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NIEZALEŻNY

DZIENKIK

Cena

WARSZAWA, (Pat). Dziś obradował
Warszawie Zjazd b. żołnierzy | kor

,pusu

wschcdniego.

W

Zjeździe

biorą

skiego, sekretarza generalnego Witoida
Ossowskiego, inż. mjr. Krzyczkowskiego oraz ks. prałata
dr. Około-Kułaka

in. gen. dyw.
Akademję

Skierski.
zagaił prezes

związku

dla dobra państwa i arnzji.
Po przyjęciu delegacji generalny in
spektor sił zbrojnych wyszedł do zgio

ppłk. Wincenty Podgurski.
sekretarz generalny związku

Następnie
Ossowski

1 Korpusu

Wschodniego

ppłk.

„ Wincenty Podgurski. O godz. 10.40 przy
„był pierwszy wiceminister spraw wojskowych gen. J. Głuchowski w zastęp
stwie“p. min. Kasprzyckiego. O godz.
„10.50 przybył generalny
inspektor sił
zbrojnych gen. dyw. Smigły Rydz. Gdy
przybył generałny
inspektor sił zbrojnych orkiestra 30 p. p. odegrała hymn
„narodowy,

„związku
zebrani

a oddziały

1 Korpusu
żołnierze

reprezentacyjne

Wschodniego

oddali

honory

Gen. Rydz Śmigły po odebraniu ra„portu przeszedł przed fromtem ustawio
nych oddziałów.
Skolei wszyscy udali się do kościoła
garnizonowego, gdzie ks, prałat dr. Oko
ło-Kułak odprawił nabożeństwo żałobne
za spokój duszy Marszałka Józefa Piłsudskiego.
gen. insp.

sił zbroj

nych — gen. Śmigły Rydz odjechał do
gmachu generalnego inspektoratu.
Qddziały z pocztami sztandarowemi
na
czele i orkiestrą
przemaszerowały
ulicami
miasta w stronę
Belwederu,

gdzie delegacja złożyła wieniec na stop
"niach pałacu Belwederskiego i wpisała
się do specjalnej księgi.
7 Belwederu uczestnicy

li się do generalnego

ppłk.

ukazał

uczestników

Zjazdu.

się gen. Śmigły

stanęli na baczmość,
ła hymn narodowy.

sił

Rydz,

Gdy

wszyscy

a orkiestra

nadesłane na Zjazd
Wł. Raczkiewicza i

depesze,
odczytał
m. in. od b. min.
powstania

rji

1

o histo

Referat

gen. dr. R. Góreckiego.

odegra

Wschodniego

Korpusu

Gen. sływ. Śmigły Rydz po przywita

który
'Wroncki,
wygłosił kpi. Jerzy
przemówienie swe zakończył okrzykiem

niu się z uczestnikami Zjazdu zwrócił
się do zebranych, którym podziękował,
że zgłosili się do niego, jako do naczel

na cześć armji, Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej i generalnego inspektora sił
zbrojnych. Okrzyłki te zebrami trzykrot-

nego wodza, Wierzę — mówił gen. Śmi
gły Rydz —

powtórzyli,

nie

że tak jak w hoju, również

dzielnie służycie j służyć będziecie ojczyźnie, każdy przy swoim warsztacie
pracy.

odegrała

a orkiestra

hymn narodowy.
Wieczorem uczestnicy Zjazdu wyjeż
dżają do Krakowa, celem złożenia hoł

Piłsudskiego.

du u sarkofagu Marszałka

PARYŻ, (Pat),
W kołach polityk,
nych przewidywane jest wzmożenie się
w ciągu najbliższych dni tempa działal

Na. dzień

ności na Quai d'Orsay. Alkcja ta pozo
stawałaby w związku z przygotowaniem
debaty Rady Ligi Narodów, która na se

dep. Bkrmem ; min.
konferencje na temat

sji, rozpoczynającej się w dniu 16 czerw
ca, pozważać ma sprawę Abisynji i kwe
stję wypowiedzenia przez Niemcy posła
nowień

tem

min.

stępstwie

łokarneńskich.

Paml

W

Bomcour

nieobecnego

związku

kierując
w

Paryżu

w

z

za

min.

Zjazdu

uda

inspektoratu

sił

Beliny-Praźmow

Wizyta min. R' mana u marszałka
Seoatu
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiej
szym minister przemysłu * handlu Anto
mi Romam przybył do Senatu celem zło
żenia wizyty marszałkowi Senatu. Wobec nieobecnošci p. Marszalka Prystora
'w Warszawie, p. minister złożył swój
bilet wizytowy.

Р, 5. Łebkowski w tych d: ch
obejmie kancelarję cywiloą
P. Prezydenta R. P.
WARSZAWA,

zapowiedziany

nych.

W

jest

Paul Boncourem
sposobu zlikwido

przedstawiciele
Francji,
w
stolicach zagranicz-

szezególności

duże

znaczenie

informacyjne, zdaniem „Le Jetit Journal', posiadają rozmowy, jakie odbył

ry nawiązał pozatem kontakt z szefem
przyszłego rządu dep. Błumem. Turecki
min. spr. zagr. Ruszdi Aras również od
był rozmowę z przywódcą socjalistów.
K

poseł francuski w Wiedniu
cierzem
Schuschniggiem,

anrdjencja,
skiego

udzielona

amibasodorowi

przez

Puaux z kan
jak również

króla

belgij

belgijskiemu

w

Paryżu hr. de Kerchove de Dentergham.
„Le Jour* uważa również za możli
we, że z inicjatywy Pauł Boncoura zostanie w najbliższym czasie nawiązana
wymiana
poglądów
pomiędzy Бопйуnem a Paryżem na temat aktualnych za

gadnień

polityki

Jak

się

dowia-

R. P. przez p. Stanisława Łepkowskiego,
b. posła R. P, w Budapeszcie,

WARSZAWA,

wamia sprawy zbisyńskiej, jak również
na temat reformy Ligi Narodów.
Akcja dyplomatyczna, rozwijana na
terenie Paryża, znajduje swoje przedłużenia w rozmowach informacyjnych, ja

kie odbywają
akredytowani

(Pat).

dujemy, w najbliższym czasie nastąpi
objęcie urzędowania na stanowisku sze
fa kamcelarji cywilnej Pana Prezydenta

bororowym preresem
„Święta Morza”

przyjazd do Paryża sekr. gen. Ligi Na
rodów Avenola, który przeprowadzi z

odbył ostatnio konferencję z przewodni
czącym komitetu 13 de Madariagą, któ

Wystawa: „Szlakiem bojów Iegjonowych Komendanta“

dzisiejszy

Kwiatkowskiego

wojewodów.

P. Marszałkowa Piłsuds: a

Akcja dyplomatyczna w Paryżu
_ przed sesją Rady Ligi Narodów

Flamdin'a resortem spraw zagranicznych

zbrojnych. Tu, przed wejściem, uczest
nicy Zjazdu ustawili się w szereg, a de
1egacja Zjazdu w składzie: prezesa ppłk.

Podgurskiego,

madzomych

inspektora

odprawa

oraz

wojsko

we.

Po nabożeństwie

się do generalnego

skarbu

jera i minisira

Rydza, u którego złożyła meldunek go
lowoścj do dalszej pracy i poświęceń

korpusu wschodniego z Grudządza, Byd

„Związku

„ . WARSZAWA, (Pat). Dnia 20 maja r.
B. odbyła się w prezydjum rady minipremjera
przewodnictwem
strów pod
Składkowskiego przy udziale wiceprem

zbrojnych gen. dyw. Edwarda Śmigłego

udała

goszczy, Lublina i Rembertowa.
W godzinach
rannych
uczestnicy
Zjazdu w liczbie ckało 650 osób ustawi
k się na placu przed kościołem garnizo
nowym. Pierwszy odebrał raport prezes

Odprawa wotewodów n p. Premjera

Zebrani zgotowali żywiołową owację
naczelmiemu wodzowi.
O godz. 14 w reprezeniacyjnem kasy
nię garnizonowem odbyła się uroczysta
akademja. Na akademji obecny był m.

udział b. żołnierze z okręgów wileńskiego, białostockiego,
połeskiego,
nowogródzkiego, lubelskiego oraz okręgu sto
łecznego Warszawy i oddziałów zw. 1

groszy

DEMOKRATYCZKY

Zjazd b. żołnierzy | Korpusu
w. Warszawie
w

15

międzynarodowej.
—:(—

(Pat).

Naskutek

proś-

by prezydjum zarządu głównego Ligi
Morskiej i Kolonjalnej pani Aleksandra
Piłsudska objęła honorowe przewodnict
wo głównego komitetu
wykonawczego
„Swięta Morza”, które
jak wiadomo
— odibędzie się dorocznym zwyczajem
w dnim 29 czerwca r. b.

Rozbrojenie organizacyj

param it rnech
PARYŻ. (Pat.)
Wiednia: Kanelerz

w

Austrji

Agencja Havasa
Schuschnigg wraz

donosi z
ze swymi

współpracownikami wykańcza projekt ustawy o
organizacji milicji, której ogłoszenie oczekiwane
jest w przyszłym tygodniu.
Eiektywy
milicji
hędą wahały się od 30 do 50 tys. ludzi, załeżnie

od napływu ochotników. Milicja będzie dowodzona przez oficerów armji federalnej.
Rozbrojenie Heimatschutzu jest tem łatwiejsze, iż liczba członków Heimwehry, zytłolnych
do służby czynnej jest mniejsza ed pojemności
milieji, Po zabójstwie Dolfussa, kiedy uezyniono największy wysiłek, Heimatschutz zgromadzit w swych szeregach 60 tys. członków. Li-

czebmość jego od tego czasu spadła.

Miarodajne

koja austrjackie ufają, iż uda im się w zupełnym pokoju dokorać transformacji organizacyj
paramilitarnych.

Rozbrojenie formaeyj paramilitarnych wysuwa, zdaniem pewnych kół, konieczność upań
stwowienia produkcji broni i amunicji.

*

Nr. 6 — konto crekowo PK 0

Glełda

Fandaczn Obrony Mo”st'ej
WARSZAWA.

warszawska

WARSZAWIA.

(Pat.) Gabinet Ministra Spraw

Wojskowych podaje, że Fundusz Obrony Narodowej otworzył sobie konto czekowe w PKO
Nr. 6.
‚

L
A]
TELEF. OD WEASN. KORESP.

(Pat.)

Dewizy:

Belgja

90.00;

Berlin 213.98; Gdańsk 100.20; Holandja 359.55;
Kopenhaga 118.34; Londyn 26.45; N. Jork czeki

531 7/8;

N.

Jork

kabel

5.32;

Oslo

132.90;

35.01;
Praga 22.04;
Stokholm
136.35;
100.60: Medjolan 42.10; Helsinki 11.67;

72.70;

Montreal

5.30

i pół;

Zurych

Paryż
Wiedeń
Madryt

172.00.

Z.WARSZAW?Y

Projekt ustawy o umowach zbiorowych
Wczoraj parlamentarna grupa pracy
obradowała nad projektem ustawy o u
mowach zbiorowych.
Po wysłuchaniu
opimji
stnicy

ny
Dia uczczenia roczniey śmierci
Pierwszego Marszałka Polski Jozefa Piłsudskiego, została
atwarta staraniem Zarządu Oficerskiego Kasyna Garnizonowego w Warszawie i Zarządu Kół
Legjonowych I-ej Brygady wystawa p. t. „Szlakiem bojów Legjonowych Komendanta". Zdję<ie przedstawia kwaterę Marszałka Józefa Pił sudskiego w Karasinie na Wołyniu (w/g relacyj

osób

wiarcgodnych,
stronie,

Marszałek

zaś kwaterę

Piłsudski miał

z oknem

po

lewej

zajmować izbę z oknem widocznem po prawej

stronie zajmował

płk. Bogusław

Miedziński),

cznego

tylko

rząd

projekt

zbiorowych

nie

uregulowania

kodyfikuje

ustawy
stamowi

stosowania

o umodostate-

przystąpić

zagadnienia,

dotychczas

możliwości

środków nadzwyczajnych, jak strajk, w
regułowamiu komfliktów pracowniczych,
Dla tego projekt mnisi ulec zasadniczym
uzupełnieniom.
Pozatem postanowiono natychmiast

rzeczoznawców w dyskusji ucze
zebrania stwierdzili, że wniesio-

przez

„ach

w. szczególności

zwyczajo-

wo istniejący stan rzeczy wraz ze wszy
stkiemó wadami: tego stanu. Nie usuwa

a

do opracowania

poselskiego

projektu ustawy o rozjemstwie.
Pozatem grupa domaga się zmiany

nazwy

min. Opieki na ministerstwo Pra

cy lub mimisterstwo Spraw

Społecznych.

w

„KUBJER* z dnia 2i-go iaaja 1936 r.

Anglija
PARYŻ,

(Pat). Angielskie koła polity

czme, jalk twierdzi
nie zaniepokojone

tęgi morskiej

„Oeuvre' są
umacnianiem

Włoch

poważ
się po

ma morzu

Śró-

dziemnem.
W szczególności duże oba
wy budzi fakt wykańczania przez Wło
chy robót fortyfikacyjnych
ma wyspie
Panteileria, położonej pomiędzy Sycylją
a Tunisem.
Nie mniejsze zaniepokojenie wywo

łuje

fortyfikacja

niedawno

(Pat). Prezydjum partji rady

ZZA PRANIA

ERZ

Herrirt nie p zyl mie
stanowiska ministra
spraw zagranicznych
(Pat). Herriot, który przybył

wczoraj
szą

odbył

z Lyonu,

z Leonem

rozmowę

dłuż

wieczorem

który

Blumiem,

rządzie
proponował mu w przyszłym
ych.
niczn
zagra
portfel ministra spraw
Herriat zapewniając Bluma o swem
przyczyny,
mu
poparciu, przedstawił
jego propo
tie
przyję
niepozwalające ma
Herriota,
kże
jedna
prosił
zycji. Blum
sprawę
całą
żył
rozwa
raz
e
jeszcz
by
ie
odpow
j
przed ud zieleniem ostateczne

dzi.

Następnie prezydjum przyjęło jedno
myślnie teksty rezolucyj, które przedsta
wione będą komitetowi wykonawczemu
w piątek i dotyczą reorganizacji pąrtji
oraz polityki ogólnej. Główne
"piunkty
tych rezolucyj są następujące: współpra
ca z partjami które przystąpiły do from

tu

przegrupowanie
no-5ocjalmej.

Dziś

delegacj;

s edziby sądu
powylu

rozgoryczenia

ludności

tle

na

prze-

niesienia siedziby sądu do pobliskich Teb. Miesz
kańcy Lewadji przybyli uzbrojeni na zebranie
protestacyjne, podczas którego padło kilka strza
Następnie

tłum

usunął

władze

policji, sądu, poczty i telegrafu.
jest dotychczas wyjaśniona,

w

gmachu

Sytuacja

nie

oryginalne

gdyńskiego

pliwie

zdjęcie

zdewastowanych

wzrastać

silnie się zwiększył
będzie

.

berg.

|

A

z

w Hinterberg.i Enzesfeld .

o konieczności

organ

"upaństwowieGazeta

zbrojeniowego.

przemysłu

że

uwagę,

prywatny

Mandel

w

kapitał

Mamdla

do

przyleciał wczoraj.

