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ILENSKI 
wraz Z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 
  

Dembińskiego uniwersalistyczne wczoraj 
„Połską można zciekiryzować Ly]- 

ku + diwóch punktów — ze Lwowa i 
z Wiłną, ale łatwiej z Wilna” — po- 
wiada gen. Żeligowski. Prawdę tę do- 
prze rozmmiómy. Czuliśmy ją i wów 
cząś w latach 1927—31 za czasów uni 
warsyteckieh „młodości ckhmurnej i 
górnej”, kiedy zdawało się, że cały 
świat, a w każdym razie cała Polska, 
stei przed nami otworem. 

Czym żyła wtedy „przyszłość na- 
roda — młodzież  alkądomicka, co 
pasjonowało nas tu w Wiłnie na uni- 
wersytecie ? 

„ Zamknąć to da stę w jednym sło- 
wie: 

DEMBIŃSKI. 

„Henryk! 
Triumfalny, powila'ny ien ryk, 
którym tłam mnie uczcić chce. 
Henryk, arrywista, passeista i eks 

centryk, 
Byłę frazes 0. 5. В.“, 5 

Taką piosenką, na aulę wiumfal- 
są jednego z dawnych szłagićrów, u- 
rzeiła < Dembińskiego, _ akademicka 
s?ojłkę wówLzas, „gdy był a szczytu 
Sławy i władzy, jako prozos Bralniej 
Pomocy, leader. dyktator większości 
akademichiej od socjalistów do mo 
anarchistów włącznie. 
— Ala lata prezesury- Dambińskiego 
w Btalnfaku bynajmniej nie były 
pamiktom szezytówym rozwoju, w je- 
85 ułeńtźtoliwie bardzo wielkich za- 
stugach dia rozniecenia w Wilnie og- 
iska myśli społecznej i politycznej. 
Bombiński nie był nigdy dobrym ad- 
ministratoróm, ani, dobrym | takty- 
kiem, nie był w ogóle człowiekiem re 

„Ałnytm, związanym mięśniami i krwią 
z pracą dnia codziennego. 

Jedynak, syn maszynisty kolejo- 
wego, kłóry łożył wszystkie oszczęd- 
mości na wychowanie świetnie zapo- 
wiadającego słę syna. Dembiński ja- 
šo Prymus skończył gimnazjum w 
szmianię, wybijał się na czoło całej 

zatędzieży akademickiej w Wilnie i 
zdolnościami do nauki, i jako niezwy 
LŽ zławiskowy wprosł mówca, pory 
wający słuchaczy ogniem wewnetrz- 
nego przekonania, głębokością ujęcia 
tematu i odwagą swych poglądów. 

   

ы Dembiński był w owe czasy na 
Fietwszym, drugim, trzecim roku 
sirawa rzadkim przykładem wojujące 
50 katolicyzmu. Całą namiętność mło 
dzieńczej duszy włożył w „,Odrodze- 
pie”, Nie tyle w organizację akademi 

_ — ©Ка o lej nazwie, ale w odrodzenie 
‚ społecznej myśli katolickiej w Polsce. 

Katolicyzm, zepchnięty przez inde 
ferentyzm dziewiętnastowieczny i ró- 
żae [corie pseudonaukowe o religijno 

sei, jako synonimie zacofania, był wy 
zaaniem ludu i kobiet, był doktryną o 
zasięgu działania ograniczonym wyłą 
cznie do dziedziny życia prywalnego. 
Nikt by nie śmiał wyprowadzać z ka. 
telicyzmu konsekwencji matury mo- 
rainej i etycznej na płaszczyznę społe 
ozną i polityczną. Dla inteligenta, 

  

"prezesa Bralniej 

  

działacza społecznego w normalnym 
zasięgu jego zainteresowań, katoli- 
€yzm nie stanowił autorytetu, nie był 
źródłem kategorycznej decyzji, a naj 
wyżej czymś, z czym się szukało w 
miarę możności uzgodnienia pod 
wpływem uczucia, przywiązania do 
tradycji, czymś, z czym się wiązał ca- 
ły kompleks zachowawczości, komp- 
lcks konserwatyzmu społecznego. 

Było ogromnie dużo zakłamania, 
pozerów, a bardzo mało konsekwen- 
cji w ogólnie katolickim nastawieniu 
społeczeństwa polskiego, zwłaszcza in 
teligencji. 

Temu wszystkiemu Dembiński 
miał odwagę wypowiedzieć walkę, od 
pierwszej chwili, kiedy noga jego 
przekroczyła mury uniwersytetu, kie 
ds zyskał swobodę działania, skrępo- 
waną przed tym w gimnazjum. I był 
czas, zwłaszcza za pierwszych lat je- 
go działałności, kiedy na U. S. B. nie 
było postaci bardziej Świetlanej, czy- 
stszej moralnie, budzącej większe na 

    

dzieje na przyszłość. 
W ostatnim numerze „Przeglądu 

Pewszechnego* Turowski pisze O 
   kiej roli, jaką edegrało Stowarzy- 
szenie Młodzicży Akademickiej „Od 
rodzenie” w dziele odrodzenia ruchu 
katolickiego w Polsce. Zdaniem Turo 
wskiego zajęcie przez obóz narodowy 
w Polsce stanowiska zdecydowanie 

katolickiego i ewolucyjne pogłębia- 
nie tego stanowiska odbyło 
pływam Słowarzyszenia „Odrodze- 
nie”, Młodzież. wszechpołska musiała 
się cofać ed pogańskiej zasady ;,na- 
ród najwyższym dobrem“ ku uznaniu 
praw wyższych, niż narodowe, bo bo- 

h, wobec atrakcyjności haseł 5 
wyższym poziomie moralnym i etycz 
nym, stanowiących credo odrodzenia 
ków. 

Pod względem prężn 
sywności, oraz siły 3 
nego na młodzież endecką w owym 

czasie, wyróżniało się w Polsce „Od 
redzenie* Wileńskie, którego duszą 
hył Dembiński. Dembiński dwukrot- 
nie uzyskał większość w wyborach na 

Pomocy. był jedy 
nym w Polsce pogromcą omnipoten- 
cji „wszechpolskiej* i ło pogromcą 
bynajmniej nie lewicowym, a stoją- 
cym na gruncie uniwersalizmu Ка- 

  

   
  

            

ości i ekspan.- 

     

  

folickiego. W życiu akademickim 
hcełdował zasadzie autonomii — nie- 
załeżności od wpływów partyj polity- 
cznych na młodzież, pracę społeczną 
w organizacjach akademickich trak- 
tował jako szkołę wychowania obywa 
telskiego. 

I był, trzeba mu to przyznać wó- 
wczas, bynajmniej nie akademikiem, 
ale dobrym wychowawcą ., własnych 
kolegów w duchu uspołecznienia, nie 
zależności myśli, odwagi przekonań, 
Oraz wysokiego poczucia moralnego. 

W awych czasach już można było 
mówić 0 szkole Dembińskiego, 0 
„dembińczykach”*, tylko, że wtedy nie 
miało to nie wspólnego, ani z filoso- 
wietyzmem, ani z komunizmem, ani 
z jakakolwiek wywrotowošcią. 

„KAITIOESI ITK PTSS 

Ufortyfikowania dokoła Gibrałioru 

  2 Gibralłar z lotu plaka. Na zdjęciu widać nowowybudowane przėz vo powsłańców 
obudzity nepokój w Brytanii. 

Był to czystej krwi uniwersalizm 
katolicki. Na sztandarze wypisano de 
wizę św. Augustyna „In necessariis u- 
nitas, in dubiis libertas in omnibus 
caritas“ (w rzeczach koniecznych jed 
ność, w wątpliwych wolnošė, we 
wszystkich miłość). 

„Tous comprendre, c'est tous par 
donner* — mówią Francuzi, ałe w 
tym zdaniu kryje się bierność scepty 
cyzmu. Nie chodziło o to, by „wszyst 
ko zrozumieć i wszystko wybaczyć”, 
bo to byłaby tylko tolerancja i nie wię 
cej. 

Uniwersalizm katolicki był siłą 
konstruktywną ruchu, zapoczątkowa- 

rady. Sejmu odbyły się w. obeeności 
p. Marszałka Śmiglego-Rydza, który 
przybył na posiedzenie zajmując miej 
sce w loży marszałka Sejmu. 

Pan Marszałek Śmgły-Rydz pozo- 
stał przez cały czas posiedzenia Izby, 
po czym opuścił gmach Sejmu. 

Od samego raną w kuluaatch Sej 
mu ruch ożywiony. Przed południem 
odbyły się posiedzenia szeregu parla 
mentarnych grup regionałnych, na 
k'órych omawiamo sprawę wawelską. 

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 
o godzinie 16,20. Posłowie stawili się 
bardzo licznie. W ławach rządowych 
zasiedli członkowie rządu z p. premie 
rem gen. Sławoj-Składkowskim na cze 

le, podsekretarze słanu i wyżsi urzęd- 
nicy państwowi. 

Przystąpiono do porządku dzien- 
nego: „Sprawa samowotnego. prze- 
niesienia przez ks. metropolitę Sapie 
hę szczątków Józefa Piłsudskiego”. 

Marszałek Car: „Pan wicemarsza- 

sytetu Rzymskiego. 
Imię Marconiego 

telegrafu bez drutu. 
nerozłącznie 

RZYM (Pai). Wiadomość o śmierci se 
natora Wilhelma Marconiego została jesz 

cze o świcie zakomunikowana królowi 
Wiktorowi Emanuelowi, Mussoliniemu i 
prezydenłom obu izb ustawodawczych. 
Nieco później monsignor Pizzardo powla 

  
hiszpańskich potążne * fortyfikacje, która: 

WARSZAWA (Pat). Dzisiejsze ob ; ustawy o upoważnienia Prezydenta 

| marszatkowskiej. 

  łek Tadeusz Schaetzel złożył projekt . 
BIEZASZY ACE ZZO WER a S aa S aa kai O DARE IRZÓC SECA 
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Wielki Marconi nie zyje 
: \ 

RZYM (Pat). Jak doniosły depesze wczoraj nad ranem zmarł jeden z > > 
najznakomitszych uczonych europejskich, laurent Nobla, wynalazca tele- 

grafu bez drutu, Senator Gugliemo . Marconi, prezes Królewskiej Akade- 

mił Italii, przewodniezący Narodowej Rady Poszukiwań i profesor Uniwer 

związane jest z odkryciem i historią 
- (życiorys Marconiego na str. 5). 

Po zgonie 

„pisem Mussoliniego. Jednocześnie ze 

wiezione do gmachu akademii Włoch, 

1 godz. 12.30.   

nego przez Dembińskiego. Prowadził | 
w prostej linit do solidaryzmu spo- 
łecznego, do zgodńego współżycia ze 
sobą różnych kultur etnicznych w jed 
nym państwe, był prekursorem dziś 
gloszonej idei zjednoczenia narodo= 
wego. 

Nie umniejszał on bogactwa tych 
form, w jakich się przejawia życie 
ludzkości i nie objawiał-tendencyj do 
mechanicznego równania poziomów 
zarówno pod względem kulturalnym 
jak 1 -gospodarczym. 

Tak jednostka, jak każdy naród w 
granicach uniwersalizmu  katolickie- 
go znajdują pełne prawo rozwoju dla 

Rzeczypospolitej do wydawańia de- 
kretów. 

Projekt ten przyjmuję do laski 

Na podstawie art. 37 ust. 3 i art. 66 
p. a i e regulaminu Sejmu proponuję 
uzupełnić w drodze postępowania 
skróconego dzisiejszy porządek dzien | 
ny następującym punktem: pierwsze 
czyłańić projektu ustawy o upoważ- 
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
do wydawania dekretów, złożonego 
prez wicemarszałka Schaetzła. 

Sprzeciwu nie słyszę, uważam pro 
pozycję moją za przyjętą. || 

Sekretarz p. Kopeć odczytuje pro- 
jekt ustawy. 

PROJEKT USTAWY. 

o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypos- 
polifej do wydawania dekretów. į 

iar, 4. Reż 

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypo 

spolitej do wydawania — do dnia otwar   

domił o smułnym zdarzeniu Papieża: w 

Castel Gandolfo. 

O godz. 8.30 szef rządu włoskiego 

udał się w towarzystwie kanclerza akada 

mil do domu żałoby przy via Condofi, 

gdzie oddał hołd zwiokom wielkiego 
wynalazcy i ztożył kondolencje imieniem 

rządu na ręce p. Marconi, przybyłej sa 
molotem z Florencji. Odłąd baz przerwy 
ciągnie do prowizorycznego  kałałalku 

pochód ministrów, dostojników państwo 

wych | kościelnych, przedstawiciele kor 

pusu ' dypłomałycznego, członkowie aka 

demii, którzy zapisali się do specjalnej 
ksiągi kondolencyjnej, rozpoczętej pod 

wszystkich stron świata haplywają depe 
sze kondolencyjne „ktėrych liczba do po 
łudnia przekroczyła 4.000. Mędzy in. na 
deszły depesze od kanclerza Hillera, kan 
olerza Schuschnłgga i gen. Franco. , 

** Gubernafor Rzymu zarządził niezwło 
cznie całkowite zamknięcie ruchu koło 

wógo i pieszego ulicy Condoti, dopóki 

zwłoki sen Marconiego nie zosłaną prze 

gdzie wystawione bądą na widok publi 

czy. 
Uroczysta sksportacja odbyła się o   - Kiedy wiadomość o śmierci prezesa 

akademii roraszta się po mieści, na i 

wszystkich stron dodatnich, jakimi zo 
stały oddarzone przez naturę, a które 
wnoszą do ogólnego dorobku ludzkoś 
ci. 

Żaden człowiek, jako istota ogranł 
czona, ani żaden naród nie nosi w so 
bie pełni prawdy, nie jest celem sa- 
mym w sobie, a musi być podporząd 
kowany idei przewodniej, rządzącej 
całością. Dopiero całość, . synłeza 
wszystkich elementów posiada w 50- 
bie, istotny sens, wiąże się z mistycz 
nymi przeznaczeniami ludzkości. Stąć 

(Dokończenie na str. 2-ej) 

* Józef Święcieki. 

Р1епагпе posiedzenie Seimu 
w sprawie usunięcia szczątków Marsz. Piłsudskiego 
Wniosek o uchwalenie pełnomocnictw dla rządu został wycofany 

cia najbliższej sesji zwyczajnej Sejmu, w 

zakresie oznaczonym art. 55 ustęp 1 kon 
stytucji — dekretów dla załatwienia spra 
wy samowołnego przeniesienia trumny 
Józefa Piłsudskiego przez ks. metropoli 
tę krakowskiego Adama Sapiehę, w szcze 
gólności zaś do wydania przepisów, wy 
pełniających luki w obowiązujących ak 
łach ustawodawczych (usława z dnia 17 
marca 1932 r. Dz. URP. Ne. 35, poz. 359. | 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo 
litej z dnia 6 marca 1928 r. Dz. URP. Ne. 
29, poz. 265), ktėreby 

po plerwsze — w sposėb szcregėla 
wy 1 wycrerpujący normowaly warunkt 
przenoszenia zmarłych z miejsca ich 
wiecznego spoczynku, 2 

po drugie — zabezpieczyly naletycia 
prawa rodziny do grobėw bliskich. 

po trzecie — określiły dokładnie pra 
wa zarówno rodziny jak I powołanych do 
tego najwyższych czyńników  państwe 
wych w stosunku do grobów osób, która 
na wieczną zasłużyły pamięć w narodzie. 

(Dokończenie na str. 2-ej)    
  

wszystkch gmachach publicznych wywia 4 

szono „flagi państwowe opuszczoną da 

pół masztu, zaś w wiłrynach magazynów 

oraz w licznych oknach mieszkań pry- 

walnych ukazały się, portrety Marconiega 

okryte, kirem. Rzym nabrał charakłeru ża 

toby. zach 

. Straż honorową przy zwłokach pełnić 

będą całą dobę członkowie akademii w 

gałowych mundurach. zł 

Dziś rano odbyła się pierwsza msza 
żałobna: wyłącznie: z: udziałem .rodziny 
i członków akademii. Ciało sen. Marko- 
niego zostanie. następnie przetransporło 

wane do kościoła św. Marka na _ placu 
weneckim, gdzie będzie - wystawiona 

przez dalsze trzy dni, po czym zwłoki 
Marconiego zosłaną przewieziona de 

Bolonii, gdzie nastąpi pogrzeb w gro- 

4 bach rodzinnych. 
- Pogrzeb odbędzie się: na koszi pańsł 

wa > =
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„Plenarne posi 
(Dokończenie ze str. 1- cj) 

DE c” У „Arl. 2. 

-— Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się prezesowi rady ministrów 1 właściwym 

w An. 3, 
( <Ustawa niniejsza wchodzi w życie z 

sdniem ogłoszenia, : н 
„Po. odezytanių 

marszałek Sejmu. 
sprawozdawcy, — wieemarszałkowi 
Schaetzłowi. 

projektu ustawy 

  

   

  

* PRZEMÓWIENIE 

-  Wysoba Izbo. : = 
- Społeczeństwo polskie zostało zas 

koczone samowolną decyzją ks. me- 
„ tropolity Sapiehy przeniesienia zwłok 
Marszałka Józefa Piłsudskiego do nie 
wykończonej krypty i wykonaniem 
tej decyzji bez uzyskania zgody rodzi 
ny, z naruszeniem prawa kościelne» 
g *brew-sprzeciwom, wśród któ- 
rych na naczelnym miejscu znajdo- 
wał się.sprzeciw Pana „Prezydenta 
R:eczypospólitej. 

Od śmierci Marszałka Piłsudskie 
go nie przeżywaliśmy tak powszech= 
nego poruszenia, Niepokój. wdarł się 
do duszy i ogarnął nawet-proste ser= 
ea. Bo przed trumną tego, który bu- 
dował moralne i prawne podstawy 

   

Car_ udzielił głosu” 

IGEMARSZALKA SCHAETZLA, | 

państwa, dotknięta została tych pod 
staw nienaruszalność. Bo urażone zo» 
stało w człowieku to, co ma prawo do 
szącumku. 

Od przesunięcia tej trumny zatrzę 
sła się Polska, 

Odruch oburzenia musiał się zro- 
„dzić Świadectwem upadku byłby 

brak reakcji. A nie o formę chodzi. 
Wtedy, gdy wstrząśnięte zostają sze- 
rokie i najżywiej.czujące masy, nie 
miarą trzeźwego wyrachowania mie- 
rzyć można reakcję i jej przejawy. I 
nie pośród tych, którzy się burzą, szu 
kać trzeba winowajców rzeczy, któ- 
re zgrzythem być mogą. : 

„Akt samowoli ks. metropolity Sa- 
piehy musi być trakowany jako czyn 
indywidualny, tylko jego osobę obcią 
żający. Nie byłoby słusznym z załat- 
wieniem sprawy: wawelskiej łączenie 
innych zagadnień. Powaga tej sprawy 
jest takduża, że na niej tylko ześrod- 

Na wiadomość o dokonanym prze 
sunięciu trumny zareagowały wszysł 
kować tnzeba nasze myśli. * 
kie czynniki w państwie. Wśród pos- 
łów i senatorów uznano za konieczne 
by Izby ustawodawcze zabrały głos w 
zakresie ich roli w państwie. Z inicja 
tywy kolegów. krakowskich został zło 
żony na. Zamku w dniu 6 bm. wnio-   

1 

sek do Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej o otwarcie sesji nadzwyczajnej. 

Z charakteru sprawy wynikało, że | 

_ _. Dembińskiego _ 
uniwersalistyczne wczoraj 

(Dokończenie ze str. I-ej) SR 
duża doza wyrozumiałości dla prze- 
£iwników politycznych, szukanie dróg 
porozumienia, tendeneje' konstruktyw 
na (jakżeż często paraliżowane przez 

- niepotrzebną - zarozumiałość i- stawia 
nie wszystkiego w - płaszczyźnie 'wy- 
łącznie prestiżowej), ale z oglądaniem 
się na drogowskaz niezawodny — 

„sprawdzian etyczny. Ten sprawdzian 
każdej chwili może nakazać: : wałkę 
bezwzględną z wykrytym złem, wał 
kę wynikającą nie z rachunku cyfro 
wego sił obu. stron, ałe 'wyłącznie z 
wiary w zwycięstwo sprawy „słusz- 
nej. 

Takie było stanowisko ideowe, ta- 
kie źródło natchnień do działalności 
społecznej tej grupy młodzieży wileń- 
skiej, którą koło siebie grapował wów 
ezas Dembiński. 

Grupa ta była pełna optymizmu, 
pełna wiary w możność wykrzesania 
si twórczych z wrodzonych cech na 
tury polskiej ; żywej tradycji narodu 
polskiego. Nie było tam hołdowania 
hasłom międzynarodowym z pominię 
ciem wartości kulturalnych Wyros- 
łych na podłożu etnicznym, nie było 
walki klas, ani dążenia do mechanicz 
nego wyrównania różnie społecznych, 
połączonego z zabiciem indywidual- 
ności. Problem społeczny był jedno- 
cześnie problemem etycznym. 

Cechą młodości jest niecierpliwošė, 
chęć realizowania zaraz dziś tego, eo 
się uważa za ideał. Każdy przejaw 
krzywdy społecznej, pali młodą dn- 
szę, jak ogniem. I trzeba wielkiego 
harlu, żeby się w tym ogniu życia co 
dziennego nie przetopič na metal niž 
„szej wartości, żeby nie wylać się z tej 

„ formy, kłórą -nadaje człowiekowi bło 
gosławiona młodość górna i chmur 
a 

-  Niebezpieczeństwo to grozi zwlas2 
„cza idealiście i teoretykowi, zwłasz- 
ега temu, kto najżywiej odczuwał, 
który zapładniał innych myślą, sam 
płonąc jak żagiew, unosząca się gdzieś 

° № górze. 
Młodzieńczy optymizm, pęd do 

pracy konstruktywnej, wola zmaga- 
nia się codzień z tysiącem trudności 
--mogą prysnąć. Łatwo może przyjść 
zwąłpienie, a stamtąd jnż tylko krok 
do negacji wszystkiego co ludzkie, co 
ułomne, ale z czego trzeba umieć wy 
krzesać piękno idealizmu, bezintere- 
sowność i poświęcenie w ciężkiej 
żmudnej pracy codziennej. 

Tu zdaje się tkwi przyczyna zała 
mania się Dembińskiego. 

Jest to szczególnie bolesne dla 
wszystkich tych, których swoją myś 
lą zapłodnił, których rzucił w objęcia 
katolicyzmu, w których obudził żywo 
-czujące sumienie społeczne. : 

„Czyž nie jest bowiem tragiczne dla 
wszystkich, którzy Dembińskiego zna 
3. kochali i pokładali w nim wielkie 
nadzleje, że dziś, gdy zasady głoszone 
« „gi$ przez niego przyjęły się i zaczy 
mają dawać owoce, gdy w. demonstro 
aniu. uczuć: teligijńych: katolickich 

- *przezemiodytabóz narodowy,*pomimo* | 

częściowe 13 parodii tych manilestacyj 
dzięki domieszkom  elemeniėw . poli- 
tycznych, „widać jednak wyraźny 

80, sam Dembiński jest daleki od tych 
rzeczy, nie jest w stanie czuć tego. 
wszystkiego, co ożywia dzisiaj „mło 
dą Polskę', snie może ująć w ręce, na 

cych się jak Polska długa i szeroka 
ruchów społecznych, tak jak to umiał 

| dawniej na terenie, akademickim. 
Dembiński, i Doboszyński siedzą 

dziś w więzieniu, o tyle w podobnych 
okolicznościach, że obaj pokutują za 
wielki grzech młodości. Ani jeden, ani 
drugi nie jest „człowiekiem skończo- 
nym”, I jeden i drugi mógłby jesz- 
cze w Połuce zrobić wiele dobrego. 
Właśnie dlatego nasuwa się to porów 
nanie. 

