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KURJER WILENJKI 

  

wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

  

Prawo do ziemi 
Lateni, gdy 

miast emigruje na wieś dzielić się z 

mieszkańcami wsi słońcem i powie- 

trzem, następuje w większym stopniu 

niż w innych częściach roku owo b. 

pożądane zbliżenie mieszczuchów i 

wieśniaków. 

tylu mieszkańców 

Właśnie dlatego lato jest najbar- 

dziej odpowiednim czasem dla poru- 

szania tych spraw wiejskich, które ob 

chodzą nie tylko mieszkańców wsi i 

nie tylko rolników. 

Produkcja rolnicza, fakt posiada- 

nia na własność ziemi — żywicielki, 

a więc ustrój rolny i z punktu widze- 

nia czysto gospodarczego i społeczne 
go obchodzą cały naród. Dla nikogo 

nie może być zupełnie obojętne, czy 

najliczniejsza warstwa narodu, nasi 

żywiciele i ci którzy z nami latem goś 
cinnie dzielą się wiejskim słońcem i 

powietrzem, mają na codzień również 

i w ciągn dnia zimowego i w czasie 

rożtopów wiosennych zapewnione 

źródło utrzymania, zaspokojenie nie- 
zbędnych potrzeb. 

Mieszkaniec miasta zwykle rozu- 

muje szablonowo. Są biedni i są bo- 

gaci. Są tacy, którzy nie mogą się 

wyżywić z małego kawałka posiada- 

nego gruntu i tacy którzy by w ciągu 

całego życia nie potrafili spożyć pło- 

dów, jakie ich ziemia wydaje w cią- 

gu jednego tylko roku. 

Usunąć rażące kontrasty, dokonać 
„sprawiedliwego* podziału i rzecz 

skończona. — Tak brzmią recepty 

przeważającej większości ludzi nie 

  

  

umiejących odróżnić owsa od, jęczmie 

nia. 

Inaczej rzecz wygląda już z pun- 

kitu widzenia gospodarczego. Tam się 

mówi o optymalnym obszarze gospo- 

darstwa rolnego pod kątem widzenia 

jego wydajności produkcyjnej, o ra- 

cjonalnym 4użytkowaniu powierzch- 

ni gruntów, zależnie od tego, do czego 

one się najbardziej nadają, o n'epo- 

dzielności gospodarstw itd. 

Ale jest jeszcze inny punkt widze- 

nia, może najistotniejszy, gdy chodzi 

i o efekt gospodarczy i o efekt społecz 

ny jednocześnie, widziany nie okiem 

laika, a okiem rolnika z krwi i kości. 

Prawdziwego rolnika, rozmiłowa- 

nego w swym zawodzie w daleko 

mniejszym stopniu niż różnica obsza- 

ru gospodarstw razi różnica w sposo- 

kie gopodarowania. Marnotrawienie 

gruntów, nieodpowiednie wyrabianie, 

zachwaszczanie pół, marnowanie te- 

go ziarna jakie się wsiewa wm źle 

przygotowaną ziemię, zły dogląd in- 
wentarza, wszystko to razi w najwyż 
szym stopniu sąsiadów i jest swego 

rodzaju powodem pogardliwego sto- 

sunku do właściciela takich źle upra- 

wianych gruntów. 

A takie marnotrawstwo i niezara- 

dność gospodarczą można spotkać i 

wśród drobnej i wśród wielkiej włas- 

ności bardzo często. Na usprawiedli- 

wienie tych drobnych marnotrawców 

można często podnieść ich małe przy 

gotowanie zawodowe i ogólną ciem- 

notę, na usprawiedliwienie właścicieli   

większych gospodarstw marnotrawią 

cych ziemię, prowadzących rabuniko- 

wą gospodarkę przy pomocy zapasz- 

ników lub lekkomyślnie dobieranych 

dzierżawców nie można powiedzieć 

nic. Ich gospodarstwa powinny być 

doszczętnie zlikwidowane przez refor 

mę rolną nawej bez pozostawienia 

przewidzianego ustawą o wykonaniu 

reformy rolnej obszaru dotychczas 

tie podlegającego przymusowemu 

wykupowi. 

Skutki gospodarcze kryzysu, jaki 

ostatnio przeżywaliśmy, były dla sto- 

sunków wiejskich o tyle niemoralne, 

że wskutek deflacji uderzyły w pierw 

S+ym rzędzie w gospodarstwa bar- 

dziej intensywne, szerzej korzystają- 

ce z kredytu rolniczego na cele inwe- 

stycyjne. Gospodarujący rabunkowo, 

ale nie zadłużeni właściciel: ziems- 

cy, zwłaszcza, o ile mieli ponadto in- 

ne źródła dochodu, skutków kryzysu 

nie odczuli. Te rzeczy starała się po 

tem wyrównać akcja oddłużeniowa, 

biorąc w obronę zadłużonych. W du- 

żym stopniu odniosła ona pożądany 

skutek, ale tylko o tyle, że zatrzymała 

piewskazany z pumktu widzenia gos* 

pcdarczego i sprawiedliwości społe- 

cznej proces 'autoniałycznej likwida- 
tji gospodarstw intensywnych. Nie 

potrafiła natomiast tego procesu od- 

wrócić. 

Skutki gospodarcze kryzysów by- 

wają zazwyczaj dodatnie wtedy, gdy 

doprowadzają do automatycznej lik- 

widacji organizmów gospodarczo sła- 

bzeh. Wówczas z kryzysu wychodzi 

  

Stosunki dyplomatyczne 
miedzy Chinami a Japonią 

według opimii Nanmakiiaen 
Walki, represje... 

SZANGHAJ (Pat), Według doniesień 
z Kałgan samoloty japońskie bombardo 
wały wczoraj ponownie okolice Nankou. 

Bombardowanie to spowodowało liczne 
pliary w ludziach, lecz podjęte następnie 
ałaki piechofy i kawalerii japońskiej nie 
adołały wyprzeć Chińczyków z zajmowa 
nych pozycyj. Walki toczą się dalej. Jak 

się zdaje, celem ałaków japońskich jest 
Jinia kolejowa, łącząca Pekin z Sui Yuan. 
Przewidują, iż dalsze operacje rozwijać 

się będą wzdłuż wielkiego muru. 

SZANGHAJ (Pat). Wojska japońskie 
zajęły miejscowość Yang Liu Czing na za 
chód od Tientsinu, nie spotykając oporu 
ze strony przeciwnika. Samoloty japońskie 
bombardowały Pao Czing Fu, Kałgan i 
inne miejscowości w prowincji Hopei. 

, Według wiadomości ze źródeł chiń 
skich, wojska japońskie rozstrzelały kilku 
seł chłopów w drodze represji za fakty 
sabotażu na linii kolejowej Peiping — 
Tientsin. 

NANKIN (Pat). Chińske koła politycz 
ne zwracają uwagę, że japońskie oblicze 
nia sił zbrojnych chińskich są przesadne. 
Ruchy wojsk chińskich mają na celu rów 
nież zabezpieczenie portów na wscho- 
dnim wybrzeżu oraz ujścia rzeki Yang- 
Tse, 
- Minister wojny oświadczył na posie 
dzeniu rady ministrów, że na wszelki wy 

Padek zarządzono przygołowania do ob 

(Dokończenie na str. 2-ej)   

TOKIO (Pat). Dziennik „Asahi* 
donosi z Nankinu, że według panują 

cego tam przekonania, stosunki dyplo 
matyczne iz Japonią już są zerwane. 
Gorączka wojenna wzrasta z każdym 

dniem. Wszystkie placówki administ- 
racyjne rządu nankińskiego zostały 
zmobilizowane do walki przeciwko 
Japonii. 

Chińczycy splądrowali Tung-Czao 
i wymordowali Japończyków 

TOKIO (Pat). Dowództwo naczelne ar 
mii japońskiej w Chinach północnych ka 
munikuje: Dnia 29 lipca o godz. 3 rano 
rozbiłe oddziały 29 armii chińskij wtarg 
nęły do miasta Tung Czao i połączywszy 
się z dwoma bałalionami miejscowej żan 
darmerii uderzyły na tamtejszy garnizon 

japoński. 
Podczas gdy garnizon japoński był ob 

lężony w koszarach, oddziały chińskie za 
częly rabowač miasto. Podczas napadu 
areszłowano szefa rządu wschodniego 
Hopei, zaś wielu urzędników zabito. 

Nasłępnie oddziały chińskie zajęły ho 

tel japoński, zabijając dwóch pulkownl- 

ków japońskich. Poza tym zabiło wielu 

obywateli japońskich, zaś domy ich po 
uprzednim obrabowaniu — podpalono. 
W Tung Czao zamieszkiwało 380 Japoń- 
czyków, z których 200 jest zabitych, a 180 
zdołało się uratować. Żołnierze chińscy 
wywieźli kobieły japońskie do koszar, 
gdzie zostały one: rozstrzelane. 

Dowódca japoński wysłał samoloty, 
polecając im bombardowanie oddziałów 
chińskich, które następnie zostały przez 

wojska japońskie wzięte do niewoli i roz 
brojone koło Pekinu. 

Chińczycy chcą otoczyć Pekin i Tientsin 
TOKIO (Pat). Gubernator prowincji ' Na zasadzie zwiadów lotniczych otrzyma 

Szantung gen. Han Fu Czu oddał się pod 
rozkazy marsz. Czang Kai Szeka, porzuca 
jąc neutralne słanowisko wobec Japonii, 
które zajmował od 10-ciu lat. Sytuacja w 

prowincji Szantung nadzwyczaj się zao 
strzyła z powodu nagłego wyjazdu gen. 
Han Fu Czu po instrukcje do Londynu o 

raz z powodu ciągłego posuwanla się 
wojsk nankińskch w kierunku północnym. 

no wiadomości, że armie chińskie zamie 
rzają otoczyć obszar Pekinu i Tienfsinu za 
pomocą wojsk prowincjonalnych. Z Cza 
haru, Hopeł, Szansi i Szantungu. Linia ko 

lejowa Pekin—Hankou jest fortyfikowana. 
Na linil Tien Tsin — Pukou Chińczy 

cy koncentrują ciężką artylerię. Niedobit 
ki 38 dywizji chińskiej, które wycofały się 
z Tien Tsinu skoncentrowano w Maczang. 

zwycięsko element pod względem 

gospodarczym wyborowy, pod każ- 

dym względem przygotowany do dal- 

szego życia. U nas obok tego elemen- 

tu wyborowego wyszły z kryzysu i 

lakie gospodarstwa, które nie tylko 

kryzys, ale i okresy dobrej koniun- 

ktury przespały, jakgdyby we śnie zi 

mowym, a i obecnie nie mają szans 

przebudzenia się. 

Równocześnie z tym zaś wyszedł 

z kryzysu i stanął przed oczami całe- 

go społeczeństwa polskiego wielki 

problem przeludnienia rolniczego. 

Właściwie nie wiadomo, czy prze- 

budowa ustroju rolnego i komasacja 

postępują szybciej czy proces rozdra- 

biania się gospodarstw wskutek przy- 

rostu ludności rolniczej i braku jej 

odpływu do miast. 

Procesowi rozdrabiania się gospo 

darstw i ich karłowacenia, sfery g0s- 

podarcze przeciwstawiają projekt 

wprowadzenia  niepodzielności gos- 

podarstw. 

Jest to konsekwencja oczywista 

obecnego stanu rzeczy, ale z chwilą, 

gdy tylko jeden syn z pośród kilku, 

hędzie mógł odziedziczyć po ojeu gos 

podarstwo, powstanie zaraz pytanie, 

który. Czy ten najgłupszy, przysło- 

wiowy z bajki, który nie potrafił opa 

nować żadnego zawodu i znaleźć pra 

cy poza rolnictwem? 

Tak było dotąd w bardzo wielu 

ziemiańskich rodzinach. Stało się to 

przyczyną upadku znacznej części tej   klasy, przyczyniło się do obniżenia   

poziomu gospodarki rolnej w. mająte 
kach nie w mniejszym stopniu niź 

kryzys. 

Doświadczenia nie trzeba powtas 

rzać. Skoro staje przed nami prob< 

lem, kto ma mieć prawo do ziemi, 

który z synów właściciela drobnega 

gospodarstwa niepodzielnego ma pra 

wo dziedziczyć, który z nabywców 

działki przy parcelacji ma mieć pier 

wszeństwo, odpowiedź powinna być 

jedna: Ten, który ma najlepsze przy- 

gotowanie fachowo - rolnicze, kto 

ma największe zamiłowanie do pracy 

na roli, największe upodobanie do 

stałego zamieszkiwania na wsi. 

Ostatnio na łamach prasy rozpę* 

tała się dyskusja na temat prawa do 

ziemi. Sam fakt, że prawo do ziemi 

zostało w tej dyskusji potraktowane, 

jako swego 

jest 

jako coś zaszczytnego, 

rodzaju przywilej obywatelski 

już momentem pozytywnym. 

Nie zajęcie dla „najgłupszego z 

wyróżnienie, 

przywilej! Bardzo słusznie. 

W. każdyny bądź razie 

jest droga do tego, aby ziemia przy 

dziedziczeniu przyszłych gospodarstw 

niepodzielnych, a i dziś przy parcela- 

cji trafiała w ręce najbardziej powo- 

łene. Byłoby nią określenie pozytyw= 

ne cenzusu kwalifikacyj fachowych i 

zawodowych rolniczych — dziedzi- 

ców i nowonabywców. W razie po- 

trzeby nawet konkurs w tej dziedzi- 

nie. Tego jednego kryterium wy- 

Pioir Lemiesz. 

synów* ale zaszczyt, 

wyraźna 

starczy. 

    

    
«„ PARYŻ (Pat). Agencja Havasa donosi 

z Moskwy, iż według obiegających tam 

uporczywych pogłosek, gen. Peirowskij 

delegat ludowego komisariatu spraw za 

granicznych na Ukrainę, syn Grzgorza Pe 

trowskiego, przewodniczącego cenfralne- 

go komitetu wykonawczego Ukrainy, zo 

stał rozstrzelany. Sam Grzegorz Petrow- 

skij został oddany pod baczny dozór a 

gentów GPU. Krążą również pogłoski o 

aresztowaniu admirała Orłowa, zasiępcy   komisarza obrony ZSRR. I dowódcy sił 

morskich, dalej admirała Wiktorowiczewa, 

dowódcy eskadry na Oceanie Spokojnym, 

gnerała Kaszirina b. dowódcy okręgu woj 
skowego północnego Kaukazu i szeregu 

| innych. W więzieniu ma się -najdować   

Jeden z oddziałów japońskich powracający po zwycięskiej utarczce z Chińczykami 

z okrzykiem tryumfu „Banzai” do swych koszar pod: Pekinem. 

Dalsze areszty i egzekucje 
najwyższych dygnitarzy sowieckich 

również b. komisarz sprawiedliwości Kry. 
lenko, który w swoim czasie po rewolu-, 
cji październikowej mianowany byt na; 
czelnym dowódcą sił zbrojnych. Krylen; 
ko przewodniczył na wszystkich proce” 
sach o zdradę państwa do chwili zastąpie. 
nia go przez Wyszyńskiego. 

Cenny dar magde- 
burga dla Polski 
BERLIN (Pat). Burmistrz Magde 

burga dr. Markmann ofiarował państ 
wu Polskiemu budynek w obrębie cy 

tuceli magdeburskiej, w którym pod 
czas wojny światowej był uwięziony 
Marszałek Piłsudski.



Janonia odrzuciła pro 
› 

TOKIO (Pat). Sowiecki charge 
d'affaires złożył na ręce wiceministra 
;praw zagranicznych Horinuszi pro- 
iest z powodu napadu białogwardzis- 
tow rosyjskich na konsulat sowiecki 
w Tientsinie. 

Protest sowiecki został odrzucony 
sonieważ: 1) zajście miało miejsce w 
dzielnicy, w której wojska japońskie 
nie pełnią służby bezpieczeństwa, 
jest to zw. dzielnie. Nr 3 + Tientsi 
nie, gdzie służbę pełnią policjanci 
chińscy. Ci wszakże zbuntowali się i 
zbiegli, tak, że na pad na konsulat był 

Powstańcy znów zbombardowali 
Madryt 

SAN SEBASTIAN (Pat). Z Burgos dono 
szą, że miasło było wczoraj bombardo- 
wane przez 20 samolotów rządowych, któ 
re zrzuciły ok. 20 bomb. Bombardowanie 
nie pociągnęło za sobą ofiar ludzkich, 

PARYŻ (Pal). Havas donosi z Madry 
łu. Na odcinku Carabanchel powstańcy 
podjęli o świcie energiczne natarcie, ce 
lem odzyskania słanowisk, utraconych w 
ciągu ostatnich dni. Stanowiska rządowe 
osirzeliwano przez przeszło godzinę z gra 
natników. Wojska rządowe ruszyły do 

- przeciwnatarcia przy poparciu ł. zw. „dy 
namiłardów”. Powstańcy musieli wycofać 
się z kilku stanowisk, które wpadły w, rę 
ce wojsk rządowych. Na froncie Sierra pa 
nował na ogół spokój i niezbył silna kano 
nada. Na odcinku Navala Gamella pow 
słańcy dokonali kilku wypadów usiłując 
dotrzec do Rio Ferales, lecz pod ogniem 
artylerii rządowej musieli się wycofać na 
słanowiska wyjściowe. 

MADRYT (Pat). Ministerstwo obrony 
narodowej donosi: Na froncie północ- 
nym wojska rządowe zaałakowały pozy 
cje powsłańcze na odcinkach Nangia i 
Gimero, zadając przciwnikowi poważne 
straly. Na froncie wschodnim zostali pow 
słańcy zmuszeni do ewakuowania miejs 
cowości Cabanas. Wojska rządowe dotar 
ły poprzez pozycje La Muella de Ama 
dor aż do Pisera Hita, przygołowując w 
łen sposób nałarcie na odcinek Rubella. 
Lotnictwo rządowe przeprowadziło loty 
rozpoznawcze. Na drodze z Bezas do Val 
decuenca zbombardowali lotnicy rządowi 
20 ciężarowych samochodów  powsłań- 
czych. Inna eskadra zbombardowała rów 

jąc U0 za cjężką zniewagę armii japońskiej 

  

  

„nocześnie w prowincji Soria miejscowość 
"Garry, w której znajdowało się 7 powstań 

est sowiecki, uważa- 

przypuszczalnie dokonany przez bia- 
łogwardzistów rosyjskich, którzy sko 
reystali z zamieszania. 2) Incydent 
polega na antagonimie pomiędzy czer 
wonymi i białymi Rosjanami, który 
absolutnie nie dotyczy czynników ja 
pońskich. 

Podnosząc raz jeszcze, że Japonia 
nie ma nic wspólnego z powyższym 
zajściem, wiceminister Horinuszi oś- 
wiadczył, że protest sowiecki przeka- 
ž» odnośnym sowieckim władzom 
wojskowym, uznając go za ciężką 
zniewagę armii japońskiej, 

czych samolotów bombowych i 9 myśliw 
skich. 

BARCELONA (Pat), Dowódziwo armii 
wschodniej donosi, że wojska rządowe za 
ięły miejscowość Badenas i posunęły się 
poza pozycję Muela de Amador. 

MADRYT (Pa). Artyleria powstańcza 
rozpoczęła zaraz po północy nadzwyczaj 
intensywne ostrzeliwania Madrytu. Padało 
na miasto około 20-lu pocisków na minu 
tę. Osłrzeliwanie trwało przeszło godzi- 
nę, Ilość ofiar nie jest znana, lecz przy 
puszczalnie bardzo wysoka. 

BILBAO (Pat). Wczoraj z rana milicja 
asłuryjska natarła na słanowiska powsłań 
cze pod Oviedo. Nałarcie zostało odpar 
te, cztery zaś bataliony milicji wzięte w 
krzyżowy ogień zosłały całkowicie uni- 
cestwione, 

Bulgarzy przyleždžalą 
do Polski uczyć się 

szybownictwa 
WARSZAWA (Pat). Prezes Zarządu 

Głównego LOPP gen. dyw. inż. Leon 
Berbecki przyjął dziś delegację młodzie 
ży bułgarskiej, która, w liczbie 24 osób 
przybyła do Polski, celem wyszkolenia 
się w szybowniciwie. Goście bułgarscy 
zwiedzili dziś szkółę szybowcową LOPP. 
w Miłośnie, gdżie odbyli kilka lotów, a 
następnie próbowali skoków z wieżyczki 
spadochronowej LOPP przy ul. Myśliwiec 
kiej.   

„KURJER WILENSKI“ 4. VIII. 1937 

Francja z zadowoleniem wita 
odprężenie stosunków m'ędzy Londynem a Rzymem 
PARYŻ (Pat). Z dobrze poinformo 

wanych francuskich kół politycznych 
oświadczają, iż rząd francuski jest 
informowany o przebiegu ostatniej 
wymiany opinii między Londynem a 
Rzymem. Ambasador. francuski w 
Londynie Corbin ma być trzymany 
stale przez Foreign Office au courant 
całej sprawy. Francuskie koła poli- 
tyczne podkreślają z całym naciskiem 
iż bynajmniej nie należy łączyć odprę 
żenia w stosunkach włosko-angiels- 
kich z jakimkolwiek osłabieniem węz 
łów współpracy między Londynem a 
Paryżem. Francja może być tylko za 
dewolona z przyjaznego ułożenia się 
stosunków między W. Brytanią a 
Włochami, natomiast koła te zacho- 
wują rezerwę wobec lansowanych 
projektów zwołania do Londynu w 
październiku r. b, konferencji głów- 
nych mocarstw zachednio-europejs- 
kich celem opracowania paktu bez 
pieczeństwa dla Europy zachodniej. 
Koła te uważają informacje w tej 
sprawie za przedwczesne i nie oparte 
na żadnych określonych podstawach. 
Q ile porozumienie angielsko-włoskie 
— oświadcza się w Paryżu — przy- 
bierze kształty realne, co przede 
wszystkim uzależnione jest od załat- 
wienia na wrześniowej sesji Ligi Na- 
radów sprawy uznania. Abisynii, to 
niewątpliwie cały szereg zagadnień 
zachodnio europejskich znajdzie tyn 
samym łatwiejsze widoki rozwiąza: 
nia. W tym wvpbadku nie ulega wątp- 

liwości, że o ile W. Brvłania zdecydr 
ie się na uznanie prawne nowego sle 
nu rzeczy w Abisynii, to wówczas i 
Francja pójdzie jej śladami. 

Prasa francuska stara się nie zaj- 
mować stanowiska w tej sprawie. Je 
dynie komunityczna „Humanite* w 
ostrych słowach występuje przeciwko 
możliwości porozumienia angielsko- 
włoskiego. 

Prawicowe „Echo de Paris* za- 
strzega się, iż zbliżenie między Londy 
nem a Rzymem, wbrew zapewnieniu 
prasy rzymskiej, bynajmniej nie jest 
żadnym specjalnym sukcesem  dyplo- 
macji włoskiej, gdyż będzie ona uza- 
leżniona od wycofania się Włochów z 
zachodniej części morzą Śródziemne- 
go i od usunięcia wszystkiego, co za- 
grażałoby angielskim liniom komuni 
kacyjnym na morzu Śródziemnym. 

Stosunki dyplomatyczne 

(Dokończenie ze strony 1-szej) 

rony Nankinu I innych miast w dolinie 
rzeki Yang Tse. 

