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„NIPPON— 
wódz narodów Azji” 
Przed decydującą rozgrywką chińsko-japońską 

Roawój wypadków na  Dalekim 

Wschodaie wydaje się w sposób og į 

romny wskazywać, że ostatni kon- | 

flikt chtńsko-japoński w Chinach pół | 

nocnych tym razem może doprowa- 

dzić do wojny pomiędzy Tokio a Nan 

kinem. Żadna bowiem ze stron, jak 

dotąd, nie wykazuje zbytniej skłon* 

ności do pokojowego i kompromiso- 

wego załatwienia jncydentu, powsta- 

łego w Lukucziao. 

Przeciwnie. Z posunięć rządu to- 

kijskiega oraz dowództwa , anmii 

kwańłuńskiej można wnioskować, że 

Nippon chce wykorzystać ostatni kon 

flikt dła dalszego wzmocnienia swych 

vpływów w Chinach ; przyśpieszenia 

realizacji swych koncepcyj zabor= 

czych, zmierzających do całkowitego 

opanowania pięciu prowincyj Chin 

północnych. 

Powyższe dążenia wojskowych kół 

japońskich nie są nowe. Zgodnie bo- 

wiem z tezą japońskich sfer militar* 

nych: „Nippon — to wódz narodów 
Azji", Japończycy natychmiast po 

podboju Mandżurii rozpoczęli akcję, 

zmierzającą do oderwania od republi 

ki chińskiej, następujących pięciu 

prowincyj Chin północnych: Hopei 

Czaharu, Sujanu, Szantungu i Szansi. 

Wszystkie te prowincje miałyby two- 

rzyć jednolitą jednostkę polityczną, 

związaną ścisłymi więzami z Mandżu 

rią į Japonią. 

Plan ten opracowany przez męża 

zaufania armii kwantuńskiej pułkow 

nika Doihora miał być zrealizowany 

jeszcze w r. 1985. Na skutek jednak 
dość siłnego oporu narodu chińskie- 

go, wojskowe sfery japońskie były 

zmuszone narazie zrezygnować 7 ге- 

alizacji planu płk. Doihora i ograni- 

czyć się do ugruntowania swych   

Ear, w formie ogłoszenia ich autono- 

mii pod kierownictwem oddanych so 

bie Chińczyków ; wyeliminowania 

wpływów rządu nankińskiego. 

Taki stan rzeczy trwał do chwili 

obecnej, Ruch jednak  antyjaponski, 

kióry w czerwcu r. b. doprowadził do 

powstania antyjapońskiego w pro- 

wincji Czahar, wyraźnie wskazywał 

Jepończykom, że ich wpływy w Chi- 

nach północnych są oparte na bar* 

dzo kruchych podstawach. To, właś- 

nie zmusiło przedstawicieli Tokio w 

Chinach północnych do przedsięwzię 

cia odpowiednich kroków w celu za- 
hamowania postępów akcji antyja- 

"poūskiej oraz podjęcia na nowo pró 

by całkowiiego opanowania całych 

Chin północnych, wyrwania ich z pod 
wpływów rządu nankińskiego oraz 
ścisłego połączenia z Mandżurią i Ja- 
ponią. 

Zarówno źródła nankińskie jak i 

angielskie w sposób wyraźny stwier- 

dzają, że incydent w Lukucziao był 

świadomie sprowokowany przez sta- 
cjonujące tam wojska japońskie w 
celu stworzenia pretekstu dla dalsze- 
go podboju Chin północnych. Tym 
właśnie Namkin i Lomdyn tłumaczą 
nieustępliwość Japończyków oraz 
niechęć do kompromisowego  załałe 
wienia ostatniego konfliktu. W związ 
ku z tym prowadzone przez Japoń- 

czyków pertraktacje z lokalnymi 

władzami chińskimi z jednoczesnym 

niedopuszczeniem do tych pertrakta- 

cyj rządu nankińskiego prasa nankiń 
ska tłumaczy, jako chęć ze strony 

japońskiej wygrania na czasie, który 

jest niezbędny dla otrzymania posił- 

ków z Tokio, Korei i Mandżurii, aby 

następnie w sposób zdecydowany i 

otwarty rozpocząć podbój Chin pół- 

wpływów w prowincjach Hopei i Cza | nocnych. 

  

  

Czy istotnie Tokio przystąpi w 

chwiti obecnej do realizacji tezy ja- 
peńskich sfer militarnych — trudno 
nerazie przewidzieć. Nie ulega jedalk 
wątpliwości, że plany osiągnięcia wo 
dzostwa Nipponu nad narodam; Azji 

nie dadzą się tym razem tak łatwo 

zrealizować, jak to sobie wyobrażały 

wojskowe sfery japońskie. Postawa 

bowiem rządu nankińskiego, wyraź- 

rie wskazuje, że Republika Chińska 

jest gotowa bronić swej niepodległo- 

ści przed agresją japońską wszystki- 

m siłami. Żądania, które napływają 

do Nankinu z poszczególnych pro- 

winceyj Chin, świadczą, że naród chiń 

ski, ma dość poniewierki i poniżenia 

wynikającego z agresji japońskiej, 

„Wojna z Japonią* — jest hasłem 

prawie całych Chin, budzących się do 

samodzielnego życia. Wydaje się że 

tym wojownieczym nastrojom naroda 

chińskiego coraz bardziej ulega rów= 
nież i marsz. Czang Kai Šzek. I je. 

żeli na Toklo i Nankin nie wywrą 

odpowiedniego wpływu, Stany Zjed- 

noczone, Anglia i inne zainteresowa- 

ne mocarstwa w celu pokojowego za 

łatwienia osłatniego konfliktu, to kto 

wie, czy w najbliższych dniach nie bę 

dziemy świadkami wojny japońsko- 

chińskiej. Zet. 

t 
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wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

W 20-tą rocznicę 
aresztowania Józefa Piłsudskiego 
WARSZAWA (Pat), W roku bieżą- 

cym mija 20-fa rocznica aresztowania i 
wywiezienia do twierdzy magdeburskiej 
Józeła Piłsudskiego. Polskie radio wspom 
nieniom tym z życia pierwszego Marszał 
ka Polski poświęca dwie audycje. 

Dnia 21 M o godz, 16. = AO 

„na ten temat wygłosi dyr. Piotr Górecki. 
Dnia 22 lipiec przed mikrofonem Warsza 
wy 2 zabierze głos o godz. 23.000 p. Jan 
Witkowski, który w reporłażu swym p. t. 
„Józef Piłsudski w Magdeburgu” opowie 
o pamiątkach, jakie do tej pory zostały 
po Józefie PDB w WOE 

  

Od dziś samołoty przestaną poszukiwać | 
° — miss Earhart 

HONOLULU (Pat). Władze marynarki 
oświadczyły — po 4-roktotnym przelocie 
60 samolotów przestrzeni 2000 mil kw. — 
że poszukiwania za Amelią Earhart zo- 
staną w sobotę jako beznadziejne zanie 
chane. 

z lotniskowca „Lexington” czyniły wczo 
raj cały dzień poszukiwania aparatu A- 
melli Earhart, niestety bezskufecznie. 

Prawdopodobnie w sobotę „Lexing- 
ton" będzie musiał zaniechać dalszych 
poszukwań a to z powodu wyczerpania 

SAN FRANCISCO [Paf). 42 samoloty | się paliwa. 

Dwa loty przez Atlantyk 
Jeden w 12 godzin, a drugi w 16 

LONDYN |Patj. Wodnosamołot „Ca: LONDYN (Pat). Wodnosamolot „Clip 
ledonia" wylądował o gódz. 10 min. 32 | per" wylądował w Botwood o godz. 11 
w Foynes w irlandii po przebyciu Atłan | min. 49 po 16 godz. I 24 min. lofu przez 
fyku w 12 godz. i 7 min. Atlantyk. 

Małżonek następczyni tronu holenderskiego 
gościł znowu w Polsce 

WOLSZTYN (Pat). Korespondent Pał. 
donosi: Dziś przyjechał do Polski na kil 
kugodzinny prywatny pobyt ks, Bernard 
von Biesterield, małżonek następczyni 
tronu holenderskiego ks. Julianny. 

ską w Kopanicy i udał się prywatnie do 
majętności Kołowo celem odwiedzenia 
tam p. p. Kurnałowskich. Na granicy po | 
wiłał księcia Józef Mielżyński. Wieczorem 
ks. Bernard odjechał do swego majątku 

zowie: gość przejechał granicę pol |- Rockenwalde (Wojnowo) * 

- Nowi ludzie — nowe nazwy miast 
MOSKWA (Pat]. Na mocy postanowie 

nia prezydium w Ciku masto Sulimow na 
Kaukazie północnym przemianowano na 
Jeżowo - Czerkiesk. 

  

Konile! ilniorw 

  

l IT 

W związku z tym zaznaczyć należy, 
że od pewnego czasu krążą pogłoski a 
aresztowaniu przewodniczącego rady ko 
art ud, A: WA RZE 

racją Kde 

    

iecz tylko za podstawę dyskusji 
LONDYN, (Pat). Dzisiejsze posie- 

dzenie komitetu nieinterwencji było 
jednym z najkrótszych. Obrady przed 
południowe trwały 40 minut, a obra- 
dy popołudniowe wraz z redagowa* 
niem komunikału niespełna godzinę.       

   

*V poczekiwenmiu zbawczego słaślki 

  
Uciekinierzy z Santander, w większości wypadków dzieci i kobiety 

okręłu, który zawiezie ich do Francji. 
czekają na zalanym słońcem wybrzeżu - zbawczego -   

Przed południem po krótkim zagaje- 
nia przez łorda Plymoutha, który 
przedstawił o a projekt angiel 
ski, zabrał głos ambasador won Rib- 
bentropp oświadczając, że rząd nie- 
miecki uważa projekt za podsławę 
do dyskusji, w której toku zgłosi Sze- 
reg poprawek i i zmian. 

Również ambasador Grandi Wyra- 
ził zgodę na traktowanie projektu, ja 
ko podstawy do dyskusji, popierając 
propozycję niemiecką « przekazania 
projektu podkomitetowi. 

Następnie dekłaracje, popierające 
projekt. brytyjski ziożyli kolejno 
przedslawicie!te Norwegii, Polski, Gre 
cji, Czechosłowacji, Turcji, Jugosła- 
wi, Danii, Finlandii, Szwecji i Irlan- 

dii, 
AMBASAROR RACZYNSKI, 

oświadczając, że rząd polski jaknajgo 
ręcej popiera wypracowany przez W. 
Brytanię projekt kompromisowy, za- 
znaczył, że €9 do techniki wykonania 
propozycji wycofania ochotników, 

  

Polska ma pewne zastrzeżenia, które | 
„przedstawi w toku dyskusji nad tą 
częścią projektu brytyjskiego. 

DEKLARACJA 
AMB. FRANCUSKIEGO 

nastąpiła dopiero popołudniu, a to ze 
względu na to, że amb. Corbin oczeki 
wał instrukcji swego rządu ohradują 
cego w tej sprawie w godzinach ran- 
nych w Paryżu. 

Deklaracja. francuska wyrażała 
również zasadnicze poparcie dla pro” 
jektu brytyjskiego i gotowość uzna- 
nia go za podstawę do dyskusji, ale 
rząd franeuski stwierdza, że nie wi- 
dzi ze swej strony możności przystą- 
pienia do dyskusji nad sprawą przy- 
znania stronom praw komba/antów 
dopóki sprawa wycofania ochelni- 
ków nie będzie pozytywnie  załat- 
wiona. 

cze zmiany mogłyby za sobą pociąg= 

  

DELEGAT SOWIECKI MAJSKI 
złożył analogiczną deklarację. 

Delegat portugalski, popierając 
„projekt brytyjski oświadczył w imic- | 
niu swego rządu gotowość wznowie- 
nia w każdej chwili kontroli między- 
narodowej, sprawowanej przez Aagli- 
ków na granicy porlugalsko z hisz- 
pańskiej, gdy tylko wznowiona bę- 
Gzie kontrola międzynarodowa na 
granicy francusko-hiszpańskiej, oraz 
zniesiona zostanie kontrola wód hi-- 
szpańskich przez patrolowanie flot 
na morzu. 

Lord Plymouth zamykając obra- 
dy i stwierdzając, że w myś! życzeń 
komitetu zwoła we wtorek posiedze- 
nie podkomitetu dla wszczęcia szcze- | 
gółowej dyskusji nad planem pod- 
kreślił, że W. Brytania uważa pro | 
jekt swój za całość, z której zasadni- | 
cze i isłożne zmiany nie wydają się 
możliwe, z wyjatkiem poprawek nie 
dotyczących istoty projektu. Zasadni    

   

   

  

nąć jedynie upzdek całego płanu b 

tyjskiego. Aż 
Reasumując wynilė dzisiejzego 

posiedzenia slwierdzić należy, Ż 
chwilowo dzieki planowi brytyjskie. 
mu niewątpliwie nastąpiło odpręże- 
nie. Ponieważ plan brytyjski żest is- 
tatnie kompromisowy, odrzucenie go | 
nie będzie rzeczą łatwą albowiem z 
strona pow odująca załamanie się pla | 
nu obarczy się  edpowiedziałneścią, 

Dopiero po odbyciu sz 'czegółowej 
dyskusji w podkomitecie możliwe 
jest ponowne zwołanie pienarnego | 
pusiedzenia komitefu, bądź cełem ш- — 
dzielenia W. Brytanii pełnomocnictw | 
do wszczęcia rokowań z obu walezą- | 
eyvmi w Hisznanii stronami, co do re- 
alizowania projektu brytyjskiego, 
bądź ież eelem stwierdzenia niemożłł 
wości dojócia do porozumienia. 

| 
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Wojska chińskie zajęły Paoting-Fu 
100.066 żołnierzy japońskich płynie do Chin 

Japonia zapowiada częściową 
mobilizację 

TOKIO (Pai). Dzienniki donoszą, że ; ster wojny skrócił kurs w szkolach wojs 

PEKIN, (Pat). Wedle doniesień ze 
źródeł nieoficjalnych wejska rządu 
nankińskiego wkroczyły na teryto- 
rium prowincji Hopei i w sile kilku 
dywizyj zajęły m. Paohing Su około 
160 klm. na południowy zachód od 
Tientsinu. 

Wojska te otrzymały instrukcje, 

aby narazie nie posuwały się dalej w 
kierunku północnym. 

Wedle chińskich doniesień ofi- 
cjaluych pięć dywizyj japońskich w 
site ok. 120 tys. żołnierzy odpłynęły 
z Japonii do Chin północnych i na 
Koreę. Na okręt powołano pod broń 
rezerwistów japońskieh. 

Wojska chińskie 
posuwają się na północ 

Pesymistyczne przewidywania Japonii 
TOKIO, (Pat). Według oświadcze 

nia japońskiego ministra spr. zagr., 
sytuaeja w Chinach północnych zao- 
strzyła się w ciągu ostatnich dwuch 
dni do iego stopnia, że uregulowanie 
kanfliktu na drodze pokojowej wyda 
je się mało prawdopodobnym. 

Minister zaznaczył, że. Japonia 
pragnie przez szereg konfereneyj, 
Które radea ambasady japońskiej Ha- 
kada przeprowadza z rządem nankiń 
skim, pows/rzymać szalejąeą w Chi- 
nach agitację antyjavońską. Syfuacja 
militarna jednak udaremnia 1е per- 
trakżacie. 

Według ostatnich komunikatów 
janoūskiego ministerstwa wojny, w 
Chinach północnych odhywa się g0rą 

- czkówa mobilizacja wojsk chińskich, 
przy czym w dniu wzerajszym już 
przyszło 30 dywizyi skoncearowa-   nych ną groniev prowincii Szan Si. 

Główne silv chińskie posuwają się 

wzdłuż linii ko!ejowej Pexin—Han- 
kou i Pekin—Suian. 

Powolny przebieg rokowań w Ti- 
enisinie nad ostatecznym  załatwie- 
niem żałargu przypisać należy stano 
wisku rządu nankińskiego, które gra 
na zwłokę, aby zakończyć koncentra 
cję wojsk na północy. Nastroje prze- 
ciwjapońskie coraz wyraźniej wystę- 
pują wśród młodych oficerów 29 ar- 
nii chińskiej a zwłaszcza 37 dywizji, 
też która odpowiedzialna jest za star 
cie pod: Lukueziao. : 

Kampania przeciwjapońska roz: 
vija się również w wielkich portach. 

Burmistrz Tsingłan z polecenia rządu 
nankińskiego rozkazał oficerom szta 
bowym być w naso/owiu do wysłanie 

nia przeciw wojskom ianańskim i za 
nowiedział mobilizacię 20.000 woj- 
ska. Koneesia japońska w Hankou 
oioczonń jest przez 3.000 żołnierzy 
chińskich. 

Rokowania sztabów stron wojuiących 
TOKIO (Paij. Agencja Domel donosi, 

ie rokowania sztabów chińskiego I Japoń 
skiego trwają. 

Gen. Hehaimoto, szef sztabu wojsk 
japońskich w płn. Chinach odbył z dow. 
29 armii chińskiej gen. Czangczungiem 
rozmowę, podczas której zarządził, aby 
sztab chiński wykazał szczerą chęć wypeł 
nienia posfanowień rozejmu z dnia 1f 
b. m. Ч > 

PEKIN [Pat). Rokowania chińsko - Ja- 

pońskie w Tienfsinie foczą się w atmo- 
sferze napiętej. Według źródeł chińskich, 
Jajończycy wysunęli szeręg żądań, zmie 
rzających do zupełnego uniezależnienia 
8      

Pierwsze posiedzeni 

rady polifycznej Hopei i Czaharu od Nan 
kinu. Wyrażają fu obawę, iż żądania te 
przybiorą charakter uliimatum. 

KONFERENCJE CZANG KAI SZEKA. 

NANKIN [Pai]. W dniu dzisiejszym 
rozpoczęła się konłerencia szeregu chiń 
skich mężów stanu, najaktywniejszych po 
lifyków oraż przedstawicieli świata finan' 
sowego i kuliuralnego pod przewodnici 
wem marsz. Czang Kai Szeka. 

Konierencja zakóńczy się po czierech | 
posiedzeniach zamiast 
ośmiu. 

przewidzianych 

   

  

ministerstwo wojny zawiadomiło 1000 ofi 
cerów rezerwy, aby byli gofowi udać się 

| kowych tak, aby w końcu sierpnia można 
było mianować nowych 470 podporucz- 

do swych formacyj. Równocześnie mini * ników. 

Całe społeczeństwo Japonii 
jednomyślnie domaga się położenia Kresu 

zaiargu w Chinach Pia. 
TOKIO (Pat). Opinia publiczna stoj 

jednomyślnie po sironie rządu w obec- 
nym konflikcie chińsko - japońskim. Ta 
jednomyślność, łącząca armię z kołami fl 
nansowymi, parilami  politycznymł, pra- 
tą I w ogóle z całym narodem jest bez 
precedensu od czasu wojny rosyjsko » 
Japońskiej w r. 1904. 

Ludność Japonii, mimo ważkich decy 
zyj, powziętych przez rząd ubiegłej nie 
dzieli, zachowuje całkowity spokój I nie 
niepokoi się rozmiarami, jakie zatarg mo 
że przybrać. 

Działania wojskowe fufejsza opinia u 
waża raczej za ekspedycję kolonialną, a 
niżeli za prawdziwą wojnę. Rząd stara 
się dokładnie przedstawić ludności Istotę 
położenia obecnego i przygotować ją na 
wszelkie .ewenfualności. 

Minister spraw wewn. wydał okólnik 
do władz administracyjnych, polecający 
wezwać ok. 2 milionów członków orga 
nizacyj pafriotycznych do współdziałania 
w dziedzinie obrony lotniczej, ufrzyma- 
nia porządku i rozioczenia koniroli nad 
ważniejszymi objektami. Z podobnym a- 
peiem wystąpił prezes związku rezerwi-   

stów gen. Inuye do 3 milionów b. żoł 
nierzy. W apelu swym żąda on „przygo 
wania się do obrony drugiej linii, gdyż 
załarg w Chinach północnych musi być 
tozpałrywany z punkłu widzenia przezna 
czeń narodu, niezależnie od codziennych 
sytuacyj”. 

Wczoraj komunikat ministerstwa woj 
ny wydany w związku z wysłaniem chiń 
skich posiłków wojskowych obalił ostaf- 
nie- wahania w Japońskiej opinii publicz 
nej, która uznaje obecnie jednomyślnie 
potrzebę „położenia kresu kryzysowi w 
Chinach półr.ocnych”. 

Dziennik „Yumuri”, który jeszcze wczo 
raj podnosił straszne konsekwencje ewen 
fualnej wojny w Chinach, pisze dziś, że 
nie ma już prawie nadziej na pokojowe 
załatwienie sprawy. „Jeśli — dodaje pis 
mo — armia japońska wyda bliwę wojs 
kom chińskim, nie zafrzyma się ona, aż 

| po zupełnym zniszczeniu chińskich wojsk. 
Wojna w tym wypadku potrwa długo. Na 
drodze pokojowej, czy też przez wojnę 
— kończy pismo — Japonia musi defini 
fywnie uregulować swe porachunki z Chi 
nami“. 