Ale są też i wielkie różnice: 
Doboszyński, mimo wszystko, co 

zrobił, nie może być posądzany o jaką 
kolwiek zależność. Jest symbolem war 
chołstwa, ale i niezależności. Dembiń 
ski, jeżełi jest posądzony o coś, to tył 
ko o zależność. Może nie jest to za 
leżność organizacyjna, ale raczej psy 
chiczna, stwarzająca pozory zależnoś 
ci organizacyjnej od elementów, gło 
szących ideologię niezgodną z tym i 
wrogą temu, co było ideałem młodoś 
ci, na eżym dziś Polska chce budować 
swoją przyszłość? | 

Dembiński, jak możnaby sądzić z 
lat jego pierwszej młodości, to natura 
głębsza od Doboszyńskiego, ale i sto 
króć bardziej tragiczna. © : 

Nie może nam dziś odpowiedzieć, 
co czuje! Może nie ma sił ażeby cof 
nąć się z drogi, na którą wkroczył? 
Może trzyma go i wiąże własna fał. 
szywa ambicja, może nawet jakiś te 
ror organizacyjny, od którego nie jest 
w slanie się wyzwolić? Traci wątłe 
zdrowie i siły młodości w więzieniu! 

Go czują dziś i co czuli jego dawni 
przyjaciele przedtym jeszcze, gdy od 
bywał swą ewolucję w kierunku ne- 
gacji:? 
. To, co się czuje w wypadku cięż 
kiej choroby, kogoś z bliskich, kogo 
się może stracić na zawsze. 

Jeżeli jest to choroba nieuleczal- 
na wolelibyśmy o niej nie mówić, je 
żeli są nadzieje na wyzdrowienie, 
skwapliwie będziemy chować w sercu 
ien promyk nadzici, jaka resztkę'uczu 
cia dla dawnego Dembińskiego. 

Ale w tym nastroju nie będziemy 
podejmowali polemiki, ani z tymi, któ 
rzy w zdrowego jeszcze chorobę wma 
wiali od początku, ani z tymi, którzy 
dziś zamykając: oczy na rzeczywis- 
tość, ehełpią -się, że Dembiński do 
nich przystał i ehcą zostać jego 0b-, 
rońcami. ж A 

Nie macie żadnego prawa do jas- 

łac? 

    | więc tym bardziej nie-powianiście pu 
b'ieznie cieszyć się z nieszczęścia. któ 
„re.zdaczyło-się nie w waszej: rodzinie.   Józef Święcicki. 

„wpływ dawnego posiewu Dembińskie | 

prostować kierunku ideowego rodzą-_ 

nych chwil przeszłości Dembińskiego..   

„KURIER WILEŃSKI" z dn. 24 VII: 4937: 

edzenie 
czynnikiem powołanym do jej zalai 
wienia był rząd. Rola parlamentu w 
stosunku do niej była i pozostaje ści 
śle określona. Zasadniczym bowiem 
zadaniem Izb ustawodawczych jest 
stanowienie praw, a funkcje rządze- 
nia do. nich nie należą. š 

Formą odpowiadającą w danych 
warunkach normom konstytucyjnym 
było zebranie się Izb dla dania rządo 
wi pełnomocnictw. W ten sposób 
rząd uzyskiwałby szersze podstawy 
do uregulowania tej sprawy także 
przez możność wprowadzenia zmian 
w obowiązujących ustawach, Istnieją 
bowiem w naszym ustawodawstwie 
braki, których uzupełnienie mogłoby 
zapobiec powtórzeniu się podobnych 
„faktów na przyszłość. 

Przy formałowaniu wniosku 0 ot 
warciu sesji nadzwyczajnej nie uwa- 
żajiśmy za wskazane ze względu na 
zawiłość sprawy wawelskiej, by par- 
lament przez stawianie skonkretyżo- 
wanych projektów ustaw wpływał na 
kierunek postępowania, jakie mógł 0- 
brać rząd. Dlatego łeż wniosek ujęty 
był w formie najbardziej ogólnej, wy 
rażającej gotowość udzielenia. pełno 

| mocnietw, upowaźniających do wy- 
dania potrzehnych dekretów. 

Wysoka Izbo, rząd poinformował 
społeczeństwo komunikatem, ogłoszo 
nym w dnia 15 bm. o wymikach pod 
jętych przez siebie kroków w sprawie 
wawelskiej: 

Powyższy komunikat stwierdza, 

ła Pan Próżydent Rzeczypospolitej 
przyjął do wiadomości oświadczenie 
ks. metropolity, a rzad uznał sprawę 
ża ostatecznie załatwioną. - 

W: tym stanie rzeczy udzielenie 
„pełnomocnictw staje się zbędnym. 

Z tych też względów wniosek, zło   'nomocnictwach 

$ejmu 
żony do laski marszałkowskiej wyco 
fuję. 

Wskazane przeze mnie uzupełnie- 
nie braków w naszym ustawodawst- 
wie ze względów konstytucyjnych nie 
może być na obecnej sesji rozpatry- 
wane. 

Aczkolwiek rząd na drodze dyplo 
matycznej, ma którą sprawę skiero- 
wał, uzyskał zadośćuczynienie dla Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, a 
także osiągnął stwierdzenie przy 
współudziale nuncjusza apostolskie- | 
go praw państwa do grobów królews 
kich — to jednak stwierdzić musimy, 
że pogwalconym prawom rodziny i 
olrażonym przez Polaka uczuciom 
narodu zadośćuczynienie ze strony ks. 
metropolity Sapiehy dane nie zostało. | 

ZAMENIĘCIE POSIEDZENIA. 

Marszałek Car: „W tej bolesnej 
przede wszystkim dla uczuć narodo- * 
wych sprawie, Sejm w zgłoszonym - 
wnosku ustawodawczym oraz w mo» 
tywach, zawartych w przemówieniu 
p. sprawozdawcy, dał wyraz swemu 
stanowisku wobec faktu, kóry poru- 
zył do głębi całą Polskę. : 

Konstytucyjne uprawnienia Sej- 
mu są jednak ściśle zakreślone rama> 
mi ustaw zasadniczych, określają- 
cych porządek prawny w państwie. 
W obecnej sytuacji — faktycznej i 
prawnej — uchwalenie ustawy o peł 

stało się  bezprzed- 
miotowe. Projekt został tyycofany. 

W tych warunkach, wychodząc z 
powyższych założeń prawno-konsty- 
tucyjnych, zmuszony jestem uznać 

porządek dzienny ‚а tym 
przedmioę obrad obecnej sesji nad- 
zwyczajnej za wyczerpany . 

Na tym posiedzenia zamknięto. 

  

"Nie będzie posiedzenia Senatu 
WARSZAWA (Pat). Niezwłocznie 

o żamiknięciu posiedzenia Sejmu od 
była się w gabinecie marszałka Sejmu 
narada marszałków obu izb ustawo* 
dawezych z panem prezesem rady mi 
nistrów. 
  

Na natadzie tej ustalono, że №о- 
het wycofania ż Scjmu przez wnios* 
kodawtę projektu ustawy o pełnomo 
'cnictwach nie ma konstvtucyjnych 
pedstaw do zwołania posiedzenia Se+ 
natu. 3 Е 

samym i 4.   

obeisk 

LS o PROD: 

KLAWIOL ODCISK : 
LiL L -- 2 

Echa włoskie 
zamachu na płk. Koca 

RZYM (Pat). Cała prasa włoska ora2 
® organ wałykanu „Osservatore. Romano” 
obszernie omawia komunikaty o zamachu 
na płk. Koca, wyrażając swoje wielkie 
zadowolenie z ocalenia polskiego męża 
słanu. 

Wieczorne wydanie „Giornale d'lia 
lia". ukazało się z fołogralią płk. Koca na 
pierwszej. stronie. 

  

Cztery prace 
<wyróżnł sad konkursowy | 

na sarkofag Marsz. P Jsrdskiego 
WARSZAWA (Pat). Dnia 19 bw. 

w Muzeum Wojska w: Warszawie od- 
były się dwa posiedzenia Sądu Kon 
kiitsowego na sarkofag Marszalka 
Pilsudskiėgo. s Žž 

Sąd po szczegółowym  rozpatrze- 
niu wszystkich projektów zatrzymał 
się na pracach pp.: Szezepkowskiego, 
Kułaka, Repety i Wojtowicza oraz 
zgłosił wniosek, aby Wydział Wyko- 
Rawczy zaprosił wymienionych arty 
słów do wykonania prac /wyróżnio- 
rych w modelach naturalnej wielko- 
ŚCi. 

  

= = di pow: 

Nie z żydzmia zAgoólią, 
. toczy s ęwaika - 

o Palestyne 
KAIR (Pai). Opozycja zgłosiła w sena 

cie interpelację w sprawie poliłyki rządu 
wobec sąsiednich krajów arabskich ii "sto 
sunku do zagadnienia palestyńskiego. Ca 
raz ło nowe ugrupowania j związki u- 

chwalają rezolucje, wypowiadsjaca:się.za 
utworzeniem niepodzielnej, -arabskiej Pa 

lestyny. Prasa slwierdza;. že „pie islnieja 
zagadnienie palestyńsko - syjonistyczne, 

ale jędynie zagadnienie Palėstyny jako 
części terytorium ogólne - arabskiego. 

Walka-toczy się z Angliąsa nie z: Ży 
i A 

д 

  

     

Nie ma nadziei na zlokalizowanie Zatargu chińsko - japodskiezo 
. TOKIO (Pat). Przedstawiciel japoń- 

sklego min. wojny złożył następujące oś 
wiadczenie korespondentowi Havasa: la 
ponia nie może już dłużej znosjć znie 
wag Chin: byłoby rzeczą niebezpieczną 
wyczekiwać w dalszym clągu na przyby 
cie posiłków Japońskich, gdyž wojska 
chińskie posiępują wciąż naprzód i gro 
zł nam z lch sirony ofoczenie. Straże 
przednie armii centralnej doszły już do 
prowincji Hopel. Marsz. Czang Kal Szek 
zdradził się nareszcie ze swymi prawdzi 
wymi intencjami. Trudno m! na razie prze 
widzieć, czy nastąpi formalńe wypowie 
dzenie wojny i czy eweniualne operacje 
wojenne trwać będą długo. 

Zdaje się jednak być rzeczą wyklu- 
czeną, aby incydent mógł być ziokalizo 
wany. eldyną bronią niebezpieczną ar 
mili chińskiej jest lofnicfwo, lecz Japończy 
cy przedsięwezmą odpowiednie środki, 
aby możliwie Jak najszybciej działalność 
jego sparaliżować. Przedstawiciel mini- 
sterstwa oświadczył wreszcie, iż, według 
„posiadanych przez niego wiadomości, nie 
zachodzi obawa interwencji ze strony so 
wieckiej, gdyż rząd sowiefów zanadto 
jest zajęty wewnętrzną syfuacją kraju. O 
czywiście Sowiety, jak zresztą i inne pań 

stwa, nie powsirzymają się od dostarcza 
nia Chinom broni ł amunicji. 

JESZCZE SIĘ ŁUDZĄ. 

TOKIO (Patj. Przedstawiciel minister 
stwa wojny oświadczył, że dziś o świcie 
wojska chińskie rozpoczęły  ostrzeliwa- 
nie Japończyków nad rzeką Yun Ting 
Ho. Około godz. 14 wojska chińskie wy 
ruszyły z Papaoszan | Lukucziac. Jeden 
żołnierz japoński jesi zablły, jeden ran 
ny. 

Z Szanghaju donoszą, że kanonada 
artyleryjska na zachód od Pekinu trwa. 
W szanghajskich kołach politycznych są 
dza, że nie oznacza fo jeszcze aufoma 

  

fycznego rozpoczęcia działań wojen- 
nych. 

OFENZYWA W TRZECH PUNKTACH. 

TOKIO (Pat). Ministerstwo wojny ko- 
munikuje, że wojska chińskie, które od 
wczesnego raną bombardowały wojska 
Japońskie wkrótce po godz. 14 (czas lo 
kalnyj wszczęły ołenzywę w irzech punk 
fach, a mianowicie: wyruszając do ataku 

z. Papaoszan, Lukucziao i Wangx Ping. 
Wojska japońskie były. zmuszone do 

- kontrakcji. # ы 

JAPOŃCZYCY BOMBARDUJĄ. 
SZANGHAJ (Pat). Agencja Dóinel do 

nosi z Pekinu, że wojska japońskie roz 
poczęły o godz. 14,37 |cząsu miejsc.j 
bombardowanie Waipingu. © 

Interwencja Ligi Narodów monłabv jedynie 
skomplikować sprawę hiszpańską © 

LONDYN (Pat). Na wczorajszym 
posiedzeniu Izby Gmin po interpela- 
cji przedstawicieli opozycji w spra 
wie hiszpańskiej, podsekretarz stanu 
М. 5. Z. Granborne oświadczył m. in. 

Interwencja Ligi Narodów w kon 
flikcie hiszpańskim mogłaby jedynie 
Sk omplikować sytuację, gdyż Niemey 
i Włochy nie byłyby prawdopodob 
nie na tym posiedzeniu Ligi Narodów 
reprezentowane. W sprawie ustawie- 
nia ciężkich dział w pobliżu Gibralta 
ru przestrzegł Oranborne izbę przed 
wszelką przesadą i prosił ją aby nie - 
wdziałą groźby dla W. Brytanii we 
wszystkich zarządzeniach wydanych 
przez gen. Franco. Cranborne przy- 
pomniał, że działa te zostały usławio 
ne na skutek bombardowania Algesi- 
ras przez rządowe okręty i przezna- 
czeniem ich było zapobiegnięcie pow 

| tórzeni usię podobnego incydentu. W 
wydaniu przez gen. Franco tego ro- 
dzaju zarządzeń nie nałeży widzieć 
nic dziwnego, zresztą W. Brytania nie 
posłąpiłaby jnaczej w analogicznej sy 
tuacji. Jakość tych dział jest znacznie 
niższa od tych. które im może brze- 

Burza nad Słonimem 
SLONIM (Pat). Dziś rano między go 

dziną 7 a 9-łą przeszła nad Słonimem, 
burza z piorunami która wyrządziła tu 

| szereg szkód. Między in. w mieście Sło 
nimie zosłały poprzerywane druty elekt 
ryczne i ielefoniczne. : 

Od, uderzenia pioruna zmarła 70-lef- 

\ 

  

nia Bajraszewska, m-ka Słonima. Bajra-. 
szewska w krytycznej chwili znajdowała 
się w domu około zepsułego licznika, 
po przeż który zosłała śmiertelnie pora. 
żona. Z ierenu pow. donoszą, iż burza 
spowodowała kiłka drobnych pożarów. 

ap D BEER   

ciwstawić W. Brytania, skulkiem cze- 
go nie reprezentują one żadnego nie- 
bezpieczeństwa. 

Ošwiadezenia Granborne'a wywo- 
łały żywe protesty wśród opozycji o- 
raz zapytanie, czy prawdą jest, że na 
wybrzeżu Gibraltaru zostały ustawio- 
ne 12-calowe działa systemu Howitze 
ra. Cranborn zaprzeczył, jakoby takie 
działa znajdowały się w. pobliżu Lwier 
dzy Gibraltarskiej i oświadczył, żę W. 
Brytania zastrzega sobie zręsztą pra- 

wo dokładnego zbadania tej sprawy 
w chwili, gdy uzna to za słosowne. 
Cranborne zakończył swe przemówie 
nie przypominając, że dewizą polity- 
ki bryłyjskiej w konflikcie hiszpańs- 
kim jest: zapobieganie za wszelką ce- 
aę, aby się ten kemflikt nie rozprze- 
strzenił na całą Europę. 

  

Król bełgi <ki | 
z wizytą w Anclii 
LONDYN (Pat). Król Belgów przyjął 

zaproszenie brytyjskiego dworu królew- 
skiego i przybędzie w lisłopadzie w cha 
rakterze oficjalnego gościa do Londynu. 

` 

 Kieska suszy: 
" w Kanadzie — 
OTTAWA (Pai). Kanada zosłała nawie 

do klęską suszy. Od Morden w sta 
nie Manitoba aż po granicę Słanów Zjed 
noczonych na obszarze 20 milionów hek 

tarów plony uległy zupełnemu zniszcze ów Pony :



Ukrai 

  

Ariybni ten napisany jest przez 

Ukrasiaa 2 okazji pogłosek o ponow- 

nych słążeniach do zbłokowania się w 

Palses mniejszości ukraińskiej i ży: 

<towshłej Daje on wyraz nastrojom, 

jakie panują w społeczeństwie ukraiń 

skim, jeżch chodzi o kwesłię żydow- 

ską. 

W šwieile tych nasłrojów 

nowe śprzysiężenie i sprzymierzenie 

ukrątńsko-żydowskie nabiera esch tym 

bardziej wn 1 dła narodu polskie- 

go, im bardziej jest konstrukcją sztucz 

ną ż sgrzeczną z naluralnymi intere- 

sami wsł ukraińskiej. (Red.) 

każde 

   

   

Samo zestawienie dwóch wyrazów 
Ukraińcy i Żydzi przypomni każde- 
mu konflikt, jaki od wieków istnicje 
między tymi dwoma narodami. .Kon- 
fit, chociaż nie zawsze uzasadniony, 
iecz trwały, gdyż wypadki dziejowe 
tak układły się, że prawie wszyscy 
Ukraińcy uważali, że przyczyn ą wszys 
tkich ich neszczęść politycznych tak 
i socjalnych są Żydzi. Żydzi w ciągu 
wieków żyjąc wśród narodu ukraiń- 

  

    

skiego, zbiżałi się do niego chyba 
o tyle, aby 'epiej go wykorzystać 
įkarezmarze). 

Zbliżadi się natomiast do narodów 
panujących, przejmując się ich kul- 
turą, a niekiedy i ich ideałami na 
tedowymi, pomagając równocześnie 
rządzić narodem ukraińskim. To. też 
za wie'e zła robili i robią Ukraińcy 
oedpowiedziałnymi Żydów. Dla prze- 
tięinago Ukraińca — Żyd to karcz- 
marz, to rimyfikator, połonizator, czy 
inadziaram, to komisarz czerwony i 

agilator komunistyczny, a wreszcie 
15 kałapas (pasorzyt) na ciele ukraiń 
skiego narodu. Taki był i jest pogląd 
inas ukraidskich. 

Intelige neja zaś ukraińska, widząc 
jaką rolę Żydzi odgrywają w życiu 
ukraińskim i ogólnoświatow. ym dąży 
dą wykorzenienia wśród mas ukraiń 
skich nienawiści do Żydów i i do pew 
nego modus vivendi z nimi. W Austrit 
widzieliśmy współpracę klubów par- 
lamentrnych ukraińskiego i żydow- 
skiego, tworzące się w 1918 r. pań- 

„stwo ukwaińskkie daje autonomię Ży: 
dom z osobnym ministrom — Żydem 
W Po'see odrodzonej widzimy wspól- 
ny, wyborczy błok do ciał usławo- 
dawczych w 1922 i 1928 r. Ale więcej 
Żadnego wspólnego wystąpienia ukra 

o-žydowskiego nie bylo. Jeżeli 
kiedykolwiek w ciałach ustawodaw- 
czych występowa'i solidarnie, to tyl 
ko w imię zasady: „Ty mnie dziś — 
intro ja tobie” (ubój rytualny). 

Modus vivendi zaktėcili odradza- 
jący się gospodarczo Ukraińcy. Po 
wojnie Światowej powstaje i rozwija 
się handeł j przemysł ukraiński, jak 
spółdzielczy tak i prywatny. Inteli- 

gencja ukrażńska pozbawiana w wiel 
Kim stopniu dostępu do urzędów pań 
siwowych i samorządowych szuka 
pracy, a taką widać w handlu i prze 
myśle. Onganizuje spółdzielnie i przed 
siębiorstwa prywatne, ргаст za mi- 
nimalne wynagrodzenie 25—30 zł. 
miesięcznie (ze średnim, a bardzo czę 
slo i wyższym wykształceniem). Pra- 
cować muszą, bo innego wyjścia pa 
mają, gdyż większość intelig gencji, 
fzieci wsi i rodzice nie mają 3 
ur za imvwač wyksztatecnyoh synów i 

. To też tworzą dla siebie war- 
Y pracy, a bojąc się je zniszczyć 

D viecają sily i zdrowie dia przy- 
szłości. Strach przed nędzą jest tym 
zriotyzmem ukraińskim, o kłórym 

i pisze nasza Bies jest 

  

  

   
   

    

   

          
      

LEON WOŁŁEJKO 

Pogaduszki mejszagolskie 
EETNEHCVY 

ĮMONOLOGj. 

Już chto jak chto ale wieski cz10- 
wiek zhalał naczysto terazniejszym 
czasem, bo, jak ten mówił, wszystko 
со — {апе a rozchodu szmat. - Przy- 
chodzi sie czasami i tak. co w nie- 
dziela do miasteczka trzeba ze "swojo 
samogonko jechać bo nie ma za co 
monopołki kupić, a jeśli na -z ska 
o: para Pe — 10 4 ле 
bai 

  

Ot, choć ; u mnie: zdaji: sie i. gos 
podawką jest i żywioła należy sie 
i kiłka staacjów w chacie mam, w 
d'utego człowiek kręci sie jak ta Za“ 
ha na lodzie i ciągi 
skąd ia kopiejka“ v 
JA nocy nie spał, o 
sech nie myślał — 
sgotkał ja -Pietrul 
szwagra „mojego, a 
Bi rak! porzdź ty mnie”, 

  

т
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mówia, 
<tekólwiełe — coby lalno pere żaro- 

  

    
   

  

   

      

  
  

„KURIER WILEŃSKI” z dn. 24 VII. 1937 

to ten czynnik, który usunął wszelką 
nadzieję na cudzą pomoc, a zmusił 
ufać we własne siły. Dzięki temu in- 
teligencja też musiała stanąć do wal- 
ki z Żydami o swój byt. Z jednej stro- 
ny stanęła do walki grupa inteligen- 
cji — z siłną wiarą w zwycięstwo, 
z drugiej strony Żydzi z swoim kapi- 
tałem. Walka wydawała się nierów= 
ną, lecz garstka śmiałków nie została 
zdławioma, przeciwnie, utrzymały się 
słabe materialnie przedsiębiorstwa, 
kłóre z dnia na dzień rozwijają się 
i potężnieją. Po odparciu pierwszego 
ataku kapitału żydowskiego i zatrzy- 

nianiu w posiadaniu nielicznych pla 
cówek, zaczynają daiej organizować 
ukraińskie życie ekonomiczne. Uświa 
damiają ogół społeczeństwa ukraiń- 
skiego w konieczności odrodzenia się 
ek onomicznego i rzucają hasło: „Śwój 
do swego”. To wywołuje znów silną 
rcakcję ze strony Żydów, posłowie 
żydowscy interpelują w Sejmie do- 
magają sic ukrócenia wybryków uk= 
raińskich, prasa żydowska nie tyiko 
w Polsce lecz i zagraniczna piętnuje 

Ukraińców za antysyjonizm (kupowa 
nie u swoich). To jednak wzmaga 
jeszcze bardziej aktywność społeczeń 
stwa ukraińskiego, nie zawraca спо 
z obranej przez siebie drogi, lecz po- 
si'a uświadomienie mas i następu'e 

jeszcze zaciętsza walka ekonomiczna. 

Sparadyczne wystąpienia antyžydow- 

skie inteligencja i pariamentarmna re- 

prezentacja ukraińska w zarodku po- 

tępiają i nie dopuszczają do maso- 
wych wystąpień. Tak w ogólnym za- 
rysie przedstawia się walka ekono- 

miczna między Ukraińcami a Žyda- 

mi. : 
O walce ckonomicznej z nami Ży- 

dzi na ogół milczoli, tylko krzyczeli 
na endeków, lecz gdy zdecydowaną 
walkę ekonomiczną Żydom wypowie 
dział O. Z. N. stawiażąc ją, jako je- 
den z punktów w swym programie— 
dążąc do uniezależnienia Proc 
czego narodu polskiego od Żydów, 
Żydzi podnieśli krzyk na cały Świat 
i we wszelki sposób przygotowują się 
do wafiki. Zjednoczyli się wszyscy Ży* 
dzi całego świata do walki z naro- 
dem polskim — chcącym się unieza- 
łożnić ekonomicznie od Żydów. 

