosztów procesu. Szczegóły 

powyższe wskazują, jak wielki to był proces, 
Rozpoczął się on w r, 1925, odbyło się zaś 
7.200 posiedzeń. Wyrok sądowy został wy- 
dany w formie broszury, która obejmuje 735 
stron. Akta procesu zawierają 42.000 arku- 

| szy w tym 1,600 map i planów. : 

„Nowa“ choroba, którą znamy od 25 lat 
Prasę polską obiegła wiadomość o nowej 

chorobie zakaźnej „tularemii', która ukazała 

się na naszym zachodnim pograniczu, w 

Niemczech i Czechosłowacji „skąd zachodzi 

obawa zawleczenia jej do Polski. Chorobę 

tę nazywano „nową“, „nieznaną“. Tymeza- 

Pszczoły na niewiernych małżonków 
W. Słowacji istnieje stare prawo zwycza- 

jówe, mocą którego zdradzona małżonka 
jest upoważniona do obsypania rojem 
pszczół swego niewiernego męża, Prawo to 
jest przestrzegane z całą surowością przez 
ludność wiejską, która w znaczńej większoś 
el słynie ze swego szczęśliwego pożycia mał- 
żeńskiego i głębokiej religijności. 

Od czasu do ezasu zdarza się, że zwy- 
czaj ten bywa praktycznie zastosowany, 
Osiatnio fakt taki miał miejsce w małym 
miasteczku słowackim Stara Kanjiza. W 

KAS ZSEE EPO PZ OOEZZRA 

Człowiek, Który będzie 
miał 80 imion 

Józef Duponi, właściciel sklepu perfume- 
ryjnego na bulwarach paryskich, został 
szczęśliwym ojcem młodego Dupont, Du- 
pontów jest — jak wiadomo — we Francji 
tysiące, Chcąc wyróżnić swego potomka 
<zymkolwiek od innych Dopont'ów, papa 
Dupont postanowił mu nadać 80 imion. 
Urzędnik stanu cywilnego w merostwie mu- 
siał — zgrzytając zębami — wyqełnić jed. 
nak całą stronicę wyliczeniem imion: Jaku- 
bs, Augusta, Franciszka, Emiła, Ernesta 
tle. ele, albowienmr prawo francuskie nie 

przewiduje żadnych ograniczeń w nadawa- 
kin imion dzieciom, 

  

mejscowej oberży pomagała ojcu w obsłu- 
giwaniu gości młoda dziewczyna Maryna, 

która uchodziła za najprzyslojniejszą w mie 

ście. Nie przeto dziwnego, że w każdy dzień 
targowy zapełniała się oberża rzeszą mło- 
dzieńców i gospodarzy pragnących choć z 
bliska przyjrzeć się oczętom uroczej Mary- 
ny. Wśród gorących adoratorów Maryny wy 

różniał się starszy gospodarz, 

Rohde. Dla nikogo nie było tajemnicą, że 

cenne kolczyki ozdabiające Marynę były 

podarunkiem Rohdego, 

jem 

  

nazw 

Wiadomości o miłostkach Rohdego do- 
szły, niesione stugębną plotką wiejską do 
uszn zacnej małżonki Rohdego, która za- 
pałała nienawiścią do obojga. W dzień jar- 
marku po sprzedaży wieprzków Rohde znów 
zajrzał do gospody, przyjęty, jak zawsze 

szczerym uśmiechem młodej dziewczyny. Na 

ten moment czekała żona Rohdego, która 

przedoslawszy się przez kuchnię do pokoju 

gościnnego, obsypała flirtującą parę rojem 

pszczelim, Zanim zdołano zareagować Mary- 

na i Rohde pokłuci pszczołami wili się w 

bólu wołając o pomoc i lekarza. Wśród о- 

gólnego zamieszania Rohdowa zdołała umk- 

nąć niespostrzeżona, Dziewczyna i gospo- 

darz po opatrunku zostali odesłani do lecz- 
ricy. Po kilku dniach żona odwiedziła swe- 

go małżonka. Rohde przyrzekł swej towa- 

rzyszce, że odtąd przestamie myśleć o zaba- 

wzch i prosi gorąco.o przebaczenie, 

sem określenia te nie odpowiadają praw- 

dzie, Tularemia znana jest w medycynie od 

blisko 25 lat. Przed tylu bowiem laty lekarze 

dr, Me. Coy i dy. Francis wykryli zarazek 

wywołujący to cierpienie — Bacterium tula- 

1ense, Dziwna nazwa zarazka i choroby po- 

chodzi od okręgu Tulale w Kalifornii, gdzie 

po raz pierwszy na to cierpienie zwrócono 

uwagę, Dalsze obserwacje wykazały, że prze 

noszenie tej choroby nie jest wyłącznym 

przywiłejem gryzoniów, a więe zajęcy, wie- 

wiórek i t. @., bo równie poważną i nicbez- 

pieczną rolę odgrywają tutaj muchy końskie 

i kleszcze, a nawet woda zakażona przez 

chore szczury wodne. Muchy, które zetknęły 

sią z zarazkami choroby mogą przenosić ją 

przez 2 tygodnie, kleszcze zaś raz zakażone 

reznoszą zarazę przez całe swe życie ‚а gry- 

zonie przez parę lat, 

Zarazek tularemii wiargnąwszy do orga- 

nizmu ludzkiego przez uszkodzoną skórę 

wywołuje chorobę zależnie od swej złośli- 

weści w jeden do dziesięciu dni. Objawy jej 

cbszernic już opisano. Medycyna nie znala- 

zła do tej pory swoistego środka przeciw tej 

chorobi Zaleca natomiast chronienie się 

przed zal niem przez przestrzeganie czys- 

teści rąk, wystrzeganie się uszkodzeń skóry 

zwłaszcza przy dotykaniu gryzoniów, dokład 

ne gotowanie mięsa zajęczego przed spoży- 

ciem, wystrzeganie się ukąszeń kleszczów i 

much końskich, wreszcie niszczenie grgzo- 

niów na wypadek epidemii, nk. 

   
   

Znamienny proces toczył się przed sądem 

grodzkim w Oslo. Ambitna Szwedka pani 

kiggs, której 4-letnie pożycie małżeńskie z 

miężem urzędnikiem pocztowym wydawało 

| sę pasmem największej nudy, postanowiła 

przerwać „idyllę małżeńską”, W tym też 

Zrezygnowałem ostatecznie z wal- 
ki, nie widząc żadnych szans i zaczą* 
łem wybierać jedynie najdogodniejsze 
mejsce do wylądowania. 

Słońce kryło się poza poszarpaną 
zasłonę chmur, wiszącą nisko nad 
heryzontem, ostatnimi krwawymi 
promieniami barwiąc na zachodzie 
niebo i morze... 

Wydostałem z półki, umieszczo- 
nej przy wejściu do kabiny papiero- 
są i zapaliłem — zmokł od bryzgów 
i rozleciał się po paru pociągnięciach. 

W pewnym miejscu, ponad wyd- 
mami ciągnącymi się nad brzegiem, 
spostrzegłem maszt z czarną kulą, a 
obok masztu zabudowania (które о- 
kazały się później budami przezna- 
czonymi do przechowywania narzę- 
dzi rybackich). Tutaj skierowałem 
yscht. 

Brzeg zbliżał się dość szybko, 
wkrótce możną było już rozeznać le- 
Żące na plaży łodzie i poruszające się 
estacie ludzkie, Wreszcie, gdy tylko 

00 metrów dzieliło mnie od 
niego, z założonym pasem — КогКо- 
wym skoczyłem na dziób i rzuciłem 
kotwicę. Nie więcej nie miałem do 
roboty. Podróż skończona... 
potężna, hucząca fala nadbicgła, prze 
chylając yacht i zalewając pokład, 
nie starałem się już odzyskać równo- 

A gdy ;   
wagi i stoczyłem się do wody. 

Rybacy zebrani na vrzegu 
przy wpół zepchniętej łodzi, gotowi 
ruszyć na ratunek. Wywróciłoby ich! 
Dałem znak ręką aby się nie narażali 
bez potrzeby, czując, że sam sobie 
dam radę. Systematycznie, spokojnie 
prując ramionami wodę posuwałem 
się powoli ku nim. I tylko fale, przele 
wające się ponad głową,  grzebaly 
mnie chwilami w słonej pianie, u- 
trudniając oddech... - 

Bliżej i bliżej.. wreszeje poczu- 
łem grunt pod nogami, lecz nie tak 
łatwo było wydostać się z wody: со- 
raz to nowa fala doganiala mnie, zbi- 
jała z nóg, niosła po dnie do samego 
brzegu i znów wlekła z powrotem... 
Miałem już nie tylko wodę, ale i peł- 
no piasku w ustach... ; 

Kosztem dużego wysiłku wyrwa 
łem się w końcu z objęć morza i sta* 
nąłem na suchej plaży. Obstąpili 
mnie rybacy, zdejmując ciężki, wodą 
przepojony pas korkowy i winszując 
„SZczęści Widzieli mnie bowiem 
dawno i pewni byli, że nie dojadę do 
brzegu, kilka razy nawet gdy yacht 
znikał na dłużej poza falami. przy 
puszezali, že już zatonął. 

Wittenberg (Biała Góra). mała o- 
sada rybacka, przy której wystarlo- 
wałem” uboga była. Brakło tu jakich 

stali 

   

  

kalwiek narzędzi, którymi możnaby 
było yacht ratować. Na drugi dzień 
leżał on na boku przy brzegu. Wyso- 
ką fala w dalszym ciągu uniemożli- 
wiała dostęp do statku. Na piasek 
wynosiło coraz to inne drobiazgi wy- 
płukane przez wodę z jego wnętrza. 

Brak pieniędzy nie pozwalał na 
wynajęcie holownika, któryby móg 
ściągnąć yacht z mielizny. : 

„Maraja” skończyła swój żywot. 
Jej resztki leżą do dziś może na piasz 
czystym wybrzeżu, parę klm. na za- 
chód od granicy polskiej, zagrzebane 
przez piasek, rozbijane przez fale' 
przyboju.. W. O. 

  

') Lina, którą umocowany jest dolny róg 

trójkątnego żagla przedniego — foku, 

3) Lina, która przytrzymuje maszt od 

przodu i na której umocowana jest jedna 

krawędź foku. 

3) Ręczna winda do podciągania kotwicy 

LĘ p. 
*) Pływająca kotwica, ustawia ona dziób 

slutku prostopadle do fali. 

5) Oszklona część nadbudówki, 
* Jedna z lin, którą sę podciąga Żagle. 

2) Główny żagiel. й 
5) i 9) Belki „drzewce, na których rozpięty 

jest żagiel, 

19) Znosił.   

  
Gramofon nie jest argumentem rozwodowym 

  

Sensacje dnia 
Sąd edrzucił prośbę o zwolnienie 

Doboszyńskiego 
Obrońcy Doboszyńskiego złożyli Są- 

dowi Okręgowemu w Krakowie prośbę 
o zwolnienie oskarżonego z więzienia. 

Ostatnio sąd po rozpatrzeniu podania   

załatwił je odmownie. Wobec tego inž, 
Doboszyński pozostanie nadal až do no« 
wego procesu w więzieniu. 

Zawikłana historia z asekuracją 
ordynacji nieświeskiej 

uł. K. €.* donosi: Sędzia śledczy 
prowadzi dochodzenie w sensacyjnej 
sprawie na fle asekuracyj nieświeskich. 

Swego czasu aresztowany został, a i 

następnie osądzony za afery asekuracyjne i 
| przywłaszczenie jeden z dyrekiorów 
Towarzystwa  asekuracyjnego  „Orzeł”, 
Margolin. Podczas rewizji w biurku Mar- 
golina znaleziono irzy polisy asekuracyj- 
ne ordynacji nieświeskiej. Były to bardzo 
poważne asekuracje. 

Jednakże okazało się, że na polisach, 
przechowywanych w biurze Towarzystwa   

asekuracyjnego przez Margolina, podane 
były znacznie mniejsze sumy, niż na po-; 
lisach, znajdujących się w rękach pełno- 
mocnika zmarłego ordynafa ks. Radziwił 
ła. Dochodzenie dołychczasowe nasunę- 
ło przypuszczenie, że w grę wchodzi 
oszusiwo podatkowe, mające na celu fik 
cyjne wykazanie większych wpłat aseku- 
racyjnych, od prawdziwie czynionych. 

* 

Cała sprawa przedstawia się sensacyj- 
nie. Ze względu na dobro żledziwa szcze 
góły jeszcze nie mogą być ujawnione. 

Kradziony rumak dla króla 
Policyjny patrol rowerowy, jadąc 51084 l 

wawerską zauważył dwóch Cyganów i dwie 
Cyganki, którzy prowadzili konia. Gdy Cy- 
ganie zauważył policjantów, skręcili w za- 
rašla, 

Przytrzymani przez policjantów oświad- 

czyli, że są delegacją obozu Cyganów z Miń- 

ska Mazowieckiego i że konia prowadzą w 
darze dla króła Janusza Kwieka. Policja a- 

resztowała delegację, 

Okazało się, że jest to banda koniokra- 
dów, na czele której stał., 14lelni Cygan, 

Czesław Cybulski. 

Pomocnicami koniokrada były jego siost 

Ty, 28-leinia Wanda i 23-leinia Anna, Na 

nsługach bandy był również 10-1eclni Euge- 

niusz Horn, kuzyn Cybulskich, Upatrzywszy 

sobie jakąś stajnię, złodzieje zakradali się 
w nocy, mały, zwinny Horn przedostawał 
się przez okno do wnętrza „otwiarał cicho 
drzwi stajni, skąd jnż bez trudu wyprowa= 

dzano konie, ; 

Cybulski zręcznie zmieniał przy pomocy 
farby maść skradzionych koni, obcinał ogo- 

ny ,a następnie sprzedawał konie paserom. 

Cyganki pod pozorem wróżby obchodziły 
gospodarstwa, wypatrując przy tej sposoh= 

ności, gdzie najłatwiej można dokonać kra« 

dzieży. 