Japonia nie dopuści ani do pośrednictwa 
ani do interwencji stron trzecich 

TOKIO (Patj. Agencja Domei zaprze 
cza pogłoskom 6 Inferwencji obcych mo 
carstw w sprawie północnych Chin. 

W kołach półurzędowych oświadcza 
ją, że rząd Japoński nie uzna pośrednict 
'wa ani inferwencji frzeciej sirony w za 
fargu, który zostanie zlikwidowany w spo 
sób przyjazny, jeśli tylko Chiny uszanają 
rozejm, zawarty dnia 11 bm. przez przed 
sławicieli sztabów wojsk japońskich I chiń 
skich: »- e i : 

e sejmu śląskiego | 
po wygaśnięciu konwencji genewskiej 

KATOWIEE, (Pat). Dziś o godz. 
10 rano odbyło się plenarne posiedze 
nie sejmu śląskiego. Na posiedzeniu 
obecni byli przedstawiciele „władz z 
p. wojewodą śląskim dr. Grażyńskim 
Ba czele. ‘ 

Otwierając posiedzenie marsz. sej 
mu śląskiego Karol Grzesik wsgłosił 
naśtenu jące przmiówienie: 

„Wysoki Sejmie. Dzisłejsze posiedze 
nie Sejmu śląskiego ma znaczenie histo 
ryczne, odbywa się bowiem jakó pierw- 
sze w zmienionych warunkach prawno - 
politycznych. Wczoraj, dnia t5 lipca wy 
gasła konwencja genewska, co pociągnie 
za sobą grunfowną zm!lanę w ustawodaw 
stwie Śląska j wywrze swój wplyw na psy 
chikę pewnej części społeczeństwa w fej 
prówincji. = 

Zarówno społeczeństwo iak i Sejm 
śląski żegnają tę umowę międzynarodo 
wą z ulgą. 

Przy fej sposobności pragnę sprosio- 

wać pewien fałsz w pojęciu prawnym w 
stosunku konwencji genewskiej do auto 
nomii ėląskiej. Konwencja genewska ja- 
ko umowa międzynarodowa nie ma nic 
wspólnego z aufonomią Śląska, opartą na 
usiawie Sejmu R. P. z dnia 45 lipca 1920 ' 
roku. Z upływem konwencji genewskiej 

aufonomia śląska zostaje nienaruszona. 
Zagadnienie aufonomii jest naszą spra ; 
wą czysto wewnętrzną, którą będziemy za ' 
łatwiać zawsze zgodnie z inieresem naro 

dowym i państwowym”. 

Po przemówieniu marszałka, któ- 

  

    re izba przyjęła hbucznymj oklaskami 

przystąpiono do obrad. Po referatach 
posłów przyjęto kilka projektów us- 
taw. W końcu posiedzenia uchwalo- 
no w drugim i trzecim czytaniu pro 
jekt ustawy o języku urzędowym 
władz i urzędów: administracyjnych 
w „woj. śląskim. Usław% przewiduje, 
7› na obszarze woj. śląskicgo języ= 

kiem urzędowym wszelkich władz, sa 
morządu oraz sądów administracy j- 
nych jest język polski, o il. bieg tego 
wymaga, wo!'no posługiwać się po- 
mioeniczo w służbie zewnętrznej ję- 
zykiem niemieckim za zezwoleniem 
wojewody lub odnośnych władz. Na 
tym marszałek. zamknał posiedzenie. 

Gibraltar otoczony niemieckimi działami - 
LONDYN (Pat|. Korespondent „Daily 

Herald" donosi z Gibraliaru, że posiad 
łości brytyjskie ofoczone są obecnie for 
fyfikacjami, zbudowanymi przez rzeczo- 
znawców niemieckich na teryforium hisz 
pańskim. : 

Korespondent zapewnia, że większość 
armat pochodzi z Niemiec. Zosłały one 
przywiezione przez pancernik „Deut- 
schłand'' 22 lutego i przez pancernik „Ad 
miral von Scheer' 20 marca. 

| Dwie baterie zostały ustawione w od 
ległości pół mili od Algeciras. Jedna z 

tych baterii ma działa 16-calowe, druga 
14-calowe. Tuż za baterią 16-calową znaj 
duje się Inna bateria tych dział oraz dzia 
la przeciwloiniczxe, Ponadio umieszczono 
kilka bateryj w Punta Carnero. 

Fortyfikacje ciągną się od Punfa Car 
nero do Tarifa. W San Roue znajduje się 
5 mniejszych bateryj. 

Kazała się spalić żywcem 
ze zwłokami męża 

BOMBAJ (Pat), Dzienniki donoszą, iż 
w jednej ze wsi w środkowych Indiach 

wydarzył się wypadek spalenia żywcem 
na slosie wdowy wraz ze zwłokami mę 
ża. 

Kobieta przybrana w żółte szały ro- 
zerwała naszyjnik i weszła ze śpiewem 

     
  

  

Szpital położniczy płonie w Warszawie 
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz. 24.30 

wybuchł groźny pożar w szpiłału położni | 
czym pod wezwaniem Św. Zofii przy ul. ! 
Karowej 2. | 

Pożar powsłał na sirychu w oficynie ; 
szpifała, przenosząc się szybko na głów ! 
ny pawilon. W ciągu kilku minui po wy | 
buchu pożaru przybyły na zagrożone miej ; 
sce wszystkie oddziały warszawskiej stra 
ży ogniowej I przystąpiły niezwłocznie 
de akcji. Ogień z błyskawiczną szybkoś 

cią przerzuca! się na coraz fo nowe fere 

ny szpifalne. W chwili pożaru. nie było w 
płonącym szpitalu chorych z powodu 
przeprowadzonego remoniu. Na wybrze- 
iu Kościuszkowskim zgromadziły się licz 
ne fłumy. Straż pożarna usiłuje zlokalizo 
wać ogień. Przyczyna pożaru narazie nie 
jest ustałoną, prawdopodobnie ogień za 
prószono podczas prac remoniowych. W 

chwili obecnej (godz. 22.30] pożar. trwa, 
ofiar w ludziach niema.   

na palący się słos, gdzie znajdowały się 
zwłoki męża. Krzyk ofiary zosłał zagłu- 

szony przez dźwięk cymbałów i trąb. Po 
wygaśnięciu ógnia bramini zebrali po- 
piół i rzucili go do rzeki. 

Dawny zwyczaj palenia na słosje do- 
browolnie lub przymusowo żywcem ko- 
biet ze zwłokami męża lepiony jest 
przez władze brytyjskie.   

CHIŃCZYCY WYJAŚNIAJĄ. 
LONDYN, (Pat). Ambasador Chin 

w Lendynie Go Tai Tsi złożył na ręce 
min. Edena memoriał, wyjaśniający 
okoliczności konfliktu chińske-japoń 
skiego. 

Memoriał ten został złożony wszy 
stkim sygnatariuszom paktu dziewię| 
ciu moearstw z wyjątkiem Japonii. 
(A więc miedzy jnnymi Anglii, Fran- 
eii £ St, Zjedn.). 

  

Przesileniegabinetowe 
Ww Czechosłowacji 

PRAGA (Pat), Dziś o godz. 7 wieczo 
rem rząd premiera Hodzy po krótkim po 
siedzeniu rady minstrów postanowił po 

dać się do dymisji. Decyżję tę posiano- 
wiono. przesłać bezzwłocznie prez. Bene 

szowi, który spędza poza Pragą urlop wy 

poczynkowy. 

Dzienniki żydowskie 
likw dulą się w Kawnie 

KRÓLEWIEC (Pat). Donoszą z Kowna: 
Dwa kowieńskie dzienniki żydowskie „Mo 
ment“ į „Frimorgen“ przesłały wycho- 
dzić. Powodem są frudności finansowe, 
w jakle oba te dzłenniki popadły. 

Rozpadł się sutobus 
° z 90 dziećmi 

KROLEWIEC (Patj. Z Kowna donoszą: 
W okolicach Uciany na Litwie wydarzyła 
się katastrofa autobusowa, której ofiarą 
padło 28 dzieci. 

Z auiobusu ciężarowego, wiozącego 
około 90 dzieci oderwała się boczna prze 
groda i prawie wszystkie dzieci wypad 
ły na ziemię. Wiele dzieci polamało so 
bie ręce i nogi, reszta odniosła inne cięż 
kie obrażenia. 

28 dzieci odwieziono do szpitala, 

Wylosowane bony 
furdus'u inwestycć. 
WARSZAWA (Pai), Urząd Długów 

Pańsiwa komunikuje, że w dn. t6 lipca 
1937 r. wylosowane zostały do umorze- 
nia bony funduszu inwesłycyjnego ozna 
czone Nr. Nr. 139, 989, 2516, 10464, 
28131, 31795, 38849, 

hitlerowcy obawiają się odgrywania 
żydów na Niemcach w Palestynie 

BERLIN (Pat). W kołach narodowo - 
socjalistycznych Berlina  komenłują ze 
zdziwieniem niekłóre posłanowienia an 

gielskiego planu podziału Palestyny. 
Podkreślają łu mędzy innymi, że wed 

ług planu angielskiego znaczna część o 
siedli niemieckich w Palestynie znalazła 

by się w obrębie państwa żydowskiego, 

skutkiem czego Niemcy palestyńscy zdaw 
na w łym kraju osiadli, znaleźliby się w 
niebezpiecznym położeniu. Wynika z te 
go, jak oświadczają koła narodowo — 
socjalistyczne, że angielski plan podzia 
łu Palestyny wymaga bacznej uwagi ze 
strony Niemiec, , miožai 

  
|   

fa obeogwcz, 1OIMOTMA TOD 
6 . Аёим%паэиі 
        

W roczn ce šmiarci 
ven. Oriirz-Dreszerą 
W dniu 16 lipca minął rok od 

trogicznej chwili, gdy śmierć zabrała 
z szeregów ludzi walczących o wielką 
Polskę na morzach świata — Prezesa 
Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. G. 
Orlicz-Dresze; 

Zgasło Jego życie pozostał jed- 
nak trwały rezultat jego fanatycz- 
nych poczynań, tak w zakresie roz* 
woju spraw morskich, jak w dziedzi 
nie uświadomienia o Konieczności 
ekspansji w kierunku zdobycia ob- 
szarów kolonialnych. 

Jako rezultat Jego pracy pozosta- 
ły również liczne szereg; Ligi Mor- 

skiej i Kolonialnej, które on ożywił 
entuzjazmem działania, spoił wspól- 
14 ideą nieustannej pracy dła spraw 
morza i kolonij. 

Komitet Uczezenia š. p. Gen. B 
Orlicz-Dreszera przystąpił do zbiera- 
nia ofiar, które powoliłyby stworzyć 
trwałe oznaki powszechnej pamięci 
o wielkim pionierze sprawy morskiej 
i kolonialnej. : 

Z pieniędzy zebranych na ten ce? 
Komitet Vczcze przystąpił już do 

projeklu budowy grobowea na Oksy 
wia. W tym celu ropisanv już został 

konkurs. 
Poza tym wydana zostanie mono- 

grafia Generala Orliez-Dreszera. ufun 

dewane bedą stvpendią iego imienia. 

Lecz z dowodów namiasi © tym Rv 
cerzu Odrodzonej Polski — o nie- 

sfimdyonym fanafvkn .nraw marza i 

kelonii. te beda niewalnkwie na'har- 

  

  

  

    

    

     

  

dziej trwałe. które wyra się hedą 
stałą i pieust: ą — dla zrea- 
Fzawsanio t'eeh jdeałów. o kfóro w spo 

<óh żywiołowy walezvł — s'awem ła 
ć bedzie treść wszystko, co pos 

pala 

  

Jego słów: 

, W.WARSZAWIE.. p 
WARSZAWA, (Pat). Bziść w. pierw- 

szą rocznicę: tragicznegózgonn Ś. p. 
Gefiz- Gustawa „Orlież. Dreszega; in- 
spęktora armii, pierwszego imspeklo- 

  

„ra obróny powietrznej państwa preze 

sa Zarządu Głównego Ligi Morskiej 

i Kolonialnej zostało odprawione w 

kościele garnizonowym uroczyste na 

bożeństwo żałobne za spokój duszy 

Zmarłego. ) 

Na nabożeństwe poza rodziną: obec- 

n: byli marszałek senatu A!. Prystor, 

wicemarszałek sejmu Т. Schaetze!, 

minister spraw wojskowych gen. dyw 

T. Kasprzycki, wiceminister J. Pia- 

secki, szef gabinelu Pana Prezydenta 

B. P. gen. Schally, dyr. prolokuła dy 

plomatycznego M. S. Z min. Romer, 

generalicja, wyżsi owi; delega- 

cje oficerów garnizonu warszawskie” 

go, władze i członkowie Ligi Morskiej 

; Kolonialnej, przedstawiciele komite 

tu uczczenia śp. Gen. Orticz Dreszera, 

poczty sztandarowe + MEK. Zi 

jaciele į znajomi Zmarłego. 

W GDYNI - 

GDYNIA (Pai). Dziś w pierwszą rocz 

nicę tragicznej śmierci ś. p. generała Gu 

sława Orlicz = Dreszera prezesa zarządu 

*. jnspekłara obrony po- 

wietrznej państwa, odbylo się rano. w 

kościele Najświętszej Penny Marii nabo 

żeństwo żałobne, na którym obecni byli 

wdowa po ś. p. generale Flwira Dresze 

rowa, brał płk. Dreszer, delegat GISZ. 

przedstawiciele miejscowych władz cywil 

nych i wojskowych i inni. 

Po nabożeństwie rodzina 5. p. gene 

rała, przedstawiciele władz i delegacje 

udałi się aufobusami na grób ś. p. gene 

rała na Oksywiu „gdzie złożone zostały 

wieńce i kwiaty od rodziny, GISZ'U, ko 

miłełu uczczenia ś. p. generała, LMIK., o 

raz pułku ułanów bydgoskich. Nasiępnie 

składały wieńce i wiązanki kwiałów dele 

gacje różnych organizacyj oraz poszcze 

gólne osoby. Po skończonej uroczystoś 

ci cała mogiła Ś. p. generała Orlicz-Dre 

szera przykryła była kwiatami, 

GREY TEST
 KN ZCORÓRAS SOWA 

Premie P.K.0. 
Dnia 15 lipca 1937 roku odbyło się 

w Centrali P. K. O. w Warszawie 45-te 
z rzędu losowanie książeczek na premio- 
wane wkłady oszczędnościowe Serii |-ej. 

      

Po zł 1,000 — otrzymają właściciele 

następujących książeczek: 
8,953 32,962 _ 38,303 

12,093 _ 33,786 _ 40,651 
22,081 35,329 _ 41,823 
23,476 35,467 43,337 

26,112 
Książeczka premiowana Serii |-ej, wy- 

losowana 15.1. b. r, a niezrealizowanat 
Nr 30,599



  

   

  

     

        

   

  

   

   

        

m „KURJER WILENSKI“ 17.VII 1937. 3 

i ч Suttan Marokka w Paryžu 

Likwidacja konfliktu wawelskiego Odbędzie się jednak, czy nie? władz kościelnych nie jest inne. 
spotkała się ze szczerym powszech- : : 
nym odrachem zadowolenia wśród „ABC“ przypuszeza: „Gazeta Polska“ tak tę sprawę | 
społeczeństwa polskiego. Oczywiście, wyjaśnia: 
dia tych, a mieli aa z że zdaje się nie ulegać wątpliwości, W: liecra?dorgćzonymi Bimibrożść i 
konfliki ten będzie zarzewiem walki że specjalna sesja Izb ustawodawczych dentowi ь ы Ё Х: у.‘ bisk A 
Państwa i Kościoła, stanowcze i anu w sprawie wawelskiej będzie ograni- Ras: Rud W BZ 
toryt iwa stwi srdzenie, że „Pan Pre- czona do oświadczenia przedstawicie- pleha Al iż groby wawelskie są 

jął do — wiadomości la rządu o załatwieniu konfliktu bądź nie tylko sanctuarlum kościelnym, ale 

Metropolity” oraz że też nie odbędzie się wcale. ri 1 „pizybylkiėme GBIDdpMS) gardas 2a -ostaieraałe o I że wszelkie zmiany będą 

owaniem, roz „Goniec Warszawski” widzi 2 mo MOSIY być dokonywane jedynie „po 
аВО аНЕЙ На porozumieniu się ks. mefropolity kra- 

kowskiego z Panem Prezydentem 

Prasa warszawska bądź. zamiesz= Lb RE pm OE R sb RARE ННа 2 wniosku, ziožonego w kancelarii cy- Słowa te należy rozumieć jako 
cza komun*kat Pata o p T. ' „wiłnej, trudno przewidzieć. Są dwie uznanie grobów wawelskich za wspól- 
flikiu bez komenta = 2 WY” | ( możliwości: albo wycofanie wniosku ną własność Narodu i Kościoła i za- 
raża z tego stanu r RSW ZR przez osoby, które go podpisały, al- pewnienie, że na przyszłość biskupi 
podkreś'ając  jednocz = k bo teź zwołanie sesji nadzwyczajnej krakowscy nie będą samowolnie gro- 
ostateczneł Hkwidacii konfhktu. i złożenie na niej oświadczenia, że bami tymi rządzili. 

=. НЙ podstawy do sesji nie ma, gdyž spėr Tak Ee) < Re : 2 „Polška Zbroina“ pis zosłał załatwiony. Jeżeli chodzi o cof- ak więc po całym incydencie wa Zdjęcie nasze przedstawia sułłana Marokańskiego opuszczającego z honorami, 
List ks. mefropolitv krakowskiego, 

będacy powinnym hołdem obvwatela 
dla Pana Prezvdenta Rzplitei, jak rów 
nież ważne oświadczenie. iż zarówno 
grobu królawskie i wielkich meżów 
polskich. jak | trumna ś.p. Marszałka 

ióreła Piłsudskiego, spoczywalącte w 

podziemiach kafedry wawelskiej — 

sancfuarium kościelnym i 

narodowej chwały nie beda przeno- 

szene bez zgody Pana Prezydenta 

Rzpliiej — f. zw. zatarg wawelski osta 
tecznie likwidują. 

Toteż opinia publiczna z żywvm 

zadowoleniem przyjęła do wiadomo- 
źci fakf, źe ks. metropolita uczynił, co 
nałeżv, bv naprawić dla dobra Kočelo 
ła i Rzeczyposboliłel szkody, Iakie 

© wziasfały z dniem każdym w minio- 
nym, okresie ostatnich trzech tygodni. 

„Czas* apeluje: 

Rząd stanął na stanowisku, że spra: 
wa — jak-głosi komunikat — jest osta- 
iecznie załatwiona. Pragnęlibyśmy, by 

wszycy się do tego dostosowali, by 
nie powracali do rostrząsania wyda- 
zeń, które minęły, I by puścili w nie- 
pamięć wzajemne pretensje i żale. 
Sprawa winna być zamknięta dia 
wszystkich 

„Były błędy, nawet ciężkie. O tym 
wszyscy doskonale wiemy. Jednak 
nad biędami tymi nałeży dzisiaj 
przejść do porządku dziennego. Niech 
sprawa, gdzie w grę wchodzi kult dla 
pamięci Wielkiego Marszałka, nie 
stwarza nawet pozorów, że może być 
wyzyskana przez kogokolwiek jako 
okazja do polifycznych rozgrywek. 

„Kurjer Warszawski“, dając r6w- 
nicž wymz radošci, že sprawa została 
zakończoma, wypowiada szereg uwag 
krylycznych pod adresem tych, „któ 
rzy wynieśli zatarg wawelski na uli- 
cę“. 

Pozastaje jednak otwartą kwestia 
zwołania ciał parlamentarnych. Jak 
wiadomo, został złożony do kance- 
larii cywilnej Pana Prezydenta Rzpii- 
tej wniosek, zaopatrzony w przewi- 
dzianą usławowo liczbę podpisów 
posłów i senatorów o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej ciał parlamentarnych 
dia rozważenia wawe!skiego. konflik- 
iu ta : 

Pisma stwierdzają, że w związku 
z zakończeniem zatargu sesja parla- 
mentarma poświęcona tej sprawie sta- 
łaby się bezprzedmiotową. 

  

   

  

  

SZANGHAJ (X). 
  

przvbvikų- 

nięcie wniosku, do tej pory nie widać 
żadnej akcji w tym kierunku. Jest 
zresztą na nią i za wcześnie. 

Jednalk jest i trzecia możliwość. 

„Ekspres Poranny” 

Ks. mefropolifa Sapieha ošwlad- 
czył, że groby królewskie w katedrze 
wawelskiej były uważane „zawsze nie 
tylko za sanctuarium kościelne, ale j za 

przybytek narodowej chwały”. 
Dla uniknięcia w przyszłości mo- 

żliwości sporów, jest rzeczą konieczną, 
aby ten podwójny charakier katedry 
wawelskiej był zawartowany, 

pisze: 

Nie wydaje się jednak, by sprawa 
zawarowania podwójnego charakteru 
katedry wawelskiej wymagała aż 
wiążących decyzyj izb. Rzecz tą w 
opinii społeczeństwa nigdy nie budzi- 
ła wątpliwości, a list metropolity Sa- 
piehy stwierdza, że i stanowisko 
BREE. 

  
welskim pozostaje obecnie jedynie 
zagadnienie dalszego losu wniosku o 
zwołanie nadzwyczajnej sesji izb. 
Być może, że d: jeszcze sytuacja w 
tej sprawie wyjaśni się: ostatecznie 
Wieczorna prasa warszawska notuje 
pogłoskę, że „sesja wawelska“ zostą- 
nie zwołana jeszcze przed sesją śląc- 
ką. Możliwe. 