To już wałka nie z grupą inteli- 
gencji ukraińskiej, a z milionami 
Połaków, to wałka ze zorganizowa- 
nym aparatem państwowym — sprzy 
jającym ekonomicznemu odrodzeniu 
się gospodarczemu narodu. Dlatego 
też wywołała ona taką kampanię ży 
dowską w świecie całym, ponadło 
Żydzi w Polsce starają się zmontować 
blok „Obrony Żydów”, nie zapomi- 

   

  

nając nawet zaprosić do niego Ulkra- 
ibców — zapominając im chwiłowa 
ich „wybryki antyżydowskie”. To też 
czła prasa żydowska jest przepełnio- 
na artykułami o Ukraińcach, o ich 
niepowodzeniach i wskazuje im wyjś 
cie: wspólny front z Żydami, bo przyj 
dzie kolejka na Ukraińców i wów- 
czas im nic pomogą! Twierdzą, że 
polityka ukraińska znalazła się w śle 
vym kącie, z którego wyprowadzą 
Ukraińców tytko Żydzi. Między inny- 
mi w artykule p. t. „W obozie ukra- 
ińskim umieszczonym w syjonistycz 
nym „Haint“ pióra dr. Kleinbauma 
czytamy: „Po dwóch lałach normali- 
zącji muszą nawet najwięksi cpor- 
tuniści jakim*jest I. Kedryn (współ- 
pracownik Biuletynu Polsko-Ukraiń- 
skiego) dojść do wniosku, że poro- 

    

   

    

bek jaki mieć — bo obrzydło mnie 
ciągiem miotły i szakałuki do miasta 
wozić — znakim tego co i cena nie- 
wysoka i obojętnie, dłałego, w cu- 
Gzym lesiė.sosny sp zač abo ga- 
łęzi krašč“! A on Smieji sie, žeb jego 
kaczki i prawi: „Wiem ja — mówi — 
co ły sprawiedliwy człowiek ale i 
dirny—żcsz jak cybuk. Żeb żyjąc kole 
miasta i mając tyłe stancjow w cha- 
cie, trzepyło wozić na rynek miotły 
i szakałi — tak to czysty śmiech! Ciż 
iMe widzisz co teraźniej ym ezasem 

y na powietrza wieska drapi sie? 
LŽ do.mia- 

   

    

  

  

  

   

ok — to oba- 
Tyko do ga-   

Kit 'nie'ezyla, ale niechaj kuma ku- 

  

„chło.   mie podsekretam pe — te już za- 
1 

ra całą miasła wie”,.   

ńcy a Zydzi 
sunek do endeko-sanacji, chłodne u- 
stosunkowanie się do hitłerowskien 
Niemiec, a przez to samo ogrzał się 
nieco stosunek do Żydów. Biedni 
Ukraińcy, nikt was nie chce, pójdźcie 
z Żydami, oni wam pomogą..." Na 
tym podobne artykuły o stosunkach 
ukraińsko - żydowskich _ odpowiada 

„Diło* w swym artykule „Antysemi- 
tyzm — interesy i semtymenty“ 1 
swierdza: „Że obecnie prawie nie ma 
żadnego Polaka który by nie pochwa 
lał walki ekonomicznej z Żydami. 
Zaś Żydzi widząc to, szukają dla sie- 
bie obrony alarmując opinię całego 
żydawskiego i nieżydowskiego świata. 
Żydzi wielcy wyznawcy polityki prze 
de wszystkim własnego interesu zmo 
bilizowali wszystkich swoich natural- 
nych sojuszników we wspólny front, 
ażeby ulżyć sobie obronę. Po otrzy- 
maniu pomocy materialnej žydo- 
stwa zagranicznego, po interpela- 
cjach w parłamencie angielskim, po 
ziednoczeniu polskiej lewicy (PPS— 
Bund) w jeden sz z żydowskim 
frontem obronnym, Żydzi nie zapom 
nieli i o Ukraińcach. „Diło” przyzna- 

słuszność żydowskiej prasy, że 
niewykluczonym jesł, iż po Żydach 

przyjdzie kolejka na Ukraińców, lecz 

Żydzi będąc w kolejce nie powinni 
okreżną drogą, szłuczną i teoretycz- 

nie wykombinowaną zwracać uwagę 

Ukraińcom na to co mają,robić. W 

końcu stwierdza: „Stanowisko ukra- 

ińskie było i jest Jasme. Liczymy 

przede wszystkim na samych siebie, 

do Żydów ustosunkowujemy się T 

czysto palitycznym wyrachowamiem 

ž žiumanilaryzmem, jak do naturai- 

nego sojusznika w obecnych warun- 

kach, zwalczamy wszystkie metody 

zoologicznego antysemityzmu — jako 

ucisku, lecz nie porzucamy naszej 
zaszczytnej walki ekonomicznej, wy- 
rażamy współczucie w obecnym po- 
łożeniu narodu żydowskiego. Bronić 
się natomiast będziemy przed zarazą 
komunizmu, którą na nasze wioski 
niesie nie kto inny tylko Żydzi, a 
ustosunkujemy się do zagadnienia 

żydowskiego, jak do poważnego pro 

biemu nacjonalnego . i takiego 05107 

sunkowania się żądamy i od Żydów”. 

Wyżej przytoczone wyjątki z „Di- 

la“ wywolaly tak w polskiej jak i w 

Paa prasie cały szereg komen 

tarzy, sprzecznych z intencją cytowa- 
augo artykułu umieszczonego w „Di- 

*. Polska prasa z oburzeniem stwier 
= że Ukraińcy z zadowoleniem wy 
ciągnęli rękę Żydom, a „Dziennik Na 
rodowy między innymi podaje: 

„Źródłem filosemityzmu ukraińskiego 

jest antypolonizm. Chociażby z diab- 

tem tylko przeciwko Polakom — to 

zasada podstawowa ukrainizmu*. 

Żydzi z zadowołeniem zaciera ją 
ręce mówiąc: „Apel do Żydów tak 
silnej grupy politycznej jak Undo 
jest dowodem, że ukraińskie koła a 
przede wszystkim nacjonalistyczne 
porzuca ją hidlerowską politykę i po- 
litykę Wile M Żubrów Mackiewi- 
cza i Studnickiego 1 К p. i wskazują 
Ukraińcom jedną  współną drogę z 
Folksfrontem w obronie Żydów: 

Znając antysemickie i amty! dow 
skie nastawienie Ukrańców oraz wi- 
d:ąc walkę, jaką Ukraińcy prowa- 
dzili i prowadzą z Żydami w płasz 
czyźnie ekonomicznej nie sposób wie 
rzyć w jakiekolwiek trwałe porozu- 
mienie  ukraińsko-żydowskie, czy 
współpracę tych dwóch narodów tak 
jak tego by chcieli Żydzi. 

M. Jarosławski. 

    

    

  

    

   

    

„Oj! i chytry-žesz ten Pietruk!“— 
pomyślał ja i zara poczoł po rynkach 
rozgadywać co kwatery dla letnikow 

mam. A żeb ich ochota większa brała 
—dawaj małować co, słysza, i jabłek 
i jagodów szmat u mnie znachodzi 
sie, i konia dam pojeździć, i mlika 

  

  

od krowy wiele chcesz i woda smacz- i 
na i powietrza — jednym słowem — 
raj! (A prawda powiedziawszy — 
miejse jagódów — kapusta w ogród- 
czyku rośni, koń jeden i ten chromy, 

la krowa mlika naczysto zarwała, bo ! 

  

ciclić sie niedługo myśli. Wody ka- 
peczka w studni jest, a już co powie- 
trza: to wiadomo, rzecz Boska nie 
nasza. Bywa mokra, bywa sucha. Jak 
kiedy). Dzisiejszym czasem ludzi tak 

    

nijakiego interesu niema. Kuż 
i sam łże i lubi. słuchać jak dragi 
Ъар zalewa | bO ZE nią, widacia 

jaka zdolność mą i dobrze tym 
powodzi sie co gładko. bajcz zalewajo. 
Miał z tej kłamstwy i ją BY sku- 
tck, bo tydzień. poczeka 
jechał do jednosiela. jakiści Boki, 
chudy pan w okularach i, a zaw 

    

    
   

1) Kłamie. 

  

    

, przy” |   

Po zamachu na płk. Koca 

  

  

Willa pik. Adama Koca w Świdrach Malych pod Warszawą, 
zamachu bombowego. 

  

  

gdzie dokonana 

Dalsze „czystki: | wykrywanie 
MALKÓW vi LR 

/TROCKIŚCI W KOMSOMOLE. 
Dziennik „Komsomolskaja Prawda“ do | 

nosi, że, wrogowie ludu", trockišci, dy- 

wersanci 1 4. d. zakorzenili się w bardzo 
wiełu organizacjach Komsomołu. Zwła- 
szcza źle, zdaniem dziennika, stoją spra 
wy na Ukrainie, w okręgach nadwołżań- 
skich i na Kaukazie. Dziennik ogłasza ko 
respondencję kiłkunasłu miast, ZSRR, przy 
czym w każdej jast mowa o wykryciu i 
aresztowaniu „wrogów ludu” i trockis- 
tów. Wobec takiego stanu rzeczy dzien- 
nik wzywa do „podwojenia czujności” 
i zapowiada, że wśród obecnych kierow 
ników Komsomołu, wobec „ułrały przez 
nich węchu poliłycznago”, przeprowadzo : 

„Gžy- | na będzia jak najgrunfowniejsza 

stka”. 

FATALNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
W MOSKIEWSKIM ZAGŁĘBIU 

WĘGLOWYM. 

Z moskiewskiego zagłębia wąglowe- 
go donoszą o fałalnych warunkach bez- 
pieczeńsiwa, panujących w kopalniach. 
W roku bieżącym, w fruścia węglowym 
„Tuługol' w ciągu jednego miesiąca 
(maja) wydarzyło się 199 kałasiroł, z 
których każda pociągnęła za sobą liczna 
ofiary w ludziach. W końcu ub. roku zo- 
stał „zdemaskowany” i araszłowany „or- 

ganizałor katastrof” inż. Rybin, który 
okazał się „szkodnikiem” i „trockisłą”. 
Jednak arasztowania „szkodnika” nie wis 
le pomogło. W roku bieżącym w jednej 
tylko kopalni „Nr 5" miało sia wydarzyć 

114 katastrof, to znaczy średnio po jed- 
nej kałasirofie na każdy dzień roboczy. 
"Prasa zwraca sią do organów NNWD, 
których interwencia ma rzekomo położyć 
kres rozbowszechnianiu sią „zuchwałych 

szkodników”. 

W PRZEMYŚLE SIARCZANYM... 

Dziennik „Za Industrializacju” donosi 
o kompletnym rozstroju w przemyśle siar 
czanym ZSRR. Aresztowano jako „noło- 

rycznych szkodników” głównych inżynie 
rów przemysłu siarczanego Wiežmitidi- 
nowa, Rypalowa, Aleksandrowa i innych. 
Organizowali oni rzekomo podpalenie 
największej w Sowietach kopalni siarki 
w Szor-Su. Ponadio mieli zużyć miliony 
na budową kopalń siarki koło Kara-Ku- 

szy kwatera, dał pięć ztoty zadailiku, 

R na ah swego pokoju przybił 
karteczka: Gan Chrypa-Krzy- 
czalski, profesar špiewu“. — Oho — 
pomyšlat ja sobie — jeśli pierszy po- 
pad sie profesor to co dalej będzi?— 
I prawda! Na drugi dzień pojawili sie 
dwie paniusi z dzieciwkami i naje'i 
kwatera obok prafesora. Długo szu- 
kali po kieszeniach póki nałeźli dwa 

zł łoly, a starsza, co w ponsne, chciała 
na zasław dać swoj parasol ale 
sza poczeła jej porswadować i 

przybiła na drzmi- dwie karteczki: 
„Reginą Trącimyska, przełożona do- 

mu pódrzutków* i „Matyłda z Zoł- 
zów Kłótnidka, wdowa”. Nie pośpiał 

zmisrkować co do mnie lokatory 
jak te gruszki sypią sie — jak na 
dziedzińcu cości zadymiło, zapyrko- 
tało i z cyklomakdetki wyskoczył ja- 
kiści: gruby: człowieczek w białym 
kapturku i wielkimi szkłami na 
miejsc oczy. Wszedszy do kwatery, 

przeczytał kaateluszki-przybite na 
drzwiach i pyta: „a jest iu gdzie ryba 
łapać'?,— Aja. zastanowił się trochi 
(Bo wiem 0o. do rzeki cztery wiorsty 
będzi), ałe mówia: — jest. —— „A grz) 
bz jest? — Jest! — „Nu, lo dobrze. 

      

  

  
  

mu i wznieśli na pusłyni całe osiedla z 
Lande ani dła inżynierów it p. Na- 

' stępnie okazało się, ża brak w tej miej- 
scowości surowca slarki. W innych za- 
kładach przemysłu siarczanego również 
„zdemaskowano”, jak donosi dziennik, 

licznych „szkodników”. 

„TROCKIŚCI" W ZWIĄZKU PISARZY 
SOWIECKIEJ UKRAINY. 

W związku pisarzy sowieckiej Ukrainy 
wykryfo nową liczną grupę „łrockistow- 
skich ajentów”, która miała rzekomo roz 

winąć szeroką „działalność szkodniczą” 
na polu literatury. Zostali aresztowani, ja 
ko „zdemaskowani wrogowie ludu” pisa 
rze ukraińscy Czupurnyj, Gudima, Agoł, 
Kilerog, Kowalenko, Gołowaniwskoj, Czi 
girin i inni. Wszyscy oni są oskarżeni o 
„lewicowe odchylenie" i propagowanie 
poglądów „drobnoburżuazyjnych nacjo- 
nalizmu”. 

WALĄ -SIĘ PIECE... 

Donoszą z Kuźniecka na Syberii, ża 
w zakładach metalurgicznych im. Stalina, 
kióra są drugim co do wislkości przed- 
sięwzięciem w ZSRR, miały się zawalić 
piece marłynowskie, świeżo odremenie 
wana i jeszcze nieuruchomione. Docha- 
dzenie wykazało, że „winę ponosi” inży 
nier Kamarow, którego aresztowano ta- 

zem z żoną Gindiną, jako „trockistow- 

skich ajentów". 

ROBOTNICY DEZERTERUJĄ Z KOPALŃ. 

Donoszą z Zagłębia Donieckiego, ża 
wobec coraz częstszych kałasirof w ko- 
palniach robotnicy masowo dezerierują z 
pracy. Na najbardziej zmechanizowanych 
kopalniach im. Dzierżyńskiego w Gorto- 
wce, gdzie mogą pracować łylko wykwa 
liiftkowani robotnicy, cały personel ro- 
bołniczy zmieniał się w ostatnich czasach 
sześć razy. Po ostałnich kałastrołach ara- 
szłowano w okręgu nie tylko kierowni- 
ków technicznych, lecz i wielu przedsła 
wicieli władzy. Osadzono w wiązieniu 
dyrektora trustu węglowego, Rumiance= 
wa, kierownika zjednoczonych + kopalń 
Antoncewa, prezesa rejonowego komiła- 
łu wykonawczego Myszastego i szereg 
innych „szkodników”. 

Jestem Jan Pomadowicz, fryzjer i 
najmuja ta kwatera ale tylko na su- 
bota i niedziela, bo w tygodniu czasu 
nie mam. Ni jedzenia, ni herbaty 
minie nie trzeba — aby zasnąć było 
gdzie i maszyna schować legularnie, 
to i kąlem moga mieszkać”. ; 

To powiedziawszy, dał złotówka, 
skoczył na maszyna i poleciał jak 
szalony, a ja schował pieniędy do 
portmamii i rad był co Pomadowicz 
osobistej stancji nie potrzebuji... 

Już tyko dwa pokoi zostadi sie i 
chojętnie mnie zrobiło sie co ciasnota 
wiełka będzi — ale wiadomo, kużdy 

człowiek na pimiędzy łapczywy, — 
znalkim tego przyjoł ja jeszcze kraw- 
ca i urzędnika, a na końcu zjawił sie 
ważny i aligancki pan ApoHin Nie- 
rob-Fanfaroński, artysta z teatru. Za 
iatku nijakiego nie dał ale wzioł naj- 
*psza stancja i zara ponaczepiał na 

ścianach szmat' pisułków, fotogra- 
fjów.i lustereczok, a na Gwieku po- 
wiesił prasowane spedni i kapełusz. ° 
Cała okna załadował brudnymi kow- 
ierzami, a, późniejszo poro, kazał. 
subie. usmażyć jęcznica, zrobić kawy 

          

si położył sie spać. My-z żonko: wy- - 
nieśli sie. do Świrna i łam. siądszy na
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areszcie wielki projekć rerobóć 
BDEEBSEC ZEBU CE 

Droga wodna Bałtyk-Morze Czarne 
Ostatni niedzielny numer „Polski 

Zbrojnej” przynosi nam następujące 
niezwykle radosne rewelacje: 

Budowa drogi wodnej Bałtyk — Mo- 
rze Czarne jest już bliska realizacji. Gl- 
ganłyczny projekt połączenia dwóch 
mórz dojrzał ostatecznie. Wytknięto tra- 
sę, sporządzono plany i kosztorysy, wy- 
liczono czas robót. Jesteśmy niedalecy 
historycznego w Europie wydarzenia, 
gdy pierwszy statek odbędzie między- 
morską podróż — przez Polskę do Ru- 
munii. 

Dwa poriy — bałtycki i czarnomorski 
— nie odgrywające dotychczas żadnej 
wzajemnej roli w życiu gospodarczym 
sąsiadujących, zaprzyjaźnionych państw, 
połączone olbrzymim szlakiem rzek I ka- 
nałów „rozpoczną nowy, wspaniały okres 
w rozwoju handu międzynarodowego. 

Rozmawiam o tym z kierownikiem od 
- działu dróg wodnych lwowskiego urzędu 
wojewódzkiego, inż. Krasuckim.  Tufaj 
bowiem koncentrują się wszystkie sprawy 
łego projektu, będącego niewątpliwie 
jednym z najśmielszych zamierzeń gospo 
Marczych Polski. Ofo jak przedstawiają 
się szczegóły: 

Będzie to droga wodna, idąca uregu- 
towaną Wisłą od Morza Bałtyckiego do 
ujścia Sanu;* potem skanalizowanym Sa- 
nem, uzbrojonym w 14 jazów (piętrzą- 

| cych wodę dla zwiększenia głębokotci, 
celem przepuszczenia co najmniej 600— 
1003-tonswych staikėw). Od Michałówka 
kanałem koło Radymna — przez rzekę 
Wisznię—miasto Sądowa Wisznia — do 
Rudek — za pomocą 11 śluz, Wznoszą- 
cych drogę wodną na dział wód między 
Sanem a Dniestrem, skąd sziucznym ka- 
nałem wzdłuż Dniestru — do Rozwado- 
wa. Od Rozwadowa skanalizowanym 
Dniestrem do Zaleszczyk. Stąd, po pod- 
niesieniu wód za pomocą 4 śluz do 195 
m nad poziom morza, będzie przejście 
tunelem długości 10,4 km przez dział 
wód między Dniestrem a Prutem | — а- 
lej — za pomocą 6 jazów do Prufu pod 
Nowosielicą. Uregulowanym Prutem I Du 
najem do Galaczu nad Morzem Czarnym. 

Długość trasy wynosi 1,894 km, z cze- 
go 726 km przypada na Rumunię. Nie 
tnaczy fo jednak, że cała ta frasa wyma- 
ga budowy. 650 km Wisły stanowi na- 
furalną drogę wodną, wymagającą tylko 
regulacji. 394 km dolnego Prufu (od Jass 
wdółj j Dunaju (od ujścia Prufu do Su- 

REMEZEZEZRAE 

Metale też chorują 
Już sama nazwa słali i żelaza jest dla 

mas symbolem czegoś frwałego,  niezni- 
szczalnego. Niechże jednak przedmiot 
wykonany z tych metali poleży parę go- 
dzin w wilgotnym miejscu już jest nie- 
bezpiecznie „chory. Stał j żelazo po- 
kryweją się rdzą, niszczeją i słają się be- 
zużyteczne. W ten sposób iracimy na ca- 
łym świecie miliony kilogramów żelaza 
o kolosałnej wprost warłości. Podobnie 
oddziaływują wpływy atmosferyczne na 
bronz i mosiądz; pokryte rakowatymi wy 
rzułami kruszeją, rozpadając się po pew- 
nym czasie w proszek. Tego rodzaju 
chorobę obserwować można na antykach, 
które dłuższy czas leżały w ziemi. 

Podobnie jak u ludzi leczy się cho- 
robę raka przy pomocy elektryczności, 
niejedne cenne przedmioty muzealne ura 
fowano promieniami galwanicznymi od 
całkowitej zagłady, mimo iż leżały może 
fysiące lat w ziemi. 

Jako klasyczną chorobę mełali wymie 

zasieki, poczeli ze sobo gadać co od 
_ heh letnikow można okuratny zaro- 
bek mieć, żeb tyko byli oni spokojne, 
stałe i opłatne... 

Na drugi dzień — pierszy spro- 
wadził sie profesor z ogromniasto 

° rąbo i koszykiem, pełniusieńkim pa- 
pierków, węzełeczków i nut. Rozmieś 
eiwszy sie w swojej kwaterze, — za- 
grał jakiegości marsza talk smagle, co 
artysta poczoł walić butem w ściana, 
8 późniejszo poro, czymprędze: ka- 
zał dać Śniadanie i nalać mlika do 
miednicy, bo jakobyści od mlika 
twarz i ręcy nadto białe robią sie. 
Śpieszył sie ja haniebnie na łąka siana 
kosić, ale usłużył jemu okuratnie i 
tyko co uchwycił kosa do ręki Żak 
pod ganek zajechał bałaguła z wdo- 
wo i kierowniczko przytułku dla pod- 
rtutków. „Niema co*! — pomyślał 
e sobie, odstawił kosa i zapraszam 
th do strzodka, a oni nijak z wozu 

zicść nie mogo, bo ich wielka sprzecz 
ka wyszła na kont tego chtóry węze- 
Lk najpierw wybrać z wozu. Ćo wdo- 
wa weźmi sie za chłóry — to kierow- 
niczka wyrwi z rąk i zara znów do 
wozn rzuca. Dzieciuk, siedząc na 

  

  

my) również stanowi drogę naturalną. 
Odcinek sztucznej drogi wodnej, I. J. ska 
nalizowanych rzek I kanałów żeglugi, wy 
nosić będzie 850 km, z czego na terenie 
Polski przypada 518 km, a na ierenie 
Rumunii 322 km. : 

Ciekawie przedstawiają się połącze- 
nia drogi wodnej ze Lwowem. Istnieją 
trzy koncepcje: połączenie ze Lwowem 
hasą środkową przez Sądową Wisznię— 
staw gródecki — Komarno wymaga tyi- 
ko 32 km osobnego kanału (przestrzeń 
staw gródecki — Lwówj; Irasą poludnio- 
wą: przez Sądową Wisznię — Rudki wy 
maga 5flub 65 km osobnego kanału, 
zależnie od tego, czy połączenie ze Lwo 
wem przeprowadzi się przez Sadową 
Wisznię — Gródek, czy przez Komarno 
— ródek; | wreszcie frasą północną: 
doliną Szkła przez Jaworow — sław gró- 
decki — Komarno; fa osiainia Įadnak 
została z góry wykluczona, jako najmniej 
korzysina. 

Koszia realizacji tego gigantycznego 
planu przedstawiają się następująco: pol- 
ska cześć drogi wodnej, 1. i. kanalizacia 
137,3 km Sanu I 269,6 km Dniestru oraz 
budowa kanału żeglugi między Sanem a 
Dniestrem z przyłączeniem do Lwowa— 
wynosić bedą 400,099,900 zł. Rumuńska 
część drogi wodnej, t. |. budowa 44,4 
km kanału od Zaleszczyk do Czerniowiec 
1288 km kanalizac': Prufu kosztować be- 

dzie — 272,009,000 zł. : 
Jak widać, liczby ie przedsiawiają się 

dość „asfronomicznie”, jednak zyski, ja-   kie przewiduje się z tej drogi wodnej, 

są nie mniej efektowne. Qio skromny 
przykład: za opłaty żeglugowe w wyso- 
kości tylko pół grosza od tony przy rocz- 
nym obrocie towarów 6,000,000 fon į 
średniej odległości przewozu 300 km — 
uzyskanoby roczny dochód z opłat że- 
glugowych 9,000,900 zł. Eksploatacja si- 
ły wodnej skanalizowanego Sanu i Dnie- 
stru powinna dać dochodu rocznego nie 
mniej, niż 10,000,000 zł. 

Budowę ca'ej drogi wodnej oblicza 
się na 25—30 lat. Wynika więc z tego, 
że przeciętnie na raalizację tego pro- 
leklu pofrzeba będzie rocznie niemniej 
niż 16,000,000 zł. W naszych obecnych 
warunkach gospodarczych przedsięwzię- 
cie to wydale się trudne, ale jeżeli potra 
limy realizowaė zamierzenia, które po- 
zornie wydają się ponad siły. Najlepszym 
przykładem — Gdynia. 

