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8-ma rano, okienko, żywy, człowiek 
LT REY 

z Sławoj Składkowski Šeškai się - 

bardzo ostro do usprawnienia naszej 

administracji. Te nagłe wizytacje, to 

sprawdzanie o godzinie ósmej, czy 

wszyscy są na. miejscu, posiada znacze- 

nie bardzo duże, Już widzimy poprawę, 
już widzimy częstsze i energiczniejsze 

wizytacje władz wojewódzkich i powia- 

towych. 
W podchorążówikach pilnuje się re- 

krutów w rzeczach nieraz bardzo drok- 

nych. Zwraca się uwagę na czyszczenie 

butów i układanie ubrania „w kostkę”. 

Nie dla tego, że „kostka* o przepisany 
rozmiarze to jest rzecz zasadnicza dla 

obrony państwa. Ale w ten sposób uczy 

się ścisłego przestrzegania nawet szcze- 

gułów, uczy się obowiązkowošci, zwai- 

cza się zakorzenione u nas przeświad- 

czenie, że jak jest, tak jest dobrze. Ósma 
ramo to jest symbol, symbol obowiązko- 

wości, to jest metoda wychowawcza, 

jak przesadne napozór dbamie o czystość 

butów czy — o „kostkę* w wojsku. Je- 

dnakże nie jest to wszystko. Kwestja sa 

mej tylko punktualności to nie jest na- 

wet rzecz najbardziej zasadnicza. Pun- 

ktualne przychodzenie do urzędu to je- 

den z obowiązków urzędnika, Urzędni- 

ka stopnia najwyższego i urzędnika sto- 

pnia najniższego, Ale obowiązki jego są 

znacznie szersze i ważniejsze, Wszystkie 

muszą być tak spełniane, jak obowiązek 

punkiualnošci. ; 

Gen. Skałdkowski tak wfaśnie poj- 

muje swoje wizytacje. Powiedział prze- 

cie wyražnie, że nie chodzi mu o to, by 

urzędnik przyszedł do biura o ósmej 

z rana i siedział potem parę godzin: bez. 

Chodzi o to, by intensywnie czynnie. 

pracował, 

Ósma rano nie wystarcza — to jas- 
ne. To rozumie każdy, Chodzi także o 

rzeczy inne. Gen. Składkowiski słusznie 

potępił pogardliwy stosunek do urzęd- 

nika, jaki widzimy w naszem społeczeń 

stwie. U nas na urzędnika mówi się po- 
gardliwie  „/biurokrata*. Trzeba 
wczuć w tom, w „melodję tego wyrazu 

„biurokrata”, by. zrozumieć, że może ой 

być często obrażający, Ale z drugiej 

stromy niestety nasz ozodnik to jakże 
często właśnie „biurokrata”. Co to zna- 

czy? To znaczy, że RZA. często nie 

jest żywym człowiedkiem, który kształ- 

tuie życie, lecz jest biurokratą, kształ- 
iującym papierki. 

Oto przykład: musiałem saaó u- 

rzędowe świadectwo lekarskie. Zdawa- 

łoby się sprawa prosta: pójść do lekarza 

urzędowego, dać się zbadać, zapłacić i 

sprawa załatwiona. Nie! Okazuje się, 

że muszę złożyć odpowiednie podanie, 

makleić znaczki stemplowe, że muszę 

dostać odpowiednie pozwolenie na zba- 

damie, (Co za sens? Gdzie zdrową 10- 

gika? 

Inny obrazek: wieśniak taki, co to 

am; czytać nie umie, ani pisać, podcho- 

dzi do jakiegoś okienka. Nie, to nie tu- 

taj, Gdzie? Tam dalej. Zaczyna się wę- 

drówką od okienka do okienka, od biu- 

rokraty do biurokraty. Żaden nie zain- 
teresuje się petentem. Wkońcu trafił 

się nie biurokrata, lecz urzędnik, prowa 

się. 

Z 

dzi poczeiwca, ogłupiałego już ze szczę- 

tem, do okienka właściwego. Okazuje 

się, że byłę to przypadkiem to właśnie 

okienko, do którego wieśniak zwrócił 

się odrazu. I tutaj gorliwy biurokrata 

wpada na nieszczęśliryca: Dlaczego nie 

powiedział odrazu w jakiej sprawie. 

L 

Dla przeciętnego chywatela państwo 

io są przedewszystkiem urzędy. Stosu- 

nek do urzędów to normałnie biorąc 

stosunek do państwa. Przy naszem ma- 

łem wyrobieniu obywatelskiem często 

tak jest. Ile mamy rozgoryczenia w spo 

łeczeństwie z racji niewłaściwego sto- 

  

Zlot Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży 

  
W dniach 4—5 lipca r. b. odbywał się w Warszawie Złot Katolickich Stowarzyszeń Młodzie- 
ży. — Zdjęcie nasze przedstawia młodzież zebraną na Akademji w Domu Katolickim. — 

Gen. LITWINOWICZ 
2-im wiceministrem spraw wojskowych 

" WARSZAWA, (PAT). — Pan Prezydent RP.mianowal dotychczasowege dowódcę O. K. 6 

"gen, bryg. inž. Aleksandra Litwinowicza II wiceministrem spraw wojskowych i szetem admi 

nistraeji 
* 

Gen. Bryg. Inż. Aleksander Litwinowicz 
mianowany w dn. 4 bm. 22 wiceministrem i sze 
fem administracji armji M, S Wojsk., pochodzi 
z pow słonimskiego, ziemi nowogródzkiej. Uro- 
dził się w Petersburgu w r. 1879, gdzie w roku 
1597 ukończył 5-te gimnazjum. W: jesieni tegoż 
roku przybył do Lwowa i wstąpił na wydział 
budowy maszyn: politechniki twowskiej, którą: 
ukończył w r. 1905. 

W latach 1904 i 1902 był prezesem Tow. Brat 

niej Pomocy Słuchaczów. 

Od roku 1905 poświęcił się wyłącznie pracy 
zawodowej. Od r. 1910 nawiązał kontakt z 
członkami Związku Walki Czynnej i w jesieni 

tego roku został wiceprezesem założonego wów- 
czas oficjalnie Związku Strzeleckiego we Lwo 
wie. W r 1912 skończył t. zw. podchorążówkę 
Związku Strzeleckiego (właściwie kurs podofi- 
cerski), w r. 1913 i 1914 uczęszczał na niższy 

kurs oficerski razem z obecnym szefem sztabu 
głównego gen. W Stachiewiczem. 

W jesieni r. 1912 złożył na rozkaz Komen- 
danta Piłsudskiego  pamiętną dla wszystkich 
przysięgę strzelecką. 1-go sierpnia 1914 r za- 
ineldował się w kwaterze głównej w Krakowie. 

Ramo 6 sierpnia 1914 r. wyszodł z „Pierwszą 
Kadrową*. Od tego czasu pełnił funkcje imten - 
denta 1 pułku, a następmie 1 Brygady aż do 
30. TX. 1916 r. t. j. do chwili rozwiązania I Bry 

gady Legjonów. 

Po rozwiązaniu 1 Brygady, w randze kapita- 
na został przydzielony do komendy legjonów, a 
mastępnie do polskiego korpusu posiłkowego, 

  

armji. 

jako zastępca szefa imtemdentury 
korpusu 

W tym charakterze pełnił służbę do połowy 
lipca 1917, w którym to czasie spowodu niezło 
żenia przysięgi został zwolniony z legjonów, a 

po otrzymaniu polecenia komendy P. O. W. w 
sierpniu 1917 r. przedostał się do Lwowa. 

Utrzynrując kontakt z wymienioną wyżej 
komendą i wypełniając jej zlecenia, zajął się 
ponownie pracą zawodową. W dniu 1 listopa- 

da 1918 r. zgłosił się do kpt. Nilskiego. Od dn 

23 listopada 1918 r. pełnił funkcje szefa int. 
dow. wschodn. przez cały czas oblężenia, aż do 
kwietnia 1919 r. w ramdze majora. Zorganizo- 
wał wówczas służbę intendentury i aprowizację 

tak oddziałów wojskowyrh, jak i ludności cy- 
wilnej Lwowa. 

W czerwcu 1919 r. przeniesiony do Warsza 
wy na stamowisko zast. szefa dep. gospodarcze- 
go M. S. Wojsk. Od jesieni tego roku w ran- 
dze podpułkownika, a następnie pułkownika 
jest szefem dep. gospodarczego M. S. Wojsk. 
Podczas wojny bolszewickiej na tem stanowi- 
skm pozostaje do połowy r. 1925. 

Mianowany generałem brygady, pełni od r. 

1924 do końca lipca 1927 funkcje szefa depar- 
tamemtu przemysłu wojennego M. S. Wojsk., 
poczem obejmuje w sierpniu 1927 r. dowództwo 
okręgu korpusu Nr. 3, które pełni aż do paž- 
dziernika 1935 r., kiedy wyznaczony zostaje na 

dowódcę O. K.6 i z którego to stanowiska za- 
mianowany został przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w dn. 4 bm. Il-im wiceministrem 

i szefem administracji anmji. 

komendy 1 

WEBIEKER ZOZ ZSCOR TOTO SRITIS DAS TTT TESINIO 

Konferencja państw lokarneńskich odbędzie się 22 bm, 
BRUKSELA, (PAT). — Według informacyj 

z kół dobrze poinfiormowanych, konferencja 
państw lokarneńskich odbędzie się w Brukseli, 
a nie — jak poprzednio mówiono w jednej z 
„belgijskich miejscowości kąpielowych. Kola te 

podkreślają, że byłoby pożądanem, aby konfe 
rencja ta odbyła się po zakończeniu obrad par 
lamentu. Według powszechnego mniemania kon 
ferencja rozpocznie się bezpośrednio po belgij 
skiem święcie narodowem, t. j. 22 lipea, 

sunku urzędnika: do interesanta nikt nie 

potrafi „zmierzyć. Urzędnik jest po- 

to by  initeresanta. załatwić. Tym- 

czasem urzędnik w Polsce myšli prze- 

ważnie o tem, jakby sprawy nie załat- 

wić. Załatwienie sprawy zwiększa odpo- 

wiedzialność. Biurokrata: boi się odpo- 

wiedzialmości, stara się przerzucić odpe 

wiedzialność na kolegę z sąsiedniego o- 

kienka, na zwierzchnika, na naczelnika, 

kierownika wreszcie przedewszystkiem 

na samiego petenta. Zawsze wygodniej 

i łatwiej jest przekonać petenta, że je- 

go prośba jest nieuzasadmiona, niż wła- 

.snej zwierzchności wytłumaczyć, że pro 

śba petenta była uzasadniona i słuszną, 

że dobrze się stało, 

Nie więc dziwnego, że dla biurokra- 

ty najważniejszą rzeczą jest, by wszy- 

stkie papierki — ważme, i nieważne — 

były w porządku, W rezultacie najdrob 

niejsza sprawa załatwia. się bez końca, 

chodzi się od okienka do gkienka, przy- 

nosi się dopełnienia, uzupełnienia, zaś- 

wiadczenia i Bóg wie co jeszcze. Ile 

marnuje się energji, ile 

pieniędzy trudno obliczyć. 

potrafi to zrobić, 

jakieś 

marnuje się 

Gdyby ktoś 

gdyby przeliczył na 

inwestycje tę całą zmarnowaną 

energję i grosz, jałki się dotąd zużyło 

zupełnie nieprodukcyjnie włosy nam 

na głowieby stanęły. A gdyby tak jesz- 

  

cze zsumować całe rozgoryczenie, jakie 

z tego powodu powstało... 

Trzeba przebudować psychikę pol- 

skiego urzędnika. Trzeba zrobić z niego 

żywego człowieka, Nietylko obowiązko- 

wość i punktualność 

nek do interesanta, 

ale żywy stosu- 

dążemie do jaknaj- 

sprawniejszego załatwienia każdej spra 

wy, pójście zawsze na rękę interesanto- 

wi, jest to rzecz miesłychanie ważna. 

Nie chcę tutaj generallizować. Wśród 

naszych urzędników - jest dużo takich, 

którzy są jaknajbardziei ma swojem 

miejscu. Takich artykułów jak ten mie- 

liśmy w prasie polskiej bardzo wiele. 
Niewątpliwie rozgoryczają one .wszyst- 

kich tych, którzy swe obowiązki speł- 

niają uczciwie i z całego serca, Kiedyś 

miałem skomplikowaną sprawę w B. G. 

K. Chodziło mi o pośpiech. Załatwiono 

mi sprawę wmig, a gdy wyraziłem swą 

radość z tego powodu urzędnik, ten t. 

zw. „biurokrata z olkienka* powiedział 

mi z wyraźnem rozgoryczeniem w gło- 

sie: Niech pan wie, że urzędy polskie 

dbają o swych klijenitów, że narzekania 

ogólne krzywdzą nas bardzo. 

Taikich prawdziwych urzędników na 

szczęście w Polsce mamy. Może nawet 

jest ich dużo. Ale niestety wielu rów- 

nież jest biurokratów. Wszyscy wiemy, 

jak bardzo jest ich wielu, Ci też muszą 

wreszcie zrozumieć, że trzeba się zdo- 

być na twórczą postawę wobec życia. 

Że nie papierki decydują o potędze pań 
stwa. Kto tego nie rozumie, rozminął 

się z powołaniem; nie nadaje się na u- 

ziadaika: tylko na biurokratę, I nie mo- 

że się ma nikogo obrażać 

zupełnie kryłtykę, 

narzekania 

za słuszną 

za. słuszne zupełnie 

„ To jasne. A. G.



  

P. Byrekitoreowi | 

Jakóbeoewi Wajmanowi 
z powodu zgonu 

Jego Matki 
składa wyrazy głębokiego współczucia 

„KURJ ER“ z dnia 8 lipca 1936 roku. 
  