10-letni Horn otrzymywał za pomoc, 

paczkę papierosów od każdego skradzionego 

kenia. 

Bandę koniokradów osadzono w więzie- 

niu. 

Do czege może służyć 
drogowskaz ? 

Na niektórych, o mniejszym ruchu, uli- 

cach Budapesztu, poustawiano pośrodku jezd 

ni drogowskazy, któreby wskazywały kie- 

runek jazd dzieląc ulicę na połowę, Drogo- 

wskazy te w formie niewysokich, cienkich 

słupków sporządzono z gumy, aby — w ra- 

zie, gdyby jakieś nieostroźne auto lub wóz 

zawadził o który z nich, nie spowodować 

jakiegoś wypadku. Po pewnym czasie jed- 

nak okazało się, że drogowskazy owe po- 

znikały z miejsc, na których stały, a pozo- 

stały tylko same podstawki. Zaintrygowało 

to Zarząd miasta i postanowiono śledzić, kto 

drogowskazy te zabiera. Ustawiono je po- 

newnie, poddano dyskretnej obserwacji i 

0:0 okazało się, że dzieci, idąc do szkoły, od- 

krawały sobie poprostu po kawałeczku о- 

wych drogowskazów, uważając je za gumę 

do wycierania w szkole. Oczywiście, trzeba 

było zaniechać tego sposobu zaopatrywania 

młodzieży węgierskiej w.. gumę do wycie- 
(St. 0.) rania, 

celu zwróciła się do adwokata, który prag- 

nąc niezadowołonej małżonce ułatwić za- 

danie, polecił jej inwigilować męża. Prze- 

prowadzony wywiad nie przyniósł żadnych 

rczultatów. Każdego wieczoru po odbytej 

służbie pon Riggs wracał do domu i po spo- 

życiu wieczerzy i przeczytaniu wieczornych 

dzienników, kładł się na spoczynek, W nocy 

jednak nastąpiła dekonspiracja inałżonka. 

Okazało się bowiem, że p. Riggs we śnie 

wymawia bardzo często imię Grela. Za na- 

nrewą obrońcy cywilnego, pani Riggs wnieś- 

ciła w pobliżu fonograf, która na taśmie za- 

pisał kilkakrotnie tajemnicze słowo, mogące 

świadczyć o tym, że podejrzany o niewier- 

nešė małżonek interesował się nawet we 

śnie słodką damą. 

Podczas rozprawy, jaka toczyła się przed 

sedzią grodzkim, oskarżony nie przyznał się 

do zarzucanej mu zdrady małżeńskiej ,wo- 

be: czego adwokał pami Riggs zademonstro 

wał grę płyty, Nasamprzód odezwało się sa- 

parie, następnie chrapanie, wreszcie usły- 

szano słowo „Greta”, „Zapytany przez SZę+ 

dziego co ma oznaczać to imię, odparł, że 

nasi je, ubóstwiana przez niego, jak całą 

Skandynawię artystka filmowa Grela Garbo, 

Sędzia po naradzie odrzucił z braku pod- 

slaw skargę pani Riggs i polecił rozhistery: 

zowanej małżonce pogodzenie się i złożenie 

przyrzeczenia stałej wierności. 

BIRZOSEWACERECZE 
ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

W. MAKOJNIK 
PROJEKTY WNĘRZ 

(mieszkania, biura, sklepy I t. d.) 

Wiwulskiego 6 m, 15, tel. 23-77 

      
  

. Ważność umowy 
zależną od.. alksholu 

Jest to oczywiście możliwe tylko w Afry: 
ce. Szczepy Ewe i Ge w Togo uważają wszeł 

kie umowy tylko wtedy ża wiążące; jeżeli 

się je „oblało” alkoholem, Umowa czyli kon 

trakt jest tym mniej odwołalny im droższy 

jest trunek, Jeżeli murzyn oświadcza się, 

dziewczynie, ta go odsyła do rodziców. Oj: 

ciec jej z góry odpowiada, że „musi się na: : 

myśleć* i posyła go albo do matki dziew: 

czyny — pamiętajmy, że panuje wiefóżeń: , 

stwo wśród murzynów — lub jej ciotki, któż 

rej w międzyczasie już zakomunikował swgs 3 

ja decyzję, zależną od ilości trunków do- 

siarczonych przez przyszłego zięcia, zwykle 

wartości 250—300 franków. Sumę tę jednas 

kowóż nie wlicza się do „majątku”, jaki 

murzyn powinien wręczyć za przyszłą swą 

żone. Jest to tylko jakby ratyfikacja umowy 

małżeńskiej między teściem a zięciem, 

Zwyczaj ten jesi tak głęboko zakorzenio- 

5d szczepów murzyńskich, że bez 

tniego stwierdzenia tego rodzaju „u- 

* nie udzielają ślubu kościelnego na- 

wróconym murzynom z obawy, że kontrakt 

małżeński mógłby być zerwany — następuje 

te zazwyczaj ze strony teścia — i dziewczy- 

na nie czułaby się całkowicie związaną uno- 

  

   

wą małżeńską, 

Pian Białegostoku 
z 1798 r. 

Wydział kultury i oświaty zarządu miej- 

skiego w Białymstoku otrzymał z paislwo- 

wego archiwum w Berlinie szczegółowy plan 

Białegostoku z r. 1799, Pian ten wzbogaci 

kclekcję materiałów historycznych 0 Bia- 

łymstoku, gromadzoną obeenie i m. in. wy- 

zyskany będzie do pracy Jana Glinki o daw- 

sym Białymstoku, Praca ta ukaże się w dru 

ku w końcu bież. roku, 

Król Kwiek zakłada 
buro w Warszawie 
Nowoóbrany król cyganów zarzuca 

władze administracyjne podaniami. Osia-. 

tnio złożył nowe podanie o zezwolenie 
na ofwarcie w Warszawie biura central- 

ne| organizacji państwa cyganów. Do za- 
dań tego biura naiežeė ma m. In. reje- 
stracja cyganów w całej Europie. 

Krew tanieje 
Krwiodawcy dostarczający krwi dla 

celów fransłuzyjnych, pobierają obecnie' 

w Warszawie od 45 do 60 groszy za ku- 

biczny centym. krwi. Dawniej pobierano 
od 1,50 do 2 ži. 

Liczba zgłaszających się krwiodaw- 

ców w sfolicy wzrasta z dnia na dzień. 
Przeważnie są fo studenci i bezrobotni. 
Przed każdym zabiegiem czystość krwi 
jest badana. 2



Spėldzielnie na terenie pow. barano- 
wickiego należy podzielić na cztery ty- 
py: Spółdzielnie Spożywców,  kredyto- 
wo-oszczędnościowe, mleczarskie i rol- 

niczo-handiowe. 
Najliczniejszymi 

łu są: 

na terenie powia- 

SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW. 

Powiał baranowicki posiada ich 37, 

z 45 sklepami, z czego na gminę lacho- 
wicką przypada: 13 spółdzielni z 16 skle 
pami, na gm. Darewo i Słołowicze po 4 
spółdzielnie na resztę zaś gmin po 3, 2 
i 1 spółdzielni. 

Baranowicze posiadają 1 spółdzielnię 
spożywców „Zgoda” z 4 sklepami, oraz 
spółdzielnię wojskową „Samopomoc”. 

"Spółdzielnie spożywców na terenie 
powiału liczą około 2000 członków z 
około 55 tys. zł udziału i około 650 tys. 
zł obrołu rocznego. 

Dwa momenty sprzyjać mogą i po- 
winny rozwojowi ruchu spółdzielczości 
na łerenie powiafu baranowickiego. Są 
ło: faki istnienia w Baranowiczach od- ! 
działu handlowego „Społem” wraz ze 

składnicami oraz įsinienie w Baranowi- 

czach Okręgowej Rady Spółdzielczej. 
Drugim typem spółdzielni, szeroko 

rozpowszechnionym na terenie powia- 
łu są: 

- SPÓŁDZIELNIE KREDYTOWO- 
OSZCZĘDNOŚCIOWE. 

Kasy Słefczyka, które największą ru- 
chliwość wykazują w Baranówiczach i La 
chowiczach. Baranowicka Kasa Spółdziel 
cza posiada zgórą 1,400 członków, 76 
tys. zł udziałów, 26 tys. zł funduszu: za- 
sobowego i 289 tys. kapiłału obrotowe- 
go. W r. 1938 przysiępuje do budowy 
wlasnego domu przy ulicy Mickiewicza, 
część funduszów na ten cel, mianowicie 
12 tys. zł, kasa ma już zebranych, reszłę 
usiłuje obecnie zebrać przez opodałko- 
wanie przy dokonywaniu wypłat pożycz 
kowych swych członków, 

Lachowicki Chrześcijański Bank Ludo 
wy mało ustępuje baranowickiej Kasie 
Spółdzielczej, liczy on również około 
1,400 członków, ma przeszło 72 tys. zł, 
udziałów 26 tys. zł wkładów i 40 tys. zł 
funduszu zasobowego. Bank ten przysią 
pił juž w maju br. do budowy wlasnego 
gmachu, przeznaczając na ten cel 18 tys. 
zł. Dom bankowy w Lachowiczach bę- 
dzie zawierać, oprócz biura i skarbca 
bankowego dużą salę widowiskową dla 
przedstawień, zjazdów i ł. p., oraz sklep 
z piwnicą. W ten sposób placówka sła- 
nie się ważnym ośrodkiem życia nie tyl 
ko spółdzielczego, ale i ogólno-gospo- 
darczego į kuliuralnego m. Lachowicz 
I okolicy. 

Z innych kas Stefczyka w pow. bara- 
nowickim należy wymienić przede wszysł 
kim sprawnie j wzorowo prowadzoną 
Kasę Słefczyka w Połonce i Ostrowiu. 
Reszia wykazuje średnią lub nawet mniej 
szą działalność. 

Do ważnej dziedziny życia gospodar- 
czego powiału należą również: 

SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE, 

których jest na terenie powiatu 8, sku- 
piających około 3 łys, członków. Mle- 
czarnie te przerobiły w r. 1936 z górą 
2 miliony litrów mleka na masło, ogól- 
nej warłości około 150 tys. złotych, i oko 
ło 1 miliona litrów mleka na sery na su- 
mę około 90 tys. zł, 

, Szybki rozwój spółdzielczości mle- 
czarskiej, zawdzięcza powiał baranowic- 
ki istnieniu w Baranowicach pododdziału 
(składnicy) Związku Spółdzielni Mleczar 
skich i Jajczarskich. 

AW r bieżącym przeprowadzono w 
Wielkim Podlasiu kurs mleczarski dla kie 
rowników mleczarń, w wyniku czego da- 
je się już zaobserwować poprawę w ga- 
tunkach masła, Została również zorgani- 
zowena w tym roku przez Zw. Spółdz. 
Mlecz. i Jajcz. zbiornica jaj, oraz prze- 
prowadzono na miejscu kurs jajczarski 
dla kierowników spółdz. 

W dalszym planie Zw. Spółdz. Mlecz. 

Arkady Fiedler i.. 
nakaz płatniczy 

w ostatnim numerze Orędownika Zarzą- 
du Slołecznego m. Poznania ukazało się ©- 
„głoszenie, wzywające znanego podróżnika 

Arkadego Fiedlera, do odbiocu w przeciągu 
4 tygodni nakazu zapłaty zaległego podatku 
cbrctowego za r. 1934, Nakaz ten przesłany 
zGslał przez II! urząd skarbowy. do wydziału 
podatkowego zarządu miasta, 

Jak wiadomo Arkady Fiedler przebywa 
ebcenie z ramienia „Gazety Polskiej” na Ma- 

dagaskarze į prasa poznańska wyraża przę- 

konanie, że znany podróżnik nie odbierze 

nakazu w przepisanym czasie. 

    

wanie w Baranowiczach dojrzewalni I to- i 
pialni serów. Topienie serów jest nie- | 
zbędne ze względu na fakt, że Barano- 
wicze są ośrodkiem produkcji sera „li- 
łewskiego” z zasięgiem na całą Polskę. 
Przy tej produkcji pozosłają ogromne ilo | 
ści sera, nadającego się do konsumcji, 
zachodzi więc potrzeba przełapiania go 
| przeróbki na inny, t. zw. „łopiony”. 
W obecnej chwili część tego sera wy- 
syła się do łopialni w Warszawie į in- 
nych miejscowości, a reszła marnuje się, 
ponieważ koszła przewozu są zbył wy- 

sokie. 

Z typu: 

„SPÓŁDZIELNI ROLNICZO-HANDLO- 

WEGO” 

istnieje na terenie powiaiu jedna tylko 
placówka, a mianowicie w Baranowi- 

czach: pod szyłdem „Zjednoczeni Rol- 
nicy”, Spółdzielnia ta powsłała na gru- 
zach Syndykału Rolniczego i rozpoczęła 
swoją działalność od 1 kwietnia 1934 r., 
ma załem zaledwie irzy lata istnienia. W 
przeciągu iego, słosunkowo krótkiego 

czasu, spółdzielnia wykazała wielką ak- 

tywność, Obroty w r. 1936 zwiększyły się 

w porównaniu do roku poprzedniego pra 

wie 2е о 50%, osiągając sumę obrotu 

w działe towarów żełaznych i innych po 

krewnych złotych około 78 tys., w dziale 

zaś zjemiopłodów przeszło 250 tys. zł,   razem około 330 tys. zł. 

ok 1936 spółdzielnia zakończyła oko- 

ło 800 złołych zyskiem. Zawdzięczając 

specjalnej opiece i troskliwošci, jaką roz 

łacza Wydział Powiałowy nad spółdziel 

nią, wszystkie gminy pow. baranowickie- : 

go dokonały przekazania na rzecz spół- | 

dzielni zsypów swego zboża, co da w, 
rezulacie przeszło 10 tys. zł, jako kapi- , 
łał udziałowy i obrotowy spółdzielni. 