W

mentarzy.

|

Tablica

ku czc! Bolesława PruSz
(Pat). Dziś o godz. 11 ramo
WARSZAWA,
w kościele św. Krzyża przed wielkim ołtarzem
zostało odprawione uroczyste . nabożeństwa žałobne za spokój duszy $ p. Bolesława Prusa,
poczem odbyło się poświęcenie tablicy ku jego
wmurowanej

w

kościele.

Na tablicy znajduje się płaskorzeźba głowy
Bolesława Prusa i następujący napis: „BOLESŁAW PRUS — ALEKSANDER GŁOWACKI —
NAUCZYCIEL NARODU
I
WIELKI PISARZ

1847 — 1912,
Tablica została ufundowana przez kasę literac
ką Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy oraz
firmę

wydawniczą

Gebethner

i Wolff.

to

kon-

.

osób.

zmniejszyło

się

więe

gąsienic rzuciły się na zbiory, niszcząc je całko
zdrowiu mieszZagrażają one również
wicie.
Wydane
studnie.
bowiem
zatruwają
kańców,

„natychmiast zarządzenia kazały się nieskutecz:
me.
ze
— WALASIEWICZOWNA. WYJEŽDŽA
Stanów Zjednoczonych do Polski w czerweu.

— MARSZAŁEK FRANCHET D'ESPERY opu

"ścił wczoraj wieczorem Białogród, udając się do
:
Ž
Francji
— OSTATNIE POSIEDZENIE SENATU IR-

W

dniu

dzisiejszym

senat

irlandzki

odbył swe ostatnie posiedzene — bowiem nazostał skasoskutek reformy konstytucyjnej
wany.
_

— KRÓL BELGÓW LEOPOLD

Hl-ci przybył

miespodziewanie w dniu dzisiejszym samolotem
‚ @о Lympne.
.
:
— ZMARŁ PASQUAŁ DIAZ Y BARRETO,
ARCYBISKUP

MEKSYKU.

Przeszłego

roku,

kowieńskiej

Rady

mistrz zakomunikował, że byłoby pożą
danem, aby rada lisię 6 kandydatów do

Sejmu

utworzyła z 38 Litwinów, 2 Ży-

dów i i Polaka.
W sprawie kandydatur żydowskich
frakcja wypowiedziała się, że Żydzi pe

winni przedstawić

spis kilku

nasiu nazwisk, spomiędzy

cja litewska

wybierze

lub kilku

których

tych,

frak

kiórzy

jej

najbardziej cdpowiadają.,
W sprawie
wystawienia
polskiego
kandydata
frakeja
wypowiedziała się
ueguływiie,

uważając,

że

udział

Polaka

jest stanowczo mniewskazany. W czasie
dyskusji zestały poruszone tematy polity
m.

ii. dały

się też słyszeć

wieców

echa

protestacyjnych.
wybierane

Najwięcej głosów otrzymał burmistrz
Merkis (7), ks. Mironas (5), Baczelis i

w ciągu ostatnich 15 dni, t. j. od 1 do 15 b. m.
o 35.672 osób. W porównamiu z tym samym
róku ubiegłego liiczba bezrobotnych
okresem
zmniejszyła się o 63.511 osób.
— MILIARDY GĄSIENIC. W miejscowości
Rosmałen w Brahancji holenderskiej miljardy

LANDJI.

liiewskiej

Liiewskie
kandydatury
drogą głosowania.

KASOS

Bezrobocie

ulic Addis-Abeby.

miejskiej była rozważana sprawa wybe
ru kandydatów do Sejmu.
Jak podają pisma
litewskie, bur-

antypojskich

W POLSCE
— LICZBA BEZROBOTNYCH
wynosiła według danych Biur Pośrednictwa Pra
cy : Funduszu Pracy'w dniu 15 b. m. ogółem
378.493.

trakcji

czne;

Kronika telegraliczna

jednocześnie

Na

i niewąt-

Nr. 146.111

£ K.O.

i bandytów

KANDYDATURA DO SEJMU
„NIEWSKAZANAĆ.
6dbyiem
osiamio
posiedzeniu

|

Pilsudskiego w GUilnie

czekowe

„Wejltbłat*,

Stwarza

POLSKA

W. czwartek delegacja polska odhędzie wycieczkę do Helsinger oraz Zwiedzi zamek Kron-

(Pat). Według. imformacji

czasie

nadal.

przez maruderów

_ Wiadomości s Kowna

kurencję dla Kopenhagi, mówca jest jednak
przekonany, że będzie to konkurencja przyjazna
t zdrowa, która przyczyni się do rozwoju -obustronnych . stosunków.
Ze strony delegacji polskiej odpowiedział
na to przemówienie dyrektor Możdżeński, któ
ry wyraził uznanie dla duńskich tradycyj kupieckich. Przemawiali również komisarz rządowy m. Gdyni Sokół oraz inż. Łęgdhwvski.
Prasa duńska obszernie omawia przybycie
statku polskiego M/S „Batory oraz jego nowo"czesne urządzenia, zaznaczając, że niewątpliwie
większość podróżnych duńskich skorzysta z usług polskiej: linji Gdynia—Ameryka.

udział:

związku z tem nagły przylot ks. Stah
remberga jest przedmiotem różnych ko

czci,

ATENY. (Pat.) W miejscowości Lewadja doszło dziś w południe do poważnych rozruchów

tymże

Wiednia.

i

Rozruchy na tle przen'esien'a

wzięli

kuł ten przyśpieszył powtót

po

Ilis.

którym

wytwórniach sprzętu wojennego kieruje się interesami, które nie są zgodne z
interesem państwa i ojczyzny. W kołach przemysłowych twierdzą, że arty

twa szwedzkiego, charge d'affaires R.
i
P., attache wojskowy R. P. Marecki
inni. Lotnicy połscy z gen. Rayskim na
czele obecni będą na inauguracji nowe:
odwiedzą

W

zwraca

witali ma lotnisku przedstawiciele lotnic

go lotniska

bryk amumicji
Mandeli.

nia

dla lot

pod Stokholmem

w

przemysłowców,

darczego

nictwa szwedzkiego.
STOKHOLM, (Pat). Eskadrę samodotów polskich z gen. Rayskim na czele,

Bromma

obiadem,

Poseł R. P. Sokolnicki i sekretrz poselstwa Baliński. Obecni byli pozatem duński minister koraunikacji, wyżsi urzędnicy Ministerstwa Komunikacji, Hamdlu oraz Spraw Zagranicznych,
jak również konsul duński w Gdyni, burmistrzo
wie mriasta Kopenhagi, prezesi głównych organizacyj gospodarczych oraz dyrektor Płinius
z Warszawy, reprezentujący linję Gdynia—Ameryka. Ogółem w. przyjęciu uczestniczyło 80
osób. Dyrektor .portu kopenhaskiego Koinandor
Loub w przemówienii swem z wielkierh uzianiem mówił o rozwoju Gdyni. Obrót towarowy

stojący blisko kamelerza Schuschnigga
ogłosił obszermy
artykuł,
pochodzący
rzekomo od wybitnego specjalisty gospo”

W godzinach południowych samolo
ty polskie wylądowały na nowootwartym lotnisku pod Stokholmem. Lot do
lotnictwa wojSzwecji przedstawicieli

z »ewizytą do Szwecji,

portu

(KOPENHAGA.
(Pat.j Dziś popołudniu bawiąca w Kopenhadze delegacja miasta i portu
Gdyni przyjęta była uroczyście na ratuszu kopenhaskim. Gości polskich powitał w imieniu
miasta nadburmistrz Kopenhagi Kaper.
Zarząd portu kopenhaskiego
podejmował

ks. Starhemibergiem bawił w Rzymie je
go przyjaciel i doradca
właściciel fa-

tów.

przybywającą

Pierwsze

serdecznie witani w Kopenhadze

z kół

mi z lotniska Rumji szef departamentu
aeronantykj min. spr. wojskowych gen.
Rayski w asyście 4 wojskowych samolo

jest rewizytą

w łonie partji radykał

Nagiy powrót
Stahremberga z Rzymu

8

o godz.

urzeczywisinienia
i zdyscyplinowane

Przedstawiciele Gdyni

WIEDEŃ,

(Pat).

polskiego

celem

programu

S
IS SI
3 IS TT

m. 20 wystartował do Stoakholmu z Gdy-

skowego

ludowego

wspólmego

—Э

WARSZAWA,

w czasie konfliktu.

włosko-abisyńskiego:.

Konto

do Siokbolmu

łów.

kro dała się odczuć

Pomnik Marszalka

Lotaicy polscy przybyli z rewizytą

z

Włochom przez Francję wyspy Doumer
rah na morzu Czerwomem, co może za
grażać drodze morskiej do Indv; Nasku
tek tych obaw niektórzy politycy amgiebscy wysuwają koncepcję unuędzyna
rodowiemia
kanału
Sueskiego
celem
zmniejszenia ciążącej na Amglji odpowiedzialności, która
szczególnie przy-

odstąpionej

kalno-socjalnej zebrało się dziś wieczo
rem pod przewodnictwem Daladier'a i
parlamentarzylicznych
w obecności
rezolucję szere
odczytał
stów. Deladier
w
radykalno-socjalnych
ga federacyj
sprawie jedności głosowania i współpra
cy z rządem frontu judowego. Dyskusja
jaka się następnie wywiązała, dotyczyła
głównie sposobów stosowania dyscypli
ny głosowania, która to zasaxła nie bu
dzi wątpliwości. Ujawniły się dwie tezy:
część radyikałów pragnęłaby, aby prezy
djum partji zapewniło poszanowanie dy
scypliny głosowania, inni natomiast, usurową,
formułę za zbyt
ważając tę
nie
parłamentarna
grupa
aby
chcieliby,
pozbywała się całkowicie swobody de
zebranie
dyskusji
cyzji. W rezultacie
następujące
kierunku
w
przychyliło się
go rozwiązania: do grupy radyłkalno-so
cjalnej należeć będą mogłi tylko ci depu
towani, którzy zcbowiążą się do przestrzegamia. jedności głosowania we wszy
stkich okolicznościach. Na piątkowem
wykonawczego
komitetu
posiedzeniu
partji Daladier wystąpi z gorącym ape
łem na rzecz jedności głosowania.

PARYŻ,

Włoch

partii radyk.-socjalnej

Uchwały
PARYŻ,

Zniszczenie w Addis-Abebie

zaniepokojona
rosnącą botagą

w

Okresie walk religijnych, został on na przeciąg
dwóch dni uwięziony za przekroczejiie krajo-

Wajikiewiczes.
Ks. Mironas oświadczył, żę prawde
podobnie władze kościelne zabronią du
chownym kandydowania do Sejmu, gdy
by

zaś zezwoliiy

kandydował

chodzi z Daug
RIOŚĆ.

to —

będzie

om

i łam posiada nierucho-

ZASADZONO „DRZEWO JEDNOŚCI
BAŁTYCKIEJ.

KRÓLEWIEC. (Pat) „Baltiseher Beohachter“
donosi

z Kowna,

że zasadzono

tam

uroczyście

„Drzewo jedności hałtyckiej*, Zasadzenia drzewka dokonał minisier Oświaty Toukunas, wy-

giaszając

przemówienie

współpracy

na

temał

państw bałtyckich

we

braterskiej

wszystkich

dziedzirnih życia.
W uroczystości wziąż udział litewski
ster Spraw Zagranicznych Łozorajtis.

—-

mini-

.

"Projekt amerykańskie
Lisi

Narodów

WASZYNGTON.

(Pat.) Opracowaną

projekt,

przewidujący stworzenie Amerykańskiej
Narodów. Projekt przewiduje zniesienie

panamerykańskiej

i

doktryny

Monroe,

KTO
50.000

zł.:

Ligi
unji

które

mają być zastąpione przez Amerykańską
"Narodów, współpracującą z Genewą.

wych przepisów ©-.religji.

— POWÓDŹ, KTÓRA NAWIEDZIŁA HISZwyrządziła poważne szkody w proPANIĘ,
wincjach Navarra i Rioja. W 60 wsiach zbiory
zostały zupełnie zniszczone. Połączenie kolejowe Saragossy z Barceloną i Bilbao zostało prze
rwane spowodu podmycia toru. Pociąg pośpiesz
ny z Madrytu w dniu dzisiejszym nie wyjechał.
dom, dwóch
| W okolicach Teruel, wyda porwała
* mieszkańców zostało, ciężko rannych.
— TRZĘSIENIE ZIEMI, KTÓRE NAW/ELIN-CZAU,
OKOLICE
DZIŁO 24 KWIĘTNIA
spowodowało następujące szkody: 5.000 domów
zostało zburzonych, 54 osób zabitych, a 487
ciężka rannych, 20.000 osób zostało pozbawionych dachu nad głową i wydanych na pastwę
głodu. Władze prowincjonalne wysłały na miej
sce kktastrofy żywność i lekarstwa.

one na

w okręgu Oliekim, gdyž po

Ligę

WYGRAZP.

12978

50932

192672.

3

= 10.000 zł.: 165282.
3
© 5,000 zł: 252 128028.
2.000 zł: 15213 22919 31642 44188 59987
98718 196382 117956 19312 120675 127199 125385
133612

162480

138760

166693

141885

179497,

30.000 zł. 42008.
50.000 zł.: 10820,

20.000 zł.: 98026. - >

142495

144094

RE

ч
i

a

.

'

A
5

10.000 zł.: 110807.
5.000 zł.: 72433 171870 152899 194400.
2.000 zł.: 3759 11256 18064 34014 35180
56946 71391 84615 90973 95366 97866
167115 109154 126348
132484 132570
168965 188119
148328 148243 163484
191960.

153456

.

50633
104604
145720
192421

2

Cžwariek, 21 maja 19365 r.

2
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-_ Arabowie walczą przy pomocy bomb
Ultima
tum

LONDYN,
szą,

iż

20.5.