DYREKCJA i PERSONEL 
Polskich Zakładów 

PHILIPS S. A. w Warszawie 

  

Dyskusja nad zmianą dekretu 
w sprawach emerytalnych 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 7 b. m. przy 

współudziale p. wicepremjera E. Kwiatkowskie 

go oraz podsekretarzy stanu T. Grodyūskiego 

4 T. Lechnickiego odbyła się w ministerstwie 

skarbu konferencja w sprawach emerytalnych. 

W konferencji tej, prócz posłów i senatorów, 

wchodzących w skład specjalnej komisji eme 

rytalnej, wzięło również udział szereg osóh z 

pośród zainteresowanych ministerstw. 

Przedstawiciele ministerstwa skarbu zrefe- 

sowali całokształt zagadnienia oraz wyniki do 

tychezasowych prac nad zmianą dekretu emery 

łalnego z listopada r. ub. W. referatach tych 

podkreślono, że przy dwukrotnym wzroście licy 

by emerytów w okresie od 1924 do 1936 r. wy 

datki na emerytury wzrosły przeszło pięcio- 

krotnie. Gdy jeszcze w 1929—30 r. wydatki 

emerytalne w administracji, przedsiębiorstwach 

i monopolach państwowych wynosiły 4 proc. 

ogólnej sumy wydatków, to w r. 1936—37 po 

dokonanych zmianach, wyniosą 7,2 procent. 

Zmiany wprowadznoe w zakresie emerytur 

dekretem z listopada r. ub. oznaczają dla skar 

bu państwa zmniejszenie wydatków o ok. 43 

miij. zł., na którą to kwotę składa się 29 milj. 

zł. efektownych oszczędności (w tem przeszło 

16 milj. zł. oszczędności w emeryturach PKP.) 

i 14 milj. uł. dzięki zahamowaniu corocznego 

wzrostu wydatków emerytalnych. 

Wszystkie świadezenia emerytalne wyniosły 

w r. 1935—36 zł. 284,2 milj. Gdyby dekret li 

stopadowy nie został wydany, suma ta podnio 

słaby się w r. 1936—37 do eonajmniej 208 milj. 

złotych. 

Na konferencji wyjaśniono również, że wysu 

wany postulat zniesienia ograniczeń dekretu 

emerytalnego i wyrównanie powstałych stąd bra 

ków dla budżetu państwowego przez skasowa 

Na Wawelu będzie 
zbudowany sarkofag 

Marszałka 
KRAKÓW, (PAT). — Wczoraj w krypcie św. 

Leonarda na Wławelu komisja, złożona z gen. 

Wieniawy-Długoszowskiego, szefa sanitarnego 

m. s. wojsk. gen. dr. Roupperta i lekarza mjr. 

Kalicińskiego przeprowadziła okresowe badanie 

sarkofagu - Marsz. Józefa Piłsudskiego, dzisiaj 

w sali zarządu Wawelu odbyło się posie 

wykonawczego uczczenia pa- 

zaś, 

dzenie komitetu 

mięci Marszałka Piłsudskiego. 

gen Wie 

wojewoda 

W posiedzeniu tem wzięli udział: 

niawa-Dlugoszowski, gen. Rouppert, 

Gnoiński, rektor Szyszko-Bohusz, 

naczelnik urzędu wojewódzkie 

Treter, 

krakowski 

injr. Kalicinski, 

go dr. Wasowski, konserwator wojew. 

imieniem kapituły katedralnej ks. prałat Kulig 

i inni. Na posiedzeniu rektor Szyszko-Bohusz 

przedstawił sprawozdanie z postępu robót nad 

wykonaniem nowej krypty Marsz. Józefa Pił 

sudskiego w królewskich na Wawelu 

pod wieżą srebrnych dzwonów. W wyniku po 

konkurs na Sar- 

grobach 

siedzenia uchwalono ogłosić 

kofag Marszałka Józefa. Piłsudskiego. 

Złoty medal dla upamiętnienia 
nadania obywatelstwa honorowego 

P. Prezydentowi R. P. 
LWÓW, (Pat). Magistrat 
vmiosek prezydenta miasta dr. 

złoty 

lwowski uchwalii 

na Ostrowskie- 

go wybić medal i wykonać dyplom dla 

upamiętnienia nadania honorowego obywatel- 

stwa miasta Lwowa Panu Prezydentowi Rzeczy 

pospolitej prof [gnacemu Mościckiemu. 

Rówaież 

dr. Leona Pinińskiego, 

uchwalono wykonać dyplom dla 

prof. mianowanego nie- 

dawno obywatelem honorowym Lwowa. 

nie dodatków służbowych i funkcyjnych nie 

mogą być brane realnie pod uwagę, gdyż dot 

knęłoby ło przedewszystkiem najniżej uposa 

żenych urzędników. Na 1 stycznia r. b. na 

69.887 osób, pobierających dodatki służbowe, 

dodatki nie przekraczające 100 zł. miesięcznie, 

pobierało 67.041 osób (w tem bardzo duża ilość 

dodatków pod 40 zł. i niżej) na łączną kwotę 

29 milj. zł. Dodatki w wysokości ponad 100 do 

200 zł. pobiera 1.938 osób na kwotę 3,5 milj. 

zł. i tylko ok. 2,5 milj. zł. przypada na dodatki 

służbowe powyżej 200 zł. miesięcznie. Jeśli cho 

dzi © dodatki funkcyjne, te wynoszą one ok. 

6 milj. zł. roćznie, przyczem ok. 50 proc. tej 

kwoty prźypada na dodatki mniejsze, nieprze 

'kraczające 200 zł. Wszystkie te dodatki wyka 

zane zostały w sumach brutto. Zostały one zna 

eznie już zmniejszone łącznie z uposażeniem 

wskutek progresywnego podatku specjalnego, 

który, niezależnie od innych zarządzeń regulu 

   
z powodu zgonu 

«= 

Pp. Dyrektorowi Jakóbowi wajmanęwi i lzaakowi Wajmanowi 

a.» ESTERY WAJMANOWEJ 
składają wyrazy głębokiego współczucia 

KIEROWNICTWO I PERSONEL 

Polskich Zakładów PHILIPS $. А. 

jących pobory, zmniejszył najwyższe pobory 

wraz z dodstkami o 25 proc. 

Rozważając obecnie zagadnienie emerytał. 

ne, naskutek podniesienia tej sprawy w kołach 

poselskich i przez zainteresowane zrzeszenia 

„emerytów — ministerstwo skarbu dąży do zła 
godzenia przepisów dekretu z listopada r. ub. 

w stosunku do osób zasłużonych wobec naro 

du i społeczeństwa polskiego, przy zachowaniu 

postulatu niezwiększania wydatków na świad 

czenia, i w ten sposób, aby zmiany te nie dot. 

knęły emerytów, nabywających swe prawa w 
służbie polskiej. ° 

Odnošne tezy ministerstwa skarbu zostaly 

poddane na konferencji dyskusji, która bę- 

dzie jeszcze kontynuowana przy współudziale 

leratów zrzeszeń emerytów. W toku dysku 

sji wysunięte zostały pewne koncepcje zasadni 

czej reformy emerytur, które również poddane 

hędą rozważeniu. 

   

  

    

      
     

Oddziału Wileńskiego 

     

  

Demarche Francji i Anglji w Berlinie 
w sprawie wystąpienia Greisera w Genewie 
„2 (PAT). — Ambasador francuski 

i brytyjski charge d'affaires w Berlinie dokona 

li wczoraj jednobrzmiących demarches w urzę- 

dzie spraw zagranicznych, dając wyraz zaniepo 

kojeniu swoich rządów z racji wystąpienia prez. 

Greisera w Genewie oraz zapytując o stanowi 

sko rządu niemieckiego w tej sprawie. 

Zastępujący nieobecnego ministra von Neu 

ratha przedstawiciel urzędu spraw zagranicz 

nych, dyrektor Dieckhoff. oświadczył,.że rząd 

niemiecki nie przedsięweźmie żadnych kroków, 

które mogłyby wnieść zamieszanie do sytuacji 

międzynarodowej Wiadomość tę zamieszcza 

dzisiaj cała prasa o na naczelnych miej 

scach. 

Angielski kontrprojekt w sprawie cieśnin 
MONTREUX, (Pat). Kontrprojekt *angielski, 

który został przyjęty jako podstawa do dysku- 

sji na konferencji w sprawie cieśnin, przewi- 

duje, że w wypadku wojny — w razie gdyby 

Turcja zachowała neutralność — państwa, pro- 

wadzące wojnę, będą mogły posyłać okręty wo- 

jenme na morze Czarne bez ograniczenia. Poza- 

tem komisja cieśnin zostanie utrzymana w ce- 

lach statystyczno-informacyjnych Wreszcie no- 

wa konwencja w Sprawie cieśnin ma wejść w 

życie po ratyfikowaniu jej przez wszystkie pań 

stwa zainteresowane, a więc i przez Włochy. 

Jednak na zasadzie specjalnego protokułu, sy- 

gnatarjusze będą mogli upoważnić Turcję do 

hezzwłocznego przystąpienia do 'ratyfikowania 

cieśnin. 

Włochy żądają zniesienia zobowiązań 
śródziemnomorskich 

LONDYN, (PAT). — Wedle nadeszłych do 

Londynu wiadcmości, rząd włoski nie zamie 

rza wziąć udziału w konferencji 'w Montreux, 

dopóki pozostają w mocy specjalne zobowiąza 

nia wzajemnej pomocy na Morzu Śródziemnem 

między W. Brytanją a niektóremi państwami 

šrodziemnomorskiemi. Spodziewane jest, że 

rząd włoski wyłuszczy swoje stanowisko w no 

cie> jaką ma przesłać przewodniczącemu kon- 

terencji dardanelskiej. 

W kołach poinformowanych twierdzą, że 

SYTUACJA w 
Ogólna sytuacja w Palestynie od kilku dni 

wykazała pewną poprawę. Obecnie sytuacja 
znowu uległa zaostrzeniu. Liczne sklepy, które 
już otwarto w Jaffie i Jerozolimie dziś znowu 
zamknięto, naskutek presji ze strony strajku 
jących. Dziś przedpołudniem zabity został pe 

nota włoska będzie zawierała podkreślenie, iż 

zobowiązania śródziemnomorskie W. Brytanji 

były logicznem następstwem zarządzeń sankcyj 

nych i że wobec zniesienia sankcyj -= winny 

być również zniesione te zobowiązania. Pozosta 

wienie ich w mocy uważane jest przez Wło 

chów jako specjalnie nieprzyjazny krok. 

To stanowisko Włoch czyni również wątpli 

wym ich udział w brukselskiej konferencji mo 

carstw lokarneńskich. 

  

PALESTYNIE 
wien Żyd niedaleko Tel-Ayivu od strzałów da 
nych do niego z pobliskiej plantacji pomarań 
czowej. Na posterunek policyjny w dzielnicy 
Neweshanan w Tel-Avivie rzucono bombę, któ 
ra eksplodowała raniąc 6 przechodniów, w tem 
4 Żydów cywilnych i 2 policjantów Żydów. 

Ы 

   S. p. Józef Korolec | 
Dnia 6 lipca rb. zmarł nagle w Druskieni- 

kach p. Józef Korolec w wieku lat 56. Długolet- 
ni pazedstawicieł Towarzystwa Ubezpieczeń 
„Przezommość* w Wilnie, sekretarz generalny i 

skarbnik Komitetu Budowy Pomnika Adama 
Mickiewicza w Wilnie, pierwszy prezes Zarządu 
Komunalnej Kasy Oszczędności, długoletni rad- 
ny miejski i prezes Komisji Finansowej Rady 
Miejskiej, członek wielu towarzystw, znany dzia 
łacz instylucyj dobroczynnych i spolecznych w 
Wilnie, ceniony jako doskonaly organizator. 

W ostatnich latach $. P. Józef Korolec wy- 
cofał się z większości zajmowanych stanowisk 
społecznych i pnzebywał w Druskienikach, gdzie 

posiadał pensjonat i hodował mnóstwo róż. 
Ś. p Józef Korolec był ojcem p. Korolców- 

my Bujakowskiej, której barwny opis podróży 
motocyklowej Warszawa—Szanghaj zamieszcza- 
ło nasze pismo. 

Ustapi prezes $. 0. 
* Wilnie 

( Gelefonem od . koresp. z Warszawy) 

Dowiadujemy się, że prezes Sądu 
Okręgowego w Wilmie p. Kaduszkiewicz 
wikrótce opuścić ma zajmowane stane- 
wisko, 

Kronika telegraficzną 
— RADA UNJI MIĘDZYPARLAMENTAR- 

NEJ W BUDAPESZCIE wyłoniła komitet re- 
dakcyjny celem sformułowania apelu de 
państw, które do Ligi Narodów nie należą lub 
ją opuściły, aby do niej wstąpiły lub powróci 
ły możliwie najszybciej, 

— ROZWÓD SPOWODU KRYTYKOWANIA 
ROOSEVELTA. Były senator Dill zwrócił się o 
rozwód, motywując podanie tem, że jego mał 

iżonka krytykuje prezydenta Roosevelta. | 
'Powodem krytycznego stosunku pani Dill 

do prezydenta jest to, iż odmówił on wygłosze 
nia mowy na meetingu organizow. przez nią. 

— WYKONANO DZIŚ WYROK ŚMIERCE 
NA OSOBIE 24-LETNIEGO WALTERA SCHE- 
VE, skazanego dnia 1 lutego za zdradę stanu. 

— ROZWIĄZAŁ SIĘ W DNIU 14 UB. M. 
największy związek nauczycielski Rzeszy, pow 
stały w r. 1904 „Niemiecki .i Pruski Związek 
Filologów — T. Z.*. Związek ten skupiał wszy 
stkie organizacje nauczycielskie krajów riemie 
ckich. Spadkobiercą związku jest partyjny zw. 
nauczycielski „National-Sozialistischer  Lehrer 
Bund“. у 

— ZGÓRĄ 40 LOTNIKÓW KANTOŃSKICH 
wystartowało do Hong-Kongu. Przed startem 
ogłosili oni odezwę do narodu chińskiego, w 
której oświadezają, że ŚĆ past Chin polud 

  

niowych naruszają jedność ghństwa chińskiego. 
Z odezwy tej wynika, że w korpusie lotniczym 
kautońskim budzi się niezadowolenie z władz 

kantońskich. Źródła japońskie donoszą, że pe 
zatem jeszcze 12 lotników kantońskich przeszłe 
w Jipcu-na stronę wojsk nankińskich. 