Roboły przy budowie tej drogi wod- 
nej musi poprzedzić intensywna regula- 

cja Sanu I Dniestru, co powinno irwać 
nie dłużej, jak 10—15 lat. Po pierwszym 

pięcioleciu powinno się przystąpić do 

właściwych robót kanałowych. 

Należy podkrośli, że droga wodna 
Wisła — San — Dniestr — Prut, po re- 
gulacji i kanalizacji Wisły dalej, powy- 
tej Sanu, będzie miała olbrzymie znacze 

nie dla Zagłębia Węglowego. Koszt re- 

alizacił tego programu oblicza się na sto 

klikadziesiąt milionów złotych; Jednak I 
ю nie przedstawia się odstraszająco, Je- 
żeli wziąć pod uwagę możliwości korzy- 
sinego eksportu węgla. 

się wczoraj katastrofa szybowcowa, w kió 
rej zginął 20-leini harcerz Paweł Czekała 
z drugiej drużyny harcerskiej im. Toma- 
sza Zana z Pawłowa katowickiego. Cze- 
kała wystartował do lotu za samolotem 
i kledy na skutek wadliwego startu zmu- 

We Lwowie istnieje od r. 1907 fun- 
dacja dla biednych sieroł po szewcach 
lwowskich Im. J. Nazalewicza, z której 
w łym roku wychodzącej za mąż córce 
zmarłego szewca wypłacono posag w wy 
sokości... 8 groszy. Osoba ta wylosowana 
została w r. 1921 | wówczas ło posag 
jej, wynoszący 154 marki polskie uloko- 
wano w MKO do czasu zawarcia przez 
nią związku małżeńskiego. Obecnie, gdy 
wyszła za mąż „wypłacono jej 8 groszy, 
gdyż tyle tylko pozostało po waloryzacji 

Do Sądu Okręgowego w Warszawie 
wpłynął akt oskarżenia przeciw Frydery- 
kowi Moretzky'emu, b. dyrekłorowi war- 
szawskiego oddziału sprzedaży opon fir- 
my „Bała”. Oskarżony pochodzi z Prze- 
myśla i w czasie wojny europejskiej do- 
służył się rangi kapitana w armii austriac 

kiej. W jednej z biłew Morełzky ocalił 
życie znanemu przemysłowcowi, dyrekto 
rowi zakładów „Bała” na Czechosłowa- 
cję, kłóry w r. 1930 zaofiarował Morefz- 
ky'emu słanowisko dyrektora oddziału 
warszawskiego przedsiębiorstwa. Na sta-   nowisku tym Morefzky korzystając z du- 

  

Nowe oblicze Chin 
Sześć łat mija we wrześniu, jak 

Japończycy rozpoczęli pochód w 
głąb Mamdżurii, a w ciągu tego ok- 
resu dokonały się w p:ychice Chiń- 
czyków tak wielkie przemiany, na 
jakie normalnie w Chinach potrzeba 
by było stuleci. 

Chińczycy, którzy w r. 1931 nie- 
mal biernie patrzyli na odrywanie 
Mandžurii od ich państwa, dziś po- 
trząsają groźnie bronią. Chiny prze- 
skoczyły to, co nazwać można psy- 
chologiczną granicą, odzyskując swo 
ją „morale“. Prawie wcale nie ma już 

nić należy dżumę cynkową; która, im 
niższą jest temperatura, z łym większą 
siłą działa na cynkowe przedmioły, (Zu- 
pełnie odwrotnie aniżeli dżuma ałakująca 
ludzi). . Przy temperaturze powyżej 18 
stopni Celsjusza dżuma cynkowa ginie, 
najsilniej natomiast występuje w tempe- 
raurze poniżej zera. Przedmioty cynko- 
we, dołknięte tą chorobą przybierają od 
cień ciemno szary, powierzchnia ich po- 
krywa się białymi pęcherzykami, kióre 
po pewnymi czasie rozpadają się w biały 
proszek. Chorobę tę podobnie jak i ludz 
kie zaziębienia leczy się przy pomocy 
ciepła. Przedmioty „zadżumione” kładzie | 
się do ciepłej wody. Z chwilą jednak 
gdy choroba dżumy cynkowej zaatako- 
wała mefal zbyt głęboko, kuracja termi- 
czna niewiele pomaga. W ten sposób 
wiele wyrobów cynkowych  dotknięłych 
zbył zaawansowaną dżumą nie dało się 
uratować od "śmierci". 

majszy, z płaczu aż zachodzi sie, a 
węzełki latajo jak płaszuki i słycha- 
cia tyko jak chraboczo tałerzy j dzwo 
nio szklamiki, Widząc so tu nic nie 
wychodzi — wzioł ja niby to poma- 
gać, ale jak skoczo obiedwie na mnie 
i dawaj łajać, a kierowniczka, słysza, 
i mówi: „Ty, mówi, cudzych rzeczy 
nie ruchaj bo my i same potrafim 
wybrać z wozu, a to, słysza, cacy- 
cacy, a, późniejszo poro, patrzysz 1 
nie stat czego”. To słysząc, furman, 
daj Boże zdrowia, wpadł w złość co 
łyle czasu marudzo, powyrzucał wę* 
zełki, dał po koniu i pojechał, a wdo- 
wA z kierowmiczko dalej kłócili sie 
ob to: chtóre węzełki piersze do po- 
koju wnosić. Ja już konca nie czekał. 
Pokazał im stancja, chwycił kosa i 
poleciał na łąka siana kosić, ale nie 
wiem nawet ci okręcił sie para razy, 
bo zara przyleciała z krzykiem i da- | 
wajj prosić żeb zamknąć okienica, bo 
lokatory, słysza, przez okno do ich 
patrzo. Ja — przerzucił sie co nie sły- 
sza tej gawędy, ale za minutą zjawiła 
sie i kierowniczka melidując, co feśli 
te dwa mężczyzny na ich pałrzać bę- 
de to oni herbato oczy im wyparzo. 
Ziak sie ja żeb kalectwy jakiej nie   było i czymprędzej poleciał zamknąć 

dzisiaj w Chnach śladów defetyzmu. 
który tak długo trzymał ten naród 
w kleszczach bierności. 

Mniej więcej od końce ubiegłego 
slułecia Chińczycy byli poniżeni 

ponad wszelką miarę, zmęcano się 

nad nimi, terroryzowamo ich. Brakło 
ty'ko jednej kropli, by miara przysło 
wiowej cierpliwości i obojętności 
Chińczyków śię przebrała. Żądania 
Japończyków z ubiegłej jesieni W 

kwestii odstąpienia północnych Chin 

dckonały reszty. Żądania te zostały 
zdecydowanie odrzucone przez rząd 

chiński przy poparciu całego narodu. 
Gdyby Ghińczycy i tym razem ustą- 

pili przed Japończykami, jak to czy- 

nili ostatnio wobec wszystkich żądań 

Japonii, byłby to początek końca 
Chin jako narodu samodzielnego. 

Wobec twardego oporu Chin Ja- 
pończycy zmienili taktykę, wznieci'i 
bunt w Wewnętrznej Mongolii usi- 
łując opanować Suijnan. Na skutek 
nieprzewidzianego oporu Chińczyków 
obydwie próby się nie udały. 

Było to oczywiście raczej dyplo- 
matyczne niż militarne zwycięstwo, 

ale bądź co bądź zwycięstwo, które 
podniosło nia duchu Chińczyków. 
Dawno pogrzebana nadzieja wyrwa- 
nia się spod przemocy Japończyków 
znów zaświłała. Zrodziła się ufność 
we własne siły i śmiałość. 

Bodaj jeszcze nigdy Chińczycy 
nie byli tak zjednoczeni jak obecnie. 
W swej nienawiści do Japończyków 
Chińczycy dyszą pragnieniem rewan- 
žu. „Zarazek* nacjonalizmu szerzy 

się gwałtownie w całych Chinach. 
Nawet chłopi zrozumieli ostatecznie, 

okienica, ale na łąka już nie wrócił 
i tak zmarnował cały dzień... 

Na zachod słonca przybił sie jesz- 
cze krawiec z mandolino i urzędnik z 
siatko do łapania motylkow — a. pół 
godziny poczekawszy, przyleciał na 
„Czortopchajce” i pan fryzjer. Letko 
mnie zrobiło sie na sercu co letniki 
zebrali sie jaż wszystkie, znakim tego 
rozk'waterował ja ich legularnie i, ро- 
szedszy spać do świrna, postanowił 
jutrzejszym dniem, na raneczku, do 
kużdego zajść i kapeczka piniędzy 
poprosić... 

Р 2 = PH 

Nazajutrz była miedzieła i miar- 
Kowat ja z tej przyczyny zasnąć dłu- 
żej. ale tyko eo poczeło świłać jak 
do śwłrma zabrazgał sie fryzjer. | 

„Ja — mówi — ida ryba łapać i aż 
na wieczor wracam sie. Pilniuj was- 
pan cyklomakletki żeb czasem chto 
nie popsuł, a na kont arendy — masz 
tu złołówika bo ze sobo nie mam wię- 
cej. A jeśli mało tobie będzi to jesz- 
cze głowa ostrzyga darmo jak powró 
ca'! — I poszed. Ja poleżał jeszcze 
godzinka, odział sie czyściej i poszed 
do letników po piniędzy... 

| 
l 

że agresja Japończyków w głąb Chin 
--lo koniec ich spokojnego bytu. 

Drugim, waźnym czynnikiem po- 
czucią siły 'w Chinach jest zwrot w 
uzbrojeniu Chin. Chiny są dziś sil- 
niejsze militarnie nż dotychczas, po- 
siadają dobrze wyówiczoną armię sta- 
ią — ok. 250.000 ludzi, samoloty, tan 
ki, wozy pamcerne, artylerię i t. d. 
w; dużej ilości. W porównaniu z Chi- 
nami sprzed 20 laty dzisiejsze Chiny 
są olbrzymem, nie są nim jednak jesz 
cze w porównaniu z mniejszą od nich 
ale nawskroś nowocześnie wyekwipo 
wamą Japonią. 

W tym właśnie tkwi niebezpie- 
czeństwo wojny dla Chin. Wojna 
chińsko- japońska niewątpliwie znisz- 
czyłaby i Japonię, ale zniszczyłaby 
przede wszystkim dużą część Chin, 
bowiem działania wojenne toczyłyby 
się wyłącznie na ferytorium  chiń- 
skim. Jeśli jednak Japończycy będą 
nadal nalegali na odseparowanie pię- 
ciu północnych prowincyj z japoń- 
skimi ..doradcami* w ich administra- 
cji, Chińczycy nie będą mieli wyboru: 
muszą zdecydować się na wojnę. bez 
względu na ryzyko. Jeśli nie zdecy- 
iują się, stracą bezpowrotnie szmat 

kraju. 

  

Tragiczna śmierć pilota szybowcowego 
Na lotnisku w Katowicach wydarzyła | szony był lądować, wyskoczył ze spó: 

dochronem, który się nie rozwinął, tak 
że Czekała spadł na ziemię I rozstrzaskał 
czaszkę. Mimo natychmiastowej pomocy 
zmarł w szpitalu. Szybowiec uległ znisz- 

| czeniu. 

  
M.D. 

©siesm GrOSZY DOSC... 
ze 154 marek łącznie z procenłami za 
16 lai(I). 

Twórcą tej fundacji posagowej był 
słynny we Lwowie majster szewski Jan 
Nazalewicz. W r. 1907 złożył on na ten 
cel 8000 koron, jako kapiłał, z którego 
corocznych odsetek wypłacane miały być 
2 posagi. Mająłek tej fundacji wynosi 
obecnie 2.837 zł. Począwszy od r. b. fun 
dacja wznowiła swoją działalność, wypła 
cając rocznie jeden t00-złotowy posag. 

Deiraudacja dyrektora „Baty 

w Warszawie 
żego zaufania zwierzchników dokonał 
szeregu defraudacyj na sumę ponad 
30,000 zł. Przeprowadzona w r. 1935 re- 
wizja ksiąg oddziału wykazała naduży- 
cia Morefzky'ego w Warszawie, który 
pożyczką 10,000 zł przekupił rewidenta 
i uzyskał absolułorium ksiąg. Dopiero 
ponowna rewizja ksiąg w roku ub. wy- 
kazała nadyżycia Morelzky'ego, który zo- 
słał aresztowany I osadzony w więzieniu. 

Po miesiąciu Morefzky zosłał zwol- 
niony z więzienia i oddany pod nadzór 
policji. Korzysłając z tego usiłował w po 
łowie września roku ub. wyjechać do Pa 
ryża a nasiępnie do Australii, gdzie ulo- 
kował zdefraudowane pieniądze. Ne 
dworcu aresztowali go wówczas funkcjo- 
nariusze p. p. 

Sprawa Moreizky'ego rozpatrywana 
będzie po feriach letnich. Akt oskarżenie 
obejmuje 300 stron maszynopisu. 

Wsżźalca I osioł . 
ned tramwalem 

Jadący z nadmierną szybkością przez uli- 

ce Bielańską w Warszawie tramwaj linii „6* 

wpadł na ciągniony przez osiołka ręczny 

wózek reklamowy kina „Jałia”. Potrącony 

wózek wpadła na stojący przy chodniku sa- 

mmochód i uszkodził go. 

Osioł i jego woźnica Wacław Marks z0- 

stali ranieni. Tłum przechodniów stwierdziw 

szy wińę motorniczego Kazimierza Sieka rm 

cił się nań z zamiarem zlinczowania, ale 

z cpresji wyratowała go policja. 

Doskonał» pogoda 
na wybrzeżu polsk'm 

JASTARNIA (Pai). Lipiec na wybrze- 

żu polskim mija pod znakiem doskonałej 

ly. Wprawdzie było trzy dni dżdży 

słe i chłodne, jednak obecnie panuje po 

goda upalna. Morze wykazuje tempera 

furę do 22 stopni. Opady deszczowe w 

pierwszej połowie lipca okazały się naj 

mniejsze w stosunku do innych miast Pol 

ski, gdyż przeciętnie ich przekroczyła 
66 mm. Nałomiast w” głębi kraju wahała 

się od 80 do 180 mm opadów. 

Odwołanie raidu adw. Ryppia 
do Ameryki 

Aresztowanie przywŚdcy Frontu Mło- 

do-Żydowskiego, adw. Ryppla, który or- 

ganizował raid motocyklowy z Polski do 

Ameryki, spowodowało wstrzymanie prac 

przygołowawczych do tego raidu, kłóry 
zapowiedziany był na koniec b. m. Rajd 
100 motocykli z Polski do Ameryki zo- 

słanie odwółany. 

W chacie było cicho jak makim ; rował sie do drugich drzwi i weszed 
zasiał, żonka mówiła pacierzy — i 
lyko'w śpiżarni jakby chłości skrobał 
sie i płakał. Przemknął ja drzwiczki 
i patrza, co kole policy, w bieliźnie, 
słoi profesor i, wysoko trzymając po- 
dynika — konczy wypiwać šmielana! 
Zcjrzawszy mnie jakby zawstydził 
sie kapeczka i mówi: „Nie dziwuj sie 

waspan co ja śmietany kropla wypił, 

ale u nas, śpiewakow, taka nauka 
jest co od śmietany nadto głos oczysz 

cza sie”! — To powiedziawszy, po- 

szed do swojej kwatery i zamknął sie 
na klucz, a ja pomyślał sobie: — „co 

tu ma głos do śmietany"? — ale nie 
powiedział ani słowy... Tymczasem 
arlysta poczoł walić butem w Ściana 
1 kazał zakroić kurczuka na śniada- 
nie, a na kont piniędzy — obraził sie 
haniebnie i taka mowa mówił: — 
„Dziwię się bardzo, że pan o taką 
błahostkę zakłóca spokój inteligent- 
nemu człowiekowi! Sam wiem dob- 
rze, że panu się należy — ale nie 
mam zwyczaju płacić zgóry. Zresztą   

    —pędę miał dziś tutaj gościa, który 
winien mi pięć złotrch — będę mógł 

| je panu oddač“! — Zawinol sie w Lol 
dwa i odwrócił sie do Ściany. a ja. wi-   Gząe CO nie tu nie wychodzi — skie- 

  

do kwatery wdowy z dzieciukiem. 
Wdowa akurat siedziała na zydełku 
i karmiHa dzieciuka rozmoczonym su- 
sharkiem, a kierowniczka, rozczoch- 
rawszy sie jak miotła, kamforo nacie 
rała kolany. Zejrzawszy mnie, scho* 
wała sie za piec i zapytała: 

„Ci nie piniędzy pan chce cza- 
sem“? — A ja poskrobat sie za gło- 
wa I mówia: „Chciałby kilko złotych, 
bo już i kwatera dama i najedzono 
bochi* — ale wdowa poczeła prosić 
żeh do 1-go poczekać, bo, słysza, jak 
emerytura jej przyznajo to za wszyst 
ko i zapłaci. A kierowniczka z za 
pieca gada: „A na co pami łżesz? — 
kiedy nijakiej emerytury pani nie na- 
iežy sie? Ni była, ni robiła, a teraz 
emerytury chce. Nie dadzo pani nie'| 
---„Malo co pani gadasz — zakrzy- 
czała wdowa — sobacze głosy nie ido 
pad niebiosy, a emerytura mnie da- 
dzo jak amen w pacierzu*! — „A nie 

dadzo*! — A dadzo! — A nie dadzo! 

--Ą tak! — A nie! — I poczela sie 

sprzeczka tak haniebna co zerwał sie 

na nogi krawiec i urzędnik, profesor, 

chwyciwszy trąba, ze strachu pole- 

ciał do lasu, a artysia mało butem 

ściany nie rozwalił. Wdowa zapuściła,



"Konsystorz Ew.-Refo 
a sprawv rozwodowe 

› 'ALARMUJĄCA WIESė, 

Katolicka Agencja Prasowa podała 

Ido wiadomości, że Sąd Apelacyjny w 
Wiłnie postanowił wdrożyć śledztwo 
przeciwko Konsystorzowi Ew.-Reformo- 

wanemu w Wilnie z art. 288 K. K., t. j. 
w kierunku przekroczenia władzy przez 
'członków tegoż Konsysłorza. 

Wiadomość ta, podana przez KAP 
|! odpowiednio ozdobiona przez dzien- 
niki goniące za sensacją — wywołała 
znaczne poruszenie wśród społeczeństwa 
polskiego i nie mały popłoch wśród osób 
rozwiedzionych, dotkniętych pośrednio 
owym posunięciem władz sądowych w 
Wilnie. 

Stąd powsłało zainieresowanie po- 
wszechne, czy istotnie Konsystorz Wileń- 
ski popełniał jakiekolwiek nadużycia wła 
dzy przy udzielaniu rozwodów j czy te 
nadużycia mogą się sdbić na losie spraw 
już prawomocnie osądzonych lub będą- 
cych w biegu. 

Na ogólną dezorienłację w tym kie- 
runku wpłynęła okoliczność, że mała kto 
zna prawo kanoniczne Wil. Kościoła 
Ew.-Reformowanego i inne podstawy 

prawne, na zasadzie których Sądy Du- 
chowne Ew.-Reformowane w Wilnie u- 
prawnione są do rozpoznawania spraw 
rozwodowych w łych wypadkach, gdy 
jedno z małżonków należy do Wileń- 
skiego Kościoła Ew.-Reformowanego. 

ROZWODY W KOŚCIOŁACH 
EWANGELICKICH. 

Bezspornym jest, że wszysłkie wyzna 
nia ewangelickie na całym świecie uzna- 
lą zasadę, rozwiązywania małżeństw 
przez rozwód, skcero ku temu zachodzą 
odpowiednie przyczyny, uniemożliwiają- 
ce dałsze pożycie małżonków. Kościół 
Ew.-Reformowany w Wilnie nie słanowi 
pod tym względem żadnego wyjątku i od 
wieków korzysła z uprawnień rozwodo- 
wych dla członków swego kościoła. W 
Archiwum Wileńskiego Konsystorza znaj- 
dujemy bogały zbiór wyroków, na mocy 
których rozwody były udzielane nie tyl- 
ko małżeństwom ewengelickim, lecz i 
stronom mięszanym. 

W XIX wieku Istniał jeszcze tryb, że 
przy rozwodach mięszanych, gdy jedna 
ze siron byla katolicką, rozpoznawanie 
sprawy przeprowadzone było przy asy- 
šcie księdza katolickiego, ad hoc dele- | 
gowanego przez Kurię Biskupią. Później 
Iryb ten został zaniechany, lecz rozwią- 

ugywanie małżeństw mięszanych przez 
rozwód trwało dalej i przetrwało po 
dziś dzień, jako związane ze słarą zasa- 
dą i niemniej starą dykłałurą Wileńskiego 
Kościoła Ew.-Remormowanego. 

WZROST LICZNY BOZWODÓW 
PO WOJNIE. 

„W. lałach powojennych, + |. w ostał- 
nim dwudziestoleciu, nic się pod tym 
względem nie zmieniło, chyba ło, że 
liczba rozwodów w Konsystorzu Wileń- 
Ikim znacznie wzrosła, lecz na to złożył 
vię kompleks przyczyn specjalnego cha- 
rakieru, kióre łatwo wyłuszczyć. Prima 
— czas wojny 'i czasy bezpośrednio po- 
wojenne natworzyły wielką masę mał- 
ieństw, zawieranych, jeżeli łak się można 
wyrazić, lekkomyślnie, na gorąco, mał- 
teństw powstałych z pierwszego wraże- 

nia, rażące, nie dobranie których wycho 
dziło na jaw po pewnym czasie j nakazy- 
„wało później szukać jakiegokolwiek wyj- 
tcia z sytuacji nieopalrznie stworzonej, a 
niemożliwej do ułrzymania. Secundo — 
inne Konsystorze Ewengelickie w Polsce, 
poza Wilnem, miały ulrudnione zadanie 

kubkiem w kierowniczka, kierowniez 

ka oddała talerzem, a ja czymprędzej 
zrejlerował zę stancji żeb i mnie po 
łbie nie popadło. Tymczasem krawiec, 
—musi poczuł co ja do jego po pi- 
niędzy przyjda — i chciał wychodzić 
z chaty ale ja przyłapał jego w ga- 
neczku i mówia: — „Poczekaj pa 
noczku! Piniędzy — mówia — choć 
kapeczka trzeba dać, bo już panoczck 
pary czasu u mnie jesz i Śpisz, a na 
kant płaty, ani słychu*?! — A on za- 
złuł sie haniebnie co nie daja wiary 
Jemu, a, późniejszo porc, deklarował 
dlatego za tydzień zapłacić legular- 
nie, a żeb gniewu nie było — dał na 
zastaw mandolina ; szczotka do czysz 
czenia butow. Na zgoda pocałował sie 
22 mno i prosił żeby dziś obiad fajny 
dla jego sprawić bo to święty dzień 
i gości do jego przyjdo. Poąodzili sie 
mv legularnie i poszed ja do urzęd- 
nika, — ale z im było najgorzej. Po- 
słyszawszy moja gawęda z krawcem. 
wylaz ze stancji przez okna i dawaj 
latać po dziedzineu — niby to za mo- 
tylkami. a co fa skierował sie na dzie 
dzińczyk to on znów wskakiwał do 

kwatery i lak pędzali sie my kilko 
(PRZY aż przychwycił ja jego za noga 

! dawaj krzyczeć coby mnie piniędzy 

    

  

    

przy udzielaniu rozwodów, gdyż skrępo- 
wane były i są cywiłnymi ustawami dziel 
nicowymi, jak Prawo o Małżeństwie z 
1836 r. (6-cio letni przymusowy celikał 
dla strony pozwanej), ustawy poausiriac- 

kie i usławy popruskie, które to ustawy 
nie obowiązują jednak na ierenie Kon- 
sysłorza Wileńskiego. Teriio — Kościół 
Kałolicki stoj zasadniczo na gruncie nie 
rozerwalności małżeństwa, udzielając tyl- 
ko seperacji od słołu i łoża lub też unie 
ważnienia małżeństwa, co jednak połą- 
czone jesł z nadmiernymi kosztami, stwa 
rzającymi przywilej jedynie dla ludzi bo- 
gatych lub możnych. Quarto — ogólne 
przyśpieszone tempo życia współczesne- 
go wytworzyło na całym świecie zwięk- 
szenie liczby rozwodów, co nam poiwier 
dzają odnośne statystyki wszystkich kra- 
jów. Zjawisko ło musiało odbić się i na 

Polsce. 
Słąd też, nieprzeparie dążenie lub też 

wprosł mus życiowy do przeprowadza- 
nia rozwodów, nie mogąc znaleźć ujścia 
w Kościele Katolickim, pchały wielu lu- 
dzi do Konsystorza Ew.-Relormowanego 
w Wilnie, gdzie warunki usławowe badź 
co bądź umożliwiały rozwód, o ile istnia- 
ły ku femu odpowiednio ważkie _przy- 
czyny i strony mogły się niemi wylegi- 
łymować. 