Na poniedziałek 19 bm., zostało 
zwołane w Seimie posiedz. krakow- 
skiej grupy regionalnej posłów i se- 
natorów, która pierwsza wystąpiła z 
inicjatywą zwołania nadzwyczajnej 
sesji parlamentarnej. Tegoż dnia ob- 
radować będzie klub dyskusyjny po* 
słów i senatorów b. uczestników walk 
o niepodległość, których podpisy wid 
nieją pod złożonym Panu Prezyden 
towi wnioskiem. Jest bardzo prawdo 
podcbne, że ze środowiska, które by* 
ło inicjatorem zwołania sesji, wyj- 
dzie również inicjatywa wycofania 
wniosku. 

    
      

  

Król Karol na wystawie światowej w Paryżu 

  

Zdjęcie nasze przedstawia moment zwie dzania przez króla Karola Il wraz z oło- 
czeniem pawilonu rumuńskiego na Wysławie Światowej.   

Miasto Pr zyszłosci 
Tego, kto przejrzy wyraźnie plan 

Szenghaju, zaintryguje zapewne je- 
den szczegół. Ulice rozehodzą się w 
voraz rzadszą sieć, by zgubić się w 
diogach, wiodących przez kraj, ale 
na północ od miasta, kidka. kilomet- 
rów od prostej, jakby pod linię wy- 
kreślonej granicy międzynarodowej 
koncesji, szosy, wiodące dg Srėdmies 
cia, jak naciągnięte struny zbiegają się 
w jeden punkt, a dokoła tak:utwo- 

rzenej gwiazdy rozwija się fragment 
prawidłowej sieci równych prostoką- 
tów, pięknie giętych elips. . Kolonia 
zamiejska? — Niezupełnie. To jądro 
przyszłego, wielkiego, chińskiego 
Szanghaju. 

W majowy, pogodny ranek wyr 
szedłem z mego ubogiego przedmicš- 
cia, spośród drewnianych bud, gdzie 

  

e każdej 'porze dnia klekocą tkaekie“   

  warsztaty gddie, / otwory w šių 
nach niskiego poddasza widać czyjeś 
nogi, naciskające miarowo pedały 
bez wytchnienia cały dzień, czy to 
będzie godzina siódma rano, jak w 
danym wypadku, czy jedenasta wie 
czór. Przedosławszy się przez całe 
miasto i przez przyległe chińskie 
przedmieście, skierowałem się ku 
owemu. nowemu chińskiemu dziełu, 

„Civie Center“ 

Uprawne poła, pszeniczne łany, 
wiejskie. zagrody przechodzą "bez 
wstępu w świat inny: wzorowe, ra- 
dosne miasto, które jakby zapominia 
ło o istnieniu Szanghaju wielkiego, 
tłocznego, skażonego przez życie. 
Szesa, którą przyszedłóm, dopada tu 
dwu in. prstych szós, i na skrzy- 
żowaniu tych dróg, jeszcze w polu, 
jak wycięty nożem, leży:placyk, wy- 

  

ku 

  

lany nieskazitelnym asfaltem, .ponad 
którym policjant ze swej wysokiej 
platformy zapała regulujące . rzadki 
ruch Światła. Asfalty rozbiegają się 
w siatkę, tnąc na poła rów. 

stół teren. Ghodników nie ma jeszcze, 
tyko kamienne brzegi wytyczają kie 
runk tych rzek gładkości. Pośród mło 
dych ogrodów, młode domy, proste, 
ładne, nowoczesne. A w niewielu 

   

punktach, równomiernie r0zrzueone- 
leżą publiczne gmachy, dkazy archi- 

    

  

toktonicznego ;s- łączące 
przej ść nowoczesnego rozplano 
wania z antykiem ciężkich brązo- 
wych odrzwi i balustrad; powiew da- 
lekiego Zachodu z dyskretnie zazna 
czonym chińskim deseniem, Szor 
kich. płaszczyzn kamieni, wykładaj 
cych ściany, nie tknął nie tylko ząb, 

ale jeszcze decli czasu, 
jakby dopiero ustawione: c 5 

. A,że nie znać tu chaosu, 
cego budowie, i całość, w 

tym stadium, w jakim obecnie się 
znajduje jakgdyby byla zakończona, 
więc te kamićnne pałace wznoszą swo 

  

   
   

  

   

  

y jak. 

„Fermenty w Str. Narad. 
w Pozra-iu 

Prasa poznańska donosi o fermenłach 
w poznańskich kołach Stronnictwa Naro- 
dowego. Na odbywających się obecnie 
zebraniach tych kół członkowie wysłępu- 
ją ostro przeciwko zarządowi okręgowe 
mu Sfronnictwa, przy czym parokrotnie 
doszło do bardzo ostrej wymiany zdań. 
Zebrania takie odbyły się już m. in. w 
dzielnicy łazarskiej, jeżyckiej, gėrczyn- 
skiej I wildeckiej. 

Prasa miejscowa zaznacza, że bojów- 
ki rozbijające te zebrania działają na 
rozkaz zwalczanego zarządu okręgowego 
Stronnictwa Narodowego, na którego cze 
le stol dr Wróbel. |... 

je lekkie linie beztrosko, jakby ten raj 
porządku i planowości, narzucony na 
ziełoną- szatę ziemi nie z wysiłkiem 
powstał, lecz.był dany ku wytchnie- 
Diu i radości. 

Zachodzę do biura, gdzie w atmos 
ferze akademickiej ikcntemplacji są- 
czy się z grafionów tusz na nowe 
piany, rozpięte na rysownicach. Przed 
stawiam się, i z młodym inżynierem 
stajemy przed mapą wietkiego mia- 

  

     
sia Szanghaju. — „Przed dzisięcioma 
daty — tłomaczy. mi mój nowy chiń- 
ski znajomy — powstały pierwsze 
władze. miejskie, * 
nad chińskimi - dzielnicami 
rozrzucaiiymi po obu stronach cudzo 
zieraskiej koncesji. Celem zjednoczo- 

jednoczące dozór 

  

   

  

nej nizacji było wlepszać istnieją 
te urządzenia, lecz nie budować no- 
wych. Przed 5-ma łaty * owstał 

  

    
zabudowane 

zedstawiały nieprzełamaną 
trudność dla regulacj, i rozwoju w 

  

  nowoczesną ca Powstał wówczas 
projekt secesji w zupełnie świeży le- 

  

  

miasta, 

  

przysługującymi głowom państw, pałac prezydenta republiki Lebruna, po śnia- 
daniu, wydanym na cześć sulłana. 

Polska Akad. Literatury 
liczyć będzie 21 członków 

i otrzymuje osobowość 
prawną 

W dn. 14 bm. ogłoszono urzędowa 

ustawę o Polskiej Akademii Literatury, 

nadającej tej instytucji osobowość praw- 

ną i podwyższającą ilość jej członków 

do 21. 

Usława stanowi poza łym, że Polska 

Akademia Literatury działa nadal na za- 

sadach, ustalonych rozporządzeniem Ra- 

dy Ministrów 

1933 r. 

z dnia 29-go września 

Ślub w rodzinie prezydenta Roosvelta 

  

Zdjęcie nasze przedstawia rodzinę prezydenta Roosevelfa, Słoją od swej do 
prawej: matka prezydenia Roosevelta, zięč, panį Roosevel!, prezydent Воозеем! 

1 obaj f:go synowie. 

ren, położony od miasta w kierunku 
ujścia rzeki Whangpoo i zbliżony 
do nowo zbudowanego portu. Zarząd 
miejski wyszedł z założenia, że naj- 
lepszym wskazaniem kie:anku dal- 
szej rozbudowy będzie, jeśli sam ulo 
kuje się w centrum nowej, przyszłej | 

icy i zmusi mieszkańców chiń- | 
skiego Szanghaju do odwiedzania się 
w nowej siedzibie. Pięć lat temu | 
wzniósł się ten pierwszy na planie | 
mały prostokącik, da'eko za mia- 
slem, wśród szczerego pola — to ma+ 
gistral. Do niego wybiegly z miasta 
te szosy proste. Dźwignęły się gma- | 
chy, przewidziane przez pięcioletni 
qłan, mie wszystkie wszakże, bo nie | 
starczyło środków. Tu się też pobu- | 
dowali pracownicy tutejszych insty= 

tucyj”. 

Na pytania odpowiada mi mój roz 
mówca: — „Kierownictwo robót jest| 

-znie chińskie. Wykształcenie 
ierowie ci pobierali w Chinach, 

w Anglii, w Ameryce. Środki budowy) 
są prawie wyłącznie własne. bo rząd 

nankiński bardzó* Aiūkle Biz 

      

   

    

    

    

    
   
    

       

   
  

Agi
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20 lat współczesnych dziejów 
Współczesne dzieje Pałestyny zapocząt: 

kowała deklaracja lorda Balfoura, wygłoszo- 

na w parlamencie angielskim 2 listopada 

1917 r. Deklaracja ta zapowiadała utworze- 

nie narodowej siedziby żydowskiej w Pale- 

slynie. Następnym ctapem współczesnych 

dz.ejów Palestyny było militarne opanowa- 

nic jęj przez armię angielską pod wodzą 

gen (obecnie marszałka) Allenby. 9 grudnia 

1917 r. Turcy oddali Jerozolimę wojskom an 
gielskim 14 lutego 1918 r. Francja wyraziła 

zgodę na oddanie mandatu nad Palestyną 
Wiel Brytanii, co później zostało zaapro 
bewane przez Ligę Narodów. 1 lipca 1920 r. 

skończył się mililarny zarząd w Palestynie, 

a rezpoczęły się rządy pierwszego wielkiego 

komisarza Palestyny, Herberta Samuela. We 

wrześniu tegoż roku rząd angielski wydał 

Fierwsze rozporządzenie jmigracyjne, okreś- 
lując cyfrę imigrantów na 16,500 w ciągu 

12 miesięcy. W związku z migracją żydow- 

ską rozpoczęły się w Palestynie w r. 1921 

          

pierwsze starcia pomiędzy Arabami a Ży- 
dami. W r. 1922 Churchill ogłosił memoriał, 
w którym wyjaśniał, że Belfour w swej dek- 
luracji, zapowiadającej utworzenie żydow- 
stiej narodowej siedziby w Palestynie, miał 

na myśli nie całą Palestynę, lecz tylko część 

jej W. latach od 1923—1926 imigracja ży- 
dowska do Palestyny wykazuje bardzo zna- 

czne wahania: w r. 1923 — 7421 imigrantów, 

w r. 1924 — 12,856, w r. 1925 — 33,801, w 

r. 1926 — 13,081. W sierpniu 1929 r. w całej 

Pa'estynie wybuchły krwawe starcia pomię- 

dzy Żydami a Arabami na tle nieporozu- 

mień © prawa do „Ściany Płaeczn*. Jednocześ 

nie rozpoczął się okres depresji gospodar- 

czej. Arabowie coraz nsiłniej domagają się 

ostatecznego rozwiązania kwestii palestyń- 

skiej, w której jednak rząd angielski nie 

Zamiast kary śmierci 
— dożywotnie więzienie 

Sąd Apełacyjny w Poznaniu rozpatry- 
wał sprawę dwóch bandytów, skazanych 
poprzednio w dwóch insłancjach na ka- 
rę śmierci: 17-krofnie karanego Włady- 
sława Frankiewicza j 5-kroinie karanego 
Klemensa Kctłowskiego, kłórzy w trakcie 
"przekradania się z łupem złodziejskim 
przez granicę polsko-gdańską zrani!li nie- 
bezpiecznie strażnika granicznego Tom- 
czaka. W wyniku kasacji Sąd Najwyższy 
uchylił wyrok i przekazał sprawę do po- 
nownego rozpałrzenia poznańskiemu Są 
dowi Apelacyjnemu, który zamienił kerę 
śmierci w słosunku do obu podsądnych 
na dożywofnie więzienie z ufrałą praw 
obywatelskich na zawsze. 

Skarb wygrał 
pół miliona złatych 
Główna wygrana w kwocie pół mil. 

złotych w ostatnim ciągnieniu Pożyczki 
inwestycyjnej przypadła Skarbowi Panst- 
wa. Okazuje się, że posiadaczem tej obli 
gacji był kupiec w Ta:jowie niejaki 
Schmucki, który na kilka dni przed ciąg- 

nieniem pożyczki obligację tę złożył w 
kasie tamtejszego urzędu skarbowego na 
zaspokojenie należności ra zaległe po- 
datki od nieruchomości. Tym samym więc 
wygrana fa przypadła Skarbowi Państwa. 

14-letnia uczenica 
s matką 
Józefa 5., 14-lefnia absolwentka 7-kla- 

sowej szkoły powszechnej, zosłała matką. 
„Aby sprawa nie nabrała rozgłosu, po 

ród odbył się w Stanisławowie, gdzie 
zgloszona dziecko pod fałszywym na- 

„ zwiskiem w tamtejszym urzędzie para- 
fialnym. 

Policja wykryła oszustwo i ustaliła, że 
ojciec dziecka zajmuje wysokie stanowi- 
sko w Kołomyi. 

    

nią fundusze. Podatek ściągany z sie- 
demnastu dystryktów wielkiego, chiń 
skiego Szanghaju jest podstawą tych 
prac. Osiedla ceudzoziemskie nie przy 
czyniają się do nich w niczym*. 

Reszię dnia spędzam na zwiedza- 
riu gmachów. W muzeum, na naj- 
wyższej galeryjce, skąd roztacza się 
widok na wszystkie strony miasta, 

‚ znajduję makietę, predstawiającą w 
miniaturze przyszłe oblicze miasta. 
Swobodną rękę znać w rzuceniu tych 
przestronnych, urbanistycznych pers 
pcktyw. Powietrza dość będzie leżało 
na domach i ogrodzch. Będą miały 
czym odetennąć szerokie aleje, zmie- 
rzające ku placowi, na którym wznie 
sie się pagoda, i skwery odświeżone 
powierzchnią wód, w które rozleje 
się kanał, tnący kompozycją na- 
wskos. Z okiep muzeum można wi- 
dzieć, które z projektowanych gma- 
chów stoją jaż w zielonym terenie. 
Magistrat, biłioteka, gimnazjum, in- 

_ Styłut lotniczy. laboratorium zdrowia 
-1 szpital miejski zajęły miejsca prze- 
znaczone im, na rozpostartej przede 

  

+ 

  

  

Palestyn 
podejmuje w tym okresie (1930—1933) osta- 
tecznego rozstrzygnięcia. Imigracja żydow- 
ska w latach od 1932 wykazuje stały wzrost, 
w r. 1932 — 9,553 imigrantów, w 1933 r. — 
30327, ® 19324 r. — 42,359, w 1935 r. — 
61 854, w 1936 (8 miesięcy) — 21,738. W ob- 
lczu wzrastającej imigracji żydowskiej (od 
83.790 w r. 1932 do 370.483 żydowskiej lud- 
ności w r. 1936) Arabowie na znak protestu 
ogłzszają powszechny strajk, wybuchają roz 
ruchy antyżydowskie. W czasie tych rozru- 

chów, które trwały od 15 kwietnia do 12 
października 1936 r., zostało zabitych około 
800 Arabów, 80 Żydów i 37 żołnierzy i po- 
kejantów angielskich. Po odwołaniu strajku 
przez Naczelny Komitet Arabski, Królewska 

Komisja angielska udaje się w listopadzie 
1936 r. do Palestyny. W wyniku tych slu- 
dićw komisji, zakończonych w styczniu r. b., 
cgłoszony został 8 b. m. plan podziału Pa- 
lestyny na trzy części: arabską, żydowską 

] i mandatową angielską. 

TNA UTENA TOORA ODW A ZRT TACOCE 

Sygnał ogniowy i Anglicy w Paryżu 
W parny wieczór lipcowy dwóch londyń- 

czyków zwiedzało międzynarodową wysta- 

wę paryską. Wraz z „amkn'ęciem bram wy- 

sławowych opuścili teren nadsekwański, ja- 

ko osłatni, dwaj londyńczycy. Kiedy wyszli, 

natrafił na deszcz, który zmusił ich do szu- 

kania taksówki. Jak na złość jednak, nie 

znaleźli żadnego dorożkarza. Nie mogąc po- 

hamować swej złości, udali się do najbliż- 

szego sygnału alarmowego straży ogniowej. 

Na miejsce alarmu zjechała kolumna straży 

pożarnej, wobec której usprawiedliwiali się 

zawsze pogodni i flegmatyczni mieszkańcy 
Albionu, że wolą jednakże skromną taksów- 

kę, niż 3 wozy zaopatrzone w węże i pom- 

py. Odpowiedź ta rozbroiła komendanta stra 

ży, kłóry postanowił nie dokonywać z niej 

użytku służbowego. Dowiedziała się o tym 

jednakże prasa paryska, która w kilka dni 

po tym pisała o swobodzie i liberaliźm'e, 
jaki panuje na ulicach Paryża. Nie omiesz- 

kano oczywiście przy tej okazji zamieścić 

zdjęcia obu młodych i zawsze radzących so- 

h'e synów Londynu. 

Duńska uczciwość 
Najuezciwszym krajem w Eulopie jest 

bezwątpienia Dania. Cnota rzetelności jest 

w nim tak wysoko postawiona, iż śmiało 

rzece można © maleńkiej Danii, że jedynym 

regulatorem życia jej mieszkańców nie jest 

prawo ani policjant, ale sumienie. 

Ostatnio na łamach „Daily Mail* jeden 

z turystów, który świeżo powrócił z podró- 

ży do państw skandynawskich, zamieszcza 

następującą anegdotkę: 

W ubiegłym roku pewien londyńczyk udał 

się do Kopenkhag Powracając z uroczego 

misstą na pokład słaiku żeglugowego zgubił 

jeden banknot duński. Przypomniał sobie, 

Transirańska 
Iran, który jeszcze do niedawna nie miał 

wcale kołci, otrzymał obecnie wielką arterię 

ko'ejową w postaci linii transirańskiej, łą- 

czącej morze Kaspijskie z zatoką Perską. 

Dwa pierwsze odcinki tej linii — północny, 

pomiędzy portem Kaspijskim, Bender Szah, 

a Szahi, długości '150 km. i południowy, z 

Salehabadu do portu w zatoce Perskiej, Ben- 

der Szahpur, długości 250 km. — eksploa- 

towane są od 1935 r. Trzeci odcinek, wykoń 

czony przed niedawnym czasem, łączy Szabi 

ze stolicą Iranu, Teheranem. Długość tego 

odcinek wynosi 30 km. Inauguracji jego do- 

konał uroczyście sam szach. Wykonanie od- 

ciaka Szahi--Teheran bylo nielada wyczy-   

  

że zguba ta miała miejsce w pobliżu kiosku, 
gdzie nabywał różne drobiazgi. Na powrót 

kyło jednak już za późno, gdyż za chwilę sta 

tek odpływał w dalszy rejs. 

Po roku, zakochany w pięknej stolicy 

duńskiej, turysta znów wylądował w porcie 

kopenhaskim. Pierwsze swoje kroki skiero- 
wał przed kiosk z pamiątkami i pocztówka- 

mi. Zdziwił się miepomiernie, kiedy zdala 

zanważył szeleszczący na wietrze banknot. 

Na banknocie leżał drobny biłon. Po prze- 
lzzeniu okazało się, że przybyła do pienią- 

dza i 3 i pół proc. jego wartości. Były to od- 

sciki zapłacone przez uczciwość dmiską.., 

linia kolejowa 
nem: na trasie tej trzeba było przekopać aż 

63 tuneli, z których jeden pod wzgórzem 

Guduk 2,112 m. wys.), ma długości 2,886 m. 

Da całkowitego wykończenia linii Morze Kas 

pijskie — Zatoka Perska brak je$zcze tylko 

odcinka centralnego, pomiędzy Teheranem i 

Szłęhabadem, częściowo już rozpoczętego. 

 URZEDOZROZSZKE 
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Ruda żelazna w K ośnieńskim 
Z Krosna (woj. lwowskiej donoszą: 

Przeprowadzone przez geologów poszu- 
kiwania na terenie gromady Gogłów da- 
ły rewelacyjne wyniki. Próbne wiercenia 
wykazały, że górne warstwy ziemi za- 
wierają rudę żelazną o zawartości 48 pct 

żelaza. Dałsze wiercenia poszukiwAwcze 
trwają. Pozytywny wynik poszukiwań miał 
by olbrzymie znaczenie dla rozwoju go- 

j spodarczego całego okręgu krośnień. 
| skiego. 