— NA KORSYCE MIAŁY MIEJSCE GWAŁT. 
STARCIA pomiędzy elementami prawicowemi 
a policją i zwolennikami „frontu ludowego". 
Padło wielu rannych, których liczba nie za 
staia ściśle ustalona. Zrana policja wycofała się 
z ulic. Spokój został wszędzie przywrócony. 
— PERSJA ZOSTAŁA NAWIEDZONA PRZEZ. 

TRZĘSIENIE ZIEMI. Wedle doniesień z róż- 
nych okolic, jest 12 zabitych i około 50 ran- 
nych. 

— W BECZCE PRZEZ ATLANTYK. Wete- 
ran: armji amerykańskiej Ernest Biegański z 
Buffalo, powziął niezwykły zamiar przepłynię- 
cia z Ameryki do Europy Oceanu Atlantyck. w 
beczce. Zbudowana według projektu Biegań- 
skiego beczka ma wysokości blisko 3 mtr. a 

średnicy około 2 mtr. Dno obciążone jest ою 
wiem, by beczka mogła na wodzie utrzymać 
się pionowo. U góry znajduje się rura-wentylx 
tor, która pozwoli Biegańskiemu, oddychać na 
wet podczas burzy. Biegański zamierza wyrw 
szyć w podróż z końcem bież. mies. 

— SZALONE UPAŁY, panujące w zachod 
niej części Stanów Zjednoczonych spowodowa 

ły żywiołową klęskę posuchy. Na całym tym 
obszarze kraju, aż. po zachodnie Kentucky. ten 
peratura dochodzi do 50 stopni cels. Żniwa w 
stanach Minnesota i Dakola należy uważać za 

stracone. Dotychczasowe szkody wywołane 
przez upały oceniają na sumę 300 miljn. dot. 
W wielu miastach topi się skutkiem gorąca as 
falt na ulicach. W północnej części stanu Da 

kota padły ofiarą upałów całe stada bydła. — 
200.000 rodzin farmerów jest w nędzy i potrze 
buje natychmiastowej pomocy. 

— ABISYNJA ZBIERA 2 MILJN. FUNTÓW 
SZTERL. NA DALSZĄ WALKĘ, Poselstwo abi 
syńskie wydało odezwę, wzywającą do zebra 
nia 2 miljn. sterlingów dla rządu Abisynji za 
chodniej. " 

— STRATY WŁOSKIE od chwili zakończe- 
mia wojny do dnia 30 czerwca wyniosły 2 of:- 
cerów i 8 żołnierzy zabitych. Wed!tug ostatnich 
danych, straty włoskie od 1 stycznia 1935 r. 
do 306 czerwca 1936 r. wyaiusiv 2503 zebitych 

W tym samym czasie zmarło naskutek chor'h 
i wypadków 505 robotników na ogólną liezbę 
93.300 robotników, zatrudnionych w Afryce 
wschodniej. 

— W FABRYCE MATERJAŁÓW ILOZACYJ-- 
NYCH pod Medjolanem wybuchł pożar, który 
doszczętnie zniszczył zabudowania fabryczne. 
Straty wynoszą przeszło 6 miljonów lirów. — 
Straż ogniowa zdołała ugasić ogień dopiero po 
upływie 12 godzin, przyczem 6 strażaków od 
ńiosło ciężkie oparzenia. 

 



  

„RURJER* z dnia 8 lipca 1936 roku. 
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ZWIEKSZA OPODATKOWANIE: 
Bardzo często dają się słyszeć głosy gospo- 

darzy, szczególnie na Wileńszczyźnie, że po do- 

komaniu scalenia gruntów wioskowych następu 

je wzrost opodatkowania, co nieraz jest wysu- 

wane jako argument przeciw scaleniu Podda 

jąc Miższej obserwacji szereg wsi po scaleniu 

istotnie można było potwierdzić w całej rozciąg 

łości słuszne narzekania gospodarzy. Po minię 

ciu dwuletniego. okresu zwolnienia gospodarstw 

scalonych od podatku gruntowego, co jest stoso 

wane na mocy ustawy scaleniowej, zostaje do 

konany wymiar bardzo często zwiększonego po 

datku na gospodarstwo, w stosunku do wymia 

ru przedscaleniowego. 

° Мо)ет zdaniem, dwie są przyczyny zwięk 

szenia opodatkowania gruntów wioskowych po 

scańeniu. Pierwsza, tło ujawnienie w rejestrach 

pomiarowych większego obszaru gruntów, w wy 

miku dokonanych pomiarów. Druga, to przesu 

mięcie gruntów z Ill-ej do II kategorji podat 

kowej i z II-ej do I-ej, jakie dokoruje się wed 

ług wyszczególnionych w rejestrach pomiaro- 

wych użytków. 

Rejestry pomiarowe są sporządzane przez 

mierniczych w trakcie wykonywania scalenia 

W rejestrach są zanotowane obszary ogólne 

oraz poszczególnych użytków gospodarstw. Spo 

rządzone rejestry są przesyłane urzędom skar 

bowyim, kióre obliczają obszary gruntów I i II 

%ategorji podatkowej. Do I-ej kategorji podat 

%owej są zaliczame: ogrody, płace zabudowan2, 

grunty orne, łąki; do Il-ej — pastwiska, lasy 

i zarośla. Przyczem obszary wyrażono w hekta 

rach, są przeliczane na dziesięciny, gdyż wed 

ług ustawodawstwa podatkowego, podatek grun 

towy wymierza się na dziesięcinę. Norma po- 

datku gruntowego przypadająca na dziesięcinę 

1-ej kategorji podatkowej jest 5-cio krotnie wyż 

sza od takiejże normy Il-ej kategorji. Od nie 

użytków, zaliczonych do Ill-ej kategorji poda 

łku nie wymierza się. 

Przypadający na poz. rok kontyngent po- 

datku gruntowego, zostaje przez komisję repar 

Przed 

scalleniem podatek wymierza się dla całej wsi, 

tycyjną dzielony pomiędzy płatników. 

która stanowi podatkową jednostkę zbiorową. 

Po scaleniu, komisja repartycy jna wymierza po 

datek indywidualnie każdemu gospodarzowi. 

Do czasu uzyskania rejestrów pomiarowych, 

40 niedawna urzędy skarbowe, gospodarstwom 

scałonym wymierzały podatek według I-ej ka 

tegonji, niezależnie od tego, czy w skład jedno 

stki podatkowej wchodzą grunta Il-ej kategorj:, 

PV 
OORZŃÓEI. WDRO BOTACBA 

Sypialnia, artel, 
cieśla, ślusarz 

' €o to jest artel wie prawie każdy, a 
kto tego mie wie, niech się dowie, że jest 

to specyficznie rosyjski rodzaj koopera 

cji produkitywnej. Artel jest, że tak po- 

wiem, fragmentem socjalizmu i ta oko 

liczność, że amtele egzystowały w Rosji 

nadługo przed przyjściem bolszewików 

do władzy, ma według mniemania nie 

których teoretyków, obok istnienia w 

dawnej Rosji gminnego użytkowania. 

ziemi („mir*) świadczyć o tem, że właś 

mie Rosja była predystynowana na re 

alizację socjalizmu. 
Czy itak iest istotnie, w to mie wcho 

dzę, bo to ma być nie rozprawa nauko 

wa, lecz tylko feljeton polityczny, о$- 

nuty na pewnem 'wydarzeniu, opraco 

wanem zresztą przez braci Turów w 

„Izwiestjach* z dnia 30 czerwca b. r. 

Otóż pewnego dnia obudzili się lenin 

gradzki architekt D. i jego małżonka w 

sader pogodnym nastroju, to tegoż sa- 

mego dnia mieli się udać o godzinie 

16.30 dy słonecznego uzdrowiska na po 

podlegające 5-ciokrotnie niższemu opodatkowa 

niu, czy też nie wchodzą. 

Zdaniem urzędów skarbowych, wymiar po 

datku według I kategorji podałkowej, stosowa 

ny był jako środek pobudzający stromy do oka 

zamia rejestrów pomiarowych. Nie potrzebujemy 

chyba udawadniać, że takie stanowisko urzędów 

skarbowych do opodatkowania gospodarstw po 

scaleniu jest niesłuszne. 

Wzrost powierzchni gruntów I-ej kategorji 

po scaleniu, potwierdza szereg przykładów, z 

których kilka cytujemy. I oto.w powiecie wi- 

leńsko - trockim we wsi Minciszki wzrost po 

wierzchni gruntów I-ej kategorji stanowi 210%, 

Pogiry — 38%, Borumele —-310%: w pow. dziś 

nieńckim wsie: Mireckie — 14%0, Szorosvaje Sta 

те — 179/0, Cielesze — 60°/0, 

Wraz ze wzrostem powierzchni wykazanej 

w rejestrach pomiarowych, urzędy skarbowe po 

scaleniu dokonują większego wymiaru podatku 

Na tych 

stwierdzić można następujący wzrost opodatko 

We 

wsiach powiatu. wileńsko - trockiego: Mincisz 

ki — 21%, Nowo Ileūsk — 17*%/e, Pogiry — 

37%, Borumele — 250/06; w pow. dziśnieńskim: 

Mireckie — 19%, Szorowaje Sare — 15%, Gie 

lesze — 52%. 

gruntowego. samych przykładach 

wania w załkresie podatku gruntowego 

Ponieważ państwowy podatek gruntowy słu 

ży jako podstawa do wymiaru wszełkich podat 

ków samorządowych, jasną jest rzeczą, że 

wzrost opodatkowania w zakresie tego podatku, 

20-lecie bitwy pod Kostiuchnówką 

Wi dniu 5.VII odbyły się na Polskiej 

stoczonych przez Legjonistėw 4—6 VII 1919 r. pod 

  
Górze pod Kostiuchnówką uroczystości 20-lecia walk 

wodzą Komendanta Piłsudskiego z armją 

«rosyjską. Zdjęcie przedstawia kopiec sypany przez ludność Wołynia ku czci poległych w tych 

walkach. 
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Wstrzymanie egzekucyj podatkowych na wsi 
— w Okresie żniw 

Izby skarbowe przygotowują zarządzenie do 

tyczące ograniczenia egzekacyj podatkowych na 

terenie całego państwa w stosunku do płatników 

rolników, w związku z rozpoczynającemi się 

"żniwami. W czasie trwania żniw w. okresie 4- 

łudniu. Mieli już mawet karty podróży, 

zabezpieczone miejsca w pensjonacie, a 

łe, jak to: brzmi przysłowie miemieckie 

„Der Mensch denkt, und der Gott lenkė“, 

Przypomina mi się tu wydarzemie z 

łat szkolnych, gdy pewien nauczyciel ję 

zyka niemieckiego skierował do zasko 

czonej uczenicy prowokacyjne pytanie: 

„Niech pani to powie w imperfectum“, 

ma co otrzymal odpowiedž niezupelnie 

prawidłową z punktu widzenia grama- 

tycznego, ale wprost genjalną z punktu 

widzenia fiłozofji życiowej „Der Mensch 

dachte, und Gott: lachte...', Tłumaczyć 

tego niema sensu, bo żadne tłumaczenie 

nie odda uroku tei odpowiedzi. Otóż 

właśnie tak się i tu stało, bo architekt 

daremnie usiłował otworzyć drzwi —- 

nieposłuszny zamek sprzeciwił się sta 

noweczo jego usiłowaniom. 

Gdy architekt i jego małżonka prze 

(konali się, że mie mogą wydobyć się z 

sypialni, zaczęli wzywać pomocy. 

Ponieważ akcja ta odbywała się w 

mieszkaniu komumalnem (czyli w miesz 

kaniu, w którem mieszka kilka rodzim) 

krzyki ich mie pozostały głosem woła 

jącego na pustymi. Przeciwnie, zwabiły 

sąsiadów. Zjawiła się pewna babusia, 

tygodniowym, którego bieg rozpoczyna się od 

połowy bm. w zależności od wamiunków miejsco 

wych, wszelkie licytacje za należności podaiko 

we. będą zawieszone. 

podtatusiały emerytowany cieśla, trzech 

letnia obywatelka Zwiazku Radzieckie- 

go, znana pod nazwą Świetik oraz le- 

karz praktykujący, znany pod przydom 

kiem Wasilij Aspirinowiez.. Z tych 

wszystkich sąsiadów emerytowany cieś 

la najbardziej nadawał się na wybawcę 

z opresji. To też wziął się po pięciu la 

tach emerytury do roboty. Biedny staru 

szek pracował w pocie czoła, ale wresz 

cie przekonał się, że nie stać go na zła 

manie oporu zamknąć „Gdybym był ślu 

sarzem”, stwierdził emerytowany cieśla 

z rezygnacją „to i gyyszem, ale skoro je 

stem ciešlą...“ 

Architekt i jego żona, uwięzieni we 

własnej sypialni, madal alarmowali pu 

bliczność. Wówczas lekarz zlitował się 

mad mim i udał się wprost do ślusarni. 

Była to, oczywiście, Ślusarnia arte- 

łowa, no bo działo się to'w kraju zwycię 

skiego socjalizmu. 
Majster nosił okulary i miał długą 

czarną brodę i wygłądał nader solidnie, 

na sam 'wiklok takiego majstra najupor 

czywszy zamek chyba samby się otwo 

rzył, jak w bajce... 
Ale raajsier był artelowym majstrem 

i rzekł surowo: „Za przeproszeniem do 

konsekwentmie pociąga za sobą również i od 

powiednie zwiększenie podatków samorządo- 

wych, które w sumie stamowią przeszło 230% 

podatku gruntowego. 