PODSTAWY PRAWNE ROZWODÓW 
W WILNIE. 

Obecnie, gdy wszczęto kampanię pra 
sową przeciwko Konsysłorzowi Wileń- 

skiemu, warło się przyjrzyć podstawom 
prawnym działalności Wileńskiego Kon- 

systorza Ew.-Reformowanego. 
Kościół Ew.-Reformowany w Wilnie 

jest to Kościół ustrojowo odrębny o blis 

ko już czierowiekowej tradycji. Kościół 

— aulokefaliczny, niepodlegający niady 

żadnej innej organizacji kościelnej. Ko- 

łciół — uznany de facto 1 de jure przez 

Państwo Polskie. Kościół — rządzący się 
własnym prawem kanonicznym, które 

nigdy dotychczas przez Państwo kwestio- 

nowane nie było. 
Prawo udzielenia rozwodów przez 

Konsystorz Wileński nie zjawiło się na- 
gle po wojnie, już pod 
Rzpliłej Polskiej, lecz stanowi historyczną 
ciągłość, związaną z istnieniem Kościoła 
Ew.-Reformowanego w Wilnie od czasu 
jego powstania. 
na zasadzie ciągłości, wypływa  sta- 
tus praesens — wobec uznania przez 
Państwo praw Wileńskiego Kościoła Ew.- 
Reformowanego, jako łakiego, bez żad- 
nych ograniczeń i zastrzeżeń. 

Jeżeli więc za czasów przedwojen- 
nych Konsystorz Wileński miał prawo 
przyjmować do swego rozpoznania spra- 

wy rozwodowe małżeństw mięszanych, — 
np. ewangelicko-katolickich, — to prawo 
lo zachował i po dziś dzień, gdyż nie 
zosłało ono wcale uchylone. 

Co się tyczy właściwości. teryterial- 

nej Konsystorza Wileńskiego — wypływa 
ona z samego faktu, że Konsystorz Wi- 
leński jest jedynym Konsystorzem w 
Rzpłiłej Polskiej, jakiemu podlegają 
wszyscy członkowie Wileńskiego Kościo- 
ła Ew.-Reformowanego, bez względu na 
miejsce ich zamieszkania, wobeć czego 

forum loci łączy się tutaj idealnie i fak- 
tycznie z forum confessionis, inaczej mó- 
wiąc, Sąd Duchowny Ew.-Reformowany 
w Wilnie tak miejscowo jak i wyznanio- 
wo — jest tylko jeden w całej Połsce 
dla wyznawców łegoż Kościoła, i słąd 

| podział właściwości według terytoriów, 

jak również stosowanie ustawy między- 
dzielnicowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. 
słają się tułaj bezprzedmiołowymi *). 

Zachodzi -pyłanie, jakiemu Konsysto- 
rzowi mają podlegać sprawy o rozwód, 
gdy jedna ze stron jest ewangelicką a 
druga — kaiolicką? Oczywiście, nie — 

*) Analogicznie ma się rzecz z wyznaniem 

mahometańskim lub karaimskim, które acz 

kolwiek mają swych wyznawców, rozpro- 

szonych po całym Państwie, jednakże pod- 

legają centralnej władzy duchownej, mają- 

tej siedzibę tylko w jednym punkcie Pań- 
siwa, gdzie cię znajdują też ich Sądy Du- 

chowne, udzielające rozwodów.   

    

Dziś otwarcie Targów Futrzarskich 
W dniu 21 b .m. nastąpi w Wilnie 

otwarcie III iMędzynarodowych Tar- 
gów Futrzarskich, które będą trwały 
2 tygodnie t. j. do dnia 4 sierpuia r. b. 

Otwarcie Targów poprzedzi zebra 
nie w Izbie Przemyslowo-Handlowej 
w dniu 21 b. m. o godz. 11 rano. 

Następnie uczestnicy zebrania u- 
dadzą się do pawilonów targowych 
w ogrodzie po-Bernardyńskim, gdzie 
nastąpi przecięcie wstęgi į zwiedza- 

nie Targów. Aktu otwarcia Targów 
dokona wojewoda wileński p. Lud- 
wik Bociański. W uroczystości wež- 
mie udział zastępca ministra przemy 
siu i handlu p. Sokołowski. 

Targi tegoroczne są obficie obes 
łune przez frmy krajowe į zagraniez 
ne, przy czym ilości nadesłanego to- 
waru są w roku bieżącym większe, 

aniżeli w latach poprzednien. 

Przygotowania do „„Dnia Konia* 
Dnia 19 lipca rb. e godz. 17 odbyła się 

druga odprawa Komitelu Organizacyjnego 
„Dnia Konia". Przewodniczył płk dypl. Z. 

Chrząstowski, który jednocześnie poinfor- 
mował Komitet, że protektorat nad „Dniem 

Kenia" objął łaskawie Pan Wojewoda Wi- 

leński Ludwik Bociański, | że złożył Komi- 

tetewi nagrodę osobistą w wysokości 50 zł. 

Nagród pieniężnych jest około 1000 zł. 

chck dyplomów honorowych dia rolników 

i Krakusów. Nagroda ufundowana przez Za- 

rząd Miejski rozdana będzie wśród zawod- 

ników z pośród właścicieli dorożek 

Zawody odbędą się na rynku Kalwaryj- 

skim i przyległym placn, w dnin 27 lipca rb. 

o godzinie 12-ej, 

dał. On w t pora, zasapawszy sie na- 
czysto, siąd na oknie i poczoł cicheń- 
ko įlėmaczyč co 1-go wszystko odda, 
tyko żeb jemu cały miesiąc skredy- 
tować bo szmat weksłów ważnych 
ma i koniecznie ich zapłacić musi. 
Chciał już ja na zastaw cości wziąść 
aie zejrzał co oprycz siatki do moty!'- 
ków więcej nie on nie ma... 

Tak ja i powrócił do świrna mając 
dochodu: jeden złot i mandolina ze 
szezokko do czyszczenia butów... 

A tymczasem słonca podjęła sie 
wysoko i do leinikow poczeli przy- 
bywać gości. Pierszo furmanko przy- 
jechała do profesora jakaści pani z 
favrbowano głowo i zrazu poczeła Śpie 
wać tak naniebnie co artysła zasłu-, 
kał butem w Ściana i kazał żeb po- 
szła z tym koncerlem do lasu. Pocze- 
kawszy kapeczka do krawea przyj 
chali dwa szwagry z harmoniko i bę- 
benkim. I ich chciał artysta przepę- 
dzić. ale oni obłajali jego okuratnie i 
byliby nawet nałupiwszy, żeb nie 
schował sie do swojej kwatery. 

W chacie robił sie szum coraz wię 
kszy, a moja biedna żonka nie wie- 
działa za co chwytać sie: kużdy prosił 
lo wody, to herbaty, a pan artysta 
kazał zrobić truskawkowy krem. 

  

W programie: 

1 Konkurs hippiezny 

i wojskowych (premiowa 

2. Pokaz zaprzęgów wojskowych. 

3. Konkurs zaprzęgów cywilnych 1, 21 
4 konnych (premiowanie), 

4. Konkurs dorożek konnych 

wanie). 
5. Pokaz komi cywiłnych wierzchowych 

i zaprzęgowych (premiowanie), 

6. Kadry] konno-wojskowy w strojach 
historycznych. 

Zapisy przyjmowane są w pułku na Ryn- 

ku Kałwaryjskim do dnia 22 lipca rb. Zapisy 
i wstęp — bezpłatny. Dojazd ul. Rybaki, De- 
rewnicką i Zaniemeńską. 

    

'a osób cywilnych 

ie). 

  

(premio- 

Profesor poczoł grać ną trąbie, a 
szwagry, wypiwszy butelka wódki, 
urzneli na harmonji tika polka, co 
artysta cnwycił sie za uszy i nakrył 
głowa poduszko. W tym niewidanym 
hałasie i graniu nicht nie zejrzał co 
pod ganeczek podjechala furmanka, 
a z jej wyskoczył nizieńki, chudy pan, 
w szpakowatym garniturze j, dowie- 
dziarvszy sie gdzie kwaterui artysta, 
zastukał do jego stancji, „AĄ—a—a— 
pan dyrektor! — krzyknoł artysta, 
odmykając drzwi — proszę, proszę, 
kardzo proszę! Ja w tej chwili każę 
dać herbaty z cytryną! Czy może pan 
dyrektor pozwoli kremu z truskaw- 
kami na ochłodę*? — „Nie, nie, dzię- 
kuję — rzekł skromnie dyrektor — 
ja poproszę herbaty. A teraz pomó* 
wimy o sprawie: Dowiedziałem się 
gdzie się pan znajduje i przychodzę 
pana angażować. Chciałbym tytko 
przekonać się czy ma pan dobrą dyk- 
cię i czy umie pan deklamować. Ta- 
lentu może pan nie mieć — to rz:cz 
cbojęlna — byle dykcja i deklamacja 
były nienaganne. Tymczasem proszę 
coś zarecytować a ja posłucham l 

Artysia wysunoł naprzód jedna 
noga, wytrzeszczył oczy i poczoł: 

„Gdzie szczęście moje? Zbrodnia- 

  

  

skrzydłami | 

Z owego stalus guo | 

  

  

„KURIER WILENSKI“ 2 dn. 21 VII. 1937 

rmowany w Wilnie 

katolickiemu, albowiem Konsystorze Ka- 
łolickie spraw o rozwody nie przyjmu- 
ją do swego rozpoznania i, rzecz prosta, 
rozwodu udzielać nie mogą, chociażby 
istniały ku temu jak najistolnieįsze przy 
czyny, jak np. trwałe wiarołomstwo jed- 
nego z małżonków, połączone stałym 
współżyciem z osobą trzecią. W takich 
wypadkach strona ewangelicka nie ma 
Innego wyjścia, jak zwrócić się do „swe- 
go“ Konsystorza, t. j. do Konsystorza 
Ewangelickiego. 

Ze względów powyższych, Konsystorz 
Wiłeński mógł i może uważać się za 
uprawnionego do rozpoznawania spraw 
rozwodowych, o ile jeden z małżonków 
należy do Wileńskiego Kościoła Ew. 
Reformowanego.  Dilałego też  akcię, 
wszczęją przez pewną grupę dzienników, 
nałeży uznać za bezpodsławną — co po 
głębszym zbadaniu kwestii pod wzglę- 
dem prawnym i życiowym niechybnie 
zostanie ustałone przez władze sadowe. 

B. Sz 
Artykuł powyższy zóstał napisany przez 

jednego z wybitnych adwókałów kalwinów 

i jako taki daje gwarancje dobrej znajo- 

mości strony formalno-prawnej zagadnienia. 

Zamieściliśmy go na prawach gościnności 

| nie chcielibyśmy, aby fakt jego zamiesz- 

czenia by! komentowany, jako branie w eb- 

ronę Konsystorza ewangelieko-reformowa:e- 

go w Wilnie. Podzielamy pogląd autora ar- 

tykułu, że podporządkowywanie „Jednoty 

Wółeńskiej* Warszawie wbrew tradycji i hi- 

sierii byłoby tylko jeszcze jednym z obja- 

wów szkodłiwej dla Wilma centralizacji we 

wszystkich dziedzinach życia; z drugiej etro 

ny nie możemy się zgodzić, aby istotnie ja- 

kieś fatum, „mas życiowy”+kazały ludziom 

(mówiąc językiem potocznym) „przechodzić 

przez ulicę Zawalną'. 

Rardzo wiele z tego, co się kładzie na 

Kzrb „musn życiowego” jest zwykłym schle- 

kismiem słabości ludzkiej i niczym więcej. 

Z tym trzeba walczyć, a nie otwierać „klapy 

bezpieczeństwa umożliwiając. co słabszym 

ucieczkę przed spełnieniem obowiązku. jeże- 

U nie małżeńskiego lo przynajmniej rodzi- 

sielskiego. (Red.) 

   

  

Depesza Okr. Wileńk. OZN 
W dn. 19 bm. Okręg Wileński Obozu 

Zjednoczenia Narodowego przesłał de- 
peszę do płk. Adama Koca treści nastę- 
pującej: 

„Okręg Wileński przesyła Panu 
Prezesowi z okazji szczęśliwego oca- 
Jenia wyrazy całkowitego oddania 
l zapewnia, że dziełu zjednoczenia 
społeczeństwa odda wszysikie swoje 
siły. 

(—) Barański". 

50 etatów nauczycielskich 
otrzymuje Wołeń 

Agencja „Echo” donosi: Z począt- 

kiem nowego roku szkolnego Wołyń 
olrzyma 450 nowych elatów nauczycjeli 
szkół powszechnych. Do liczby tej przy- 
będzie jeszcze w ciągu roku około 50 
eiałów, ogólem więc kuratorium okręgu. 
szkolnego łuckiego dysponować będzie 
500 nowymi siłami nauczycielskimi. Ta 
okoliczność „bardzo pomyślna dła Woły- 
nia, pozwoli uruchomić szereg nowych 
szkół powszechnych į zaradzį dolych- 
czas isiniejącemu przykremu stanowį rze- 
czy, przy kłórym znaczna ilość dzieci w 
wieku szkolnym pozosiawala bez nauki 
ze względu na brak miejsca w przepeł- 
nionych szkołach. 

rzu odaj mi! Ty, hańbo rodu ludzkie- 
go, zabrałeś mi skarby moje: moją 
młodość, me serce i majątek! Ach! 
Zemsta, zemsta, zemsta na wroga. 
7 Bogiem a także i bez Boga*!!! — 
„Doskonale*! — krzyknoł dyrektor, 
nie wiedząc co za drzwiami zebrali 

sie wszystkie letniki. Žonka moja pla 
kała z żałości, a artysta prawił dalej: 
„Kanaljo, ukradłeś mi moją szkatuł- 
kę! Moją radość, nadzieję, życie moje. 
Oddaj mi moje pieniądze — cel mego 
istnienia!! Ach! Konia, konia! Króle- 
siwo za konia*!! — Żonka aż trzęsła 
sie od łez i szepczy do mnie: „Wi- 
dzisz! Okradli jego naczysto! Nie 
bierz ty od jego za kurczuka i tak, 
biedulka, szuka konia žeb uciec'! 

Artysta jeszcze długo kłócił sie. 
jęczał i przeklinał. Dyrektor był kor- 
tent niewidamie, zrazu umówił sie z 
urtysto i chciał odjeżdźać—kiedy na 
ganeczku przytrafiła sie nowa zda- 
rzenia. 

Urzędnik, cości majstrując kole 
cyklomakletki „puścił jo w ruch i ni- 
jsk nie mog zatrzymać. Podjoł sie 
stuk, szum. Maszyna wystrzeliła, za- 
pyrkotała — zbiegli sie my wszystkie 
— pałrzami: a maszyna po podłodze 
skaczy, ob ściany biji sie, a na koniec 

  

  

    
     WILHELM 

MARCONI 
Urodził się w Bolomii w r. 1874. Matka 

jego była Irlandką, ojciec Włochem. Studio- 
wa? we Fłorencji ł Livorno. Już w czasie 

studiów na podstawie teoryj Von Maxweila 

i Heriza przeprowadzał doświadczenia nad 

przesyłaniem sygnałów elektrycznych bez 

metalowych przewodów. Udało mu się po 

raz wszy w r. 18%. Mareoni przeprowa- 

dzał doświadczenia przy pomocy wieśniaka, 

oddalonego o 2 kim od aparatu nadawczego. 

który machał płachtą płótna, gdy aparat 

odbiorczy zaczął reagować, a wystrzelił z du 

keltówki po odcyfrowaniu depeszy nadanej 

przez Marconiego alfabetem Morsego. Te- 

kgraf bez drutu został wynaleziony. Następ 

nego roku Marconi udał się do Anglii, gdzie 
vs W. Precee, generalny inżynier poczty 

angielskiej na specjalnie zwołanej konferen 

cji zaprezentował światu uczonych wynala 

zek Marconiego, który tymczasem pracuje 

dalej nad udoskonaleniem transmisji, 

    

W r. 1897 już komunikował się na. prze- 

strzeni 4 klm., potem 15-tu. Niemcy wysy- 

łują prof Staby, aby asystował przy jeg 

doświadczeniach. Włochy wzywają go do | 

pewrotu do ojczyzny, gdzie wynalazkiem je- 

go żywo interesuje się marynarka królew- 

ska. 

W r. 1899 na prośbę rządu francuskiego 

Marconi instaluje pierwsze połączenie bez 

drulu poprzez kanał La Manche. W r. 1903 

nadaje pierwszy serwis prasowy na statek 

pocztowy, zdążający z Anglii do Ameryki 

Qd r. 1907 założona zoślała już stała komu- 

nikacja bezdrutowa między auglią i Ame- 

ryką. W r. 1914 w całej Itali istniała już 

sieć radiotelefoniezna, a pod.zas wojny Mar 

ccm. osiadł w Brindisi, skąd kierował akcja 

r'szczenia nieprzyjacielskich łodzi podwod- 

nych. 

Po. zakończenia wojny Marconi został 

m'amowany delegatem Italii na konferencje 

pokojową w Wersalu, gdzie odegrał poważ 

ną rolę. Е 

Następnie zakupiwszy od arcyksięcia 

austriackiego jacht „Elektra* zamienił go w 

jące laboratorium, w którym poświę- 

cił się dalszym eksperymentom. w  cłągu 

lat ostatnich Marconi zajmował się w pierw 

szym rzędzie badaniem fał ullra-krótkich 

W r. 1932 udało mu się po raz pierwszy 

skomunikować się 2 pokladu „Elektry“ za 

pomocą tych fai z laboratorium swym na 

wybrzeżu w pobliżu Genui, oddalonym a 237 

ki W r. 1933 Marconi założył pierwszą 

stałą komunikację za pomocą fal ulra-krót- 

kich między Watykanem a Castel Gandotfo 

Zastosowanie fał ultra-krótkich otwiera zu- 

pdrie nowe drogi do dalszych odkryć i po- 

siada decydujące znaczenfć dła telewizji. 

  

   

Od pewnego czasu krążyły pogłoski, że 

Marconi znalazł sposób zatrzymywania na 

od:egłość silników samolotów oraz wynałazł 

Ł zw. „promienie śmierci”. Sam Marcani 
domentował jednak te pogłoski. 

Jego działalność naukowa nie ograniczała 

stę jednak tylko do eksperymentów w labo- 

ratorium Był on jednym z najpopałarniej- 

szych na całym świecie uczonych. Ogromna 

ieść jego prac naukowych była w kilku 

językach drukowana. 47 razy przejechał At- 

lantyk, 30 razy zrobił podróż niema! naoko 

‘о świała, znano go i uznawano wszędzie. | 

Odznaczony był najwyższymi odznaczenia- 

mi państw zagranicznych, m. in. angielskim 

Krzyżem Wiktorii. W roku 1929 otrzymał 
tytuł markiza. W roku 1930 jako jeden z 

rierwszych został mianowany członkiem 

Krółewskiej Akademii Włoch i do dnia zgo- 

ia był jej prezydentem. Nagrodę Nobla w 

Gziale fizyki otrzymał jeszcze w roku 1909, 

5у! doktorem h. c. wielu uniwersytetów 

    

  
  

Malskich i zagranicznych   

   

| dawszy sie ob okno — z ramo wyle- 
| ciała na dziedzinczyk i wywaliła sie 

na bok. Od dymu zrobiło sie sinio. 
ziecieli sie ludzi — myśląc co u mnie 
cości pali sie. Skądści pojawił sie fry 
zjer i poczoł łatoszyć urzędnika. Wdo 
wa zemdlała ze strachu, kierownicz- 
ka wyłała kamfora a па deiedzin-. 
czyk długim ogonem wsuneła sie cała 
kompania dzieci w sinich sukienecz- 
kach i fartuszkach. Mamki j niańki 
ustawili podrzulkow półkolem pod 
ganeczkiem i powitali kierowniczka 
spiewem: 

„Pod zielonym jaworem, jaworem 
Stała lipa zielona... 
A pod to lipo śliczna krakowianka - 
Zbierała listki zielone... 

Doczekała sie kierowniczka gości, 
ale ja nie doczekał sie konca i pole- 
ciał polami do miasta, a teraz siedza 
tutaj i pytam sie was:—sąsiady i przy. 
jacieli: Ratujcie wy mmie! Dajcie ra- 
da co mam robić z tymi letnikami* 
Bo jeżeli dałej tak będzi — wyrzek. 
nam se i żonki j dochodu i wróca do 
chaty aż na zima! 

` Leon Wołłeżko.    



Organizacja rolnictwa 
w celu opanowania handlu włó:nem 

T-wo Kmiarskie w Wilnie zwotało na | 
23 bm. zebranie organizacyjne zrzesze- 
mia rolniczego instytucyj, trudniących się 
handlem włóknem lnianym i konopnym. 
Na zebranie to delegują swoich przed- 
slawicieli spółdzielnia rolniczo-handlowe 
oraz bazary przemysłu ludowego z tere- 

nu województw: lubelskiego, białostoc- 
kiego, poleskiego, wołyńskiego, nowo- 
gródzkiego i wileńskiego. 

Jest to pierwsza w Polsce, zakrojona 
na szerszą skalę, próba orgenizacji го!- 
nictwa w celu opanowania handlu włók- 
nem. 

Organizacija turystyki 
w półsacnych gowiatach Wileńszczyzny 

Ostałnie posiedzeni<ć +Vydziału Po- | 
wiałowego w Postawach, %tóre się odby ' 
ło dnia 16 bm. poświęcone bylo omó- 
wieniu prawie wszystkich najaktualniej- 
szych zagadnień, związanych z gospo- 
darką samorządową powiału, 

Przedmiołem obrad były w szczegól- 
ności sprawy budowy szkół powszech- 
ych, sprawy budżełowa i rolne, Dłuższą 
dyskusję. wywołała kwestia turystyki nad 
naroczańskiej. 

Związek powiatów wysunął koncep- 
_ iję utworzenia przy Związku Propagandy 

furystyki specjalnego referatu dia cało- 

ści spraw turystycznych terenu okejmu- 
jącego cztery powlałfy Wileńszczyzny: 
brasławski, wileńsko-irocki i postawski. 
Wydział uznał tą koncepcję za celową 
i przewidział pewne kredyty na fen cel. 

Ponadto podniesiona zosłała kwestia 
racjonalnego budownictwa nad Naro- 
czem. Przewodniczący Wydziału poinfor 
mował, że sprawą zajęła się istniejąca 
przy Radzie Powiatowej komisja lefnisko- 
wo-furystyczna, która opracowuje kon- 
krelne wnioski celem przedłożenia ich 
Wydziałowi. 

wiiejka pow. 
Biblioteka im. Orzeszkowej w 

Kościeniewiczach. Kościeniewicze, mały 

ośrodek gminny, posiada bibliotekę, no- 
szącą nazwę m. E. Orzeszkowej, W Vi- 
bliołece tej jest ponad 1000 fomów i 9 
kompletów wędrownych, które są rozsy- 
łane po wsiach w obrębie gminy. Biblia 
teka istnieje jako instytucja samodzielna. 
Fundusze czerpie z drobnych skladek za 
możniejszych czyłelników, oraz ofrzymu 
js pomoc pieniężną od samorządu gmin 
nego i nauczycielstwa. : 

Naįbiedaiejsi korzystają z ksiąžak cał 
kiem bezpłatnie. Obecnia w kartotece 
biblioteki Hguruje około 100 czytelni- 
ków, co jesl liczbą bardzo pokaźną, gdy 
weźmemy pod uwagę, že w Košcienia- 
wiczach żyje zaledwie kilkadziesiąt +0- 
dzin. Dzięki odpowiedniemu doborowi 
książek I umiejętnym kierowaniem biblio 
taką czydelaiciwo w Košcleniawiczach i 
najbliższych osiedlach stoi na wysokim 
poziomie. Biblioteka mieści sę w nowo- 
wybudowanej remizie strażackiej i jest 
prowadzona obecnie przez p. Kazimierza 
Horodniczego, nauczyciela miejscowej 
szkoły powszechnej, a zarazem statago 
meszkańca Mościeniewicz. W. R. 