Następnym, jeszcze ważniejszym faktem 
przyszłości spółdzielni, jest zakupienie | 
od Państw. Banku Rolnego przez Wydział 

Powiatowy dużego, na 70 wagonów ob- 

Исхопедо spichrzu na zboże, leżącego 

przy torze kolejowym (z własną bocznicą 

kolejową w Baranowiczach). Spichrz ten, 
po dokonaniu niezbędnych inwestycji zo 
słanie wydzierżawiony spółdzielni. 

Są jeszcze na terenie miasła Barano- 
wicz j 

{ i 
! 

INNE SPÓŁDZIELNIE, 

nie dające się podciągnąć pod żaden z 
wyżej wymienionych typów. Każda z nich 
ma swą osobliwą historię powstania, zma 
gań i doświadczeń na drodze swego ; 
rozwoju. Wymienić tu wystarczy: Spół- 
dzielnię Pszczelarską „Dźwignia”, Spół- 
dzielnię Piekarzy „Zespół”, Spółdz. bu- 

Jest lipiec, nie taki, coprawda, upal- 

ny jak czerwiec, lecz łym niemniej jest to 

okres feryj. Ferie rozpoczęły się również 

w Sądzie. Podwoje masywnego gmachu 

Temidy nie zosłały jednak całkowicie 

zamknięłe. Sprawiedliwości naweł w cza 

siesie feryjnym słaje się zadość. Obec- 

nie jednak rozpoznawane są prawie wy- 

łącznie sprawy osób przebywających w 
areszcie prewencyjnym i oczekujących 
prawomocnego wyroku. 

W większości wypadków są to złodzie 
je-recydywiścj, paserzy, zawodowi oszu- 
ści, słowem tacy, w słosunku do których 
władze sądowo śledcze nie mają innego 
wyjścia, jak stosowanie aresztu prewen- 

cyjnego. 

Wczoraj Wydział odwoławczy Sądu 
Okręgowego, rozpoznał szereg tego ro 
dzaju spraw. W związku z łym karetki 
więzienne dostarczyły do gmachu sądo- 
wego „kwiał”* wileńskiego świata prze- 

stępczego, odsiadującego obecnie kary 

na Łukiszkach. Również wśród świadków 
zauważyć można było nie jednego, do- 
brze znanego policji „gwiazdora”* dna 

wileńskiego. 

Sala sądowa wyglądała tego dnia ina 
czej jak zwykle. Specyficzna publiczność, 

która ją wypełniła po brzegi, twarze os 
karżonych, zresztą przebieg rozpraw są 

dowych i odpowiedzi oskarżonych są in 
ne. Warło je posłuchać, 

Sumienie większości oskarżonych o- 
barczone jest wielokroiną kolizją z KK. 
Są i tacy, kłórzy mają poza sobą. dwu- 
cyfrowy kontyngent wyroków  skazują- 
cych. Tacy zachowują się oględnie. Więk 
Szość. na pytanie sędziego o karalności   odpowiada „dyplomałycznym”: „nie pa- 

„BURJER WILEŃSKI* 16.VII_ 1937. 

Spoldzielczošč 
w powiecie baranowickim 

i Jajcz. jest zorganizowanie i pobudo- | dowłaną „Ognisko Polskie” i t. p. kiedyś 
przy okazji powrócimy jeszcze do nich 
i napiszemy o ich rozwoju i pracy. 

Z powyższego sprawozdania, widzi- 
my, že Baranowicze i pow. baranowicki 
pod względem akcji organizacyjno-spół- 
dzielczej dla wielu powiatów i miast na- 
szych ziem mogą służyć przykładem. 

Włodzimierz Bierniakowicz. 

(Artykuł niniejszy został opracowany na 

podstawie referatu wygłoszonego na Zjeździe 

Organizacyj . Rolniczych w dn 19 cezrwca 

1937 r, w Baranowiczach, przez powiatowe- 

go instruktora spółdzielczego p. Kazimierza 

Qłdziejowskiego). 

  

  

Sprawa liceów 
biažoruskiego i litewskiego w Wilnie 

W gimnazjum białoruskim w Wilnie, | gimnazjum białoruskim w Wilnie. 
w myśl ustawy szkolnej w roku bieżącym 
skasowano osłałnie klasy i kuratorium nie 
przewidziało stworzenia jednocześnie 
liceum. Wobec tego delegacja Bialoru- 
sinów udała się do Warszawy, aby po- 
czynić zabiegi o otwarcie liceum przy 

* 

Wileńska prasa liłewska podaje, że 
Kurałorium Okr. Szk. Wil. udzieliło ze- 
zwolenia na prowadzenie liceum przy 
lifewskim gimnazjum im. Wiłolda Wiel- 
kiego w Wilnie. 

Projekt budowy wielkiego szp ta'a 
psychiatrycznego w Rudziszkach 

T-wo Opieki nad umysłowo chorymi 
złożyło do magisłrału memoriał, uzasad 
niający konieczność budewy szpiłala dla 
chorych psychicznie. Szpiłal miałby być 

| ki 

      

  

Krem ! niezb: dla utrzi i 
dehkalej | piRRECj e: 

wybudowany w Rudziszkach. W Rudzisz 
kach, jak wiadomo istnieje obecnie ko 
lonia dla umysłowo chorych. : 

  

  

Jak bedą Kkwalifikowani 
urzednicy państwowi? 

Rada Ministrów na posiedzeniu w dn. 
11 lipca rb. uchwaliła ieksł rozporządze- 

nia o sposobie kwalifikowania urzędni- 

ków państwowych. 
Rozporządzenie ustala, że oceny kwa 

lifikacyjnej nie sporządza się dla urzęd- 

ników, zajmujących słanowiska kierow- 

nicze, które określa prezes Rady Minist- 
rów w porozumieniu z właściwą władzą 
naczelnę, dla urzędników, pozostających 
w słanie nieczynnym, oraz dla urzędni= 
ków i prakłykantów, którzy z jakiegokol- 
wiek powodu nie pełnili służby dłużej 
niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzo- 
wego. 

Ocenę kwalifikacyjną usłala się na 
podsławie opinii, wydanej przez osobę 

powołaną do sprawowania bezpośrednie 

go nadzoru służbowego, i na podsiawie 
opinii drugiej, wydanej przez urzędnika, 
wykonującego nadzór pośredni. Ocena 
kwalifikacyjna opiera się tylko na jednej 

opinii bezpośrednio przełożonego wie- 
dy, kiedy nasiępnym przełożonym po- 
średnim jest minister. 

W zakresie umiejętności fachowych, 

oprócz opinii przełożonych służbowych, 
wydaje fachową opinię urzędnik posia- 
dający odpowiednie wykształcenie facho 
we, kłóry z ramienia władzy przełożo- 
nej sprawuje nad kwalifikowanym nadzór 
w sprawach, związanych z jego spec- 

jalnością. 
Właściwe władze naczelne dla podle 

| głych im działów zarządu państwowego 

wydają zarządzenia, ustalające szczegó- 

łowo uprawnienia do wydawania opinii 

według zasad powyższych. Zarządzenia : 

RETUTTET TEZ PEER ZOZZO WC REESE OOOO ZEZEJE 

(dy tąd rozyodnaje spray zawodowych przesiępców 
Defilada „elity* świata przestępczego. — Ponury rekordzista. — Tragedia recydywisty. — 

Gmach Sądów pod opieką policji 

miętam”. Nie wiele ło jednak pomaga. 

Do akt spraw są załączone „zapiski o ka 
ralności” ilustrujące dobiinie przeszłość 
tego, lub owego przestępcy. Niektórzy 
są karani po 8, 10 i nawet więcej razy. 
„Rekord” niewątpliwie należy do nieja- 

kiego Witkowskiego, 15 razy karanego 
sądownie za kredzieże. Arcyrecydywista 

też chciał ukryć prawdę, lecz zapiska 
uwypukliła jego ponury „rekord”. 

Oskarżeni rekrutują się z rozmaitych 

słer i narodowości. Są synowie porząd- 
nych rodzin, którzy poszli śliską drogą 

wysłępku. Są złodzieje od dzieciństwa, 

synowie ojców i matek złodziei. Wśród 

sprowadzonych wczoraj do Sądu znalazł 
się nawet... obywatel liłewski, 

Wśród złodziei-recydywistów, jak to 

wynika z biegu rozprawy, wielu jest „pe 
chowców”, którym się wybiłnie nie po- 
wodzi. Już przy pierwszej kradzieży tra-_ 
fiają do kryminału a jednak po odzyska 
niu wolności kradną nadal i znowu... tra 

fiają do więzienia. Czynią ło nie tylko 
ż musu, nie fyłko dla tego, że nie mają 
Innego wyjścia. Niektórzy nie mogą ina 
czej. Mają jakiś chorobliwy pociąg do 
kradzieży, kłórego nie wyleczyły nawet 
długie lata pobytu w murach więzien- 

nych. 
Ciekawym okazem takiego złodzieja- 

„pechowca” jest niejaki Dobrowolski. 
6 lutego br. zwolniono go z więzienia 
Łukiskiego, gdzie odbywał karę 2-lefnie 
go więzienia za kradzież. 7 luiego t. zn. 
nazajuirz po odzyskaniu wolności, przy- 
łapano go na gorącym uczynku okrada- 

nia... spiżarni na klałce schodowej jed- 
nego z domów przy ul. Migkiewicza. Ja- 
ko recydywistę znowu osadzono w wię- 
zieniu. Próbował tłumaczyć się, że musiał 

* średni. 

  

  

     

'kraść i znowu trafi do więzienia Takie   

1 fe będą podane do wiadomości urzędni- 

ków i praklykantėw. 

OCENY KWALIFIKACYJNE. 

Ocenę kwalifikacyjną ustala się w na-- 
stępujących stopniach: 

1) dobra, jeśli urzędnik (praktykant) 
pod każdym względem czyni zadość wy 
maganiom służby i wyróżnia się skutecz- 
nym dążeniem do udoskonalenia wyni- 
ków swej pracy; 

2) dosłaieczna, jeśli na ogół odpo- 
wiada on wymaganiom służby, lecz nie 
wybija się ponad przecięiną miarę; 

3) niedostałeczna, jeśli nie czyni za- 
dość wymaganiom służby. 

Jeżeli wydane opinie różnią się w 

stopniu oceny kwalifikacyjnej, wówczas 

decydująca o stopniu oceny jest opinia 

urzędnika, sprawującego nadzór po- 

Osoby, wydające opinie kwalifikacyj- 

ne, mają pod rygorem odpowiedziałno- 

ści służbowej przestrzegać sumienności 

i beżsironności w ich formułowaniu. 

Lisła kwalifikacyjna oraz wszystkie 

dokumenły i czynności, związane z kwa- 

lifikowaniem, mają charekler poulny. 

ODWOŁANIE. 

O niedostatecznej ocenie kwalifikacyj 

nej władza służbowa zawiadamia pisem 

nie kwalifikowanego. W razie otrzyma- 

nia niedostatecznej oceny kwalifikacyjnej 

może urzędnik wnieść w drodze służbo- 

wej odwołanie do właściwej władzy na- 

== ES 

kraść, bo był głodny, bo nie ma żadne- 

go fachu żadnego zajęcia żadnego inne 

go sposobu otrzymania pieniędzy. Sąd 

Grodzki uznał go jednak za recydywistę 

i skazał na 2 а!а 1 6 miesięcy więzienia. 
Złodziej apelował. Przebywając w 

więzieniu napisał podanie z prośbą o wy. 

znaczenie mu obrońcy z urzędu. Napisał 

jednak za późno i znalazł się w obliczu 
Sądu bez obrońcy. Sędzia po rozpatrze 
niu jego spóźnionego podania, postana 
wia doraźnie zadośćuczynić jego prośbie 

j zwraca 'się do obecnych na sali sądo- 

wej obrońców z propozycją czy kto nie 

zechciałby podjąć się bezpłatnie obro- 

ny oskarżonego. Adwokaci, po krótkiej 

naradzie, wyłaniają: w charakterze obroń 
cy p. Szłukowską. Sędzia zarządza przer 
wę, by umożliwić obrońcy przejrzenia 

akt sprawy. 
W ciągu całego dnia w wartkim tem 

pie toczą się dalsze sprawy  recydywi- 
stów. Sąd Odwoławczy zaiwierdza pra- 
wie wszystkie wyroki pierwszej instancji. 

Sprawy są nieskomplikowane, 
Za oknem lipcowe słońce walczy z 

chmurami. Za oknami wolność. Oni powę 

drują do więzienia celem odbycia dłuż 

szych terminów ciężkiej kary, Większość 

po odzyskaniu wolności znowu ...pójdzie 
  

jest życie złodzieja — recydywisty. 
Z powodu obecności fylu niebezpie 

cznych aresztowanych w gmachu Sądów, 
zarówno na sali sądowej, jak i w kulua 
rach, oraz przed gmachem czuwają wzmo 
cenione posterunki policyjne. Po zamknię- 
ciu przewodu karełka więzienna odwozi 
z powrotem skazanych do ich „sialego   miejsca pobytu” — więzienia na Łukisz 
kach. sk : (cl 

czelnej; prawo to przysługuje również 
urzędnikom władzy naczelnej. 

Dla rozsirzygnięcia odwołań wyzna- 
cza kierownik władzy naczelnej spośród 
podległych mu urzędników komisje, zło- 
żene z przewodniczącego i dwóch człon 
ków. Przewodniczącym lub członkiem ko 
misji nie może być urzędnik, który wy- 
dał opinię, stanowiącą podstawę do usia 
lenia niedosłałecznej oceny kwalifikacyj 

nej, ani też żaden z podległych mu 
urzędników. W działe Ministerstwa Spraw 
Wojskowych przewodniczącymi i człon- 
kami komisyj mogą być oficerowie. 

Na podstawie sprawozdania i wniosku 
komisji, kierownik właściwej władzy na- 
czelnej lub upoważniony przezeń urzęd 
nik tej władzy, rozstrzyga odwołanie, 
przy czym w razie uwzględnienia odwo- 
łania ustala właściwy słopień oceny kwa 
lifikacyjnej. O rozsirzygnięciu odwołania 
władza służbowa zawiadamia pisemnie 
urzędnika. 