Z Jerozolimy dono-

wczorajszy

dzień,

'gane przez

wojska

się

. сегпе,
Wladze

czołgi

styny

nieprzyjacielskie.

j samochody

do

starć

między

Arabami

Na

ulicach
Jaity wybuchło
kilka
Jedna bomba uszkodziła znacznie wejście do wiezienia w Jafiie.
Tłum Arabów napadł wczoraj na ko„lonie żydowskie w Hedera i Bethalpha.
"Doszło do štrzelaniny miedzy policia i
żydami a Arabami.
- М
Jerozolimie zastrzelony
został
przez Arabów svn wiceburmistrza żyda. Gdy burmistrz Jerozolimy Arab je=
chał, aby złożyć kondolencie. nacionaliści arabscy obrzucili go kamieniami.
"W obronie napadnietezo staneli liberałowie. Awanture złikwidowała policja i

pan-

„bomb.

samolotów w całej Pa

chope grozi, że jeśli w ciągu trzech dni

rozruchy nie ustaną, ucieknie .się do je
szcze
ostrzejszych
zanządzeń,
Jeśli
"strajk podatkowy nie zostane odwoła
"ny, wówczas
podatki
ściągane będą
"przy pomocy wojska. .
Wobec
nieustannych
iocadźye na

szosach pałestyńskich

doszło

Napady Arabów

lestynie ulotki, zawierające ultimatum
"wysokiego komisarza. Kom sarz. Wan-

„głównych

skład drze

a żydami. Podczas walki ieden żyd z0=
stał zabity, a ieden Arab cieżko ranny.

mandatowe rozpowszecinia

„ja przy pomocy

żydowski

„gielskiei rafinerii naitv.
W Jaitie na wieść o przyznaniu 4,500
pozwoleń na przyjazd żydów do Pale-

Wszystkie prawie skłepy
są pozamy- '
"kane. Obwarowanemi przez zesieki z
drutu kolczastego
ulicami
maszerują
"oddziały wojsk angielsk.ch,
bądź też
«posuwają

spłonął

wa, od którego zajeły się budynki an-

rozpoczyna-

drugi miesiąc. oporu arabskiego w
„Palestynie, przyńióst
zaostrzenie Sy-„tuacji do ostatecznych -już granic,
Jerozol ma wygląda jak miasto. oble

wszy-

Władze
brytyjskie
zarządziły
specjalną ochronę Środków komunikącyjnych.
Wszystkie
koleje
' chronione i konwojowane są przez
wojsko.

- Broń bez zezwolenia policyinegol|

p. Maprzy-

(był wczoraj o godz. 9.ej rano do
„biura głównego
Funduszu ' Pracy,
gdzie zapoznał się z poszczególffe.
„mi działami tej instytucji. Pracowni
ków. przedstawił p. ministrowi dyrektor

Funduszu

Pracy

= Mikołaj

Dolanowski.

DEWIZY
359.20. Bruksela 90, Lon

Amsterdam
dyn

26.45,

72.58, Nowy
kabel
Praga
172.

Kopenhaga

118.05.

Jork 5.31.88. Nowy

Madryt

Jork-

5:32, Oslo 132.90. Parvż 35.01,
22.04, Sztokholm 136.25, Zurych

WALUTY
Raty
kanadviskie 5.26. dolary ame
rykańskie 5.29. florenv
holenderskie

358.20, franki

francuskie

34.92, szwaj-

carskie 171.50, belzgi belgiiskie 89.75,
funty angielskie 26.36, guldenv
gdań-.
"skie 99.80, koronv czeskie 19.20. duń„skie 117.50, norweskie 132.25. szwedz=
kie 135.60, liry włoskie 34. marki fińskie 11.50, marki niemieckie 136.
w
srebrze 154, pesetv hiszpańskie 62.50,
szylingi austriackie 98.
AKCJE
Dla akcyi tendencia słabsza. przy 0brotach ograniczonvch. Notowano: B.
Polski 102.50, Cukier 27 — 26.75 — 27

(—75), Wesiel 13.50 — 13.75

(—25),

„Lilpopy 10.75 — 11.25 (-F50). Ostrowie
„ckie 30. Starachowice 34—33.75 (—25).

PAPIERY - PROCENTOWE
- Dla papierów procentowych tenden"cja była lekko zniżkówa, Notowano:
4 proc. dolarowa 50. 3 proc. inwestycyina I i II em. 65:50. serie — 71:50,
-5 proc. konwersvine 52.75 — 52.50, 5
"proc. dolarowa 81. 7 DrOC. stabilizacyj
na 62.50.

aresztowań

L

Min.

Košcialkowski

szczegėlnie

interesował się sprawą
zatrudnienią oraz zagadnieniem bezrobotnej
młodzieży ——- wysłuchując sprawozdań oraz udzielając szeregu wska

zówek.
Obecność min. Kościałkowskiego
w Funduszu Pracy wiąże się z jego
ostatniem
przemówieniem w mini.
podkreślił,

opieki

„zagadnień

że

społecznej,

na czoło

i„ta

państwowych

bezrobociem

i że

do

sprawy

nienia. bezrobotnych w
niu swem przywiązywać
„większą

wagę.

walki

Żydów.

lokomotvw.

cały

dzień

prezydenta

rokowania.

„urzędników.

®

Obecny

straik

ważniejszym

Bezpośrednio

domości

po

rektorem

otrzymaniu

Instytutu

wydaje

się,

paładaly.

W straiku bierze utysiecy robotników i

iest

pierwszym

pó.

pomiedzy

prę=

zatarziem

zydentem Cardenasem
a
proletarja=
tem. Na dworcach i w warsztatach Ko
„lejowych. powiewaia czerwone sztan=
dary. Patrole straikujacvch nie dopunikogo

drzewa
tei

się

wia

z dy-

Badawczego

La-

prof. S. G. G. W.

że

w
nie

do

warsztatów.

gąsienic ?

przedstawiciela nauki

skomunikowaliśmy

sów Państwowych

Prowadzone

wczorajszy

żadnego wyniku.
dział przeszło 50

<=

Głos

treści de-

chodzi

tu

o

zą-

sienice ćmy mniszki. W ostatnim czasie ukazują się one dość często w lasach europejskich, choć nigdzie jeszcze
nie ukazały się w. tak wielkich roznia
rach,
jak
to podaje
dpesza
z Prus
Wschodnich.
Gąsienice mniszki obiadaja drzewa
z igieł, O ile znajdują się na sosnach,
to jeszcze pół biedy. Zjadają tylko igl
wie, ale drzewo*nie ulega zniszczeniu.
Gorzej jest na Świerkach. Tam niszczą
one całe drzewo już po obiedzeniu 75
procent igliwia.
Gąsienice mniszki
przenoszą
się z

wiatr.

na

drzewo

Posiadają

"ka. Natomiast

rrzerzucane

bowiem

same

przeg

rodzaj

futera

ćmy są zbyt cięża

"kie, aby. mogły się przenosić. Niszczy
; się je przy pomocy trucizn rozpylanycii
'& samolotów, lub przy pomocy moto
-rów z ziemi, Ostatnio nawet firma nie
miecka
„Merckt* wprowadziła
dosk0«
„nałą truciznę „stykową*
— to jest dzia

łającą przy zetknięciu ze skórą gąsie-

nicy.

—

Czy

plaga

. som polskim?

niemiecka

zagraża

Chyba nie, bowiem

la

dośd

duża przestrzeń dzieli lasy niemieckie
ód polskich, więc rrzedostanie się gąs
sienicy. jest mało prawdopodobne,
W

lasach

miejskich

jest niezmiernie

przeprowadzana

ścisłe

badanie

ściółki

co roku na jesieni. O ile stwierdzi się
w Ściółae obecność szkodników, to nisz

"czy się ją. Jednak

mimo

wszelkich 0“

strożności walka ze szkodnikami jest
' niezmiernie ciężka imy sami mamy ma
wet w chwili obecnej na Pomorzu kilkanaście tysięcy hektarów
lasu zaię”
(tych przez gąsienice mniszki.

strajk torreadorów hiszpańskich
z

Walki

zatrud

urzędowabędzie naj

Lipimach

(Kt) W dołach piaskowych pod starym cmentarzem w Lipinach Śląskich
(pow. świętochłowicki) wydarzvł się

tragiczny wypadek. W dołach
wych bawiły się dzieci.

cu

osób,

byków

MADRYT, 20. 5. — Doszło do bar
dzo ostrego konfliktu pomiędzy torreadorami, obywatelami hiszpański.

Góra piasku zasypała 3 dzieci
w

„przez

(Początek na str. 1-е])

gdzie

wysuwa

„gwizdki

Gzy Polsce grozii. klęska

wszystkich

się konieczność wzmożonej

MEKSYK. 19.5. — Wczorai o godz,
'23-ej rozpoczął sie straik kolejarzy.
-Początek straiku obwieściłv syreny i

podejrzanych lub gromadzących się
v'elegalnie.
“Od
początku zaburzei w ciągumiesiąca aresztowano 814 Arabów

sośnie,

sterstwie

„Jaki jest Kurs?

nakazu

Melisyku

stanęły

go, przewidujące kary do 3 lat wię
zienia lub do 100 funtów szterlingów grzywny, zależnie od przewinienia za wyrób, sprzedaż i noszenie sztyletów. Noszenie przy sobie
na ulicy noży -karane będzie ` гоkiem więzienia. Policja upoważnio
na zostaje do dokonywania bez są-

.— Niestety z ogólnikowej

walki z bezrobociem

w

„ogłasza przepisy Stanu wyjątkowe-

dowego

Kolejarzy

Pociągi

Palestyńska*

peszy — mówi nam p. prof. Nunberg—
nie można wywnioskować
0 jakiego
pasożyta tu chodzi. Ponieważ jednak
są to gąsienice, które ukazały się na

Min. Kościałkowski bada metody
- Minister. opieki społecznej

„Gazeta

dr. Nunbergiem z prośbą 0 wyjašnienie nam-rrzyczyny strasznej klęski.

Brown! ng „Sportowy““ automatyczny 6-cio mm.,
. wyrzucający samy gilzy po wystrzale; strzela do
„celu metal, kulkami i śruten: do ptactwa. Wy=*
« konanie
b.
eleganckie
i
precyzyjne.
Huk
. ogromny. "Niezbędna
obrona
dla pp. inkasentów, automobilistów
itp. Cena tylko zł. 6.75.
* Setka kulek zł. 3.65. "Automat
„Stop“
(w/g.
rys.) 24—
Płaci się tstonoszowi przy. odbiorze towaru, — Adres: Wył. sprzed. „„Perfecttwach“
„D/2*, W
Napoleona,

„rjan. Zyndram-Kościałkowski

Oficjalna

woisko.

„stkie poiazdy eskortowane są przez an
. gielskie samochody
pancerne.
Mimo,
iż wyparto do Transiordanii około 3000
koczujących Arabów, którzy dokonywa
li rabunków i napadów na drogach. ak"ty sabotażu i teroru nie ustaia. W Je-

strajk

władz angielskich

'rozolimie

jący

Powszechny

piasko-

W pewnym momencie obsuneły się
warstwy piasku, zasypując swym cię"żarem bawiących się chłopców. Część
dzieci zdołała sie uchronić od zasypania
i z krzykiem uciekła z miejsca zabawy do domów.
Zaalarmowani krzykiem robotnicy oraz przechodnie i mie
szkańcy, rzuciil się na ratunek zasy=
panych i przystąpili do odgrzebywania chłopców. W ciągu 10 min. odkopano l-letniego Ludwika Zgraja z Lipin i zasypanego po głowę 10-letniego
Ludwika Hytrego. Obai chłopcy z prze
"rażenia stacili przytomność:
Po ocuceniu dzieci, okazało się, że:

na

odbędą

się walki byków

Madrytu,

Siąsku

' manki

w zwałach piasku leży jeszcze 8-letni Ewald Szwede z Lipin.
Niezwłocznie wznowiono poszukiwa
nia i po 30 min. odkopano pozostałą
oiiarę wypadku, niestety niedającą już
znaku życia.
Wszelkie zabiegi przywrócenia
do
życia nieszczęśliwego chłopca okazały się daremne, bowiem w chwili wypadku,
gdy Szwede
zamierzał uciec,
przewrócił się i został zasypany 3-те
trową warstwą piasku.
Rozpacz
rodziców
Szwede
niema
granice
Wypadek ten wywarł na mieszkań-

cach Lipin i okolicy wstrząsające

odwołane
mi a torreadorami — cudzoziemci=
"mi, głównie pochodzącymi z Meksya
ku. Stowarzyszenie torreadorów his
szpańskich ogłosiło strajk. Jeżeli kon
flikt nie zostanie
załagodzony,
w.
najbliższych dniach, w niedzielę nie

i Barcelony,

stępować również
ksykańscy.

Czwartek

MAJA

na arenach

Cordoby,

gdzie

Sala-

mieli wy4

torreadorzy

me-

Dziś: Wnieb. P,
Jutro: Julji
SŁONCE
Wsch. sł. g. 3.33.
Zach. sł. g. 19.32

21

Dług.

1936 r.

dn.

g.

15.52

Przyb. dn. g. 8.10.

POGODA

wra

żenie, Władze przeprowadzają dochodzenie, kto ponosi winę wypadku i czy
"nie nastąpił on na skutek niezabezpie"czenia dołu piaskowego przez dzieržawcow,

Walencji,

Pogoda
o zachmurzeniu zmiennem,
przeważnie dużem i z przełotnemi deszczami

-« Dość

ważnie

Oraz

ciepło.

ze

skłonnością.

Umiarkowane

do

wiatry

południowo-zachodnie

burz.

prze

.
U
m
.
e
Z
i
k
t
ą
j
a
m
m
y
z
s
a
n
i
Jak rządz
›

:Bir.4

i gdzie

© Przed kilku dniami jeden z dzien
ników

prowincjonalnych

zaatako-

wał w dość
gwałtowny
Ubezpieczalnie Społeczne,
cając

im lekkomyślne

sposób
zarzu-

operacje

_Сгманек, 21 тайа 1936r. —

się lokuje

tecznych
mościach

132.5 milį. zł, a w nierucho240 milį. złotych” Suma za»

ległości składkowych

wynosiła 286 mi-

setki

ljionów złotych, a innych aktywów 178.
milj, złotych Kapitały te służą na zabezpieczenie wypłaty przyszłych Św.ad

to
—

statków na linii Gdynia — Ameryka, oraz przenosin Ubezpieczalni
we Lwowie, gdzie — jak się okazit
je — ZUS posiada szereg
ogromnych
a
zupełnie nierentownych
gmachów.
chcielibyśmy

odnosić

się

w

ten sposób do gospodarki , ZUS-u.
Nie chcielibyśmy, pomimo, że jednak
wiadomo
powszechnie,
iż
świadczenia ZUS są minimalne, a
trudności

przy

ich wypłacaniu

automat

6-0

go

mm.

są
brakiem gotówki.
Z drugiej jednak strony, omijając
wszelkie zarzuty, czynione g0S20darce ZUS przez źródła 1 czynniki postronne, przyjrzyjmy
się
i

Odsłonięcie

kredytu
:

stopnia

upłynniono

tę

sumę.