Samoloły japońskie bombardowały 
Nankau na północny zachód od Pekinu, 
przy czym wielu oficerów | szeregowych 
Chińczyków odniosło rany, ponadło sa 
moloły japońskie bombardowaly Pao 
Tingfu, przerywając połączenia drutowe. 
Pao Ting Fu korzysta jedynie z komuni 
kacji kolejowej I lotniczej, 

U 

Konsolidacja 
NANKIN (Pat). Gubernator prowincji 

Kwangsi i zastępca dowódcy 5-ej armii 
gen. Pai Czung Si oczekiwany jest w Nan 
kinie gdzie ma odbyć rozmowę z marsz. 
Czang Kai Szekiem w sprawie zarządzeń 
wojskowych w związku z sytuacją w Chi 
nach północnych. Koła polityczne wska 
zują, że powyższa wizyła oznacza dowód 
lojalności wobec rządu centralnego jedy 
nego czynnika opozycyjnego który gro- 
ził wyłamaniem się, 

Wojska płyną z obu stron 
TIENTSIN (Pat). Według doniesień ze 

Źródeł japońskich, kilka dywizyj rządu 
nankińskiego przybyło z prowincji Szan Si 
do Czia Kiau, stolicy prowincji Czahar. 
Poza tym trzy pociągi wiozące transpor- 
ty wojskowe przybyły do Tsang Czou o 
100 km na południe od Tienisinu. Koła 
japońskie sądzą, że starcie z tymi wojska 
mi będzie nieuniknione, o ile sprobują 
się one posuwać ku północy. Do północ 
nych Chin napływają ciągle posiłki japoń 
skie, nadchodzące z Mandżurii i Korei. 

TOKIO (Pat). Jak donoszą z Tientsinu, 
w rejonie Kałganu w Mongolii wewnętrz 
nej wzrasła podniecenie w związku z przy 
byciem 3-ej armii chińskiej, 
Szan Si. Jak wiadomo, 

mała w r. 

ciągnącej z 
armia ta powstrzy 

1936 posuwanie się wojsk ja 
pońsko - mongolskich na Szan Si, zajmu 
jąc niespodzianie miejscowość Paq Liang. 

  

Najbliższe perspektywy 
SZNAGHAJ (Pat). Chińskie koła 

polityczne sądzą, że natarcie japońs= 
kie w najbliższym czasie nie pójdzie 
w kierunku południowym z powodu 
silnej koncentracji wojsk nankińs- 
kich w obszarze Pa0—Ting—Fu oraz 
w północnej części prowincji Czang— 
Tung. Koła te sądzą, że Japończycy 
będą usiłowali opanować prowincje 
Czahar i Suiyuan, leżące pomiędzy 
Mandžukuo i Mongolią zewmetrzną c0 
miałoby dla Japonii olbrzymie znacze 
nie na wypadek konfliktu z Sowieta- 
mi. 

Poza tym w takim wypadku odpo- 
wiedzialność za wybuch wojny spadła 
by na Chiny. Mimo to, wojna wydaje 
się jedynym wyjściem z sytuacji dla 
Nankinu, ponieważ wyrażenie zgody 
na obecną sytuację w Chinach Pół- 
nocnych mogłoby spowodować upa- 
dek rządu centralnego i ruinę dzieła 
zjednoczenia narodowego, przeprowa 
dzanego przez marszałka Czang—Kai 
— Szeka. Jednocześnie Chiny zwleka 
jA z rozpoczęciem działań wojennych 

w Chinach Północnych na Szerszą 
skalę, zwłaszcza, że sytuacja wojsk 
chińskich na północ od rzeki Żółtej 
jest bardzo trudna. Chiny Północne 
połączone są z resztą kraju tylko 
dwiema liniami kolejowymi i mogą 
być bardzo łatwo odcięte. Przypusz- 
czalnie pierwsze ruszą do walki do- 
borowe wojska z anmii marsz. Czang 
— Kai — Szeka, które będą musiały 
walczyć do ostateczności i ewentual- 
nie się poświęcić. W Namkinie zdają 
sabie sprawę, że jedyny ratunek Chin 
polegałby na wojnie przewlekłej, któ 
rej obawia się Japonia. 

Obserwatorzy chińscy twierdzą po ; 
za tym, że przed nowym natarciem ja 
pońskim w Chinach Półnoenych na- 
leży spodziewać się nowych ineyden- 
tów na granicy sowiecko-mandżurs- 
kiej. ponieważ Japończycy będą 
chcieli wypróbować stanowisko So- 
wietów. Stanowisko to, wedle opinii 
chińskich kół politycznych, ma być 
bardzo zdecydowane. 

Ewakuacia Japończyków 
TOKIO (Pat). Agencja Domei donosi 

z Szanghaju, że z powodu wzrosłu pro 
pagandy anłyjapońskiej konsulaty i oby   wałele japońscy zostają ewakuowani z 

Czung Kingu i |-Czangu do Szanghaju. 
Jednocześnie wszysłkie kobiety i dzieci 
japońskie z głębi Chin są ewakuowane 
do Hankou lub Szanghaju. 

Koreańczycy chcą do wojska 
TOKIO (Pat). Posłowie koreańscy wnie | bowiązku służby wojskowej na Korei о- 

li pełycję ludności koreańskiej, domaga- | raz zezwolenia młodzieży koreańskiej na 
jącej się wprowadzenia powszechnego o- | ochotniczy zaciąg do wojska. 

Groźba epidemii 
TIENTSIN (Pał). Zagadnienie około | 

40.000 uchodźców z koncesji europejskiej 
wymaga jak najszybszego rozstrzygnięcia. 
Międzynarodowy komiłei pomocy rozpo | 
czął swą działalność w dniu wczoraj- | 

| 
| 

  

szym. Komiłet ten śpieszy z pomocą licz 

nym Chińczykom, kłórzy spędzają dni i | 
noce na ulicach miasta, Władze japoń- 

skie oświadczają, iż potrzeba będzie kil 
ku dni dla pochowania trupów, dla zor 
ganizowania policji w chińskiej dzielni- 
cy miasła oraz dla załałwienia sprawy u 
chodźców, którzy utracili dach nad gło 
wą w czasie bombardowania. 

Na rzece spływają z prądem liczne fru 
py mężczyzn, kobiet i dzieci. 

  

Dziennik twierdzi wreszcie, że pre- 
mier Chamberlain uzależnił nawiąza- 
nie rozmów od uprzedniego wypełnie 
nia przez Włochy dwóch warunków, 
a mianowicie od zaprzestania przez 
siację radiową w Bari wszelkiej anty 
brytyjskiej propagandy i od nie wzma 
cniania garnizonu włoskiego w Libii. 
W pierwszej sprawie ambasador 
Grandi udzielić miał uspakajających 
zapewnień, a jeżeli chodzi: o drugą 
sprawę, to nie otrzymał dotychczas 
żadnych instrukcyj, 

LONDYN (Pat). Według informa- 
cii agencji Reutera z kół politycznych 
wymiana przyjaznych list5w pomię- 
dzy Chamberlainem a  Mussolinim 
stwarza waruniki, w których można 
będzie wytworzyć nowy korzystny 
punkt wyjścia dla stosunków angiels- 
ko-włoskich. Nie mniej jednak agenc   

ja Reutera zaznacza, że dotychczas 
nie zostały powzięte żadne zobowią- 
zania i żadne szczegóły nie były dysku 
towane, natomiast wszelkie plany; 
projekty i propozycje omawiane w 
prasie są zupełnie dowolnie wysuwa- 
nymi kombinacjami, nieopartymi w 
rzeczywistości na żadnym fakcie kon 
kretnym. Wymiana listów nie ma żad 
nego bezpośredniego związku ani ze 
sprawą nieinterwencji, ani sprawą Lo 
carna, Abisynii czy też inną sprawą 
specjalną, lecz jak sądzą zdaniem 
Вешега — ostatnia wymiana listów 
osobistych, przyczyni sie do rozwia- 
nia wzajemnej nieufność | i może być 
interpretowana jako wskazówki, że 
rząd włoski i rząd brytyjski doszły 
de porozumienia w zakresie stosun- 
ków na miorzu Śródziemnym w spo- 
sób ujęty przez min. Edena w przemó 
wieniu, wygłoszonym w. Izbie Gmin. 

  

Międzynarodowy kongres ociemniałych 
w Warszawie 

WARSZAWA (Pat). W państwowym 
instytucie głuchoniemych i ociemniałych 
w Warszawie odbędzie się 7 sierpnia r. 
b. międzynarodowy kongres ociemnia- 
łych. Zjedzie nań 120 delegatów z 15 kra 
jów. Zajmie się on omówieniem żywot 

nych spraw dotyczących ociemniałych, e 
‘ю z zakresu opieki wychowawczej i za 
Nodowej, organizacji pracy, zaopałrzenie 

słarców, świadczeń społecznych i f. p. 
W. kongresie weźmie udział wielu wybił 
nych działaczy i przewódców zaslužo- 
nych organizacyj ocieniniałych z Anglii, 
Belgii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, 

lali, Norwegii, Polski, Szwecji i in. 

Święto monarchii 
w Grecli 

, ATENY (Pat). Ałeńska agencja felegra 
ficzna komunikuje: Cała Grecja przygoto 
wuje się do obchodu przywrócenia mo 
narchii, która fo rocznica przypada 4 sierp 
nia. 

Wszystkie prowincje wysłały do Afen 
delegacje w strojach regionalnych, kłóre 
wezmą udział w jutrzejszej defiladzie. 

Obnżenie stopy pro- 
centowe| banku Francli 

PARYŻ (Pat). Stopa procentowa banku 
Francji zosłała obniżona z 5 procent na 

4 procent. Świadczyłoby to o poprawie 
sytuacji finansowej Francji, co zreszią po 
twierdza mocna tendencja franka na gieł 
dach walutowych i spadek niemal wszyst 
kich dewiz zagranicznych na giełdzie pa 
ryskiej. 

Kronika teleoraficzna 
— Pożar lasu, który wybuchł 28 lip 

ca w okolicy Lełourneux w Algierze, nie 
został dotychczas ugaszony. Pastwą og 

nia padło przeszło 7000 ha lasu. Rozsze 
rzający się ogień zagraża okolicznym о- 
siedlom i winnicom. 

— Wydano zarządzenie, że wszyscy 
wjeżdżający do Urugwaju, zobowiązani 
będą do przedłożenia oświadczenia o 
ich przeszłości politycznej, wizowanego 
przez konsulów Urugwaju. 

— W miejscowości Mełline w pobli 
żu Bizerte (Tunis) strajkujący pracownicy 
warszłałów okrętowych obrzucili kamie- 
niami policyjny samochód. Policjanci zmu 
szeni zostali do dania salwy. Jeden ze 
strajkujących zosłał zabiły, a kilkunastu 
rannych. 

— W lzmirze (dawniej Smyrna) wybu 
chło kilka zbiorników z nafłą. Wybuchł 
wielki pożar, który całkowicie zniszczył 
budynki tureckiego towarzystwa naftowe 
go. 
—Samolot transportowy przymusowo łą 

dował pomiędzy miejscowościami Bahi 
i Gazal w Sudanie egipskim. Tropikalne 
deszcze opóźniają akcję ratowniczą. Za 
łoga samolołu rozpaczliwie wzywa pomo 
cy przez radio. e 

— Amerykański hydroplan komunika- 
cyjny zaginął bez wieści po opuszczeniu 
Oristobalu. Wodnopłałowiec należał do 
typu wielkich samolotów  komunikacyj- 
nych, znajdowało się w nim 11 pasaże: 
rów i trzech człon..ów załogi. 

    

bą czierdziestoletnią tradycję. 

  

Szczególnie podnioslym momeniem 

kongresu będzie Msza św., którą w nie 

dzielę 8 sierpnia o godz. 10 w kaplicy 

instytutu, Plac 3 Krzyży 4, odprawi ociem 
niały inwalida wojenny ojciec franciszka 

nin Agnello z Brukseli. W specjalnej wy 

sławie pomocy technicznych dla niewido 
mych zwrącać na siebie będzie uwagę 

ostalni wynalazek, machaniczny lektor i. 

zw. „mówiąca książka”, barometr, terme 

metr, kompas dla ociemniałych, maszyny 

do pisania i £. p. W dziale esperanckim 
zobrazowany będzie ruch ten, wśród o* 
ciemniałych całego świała, mający za so 

  

  

Nominacje w sądsu- 
nictwie w leńskim 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej mianował: sędziego 

  

  
apelacyjnego śledczego do spraw wv 
ją! kowego znaczenia w Wilnie —. Wi 
tolda Skindera — sędzią sądu apela- 

  

cyjnego w Wilnie, Sędziego sądu okrę 
gowego'w Samborze Józefa „Kurz 
powskieeo — sedzią sądu apelacyjne 

ziego sądu okręgowe 

zimierzą Weresze”"kę 

  

     

  

we ; kuratora sadu okres 

go w Wilnie Juliana Sekitę — sędzią 

apelacyjnym śledczym da spraw Wy 

jstkowego znaczenia w Wilnie. sedzie 

go sądu grodzkiego w Hols anach — 

Ryszarda Piecha — sędzią sądu оКте- 

gowego w Wilnie. 

Przedłużenie 
ulgowerń okrecu 

Jazdv dla dzieci 

WARSZAWA (Pat). Niezwykłe powo 

dzenie, jakim ciszyły się w lipcu ulgowe 

przejazdy na kolejach dla dzieci (1/4 mi 

liona młodocianych pasażerów przewie- 

zionych w ciągu dziesięciu dni) — skło 

niło PKP. do powłórzenia iego ekspery 

menłu również i w pierwszej połowie 

sierpnia. 

Nowy okres jazdy za minimalnymi op 

łałami dla dzieci rozpocznie się na kole 
jach w dxiu 5 sierpnia i potrwa do dnia 

15 sierpnia b. r. 
Zasady przewozów są łe same, jakie 

obowiązywały w miesiącu lipcu. 

Bunt w domu 
wariatów 

STRASBURG (Pat). Wczoraj wieczorem 
wybuchł bunt w tutejszym sanatorium dla 
umysłowo chorych. 77 wariatów po obez 
władnieniu dozorców zniszczyło urządze 

nia wewnęfrzne zakładu i usiłowało pod 

palić cały budynek. Zawezwano oddzia 
ły żandarmerii i straży ogniowej, które 

po 3-godzinnych wysiłkach zdołały unie 

    

-„szkodliwić szaleńców. 

WĘGIEL kamienny Górnośląski, K OKS, 

DRZEWO opałowe 
po cenach konkurencyjnych poleca 
nowóotwarzona firma chrześcijańska 

Kazimierz Markiewicz 
WILNO, ul Zygmuntowska 24. — Tel. 27 39. 

Polski statek uratował Szwedów 
GDAŃSK (Pat). Do porłu gdańskiego 

przybył dziś statek żeglugi polskiej „Poz 
nań” przywożąc motorówkę oraz 4 oso- 
by, które wyrałowane zostaly pod kie 
rownictwem kapitana „Poznania“ Dejcza 
kowskiego w dniu 31 lipca rb, w pobili 
żu Olaend na wybrzeżu szwedzkim. W 
mołorówce znajdowało się małżeństwo 
szwedzkie Chidmanowie z 7 dziec” w s!a 

nie zupełnego wyczerpania. Wynajęli oni 
w dniu 30 lipca motorówkę, którą prowa 
dził jej właściciel. Z powodu wysokiej fa 
li wpadł on do wody i utonął. Motorów 
ka wraz ze wspomnianymi 4 osobami krą 
żyła po morzu przez noc | następny 

dzień aż do chwili wyratowania jej przez 
„Poznan“, ;



„Poniatowskiego, z 
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 Dokoła okólników 
ministerstwa Rolnictwa 

Na ostalniej sesji sejmowej pos. 
Hutten-Czapski złożył interpelację w 
gprawie ekólnika Min. Rolnictwa i Re 
[orm Rolnych z dnia 17 marca 1937 

ft. dotyczącego kwalifikowania kandy 
atów przy nabywaniu działek rolni 
tzych z parcelacji. Zdaniem zgłasza” 

į go interpelację okólnik ten był 
krzywdzący dla wojskowych. Wspom 
niany okólnik min. Poniatowskiego 
brzmi: 

Nabywcami działek (kotonij) rolni- 
czych i ogiodniczo-warzywnych mogą 
być jedynie osoby, których główne za 
jęcie i podstawę utrzymania stanowi 

produkcja rolnicza lub warzywniczo- 
ogrodnieza. 

Zawodowi wojskowi, pracownicy 
państwowi i komunalni oraz państwo 
wych i komunalnych instytucyj, zarów- 
no w czynnej służbie, jak i w sianie 
spoczynku (na emeryturze) nie mogą 
być nabywcami omawianych kołonij. 
Wspomniane osoby mogą nabywać wy 

łącznie działki o charakterze nierolni- 
czym, mianowicie mieszkaniowe, letni- 
skowe i f. p. 

Ograniczenia powyższe nie mają za 
stosowania przy kwalifikowaniu kandy 
datów, posiadających kwalifikacje rolni 
cze bądź ogrodnicze,na nabywców go 
spodarstw  wzorowych (ośrodków), 
sprzedawanych w drodze przefargu, © 

ile wymienione w ustępie 3 niniejsze 
go zarządzenia osoby, pozostające w 
czynnej służbie, złożą zaświadczenie, 
iż wniosły prośbę o zwolnienie z peł- 
nionych przez ich czynności, lub zobo- 
wiązanie, iż prośbę taką wniosą po 
przyznaniu im ośrodka. 

Wyżej wskazane ograniczenia przy 
kwalifikowaniu kandydatów na nabyw- 
ców działek winny być w zasadzie 
przestrzegane również I przy parcelacji 
prywantej, szczególnie w okolicach 

specjalnie przeludnionych rolniczo. 

   

  

Interpelacja posła Czapskiego by- 
ła punktem wyjściowym dla ostrego 
otaku prasy konserwatywnej na min. 

wyraźną chęcią 
wciągnięcia również do tej akcji sfer 
wojskowych. 

W odpowiedzi na tę akcję zabrały 
głos m. in. „Kurjer Poranny“ i „Gaze 

„podając przede wszyst- 
kim dwa późniejsze okólniki min. Po 
niatowskiego, z dnia 17 kwietnia i 5 
niaja r. b., precyzujące postępowanie 
przy kwalifikowaniu kandydatów na 
nabywców ziemi z parcelacji. 

Dalsze te okólniki min. Poniatows 
kiego mają brzmienie następujące: 

RIEETECEACAE 

  

„Przypominam o konieczności ści 
słego przestrzegania przy wszelkiej 

„parcelacji postanowień punktów: b) i 
c) art. 53 ustawy z dn. 28.12.1925 r. o 
wykonaniu reformy „rolnej, ustalającej, 
iż spośród kandydatów, posiadających 
równe kwalifikacje zawodowe i gospo 
darcze, w pierwszym rzędzie uwzględ 
nieni być winni zasiużeni żołnierze I 
inwalidzi armii polskiej oraz polskich 
formacyj ochoiniczych, tudzież rodzi- 
ny (wdowy lub sieroty) pozostałe po 
poległych żołnierzach armii polskiej 
oraz polskich formacyj ochotniczych. 

Wspomniana zasada dotyczy w 
szczególności zasłużonych uczestników 
walk o niepodległość oraz wdów i sie 
rot, pozostałych po nich”. 

„W ślad za pismem z dn. 17.II r.b. 
nr. P. XXIII—6/523/37 Ministerstwo Rol 

nictwa i Reform Rolnych wyjaśnia, że 
zastrzeżenia co do nabywania działek 
rolniczych i ogrodniczo-warzywniczych 
przez zawodowych wojskowych, pra- 
cowników państwowych i  komunal 
nych instytucji nie dotyczą członków 
ich rodzin, o ile członkowie ci odpo- 
wiadają wszelkim wymaganiom, stawia 
nym nabywcom przy parcelacji rządo 
wej, wynikającym z ustawy o wykona 

niu reformy rolnej i powołanego za- 
rządzenia z dn. 17.II1 r. b., a w szcze 
gólności o Не ich główne zajęcie i pod 
sławę utrzymania stanowi produkcja 
rolnicza lub warzywniczo-ogrodnicza”” 

„Kurjer Poranny“ określa te okól 
niki jako przypomnienie nakazów u- 
stawy o wykonaniu reformy rolnej z 
1925 roku, zaopatrując je następują- 
cym komentarzem: 

Szczupłość zapasu ziemi przy wiel 
kim przeludnieniu rolniczym Polski wy 
magają, aby rozdysponowania zapasu 
odbywało się w sposób Jak najbar 
dziej celot'y. Dlatego też ograniczona 
możność nabywania zlemi z parcela- 
cji majątków państwowych, zaś w okrę 
gach szczególnie przeludnionych I z 
parcelacji majątków prywainych oso- 
bom, które mają inne źródło utrzyma- 
nila, czerpane z funduszów  publicz- 
nych. Natomiast nie ograniczano możli 
wości nabywania działek mieszkanio 
wych, letniskowych i t. p. 

„Gazeta Polska* również podaje 
te okólniki, wypowiadając się o inter- 
pelacji posła Czapskiego: 

Interpelacja ta zgłoszona w lipcu 
fendencyjnie wyjaskrawiająca pewne 
niejasności okólnika z dn. 17 marca   Jest zredagowana tak, jak gdyby autor 

Z pobytu księstwa Kentu w Polsce 

  

Książę i Księżna Kenfu. (Fotografia wykonana po przybyciu księstwa do Polski), 

Trzeba pogodzić 
„ Meža z Niewiastą 

Z. przyikrošcią biorę pióro do rę- 
ki, ażeby zabrać głos w sporze M. 
žZpakiewicz contra J. Detkowska. W 

stosunku do dyr. Szpakiewicza żywię 
Uczucie dużej wdzięczności natury 050 
bistej, a jednak w tym sporze nie 
mogę stanąć po Jego stronie. 

Z żywym zainteresowaniem i za- 
dowoleniem czytalibyśmy o planach 
dyroktora Szpakiewicza na rok przy- 
szły. Gdyby się takowe udały, wszys- 
cy bylibyśmy serdecznie zadowoleni. 
Tylka oprócz planów i reżysera po- 
trzepni są jeszcze i wykonawcy. 

Skąd dyr. Szpakiewicz weźmie lep 
Scych wykonawców, niż jego były 
Darsoneł? Czy najbardziej obiecujące 
gwiazdeczki ze szkoły dramatycznej, 
mną się tak odrazu stać gwiazdami? 

jej nie znał treści okólników z dn. 17 
kwietnia I dn. 5 maja. 

To ostatnie przypuszczenie wydaje 
się nam nad wyraz nieprawdopodob* 
ne. 

W tych warunkach trakiowač ją mu 
slmy jako jedno z dalszych ogniw nie 
przebierającej w środkach walki jaką 
pewne grupy konserwatywno-ziemiań 
skie prowadzą przeciw min. Ponlatow 
skiemu za energię z jaką realizuje on 
wykonanie ustawy o reformie rolnej. 

Ponadto pismo to w rubryce „Nie 
dyskrecje” pisze: . 

„-.Wszyscy wiedzą, że celem tej 
interpelacji jest przede wszystkim usu 
nięcie ministra wykonującego relormę 
rolną 1 zastąpienie go innym, który 
osłabi tempo wykonywania reformy. 

Również „Polska Zbrojna”, którą 
usiłowano wciągnąć do akcji, zamieś 

ciła p. t. „Zbędne alarmy* oświadeze- 
nie treści następującej: 

Jak się dowiadujemy ze ster miaro 
dajnych sprawa uprawnień wojsko: 

wych zawodowych i w stanie spoczyn 

ku do nabywania ziemi z parcelacyj, 
jest przedmiotem rozważań czynników 
rządowych. 