PRZENIESIENIA, 

Urzędnik, który oirzymał po raz pier- 
wszy ocenę niedosłałeczną, winien być 
przeniesiony na inne stanowisko służbo- 
we, podlegające nadzorowi innych prze 
łożonych, o ile wniesie prośbę o to prze 
niesienie. 

Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego 
zajdzie z jakichkolwiek powodów (prza- 
niesienie, delegacja, choroba, urlop i t. 
d.) zmiena osób, wykonujących nadzór 
bezpośredni iub' pośredni nad kwalifiko- 
wanym, powołane do wydania opinii sa 
ie osoby, które w danym roku sprawo- 
wały nad nim nadzór przynajmniej przez 
6 miesięcy. 

Te zaś osoby, kióre wykonywały nad- 
zór służbowy krócej, niż 6 miesięcy, a 

| dłużej, niż 3 miesiące, winny na żądanie 

wydać krótką opinię w zakresie, w ja- 
kim kwalifikowany dał się poznać; opi- 
nie te winny być również uwzględnione 
przy ustalaniu oceny kwalifikacyjnej, 

Pierwszą ocenę kwalifikacyjną urzęd-' 
ników (prakłykantów) na podstawie ni- 

niejszego rozporządzenia sporządzić na- 

leży za rok 1936. 

Powiatowa spółdzielnia 
koszykarska w Wilejce 
Powiał wilejski, jak wiadomo ma sze- 

roko zakrojoną akcję koszykarską. Koszy 

karstwo za kilka, czy kilkanaście lał ma 

słać się jedną z najważniejszych gałęzi 
przemysłu na terenie powiatu, Czynione 
są wysiłki w kierunku zakładania coraz 

większych plantacyj wikliniarskich i prze 

twarzania na miejscu surowca sposobem 
chałupniczym. W Wilejce powsłanie cen 

trala powiatowej spółdzielni  koszykar- 
skiej, która będzie skupywać po wsiach 

zarówno gołowe wyroby „jak i surowiec 
w słanie nieprzefworzonym. Cały handel 
koszykarski będzie spoczywał w ręku 

spółdzielni. —- 
W dniu 25 lipca odbędzie się zebra- 

nie organizacyjne powstającej powiało- 
wej spółdzielni  koszykarsko-wikliniar- 
skiej. 

Udział w zebraniu wezmą oprócz za 
interesowanych bezpośrednio rolników i 
przedstawicieli organizacyj reprezentanci 
władz centralnych, wojewódzkich i po- 

wiatowych. 
Ośrodek koszykarski w Wilejce przy- 

gotowuje się do zjazdu, oraz opracowu- 
je stałut spółdzielni. 

Powsłająca spółdzielnia powiatowa. 
będzie członkiem ogólnopolskiej spół- 

dzielni eksportowej koszykarstwa i wikli 
niarstwa, mającej powsłać oficjalnie w 
końcu lipca, lub początkach sierpnia.
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Diałalaańć Towarzystwa Rozwoju Ziom Wschodni 
na terenie powiatu wilejskiega 

Ludhość powiatu wilejskiego dowie- 
działa sią o istnieniu Towarzystwa Roz- 

woju Ziem Wschodnich bardzo niedaw- 

no, bo zaledwie rok temu. Dziś jednak 
nie ma w powiecie człowieka interesu 
jącego się trochę pracą. społeczną, któ 
ryby nie słyszał o tym towarzysiwie i in 
tensywnej jego działalności. W ciągu jed 

norocanego istnienia koto wilejskie wyka 

zało tyle Inicjatywy i umiejętnego reali- 
zowania śmiałych zamierzeń, że warło 
obszerniej zastanowić się nad jego do- 
robkiem. Utarło się u nas przekonanie, 
iż praca organizacyj społecznych spro- 

wadza się do strony formalno-papiero- 
wej i jest tak anemiczna, iż nie odgry- 
wa żadnej roli w biegu życia. 

Przegląd dorobku kola TRZW w po- 
wiecie wilejskim, na terenie przyległym 
do państwa ościennego, przekona nas, 
że może być jednak inaczej. 

KOŁONIA LETNIA DLA DZIECI 
Z POGRANICZA. 

Pierwszym konkretnym czynem Tow. 
Rozwoju Ziem Wschodnich na terenie 
powiału było zorganizowanie w sierpniu 
ub. roku kolonii  dła - najbiedniejszych 
dzieci z pogranicza. Przy pomocy na- 
uczyciekstwa i komendantów ośrodków 
przysposobienia wojskowego zakwalifiko. 
wano do kolonii 40 dzieci w wieku od 
12 do 15 lał. Bezpłatny przejazd do Wi- 
lejki i powrót do domu zapewniły sa- 
morządy gminne, Kolonia trwała 25 dni. 

Ponieważ dzieci byty obdarłe TRZW 
przy pomocy komendy p. w. zaopałrzy- 
ło ja w nowe mundurki strzsiczyków. 

OPIEKA NAD JADĄCYMI DO ŁOTWY. 

Co roku z powiatu wilejskiego wy- 
jeżdża do Łotwy na roboty rolne kilka 
łysiący mężczyzn i kobieł, Miejscowe 
koto opracowało specjalne wnioski do- 

tyczące opieki nad wyjeżdżającymi ro- 

bałnikami i wysłało je do zarządu cen- 
trałnego, Wystąpiło również z wnioskiem 
o wysłanie do Łotwy agronoma powia- 
łowago, któryby dokładnia przestudio- 
wał warunki bytu polskiego roboinika na 
robołach w Łotwie. 

POPIERANIE KOSZYKARSTWA. 

Za główny cel swoich dążeń miejsco- 
we kołe TRZW posfanowiło rozszerzanie 
warszłałów pracy w powiecie i podno- 
szenie jego możliwości gospodarczych. | 

Rozpoczęło popierać małerialnia ist-   niejącj w Wilejce szkołę koszykarską 
i propagować podjęłą .w tym dziale 
akcję. 

W okresie bieżącego lała dzieki sta- 
raniom koła ma przyjechać do powiatu 
wilejskiego rzeczoznawca, który wskaże 
tereny przydatne pod zakładanie nowych | 
plantacyj wikliniarskich. 

GWIAZDKA DLA DZIECI 
Z POGRANICZA, 

W okresie Bożego Narodzenia ubie- 
'głego roku koło wiłejskie TRZW urządzi- 
ło w różnych punkiach pasa przygranicz- 
nego gwiazdkę .dla dzieci z pogranicza, 
połączoną z rozdawaniem paczek. 

ODCZYTY. 

W dziale pracy kulłuralnej został na- 
wiązany kontakt ze Związkiem Literatów, 
w wyniku czego zosłały w Wilejce zor- 
ganizowane dwa odczyty. Poza tym w | 

  

osłatnim czasie zorganizowano  odczył 
prof. USB Górskiego, który został wygło- 
szony 8 lipca i wzbudził duże zainiere- 
sowanie. 

HUTA SZKLANA W ZALESIU. 

Bardzo ważnym faktem na terenie po- 
wiatu wilejskiego w roku bieżącym jesł 
powsłanie w Zalesiu, gm.  ilskiej, 
huty szklanej, stanowiącej obecnie włas- 
ność robotniczą. Przedsiębiorstwo oparte 
jest na zasadach spółdzielczości. Począt- 
kowo robotnicy poirzebowali pomocy ma 
terialnej. Miejscowe koło TRZW pomoc 
taką okazało, w dostępnym dla siebie 
zakresie, głównie przez zwrócenia uwa- 
gi na placówkę gospodarczą komórek 
ceniralnych j przez zabieganie o potrzeb 
ne kredyty. 

ZAŁOŻENIE KASY BEZPROCENTOWEJ. 

Instytucja kas bezproceniowych była 
dotychczas całkiem obcą w powiecie wi- 

lejskim. 
Działalność takich kas przyczynić się 

jednak: mogłaby wydatnie do rozwoju 
przemysłu. Koło nie widząc możności ze 
brania odpowiedniego kapitału własnym 
wysiłkiem, zaczęło zabiegać o uzyskanie 
pieniędzy w formie kredytu i subwencji. 
Słaraniem koła kasa już powsłała i z 
wielkim pożytkiem będzie spełniać swo- 
ją rolę. W najbliższym czasie zostanie 
zorganizowane zebranie informacyjne, na 
którym omówi się kto I na jakich zasa- 
dach będzie mógł korzystać z kasy, 

  
WYSTAWA PRZEMYSŁU LUDOWEGO. 

Z inicjatywy zarządu Okręgu Warsza- 
wskiego TRZW. została w Warszawie zor 
ganizowana wystawa przemysłu ludowe-: 
go Ziem Wschodnich. Zarząd koła w Wi-- 
lejce zebrał | wysłał na tę wystawę oko- 
to 200 eksponałów. Były io tkaniny, wy- 
roby wikliniarskie i czeczołkowe. Dzięki 
wystawie spodziewany jest większy po- 
pyt na najwarłościowsze wyroby z te- 
renu, й > 

Celem zachęcenia ludności do zak!a- 
dania warsztatów  rękodzielniczych koło 
podjęło akcję konkursów, i rozdawania 
nagród za najlepsze wyroby w czasie je- 
siennych wysław rolniczych, organizowa- 
nych w ośrodkach gminnych. 

TURNIEJ ŚWIETLICOWY. 

Z inicjaływy koła w porozumieniu ze 
Związkiem Strzeleckim został . w marcu 
zorganizowany pierwszy na terenie po- 
wiału wilejskiego turniej świetlicowy. Do 
turnieju stanęło kilkanaście zespołów Z. 
$., sześć z nich ołrzymało nagrody ufun   dowane przez Koło TRZW. Impreza wy- 

padła bardzo dobrze, dała dużo doświad 
czenia organizatoram jak i wykonawcom. 
Konkursy takie będą odbywały się każ- 
dego roku i prawdopodobnie będą na- 
wet iransmifowane przez radio. 

WŁASNE KINO. 

Jedną z największych inwesłycyj koła . 
jest otwarcie własnego kina. Dotychczas 
wegetowało w Wilejce kino prywatne, 
w kłórym frekwencja była bardzo mała 
z powodu złej aparatury i słabych fil- 
mów. Przedsiębiorstwo prywatne zosłało 
zlikwidowane. Obecnie prosperuje w WI- 
lejca pierwszorzędny dźwiękowiec TRZ 
W. Kino cieszy się niebywałą frekwencją. 
Były wypadki, iż w jednym dniu wyświe- 
Hano film 3 razy<i mimosogromnej sali 
wydziału powiatowego część odeszła z 
powodu braku miejsc. 

OBÓZ AKADEMICKI. 

Zasługą też koła jest zorganizowanie 
w Wilejce obozu akademickiego dla stu- 
dentek i studentów z USB. Obóz został 
pomieszczony w specjalnie wybudowa- 
nym baraku z zastosowaniem wszystkich 
potrzebnych urządzeń. 

Głównym celem obozu jest zapew- 
mienie studentom bardzo taniego, a w 
niektórych wypadkach całkiem bezpłat- 

nego spędzenia wakacyj i związania przy 
szłych pracowników, lekarzy i przedsta- 
wiciełi różnych wydziałów z terenem. 
Słudenci mają okazję praktycznego po- 
głębienia swej wiedzy przez wnikanie w 
różne działy pracy prowadzonej na te- 
renie powiału. 

INNE PRACE, 

Trudno byłoby omawiać wszystkie 
prace, jakie w ciągu roku wykonało 
TRZW w powiecie wilejskim. Wystarczy 
nadmienić o takich jak pomoc przy bu- 
dowie szkoły w nadgranicznej wsi Łowca 
wiczach, planowe i na wielką skalę zor- 
„ganizowanie dorocznego kiermaszu w 
Budsławiu, rozpoczęcie akcji wydawni- 
czej broszur z cyklu „Przyczynki do roz- 
woju powiału”, i całkiem konkrelnie za- 
rysowujący się plan wybudowania w Wi- 
leice „Domu Obrony Narodowej”, gdzie 
mieściłaby sią bursa, p. w. i organizacje 
społeczne. 

Taki więc jest roczny dorobsk wilej- 
skiego koła, najniższej komórki TRZW. 
Niech ten bilans zachęci do konkretnej 

pracy te wszysłkie organizacje, która do- 
tychczas zadawałają się beżwarłościową 

pisaniną. o 

Witold Rodziewicz. 

Surowe ukaranie awanturników 
Dnia 12 bm. na rynku w Postawach 

dwaj osobnicy Szałkowski j Łapuszyński 

będąc w stanie nietrzeźwym wszczęli bój 

kę i wywołali zbiegowisko bijąc kiłku 

miejscowych handlarzy. Następnie usi- 

łowali wywołać awanturę podczas odby 

wającego się pogrzebu żydowskiego, cze ; 

mu jednak zapobiegła policja odprowa- 

dzając awaniurników na posłerunek. 

Dnia 14 bm. odbyła się rozprawa kar 

na w Starostwie w wyniku której Szał. 

kowski skazany został na 2 miesiące, a 

Łapuszyński na 1 miesiąc bezwzgiędne- 

go aresztu. 

N
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Dziś rano przybyła na trzydniowy pobyt 

  

do Warszawy, wycieczka członków y у 

Związku Narodowego Polskiego w Ameryce, największej polskiej organizacji w 
Stanach Zjednoczonych, w liczbie ok. 130 osób. W godzinach rannych nasi ro- 
dacy udali się pochodem z orkiestrą z hotelu Bristol do Grobu Nieznanego 
Żołnierza, gdzie złożyli wieniec. Zdjęcie nasze przedstawia członków wycieczki 
Polonii Amerykańskiej ze sztandarami, przed Grobem Nieznanego Żołnierza 

w Warszawie,     Peg 
Z Muzeum Polskiego w Rannerswiliu 

Zdjęcie nasze przedstawia widok ogólny czyłelni z muzeum polskim w Rappers- 
willu, które urządzone bardzo słarannie, spolkało się z dużym uznaniem naszego 

społeczeństwa. 