Miekuny 
— Gajowy zranił wieśniaka. W dn. 19 

bm. Bronisław Subocz, gajowy lasów 
państwowych, zam. w zaśc. Zwierzyniec 
gm. mickuńskjej, zranił przez zemstę z 
rewolweru w lewą nogę Józeła Narwoj- 
sza, zam. tamże. Ranengo odwiszicno 
do szpiłałe. Okoliczności zajścia narazie 
nie są znane. 

Swleciany 
— Tajemnica składzika. Franciszka 

Maścianiec, wieś Maślaniki, gm. tyntup- 
skiej, zameldowała policji, że w nocy 13 
bm. w jej składziku odbyła poród. Maria | 
Maślanik która ukryta trup dziecka, a sa- 
ma oddaliła się w niowiademym kierun- 
ku. Zachodzi podejrzenie, ża Maślanik 
zabiła noworodka w czasie porodu. 

— Podrzuiek w pociągu. W dn. 13 
bm. o godz. 5 min. 50 w pociągu oso- 
bowym przed stacją Podbrodzie znale- 
ziono podrzułka płci męskiej, kiórago 
odsłarczono de | posterunku w Wilnie. 

  
    

  

Przy dziecku była karika z napisem „Ura 
dzony dnia 5 lipca 1937 r. Dziecko ka- 

łolickie. Nie chrzczone”. 

— Kości z czasów Napoleona. Michał 
Gajdelis (wieś Kiniuny, gm. daugielis- 
kiej), w dniu 14 bm. podczas koparia 
ziemi znałazł kości ludzkie, kłóre prawdo 
podobnie pochodzą z czasów wejny na- 
poleońskiej. Kości są spróchniałe. 

— TRAGICZNY UPADEK Z KONIA. 
W dn. 18 bm. około godz. 12 Romuald 
Podlecki, lat 27, m-c zaśc. Tadoliszki, gm. 
łukojńskiej, jadąc konno z pastwiska 
spadł z konia fak nieszczęśliwie że łań- 
cuch okręcił się mu koło szyi, wskutek 
czego Podlecki udusił się. — 

Słonim 
Nowy agronem powiatowy w Słonimie. 

Na mocy uchwały Wydziału Powiatowego 

Słunima dotychczasowy agronom powiato- 

wy w Stołpcach, p. Kraszewski w dniu 16 

bm. objął obowiązki agronoma powialowe- 

go w Słonimie. 

— Zarząd Miejski w £łonimia rozpo- 
czął układanie chodników przy ul. 3-go 
Maja i Piłsudskiego płytami własnego 
wyrobu, Wyprodukowano już 15000 płył 

chodnikowych i krawężników. 
Ponadto w najbliższym czasie ma być 

rozpoczęła naprawa jezdni. 
Na powyższe cela Fundusz Pracy już 

udzielił dotacji. 

— Zmiany personalne. Okrągowy Sę- 
dzia Śledczy w Słonimie p. Achmafowiecz 
zosłał przeniesicny n słanowisko sędzie- 
go grodzkiego do Skidia pod Grednem. 
Do Słonima przybył delegowany do pel- 
nienia obowiązków okręgowego sędzie- 
"go śledczego Ludwik Wiktor Kopšė, sę- 
dzia grodzki. 

* 

Dotychczasowy Komendant Powiafo« 
wy Policji Państwowej w Słonimie komi- 
sarz Józef Źmudź-Florko został przenie- 
siony na identyczne stanowisko do Ostro 
tęki. 

* 

Informują nas, ża dotychczasowy leś- 
niczy miejski inż. Roman Pęski ustąpił 
z zajmowanego stanowiska. Zarząd Mia- 

sta poruczył czasowe kierownictwo spra- 
wami lasów miejskich ławnikowi Walen- 
temu Starosteckiemu. 

  

„KURIER WILEŃSKI" z dn. 24 УН. 1937 

Kurjer Sportowy 
Mistrzestwapływackie 

Wilna 
Tegoroczne mistrzostwa pływackie 

Wilna cieszyły się powodzeniem. Zawo- 
dy odbyły się na pięknym jeziorze, tuż 
za Niemenczynem. Na jeziorze tym jest 
basen pływacki o rozmiarach 50 mtr. Do 
zawodów słanęły wszystkie kluby wileń- 
skie, należące do Wileńskiego Okręgo- 
wego Związku Pływackiego. Walka o 
pierwsze miejsce w konkurencji zespoło- 
wej odbyła się między zawodnikami Aka 
demickiego Związku Sporfowego, a Ro- 
botnicznym Klubem Sporłowym Elektrit. 
Zwyciężyli ostatecznie akademicy, mając 
w sumie 867 pkt. Drugie miejsce zajęli 
pływacy Elektriłu, 804 pkt. Na dalszych 
miejscach znalazły się następujące klu- 
by: Makabi — 147 pkł, ŻAKS — 62 
pkt. Policyjny Klub Sportowy — 21 pkt. 

Z powyższego zesławienia widać, że 
pozosłałe kluby, jak Makabi, ŻAKS I 
PKS w walce o pierwsze miejsce, więk- 

szej roli nie odegrały. Zawody byly jed- 
nak bardzo interesujące. 

Czasy na ogół słabe, a słabe one 
były przeważnia dlatego, że szereg za- 
wodników startowało w kilku konkuren- 
cjach byle tylko przysporzyć swemu klu- 
bowi jak najwięcej punkłów. Czasów 
więc nie podajemy. 

Pierwsze miejsca w poszczególnych 

konkurencjach zdobyli: 
100 mir stylem dowolnym panów 

1) Martynenko — Elekirit, 2) Betko — 

Elekrit. 
Klasa druga: 1) Talago — AZS, 2) 

Wróblewski — Elektrit, 3) Piotrowicz — 

AZS. 
Klasa trzecia: 1) Wirbilis — AZS, 2) 

Łoś — Elektrił, 3) Kuc — Makabi. 

200 mir stylem klasycznym panów 

klasa pierwsza: 1)-Piofrowicz — AZS, 2) 

Betko — Elektrit, 3) Cukiernik — Maka- 

bi, 4) Radziułewicz — Elėkdrit. 
Klasa druga: 1) Gwieździński 

AZS, 2) Maszelnik — Makabi, 3) Žongo- 

towicz — AZS. 

Klasa frzecia: 1) Bohdanowicz — Elek 

tri, 2) Kozakiewicz — AZS, 3) Rusiecki 

— Elektrit. 
400 mite stylem klasycznym pań klasa 

druga: 1) Lichimanówna — ŻAKS, 2) Si- 

chlerówna — AZS, 3) Cieńska — AZS. 

Klasa trzecia: 1) Pupsówna — Maka- 

bi, 2) Małanówna — Elektrit, 3) Ters- 

beszówna — AZS. 

100 mir na wznak pań klasa pierwsza: 

Skorukówna — AZS, klasa druga Michał 

czankówna — AZS. 

200 mir stylem dowolnym panów. Kla- 

sa pierwsza: 1) Marłynanko — Elektrił, 

2) Betko — Elektrił, 3) Piotrowicz — 

AZS, 4) Radziulewicz — Elekirit. 

Klasa druga: 1) Wróbłewski — Elek- 

frił, 2) Talago — AZS, 3) Szczerbuło — 

AZS. 
Klasa trzecia: 1) Pruchno — Makabi, 

2) Chmielewski — Policyjnv Klub Spor- 

towy, 3) Bohdanowicz — Elskkrił. 

100 mir stylem dowolnym pań, Klasa 
pierwsza: Skorukówna — AZS. Klasa dru 
ga: Michalczykówna — AZS. Klasa trze- 
cia Mincerówna druda — AZS, 2) Sie- 
fanowiczówna — AZS. 

4500 mir — Martvnanko — Elektrit, 

2) Radziulewicz — Elektrit. Klasa druga 
Wróblewski. Klasa trzecia: Bohdanowicz 

cbzj z Elektriu, 

400 mir panów: 1) Marłynenko — 
Elekirit, 2) Piotrowicz — AZS, 3) Ra- 

dziulewicz — Elektrit. 

Szłafeła 4100 mfr pań: 1) AZS, 2) 
AZS drugi zespół, 3) Elektrit. 

Sztaleta 3100 mfr panów słylem 
  

Dziś gra Pogoń (Lwó 
Dawno zapowiedziany mecz piłkarski 

ze słynną drużyną „Pogoni” ze Lwowa 
odbędze się dzisiaj w Wilnie o godz. 18 
na boisku przy ul. Wiwulskiego. Pogoń 
w dniu dzisiejszym spotka się z zespo- 
łem Ogniska KPW. Mecz ten będzie 
niewąfpliwie bardzo ciekawy chociażby 
z tego względu, że zobaczymy na boisku 
takich graczy jak: Albański, Niechcioł, 
Matyas, Zimmer, Jeżewski i innych. Za- 
pomnieliśmy jeszcze wymienić Wasiewi 
cza, reprezenfacyjnego gracza Polski. 

Ciekawi, również jesteśmy formy Og- 
niska KPW. Drużyny Ogniska dawno już 
nie oglądaliśmy na boisku przy poważ- 
nej robocie. 

W dniu -nasłąpnym fo znaczy, wa 
czwartek „Pogoń” grać będzia z mi- 
słrzem Wilna WKS Śmigły. Mecz ten za- 

Wyścig kolarski 
W najbliższą sobotę sekcja kolarska Ž. 

A. K. S-u zamierza zorganizować wyścig ko- 

larski na szasie Kolonia Magistracka — Nie- 

menczyn. Starl nastąpi przy Kolonii Magis- 

traekiej za Pośpieszką o godz. 0,30. Zgłosze- 
nia przyjmowane są w Wilnie w sckretaria- 

Weteran kolarstwa 
W wyścigu kolarskim ua dystansie Gat- 

hemburg — Sztokholm, który miał na celu 

uświetnienie kariery majstarszego kolarza 

szwedzkiego, Henrika Moren, 60-letni wele- 

ran odniósł niebywały triumf. Pokrył on dy 

stans wynoszący 511 km. w ciągu 20 godzin 

82 minut i przybył do mety tylko o 8 go- 

ów) z Ogniskiem KP W 
powiada się jeszcze ciekawiej. Walka 
słać będzie niewątpliwie na bardzo wy- 
sokim poziomie. 

Mecze te dla Pogoni mieć będą zna 
czenie dosyć poważne, bo będzie ona 
mogła odrazu tułaj u nas w Wilnie prze- 
konać się czy dobrze poskutkowały pił 
karzom trockie ogórki i czy w ogóle 
odpoczynek nad wodą piłkarzom dobrze 
robi. Życzylibyśmy Pogoni, żeby wywio- 
zła ona z Wilna i z Trok jak najmilsze 
wspomnienia. э   

  

POGOŃ — ŚMIGŁY. 

Jutro drużyna Ilwowsk zmierzy się z mi- 

ślrzem Wilna WKS Śmigłym. Mecz odbędzie 

się na stadienie Marszałka Piłsudskiego przy 

ul. Werkowskiej o godz. 5,30. 

do Niemenczyna 
cie ŽAKS-u W. Pohulanka 11—18, względnie 

w Niemenczynie. Wpisowe wynosi 25 groszy 

cd zawodników klubowych, a 50 groszy od 

niestowarzyszonych. Zwycięzcom  przewi- 

śzi8ne są nagrody.    

zwycięża w Szwecji 
dziny później od właściwego rekordzisty, li- 

czącego 35 lat. Moren jest z zawodu szkla- 

rzem i mieszka w Sztokholmie. 

wiele zwycięstw w wyścigach kolarskich i 

zdobył sławę jako najłęźszy kolarz w rai- 
dach długodystansowych. 

ч 

Odniósł on   
Na trasie Tour de France 

  

Zdjęcie ansze przedstawia niezwykle trudny i małowniczy zarazem odcinek trasy, klóry 

przebyli uczestnicy wielkiego franeuskiego rridu kolarskiego Tour de France. 

Korespondencja miłosna pływaczki 
Wspaniały rekord usłałony przez 

Dunką Jenny Kammersgaard, która prze- 

płynęła 70 km cieśninę  Kałegafu odbił 

zmiennym 1) Elektrił, 2) Elektrit, 3) AZS, 

4) AZS, 5) Elektrit, 6) ŻAKS. 
Szłałała 754100 mir pań stylem «mien 

nym 1) AZS, 2) AZS, 3) Elektrił, 4) Ma- 

kebi. 
Ogółam w mistrzostwach  slartowaio 

około 70 pływaków. W najbliższą nie- 

dzielę na basenia pływackim na Wilji 
mają sią odbyć zawody dla dzieci. 

się głośnym echam po całej ojczyźnie 
Thorwałdsena. Pływaczka otrzymała oko 
ło 300 listów z propozycjami małżeński- 
mi, nie brakio wśród nich listów od 

młodych szłubaków, jakołeż od słarych 
panów. Na listy łe odpowiadała wspól- 
nym podziękowaniem, zamieszczonym w 
jednym z pism kopenhaskich. 

Po parułygodniowym odpoczynku 
panna Jenny skorzysłała z propozycji 
udziału w przepłynięciu kanału La. Man- 
che. Zawody te organizuje redakcja an- 

| gielskiego dziennika „Daily Mail". 

[gos © Fis) G. Eberhart. 

AL. 
[AM 
PACJENT 
LL... 

POWIEŚĆ | 

    

  
1 že mnie nie zobaczył. Kiedy   przysiąc. 

Siedział u pani Harrigan. Ja byłam u pacjenta | 
w numerze naprzeciwko i widziałam... Zamknął 
drzwi, żeby nie widzieli, że tam siedzi. Ellen zajrzała 
do nich, ale pani Harrigan odprawiła ją do progu. 
Nie wiem nawet, czy Ellen go zauważyła. Około 
wpół do dwunastej zjawił się doktór Harrigan i po- 

  

szedł prosto do żony. Ja — tu głos Lillian załamał 
się lekko — ja poszłam za nim z mrożoną wodą, 
udając, że pani Harrigan proisła o wodę. Otwotzyw- 
szy drzwi, znalazłam się twarz w twarz z Laddem. 

Pani siedziała na fotelu. Doktór stat tyłem do drzwi 
i kłócił się z Laddem. Straszne to było, bo pomima 
wściekłości, silili się na spokój, z obawy, żeby ich 
kto nie podsłuchał. Syczeli jak... jak... W chwili, gdy 
otwierałam drzwi, doktór Harrigan zaklął i powie- 
dział: „Znowu pana zasłaję u żony!”. A Ładd od- 
powiedział — Liłlian mówiła coraz ciszej i z coraz 
większym trudem — a Ladd odpowiedział: „Za to,    

ce pan powiedział, mógłbym pana zabić, gdyby nie 
pański wiek”, I zdaje się, że zaraz zobaczył mnie 
w drzwiach, to jest nie tyle mnie ile mój fartuch, bo 
paliła się tylko nocna lampka przy łóżku i drzwi 
były w cieniu. Postawiłam dzbanek na stoliku koło | 
drzwi i uciekłam do mego pacjenta. Widziałam jak 
Ladd wyjrzał za mną na korytarz i cofnął się z po- 
wrotem do pokoju pani — Harrigan. Jestem pewna, 

zadzwoniono na kolację, 

doktór wyszedł od żony. Zaszłam do jadalni, 
prędko wróciłam, bo nie bylam głodna. Mój pacjent 
uparł się, zeby zamknąć drzwi na korytarz. Czeka” 
łam, aż uśnie na dobre, źchy go nie obudzić s 
nięciem. Dłatego nie wiem, 
szpitał, Ale to, co 

  

zeznułam, jest prawdą, megę : 

ale |; 

o której Ladd opuścił |- 
- docznie policja nie Aróbowała ich od wewnątrz.   

Trudno było zaprzeczyć, že ta zdumiewająca re- | 

welacja robiła wrażenie prawdy. Goprawda dużo bra- 
kowało, aby mtodemu architektowi dowieść zabójstwa 
doktora Harrigana, ale fakt, że w godzinie mordu 
znajdował się on w szpitalu, byt groźnie znaczący. 
Sam przyznał się do tego w pół godziny po 707- 

naniu Lilian. Zjawił się na wezwanie bez prolestu. 

„Był szarobłady i usta miał zaciśnięte. Przypuszczam 

że od samego początku zdawał sobie sprawę ze swej 

niebezpiecznej sytuacji. 3 

— Spodziewałem się lego — rzekł do sierżanta. 

—. Wiedziałem, że któraś: piełęgniarka zajrzała da 

nas, do pokoju. Bądź co bądź rad jestem, że to była 

pani, a nie... —dodał zagądkowo, spoglądając na Li- 
Ilian i nie kończąc zdania. — Ciekaw byłem, kiedy 

to wyjdzie na jaw. Byłkym sam o tym powiedział, 

ale pani Ina — pani Harrigan nie pozwoliła. No, tak... 

Zabawiłem w szpitalu do północy. Posprzeczałem się 

z doktorem flarriganem i powiedziaiem mu, że mógł- 

bym go zabić za to, co powiedział To prawda. Ale 
nie ja go zabiłem. Nie ja. 

— Jak pan uciekł? — zapyłał sierżant. 

Twarz młodego człowicka spłonęła szczególny n 
słabym rumieńcem. 

— Nie uciekałem — Šia siłąc się na niedba- 

łość. — Wyszedłem — przez dach. ; / 

‚ — Przez dach?! ю 

— Przez dach po drabinie požarnej. 

— Ałeż drzwi na strych "> OE na klucz, 

tak jak wszystkie inne: 8 

— Nie były. Bziwiłem sięz     że la pizeaczono;-Wi-   
  

„cjalny zamek... 
"bec lego musiałem zaczekać. 

— O, psiakrew! — syknął sierżant Lamb. spo- 
głądając piorunująco na obecnych w gabinecie pod- 
komendnych. 

— Hm! — mruknął wymownie prokurator i 
spojrzał z kolei na sierżanta takim wzrokiem, że i je- 
mur musiało się zrobić niedobrze. 

— Czy i inńe drzwi mają takie zamki — zapy- 

tał prokurator. 
—— Nie — odrzekł daktór Kunce, 

— Hm! Więc to. tak. Potem, kiedy pan nastra- 
szył panią Melady i zabrał flakonik, ulotaił się pan 
tą samą drogą? 

— Tej nocy nie byłem w szpitalu — zaprzeczył 
z przekonaniem Ladd. — Mam alibi. Przyznaję się 
tylko, żć byłem tu w noc śmierci doktora Harrigana. 

Jeżeli był winny, zasługiwał na prędki koniec; 
jeżeli niewinny — na współczucie, bo znajdował się 

zaiste w szkaradnej sytuacji. Rozumiałam, że Ina Har- 
rigin mogła kaprysić i nie pozw alać mu od wbrew 

przepisom szpitala. Mogli się lak zagadać, że zapom- 
nieli o późnej godzinie. Doktór Harrigan, człowiek z 

natury gwałtowny, mógl być w nastroju do kłótni, z 

czego wynikło ne oskarżenie, jak mi się wyda- 

wało, zupełnie nieusprawiedliwone. 
— O kdórej godzinie opuścił pan szpital? 
— Trudno mi to powiedzieć... Doprawdy nie 

wiem. W parę minut potem jak doktór Harrigan wy- 

szedł z pokoju żony, Pani Hatrigan kazała mi zacze- 
kać dopóki pielęgniarki nie zejdą na kolację, żebym 
mógł wyjść niepostrzeżenie, i powiedziała mi © 
drzwiczkach na strych. Nie chciała, żeby mnie zoba- 
czyły piclęgniarki-i-telefonistka. Naturalna rzecz. Woe- 
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Harcerze z Ameryki 
odjechali z Wilna 
W trzecim dniu pobyłu harcerzy 2 

Ameryki na Wileńszczyźnie wycieczka 
udała się do obozu harcerzy w Niemen- 
czynie | obozu wojskowego w Kojra- 
nach. W obozie wojskowym zwiedzano 

baraki żołnierskie, przy czym najdłużej 
"zatrzymano się w baraku stacjonujących 

lu junaków, którzy wywołali szczególne 

zainłeresowanie ze względu na pokre- 
wieństwo z t. zw. CCC Comp. w USA 
Po dokońaniu zdjęcia z dowódcą obozu 

letniego wyruszono w dalszą drogę do 
Niemenczyna, gdzie reszię dnia spędzo- 
no w gościnie we wzorowo urządzonym 
obozie 88 Zagł. Drużyny Harcerzy z Ma- 
czek. 

Program pobyłu  zosłał wypełniony 
zbiórkami pokazowymi zuchów i ćwicze- 
niami harcerskimi. Na zakończenie od- 
było się olbrzymie ognisko z udziałem 
orkiestry KOP-u, okolicznych drużyn żeń 
skich i.męskich oraz tłumu publiczności. 
Po -popisach chóralnych i tańcach solo- 

„wych gawędę „O rycerskości w harcersi 
wie* wygłosi ks. kapelan Tyczkowski, 
kiėry towarzyszył cały czas wycieczce. 
Ognisko zakończono w podniosłym na- 
siroju opuszczeniem szłandaru i odegra- 
niem hymnu narodowego. 

W dniu 20 bm. o godz. 8.20 odjecha 
ła pociągiem pośpiesznym wycieczka hat 
cerzy Zw. Narod. Polaków z Ameryki. Wy 
cieczka udaje się do Stołpców celem 
zwiedzenia granicy polsko - bolszewic 

„kiej .oraz odwiedzenia obozów drużyn 
; krakowskich. Wycieczkę podejmować bę 
„dzie KOP. oraz harceskie drużyny kole 
łowe z Nowego Sącza. 

Należy podkreślić, iż w pierwszym 
dniu swego kilkudniowego pobytu w Wil 
nie harcerze amerykańscy złożyli hołd na 
Rossje Sercu Marszałka Józefa Piłsudskie 
430, 

Przez cały czas swego nobyłu w Wil 
nie - wycieczka korzystała z aula. cięža- 
rowegó Zarządu Miejskiego m: Wilna, 
uzyczonego jej przez: preżydenła- m, dr 
Maleszewskiego.. —° kad 

% 

   

   

Viecone ратиес! Магбт. ̀ 
° РИзцазк!едо 

-W dn. 17 bm. o godz. 20-ej rozpalo- 

    

/mont;bowiem jest dzielnicą Wilna, w któ tej spędził swe dzieciństwo: Pierwszy 
Marszałek Polski Józef Piłsudski. Jego to *pemięci pożwięcone zostało ognisko. 

wszcząć akcję pomoc 

> radycje rożpalenia ognisk po uczest 
nikach powsłań polskich podtrzymują dzi laj organizacje przysposobienia wojsko- 
sę 4 Strzeleckie i Harcerstwo. 

Y Spiewach i ałrakcjach artystycz- 
nych był obecny komendan! Podokręgu 
Związku Strzeleckiego okręgowy Józef 
1Нпег; 2 

'Strajkule 600 krawców 
chałupników 

Odbyło się „zebranie wszystkich ży- 
dowskich cechów rzemieślniczych, poś- 
22 sprawie przeciągającego się 
u'rajku krawców, pracujących dla skl 
gołowych ubrań, > > 

Na zebraniu tym postanowiono 
5; y sirajkującym, poli gającą na zbiórce ofiar. R 

: Prowadzone wczoraj pertraklacje siron žainieresowanych co do likwidacji zatar 
gu nie przyniosły skutków. Dalszy ciąg 

„perirakłacyj odbędzie się we czwartek. 
Należy przypomnieć, że strajkuje bli 

sko 600 krawców chałupników i robofni 
ków oraz kuśnierzy. Sirajk trwa już od 
6 tygodni. 

INS: żostato” na terenie wzgórza Belmónłu:: 
;sirżęłeckie ognisko. Miejsce to "wybrał 

: sobie Oddział „Trakt Batorego” w pięk- 
„nej: gkolicy, jako najefektowniejsze. Bel 

| KURIER WILEŃSKI 1 dn: 21“VII: 1937 

| Lipiec | Dziś Wiktora M. 