Na całą pozostałą resztę składają się wynoszące setki
milionów,
pozycje takie, jak papiery warto+

światowej
sławy
fabr,
„„Mubis“.
Wyrzuca
sam
gilzy
po wystrzale
specjalnym
otworem
bocznym
w lufie. Przed każdym
wystrzałem
repetuje
się, Strzela do celu ostremi metal, kulkami i śrutem
do
ptactwa.
Huk
strzału
kolosalny.
Automat wykonany jest b. elegancko
i precyzyjnie. Płaski,
lekki zapewnia
całkowite
bezpieczeństwo osobiste. Nadaje się znakomicie do obrony
mieszkań, sadów, dla p. p. automobilistėw,
inkasentów
£ 1 p. Cena tyłko zł. 6.85. Setka kum zł.
3.60. Szczotkę
do czyszczenia bufy dodajemy darmo.
Płaci
się na
poczcie
przy odbiorze towaru. Adres
dla
bistów: ki
Przedst.
„MONTRE*, Warszawa 1, PI. Napoleona,
©
827 A.
A

ściowe, nieruchomości,
przeróżne
tzw. „aktywy*, a nawet suma 7а-

ległości składkowych, wynosząca
blisko 300 milionów złotych.
Być może, że stosunki gospodar=
cze pewne wytyczne finansowe w.
latach przeszłych i w chwili obecnej pozwoliły na taką, a nie inną lo
katę majątku. Jeżeli jednak w zakończeniu

tego ustęp uczytamy

wy

raźnie, że „kapitały te przyczynia=

tłu-

maczone

taniego

Widzimy więc, że na sumę
bli=
sko półtora miljarda złotych, sta=
nowiącą obecny majątek
ZUS-u,
około 200 miljonów złotych ułoko=
wano w bankach, czyli do pewne=

SZCZYT
TECHNIKI

owo pismo fakt sfinansowania Sumą
10 milionów
złotych budowy

czeń i przyczymiają się do zapewnienia

życiu gospodarczemu
długoterminowego",

ma-

jątkiem,
powstałym
z ciężkich,
krwawych,
groszowych
składek
pracowników.
Jako dowód tego zarzutu podało

Nie

milionów

ją się do zapewnienia

tablicy

życiu

g3s)0=

o swo-

darczemu taniego kredytu dlugoter
rujnowego i zabezpieczają wypłatę
przyszłych świadczeń — musimy,
to uznać conajmniej za leką prze*
sadę. Niechże ZUS pozostawi
innym kwestję określenia, czy i o ile

jej gospodarce sam ZUS opowiada.
"W cytowanem już sprawozdeniu
z dziesięciolecia działalności ZUS-u
znajdujemy m. in. taki ustęp:

spodarczem zostało spełnione. Tru
dno bowiem nam pojąć, jakim sposchem zaległości składkowe, wzgl.

posłuchajmy

„Z

tego, co nam

końcem

1934

ubezpieczeń
w

złotych,
263

muj.

zadanie współudziału w życn

olbrzymie

fundusze

wynosiły

papierach

złotych,

w

205,5

mili.

wartościowych

pożyczkach

Wszystko, co pisaliśmy
wyżej,
nie stanowi jakiegokolwiek choćby
najsłabszego ataku na tak doniosłą
zdobycz Świata pracy,
jaką
jest
ZUS. Natomiast
.
zdrowa krytyka nigdy nikomu nie
„zaszkodziła i nie zaszkodzi.
- Pamiętajmy bowiem „że gdyby na-

do B. G. K.

Dowiadujemy sie. że b, minister Prze
"mysłu i Handlu p. Górecki w naibliższych dniach powraca na swe poprzed
mie stanowisko prezesa Banku Gospodarstwa Kraioweco.

Wczoraj
odbyło się w ministerstwie Przemysłu i Handlu pożegna.
nie ustępującego ministra przemysłu i handlu dr. Romana Góreckięgo.

Nowe

Lwwiązku Rzemieślników Chrześcijan
W dniu 18 b. m., w lokału Zw, Rzem.
„ Chrz, przy ul. Miodowej 14, odbyło się
„wałne zebranie wyborcze w obecności
©koło 200 Osób,
Zanim przystąpiono do wyboru no-

wych

władz

Związku,

w

uznaniu

dla

zasług poniesionych dla rzemiosła polskiego, wręczony został dypiom członka honorowego prezesowi, senjotówi
szewców, p. Pawłowi Nowickiemu.
Skolej zebrani przez aklamację wy”
brał! na prezesa Związku dotychczas0wego prezesa posła A. Snopczyńskiego, pozostali członkowie zarządu, sądu
koleżeńskiego oraz komisji rewizyjnej
wybrani

zostali

w

głosowamiu

tajnem.

JW ten sposób w skład
Zarządu Zw.
Rzem, Chrz. weszłi pp.: E. Bernatowicz, T. Borkowski, E, Daab, J. Fedorowicz, L. Kamler, Wł. Lejman, J. Men
cel, J. Mironowicz, R. Nowotczyński,

J. Piwnicki, J. Sierakowski, A. Shmalenberg,

T. Talikowsk!, oraz

B. Weber.

Skład sądu koleżeńskiego
stanowią
pp.: P, Nowicki, A. Mencel, W. Wojcie
chowski, J. Wiłk, St. Domaradzki, M.

Magnuskj

wizyjnej

j K. Maciak. Do komisji re-

weszH

pp.:

F.

iTarłowicz, K. Roguski,
8 F. Świątkowski,

Aniołowicz,

si praszczurowie

Wczoraj

o godz.

ll.ej

rano

w

kościele św. Krzyża przed wielkim
ołtarzem zostało odprawione
uroczyste nabożeństwo żałobne za spo-

kój duszy $, p. Bolesława Prusa, po

władze

Е.

K. Starzewski

n.erucho=

czeń”.

hipo-

P. min. Górecki
wraca

a nierentowne

£3-

niości,
nabywane
i budowane
przez ZUS zbyt pochopnie, „zabezCP
wypłatę przyszłych świad

wynosiły

złotych. Kapitały utoko

bankach

w

łączne

społecznych

"1.305 milionów
wane

r.

ku czci Bolesława Prusa

czem odbyło się poświęcenie tablicy ku jego czci, wmurowanej w kościele.

Na

:

nabożeństwie

prócz rodziny B. Prusa,
„wydziału sztuki dr. Wł.

ski, członkowie
T-wa Literatów

:

obecni

byli

о-

naczelnik
Zawistow-

Kasy
Literackiej,
i Dziennikarzy, mło

dzież

akademicka

tłumy

wiernych.

1

szkolna

oraz

Mszę św. odprawił ks. biskup Jan
Lorek, następnie ks. biskup Szlagowski poświęcił tablicę i wygłosił
piękne kazanie, poświęcone życiu i
twórczości Bolesława Prusa.
Na tablicy znajduje się płaskorzeżba Bolesława Prusa. i następu-

jący napis: „Bolesław Prus — Alek
sander

Głowacki

nauczyciel

—

Narodu

wielki
1847 —

pisarz

i

1912“,

Tablica została ufundowana przez:

kasę

ratów

Literacką,

Towarzystwo

i Dziennikarzy

wydawniczą

10 sypenjów dla ер

Gebethner

oraz

Lite.

firmę

i Wolff.

Pragnąc przyjść z pomocą nieza-

ИО

średnie
i udostępnić
naizdolniejszym studja wyższe, Fundacja Domów Akademickich im. Prez. Narutowicza wystąpiła z inicjatywą
utworzenią w tym celu 400 stypen-

diów stałych, obejmujących
kanie, utrzymanie,
czelniane.

oraz

miesz-

opłaty

u-

Ze stypendjów tych korzystaliby
w pierwszym rzędzie
niezamożni
maturzyści ze sier robotniczych i
wiejskich, oraz najuboższej ludności

miejskiej.

giełdy zbożowej
'Na

zebraniu giełdy

zbożowo-towara

wej w Wayszawie notowano za 100 kg.
parytet wagon Warszawa w ł
wagonowych : pszenica
ica
jednolita 23.50
'— 24, zbierana 23 — 23.50, żyto |-szy, *
st. 15 — 15.25, Hugi st, 14.75 — 15,
owies |-szy st. 15,75 — 16.25, gat. I-gi

15.25 — 15.75, gat. I-A 16.25 — 16.50,

jęczmień browarny 1575 — 16, gata
Lei 15.50 — 15.75, gat. IH-ci 15,25 —

22:50 — 23.50, peiuszka 22.50 — 23.50,

:

Stypendyści ci umieszczeni byliby w oddzielnym domu akademickim Fundacii przy. ulicy Polnej 50.
„Kandydatów do stypendjów przedstawiałyby szkoły Średnie spośród
najzdolniejszych
niezamożnych uczniów.
Zainicjowana akcja ma ogromne
-znaczenie dla udostępnienia studjów wyższych
niezamożnej młodzieży już od samego ich początku
i zamieni dotychczasową niezorganizowaną pomoc dorywczą, na sta-

łą opieką materialną.

Notowania.

15.50, gat. IV-ty 15 — 15.25, groch pol
"ny 18 — 19, Victorja 29 — 3ł, wyka

Ghwalebna inicjaływa fundacji Domów Rkademickich
możnej młodzieży kończącej szkoły

odnosili się bez-

krytycznie do swoich kamiennych
legowisk i toporów z kannenia, używalibyśmy jednychi drugich po
dzień dzisiejszy, no i oczywiście.a
nię znalibyśmy
Ubezpieczalni.
‚
©
SE

seradela 28 — 30, łubin nieb'eski 9 75—
10, żółty 12 — 1250, rzepak zimowy
4250 — 43.50, rzepik zimowy 11.50
"12.50, rzepak letni 41.50 — 42.50, rzepik letni 42 — 43, siemie 36.50 — 37.50
"koniczyna czerwona surowa bez gru
bej kanianki 115 — 130,o czyst. 97%
155 — 165, biała surowa 60 — 70, ©

- czystości 97% 80 —

100, mak

nieb'e-

ski 60 — 62, ziemniaki
3.50 — 4, mąka
pszenna wyciągowa gat, I-szy 37 — 39,
gat. M-A 31 — 32, gat. II-G 24 — 25,
pastewna 16.50 — 17.50, żytnia gata
Lszy wyciągowa 23.50 — 24.50, gat.
I-szy do 50% 23.50 — 2450, gat, I-szy

do 65% 22.50 — 23.50, gat. ll-gi 19 —
19.50, razowa 19 — 19.50, e
14
—

15

otręby

pszenne

grube

12.25

—

12.75, miatkie 11.20 — 11,75, żytnie
11,75 — 12.25, kuchy Imiane. 17.75—
18.25, rzepakowe 14.75 — 15.25, Śrutą
sojowa 22.50 — 23.
:
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dla wszystk ich
_JOZEFA GAWĘDY
jeśli żąda ofiary
| Szanowny

Panie

Gawędo!t

uczyni, a.. dałej zobaczymy. Kto. wie,
czy bliska znajomość
nie rozczaruje

Czytając tyle Twoich cennych rad,
postanowiłam i ja również napisać do
Otóż mam

jednego

Pani, pocóż więc kłopotać się zawcza-

su o wszystko?

chłopca imieniem

P. W.

Alek, którego bardzo kocham. Pozna- liśmy się na jednej z zabaw i od tej poA między nami wspólna mi-

P,

może

kochać

że nie!

wade

mi

)

jesteś

a

ks

prawdziwie?

i

Mnie

jeszcze, Drogi

'czy miłość, która zaczęła
się
skończy się aż przed ołtarzem?
Szanowny Panie Gawędo, razu

się mego

‚

żabę

do błota

ciągnie,

P. W.

Z. Poco

pośle pocztą

Źźwenie
i

peiAlka,

Hajnówce,

Za-

to dnukować?

pannie

Fredzi

Niech

5. i

i przyjdzie
czas, kiedy
małżonek
oceni

nie-

wy charakter
swej szłachetnej żony.
Pozwałam sobie jednocześnie wyrazić
Panu swe uznanie za siłę charakteru,
który pozwolił Panu zawrócić ze złej

wziąłby za żonę,
odpowiedział: „taką, jaką będę kochał, wezmę nie patrząc na jej przeszłość”. Panie
W.
z mu to, że po wycią
gnięciu takiej kobiety
z bagna, ona
znów do niego włazi, bo przecież za-

wsze

K. w

P. Filip Chw. z Terespola nadesłał
nam ist wywołany serdecznem echem
skangi p. Niusi na swego męża Jesteśmy zgodni z Panem, że nastąpi otrze-

o

życiowym

Grzegorz

kiegoś porozum'enia z rodziną.

Powiedz, Kochany Gawędo, czy ten,
e

adwokat

mieszczerie tistu w „Poradniku* nte
przyniesie Panu żadnej korzyści. Zupeł
nie nie rozumiem, iak to ..położyłi trupam*, jeśli Pan nast. napisał list? Jeśli
niema innej drogi, trzeba wnieść sprawę do sądu, bo Panu należy się opieka
dożywotnia! Lepiejby było dojść do ja

który pragnie, który pożąda, czy Om

także

Tylko

doradzi Panu odpowiednio. Są to sposoby powszechnie
stosowane,
ale o
mich właśnie prawnik - specjalista @dzieli Panu wyczerpujących uwag.

Zmamy się niedługo gdyż załedwie
6-ty miesiąc.
W. czwartym miesiącu
naszej znajomości namawiał mnie do
grzechu, na co ja oczywiście się nie zgo
dziłam i od tej pory nasza miłość stała się ozięblejszą.
Za te propozycje
bardzo mnie przepraszał i powiedział
mi, že dlatego, iż nie uległam Jego po
! ён;›іе‚ będzie mnie więcej czcił i uwiel-

a

Modzelewski,

Przeto

ukochanej?

P. Zygmunt K. z Sienna. Wierzę Pa.
nu, że nidby się
Pannie Helutce mie

stalo, ale nie udzielam adresów,
P,
była

A. Kr. w Wołkowysku. Sprawa
omawiana już bardzo
obszernie

na tem miejscu, więc poruszać jej już mie
będziemy.

Adresu

nie

udzielam.

P. J. S. z Bródna.
Zgadzam
się z
Panem co do wartości „ścisłego wywiadu* dla „,Strapionej Matki",
ate...
zostawiam to już jej do
osobistego
uznania. Adresów -nie udzielam,

W

paru

"również O tem, czy ten, co pragnie i
pożąda ofiary od swej ukochanej, kochać może prawdziwie.

słowach

P. Sokołowska
w
Baranowiczach.
Paczki wysyłane z Polski do Rosji, kienowane
są
przez Łotwę,
ponieważ
sprawa zawarcia z Rosją umowy przeSyłłkowej jest jeszcze w toku. Wobec
tego poczta nasza nie może pobrać tu
na miejscu opłaty za doręczenie w Moskwie przesyłki, Wydatek ten musi ponieść odibionca posyłki,
P. J. Sszyszko w Zambrowie. Policja
wylkonała to, 00 do niej należy, a przyzna Pan. že spełnienie obowiązky mie
może być tytułem do ogłaszania pn.
blicznych pochrwał.

P. ]. Dudziński w Warszawie.

Z na-

P. Ksawery K.
w
Siemiatyczach.
Niech Pan lepiej zapomni!
Napewno
Pan znajdzie kogoś, kto „byłby według
Pana zapatrywania”,
SSE T AEA TE

T NIO

T

IN

II

ISO TI

NSI

STN

" Najmodniejszy kostjum kąpielowy

Wy, kochani” Czytelnicy, - napiszcie

ISI

"|

zgóry

dziękuję.