Nowo - Wilejka 
— KURS DLA KOMENDANTEK ŻEŃ- 

SKIEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ. W czasie 

od 25 czerwca do 10 lipca r. b, odbywał s'ę 

w Nowogródku kurs Il-go stopnia dla kan- 

dydatek i funkcyjnych jednostek żeńskiej 

slużby samarytaūsko-požarniczej, zorganizo- 

wany przez Wojewódzki Okręg Zw. Straży 

Poż. w Wilnie, Uczestniczki kursu były sko- 

szarowane w Szkole Powszechnej Nr, 2. 

Kurs ukończyło 27 kamdydalek z terenu ca- 

lege województwa. 

W programie kursu między innymi sze- 

roko było uwzględnione ratownictwo i och- 

rona przeciwgazowa. 

Oficjalne zakończenie kursu odbyło się 

9 lipca, w czasie którego prezes Zarządu 

Wojew. Okręgu p, St. Wiśniewski, naczelnik 

Wydz. Wojsk. Wil, Urzędu Wojew. wręczył 

świadectwa ukończenia, po czym odbyła się 

skiomna herbatka urozmaicona śpiewem, 

    

inscenizacjami i regionalnymi tańcami kur-- 

sistek, 

Należy zaznaczyć, iż wydatnej pomócy 

przy organizowaniu i prowadzeniu kursu 

udzieliło wojsko. 

    

  

Wiiejka pow. 
— Bursa koszykarska z Wilejki na ko- 

lenii.w Jastami. Od 22 czerwca do 5 
lipca bursa koszykarska z Wilejki prze- 
bywała na kolonii wypoczynkowej w Ja- 
słarni, zorganizowanej przez Ministerst- 

wo Przemysłu i Handlu. 
Wyżywienie było nadzwyczaj dobre i 

całkowicie bezpłatne. Wszystkim przy- 
było po kilka kilogramów na wadze. 
Chiopcy odbyli przejażdżkę statkiem 1 
zwiedzili Gdynię. 

Pogoda sprzyjała nadzwyczajnie, to 

też wszyscy opalili się na bronz. 
Przy okazji rozmiłowani w sporłach 

chłopcy z bursy rozegrali 3 mecze: je- 
den z reprezentacją młodzieży rzemieśl- 
niczej z Krakowa, drugi z gimnazjalną 
drużyną harcerską z Włocławka i trzeci 
z junakami z województwa poznańskia- 
go. Wszystkie mecze zosłały wygrane 
przez młodzież z Wilejki. Brawo bursal 

Kolonia została zwizyłowana przez de 
legałkę Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

W roku przyszłym bursa z Wilejki 
wyjedzie również na wypoczynek lefni 
po żmudnej. pracy w szkole koszy- 

karskiej. W. R. 
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     Powieść |   

Niewątpliwie na rozkaz sierżanta Lamba szpital | powiednich papierów, ona i Teuber złożyli ciało Mu- 
. zaroił się od policjantów, którzy nie pozwalali nikomu 
wyjść i obserwowali podejrzliwie wszystkie pielęg- 
niarki. Ta śmieszna gorliwość była oczywiście mocno 
spóźniona. 

   Nikt-nie odważył się powiedzieć prawdy Dione, 
ale ona sama musiała się czegoś domyślić, bo iryto- 
wała się i zadręczała wszystkich pytaniami. Jej lam- 
pka sygnalizacyjna zabłysła z pięćdziesiąt razy i wła- 
śnie się paliła, kiedy zjawił się u niej mąż z doktorem 
Kunee'm i sierżantem. Pomimo, że sądząc po noenym 
incydencie z duchem ojca, wydawała się pogodzona. z 
losem, dostała znów gwałtownego alaku nerwowego. 
Nie będąc w nastroju do uspokajania. jej, opuściłam 
szybko pokój. Powiedziano jej, że Piotr Melady umarł 
na serce, co zreszłą wykazała autopsja. Co się tyczyło 
jego zniknięcia, to pozostało ono w dalszym ciągu 
ponurą zagadką, 

Wkrótce potem zostałam wezwana do gabinetu 
doktora Kunce'a. Był oczywiście sierżant Lamb, kilku 

policjantów, sam dr Kunce j czerwony jegomość, jak 
się dowiedziałam, prokurator, który siedział w prze- 
poconej, przykłejonej do płeców i ramion koszuli, 
nawprost wachlarza ełektrycznego, monopolizując ca- 
ły prąd świeżego powietrza dla siebie, i kurzył grube 
cygaro, napewno ku wielkiej rozpaczy dra Kunce'a. 
Zato odzywał się rzadko, ograniczając się przeważnie 

do pomruków, coprawda nadzwyczaj znaczących i wy- 
razistych. Obeena również panna Jones (w kapeluszu 
i letnim kostiumie ż szaniungu) wygłądała jak upiór 
i odpowiadała na pytania rozdygolanym głosem 

Dr Kunce wskazał mi krzesło, ` 

    

Panna Jones zezniwyady,,że po przygotowaniu od-   

rzyna na wózku, z którym Teuber odjechał. Więcej 

nie wiedziała. Powtórzyła obszernie, co zeznała na 
śledztwie i poprosiła z jąkaniem o szklankę wody. 

— Wiem, że tó był Murzyn i nie wiem, iakim 
cudem wydano ciało Piotra Mełady'ego za jego pa- 
pieramį — rzekła z drżeniem, biorąc z ręki doktora 
szklankę wody. 

-— Gdzie jest tćn.Teuber? — zapytał sierżant 
Lamb. : 

— Za drzwiami — objaśnił jeden z policjantów. 
— Niech wejdzie. 2; : Ч 

— Może by pan pozwolił odejść pannie Joncs — 
rzekł łagodnie doktór IKunce. — Ostatnie upalne dni 
ogromnie ją wyczerpały, a w nocy ma dyżur. 

— Może pani odejść — zgodził się sierżant, — 
"Tylko niech pani aby nie probuje zwiać. 

— Czy to ta pielęgniarka, która telefonowała do 
zakładu pogrzebowego? — zapytał nagle prokurator, 
wskazując na mnie cygarem. 

— Ta — potwierdził nicuprzejmie sierżant, 

— Hm! — mruknął prokurator z subtelną inlo- 
nacją, jednocześnie pochłebną dla mnie, a niepochle- 
bną dla sierżanta. Musiało tak być, bo podczas gdy 
mnie zrobiło się bardzo przyjemnie, sierżant, może 
wrażliwy, a w każdym razie wzburzony z powodu 
ostatnich wypadków, zaczerwienił się jak pomidor i 
zapyłał z furią jednego z policjantów, dłaczego nie 
otworzył okien. Nawiasem mówiąc, okna były. 
otwarte. К 

° — Gorący dzień — mruknął łagodząco dr Kunce. 
I on byt mizerny, tak jak my wszyscy, lecz jego jed-- 
wabny garnitur, choć pognieciony, nie raził najmniej-   

szą plamką, czerwony kwiatek w bułonierce był pra- 

wie świeży, jedwabista, czarna bródka idealnie wymu- 

skana i gładka, a czarne oczy, osłonięte długimi rzęsa- 
mi — jak zawsze niezgłębione. Na to, że czuł się mar- 
nie, wskazywały tylko bronzowe worki pod oczami, 
żółtawa bladość cery j nerwowe gładzenie bródki, 

Tęgi policjant wprowadził Jakuba Teubera, który 
wyglądał przy nim, przez kontrast rozpaczliwie drob- 
no i nędznie, a sapał tak gwałtownie, że musiano po- 
czekać, aż się uspokoi, co wprawiło sierżanta Lamba 
w jeszcze większą irytację. 

— Napij się pan wody — rzekł dr Kunce. 
Ale Teuber pokazał ręką, że nie chce wody, wy- 

tarł mokrą twarz i oczy chustką, Ściągnął nadół białe 
rękawy i rzekł: 

— Już mi lepiej. 
—Teraz gadaj pan prawdę, panie Teuber — za- 

czął sierżant — dłaczegoś pan wydał karawaniarzom 
ciało Piotra Melady'ego zamiast Murzyna? 
— To groźne pytanie sprowadziło na chudą twarz 

posługacza trwożną szarość. 
— Wiem, o eo panu sierżantowi chodzi — wy* 

jąkał nerwowo. — Cały szpital o tym mówi... Ja... 
zastanawiałem Się... i.. i nie rozumiem, jak się to 
mogło stać. — Zwrócił się blagalnie do dra Kunce'a, 
— Proszę pana doktora, ja wszystko zrobiłem, jak się 
należało. Panna Jones pomogła mi przenieść go na 
wózek i pojechałem z nim do windy, i spotkałem się 
z panią — wskazał na mnie... — tak jak zeznawałem. 
Ponieważ winda nie działała, zwiozłem ciało tą cię- 
żarową, prosto do sali ambulansowej i zaraz przyje- 
chali ludzie z zakładu i zabrali je. — Wzruszył chu- 
dymi ramionami, — I to wszystko. Więcej nie wiem. 

. (C. d. n.). 

 



W rocznicę zgonu 
Ś p. prof. Władyczki 
W pierwszą bolesną rocznicę zgo- 

nu Šš. p. prof, dr. Stanisława Wła- 
dyczki założyciela i Prezesa Wileń- 
skiego T-wa „Mens“ dla walki z al 

koholizmem Jego Ekscelencja arcybi 
skup metropolta wil. Romuald Jał- 
brzykowskj odprawi żałobne nabo- 
żeństwo w niedzielę, 18 lipca br. w ka 

plicy św. Kazimierza (Bazylika) o 
godz. 9-ej rano po czym odbędzie się 
zebranie poświęcone pamięci zmarłe- 
go, w lokalu Ośrodka Zdrowia ul. 
Wielka 46 o g. 12ej w południe. 

Wszystkich życzkiwych pamięci 
Zmarłego zapraszamiy na ten obchód 
żałobny. 

  

   

Zarząd Wil. T-wa „Mens“, 

Rvhactwa 
w Dyrekcji Lasów Państw. 

w Wilnie 

W dniu 11 bm. uruchomiony zosiał 

w ośrodku zarybieniowym nad jez. Na- 

rocz zespół pomp do zalewu stawów. Na 

wykończoną w tym ośrodku część stawów 

w_-dniach najbliższych wypuszczony zosta 

nie zarybek leszcza. Zarybek ten uzyska- 

ny zosłał drogą sztucznego wycieru i za- 

płodnienia ikry leszcza, pochodzącej z 

własnego gospodarstwa na jez. Dzisna. 

Pałowy sielawy 
Ostatnio wśród poławianej na jez. 

Narocz sielawy, połów kłórej w osłatnich 

dniach znacznie wzmógł się, zaobserwo- 
wano do 30%/0 ilości sieławy o rozmia- 
rach dużo większych, niż normałna sie- 
ława naroczańske, różniącej się od niej 
zarówno kszłałłem jak j ubarwieniem. Sie 
lawa ła pochodzi z zarybienia dokona- 
nego na jez. Narocz przez Dyrekcję La- 
sów Państwowych w Wilnie ; w marcu 

1935 r. Ikra, z której pochodził wylęg 
tej sjielawy, zakupiona była w swoim cza- 
sie przez Dyrekcję Lasów w państwowej 
wylęgarni Mylof w woj. poznańskim. 

Zwanin enle z więzienia 
wszystkich aresztowanych ° 

"w Sprawie zamachów 
petardowych 

W marcu r b. policja ujęła szereg o- 
sób pod zarzutem dokonania zamachów 
pełardowych na-mieszkania i sklepy ży- 
dowskie. : : 

Około 15 osób osadzono w więzie- 
niu. 

Obecnie jak się dowiadujemy, śledzi 
wo w fej sprawie zosłało zakończone. 

Wszyscy podejrzani o dokonanie za 

machów przebywają obecnie, do czasu 
procesu, na wolności. Sprawa znajdzie 
się na wokandzie Sądu Okręgowego 
prawdopodobnie we wrześniu. 

W fym też czasie Sąd Apelacyjny w 
Wilnie rozpozna sprawę studenta USB. 
Kijaka, oskarżonego o dokonanie zama 
chu pełardowego na sklep „Uniwersal'” o 
raz nieudanego zamachu na Zwierzyńcu 
Sąd Okręgowy, jak czytelnicy pamiętają, 
uniewinnił Kijaka, lecz pzokurałor wyrok 
ten zaskarżył, (c) 

Pobicie kunca 
Wczoraj donieśliśmy pokrótce o na 

_ padzie na kupca B. Kanengissera (Zawał 
na 57), kłórego znaleziono ciężko pora 
nionego na klatce schodowej narożnego 
domu przy zbiegu ul. Zawalnej i Troc- 

kiej. / 
Kanengisser jest wlašcicielem wytwór 

ni nici do cerowania. Onegdaj wyszedł 
" z pracowni celem zainkasowania pienię 

dzy. Między innymi wybierał się do kraw 
ca Kunina. Właśnie na klatce schodowej, 
prowadzącej do pracowni Kunina, doko 
nano napadu. Ciężko rannego Kanengis 
sera znalazł na klatce schodowej lekarz 
dentysta Fridman, kłóry zaalarmował po 
gołowie. Kanengisser na razie był nie 
przyłomny. Dopiero wczoraj można go 
było przesłuchać. Ranny fwierdzi, że na 
pasinik był jeden, przy tym nieznany mu 
naweł z widzenia, 

W ten sposób zarówno ilo napadu 
jak i okoliczności przy których miał miej 
sce przedstawiają się dość tajemniczo. 

Samobójstwo 
umysłowo chorej 

Dnia 10 bm, w Komajach popełniła sa- 
mo wo przez powieszenie się Marcela 
Michajło, lat 27, siostra księdza Aleksandra 
Michajło, Denatką była um;ełowa chorą. 

Smiertelne zatrucie 
denaturatem | 

Duia 138 bm. w Ilii u lekarza Jakstyra 

zmarł nagłe Aleksy Manlryk, mieszkaniec 

wsi Łatyhol „gm. wiazyńskiej, Mandryk bę- 

dąc na chrzcinach wypi: pewną iłość spiry- 

tusn skaż,, wskutek czego dozmał zatrucia, 

j odbędzie się przegląd dorożek konnych.   