  

1 Jutro Marit Magdaleny 

2 Wschód słońca — g. 3 m. 11 

Środa  Ę zachód słońca — g. 7 m. 39 Ur 2 

Sposirzeienia Zakladu Meteorologii USE 
w Wilnie dnia 20.V1L. 1937 r. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia -+ 19 
Temperatura najwyższa -+ 24 
Temperatura najniższa -+ 15 

Opad: 0,9 
Wiair: południowy 
Tendencja: bez zmian 
Uwagi: chmurno, przelojne deszcze 

Przewidywany przebieg pogody według 
PIM-a do wieczora dnia 21 bm.: 

W dalszym ciągu pogoda słoneczna o 
przejściowym wzroście zachmurzenia w 

godzinach około południowych przez 

chmury kłębiaste o podstawie od 800 m. 

Ciepło (temperałura dniem okało 26 stop 

ni) przy słabych wiatrach miejscowych. 

WILEŃRSKA 
DYŻURY APTEK. 

„ Dziś w nocy dyżurują następujące ap 
feki: * 

1) Sokołowskiego (Tyzenhauzawska 1); 
2) Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
3) Miejska (Wileńska 23); 4). Turgieła i 
Przedmiejskich (Niemiecka 15); 5). Wysoc 
kiego (Wielka 3). = 

Ponadło słałe dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Wiioldowa. 22): 
CZYSZWAGYCRECTWSK 

KOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
LI 

s MIEJSKA 

— Piezydeni miasta dr. W. Maleszew 
ski rozpoczął urlop wypoczynkowy. 
| Zastępstwo objął p. wice .prezydeni 
Teodor Nagurski, RER 

— Lustracja -piekarń i cukierni. W 
związku z zanołowanymi osłałnio wypad 

*kami' 'żałrucia przy spożyciu ciastek, na 

kierniach, władze administracyjne przy 

współudziale władz zdrowia publiczne- 

| go rózpoczęły lustrację miejsc sprzedaży 

ciasł i pieczywa. $ 

'— Społeczny Komitet Pomocy Bied- 

nym i Wał. -z Żebraciwem w Wilnie ma 
zamiar wybudowania. własnego domu, 

względnie wynajęcia * większego Aokalu 

dla urządzenia prżyłułku dla biednych. 

Obecnie Komiłet opiekuje się 215 ubo- 

gimi, którzy są na koszt Komitelu roz- 

mieszczeni w różnych przyłułkach insty- 

tucyj dobroczynnych. 

—— Uchwała magisirafu wywołała przy 

gnębienie wśród handłarzy ulicznych. Ma 

gistrał poczynając od dnia wczorajszego 

zakazał uprawiania tak rozpowszechnia 

nego w Wilnie handlu w bramach. 

Handlarze zaskarżyli postanowienie 

Magistratu do władz wojewódzkich. 

Handlerze podkreślają, że. powyższa 

uchwała magistrału pozbawia szereg ro 
dzin jedynego źródła utrzymania. 

AKADEMICKA. 

— Aby umożliwić noewowsiępującym 

mafurzysiom gruntowne przygotowanie 

się do konkursowych egzaminów (Poli- 
technika, Wydziały: Lekarski, Farmaceu 

łyczny, Stomatologiczny i in.) zostały zór 
ganizowane, wzorem lat ubiegłych, kursy 

Hotel EUROPEJSKI 

  

  Pierwszorzędny — Ceny przystępne, 
Telefony w palojśch Winda osobowa   
    

WYATT ZEE ODCZYT TSS AIPS 

Rowerzyści — nożownicy 
na szosie niemenczyńskiej 

Ciemna noc ofullła szosę Niemeńczyń 
:ką. Zdążały nią dwie furmanki należącę 
do właścicieli łetnisk w Podbrodziu, Pasz 
kiewicza į Kulwinisa. 

Paszkiewicz į Kulwinis przewozili rze 
<zy swych lokatorów z Wilna do Pod- 
brodza. 

Zbliżała się godzina 1-sza w nocy, kie 
dy io na wschodzie niebo zaczyna stop 
niowo nabierać jaśniejszych barw. W 
pewnej chwili Paszkiewicz į Kulwinis spo 
strzegli pięciu rowerzystów jadących na 

_ przeciw. 

Rowerzyści szybko mknęli na spotka 
„ nie furmankom. Gromkie krzyki i podnie 
„cone glosy mogły śwladczyć o tym, że 
byli oni podhumorzeni. Nagle jeden z 
rowerzystów zatrzymał się | zażądał od 
lurmanów, by zboczyli z drogi. Obywate 
le podbrodzcy jednak nie chcieli o tym 
słyszeć, 

— Szosa szeroka, wystarczy miejsca i 
dla was,—odezwał się Paszkiewicz. Nie 
przypuszczał, że niewinny ien opór bę 
dzie go drogo kosztował. Rowerzyści, 
jak na komendę, zeskoczyli z rowerów i 
z nożami w rękach rzucili się na furma- 
nów. Paszkiewicz został ranny w plecy 

'! brocząc krwią, upadł na ziemię. Nieco 
lżejszą ranę w rękę otrzymał  Kulwinis. 
Ten ostatni nie sfracił przytomności i za 
cląwszy konia, szybko odjechał, pozosta 
wlając Paszkiewicza na szosie. Szybko 
pomknęli również w kierunku miasta 
sprawcy napadu. Paszklewicz dopiero 
nad ranem został znaleziony na szosie 
przez przejeżdżające furmanki. Odstawlo 
ne go w słanie poważnym do szpitala po 
„wiatowego. Kulwinis doznał, jak następ 
nie okazało się złamania ręki. 

O krwawym napadzie rowerzystów po   _wiadomiono policję, która wszczęła do 
chodzenie. 

"Bywanych*wć mhiejszych piekarniach i Gu 

  | na 1,550 zł. 

RONIKA 
przygotowawcze, program których obej- 
muje całkowiły zakres wymagań, stawia 
nych przy egzaminach konkursowych. 

Początek wykładów 1-go sierpnie (dla 
osób zaś bardziej zaawansowanych 15-go 
sierpnia). 

informacje: Wilno, św. Jacka 5. 

RÓŻNE 
— Polski Bank Właścicieli Nierucho- 

mości m. Wilna oraz Związek Właścicieli 
Śred. i Drob. Nieruchomości m. Wilna z 
dnia 21 bm. zosłały przeniesione do no 
wego lokalu przy ul. Jagiellońskiej Nr. 7 
m. 7. 

NOWOGRÓDZKA 
— Kiedy odbędą się wybory do rady 

miejskiej) Usława przewiduje, że w cię- 
gu sześciu miesięcy od dały rozwiązania 
rady miejskiej, muszą być zarządzone no 
we wybory. Dotychczas żadnych zarzą- 
sdzeń.w. tej sprawie nie wydano i obywa- 
tele Nowogródka zaczynają się niepo- 
koić, czy aby obecna anormałna sytuacja 
zbyłnio się nie przeciągała, gdyż interes 
miasła może. na tym ucierpieć. Rada 
przyboczna nie ma łych uprawnień, co 
normalna rada miejska, i nie może za- 

ciągać pożyczek. Kwestia ta została po- 
ruszona i na osłałnim posiedzeniu przy- 
bocznej rady przez radnego adw. Gu- 
menera w związku ze sprawą anbycia sil 
ników dla elektrowni miejskiej. Przewod 
niczący zebrania p. Sianożęcki, uznając 
słuszność wywodów adw. Gumenere 
oświadczył, że w sprawie wyborów nie 
nie wie, przypuszcza jednak,.iż zarzą- 
dzenie w iej sprawie wydane zostanie 
gdzieś w końcu arudnia b. r. 

— Rodzina Policyjna sprzedaje nieru- 

«tomość, Na posiedzeniu rady. przybocznej 

tymez. przełożonego m. Nowogródka posta- 

nowiono wyłonić komisję, która by zbadała 
sten i wartość nieruchomości Rodziny Poli- 

cyjnej przy ul. Sienieżyckiej (za miastem) w 

celu ewentualnego nabycia za sumę 6 tys. 

złctych. Nieruchomość składa się z placu 

około pół ha i dwóch drewnianych domów, 

wybudowamych przed ośmiu laty kosztem 

podobno aż 80 tys. złotych Dzisiaj właścicie- 

le' na. gwałt szukają: nabywców, jednakże ze 

* względn na dużą odległość, od centrum mia- 
sta i zły, stan domów nie ma jakoś amatorów 

SAMOBÓJSTWO POLICJANTA. Dnia 
18 bm. popełnił samobójstwo st. poste- 
runkowy PP. w Nowogródku Bronisław 
lankowski lat 31. Zmarły osierocił żonę i 
syna. Przyczyną fraglcznego kroku [est 
podobno rostrój nerwowy. Pogrzeb od- 

był się 20 bm. z udziałem Rodziny Poli 
cyjnej. : 

— Sprostowanie. W notatce © rynku no- 

wogródzkim, zamieszczonej dnia 15 bm. ©- 

puszczono kilka słów, które winny się znaj- 

aować w trzecim wierszu od góry na czwar- 

tej szpałcie. Zdanie winno brzmieć: „trzeba 

by wyłożyć rynek kostką i zmywać brud po 

każdym targu. Jo w ostatnim wierszu za- 

młast „miast prywatnych" — winno być: 

„miast, powiatowych”. 

— Roboty miejskie. Regulacja ulicy 

Pierackiego w Lidzie. — dobiega już 

końca. 
Ulica ła ofrzyma nową jezdnię i cho- 

dniki. 
— Mie ma znaczków. Nieklóre skle- 

py w Lidzie sprzedające między innymi 
wyroby tytoniowe, obowiązane są w myśl 
istniejących przepisów prawnych posia- 
dać na sprzedaż dosłałeczną iłość znacz 
ków pocziowych I stemplowych. 

Jednakowoż wielu sprzedawców zna- 
czków tych nie posiada (a dołyczy to 

głównie ul. Suwalskiej), a pragnącym je 

nabyć iłumaczą, że albo są wyczerpane 
albo że jeszcze nie sprowadzono z urzę 
du poczłowego. - 

Klijenci muszą wobec takiego niezdro 
wego słanu rzeczy łałygować się, aż na 
poczię, lub też w ogóle rezygnować 

czasem .z nabyciem potrzebnych znacz- 
ków. (B-č). 

— POŻAR NA PRZEDMIEŚCIU LIDY. 
W kol. Rosłanki (przedmieście Lidy] 

wskutek wadliwego przewodu kominowe 
go, wybuchł pożar, który zniszczył dom 
drewniany na szkodę Wincentego Blega. 
Straty wynoszą ponad 3.500 zł. 

— Przekupnie na pfłmiejskieh drogach. 
Przekupnie lidzcy udają się tłumnie nieraz 
0 parę kilometrów poza miasto i tam cze- 

kają na zdążających na rynek wieśniaków, 

którym proponują ża towary czy sztuki żyw- 

ca naturalnie minimałne ceny, Wieśniak 

szarpany i zakrzyczany oddaje towar,po ce- 

nie znacznie niższej niżby móg sprzedać na 

targu w mieście. 
Takie rzeczy dzieją się bezkarnie na ul. 

Warszawskiej, Grażyny, Wyzwolenia i Pia- 
skach. ( 

— GROŹNY POŻAR. W kol. Piotry, 
pow. lidzkiego z nicusiałonej dotychczas 

przyczyny wybuchł pożar, który zniszczył 
na szkodę Władysława Zubowicza, dom 
mieszkalny ze stodołą | na szkodę Sta- 
„nisława Anaćko dom, stodołę I chlew. 

Spalone budynki ubezpieczone były 
+“ 

Straty wynoszą ponad 6000 zł.   

47 

Redaktorzy „Słowa skazani 
Sąd uznał, że Józef Mackiewicz zniesławił grodzieńskiego 

biskupa prawosławnego Antoniusza 7 
Sąd Okręgowy w Grodnie ogłosił 

wczoraj wyrok w sprawie współredaktora 
gazety „Słowo” p. Iėzela Mackiewicza 
oraz redakiora odpowiedzialnego tegoż 
pisma, p. Andruszkiewicza, oskarżonych 
o zniesławienie grodzieńskiego biskupa 
prawosławnego Antoniusza, : 

Proces zosiai wyłoczony przez sekre 
farza bskupa Anfoniusza, Flaczyńskiego 
w drodze prywatnego oskarżenia. : 

Ponieważ większość świadków prze- 
bywa w grodzieńskim Okręgu Sądowym, 

przeto Sąd Okręgowy w Wilnie przeka 
zał sprawę sądowi grodzieńskiemu. | 
"Po przesłuchaniu wielu świadków, 

sąd stanął na stanowisku, że artykuł Józe 
fa Mackiewicza istotnie zawierał cechy 
zniesławiające b. prawosławnego bisku- 
pa grodzieńskiego Antaniusza j skazał Jó 
zefa Mackiewicza i Andruszkiewicza na 
2 miesiące aresztu każdego oraz na za 
płacenie 100 zł. grzywny i pokrycie kosz 
tów sądowych. 

Skazani zapowiedzieli apelację. 

Sw.eto 

prłeu Iegionowego 
"W dniach 27 i 28 bm. jeden z puł- 

ków piechoły legionowej, stacjonowany 
w Wilnie obchodzi swe dóroćzne świę 
to pułkowe. й 

Dnia 27 bm. cały pułk złoży hołd Ser 
cu swego Wodza na Rossie, zaś wieczo 
rem odbędzie się apeł poległych: 

Dnia następnego w kościele św. Piol 
ra | Pawła pułk będzie na nabożeństwie, 

po czym odbędzie się defilada. 
Na boisku sportowym odbędą się po 

kazy gimnastyczne, rózdanić świadectw 
szkolnych dla żołnierzy, odznak jubileu 
szowych į t. p. 

Budowa pomnixa 
płk. Bekiesza 

Jak wiadomo, istnieje projeki uczcze 
jia pamięci bohaterskiego dowódcy pie 
choty Batorowej plk. Kacpra Bekiesza 
przez wybudowanie pomnika w Wilnie. 
Projeki budowy pomnika. został już w 
swoim czasie opracowany i załwierdzony. 

Dowiadujemy się obecnie, że realiza 
cja budowy pomnika nasłąpić ma na wios 
nę roku przyszłego. 

Jak już w swoim czasie donosiliśmy, 
pomnik ma stanąć u podnóża góry Bekie 
szowej. ! 

Pies Mignon 
wykrył melinę złodziejską 
Ubiegłej nocy zaałarnowano trzeci po 

słerunek policji i wydział śledczy wiado 
mością o większej kradzeży w Wołokum 
pi przy ulicy Podwerkowskiej. 

Złodzieje przedostali się do domu 
letniskowego mieszkanki Warszawy Bejli 
Łipowskiej i skradli stamtąd. rozmaite u- 
brania na 600 zł. Sprowadzony na miej 
sce wypadku pies policyjny  „Mignon” 
wyłropił złodziejską kryjówkę w lesie, 
gdzie znaleziono część rzeczy. 

Spłoszeni złodzieje zdołali zbiec. Po 
licja prowadzi dalsze dochodzenie. (c) 

Kolonie w Leoniszkach 
Drugi sezon. Kolonij Letnich w Leo- 

niszkach kończy się w czwarlek 22 lipca 
1932 r. i 

Dzieci zapisane na II! sezon winny się 

zgłosić w poniedziałek 26 lipca o godzi 
nie 10 na dziedziniec Magistrafu ul. Do 
minikańska 2, dla przeprowadzenia zbiór 
ki konirolnej. 

Dzieci powinny przybywać grupami 
pod opieką z ramienia szkoły. Dzieci, 
które się nie zgłoszą na badanie kontrol 
ne nie będą mogły wyjechać na Ill-ci 
sezon do Leoniszek. 

TIESTO EST SISS 

KINA I FILMY 
„ „NIE CAŁUJ W. KINIE* 

(Helios). 
Film zaczyna się i kończy pocałunkiem. 

Z początku skandal, awantura, prasa i kry- 
minał, bo panna nieznajoma — potem mi- 

lość, wzajemność, rozłzawione spojrzenie 

papy i waturalnie także pocałunek. 

Rzeczywišcie niewiele, jak ma „temai“. 

Ale bądź co bądź — widywałiśmy już ko- 

medci o równie ubogiej fabule, ale za to 
kojnie wyposażone w dowcip, tempo i ładne 
wstawki. Tu bumor reprez ntuje sufler — 

Toto. Toto jest dobry ale mógłby być wspa 

niały, gdyby mu nie kazano powtarzać po 
kiłką razy tych samych chwyłów. Francis 

Lederer stanowczo nie jest amantem kome- 

diowym i widać, że głęboko odczuwa swoją 

„głupią sytuację”. Tda Lupino ładna i odpo- 

wiednio do całości bezbarwna. 

Film poza kiłku nienajlepszymi zreszią 

momentami — jest nieznośnie rozwłeczony, 

rozgadany, rozciągnięty i naciągnięty. Ogól- 

na wrażenie jałowości potęguje fatalna od- 

bilka, zdjęcia są mdłe, taśma zniszczona 

Jako dodatek — pokazano nam reportaż 

t budowy kolejki linowej na Kasprowym. 

A jako dodatek do tego dodatku — wysłu- 

chać musieliśmy długiego i zatartego refe- 
ralu o montowania kolejek w ogólności. 

Zdjęcia były ładne, ale '...wyczerpać temat 
— to znaczy wyczerpać słuchacza. Za 

cilišmy marciarzom, którzy zjeżdżają 7 Kas“ 

  

  

prowego w kilkanaście mirut. Myśmy to 
„robili znacznie powolniej. 

Kolorowy „Micky—Kapelmistra“ — może 

mniej dowcipny oć innych br: Ci w rysunku 

— ale za to niezwykle muzykalny. Melomani 

mieli prawdziwa ucztę. wab. 

- 14,05 — Przerwa; 45,00 — 

ŚRODA; dnia 21 lipca 1937 r. - 

6,15 — Pieśń poranna; 6,18, Gimnastyka; 
€,38 Muzyka; 7,70 — Dziennik ES 
7,10 — Muzyka; 8,00 — Przerwa; 11,57 — 
Sygnał czasu i hejnał; 12,03 — Dziennik po- 
łudniowy; 12,15 — Chwilka Itewska; 12,25 
— Orkiestra; 13,00 — Muzyke popu! rna; 

  

   

    
   15,10 — Życie kulturalne; 15 

piózy; 15,25 — Muzyka wś у 
— Wiadomošci gospodarcze;1680>>-24 
jego warsztatu — szkie literacki E. Jędrkie 
wicza; 16,15 — Zalotna pieśń na Śląsku; 
16,45 — W dwudziestą rocznicę aresztowa- 
nia Józefa Piłsudskiego — odczyt wygłosi 
Fiotr Górecki; 17,00 — Co kto łubi — wią- 
zanka mełodyj; 17,50 — Buduję własny dom 
— roboty budowlane — pogadanka; 18,00 
— Chwila Biura Studiów; 18,10 — Wyjątki 
z oper; 18,30 — Film czynnikiem wycho- 
wawczym — pogadanka Leszka Szeligow- 
skiego; 18,40 — Program na czwartek; 18,45 
— Wileńskie wiadomości „sportowe; . 18,50 
— Pogadanka; 19,00 — Na cztery ręce — 
koncert; 19,30 — Muzyka operowa; 19,40 — 
Skrzyńka ogółna prowadzi Tadensz Łopa- 
lewski; 19,50 Wiadomości - sportowe; 

20,00 — Koncort; 20,45 — -Dzennik wi,cz.; 
20,55 — Pogadanka; "1.0" Koncert chopi: 

21,45 — Pasja do książek — recy- 
2,00 — Muzyka tanėc: —22,50 

dstałnie wiadomości; 23,005—-7: 
około 23;10 — Fraszki „na. dobrano; 

— Zakończenie programu. к 

    

  

   

  

    
    

CZWARTEK, dnia 22 lipca 1937 r. 

6,15 — Pieśń poranna; 6,18, Gimnastyka; 

6,38 — Muzyka; 7,00 — Dziennik . poranny; 

7.10 — Mnzyka; 8,00 — Pruorwa; 11,57 — 

   

    
łudniowy: 12,15 — Dzierżawa — 
i225 —, Orkiestra rozrywkowa; 

ka operowa; 14,00 — Komiunikat Or- 

14,05 — Przerwa; 15,00-— Utwory 

510 — Życie kulturalne; 15.15 

icinek prozy: 15,25 — Wilenski porad- 

k sportowy; 15,30 — Kwadrans walców; 

15.45 — Wiadomości gospodarcze: 16,00 — 

Sznur jarzębin — opowiadanie dia dzieci; 

1615 — Dawno zapomniane mełodie; 16.45 

— Strzeżmy się komarów; 17,00 — Koncert 

solistów — Sergiusz Venoni i Teodor Klajn - 

man; 17,50 — Poradnik sportowy: 18.00 — 

Chwilka Titewska w języka lłewskim; 18.10 

-— Skrzynka techniezna: 18,20 -— Muzyka; 

18,40 — Program na piątek; 18.45 — i- 

łeńskie -wiadomości sportowe; 18,50 — Ро- 

gadamka; 19.00 — Powszechny Teatr Wyo- 

bražni „Slary subiekt* według B. Prusa; 

1945 — Pogadanka; 1955 —-Wiadomošei 

sportowe; 20,05 — Muzyka lekka i taneczna, 

Wileńska Orkiestra pod dyr. Władysława 

Szczepańskiego, Luba Lewicka (sopran kolo 

raturowy) i Kazimierz Dembowski (tenor); 

W przerwie około 20.45 Dziennik wieczorny 

i Wiadomości rolnicze; 21,45 — Romans 

wyrobnika — recytačja:' 2200 — Muzyka 

kanierałha; 22 Ostatnie wiadomości 

22.00 — Tańczymy; Około -23,10. Fraszki na 

dobranoc; 23.30 — Zakończenie programu. 

TEATR i MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI 

w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

— Dzisiaj w środę wieczorem o go- 

dzinie 8.15, po cenach zniżonych nowa 

premiera, wznowienie cieszącej się wiel 

"kim powodzeniem, kapitalnie. wesołej, 

pełnej przekomicznych scen i syluacyj, 

rozśmieszających: widza. przez-cąły bieg 

akcji, komedii — farsy T. Brandona „Ciot 

ka Karola”. 

    

  

    

  

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— „Ewa“ — Lehara, przemila operet 

ka — grana będzie dziś o godz. 8.15 w 

premierowej obsadzie. 

— „Dzwony z Cornevilłe”. Jutro po 

cenach propagandowych od 25 gr. gra 

ne będą „Dzwony z Comeville", opereł 

ka Planguelia. 3 : ® 

— „Мос м Wenecji“ — Rozpoczęle 

zosłały przygotowania do wystawienia © 

perełki J. Straussa „Noc w Wenecji”. 

-— występ „chóru Dana” w ogrodzie 

cukierni Sztralla. Przed wyjazdem na Wy 

sławę Paryską daje „Chór Dana” jeszcze 

jeden' kóncerł w ogrodzie ;— cukierni 

Sztralla (Mickiewicza 12) o godż. 6 p. p. 

w niedzielę dnia 25 lipca. Przywieziona 
z Ameryki aparatura sceniczna - dźwię 

kowa daje chórowi Dana możność urzą 

dzania koncerłów pod gołym niebem, 

gdyż aparałura ła rozwiązuje w sposób 

„ lenomentalny kwestję akustyki bez wzglę 

du na przestrzeń. | 
‚ М programie 20 piosenek 

szych przebojów. * - == : 

"Bilety w cenie 2 zł. 50 gr. wraz ż kon 

najnow- 

    

  'sumeją do nabycia w i Sztralla 
(Mickiewicza 12). — 

 



Wiadomošci radiowe. 
L + CZTERIN POPULARNI PIESNIARZĖ | 
+“ м авауер konkursowej dnia 24 lipca. | 

- W, dnia 24 lipca 6 godz. 17.30 wystą 
"pią przed mikrofońem na fali ogólnopol 
skiej czierej papułarni pieśniarze: T. Fa 
łiszawski, M. Fogg, 1. Popławski i Ste- 
fan Wiłas. Będzie to. trzecia audycja Wiel 
kiego Lelniego Konkursu Radiowego, któ 
ry wzbudził wśród radiostuchaczy olbrzy 
mie zainieresewanie, czego dowodem są 
tysiące liałów z odpowiedziami, napływa 
jąca codaiennie do Polskiego Rada. 