Zelwerowicz przeciw wytwórni filmowej 
Na wokandzie warszawskiego Sądu 

Pracy znalazł się proces artysty scenicz- 
nego Aleksandra Zelwerowicza przeciw- 
ko wytwórni filmowej „Sfinks” o hono- 
rarium za udział w niezrealizowanym fil- 
mie. Wytwórnia „Sfinks” zamierzała na- 
kręcić film oparły na „Ogniem i Mie- 
czem” i zaangażowała do roli Zagłoby 
Zelwerowicza, usłalając honorarium w wy 
sokości 5 tys. zł. Ariysta otrzymał jedynie 
zaliczkę 500 zł zaś wytwórnia w ogóle 
do realizacji filmu nie przystąpiła. Zelwe- 

rowicz wysłępił do Sądu Pracy o dopła- 
cenie reszty należności, wynikającej z 
umowy. Rzecznicy wytwórni filmowej 
sprzeciwiali się rozpoznawaniu sprawy 
przez Sąd Pracy, wywodząc, iż zawarta 
z Zelwerowiczem umowa nie-ma charak- 
teru umowy o pracę, a jesł ło umowa 
o dzieło. Sąd Pracy pomimo to uznał 
swoją kompetencję do rozpoznania spo- 
ru. Wytwórnia odwołaia się od tego po- 
stanowienia do Sądu Okręgowego. 

Katastrofalny wybuch prochu wywołany 
przez lexkomyślność 

Na polach koło wsi Grzybowo, pow. 
ciechanowskiego, syn właściciela folwar- 
ku Grzybowo, 18-lefni Jerzy Zawadzki, 
znalazł na polu łuskę od pocisku armaf- 
niego oraz sporych rozmiarów skrzynkę 
z prochem i cegiełkami dynamifu. Za- 
wadzki napełnił łuskę prochem, zaniósł 
do domu i połączył drułami z bałerią ra- 
diową. Nastąpił ogłuszający wybuch. W 
całym folwarku powylatywały szyby oraz 

Dobosz zazdrošn 
Z Kołomyi donoszą: Dobosz wiecznie 

żyć będzie w pamięci mieszkańców 
wierzchowiny huculskiej, a wiecznie żywa 
wieść 0 przeogromnych jego skarbach 
wciąż jeszcze podnieca wyobraźnię żąd- 
nych bogactw hucułów. 

Na tym fłe na terenie Żabia i Jasje- 
niowa górnego w sercu Huculszczyzny 
pojawiła się osłatnio uporczywa pogło- 
ska, że skarby doboszowe znajdują się 
w Senyci przywałone olbrzymią skałą, 
którą towarzysze Dobosza tam rzucili. 
Hucułów ogarnęła formałna gorączka zło 
fa, Pod wodzą słarego gazdy Iwana Gre- 
goraszczuka trwają od szeregu tygodni 
poszukiwania. Ludność kopie jamy wie- 
lometrowej głębokości: 

Ostatnio zawiadomiono policję w Ja 
sieniowe: górnym o zniknięciu 70-letnie- 
go hucuła Jurka Gąsieckiego, który jesz- 
cze 25 ub. m. wyruszył z domu również 
na poszukiwanie skarbu. Dalsze wiado- 
mości brzmiały, że widziano Gasieckiego 
w towarzystwie dwu hucułów w okolicach 
Sen Wyruszyła ekspedycja pod wo- 
dzą Óregoraszczuka, a dnia 2 bm. Gre- 

goraszczuk wraz z robołnikami stwierdzi- 

  

Tragedie narzeczeńskie 
Plotka zabiła dwoje ludzi — Tałemniczy dramat — W uścisku śmie: ci 

W Popielach k. Borysławia rozegrał 
się straszłiwy dramat dwojga młodych 
ludzi. 

20-lefnia Maria Modrycka, absolwent- 
ka seminarium, ostatnio nauczycielka pry 
watna, miała narzeczonego, 24-letniego 
Franciszka llkosza, z zawodu ogrodnika. 
W Popielicach zaczęła krążyć plotka, że 
między narzeczonymi istnieją zbyt bliskie 
stosunki. Przeczulona nauczyciełka tak 
bardzo się tym przejęła, że postanowiła 
rozsiać się z życiem. Zwierzyła się z tym 
narzeczonemu. llkosz nie tylko, że nie 
starał się odwieść jej od tego szalonego 
pomysłu, ale i sam również postanowił 
popełnić samobójstwo. likosz przyszedł 

mną miniaturze. Dalej widnieje spor 
towy ośrodek: imponujących rozmia 
rów stadion z kamienn. amfiteatrem, 
basen pływacki, kryta hala koszyków 
ki. Między wykończonymi kompleta- 
mi rosną tymczasem jak dawniej zbo 
ża. To pomieszanie jeszcze nie tknię- 
tej wiejskiej przyrody ; całkowicie 
wykończonych miejskich fragmen* 
tów przypomina mi Gdynię. 

Gdy idąc potem w słońcu, podno- 
szę wzrok podziwiając raz jeszcze wy 
praeowane formy architetury, za- 
pyluję sibie: ile też mogły kosztować 
takie w szarym kamieniu rzeźbienia. 
imitujące zacięcia na drewnianych 
głowicach belak w antycznych, drew 
nianych wiązaniach pod dachem. Nie 
znać tu ducna oszczędności. Nowoczes 

ny umiar powściągnął zbytek orna- 
mentu, ale nie zaniedbano niczego. 
aby osiągnąć estetyczny efekt. Ani 
jednej nudnej. nijakiei nłaszevzny nie 
ma w tych budowlach. Więc. gdy 
wspóminam ścisłe mińimum egzysten 
cii. rządzące w przedmieściu. 7 К- 
rego wyszedłem z rana, a za którego 

  

  

  

do narzeczonej, poderznął jej brzytwą 
gardło, a następnie odebrał sobie życie. 

* 4 

się fajemniczy dramaf pary narzeczonych. 
Pracownik Ubezpieczalni Społecznej 

25-letni Adam Piotrowicz w czasie sprze 
czki ze swą narzeczoną Heleną Domagal 
ską zadał jej trzy głębokie cięcia nożem 
w klatkę piersiową, po czym sam wbił 
sobie nóż w okolicę serca. 

Domagałska zmarła natychmiast. Stan 
zdrowia Piotrowicza jest groźny. Przyczy 
na dramafu nie jest znana. 

* 

Tragiczną śmiercią zginęło w nurtach 

| W Ostrowcu (woj. kieleckie] wydarzył 
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| to przedmieścia ubogi pieniądz te 
| wspaniałości pobudowano, ogarnia ją 
mnie wątpliwości, które wyłuszczam 
towaryszącemu mi inżynierowi: na 
kogo liczą władze miejskie, jako na 
przyszłych mieszkańców now. mia- 
sta? Niewąfpliwie magistrat nie za- 
twierdzi planów budowlanych, na ja 
kie może sobie powolić mieskaniec 
przedmieścia, chcący: tu osiąść. Po- 
ziom zapoczątkowany tutaj stwarza 

   
  

  

niebylejski cenzus majątkowy. Tylko 
uprzywilejowani zapewnią sobie 
wstęp do tej dzielnicy. Nie będzie ich 
chyba wiele. Najzamożniejsi Chińczy 
cy mieszkają w cudzoziemskich osied 
lach. Chińskie miasto jest bardzo gę- 
ste, ale przeciętnie bardo biedne. Czy 
koniec dźwigni, przy pomocy której 
czyjaś wo!a chce podnieść poziom 
chińskiego życia nie opiera się na bar 
kach tego, kto ma być podniesiony? 

— Te prace należy traktować jako 
inwestycje — odpowiada mój infor- 
malor — które powrócą wkłady. Ko- 
niee dźwigni opiera się o nowy port 
na rzece Whangpoo. Największe okrę 

  

  

    

Sanu koło Przemyśla dwoje młodych 
ludzi. 

W wiosce Szarzyn (pow. łańcucki) 
kąpała się w Sanie 18-lefnia Elžbieta 
Peitler, kióra nairafiwszy na glębię za- 
częła tonąć. 

Na ralunek pośpieszył 19-lefni Józef 
Sorgstein — jej narzeczony. Tonąca chwy 
ciła go za ręce, uniemożliwiając ratunek. 

Sorgsiein stoczył z fonącą dramatycz- 
ną walkę, usiłując uwolnić się, jednak 
bezskutecznie. Wkrótce oboje szamocąc 
się zniknęli pod wodą. 

Po trzech godzinach poszukiwań wy- 

dobyto zwłoki topiclców, splecione w 
śmiertelnym uścisku. 

  

ty morskie nie zachodzą do takiego 
Szanghaju z powodu zbyt płylkiego 
dna. Nowy port, właśnie wykończo- 
ny, będzie motorem przyszłej rozbu- 
dowy. Kapitał chiński interesuje się 
jego rozwojem. Te pola, które zbeże 
porasta, są już wykupione przez chiń 
skie handlowe spółki. 

> * * * 
/ я 

Та samą drogą wracam do stare- 
go Szanghaju, a ma wieczór jestem 
już znów pośród bud swego przedmie 
ścia, gdzie tkacki warsztat klokoce 
od świtu nie do zmroku, lecz do póź- 
na w noc, gdzie stolarz, tokarz, bed- 
narz, kółodziej, koszykarz. pracowni 
ce spędzała dzień wraz z całą rodziną 
i nieletnimi dziećmi. wprzężonymi do 
jarzma. gdzie wodowar przez calv 
dicń wlewa wrzątek do czajników i 
mósek z postnym ryżem za miedzia- 
ka, stanowiącego jedną trzecią cześć 
cenia i za drewienka stanowiące: je- 
szcze ułamek tego ułamka. Ci wszvs- 
cy zapwie nie ujrzą świateł wielkie» 

  

| drzwi wraz z futrynami. Mieszkanie, w 
| kłórym Zawadzki przeprowadzał do- 
świadczenia, zostało kompłetnie zniszczo 

i ne. Sam Zawadzki doznał poszarpania 
obu nóg, brzucha i klatki piersiowej. Ran 
nego w agonii przewieziono do szpitala 
powiatowego w Ciechanowie. 

W czasie wybuchu doznało również 
lekkich poparzeń kilka znajdujących się 

* м sąsiednich pokojach osób. 

ie strzeże skarbu 
li, że na dnie siedmiomefrowej jamy 
znajdują się zwłoki Gąsieckiego pod zwa 
łami gruzu. 

Dobosz zazdrośnie strzeże swych skar 
bów. : 
BETIK IPS ESESISTS 

ы a Pastuch na scenie 
. Lė ® " 

Opery Wiedeńskiej 
Świat artystyczny Wiednia poruszony jest 

niezwykłym debiutem śpiewaczym, zapowie- 
dzisnym przez dyrekcję Opery na nowy se- 
zom. Zaamgażowano bułgarskiego pastucha, 
Jerzego Mazarowa, który okazał się śpiewa- 
*kiem wręcz fenomenałnym. Mazarow był 
zwykłym pastuchem we wsi bułgarskiej, gdy 
zainteresowali się nim goście # Sofii, któ- 
rych porwał swoim potężnym głosem. Za- 
brano go do stolicy, gdzie zaczął uczyć się 

śp'ewu. Obecnie przyjechał do Wiednia na 

konkurs młodych śpiewaków i uzyskał audy- 

cje w Operze. Wysłuchali go naczelny dyrek 

ter Kerbel i kapelmistrz Brunó Walter. Z 

nuejsca został zaangażowany. Fachowcy 

twierdzą, że głos Mazarowa porównać się 

di jedynie z głosem Carusa lub Gigli. 

Dumny Król — więzień 
Po bitwie pod Pawią do niewoli hiszpań- 

skiej dostał się król i władca Francji F. 

ciszek I. Zarozumiali grandowie hiszpańscy 

postanowił pokazać wyższość swą nad kró- 

iem francuskim i polecili, by oddawał im 

głębokie hołdy i ukłony. Nie mógł się jed- 

nak na to zgodzić dumny i pełe. godności 

monarcha francuski. Spotykając w czasie 

swych swobodnych spacerów szlachtę i moż 

nych udawał, że ich nie widzi. Oburzeni 

li inną sztuczkę, aby 

  

    

   

  

tym grandowie wy: 

zwusić króla do oddawania im honorów. 

Kazali mianowicie przebudować drzwi wio- 

Cące do pokoiku w takim stopniu, że król 

    

    

  

ark i przywyknąć do pokornyc 

. Jednak i ta akcja przeciwkrólewska 

łą się bezskutecznie dla Hiszpat 

ciszck I wychodził odtąd przez niskie 

  

    drzwiczki, wychylając się najierw.. grz 

1е 

    

go miasta. Nie obejmuje ich tež p'an 
rozbudowy. S 

Tu, w ludnym wschodnim mieście 
więcj niż gdzieindziej czuje się prze-* 
   

ć między tym, który posiada i tym, 
który nie ma nic. Ješlį los nie obda- 

rzył cię niczym prócz tęgich nóg i tę- 
gich płuc, to bez ceremonii rozeprze 
się w twoim (odnajętym na godziny 

od właścieieła) wózku ten, ©0o posiada 
abyś go wiózł Chińczyk w zupełnie 

równym Słopniu korzysta z usług 
swego najuboższego brata, co biały 

człowiek. Ubodzy, ehočby ich bylo 

dużo. mie wchodza w rachunek. nie 
przesłaniają dalekich perspektyw. 

Skończenie ze starym Szanghajem 
i ucieczka daleko w nole by zacząć 
zupełnie od naczatkn nowy poziom, 

„rowe żrcieć jak brzmi: nanu'arna 
{ chińskie hasło nnowoszeć 

jest bardzo e! : 
dów norvw 

swiałła i Ioftia e'snfa w raznaczetvm 

*"puchodzie bin w niewatpliwie wiel- 
ka przyszłość. . Ё 
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Niezwykle wažną rolę w naszym žy- 

ciu codziennym odegrywa sztuka reli- 
gijna, zwłaszcza poświęcona kuliowi, ja 
kim ołaczamy posłać Najświętszej Marji 
Panny. 

Wizerunki Jej, szczególnie słynące cu 
dami, ołaczamy wielką czcią i miłością. 
Każdy obrazek czy medalik z Matką Bo 
ską, wykonany arłystycznie, podnosi w 
nas uczucia religijne i budzi wrażenia 
estetyczne. _ 

Niesłety, nie zawsze się łak dzieje. 
Doskonałym przykładem choćby ostatnia 
wysława Mariologiczna w Wilnie. Na wy 

stawie tej obok przepięknych wizerun- 
ków Matki Boskiej, wykonanych przez 
artystów malarzy czy grafików, takich, 

jak Hoppen — widzieliśmy także okrop 
ne bohomazy, ktėre nie tylko, że nie 
wzbudzały w nas uczuć religijnych i este 
tycznych, ale naodwrół — niesmak. 

A co można powiedzieć o tych rze 
komo religijnych obrazach, czy mędali- 
kach, sprzedawanych w sklepach z dewo 
cjeonaliami przy ul. Ostrobramskiej, lub 
straganach jarmarcznychł Są to rzeczy, 
które nie tylko, że nic.nie mają wspól- 

nego ze szłuką i nie zadawalają nawet 
najprymitywniejszego smaku artystyczne 
go, ale jeżeli chodzi o kult, któremu są 
poświęcone — są jego jaskrawym za- 
przeczeniem. 

Mogło by jednak być zupełnie ina- 
czej, gdyby nad wykonywaniem czy to 
obrazków, czy medalików czuwała jakaś 
organizacja z ramienia arłystów mala- 
rzy, czy rzeżbiarzy. 

Nie mielibyśmy wówczas tego zaśmie 
cania rynków ohydną tandelą, wykony- 
waną bez najmniejszej koniroli i przez 
najmniej do tego powołane osoby, czę- 
sio nic nie mające wspólnego z religją, 
dla której wyznawców ją fabrykują, ma- 
jąc na uwadze jedynie swój własny in- 
teres. 

Naprzykład dewocjonalje wileńskie 
dla sklepów przy ul. Zamkowej ji niektó 
ych przy ul. Ostrobramskiej modelowa 
me są przez Żyda Nemzera. Znane są tak 
ie historie z dewocjonaliami częsłochow 
skimi, które fabrykowali i sprzedawali (ja 
ko hurlownicy) przeważnie Żydzi | :fo 
naweł nie połscy, ale czescy j niemiec- 

SV pa 
kpa jako miasto wybiłnie religij- 

ne, żywiące wielki kult dla Matki Bos- 
kiej „Ostrobramskiej, powinno słać się oś 
rodkiem wytwórczości . dewocjonalnej, 
wykonywanej artystycznie, pod kierun- 
kiem artystów i katolików. 

Bo przecież Wilno, które słynęło on 
giś jako ośrodek medalierski i sztychar- 
ski, nie mówiąc już o malarstwie religij- 
nym i obecnie fradycyj łych się nie wy 
zbyło. Mamy świeinych grafików, mala- 
rzy, rzeźbiarzy a naweł medaliera, Meda 
lier fen żyje w Wilnie j tworzy, nieznany 
może bliżej szerszemu społeczeństwu, 
gdyż jest cichy, skromny i nie reklamu   

jący się. Jest nim Antoni Pecz. Mieszka 
on sobie skromnie przy ul. Mickiewicza 
41. Pracuje naprawdę po benedyktyńsku, 
rzeźbiąc w siali Madonny Ostrobramskie, 
Częstochowskie, Chrystusiki ji inne na- 
prawdę piękne, arłystyczne į wartošcio- 
we rzeczy. Znane są napewno wielu je 
go plakietki z Matką Boską Ostrobram- 
ską i Częstochowską, portrety miniaturo 

we, odznaki wojskowe, sportowe i w. in. 
O człowieku tym niewiele kto wie, 

poza niektórymi przedstawicielami sztu 
ki płastycznej w Wilnie ji tymi, którzy 

poznawszy się na nim, korzysłają z jego 

prac artystycznych. 

| 

„KURJER_ WILEŃSKI 17.VII 1937. 

Nydobywamy skromnych Inózi ra Światło 
Poza swoją b. zajmującą pracą me- 

dalierską. Pecz jest jeszcze niezwykle cie 
kawym człowiekiem, gdyż objechał pra 
wie cały świał. Był w Chinach, Mand- 
żurii, na Kaukazie, zna całą Syberię, Tur 
cję, Rumunię, Italię, Francję, Amerykę Po 
łudniową i o podróżach i przygodach 
swych umie ciekawie opowiadać. Urodził 
się w Nowogródczyźnie. Obecnie po tu 
łaczce na obczyźnie osiadł na słałe w 
Wilnie i oryginalną a żmudną swą pracą 
podtrzymuje tradycje medalierstwa wi- 
leńskiego. 

Wydobywamy go na światło. 
I. Batorowicz. 
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Jak zostałem zmuszony do złoże- 
nia hołdu królowi Kwiekowi 

Zdarzają się jednak w życiu człowie- 
ka takie sytuacje, jakich nie wykoncypo- 
wałby najtęższy blagier. Jedno z takich 
dziwnych wydarzeń przeżyłem w Warsza 
wie w dniu koronacji króla cygańskiego. 

Wyjechałem właśnie w tym czasie 
na kilka dni do stolicy, Gdy razu pewne- 
go słałem przed pawilonem przygoło- 
wującej się do otwarcia ogólno-polskiej 
wysławy Organizacji Młodzieży Pracują- 
cej i rozmawiałem z przypadkowo spof- | 
kaną znajomą z lat szkolnych, podszedł 
do nas elegancko ubrany mężczyzna o 
rysach zdradzających pochodzenie se- 
mickie. Od pierwszego spojrzenia zwra- 

Pomoc Zimowa w Wileńszczyźnie 
Sprawozdanie Wydziału Wykonawczego Wojew. Obywat. Komitetu Z. P. B. z prowadzen e 

w roku 1936-37 na terenie wojew. wil. akcji pomocy zimowej bezrobotnym 

Ogrom potrzeb w zakresie zaspokojenia 

głodu szerokich mas bezrobotnych w obliezu 

nadchodzącej zimy, oraz niewspółmierne do 

tych potrzeb środki, jakie pozostawały w 

dsspozycj na ten cel, skłoniły Rząd do zor- 

anizowania Ogólnopolskiej akcji dla zmo- 

bifizowania ofiarności całego społeczeństwa, 

posiadającego jakiekolwiek źródła dochodu 

na rzecz tych obywateli, którzy na skutek 

strukturalnego kryzysu gospodarczego zna- 

leżli się bez środków do egzystencji * moż- 

liwości zabezpieczenia swych rodzin. 