-* „KURIER WILEŃSKI 16:VHI 1937. 

jpdiewana (tic rku aatobnsoweg 
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Dzień wczorajszy miał być punktem 
zwrotnym w przewiekającym się zatargu 
komunikacyjnym. Ogólnie sądzono, że 
przyjazd do Wilna. przedstawicela Sau- 
rera z Szwajcarii, p. Baumera, spowodu 
je zlikwidowanie strajku, którego wszys 
cy mają już dość. Tymczasem nadzieje te 
zawiodły. Strajk nie został zlikwidowany, 
nadal i niewiadomo, jaką jeszcze przy- 
bierze formę. 

Zgodnie z zapowiedzią, przedstawi- 
ciel Saurera przybył pociągiem poran- 
nym i odrazu nawiązał pertraktacje ze ! 

Dziś Andrzeja | Benedykta 

  

LIPIEC 
1 6 Jutro Aleksego I -Westyny 

: Wschód słońca = g. 3 m. 03 

Piątek IV Zachod słońca — g. 7 m. 45 
Rimi     

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB;j 

w Wilnie dnia 15.VI1. 1937 r. 

Ciśnienie 758-- - 

Temperatura średnia --: 18 

Temperatura najwyższa -|- 23 

* Temperatura najniższa į- 14 

Opad 2,0 
Wiatr południowy 

Tendencja — wzrost 

Uwagi: chmurno, po poł. przelotne 

burze || 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

do wieczora dula 16 bm, 1937 r.: 
- Po mglilsym ranku pogoda słoneczna 0 

„niewielkim wzroście zachmurzenia w godzi- 

nach południowych przez słabo rozwinięte 
chmury kłębiaste, AŻ 

Ciepłej. Temperatura w ciągu dnia około 

25 stopni. E 
W zachodaiej połowie kraju słabe wiatry 

1 kierunków południowych, a we wschod-- 

niej — miejscowe. ; 

+ 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Nałęcza — Jagiellońska 1; S-ów Augu- 
stowskiego — Kijowska 2; Romeckiego i Że- 
lańca — Wileńska 8; Frumklnów — Nie- 
miecka 23; Rostkowskiego — Kalwaryjska 
31. : 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka — Antokolska 42; Szantyra — 

Legionów 10 i Zajączkowskiego — Witol- 

dowa 22, 

SOREINSTTETŲ   

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
TROSKA CRC 

OSOBISTA 
— Naczelnik | urzędu skarbowego p. 

Żuchowski rozpoczął urlop wypoczynko- 
wy. Zasiępuje go p. Marien. Naczelnik 
Ill urzędu skarbowego p Szułowicz po- 
wrócił już z urlopu i objął urzędowanie. 
Naczelnik IV urzędu skarbowego p. Boh- 
dziewicz bawi na urłopie. Zastępuje go 
p. Szanter. W V urzędzie skarbowym na 
czelnik Berberski rozpoczyna urlop z dn. 
16 b m. ! 

MIEJSKA 
— Ma być ustalony typ dorożki wl- 

leńskiej W końcu bieżącego miesiąca 
względnie w perwszych dniach sierpnia 

Urząd przemysłowy ma opracować 
wzór dorożki i liberii dla  dorożkarzy, 
które obowiązywałyby w Wilnie, Zmiany 
te mają być wprowadzone z rokiem przy 
szłym. е 2 

— Należy częściej polewač ulice. 
Wczorajsze deszcze nieco poprawiły sy 
fuację. Deszcze jednak wkrółce miną — 
pozostanie dawna bolączka Wilna — łu 
many kurzu, wzniecane przez pojazdy na 
pryncypalnych nawet ulicach. Ulice Wil 

na są niedostatecznie połewane. 
— Remonty w szpiłalach miejskich. Za 

rząd miasła zamierza w najbliższym cza 
sie przystąpić do gruntowego remontu 

wewnętrznego poszczególnych oddzia- 

łów w szpitalach św. Jakuba, Sawicz i Za 
kaźnym. Remonty poirwają do jesieni. 

3 GOSPODARCZA 

Podrożenie platyny i srebra. 
Wskutek ograniczeń dewizowych i zaka 
zu wolnego obrofu złotem, nastąpiła 
zwyżka cen platyny, która podniosła się 

od 30 do 40 procent j srebra, które zdro 
żało o 10 procent, : 

Natomiast popy na gołowe złołe wy 
  

strajkującymi. Zwołane zostały dwie kon 
ferencje, przewodniczył Im naczelnik wy 
działu Społ. politycznego Urzędu Woje 
wódzkiego p. o. wice-wojewody p. Ja- 
słński. Pierwsza konferencja odbyła się 
bez udziału przedstawicieli dyrekcji „Tom 
maku” l miała jedynie na celu wysondo 
"wanie oplnii strajkującego personelu. 

NARADY NIE DAŁY WYNIKU. 

Siłą rzeczy punkt ciężkości przenie- 
siony został na konferencję następną, któ 
ra zwołana została w Urzędzie Wojewódz 

  

NIKA 
roby znacznie zmalał wskutek ogranicze 
nia zapołrzebowania na wyroby nieco- 
dziennego użytku, do jakich zaliczyć na, 

„leży wyroby 2 kruszców. szlachełnych. 

: ; Z POCZTY. 
— Znaczki pocziowe z okazji. poby- 

tu króla rumuńskiego. Jak się dowiaduje 
my, w końcu bież. miesiąca mają być wy 
puszczone znaczki poczłowe z okazji po 
bytu w Połsce króla |: następcy tronu ru 

muńskiego. 
Znaczki będą frankowane po 25 gr. 

50 gr. i f zł. 3 

- RÓŻNE 
— Uezcsinicy najbliższej wycieczki nie- 

dzielnej w dn. 18 lipca r, b, zwiedzą z prze- 

wodnikiem Związku Propagandy Turystycz- 

nej — Uniwersytet Stefana Batorego. 
Zbiórka w ogródku przed Bazylską, Wy- 

cieczka rusza punkinalnie o godz, 12-ej, 

— Wiłeńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
„urządza wycieczkę celem, której będzie 

zapoznanie się z hodowłą i odmianami 
malin. Zbiórka dnia 18 lipca b. r. godzi 
na 12 Wilno, ul. Hórodełska 15 (za mo- 
stem Raduńskim). Opłała na uczestniciwo 

na rzecz T-wa (zwrół kosztów organiza- 

cji) od czł. T-wa gr. 10, od nieczłonków 
20 gr. й OCE s. 

* 22 Kary za nieodpowiednie szyłdy. U. 
/ rząd Przemysłowy przeprowadza obecnie 

lustrację szyldów na terenie miasta. W 
myś! nowych przepisów szyld musi uwi 
doczniać rodzaj przedsiębiorstwa nazwi 
sko j imię właściciela. Natomiast wielu 
właścicieli sklepów lekceważy sobie te 
przepisy. Specjalnie wysłani na miasto lu 

straforzy za stwierdzone pod tym wzglę- 
dem uchybienia sporządzają protokuły. 

Sporządzono już przeszło 100 protoku 

łów. 

LIDZKA 
— [Inwestycje miejskie w Lidzie. Na 

czoło zagadnień gospodarki miejskiej w 
Lidzie, wybija się obecnie budowa ka- 

nalizacjij na ul. 11-go Listopada. 
Drugą inwesłycję, jaką przeprowadza 

obecnie zarząd miejski jest uporządko- 
wanie i zabrukowanie ulic: Pierackiego, 

Tad.-Kościuszki, Kolejowej, Wyzwole- 
nie i L d. ° 

Przy robotach lych, miasio zairudnia 
około 110 bezrobotnych dziennie. (jb). 

— INWESTYCJA W ELEKTROWNI. Za- 

rząd Miejski w Lidzie nabył okazyjnie w bar 
dzo dobrym stanie silnik „Diesłąa* o sile 
550 HP za 60,000 zł. Maszyna ta kupiona zo- 
slala w związku z rozpoczętą pracą nad roz- 

szerzeniem elektrowni miejskiej i zwiększe- 

niem jej wydajności. W gmachu elektrowni 
przystąpiono jnż do budowy fundamentu, 

na którym stanie „Diesel”. Do jesieni prace 

badą juž ukończone, a co za tym idzie į prąd 

świetlny znacznie potanieje. 
— Urlop burmistrza. Burmistrz miasta 

Lidy poseł Józef Zadurski, rozpoczął 6-tygo 

dniowy urlop wypoczynkowy. 

Zastępstwo objął wiceburmistrz Witold 

| Jedko. . 
— Wój! na ławie oskarżonych. Przed 

sądem okręgowym w Lidzie stanął Bo- 
lesław Burnos, wójł urzędu gminnego w 
Zabłociu (pow. lidzki, oskarżony o sa- 
mowolne zniszczenie kopców granicz- 
nych na placu posterunkowego Jana Pu- 
czyły z miejscowego posterunku, 

Zajście miało miejsce w dniu 25-go 
marca br. 

Na przewodzie sądowym Burnos, nie | 
przyznał się do winy i wyjaśnił, że dzja- 
łał dla dobra gminy, uważając, że czyn- 
ność jego nie koliduje z przepisami ko- 
deksu karnego. 

Burnos skazany zosłał na 7 dni aresz- 
tu, z zawieszeniem kary na trzy lała. 

J. B. 
— WŁAMANIE, Nieznani sprawcy przez 

otwarte drzwi dostali się do wnętrza 
mieszkania Bangużowej Teresy we wsi Cho- 
dzeli gm. białobrudzkiej i korzystając z nie- 
obecności, domowników włamali się do kuf- 

ra. w kłórym były pieniądze. Złodzieje skra 

"dze nadzorcze wpadły na trop nadużyć 

  

nie doszła do skutku 
kim o godz. 5 popoł. Obradom przewod 
niczył nacz, Jasiński. Udział w niej wzię | 
l: okręgowy jnspektor pracy p. Leszczyń | 
ski, przybyły do Wilna reprezentant Sau | 
rera p. Baumer, dyrektorzy miejscowego | 
„Тоттаки“ p. p. Krejss I Jankowski wł , 
ce-sfarosta Czernihowski I przedstawicie 
le strajkujących pracowników | 

© 5 ZŁOTYCH ROZBIŁY SIĘ 
PERTRAKTACJE. 

Początkowo można było przypuszczać 
ie znaleziona zostanie droga do porozu 
mienia. W ostafniej jednak chwil wszysi 
kie próby zawiodły. Rozbiło się o 5 zło 
tych. 

Robotnicy żądali wypłacenia Im pel- 
nych 100 procentowych stawek za czas 
strajku, Delegat Saurera zgadzał się na 
75 procent, względnie wyrażał zgodę na 
przekazanie iej sprawy decyzji arblfrażu. 
Robotnicy zgodzili się na podwyższenie 
dotychczasowych płac o 20 złotych. De | 
legat Saurera p. Baumer zgadzał się na 
podwyższenie 15: złotych. . Se 4 

W wyniku długich rozważań robotni- 

<y przysłali na wypłacenie za czas straj 
ku 75 procent zamiast 100, nie chcieli 
zgodzić się jednak na 45 zł. podwyżki 
zamiast żądanych 20. I o te 5 złotych 
periraklacje się rozbiły. 

w
o
k
 :

 

NARADY W GARAŻACH SAMOCHO- 
DOWYCH. 

Z Urzędu Wojewódzkiego wszyscy u 
dali się do garaży samochodowych, usiłu 
Jąc nakłonić strajkujących do przyjęcia 
warunków, proponowanych przez przed 
siębiorcę. Pracownicy zwołali naradę, na 
której postanowili od żądań swoich nie 
odstępować. 

W ien sposób foczące się przez cały 
dzień wczorajszy narady nie doprowadzi 
ły do żadnego rezuliafu. 

Być może dzień dzisiejszy przyniesie 
zmianę. 

Hotel EUROPEJSKI 
*Pierwszorzędny — Ceny przystępne, 
Telefony w pokojach Winda, pps 

er 

dk 250 zł, 15 dolaró wamerykańskich i 

zuble rosyjskie. 3 

— ARESZTOWANIE PODEIRZANYCH 
O NADUŻYCIA W SPÓŁDZELNI. Wła- 

  

      

popełnionych przez prezesa spółdzielni 
w Skirejkach (pow. lidzki)j Pioira Kofo- 
wicza, przewodniczącego rady nadzor- 
czej Tadeusza Spuzniaka fejże spół. 
dzielni. 

Z polecenia sędziego śledczego w 
Lidzie obaj zostałi osadzeni w areszcie. 

Aresziowania nastąpiły w związku z 
nadużyciami na szkodę Spółdzielni Spo- 
żywców I Spółdzielni mleczarskiej w Skl- 
rejkach oraz przy budowie domu spół- 
dzielczego w Radomiu. 

— Nowootwariy Skład Amunicji my- 
śliwskiej i krółkopalnej Kazimierza Mica 
Lida, Suwalską 77 — zaopałrzony zawsze 
w dostateczną ilość amunicji i przyborów 
myśliskich 

— Występ atletów w Lidzie, 10 bm, na 
Zamku Gedymina odbyły się występy atle- 
tów; Zawadzikego Kazimierza z Grudziądza, 
Wiemana Franca z Poznania i Džamaly Mi- 
chała ze Lwowa. Publiczność lidzka, która 
niezbyt tłoczyła się do kasy teatru w czasie 
gościnnego występu artystów „Cyrulika War 
szawskiego“ licznie pośpieszyła na zapaśni- 
cze widowisko. 

— Pożar domu, 9 bm, w kol, Hormony 
gm vjszyskiej sploną! dom, naležący do Mo- 
rawskiego Macieja. 

— Odezyty ks, Lešnobrodzklego, 12 į 13 
bm. ks. Leśnobrodzki były generał białej ar- 

mii, obecnie ks. gr,-katolicikego wyznania, 
uważający się za Polaka wygłosi dalsze dwa 

odczyty z cyklu zagadnień antykomunistycz- 
nych w Lidzie, Tematem pierwszego był: 
„Raspułin — demon Rosji", drugi: go zaś — 
„W krainie łez, krwi i cierjdenia*, 

— W wyniku przeprowadzonej zbiórki 
w Lidzie na rzecz ludności żydowskiej w 

Brześciu n, Bugiem — zebrano w deklara- 

cjach zł, 3.363,20. Zainkasowano i przekaza- | 

no Centralnemu Komitetowi w Warszawie 

zł 3,000. 