Alarmy wszczęte przez niektóre or 
gany prasowe w związku z inierpela 
cją sejmową posła E. Hutfen-Czapskie 
go wywołują niepotrzebne zaniepoko 

jenie, gdyż zagadnienie poruszone 
znajdzie właściwe rozwiązanie 

Poza interpelacją posła Czapskie 

go okazji do ataku na min. Poniatows 

kiego dostarczyło rozporządzenie mi- 
nistra o rozwiązaniu Rady Białostoc- 
kiej Izby Rolniczej i wyznaczenie ko 
misarzem b. prezesa Izby p. Mystlkow 

skiego, któremu Zarząd Izby wyraził 
votum nieufności. Sprawa stała się 
przedmiotem interpelacji, zgłoszonej 
przez posła Bołądzia, członka rozwią 

zanej Rady. Jednocześnie in. członek 
tej Rady. a zarazem tymczasowy prze 

wodniczący białostockiego okręgu O. 

Z N. poseł Łazarski zgłosił na ręce 

Szefa O. Z. N. rezygnację ze stanowi 
ska prezesa O. Z. N. Rezygnacja ta, 

jak wiadomo, nie została przez pułk. 

Koca przyjęta. 

W ziwązku z tym „Gazeta Polska" 

określa swoje stanowisko w sposób 

następujący: 

Incydent powstały pomiędzy: Min. 

Rolni<ya a Białostocką Izbą Rolniczą 

uważam/ za godny ubolewania. To co 

wiemy bliżej o całej tej sprawie po 

twierdza nasze głębokie przeświadcze 

nie, że metody traktowania u nas 

spraw personalnych pozostawiają bar- 

dzo wiele do życzenia. Metody te bę 

dą musiały ulec zmianie | wleizymy, 

że zmianie ulegną. Uważamy również 

że stosunek cenfralnych władz admini 

stracyjnych do Idei samorządu, jako 

takiej, nie ułożył się dotychczas nale 

życie, wywołując na skutek tego zgrzy 

fy często zgoła zbyteczne. Uważamy 

wreszcie, że rosnące nadmiernie fen- 

dencje centralistyczne fak długo nie 

znajdą należytej przeciwwagi, jak dłu 

go opinia społeczna w Polsce nie zo 
stanie należycie zorganizowaną. 

Oto nasze stanowisko w sprawie 

omówionego incydenfu. Dlatego uwa- 

żamy, iż w chwili obecnej najważniej- 

szym zagadnieniem dnia jest doprowa 

dzenie do zorganizowania w Polsce o 

pinii społecznej. Opinii tej nie zorga 
nizuje jednak walka personalna, tym 
bardziej walka wszystkich przeciw 

wszystkim.   

Po strasznej katastrofie kolejowej we Francji 

  

Obraz straszliwej katastrofy pociągu pośpiesznego Paryż — Saint Etienne, która 
wydarzyła się przed dwoma dniami przed stacją Villeneuve Saint Georges. W ka- 
tastrofie tej poniosło śmierć przeszło 20 pasażerów, oraz kilkudziesięciu zostało 

ciężko rannych. 
  

Zgon Leona Okreta 
Dnia 2 bm. zmarł w 73 roku ży- 

cia adwokat przysięgły Leon Okręt, 
znany publicysta 1 festonisia, syn 
b. wydawcy „Gazety Handlowej* Ru- 
dolfa Okręta. 

Leon Okręt umieszczał swe prace 
publicystyczne za czasów przedwo- 
jcnnych w Petersburgu w „Kraju“ i 
„Dzienniku Petersburskim *, po woj- 
nie pisywał w „Kurierze Polskim”, 

  
  

„Nowym Kurierze Polskim", „Epo- 
ce', a następnie w „Głosie Prawdy* 
i „Kurierze Porannym* pod pseudoni 
mem Jo. Ostatnio felietony zamiesz- 
czał w „Dzienniku Porannvm'. 

Wśród licznego grona przyjaciół 
i znajomych utalentowany prawnik i 
publicysta pozostawia najlepsze wspo 
mnienia po sobie, a zgon jego budzi 
głeboki żal. 

Przed rozprawą przytycką 
Jak wiadomo wyznaczony już zo:tal 

termin ponownej rozprawy sądowej o zaj 

ścia w Przytyku wskułek uchylenia przez 
Sąd Najwyższy wyroku w stosunku do 
sześciu skazanych Polaków i Żydów. Spra 

wa znajdzie sią ponownie na wokandzie 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie w dniu 13 
września. — Kompletowi sędziów prze- 
wodniczyć będzie tym razem sędzia Ma 
lewski. 

Wiadomości z 2.5.5.К. 
„WROGOWIE LUDU* 

LIKWIDUJĄ KOŁCHOZY. 

W Jarosławiu zakończył się głośny w 

całym ZSRR proces o samowolną likwidację 

kcłchozu „Nowy Byt". Jak się okazało w cza 

sie rozprawy, ci sami „wrogowie ludu“ zlik 

widowali poprzednio kołchoz „Bolszewik“. 

W wynika rozprawy, trzech -łównych oskar 

żenych skazano na karę po 10 lat ciężkiego 

więzienia i ulracenie praw obywatelskich. 

Dwaj skazani zostali po 8 'at więzienia i 

jeden na 6 lat. 

W „OSSOAWIACHIM*. 

W. Leningradzie na posiedzeniu miejsco- 

wego miejskiego sowietu rozpatrywano spra 

wę działalności „wrogów narodu* w organi- 

zacji „Ossoaviachimu* okręgu leningradzkie 

ge. Postanowioro zarządzić szeroko zakro- 

joną „czystkę* w szeregach organizacyjnych 

oraz zwolnić z zajmowanego stanowiska re- 

daktora pisma „Za-Oboronu* Parniszczewa. 

Usunięto również komisarza obozu „OSssoa- 
wizchimu“ Strelbickiego. 

NOWE LINIE LOTNICZE. 

Sowieckie linie lotnicze „Aoreflot'* opra- 

cewują obecnie kilka projektów nowych li- 

nij, łączących ZSRR ze Stanami Zjednoczony 

mi Am. Półn. Według tego projektu jedna z 

linii biegłaby z Moskwy przez Helsinki — 

Reykiavik do New Jowku, druga zaś z Mos- 

kwy do San Francisco ponad Biegunem Pół- 

nocnym. 

RESTA BATE SET TNA EKT ATSR ESS TEST PSN SI 

Punkt ciężke»si powodzenia p!a- 
nów dyr. Szpakiewicza leży raczej w 
dziedzinie finansowej, niż personal- 
nej. I w tej sprawie powinniśmy dyr. 
S:pakiewiczowi pomagać. Jeżeli Kra- 
kow, przy 12-milionowym budżecie 
może płacić swemu teatrowi 240 tys. 
lo o połowę tylko mniejszy budżet 
Wilna, powinien przywidywać na ten 
cel przynajmniej dwa razy więcej, niż 
obecnie. 

Dla miast turystycznych b. dobry 
teatr nie jest tylko „popieraniem kul 
tury”, ale i b. silnym magnesem, przy 
ciągającym turystów z okolic bliż- 
szych. A teraz kiedy do największych 
dziur dociera nawet Jaracz, wyma- 
gania prowincjuszów są znacznie   zwiększane. Rozumie to dobrze Kra- 

ków, niestety, nie rozumie tego jesz- 
ce Wilno. 

Dziś, kiedy już nastały lepsze cza 
sy sądzę, że cała prasa wileńska po- 
parła by finansową stronę planów 
dyr. Szpakiewicza. Nie poparła jed- 
nak (eo b. dobrze o niej świadczy) fa- 
ktu niezaangażowania p. Jasińskiej- 
Detkowskiej. Bo, przypuśćmy, że za 
13 lat, Wilno powóż dyr. Szpakiewi- 
czowi: „nie nas nie obchodzi że pan 
17 lat u nas pracował i że pan, nie 
jest zaangażowany gdzieindziej?* 

Nie wchodzę tutaj 'w ocenę talen- 

tów, ani dyr. Szpakiewieza, ani p. 
Jasińskiej - Detkowskiej. Chodzi po- 
prostu o fakt, że lata pracy powinny 
się liczyć nie tylko w dziennikarst- 
wie, w administracji, czy w wojsku, 
ale i r» pracy aktorskiej, Tym bar- 
dziej, że ciężkie warunki finansowe 
w jakich żyją artyści wileńscy zachę 
cają raczej do wyjazdu z Wilna, niż 
odwrotnie. 

To też szczerze doradzałbym ko- 
chanemu p. Mieczysławowi cofnięcie 
Sin ze Źlą obranej drogi. Nie widać     pcprostu argumentów dostatecznie 

ważkich w tej całej sprawie. Przyja- 
ciele dyrektora w Magistracie powin- 
ni poprostu pogodzić Męża z Niewia- 
stą! Leży to przecież w interesie nie 
tylko niewiasty. 

Jestem najmocniej przekonany, 
że taka decyzja, pozornie kompromi- 
sowa a w gruncie rzeczy męska, przy 
niosłaby korzyść teatrowi na Pohu- 
lance. Życie teztralne w Polsce wy- 
niaga niewątpliwie reform zasadni- 
czych. Odwracanie "wagi opinii pu- 
biicznej w kierunku zaangażowania, 
czy nie zaangażowania 'ednej osoby, 
szkodzi właśnie reformom, nie tyl- 

ko reformatorom. 
Skończmy lepiej z tą przykrą spra 

wą kompromisowo i zabierzmy się 

do omawiania bardziej zasadniczych 

spraw wileńskiego życia teatralnego. 

Niewątpliwie wszelkie reformy is- 

totne dyr. teatru na Pohulance spot- 
kają się w Wilnie z gorącym popar- 
ciem. Kazimierz Leczycki. 

w —000— |   

DOPIERO NA SKUTEK ARTYKUŁU. 

Przedziwną historię kołchozu „Pierwyj 

Maj' w okręgu woroneskim przytacza mo- 

skiewska „Prawda”. Kołchoz, który przez 

kilka lat nieźle prosperował został sprzeda- 

ng przez przewodniczącego „kułaka* Aleini- 

kowa miejscowym zakładom obróbki kamie- 

nia. Z kolei zakłady sprzedały kołchoz fa- 

bryce „Krasnyj Oktiabr“, po czym w dal- 

szym ciągu kołchoz przeszedł na własność 

miejscowego urzędu zdrowia. Przez cały czas 

tych tranzakcyj rolnicy kołehozu wnosili do 

władz w Woroneżu sprzeciwy i zażalenia, 

które jednak pozostawały bez rozpatrywania. 

Nawet rejonowa partia nie zainteresowała 

się losem kołchozu. Dopiero wa skutek arty: 

kułu w miejscowej gazecie przywrócono pa- 

rzedek w kołchozie „Pierwyj Maj”. 

FILM NA BIEGUNIE PÓŁNOCNYM. 
Na Biegunie Północnym nakręcono spec= 

jalny film reportażowy „Życie i prace so- 

wieckiej ekspedycji polarnej". 

ŚWIATOWY REKORD SKOKU 
ZE SPADOCHRONEM. 

Lotnik sowiecki Kajdakow pobił rekord 

światowy wysokości skoku ze spadochronem.. 

Skoczył on mianowicie z wysokości 9.800 m. 

Był to 423 skok Kajdakowa. 

REPRESJE W STOSUNKU DO DY: 
REKTORÓW ZAKŁADÓW PRZEMY= 

SŁOWYCH. : 
Władze sowieckie zaczęły stosować ostre 

represje w stosunku do dyrektorów za 

kłzdów przemysłowych i fabryk, które nie 

wykonują zadań planowych. Aresztowany 

zcstał: dyrektor uralskiego zakładu budowy 

maszyn Chesin, który w ciągu pół roku wy= 

konał zaledwie 2 proc. planu, — naczelnik 

budowy kolei dalekowschodniej Kuzin, — 

kierownik trustu im. Stalina, Dulczyn i in. 

Wielu dyrektorów uprzedzono, że o ile nie 

powiększą oni wydajności swych zakładów, 

zostaną aresztowani, jako zabołażyści. 

Wyłątkowy wyrok 
w Rzeszy 

BERLIN (Pat). W Kolonii sąd ławniczy 

pociągnął do odpowiedzialności pewnego 

Niemca, oskarżonego o publiczne bluźnierst 

wa przecw Matce Boskiej. Sąd skazał oskar 

żonego na dwa miesiące więziewa. W mo- 

tywach wyroku zaznaczono, że dotkliwa ka-' 

ra pozbawienia wolności musiała być wymie 

rzona, ponieważ wystąpienie oskarżonego u- 

znano za zakłócające spokój wewnętrzny i 

godzące w zwyczaje i urządzenia kościoła 

katolickiego, uznanego przez państwo i cie- 

szącego się jego opieką. 

Wyrok ten jest wyjątkowym bodaj zjawi 

skiem na tle procesów przeciw duchownym 

katolickim i propagandy prasowej, mającej 
często charakter bluźnierczy. 
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Pogolowie wojernme 
Jaepomii 

W międzynarodowej klasyfikacji po- 
gołowia wojennego osiem zasadniczych 
elementów decyduje o odpowiednim 
miejscu, a mianowicie: siły ludzkie, za- 
klady przemysłowe, węgiel, żelazo, nafta, 
saletra, siarka, miedź. Spośród wymienio 
nych surowców, niezbędnych do prowa” 
dzenia wojny, Japonia odczuwa brak 
nafły i żelaza. 

Ciężkim zagadnieniem dla Japonii jest 
brak nafty. Obecnie nie tylko cała armia 
japońska jest w najwyższym stopniu zmo 
toryzowana, ale również okręty japońskie 
opalane są głównie nafłą. Japonia konsu- 
muje rocznie ok. 3,180 mil. litrów, na któ 
rą to sumę z krajowej produkcji przypada 
zaledwie ok. 318 mił. |. (Honszu, Hok- 
kaido, południowy Sachalin I Formoza). 
Mandżuria daje rocznie tylko ok. 36 mil. I. 
W najlepszym więc wypadku, gdyby za- 
potrzebowanie wojenne nie przekracza- 
ło pokojowego, Japonia mogłaby liczyć 
fewie na 1/8 niezbędnej ilości nafty z 
własnych terytoriów — na cele przemy- 
słowe i miliłarne. 

Drugą miliłarno-gospodarczą bołlącz- 
ką Japonii jest kwestia żelaza. Przemysł 
japoński pochłania rocznie ok. 2 milio- 
nów ton żelaza, a japońska produkcja 
krajowa wynosi zaledwie 200 tys. t. rocz 
nie, Mandżuria zaś jako rezerwuar żelaza 
zawiodła pokładane w niej nadzieje. Zło- 
ża w Anszan są obfiłe, ale niskoprocen- 
towe (30—40%/, z domieszkami nieodpo- 
wiednimi do produkcji stali). Obecna -pro 
dukcja żelaza w Mandżurii nie przekra- 
cza 200.000 t. Tak więc żelazo mandżur- 
skie łącznie z japońskim i koreańskim po 
krywa ledwie połowę zapotrzebowania 
pokojowego. 

W przewidywaniu czy przygotowaniu 
do wojny, Japonia poczyniła zapasy nafły 
i żelaza, które pozwolą jej prowadzić 
działania wojenne w ciągu przynajmniej 
Jednego roku. W ciągu ostatnich kilku lat 
admiralicja japońska poczyniła zapasy 
nafły w ilości ok. 3,200 mil. litrów, czyli 
tyle, ile rocznie potrzebuje przemysł i 
wojsko na słopie pokojowej. Ten zapas 
łącznie ze słockami handlowymi daje 
gwarancję samowysłarczalności na okres 
co najmniej jednego roku. 

Podobnie przedstawia się kwestia że- 
laza. Japonia poczyniła ostatnio olbrzy- 
mie zakupy szmelcu zagranicznego. Nn. 
w r. 1934 Japonia kupiła tylko w U.S.A. 
milion ton szmelcu. Zreszłą i bez tego 
normalna ilość handlowych zapasów w 
kraju tak uprzemysłowionym jak Japonia 
słarczyłaby co najmniej na pół roku, po- 
nadto trzeba wziąć pod uwagę i ię oko 
liczność, że żelazo nie zużywa się bez 
reszły jak nafta. 

Jeśli zatem krótka wojna — od kilku 
miesięcy do roku — nie grozi Japonii 
klęska braku surowców, naweł w wypad- 
ku całkowiłego zamknięcia dowozu z ze- 
wnątrz, o tyle perspektywa dłuższej woj- 
my przedstawia się w innym świetle, 

Japonia może być samowystarczalna 
  

naweł dłuższy okres czasu w dziedzinie 
materiałów wybuchowych (siarka, saletra), 
miedzi, cyny, gumy i aluminium, zastę- 
pując ich brak w ostatecznym razie pro- 
duktami synłełycznymi, poważne nato- 
miast trudności nasuwa zagadnienie me- 
tali barwnych. Najdotkliwiej daje się od- 
czuć w Japonii brak niklu, tak niezbęd- 
nego w przemyśle wojennym. Nikiel znaj 
duje się głównie w dwóch miejscach: w 
Kanadzie i Nowej Kaledonii. Japonia w 
trosce o nikiel założyła własne zakłady 
eksploałacyjne na Nowej Kaledonii, to 
łeż odcięcie od tej wyspy i od Kanady 
postawiloby Japonię w bardzo frudnym 
położeniu. 

W tej samej kolonii francuskiej Japo- 
nia zaopatruje się w chrom, odgrywający 
dużą rolę w przemyśle wojennym. Oło- 
wiu i cynku — mełali niezbędnych w pro 
dukcji pocisków — Japonia posiada w 

  

ilości odpowiadające zaledwie 10%/5 obec 
nego zapotrzebowania. 

Tungsten i antymon — metale užy- 
wane do harłowania stali — sprowadza 
Japonia z południowych Chin, które są 
największymi producentami tych metali 
na świecie. 

Bardzo dotkliwie odczułaby Japonia 
w razie długiej wojny brak manganu, 
kłórego głównym dostawcą jest Rosja 
i Brazylia. Podobnie kwestia bawełny w 
razie zamknięcia dowozu do Japonii 
przedsławia się w czarnych barwach. 

Tak więc w prowadzeniu krótkofrwa: 
łej wojny Japonia może się obejść bez 
pomocy z zewnąirz i najściślejsza bloka- 
da nie zdołałaby jej złamać, długa na- 
tomiast wojna mogłaby zakończyć się 
klęską dla Japonii na skułek braku su- 
rowców. 

M. D. 

Śmiertelny upadek z huśtawki 
Życiem przypłacił b-awurę 

W ogrodzie zabaw przy ul. Bonifraters- 

kiej w Warszawie, wydarzył się wypadek 0- 

berwania huśtawki. 

20-leini Zygmunt Kuchta, zam. przy ul. 

Sapieżyńskiej Nr. 16, wraz z kilkoma kole- 

gami dobrze sobie podpiwszy udał się do 

ogrodu zabaw. Kuchta chcąc zaimponować 

kolegom swoją odwagę wszedł na huśtawkę 

i poc: ,ł się hustać z brawurą. 

W pewnym momencie deska ochronna 

pękła pod uderzeniami drutów i huśtawka 

przewinęła się na drugą stronę. Kuchta wy- 

leciał z łódki i spadł na ziemię. 

Kuchta doznał pęknięcia podstawy czasz. 
ki oraz złamania lewej ręki i szeregu ogól. 
nych obrażeń. Wezwany lekarz pogotowia 
przewiózł go do szpitala Przemienienia Pań- 
skiego w stanie beznadziejnym. Na miejsce 
przybyła policja, która wszczęła dochodze. 
nie. Właściciel huśtawki ostrzegał Kuchtę 
kilkakrotnie, ażeby nie huśtał s'ę wysoko, 
gdyż spowoduje wypadek. Kuchta jednak zle 
kceważył ostrzeżenie. 

Dwa trupy na wieży ratuszowej 
Ubiegłej nocy dokonano w Tarnowie pog 

wójnego zamachu morderczego. Idący o go- 

dzinie 1 w nocy na zmianę służby na wieży 

ratuszowej strażak znalazł leżącega na scho- 

dach, wiodących do wieży ciężko rannego 

kolegę swego, Piotra Gwoździa. Po usunię- 

ciu rannego strażak udał się na szczyt wieży 

do budki strażniczej, gdzie znalazł drugiego 

swego kolegę, Tomasza Warnasia, leżącego 

w kałuży krwi z rozbitą głową. Zalaramowa- 

On też zarobił 
Dyżurujący w poczekalni dworca Głów- 

nego policjant zauważył grupę pasażerów, 

składającą się z 12 osób z wali.J. ami. Wszys 

cy okazywali wysokie zdenerwowanie. Poli- 

cjunt zainteresował się grupą pasażerów i 

rezpytawszy ich stwierdził, że oczekują na 

przedstawiciela Towarzystwa Turystyki 

Wszechpolskiej w Krakowie. Mieli z nim wy 

jechać na dwułygodniowy pobyt nad morze. 

Wycieczkę organizcwało wyżej wymienione 

towarzystwo. Każdy z wymienionej grupy wy 

cieczkowiczów wpłacił na poczet należności 

UKARANIE LEKARZA 
za wystawienie fałszywego świadectwa 

Sąd dyscyplinarny Izby Lekarskiej war: 
sza wsko-białostockiej uzmał dr. Eugeniusza 
Szredersa, lekarza praktykującego w Brobi- 
nie, pow. płockiego winnym wydania pewnej 
pacjentce świadomie fałszywego świadectwa 
lekarskiego. 

Powodowany chęcią zysku, skazany po- 
brał honorarium przekraczające w omawia- 
n;m czasie miejscowe normy. 

Sąd stwierdził, że świadectwo miało być 

wydane dla władz państwowych i skazany 

winien był zbadać chorą z całą sumienmoś- 

cią. Sąd nie dał wiary tłumaczeniu skazane- 

go, że badał chorą powierzchownie na sku- 

tek zmęczenia, gdyż wydanie orzeczenia le- 

karskiego mogło być odłożone, jako sprawa 

nie nagła. 

W wyniku dr. Szreders skazany został na 

karę zawieszenia w praktykach członka Iz. 

by na okres miesiąca obostrzoną ogłosze- 

niem wyroku na koszt skazanego, przy czym 

sąd przyjął jako okoliczność łagodzącą, do- 

tychczasową niekaralność skazanego. 

Zuchwały napad bandycki w Śródmieściu Łodzi 
O godzinie 10.30 rano na ul. Pomorskiej, 

a więc w śródmieściu Łodzi, dwóch oprysz- 

kćw zatrzymało bryczkę, na której jechała 

właścicielka hurtowego sklepu kolonialnego 

Łeja Boreńsztain z synem. Napastnicy pod 

groźbą zrabowali Borensztei- 

rowej około 600 złotych i rzucili się do u- 

cieczki. : 
Zaalarmowani przez napadniętych prze- 

chodnie rozpoczęli pościg za bandytami. Do 

rewolwerów 

pościgu przyłączyli się dwaj policjanci, któ- 

rzy na strzały uciekających bandytów odpo- 

wiedzieli strzałami. Jeden z uciekających 

skręcił w zaułek, gdzie został osaczony. Na 

wicok zbliżających się policjantów strzelił 

do siebie z rewolweru i przewieziony do 

szpitala Św. Józefa, zmarł. Znaleziono przy 

nim dwa rewolwery, z których bandyta zdo- 

łal oddać 8 strzałów. 