Jak zaznaczyłem dwie przyczyny składają się 

po 

Pierwsza, to ujawnienie w rejestrach pomiaro 

ma zwiększenie opodatkowania scalleniu. 

wych większego obszaru gruntów, w wyniku do 

konanych pomiarów. Przyczyna ta komeniarzą 

nie wymaga, bowiem miara powierzchni grun 

tów dla każdego mierniczego, wykonującego sca 

lenie jest ta sama Jeżeli zaś chodzi o przyczy 

nę drugą, pozostającą w związku z zaliczeniem 

rodzajów 

ków, to powstaje ona w dużej mierze wskutek 

gruntów do poszczególnych mająt- 

pewnej dowolmości oceny mierniczych, dokanu 

jących pomiary. Dowolność ta wynika z samej 

instrukcji technicznej do wykonywania robot 

mierniczych, związanych z przebudową uslro 

ju rolnego; Według tej instrukcji zaliczanie grun 

tu do poszczególnych rodzajów użytków, jak: 

grunty orne, łąki, pastwiska i t. p., winno od 

bywać się według „faktycznego ich slanu*. O- 

tóż kwcestja określenia „faktycznego słanu* po 

zostawiona jest dowolnemu uznaniu miernicze 

go, co nie wyklucza możliwości popełnienia błę 

du przy segregowaniu mierzonęgo obszaru na 

poszczególne użytki. Według opinji miejsco- 

wych gospodarzy, błąd taki np. został popeł 

niony przez mierniczego przy scaleniu wsi Cie 

iesze, pow. dziśnieńskiego, gdzie bagma i nie 

użytki oraz pastwiska molkre zostały wliczone 

do łąk i znalazły się w I-ej kategorji podat 

kowej. 

Zaszeregowanie przez mierniczego gruntów 

seałonych, ustałą nieraz bardzo niesłuszny po 

dział gruntu na użytki, w konsekwencji powa 

dując zwiększenie opodatkowania gospodarstw 

po. scaleniu. 

Konsekwencje wynikające z mylnego zasze 

regowania bagien i nieużytków do pastwisk, 

szczególnie mają miejsce na terenie północnych 

powiatów Wileńszczyzny, gdzie struktura grun 

tów sprzyja możliwości popełnienia błędu. Dla 

tego też w dalszym toku prac technicznych i po 

miarowych, przy scalaniu wsi wogóle, a na Wi 

leńszczyźnie 'w szczególności, zaszeregowanie 

grumtów do poszczególnych kategoryj użylków, 

winno dokonywać się po dokładnej ocenie sy 

tuacji w terenie przez samych mierniczych, któ 

rzy kwestję zaszeregowania bagien, moczarów 

itt p. do pastwisk, winni rozwiązywać z wiel 

ką dozą ostrożności. 9.9: 

SR STREET DISNEY EVE AES SS ETNSES 

domu majstrėw nie wysylamy“. Prawie 

jak m mas  Ubezpieczalnia Społeczna: 

„Niech pan się pofatyguje do nas... — 

„Ale, proszę pana, przecież nie mogę 

przynieść drzwi do ślusarni*. — „Dla 

czegoż mnie? — wyciąć kawałek drzwi 

naokoły, zamka i przynieść tu. Na pocze 

kaniu otbworzymy...* Lekarz schylił 

głowę i apelował do logiki majstra. Nie 

pomogło. Majster dodał mawiasem i po 

cichu: „Jako majster prywatny, przyjść 

mogę. Tylko nie w godzinach urzędo 

wych“. 
Daremnie lekarz usiłował znaleźć w 

Leningradzie prywatnego ślusarza. 

Wszyscy śŚlusarze najspokoijniej w świe 

cie „urzędowali* w artelach.., 

W międzyczasie pociąg do Liwadji 

odszedł, a pan architekt z małżonką 

"szcze siedział uwięziony we 

własnej sypialni... Wreszcie lekarz por 

nury i posępny spowodu zniknięcia pry 

watnych ślusarzy wrócił do ma jstra w 

okularach i z długą czarną brodą. Po 

zakończeniu „urzędowania majster ar 

telowy przekształcił sie w majstra pry 

watnego, udał się do interesantów iw 

mig wyzwolił architekta i jego małżon 

kę...



  

„KURJER% z dńla 8 lipca 1958 voku. 
  

Niepodległy Lewant 
Niedawno obiegła świat wiadomość, że uza- 

leżnione od Francji dwa kraje Lewantu: Li- 
ban i Syrja uzyskać mają rychło niepodległość. 

BOGATY LEWANT. 

Łewani. Kraje, w których wschodzi Sioń- 

ce, Nazwa Lewantu obejmowała w Średnio- 

wieczu całość ziem, położonych na wsehód od 

morza Śródziemnego i prowadzących ożywiony 
handel z krainami zachodniemi. Lewant był 
niejako symholem niewyczerpanych bogactw. 
Płynęły stamtąd kitrawany i okręty Z cenione- 

mi nadewszystko korzeniami, jak pieprz, ©у- 

„namon, muszkatowa gałka i inne zaprawy. 
Piynęły olejki i wonności, złoto i myrra, bez- 
cenne tkaniny indyjskie, szale Easzmirskie, dra 

sie kamienie, wyroby z niezrównanej stali da- 

anasceńskiej i tyle innych rzeczy, które wno- 
siły tchnienie wyrafinowanej kultury Wsehodu 
w prymitywne jeszcze i grube życie Zachodu. 

     

KRUCJATY. 

Ponoć chok pobudek ideowych gnała także 

zastępy rycerstwa zachodniego na wschód chęć 

zAłobycia tych legendarnych bogactw Lewantu, 

których okrueny docierały za pośrednietwem 
kupców weneckich, genewskieh, bizantyjskich 
do kamiennych masywnych zamków w Europie 
zachodniej. Zjawisko podobne do niepowstrzy- 

manego pędu chciwych konkwistadorów hisz- 

pańskich z Pizzarem i Kortezem po skarby 

Aztekėw i Inkasów. Krucjaty, zwłaszcza te 

pierwsze, bardziej udane istotnie przerwały jak 
by tame i «twarły Szeroko wrota, którędy ru- 

uęła do Enropy iawina bogactw Lewantu. O ma 
terjalnych i duchowych skutkach wypraw krzy 

żowych istnieją całe hibljoteki. 

TURCY. 

Potem na długie stulecia zagarnęła Lewant 

pod swą wszechwładną rękę Turcja. Lewant, 

stał się dla Porty otomańskiej niewyczerpaną 
kopalnią materjała luczkiego i dóbr doczes- 

nych. Dzięki temu potężnemu zapleczu moja 

monarchia padyszachów zalać Bałkany i grozić 

zechodniemu i wschodniemu chrześcijaństwu. 

Sienkiewicz daje w „Panu Wołodyjowskim* 

wspan'niy obraz ludów i ludyszez, które na ski 
nienie padyszacha pociągnęły pod zieloną cho- 

raświą proroka na podbój niepodhbitych jeszcze 

krain. 

BAJKA BAGDADU. 

Wypada jeszcze koniecznie cofnąć się włył 

i wspomnieć o perie Lewantu wspaniałym Bag- 

dadzie. Są słowa, które nieprzeparcie nasuwają 

tradycyjnie z niemi związane asocjacje. Któż, 

wymawiając słowo „Bagdad nie wymówi za- 
razem słów: „Harun al Raszyd*, „Szeherezada*, 

„tysiąc i jedna noc“? Baika o mądrym kalifie, 
który w przebraniu zwykłego Śmiertelnika prze 

hiegał ulice swego miasta, by osobiście wglłąd- 
nąć w życie swych podwładnych, hajki o pięk- 
nej krótowej, co w ciągu tylu nocy umiała 
swemi cudownemi opowieściami zająć kapryś- 
nego władeę i wstrzymać miecz katowski, wi- 
szący nad jej łabędzią szyją, Ali Baba i cały 
wyczarowany z bujnej wschodniej gorącei fan- 
tazji Lewant stają żywe przed oczami. 

PŁK. LAWRENCE. 

W tysiąc lat po Śmierci legendarnego kalifa 
z Ragdadu przybył w tamte strony człowiek, 
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kióry stworzył uową legendę, acz nieco innego 
rodzaju. Mowa tu oczywiście o niekoronowa- 
nym władcy Lewantu płk. Lawrence'ie. On to 
rozwalił lewantyńskie zaplecze chwiejącej się 
Porty otomańskiej, on to wzniecił tak groźne 
w swych skutkach dla imperjum padyszachów 
bunty arabskie, on to przyczynił arabskim szej 
kom dalekoidące obietnice, których płon odbija 
się teraz w znacznej mierze na skórze rodaków 
legendarnego pułkownika, nie mogących opano- 

wać sytuacji wśród rozagiłowanych synów pu- 
styni w Palestynie, Transjordanji, po części zaś 
Mezopotamji, Iraku, Hedżasie. Zapewue i de- 
tyzja rządu francuskiego w sprawie niepodleg- 

łej Syrji i Libanu pozostaje nie bez związku 
przyczynowego z wyczynami płk. Lawrence'a 
sprzed lat 20 na Bliskim Wschodzie. 

NIEPODLEGŁY LEWANT. 

Lewant szybko się wyzwala spod opieki euro 
pejskiej. Obok istniejących już państw niepod- 
ległych powstają państwa nowe. Zdaje się, że 
był to nieunikniony wynik. Jeżeli w czasie 
wojny Światowej ajenei ententy siełi na Blis- 
kim Wschodzie wiatr, to teraz zbierają burzę. 

Naturalnie z zastrzeżeniem, iż „burza* wyjdzie 
z korzyścią dła Lewantu, NEW. 

  

Obarwanie chmury w Angi]! 

  
Zalana ulica w jednem z małych miast angielskich. Dzieci brną wesoło po kostki w wodzie. 

Mocca OKE RKA k A AN RD EINIKIS RSA, GPRS 

Wiadomości Radiowe 
IGNACY PRIEDMAN W IN-CIEJ RADJOWEJ 

AUDYCJI CHOPINOWSKIEJ. 
Znakomity polski pianista o sławie šwiato- 

wej, Ignacy Friedman, będzie wykonawcą utwo 

rów ehopinowskich w I'l-ej audycji radjowej 
z cyklu „Utwory Chopina w wykonaniu słyn- 
nych artystów. Jak każda z tego cyklu, audy- 
cja ta nadana będzie z płyt, dnia 8 lipca o godz. 
21.05. 

„PRZYGODA W GRINZINGU“ — RADJO- 
OPERETKA. 

Dnia 8 lipca o godz. 19.00 nadaje Rozgłośnia 
Krakowska na fali ogólnopolskiej polską ope- 
retkę p. t. „Przygoda w Grinzingu*. Autorem 
libretta jest Władysław Krzemiński, muzykę 
skomponował Adam Lenczewski. Do mikrafonu 
operetkę przystosował p. Stanisław Broniewski. 
Jest ona pomyślana jako audycja radjowa, a 
zarazem widowisko, które rozgrywać się będzie 
w Grinzingu. Aktorzy w groteskowo хататКо- 
wanych kostjumach i charakteryacji rozegrają 
akcję operetki wśród stolików zajętych przez 
zaproszoną publiczność. Publiczność zatem bę- 
dzie mogła uczestniczyć w akcji w charakterze, 
jakby współwykonawców, podpatrując zarazem 
tajniki zakulisowe w realizacji słuchowiska ra- 
djowego. Dowcipne skojarzenie elementu wido- 

wiskowego i słuchowiskowego realizuje pomy- 
słowa reżyserja Mieczysława Węgrzyna, artysty 
teatru miejskiego w Krakowie. Muzyka Adama 
Lenczewskiego nosi charakter typowo wiedeń- 

I znowu zacytuję przysłowie niemiec 
kie: „Gelernt bleibt gelernt!* Przyznał 
to zresztą i emeryłowany cieśla: „Gdy 
by ćoś z naszego fachu, to i owszem, 

ale zamiki otwierać tego nas nie mau- 
ezano... 

Ale na tem nie koniec. Ślusarz zde 
cydował się spróbować otworzyć drzwi 

od wewnątrz, duma go ogarnęła, że tak 

łatwo otworzył zamek God zewnątrz, 
więc zamiknął się na klucz i... darem 
nie usiłował wydobyć się z sypialni ar 
chitekta... 

Tu już architekta i jego małżonkę 
ogarnęła wesołość. Tak długo siedzieli 
w oczekiwaniu mistrza sztuki ślusar- 
skiej w sypialmi, miech teraz mistrz po 

siedzi... Mistrz staczał niepospolitą wa! 
kę z zamkiem: „Daremne żałe, próżny 

trud..." Fmerytowany cieśla mruczał po 
bożnie: „Gdyby coś z naszego fachu, to 

i owiszem „ale zamki otwierać, tego nas 
nie namczano...* 

Wreszcie architekt ., wychodząc z 

założenia, że pociąg do Liwadji już od 
szedł i trzeba będzie gdzieś nocować z 

”nałżonką, najlepiej zaś we własnej sy 

pialni, udał się na poszukiwanie innego 
mistrza branży ślusarskiej, aby wyzwo 

„sarza, który nigdzie 

lić mistrza Nr. 1. Czas biegł, emerytowa 

ny cieśla wzdychał „Gdyby coś z nasze 
go fachu, to i owszem, ale zamki otwie 
rać tego mas nie nauczano... . Po dłu 
gich poszukiwaniach — artele już nie 
„urzędowały* — architekt jakimś cu- 
dem znalazł dzikiego prywatnego Яп 

mie urzędował i 
chętnie zgodził się wyzwolić swego uwię 
zionego kolegę, co mu się doskonale u 
dało. 

Bracia Turowie, opowiadając o tem 
zdarzeniu, dodają, że nie tylko artele 
Ślusarskie wykazują taki „urzędowy* 

stosunek do Klijentelj i że mależałoby. 

aby technicy z szyblkością pogotowia ra 
tunkowego udawali się na miejsce wy 
padku. Zgoda na to, Nawiasem mówiąc 
dodać należy, że i u nas, gdzie miema 

arteli Slusarskich i gdzie nie brak maj 
strów prywałnych, panowie ci też po 
niekąd „urzędują' („Czyž ja mogę o 
puścić zakład?) i nawet w nagłych wy 
padkach, wypada czasem czekać na ich 
zbawienną inłerwencję, No ale w każ 
dyra razie nie tak długo. jak czekali ar 

ch'tekt G. ; jego małżonka... Sp. 