Zrozpaczona Lilka z Łomży,
Porusza Pani aż trzy zagadnienia:
i
?
.
l-o czy kocha prawdziwie ten,
EPA
ofiary od swej ukochanej
—- 2-о Czy może się naprawić kos
bieta, „wyciągnięta z bagna"?
Czy miłość,
która zaczeła
„się zimą skończy się przed ołta_rzem?
Zacznę od końca,
gdyż na to
„ostatnie pytanie nie mogę dać ża-

dnej miarodajnej

„znam

odpowiedzi.

zupełnie

wpływu

pór

2. „zakończenie małżeństwem
OŚCi.
Druga

sprawa

—kaže

to był to wypadek, notatki zaś piórą
Sz. Pana zamieścić nie możemy,
bo
wiem sprawę wważamy za dostatecznię
omówioną. Wiadomości aktuałne i now
we chętnie zamieszczamy.
P. Haess w Maniewiczach. W Połscą
żadne tytuły nie istnieją, przeto i w dą
nym wypadku
wystarcza tytuł: Pang
| List należy skierować do kancelarji ps
Prezydenta Rzplitej,
"Warszawa,

mek,

list wprost

Nie

Pańskiego,

mi-

pernika

".

Zakochana
zakochała się

starszym

proszę

się.

Zn

Uwaga! Słuchamy radja!
PIĄTEK

© wy-

jednym

11.57 —
12.03 —
dycja
dla
13.10 —

policjancie

13.15

(ma około 30 lat i jeżdzi na

« licznym białym koniu), służy już 8 lat
- wolno mu się zatem żenić, ale Zakocha:
na nie zna go osobiście,a w dódatku:
„policjant chodziz jakąś b. ładną ра-.
„miericą. | jeszcze jedno: panienka nie.
:

Jak z tego wynika

: mmiernie

tmidna

mie wypada

Pani

W

|

sprawa

jest niewypadkiu

zaczepiać

17.00

średnictwem

Niechże

nie

wspólnych

tnudno

Pani

to

w

znajomych, „o

mieście.

przedewszystkiem

—

18.00

—

domości

tego Pana

małem

12.00 —

Heįmal.

|

rynku

pracy.

„Skarby
Chór

Polski''.

17.15

—
Recital
sportowy.

Juranda.

—

„Miasta

fortepianowyg

18.30

—

Pogadame

ka aktualna,
18.50 —
Pogadanka
spolecma,
18.55 — Koncert reklamowy.
19.25 — „Skrzynka rolnicza”, 19.35 — Wie

i talcim sposobem nawiązać z nim znajomość. Można to zrobić tylko za po-

których

Z

ozasu.

Dziennik południowy. 12.15 — А
szkół. 12.40 — Muzyka salonowfg
Chwiika gospodarstwa
domowegog

ta
poezji''.
17.20
17.50 —
Poradnik

i

żadnym

—

Sygnał

15.15 — Wiadomości
o eksporcie
połskimy
15.20 —
Przegląd
giełdowy.
15.30 —
Piytys
16.00 — Rozmowa z chor
16.15 — Ko
-cert
ork,
Seredyńskiego.
16.45 —
„„Dzieje
przygody
Kolumba.

"ma posagu, 4 tu trzeba mieć dochód
miesięczny, by wyjść zamąż za poli-

- cjanta.

3

6.30 — Gimnastyka. 6.50 — Płyty. W рга
rwie
o godz. 7.20 Dziennik
poranny.
4
8.00 — Audycją dla szkół, 8.10 — Andyeją:
dla poborowych.
į

z Łucka kończy szkołę E |
„ w

zwrócid

30).

mi wie-

tego szczerze.

których

zechce się Sz. Pan

Pan S. Burnacki w Uściługu. Zechcę
się Sz. Pan zwrócić
„da
Centrałnegd
zwierząt futerkowych (Warszawa, K4-

roku

-, Trzecią sprawę—zostawiam zgo
dnie z Pani życzeniem opinii Czy-

„powiedzenie

ministerstwa.

tyczy to mieszkań dwuizbowvch. czytį
składających sie z dwu izb czyli z pow
koiu z kuchnia. dwa zaś pokoie z ku:
chn'ą wważane są za mieszkanie. trzy
izbowe.
{
P. ]. Hammer, w Berezie Kartuskiej,
W sprawie, która jest
tematem listių

„wejść na drogę uczciwą, jeśli pra-

„telnikėw,

do

R. Węcławski w Baranowiczach. Doa

„rzyć, że niema ludzi bezwzglednie
> zlych i zepsutych i że każdy może

„gnie

į

P. A. Jurówna w Horoszczy.
Zala
twiania spraw podobnych podejmowad
się nie możemy. Zechce Pani skierowad

do Stowarzyszenia b. więżniów
poli
tycznych, Ogrodowa 12,
»
P. M. Iwaszkiewicz
w
Warszawie
Ponawiamy naszą odpowiedź poprzete|
nią dodając, że 0 ite ewentualny prow
ces sądowy zakończony byłby
wyro+
kiem skazującym, wówczas sprawozida
ńię z procesu zamieścimy.
P. inž. A. J. w Warszawie. Nie skos
rzystamy.
ы
Pan M. Тагсхуй5Ы - we Włochach
Miejsca wolne sa tylko w korpusie ka*
detów welLwowie. dokad do I kom
panii, czyli klasy I, przyjmowani
_są
chłopcy w wieku od lat 12 do 14, Do
kładnych informacyi udzieli Panu
kos
menda korpusu kadetów we Lwowie|

Za rady Twoje, Gawędo, i Czytelni.

"ków

P, Stały Czytelnik „Rom.“ Ironiczna
Pana uwagi zawierają głęboką prawdę
Sprawę jednak oferty „Strap onej Matki” uważam za ostatecznie zamkniętą,
Szczerze jestem zadowolony, że jest Pang
jednym z nielicznych, kórzy- nie zażąw
dali adresu.
P. St. Kos, w Piasecznie. Nie wydri4
kuję. Nie mogę też Panu dopomóc wi
obraniu bohaterki nowej Pańskiej po»
wieści przez udzielenie adresu, Triudnoś
zasada!
pm

desłanego sprawozdania
nie możemy
skorzystać,
choć jest bardzo
dobrze
skreślone,
bowiem sama sprawa
nie
jest już aktualna.
P. Litera w Rokitnie, Co do artykułu
w sprawie. emancypacji Turczynek, —

drogi.

niech nie zapatruje się tak na życie, jak
dotychczas,
bo gdyby ugrzązł w ta.
„kiem błocie, trudno byłoby mu się z
„niego wydostać, ,

od

W

modnych

miejscowościach

kapiełow ych w Stanach Ziednoczonych noszony
części: właściwego kostjumu

iest obecnie kostium. składaiący się z dwuch

sportowe.

19.50 —

Wywiad

z okazją

jubiłeuszu
Klubu
Sportowego
„,Wisła”*
(4
Krakowa). 19.50 — Biuro Studjów rozmawią
ze słuchaczani
P. R.
20.00 — Koncert Filharmonji Warszawskiefą
W przerwie o g. 20.50 — Dziennik wieczorne

ny,

oraz

„,Obrazek

22.30 — Skrzynka
domošci
meteorol.

22.45

—

Muzyką

z

z

Polski

współczesneję

techniczna,
dla
žeglugi

kawiarni

22.45

„Cafe

— Wild
DAŃ

» Club“

T

PB

MO

T

Dzień

"Czwartek; 21 maja 1936 i

sportowy

„Mecz z Ciiciscą
Cala
Sobotni mecz
Chelseą będzie

„.nym

przeglądem

, graczy.

- szych

cialne
" zapaść

zawodników
znaczenie.
musi

czołowych

sie w formie

na

ma obecnie

zdvż

decvzia

iuż

w

za

spe-

sprawie

W

udzia-

piłkarzy w lerzvskach OW skład zespołu Olimpij-

skiego weiść musza w
7 dzie gracze rutvnowani

narodowy Turniej Bokserski, w którym startowali obok Łotyszów, pięś-ciarze polscy .i czechosłowaccy.
Wyniki turnieju przedstawiają
się

Dbierwszym rzę
i iuż obyci 'w

_ spotkaniach miedzypaństwowych. i w
‚ sobotę bedziemy mieli ich wszystkich
przed soba. Zabraknie właściwie tylko Kotlarczyka I i Artura. którzy swój
egzamin przedolimpiiski zdawać będa
następnego dnia w Krakowie na meczu Chelsea — Wisła. Sobotnia postawa naszych zawodników i sposób. w
«jaki walczyć beda ze świetnvin prze„ €iwnikiem. nailepszym
iakiego dotad
spotykali, zadecyduje w znacznej mie„rze o udziale polskiei piłki nożnej w
„Olimpiadzie. ber'*ńskiei.
Zasadniczy

trzon

reprezentacji

© kie

zestawieniu

spotkania

rozegrał

, hastępuiąco:.

W wadze muszej pierwsze * miejsce
zajął Polak: Bezdek, 2) Łotysz Dolgicers, 3) Polak Weyman.
|
W wadze koguciej: 1) Łotysz Tru-|
sis,

W

wadze

1) Drengers,

piórkowej:

Małecki.

w Wóószawie w sali oficerskiej szko«
1у P. P. (Krochmalna 56) 8-me przed-

półśredniej: 1) Łotysz "Tia

o!impijskie eliminacje szermiercze, OT*
ganizowane przez P, K. SE
„Program zawodów: * traedsławia się

(obaj

W

Łotysze),.3)

1) Kral (Czech),
:

W

wadze

W
W

wadze średniej: 1) Fabisiak.
wadze
półciężkiej:
1) Plasak

sto, 2) Jańczak,

z

i Góre

- go i Goda

Szpada: półfinały 23 b. «m. 0 godz. 9,
finał o godz. 12,
Szabla: 23 b. m. godz. 17 eliminacje

(Czech), 2) Damski. »
PRZEDOLIMPIJSKI. TURNIEJ
W SZCZYPIORNIAKU

- Od 21 do.24 b. m. odbędzie się, w.Ło
dzi przedolimpijski: turniej w szczypior| niaku. Spodziewany jest udział, zawod
"ników
warszawskich,
krakowskich,
łódzkich, poznańskich i śląskich,
Drużyna Warszawy wyjedzie w паstępującym składzie:
Kaczor, Janus,
Nowakowski,
Hasselbusch,
Twardo,
- Buiek, Golath, Leinwėber, Ketz, Kowal
„ski, Jabłoński, Skalski, Sawoniak, Gra
dziuk i Kulesza.

SZERMIERCZE ELIMINACJE
PRZEDOLIMPIJSKIE
|

-

W dniach 23 i 24 b. m. odbędą się

Człowiek = ptak *

w

ozyk,( Karwicki, Paszek; Czaplicki, Ka
zimierowicz, Żukowski, Nycz, Dobro-'
„wolski,

Zapaśnik, Mirowski i Kantor.
BIAŁOGRÓD
.
ZWYCIEŽA PABJANICE 14:5
|
Wezorai po północy zakończył się
w Pabianicach międzynarodowy mecz
zapaśniczy Białogród — Pabjanice. Po
"interesującym
przebiegu
zwycięstwo *
odniosła reprezentacja
Białogrodu w
stosunku 14:5. Mecz poprzedziło uro=
. roczyste powitanie gości iuzosłowiańskich ji odegranie
hymnów państwowych.
+2

W
czu

Zagrzebiu
tenisowego

„sławia

w ostatnim
o puhar

tenisiści

czescy

dniu me-

Davisa. Jugozostali

niespo-

dziewanie pokonani, a mianowicie Si
ba rrzegrał z Palladą w 3-ch
setach
(przedtem Siba przegrał z Puncecem),—
a Hecht przegrał z Puncecem, Ostatecznie wygrała Jugosławia 3:2,

|

wszvst-

miedzypaństwowe.

(pomoc).

szabli.

Szabla: 24. b. m, godz, 2 półfinały,
godz. 16 — finał.
Do zawodów ztGRZóni zdstal m. ia: 4
Segda, Suski, Sobik, Zaczyk. Kaczmar

JUGOSŁAWJA—CZECHOSŁOWACJA

> Wzmocnienie stanowi tu Wilimowski,
w
roku zeszłvm przymusowo panzujący. Jako rezerwowych. z których w
- miarę potrzeby bedzie sie korzystało,
i gdyż w ciągu całego svotkania istnieje
"prawo stałej zmianv zraczv. o. Kału- Ža wyznaczył
Madeiskiezo | (bram-'karz), Gałeckiezo (obrona). Badureę, Ce

bulaka

następująco:

sta-

smnoOwi ' drużyna:
Albański. *« Martvna,
. Szczepaniak, Kotlarczyk . II. « Wasie„ wicz, Dytko,
Piec. Matias.
Szertke,
Wilimowski.
Wodarz. Jest to zespół,
który w roku ubiegłym niemal w tym
samym

POLACY NA TURNIEJU
BOKSERSKIM W RYDZE
Rydze zakończony został Między

miesiąc

Snitlins

wadze lekkiej:
2) Łukasiewicz.

4x 100 mtr. — borek
Kožlicki, Trojanowski, Szczerbicki.
Skok wzwyż — Pławczyk.
Skok wdal-Pławczyk i Szozerbicki,
Tyczka — Kluk, kula — Pobiś, dysk
— Pławczyk i: Pabiś, oszczep-Plaw= |
czyk.

naszei rebrezentacji z
pierwszvm
tegorocz-

naszvch

2)

į Ko-

strze wski-

(dd,

Zorientowanie

* łu naszych
limpiiskich.

3000-mtr.. — Noji i“Dunlicki,
400 mtr. płotki — Maszewski

Polska przegrywa z Rustrją
2:3

wr ża fnisowym o par Days
Wczoraj zakończone zostało w Wiedniu spotkanie tenisowe o puhar. Da-

Wvwijewskie-

(atak).

LEKKOATLECI STOŁECZNI
WE WŁOCŁAWKU

„visa Austria — Polska. Austrjacy zwy-

—/W dniu 24 b. m. reprezentacja stolicy

drużynę z dalszych rozgrywek.
Hebda doprowadził wprawdzie mecz
z. Austrjakiem Baworowskim do zwycięskiego końca, ale w ostatniem, decydującem spotkaniu zawiódł Tłoczyński,

„weźmie
„ wodach

„'wku,

ciężyli ostatecznie

udział w propagandowych: za*
lekkoatletycznych .we Włocła-

Skład

zawodników

stołecznych.

„przedstawia się następująco:
JB mtr. — Łopuszyński i Trojanowski. |

Po czteroletnich pracach j dead
wiec,

400 mtr. — Kožlicki i. Kostrzewski.
800 mtr. — Jurkowski j Kępiński.