Dia uezesinikėw konkursu przeznaczo 
no 500 cennych nagród, a przede wszyst 
kim samochód limuzynę, wyciaczki do Pa 
ryża, podróże morskie, wycieczki samo 
lotowa; : 20 nowoczesnych: 
radiowych kdo i 

Przypominamy, że każdy abonent ra- 
diowy, może nadesiać na konkurs tylka 
ładną odpowiedź, na karice pocztowej, 
podając imię ł nazwisko, adres, numer 
upoważnienia radiowego urząd poczto- 
wy, w kórym odbiornik zosiał zarajestro 

wany, oraz listę wszystkich czterech pieść” 

niarzy, ułożbną według ich populamnoś- 

el As jis YĆ ‚ @ 

Kto jeszcze nie zgłosił udziału w Wiel 

kim Lelnim Konkursie Radiowym „niach 

wysłucha audycji w dniu 24 lipcą I nade 

śla odpowiedź pod adrasam: Polskie Ra 

| dio, Warszawa I, Mazowiecka 5 „Konkurs 
Letni”. . i : 

Piękny samochód i 500 nagród cze 

kają na zdcbywców. 

  

STANISŁAW SZPINALSKI GRA POLONE- 

ZY CHOPINA. 

Konceri chopnowski jaki znajdą słu- 

chacza W programie środowym Polskiego 

Radia (dnia 24 lipca) o godz. 21,00 wy 

konany zostanie przez znanego pianistę 
Stanisława Szpinalskiego.. Program - obej 

muje połonazy: A—dur, b—moll, cis — 
moll, B--dur, c—moll, As—Dur. 

    

Tabela ioteri 
1-išy dzień ciągnienia 2-ej klasy 39-2] Loterii Państw, 

„Ji II ciagnienie 
(Główne wygrane 

, Stała dzienna wygr, 5.000 zł. 

na Nr, 79811. 
74.-15.000; 121590 

"ZA, 10.000 67473 127347 

/ 3.000 zł.: 14372 38387, 
99834 1685832 174055 || 

1.000 zł.: 25382 121758 180401 

+ 500 zł: 11680 64588 120138 

121720 134697 155859 162025 

400 zł.: 6418 25466 112860 

158406 174380 182693 

“250 zł. 13751 24678 26784 28246 

› 31190 77819 87320 94287 99998 

"418738 137245 - 142440, 160474 

478801 193911 

200 zł.:'1029 1776 3168. 4745 

1481216408 17910 24930 36747 

37046 55850 -58660 83684 84332 

- 8650687320 87497 92793 . 94468 

96996 116564 . 124858 ‚ 140664 
143692 157441 165246 172586 
174668 177027 187151 

Wygrane po 150 zł. 

r 582 379 446 521 T21 52 1099 419 
944 51 2254 8173-1701 4066.288 48 

5003 120 371 888 6189 T014 124 219 
40 602 715 8645 9293 366 525 10172 

* $38-11090 "628 12896 12106 14199 641' 

q5168-246 90840 615 938 16080 "288 

568 17130 18461 778 867 19271 Ч8 
706 28 935 21807 22103 760 71 23057 
479 551 24225 899 25714 883 26999 
dg 29247 31268 475 606 88121 792 

4 84451 55 771 85066,278 629 919 
46 36092 805 37668 084 | i 
“38904 39140 363 690 40134 430 
4091 987 42614 172 861 43148 44084 
309 482 604 45845 D22 46544 633 
61126 69129 46 396 581 50015 _ 241 
51022 412 504 740 53380 657 54137 
348 767 56145 533 919 57022 T4 683 

18 837 '58219 817 18 50171 623 864 
2951 60092 329 572 -61096 -62406 63055 

6.514 040 64483 65012 66385 883 
7124 3T6 461 816 T4 68226 65_ 400 

60416 70078 338 433 71458 72187 387 
523 124 73315 603 75055 939 

77812 79063 665 BL 714 80284 
501 82372 594 83600 64 721 950 
4119 200 01 26 879 911 85319 

04 482 90 776 842 968, 87045 
424 535 664 68016 276 90227 

"91819 92005 72 861 969 93444 
- 94324 905 12 95015 45 437 9TT22 
98205 99556 100055 -328--990 9 

  

   

dbiómmików 
> S Ee wogródzkiego zajął się uprawą ogórków 

wielkim stopniu sprzyjały wegetacji ogór 
ków, to też na rynkach lokalnych pojawia 
ją się coraz to większe partie ogórków, 
których cena skutkiem wzmożonej poda 

kim poziomie. 
Warunki te sprzyjają fabrykom kon 

serw ogórkowych. 
Sezon w produkcji: konserw ogórko- 

Istnienie przemyslu konserwowego w 
Wilnie przyczyniło się do tego, że słyn 
ne ogórki trockie straciły swój monopo 
listyczny charakter i szereg miejscowości 
na terenie województw wileńskiego į no 

przeznaczonych przeważnie na cele prze 

mystowe. 

Melszko zwyrodnisiec 
Jakub Ryszkowicz (Popławska 23) za- 

meldował policji, że w dniu 19 bm. su- 
blokator jego imieniem Mejszo' (nazwi- 
sko narazis nia ustalone), lat 25, zamie- 
szkały u meldującego od 6 dni, dokonał 

Ryszkowicza. 

  

  

-Ogėrki trockie tracą 

Padające w ciągu lipca deszcze w 

ży ustabilizowała się na wzgłędnie nis , 

wych już się rozpoczął, . R 

czynu lubieżnego na 7-mioletniej córce | 

© „KURIER, WILEŃSKI" z dn. 2 VI. .1937 

Administracja nie przyjmuje odpowie- 
ś dzialnóści za termin ogłoszenia oraz za 
i zgubę lub. zniszczenie, matryc i klisz. — 
į Zastrzeżone miejsca obowiązują Admini- 
| strację tylko wówczas, gdy za takie za- 
, słrzeżenie zosłanie zapłacona przewidzia 

na w cenniku 25 procentowa nadwyżka. 
Omyłki, które zasadniczo nie. zmióniają 
treści ogłoszenia, nie upoważniają do żą- 
dania zwrotu gotówki, ani też nie zobo- 

ETTAUMESNEE: 

Dziś. P 

N 

CASINO j 
W roli gł. Ginger Rogers. Dużo muzyki. 
2) Emóocjonujący 
film sensacyjny 

  

Dziś. „Kino BRARS 

  

OD ADMINISTRACJI 
wiązują Administracji do bezpłatnego 
powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnione 
reklamacje będą uwzglądnione o ile zo- 
słaną wniesione do dni 4-ch od daty uka 
zania sią ogłoszenia. 

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

  

Dwa piekne filmy w jednym programie: 1. Czołowy film prod avstriackiei 

q| Rotmistrz von Werfifen' 
„„Eskapada Weroniki" 

W rol. gł. HANS MOSER I in. 

Dziś podwółny proaram. 1) Najpiękniejszy film rewiowy 

Piękne piosenki, 

Zaginioma wyspa 
Dziesiątki urocz. dziewcząt 

Wielki podwójny program: 1) Nowa edycia 1937 r. 
najlepsza. .komedia 
produkcji sowieckiej 

(WIESIOŁYJA REBIATA) 

> PAS i PATACHON 
w wesołej do rozpuku sensacyjneį komedli „CYRK SARAMNA“ 

Swiat się śmieje 

Dozwolony od lat 7. 

(Oi tu 
motocykli 

z przyczepką uwuosobową 
Oferty do adm. Kurjera Wileńskiego 

pod „Motocykl“ 

Okazyjnie sprzedam 

amochót (Fiat 
ulica Lipowa 6 

    

  

— Do sprzedania od zaraz dom murowa- 

ry, 12-topokojowy wraz z oficyną dwupoko- 

jową drewnianą, oraz przy tym zabudowa- 

nie gospodarcze i ogródek ewocowo-warzyw- 

ny Opisany obiekt znajduje się przy dworcu 

bclejowym Haraznica-Miechów w wej. kie- 

łeckim i położony jest tuż przy szosie Kra- 

ków — Kielce (40 km. od Krakowa). Okolica 

górzysta, zalesiona i zdrowotna (w pobliżu 

Ojców). Obiekt wybitnie nadaje się dla urzę 

dników-emerytów. Cena 16 tys. zł. Bliźszych 

'nformacyj udziela Maria Sroga w Nieświeżu 

ZNICZ: 
Dzieła książkowe, dru" 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów naxu- 

+ kowych. Bilety wisyto- 
we, pzospekty, zapro- 
szenie, afisze | wczeł- 
kiego rodzaju toboty 
w zakresio drukarstwa 

WYKONYWA     
87176 1 

4 

4 

  

! 

101248 801 80 102206 448 696 

103396 104386 447 106644 107350 

510 108467. 110796 934 111102 340 

417 112699 877 118240 879 

114292 856 115815 - 116635, 820 
117125 986 118143 615 813, 119065 

120349 121130 570 73 122832 926 

123029 388 739 124150 960 125380. 465 
659 792 127091 837 929 128110 21 

130491 816 132062 628 133461 656 

184084 82 159 86 982 185428 63 Ti 

537 136004 472 531 187108 609 138272 

1662 139487 529 840 148389 489 540 

142697 T10 148189 „860 144565 

145477 863 146488 711 970 147740 

858 148573 149695 898 951 151127 

80 349 974 91 
Po 150 | 

152176 242 609 153279 844 
154075 824 166716 060 156702 

158069 181 159019 142 103040 233 
644 930 164017 696 798 89 887 919 

165178 476 807 20 166690 760 

169701 946 170570 648 917 171428 
173155 63 659 174642 884 175344 
439 176363 537 64 868 . 177466 
170611 180342 592 182534 869 
184419 91 7922 185507 186786 TT 
R 187143 85 188224 644 189252 

4: į 

Wygrane po 50 zł. 
72832 68 805 932 1681 36 845 2019 

147 884 4185 623 5728 6002 95 1010 
8199 286.790 9606 60. 10226 11446 
719 804 12401 99 18100 819 66 127 
14155 442 990 15264 507 612 920 
16263 506 17404 762 18029 208 472 
19277 424 28 20277 566 686 21050 62 
101 561 22239 749 29288 92 480 697 
485 24046 139 740 25601 752 26018 
661 788 826 931 273226 708 28659 
20021 401 646 GDA 946 30882 974 
31254. 693. 958.82184 460.899 83781 
94454 60 886 946 36384 605. 87587 

38387 39553 40040 65 637 838 920 
65 41162 71 437 854 42053 889 43258 
41956 45183 525 46208 350 445 745 
47321 105 48193 49166 645 969 
50033 385 686 839 977 51131 383 996 
52107 502 956 54545 725 695 946 
56110 22 24 708 5768T 19T 878 58099 
220 912 60868 92 61408 538 55 686 
819 62234 373 598 749 63021 226 TL 
954 64170 218 766 60610. 986. 67509 
911 68231 443 69359 918 70582 994 
71022 239 414 56 784 72458 562 761 
883 73130 74071 157 441 63 88 576 
802 15387 561 733 821 96 

76023 65 281 554 656 95 77126 
411 81 860. 78137 99 275 385 79048 
218 80 288 407 808 81133 557 68; 
82042 67 118 681 83598 734 84574 
83 85018 86040 215 761 837 87293 
'88181 858 978 89439 619 90357   62 458 74 658 909 47 91691 92538 

| Zakłady Graficzne 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

POLSKIE KINO Dziś słynna na cat 
SWIATOWID świat nasta rodaczka 

3 ] W połężnym  frapującym 
arcydziele filmowym p. t. 38 

Emocjonująca treść — — — Bogata wystawa 
Nad program: ATRAKCJE. Ceny zniżone, 

Pola Regmi 

MAZUR" 
Wspaniała gra artystów 

Sała dobrze wentylowana 

i OGNISKO | Dziś a tryskający, humorem I dowcipem p. * == 

m Mężowie do wyboru   

ul. Świerżeńska 21. 

W rolach głównych: J6an Crawford, Clark Gabie, Robart Mantgomery Nauczycielki, 
Nad, program URGZMAICONE DODATKI. TPecz. seansów 0 6-ej, W niedz. i św, o 4-ej | bony, wychowawczy 

> 7 = nie i wszelkiego ro- 
  

ata: SÓL KLAWIOL 

CSRBJSRACAZE A olos 

    

  

    

  dzaju służbę domowa 
zapośredriicza Woje- 
wódzkie , Biuro / Fun: 
duszu Pracy w Wilnie 
Poznańska 2, telefon 
12-06, czynne od g. 

93348 94204 864 557 95069 181 44 
255 881 690 774 958 96527 608 771 
903 75 97869 98037 159 746 908 
99200 100452 101477 102678 
103549 942 104080 130 42 265 847 
506 849 105057 570 942 106496 530 
107306 27 424 80 108900. 109661 

833 110086 462 849 111371 824 
112551 951 118021 608 : 

11543 605 910 116137 659 602 
11784 312 118738 017 120185 138 
614 12233 976 123163 278 403 . 475 
738 12445 222 607.650 844 125112 
125505 126292 127863 884 128181 
236 300 374 500 650 719 730 129043 
215 450-592 130226 366 480 832 89 
62 131364 132159 133331 927 134419 
691 843.051 135148 862 83 136191 
935 137091 169 420 943 138529 139094 
966 140871 80 141232 584 144115 
243 718 24 145139 313 146738 147691 
797 148202 838 943 149074 442 81 
848 58 150018 190759 151013 137 344 

92, + 
152171 30 153136 G05 1154004 

527 28 604 155380 0616 927 44 
156196 634 -157020 168189 246 
159047. 142 669 160195 90 709 

161474 780 884 909 162256 934 
163001 678 612 64 165381 501 668 
903 31 166554 168510 968 1692250 
170345 749 9022 171066 148 695 
702 172099 198 466 173505 76 893 
174414 989 175241 176189 656 
177069 196 180 178147 340 945 
179609 1811529 621 020 - 183290 
704 85010 808 86807 764 187018 
sa 188806 603 189160 83 540 92 

HI ciągnienie 
Wygrane po 150 zł. 

738 1303 1595 3198 5038 5295 5541 
5991 6793 1766 8080 8826 11145 
12344 916 14166 8i3 15803 18404 
20490 22440 687 991 23334 25133 
21063 901 29137 312 30023 327 614 
31910 33198 34122 60 36520 38370 659 
39059 152.939 40175 476 96 68441188 
43535 43 44533 45524 46599 45578 
49235 386 51238 967 52173 53455 096 
54001 117 55622. 56019 209 57692 
59262 60342 61693 732 62492 63229 
64458 699 67129 68889 70177 71230 
12876 74057 15471 18698 81246 84223 
87298 461 88153 95 837 90 307 523 
91616 973 93112 833 689 95017 98305 

104030 106917 107173 109189 110690 
113101 574 793 115654 117966 118906 
119095 563 123642 126336 127066 
129137 131641 132025 133042 145 
134353 135328 136716 137288 138064 
864 139678 922 140086 141286 321 
895. 142060 712. 143782 144109 467 
145876 140548.700 929 147814 148075 
367 511 149300 150033 116 153289 
156276 157116 524 682 782 158828 
159577 160121 161579 162017 889   163869 164137, 717 885 165128 166476 

466 100279 101734 102248 566 610 

160912 170458 171527 816 174540 810 
175283 176927 177601 179837 190147 
182381 858 185414 (867. 189634 44 

„Wygranę pó. 50 zł. 
1020 1714 3558 4084 5479 6221 

Tito 9073 9242 9528-9774 10625 34 
12703 13072 13617 64 13961. 14036 
238 673 16517: 828 16020.526 900 19303 
20921 94 22361 55 24623 890 25340 441 
652 26015 748 28766 29564 65 670 

30874 89 31216 6BB 33227. 465 000 
34252 610 3531 6519 36424 37780 820 
39463 618 40227 T8 937 41350 585 
652 917 42214 18 538 679 43060 7& 
44 763 858 912 14182 229 , 71 45` 812 
46095 614 47274 308 734- 17 48793 
49310 812 50095 594 761 51743 52247 
618.950 56181 415 57594 58130 549 
883 59110 60991 63050 192 208 35 
306 680 64396 65191 66285 535 675 
887 67357 68301 69186 507 63 840 
70291 852 73111 74371. 75041 76707 
18564 641 75207 320 613 80522 82796 
85545 88250 628 157 93130 94101 88 
95390 96012 412 66. T34_ 97065: 711 
98331 99686 100717. 915, 101123 14 
810 102041 209 103604 747 950 194618 
744 808 105053 71 523 713 106728 
107707 108910 15 109230 814 941 
110387 111703 112207 863 114282 
115992 116188" 118032 187 243 504 
119128 806 120461 122714 980 126613 
128012 120492, 130761 60 859 960 
131014 70 643 136594 137846 133407 
638 51 139683 141303 142698 717 
143216 419 61 144579 607 145622 38 
146143 148698 149675 122 150397 816 
47 154143 730 195027 893 912 68 
156393 157512 158074 160050 310 47 
679 874 972 162132 664 283 164635 
971 165695 167121 87 '168542 169246 
170943 . 171043. 100 173044 175118 
171215 178230 862 179854 997 180067 
889 181065° 182846 931 183404 ‚ 05 
185142 -354 476 187739 189671 190005 
688 191368 649 712 28 800 30 193295 
194138 563 

IV ciągnienie 
Główne wygrane 

Stała dzienna wygrana 29.000 zł. 
padła na mr. 174524 

* 5.000 zł. 103362 178129 
2.000 zł. 25596 69447 
1.006 zł. 62118 56027 14953 166913 
500 zł. 28202 45577 93224 99253 

98112 137546 177961 178924 
„400 zł. - 1759 42770 46115 49127 
146583 169832 

250 zł. 21602 35140 63142 76544 
80352 599 85246 116673 163427 178676 

290 zł 2512 9059 10920 14920 
20715 24809 39204 — 43469 . 135936 
ai 147151 155163 177649 185249 

Wygrane po 50 zł. 

914 4000 5099 893 10218 11724 58   106 808 1226 744 2794 846 61 TA 

  A do 15-ei 

17006 18545 19968 20626 23266 25053 | 
54 26300 27410 28129 30915 32525 647, 
049 53 33401 34471 35346 439 36773 
31235 804 39808 17 40658 41196 809 
44014 133 387 480 45079 46148 787, 
47215 -303 403 646 948 49184 51041 
537 961 5213 56856 57388 800 58018. 
325 59896 60789 61465 62434 63118 
64475 -83- 65380. 66570 67339 43 70061 
157-370 090 779.914 171080 124: GOL: 
812 73004 511 75689 76878: 87 78098 
19158 493 60162 312 / 81979 83407 
85805 86236 419 87511 83253 74 89217 ° 
91132 31 626 92159. 650 93303 94861 
95226 96468 96355, 98760 
100265 101373 540 103363 10472857 
|105402 109017. 74 262 866 110064 
111040 924 112217 86 762 113204 301 
576 114250 437-567 115158 - 74 265 
117476 87 641 755 869 118044 146 
119146 301 4414 508 719 984 120688 
12584 741 122766 124188 953 125642 
953 126182 128375 120308 889 130489 
132619 133422 135794 136470 694 

137896 138381 511 13946] 140459 
3209-47 141845 142005 305 144399 494 

604 98 145036 147589 633 140912 515 

150187 151935 906 151156 470 554 670 

153506 155227 833 156275 157303 770 

935 158257 159079 244 160441 161874 

162052 239 544 976 163114 643 164138 
578 105144 333 168164 429 502 165935 
170537 797 171096 633 923 173764 
176413 177096 490 178058 810 180168 
373 181117 605 153476 186016 77 667. 
189099 540 641 891 100769 135 264 439 
11 153 870 193161 506 194346 

Wygrane po 150 zł. 

1048 3317 826 86 98 4110 540 5196 
984 7429 8424 15 983 11666 806 97 
12374 15508 16177 17622 18550 19059 
605 20271 328 653 21096 298 677, 

23300 24387 805 907 26754 25042 321 
30030 31130 259 32303 34241 923.35041 
36405 37770 38237 39878 43099 44343 
912 45017 46779 48017 50476 53004 
54273 56067 51842 58041 759 59980 
60283 676 62397 449 63003 64070 97, 
059 65782 67364 699 60507 863 69695 
15263 127 916 76239 77019 429 79417, 
148 951 80059 130 81389 84109 86 526 
96 820 65151 80570 87282 89678 91778 
92790 93778 95010 23 97054 359 960 
98380 

103380 902 105167 652 106267 446 
721 110312 755 111321 686 112186 
113067 89 114701 116011 117299 118794 
120789 124769 125880 126363 669 127 
229 130195 131441 132344 135665 

137281 428 541 619 758 138116 139189 
966 140577 142875 145665 147111 
149920 15110] 113 31 152217 51 587 
-153373 154113 158400 917 159506 657, 
70 160886 162289 163797 165175 856 
166463 167075 169658 - 930 170823 

| 171191 246 172059 203-173830 175085 

556 915 176183 211:335. 178800 180400 
568 181254 182685 949 183553 635 800 

998 184049 342 186074 681 181100 302 
910 188143 190345 191703 192106 413   12004 116 14230 16272 643 153 855 955 193214 42 194 738 882 
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OKAZYJNIE 
sprzedam mały mo- 
tocyki na rowerowy 
numer w bardzo do- 
brym stanie, Ogłądać 
Trocka 7, u dozorcy 

KUPIĘ 
fortepian .lub pianina 

Stara 12—1-b, 

  

DORTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne 1. moczopłe. 
Wielka 21,: tet, 924. 

Przyjm od9—1'i 3—7 
с м niedzieię 9— ; 

5 a 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopiciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryim. '12—2 1 4—8 

    

AKUSZERKA 
Maria 

Laknerowa 
P zyjmuje od 9 rane 
d» 7 wiecz, ul. J. Ja: 
sńskiego 5—18 róg 
Ofiarnaj (ob. Sądu) 

Lokal z12 pok. 
lub więcej: potrzebny 

  

* pod zakład naukowy 
w _ centrum - miasta. 
System  korytarzowy. 
Zgłoszenia do adm. 
Kurjera „Wileńskiego 

do dnia. 25 b: m. 
pod „Loka!* 

Turbiny Wodna 
Francisa, walce, trans- 
misje, +kompistne i- 
rządzenie „dla mly- 
nów, poleca firma 
G. KINDT, Radom, 
na dogonych warun- 
kach. Po informzcje 
prosimy zwraceć Się 
do P. Stobersk ego, 
Wilno. ul. Poznańska 

nr 2 m. 2 

Sprzedam 
RADIO 2-lampowe 
z głośnikiem do p ą4- 
du firmy „Eiekirit* 
Cena 90 zł Adres w 
administracji Kurjera 

Wiłeńskiejo 

    

  

Szukamy 
współpracowników — 
płacimy  wierszowe. 
Oferty (znaczek na 
odpowiedź):  Czaso- 
pismo „Tempo*, Ka- 
towice,  Kochanow- 

skiego 5 

  

OKAZYJNIE 
sprzedam 3 domki 
drewniane (11 miesz- 
kań) Konarskiego 10 

      

       

     
        

     

    

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Raaio P.K.O. 700.312 

satraia — Wlino, al. Biskupa Bandurskiego 4. 
12 tel. 78—godziny przyjęć 1—3 po południa 

044 zlały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Lida, ul, Zamkowa 41 

Baranowicze, ol. Narutowięze 70 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
noszenie do domu w kraju—8 zł. że gra* 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. przed tekstem 75 gu., w tekście 60 gr, - 
za tekstem 30 fa, tromlka redakc, i komunikaty 60 gr. za wiersz jednosżp. 
Do, tych cen dolicza się za ogłoszenia cylrowe tabelacyczne 60%. Układ ogło- 

szeń w tekście 5-cio tamowy, za tekstein -10-lamowy, Za treść ogłoszeń | «u.   

     
        

  

dmiotstrecja: tel. 09—czynoe oć godz, 0.80-—15.30 fPrtośsta wieloł e: Kleck; Nieśwież, Słenim, | 22051, miejscowaściach,. gózie ile mu brykę „nadesłarie” rerakja nie odpowiada, Administracja zastrzega sobie pinwe 

d 5 * r oć godz, 94 W 3 leleu | w ь R S EBS 05 1 gmiany terininu druka -ogtos: —gastczeżch =Qgto: —— 

m srala: tel. 10, Redakcja rekopįsėw niezwraca. |- | Szczuczyn. $tołpce, Wołóżyn, Wilejka. arzędn pocztowego aui agencji zł. 260. > Ea z 16.30 4 17.— 15 == szenia «4 przyjmowane w godz. 9.3! 

    

         

|. Wydawnictwo „tlusjer Wileński" Śp. e 0. 0, Kedaktoi odp. Zygmumi Babicz 

     