W tym celu powstał pod protektoratem 
Pena Prezydenta Rzplitej * Pana Marszał- 

ka Polski — Ogólnopolski Komitet Obywa- 
telski Zimowej Pomocy Bezrobotnym, który 

następnie powołał do życia Komitety: Wo- 

jewódzkie, Miejskie, Powiatowe * Gminne, 

Wojewódzki Komitet Obywatelski Zimo- 

wej Pomocy Bezrobotnym w Wilnie ukon- 

sitytuował się w dniu 16 października 1936 r. 

pod honorowym przewodnictwem Pana Ge- 

nerała Lucjana Żeligowskiego, Jednocześnie 

na tym samym zebraniu ukonstytuował się 

Miejski Komitet Obywatelski ZPB w Wiłńie 

z p. Prezydentem Dr. W. Maleszewskim, ja- 

ko Przewodniczącym Komitetu na czele oraz 

wyłonione zostały: Wydziały Wykonawcze, 

Prezydia i Komisje Rewizyjne. Następnie 

ukonstytuowały się Komitety Powiatowe, 

Miejskie a w końcu Komitety Gminne, 

Na terenie woj. wiłeńskiego powstały za 

tem Komitety: Wojewódzki, 6 Komitetów 

Powiatowych, 1 Komitet Miejski, 16 Komi- 

tetów w miastach niewydziełonych i 111 Ko- 

miłetów Gminnych. Prace związane z pro- 

wadzeniem pomocy zimowej bezrobotnym 

były rozdziełone w poszczególnych komile- 

tech pomiędzy sekcje, które były tworzone 
w miarę rozwijania się akcji, Dobrowolne 

świadczenia na rzecz bezrobotnych były po- 

myślane w ten sposób, aby każdy 

odpowiednio do swej zamożności złożył 0- 
fierę bez większego wysiłku i uszczerbku dla 

  

Wyższe uczelnie pod względem wyznaniowym, 
Wśród kilkudziesięciu interesująco 

ułożonych tablic i wykresów, jakie skła- 
dają się na zawarłość wydanego niedaw- 
no nakładem Min. W. R. i O.P, „Atlasu 
Szkolnictwa Wyższego” (Warszawa, 1937, 
skł. gł. „Nasza Księgarnia”), znajdujemy 

kilka wykresów, oświełlających w sposób 
dość nieoczekiwany — zagadnienie struk 
tury wyznaniowej naszej młodzieży aka- 
demickiej. 

Z porównania danych z lat 1921/22— 
1935/36 okazuje się, że w ciągu tych kil- 
kunasłu lał zaszły poważne zmiany Ww 
„podziale słuchaczy szkół wyższych wed- 
fug wyznania. Udział młodzieży wyznań: 
rzymsko-kałolickiego, ewangelickiego i 

prawosławnego zwiększa się, podczas, 
gdy odsetek młodzjeży wyznań mojże- 

szowego i  grecko-kałolickiego spada. 
Tendencje te mają charakter dość trwały, 
niekłóre tylko odsetki wykazują pewne 
wahania, naprzemian wzrasłając i zmniej 
szając się.  Greko-katolicy począłkowo 
słanowią odsetek nieznaczny, który póź- 
niej nieco wzrasta — z 2,20/, w 1923/24 
do 4,4070 w 1931/32, aby w ostatnich la- 

tach obniżyć się ponownie, do 3,0% w 
1935/36. Odsetek prawosławnych, który 
w r. 1921/22 wynosił tylko 1,3%/0, wzra- 
stał przez cały czas, dochodząc w 1935/36 
do 2,8%/0, odsetek ewengelików waha się 
w ciągu całego okresu w granicach od 

2,5%/0 do 2,70/4, 

Najważniejsze i najbardziej charakte- 

rysłyczne są niewątpliwie zmiany odsetka 
słuchaczy wyznania rzymsko-kałolickiego 

1 jednej, a mojżeszowego z drugiej stro- 
ny. O ile udział pierwszych systemalycz- 
nie wzrasta, o tyle stan posiadania wyzna 
nia mojżeszowego kurczy się stale I 
coraz szybciej. Odsetek słuchaczy wyzna 
nia rzymsko-kałolickiego, kłóry .w roku 
1921/22 wynosił 69,50/ę przez parę lai 
następnych podnosił się nieznacznie, w 
1925/26 spadł nieco do 70,00/6 i na łym 
poziomie utrzymywał się aż do 1929/30 

  

prawie bez zmiany. Od r. 1930/31 rozpo 
czyna się wzrost tego odsetka, który osta- 
tnio przybiera z każdym rokiem większe 
rozmiary: jeszcze w r. 1933/34 odsetek 

rzymskich kałolików wśród słuchaczy 
szkół wyższych wynosił 73,9"/, a w r. 
1935/36 — już 77,904. 

Zmiany odsetka młodzieży wyzn. moj 

żeszowego jdą w przeciwnym kierunku. 
W r. 1921/22 odsełek ten sięgał 24,60/, 
Po, czym nieco spadł i w ciągu kilku lat 
pozosławał na poziomie ok. 200/9, w r. 
1930/31 wynosił już 18,0%/0, w r. 1933/34 
— 17,0%, м 1934/35 — 14,8%, 1935/36 
— 13,29/0, Odsetek ten wciąż jeszcze jest 
wyższy niż odsetek ludności tego wyzna* 
nia w słosunku do ogółu ludności Pol- 
ski, nie dorównuje natomiast odsetkami 
ludności wyznania mojżeszowego w sfo- 
sunku do ogółu ludności miejskiej, który 
wynosi 27,30/9, (Nie ulega wątpliwości, 
że słosunkowy udział młodzieży wyzna- 
nia mojżeszowego w słudiach wyższych 
byłby znacznie mniejszy niż obecnie, 

gdyby usunięta została dysproporcja mię 
dzy ludnością miejską i wiejską w dosię- 
Pie do szkoły średniej i wyższej — dziś 
młodzież pochodząca ze wsi słanowi za- 
ledwie około */, ogółu słuchaczy szkół 
wyższych, podczas, gdy ludność wiejska 
słanowi prawie */, ogółu ludności), 

Warło zaznaczyć, że w ostatnich la- 
tach udział młodzieży wyznania mojże- 

szowego w słudiach wyższych zmniejsza 
w liczbach bezwzględnych: liczba słuden 
tów wyzn. mojżeszowego w r. 1921-22 wy 
nosiła ok. 8,1 tys, w r. 1931/32 — ok. 
9 tys., w 1934/35 — 7,4 tys., w 1935/36— 
6,2 tys. — t. j. prawie o '/, mniej niż 
w 1921/22. W ciągu tego samego okresu 
— od 1921/22 do 1935/36 — liczba słu- 
chaczy wyznania  rzymsko-katolickiego 
wzrosła z 22,8 łys. do 36,7 tys. tzn. o 
600/», ogólna zaś liczba słuchaczy szkół 
wyższych była w r. 1935136 prawie 
o 300/, większa niż w 1921/22. 

į 
i 

  
 mitetu Pomocy Dzieciom i 

budżetu domowego na rzecz bezrobotnych. 

W ten sposób stan rolniczy wezwano do 

świadczeń w ziemiopiodach, ludność mi: j- 

ską do składania ofiar w gotówce, 

Komiiety Lokalne współpracowały z sa- 

mcerządem zawodowym j gospodarczym oraz 
Międzyzrzeszeniową Komisją Obywatelską 

rejrezentującą branże kupieckie i przemy- 

słowe. 

Za cały okres akcji Wojewódzki Komitet 
ZPB zebrał w gotówce sumę 382.826; w na- 

turze na sumę zł. 45,822, Razem zł. 428,618, 

W rozbiciu na poszczególne powiaty su- 

ma zebrana w goówce przedstawia się na- 

stępująco: 

Miejski Komitet w Witnie 

  

zł 242,830 

Powiałowy Komitet w Wilnie zł 21,736 

Powiatowy Komitet w Brasławiu zł 10,195 

Pewialowy Komitet w Głębokiem zł 56,176 

Powiatowy Kom. w Mołodecznie zł 8,765 

Powiatowy Kom, w Oszmianie zł 10,497 

Pewiatowy Kom. ® Postawach zł 5,468 

Pow, Kom. w Święcianach zł 13,898 

Powiatowy Kom. w Wilejce zł 13,346 
    

Razem zł 382.826 

Powyższe zeslawienie obejmuje wpływ z 

detacji Urzędu Wojewódzkiego w sumie zł * 

33,000, przekażanej Wydziałowi Powiatowe- 

mu w Głębokiem na akcję dożywiania lud- 

ności dotkniętej klęską nienrodzaju, którą 

to kwotę Wydział Powiatowy oddał do dys- 

pozycji Powiatowemu Komitetowi ZPB w 

Głębokiem w formie dotacji. 

Ponadło od początku akcji 

czenia wpłynęło do Wojewódzkiego Komi- 

telu od Ogólnopolskiego Komitelu ZPB w 

formie dotacji: 

gotówką 

w naturze na sumę 

  

do jej zakoń- 

zł 509,490 

zł 58,750 
  

Razem zł 568,240 

Wartość remanentów towarowych, prze- 

kuzznych Obywatelskiemu Komitetowi ZPB 

wyniosła zł 21,174. 

Ogólna zatem suma wpływów od ро- 

czątku akcji do jej zakończenia wyniosła 

x. 1.018.062. 

  

WYDATKI: 

Wartość udziełonej pomocy dorosłym wy 

niosła w tymże okresie zł 802,424, 

Wartość udzielonej pomocy dzieciom 

przez Powiatowe Komitety ZPB wyniosła 

zł 9,893. 
Za pośrednictwem Wojewódzkiego Ko- 

Młodzieży zł 

173,461. 

Saldo gotówkowe oraz remanent lowaro- 

wy przekazany został Komitetowi Fundu- 

szu Pracy. 

Koszty akcji na wy 

konaniem druków, najmem 

przez Komitet Miejski w Wilnie, nabyciem 

materiałów piśmiennych itp, wyniosły zło- 

tych 6,202. 

Ogólna suma wydatków plus saldo i war- 

teść remanentu towarowego wyniosła 

zł. 1.018.062. 

  

atki związane z wy- 

pomieszczeń 

AKCJA DOŻYWIANIA, OPAŁOWA 

I ROZDAWNICTWA ODZIEŻY. 

iania było zaopa- 

  

Zadaniem akcji doży 

trzenie w artykuły żywnościowe względnie 

w gołową strawę tych bezrebołnych i ich ro 

Gzin, którzy pomocy w tej formie potrzebo- 

wali. Sekcja dożywiania również przeprowa 

dziła akcję opałową i rozdawnictwa odzieży. 

Z akcji deputatów żywnościowych korzysta- 

ło w miesiącach: grudniu, styczniu i marcu 

16,703 bezrobotnych opał zaś otrzymało 

5.248 bezrobotnych, Ogółem zebrano i roz- 

dano bezrobolnym 2,774 sztuki odzieży i 

299 par obuwia. Szkołom i Wojewódzkiemu 

Komitetowi Pomocy Dzieciom 625 sztuk 0- 

dzieży i 83 pary obuwia. 

  

AKCJA ZATRUDNIENIA. 

W okresie od listopada ub. r, do maja 

rh ilość bezrobotnych skierowanych przez 

Komitety do zapracowania pomocy oraz 9d- 

pracowanych wynosiła w województwie wi- 

leńskim 46,790 osób, a ilość przepracowa-   

nych robotodni — 193,817. Ilość odpracowa- 
nych dniówek przez bez.oboinych na tero- 
nie powiatów w tym czasie wyniosła ogółem 
16,530 dni, 

Wartość zatem udzielonej pomocy bez- 

robotnym w naturze i gotówce 

zł 802.424. 

wyniosła 

AKCJA DOŽYWIANIA DZIECI 

Akcję dożywiania dzieci na terenie wo- 

jewództwa prowadził Wojewódzki Komitet 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży, przydziela- 

jąc odpowiednie do potrzeb powiatów kre- 

dyty. 

Ilość dzieci, korzy: 

w poszczególnych mi 

się następnjąco: 

  

      

  

ających 2 dożywiania 

ącach przedstawiała 

  

    
listopad 5,000 dzieci 

grudzień 15,207 dzi 

styczeń 

huty 

18,418 d 

19,231 dziec 

marzec 

kwiecień 

maj 19.120 dzieci 

Wartość udzielonej pomocy dzieciom za 

ten okres wyniosła zł 183.354. 

  

AKCJA SPECJALNA. 

W okresie sprawozdawczym kosztem 5 

łys, zł zorganizowano gwiazdkę dla dzieci 

rodziców bezrobotnych. 

Pomocy lekarskiej ;dla, bezrobolnych, u- 

dzielał Zarząd Miejski m, V 

z tego tytułu Wojewód 

telski ZPB żadnych w; ów nię ponosił. 

Wileńskie Towarzystwo Farmaceutyczne 

ofiarowało Komitetowi 145 bonów na uzys- 

   

  

   
    

kanie w miejscowych aptekach leków na 

sumę wartości bonu. Bony te zostały roz- 

dane bezrobolnym, 

Jeżeli chodzi o procentową c 

tykę wpływów z ofiar gołówkow to 

stwierdzić należy, że najlepiej wywiązał się 

świat pracy, który uiścił świadczenia w 99 

procentach, najgorzej przedsiawiają się 

wpływy od lokali. 

Po złożeniu sprawozdania przewodniczą- 

cy Wydziała Wykonawczego podzielił się z 

zebranymi uwagami i spostrzeżeniami z ja- 

kimi Wydział Wykonaw spotkał się w 

czasie swej pracy i w zakończetin zazna- 

czył, iż dotychczas stosowane dekrowolne 

świadczenia na pomoc bezroboMmym nale- 

żełchy ująć w formę daniny przymusowej, 

w tym tylko bowiem wypadku można mieć 

gwarancję, że prelimiyowane wymiary zo- 

   

  

   

kterys- 

ch, 

   

  

  

  

  

staną w całości zrealizowame, 

cały uwagę jego oczy, mówiące o nad- 
zwyczajnym sprycie ich posiadacza. Prze 
prowadził nas i zapyłał w sprawie wy- 
sławy. Objaśniłem, iż nie było jeszcze 
oiwarcia. Z podziwu godną zręcznością 
jegomość nawiązał z nami rozmowę i 
słał się, prawie mimo naszej woli, to- 

, warzyszem naszej dalszej wędrówki. 

  

  

Błyskał erudycją, skakał z temału na 
temat, wzbudzał zaciekawienie, Wytwo- 

rzyła się dziwna sytuacja, nie byłem pew 
ny o czym będziemy mówić i co się zde 
rzy za chwiłę. Czułem tylko, że spryciarz 
ma jakiś ukryły cel. Padła propozycja 
pójścia do kina, lecz po drodze projekt 
zosłał zmieniony: poszliśmy na stadion 
wojskowy, by obejrzeć zebranych na 
elekcji cyganów. 

Na sładionie ogromny tłok, trudno 
przecisnąć się, trudno marzyć o tym, by 
można zobaczyć nowoobranego króla. 

Nikt nawet nie wie, gdzie on jesi 
Przypadkiem natknęliśmy się na auło cy- 
gańskiego władcy, obiepione pamiątko- 
wymi blaszkami. Tęgi szofer jego kró- 
lewskiej mości stał pełen godności, nic 
zwracając na nikogo najmniejszej uwagi. 
Przygodny towarzysz zdecydowanym kro 
kiem podszedł do niego i niespodziewa- 
nie dla nas oświadczył: „niech pan ze- 
wiadomi króla o przybyciu delegacji z 
hołdem”. Szofer zniknął, a po chwili uro 
dziwy adiutant zaprowadził nas przed ob 
licze cygańskiego majesłaiu. W królew- 
skim płaszczu i koronie przyjął nas kró! 
Kwiek, przywitał się uściskiem dłoni, © 
zndjomą moją najzwyczajniej ucałował w 
ręczkę. Zostaliśmy również przedstawieni 

cygańskim senałorom. 

Wydawało się, że przeżyłem jeden ze 
snów. Sądzę, że skompromiłowalibyśmy 
się okropnie, gdyby nie nasz zagadkowy 
towarzysz. Był on w swoim żywiole, z 

wyraz jego twarzy zdradzał nadzwyczaj- 
ną pewność. Jakoż rozpoczał przemowę. 

skierowaną pod adresem nowoobranego 
władcy Cyganów. Słowa' płynęły jak 
wartki potok, grały tęczami barw, kryzga- 
ły swawolnie pianką humoru, a czasami 
zakradaly się do serca. 

-.1W imieniu naszej organizacji skła- 
damy Waszej Królewskiej Mości hołd i 
ien skromny upominek”. — Sięgnął do 
"wewnęfrznej kieszeni i wyciągnął obsad- 
kę z wiecznym piórem. 

Czekałem co będzie dałej. Może ten 
wariat kpi z króla Cyganów, narażając 
siebie i nas na zemsłę obrażonego ma- 

jestaiu? 

Przemowa zakończyła się słowami: 
„Niech wieczne pióro będzie symbolem, 
iż król Cyganów nie mając wlasnej e:mii 
potrafi zdziałać bardzo dużo siowem 
i autorytetem swojej władzy”, 

Żegnani serdecznie wyszliśmy poza 
obręb sładionu. я 

Tak więc złożyłem hołd cygańskiemu 
władcy. Nigdy z pewnością nie dowiem 
się w imieniu jakiej organizacji stawałem 
przed obliczem nowoobranego króle 
Kwieka, nigdy nie ołrzymam bliższych 
szczegółów o osobie przygodnego !0- 
warzysza, pochodzenia semickiego, o in- 
teligentnych i zdradzajacych nadzwyczaj- 
ny. spryt oczach, nigdy chyba nie od- 
gadnę, jaki inłeres miał fen człowiek w 
tym, żeby się pozbyć, powiedzmy 5-zło- 
towego, „wiecznego pióra”. 

Witold Rodziewicz. 

Likwidacja K-tu Pomocy Zimowej 
W dniu 15 bm. w sali Śniadeckich 

USB. odbyło się plenarne zebranie likwi- 
dacyjnego Wojewódzkiego Komiłeiu Zi- 
mowej Pomocy Bezrobotnym w Wilnie. 

Zebranie zagaił przewodniczący Wy- 
działu Wykonawczego WKOZPB dyr. 
Głazek wiłając wojewodę Bociańskiego 
oraz przybyłych członków Komiłetu. Na- 
stępnie zebrani uczcili pamięć b. prze- 
wodniczącego Wydziału Wykonawczego 
Komiłełu 4. p. wicewojewody Gintowt- 
Dizjewałłowskiego przez powstanie. 

Na przewodniczącego zebrania został 
wybrany dziekan Strumiłło, 

Po odczyłaniu porządku dziennego 
protokół z poprzedniego plenarnego ze- 
brania Wydziału Wykonawczego WOKZ 
PB odczytał sekretarz — inż. Gruca. 

Następnie obszerne sprawozdanie 

Wydziału Wykonawczego Wojewódzkie- 
go Obywał. Komił. PZB z prowadzonej 

w roku 1936/37 na terenie województwa 
wiłeńskiego akcji pomocy zimowej bez- 
roboinym złożył przewodniczący Wydzia 

łu Wykonawczego dyr. Głazek sprawoz- 

danie to podajemy na innym miejscu. 
Nad sprawozdaniem wywiązała się 

dyskusja. 
Z kolei dyr. Miłkowski złożył sprawo 

zdanie Komisji Rewizyjnej Wojew. Kom. 
ZPB oraz wniosek o przyjęcie bilansu do 
zaiwierdzającej wiadomości i udzieleniu 

Prezydium Wydziału Wykonawczego 
  

WKOZPB absolutorium. Zebrani” przyjęli 
ten wniosek oklaskami. 

Na zakończenie zabrał glos wojewo- 
da Bociański, który w słowach serdecz- 
nych podziękował wszystkim za trud i 
wysiłek przy realizowaniu pomocy bez-- 
robołnym. Przede wszysłkim wojewoda 
podziękował prezydium Komiłefu, Wy- 
działowi Wykonawczemu. wszystkim pra 
cownikom komiłetów, prasie i radiu, p. 
ministrowi Zyndram-Kościałkowskiemu za 
troskliwą opiekę nad głodującymi dzie- 
ćmi Wileńszczyzny oraz całemu społe- 
czeństwu, które łak ofiarnie pośpieszyło 
z pomocą, dzieląc się z tymi, którzy nic 
nie mają. 

Po uchwaleniu wniosku o rozwiązaniu 
Wojewódzkiego Kom. Obyw. ZPB w Will 
nie przewodniczący zebrania oświadczył, 
że z dniem 15 bm. Woj. Kom. Ob 
ZPB w Wilnie zamknał swoją działal- 
ność. т 

Mimo zamknięcia działalności Komi 
łełu wszyscy, którzy nie wywiązałi s 
jeszcze z nałeżnych świadczeń na rzec: 
Komitetu mogą to uczynić wpłacają: 

przypadające sumy do Biura Wojewódz 

kiego Funduszu Pracy. 

Obywałelom, którzy całkowicie speł 
nili swój obowiązek odnośnie świadcze 
na pomoc zimową bezrobołnym komilei 
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Daniel zameldowat na post. pol., že žo- 
"na jego w nocy, w czasie kiedy spał po 

w pów. barznawickim 

_ kiego twierdzą, 

= Į Mig G. Eberhart 

Urodzai na ogórki i wiśnie 
w pow. baranowickim 

Sezon na ogórki i wśnie jest już pra- 
wie w pełni. Rynek w Baranowiczach for 
malnie jest zawalony tymi owocami. Sta- 
rzy ludzie mówią, że oddawno już nie 
pamięłają, tak sprzyjającego roku dla 

urodzaju wiśni i ogórków. Pomimo obfi- 
tości tych produkłów ceny trzymają się 
dosyć wysokie: kilo wiśni kosztuje 40 gr, 
a kopa ogórków od 50 do 70 gr. 