B.

wprawiany

w

ruch bez

Linbisšiadii Bob Morse „Alis

pomocy

na godz. Kierunek i wysokość lotu zależna jest
ciała p lota.

szuo
Szwoch

PAMIĘTNIKI
b.

oficera

Nad
Amgficy ruszyli do

szturmu

niemieckiego

Sommą
na

szerokości 60 km. tak, iż ogólny
front ofensywy aliantów rozpoście
"rał się na początku kwietnia 1917
„r na szerokości około 180—200 kiłometrów

a

udział

żołnierzy,

któ-

rzy brali udział wstej ofeasywie po
„stronie aliantów
określić
można
cyfrą 2-ch milionów.
Zdarzało się, że na
niektórych
odcinkach szło do ataku jednocze-

śnie 40 dywizyj. Żelazny front nie-

miecki wyginał się, cofał, ale
w
-Żadnem miejscu nie został przerwa
ny.

li ruszą do ataku
skie spod Arras.
grupę

armii,

grożonem
lub

korpusy
angielStworzono więc

która. w najbardziej za

miejscu

conajmniei

miała

odeprzeć

powstrzymać

ataku Anglików.

furię

W skład tei gru-

py weszły pomiędzy innemi dywizia szturmowa, druga i trzecia dy-

wizja bawarska i dwie
dywizje
rezerwy gwardii, najwybitniejsze
jednostki
armii
niemieckiej.
Do
trzeciej dywizii bawarskiej należał
16

pałk

piechoty

bawarskiej,

w

którym służył Adolf Hitler.
Pułk
jego
został
prawie
doszczętnie
zniesiony podczas morderczej wal
ki z Anglikami..
W ten sposób zestawioną grupę

Pod St. Quentin ustalił się front
na linji „Siegfrieda*. Korpus gwar
dji i iednocześnie aaszą
dywizję
wycofano z okopów a miejsce ich
armji przerzucono na odcinek fror
tu pod Arras. Przybyliśmy
tam
zajęły dywizie pomorskie, z polskiego i niemieckiego
Pomorza . T-go kwietnia w sam czas aby dostać -się<w najokropniejszy ogień ar"oraz dywizje śląskie.
Na tyłach froatu
przegrupowatylerji angielskiej, która „przygomo nagwałt rezerwy « niemieckie..
towywała* pozycje. niemieckie do

„Niemcy wiedzieli już, że lada chwi

katapulty, a osiągający

szturmu.

ее

“

|

w tym

szybo-

szybkość 35km | :

aparacie

Od „ruchów

3:2, eliminując naszą

ulegając swemu przeciwnikowi
'xa) po dramatycznej walce.

(Meta-

Mój bataljon dostał się na sta- | czego
pokryte
było
tysiącami
„nowisko naprzeciw .słynnego wzgó
"mniej lub więcej głębokich leji two
rza Loretto obok niemniej słynnej
rząc fantastyczny, niesamowity 0z obustronnych komunikatów wojen
braz grozy i zniszczenia.
nych cukrowni Souchez. Jedno
i
Z legendarnego domku Matki Bo
drugie było znów w hece Angliskiej nie pozostało śladu, został on
ków.
zniesiony z powierzchni ziemi poNa wzgórzu
165 znanem jako
ciskami Anglików i Niemców.
wzgórze Loretto mieścił się legen-.
Przyznać trzeba, że każdorazodarny domek, w którym mieszkać
wy chwilowy władca wzgórza na
miała Matka Boska. Według legen
prawiał natychmiast szkodę, czedy domek Matki Boskiej przenie"mu zawdzięczamy, że po zakończe
siony został po jej Śmierci przez a- "niu wojny Francuzi dokładnie wie
niołów na wzgórze Loretto, uchodzieli na którem miejscu stał dodzące odtąd za cudowne
miejsce,
"mek Matki Boskiej. Inaczej żadnedo którego rok rocznie niezliczone "go śladu po nimby nie pozostało.
tysiące wiernych urządzało
pielOlbrzymia cukrownia
Souciez,
grzymki nietylko z Francji, ale nao którą całemi miesiącami ze zmiea
wet
z
zagranicy i krajów zamor„nem szczęściem zaciekle walczoskich.
no, przedstawiała.
teraz już tylko
Wzgórze Loretto począwszy od
garść gruzów. Nieinaczej wygląda
1915 1oku ciągle przechodziło z rąk
ło miasto Souchez, leżące nad rzedo rąk wśród nieustannych walx.
ką Carency i koleją Lens-Savy.
„Koleino Anglicy i Niemcy po ki!Zaledwie zdołałem rozejrzeć się
kanaście razy byli
panami wzgói zlustrować
rza, ałe na stałe — nikt na niem "dobrze w okopach
„stanowiska
angielskie za pomocąnie zdołał się utrzymać.
specjalnych
przyrządów
optyczBył to ważny punkt strategicz„nych, podobnych do używanych na
ny. W wyniku ciągłych walk zmiełodziach podwodnych, po zanurze-„ciony
został
lasek,
pokrywający
rozpoczął
wzgórze Loretti i ciągnące się @а-- „niu się w wodzie, gdy
lej4 z północno-zachodu na polud- -=1się ogień huraganowy, który szaniowo-wschód pasmo wzgórz. Ca- |. lał nad naszą” linją bez przerwy
1е wzgórze przeorane zostało od į przez 60 godzin. |
(Dalszy ciąg nastąpi) gėry: do dolu pociskami - wskutes

.

„KURJER* z dnia 21-g0 maja 1836 r.

RADIJO

Rozwiązanie Klubu
Dyskusyinego
:

к

R
Dziś:

0

u

K

KOŚCIELNA

Wniebowstąp , Wiktora

' — Pielgrzymka rzemieślników do Kalwarji.
W niedzielę 24 maja odbędzie się pielgrzymka

Jutro: Julji i Heleny P. P.
Wschód słońca — godz. 3 m.07
Zachód

słońca —

godz.7

Spostrzeżonia Zakładu Moteorelogi)

m.23

U S. 6

w Wilnie z dnia 20.Y. 1933 P.
Ciśnienie 761
"Temp. średnia + 16

rzemieślników i ich rodzin. do Kalwarji.

W pielgrzymce wezmą udział wszystkie cechy ze sztandarami.
Zbiórka w kośc. Św. Ducha w miedzielę 24
maja e godz. 7 rano. Wymarsz nastąpi po mszy
. św,

MIEJSKA.
—

Najbliższe

Miejskiej
dzenie

Tend. bar.: znižkowa
Uwagi: došė pogodnie

Z

DYŽURY APTEK:
:
Dziś w nocy dyużurują następujące apieki:
1) Rostkowskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wysockiego (Wielka 3); 3) Frumkina (Niemiecka

25); 4) Sukc. Augustowskiego

dniem

(Kijowska

2).

nych.

RUCH POPULACYJNY:
|— Žurejėstrowane urodziny: 1) Bereski

2) Mozelewska
4)

urządza

Janina;

‚
Wi-

3)

MacieleRegina;

Janiszewska

6)

8)

Dawid;

Morgensztern

I

Anna-Franeciszka;

__Michniewiczówna Antonina-Danuta.
— Zaślubiny: 1) Tarasiewicz Władysław —
"Marcinkiewiczówna Łeokadja; 2) Wojciechaw-ski Antoni — Dobrowolska Marja.
—- Zgony: Martynelis Kazimierz, kowal, lat
«51; 2) Wasilewski Augustyn-Kazimierz, lat 64;

*Sjelicka

Marja, lat 59.

—

*" PRZYBYLI DO WILNA:
hotelu Georges'a: Sen. Michałowicz

Be

z War

Artur

Jaśman

z Warszawy;

"Mieczysław

-szawy; Śliwiński Andrzej z Warszawy; dr. Rol„nicki Zygmunt z Warszawy; dyr. Blumfeld Leo„nard z Warszawy; gen. Krauss Karol z Warsza
-wy; gen. Pik Aleksander z Warszawy; Josztowa
Fularski Mieczysław,
Szczęsna z Warszawy;
„Orbisu”

dyr.

macz.

Jouscher

URZĄDZONY

"KOMFORTOWO

A KEN

dr.

Warszawy;

z

Uniwers. Poznańskiego;
madzw.
Janina z Warszawy.

Karol, prof.
"Radziszewska

Lista t

&

A

ъ

z Warszawy;

Pawłowski

inż.

z Baranowicz;

Jan

Igła

Borys

Kasperowicz

Sopoćko

Kazimierz

mec.

z
Jan

Raczyński

„z Warszawy; Bylański Bronisław z Wilejki;
«Gawrych Paul z Niemiec; Grosobel Abram z
Griining Artur z Łodzi; Wajsow
AWarszawy;
"Mahomet z Czarnego Boru; por. Janicc Eugenjusz z Warszawy; Amsterdam-Orlan Ałeksander
z

Warszawy.

HOTEL
orzędny.
Pie'wsz

Ч

I
EUROPEJSKpne
PACZAAAAIA

:Ceny za tewer ėredniej handlowej jakošei pa<gtet Wilno, ziemieplody — w iadunkach wa”
ggemowych, mąka i otręby — w mniejsz, i de,

lea — za 1000 «lg
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Dtręby żytnie
Peluszka
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to

dozorców

do

i chodników.

mocz. aeort. 70/30

na

nastąpi

stanowczo

za

częstszego

Polewać

trzeba

dodawać,

śródmieściu

w

ulice

po-

raz

mało.

że

skąpe

ponury

wywoływanie

oświetlenie

wygląd i
burd

,wiani

stawić

się poborowi.

z

ułatwia

nazwiskami

ARTYSTYCZNA
Wystawa Rzeźby Leony Szczepanowiczowej codziennie otwarta od godz. il-ej rano do
6-ej wieczór. Wystawa trwać będzie do 15 czerw
ca b. r. Wistęp 49 gr. Wycieczki 25 gr. Szkolne
10 gr.
—

SPRAWY
VI klasowa
„Dziecko

SZKOLNE.
Szko

Koedukacyjna
Wilno

Polskie",

ul. Mi

Ia

wszy
Ruty

nowane siły nauczycielskie. Troskliwa opieka.
— Pryw. Koedukacyjna Szkoła Powszechna
i Przedszkole „Promień*, Wiwulskiego 4, przyj

kl. dzieci wstępują

6

Z

wykształceniem.

Kancelarja
do gimnazjum. Opłaty przystępiie.
-— Wiwulskiego 4—6, czynna codziennie w godzinach od 11 do 13. Informacyj o zapisach
na
do filji Szkoły i Przedszkola „Promień
Zwierzyńcu udziela kancelarja przy ul. Witoldo
wej

35-a,

codziennie

od

godziny

ZEBRANIA

I ODCZYTY.

— KLUB WŁÓCZĘGÓW W WILNIE. W pią
"tek dnia 22 bm. odbędzie się w lokalu przy ul.
"J. Jasińskiego 6 (mieszkanie pp. Wierusz-Ko, walskich) 209 zebranie Klubu Włóczęgów. Po
czątek o godz. 20-ej. Na porządku dziennym
referat p. Tomasza Zana z Dukszt p. t. „Życie
„społeczne u zbiegu trzech granie północnych”.
Wistęp dla członków Kłubu i kandydatów
oraz zaproszonych gości. W sprawie zaproszeń
udziela się informacji przy tel. 16—90 w godz.
17—19 codziennie.
ь
— Polskie Katolickie T-wo Opieki nad Dziew
czętami zawiadamia o sprawozdawczem dorocz
mem zebraniu, które ma się odbyć 23 maja o
godz. 18 w ldkalu T-wa Kred. m. Wilna przy
ul. Jagiellońskiej 14. Jednocześnie zostanie wy
głoszony referat przez p. Halimę Siemieńską z
Warszawy, delegatkę polską na Kongresy Mię
dzynarodowe Kom. Walki z handlem kobietą
i dzieckiem. Zarząd prosi osoby interesujące się
działalnością Towarzystwa o przybycie
— Zebranie Towarzystwa Literackiego im.
Adama

Mickiewicza

odbędzie

sią

w

sobotę

23

maja o g. 6-ej pp. w lokalu Seminarjum Polo
nistycznego U. S. B. (Zamkowa 11). Na porząd
ku dziennym odczyt. mgr. Leona Sienkiewicza:
„O reformie polonistyki uniwersyłeckiej ze sta-

nowiska szkoły średniej", Wstęp dla członków
i wprowadzonych gości.
— Związek Zaw. Pracowników
m.

Wilna.

Zarząd

Związku

Zaw.

ITS

kol.,

że termin

czony

na

Miejskich

Pracowników

Wałnego

dzień

23

Zgromadzenia

maja

1936

r.

BR

na

Pohulance.

Komunikat

Związku

Pań

W

Tamże

w

dniu

26 b. m. o godz.

w

towarzystwie

pog.

pogrzebu

N.

nauka we wszystkich
hebrajskich
W sjomistycznych instytucjach
nie

pracowano.

Sokołowa

O

godz.

przerwana

6 wiecz.

została

zamknięte

rab.

Fryd

przy

Koncert
zek z
Wiad.

na

rowerze

po

schodach,

zostały

publiczności

faktycznie

tyle

emocyj,

fika

że ceny

wstępu

są

CZYICH

RĘKACH ZNAJDUJE
KO ZŁOÓDZIEJKI?

SIĘ

4 i zkożyła

0

że

nie

kaneełarji

załatwiła

szpitała.
kobietę,

pewnych

Poprosiła

się

by

na

chwilę

nie

zgłasza

się.

PETN

SMA

pani

w

)

DZIEC-

о—

generałowej

—

z
PI
4

po

cenach

propagam

STEFANA

JARACZA

Jutro, w piątek dn.
Ateneum rozpoczyna

roli

w

sztuce

W.

O. Somina

„ZA

15 w.

odbędzie

się

ctwarcie

TEATR
Wystepy
op.

Teatru

MUZYCZNY „LUTNIA“,
JANINY KULCZYCKIEJ.
Lehara

„CAREWICZ*,

Let

komedją

Dziś

która

na

Kulczycką,

5. Bestani,

K.

Dembowskim,

M.

Tat

rzańskim, W. Szczawińskim i Wyrwicz-Wich
rowskim na czele.
y
— Dzisiejsza popołudniówka po cenach pre
gandowych. Dziś po cenach propagandowych
grana będzie raz jeszcze przemiła komedja mu
zyczna „Trafika pani generałowej*.

w

przygodnie

zaopiekowała

REWJA W SALI MIEJSKIEJ.
Dziś, 21 maja br. w dalszym ciągu program
rewjowó-wodewilowy w 3 częściach z udziałem:
Mary Żejmówny i Wiitolda Rychtera p. t. „ZŁQ
TA PODWIĄZKA“.
Codz. 2 przedstawienia o godz. 6.45 i 9.15.
Przy nadmiernem
ciśnieniu i nieprawidsowym
krwioobiegu
maturalna woda gorzka
Franeiszka-Józefa już w niewielkich dawkach
jest przyjemnie działającym środkiem przeczyszczającym jelita, odpowiednim do stałego używania. Zalecana przez lekanzy.

}

ANK FORCE WET POWO ACO KOTOR

Aresztowanie
Onegdaj rłonieśliśmy o» tajemniczych próbach
podpalenia domu Doby Jospowej przy ul. Wił
komierskiej 49. Nieuchwytny podpalacz podkła
dał dwukrotnie pod drzwiami mieszkań przesy
cone naftą szmaty i kawałki drzewa i rozniecał
ogień. Jedynie szczęśliwemu zbiegowi okoliezności należy zawdzięczać, że próby podpalenia
nie odniosły skutku.
:
„Po ostainim zamachu policja przedsięwzięła
energiczne kroki celem wyjaśnienia tajemnicy.
Dochodzenie doprowadziło do zatrzymania pod
palaczki.
:
"
ASS
Okazała się nią jakaś kobieta w Średnim wie
ku, zamieszkała w sąsiedniej posesji, Niewiasta

21

każdem przedstawieniu gromadzi liczną publiez
ność oklaskującą wszystkich wykonawców z J.

porwaniu

AARC

4и

obra

4 ujrzymy na przedstawieniu pe
świetną” komedję
Feketego
„Tra

głównej

8 min.