  

ski, ile zawsze świeżego uroku i mełedyjności 
posiadają niezrównane wiedeńskie walc: i pio- 

senki. Wykonawcami będą: J. Ilnicka, Irena 
Orska, Alicja Matusiakówna-Radulska, Zb. Wo- 
źniak, M. Węgrzyn i Z. Macherski. Orkiestrą 
dyryguje kompozytor 

MIKROFON W OSIEDLU DLA 
BEZROBOTNYCH 

Mikrofon radjowy, który już w sezonie let- 
nim posiada za sobą szereg wędrówek po pro- 
wincji, w dniu 8 lipca o godz. 20.30 zawita do 
wzorowego osiedla dla bezrobotnych w Nara- 
mowicach. Transmisję tę przeprowadzi red. 
Józef Winiewicz, o „godz. .20.30 

KONKURS NA REPORTERA SPORTOWEGO. 

Polskie Radjo dbając o poziom audycyj spor 

towych postanowiło przeprowadzić konkurs na 

reportera sportowego pod tytułem „Szukajmy 

reportera sportowego”. Kandydaci powinni s.ę 

zgłaszać do dnia.13 lipca do Polskiego Radja 

w Wilnie, tel. 1366 Referat Sportowy (w godz. 

rannych). Konkurs przeprowadzony zostanie w 

ten sposób, że poszczególni kandydaci będą 

musieli przeprowadzić reportaż 10-minutowy z 

poszczególnych imprez sportowych. Reportaż 

przeprowadzony zostanie przed komisją sędziow 

ską, złożoną z przedstwicieli: sportu, wychowa 

nia fizycznego i Polskiego Radja. 

Sądzimy, że konkursem tym zainteresuje się 

w pierwszym rzędzie młodzież sportowa. Najlep 

si reporterzy wyłonieni z konkursu mieć będą 

'w przyszłości pierwszeństwo przy prowadzeni 

reportaży sportowych. 

KOMUNIKAT RADJA., 

Dochodzą nas częste skargi radjosłuchaczy 
na silne zakłócenie odbioru spowodowane przez 
różnego rodzaju aparaty i motory elektryczne, 

Energiczne zwałczanie tych zakłóceń stanie 
się możliwe niestety dopiero po wydaniu odpo- 
wiedniej ustawy, której uchwalenie przez Izby 
Ustawodawcze spodziewane jest jeszcze w bieżą 
cym roku. : 

Ażeby już teraz przyczynić się do umniej- 
szenin ileści zakłóceń, zwracamy się z apelem 
do posiadaczy urządzeń zakłócających, aby ze- 
chcieli okazać dobrą wolę, umożliwiając radjo- 

slucbaczom odbiór audycyj. 
Najczęstszym powodem zakłóceń bywają: si! 

niki elektryczne kolektorowe nap. Róntgena, 
diatermja i masaż elektryczny, wreszcie wszel- 
kiego rodzaju urządzenia, które iskrzą w czasie 
pracy. . 

Posiadacze tych uryądzeń winni w miarę 

możności ograniczać ich działanie do godzin, 
w których nie są nadawane ważniejsze audycje 
radjowe, wreszcie zabezpieczyć je przy pomocy 
mało kosztownych urządzeń, aby nie promienio- 
wały zakłóccń, > 

Zainteresowani mogą zgłaszać się po bczp'at- 
ne wyjaśnienia i porady techniczne do Referatu 
Zakłóceń KBozgłośni w Wilnie, ul. Mieklewi- 

eza 22. 
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Na plaży iwdomu 
czyli : 

  

dramat w 3-ch aktach 
AKT. 1-SZY. Godzina 64a rano Wcześnie, 

ale już słońce zalało Świat rudą posoką Nad 

* Wilją, na przystamiach ruch. Łodzie, spuszczane 

na wodę, klaszczą o fale, wszystko rozedrgane 

i roześmiane. Tylko w maszych sercach mgły 

smutek, Okazuje się, że w kajaku dziura. Nie 

wieika, jechać jednak niesposób Z. nieszczęścia 

ratuje dozorca przystani. Na poczekaniu usuwa 

defekt. : 

Oddychamy z ulgą. Poraz (pierwszy w tys 

roku na kajaku. Co za rozkosz! Ciała nasze są 

zawstydzająco blade. Innych kajakowiczów opa 
lone, jak bronz : 

Jedziemy szybiko głodni słońca i wody. 

AKT 2-GI Duża kula słońca wznosi się ce 

raz wyżej. Na niebie ani jednej chmurki. Roś 

nie upał. Powietnze z gorąca błękitnieje, staje 

się podobne do dymu 

Cudowne widoki. Na znacznej przestrzeni 

brzegi Wilji uregulowane. Wyglądają jak cac- 

"ka. 

Dobijamy do plaży Trynopolskiej. Skóra 

wchłania słońce podobnie, jak bituła atrament. 

WW olkamgnieniu plecy zmieniają kolor: z białe 

go na czerwony Kołega radzi użyć kremu. Na 

cieramy się obficie i już całkiem spokojni pły 

niemy dalej. ; 

Drugim przystankiem są Werki. Na brzeg 

wylądowaliśmy stosumkowo łatwo. Ale na brze 

"gu katastrofa. Trudno ruszyć ramieniem. Gdzie 

by nie dotknąć — boli skóra Każdy krok spra 

| wia: ból. 

Dokąd i w jaki spesób uciec przed słońcem. 

Nawet w cieniu kłuje igłami promieni. Dramat. 

AKT 3-61. W domu. W łóżku. Nogi, niby 

dwa rozżarzone meialowe pręty. Temperatura 

osiąga 39 z kreskami. Bezsenna noc. Wstać nie 

możma, leżeć też nie można. 

Jedyna deska ratunku: apleka. Jest wprost 

cudowny środek na porażenie słoveczne. Na tem 

miejscu radzę go wszystkim czytelnikcm, któ 

rzy kiedykolwiek będą cierpieli od słońca. 

WODA WAPIENNA Z OLEJEM LNIANYM. 

Niedrogi to medykament, ale w każdej apte 

ce inne ceny. 

W składzie aptecznym ra rogu uł. Wileń- 

skiej i Poznańskiej 30 gr.. w Aptece Miejskiej 

60 gr, w aptece zaś Augustowskiego za tę За 

raą dozę aż jeden złoty. A 

Czemu tę różnorodność cen należy przypisać 

— nie będę pisać. 

Grunt, że po paru dniach kuracji tym śred 

kiem człowiek wogóle może pisać... 

P. S. Cały dramat rozegrał się w ubiegłą so 

botę. Feralny dzień, bo z plaż wiłeńskich zabra 

no przeszło dziesięć osók. do szpitali. 

A ileż „nieznanych bohaterów” cierpiało sa 

mótnie w domu. Najmniej dwa razy tyle, co w 

lecznicach. 

* : amik. 
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WŠROD PISM | 
— W TRZY DNI PO ROŽNYCH ZAKĄTKACH 

POLSKI. Pod tem ogólnem hasłem, śladem Ist 

ubiegłych, Redakcja tygodnika „Pion* — w pa 

rozumieniu z Wydziatem Turystyki Ministerstwa 

Komunikacji — wydała 12-stronicowy numer, 

poświęcony turystyce w Polsce, który ma ułat 

wić orjentację turystyczną wszystkim, rozp» 

rządzającym krótkiemi uriopami. Tym przedew 

szystkiem —- a jest ich, „pokrzywdzonych”, pa 

ważny procent między korzystającymi z wypo 

czyniku wakacyjnego — dopomogą niewątpliwie 

w wyborze miejscowości wybitni pisarze, któ 

rzy z całą gołtorwością zechcieli współpracować 

w wzmiankowanym numerze, zyskując sobie bez 

wątpienia wdzięczność czytelników i Redakcji 

„Pionu“. 
Piszą: Jerzy Romer — © młodości starege 

Krakowa, Jan Wiktor — o wrażeniach z poby 

tu na Koronie w Pieninach, Wacław Olszewicz 

— o województwie Śląskiem, Kazimierz Piekar 

czyk — o Wielkopolsce i Krynicy, Marjan Sy 

dow — o Pomorzu, E. Sukertowa — Biedrawi 

па — 0 Mazowszu Pruskiem, F. A. Ossendow 

ski — o puszczy - pramatce, Stanisław Vincenz 

—— o czasie hucwiskim, Konrad Górski — o Ne» 

wogródczyżnie, Roman Horoszkiewicz — o Pir 

szczyźnie i inni. 
Numer wzbogacony jest liaznemi fotografja 

mi cudów przyrody i kubury polskiej. Cen: 
normalna — 50 gr. ; 

PRZEGLĄD SPOŁECZNY — miesięcznik pe 
święcony zagadnieniom pracy społecznej i opie 

ki nad dzieckiem. T. X., Nr. 6. Ukazał się czerw 

cowy zeszyt Przeglądu Społeczengo, organu 

Związku Tow. Opieki na sierotami żyd. Rzeczy 

pospolitej Polskiej i zawiera następującą treść: 

W sześćdziesiątą rocznicę urodzin J. Bodełia: 

dr. Debora Vogel: Kilka uwag o współczesiuj 

inteligencji, Halina Górska: List; dr. Eugemja 

Blaustcinowa: Życie uczuciowe dziecka w wieku 

przedszkolnym; dr Leon Gutman: Z literatury 

sedagogiczno-ctycznej; Kronika. ‚ (m).



Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

— ŻAGLOWIEC SZKOLNY ZWIĄZKU HAR- 
CERSTWA POLSKIEGO „ZAWISZA CZARNY, 
na którym podniesiona została kandera w dniu 

Święta Morza, wyruszył w dniu dzisiejszym pod 

dowództwem gen. Zaruskiego w jednomiesięczną 
podróż szkolną po Bałtyku. Na pokładzie żag- 
lowca znajduje się 40 starszych harcerzy. prze- 
ważnie z akademickiem wykształceniem, którzy 

przeszli jaż zaprawę morską w Jastarni i kształ 
cą się obecnie na oficerów jachtowych. „Zawi- 
sza Czarny” w czasie swej podróży zawinie do 
Karlskrone, gdzie odwiedzi szwedzką szkołę żeg 
larską, do Stokholmu, Visby, Abo, poczem od- 
wiedzi Tallin i Rygę, skąd z końcem miesiąca 
powróci do Gdyni. 

GDAŃSK 
— PREZYDENT POLICJI GDAŃSKIEJ ZA- 

RZĄDZIŁ KONFISKATĘ DZIENNIKÓW , OPO- 
ZYCYJNYCH „Danziger Volkstimme* i „Danzi- 

ger Volksztg.* za zamieszczenie artykułów, o0- 
mawiających wystąpienia prezydenta senatu 
Greisera w Genewie. 

LITWA 
— DEKLARACJA REDAKTORÓW PISM Li 

TEWSKICH W SPRAWIE SYTUACJI PRASY 
W LITWIE. „L. Žinios“ z 2. 6. 1936 r. Redak 
torzy szeregu pism ukazujących się na Litwie 
złożyli niedawno na ręce ministra spr. wew- 
nętrznych następującą deklarację w sprawie sy 
tuacji pray: 

Wskutek ostrego nadzoru nad prasą na za 

sadzie wydanej przed półrokiem ustawy, prasa 
nie może dobrze informować czytelników, w 
związku z czem szerzy się prasa zagraniczna. 
Ponadto czytelnicy czerpią informacje z zagra 
nicznych rozgłośni radjowych. Zresztą wielu 
rzeczy i tak nie można ukryć. 

Ponadto prasa jest zarjucona przymusowe 
mi komunikatami, którym czytelnicy nie wie 
rzą i które dużo kosztują. W tym stanie rzęczy 
łatwo szerzy się plotka. Komunikaty są druko 
ware anonimowo. Czytelnicy mają wrażenie, 
„że urzędy państwowe chcą się podszyć pod 
autorytet niezależnej prasy. 

Redaktorzy proszą: 6 zmniejszenie komuni 
katów oficjalnych, o ich podpisywanie przez 
odpowiednie urzędy, o niezmuszanie dzienni- 
ków do umieszczania artykułów przeciwnych 
ich ideologji. = 

— SZYKANOWANE NAUCZYCIELA POL- 
SKIEGO. W pierwszej połowie maja w okoli- 
cach Żejm wezwano do policji nauczyciela pry 
watnego H. Jeleniewskiego i wszystkich rodzi 
ców dzieci z okolicy, które mogły i chciały u- 
czyć się w domu po polsku. Niektórych rodzi 
ców zmuszono do podpisania podania o przy 
jųvie dzieci do szkoły lit. Pozatem kazańc ro 
dzicom unikać stosunków .z Jeleniewskim. 