Śpiący rycerze w Tatrach 
Przed 30 laty w sierpniu, art. rzeźbiarz 

Juliusz Bełtowski wykuł w skałe doliny Koś 

cieliskiej w Tatrach słynnych „Śpiących ry 

cerzy”. Dzieło artysty ilustruje krążącą 

wśród górali tatrzańskich legendę o tym, że 

w głębi gór, w niedostępnej i skrytej dla oka 

lvdzkiego pieczarze spoczywa w sen spowi- 

*y oddział jazdy polskiej w pełnej zbroi, by 

w chwili ostatecznej potrzeby stanąć do bo 

ju o Polskę. Ze snu swego budzą się śpiący 

rycerze raz do roku, w noc Zielonych Świąt, 
1 wtedy Tatry rozbrzmiewają szezękiem orę 

ża, tęteniem w cwał pędzących koni, szu- 

mem husarskich skrzydeł, poświstem chorą. 

giewek na kopiach. Oddział husarii śpieszy 

na Magórę, by równo o północy odbyć doro 

czny przegląd, po czym wraca do swego ta- 

jen'niczego schronu. 

Jak głosi baśń, „śpiący rycerze” zjawili 

się pewnego razu w kowala góralskiego, by 

pedkuł im konie, za co w nagrodę góral ot- 

rzymał kawałki podków, które zamieniły się 

potem w szczere złoto. AA   

ne władze bezpieczeństwa w toku pierw- 

szych dochodzeń stwierdziły, że morderca 

dostał się na wieżę raluszową przy pomocy 
wytrycha. Liczne ślady krwi na ścianach 
wskazują, że napadnięci usiłowali się bro- 
n'ć Policja tarnowska czyni energiczne po- 
szukiwania sprawcy morderstwa. 

Dotychczas dokonano jednego aresztowa- 
nia. Rannych strażaków przewieziono w sta- 
n'e beznadziejnym do szpitala. 

na turystyce... 
po 100 złotych. Ogćlny koszt wycieczki miał 
wynosić po 185 złotych wraz z wycieczką 
statkiem po morzu. 

Policjant znał istniejące towarzystwa tu- 

rystyczne i oznajmił, że takiego towarzyswa, 

o jakim mówią wycieczkowicze, nie ma. Jak 
się okazało padli oni wszyscy ofiarą oszu- 

stwa. W albumie przestępców urzędu śled. 

czego rozpoznano w oszuście znanego i już 

karanego Mikołaja Zawadę z Pruszkowa, 
którego aresztowano. Podczas rewizji znale- 

zicno u miego listę nowych ofiar, których 

również zdążył już naciągnąć na sumę prze- 

szło tysiąca złotych. 

Lis srebrny I szczwany 
Służąca Stanisława Eliastówna poznała 

w Warszawie młodego człowieka, z którym 

pcszła na spacer w Aleje Ujazdowskie, Dla 
przypodobania się kawalerowi Eliastówna 

ubrała się w srebrnego lisa swej pani. Kawa 

ler oznajmił pannie, że jest jej z lisem nie 

do twarzy i zdjąwszy go z Szyi panny zapa- 

kował w papier. W drodze kawaler pannie 

uciekł z lisem. 

W kilka dni potem Elias'ówna spotkała 
zicdzieja na Nowym Świecie w towarzystwie 
iunej kobiety, ubranej w skradzionego lisa 

Eliastówna zdarła z szyi n'eznanej kobiety 

lisa i chwyciwszy kawalera za kark wszczę. 

ła alarm. 

Nieznajoma zkiegła. Zatrzymanym zło- 

dziejem okazał się Chaim Dawidson, które- 

go areszlowano. 

KLAWIOL scs ODCISKÓW 

Rzadka uroczystość 
PARYŻ, (PAT). — Odbyła się w Paryżu 

kła dekoracja krzyżem legii honoro 

generałów francuskich. Obaj ci 
są braćmi błiźniętami, którzy 

jednocześnie ukończyli gimnazjum i szkołę 

wojskową, jednocześnie rozpoczęli swą służ 

bę wojskową, jednego dnia zostali mianowa 
ni kapiłanami, w roku zaś ubiegłym równo 

cześnie niemal otrzymali stopnie generała. 

W czasie wojny na froncie obaj bracia 
pełnili służbę na różnych odcinkach, jednak 

zarówno przed wojną przez czas dłuższy, jak 
i po wojnie przez fewien okres czasu pełnili 

jednocześnie służbę w ministerstwie wojny, 

co doprowadzało do wielu nieporozumień 

i pomyłek. Obecnie obaj bracia generałowie 

Tecdor i Feliks Bret zostali jednego dnia 

odznaczeni krzyżew: legii honorowej. 

  

niezv 

  

wej dwuch 

genera'owi 

  

        

ZABARI 
NADAJE CERZE PANI ŚMIE 
o 

  

Č | POWAB MŁODOŚCI. 
JEST ON NAJPEWNIEJSZYM 
SPRZYMIERZENCEM 
URODY I POWODZENIA.       

  

Sukces malarki 
polskiej w Brazylii 
RIO (DE JANEIRO, (PAT). — Wystawa 

nalarki*polskiej p. Heleny Teodorowicz-Kar 

powskiej, składająca się z portretów człon- 

sów panamerykańskiej konferencji w Bue- 

nos Aires, urządzoną .w Rio de Janeiro w 

;machu ministerstwa spraw zagr. i pod pro 

tektoratem ministra tego resortu p. Pimmen 

l-Brandao oraz posła R. P. Grabowskiego 

została onegdaj zamknięta. Cykl portretów 

polityków amerykańskich zakupiło minister 

stwo spraw zagranicznych a związek plasty 

ków Brazylii mianował p. Teodorowicz-Kar 

pcwską swym członkiem-korespondentem. 

„Piąty etap" 
$e”giusza Piaseckiego 

We wrześniu ukaże się nakładem „Roju” 

nowa książka Sergiusza Piaseckiego, autora 

„Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy* p t 

„Fiąty etap". 

Książka ta chronologicznie wcześniejsza 

ał „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy”, od- 

znaczająca się taką samą siłą wyrazu nosi 

również charakter autobiograficzny i opi- 

suje przeżycia. Piaseckiego, jako wywiadow. 

cy W. P. w okresie wojny polsko-bolszewie- 

kiej. 

25-lecie zgóru twórcy 
„Valapii su" 

Dnia 16 sierpnia r. b. mija 25 lat od 
śmierci ks. prałata Marcina Schleyera, twór- 

cy języka międzynarodowego, zwanego „Vo 

lapiik. W ostainm čwierėwieczu XIX w. 
język ten cieszył się dużym powodzeniem. 

Ks. prałat Marcin Schleyer, który przez pe 

wien czas wykładał nawet „Volapiik* w 

Wiedniu zmarł w zupełnym prawie zapom 

nieniu. Zapalony lingwista zdumiewał łat- 

wością przyswajania sobie obcych języków. 

Mówił dobrze 25 językami, t. j. wszystkimi 

europejskimi i ważniejszymi azjatyckimi i 

afrykańskimi narzeczami. Zachęcony czynio 

nymi już przed tym próbami stworzenia mię 

dzynarodowego języka, skonstruował sam 

tuki język i nazwał go „Volapiik* z angiel 

sksego: „World* (świat) i „speak* (mówić). 

Propagandę „Volapiiku* rozpoczął ks. 

Schleyer w r. 1879. Z początku zyskał duży 

rezglos, ale nie trwało to długo. „Volapik“ 

uznano na międzynarodowych kongresach ję 

zykowych (1885, 1887, 1889) jako zbyt skom 

plikowany i miejsce „Volapiiku* zajął „Es- 

gperanto". Jak się okazuje jednak i „Espe- 

ranto* nie ma widoków szerokiego, ogólne 

ge rozpowszechnienia, gdyż wszystkie kon 

cepcje języków międzynarodowych są mniej 

lub więcej sztuczne. к 

NOWE WTO CZE DCR PZRARERC CEPOKIREORIEKE M 

ARTYSTA MALARZ TEATR. MIEJS. 

w. MAKOJNIK 
PROJEKIY WNĘRZ 

(mieszkania, blura, sklepy t t. d.) 

Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77 
WZEOZTSETSENUCE TWA RRT Z ARADO ZES WNE" 

WŚRÓD PISM 
— Ukazał się z druku Nr. 15 dwutygod- 

nika „MŁODA MATKA* bogato ilustrowany 

у w wej treści szereg cieka- 

wych, pouczających i aktualnych artykułów 

o wychowaniu, rozwoju i piełęgnacji dziec- 

ka do lat 7-miu. 

i zawieraj. 

   

W dziale lekars':im dr. B. Górnicki: Na- 

cieranie wodą jako jeden ze sposobów har- 

towania ciała. Dr. M. Zaks: Wyprawka nie- 

mowięcia (c. d.) — Powijanie niemowlęcia. 

L. Czechowska: Wyprawka niemowlęcia w 

drugim półroczu. Dr. J. Żeligowska: Ubranie 

dziecka latem. Dr. P. Wójciak: Odpowiedzi 

na najczęstsze pytania matek — Czy wyjazd 

na letnisko może kryć w sobie niebezpie- 

czeństwo zakażenia się dziecka gruźlicą. 

W dziale pedagogicznym: Fr. Kuinerów- 

ua: Czas ucieka; Mag. B. Wasernilówna: 

Naśladownictwo. M. Olszewska-Rossocka: 

Rachunek Sumienia Ani — Jak 3-letnie 

dziecko zaczyna samowychowanie. Odpowie 

dzi na listy rodziców. 

Rady Praktyczne: Modcl:. Dla naszej 

dziatwy. Wzór ściegów kolorow. M. Ankie- 

wiczowa: Wywczasy razem 7 mamą. M. Pio- 

trowska: Tralwy. F.'Z.: Nad morze — kos- 

tium kąpielowy dla 4—6 letniego chłopca. 

Nasza forma bibułkowa. S. Witkowska: Ku- 

chnia dziecięca — surówki i jarzyny.   

W Ameryce zmarł 
„Mały lord Fauntlercy" 

Anglicy nie mają własnych bajek, ani Kró 

lowej.Śnieżki, ani Kopciuszka, ani Czerwę 

nego Kapturka. Za to posiadają wspaniałą 

Шега!иге dla dzieci i młodzieży. Bardzo 

często jednak, bohaterowie wzruszających 

cpowieści dziecięcych mają swoich żywych 

prototypów. Modelem sławnego Robinsona 

Cruzoe był marynarz-zawadiaka Selkirk. Po 
pularna książka „Alicja w krainie czarów” 

była również inspirowana prze pewną małą 

dziewczynkę, Bohaterka zmarła niedawno w 

podeszłym wieku. Piotruś Pan, którego nie 

dawno zmarły pisarz James Barrie uwiecz 

nii w swej pięknej książce, jest przybranym 

synem poety nazwiskiem Piotr Davis. Jest 

dziś znanym wydawcą w Londynie. Do kom 

p.etu tego dochodzi jeszcze mały lord Faunf 

lercy, który w rzeczywistości wcale nie był 

iorčem, lecz zwykłym chłopcem  nazwis- 

kiem Vivian Burnett. I oto właśnie nadcho 

dzi z New Yorku wiadomość, że tenże Vi- 

vian Burnett zmarł tam w wieku lat 61. — 

iego to własna matka wzięła za bohatera 

swej ślicznej książki „Mały lord Faumtle- 

ray”, która w wielkich nakładach obiegła 

cały świat, zdobyła scenę i ekran, wszędzie 

budząc zachwyt i wzruszenie. Matka chłop 

czyka, rodem z Manchesteru, z domu Fran 

cis Hodgson, wyemigrowała z rodziną do A- 

meryki, gdzie też wkrótce wyszła zamąż za 

doktora Burnela w Waszyngtonu. Z małżeń 

stwa tego urodził się chłopczyk imieniem 

Vivian, który od wczesnego dzieciństwa był 

wcieleniem prawdziwego gentlemana. Mając 

lat 10 natchnął swą matkę do napisania ksią 

žki. która odrazu weszła do angielskiej lite 

ratury. Odtąd wszystkie dzieci epoki wikio 

riańskiej były wychowywane na wzór małe 

go Lorda, który w piaskowym ubranku i 

twardym kołnierzyku stał się niedoścignio 

nym ideałem dla ówczesnych wychowaw= 

ców. ; 

sm Bardzo poważna firma markowa 
branży spożywczej poszukuje młode- 
go, enerniczneao i wprowad70rego 

przedstawiciela 
chrzešcijanina na m. Wilno. 

Oferty sub „Fachowy Sprzedawca do 

Biura Ogłoszeń Polskiej Fiq. Public. 

Warszawa, Marszałkowska 95 

Arbiter elegantiarum 
orzewośnikiem po paryskiej Expo 

Andre de Fouquieres zajmuje w Paryżu 

stanowisko oficjalnego arbitra elegancji: on 

kreuje modę, on jest wyrocznią na wszelkich 

konkursach mody, on reprezentuje paryską 

elegancję. Poza tym de Fouquieres zajmuje 

się historią kulury. 

Obecnie podjął się innej pracy: założył 

kursy dla przewodników po wystawie i po 

Paryżu. Hasłem kursów de Fouquieres'a jest: 

„Paris by light" (Paryż w świetle dziennym), 

w przeciwsławieniu do dotychczasowych po 

kazów .i wycieczek, które odbywały się głów 
ы S « 

nie pod znakiem „Paryż w nocy . 

lajecznica z 39.600 la] 
Podczas ładunku na statki „Warszawa 

i „Lwów”* skrzyń z jajami w Gdyni zerwał 

się strop u dźwigu mechanicznego i 21 

skrzyń jaj spadło na ziemię ze zmacznej wy- 

sokości, rozbijając się dosłownie na „jaje- 

eznicę”. Po upływie kilku minut ześlizgnęło 

się z liny dźwigu dalsze 16 skrzyń jaj, wre- 

szcie pozostałe 18 skrzyń zaczepiło o wa- 

gon kolejowy i spadło na ziemię. Razem z0- 

stało zniszczone 55 skrzyń, z których każda 

zawierała po 720 jaj. Jajecznica z 39.000 jaj 

spłynęła do kanalizacji. 

Zadżgali Bąka nrżam 
A wszystko o kobietę... 
Mieszkańcy Wyszogrodu Jan Wichrow- 

ski i Eugeniusz Bąk zakochali się w jednej 

kobiecie. Wichrowski postanowił usunąć z 

dtcgi rywala i w tym celu przyczaił się nań 

na drodze wespół ze swym bratem Wacła- 

wem. Obaj Wichrowscy zadali Bąkowi kilka 

ran nożem, od których w k'tka chwił potem 

skonał. 

Braci Wichrowskich osadzono w więzie- 

niu. 

    

Do egzaminów 
przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakregie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauką solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 

leńskiego" po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—984, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
GYCIECEPRZREKOW 

Ułatwienia | 
przy przewozie książek 

i czasopism z zagranicy 
Władze wydały okólnik, zawierający 

generalne zezwolenie na przywóz z za gra 

nicy książek, czasopism, wydawnictw ilu 

strowanych, broszur o charakterze rekla 
mowym i t. p. W przyszłości przy sprowa 
dzaniu z zagranicy książek i czasopism 
specjalne świadectwa przywozu nie bę 
dą wymagane, ` 

    

  

  



  

„KURJER WILENSKI“ 4. VIII. 1937 

owa konstytucia 

W dniu 29 ub. miesiąca zamieści- 

liśmy depeszę © przyjęciu przez zgro+ 

madzenie narodowe w Estonii nowej 

konstytucji. Obecnie „Polska Zbroj- 

na“ zasaieszcza korespondencję z Tal. 

lina, nieco szerzej precyzującą zasady 

tej konstytucji. Korespondencję tę 

poniżej przytaczamy: 

Na wspólnym posiedzeniu obu izb 

w dniu 28 lipca został uchwałony osła 

łecznie projeki nowej konstytucji estoń- 

skiej. W ten sposób została załatwiona 

sprawa, która w ciągu ostatniego roku zaj 

mowała żywo opinię publiczną, będąc 

przedmiotem przewlekłych dyskusyj nie 

tylko na terenie parlamentarnym, lecz i na 

łamach prasy. 
Jakie są zasady nowej konstytucji? 

Główne posłanowienie nowej ustawy 
konsłyłucyjnej głosi, że Estonia pozosłaje 

republiką, w której władza państwowa na 
leży do narodu i którą kieruje głowa pań 
stwa łącznie z mianowanym przez nią rzą 
dem oraz przedstawicielstwo narodowe, 

składające się z dwóch izb („Riniikogu”). 

Konstytucja gwarantuje nietykalność oso 
bisłą, nietykalność mieszkania, wolność 

sumienia i wiary, jak również swobodę 

słowa ustnego, pisanego i drukowanego. 

Estonia nie posiada kościoła państwowe 

go, a mniejszości mają prawo zakładania 

swych kulturalnych samorządów. 
Naród wybiera prezydenta państwa, 

pierwszą izbę zgromadzenia narodowego 
i przedsławicieli do samorządów. Prawo 

głosu przy tych wyborach mają wszyscy 

obywatele, którzy ukończyli 22 lata ży- 
-cia. Prezydent państwa wybierany jest na 
sześć lat na mocy powszechnego, równe- 
go, prosfego i tajnego prawa głosu. Wy- 
nik wyborów określa się zwykłą większoś 
cią głosów. Kandydatów na stanowisko 

Prezydenta państwa wystawiają: jednego 
= (pierwsza izba zgromadzenia narodo 
wego, jednego — druga izba i jednego 
— zgromadzenie przedstawicieli 80 wiejs 
kich i 40 miejskich samorządów. Jeżeli 
wszystkie te instytucje wystawiają jedne 

go I łego samego kandydała, to powsze- 

chne głosowanie dla wyboru prezydenta 
odpada i wszystkie te trzy wymienione in 
słytucje łącznie tworzą z 210 członków 

zgromadzenie wyborcze dla obioru pre 
zydenta. Wystawiony jedyny kandydat 

uznany zosłaje za obranego, o ile uzy- 
ska trzy piąte głosów tego zgromadzenia. 

Jeżeli stanowisko prezydenta zostanie 
zwolnione przed upływem terminu prze- 
widzianego ustawą, to natychmiast prze- 

wadzane zosłają nowe wybory, do za 
'ończenia których obowiązki prezydenta 

państwa sprawuje prezes rady ministrów. 

. Ježeli podobny wypadek zachodzi w 
czasie wojny, to do wyborów nowego 
prezydenta, spełniający jego obowiązki 

wyznacza specjalne zgromadzenie wybor 
| cze, do którego wchodzą premier, na- 

czelny wódz, prezesi obydwu izb i pre- 
zes sądu najwyższego. 

„nie trwają jednak dłużej niż sześć mie- 

  

Prezydent państwa mianuje i dymisjo 
nuje rząd. Pierwsza izba ma prawo wyra- 

zić rządowi vołum nieufności. W tym wy 
padku rząd must złożyć dymisję, lecz po 

winny być wówczas przeprowadzone no- 

we wybory. 

Pierwsza izba zgromadzenia narodo- 

wego składa się z 80 osób, wybranych 

przez naród na zasadzie prostego i tajne 

go głosowania zwykłą większością. Druga 

izba (rada państwa) — składa się z 16 

przedstawicieli organizacyj zawodowych, 

4 przedstawicieli wiejskich i miejskich sa 

morządów, z 10 członków mianowanych 

przez prezydenta państwa i z różnych 

osób, zajmujących stanowiska urzędowe 

w ogólnej liczbie 40. Przewidziane jest, 

że do tej izby będą mieli prawo wejść 

byli prezydenci państwa i byli naczelni 

wodzowie. Członkowie rady państwa mu 

szą mieć ponad lat 40 i obierani są na 

lał pięć. Prezydent państwa ma prawo 

rozwiązać radę państwa przedterminowo. 
Co roku mają miejsce dwie sesje rady 
państwa: w styczniu i październiku, które 

sięcy łącznie. 

Jeśli chodzi o stronę usławodawczą, 
jak ją rozwiązuje nowa konsłyfucja estoń- 

ska, ło przede wszystkim każdy projekt 

prawa musi uzyskać zgodę obydwu izb. 

Prezydent państwa jednakże posiada pra 

wo suspenzywnego veto, t. j. może on 

powstrzymać wejście w życie danego pra 

wa, przyjęlego przez zgromadzenie i 

zwrócić je do ponownego rozpatrzenia. 

Jeżeli zgromadzenie po raz wtóry przyj 

mie ustawę większością trzy piąte głosów, 

ło wówczas prezydent państwa ogłasza 
prawo i ustawa nabiera mocy obowiązują   cej. 

  

"e spacerów po mieście 

W okresie gdy izby nie pracują pre- 

zydeni ma szerokie pełnomocnictwa do 

wydawania dekretów z mocą prawa, cho- 

ciaż dekrety te muszą. w nasiępstwie być 

poiwierdzone przez zgromadzenie naro 

dowe. 

Konstytucja może być zmieniona, gdy 

dwa jedno po drugim następujące zgro- 

madzenia uchwalą jedną i ię samą zmia- 

nę konstytucji. Prezydent państwa ma 

prawo nieogłoszenia przyjętej przez oby 

dwie izby zmiany konstyfucji i poddania 

projakłu tego pod plebiscyt narodowy. 

Prezydent posiada również prawo wysłą 

pienia z własnym wnioskiem zmiany kon 

stytucji. 
Nowa konsłyłucja estońska. przewidu- 

je również utworzenie nowego stanowis 

ka w państwie, mianowicie kanclerza ju- 

stycji. Kanclerz ten mianowany jest przez 

prezydenta państwa i zadaniem jego jest 

śledzić za .praworządnością działań pań- 

stwowych | innych publiczno-prawnych in 

stytucyj. 

Już choćby z tego pobieżnego wysz 

czególnienia zasadniczych _ posłanowień 

nowej konstytucji estońskiej wynika jasno, 

że idzie ona wyraźnie w kierunku zwięk 

szenia władzy wykonawczej w państwie. 

Uprawnienia prezydenła państwa są bar- 

dzo obszerne | pozwalają one głowie 

państwa mocną ręką kierować nawą pań 

siwową. Wszelki przerost parlamentaryz 

mu czy parłyjnictwa bardzo łatwo może 

być ukrócony przez czynnik najwyższy w 

państwie, posiadający w swym ręku do 

słałeczne ku temu środki prawne. 
Niewątpliwie nowa konstytucja przy” 

czyni się do jeszcze mocniejszego skon- 

solidowania państwa i narodu estońskie- 

go.   

Echa radiowe 

wrażenia 
Tygodniowa przerwa w pisaniu „ech”, 

spowodowana urlopem piszącego, daje 

możność podzielenia się z czytelnikami 

wrażeniami zaczerpniętymi z prowincji. 

Nie ma już prawie wioski, oglądanei z 

okien wagonu, czy też autobusu nad któ- 

rą nie byłoby bodaj jednej anteny. Gę- 

sto usiane są antenami miasteczka. Jednak 

że łen nader dodatni obraz traci znacznie 

na warłości, jeżeli zajrzymy do wnętrza 

chat i domków małomiasteczkowych. Ка 

dio lampowe jest tam rzadkością, a detek 

tor nie wszędzie odbiera Wilno. 
To łeż nieźmiernie ważną rzeczą jest 

dostarczenie wsi aparałów lampowych. 

Wówczas u sołłysów mogły by się odby 

wać wieczory poświęcone słuchaniu ra- 

dia. Nasze organizacje społeczne na wsi 

we własnym interesie powinny współ- 

działać z organizałorami wystawy „Radio 

dla miast i wsi”. Hasło istoinej radiofoniza 

cji kraju powinno się słać hasłem pow- 

szechnym. 
Oczywiście nie sposób jest w jednym 

„echu” omówić cały ten bogaty materiał 

jaki daje pobył na wsi. Wrócimy do tych 

tematów niebawem. 