Suszarnie I miedlarnie Inu 
zwolnienie od podatku przemysłowego 

Na skuiek starań samorządu rolnicze- | 
go, Min. Skarbu "zwolniło od państwo- ; 
wego podatku przemysłowego suszarnie | 
i międłarnie Inu, utrzymywane przez go- 
podarstwa rolne, zarówno w formie świa 

dectwa przemysłowego, jak i podatku od 
obrołu. Ulga powyższa przysługuje z u- 
rzędu bez składania indywidualnych po- | 

dań już w roku bieżącym. 
Zarządzenie powyższe jest niezmier- 

nie ważne dla rolnictwa zwłaszcza woj. 
północno-wschodnich, gdzie dochody z 
uprawy i przeróbki Inu stanowią znaczną 
pozycję w budżecie drobnego i średnie- 
go gospodarza. 

Żoneczka.. uciekła 
z dobytkiem 

Mieszkaniec wsi  Domaikonowicze, 

gm. kleckiej, pow. nieświeskiego Sałata 

sulej Hbacji — wyniosła cenniejsze przed 
mioły z mieszkania į-komory, zaladowa- 
la je na wóz, a następnie wyprowadziła 
2 obory dwie krowy, i uciekła z całym 
dobytkiem w niewiadomym kierunku, | 

Pila< pobił ciężarną 
kehiefe - ' 

Mieszkaniec m. Klecka Zachalin Mi-- 
chał bez uzasadnionej przyczyny, w sta- 
nie opilsiwa, pobił niemiłosiernie grubą 
dębową pałą mieszkankę wsi Pankraio- 
wicze Kirsonową Zofię, która przyjecha- 
ła w słanie odmiennym do akuszerki po 
poradę lekarską. ! 

Rozjuszonego pijaka obezwładnili żoł 
nierze KOP | oddali w ręca policji. 

Klersonowa wskutek silnego pobicia 
i przestrachu, dostała przedwczesnych bó 
lów porodowych. Przybyły lekarz stwier- 
dził że w wyniku pobicia może nastąpić 
przerwanie ciąży. > i   | Zboża. 

Rolnicy z terenu powiatu baranowic- 
že tegoroczna zbiory 

zbóż czimych wypadły średnio, a w nie- 
kłórych miejscowościach nawet są dobre, 
tylko na gruniach piaszczystych oziminy 
dużo ucierpiały od czerwcowych upa- 
łów. Miejscowości jednak takich na łe- 
tenis powiału jest nie wiele, 

Tragiczne wypadki 
na kelai 2 

16 bm. na stacji Wilno, podczas pra- 
<y manewrowej na bocznicy Rossa wsku- 
lek najasdu wagonów na upór manewro- 
„wy Ignacy Zych — Jadący na zderzaku 
został przyclśnięty do uporu doznając 
połamania lewego biodra i innych obra 
żeń ciała. 

Poszkodowanego odwieziono karefką 
pogofowia do szpitala kolejowego na 
Wilczej Łapie, 

„145 bm. na siacji Kamienna pociąg 
towarowy, zabił czepiającego się do po- 
ciągu w biegu chłopca Karpa Wacława 
lat 12, syna rolnika z Mowej Wsi. 

* 

15 bm. Urbański Ludwik i5iefańska 
33) rzucił się pod pociąg motorowy na 
Porubanku ponosząc śmierć na miejscu. 
Przyczyna somobójsiwa narazie nie usta-   dona. 

    

с Oszmlana 
— Znaczna kradzież. W nocy z dnia 

13 na 14 bm. w Oszmianie, przy ul. Że- 
ligowskiego 32, w czasie nieobecności w 
domu właściciela Chenocha Szmuklera za 
pomocą wyjęcia szyby w oknie złodzieje 
dostali się do szafy, skąd skradli gotów- 
ką zł 700, futro męskie, ubranie i bran- 
zoletkę damską złołą oraz książeczkę woj 
skową wydaną przez PKU. Ogólna war- 
tość skradzionych rzeczy wynosi 1,190 zł. 
Dochodzenie ustaliło, że sprawcy kra- 
dzieży pochodzą z Wilna. e 

— Ujęcie awaniurnika. Dnia 12 bm. 
w Mur. Oszmiance podczas bójki braci 
Ignacego i Michała Aleksiuk pobito ka- 
słefami Franciszka Piotrowskiego, m-ca 
Mur. Oszmianki. Gdy nastąpiła interwen 
cja post. Baranowskiego, Aleksiuk lgna- 
cy powalił policjanta na ziemię i kilka- 
krotnie uderzył go nogą w brzuch i pier- 
si, a następnie chwycił za gardło. Przy 
pomocy postronnych osób Aleksiuk zo- 
słał obezwładniony i odprowadzony na 
post. policji, gdzie w dalszym ciągu pró- 
bował awanturować się i zamierzał rzu- 
cić kałamarzem na posł. Baranowskiego. 

— Kradzież planów budowy drogi. 
Za pomocą wyjęcia szyby i otwarcia okna 

* nieznani sprawcy wykradli plany budowy 
drogi z biura polowego budowy drogi 
państwowej, mieszczącego się w folw. 
Karolinews, gm. -holszańskiej. Ponadto 
skradziono koszłorys budowy dragi, roz- 
maijłe nofałk! | zapiski oraz ubranie, ze- 
garek i porimonelkę z kwołą zł 30 na 
szkode kierównika robót Włodzimierza 
Królko. si 
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zdję cie, tak bardzo dzisiaj aktualne w okre- 
sie żniw, które już się rozpoczęły na łerenie całej Rzeczypospolitej. 

„KURJER WILEŃSKI* 17.VII 1937. 

Nieśwież 
— Stacja opieki nad matką į dziec- 

kiem w Wielkiej Lipie, gminy snowskiej 
zorganizowała przy udziale dzieci w wie 
ku przedszkoln:m wieczornicę insceniza- 
cyj ludowych. Żywa gra dzieci była set- 
decznie oklaskiwana przez publiczność 
wiejską przybyłą z okolicznych wsi i za- 
ścianków. Wieczornicę dziecinną opraco 
wała i przygotowała Nadzieja Płaksów- 
na. Dochód przeznaczono na cele doży- 
wiania najbiedniejszych dzieci wiejskich. 

— „Złamane serce" i karabin, Mie- 
szkanic wsi Proście, gminy horodziejskiej 
Krupko Mikołaj mszcząc się na Olimpił 
Loborównej, która porzuciła go, a zarę- 
czyła się z Kucharskim Mikołajem, za- 
czaił się w życie z nabitym karabinem 
rosyjskim i oddał do przechodzących w 
tym czasie Loborównej i Kucharskiego kil 
ka strzałów. Na szczęście wszystkie kule 
chybiły. Przybyli na wszczęty przez ucie- 
kających krzyk sąsiedzi. obezwładnili | 
Krupkę, odbierając mu karabin. 

  
— Odbył się w Nieświeżu walny 

zjazd delegatek Koła Gospodyń Wiej. 
skich przy udziale 70 członkiń KGW. 
Obrady otwarła prezeska Wayniłowiczo 
wa w obecności starosty nieświeskiego i 
insp. wojewódzkiej Kozakiewiczowej. Z 
ramienia OTO i KR uczestniczył w obra- 
dach B. Sobota, Sprawozdania podkreśla- 
ły rozrost i postęp gospodarczego życia 
ludności wiejskiej, Zjazd uchwalił zorga- 
nizować wycjeczkę dla ludności przygra- 
nicznej do Częstochowy. ' 

— Susząrnia Inu. We wsi Kuchczyce, 
nadgranicznej gminy kleckiej uruchomio 
no suszarnię Inu. Duža budowla, zaopa- 
trzona w urządzenia w zupełności obstu- 
ży okoliczny teren, gdzie rolnicy w du- 
żych ilościach uprawiają. len. = 

— Lekarstwo na niewygodnych lo- 
katorów. Na poster. P.P. w Nieświeżu 
zgłosił się już 5-ły z kolei w biežacym 
sezonie mieszk. m. Nieświeża  Pukacz 
Mieczysław i zamełdnwał, że jeao ao- 
spodarz Szumowski Wincenty, właściciel 
domu, w czasie jego nieobecności ro- 
zebrał w biały dziań cały komin na da- 
chu, chcąc zmusić w ten sposób lokato- 
ra do opuszczenia lokalu. 

— Przyłapali. Policja nieświaska przy 
frzymała Hudzina Aleksandra, mieszkań- 
ca wsi Chodatowicze, gm. łańskiej, który 

usiłował sprzadać rower, skradziony po- 
przedniego dnia w Klacku na szkodę Ro 
manowskiego Włodzimierza, 

  
— Łżesz pan, panie Teuber — rzekł sierżant. — 

„Łżesz, jak najęty. Gadać mi prawdę, bo... 
— Ja mówię prawdę, panie sierżancie! — krzy- | du pogrzebowego? Czy tak? 

— Tak. 

— Więe waszym zadaniem było zwieźć ciało te- 
go murzyna do suteren i przekazać ludziom z zakła- 

Kurjer Sportowy 
  

Dwukrotny wystep Poconi Iwowskiej w Wilnie 
Wileńscy organizatorzy piłkarscy prag 

nąc wykorzysłać pobyt Pogoni lwowskiej 
na obozie letnim w Trokach pertraktują 
© rozegranie dwóch meczy towarzyskich 
z zespołem Iwowskim. 

Przeciwnikami Iwowian będą drużyny 
Ogniska j Śmigłego. 

We środę 21 bm. przewidziany jest 

W niedzielę Sm'ały 
W niedzielę na sładionie im. Mar- 

szałka Piłsudskiego przy ul. Werkowskiej 
odbędzie się mecz piłkarski o wejście do 
Ligi między mistrzem okręgu wileńskie- 
go Šmiglym į W. K. S, Grodno, 

Wprawdzie Grodno nie rezprezeniu- 

| mecz Pogoni z Ogniskiem. We czwartek 
22 zagrałby Śmigły. 

Oba mecze budzą zrozumiałe zainte 
resowanie ze względu na to, že Pogoń 
wysłąpi w swym najlepszym składzie z 
udziałem reprezentacyjnych graczy Al- 
bańskiego, Małyasa, Wasiewicza i Niech 
ciola, 

gra 0 wejście do Lici 
| ie wysokiej klasy, jednakowoż nie należy 
lekceważyć tego zespołu. Od wyniku 
wspomnianego meczu zależeć bedzie 
zdobycie mistrzostwa w grupie półnócnej 
i dalej — klasyfikacja grupy finałowej 
rozgrywek o wejście do Ligi. 

Zawody konne 0 mistrzostwo wojska 
29, 80 i 31 lipca oraz 1 sierpnia rb. od- 

będą się w Białymstoku Zawody Konne o 
mistrzostwo wojska. Ę 

Dnia 29 i 30.VII — próba ujeżdżania ko- 
ńla i władanie bronią palną i białą w ko- 
szarach im. gen. Bema i na folw. Kraw- 
lany; 

Dnia 31.VII — próba wytrzymałości (ste- 
eple chase, bieg drogami i cross country) 

tko na przestrzeni 30 klm. na folw 
rywlany; 

„ Dnia 1.VII godz: 14,00 — Konkuts hip- 

*dczny w koszarach im. gen. Sowińskiego 

   

    

(Zwierzyniec). 

Ww zawodach wczmie udział około 100 

ów ełity jeździcckiej kawalerii, arty- 

lerii i K. O. P. 

  

Na spływie „Zułów — Wilna” | 
Przy pięknej pogodzie uczestnicy II-go 

spływu „Zułów—Wilno* rozpoczęli w dniu 
15 b. m. Ż-gi etap trasy. 

Etap l-szy zakończony został w gościn- 

nym domu pp. Adryańskich w Podlipniu— 

uroczym dworku położonym nad jeziorem 

Sirackim. Uczestnicy spływu rekrutujący się 

z różnych środowisk i dzielnie kraju mieli 

okazję poznać w całej pełni przysłowiową 

gościnność, jaka cechuje ludność Wileńsz- 

czyzny, czy to w dworku pod lipami, czy 

w ubogiej wieśniaczej chacie. 

W znakomitej kondycji fizycznej i przy 

bardzo dobrym samopoczuciu psychicznym 

płynie do Wilna 79 osób na 40 kajakach, 

zachwycając się pięknem krajobrazu wileń- 

skiego, a w szczególności samym szlakiem 

wodnym — jezierami i rzekami Wileńszczyz 

ny W dniu 16 b. ma. spływ wpłynął na Wi- 

lę skąd po spożyciu obiadu w miasteczku 

Michaliszkach popłynie do Bystrzycy, gdzie 

nad uczestnikami roztoczy opiekę szczupłe 

Szybowisko w 
W związku z mającym się odbyć w dnitch 

najbliższych poświęceniem szybowiska w 

Aukszłagirach — podajemy trochę cyfr do- 

iyczących powsłania szybowiska i szkoły 

szybowcowej i rozwoju ich prac. 

Staraniem Zarządu Wileńskiego Okręgu 

Kolejowego LOPP — stworzona została jesz 

cze w r. 1933 Szkoła Szybawcowa. Kilka lat 

wytężonej pracy — nacechowanej dużym 

zrozumieniem dla zagadnienia obronności 

kraju, dobra wola pracowników kolejowych, 

potrafiła szkołę tę wyposażyć w niezbędne 

a jednocześnie kosztowne inwestycje. 

W tan sposób obok hangaru, powsłaje 

strażnica, domki namiotowe, gmach domu 

administracy jnego, w którym znajdzie pomie 

szczenie kierownictwo szkoły, kancelaria, 

kuchmia, stołówka i warsztaty. A 

Niezaleźnie od akcji idącej w kierunku 

wyposażenia szkoły szybowcowej w niezbęd 

ne dia niej je, prowadzi się właści- 

wą pracę wyszkoleniową. EZ 

I tak szkoła ta w roku ub. wykszlałciła 

83 pilotów kat A i B, a w roku bież. przy- 

stąpiła do dalszego szkolenia organizując 

3 turnusy szkolne: I-szy od 2.V do 30.VII, 

drugi od 2.VIII do 30.VIII, trzeci od 2.Ix do 

30.IX rb. 

  

    

  

giono miejscowej inteligencji z księdzem pro 
teszczem tamtejszej parafii na czele 

W dniu 17 bm. uczestnicy dopłyną da 

Niemenczyna „skąd po podziale na grupy 

turystyczną i regatową rozpoczną spływ dn. 

18 bm. 

Pierwszych uczestników. wyścigu kajako- 

wego na etapie Niemenczyn—Wilno należy 

się spodziewać w niedzielę około godz. 11,30 
na przystani Wiłeńskiego Towarzystwa Wio- 

šlarskiego. 

O godzinie 13 przypłynie do przystani 

Wil. TW grupa turystyczna, skąd całość z 

kompanią chorągwianą Związku Strzeleckie- 

go oraz zespołem górali zakopiańskich prze- 

maszeruje na Rossę złożyć hołd. -pamięci 

Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Po wspólnym obiedzie oraz rozdaniu na- 

gród zwycięzcom wyścigu uczestnicy wezmą 

udział w charakterze widzów w „Wieczorni- 

cy Góralskicj”, a w dniu 19 bm. tózjadą się. 

Auksztagirach 
Oprócz turnusów szkołnych prowadzone 

są również 3 turnusy treningowc: I-szy od 

12.VII do 17.VII, drugi od 9VIH do 

11.VIH i trzeci od 13.IX do 18.15 — oraz 

praktyki instruktorskie. 

Pierwszy turnus zgromadził 34 młodych 

-ybowników” i 3 piłotów kat. G, odbywają 

prakykę instruktorską. 

ądząc z frekwencji, należy wnioskować, 

iż slrach uczniów jak i rodziców przed u- 

mieszczeniem w szkole szybowcowej mija, 

astępuje głębokie ohywateł- 

  
   

  

a m'ejsce jego 

skie zrozumienie dla ważności tego sporiu. 

   
Uczestnicy turnusu mają zapewnioną sta- 

łą : fachową opiekę lekarską, a odbywanie 

kursów szybowcowych w Tesisto-górskiej a- 

kolicy, w pobliżu Wii, czyni pracę ®& w 

solo w Auksztagirach, nie tylko wysoce po- 

żyleczną ale i dającą możność całkowitego 

zadowolenia i dobrego wypoczynku. 

   

Nałeży nadmienić „iż w/wspomniana Szko 

ła Szybowcowa Wil. Okr. Kolej. LOPP jest 

checnie jedyną szkołą tego radzaju na Wi- 

leńszczyźnie. 

W przededniu zapowiedzianej uroczystoś 

ci poświęcenia — życzyć jej należy dalszego,   wspaniałego rozwoju. 

— Natychmiast. Byliśmy na miejscu najwyżej 
w siedem minut po telefonie. Może nawet w pięć. 

— Pani zatelefonowała po d-ra Kunce'a 0 dwu- 
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knąl Teuber, — Przysięgnę, że to był murzyn. 
— To niby w drodze ze szpiłala do zakładu po- 

grzebowego ktoś zabrał siurzyna, a podrzucił Mela- 
dy'ego? Słuchaj pan, panie Teuber. Z zakładu przy- 
jechali dwaj ludzie... 

Urwał. Teuber skinął głową i jego koścista, spo- 
cona ręka sięgnęła nerwowo do piersi. 

— .„ obaj ci ludzie przysięgają, że nigdzie się 
po drodze nie zatrzymywali, że ze szpitala pojechali 
prosto do zakładu. Co pan na to powiesz? 

— М. nie wiem — wyjąkał posługacz, wodząe 
krótkowzrocznymi oczami po całym pokoju i wile- 
piając je wkońcu w dywan u swoich stop. Muszę 
powiedzieć, że wyglądał na winowajcę. Nagle coś się 
w nim zagotowało. — Zwiozłem murzyna do sali 
ambulansowej — rzekł słanowczo.. — Nikt mi lego 

  

„nie zaprzeczy. I oni go zabrali. 
— My chcemy tylko prawdy — rzekt lagodniej 

sierżant, — No, przyznaj się pan, żeś zamienił ciała 
i powiedz, pocoś to zrobił. 

— Mówię panu sierżantowi, że nic nie wiem. 
Dr Kunce, który poruszył się parę razy z iryła- 

cją na swoim fotelu, pochylił się ku Teuberowi. 
— Panie Teuber, pan tytko mogłeś zamienić te 

ciała. Pan Bóg wie poco, ale tylko pan to zrobiłeś. 
Ale Teuber, choć miękki głos doktora przejął go 

najwyraźniej jeszcze większym strachem, potrząsnął 
uparcie głową. 

" Prokurator chrząknał i zwrócił się do Teubera, 
który aż podskoczył;; „oszjsinm   

— lle czasu upłynęło, nim oni przyjechali? 
— Dokładnie nie powiem. Daliśmy im znać od- 

razu. Pewnie przyjechali w jakie dziesięć minut po- 
tm jak zwiozłem ciało. Ale nie jestem pewny, bo nie 
miałem przy sobie zegarka. 

— Kiedyście usłyszeli o zabójstwie? 
— Zaraz, jak tylko zabrali ciało. Właśnie szed- 

łem do swego pokoju w suterenach. Inni posługacze 
już o tym wiedzieli, a na górze pielęgniarki latały 
jak oszałałe. Nikt nie wiedział, co się właściwie. stało. 
Tyle tylko, że dr Harrigan umarł i że pan dr Kunce 
kazał telefonistce zadzwonić na policję. Więceśmy 
się domyślili, że go ktoś zamordował. 

— Czy, po odejściu ludzi z ciałem, zamknęliście 
na klucz drzwi z sali ambulansowej na ulicę? 

— Zamknąłem. 
— Nie spotkaliście nikogo w suterenach — na 

korytarzu — w sali ambulansowej,..? 
— Ani żywej duszy —= odparł tonem żalu 

Teuber. 
Bylam pewna, że mu to było nie na rękę. 
— Nie słyszeliście niczego podejrzanego i 
— Nie. Е 

— A może się ktoś wyślizgnął drzwiami, wtedy, 
kiedyście nie patrzyli? 

— Napewno nie. 

— Czy zaraz po przybyciu tułaj prz 
szpital i obstawił wyjścia? — zwrócił się 
do sierżanta Lamba. 

  

szukał pan 
prokurator   

nastej trzydzieści dwa? — zapytał znów prokurator, 
wykręcając się szybko w moją stronę. 

— Tak zeznała telefonistka. 
— A pani co o tem mówi? 
— (Cóż ja mogę mówić — odparłam wyniośle.— 

Pan prokurator rozumie, że w takiej chwili nie pa- 
trzyłam na zegarek. 

— A pan — do d-ra Kunce'a — jak prędko 
znałazł się pan na górze i zatelefonował po policję? 

— Od chwili, gdy mnie zaalarmowano przez 
telefon, do chwili gdy znalazłem się na drugim 
piętrze, upłynęły może trzy minuty. Obejrzałem szyb- 
ko ciało i poleciłem telefonistce dać znać policji i za- 
alarmować członków zarządu szpitalnego. 