° — SKREŚLENIE JEDNEGO Z POSŁÓW 
NIEMIECKICH W KŁAJPEDZIE. „Urzędowa 
„Preussische Zeitung“ pisze, iž, jak wynika z 
ogłoszonej w litewskim dzienniku ustaw „Vy- 
riausybes Żinios* listy posłów do sejmu litew 
skiego, jeden z wybranych kandydatów Niem 
eów w Kłajpedzie Kesslau, został obecnie skre 
ślony przez komisję wyborczą. Kesslau stał na 
drugiem miejscu pod względem ilości otrzyma 
nych głosów. Zosiał on aresztowany przez li- 
lewską policję polityczną pod zarzutem, iż 
przy rozdzielaniu kredytów związku raffeise- 
„nowskiego powodował się motywami polityczne 

e ŁOTWA 
— DZIŚ O GODZ. 10,25 WRÓCIŁY DO RYGI 

Z LOTU DOOKOŁA MORZA BAŁTYCKIEGO I 
MORZA PÓŁNOCNEGO ŁOTEWSKE WODNO- 
PŁATOWGE. Lotnicy przebyli 6.210 klm. w 
ciągu 35 godzin 55 min. ‚ 

— NASKUTEK POROZUMIENIA — ОрРО- 
'WIEDNICH CZYNNIKÓW ŁOTEWSKICH I 
SZWEDZKICH zostały zwolnione od opłat w 
terminie do 1 października wizy wjazdowe do 
obu państw, jeżeli podróżni udają się do nich 
bezpośrednio, 

ESTONIA 
— NA DOROCZNEM POSIEDZENIU ESTON- 

SKO-SOWIECKIEJ IZBY HANDLOWEJ, estoń- 
ski minister Gospodarstwa Narodowego Selter 
oświadczył w przemówieniu, że. porozumienie 
gospodarcze Estonji z ZSRR, zawarte na 3 lata, 
już dało wyniki dodatnie w aktywnym bilansie 
<lla Estonji. Tymczasem z rezolucji posiedzenia 
okazuje się, że obrót towarowy nie osiągnął mi- 
nimum, przewidzianego porozumieniem, a mia 
nowicie 800 tys. rubli złotych, 

FINLANDJA 
— WCZORAJ W KOUCHOWIE SAMOLOT 

SZKOŁY LOTNICZEJ zaczepił o antenę i spadł 
"2 wysokości 100 mtr. w płomieniach na ziemię. 

Pilot i obserwator ponieśli śmierć, 

SZWECJA 
— PRASA SZWEDZKA WYRAŻA ŻYWE 

ZADOWOLENIE z zawarcia nowego układu 
handlowego z Połską. Jednocześnie zawarte zo- 

"stały porozumienia prywatne w sprawie dalszej 
dostawy węgla polskiego do Szwecji. 

Na podstawie wyniku rokowań, Szwecja od- 
bierać będzie węgiel polski w granicach 47% 
swego zapotrzebowania z odchyleniem do 109/0 
od tej kwoty. W związku z ustaleniem wyso- 

kości tego kontyngentu przyjąć można, że eks- 
port węgla polskiego do Szwecji w okresie od 
1 sierpnia r. b. do końca 1937 r. wyniesie praw 
dopodobnie około 3 miljonów tonn. 

— POŻAR ZNISZCZYŁ CAŁKOWICIE WY- 
'TWÓRNIĘ APARATÓW „ELEKTROLUX, znaj- 
dującą się w Lillaesingen pod Stokholmem. 
Straty wynoszą około 6 miljonów koron. 

„KURJER% z dnia - 

ОН РОУ — 
W, Niemczech toczy się zacięta walka hitle- 

ryzmu z katolicyzmem. 
Episkopat niemiecki w tych trudnych zma- 

ganiach wykazuje niezwykłą jednomyślność i 
siłę. Uznając lojalnie rząd hitlerowski i pewne 

korzyści które wniósł, nie może jednak zaak- 
eeptować jego metod, zwłaszcza w stosunku do 

katolicyzmu. | 
Nie można też przyjąć doktryny, na której 

hitleryzm się opiera. Z tą doktryną walczono 
jeszcze przed dojściem do władzy Hitlera Dzi- 
siaj pomimo uznania faktów dokonanych w 
dziedzinie politycznej, nie uznano błędów w 
€ziedzinie ideowej. Z Fuldy, gdzie u grobu Św. 
Bonifacego, patrona i męczennika Niemiec, zbie 

ra się Episkopat, płyną listy pasterskie, w któ 
rych z niezłomną pewnością potępiane są błędy 
hitleryzmu i przeprowadzana jest obrona Koś- 
cioła, jego prawd i praw. Tych listów Episkopat 
nie może nieraz publikewać, gdyż ulegają konfi 
skacie, ; 
Jednak, nie zważając na to, znajduje sposoby 
prywatnego rozpowszechniania swej opinji. Wi- 
działem listy biskupów odbijane przcz kalkę na 
masžynie do pisania i rozsyłane do wszystkich 
kościołów celem publikacji z ambony. 

Skrępowanie i brak prasy również utrudnia 
kontakt biskupów z wiernymi. Więc szukają go 
na innej drodze. Wstępują w różnych kościo- 
łach na ambony i żywem słowem dają śŚwia- 
deetwo swej czujności Arcypasterskiej. 

Wśród biskupów, którzy w tej walce urośli 
do miary bohaterów, wspomnijmy przedewszyst 
kiem o kardynale Faulhaberze z Monachjum. 
Jego kazania są wydarzeniami historycznemi. 
Są one wyrazem aktualnych niebezpieczeństw 
Kościoła w Niemczech. Odpiera w nich wszyst 
kie ataki. Gdy więc Rosenberg i jego na usłu- 
gach stojąca prasa zaatakowali Pismo św., kar 
dynał odpowiedział na to cyklem kazań. Gdy 
ostatnio rzucono się z nienawiścią na Papie- 

stwo, znów kardynał zabrał głos i z ambony 
oświetlił światłem prawdy atakowany odcinek. 
Te kazania Ściągają słuchaczy z całych Nie- 

miec. Tłumy otaczają świątynię, a przez głoś- 
niki spływają do nich pełne siły słowa i wezwa 
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uch męczeństwa I bohaterstwa | 
nie nieustraszonego szermierza do walki o za- 
sady katolickie. Nie dziwnego, że na jego gło- 
wę sypią się groźby i złorzeczenia, że obietnice 

rzucenia bomby nie są rzadkości. Nie mniej 
śpiżową postacią jest ordynarjusz Monastyru, 
arcybiskup Klemens August von Galłen, arysto- 
krata wesifalski. Jedna z najpopularniejszych 
postaci swego kraju, Człowiek niezwykłej ener 
gji i śmiałości. Na kazalnicy drze w strzępy 
afisze i pisma hitlerowskie, atakujące Kościół. 
Gdy przybyli do niego agenci Gesłapo, prosząe 
o „wyjazd* do Berlina, nie odmówił, poprosił 
tylko o przebranie się i wyszedł do nich w sza- 
tach pontyfikalnych, z mitrą i pastorałem, a na- 
stępnie skromnie zrezygnował z miejsca w luk 

susowym samochodzie i zdecydował się pójść 
piechotą na dworzec. Tego się ziękli agenci, 

którym zadrżało serce na myśl © pożegnalnych 
owacjach i uciekli. Przed tym dzielnym i mąd- 
rym bojownikiem skłaniają głowy nawet nie- 
którzy hitlerowcy. : 

A czyż można mówić bez wzruszenia © osiem- 

dziesięcioletnim sftarcu, zasiadającym na sto- 
licy wiirzburskiej, Zaaresztowano mu jednego 
z proboszczów i zaczęto robić nacisk, by go 
zwolnił ze stanowiska. Biskup się nie ugiął na- 
wet wobec takich argūmentoėw, jak dwukrotne 
wyłamanie drzwi w pałacu. Tego rodzaju szcze- 
gółów możnaby opowiadać o każdym biskupie. 
Z taką to siłą promieniuje z nich duch Fuldy. 

I ten duch dokonywa zbawiennego dzieła: jed- 
noczy katolików i duchowieństwo i świeckich 
w spoistą armję Chrystusową pod niezłomną 
komendą Episkopatu. 

Nietylko biskupi ale także księża i zakonki- 
y dają wspanialy przyklad oddania się sprawie 
Bożej, walczą z odwagą w obronie wiary i Koś 
cioła, często narażając się na uwięzienie. Setki 

kapłanów przeszło znajduje się w murach 
hitlerowskich więzień. Lecz nie złamało to ich 
dueha, nie stworzyło oportunistów. Rozmawia- 
łem z wieloma z tych, którzy przeszli przez wię 
zienie. Jaki żar ducha bije od nich! Z jaką od- 
wagą podkreślają swe stanowisko. Nie zastraszo 
no ich i nie złamano. Nie przerażają ich żadne 
szykany, pogróżki, żadne listy, zapowiadające 

RZECZ ORZEC > KORE AKINIAI AS SDR DSS Lan 

Stan wyjątkowy w Lyddzie 

  
        

Angielskie tanki obsadzają miasto Lydda, <gentrum arabskich grup terorystycznych. 

  

Będzie konieczna pomoc rolnikom 
na akcję siewną 

5 bm. w Berezweczu koło Głębokie- 
go i na terenie gminy dokszyckiej roz- 
poczęły się już żniwa. Podobnie wczes- 
nych żniw nie notowano oddawna, Żni- 
wa rozpoczęły się na gruntach piasczy- 
stych, Ponieważ zachodzi obawa, że 

przedwcześnie wysadzone spiekotą sło- 
neczną zbiory nie wystarczą nawet na 
zasiew, OTO i KR ma wystąpić do właś 
ciwych czynników z planem akcji ratun 
kowej rolnika. 

r 

ii-.gie Miedzynarodowe 
Targi Futrzarskie w Wilnie _ 

Dnia 22. lipca rb. nastąpi oficjalne 
otwarcie II Międzynarodowych Targów 
Futrzarskich w Wilnie, 

Jak wiadomo, wszystkie stoiska w 
pawilonie targówym są już dawno wy- 
dzierżawione przez najpoważniejsze fir 
my krajowe, handlowe i przemysłowe, 

„oraz szereg firm zagranicznych. Obec- 
nie wre gorąezkowa praca w wyprawial 
mach i fabrykach futrzarskich, ażeby 
zdążyć na targi z gotowym, wyprawio- 
nym towarem, Na tegorocznych targach 

futrzarskich ukażą się duże asortymen 
ty najrozmaitszych skór futrzanych uży 
wanych na futra damskie j męskie. Bo- 

gaty wybór futer, od najdroższych i naj 
wykwintniejszych do tanich a praktycz 

nych, dar możność zawarcia dogodnych 
i korzystnych tranzakcyj zarówno hur 

townilkom jak i detalistom i niewątpli- 
wie zaspokoi żądania każdego odbiorcy. 

Należy stwierdzić, iż Targi Futrzars- 
kie w Wilnie zyskują. coraz większe 

wzięcie wśród sfer futrzarskich, o czem 
świadczą zarówno wzrastająca z roku 
na rok liczba wystawców, jak i zwięk- 

szające się ilościowo i wartościowo tran 
zakcje targowe, i niewątpliwie, dzięki 

wytężonej pracy Komitetu Wykonaw- 
czego Targów oraz Izby Przemysłotwo- 

Handlowej w Wilmie instytucją ta roz- 
wija się systematycznie w coraz poważ- 
niejszą placówkę hurtowego handlu fu- 
trami w Polsce, 

porachunek. Tacy są wszyscy, eałe duchowień- 
stwo niemieckie. Zawiodły rachuby hitleryzmu, 
że zdoła je zdemoralizowač szykanami i prze- 
šiadowaniami, že zdola je zgnębić czy przeku- 

ić. 
! Byłem w niejednym kościele, słuchałem wie 
lu kazań i przemówień. Wszystkiz dźwięczą 

spiżową nutą, bije z nich jakaś nieugiętość, za- 
pał i gotowość do największej choćby ofiary. 
Tak musiały brzmieć kazania w katakumbach 
pierwszych chrześcijan. 

Słuchająe, obcując i przyglądając się życiu 
duchowieństwa niemieckiego, odbyłem wielkie 
rekolekcje, które zapamiętam na całe życie. 
„Duchowieństwo niemieckie stwarza wspaniały 

wzór kapłana w walce z nowoczesnemi niebez- 
pieczeństwami dla wiary. Dr. Z. W. 

Wzdłuż i wszerz Polski 
Los loteryjny dla 9-letniej uczenicy od 

premiera, 
9-letnia Zosia Kordylasówna z Inowrocławia 

napisała list do p. premjera Składkowskiego, 

przedstawiając mu zły stan materjalny jej ro 

dziców, których nie stać na zakup nowych ksią 

żek. W, liście swoim dziewczynka prosiła o prze 

  

słamie 1/4 losu Loterji Państwowej, zaznaczając, 

że w razie wygranej zwróci wyłożoną kwotę. 

Kancelarja p. premjera, po przeprowadzeniu wy 

wiadu v/ policji, spełniła życzenie dziewczynki, 

przesyłając jej los loteryjny. 

Dziecko szuka sprawiedliwości. 

Po samobójstwie ucznia 3 kl. gimnazjum w 

Bielsku, Stefana Szczypki, przyjaciel tragicznie 

zmarłego chłopca, Józef Muślanikka, uczeń tej sa 

mej klasy, syn rolnika z Bystrej, zginął nagle. 

Przypuszczano, że popełnił on również samobój 

stwo. 

Jak się okazało, chłopiec wyruszył pieszo: do 

Wairszawy, aby u samego. ministra sprawiedli 

wości szukać „sprawiedliwości* za przedwczes 

ną śmierć swego serdecznego przyjaciela Stefka. 

Chłopiec wybrał się w daleką podróż, aby 

użalić się w stolicy, że Szczypce wyrządzono w 

szkole wielką krzywdę, której nie mógł prze 

żyć i popełnił samobójstwo. 

Uczeń nie dotrze jednak do Warszawy, bo 

uradowany ojciec dowiedziawszy się, że dziecko 

jego żyje, wyruszył za nim w pogoń. 

Kiepura chce budować gmach w War- 
szawie. 

Pisaliśmy o planach Jana Kiepury budowa 

nia na terenie Doliny Szwajcarskiej. Obecnie 

donosi Codzienna Informacja Prasowa, iż Kiepu 

ra okazał Szczególne zainteresowamie dla bloku 

terenów, znajdujących się przy pł. Józefa Pił 

sudskiego w Warszawie zajmowanych obecnie 

prowizorycznie przez IPS., garaże i t. p. Tere 

ny te wielki śpiewak, jak słychać, pragnie za 

budować gmachem, w którym 

znalazłyby pomieszczenia wielkie kino i kawiar 

nia,. nowoczesny hotel i t. p. 

nowoczesnym 

Proces adw. Hóffmoki - Ostrowskiego. 

W końcu ub. tygodnia aresztowany adw. 
Zygmunt Hoffmokl-Ostrowski, ojciec, mieć bę- 
dzie dwa procesy karne przed warszawskiemi 
Sądami Grodzkiemi. 