“a 

Doskonały był pomysł sprowadzenia 

na „wieczorynkę” z dnia 1-go bm. wieczo ; 
rynkarzy ze wsi. Pisałem już niejedno- 
krołnie, że nasza prowincja zawiera praw 
dziwe skarby radiowe. Każda próba się- 
gnięcia po siły prowincjonalne (oby nie 
w złą godzinę, trzeba posłukać) daje b. 
dobre rezulłały. A zatem trzeba sięgać 

jaknajczęściej. 
6. WÓZ 

P. Duchnowski w rubryce z naszego 
kraju mówił o szkole rolniczej w Berdów- 
ce. Odczytów o szkołach, przysposobie- 
niach rolniczych i pokrewnych tematach 

było już kilka. Mimowol: przychodzi chęt 
ka ujrzenia i odwrotne: strony medalu. 
Gdzież są pierwsi wychowańcy tych 

  

AU W DRZA F W 
Wilno według urzędowego spisu abo | 

nenłów sieci telefonicznych Dyrekcji Okrę | 

gu Poczt i Telegrafów posiada 32 apara 

ły-aułomały. Półurzędowy zaś informator 

łelefoniczny podaje, że Wilno posiada 
ogółem 2533 aparaty telefoniczne. Dla 

ścisłości dodajmy do pierwszej sumy jesz 

cze 5, a do ogólnej sumy aparatów, po- 
wiedzmy 50, bo od chwili ukazania się 

książek telefonicznych mogła sytuacja nie 

co się poprawić. 
Ostałecznie będziemy więc mieli 37 

aułomałów i 2588 aparatów. Nie o apa- 
rałach jednak chcę dzisiaj pisać, ale o 
automatach. 

Wszelkiego rodzaju aułomaty są bar- 
dzo wygodne. Za granicą z aułomałów lu 
dzie korzystają chętniej niż u nas. Auto- 

mat należy łam do rzeczy bardzo popu- 

larnych i cieszących: się powodzeniem. 
W Berlinie np. w aułomacie kupić moż   

  

na: papierosy, papier pocztowy, kwiaty, 

napić sę piwa, zjeść śniadanie i otrzy- 

mać najświeższe gazety. Słowem usługa 

mechaniczna... 
Wracajmy jednak do sprawy automa- 

tów telefonicznych w Wilnie. Wileńskie 
automaty przeważnie zgrupowane są w 

apłekach (9) i w sklepach, względnie w 
zakładach fryzjerskich (9). Niektóre z 
nich są usławione w takich np. miejscach, 
jak Kuratorium Szkolne. ałbo Biuro Po- 
dróży Orbis, czy Sąd Okręgowy — to 
znaczy w miejscach, gdzie obowiązują 

godziny urzędowe. To samo zreszłą doty 

czy sklepów i aptek. Jeżeli ktoś ma po- 

trzebę zatelefonowania z pobliskiego au- 

łomału po godz. 19, albo po godz. 15 — 

nic z tego. 
Jest to jeden wielki minus wadliwego 

instalowania aułomałów w Wilnie. Nie 
zrozumiałym jest również zwyczaj, czy 

Szkodnictwo leśne i polne 
w świetle nowych przepisów 

Kio zna wieś tułejszą stwierdzić 
może że lud nasz spędza dużą 
część swego życia w Sądach Grodzkich 
i Okręgowych często dla spraw błahych, 
ponadto wytworzył się na wsi typ „świad 
ka zawodowego”, szkodzącego jednej 
ze stron i w ogóle sprawiedliwości ludz- 

kiej. Walka z nim była dość trudna, 
gdyż stały na przeszkodzie różne okolicz 
ności, jak: przysięga, zbył duży obszar 
sądowy i t. 9., со nie pozwalało sądom 
na bliższe poznanie owych „płaszków”. 

. Stan ten zmienia z grunłu usława z 

dn. 14 kwietnia rb. (Dzien. Usław nr. 30) 

o szkodnictwie leśnym i polnym, przeka 
zująca łe sprawy starostwom, a nawet w 

myśl art, 28 przełożonym gmin (wójiom) 
I miast (burmistrzom). 

Wszelkie zaś kary, pochodzące ze 
" spraw szkodnictwa leśnego, czy polnego 

przejsłą Sarax na pozycję Opieki Społecz 
nej asiej gminy lub magistrału, co ma 

. 6gronine znaczenie w tak ważnej dzie- 
dzinie ubogiego stanu życia ludności 
wiejskiaj | nsiesłeczkowej. 

Przyjrzyjmy się teraz nowej ustawie i 

powłórzmy ważniejsze jej artykuiy: 3, 9. 
10, 11 i 14, dotyczące szkodniciwa jeśne 
go i arłykuly: 15, 17, 16 ! 19 dotyczące 

szkodnictwa polnego. : 

SZKODNICTWO LEŚNE. 

Ar. 3 powiada: Za grzywny, nawiązki, 

opłsły | koszły postępowania karnego, 

nieściągalne od skazanego, a nałożone: 

a) na nislelniego odpowiadają rodzice 

lub opiekun, pod kłórego pieczą nieletni 

fsktycznie pozostaje; b) na pasłucha z po   

wodu przestępstwa wypasu lub przegonu 
zwierzęcia lub drobiu — odpowiada ma- 
jątkowo posiadacz zwierzęcia lub drobiu. 
Grzywna jednak nie podlega zamianie 

na areszt. 
Arłykuł ten przynosi zasadniczą zmia- 

nę, gdyż dotychczas rodzice „wykręcali 
się” nielefniością dzieci, popełniających 
te lub owe wykroczenia. 

Art. 9 brzmi: Kto w cudzym lesie wy 
dobywa żywicę lub sok brzozowy, obry- 
wą szyszki, zdziera korę, nacina drzewo 
lub w inny sposób je uszkadza, podlega 

karze grzywny do 100 złotych. 
Ar. 10. Kto w cudzym lesie zbiera ko 

rę, wióry, darń, trawę, wrzos, mech, 
ściółkę, szyszki, grzyby, jagody, owoce 
lub zioła podlega karze do 100 złotych. 

hi. 11. Kto w cudzym lesie pasie 

zwierzęta gospodarskie lub drób, podle- 

ga karze aresztu do tygodnia i grzywny 

do 250 zł., albo jednej z tych kar. 
Art. 14. Nie ma przestępstwa, jeżeli 

dokonano zaboru drzewa lub gałęzi w ce 

iu zaspokojenia połrzeby wynikłej niespo 

dziewanie w podróży. 

SZKODNICTWO POLNE. 

Ari. 15. Kto przejeżdża przez cudzą 
łąkę lub pastwisko, albo kto przegania 
przez nie zwierzęta gospodarskie lub 
drób podlega karze grzywny do 25 zł. 
Kto przejeżdża przez cudze pole zaorane 

lub zasiane, bądź przez cudzą wodę zam 
knięią I zarybioną, albo, kto przez takie 

pole lub wodę przegania zwierzęta lub 
drób, podlega karze grzywny do 100 zł.   Art. 17. Kio wydobywa na cudzym 

gruncie piasek, margiel, żwir, glinę, tort, 
— wyrzuca na cudzy grunt kamienie, 
śmiecie, padlinę lub nieczysłość i t. d., 
następnie uszkadza drzewa lub krzewy 
na cudzym gruncie podlega karze grzyw 
ny do 100 zł. Jeżeli zwierzęta lub drób 
pasano na cudzym polu obsianym, spra 
wca podlega karze aresziu do tygodnia 
i grzywny do 250 zł. ałbo jednej z tych 

kar. 2 

Art. 18. Kilo depcze zasiewy, sadzonki 
lub trawę na cudzym gruncie — podlega 

karze do 20 zł. 

Art. 19. Kło na cudzym gruncie ścina 
lub zrywa kłosy, albo zbiera pokłosie lub 
wykasza irawę w nieznacznej ilości, po” 
dlega karze do 50 zł. 

Oto najważniejsze punkły, które będą 
podlegały kompetencji gmin i magistra- 

łów. Znajomość ferenu i ludzi pozwoli 

wójtowi czy burmistrzowi zlikwidować 

niejednokrotnie sprawę dwuch powaśnio- 

nych, jakże częsło © błahostkę — gospo 

darzy sąsiadów. 

Dodać łu je.zcze należy, że na zapro 
wadzenie sprawy W gminie, czy magistra- 

cie nie rzeba uiszczać 20 zł, — co było 

konieczne w Sądach Grodzkich. 

Nowa ustawa o szkodnictwie leśnym i 

polnym nakłada na samorządy gminne i 

miejskie poważne nowe obowiązki, lecz 

jakże bezpośrednio związane z życiem 

ich obywateli. 

Słowem, przed samorządem terytorial 

nym stoi piękne pole do popisu w dzie- 

dzinie ładu i sprawiedliwości, co dodaje 
mu aułorytełu wśród szerokich mas spo- 
łeczeństwa, Jan Hopko. 

  

  

ustawa, że można felefonować tylko z 

aułomału, ale nie można otrzymać za żad 

ne skarby połączenia z aułomatem. Po- 

wiedzmy, iż umawiam się z kimś na taką 

i łaką godzinę, że będę teleforował do 

Jerozolimki do automatu, ktėry ustawiony 

jest w sklepie Hajeta. Osoba umówiona 

przychodzi, a ja muszę wykłócić się z te 

lefonistką, która nie chce połączyć. 

Nic nie pomaga powoływanie się na 

--zwiska wyższych urzędników w Dyrek- 

cji Poczt i Telegrafów, nic nie pomaga 

obiełnica przysłania zmęczonej telefonist 

ce bukiecika róż (widocznie lękają się 
przyjmować po osłatnich obosirzeniach 
ministerialnych — ale kwiaty kobiecie za 

wsze można było ofiarowywać). Słowem 

automał jest, ale nie można z niego ko- 

rzystać. 

Ostatnio w pilnej sprawie telefonowa 

łem do Wil. Tow. Wioślarskiego. Sprawa 

była ważna. Dzwonię, proszę jak mogę 

najgrzeczniej, ale odpowiedź jest ciągle 

fa sama. Kończy się... przerwaniem rozmo 

wy. 
| jeszcze jedna ciekawa historia. Auto 

mały wileńskie, prawie wszystkie są usz- 

kodzone. Wrzuca się (przy świadkach) 

trzy razy po 5 groszy, a połem słyszy 

się głos łelefonistki „proszę płacić”. Mo 

że to doprowadzić do wściekłości, bo nie 

chodzi już o te 15 groszy, ale o pośpiech, 

a z tymi 5 groszówkami, to też bywa cza 

sami wiele kłopotów. 

Słowem niemal wszystkie aułomaty w 

Wilnie są nie do użytku. Ciekaw jestem, 

jak wygląda ogólna statystyka urzędowa 

rozmów telefonicznych z aparatów auło 

małycznych. 

Trzeba dążyć do tego, aby po pierw- 

sze automaty były ustawione w miejscach 

bardziej dostępnych, a po drugie, żeby 

można byłoby dzwonić również i „do 

automatu“. 

Wiem, że na artykuł ten otrzymam za 

pewne urzędowe jakieś sprostowanie, któ 

re pełne będzie słów: nieprawdą jest, 

że... nałomiast prawda jest iłp. Nie wpły 

nie ło jednak na zmianę sytuacji. 

Proszę np. wziąć taki przykład. Zacho 

dzi konieczna połrzeba przewiezienia cho 

rego z jakiejś dalszej ulicy do szpiłala, 

względnie rozmówienia się z pogoto- 

wiem ratunkowym. Zanim rozmówimy się 

łelefonicznie — to chory może umrzeć. 

Z wezwaniem taksówki zaś — szkoda ga” 

dać „każde słowo”... 

Za grancą aparały telefoniczne umie 

szczone są na ulicach. Są one w kioskach 

z papierosami. 

Dobrze byłoby, by w Wilnie przynaj 

mniej dwa, czy trzy aparaty umieszczone 

zostały w budkach z gazełami. Można wy 

brać bardziej dogodne miejsca i tanim 

kosztem zainsłałować łam telafony. Ale 

cóż, kiedy zaraz każe się biednemu gaze 

ciarzowi płacić słone pieniądze za korzy 

słanie z telefonu, a poza tym obciąży się 

wakacyjne 
szkół? Czy zdali swój egzamin życiowy? 

Podsuwam koledze temat. Wywied z 
abiłurientem. Oczywiście z takim abitu- 
rientem, który wprowadził w życie to 
wszystko, czego go nauczono w szko!e 
rolniczej. 

Kalkulacja takiego gospodarstwa, sto 
sunek sąsiadów, gminy, sejmiku, przesz- 
łość i przyszłość — oto rzeczy arcycieka 
we i b. ważne. Teoretyków w Polsce ma- 
my, aż za wielu. O wiele ciekawsi i zna 

czniejsi są od nich praktycy. Niech że 
przemówi i praktyka rolna, ale praktyka 
„edukowana”. L 

  

Brzytewka T0L6D0-Brillant 
o wkięsłym sziifie. 

  

wycieczka pszczelarzy 

pow. wil.-trock'ego 
Na zebraniu pszczelarzy Powiatowej 

Sekcji Pszczelarskiej Wil.-Trockiej, w dniu 

18 lipca rb. pszczelarze postanowili urzą 

dzić wycieczkę do pasieki p. Mianowskie 

go Wiłolda w folw. Trokienie, gm. solecz 

nickiej. 

Wycieczka ta odbędzie się w nie- 

dzielę dnia 8 sierpnia br. o ile dopisze 

pogoda. W razie niepogody w fym dniu, 

wycieczka odbędzie się w nasiępną nie- 

dzielę ł. j. 15 sierpnia. Zbiórka w pasie 

ce o godz. 10 rano. 

Sekcja Pszczelarska mając na uwadze 

podniesienie pszczelnictwa do odpowied 

niego poziomu w powiecie prosi o jak 

najliczniejsze przybycie pszczelarzy z ca 

łego powiatu — członków Sekcji jak i 

nieczłonków. 

Dojazdy na wycieczkę na własny 

koszł, autobusami, rowerami, furmankami 

it. p. Z Wilna, autobusem dojechać moż 

na do Rogożyszek. 

Na wycieczce będą również omawia 

ne sprawy zbytu miodu. 

KURIER SPORTOWY 
Uwaga kandydaci i miłośnicy 

pięściarstwa 

W związku z zamknięciem zapisów na I 

kcmplet bokserski dla początkujących i wo 

bec napływu dalszych zgłoszeń Okręgowy 

Oś: odek W. F. — Wilno organizuje II kom 

pet dla początkujących. 

Drugi turnus rozpocznie się dnia 10-g0 

sierpnia 1937 roku. 

Warunki przyjęcia na II kurs: 

1) Przekroczonych 16 lat. 

2) Dobry stan zdrowia (badanie  lekar- 

skie bezpłatnie udziela Poradnia Sportowo 

Lekarska Okręgowego Ośrodka W. F. przy 

ul Wielka Nr. 46). 

3) Podporządkowanie się przepisom obo 

wiązującym w Okręgowym Ośrodku W. F. 

—- Wilno i przestrzeganie wskazań instruk- 

tara. 

4) Zezwolenie rodziców lub opiekunów 

5) Zaprawa i ćwiczenia bezpłatne po up 

rz<dnim opłaceniu legitymacji uprawniającej 

do korzystania z treningów w wysokości 

50 gr. 

6) Kurs rozpoczyna się dnia 10 sierpaia 

1637 r. i odbywać się będzie dwa razy w ty- 

godniu, w godzinach popołudniowych. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 

Okręgowy Ośrodek W. F. — Wilno, ul. Lud 

wisarska Nr. 4, każdego dnia oprócz świął 

od godz. 9 do godz. 15. 

Dopuszczalna ilość zgłoszeń 30 osób. — 

Zamknięcie zapisów dnia 9 sierpnia 1937 r. 

Wobec ograniczonej iłoci miejsc yskazanym 
Е DRR ai A 

jest we własnym interesie wcześniejsze 25: 

  

szanie się. 

EKT T EEA ETE ES 

go odpowiedzialnością za całość apare 
g 
tu. 

Nie sięgając daleko, nawei w takisi Ry 

dze moc jest aparatów teletonicznych na 

ulicach. ram arat telofoniczny nie 

luks: „ale niezbędną poirzebą. 

Zenim jednak coś się zmieni pod ym 

lądem w Wilnie — mamy tymezas 

prośbe do wileńskich wiadz poc: 

telegraficznych, by zechciały przy 

zrobić tak, żebyśmy mogli dzw= 

nić „do aufomaiu" i żeby aułomały ie 

dobrze funkcjonowały. Jeżeli władze lo 

kalne są bezsilne i skrępowane įakim“ 

okėlnikiem, niech będa łaskawa artyku! 

ten przesłać ze swej sirony do Warsza 

wy J. Niesiecki. 

iart 
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Miód jako artykuł spożywczy 
i środek leczniczy 

    ©: jednego z nasz, czytelników. 
psaezelarzy otrzymaliśmy poniższe 

w związku z sezoaam miodobrania, 

aktualne uwagi. 

Jesł rzeczą pewną, iż 80 procent mia 
dów, sprzedawanych na rynkach są nie- 
dojrzałe lub zafałszowane. Większość 
konsumeniów naszych nie potrafi odróż- 

nić miedu dobrego od złego i spożywa 
byle jaką ciecz słodką, kupioną pod mia 
hem miodu. 

Tymezasem tylko miód prawdziwy i 
dojrzały może służyć nie tylko jako po- 
karm lecz również jako lekarstwo. Uży- 
wany może być z dobrym skutkiem w cho 
robach żołądka, kiszek, serca i dróg od- 
dechowych. 

Tylko miód prawdziwy, dojrzały, po 
chodzący z kwiatów, jest pokarmem straw 
nym, nie zosławiającym reszłek, wielce 
pożywnym, wpływającym dodatnio na 
krążenie krwi i przemianę materii. 

Miód jako lekarstwo znany był jesz: 
cze w słarożytności. Rzymianie i Grecy 
uprawiali pszczelnictwo na szeroką skalę 
i wysławiali własności lecznicze miodu w 
pieśniach i poezji. 

Sławny wódz rzymski Juliusz Cezar spo 
żywając uczię biesiadną z Polio Romeliu 
szem z okazji jego setnej rocznicy uro 
dzin, zapyłał, jakich środków używał w 
ciągu swego życia, że dożył w zdrowiu 
i krzepkości umysłu tak diugiego wieku? 
Na to Polio odrzekł: „wewnątrz przez 
miód zewnątrz przez olej”, Codzienne 
spożywanie dobrego, dojrzałego miodu 
przedłuża życie, a kurację, miodową zale 
cają najwybitniejsi lekarze. To co pszczo 
ły noszą z kwiatów do ula nie jest jesz 
cze miodem. Jest to tak zwany nektar 
kwiaiowy — słodka subsłancja wydziela 
na przez miodniki kwiatowe. 

Nekłar świeżo zebrany ma od 30.96 
do 98.76 procent wody. Zawarłość wody 
w miodzie dojrzałym stanowi przeciętnie 
około 18 procent i nie może przekraczać 
powyżej 22 procent. Dojrzałość miodu 
poznaje się za pomocą areomefru Beau- 
me'go lub w sposób prosłszy jak nastę- 
puje: jeżeli przy na!tewaniu wystygnięte- 
go miodu do naczynia utworzy się cho- 
ciaż by najmniejsza wklęsłość — to miód 
napewno jest niedojrzały; miód dojrzały 
przelewany do naczynia tworzy na po- 
wierzchni warstwicową wypukłość, Dopie 
ro w ulu z nekłaru, jako materiału suro- 
wego pszczoły fabrykują miód. Tam nek 
łar ulega procesowi dojrzewania „które 
odbywa się częściowo w organiźmie 
pszczoły przez przenoszenie z komórki 
do komórki i pozbawienia w ten sposób 
zbytku wody, oraz uzupe.lnienie jego 
składu enzymami, wydzielanymi przez 
gruczoły pszczele. 

Pod wpływem tych że enzymów w 
nektarze zawierającym około 25—30 pro 
zent cukru gronowego | trzcinowego 
oprócz dodatku ciał mineralnych i lonych 
olsįkėw or4z wody, przemienia w cukier 
trzzinowy w gronowy i owocowy. 

W ten sposób nakłar kwiałowy zosta 
Je przerobiony na miód dojrzały i zdatny 
do użyfku gdy pszczoły go zasklepią. 

Miód niedojrzały jest rzadki, na po- 
wierzchnię występuje piana, ulega fermen 
tacji i źle krystalizuje się, Na fo konsumen 
ci miodu muszą zwrócić szczególną uwa- 

9ę. 
Miód nabywać należy bezpośrednio 

od pszczelarzy prowadzących pasieki w 
sposób postępowy i nowoczesny lub w 
pewnych firmach. 

W dziennikach często spotykamy ogło   

szenia oferujące miody po niskich ce- 
nach, pochodzące najczęściej od handla 
rzy nic wspólnego nie mających z pszczel 
nictwem, którzy zakupują od gospodarzy 
wiejskich całe gniazda z pszczołami, 
pszczoły zabijają siarką, a zawartość 
gniazda wraz z czerwiem, pyłkiem i wosz 
czyną wsypują do dużych kotłów i wy- 
gotowują. 

Po wysłygnięciu wosk i inne odpadki 
jako lżejsze wypływają na wierzch, a 
miód jako cięższy zostaje na dole. Tak 
zostają wydobywane tanie miody. Przez 
nadmierne ogrzanie miód traci właściwoś 
ci odżywcze i lecznicze, 

Pszczelarze postępowi pracują przy 
miodobraniu zupełnie inaczej, Tam ul 
jest podzielony na dwie części. W jednej 
— gnieździe pszczoły się mnożą, a w 
drugiej — nadstawce, stawianej tylko na 
czas miodobrania, składają tylko miód. 
Gdy miód w nadsławce dojrzeje i pszczo 
ły takowy poszyją, pszczelarz wyjmuje 
ramki, odsklepia nożem pszczelarskim po 
szycie, sławia plastry do miodarki i za 
pomocą wirowania wydobywa miód, któ   

ry nie stracił własności odżywczych i ро- 
zosłał takim jakim był w ulu. 

Konsument płacąc łanio za miód nie 
pewnego pochodzenia otrzymuje pro- 
dukt małowartościowy płacąc drożej niż 
by kupił miodu dobrego po cenie nieco 
wyższej. 

Niech cyfry wymową swą tego dowio 
dą: Przypuszczalnie: Miód dojrzały sprze 
dawano za klg zł 2; niedojrzały zł 1,50. 
Za dobry miód przepłacono zł 0.50. 
Miód niedojrzały zawiera wody przecięt- 
nie 50—60 procent; dojrzały 18—20 pro 
cent. W miodzie niedojrzałym wody jest 
więcej o 40 procent. Za 40 procent wody 
w miodzie niedojrzałym zapłacono zł 
0,60. 

Za miód dobry nibyto przepłacono zł 
0,50. 

Miód niedojrzały koszłuja o zł 0,10 
drożej (0,60—0,50). 

Cyfry mówią same za siebie. 

Julian Merklejn 

Instruktor Pszczelarski 
Rodziny Kolejowej 

Święto pułku strzelców im. Narbutta 
W związku ze świętem pułku strzel- 

zów im. Ludwika Narbutta w dniu 1 bm. 
orzy pomniku bohatera w Dubiczach, od 
były się doroczne uroczystości. Oprócz 
delegacji oficerów pułku w uroczystości 
w Dubiczach udział wzięli członkowie Zw, 
Strzeleckiego, strażacy, samarytanki I leś 

nicy z Radunia, Naczy i Zabłocia oraz 

okoliczna ludność. W przeddzień święta 
na miejscu, gdzie Narbutt poległ śmiercią 
bohatera rozpalono tradycyjne ognisko. 
W dniu uroczystości zebrani w Dubiczach 
wysłuchali nabożeństwa w kościele, po 
czym odbyła się defilada. U stóp pomni- 
ka Narbutta złożono wieniec, 

Koszyki z Wilejki do Holandii 
W Wilejce bawili kupcy z Holandii w 

towarzystwie dyrektora Izby Rzemieślni- 

czej z Wilna, którzy zainteresowali się oś- 

rodkiem koszykarskim w Wilejce i pertrak- 

towali w sprawie stałego dostarczania na 

rynki holenderskie standarowych wyrobów 

kcszykarskich. 