— Do nas zadzwonili ze szpitala o dwunastej 
czterdzieści, jeżeli o to panu prokuratorowi idzie — 

rzekł sierżant ponuro, lecz z szacunkiem. 
— Tymczasem wyście wydali na dole ciało mu- 

rzyna ludziom z zakładu pogrzebowego? 
— (hyba — odrzekł z wahaniem Teuber, jakby 

niepewny, co powinien powiedzieć. 

— A więc połieja była na miejscu o dwunastej 

  

„człerdzieści pięć, Owszem, prędko, ałe — tu proku- 
rator rozparł się w fotelu i zaciągnął szybko dymem 

z cygara ale szkoda, że nie prędzej. Ludzie z za- 

kładu pogrzebowego mieli czas odjechać, a morderca 

dra Iarrigana — zemknąć. Jasna rzecz, że to nie był 
Piotr: Mełady. 

  

(D. c. n.).



  
Trwajacy od blisko miesiąca 

strajk w Towarzystwie komunikacyj 
miejskich zosta” wreszcie zlikwido- 
wany. 

Wczoraj ponownie zwołana zosta 
ła konferencja w Urzędzie Wojewó- 
dzkim z udziałem przybyłegć do Wil 
ра repreezntanta Saurera p. Baume- 
ra, dyrektorów miejscowego „Tom- 
maku pp. Kreissa i Jankowskiego, 

„okręgowego inspektora pracy, wiee- 
š/arosty C-ernihowskiego oraz dele- 
gaeji strajkujących. Obradem prze- 
wodniezył p. e. wicewojewody nacz. 
wydz. spełeczno-politycznego p. Ja- 

ński. › 
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Spostrzeżenia Zakładu Meleorologi! USB 

w Wilnie dnia 16.11. 1937 r. 

Ciśnienie 758 
Temperatura średnia -- 16 
Temperatura najwyższa Ą- 19 
Temperatura najniższa -|- 13 
Opad 2,3 
Wiatr półn. zachodni 
Tendencja — bez zmian 
Uwagi: rano pochmurno, wieczorem 

pogodnie, przelotne ulewy 

Dziś Aleksego i Westyny 

Jutro Szymona z Lidnicy 
  

Wschód słońca — g. 3 m. 04 

Zachód słońca — g. 7 m. 44 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

do wieczora dnia 17 lipea 1937 r.: 

Naogół dość pogodnie. W ciągu dnia 

sprzejściowy wzrost zachmurzenia i skłon- 

nešė do burz. 

Bardzo ciepło. Po przejściu burz nieco 

ch* dniej. 

Słąbe wiatry zachodnie i północno-za- 

chodyje. 

_  WILEŃSKA 

Ši. DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apleki: 

Nalęcza — Jagiellońska 1; S-ów Augu- 

stowskiego — Kijowska 2; Romeckiego i Że- 
lańca — Wileńska 8; Frumkinów — Nie- 

miecka 23; Rostkowskiego — Kalwaryjska 

31. 

Ponadto "stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka -— Antokolska 42; Szantyra — 

Legionów 10 i Zajaczkowskiego — Wilol- 

dowa 22, 

ESETTSDRTTD   

MOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
w UDP S   

Wydarzenia dnia ubiegłego 
Piorun stopił piorunochron — Dwa zamachy samobójcze — 

Codzienna rubryka wypadków 

Onegdaj koło godziny 7 wieczorem 
w czasie krótkotrwałej burzy, połączonej 
z wyładowaniami atmosferycznymi, kłó- 
ra przeszła nad miastem, piorun uderzył 
'w komin fabryczny Kurlandzkiej olejarni. 
Komin zaopatrzony w piorunochron nie 
uległ uszkodzeniu, natomiast piorunoch 
ron stopił się całkowicie. 

  

Wczoraj zanołowano w Wilnie dwa 
zamachy samobójcze: Przy ulicy Połoc- 
kiej 45 targnął się na życje 23-letni Łu- 
bomir Szarko, przyjmując większą dozę 
esencji octowej. 

Tegoż dnia przy ulicy Porłowej 45 
na kłatce schodowej zafruła się amonia- 
kiem 20-letnia Luba Bućkówna (Pożaro- 
wa 13). Pogołowie przewiozło despera 
tów do szpiłala Św. Jakuba. 

Na Rynku Kalwaryjskim znaleziono 
wczoraj nieprzyłomnego starszego męż- 
czyznę, zdradzającego objawy zafrucia. 
Po przewiezieniu do szpiłala stwierdzo- 
no, że jest to 67-letni Józef Rogowski 
(Kalwaryjska 67). Rogowski jest alkoholi 
kem i załruł się, jak stwierdzili lekarze 
denaturatem. 

W odlewni żelaza Łazarza Bekiera 
(Węglowa 9) dokonywano systematycz- 
nych kradzieży. Wczoraj na gorącym u- 
czynku kradzieży załrzymano niejakiego 
Stanisława Hryszkiewicza i oddano go w 
ręce policji. 

Józef Zapaśnik ze wsi Paczkołówka, 

  

  

Możemy fjuż jeździć! 
Strajk autobusowy został zlikwidowany 

Strajkującym jeszcze raz przedło- 
żone warunki, na jakie zgadza się Sa 
urer, zaproponowane już onegdaj 
wieczorem, a mianowicie podwyższe= 
nie oheen. zarobków o 15 złotych 

i wypłacenie odszkodowania za czas 
strajku w wysokości 75 proe. Dele- 
gaeja strajkujących dała się prze- 
konać i zgodziła się na 15 złottych 
podwyżki. Porozumienie nastąpiło 
6 godz. 4 popoł. Niewątpliwie jest 
ono zwycięstwem robotników w za- 
targu. Natychmiast spisano nową u- 
mowę zbiorową, a już o godz. 6 w. 
ukazały się na mieście pierwsze wo- 
zv. Przerkndnie saniłi sie na autobu- | 

MIEJSKA 
— Odcinek asfaliu na ul. Zakretowej. 

Magistrat zamierza w najbliższym czasie wy 

asfaltować odcinek jezdni na ul. Zakreto- 

wej koło zakładów anatomii USB. Jednocze- 

n'e ma być przeprowadzona regulaeja części 

ulicy Zakretowej. 

— Posiedzenie Komiietu Rozbudowy. W 

początkach przyszłego tygodnia odbędzie się 

posiedzenie Komitetu Rozbudowy m. Wilna 

Na posiedzeniu tym b'dą rozpatrywane po- 

dania ubiegających się o pożyczki na remon 

ty domów oraz na przyłączenie posesyj do 

s'eci wodociągowo-kanalizacyjnej. Komitet 

rozporządza niedużym kredytem, 

— Egzekucja podatku wojskowego. Sek- 

westratorzy z ramienia władz skarbowych 

ściągają już obecnie zaległości z tytułu podat 

ku wojskowego, przy czym doli e są ka- 

ty za zwłokę oraz koszta przymusowej eg- 

zekucji. 

  

RÓŻNE 
— Likwidacja dwóch klasztorów prawo- 

sławnych. Mają ulec w Wilnie likwidacji 

dwa żeńskie klasztory prawosławne: Berez- 

wiecki i Maryjski. 

Klasztory te powslały w Wilnie za cza- 

sów Murawiewa po stłumieniu powstania: w 

roku 1863. + 

NOWOGRODZKA 
— Zawały bokserskie, W niedzielę dnia 

18 bm. odbędą się na boisku sportowym (na 

wypadek deszczu w sali straży ogniowej) 

PC pisy przyjezdnych bokserów na czele z po 

pularnym Zbyszkiem IIL. 

— Skutki niepłacenia długu. Nie tylko w 

„iiastach licyiują się ruchomości i nierucho- 

mości, na wsi równeż smutne są skutki nie 

płacenia długów, jakkolwiek rolnik ma dziś 

większe względy i możliwości wywiązania 

  

się ze swych zobowiązań. 

Aleksander Kurian ze wsi Sieciewin, gm. 

knszelewskiej ,pow. nowogródzkiego, wlaš- 

ciciel 8 ha i budynków gospodarskich po 

życzył w r. 1928—20 za pośrednictwem KKO 

w Nowogródku 2500 zł. i długu tego nie spła 

cał, w rezultacie czego należność z procen- 

  

  gmińy niemeńczyńskiej, w bramie domu 
Nr. 32 przy ulicy Zawalnej wszczął flirt 
z młodą Żydówką. Jaki był przebieg flir 
fu oczywiście trudno zrekonstruować, wia 
domo nałomiast, że Zapaśnik wręczył „da 
mie” a conło 8 zł. i że tamta pod jakimś 
pretekstem ulotniła się, przywłaszczyw- 
szy pieniądze. 

Hipolit Pupiński (Kalwaryjska 7) os- 
karżył swego robotnika Henryka Janusz 
kiewicza o kradzież srebrnego zegarka, 
wartości kilkadziesięciu zł. 

Z wagonu kolejowego na słacji towa 

rowej skradziono worek ogórków wagi 
43 klgr. Pod zarzutem dokonania tej kra 
dzieży areszfowano Adolfa Świrbuła (Do 
brej aRdy 13). 

Konstanty Żółkiewcz (Sawicz 16) za 
meldował policji o kradzieży roweru war 
tości 100 zł. 

Bracia Michał i Karol Bojaronowie ze 

wsi Oszkińce dotkliwie pobili Antonie- 
go Balukiewicza, którego skierowano do 
szpiłala. 

  

Wczoraj o godz. 6 wieczorem przy 
robołach miejskich na ulicy Piaski jeden 
z robotników trafił pod wagonetkę. 

Pogołowie udzieliło mu pierwszej po 
mocy i przewiozło do szpitala. Jest to 
już drugi z kolei wypadek przy robo- 
łach ziemnych na Piaskach w ciągu bie   żącego tygodnia. (c) 

sy tak, jakby to była dła Wilna nad- 
zwyczajna sensacja. Nie dziwnego, w 
ciągu 4-ch tygodni odzwyczajono się 
od widoku „Arbonów*. 

Wezoraj ze względu na trudności 
techniezne uruchomiono komunika- 
cję jedynie na liniach 1 i 3. Normalna 
komunikacja na wszystkich liniach 
podjęta zostanie z dniem dzisiejszym. 

Likwidacja strajku autobusowego 
powitana została przez ogół ludności 
Wilna z uczuciem ulgi, wszystkim bo 
wiem długotrwały strajk dał sę we 
znaki. - 

  

tami i kosztami egzekucji wzrosla do 4000 

złotych, Wreszcie Komunalna Kasa Oszczęd- 

rości przejęła za ten dług gospodarkę Ku- 

riana i 4 kwietnia 193 r. uzyskała w sądzie 

tytuł wykonawczy na eksrnisję. Ale łatwiej 

uzyskać tytuł wykonawczy, niż wyeksmito- 

wać chłopa z jego gospodarki. Wielu gospo- 

darzy święcie wierzy, że ;aimo wszelkich pro 

cesów nigdy nie dojdzie do wyrzucenia rol- 

nika z jego gospodarki. Do tej kategorii na= 

leżał podobno i Kurian. Nie można go było 

w żaden sposób an: zmusić do spłacenia dłu 

ga ani go wyeksmitować. Dopiero 12 bm. 
zjawił się u niego komornik Birula w asyś- 

cie policji, przedstawiciela KKO i lekarza 
powiatowego, gdyż żona Kuriana twierdziła, 

że jest chorą, i przemocą wyeksmitował. Le- 

ksrz stwierdził, że Kurianowa może być ek- 

smiłowana bez szkody dla iei zdrowia. Wy- 

niesiono więc ią razem z łóżkiem. 

Kurian „zainstałował się" z całą rodziną 
pod płachią tuż przy drodze. Zamierza szu- 

kać „sprawiedliwości* w Warszawie. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      
" BARANOWICKA 

— Odczuwa się brak produktów wiej 
skich. W związku z rozpoczęciem żniw 
na terenie powiału zmniejszył się przyjazd 
ludności wiejskiej na rynek baranowicki. 
Odczuwa się wyraźny brak niektórych 
produktów wiejskich, jak sery, masło 
i jaja. S 

— Tragiczny wypadek na Szezamgė, — 

Podaliśmy już wiadomość o tragicznym wy- 

padku na rz. Szczarze, któremu uległ miesz- 
° Baranowicz Michał Kozakiewicz. Krą 

żyły na temat tego wypadku rozmaite. po- 

głoski, Obecnie zaś sprawa została całkowi- 

cie wyjaśniona. Przebieg wypadku przedsta- 

wia? się następująco: 

W dniu 10 bm. około godz. 19 do wsi 

łozki, gm. darewskiej przybyło z Barano* 

wicz trzech osobników, a mianowicie Ko- 

zakiewicz Michal, syn Bartłomieja i Marii, 

łat 28 i Aleksander Aleksandrowicz oraz 

Ostapko Wincenty, którzy zaszłi do miejsco 

wej knajpy i wypili około 2 litrów wódki. 

Potem w stanie mocno podchmiełonym wy- 

jechali łodzią na rz. Szczarę. W pownym 

momencie łódź wywróciła się i niefortunni 

amatorzy wycieczki wpadli do wody. Ko- 

zakiewicz zamurzył się prędko w falach i 

  

| wartki prąd rzeki uniósł go daleko gdzieś 

od jego towarzyszy. Zwłoki jego zdołano 

odnaleźć dopiero na drugi dzień Towarzy- 

sze zaś jego jakoś uratowali się sami. 

— 0iwarcie „Dziecińca* w Mołezadzi. — 

Slaraniem Rady Koła Rodziny Rezerwistów 

w Mołczadzi w dniu 8 lipca r. b. został ot- 

warty „dzieciniec" dla 40-ga dzieci. Na ten 

cel uzyskano w tamt. szkole powszechnej 

92 duże sałe z kuchnią, ponieważ jednocześ- 

nie prowadzi się akcję dożywienia dzeci. 

Opiekę ogólną sprawuje p. J. Kollątajo- 

wa, opiekę wychowawczą — p. Nn. Wierz- 

beka. 3 

Subsydiują „dzieciniec* wspólnie 2 orga- 

nizacje: Rodzina Rezerwstów i ZPOK bara- 

newickie. 

ADEO TTS TE TTESNNES TTT SSANRIĖ 

Próba likw dach stra|- 

ku robatn'ików budow- 

lanych w N.-Wilejce 
W związku ze sirajkiem robolnikėw 

budowlanych w N. Wilejce wczoraj od 

była się w Wilnie konferencja porozu- 

miewawcza, w której wzięli udział przed 

sławiciele pracodawców i robotników o- 

raz delegaci związków zawodowych. 

Temaiem narad było ustalenie warun 

ków, na jakich strajk mógłby być zlikwi 

dowany. 

Należy podkreślić, że obie słrony dą 
żą do likwidacji załargu. Podjęcie przer 

wanej pracy nasłąpić ma w dniu dzisiej 

szym. 

Strajk ten ma podłoże ekonomiczne. 

Sirajkuje przeszło 50 robotników.   

SE 7 

Drewno wileńskie jest cenione 
na rynku angielskim 

Onegdaj bawił w Wilnie p. Graydon, dy- 

rektor firmy Foy Morga" w Londynie, ma- 

jącej przedstawicielstwo eksportu drewna 

z terenu Wileńszczyzny, zorganizowanego 

ped egidą Izby Przemysłowo-Hadlowej w 

Wilne. į 
W rozmowie z dyrektorem Izby inž. Ba- 

rańskim stwierdził dyr. Graydon, że me- 

chanizm eksportu, polegający na bezpośred 

nim kontakcie z rynkiem angielskim i dosta 
wach towaru, kontrolowanego co do sorto- 

wania i jakości surowca drzewnego oraz za- 

opstrzonego specjalną marką „Wilno“, fun- 

kcjonuje bez zarzutu, czego dowodem jest 

brak jakichkolwek reklamacyj ze strony od- 

bierców. Drewno wileńskie jest już na ryn- 

kn angielskim na tyle wprowadzone, że o 

rozmiarach jego eksportu decyduje jedynie 

techniczna możność dostarczenia odpowied- 

niego towaru przez tartaki wileńskie. 

Ceny, uzyskiwane w tak zorgarizowanym 

eksporcie, trzymają się na poziomie mię- 

dzynarodowym, znacznie przewyższając се- 

ny t. zw. „drewna gdańskiego". Obecna sy- 

tuacja eksportowa na rynku angielskim jest 

nacechowana pewną wstrzemięźliwością, co 

jednak nie może być rozumiane jako zała- 

manie się koniunktury 1 brak perspektyw 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO0-BERNARDYŃSKIM 

— Dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę 

wieczorem o godz. 8,15 po cenach zniżonych 
„BESSIE“ z doskonałą odtwórczynią roli ty- 

tałowej p. Ireną Górską. 

— Ną jutrzejszym przedstwieniu popo- 
łudntowym po cenach propagandowych dana 

będzie tylko raz jeden świetna komedia 

„BESSIE“, > 

— W próbach pod reżyserią Kazimierza 

Koreckiego „Ciotka Karola". 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Dalsiejsza premiera „Ewy* niewątpli- 
wie stanie się nowym sukcesem Teatru Mu- 
zycznego „Lutnia”, zwłaszcza, że na całość 

widowiska składa się niebanalne libretto i 

piękna muzyka Lehara w opracowaniu ka- 

pelmistrza Szczepańskiego. Nad całością wi- 

dowiska czuwa ręka reżysera Folańskiego, 

a w wykonaniu biorą udzłał czołowe siły 
zespołu z M. Nochowiezówną, B. Halmirską, 

K Dembowskim, M” Taliżańskim i K. -Wyr- 
wicz-Wichrowsim w rolach naczelnych. 

Balet pad wodzą balćtmistrza Ciesielskie- 

go wykona nieszablonową „Impresję maszy- 

ny“ oraz cały szereg barwnych ewolucyj, 
wynikających z akcji. 

— Jutrzejsza popołudniówka w „Luinić. 

Jutro po południu znakomita operetka Plan- 

guelta „Dzwony z Cornevillė“. Ceny propa- 

gaudowe. | 

   

WYSTĘPY „ECHA TATRZAŃSKIEGO* 

NA WIŁEŃSZCZYŹNIE. 

Dnia 16 b. m. przybył do Wiłna 60-080-   
Ławy zespół najlepszego chóru podhalań- 

skiego „Echo Tatrzańskie" z Zakopanego. 

który wystąpi w Wilnie, Trokach, Druskie- 

nikach i Grodnie z programem, noszącym 

cgólną nazwę „Wieczornica Góralska”. } 

„Wieczornica Góratska" dana będzie: 17 | 

bm. w Trokach, 18 w Wiłnie w parku Żeli- 

gowskiego (muszla), 19 w Druskienikach w 

parku zdrojowym 120 w Grodnie w Teatrze 

Miejskim. 
Kasy w Wilnie w dniu 18 bm. czynne 

od godziny 17-ej. 

Szczegóły w programach. 
į 

Basia Berlin ma trulące 
ciastka 

Dnia 15 bm. pogotowie ratunkowe | 

dostarczyło do szpitala św. Jakuba Hele- 

nę Barszczewską i jej wnuka Jerzego Ja- 

kubowskiego, zam. przy ul. Szkaplernej 

64 z objawami zairucia. W dochodzeniu 

ustalono, że wymienieni zatruli się ciast- 

kami, nabyłymi w sklepie Basi Berlin 

mieszczącym się przy ul. Tyzenhauzow- 

skiej 3-a. 

Na najbiedniejsze dzieci bezimiennie —   złotych 2 (dwa). 

na przyszłość. Dyr. Graydon sądzi, że podsta 

wy poprawy sytuacji na angielskm rynku 

drzewnym, które wyraziły się w wielkiej 

zwyżce cen w stosunku do poziomu zeszło- 

rocznego, są trwałe, i że czasowe wahania 

koniunktury nie wpłyną na jej zasadniczą 

mocną tendencję. 

Ze swej strony dyr. Barański stwierdził, 

że firma Foy Morgan oddaje partnerom wie 

leńskim duże usługi, które należy wysoko 

ocenić. Firma szkoli m. in. stypendystę Izby 

w dziedzinie techniki światowego handlu 

drewnem. z 

W dniu 15 bm. zwiedził dyr ' Graydon 

szereg tartaków wileńskich, uczestniczących, 

w akcji bezpośredniego eksportu do Anglii 

oraz przeprowadzi łrozmowy na tematy han 

dlowe. Zaznaczyć należy, że równolegle z tą 

sprawą rozwijająca się akcja finansowania 

produkcji eksportowej drzewnej przez kre- 

dity angielsłte, rozprowadzona przez Wt 

leński Prywatny Bank Handlowy, ma prze- 

bieg dła obu stron równie pomyślny, tym 

bardziej, że rozmiary tego kredytu i wa un 

ki jego rozprowadzenia są niewspółmiernie 

dogodniejsze od tych, jakich możni ogcze: 

krwać od akcji, prowadzonej w oparciu się 
o źródła t insty'ucje kredytowe krajowe. 