W piątek 10 b. m. odpowiadać kędzie z art. 
159 za rozpowszechnianie wiadomości z tajnej 
rczprawy sądowej, dotyczącej obrazy moralno- 
ści na tle „pomiarów artystycznych* młodej 
panienki przez pewnego oskarżonego. Przestęp- 

stwo to przewiduje do 6 mies. aresztu. 
Nazajutrz w sobotę adwokąt stanie przed 

sądem w związku z oskarżeniem © znieważenie 

rządu. / 

O los loteryjny, 

Do sądu okręgowego w Warszawie wpłynęło 
chanakterystyczne powództwo p. Hip. E. z Ło- 
dzi przeciwko znanej kolekturze warszawskiej. 

Powód nabył ćwiartkę losu 34 loterji państw. 
w kolekturze. Kolektura zawiadomiła listownie 
nabyweę, iż zalicza go w poczet stałych klien- 
tów. W następstwie przed ciągnieniem każdej 
klasy p. E. otrzymywał z kolektury losy i do- 
piero następnie uiszezał należność. Jednakże-— 
losu do 4 klasy kolektura nie nadesłała. Klient 
w pewnym momencie wysłał pieniądze prze- 
kazem pocztowym, lecz otrzymał zawiadomie- 
nie, że bilet został sprzedany, 

Trzeba trafu, iż na numer ten padła wygra- 
na 10.000 zł. Powód twierdzi, iż kolektura na- 

ruszyła umowę i wskutek tego poniósł on stratę, 
nie otrzymując wygranej 2.000 pł. Na tę sumę 

właśnie opiewa powództwo, 

Urlop służy 
przedewszystkiem do uwolnienia organizmu 

z pobocznych i szkodliwych produktów przemia 
ny materji, nagromadzonych w czasie całorocz 
nej qmacy. 

Zadanie to znakomicie ułatwia przeprowadzo 
na w tym czasie kuracja ziołami „Cholekinaza* 
H. Niemojewskiego.
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„KURJER“ z dnia 8 lipca 1936 roku. 

ZA WŚCHODNIĄ GRANICĄ 
— NIKŁE REZULTATY WALKI Z ANAL- 

FABETYZMEM. Wbrew oficjalnym twierdze- 
miom, wedle których analfabetyzm w Związku 
„Sowieckim miał zostać już trzy lata temu zlik- 
widowany, rada komisarzy ludowych i władze 

partyjne zobowiązały związki zawodowe do na 
uczenia czytamia i pisania w latach 1936—1937 
jednego miljona analfabetów dorosłych, człom 

ków ich rodzin, oraz półtora miljona półanał 
falbetów. 

Według organu centralnej rady związków za 
wodowych „Tnud* — sprawa likiwidacji analfa 
betyzmu |przedstawia się bardzo niepomyślnie, 
Oto niektóre przykłady: związek pracowników 
początkowych i średnich szkół ZSRR miał na. 
uczyć czyłać i pisać 'w 1930 r. 94.780 analfabe 
tów i półanalfabetów. Tak wielka ilość analfa 
betów wśród członków związku pracowników 
szkolnych — pisze ,„Trud* -— jest wprost nie- 
dopuszczalna. Rezutlaty pracy tego związku w 
dziedzinie zwalczania analfabetyzmu są tak ni 

kle, że władze związkowe nie mogą podać ja- 
kichkolwiek danych o przebiegu tej pracy. 

Związek górników Zagłębia Donieckiego rów 

nież mie wykonał zadania. W kopalni imienia 
GPU., nauczono czytać zaledwie 7 proc anal 
fubetów. W innych kopalniach ilość analfabe 
tów waha się od 4 do 35 proc., lecz cyfry te 
są wedle „Prawdy*, przesadnie optymistyczne 

— NIEWYKONANIE PLANU WYDOBYCIA 
WĘGLA. „Prawda donosi o niewykonaniu pla 
nu wydobycia węgla 'w zagłębiu donieckiem. Pis 

mo wymienia następujące przyczyny tego zjawi 
ska: mechanizmy pracują z przerwami wskutek 
braku należytego remontu, transport podziemny 

i naziemny pracuje nieregularnie. Linje komuni 
kacyjne są źle utrzymane, praca jest źle 

zorganiizowana, tak, że robotnicy tracą po dwie 
do twzech godzin dziennie. Przeszło 1000 inży 
nierów, iktórzy winni pracować w sztolniach, 

siedzi po Ikancelarjach. Z przeszło 1000 szacht, 
zaledwie 140 zorganizowanych jest według „sta 

chanowskiego“ systemu pracy, któremu kierow 

nicy kopalni — zdaniem „Prawdy* — nie udzie 
iają należytej uwagi. 

— ZNOWU OGONKI PRZED. SKLEPAMI. 
„Baboczaja Maskwa' stwierdza, że w niektórych 

sklepach brak jest najbardziej niezbędnych to 
warów. D Riazaniu mp. znikł z handlu czarny 
chleb. W Moskwie stwierdzono krak kawy w 
sklepach detalicznych. W rejonie Dmitriewskim 
niema w handlu białego pieczywa, a czarny 
chleb też mie zawsze można dostać. Przed nie 
któremi sklepami w Moskwie ponownie pojawia 
Ją się „ogoniki“. Dziennik przypisuje dezorgani 
zację handlu faktowi, że pracownicy hamdlow: 

boją się kryłykować władze, nie chcąc się nara 
zić na wydaienie z (praey. 

BARSELONA DNS TSO EISS 

(Kiepura w Warszawie | 

  
Zdjęcie przedstawia Kiepurę śpiewającego z balkonu opery warszawskiej wobec olbrzymich 

tłumów zebranych na ulicy. 

  

Kurjer sportowy 
Nie będzie regat na Wilji 

12 lipca miały się odbyć na Wilji między 

klubowe regaty wioślarskie. Ze względu jednak 

ma bardzo nieliczne zgłoszenia postanowiono re 

Dopiero w jesieni da się zapew 

jakąś imprezę 

gaty te odwołać. 

ne zorganizować poważniejszą 

wioślarską, 

Szkoda wielka, że kluby wioślarskie Wina 

zaniechały prowadzenia pracy sporkėwej. Mio 

dzież nie chce trenować, woli włóczyć się kaja 

kami na plażach i wygrzewać leniwie na słoń 

cu. 

7 ' 

Białystok prosi о przesunięcie termini meczu 
z Wilnem 

Piłkarze Białegostoku nie wyłonili jeszcze mi 

ftrza swego okręgu, który miał 12 lipca stanąć 

do pierwszej rozgrywki © wejście do Ligi. Bia 

więc do PZPN. z prośbą o 

przesunęcie terminu tego spotkamia. Mecz ofic 

łystok zwrócił się 

jalmie nie został jeszcze odwołany i prawdopo 

dobnie PZPN. nie zgodzi się przesunąć terminu. 

meczu 

WKS. Śmigły, jako mistrz Wilna, powinien 
więc punkty zdobyć walkowerem. 

Na czele tabeli okręgu białostockiego. prowa 

dzi WIKS. Grodno, drużyna zasiłona kilku gra 

czami z Wiłna (Kozłowski i Janczys) oraz dos 

konałym piłkarzem krakowskim Haliszką, który 

КИКа razy grał już w reprezentacji piłkarskiej 
Polski, 

Kurs Szybowcowy 
W. Szkole Szybowcowej w Ausztagierach Wi 

leńskiego Okręgu Kolejowego LOPP. rozpoczął 
się już pierwszy w bieżącym sezonie praktyczny 

kurs szybowcowy dla dzieci pracowników i eme 
rytów kolejowych. 

Drugi kurs rozpocznie się dnia 2 sierpnia, a 

trzeci 2 września 1936 1 
Zgłoszenia na rats i trzeci kurs przyjmuje 

sekretanjat (ul. Słowackiego 14, gmach Dyrek 
cji Kolejowej). 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia ucz 
niom szkoła na miejscu. 

RASEINIAI PIRTIES TIT RASTI RODE POECI 

Stan bezrobocia w Polsce 
Według danych biur pośrednictwa pracy 

Funduszu Ргасу, zarejestrowano na dzień 1-go 
b. m. na terenie Rzeczypospolitej ogółem 
321.379 bezrobotnych, czyli © 14.019 bezrobot- 
nych mniej, aniżeli w dniu 15 czerwca r. b. 

Między innemi zarejestrowano w Warszawie 
22.131 bezrobotnych, czyli o 887 bezrobotnych 
mniej, w okręgu warszawskim -— 12.838 bez- 
robotnych, czyli o 578 mniej, w Łodzi 36.075 

„zrobotnych, czyli o 599 mniej, w okręgu 
łódzkim — 7.077 bezrobotnych, czyli o 133 

mniej, w Sosnowcu 21.810 bezrobotnych, czyli 
o 1.097 mniej, na Górnym Śląsku 94.924 bezro- 
botnych, czyli o 3.386 mniej, w Poznaniu — 
24.708 bezrobotnych, czyli .o 1.023 mniej. 

W porównaniu z tym samym okresem r. ub. 
stan bezrobocia zmniejszył się w roku bieżą- 
cym © 45.570 osób, 
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OBWIESZCZENIE 0 LICYTACJI 
W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26. VI. 32 r. o postępowamiu egzekucyj 

nem 'Władz Skarbowych (Dz. U R. P. Nr 62,poz. 580), Urząd Skarbowy w Lidzie po- 
daje do ogólnej wiadomości, że celem uregulowania zaleglych należności aa rzecz Skarbu Pań 
stwa, Samorządów oraz innych wierzycieli odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienio- 
nych ruchomości w następujących miejscach i terminach: 

     

  

   

  

  

  

L Imię i nazwisko płatnika Data Cena 
oraz miejsce i Wyszczególnienie ruchomości szacunk. 

p. przeprowadzenia licytacji y že ZŁ. 

1. Golimont Wiktor, folw Stare Bie: 10.7. 36 r. Pianino 500— 
niakonie : 122 

2. Jundziltowie Czesław i Edmund, 11.7. 86 r. Żyta 800 pudów 1600— 
foliw. Bieluńce, gm. Raduń Jęczmienia 200 pudów 460— 

Peluszki 100 pudów. 220— 
” Krów 2 szt. - 300- 

3. Kucewicz Tadeusz, fotw  Ginele, 11.7. 36 r. Wieprz tucz : 100— 
gm. Radun : Jałówki 4 240— 

Krowa 80—- 

4, Wilbik Piotr, folw. Tołciszki, 11.7. 36 r. Krowy 3 300— 
gm. Raduń Jałówki 2 190 

5 Szejpuk Anna, folw. Hamcewicze. 11.7. 36 r. Otemana 40— 
gm. Bielica Portjery gob. 3 45 

м Stół : 10-12 Й : Wirówka 40— 
6. Czerniak Jan z dz. maj. Koniu- 11.7. 36 r. Krowy 2 200— 

szany, gm. Bielica : 

7 Gėrska Janina, folw. Radziwonisz 11.7. 36 r. Jalowki 2 2—1 60— 
ki, gm. Białohruda Jałówka. JAZZ 

8. Budziewicz Antoni i Amastazja, 11.7. 36 r.  Jałówki 2 MOŻ 
kol. Radzimwaniszki, gm. Bialo- : 

_ hruda : 

9. Koszkówna Marja, maj Włołki- 11/7. 36 r. Nontepjan 300— 
szki, gm. Bieniakonie Jałówek 5 500-— 

Jałówka 2—1l. 100— 
Bvczek 120 

10. Pipir Jan, folw Górawo, gm. 11.7. 36 r. Zrebieta 2 160— 
Lipniszki : Byczek $ 100— 

: Cieląt 3 - Эб 
Owiec 8 12— 
Jagniąt 13 B= 
Wieprze 3 140— 
Prosiąt 18 130— 
Świń 2 69— 
Gęsi 4 : : 20— 
Šwinia (matka h.) 60— 

11. Bogucki Michał, folw. Kiemejsze 13.7. 36 r. Kiowy 2 240— gm. Maduń Jałówki 3 -240— 
12. S-cy Żylińskiego: „maj Szwary, 18.7. 36 r. Któw 8 960— = gm. Raduń ; : 
13. Błudnik 'Wincenty, kol. Osinów-- 18.7. 36 r. Krowa šis 

ika, gm. Bielica Buhaj 60— 
Jałówka 40 5 
Konie 2 > 1702 

14 Ławkiel Antoni, Owsiadowo, gm. 18.7. 36 r. Płótna 150 mtr. to 
Žyrmuny Dywanów 5 25— 

Wiepnz tuczony 70-25 
Krowa 106— 

*.  Jałówki 2 70— 
Žvla 100 pudėw 150—- 

15. Boliuč Tomasz, fotw. Wasiukow 14.7. 36 r.  Jałówiki 2 60— 
szczyzna, gm. Żyrmumny Wieprzaki 2 40— 

Knur 20— 
Gęsi 4 10— 
Indyki 2 . 5— 
Miedarka 30— 
Lnu 2 pudy 32— 

16. Makuć Michalina, kol. Jeremicze, 14,7, 36 r. Jałówika 70— 
gm  Bialohruda : 

17. Runc Adolf, Mały - Olżew, gm. 14.7. 36 r. Wirówka 50— Białohruda Świnia tuczona ‚150— 

18. Olszewski Józef, maj. Horniszki, 15.7. 86 г. Buhaj 100— 
gm. Žyrmuny Klacz 100— 

; Ожсе 4 82— 

19 Jacuński Walenty, folw. Lewki. 157. 36 r. Krawy 2 " 220— 
szki, gm. Ejszyszki Jałówek 6 200— 

Wieprz tuczony 100— 
Wieprze 2 60— 

20. Mongiało Bronisław, folw.* Płyt- 15.7. 36 r. Krowy 4 600— 
nica, gm. Ejszyszki SA, 

21. Piotrowski Kajetan, fołw  Bu- 17.7. 36 r. Krów 6 600— 
ciszki, gm. Ejszyszki Jałówka 503 

Ksówy.2. „100— 
Žyta 70 pudėw | 175— 
Kcniczyny 50 pudów 50— 
Jęczmienia 20 pudów 40— 

22, Szalewicz Adam, maj. Wersoka- 17.7. 36 r. Cieląt 15 305— 
Szalewicze, gm. Ejszyszki Byk 2—1. 50—- 

Biyczka | 50— 
Jałówki 2 "120— 
Owiec 8 :40— 
Piamino 150— 
2 maszyny do szycia 100— 
Szafa 15—.- 
Komoda 10— 
Kanapa 20— 
Fotel 10-— 

Krzeseł 5 15— 
Szafa 25— 

28 Klimowicz Wiłodzimierz, maj. 15.7, 36 r. Wieprze tucz 4 300— 
Siemiakowszczyzna, gm. Wawiór» Jałówek 10 500-— 
ka Jałówki 3 120— 

Byczki 2—1 4 szt. 400— 

Wszystkie licytacje odbędą się w godzinach ed 9-ej do godz. 13-ej. 
Zajęte przedmioty można oglądać w dniach licytacji od godziny 8-ej do godziny zoo dz 

cią takowej. 