Stosownie do poczynionych zamówień 
pierwszy wagon wyrobów koszykarskich wy- 

słany będzie z Wilejki do Holandii we wrze 
śniu rb. Oczywiście ilość ta nie pokrywa za- 
pctrzebowania Holandii na te towary, wyra- 
żejące się liczbą oko.o 10 wagonów miesię- 
cznie. 

Jeszcze w sprawie szarwarku 
Rozmawiając z wieśniakami na temat 

szarwarku, odnosi się wrażenie, że nikt tych 

spraw nie kontroluje i nikt nie interesuje 

s'ę dostatecznie stosunkiem służby drogowej 

do chłopów i robotników. Tymczasem ros 

ną takie oto kwiatki. 

Turluk Bazyli ze wsi Bockiewicze gm. 

| zdzięciolskiej posiadający 1150 m. kw. zie 

mi i małą chałupinę, mający na utrzymaniu 

żonę i 4 dzieci, otrzymał w czerwcu br: 

„Upomnienie* Nr. 4260, by wpłacił 1,50 zł. 

tytułem nieoddrobionego szarwarku za rok 

ubiegły, procenty od tej sumy i koszta dorę 

czenia upomnienia. Wynika z tego, że właś 

ciciel 1/8 ha ma odrabiać rocznie jeden dzień 

szerwarku, albo wpłacić do gminy 1 zł. 50 

gr, czyli, że właściciel 50 Fa musiałby „od 

robič“ 4.000 dni, względnie wpłacić 6.700 zł. 

samego tylko szarwarku. Niestety skala wy 

miaru szarwarku jest. ustalana dowolnie 

przez radę gminną i jak twierdzą wieśnia 

cy im bogatszy rolnik, tym mniej płaci i wię 

cej zalega. Na dowód tego podano mi naz 

wiska kilku właścicieli majątków. Nie mia 

łem jednak możności sprawdzenia tej relac 

ji Natomiast co do Turluka, to opowiada on, 

że w roku 1935 szarwark odrobił całodzien 

ną pracą i oświadczono mu, że będzie zwol 

niony od szarwarku w ciągu 4 lat. Jednak 

że w roku ubiegłym sołtys znowu wezwał 

go do odrobienia szarwarku i polecił mu po 

   

  

slawić na drodze powiatowej drogowskaz z 
vłasnego materialu. Turluk słup ten posta 

wit Mimo to otrzymał obecnie nakaz egze 

kucyjny. Chłop oczywiście jest rozżalony. 
Pisać podania nie chce i nie umie, pienię 
dzy nie posiada. Jaki będzie rezultat łatwo 

się domyśleć. 
Jeżeli chodzi o stosunek służby drogowej 

do robotników, to bardzo wielu skarży się 
na nietaktowne traktowanie į przeciąžanie 

pracą. Dochodziło do tego, że nawet dobrze 

płatni robotnicy, zatrudniani przy budowie 

drćg państwowych, uciekali do innego po 
wialu, względnie rezygnowali z pracy, zacho 

wując oczywiście jak najgorszą opinię o kul 
turze polskich funkcjonariuszy służby dro« 
gowej. 

AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Z książek pochodzi 
inteligencja narodu. 

4. Sempf. 

WYSYŁKA NA LETNISKA 
Wilno, Jagiellońska 16 

ziel vos 
Nowości, klasyczne, lektura szkolna, 

naukowe i w obcych językach 
Czynna od 12—18. Warunki przystępne 

YYTYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTYTYYYYYYTYTYYYYYTYY 

>   

Pioruny zabiły 3 osoby 
w pow. wilej skim 

30 ub. m. o godz. 17 w Rzeczkach, 
gm. kurzenieckiej, pow. wilejskiego, w 
czasie szalejącej burzy został zabity pioru 
nem we własnym mieszkaniu 65-letni Pa 
weł Zgierski I 25-letni jego syn, Zachar. 
Ponadfo został uszkodzony komin i wy 
padły szyby w jednym oknie. Po upływie 

5 minut piorun uderzył po raz drugi, za 
, bijając 65-letnią Paraskiewę Podbiereską 

i dość poważnie rażąc 21-lefniego Wikto 

ra Zapileja. Podbiereska i Zapilej wracali 
z pola i burza zaskoczyła ich w odległoś 
ci 300 m. od mieszkania. 

Mołodeczno 
— DOTYCHCZAS BIURA SPÓŁDZIEL- 

NI ROLNICZO-HANDLOWEJ „ROLNIK“ 
w Mołodecznie mieściły się w ciasnym 
lokalu przy Urzędzie Skarbowym. Wsku- 
fek rozszerzenia biur Urzędu Skarbowego 
sspół. „Rolnik” musiała szukać innego 
lokalu, przy czem wyłoniła się koncepcja 
zakupienia murowanego domu wraz z 
placem przy ul. Słarościńskiej 11, należą- 
cego do hr. Andrzeja Tyszkiewicza z Za- 
trocza. Jak się dowiadujemy, „Rolnik” 
otrzymał już przyrzeczenie sprzedaży tej 
nieruchomości za niską cenę zł. 10.000. 

— 31 LIPCA R. B. ODBYŁO SIĘ PO- 
SIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE RADY 
MIEJSKIEJ, na którym rozpatrzono spra- 
wozdanie Zarządu Miejskiego z wykona- 

nia budżełu za r. 1936-7. 
Budżet miasta został wykonany w 109 

procentach po stronie dochodów. Nad- 
wyżka wpływów nad preliminarzem wy- 
niosła zł. 7,237. Niemniej jednak w roku 

sprawozdawczym powsłał niedobór zł. 
4.565 wskutek wykonania niezbędnych 
inwestycyj drogowych o 9.441 więcej w 
gołówce ponad zaprojektowany plan ro- 
bėt. 

Budżet zamknięło ogólną sumą zł. 
86.583 po stronie wydatków. Z tego przy- 
pada na szkolnictwo zł. 24.575 

budowę rzeźni miejskiej zł. 30.138 
budowę dróg zł. 12.951 

nie licząc w tym świadczeń w robociźnie 
(szarwark). 

Jak wynika z powyższych cyfr, na po- 
zosłałe działy, jak administracja, zdrowie 
publiczne, opieka społeczna, bezpieczeń 
stwo i t. d. wydano zaledwie zł. 18,919. 

Rada Miejska sprawozdanie zatwier- 
dziła, udzielając Zarządowi absolutorium. 

Ponadto Rada debatowata nad uchwa 
lami zapadlymi na zježdzie miast pol- 
skich w Warszawie w dn. 26/27 kwietnia 
r. b. W konkluzji wypowiedziano się za 
wszystkimi zapadłymi uchwałami w przed 
miocie uporżądkowania finansów miej- 

skich, administracji i zagadnień gospodar 
czych. 

— OFICEROWIE OFIAROWALI BIED 
NEMU WIEŚNIAKOWI KROWĘ. Kilka ty 
godni temu padła jedyna krowa u mało 
rolnego Sylwestra Burega z Krasowszczyz 

ny, w pow. mołodeczańskim. Bury zwró- 
cił się z gorącą prośbą o pomoc do miej 
scowych wojskowych. Ze składek ofice- 
rów została zakupiona krowa i podarowa 
na poszkodowanemu. 

— DNIA 1 P"'. ODBYŁO SIĘ DOROCZ- 

NE WALNE Z-+3RANIE MOLODECZAŃS- 

KrEGO ODDZIAŁU KRESOWEGO ZWIĄZ- 

KU ZIEMIAN, na którym wybrano nowy za- 

rzad z sędzią Stanisła rem Piotrowskim na 
czele oraz omówiono sprawy budżetowe i 

aktualne kwestie rolnicze, 

Na zakończenie wszyscy zebrani członko- 

wie wypowiedzieli się za wzięciem udziału 

w zjeździe organizacji wiejskiej OZN jaki się 

ocbędzie w Wilnie w dmiu 15 sierpnia rb. i 
jako delegaci na ten zjazd zostali wybrani 

hr. Zdzisław Tyszkiewicz i Jan Boharewicz. 

— BÓJKA. Bazyli Romanowicz z Wiel- 
kich Koszewnik, gm. mołodeczańskiej, za- 

meldował policji, że 31 ub. m. powracając z 

Mołodeczna do domu, został pobity na dro- 

dze koło wsi Rajewszczyzna przez Marka   

Wystawa bydła 
w pow. dziśnieńskim 

W dniu 13 września rb. ma być zorga 
nizowana wystawa bydła w Porpliszczu. 
gm. porpliskiej, z inicjatywy OTO'i KR. 
Właściciele, których eksponaty zosłaną 
wyróżnione, otrzymają dyplomy honoro- 
we, 

Dzięki staraniom OTO i KR w Głębo 
kiem sprowadzono w celu poprawienia 
pogłowia trzody chlewnej 12 knurów z 
dóbr Wielkie Soleczniki. Knurki rozdzielo 
no między gospodarzami prowadzącymi 
większe hodowle trzody chlewnej. 

MUZYKI Rutynowany 
NAUCZYCIEL 
udziela lekcyj gry na fortepianie 

— Ceny przystępne — 
ul, Jagiellońska 8 m. 22, g. 4-6 dp. 

Leszczyńskiego, Jana Horonowicza, Jana Su 

szkę i Jana Krzywonosa. Bójka powstała na 

tle zemsty osobistej między Leszczyńskim a 

Horonowiczem. Ponadto Horonowicz zamel- 

dował, że w czasie bójki zginęło mu 43 zł. 

w bilonie, które miał w kieszeni bluzy. Le- 

karz stwierdził ciężkie uszkodzenie ciała. 

Wilejka pow. 
— W TROSCE O ESTETYCZNY WYG- 

LĄD MIASTA zarząd m. Wilejki postanowił 

m. in. unormować sprawę rozklejania afi- 

szów i w tym celu zarząd miejski rozpoczął 

ustawianie na wzór Wilna na rogach ulie 

betonowych słupów. Słupy takie staną w kil- 

ku punktach miasta i wnosić należy, że ra- 

zem z tym zniknie szpecące ulice naklejanie 

afiszów i ogłoszeń na parkanach i ścianach 

dcmėw. 

Słonim 
— Spłonął tartak w Słoninie, W dniu 

31 lipca rano w jednym z tartaków w Słoni- 
mie nad rzeką Szczarą vsybrch* pożar, któ: 

ry w bardzo krótkim czasie objął hale ma- 

szyn i pobliskie składy drzewa. 

Dzięki .sprawnej. akcji miejscowej straży 

pcżarnej udało się pożar zlokalizować. Skła- 

dy drzewa i budynki tartaczne ocalały. Stra- 

ty wynoszą 20 tysięcy złotych. Pożar pow: 

stał w suszarni trocin z przyczyn na razte 

nieustalonych. 

Głębokie 
— TEGOROCZNY ZBIÓR SIANA w 

pow. dz'' *ieńskim, z uwagi na wiosenną 

posuchę,  -st słaby. Koniczyny z powodu 
wymarznięcia pokłosu są marne, nato- 
miast dobrze zapowiadają się zbiory ozi- 
miny. 

      
    

   
  

Ru 

Olkieniki 
— CYGANIE SKRADLI KONIA. W Og- 

rodnikach, gm. olkienickiej, przejeżdżająca 

banda cyganów dokonała kradzieży. Apo- 

lorii Łowczyńskiej ukradła konia wartości 

170 złotych, Annie Palewiczowej uprząż i 

dws koła od wozu, a Marii Žydzialisowej 

uprząż i ubranie. W czasie pościgu cyganie 

porzucili konia w obrębie gminy ejszyskiej, 

semi zaś zbiegli do lasu. Ujęto cygankę Olgę 

Stanikiewiczównę z jedną furą, na której 

znaleziono wszystkie rzeczy skradzione. 

  

Mignon G. Eberhart 
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Próbowałam się przespać, lecz niespokojny, go- 
rączkowy sen nie przyniósł mi żadnego wypoczynku. 
Obudziłam się pod wrażeniem, że ktoś szczęka klu- 
czem w moim zamku. Na wołanie nie odpowiedział 
nikt, ale wydało mi się, że usłyszałam za drzwiami 
szelest ostrożnych kroków. Oczywiście mogło to być 
przywidzenie. W każdym razie odeszła mnie ochota 
do snu. Wzięłam letni prysznice i ubrałam się leniwie, 
irytując się na komplikacje kobiecej garderoby. Fla- 
konik schowałam za stanik. Upalna cisza, brzemienna 
wyczekiwaniem trwała w dalszym ciągu. Sprawdzi- 
łam w kalendarzu, że Lance O'Leary mógł przyje- 
chać dopiero następnego dnia i poczucie bezradności 
wzmogło się we mnie do granie rozpaczy. Zrozumia- 
łam, dlaczego kurczęta uciekają w popłochu za każ- 
dym przepływającym górą cieniem. Widzą tylko cień, 
który może nie pochodzić od jastrzębia, pomimo to 
instynkt każe im się chronić na wszelki wypadek. Ja 
czułam się tak samo. Nieuzasadniony strach nie dawał 
się absolutnie opanować. Wiedziałem, że Piotr Melady 

umarł, i że tego dnia grzebano go po raz drugi. Wie- 
działam, że Ladd był aresztowany. Każdy z nich mógł 
zamorodować Harrigana — jeden z nich musiał go za- 
mordować. Wiedziałam, że murzyn spoczywał już w 
ziemi i nie mógł się wałęsać po korytarzach. Pomimo 
to jednak miałam nieodpartą ochotę nakryć głowę 
i schować się pod łóżko, niczym rozczapierzona ko- 
koszka pod płotem. 

Schodząc nadół około południa, spotkałam się z 
Fannie Bianchi. Była brudna, zmęczona i zgaszona, 
ona zawsze taka zadzierzysta. Odciągna wszy mnie na 
bok szepnęła: 

— Mieliśmy dziś dwie operacje. Doktór Kunce 

operował. Przy drugiej właśnie policzyliśmy gąbki 
i narzędzia i doktór zaszywał ranę, a ja stałam u gło- 
wy pacjenta z maską eterową w ręku, kiedy przyszło 
mi do głowy sprawdzić, czy w szafce nie brakuje któ- 
rego instrumentu. — Przysunęła mi usta do ucha. — 
Kiedy pacjenta zabrali i zaczęli sprzątać salę poszłam 
do szafki i... i przepadł drugi lancet, taki długi, za- 
krzywiony, z ostrzem od środka, bistur. Niech mi pani 
teraz powie, kto go zabrał? 

Na zakręcie schodów znikła gromadka rozgada- 
nych pielęgniarek, gdzieś w korytarzu dzwoniła taca. 

Od fartucha Fannie wiała mdła woń eteru. Nad na- 
mi i pod nami ciemniała klatka schodowa. Było cicho 
i parno. 

— (zy mam powiedzieć doktorowi Kunce'owi? 

Skinęłam głową. W gardle mnie ściskało. Zrozu- 

miałam, czego się obawiałam. 
— Niech mu pani powie. 

gniarki też trzeba ostrzec. 
— Oszaleją — szepnęła Fannie. — I tak są w 

strachu. — Ale trzeba je ostrzec. 
— Policja... Powinni teraz szukać lancela. 
Skinęła głową, ale rzekła ponuro: 

— Ech, pani wie, ile tu kryjówek... Nie znajdą. 
Morderca ani nie umarł, ani nie siedzi w więzieniu. 
Bajki. On tu się uwija po szpitalu. « bo przychodzi 
z miasta -— dodała z pewhym ożywieniem. — Powiem 
pani szczerze, że boję się okropnie... okropnie... okrop- 
nie... 

Poszła do Kunce'a i wróciła czerwona z gniewu. 
— Powiedział, że sama nie wiem, co wygaduję — 

rzekła z pasją. — Powiedział, że musiałam się omylić. 
No, ostrzegę wszystkie koleżanki. Powinne wiedzieć, 

Natychmiast. Pielę- 

  

  

    

że ktoś lata po szpitalu z nożem... — Urwała. — Pani 
wie, że Kunce ma żelazną rękę. Trzyma nas w ryzach. 

Wszędzie musi być porządek. 
Jabym nie wiedziała! 
Dotrzymała słowa j ostrzegła wszysktie  pielę- 

gniarki. Rezultat był taki, że dwie położyły się do 
łóżka przed lunchem z silnym bólem głowy, a reszta 
tak się zdemoralizowała, że wśród pacjentów wybuchły 

skargi na zaniedbanie. 

Doktora Harrigana pochowano przed południem 
i na szpital spadły hordy krewnych z kondolencjami 
do wdowy, ale ich nie przyjęto. Pani Harrigan, okuta- 
na w ciężką żałobę, wzięła udział w pogrzebie pod 
rękę z Weplingiem. Wróciwszy do szpitala, zrzuciła z 
pasją ciężki, długi welon, w którym musiało jej być 
okropnie gorąco, zapaliła papierosa i zażądała piwa. 
Zastanawiano się, dlaczego wróciła do szpitala, kiedy 
mogła wrócić do domu i tylko kazać zmieniać przy” 
chodniej pielęgniarce opatrunki, a raczej bandaże, 
gdyż samo ramię było w gipsie. Mnie się zdawało, iż 
uczyniła to z chytrego wyrachowania, celem wywoła 
nia współczucia u krewnych, od których pomocy za* 
leżały teraz jej widoki na wyłudzenie dla siebie części 
spadku po mężu. 

Piotra Melady'ego pochowano tego samego dnia, 
tylko trochę później. Ironia: losu sprawiła, że kupił 
sobie przyległe miejsca na cmentarzu jednocześnie, 
przed tam laty. Widziałam oczyma wyobraźni 
dwie świeże mogiły, jedną obok drugiej w pośmiert- 
nym sam na sam pod stosami więdnących ra upale 
kwiatów. 5 
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Dziś Dominika W. 
Jutro Rfry P. 

On 

SIERPIEN 

4 
| | Sroda | Zachód słońca — g. 7 m. 15 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 35 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wiinie dnia 3.VIII 1937' r 

fiśnienie — 757 17% 
Temperatura średnia —- 19 

Temperatura najwyższa -|- 22 

Temperatura najniższa -- 15 

„эхгОра@ — 4,9 

34 IWiatr — południowy gz R 
Tendencja barometryczna — bez zmi 
Uwagi — chmurno, przelotne deszcze. 

— przewidywany przebleg pogody 

według PIM-a do wieczora dnia 4 bm.: 

Po chmurnym i mglistym ranku w cią 

gu dnia na ogół dość pogodnie, jednak 
w dalszym ciągu skłonność do burz i prze 
lotnych deszczów. 

Nocą chłodno, dniem temperatura do 

25 st. 
Słabe wiatry z kierunków północnych. 

* 

WILEŃSKA 
DYŻURY NOCNE APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Sapożnikowa — Zawalna 41; Rodowicza — 

Ostrobramska 4; Augustowskiego — Mickie- 

wieza 10; Narbutta — Św. Jańska 2; Zasław- 

skiego — Nowogródzka 89. 

Ponadto stale dyurują apteki: Paka — 

Antokolska 42; Szantyra — Legionów 10 i 

Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
W WILNIE 

Pierwszorzędny. — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
EAN TEST TTK TOKS IEEE, 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przys 
Telefony w pokojach. Winda Ee 

  

  

   

  

  

      

URZĘDOWA. 
— W dniu 2 bm. stanowisko naczel- 

nika Wydziału Samorządowego w Wileń 
skim Urzędzie Wojewódzkim objął p. Ro 
muald Tejszerski, dotychczasowy naczel- 
nik, Wydziału Samorządowego Lwowskie 
go Urzędu Wojewódzkiego. 

Z POCZTY. 
— Z dalem 31 sierpnia rb. poczta zwija 

pośrednictwo pocztowe telekomunik: acyjne 
„zai 2, pow. wołożyńskiego, wojew. 
newogródzkiego, a na jego miejsce uruchomi 
1 dniem 1 września rb. agencję 3-go stop- 
nie Juraciszki 1. 

Nazwę agencji p.-t. Juraciszki 1 zmienia 
się na Juraciszki 2. 

i 

. Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 
-—- Powrót „Orląt « Grandzicz koło 

Grodna. Dnia 30 ub m. Orlęta Z. S. — chlo- 
pcy wybrani — wrócili z 3-tygodniowego о- 
bezu P. W. w Grandziczach. 

Należy nadmienić, że hufiec wileński, li- 
czący 52 chłopców, był wyróżniony w róż- 
rych sprawnościach wyszkoleniowych. Dwaj 
ttłopcy wileńscy, Tymus i Kiewlicz, zdobyli 
w obozie 3 dyplomy za dobre pływanie. 

ё Uczestnicy obozu są przyszłymi przodow= 
Nnikami - poddrużynowymi w poszczególnych 
hufcach na obszarze Wilma. 

— Obóz wędrowny „Orląt*. 30 lipca rb 
powrócił do Wilna obóz wędrowny Orląt Z. 
5 1 pow. grodzkiego pod kierunkiem komen 
danta hufca sekc. Miecz. Jagusińskiego. 

Chłopcy w wieku lat 14 odbyli marsz na 

trasie 90 km. w ciągu 7 dni. Wybrana pięk- 

na trasa do Puszczy Rudnicikej będzie za- 

chętą do dalszych wycieczek  krajoznaw- 

czych. Podczas pobytu w Puszczy Rudnickiej 

obóz zwiedził dom myśliwski Pana Prezy- 

denta R. P. , smolarnię i terpentyniarnię, 
eraz odbył przejażdżkę na tratwach na rze- 

ce Naroczance. 
Pierwszą noc spędził hufiec w maj Brzo- 

zówka, w pobliżu Jaszun, gdzie odbywał 3- 

dniowe ćwiczenia. Następnie powędrował na 

Rudniki do wsi Wieczoryszki. W Tatarysz- 

kach rozegrał z miejscową młodzieżą wiej- 

ską mecz towarzyski w piłkę nożną. W osa- 

dzie Zielonka, odległej o 24 km od Wilna, 

przy podniesionej fladze, płk. Siedlecki wy- 

głosił chłopcom pogadankę o tym, jakie zna 

czenie ma hartowanie dzisiejszej młodzieży 

do niewygód obozowych oraz przerabianie 

gier polowych. Prelegent następnie zaprosił 

cały hufiec do siebie na obiad. 

ROZNE 

— Komunalna Kasa Oszczędności m. Wil 

na, ul. Ad. Micikewicza 11, podaje do wia- 

domości P. T. klienteli, że zgodnie z Rozpo- 

rządzeniem Ministra Skarbu z dnia 25-go 
czerwca 1937 r. o najwyższych granicach od 

setek od wkładów i innych lokat pienięż 

nych w Komumalnych Kasach Oszczędności 

i Spółdzielniach (Dz. Ust. Nr. 50 z dnia 7-go 

lipca 1937 r., poz. 387), z dniem 1-go sierp- 

nia 1937 r. zostają wprowadzone nowe оф 

n*żone stawki procentowe od wkładów i lo- 

kat, które wynoszą: 

1. Od wkładów na książeczki oszczędnoś- 

ciowe w złotych obiegowych: 

płatnych na każde żądanie bez wypowie- 

dzenia sumy — 4/0; 

płatnych za wypowiedzeniem 3-miesięcz- 

cznym — 4*/40/0; 
płatnych za wypowiedzeniem 6-miesięcz- 

nym — 50/0; 

od książeczek premiowanych — 3*/20/0. 