Herasimowiczowa notowana
jest w policji
jako zawodowa złodziejka.
Była już dwukrot
nie karana więzieniem za kradzieże: raz na trzy
lata i raz na 1 rok,
(2).

KITA

przerwie

miego w ogrodzie po-Bermardyńskim
„WIOSENNE PORZĄDKI".

się dzieckiem, zanim nie załatwi Sprawy. Gdy
powróciła, kobiety z dzieckiem nie było. Meł
dująca twierdziła stanowczo, że ylziecko jej por
wano.
Wezoraj Herasimewiczowa znowu _ zgłosiła
się yło polieji i odwołała swoje poprzednie zeznania. Twierdzi, iż oddała dziecko na wycho„wanie pewnej kobiecie, której adresu nię wie.
Kobieta powinna była się zgłosić do niej. lecz
dotychczas

słuchaczami:

W

МАСН“. Ceny miejse specjalne.
— Otwarcie sezonu letniego w ogrodzie poBernardyńskim. W sobotę dnia 23 maja o g.

że

istotnie

tormalności

więc

z

19,50:

gościnne występy na czele ze swym twórcą
в
kierownikiem Stefanem Jaraczem, który
ukaże

jej dziecka. Herasimowiczowa twierdziła, że o0puszczając z tygodniowem dzieckiem
szpital
św. Jakóba, przypomniała sobie, już będąc na
uliey,

Wywiad

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE.
Popołudniówka. Dziś w czwartek. dn.

wspaniała

meldunek

reklamowy;

„Wisla“;

ze

Dzien. wiecz.:

Teatrze na Pohułance.
maja Warszawski Teatr

"2

Przed kilku dniami zgłosiła się do III Kom.
niejaka Helena Herasimowiczowa zam. przy ul.
Wejlowskiej

rozmawia

symf.;

19,40:

Sport.

Jutrzejszy występ

w

minimałne.

W

Koncert

— Wieczorem o godz, 8 „MATURAŚ W.
Fa
dora (przekład Ireny Grywińskiej). Ceny
propa
gandowe,
:

u
k
u
r
b
m
i
k
s
ń
e
l
i
w
Na
zwłaszcza

studjów

dowych.

szkoda nie skorzystać z takiej okazji ogłądania

programu,

19,25:

sportowe;

Klubu

maja. o godz.
południowem

żongler p. Kay, węgierska grupa trampolinistów i dotąd niewidziany siłacz-komik p. Eders
oraz wiele innych mistrzów sztuki cyrkowej
daje

15 26.

Polski;
22,30:
Skrzynka
techn.;
22.45
met.;
22,50-—23.30:
Muzyka
taneczna.

>

asyście
(m)

fenomenalny

12,40: Muzyka salonowa:
dom.; 13.15: Z rynku pra
popularna;
14.15—15.15:

TEATR i MUZYKA

NADESLANE.

na jazda

Hopki;

jubileuszu

Biuro

©

—- Prawdziwą biesiadą artystyczną jest program Cyrku „Arena“, skladający się z 20 prze
bojowych atrakcyj światowej sławy. Karkołom

Prze

ralne; 15.30: Z ulubionych oper
Puc
16.00: Pogadanka dla chorych;
16.15:

Jana

ok.

ma znak żałoby sklepy żydowskie. O godz.. 7
odbyła
się w..głównej. synagodze. żałobne .nabażeństwo, które «dprawił
chóru synagogalnego.

sportowe;

8.30—11.57:

„85: Wiadomości

w dzień

godz. 12
szkołach.

Wiad.

Koncert
w wyk. Ork. T. Seredyńskieg
o; 16.45:
Audycja dla dzieci; 17,00: Minu
ta poezji; 17,20:
Recitall fortepianowy;
17,50: Poradnik
sporta
wy; 18,00: Chór Juranda; 18.30:
Program na sa
botę;
18,40: Piosenki;
19,00: Ze spraw. litewskich;
19,10: „Przednówek
i carski rubel' —

(m)

Wczoraj

polbor.;

cmiego;

gości,

nabożeństwo.

sportowe;

20.45: Dziennik

Przerwa; 16.15: Odcinek 'powieściowy:
Życie kuitu

Wezoraj zwiedzili. goście angielscy miasto
i Żyd. Instytut Naukowy. Wieczorem opuścili

Żałobne

22.00:

;
13.10: Chwilka gosp.
cy; 13.20:
Muzyka

warszawskiego

Wilno.

Wiad.

Czas
12.00: Hejnał; 12.03: Dziennikrwa;połud11.57;
n.; 12,15:
Audycja dla szkół

„Ortu* (Tow. krzewienia pracy zawodowej i
rołnej wśród Żydów) dr. J. Kruka i inż. I. Jaszuńskiego. Goście zwiedzili gimnazjum żydowskie, żyd. szkołę techniczną, szkołę rolniczą
it. p. Wieczorem odbyła się w sali Konserwatorjum akademja, ma której przemawiali lord
i lady Marley. Po akademji odbył się w sali
Klubu Handlowo-Przemysłowego
bankiet
na
cześć

pieśni;

dla

się

ŻYDOWSKIE

działaczy

19.55:

i śpiewu;

ja

— Angielscy goście, We wtorek przybyli do
Wilna, przejazdem do Anglji, lord Marley z mai

žonką

rekL;

tańca

PIĄTEK. dnia 22 maja 1936
r.
„ 6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka do
gimn.; 6.34:
Gimn.; 6.50; Muzyka; 7,20: Dz.
por.; 7.30: Pro
gram dz.; 7,30: Gielda roln.;
7.40: Muzyka z
płyt; 8.00: Audycja dla szkół;
8.10: Audycja

ilustrowane pokazami pogadanki p. Ireny Sawickiej i p. Jadwigi Siedleckiej p. t. „Wyjeżdżamy na lato",

SPRAWY

Koncert

Wśród

$ze

dn.

5 odbędą

19.45:

20.00:

22.15: Koncert kameralny; 22.45: Wiad. met. 22,50—23.
30Muzyka taneczna.

4, 51 6.VI odbędzie się w Warszawie Zjazd
Deiegatek Oddziału ZPD. Pożądany jest iiczny
udział w Zjeździe członkiń Oddziału Wileń.
skiego. Wszelkich informacyj udziela i zapisy
przyjmuje Wil. Oddz. ZPD w dniu 22 b. m.
(piątek) od godz. 5—7 w lokalu Zamikowa
i

w

Włoszech*
14.20: Kon-

wiecz.; 20.55: Obrazek
z Polski; 21.00: Prem
kom. Aleksandra Fredry „Kancert*;
' 21.35; Na-

£ STOW.

Domu.

Koncert.

17.00: Wojsko i pokój; 17.15: Wesoły Wiedeń,

Zarząd.

ZE ZWIĄZKÓW
—

12.15:

18.00: Pogadanka aktualna; 18.10:
Recital organowy;
18.30:
Zgadnij kto gra i śpiewa;
19.00: Przegląd litewski; 19.10: Nasze
suknie
na lato;
19.25: Audycja życzeń dla dzięci:

się

na dzień 2 czerwca 1936 r. z tym samym
porządkiem dzienńym. *
Walne Zebranie w dniu 2 czerwca b. r. w
pierwszym terminie o godz. 18-ej, w drugim
terminie o godz. 18.30 odbędzie się w Teatrze
Miejskim

kulturalne;

Zuchów
Chorągwi
Warszawskiej;
16.15: Wiązanka melodyj;
16.45:
Cała
Polska śpiewa;

wyzna-

przesuwa

„Życie

cert życzeń; 15.00: Zwróćmy uwagę
na
zielarstwo; 15.10—15.40: Piešni różnych nasze
dów; 15.40: Jak unikać krzywdy własnej; naro15.45:
W gościnie u żołnierza rolnika;
16.00: Święta

Miejskich m. Wilna podaje do wiadomości koł.

spotkaną

12—13.

12.03:

przerwie: „Legjon Mickiewicza
we
iragm. Pow.; 14.00: Muzyka z
płyt;

. Zaparcie.
Świadectwa
powag
lekarskich
stwierdzają skuteczne działanie naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józeta, Zal. przeż lek.

—

.Tóz-

„Ave Maria*; 10.00: Transm.
nab.; 10.50: Utwory, _ Ryszarda
Wagnera;
11.42: Próby
polowe
psów myśliwskich; 11.57: Czas;
12.00: Hejnał;

spokojowi i porządkowi publicznemu.

i awantur.

poczynającemi się na literę $, zamieszkali w
obrębie I i TI kemisarjatów P. P.
|
:
Komisja Poborowa urzęduje w lokalu przy
ut. Bazyljańskiej2 od godz. 8ej rano.

Prywaina

przed tygodniem został zawieszony za
działalność zagrażającą bezpieczeństwu,

ko-

—ża daleko posunięta oszczędność, Polityka
oszczędnościowa magistratu jest ogólnie znana
i nieraz wilnianie muszą, niestety, odczuwać ją
na własnej skórze. Bezwzględny jest zato magistrat w ściąganiu podatków i wszelkich świadczeń miejskich. Jakość jezdni wileńskich jest
już przysłowiowa. Ostatnio władze miejskie zaczęły również wprowadzać cszczędność w oświe
tleniu nawet pryncypalnych utic. Od kilku już
dni zaraz po godz. 11-ej wiecz. większość łamp
gaśnie i ulice oświetlane są tylko nielicznemi,
gdzieniegdzie pałącemi się lampami. Na stan
ten wpływają do nas skargi z prosbą 0 poru' szenie tej sprawy i zaapelowanie do magistratu,
aby nie odbierał Światła tym nielicznym ulicom, które z miego korzystają.

13.50
21.00

13—
2050

670 „
745 .

®

TR

177

isė

3

d
I

dzieci.

wyjedzie

22 i 23 b. m.

władze

kiem

z dnla 2) maja 1935 P.

6 ‚.‘ ;.
Pszenica

terminie

CZWARTEK, dnia 21 maja 1936 r.
„9.00: Czas i pieśń; 9.03: Hej
ty Wislo. —
sustą ludowa Marjana Rudnickiego;
9.35: Dziennik por.;
9.45: Program dz.;
9.55: Schubert

Starosta Grodzki decyzją z dn. 20 b.
m, rozwiązał klub dyskusyjny inteligen
cji w Wilmie. Jak wiadomo,
klub ten

2 ter6 ty-

muje zapisy ma rok szk. 1936—37. Higjeniczne
komplety
warunki, własne boisko, bezpłatne
francuskiego. Kwalifikowane siły z uniwersytec-

t Iniarska w Wilnie

se złetych za | q (100 kg);

wpobli

ckiewicza 11 m. 11 przyjmuje 4apisy do
stkich klas codziennie w. godz. 13—15.

| | Giełda zbożowo -i0Warow a

2:

Leoniszki

chodnie starają się mijać te ulice jaknajszyb
„ciej. Stan ten z nastaniem lata trwa u nas zazwyczaj niczmienmie. Wydaje się dziwnem, że

—

osobowa

Winda

ARESZCIE ANON OZONE

magistrat

— Wilno w kłębowiskach kurzu. Na ulicach
miasta, zwłaszcza na tych, na których prowadzuine są roboty, unoszą się kłęby kurzu. Prze-

ła Powszechna

przystę

Cany

—

pokojach.

w

Telefony

dniiach

lat ubiegłych,

odbywać się będą w
każdy trwać będzie

400

let-

z War-.

z Lidy;

z Warszawy;

Jan

Sokolicz

ALidy;

przeszło

się kolonje

— Kto staje przed Komisją Poborową. W
majBliższym dniu przeglądu poborowych rocznika 1915 dn. 2 b. m. przed Komisją. Poborową

Piotr z Poz-

Lercch

-— Ds hoteiu „Europa“:

szawy;

Posie-

Przemysło-

WOJSKOWA.

anania; inż. Janiszewski z Fińska; Grodzieński
z NowośaLejzer z Łodzi; Chruściel Stamisław
dr.
z Warszawy:
Mieczysław
Topel
„gródka;

Dawid

Izby

dzieci szkół powszech-

miejskim

pierwszym

- szumowinom

telefony w pokojach

н

"aDalin

wzorem

majątku

W

Nie

przystępne

bardzo

Ceny

)

Rady

25*b. m.

lokalu

WILNIE

łazienki,

Apartamenty,

w

nadaje

Hotel St. GEORGES
w

w

posiedzenie

rozpoczynają

żu Wiilna. Kolonje
minach, z których

godni.

Macielewriczówna

Stanisław;

Wojciechowski

*8)

się

22 b. m.

Kolonje,

lonje

Romuald;

odbędzie się w dniu

odbędzie

nie dla najbiedniejszych

&

"wicz

płenarne

wo-Handlowej. Początek o godz. 8 wiecz.
— Kolonje letnie dia najbiedniejszych dzieci.

Wiatr: półn.-wsch.

«tdlha-Józef;

A

WILNO.

| mw

-

piromanki
ta w swoim czasie była już poszlakowana © pod
pałanża. Rewizja przeprowadzona w jej miesz
kuniu dała niezbite dowody jej winy. Znalezie
no bowiem kawałki drzewa oraz szmaty takie
same, jakich używał sprawca nieudanych podpa
1ай.
—.
Giekawą okolicznością jest to, że zairzyma
na nie ma powodów mścić się na Jospowej. —
Przynajmniej

tak

twierdzą

poszkodowana

oraz

sąsiedzi. Powstaje wniosek, że ma się w danym
wypzriku do czynienia z przejawem znanej che

"Boby

t. zw. piromanji,

cherohie
nia. Jest

Osobnicy

ulegający

też

odczuwają nieprzepartą chęć podpala
to rodzaj zboczenia seksualnego.
(e).

„KURJER“

10

P
A
N

z dnia 21-40 maja 1936 r.

m

DZIŚ PREMJERA!
ZDUMIEWAJĄCA

|

A.

REWELACJA!
ludzkości nr. 1

Wróg

na

m

у
į

wolności
Е

W roli głównej genjalny Edward
ROBINSON.
program: Dodatki i najnowsze aktuaija.

Nad

@4

Ne

- 5

5

.е

Bi

Arcydzielo „ilmowe,

które zelektryzowało cały świat.

DZIS początek o godz. B=,

ERKSA

Niesamowity zamach samobójczy
nia.

Sienkiewicz

jnowił

odebrać

tak się tem

sobie

przejął,

życie.

W okamgnieniu stanął w płomieniach.
Przechodnie zauważyli biegnącego po ogro
dzie człowieka objętego płomieniami, Niezwło
eznie pośpieszyli z pomocą.
Desperat doznał
bardzo ciężkich poparzeń. Karetka pogotowia | —
ratunkowego przewiozła niesamowitego despera
ta w stanie groźnym do szpitala.
(e).