  

SOBOTA, dnia 17 lipca 1937 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. 
pałudniowy; 12,15 — „Lwowianin w Wil- 

nie“ felieton Kazimierza Brończyka; 
12,25 — Utwory Moniuszki — koncert or- 
kiesty wojskowej; 13.00 — Przerwa; 14,00 
— Koncert życzeń; 15,00 — „Dać mn gola” 

— felieton Władysława Lachowicz:; 15.10 
— Życie kulturalne; 15,15 — Audycja dla 
wszystkich „W promieniach sławy” — słu- 
ctewisko Eugeniusza Gulczyń xego; 15.45 
-— Wiadomości gospodarcze; 16,00 — Teatr 
Wyobraźni dla dzieci „Królewicz i žebrak“; 
16,30 — Fantazje operowe; 17,15 — Pieśni 
ludowe; 17,50 — Katowice w oczach turysty 
— pogadanka; 18,00 — Z piosenką przez 
świat; 18,15 — „Letnicy* — pogadanka re- 
gienalna Leona Wołłejki; 18.30 — Fantazje 
operetkowe; 18,10 — Program na nied.selę; 
18,45 — Wileńskie wiadomości sportowe: 
18,50 — Pogadanka; 1900 — „Od wyśnigo 
keńca Żywieczvzny, ka płynie Sola“ — slu- 
chowisko; 1940 Pogadanka; 19,50 — Wia 

-damaści sportowe 20.00 — Audycja dla 

Pclaków za granicą: „Tam gdzie są nasi 
radacy“; 20,45 — Dziennik wieczorny; 20,55 
— Nowiny Jeśne — prof, Jan Kloska; 21,05 
— Muzyka taneczna, W przerwie Nowości 
literackie omówi Kon: 1d Górsxi prof. USB.; 

22,50 — Ostatnie wiadomości: 23.00 — Ka- 
bsret z płyt w opracowanie Bolesława Pie- 
karskiego; 23,3 0— Zakończenie. 

    

  

NIEDZIELA, dnia 18 lipca 1937 roku. 

8,00 Sygnał czasu i piešū „Ave Maria“; 
8.03 Dzienik por. 8,15 Gazetka roln. 835 
Muzyka na dzień dobry; 8.50 Informacje rol- 
nicze dla Ziem Póin.- hodnch;: 9,00 Na- 
bożeństwo z Kościoła Św. Krzyża w Warsza 

Kazanie. Po nabożeństwie muzyka po- 
ważna; 11,00 Kapela ludowa pod dyr. Franc. 
Związka; 11,57 Sygnał czasu i hejnał; 12 08 
Na szerokiej równinie — poranek symfo- 
niezny; 13,00 W perspektywie tygodnia — 
felieton; 13,10 Koncert rozrywkowy; 1440 
„Urodziłam się nad brzegami Missiesipi* — 
reportaż z płyt w opr. Stanisławy Harasow- 
skiej; 15.00 Audycja dła wsi; 16.00 Fantazja 
rumuńska -— koncert; 16,30 Koncert Ork. 
Wileńskiej pod dyr. Wład. Szczepańskiego 

„W rytmie polskiego tańca"; 17,15 „Śnia- 

€anie* — skecz; 18.00 Podwieczorek przy 
mikrofonie; W przerwie ok 18,55 „Nad mo- 

rzem Czerwonym” fel. 20,00 Audycja świet- 

Iicowa „Co słychać na świecie” pog. Wiktora 

Kejzika; 20,10 Wieczorynka „Kiermasz w 

Keltunach* opr. i wyk. zespołu „Kaskada”; 

20,35 Przegląd polit: 20,45 Dziennik wiecz 

20.55 Przerwa; 21,00 „Napój miłosny” — 

opera w. 3-ch aktach Gaetano Donizeti — 

transmisja z Rzymu; W przerwie ok. 21.30 

W'iad. sport. W II przerwie około 22,20 Os- 
falnie wiad, 23,35 Zakończenie. 

   

  

   

   

  

   
    

Smiertelny upadek 
staruszki 

Dnia 11 bm. na drodze koło wsi Pod- 

kowiszki, gm. widzkiej (pow. brasławski) 
poniosła śmierć Konrad Jėzefa, lai 82, 

mieszkanka wsi Siewruki, gm. widzkiej. 

Konrad Józefa jechała wraz z drugą ko- 

bietą t. zw. linijką, a zjeżdżając ze siro- 
mej góry spadła z wozu, ponosząc śmierć 

na miejscu. 

„Cajt* skazany 
za oleryfikację ustroju sewieckiego 
Sąd Grodzki w Wilnie rozpoznał 

wczoraj sprawę redaktora odpowiedzial- 

nego syjonistycznego dziennika 

skiego „Cajf' Bursztejna, pociągniętego | 

do odpowiedziainości z art. 93 i 155 K. 

K. 

W swoim czasie gazeta „Cajt“ zamieś 
ciła artykuł żydowskiego dziennikarza z 
Ameryki (jako przedruk z gazety amery 
kańskiej)j Dawida Pińskiego o rozwiąza- 
niu kwestii mniejszościowej w ZSRR. p. t. 

| 
wilen- | 

| 

| 
| 

„Jak żyją male narody w Związku So- 
wieckim”. 

Starostwo grodzkie zajęło nakład te 
| go pisma „zaś prokurafura dopaitzyla się 

w freści arłykułu gloryfikacji Rosji So- 
wieckiej i wytoczyła proces. 

Sąd Grodzki skazał redaktora Burtz- 
tejna na 1 rok więzienia. 

Obrońca zapowiedział apelację. 
Jest to najsurowszy wyrok zapadły 

kiedykolwiek w sprawie prasowej w są 

dach wileńskich. | ja 

)
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'Pawiłon polski na wystawie paryskiej 

Rzprienawsky us 

  

wiłonu od strony frontowej 

  
Gwa zdjęcia, związane z pawuonem polskim na Wysiawie | 

Świałowej w Paryżu. Zdjęcie Nr 1 przedstawia rzut oka na główny budynsk pa- 
(prof, Pni ewski i arch, Brukalski). 

przedstawia fragment pięknego ogrodu, otaczającego pawilon polski. 

  

Wystawa artystyczna w 
пКч 5 

19 * 2 s 

Bydgoszcz V 

     

Zdjęcie Nr. 2 

  

  

„KURJER WILENSKI“ 17.VII 1031. 

Wiadomošci radiowe 
„KATOWICE W OCZACH TURYSTY“ 

Pogadanka dia radiostuchaczy 

Každe z wielkich miast Polski posiada 
dla turysty swe odrębne oblicze. Do rzę- 
du miast najbardziej charakterystycznych 
na ziemiach polskich należą bezsprzecz- 
nie Katowice, strzeżone przez setki fa- 
brycznych kominów, wiecznie nakryte 
czarnym płaszczem dymów, pracowita 

stolica ciężkiego przemysłu, miasto węgla 
i stali, O mieście tym wygłosi pogadankę 
p. t. „Kałowice w oczach turysty Stani- 
sław Kaszycki w dn. 17.VII o godz. 17,50. 

AUDYCJA FOLKLORYSTYCZNA 

Z ZIEMI ŻYWIECKIEJ 

Jakkolwiek Podhale należy do często 
odwiedzanych i dobrze znanych dzielnic 
Polski, jednak i tutaj znajdują się okoli- 
ce, których pieśni, łańce i zwyczaje nie 
dość są rozpowszechnione. wśród mie- 
szkańców innych połaci kraju, Do nich 
należą okolice Żywca. Dlatego. bezsprze 
cznie wszystkich zainteresuje audycja, któ 
rą nadaje Rozgłośnia Krakowska dn. 17. 
VII o godz. 19,00 p. t. „Od wyśnigo koń- 
ca Žywieczyzna ka płynie Soła”. Jak 
więc widać będzie to audycja folklory- 
styczna, utrzymana w dialekcie ludowym, 
audycja weselna. Radiostuchacze usłyszą 
w.niej muzykę weselną, graną na ludo- 
wych . instrumentach, m. in. ma dudach, 
pieśni w wykonaniu chóru i solistów Zw. 

i Podhalan Ogniska Milówka.     

  

  
       

ZDRO 
|» SZWAJCĄRSKIE GORZKIE ZIOŁA” są STOSO - | 
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH ! SKŁONNOŚCIĄCH į 
DO ZAPARCIA.„STWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” SĄ NATU! 
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM ZYC AJĄCYM 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO-f 

0 WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. 

       

      

Wojsko, organizacje wojsko- 
Uwaga! we i sportowe, szpitale, wię- 
zienia, fabryki, warsztaty pracy, szkoły, 

stowarzyszenia, ochronki itp. 

NOWOCTWĄRTA 

CHRZEŚCIJANSKA 

SPOŁDZIELNIA 
ODZIEZOWA 

Wiino, ul. Wielka 27 m. 6. 

azyjmuje zamówienia na wykonanie 
mszelkiego rodzaju ubiorów i bielizna 

    

Pr zetarg 
Dyrekcja Polskiej Agencji Telegra- 

ficznej ogłasza przełarg na sprzedaż 
Drukarni Państwowej w Wilnie. Termin 
składania oferł upływa 4 sierpnia r. b. 
Bliższe szczegóły w „Monitorze Polskim" 

„Nr 158 z dh. 14 lipca 1937 r. 

Rutynowany Ruro WZ Y KI 
udziela tekcyj gry na fortepianie 

— (Ceny przystępne — ° 
ul. Jagieliońska 8 m..22, д, 4-6 dp, 

L 

2 lub 1 pokój 
z osobnym wejściam 
na biuro poszukiwa- 
ne od zaraz — ulica 
Mickiewicza i przyleg- 
łe. Zgłoszenia w red. 
Kurjera Wileńskiego 

Inteligentna pod „Biuro“ 

    
  

Gospodyni 
iat «ne, samotna 
zajmie się prowadzs- 
niem domu i kance- 
farii. Wilno, Wiłko- 

mierska 3—8 

   

  

Zdjęcie nasze 'przedsławia część rzeźb prof. Konsłaniego Laszczki, wystawionych 
łącznie z dziełami Leona Wyczółkowskiego i dokumenłami historycznymi prezesa 
Kazimierza Kierskiego na Wysławie w Bydgoszczy, w gmachu b. Inłernału Kre- 
sowego. Na zdjęciu naszym widzimy następujące rzeźby: „Szopena”, 
Drzymałę”, „Kopernika”, „Wodnika” 

  

SERY 

Cc # Dziś premiera. Wielki egzotyczny dram. na morzach po 

a ; : g : Fascynujące 

a Ww WS PA saa pa ® POD 

  

2АС 

oraz „Popiersie żon ya 

    

rtysty”. 

  

   J 

  

„Siewcę- 

  

   

łudniowych 

niebez- 
wy pereł. 

Sensacyjne sceny 

Mordercza walka człowieka z potworami na dnie oceanu. 
Nad program: ATRAKCJA KOLOROWA i AKTUALIA 

WODĄ. 

  

HELIOS | 
—— PFZerWana 
Ń rolach głównych: Al Jolson Sybil Janson. 

ad program: Aktualia i atrakcja kolorowa, 

REDAKCJA ! ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.312 | 

  

Centrata — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. 70—godziny przyjęć 1—3 po południo 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.,30 | Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwiaca. 

Wydawnictwo „Kuijer Wileński" Sp. 2 ©. @, 

Pierwszy raz w Wilnie. Film, który daje wszystko: Wzruszenia, 
Humor, Serja cudownych obrazów, Balet | przebojowa piosenki 

pieśń 
Balkon 25 gr. 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, 

  

Oddzioły: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul. Zamkowa 41 

Baranowicze, al. Narutowicza 70 

moda gospydyni Z 
samodzielnym  dob- 
rym gotowaniem po- 
szukuje posady Fid- 
res w administracji 
Kurjera . Wileńskiego 
    

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

pod „Krawcowa“ 

  

SPRZEDAM 
DOM (osobniak) z du- 
żym placem. Wilno, 
ul, Popowska nr. 26 

Iwanowski 

Przybłąkał się 
pies :asowy, w czar 
ne i białe plamy o 
długich czarrych u- 
szach. i odciętym o- 
gonie. W razie nie- 

  

biór psa w ciągu 3-ch 
dni, tędę go uważał 
za swoją własność, 
ul, Magdaleny 2—3   Kurjera Wileńskiego 

zgłoszenia się po-od=-   

ZGUBIONY 
kwit tombaraowy nr. 
71877 wydany przez 
Z. Z. K. K.O, w Wil- 
nie na imię Wacława 
Obolewicza—uniewaž 

nia się . 

AKUSZERKA 
Marja 

Lakuerows 
Przyjmuje od 9 ran: 
do 7 więcz. ul. J. Ja 
siūskiego 5—18 róc 
Ofiarnej (ob. Sądu) 

LETNISKO 
DO WYNAJĘCIA 
nowy aom w lesie 
sosnowym, rzeka о- 
:bok, łódź własna, do- 
jazd autobusem Wil- 
no—Podbrodzie, trzy 
klm, od Podbrodzia, 
od szosy patę kroków, 
od stacji Podbrodzie 
dwa kim. Informacje 
bliższe: Wilno, Bak- 
szta 2—-10, lub folw. 
Trokinie koło Pod 
brodzia u p. Wisz- 
niewskich I Sawicz 

  

  

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem dp doma w krajn—3 zł. га gra* 

nicą 6zł. z odbiorem w admintstracji zł.2.60, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 
arzędo pocztowego ani agencji zł. 250, 

Za kłamliwe oskarżenie Księdza 
— 6 miesięcy w g-ienia 

  

P. Wundro jest właścic'elem bufetu na 

dworcu kolejowym w Landwarowie. 

  

22 listopada ub. roku (data dla Wundry 

bardzo pamiętna) zjawił się on w stanie pod 

humorzonym na zabawie, urządzonej stara- 

niem Akcji Katolickiej, na cel dobroczynny 

i wszczął awantury z dzierżawcą bufetu. 

  

  

Obecny przy tym ks. Kazimierz Kułak, 

pióbował uspokoić Wundrę, lecz interwencja 

księdza jeszcze bardziej podnieciła go. 

Wundro obraził księdza, używając wy- 

reżeń kolidujących z dobrym tonem i cen- 

zvrą. 

Wezwano policję, która Wundrę usunęła 

z. sali. 

Rozrywki 
W POLE, ŻEŃCY!.. 

(7 punktów) 

szarada. 

Dalej z piosnką j ochoczo 
wyruszajcie żeńcy już, 
bo wspaniale już się złocą 
w ośm-dziewiątym łany zbóż! 

Przepióreczka, wdzięczne piaszę 
Siedem — wspak czwór i pół raz: 

| „Pójdźcie, pójdźcie gospodarze 
zbierać plony — nadszedł czasl” 

Pal po szóstym i dziewiątym 
idąc złote łany koś, 
Kto eśm-frój-raz te klopoty, 
ten mieć będzie chleba dość! 

Nic ło, że pięć — szósta znojna, 

że włór — irzecie zrosi poł, 
za ło ziemia w dary hojna, 
troski twe usunie w kąt! 

Z czwór—pierwszego ziemi plonem 
gdy zapelnisz spichrze swe 
masz pięć-siedm-dwa*] zasłużone 
na dożynkach bawić się! 

*) drugie 

„Rex“ (czt. Kl. sz.) 

17) KWADRAT MAGICZNY 
(2 punkiy) 

ułożył p Cer. 
  

  

        

W kwadrat wpisać liczby: 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128 į 256 tak, aby każde trzy 
liczby, pomnożone w kierunku poziomym 
pionowym i przekątnym dały jednakowe 
ileczyny. 

18 UZUPEŁNIANKA 

(po 1 punkcie) 

ulożyła Stema). 

Na miejsce kresek wstawić samaglo- 
ski i odczytać znane przysłowia. 

1. J—k—m— —rk—m— — rz—sz, 
f— k—ć — dm— —rz—. 

2. L—p— —j śp — w uż 
5— —gn — — w—ć 

ERETAZEADTZ, 

  

Administracja nie przyjmuje odpowie- 
dzialności za termin ogłoszenia oraz za 
zgubę lub zniszczenie matryc i klisz. — 
Zastrzeżone miejsca obowiązują Admini- 
strację tylko wówczas, gdy za takie za- 
strzeżenie zostanie zapłacona przewidzia 
na w cenniku 25 procentowa nadwyżka. 
Omyłki, 'kłóre zasadniczo nie zmieniają 
treści ogłoszenia, nie upoważniają do żą- 
dania zwrotu gołówki, ani też nie zobo- 

Kino BRAES| 
2) Przepiękny 
flim rewlowy 

65 ADMINISTRACJI 

Dziś wielki podwójny program: 
1) Dramat z za Kulis życia miasta film. HOLLYWOON 
Odział biorą wszystkie najpiękniejsze gwiezdy Hoilywoodu. 

Tysiąc taktów miłości 

tym jednak nie koniec. Wundro wy- 

Ął z tego zajścia dość dziwny wniosek. 

Złożył mianowicie skargę do JE. Metropoli- 

ty Jałbrzykowskicgo, zarzucając ks.. Kuła- 

kowi, że... obraził go w czasie zabawy, uży- 

wając niecenzuralnych wyrazów. Identycz- 

ną skargę, tym razem skierowaną przeciwko 

funkcjonariuszom policji, którzy usunęli go 

z saliszabawowej, złożył do komendy P. P. 

w Wilnie. 

Dochodzenie ustaliło jednak prawdziwy 

przebieg zajścia i Wundro został pociągnię- 

ty do odpowiedzialności sądowej za świado- 

me fałszywe oskarżenie. 

Sąd skazał Wundrę na 6 miesięcy wię- 

zienia. (e) > 

umysłowe 
19 WYSUWANKA 

(4 punkty) 
(ułożyła Stema). 

  

| ci 

      

   

  

  

    

c]P|RJEJRJE|NJE 
RU MK GG Sk, 
ЕВ& 9 
BODERSEB 
ZIN|IAJNII|JO|PLK 

RIA|R/I|SIE|J|O 

V|E|P|E|s|M| O E, 
  

Wysuwając ku górze, lub dołowi rzę- 
dy pionowe otrzymamy symetryczną ko- 
lumnę, — w której czytając rzędy pozio- 
me ofrzymamy rozwiązanie. 

20. ZAGADKI 

(po 1 punkcie), 

1. Nie ma skrzydeł, a pędzi w górę, 
Nie ma rąk, a wyrywa drzewa, 

l ust nie ma, a smułną pieśń śpiewa? 
2. Jestem niby zakonnikiem, 

Nie rozmawiam nigdy z nikim, 
Chodzę w ciągłej żałobie, 
Mieszkam stale w ciemnym grobie? 

3. Każdemu potrzebna, nikomu pochleb- 

| na; 
Ten, który ją kupił pewno nie żądał, 
Ten, który potrzebował, ani nie oglą- 

dał? 
4. W gameczku na kołeczku, 

Mógłbym przysiąc, że w nim tysiąc? 
5. Z wiatru pomocą się narodziło, 

W zieleni się nachodziło, 
W bieli je ścięto, Ę 
Do grobu wzięto? 

21 ZADANIE i 
ułożył Wł. Sodkiewicz (2 punkiy) 

Ruchem konika. szachowego odczytać 
znany aforyzm. 
тч   

  

  
Wuč | Nie Żesz | Bę 

          

      
Chceszj Te Ca О Во 

Klam | Trzy | Trze | Nie | «Cze 
| RR A> 

| 
Nie Lud | Go | Meć | Ba 

    

    

  

wiązują Administracji do bezpłainego 
powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadniona 
tekiamacje będą uwzględnione o ile zo- 
słaną wniesione do dni 4-ch od dały uka 
zania się ogłoszenia. 

Wydawnictwo zasłrzega sobie prawo 
nie umieszczenia całego ogłoszenia, 
względnie jego części bez podania po- 
wodów. Komunikatów bezpłatnych nie 
umieszcza się. 

    

Przepych wystawy. — — — Cudowne melodie, — — — Tysące pięknych kobiet 
Początek 6 godz. 2-ej. 

POLSKIE KINO 

ŚWIATOWID 

Emocjonująca treść — — — 
Nad program: ATRAKCJE. 

Dziś słynna na caly 
świat nasta rodaczka 
W potężnym frapującym 
arcydziele filmowym p. t. 

Bogata wystawa — 
Ceny zniżenz. 

Sala idealnie ochłodzona, 

Pola Negyri 

„MAZUR 
— Wspaniała gra artystów 

Śala dobrze wentylowana 
  

    

| Dziś, Wspaniały k m 
film egzotyczny. 
Ciekawszy od 

„Trader Horn“. Większy od „Tarzana” p. t. 

W rolach głównych: Brawurowy NOHCH BEERY I piękna DOROTHY SHORT 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Druk, Znicz”, Wilno, ul, Bisk, Bandu.skiego 4, tel, 3-40, 

recz. seansów o 6-ej, w niedz. i św, © 4-cj 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gi., w lekście 60 gr, 
za tekstem 80 gi, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp, 
Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogło» 
szeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń i ca» 
brykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega subie prawo 
zmiany terminu druko ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń R Ogło. 

: ! szenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1 17. —- 1 

Redaktor odp, Zygmuni Babicz