2. Od wkładów w złotych w złocie: 

płatnych za wpowiedzeniem 3-miesięcz- 

nym — 34/20/03 

płatnych za wypowiedzeniem 6-miesięcz- 

nym 4*/0; 

3. Od wkładów czekowych — 2'/s'/e. 

Odsetki dolicza kasa 2 razy do roku w 

driach 30 czerwca i 31 grudnia. Jednoczeš- 

nie zawiadamia się P. T. Klientelę, že 01 

wkładów już istniejących nowe stawki pro- 

centowe obowiązują: 

od wkładów na każde żądanie od 1 sier- 

pnia 1937 r.; 

od wkładów za wypowiedzeniem 3-mie- 

sięcznym od 1 listopada 1937 T.; 

*od wkładów za wypowiedzeniem 6-mie- 

sięcznym od 1 lutego 1938 r. 

NOWOGRÓDZKA 

—_ Owoce za bezcen. Na onegdaj- 

szym targu dostarczono tak dużo owo- 

ców, że miarki o pojemności 2—3 kg ja 

błek sprzedawano za 5—10 gr. 

Nadmienić należy, że w Nowogródku 

nie ma: suszarni owoców. 

— Dobrze. P. Izraelił, właściciel b. 

pałacyku Radziwiłowskiego otrzymał od 

Zarządu Miejskiego polecenie usunięcia 

narożnej przybudówki, w której od lat 

już kilkudziesięciu mieściły się dwie jatki 

mięsne. Część przybudówki już została 

usunięła. Jednocześnie wybiło nowe 

drzwi do piwnicy i ułożono schody na 

parłer. Mają tam być sklepy. 
Bezsprzecznie, perspektywa gmachu I 

rynku zmieni się na lepsze. 

LIDZKA 

— Z OZN w Lidzie. Jak dowiadujemy 
się prezesem organizacji Miejskiej OZN 
w Lidzie został mianowany p. Michał 
Borkowski, zaś organizacji wiejskiej p. 
kpt. Kuzian. 

Biuro mieści się przy ul. Piłsudskiego 
5, tel. 86 i tymczasowo jest czynne we 
włorki i środy od godz. 17—19 i soboty 
od godz. 16—18. 

— Nowa szosa. Budowę nowej drogi 
na linii Iwie—Juraciszki pow. lidzkiego, 
długości około 16 km — kontynuują za 
rządy gmin w Iwiu I Juraciszkach. 

Droga ła otrzyma twardą nawierzchnię 
Koszt budowy szosy obliczony jest na 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Nadzór nad wykonaniem robót spra- 
wuje wójt gminy Iwie p. St. Miksza. 

— Terminy targów i jarmarków w pow. 
lidzkim. Władze administracyjne ustaliły 

następujące terminy targów i jarmarków 
w powiecie i w mieście Lidzie. 

Pow. lidzki: targi zwykłe m. Bielica, 
Bieniakonie, Raduń — co środę. 

M. Ejszyszki i m. Lipniszki co czwartek 
targi zwykłe. M. Lipniszki — jarmarki do   roczne: 6 stycznia, 5 marca, 16 marca, 

Poskromić łobuzeskie „żarty” na kolei 
Zator kamienny długości... 1'/ kilometra 

Osiainio kronika coraz częściej notu 
je „wypadki układania kamien! na forach 
kolejowych przez nieletnich „żartowni: 
słów”, nie zdających sobie sprawy 2 fe- 
go, jakimi taki żart może grozić konsek 
wencjami. 5 

Onegdaj pociąg motorowy, zdążają 
cy z Wlina do Jaszun, najechał na 8 kilo 

marza od Wilna na załor, ułożony na 
szynach x 40 kamieni przez 14 ietnich 
chłopców. Dopiero po usunięciu zatoru 

mógł pociąg ruszyć w słalszą drogę. 
Obecnie donoszą nam © nowym 'ak 

tie; Na torze kolejowym Poruhanak —: 

Czarny Bór, na przesirzeni półtora km. 
nieznani „żarfownisie”* ułożyli na szynach, 
w regularnych odstępach jeden od dru 
giego, dość duże kamienie. Pociąg za- 
czął „skakać” po kamieniach, wreszcie 
Jednak musiał sę zafrzymać. Kondukfor 
zszedł z pociągu I Idąc na przodzie usu 

| wał z toru kamienie, pociąg zaś pełzł za 
| nim żółwim krokiem. 

| Władze powin.ty słanowczo tępić fe- 
| go rodzaju wybryki, które w konsekwen 

| cji mogą spowodować bardzo łaiwo nie 
| szczęście.   

„KURYEYK WILEŃSKI" 4. VIII. 1937 

448 tys. otzymało Wilno 
na prowadzen.e robót wodociągowe” 

kanalizacyjnych 
Do Wilna nadeszła wiadomość, że 

miastu przyznana została dodatkowa 
pożyczka w wysokości 448.000 zło- 
tych. Pieniądze te przyznane zostały 
na roboty wodociągowo-kanalizacyj- 
ne. 

W związku z uzyskaniem dodatko 

Studenci angielscy 
W dniu 3 bm. pociągiem rannym | 

przybyła do Wilna wycieczka słudentów | 
angielskich, składająca się z 8 osób, w 
tym 5 studentek i 3 studentów, człon- 
ków świałowego związku studentów CIE. 

Gości angielskich podejmował śniada 
niem w Wilnie Oddział Wileński PAZZM 
„Liga”, po czym cała wycieczka udała 
się do Ignalina, aby wziąć udział w spły | 

wego kredytu sieć prowadzonych o- 
becnie robót wodociągowo-kanaliza 
cyjnych będzie b. znacznie rozszerzo- 
na. Wezoraj na posiedzeniu Zarządu 
miasta opracowany ostał szczegółowy 

plan robót 

я A 

w Wileńszczyźnie 
wie kajakowym z Ignalina do Wilna, zor 
ganizowanym przez Wileńskie T-wo Wioś 

larskie. 
Do Wilna przybędą prawdopodobnie 

w dniu 9 bm. w godzinach popołudnio- 
wych. W dniu następnym, ł. j. 10 bm 
słudenci angielscy zwiedzą jeziora troc 
kie oraz miasto Wilno, a w dniu 11 bm. 
odjadą do Warszawy. 

i 

Fundamenty gmachu szpitala Żydowskiego 
zachwiane? 

Gmach szpitala żydowskiego przy uli | 
cy Zawalnej nałeży do rzędu najstarszych 
budowli Wilna. Wzniesiony został na fo 
sie fortecznej. Głęboki rów zasypany zo 
stał śmieciami oraz różnymi odpadkami. 
Na takim io podłożu wybudowano obec 

ny szpital. 
Komisja, która ostainio przeprowadzi 

ła lustrację techniczną gmachu, stwierdzi 
ła, że fundamenty są bardzo poważnie | 
naruszone. W związku z fym nasunęła się ' 

konieczność przystąpienia do niezwłocz 
nego wzmocnienia fundamentów. W prze 
ciwnym razie mogłaby się wydarzyć ka 
a: budowlana o nieobliczalnych skut 
ach. 

Sprawa fa była poruszona na wczoraj 
szym posiedzeniu Zarządu miasta. Posta 
nowione niezwłocznie przystąpić do 
wzmacniana fundamentów. Na prowadze 
nie robót ogłoszony przetarg. 

Strajk w cegielniach Purty i Uciechowskiego 
W cegielniach Purty | Uciechowskie- 

go wybuchł strajk roboiników. Właścicie ! 
le cegielń zalegają roboinikom z wypła | 
tą należności. Ponieważ starania pracow 

ników o regularne płacenie zarobków nie 

odniosły skutku, robotnicy postanowili za 
strajkować aż do czasu uzdrowienia pa 
nujących stosunków. 

Cegielnie te zairudniają ponad 100 
robotników. 2 

Obawa zawleczenia do Wilna wšcieklizny 
W związku z licznymi wypadkami wście 

klizny, zanotowanymi na terenie powiatu 

wileńsko-troekiego, władze kolejowe wydały 

zarządzenie zabraniające przewożenia psów 

w pociągach. Wyjątek stanowią psy policyj 
ne, myśliwskie i psy ebsługujące inwalidów. 

Jednocześnie władze policyjne poleciły 

funkcjonariuszom P. P. przeprowadzenie na 

rogatkach kontroli, by psy nie przyprowa- 

dzano z terenu powiatu vił.-tnockiego do 

Wilna. 

W eałym pow. wileńsko-trockim prowadzo 

ne jest tępienie psów podejrzanyck o wściek 

liznę, 

25 kwiełnia, 15 sierpnia I 8 października. 
M. Iwle — targi zwykłe co środę — 

jarmarki doroczne: 2 słycznia, 2 czerwca, 
29 czerwca, 29 września, 1 listopada I-1 

grudnia. 
M. Werenów — largi zwykłe co wto 

rek — jarmarki doroczne — 10 lutego, 

10 kwietnia, 10 czerwca, 10 sierpnia, 10 

października i 10 grudnia, 

M. Lida — targi zwykłe co poniedzła 

tek. 
— Nowy wójł w iwiu. Nowomianowa 

ny wójł gminy iwiejskiej p. Stanisław Mik 
sza, objął urzędowanie. 

Dotychczasowy wójł p. S. Przezdomski 

zwolnił się z zajmowanego słanowiska, 
na własne żądanie. 

— Zbiórka na FON. W wyniku przepro- 
wadzonej na terenie gminy lidzkiej zbiórki 
na FON uzbierano gotówką zł. 1294 gr. 92, 
żyta 6024 kg, owsa 2862 kg i jęczmienia 

37 kg. 

Omal nie pożar w śródmieściu Lidy. 

W dniu 2 bm. o godz. 11 przechodzący 
ulicą 3 Maja w Lidzie, sł. posterunkowy 

Józef Grudziński, zauważył wydobywają 

ce się kłęby dymu, z pracowni słolarskiej 

Władysława Ługina przy ul. 3 Maja Nr. 
12, 

Paliły sę wióry. Ogień zagrażał dalsze 
mu rozszerzeniu się. 

Policjant zawezwał telefonicznie siraż 
ogniową i do przybycia jej ogień stłumił 
w zarodku wraz z instruktorem pożarnici 

wa M. Ciesielskim. 
Przyczyna wybuchu pożaru — nie- 

osirożne obchodzenie się z ogniem przez 
W. Ługina, którego pociągnięto do odpo 
wiedzialności karnej. 

— BÓJKA. F. Nienariowicz, mieszka- 
niec wsi Koweryki, gm. żyrmuńskiej w cza 
sle pracy przy melioracji rzeki Buklinki, 
na tle nieporozumień osobistych — pobił 
Michała Białockiego, mieszkańca tejże 
wsi — zadając mu ciężkie uszkodzenie 
clała. 

— Awantura w Ejszyszkach. W miaste- 
czku Ejszyszkach, pow. lidzkiego — Jan 

Jachowicz i Jarosław Jarmoliński — wywo- 
łali awanturę zakłócającą spokój publiczny, 

oraz znieważyli słownie interweniuianych 
posterunkowych. = ? 

Ё 

BARANOWICKA 

— Zmiana adresu oddziału „Ku- 
riera Wileńskiego w Baranowiczach 
Powiadamianzy 5z. Prenumeratorów 

i Czytelników, że oddział naszej Re- 
dakcji w Baranowiczach będzie teraz 
mieścił się przy ul. Mickiewicza Nr. 1 
(róg Szeptyckiego). 

Godziny przyjęć od 9.do 3 co dzień   oprócz niedziel i świąt. 

List da Redakch 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W ostatniej „Kołumnie Literackiej" za- 

miešcilom — nie pierwszy i nie ostatni — fe 

lieton z cyklu teatralnego, nawiązując mar- 

ginesowo tylko do pasjonującej niektórych 

dziennikarzy sprawy engagement p. Jasińs- 

kiej-Detkowskiej. Felieton ten został zrozu- 
miany przez kol. A. Mikułkę, jako pośrednia 

— w pewnym sensie — wypowiedź władz te 

atralnych, do których zechciał zaliczyć i mo 

ją osobę. Przyznam, że chętniejbym udzielił 

kol. Mikułee wyjaśnień prywatnych, skoro 

jednak rzecz znałazła się w druku, poczytu- 

ję za swój obowiązek oświadczyć, że do 

władz tych w żadnym stopniu nie należę, a 

w szczególności kierownikiem literackim te- 

atru nie jestem i nie Lyłem. Teatr wileński, 

jak każda szanująca się instylucja tego ro- 

dzaju, miał w chwili odejścia faktycznego 

kierownika literackiego, p. T. Łopalewskie- 

go (na wiosnęj repertuar do końca sezonu 

zasadniczo ustalony. Wiadomo jest jednak, 

że do teatru napływają ciągle nowe sztuki, 

które ktoś musi przeczytać. Do tej właśnie 

rol! — dorywczej, tymczasowej i bez jakie- 

gckolwiek momentu decyzji oraz odpowie= 

dzialności — zaprosił mię dyr. Szpakiewicez. 

Wiadomo jest również, że jedyną formą przy 

jęcia na się jakiejkolwiek odpowiedzialności 

jest ogłoszenie nazwiska drogą afisza, prasy, 

czy też innej jakiejś enencjacji oficjalnej. 

Aktu tego rodzaju, jak wiadomo nie było, to 

teł tytuł „kierownika literackiego", jakim 

darzono mię niekiedy w rozmowach zaliczyć 

można do akich samych przerostów polskiej 

tytułomanii, jak „pani kondukiorowa wąsko 

terowa”, jak „pan doktór* w stosunku do 

studenta medycyny, jak wreszcie tytuł „re- 

daktor”, który jak wiadomo wnosi sporo za 

mętu w nasze stosunki zawodowe. 

Konkludując stwierdzam, że apel „nie an 

gożujcie* jest o tyle źle zaadresowany, że je 

śli chodzi o mnie, mogę tu mniej jeszcze niż 

inni, obdarzeni większym temperamentem 

dzennikarze i prywatni znajomi dyr. Szpa- 

kicwicza. 

W kilku jeszcze słowach chcę zareagować 

na nieprzyzwoity w tonie, pełen osobistych 

inwektyw oraz insynuacyj wypad p. W. Lau 

dyna w „Słowie”. Wypad, który potwierdził 

z naddatkiem moje pesymistyczne przewidy 

wania, wyrażone w inkryminowanym felieto 

nie. Ponieważ nie uważam za właściwe u- 

czyć starych dziennikarzy etyki i dobrych 0- 

pyczajów.: zawodowych drogą koresponden- 

cyjną. przeto skierowuję sprawę do Sądu 

Dz'ennikarskiego. 

Proszę przyjąć wyrazy... 

Józef Maśliński,   
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RADIO 
ŚRODA, dnia 4 sierpnia 1937 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,18 Gimnastyka. 
6,38 Muzyka. 7,00 Dziennik poranny. 7,10 
Muzyka. 8,00 Przerwa. 11,57 ygnał czasu. 

12,03 Dziennik południowy. 12,15 Chwilka 
litewska. 12,25 Koncert Łódzkiej Orkiestry 
Salonowej. 13,00 Muzyka operowa. 14,05 
Przerwa. 15,00 Wesoli soliści. 15,10 Życie 
kulturalne. 15,15 „Na okręcie* d. c. noweli! 
Scmerset Maughama. 15,25 Piosenki z fil- 
mów.. 15,45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 
O literackiej szycł<' — szkie Gustawa Mor- 
cinka. 16,15 Koncert solistów. 16,45 6 sierp- 

nia 1914 roku - odczyt. 17,00 Koncert roz- 

rywkowy. 17,50 Każdy moż. być elektrote- 

cbniikem w swoim domu pogadanka. 

18,00 Chwila Biura Studiów. 18,10 Słynni 

piosenkarze. 16,30 Amerykanka w życiu ro- 

dzinnym i społecznym — pogadanka Rudol- 

fa Tarczyńskiego. 16,40 Program na czwar- 

tek. 18.45 Wileńskie wiadomości sportowe. 

18,50 Pogadanka. 19,00 Foncert orkiestry 

wojskowej. 19,40 Pogadanka muzyczna — 

wygł. Michał Józefowicz. 19.50 Wiadomośc” 

sportowe. 20,00 Czterech i piosenka. 20.45 

Dziennik wieczorny. 20,55 Pogadanka. 21.00 

Koncert chopinowski w wyk maniu Franci- 

szka Łukaszewicza. 71, Kapral Szczapa 

22.00 Muzyka taneczna. 22,50 Ostatnie wia- 

domości. 23.00 Tańczymy. Około 23,10 w 

przerwie muzyki tanecznej „Fraszki na do- 

branoc“. 

Wiadomości rad owe 
POSIEDZENIE PODKOMISJI RADIOWEJ 

KOMITETU DO SPRAW KULTURY WSI. 

Pod przewodnictwem gospodarza wiej- 

skiego p. Szczepana Ciekota w sali konfe- 

rencyjnej Ministerstwa Rolnietwa i Reform 

Rolnych odbyło się w dniu 29 lipca rb. po- 

siedzenie Podkomisji Radiowej Komitetu do 

Spraw Kuftury Wsi. W zebraniu udział wzię- 

li przedstawiciele Min. R. i R. R., organiza- 

cy; rolniczych, gospodarczych i społecznych, 

Pelskiego Radia, Społecznego Komitetu Ra- 

dicfonizacji Kraju i innych. 

Wygłoszono szereg referatów. przy czym 

inż. Krzyżanowski omówił całokształt pro- 

gramu rolniczego Polskiego Radia, p. Giękot 

przedstawił postulaty radiosłuchaczy wiejs- 

kich w sprawach prograrsowych, £ red. De- 

linikajtis, wiceprezes Społecznego Iomitetu 

Rzdiofonizacji Kraju omówił dział:.lność Ko- 

miietu i formy współpracy z Podkomisją Ra- 

dicwą Komitetu do Spraw Kultury Wsi. W 

ożj wionej dyskusji zabierali głos liczni przed 

stawiciele ludności wiejskiej, organizacyj 

rolniczych. Uwagi ich i postulaty sformńło- 

v'sno we wnioskach, które będą przedstawia 

ne Komitetowi do Spraw Kultury Wsi, 

Na zakończenie ustalono stałą delegaturę 

do Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kra 

ju Na delegata powołano insp. Runezyć- 

skiego. 

  

SĄ 

„CZTERECH i PIOSENKA* z 

lekki koncert radiowy. 

Piosenki sentymentalne, romantyczne i 

groteskowe złożą się na program jekkiego 

kcncertu, jaki nada Rozgłośnia Lwowska 

dria 4 sierpnia rb. o godz. 20,00. Wykonaw- 

cami będą: Cz. Helski, A. Fieischer, J. Bie- 

lawski i Lipczyński. Konferansjerkę popre- 

wadzi znany słuchaczom Feliks Zandler. 

„KAŻDY MOŻE BYĆ ELEKTROTECHNI- 

KIEM W SWOIM DOMU* 

pogadanka radi 'wa. 

Inż. Antoni Stachowicz wygłosi przed mi- 

krofonem pogadankę p. t. „Każdy może być 

elcktrotechnikiem w swoim domu". Po wy- 

stechaniu tej pogadanki będziemy już wie- 

dzieli co robić, gdy nagle zgaśnie światło. 

Nie będziemy już więcej skręcali sznurów 

teiefonicznych w dziwne esy floresy. Przesta 

niemy być bezradni wobec „spalonych kor- 

ków” i zniszezonych bezpieczników. Nie do 

puścimy do pożaru, z powodu królkiego spię 

cia. Oto korzyści jakie obiecuje nam ta po- 

gadanka, wygłoszona ona zostanie dnia 4-g0 

  

sierpnia o godzimie 17.50. г 

TEATR i MUZYK 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO - BERNARDYŃSKIM. - 

— Dzisiaj w środę i jutro W czwartek 

wieczorem o godz. 8 m. 15 na przedsiawie- 

riach po cenach zmiżonych, dałsze powtó- 

rzenie cieszącej się wyjątkowym powodze- 

niem, doskonałej współczesnej polskiej ko- 

medii Romana Niewiarowicza „GDZIE DIA- 

KEŁ NIE MOŻE..." w świetnym wykonaniu 

premierowej obsady pp.: Drohocka, Górska, 

Szpakiewiczowa, Wiedeńska, Czapliński, Sie 

zieniewski zewski, Surowa i Szezawiński 

w reżyserii Kazimierza Koreckego. 

W przygotowaniu mowa premiera se 

zonu, niegrana w Wilnie przez długi szereg 

ła:, znakomita komedia Włodzimierza Pe- 

„LEKKOMYSLNA SIOSTRA“. 

  

rzyńskiego 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś grana będzie po raz 4-ly obfitu- 

jąca w piękne melodie klasyczna operetka 

J. Straussa „NOC W WEN I', która zys- 

tała ogólne uznanie prasy i publiczności. 

W rolach głównych wystąpią: M. Nocho- 

wiczówna, Z. Kalinowska, B. Folański, K. 

Wyrwiez-Wichrowski i inni. 

Zespół baletowy pod kierownictwem J 

Ciesielskiego wykona tarantelę i efeklowny 

  

taniec gołębi. 

Artystycznej całości dopełnia świetna ww 

sława utworu. 

— Jedną z najbliższych operetck J. Of- 

fenbacha „PERICOLA* przygątowuje zes- 

pół artystyczny Teatru „Lutnia“ pod reży- 

serią Mieczyslawa Dowmuata,



„KURJER WILENSKI“ 4. VIII. 1937 

likwidacji mienia opuszczonego 
Reaplakaiewan: zostało obwieszczenie 

Wojewesy Wiłeńskiego o likwidacji mienia 

oruszezęnege treści następującej: 

Na podstawie art. 2 usławy z dnia 2 
ipca 4937 r. o likwidacji mienia opusz- 
czonego (Dz. U. R. P. Nr 52 poz. 405) z 
dnia £4 lipca 1937 r. podaję do powszech 
nej władomości treść przepisów, zawat- 
tych w art 1, art. 3 ust. (1), art. 5, art. 6 
ust. (1); art. 9 ust. (1), ust. (2), ust. (3 i 
ust. (4), art. 14 ust. (1), art. 15 ust. (1) 
1 ust. (2), art. 16 ust. [1j i ust. (2), art. M 
ust. (1) oraz ari. 30 wymienionej ustawy: 

AES. 
(1) Zmajdujące się na obszarach mocy 

oŁowiązującej kodeksu cywilnego Królest- 

wa Polskiego z 1825 r. oraz tomu X Zwodu 

praw mienie osób: 

a) nieobecnych, których nieobecność w 

rezumienin art, 36 i nast. kodeksu cywilne- 

go Królestwa Polskiego z 1825 r. rozpoczęła 

się przed dniem 1 stycznia 1922 r., chociaż. 

by osoby ie został, uznane przez sąd za za- 

ginione i chociażby ich mieniem zarządzał 

kurator przez sąd wyznaczony, 

b) zmarłych i uznanych za zmarłe, któ- 

rych mienie nic znajduje się w posiadaniu 

alko użytkowaniu choćby faktycznym spad- 

kchierców lub ich prawnych następców, je- 

żeli Śmierć, ustalona aktem zejścia, bądź 0- 

rzeczeniem sądowym, nastąpiła przed dniem 

1 slycznia 1922 r., a co do osób wymienio- 

nych w pkt, a) — także po tej dacie — 

ulega likwidacji stosowaie do przepisów 

ustawy niniejszej. 