że posta

Zaopatrzywszy

się

w benzynę i zapałki, udał się Sienkiewicz do
«pgrodu, oblał siebie benzyną i podpalił się.

Magistrat zniósł stragany

Przymrozki

nocne

na rynku Łokiskim

w okolicach

Wilna

(Wczoraj
stragany

kim.

w mocy

drobnych

Ogółem

magistrat
handlarzy

rozbiórce

zniósł
na

uległo

wszystkie

rynku

przeszło

60

stra

ganów.

nym.

Jak się dowiadujemy, magistrat nie zamie„cza wybudować straganów na nowym rynku
Łukiskim.
Zniesienie straganów wśród drobnych han
dlarzy rynkowych wywołało wielkie rozgorycze
mie .
Ze względu na ewentualny opór straganiar?y do rozbiórki straganów przystąpiono nad
ranem. Mimo to na placu wkrótce zebrał się
tłumi. Znaleźli się również złodzieje, którzy za
częli rozkradać drzewo. Wobec tego z komisar
jatu wysłano oddział policji, który
pilnował
porządku.
Podczas

rozbierania

straganów

z

mor

W

aw.

„ratusza”

ga

miejska.

się

jutro.

w

którym

Rozbiórka

znajdowała

tego

straganu

jednym

miejscowościach

mrozu

ż majątków

rodnicy

wileńscy,

pomidory,
pod

zwłaszcza

chronili przed mrozem
jąc nocami ognie.

zostały

ogórki

Wilnem

w

a

pow.

Pożar

na

młode

przedmieściach,

warzywa

wa

zakwestjonowano.

W dniu 17
Krupszczyzna,
litra samogonu,
Biedak nie

-

ы

o g. 4.15 I f.33 wiecz.

2 przedstawienia:

"

CGIIINO|
Dziś

premiera.

Wyjątkowo
piękny

program

Gigent film niezwykłych wydarzeń

cuzi,

Dziś

minimalne,

we

czwartek

dostępne

21 maja

dla wszystkich

STRASZNY DWÓR
Nad

MONIUSZKI

Obsada:
Szczepańska, Grassówna, Ćwiklińska, Witold
Cont, Marjan Maszyński,
Siełański, Orwid

BRYGIDA HELM
ĄŻE WORONCOW“

W arcyfilmie „KSI

NOWA

PLACOWKA

2

POLSKA!

PRALNIA
s»OSZCZĘDNOŚĆ:
ul.

Gaona

10

neczne,

tarasy,

zaciszny park, las sosnowy,
rzeka, kanalizacja.
Wiadomość: Bezdany— majątek, Jan Zygielman

Olechnowicz

Jiedem [al w szponach (PU.
przeżycia

na

katordze

sowieckiej.

Stron 168. Cena książki Zł. 1.80.
,Do nabycia we wszystkich księgarniach wi»
leńskich.
Skład główny u autora:
Wilno,

piękna

OGNISKO |

Wallace

Wyspa
Nad

program:

DODATKI

DŹWIĘKOWE.

wzruszą

Beery
Was

i Jackie

w przepięknym

ul. Ludwisarska 11, m.18.
gą otrzymać

Cooper

Zamiejscow! mo-

za pobraniem

pocztowem.

SPOŻYWCZO-OWOCARSKI.
w dobrym punkcie, na dogodnych warunkach, spowodu wyjazdu.
Adres w Adm, „„Kurjera Wil.“,

filmie p. t.

skarb Ów
—

Początek

seansów

codziennie

o godz.

DO WYNAJĘCIA
SKLEP
ładnie odremontowany,
światlo elektr i gazowe

ul Wileńska 14

Maszynę
do PISANIA mało używaną — do sprzedania
bez pośredników. Wiadomość:
Biuro ogłosz.
1 Karlin, Niemiecka 35

Duża nieruch.
w dobrym stanie
(ogród) sprzedam.
Oferty do adminis'racji

„Kurjera

Wileńs<iego*

pod

„K. M.“

Folwark
kupię lub wydzierżawię
Warunek: bliskość dwor
ca i dobre budynki
Wiadomość do Kurjera
dla „Agronoma*
-

4-ej

pod

pp.

„Pilne“.

Wolfson

Choroby skórne, weneryczna | moczopiciowe
Wileńska 7, tel. 10-67

Przyjm. od 9—1 i 5—8

Zaurman
choroby weneryczne,
skórne i moczopłciowe

Szopena 2, tel. 20-76
Przyjm. od 12—2 i 4—8
ARUSZERKĄ

M. Brzezina
masaż "leczniczy

i elektryzacje
Zwierzyniec, T. Zana,
na lewo Gedyminowskę

ul. Grodzka 27

AKUSZERKĄ
Marja

Laknerowa

Przyjmuje od 9r. do 7 w,

uł. 3. lasitskiego 5—16

róg Ofiarnei

kotki angorskie

sobienia, šredn. wieku
Pan z ziemiańskiej rodziny, może być b użytecznym
w gospodarstwie rolnem, w księgowości, wyręczy um e-

w każdej pracy

majątkowej
może zaopiekować się | pielęg:
nować
chorego
jako
człowiek inteligentnyi
wdzięczny za każdą pra-

cę Zgłoszenia do Red.
Kurjera Wil. dla „Tylko
za utrzymanie”

AKUSZERKĄ

Smiałowska
ul. wielką

PLAC

usuwa zmarszczki, brQ=
dawki, kurzajki i wągry
——2————27

2255-90

Iektjy muzyki
iforiepjan)
„D. wiedzišė się:
Kalaaryj ką 21-—1]
RO

a i nt

Szofer
inteligentny, cbznejmiony z. buchaite:a, roleniciwem | n.ieczarstwem:
posiukuja
qracy chętnie

na

Mała

w.|rzd

Adres:

Pa uaska
1—36
Opyńsk: E,

panienka
poszukuje
pracy
bufetowej, eksepedjentki lub pokojówki — Starosziachturna
3—1 Jadw. Dąbrowska

B. Nauczycielka
imnazjum konwersacje.
rancuska
zaopiekuje
się dziećmi, zarząd domem, lub jako towarzyszka starszej osoby
(pani). Oferty do adm.
Kurjera Wil
dla A. T

RESTAURACJA

„KO: UMBIA“
wydaje smaczne obiady, śniadania i kolacje.
Ceny niskie.

BILARD
— GABINETY
Bakszta Nr. 2.

skiej 36 do sprzedania
Wiadom. u właścicielki
domu
Pióromont 16

Przyjmie
dowolną pracę mlody
zdrowy bezrobotny za

lub najmniejsze

wynagrodzenie. Łaska
įwe zgłos enia do adm.
Ku. era

10-——7

(vis-a-vis poczty)
iamże gabinei kosmet.

2500 m* na ul. Popow-

pokój

(ob. Sądu)

Przyjezdna

Rasowe

jętnie
Franciszek

Paryż. Monte Carlo. Riviera. Casina. Gra o milość, Gra o miijony. W rol. pozost. urocza Hansi
NAD PROGRAM ; Atrakcje dźwiękowe
Knoteck, W. birgel i A. Schónhals.

Dziś

do wynajęcia przy rodzinie chrześcijańskiej
z wygodami
Niemiecka 3—20

Bardzo miłego uspow Bezdanach
— majątku, 6 minut od stacji
kolejowej. Vokoje z kuchniami (w pałacu) sło-

DOKTÓR

POKÓJ

dla amatorów sprzedam,
ul. Królewska 6—6
Cudzien. od 15—18-ej

Niezrównana,

kusząco

gał. Niemiecka

(trzeci dom od ul. Ś-to Jańskiej)

Balet opery warszawskiej.
Kier' Muzyczny Adam Wieniawski.
Początek o godz 4—-6—8
- 10.15
program: ATRAKCJA KOLOROWĄ or:z AKTUALJF.

SWIATOWIDį

(iiżniki

Przyjmuje do prania bielizne nocną i dzien.
ną prasowaną i miękką. firanki, serwety i in.
Wykonanie fachowe
Ceny niskie

Początek o godz. 2-e].
CENY
ZNIŻONE.
Najnowszy polski film muzyczny, osnvty na tle nieśmiertelnej onery

Stanisława

"lo

przy

Mitość, intrygi i zemsta na dworze wiedeńskim
W rol. gi; Evelyn Laye i Fritz KORTNER.
Mad program: KOLOROWY DODATEK p. t. „Urwis Pietrek* i aktualja. Początek o g. 2-ej

HELIOS |

i WLOCHACZE

we wszystkich rozmiarach.
Zwiedzane n'e obow'ązuje kupna.

О:

RELA
wstępu

KILIMY

1500 zł. na 1 rok

Oferty do adm. Kurjera
pod „Gospodarz*

OKAZJA!

„Nadzwyczaj tanio.
i na. dogodnycn warunkach-|
oddaje: FIRANKI,
kapv. story, serwety,
obrusy, motywy i £ p. RĘCZNEGO wvrobu,
FILET, szydełk. (haczk.), haftowane blus

oraz

v wl
ie, uł, Miękiewicza 55.
Rekordowy
reg am.
parada
narodów:
Ch'ńczycy,
Anglicy, Weqrzy, Szwedzi, Indianie, Fran

Ceny

1090

Tylko k ótki czas!

М т Е/ СУ ТЕк Й)
OSTATNIE BONI РОН

Cvrk „Arena“

bezpłatnie, suche, słoneczne, obszarem 2—3
pokoje z kuchnią oddam za pożyczenie

ul. Królewska 8, tel. 7-25.
Zapisy do dnia 15 czerwca 1936 r.
Egzamin w:tzpny do klasy Iej odbędzie się
w dniu 22 czerwca 1936 r.
Bliższe informacje w sekretarjacie codziennie
(prócz świąt) od godz. 10 do 14-ej.

kol.
pół

się.

MIESZKANIE

Wilnie

NIEBYWAŁA

odżywiania

Wiadom.:
poczta Jody
Konstancja Morska

Gimnazjum Krawieckie

bm. u Jakuba Orlowskiego,
gm. rakowska, znaleziono
który skonfiskowano.
miał się czem
hmieliči
НЫ

nego

wychowanie dziewcząt

w

(Brasławszczyzna)

zaprasza osoby poSzukuiące ciszy, spokoju,
prawdziwego wypoczynkul zdrowego | smacz-

Państwowe Żeńskie

16 bm. @ Al Zieniewicza w Girewiczach,
w pow. mołcjłeczańskim ujawniono aparat go
rzelniczy w pełnym ruchu. Aparat i samogon

Nie obeszło się również bez mieszczęśliwych
wypadków. Jeden robotnik i przygodnie stoją
cy wpobliżu chłopak zostali ranni. Samocho
dałem magistrackim przewieziono ich do ambula
torjum pobliskiego szpitala, gdzie udzielono im
pierwszej pomocy.

Jody

zapewnia

sus”arni

od godz, 3—4 pp.
Adres w Redakcji,

LETNISKO

p,

Praktyczne

rozpala

Samcgon

odbędzie

cie

Egzaminy sorawdzające wiosenne na I-y
kurs wydziałów: mechanicznego i drogowo wodnego rozpoczynają się 22 czerwca
1936 r. Wymagane ukończenie 7 oddział
szkoły powszechnej. Sżczegóły w Kancelarji Szkoły—Wilno, Hólendernia 12.
———

W dniu 18 bm. o godz. 10 w majątku Horki, gm. mikolajewskieį, pow. dziśnieński, wsku
tek nieostreżnego obchodzenia się z
ogniem,
spaliła się suszarnia wartości około zł. 1000. —
Poszkodowany jest skarb państwa,
ponieważ
ośrodck majątka Horki wraz z zabudowaniami
zmarły właścicieł Cezary Meduniecki zapisał na
włąsność skarbu państwa.

powy

się

niektórych

bre. Informacje osobiś-

„im. Marsz J. Piłsudskiego w Wiinie

wileńsko-trockim zniszczone zostały plantacje
pomidorów w ilości dkoło 4000 krzaków. Og

łaziły setki myszy i szczurów, które rozbiegły
się po całym placu. Narazie rozebrano wszyst
kie stragany, za wyjątkiem dużego miejskiego
4.

W

zwarzone skutkiem
nawet ziemniaki,

i obsłusą

obfity, moc jagód. Plaże, rzeka tuż przy dwoe
rze. Komunikacja pocz
towa i kolejowa b. do-

FABA. CHEM.

PAŃSTWOWA
"SZKOŁA TECHNICZNA

Z okolic Wilna donoszą, że w bież. tygodniu
notowano nocami silne obniżenia temperatury,
dochodzące do 3 st. poniżej zera. Przymrozki
te szczegółnie dały się odczuć ogrodom warzyw

Łukis

mieszkaniem

ZYGMUNT
KUDREWICZ

za 2 zł. 70 gr. dzienniei Chor wenerycz., syfilis,
Jest tu b. miły, spo- | skórne i moczopłciowe
4 kojny-1 prawdziwie uro-- Zamkowa 15, tel. 19-66.
czy wypoczynek, stół b., Przyjm od 8—i i 3—8

i

Bolesław Sienkiewicz jest stolarzem | miesz
ka z żoną przy ulicy Nowogródzkiej 121. Wczo
raj pomiędzy małżonkami wynikła ostra kłół

LETNISKO
zaciszny dworek przyjmie kilka osób z cało:
dziennem utrzymaniem

OBUWIE
TANIE,
SOLIDNE
i GWARANTOWANE

TYLKO
Zz PRACOWNI
WILNO
OSTROBRAMSKA 88.

Wil.

Wilno, UBisk Baadurskiego 4. Telefony: Redakcji 29, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp
REDAKCJĄ + ADMINISTRACJA:
Ogłoszenia są przyjmowane: ой godz, 9!/,-—-9!/, i 7-9 wieeits.
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł.
Rękopisów Redakcja nie zwraca.
Administracja czynna od g. 9'/,—38'/, ppoł
Konto czekowe P, K. O. nr. 50.750,
Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego
4, telefon 3-40.

CENA

PRENUMERATY:

miesięcznie z oduoszeniem do domu

lub przesyłką pocztową i dodatkiem

książkowym 3 zł., z odbiorem w administr. bez dodatka książkowego 2 sł, 50 gr., zagranicą 6 sły.

— 10 gr. za WYTARe |
— 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan,
Za wiersz milimetr. przed tekstem - - 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst, 30 gr., kronika redakc, i komunikaty
CENŁ OGŁOSZEŃ:
Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń
Dla poszukujących pracy 50% zniżki,
Be tych cen dclicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 60%.

| rabrykę

„nadesłane”

Redakcja nie odpowiada.

Wydawnictwo „Kurżer Wileński" Sp. z o. e.

s6bie-prawo
Administracja zastrzega
3
OAI
z R

zmiany terminu druku ogłoszeń i nię przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

„ Bandurskiego 4. tel. 3-40.

Redaktor odp. Ludwik Jankowski,

"