Na co choru'ą 
w Wileńszczyźnie 
Wykaz zachorowań i zgonów na choroby 

zakaźne i inne, występujące nagminnie w 

woj, wileńskim w czasie od 4 do 10 bm. 

W tym czasie zanotowano 13 wypadków 

duru brzusznego, 8 płonicy, 10 błoniey, 5 

negm, zapalenia opon mózgowych rdzenio- 

wych, 11 odry, 5 róży, 4 kszuśćca, 2 -aka- 

żenia połogowego, 27 gruźlicy otwartej (w 

| domości sportowe: 

  tym 4 zgony), 58 jaglicy, 1 pokąsania, 2 08- 

pówki i I wypadek $rypy. 3 

PIĄTEK, Dnia 16 lipca 1937 r, 
6,15 — Pieśń poranna; 6,18 — Gimna- 

styka; 6,38 — Muzyka; 7,00 — Dziennik po- 
ranny; 7,10 — Muzyka; 8,00 — Przerwa; 
11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 — Dz. 
południowy; 12,15 — Uprawa poplonów — 
pogadanka Leona Niewiarowicza; 12,25 — 
Koncert; 13,00 — Muzyka popularna; 13,16 
— Mała skrzyneczka; 13,25 — D. c. muzyki 
popularnej; 14,05 — Przerwa; 15,00 — We- 
soły fortepian; 15,10 — Życie ku..uralne; 
15,15 — Odeinek powieściowy; 15,25 — Mu- 
zyka operetkowa; 15,45 — Wiadomości gos- 
pcdarcze; 16,00 — Rozmowa z "chorymi; 
16,15 — Pieśni regionalne; 16,45 — Reportaż 
R, Zrębowicza z Wystawy Paryskiej; 17,00 
— Koncert kapeli ludowej F, Dzierżanow- 

skiego; 17,50 — „Dziewięć siłśś _ pogadanka 
dr. J. Kołodziejczyka; 18,00 — Dokąd i jak 
jechać — prowadzi Eug. Piotrowicz; 18,10 
— Drobiazgi skrzypcowe w wyk, Włodzimie 
rza Wirstinka; 18,30.— Tańce symfonczne; 
18,40 — Program na sobotę; 18,45 — Wil, 
wiadomości sportowe; 18,50 — Pogadauka; 
13,00 — Koncert sołstów; 1250 — Wiadom. 
sportowe; 20,00 — Muzyka lekka. 20,45 — 
Dziennik wieczorny i Pogadanka: 21.45 
Jiwadrans poetycki; 2,00 — Koncert wie< 
czorny w wykonazu Orkiestry Wileńskiej 
pod. dyr, Wł, Szczepańs"2go z udziałem Zo- 
fii Kroll (sopran); 22,50 — Ostatnie wiado- 
mości; 23,00 — 'Tańczymy, w-przerwie „Fra- 
szki na dobranoc”, 

SOBOTA, dtia 17 lipca" 1987 r, 

6.15 — Pieśń poranna; 6,18 — Gimnasty- 
ka: 6,38 — Muzyka z płyt; 7,00—Dziennik 
poranny; 7,10 — Muzyka; £ 00 — Przerwa; 
11,57 — Sygnał czasu i Hejnał; 12,03 — Dz. 
południowy; 12,15 — „Lwowianin w Wil- 
nie“ felieton Kazimierza ВгойстуКа; 
12,25 — Utwory Moniuszki — koncert or- 
kiesty wojskowej; 13.00 — Przerwa; 14,00 
= Koncert życzeń; 13,00 — „Dać mu gola" 
— felieton Władysława Lachowicza; 15,10 
— Życie kulturalne; 15,15 — Audycja dla 
wszystkich „W promieniach slawy“ — słu- 
ctewisko Eugeniusza Gulezyń xego; 15,45 
— Wiadomości gospodarcze: 16,00 — Teatr 
Wyobraźni dla dzieci „Królewiez i żebrak”; 
16,30 — Fantazje operowe; 17,15 — Pieśni 
ludowe; 17,50 — Katowice w oczach turysty 
— pogadanka; 18,00 — Z piosenką przez 
świat; 18,15 — „Lelnicy" — pogadanka re- 

gicnalna Leona Wołłejki; 18,30 — Fantazje 
operetkowe; 18,40 — Program na niedzielę; 

18,45 — Wileńskie wiadomości sportowe; 

18,50 — Pogadanka; 19,00 — „Od wyśnigo 

keńca Żywieczyzny, ka płynie Soła" — słu- 
chowisko; 19,40 — Pogadanka: 19,50 — Wia 

20.00 — Audycja @а 

Polakėw za granicf: „Tam gdzie są naci 

rodacy“; 2045 — Dziennik wieczorny; 20,55 

— Nowiny leśne — prof, Jan Kloska; 21,05 

— Muzyka taneczna, W przerwie Nowości 
Hterackie omówi Konrad Górski prof. USB.; 

22,50 — Ostatnie wiadomości; 23.00 — Ka- 

beret z płyt w opracowaniu Bolesława Pie- 

karskiego: 23.3 0— Zakończenie 

TEATR i MUZYKA 
„MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

: PO-BERNARDYNSKIM, 

— Dzisiaj w piątek i jutro w. sobolę wie- 

czorem o godz. 8,15 po cenach zniżonych, 

  

współczesna komedia E. Folanda „BESSIE“ 
z świelńą odtwófczynią tytułowej roli Ireną 

Górską, Ы 

— Na niedzielnym popołudniowym przed 

stawienia po cenach propagandowych „tyle 

ko raz jeden znakomita komedia E. Folanda 

„BESSTE”. 
— W próbach pod reżyserskim kierun- 

kiem Kazimierza Korcckiego wesoła farsa 

„CIOTKA KAROLA", 
"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dzisiejszy występ CHÓRU DANA, Dziś 

a godz, 8,30 wystąpi raz jeden tylko słynny 

w Europie i Ameryce zespół polskich rewe- 

lersów — Chór Dana. 

Jako soliści zbierać będą zasłużone оК- 

iaski M. Fogg i A. Wysocki, 

— Jutrzejsza premiera w „Lutni* W so- 

kotę wejdzie na repertuar Teatru „Lutnia“ 

jedna z najpiękniejszych operetek współczes 

nych Lehara „EWA“, 

W rolach glownych M. Nochowiezėowna, 

1; Halmirska, K. Dembowski, B. Folański, 

M. Tatrzański, K. Wyrwiez Wichrowski i in. 

Reżyseria w rękach B. Folańskiego, Kie- 

rewnietwo muzyczne objął dyr. Władysław 

Szczepański. a 

LIST ISSN SKAT 

66 
„Dzień Konia 

Dnia 10 b. m. o godz, 16 odbyła się od- 

prawa Komitetu Organizacyjnego „Dnia Ko- 

nia" w lokalu Sejmiku Powiatowego, przy 

ul, Wileńskiej 12. Ё : 

Odprawę prowadził płk. dypl. Chrzęstow 

ski Zdz, przy udziale 16 osób. „Dzień konia" 

odbędzie się w Wilnie 27 b;m, o godz. 12-ej 

na rynka Kalwaryjskim, na terenie kókzar. 

Pokazy konkursowe * będą prowadzone 

przez wyznaczonych kierowników, Dojazd 

pirez Rybaki ul. Derewnicką. 

Rano od godz,.9 do 10 tego dnia na wszyst 

kich targowiskach wileńskich będą grały or- 

k:cstry. Przez tuby będą; nadawane komuni- = 

"katy. Na większych traktach prowadzących 

do Wilna będą rozwieszone propagandowe 

transparenty. Afisze i ulotki podadzą szcze- 

gėly. S 

Przewidziane są w dużej iłości nagrody | 

pieniężne za dobre zaprzęgi 1 poprawne 

kucie, 

„Dzień Konia* niewątpliwie ściągnie moe 

włościan i ziemian z okolic, zwłaszcza, że 

impreza wypadnie na wtorek, t. j, w dzień 
targowy. 3 

Wszystkie szczegóły zostaną opracowane 

na odprawie, która się odbędzie w ponie- 

dz'ałek, dnia 19 b. m, o godz, 17-ej w lokali 
pizy ul. Wilenškiej 127777 

 



12 

8 „KURJER WILENSKI“ 16.VI1.1937. 

Dookola tragicznego wypadku: 
w szpitalu $awicz 

Odźwierni „roboty*. — Czemu usunięto kraty. — Filar śmierci. — Sprawa 
urlopów. — Za mało *sanitariuszy. 

We wtorek, jak donosiliśmy, zaszedł 
w .szpiłalu Sawicz tragiczny wypadek. 
Przebywająca tam na kuracji umysłowo 
chora Zdankiewiczówna (Brzeg Antokol 
ski 19) przedostała się na dach budynku 
szpiłalnego i rzuciła się na chodnik, do 
znając śmiertelnych obrażeń. W dwie go 
dziny połem zmarła. : 

Tragiczna śmierć Zdankiewiczėwny 
kojarzy: się z uchwałą Zatządu Miejskie 
go, 'o której niedawno donosiliśmy. Na 

"jednym a ostatnich posiedzeń Zarządu 
Miejskiego zapadła mianowicie uchwała 
ołoczenia pawilonu dla umystowo-cho- 

"rych wysokim parkanem, by w ten spo 
sób uniemożliwić ucieczki. 

Osłałnio bowiem, tak mówiono na po 
siedzeniu Zarządu Miejskiego, notowane 
były wypadki, że umysłowo chorzy prze 
dostawałi się na dach domu i słamtąd 
opuszczali się po rynnia deszczowej na 
ulicę celem ucieczki. 

Teraz właśnie w świetle tragicznego 
ы й 2 : 2 ‚ na sieć 125 rozgłośni amerykańskich — Na a. prospekty, a: wypadku, uchwała Zarządu Miejskiego | ry szpiłala Sawicz, posiadają kilka muro | kło j w jakim stopniu ponosi winą га му tional Beogdcnałia a ok szenia, afisze i wszel- 

ca do wybudowania tego parkanu ochron | wanych, pochyłych podpór. Obok jednej | padek. Jest jednak: jasrie, nawet dla laika kiego rodzaju rohoty 
nego słaje się niezwykle aktualną. 

To z jednej strony. Z drugiej zaś stro 
ny stwierdzić należy, że wypadek był 
jedank możliwy i co ważne, mógł być 
przewidywany. | 

Z obowiązku reportera udałem się na 
miejsce wypadku, by u okolicznych mie 
szkańców „zasięgnąć języka”, Przed "o- 
kiem pisałem o dość osobliwym 
mie pracy odźwiernych w łym szpiłału 
w czasie urlopów. 

LUDZIE — „ROBOTY”. 

W szpitalu są dwaj odźwierni, pra- 
cujący na zmianę po 24 godzin każdy. 
W czasie urlopu, tub choroby jednego z 
nich, całą pracę wykonuje w dzień ij w' 
nocy bez przerwy drugi odźwierny. 

Obecnie, po ostatnim fragicznym wy 
padku, zainteresowałem się stanem ficzeb 
nym personelu, obsługującego  umysło- 
wo - chorych. Ё 

Dowiedzialem się rzeczy, że się łak 
wyrażę, dziwnych i zasłanawiających. 

Obecnie na wydziala  psychiatrycz- 
nym kobiecym przebywa około 35 cho 

syste- 

jest 9 mężczyzn. 4 dyżuruje w dzień i 4 
w nocy. Każdy sanitariusz i sanitariuszka 
ma codziennie 12 godzin pracy ciężkiej 
I wytężonej. 

Zasięgałem opinii lekarzy. Wszyscy 
twierdzą, że taka ilość służby jest stanow 
czo za.mała, szczególnie w czasie: urlo 
pów gdyż na miejsce urlopowanych nie 
przyjmuje się zastępców I pozostali ma 
ją Jeszcze bardziej wytężoną pracę. 

Taka oszczędność na pracy ludzkiej 
"do dobrego nie prowadzi. Świadczy o 
fym chociażby ostatni 
dek. 

tragiczny wypa- 

„FILAR ŚMIERCI”. 

Człowiek dobrze obeznany z wew- 
nętrznym rozkładem podwórka szpiłalne 
go, udzielił mi, na marginesie wypadku 
ze Zdankeiwiczówną ciekawych wyjaś- 
nień. 

W jaki to sposób chora mogła prze- 
dostać się na dach? Okazuje się, że mu 

z tych podpór, którą chorzy nazywają fi 
larem, znajduje się rynna deszczowa. 

Po tej rynnie przy pomocy podpory 
z-tego „filaru śmierci" wlazła na dach, 
Zdankiewiczówna skorzystała właśnie z 
z łego ,źfilaru śmierci” wlazła na dach, 

a widząc, że za nią włazi saniłariusz, bez 

TEST INIT TT PATIRTIS TO | 

Odbudowana wieś 

  

namysłu rzuciła się na chodnik, pono- 
sząc w konsekwencji śmierć. Nie ulega 
wątpliwości, że przy bardziej ilcznym per 
sonelu taki wypadek byłby wykluczo- 
ny. ! 

DLACZEGO USUNIĘTO KRATY Z 
OKIENI 

Warto jeszcze zaznaczyć, iż do jesie 
ni ub „r. okna oddziałów psychjafrycz- 
nych szpitala Sawicz były okratowane. W 
jesieni jednak podczas remontu kraty u- 
sunięto. Zasłąpiono je żelaznymi okna 
mi, oprawionymi w grube szkła, Wszysł 
ko bylo by dobrze, gdyby nie prymityw 
nė w oknie zamki, kfóre bardzo łatwo 
otwierają się i nie stanowią dla chorych 
żadnej przeszkody. 

ZWIĘKSZENIE PERSONELU JEST 
NIEODZOWNE. 