(2) Mienie, wymienione w ust. (1), w dal- 

szych przepisach ustawy zwane będzie mie- 

niem opuszczonym. 

Art 3. 

(1) Każdy, kto posiadz mienie opuszczo- 

ne lub zarządza takim mieniem, obowiąza- 

ny jest zgłosić szczegółowe dane, dotyczące 

tego mienia, zarządowi gminy, na której ob- 

szerze znajduje się mienie. Zgłoszenia nale- 

ży dokoBać najpóźniej przed upływem trzech 

miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, przewi- 

dzianego w artykule poprzedzającym. 

    

Art, 5. 

(1) Od dnia wejścia w życie ustawy ni- 

niejszej osoby, posiadające mienie opuszczo- 

ne lub nim zarządzające, nie mogą bez zez- 

wolenia sądu dokonywać czynności, prze- 

kraczających zwykły zarząd, chociażby z in- 

nego tytułu były uprawnione do wykonywa- 

nia takich czynności; nie mogą być również 

ujawnione w wykazach hipoteczych czynno- 

4:i uprzednio zawarte, chyba, że czynności 

te nie przekraczają zwykłego zarządu lub 

żestały dokonane za zezwoleniem sądu, albo 

że sąd zezwoli na ich ujawnienie. 

(2) Z tym dniem nadzór nad mieniem о- 

puszczonym, którym nie zarządza kurator 

ani opiekun, obejmują wojewódzkie władze 

administracji ogólnej. 

Art. 6. 

'(1) Po zbadaniu danych, przedstawionych 

frzez kuratorów, opiekunów, zarządy gmin 

ub inne władze i osoby, i po przeprowa- 

dzeniu w razie potrzeby odpowiednich do- 

chodzeń, wojewódzka władza administracji 

pgólnej przekaże zebrane dane właściwemu 

jądowi okręgowemu, w którego okręgu znaj 

duje się mienie opuszczone, z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania likwidacyjnego. 

Apt. 9. 

(1) O wszczęciu postępowania likwida- 

cyjnego sąd zawiadomi wojewódzką władzę 

administracji ogólnej, która poda to posta- 

nowienic sądu do publicznej wiadomości 

pizez ogłoszenie w Dzienniku Wojewódzkim 

©raz w czasopiśmie poczytnym w danej 

miejscowości. 

(2) Penadto wojewódzka władza admi- 

nistracji ogólnej zarządzi niezwłocznie ogło- 

szenie postanowienia o wszczęciu postępowa 

nia likwidacyjnego w sposób przyjęty zwy- 

czajem miejscowym w gminie, na której ob- 

szarze znajduje się mienie podlegające lik- 

widacji. 

(3) Jeżeli w skład mienia opuszczonego 

ERTES TIK TTT WCWNCSZFERNREB 

Wystawa Radiowa 
na terenie Ogrodu 
po-Bernardvūsklego 
We wrześniu odbędzie się w Wil- 

nie Wszecshpolska Wystawa Radio- 
wa. Wystawę organizuje specjlny Ko 
mitet. aomiiet ten zwrócił się do Ma 
gistrału z prośbą o udzielenie na cele 
wystawy wszystkich budy-:kow i pa 
wiionów miejskich, pozostałych po 
1 Targach Północnych w ogrodzie 
po-Bernardyńskim, Zarząd miasta po 
dsnie komitetu załatwił pozytywnie. 

Jak słychać zainteresowanie wys 
tawą jest b. duże. 

  

wchodzą budynki mieszkalne, jeden egzem- 

plerz ogłoszenia winien być umieszczony na 

tych budynkach. 

(4) Ogłoszenia winny zawierać wezwanie 

osób, roszczących sobie prawa do mienia 

ojiszczonego oraz wierzycieli, by zgłosili 

swe roszczenia należycie uzasadnione do są- 

d: okręgowego w terminie 6-miesięcznym 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Wojewódz- 

kim. W ogłoszeniach należy zaznaczyć, że 

jeżełi nieobecny, którego mienie ma być zli- 

kwidowane, nie zgłosi się w terminie wska- 

zenym w ogłoszeniu, może nastąpić uznanie 

go za zmarłego. 

  

Art. 14. 

(1) Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka 

bądź umorzenie po.tępowania likwidacy jne- 

go, bądź przeniesienie własności mienia 0- 

ptuszczonego na Skarb Państwa lub związek 

samorządowy. 

Art. 

(1) Jeżeli do mienia opuszczonego zgło- 

siły roszczenia osoby, które byłyby spadko- 

biercami w razie śmierci nieobecnego, lub 

jeźcli sąd ustalił, ż. mienie opuszczone znaj 

15. 

  

    

dvje się w posiadaniu alko użytkowaniu 

choćby faktycznym takich osób, a w obu 

tych przypadkach zachodzą określone w art. 

  

46 i nast. kodeksu cywilnego Królestwa Pol- 

skiego z 1825 r. warunki uznania nieobecne- 

go za zmarłego, sąd wyda Fez dokonywania 

ogloszenia postanowienia o uznaniu nieobe- 

cnego za zmarłego i przyzna mienie opu- 

  

czone spadkobiercom. 

(2) Jeżeli w wypadkach, określonych w us 

tępie poprzednim. brakwarunków uznania 

nieobecnego za zmarłego sąd przyzna po- 

si: danie i użylkowanie mien'a opuszczonego 

oscbom, które byłyby spadkobiercami nieo- 

becrfego, gdyby zmarł on w dniu ogłoszenia 

o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w 

Dzienniku Wojewódzkim (art. 9). Gdyby dla 

tego mienia opuszczonego był ustanowiony 

uprawomocnienia się poslanowienia o przyz 

naniu posiadania i użytkowania mienia ©- 

ризхехопево, 

Art. 16, 

(1) Orzekając przeniesienie własności, sąd 
brzeknie równocześnie o wysokości wierzy- 

telności, jakie mają być zaspokojone z tego 

mienia, 

(2) Wierzyciele, którzy nie zgłosili swych 

wierzytelności przed wydaniem orzeczenia 

o przeniesieniu własności lub zgłosili je do- 

piero po upływie terminu, przewidzianego w 

art 9, i nie usprawiedliwili spóźnienia, a 

których wierzytelności nie były zabezpieczo 

ne hipotecznie, ani też nie były znane 0s0- 

bie, na której rzecz nastąpiło przeniesienie 

własności nie mogą dochodzić swych rosz- 

czeń przeciwko Skarbowi Państwa, ani 7"ze- 

ciwko związkom samorządowym z tytułu 

przeniesienia włąsności mienia cpuszczonego 

na te osoby. 

Art.;21. 

(1) Przepisy ustawy niniejszej stosuje się 

odpowiednio ze zmianami wskazanymi po- 

niżej także do mienia nieruchomego osób, 

które w dniu ogłoszenia ustawy niniejszej 

nie mają na obszarze Rzeczypospolitej Pol- 

skiej wyłącznego miejsca zamieszkania I są 

owywalelami państwa, które nie uznaje lub 

po dniu 1 stycznia 1922 r. nie uznawało, 

ehcćby przejściowo prawa własności oby- 

wateli polskich do ziemi; nie dotyczy to 

przypadków, gdy osoby takie nabyły mienie 

jako cudzoziemcy na podstawie zezwolenia 

władzy polskiej. 

    

Art. 30. 

Kto nie wykonywa obowiązku przewidzia 

nego w art. 3 ustęp 1... — podlega w drodze 

administracyjnej karze aresztu do 3-ch mie- 

sięcy lub grzywny do 3000 złotych. 

Wilno, dnia 28 lipca 1937 r. 

(7) LUDWIK BOCIAŃSKI   kurator, kuratela będzie uchylona z chwilą 

   
   

Zakochane i rozmarzone... 

Naiwne i niedoświadczone... 

dziewczęta 

SKAITINIAI 
TSS OCE 

WOJEWODA 

(KUSS TDI AIK TI ESTONIA LAT TKST 

są bohaterkami flmu 

KLUB KOBIET 
9VIIi. na otwarcie sezonu iesiennego 

kina »,FPAANW<< 
  

4 aparaty fotograficzne za.. 50 zł. 
Około godz. 2.30 w nocy jakiś spraw 

ca rozbił lustrzaną szybę wysławową w 

sklepie przyrządów fotograficznych Józe 

fa Wójczyka przy ulicy Wileńskiej i skradł 

4 aparaty fotograficzne. 

Dochodzenie wykazało, że sprawcą 

był znany zawodowy złodziej Teodor Bok 

sza, zam. przy ulicy Syberyjskiej 20. 

Skradzione aparaty Boksza spieniężył 

Wydarzenia d 
Elżbieta Czaplinówna, stała mieszkan | 

ka Nowego Pohostu, zameldowała, że ju | 

biler wileński Abram Szejnkier (ulica Nie 

miecka) przywlaszczyt na jej szkodę po 

wierzony mu do naprawy złoty zegarek. 

Franciszek Sawicki (Sawicz 13) zamel 

dował, że żona jego Wincentyna grozi 

mu zabiciem. 

Szejna Lejferowa (Beliny 5) na skuiek 

własnej nieostrożności wywróciła na sie 

bie garnek wrzącej zupy, skutkiem czego 

doznała poważnych poparzeń. Pogotowie 

przewiozło ją do szpitala Św. Jakuba. 

Anna Łukaszewiczówna (majątek Wer 

kij oskarżyła niejakiego A. Januszkiewi- 

cza zam. przy ulicy Słowiańskiej o kra- 

dzież na jej szkodę zegarka warłości 23 

zł. 
  

pod Halami Miejskirni paserowi Duryc- 
kiemu za... 50 zł, po czym poszedł do 
knajpy „oblewać" interes. „Oblewanie“ 

ło nie wyszło mu jednak na dobre. Zo 

słał aresztowany przez policję śledczą. 

Skradzione aparały fotograficzne, war 
tości blisko tysiąca zł., zwrócono poszko 

dowanemu. (c) 

nia ubiegłego 
Julia Bejmowiczowa (Orzeszkowej 1) 

znalażła w kłatce schodowej podrzutka, 
którym zaopiekowała się łzba Zatrzymań. 

Nadzieja Papkówna (Lwowska 23) na 
fle porachunków osobistych wybiła trzy 
szyby w mieszkaniu Sary Rejmanowej (ul. 
Kalwaryjska 12). 

Do policji wpłynął cały szereg mel- 
dunków o pobiciu: Jadwiga Radkowiczów 
na (Rzeczna 14] zameldowała, że została 
pobita przez Konstantynę Iwańczykównę 
(Lwowska 7). Nochim Ulman (Kijowska 

21) został pobity przez Lejzera zam. tam 

że. Kazimierz Rawiński (Koszykowa 11) 
został pobity przez swego sąsiada Stani 
sława Grygielewicza. Na ulicy Piłsudskie 

go został napadnięty i dotkliwie pobity 

niejaki Mejer Kac. 

PERRY WEW ETATY ZE ORA OOO AEO TT ATEITIS 

JUTRO, we czwartek Kino MARS | 
Udział biorą: Ida Erwestówna, 
Romuald Orlicz, Antoni Ižykowski, 

Rewelacyjny nadprogram: Wystąpi fenomenalny 
Szczegóły w afiszach. — Dziś ostatni 

POLS. KINO 

SWIATOWID | ŚWIATOWID | 
Nad progami: arek MOSKWA 

Dziś niezrównana ge- 
nialna nasza rodaczka Z: 

w potężnym frapującym dramacie życiowym 

5 sierp"ia prem'era wielkiej rewii p t. 

Publiczność chce na wesoło 
Irena Grywiczówna, Ina Chmielecka, Ela Wileńska, 

Aleksander Gronowski, duet taneczny Tonney 

jasnowidz telepata BEN-ALI. 

dzień „TAJEMNICA PANNY BRINX“ 

POLA NEGRI 

- Szanghaj 
  

OGNISKO | p, 
z życia FR. SCHUBERTA 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Największa sensacja artystyczna światał Pięlkny film 

Marzenia miłosne 
W roli głównej fenomen, śpiewak i genial. art. Ryszard Tauber | 

Pocz. seansów o 6-ej, w niedz. i Św, 0 4-ej   

       
Byrekcja Powiatowej Męskiej 

Szkoły Drogowej P. M. S. 
w Baranowiczach 

ogłasza dodatkowe zapisy na rok szkolny 1937/38. 
Warunki przyjęcia do kl. I-ej: Wiek od 14 do 18 lat i ukończenia 7 oddziałów 
szkoły powszechnej. Egzamina wstępne z języka polskiego, arytmetyki i rysun- 

ków odbędą się 31 sierpnia o godz. | * > 3 8-ej. 
Szczegółowych informacyj udziela codzień od godz. 8 do 3-ej Sekretariat Szkoły 

w Baranowiczach, ul. Senatorska 21, tel. 177. 

  

Wycieczka do Kró- 
' lewca 
Nawiązując do komunikatu w sprawie 

gonizowanej wycieczki w dniach od 14 sier 

pnia do 19 sierpnia r. b. do Królewca (Pru- 

sy Wschodnie) i ośrodków rolniczych, Izba 

Rolmicza prosi o możliwie rychłe nadesłanie 

pesiadanych zgłoszeń, celem umożliwienia 

załatwienia koniecznych przedwstępnych for 

malnošci, związanych z wyjazdem. 

Jednocześnie Izba powiadamia, że jest w 

pcsiadaniu szczegółowego programu powyż- 

szej wycieczki, która przewiduje w swoim 

programie, poza szczegółowym zwiedzeniem 

targów, miasta, portu — również kilkakrot 

ny wyjazd autobusami do różnych ośrodków 

reiniczych. 

W szczególności przewidziane jest zwie- 

dzenie kiłku wzorowych gospodarstw bydła, 

owiec, trzody chlewnej, ptactwa, jak również 

ośrodka zbożowego i ziemniaczanego. 

Następnie przewiduje się zwiedzenie 

szkoły mleczarskiej, pola doświadczalnego i 

instytutu bakteriologicznego przy Wyższej 

Szkole Rolniczej w Królewcu. 

KINA I FILMY 
„ROMANTYCZNY MILIONER*, 

„ZEMSTA JOHNA ELLMANA*, 

(Casino). 

  

„Romantyczny milioner* mógłby być wła 

ściwie na bardzo średnim poziomie. Szef in 

cognito, kradzież we własnym sklepie, mi- 

łość do ekspedientki — wszystko to już by- 

tłol Wiemy jednak, że dobra reżyseria i prze 

de wszystkim utalentowani aktorzy z najba 

nalniejszego scenariusza, potrafią wyłowić 

perełki. ы 

Takimi perełkami są tu licznie występują 

ce typki. Film ma dużo pogody i humoru. Ar 

cyzabawny jest kleptoman-poczciwiec, który 

pokazuje się w każdej scenie inny: w innym 

stroju i z coraz innymi pomysłami. Dowcip 

na jest również multiplikacja typka, który 

sam jeden wystarcza za całą swoją rodzinę 

— widzimy więc męską połowę zdegenero- 

wanego rodu: dwóch braci ojca. 

Najlepszą klasę humoru reprezentuje po- 

za lym szef personalny: windziarz. Sceny, 

gdy. jeden zbiera „czołobitności* podwład- 

nych, a drugi tańczy — należą do rzadkich 

arcydzieł „kącika humoru“, 

Aż trzy typy charakterystyczne ‚а obok 

tego dużo śpiewu i dużo ładnych melodyj. 

Wystarczy, żeby się dobrze ubawić. 

Drugą część programu wypełnia Boris 

Karloff. Z naukowej łegendy, że rażonego sił 

nym prądem ponoć prźywraca do życia por 

cja powtórnego wstrząsu — wysnuto zgrab- 

ną i emocjonującą fantazję. Niewinny czło- 

wiek ginie na krześle elektrycznym. W prze 

pełnionej fotogenicznymi aparatami wielkiej 

sali odbywa się eksperyment. W  przyrzą- 

dach coś pyka. z kul walą iskry — „pacjent* 

budzi się do życia, ale ze skrzepem w móz- 

gu. Jest półkretynem, obdarzonym zdolnoś- 

cią widzenia ludzkich sumień i zamiarów. 

Merderców swoich doprowadza do samobój 

siwa ekspresją spojrzenia. A wygląda istot- 

nie upiornie. Znamy już tę charakteryzację 

Kerloffa! Pochylona sylwetka, niesamowite 

czoło, jakiś paralityczny, skurcz mięśni, 

Widzowkie mają przynajmniej tę rekom- 

pensatę za dreszcz trwogi, że potwór „na- 

stawuje się” tylko na winowajców, poza tym 

jest anielsko dobry 1, można powiedzieć „je 

z ręki". 

Film zrobiony starannie, scenariusz inte- 

tigeniny w pomyśle „a zdjęcia pierwszorzęd- 

ne, pełne przymglonej plastyki. Dobry rów- 

nież i uszlachetniający nastrój-motyw mu: 

zyczny. 

Pat ciekawy i obfity w numery humorys- 

tyczne. 
wab. 

Aracztawanie zwvrodsialca 
Wśród mieszkańców ulicy Ponarskiej 

wywołało poruszenie aresztowanie blisko 

50-letniego fotografa ulicznego Wiktora 

Gnefika zam. przy ulicy  Ponarskiej 37 

pod ciężkim zarzutem zdeprawowania 

swej... 9-letniej córeczki. 

Aresztowanie fo nastąpiło na podsta 

wie skargi złożonej w policji przez żonę 

meldującego. (<) 

ETEERPETIS
 PTS ESPRIT TIE 

Popierajeio Przemys! Krajowyl 

  

Szczegóły wypadku 
w szkole szybowcowej 

Wileński Okrąg Kolejowy LOPP, któ 
ry prowadzi Szkołę Szybowcową w Au- 
ksztagirach, nadesłał nam wyjaśnienie na 
stępującej treści: Р 

„W związku z nołatką, zamieszczoną 
przed kilku dniami w prasie miejscowej 
w sprawie wypadku ucznia Szkoły Szy- 

bowcowej p. Gintowt - Dziewałtowskie- 
go na szybowcu w Auksztagirach prosi 
my: uprzejmie o przyjęcie następującego 
wyjaśnienia. 

Start szybowca odbył się na szybowi 
sku w Aukszłagirach ze zbocza wzniesie 
nia na wysokości około 15 metrów pod 
kontrolą fachowego instruktora. Wskutek 
nieuwagi, błędnego pilotażu i braku orien 
tacji wynikłej z nieobserwowania terenu 
lotu, szybowiec zawadził o rosnące w po 
bliżu wzgórza drzewo i po kilkunastu za 
ledwie sekundach utrzymywania sę w po 
wietrzu opadł na ziemię z wysokości o- 
koło 5 metrów. 

Wskutek wypadku p. Gintowt - Dzie 
wałtowski doznał lekkiego i nieszkodli 
wego wstrząsu nerwowego. Obecnie czu 
je się zdrów i zamierza w dalszym ciągu 

  

kontynuować naukę 

cach. 
„lałania na szybow- 

Powyższe oświadczenie pragniemy po 
dać do wiadomości w przekonaniu, że 

przedstawi ono we właściwym świetle 
błędne i sprzeczne informacje z terenu 
Szkoły, która wychowując naszą młodzież 
i ucząc ją latać spełnia ważne zadanie wo 

bec Narodu i Państwa i z tego tytułu win 
na się cieszyć 
wszystkich”. 

zaufaniem i poparciem 

Do srrzedania PLAC 
na Zwierzyńcu tnż przy ul. Tomasza Zana. 

Tanio. Informacje: ul. Zakretowa 15 m. 6, 

godz. 15—17. 

  

MIESZKANIA 
3 i 4 pokoiowe, jas 
ne, suche, słoneczne, 
7е wszystkimi wygo- 
dami — do wynaięcia 

Kalwaryjska 31 
i m ZZA 

POKÓJ 
wygodnie umeblow. 

do wynajęcia 
ul. Ofiarna 4—1 

tel. 14 78 

  

LETNISKO 
w uroczej miejscow., 
las sosnowy, nad ie- 

lorem (kapiel, czół- 
na. rybołóstwo) z ca- 
łodziennym utrzyma- 

niem 3 zł. — Adres: 

Przystanek Parczew, 

(skąd 3 km. końmi), 

poczta _Podbrodzie, 
folwark Uooryno, 

W. Łukjańska 

Młoda 
inteligentna panna 

poszukuje posady do 
dzieci z szyciem lub 

ekspedientki. Wyma- 
gania skromne. Mo- 
żna na wyjazd. Łós- 
kawe zgłoszenia do 
adm'n. Kurjera Wil. 

dla „W. K.“ 
Utu 

Osoba 
lat šrednich, samot- 
na, inteligentna—po- 

szukuje posady go- 
spodyn'. Gospodar- 
stwo wiejskie, domo- 
we i kuchnię znam 

doskona!e, Posiadam 

wielką prektykę w 

pielęgnowaniu cho- 

rych — Piłsudskiego 
29—4 dia J. N., oso- 
bišcie od 11-—2 pp. 

    

KUPIĘ 
maly domek za g0- 
tówkę (4500— 5000 zł ) 
Oferty do administr. 
Kurjera Wi'eńskiego 

pod „5000 zł.) 

  

Potrzebny 
korepetytor dla ucz. 
klas wyższych, požą- 
dany maturzysta — 

Legionowa 26—5   

DOKTÓR 

W. Umiastowski 
(chorobv pilve) 

przeprowódził się 
na ul. Jaaie'iońską 

7—1, tel. 393 
Przyjm. g, 6—7 w. a a 

DARTÓR 

LEWANDE 
Choroby uszv. rosa 
I gardła — powrócił 
Zawalna 16, tel. 5-74 
Przyjm.12.30—2 i 5—7 
  

DOKTÓR MED. 

J. Piotrowicz - 
Jurczenkowa 

Ordynator Szp. Sawicz 
Choroby skórne, 

weneryczne kobiece 
Wileńska 34, tel. 18-66 
Przyjmuje od 5—?7 w. 

DOKTÓR MED. 

Zygmunt 

Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłcio- 
we — ul. Zamkowa 15 
tel. 19-60. Przyjmuje 
od g. 8—1 I od 3-8 
    

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłc. 
Wielka 21, tel, 921 

Przyjm od 9—1 i 3—7 
w niedziele 9— 

AKUSZERKA 

Maria 

Laknerowa 
Przyjm. od 9 r. 40 7 w. 

J. Jasińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, ob.Sądu 
  

Potrzebna 
kelnerka do kawiarni 
Rdres w Administr. 
Kurjera Wileńskiego 

MIESZKANIE 
4-pokojowe ze wszel- 
kimi wygodami w pa- 
łacyku - ogródku do 
wynajęcia, Dzielne 36 

    

   

      

       
      
         
            

   

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : 
Konto P.K.O. 700.312 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja tel. 99—czynna od godz 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca 

  

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

Lida, ul. Zamkowa 41 

Przedstawiciele: 

     

Oddziały: Nowogródek, ul. Kościelna 4 

Baranowicze, ul. Ułańska 11. 

Klec, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju —3 zł,, za gra- 

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

na wsi, w miejscowościach gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

za tekstem 30 gr., 

Druk. „Zniez”, Wilno, ul. Blsk. Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

Do tych cen dolicza się za ogi 
ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, 
i rubrykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada. 

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie pr 
Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.3 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 

kronika redakc. i komunikaty 60 gr. za wiersz jednoszp. 

łoszenia cylrowe i tabelaryczne 50%. Układ 

za tekstem 10-łamowy. Za treść ogłoszeń 
Administracja zastrzega sobie 
zyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
0 — 16.30 i 17 — 19. 

        
Redaktor odp. JAN PUPIAŁŁO,