Jest zadaniem komisji śledczej usłalić 

że zwiększenie personelu służbowego 
jest rzeczą nieodzowną. Poza 'tfym cho- 
ciażby na tym oddziale powinno się 4za 
trudniač sanitariuszy nie dwanaście, (lecz 

8 godzin, coby nie tak  wyczerpywało 
pracowników. 

Ludzie nie są robołami. (e) 

  

        

   
  

  

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Przy ulicy Szkaplernej 61: zanotowano 

wczoraj ciężki wypadek zatrucia się ciast- 

kami. Zamieszkała pod wskazanym adresem 

67-letnia Helena Barszczowa kupiła ciastek 

dla siebie i 7-letniego wnuka Jerzego Jaku- 
bowskiego. Po spożyciu ciastek oboje doz- 
nali bardzo silnych bólów żołądkowych, zaś 

wczwane pogotowie stwierdziło oł jawy nie- 

bczpiecznego dła życia zatrucia się pokar- 
mem, 

* Przewieztono ich w 

szpitala, 

Policja wszczęła dochodzenie celem stwier 

dzenia gdzie nabyte zostały trujące ciastka. 
& . 

slanie ciężkim do 

  

Z mieszkania aplikania sądowego Ce-- 
dc:bauma przy zaułku Ś-to Terskim w ciągu 
dłuższego czasu dokonywano systematycz- 
nych kradzieży. Złodzieje >rzedostawali się 
do mieszkania bądź to przy pomocy podro- 

a ž ” ® ; 

Wiadomości radiowe 
GŁOS UZNANIA Z ANGLI 

dia transmisji cygańskiej Polskiego Radia 

do Ameryki, 

Z pówodu transmisji, którą Polskie Ra- 
dio nadało w dniu 4 lipca o godz. 20.00 ze 
Stadionu Wojska Polskiego w Warszawie 

się głosy uznania nie tylko ze Stanów Zjed- 
neczonych, ale również z krajów europej- 
skich, gdzie audycja ia mogła być wysłu- 
chana tylko przypadkowo, jako niez nomas 
dana specjalnie. . 

Oto, co pisze o transmisji najpopularniej 

  

szy tygodnik radiowy, „World Radio“, wy- 
chodzący, w Logdynie,:w wydaniu z dn, 9 

słowami jednegorze swych czytelni- b, m. 

króla Cyganów. у SiĄCE G 

КИКа dni obóz w pobk 

zóscydować:o wybarze 

  

następ- 

alu; ko 

solistów, 
harmonię et 

wygłosił kró 
wozdawca przetł maczył je, ja-   

  

   

  

   

  

   

         

ież” numery 7 

bionych kluczy, bądź to przez okno. W ten 

sposób skradli oni rozmaitych rzeczy na 

jeden tysiąc złotych, 

Policja wczoraj złodziei zatrzymała, Oka- 

zeli się nimi zawodowi złodzieje Romejka 

i Borowska. Dalsze dochodzenie wykazało, 

że w ciągu ub. miesiąca dokonali oni влеге- 

ga kradzieży, między innym: ze sklepu Cha 

rytonowicza i restauracji Bukiet, Niebezpie- 

cznych złodziei osadzono w areszcie, 
* # 

Не!епа Piotrowska (Cedrow. 34) zamel- 

dowała policji, że wyjeżdżejąc na zlot har- 

cerski zaniosła swoje rzeczy na strych i 

tam schowała. Z tej okazji skorzystali zło- 

dzieje i wszystko skradli. > (e) 

  

* 

  

Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wiłino, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru: & 
ki, książki dła urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUKKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     
   m : 

"i KOSIARKI oryg. szwedzkie 

najnowszych modeli z tiybafntw oliwie Ę 

stalowym stołem órsz cząści do nich į 

Sano a paratu ra 

a; kompiei)    

    

dyci 2 do wyświetłania filmów niemych w > + i ai „„ki6 1 s ała g rych. Służba składa się z B-miu sanitariu ZA „ków posia a Ilona sm eg dobrym stanie okazyjnie do = 
/ * «mego dnia w godzinach v zych z dania. Wiadomość: . Biuro szeń s z. o e łakliSpo— po <dosżć 3 niu przez pożar, | cjonalnie Ameryki", (Mowa tuo trans z prze- J..Katlina, Wilno, Niemi cka. 35 

“A Ss SplaniuaĖ LS położonej w „pow, wielur m. wsi -Dziadaki, | mi, *rozpł "biegu święta Indian-czerwonoskórych zorga- m 
ea > odbudowaito w ciągu trzech lał nową: Wz0--4 wewnętrzne. Na zajęciu: wjazd do Nižanko: »izowanego ave Flagstall, w stavie Arizona), а 

№ oddziale męskim, na 50 chorych rcwą wieś,. Nażwę. Dziadaki: zanieniono aw | wież bramę pow "talną przygotowaną na т ; AAM SAM AAGAS 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Imiarska w Wilnie 
Ceduła z dnia 12 lipca 1937 roku 

  

życzenie ludności za Niżankowice. Wieś ra- 

ROZKŁAD JĄZDY STATKU 
„PAN TADEUSZ" 

urtczyste 

DORTÓR 

Biummowicz 

poświęcenie nówzej” i. : 

Do sp:zedania 
kamienica o 22 mie- 
szkaniąch z* piacem, 

„DOKĄD PAŃSTWO JADĄG. 
Skecz radiowy. 

Na wakacje jadą zwykle ludzie tam, Go. 

kąd pozwala jechać. ich kieszeń, Je 

kcpanego lub-nal morze, 

  

ni do Za 

drudzy do' Brzu- 

   

    
    

„ITALIA“ 
Ceny za towar średniej handlowej ja KURSUJĄCEGO MIĘDZY O: owocowy ogród 2834 ekowie, czy. Otwock = JR jed iak pewna 25 hotelu „Italia“ — telėfon 13-51 

х skórne MOCZOPIE, | metr. kw. w centrum. awa kaiegoria letników, któ Te kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- WILNEM WERKAMI Wielka 21, tel, SE miasta. Nadaje się na lypy lelników przedsta Rice codziennie przygrywa słyn. zesp. 
al S mA d ' RP PSY szkoły lub budowę. | skecz p,'t.. „Dokąd państwo jadą* pióra $ p iewno-muz yczny 

kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej: 
szych ilościach. W złotych 

z przystan. w Pośpieszce, Woło- 
kumpii, Kalwarii i plaży werk. DOKTÓR 

  

Cena 61000 zł. bez 
pośrednictwa. Sprze- 
dam tylko chrześcja- 

  

Feliksa Zandlera, Skocz ten na 

nia Lwowska dn. 16,VIT w prz 

  

e Rozgłoś- 

  

  

  

pod kierownictwem 

Arnolda Fidlera   а
а
 
а
а
а
а
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RESTAURACJA i 

| 

    

ь nom. dnform: Mic- | ta rozrywkowego, który rozpocznie się o Żyto- i stand. = gl! > Š 2 Ol das As A ZAR MARK Kes 9 0d g. | godz. 20,00. red G 
P. S I > " 1 gs W niedziele i święta przy słoneczno-ciepłej | <horoby wenerycyne, sE s=2 57" 8 'зхеп!са ГО„ 730 ‚ į 28,-- 28,50 pogodzie. skór. 1 moczopłelowe 

żw SAR „ 3740, 27.— 28.— Odjazd 2 Wilna: 235; 9951 17145; pn, % A 2 lub 1 pokój A Ё ść 5 
Jęczmień I 678/673 „(kasz.) —  — | 16,35; 19,00. GUZ —*| z osobnym wejściem LT); al zag EB BGB 4 ś 

= Ц : 649 : = — — " Odjazd z Werek: 8,45; 10,45, 13,00, na ZE Boje is 
‚ - e od zaraz — ulica „II, 620,5, (past) 22— 22.50 | 15.30, 18.00; 20,20. | „| , AKUSZERKA Miekiewicśi я 1) Przy wypełnianiu ROA dotychczasowy, gdyż spis prenume- 

Sm 11-08 4-20] ma u al jean mogli: padapanie т Jalorów prowadzony jet sle HI bę 
s NM „ 445 , 23.—. 24.— powiedii ! oraz Gabinet Kosma: | Kuriera Wileńskiego | nia, nazwiska i adresu oraz o wymie | nazwisk, lecz według miejscowości 

Gryka- „6105 27— 2750 W dni powszednie bez względu na Po | tyczny, odmładzanie pod „Biuro“ nienie na odwrocie, na jaki cel pie | (poczt). 
Mąka pszen.gat. I 0—65% 4i— - — godę. cery, usuwanie zmafe niądze są przesyłane — prenumerata, į 

„ Il 65—70% =D > 

    

> łoszenia i L. p. rumeraty prosimy zawiadomić naszą AA Odjazd. z Werek: 8,00; 10,20; 18,30. ów, brodawsk, upie” | kartę tożsamości nr. | 5 ze z SS a „IA 670 | z W dał POWSZEGAJE przy większej frek- u usuwanie tłuszczu | 10 syd. RDN 2) Przy komunikowaniu nam о administrację, lub zwracać bezzwło- FAA „ UI 70—75% = — wónćjł, godziny dodatkowe: z bioder 1 brzucha,| Drogowy K.P. K, w | zmianie adresu prosimy podawać | cznie pismo pod naszym adresem z 
woj w. _TaZOWA do 95% = 2 Z Wilna: 11,30; 14,00. kremy odmładzające, | Wilnie na imię Wik- | obok adresu nowego także i adres i dopiskiem „Nie przyjęto”. mojm „ypASIEWNA 5 0 is ; „Z Werek: 12,30; 15.10. wanny elekt., elektry* | tora Strzałkowskiego EPP ZGRZ z ост p ojepzę: ga a SB A a Wszelkie informacje co do kursowania | zacja, Cenyprzystępne unieważnia się „żytnia gat. I do 70% 2 «33. d RA AA aria i dy bezpłatne, — = t S > siatku oraż zamówienia na wycieczki przyj | Porady bezp: Osi dzień. iPod ® м j ‚ » в (р w) do 8245 * muje się па 1-szej przystani statku J. Bo- Zamkowa 26—6 CASINO statni dzie odwójry progran: 1) Nonumentalne arcydzieło 
». „  Tazowa do 95%, 28— —. | rowskiej przy ul. Kościuszki, tel. 15-06. | —=— z AKUSZERRA 

NIA” Otręby Rasė miałkie przem. 5 ET ARUSZERKA © | M. В : i BREWRZENIAWESANSOCJ sj i 
„stand. E * 0 WĘGIEŁ kamienny Górnośląski, K O KS, Marla rzezina 2) Tajemnice Entntv. czar wschodu, olśniewaiacn wystawa we wspaniałym filmie erotyczn „ żytnie przem stand, 16— 16,51 DRZEWO opałowe Laknerowa masaż leczniczy BELLA BEOWNA W roli głównej 3 

Paluszka =--> po cenach konkurencyjnych poleca 1 elektryzacja Conrad Veldt 
Wyka : aa nowootworzona firma chrześcijańska sa uj i Sa ul. p akiai 27 

6. = lo 7 wiecz. Е wierzyniec > m iso as E т Kazimierz Markiewicz sińskiego 5—18 rėc : POLSKIE KINO Dziś słynna na cały P © Ha R © gg i o nian and otóż i LŚ : WILNO, al. Zygmuntowska 24. — Tel. 25 3. 1 Ofisrnej (o' Sądr)| ŚWIATOWID świat nasta rodaczka r L SMIATOWIO I patos 
Len trzepany stand, Horo- 

dziej b. I sk, 21650 — = 
> Z stand. Mlory 

SPK 
ia kkpiy stand, Traby   Odjazd z „Wilna: 9,10; 16,10; 19.45. 

  

         
szczek, wągrów, p!e- 

  

     
ZGUBIONĄ 

      

      

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
  

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO   8) O przerwie i zaprzestaniu pre 

    

  

  

. щсу‹Ше!е filmowym p. t. 

Bogata wysława = Z 
Ceny zniżcna. 

Emocjonująca treść — 
Nad program: ATRAKCJE. 

5 „MAZUR“ 
Wspaniala gra artystów 

"Sala dobrze wentylowana 

: 
Dziś. Wspaniały 

w. » weta PL * KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA. ZAWSZE OGNISKO | film egeotyczny, Zew dzikich 
k, 303.10 = = & „Trader Horn*. Większy od ateina p. t 

Kądziel Horodziejska b. | OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM * W rolach głównych: Brawurowy NORACH BEERY i piękna DOROTHY SHORT > sk. 216.50 ‘а — Nad program UROZMAICONE DODATKI. „Pocz. seansów o 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 
Targaniec mocz. asort, 70/30 

  

      

             

   

CENY OGŁOSZEŃ; Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gu., w tekście 60 gr, 
ta tekstem 30 fe kronika redakc, | ALE gr. za wiersz jednoszp, 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogło» 
szef w tekście 5-clo tamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń | rue 
brykę „nadesłane* reńakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega e prawo 
PL terminu. druku ogłoszeń 1 nie prz prayjinuje zastrzeżeń « 

; "szenia są przyjmowane w. godz. 16.30 1 17. — p 

REDAKCJA I ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.812 

Ceatrala — Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4.. 
Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tel. 99—=czynna od godz, 9.30—15,30 
Drokarnia' tel, 3-40,  Redakcjz rękopisów nie zwraca, 

QGddziały: Nowogródek, uł. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 в : 

Barańowicze, ul, Narutowicza 70 

Prześstawiciele: Kleck, *Nleśwież, Słonim, 

Szczuczyn. Stołpce, Wałożyn, Wilejka. 

"CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—8 zł., z8 gra. 

nicą 6 zł. £ odbiorem w administracji zł.2.50, 
na wsi, w miejscowościach, gdzie nie LU 

arzędo „pocztowego ani agencji zł. 260. 

      

      

Wydawnictwo: „Kurjer Wileński" Sp. z 0:-0, -Diūuk, „ćnicz*, Wilno, uJ,'Bišk, Banduiskiego 4, tel 9440 = 500 Redaktor odp. Zygmunt Babicz e