WŁODZIMIERZ SOKOŁOWSKI. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego



PA | „KURJER* z dnia 8 lipca 1936 roku. 

Do lotników należy świat! 

oraz szybciej, coraz wyżej, 
coraz więcei! 

1932—1935. 

© postępie w lotnictwie najlepiej Świadczy 
Kkiłka cyfr porówrawczych z okresu zaledwie 
paru lat. Cyfry te odnoszą się do lat 1952 i 
1935. Maksymalna szybkość same!otów myśliw- 
skieh w r. 1932 wynosiła 300 kim/godz., pułap 

9006 mir., a zasieg 450 klm. W ciągu trzech lat 

szybkość maszyn myśliwskich wzrosła do 425 
kim/goóz., putap — 10.500 mtr., a zasięg —- 
650 klum. W maszynach wywiadowczych odpo- 
wiednie cyfry wynoszą: szybkość 275 i 360 
klm/godz., pułap 7500 i 900 mtr., zasięg 300 

į 1006 klm. Takie sanie właściwości posiadaja 
samoloty lekkiego bombardowania. Dwusilniko 
we maszyny do różnych zadań podniosły swa 
szybkość z 240 do 490 kim/godz., а zasięg z 
1006 na 1500 klm. Równie uderzający jest p06- 

„stęp w ciężkieh bombardjerach. Tu szybkość 

wzrusia z 200 na 350 glm/godz., pułap z 5000 
ma 7000 mir., a zasięg z 1500 na 2500 klm. 

TO NIE JEST JESZCZE OSTATNIE SKOWO. 

Pła porównania podamy jeszcze kiłka cyfr 
dotyczących prototypów r. 1936, znajdujących 

„się w próbach. Najszybszy jest angielski samo- 
łot myśliwski Hawker-Tieidecker o mocy Sil- 
«nika 1200 KM, uzbrojcuy w 4 karabiny inaszy- 
sowe. Rozwinął on w próbach podobno Szybk- 

kość 530 klm/godz. Francuska maszyna Dewoi- 
ine D 513, uzbrojona w dziaiko i 2 k. m. uzy- 
skała szybkość 480 klm/godz. Samoloty wywia- 
dewcze posiadają szybkość 350—370 klim/godz., 
pułap 11.200 mtr. i zasięg 15006—1800 klm. z 
ładunkiem bomb 400—600 klg. Bombardejące 
«ciężkie uzyskały szybkość 420 klm/godz. Ich 
puiap wynosi 10.000 mir., a zasięg z ładunkiem 
3000 kg. bomb waha się w granicach 3600— 
4200 kim. 

ZMIANA. METOD ZBROJEŃ POWIETRZNYCH. 

Olbrzymie sumy, jakie pochłaniają zbrojenia 
powietrzne, konieczność łożenia stale setek mi- 

ijonów na nowy sprzęt — prawdopodobnie do- 
prowadzą w niedługim czasie do zmiany meto- 
«dy zbrojeń powietrznych, gdyż tempo postępu 
teehnieznego w lotnictwie może zarżnąć bud- 
žety najzasobnieįszych państw. Należy przy- 
puszezać, że główny ciężar zagadnienia zostanie 
skierowany ma przygotowanie przemysłu do 
szdoluości budowy w razie potrzeby w szybkiem 
tempie wielkiej ilości samolotów. W czasie po- 
keju będą wprowadzane nowe maszyny do linji 
jedynie niewicikiemi serjami dla celów wyszko- 
ieniowych i badania praktycznego ich użytkow 
mości. Będzie to metoda wprawdzie też kosz- 
15wna, ale nieporównanie tańsza, niż coroczna 
budowa nowych samolotów bojowych. 

Popularyzacja lotnictwa 
w Niemczech 
„LOTNICY NAPRZÓD 

Brzmi tyluł niewięlkiej stuslronicowej broszur- 
<i, rapisaneį bardzo przystėpnie i ргхетпасто- 
nej dia młodzieży niemieckiej. Jest to bro- 
„Szura, którą z wielkiem zainteresowaniem prze 
«zyła każdy. I wyniesie z niej dwojaką ko- 
srzyść: pozna elementarne zasady lotnictwa i 
„jego obeeny stan, a prócz tego przekona się, 
jak umiejętnie i otwarcie Niemcy dążą do' stip- 
remacji lotniczej w Europie. 

Po przeczytaniu broszury wydaje się zupeł- 
nie naturalnem, że np. w Berlinie na ulicach 
smiasła spotyka się niemał więcej lotników w 
mundurach, niż jakiekołwiek innej broni. Nie- 
biesko-szary uniform odeina się wyraźnie od 
'ziełonkawego munduru innych odcieni. 

„CUDA“. 

I tu widzimy, jak to się wszystko stałe. „Po 

zakeńczeniu wojny posiadały Niemcy 77 fabryk 
dotnieczych, w których pracowało 75.000 robot- 
"ników. Dwie fabryki o 15.000 robotników pro. 
<dukowało balony, a w 45 fabrykach 50.000 lu- 
ża pracewało nad produkcją motorów. W ten 

sób 124 zakłady przemysłowe o 140.000 ro- 
Wbtnikach pracowały nad obroną lotniczą Nie- 
«miec. Przez 5 lat wojny dostarezyły one armji 
"47.606 samolotów i kalonów oraz 45.500 mo- 
torów". „Układ pokojowy przekreślił cały ten 
«lorobck.* „Pozostawieno Niemcom 149 samo- 

Aotėw dla kemunikacji wewnętrznej cywilnej. 
„Jednak już w roku 1920 zaczęły się dziać 
„tauda*, Szereg konstruktorów i inżynierów za- 
brał się zupełnie „prywatnie* do pracy. Dor- 
nier, Heinkel, Rohrbach zaczęli pracować nad 

*budewą nowych maszyn, któremi trzeba było 
'przeeież zastąpić szybko ulegające zniszczeniu 
"maszyny, Słażące cywilnemu lotnictwu. Oprócz 
Aego gorączkowo zabrano się do łotnictwa brz- 
sHnikowego, które istotnie w owym okresie 
Pomiędzy 1922 a 1932 r. wykazało niesłychane 

postępy. Powstały tą drogą szeregi gotowych 
pilotów, dła których przerzucenie się z Sszy- 
howca na samolet byłe rzeezą niesłychanie 
łatwą. 

A POTEM? 

Potem już wszystko poszło bardze łatwo. 
Znamy te dzieje. Z niczego niemał powstała 
wielka flota powietrzna „handłowa, a tylke 
tzęściowo wsjenna. Nie chodzi przecież o to, 
tzy Gany samolot zależy do Lufthansy, czy do 
eskadry Horst Wesseł. Jest sprawny, posiada 

saki a toki zasięg, inka a taką szybkość. Więc 

też na leinictwo niemieckie należy patrzeć nie 
pod k:yem pytania, ile posiada ono w obecnej 
chwili eskadr czysto wojskowych, aie wogóle 

ile posiada samolotów i jakiego typu. 

DZIESIĘCIOLECIE LUFTHANSY. 

Do roku 1926 było na terenie Niemiee Sze- 
reg cywilnych linij lotniczych, z których naj- 
ważniejszemi były „Niemiecki Aero-Lloyd* i 
„dow. Lotnicze Junkers“. W daženiu tak cha- 

rakterystycziem dla Niemców do koncentracji 
władzy, wysiłków i środków w ramach jednej 
organizacji nastąpiła fuzja tych wszystkich to- 
warzystw w łonie nowego towarzystwa Luft- 
ransa. 

Samoloty, jakiemi posługuje się obecnie 
, Lufthansa, są najrozmaitszego typu. W ostat- 

nich latach weszły -w użycie trzymotorowe Sa- 
mołoty typu Junkers (Ju 52) o siedemnastu miej 
scach, jak również samoloty Heinkel (He 70. 
Duży 4-motorowy Junkers, „Von Hindenburg“ 

(G 383 słanowi do pewnego stopnia dumę Nie- 
miee, ale widocznie w użyciu nie okazał się 
bardzo praktyczny, ponieważ więcej tego typu 
nie produkują. Dla przelotu z Europy do A:ne- 
ryki Południowej zbudowali Niemcy o!brzymi 
wednopłatowiec Dornier (2 X), ale pomimo ta 
ruch transatlaniyeki obsługują obecnie prze- 
ала 3-motorowe Junkersy i Heinkle. Te 
dwie marki wególe stają się €oraz bardziej 
popułarne w Niemczech. 

  

    
ZŁA PRZEMIANA 
   
  

M 'krofon powędrował w pole, w ieren. Stam 

tąd powiato na nas powietrzem morskiem, w 

święta morza, stęchłem, miejskiem z Brzezia — 

miasta chałupników, zagęszczoną atmosferą en 

tuejazmu przed Filharmomją 'warszawską, gdy 

Kiepura Śpiewał pod gołem niebem 1 4. @. -— 

Wizędzie inaczej niż vy studjo. W ubiegłej re 

cenzji poświęciliśmy trochę czasu i miejsca 

sprawie propagandy morza i marynistyki. Po 

ruszone sprawy były natury zasadniczej. Trud 

na było wtedy, na gorąco, ocenić te reportaże 

zę względu na ch 'wartość radjową, na stopień 

doskonałości technicznej, Sprawa reportaży jesz 

cze nie przebrzmiała; uczynimy więc to dziś. 

Reportaże gdyńskie cierpiały ma pewną cho 

robę, nieobcą zresztą i innym terenom działal- 

ności radjowej: na chorobę gaduwistwa. Były to 

słowa, słowa, słowa. Melchjor WAŃKOWICZ 

ma zresztą to do siebie, że jako pisarz (a więc 

dobrze czujący tworzywo pisarskie) niezbyt do 

brze wyczuwa radjo. Jego reporiaże z M/S „Ba 

tory były też jpisane, były prozą reportażową 

nie płastycznem opowiadaniem radjowem. Jeśli 

chodzi o reportaż możnaby na upartego przeciw 

stawić Wańkowiczowi - Trojanowskiego, tego 

rasowego rcpoTlera radjowego, który również 

nie przestaje mówić. Ale to są rzeczy różnego 

rodzaju. Trojanowski nawykły do imprez spor 

towych, dynamizuje obraz, ustokratnia żywość 

zjawiska, mie 'przestaje bo się boj a 

priori, że i tak wszystkiego nie uchwyci, 

opisze. W transmisji z przybicia do Gdyni M/S 

„Pilsudski“ 

lem bieg na przełaj o zdobycie pierwszego miej 

sca na lądzie. Wańkowicz robi w swoich repor 

tażach nadbudówtki, mówi ra 

czej to co uważa w dantj chwili za stosowną 

ozdobę językową, miż za kómieczność. Wańka- 

wicz potrafi tylko opisać zjawisko-słatyczne. 

Potraktowałiśmy obszerniej ten rozdział, ho 

reportaże i lo ©Ś działalności pro 

gramu detniego. Latem tylko i jesienią możliwy 

jest kontakt radja z ziemią, z pracą. zjawiskami 

dnia zwyczajnemi i „Ale 

trzeba reportażu dobrego, doprowadzonego do 

pewnego poziomu technicznego. Reportaż może 

być w pewnej mierze szkołą ścisłości realistycz 

mówić, 

nie 

pokazał się sportowcem: widział w 

nie jest ścisły, 

transmisje 

niecodziennemi. poto 

nej, kontroli obserwacji, bez której trudno po- 

myśleć o jakiejś działalności. Dalej po uporząd 

kowaniu można z tego stworzyć pozycję o du- 

żem znaczenia artystycznem, oczywista po prze 

tworzeniu elementów, odpowiedniem ich kom 

ponowaniu i montażu. Otrzymana w den spo 

sób całość zachowa zasadniczy zrąb: — prawdę, 

reszta nie będzie nawet przypominać repor- 

tażu. в 

Inne sztuki — Hteratura, film — 

ię chorobę ząbkowania. Przeszły 

reportażu na biegun krańcowo przeciwległy. Ale 

zachowały to, co reportaż dobrego zdziałał; ścis 

przeszły już 

i odeszły od 

JEST CZESTO PRZY 
CZYNĄ WIELU CHOROB 
(KAMIENIE ZÓŁCIOWE, 
ARTRETYZM, ISCHIAŚ 
CHOROBY SKORY) 

Przed głośnikiem 

NA TARASIE ŁOTNISKOWEJ RESTAURACJE 

Publiczność niemiecka dobrze poinformowa- 
na o wszystkiem, co się dzieje na polu niemiee- 
kiego lotnictwa cywilnego, lubi sobie „urado- 
wać duszę”, patrząc z tarasu lotniska w Tem- 

pelkoff na ewolueje, odjazd i lądowanie samo- 

lotów. A jest ku temu okazja. 50 odjazdów 1 50 
ladowań w ciągu dnia, co kiika minut zjawia 
się na horyzoncie taki łub inny typ, wiozący 
pasażerów nietylko z niemieckich miast, ale z 
dziekieh stron. Przed chwiłą wyłądował samo- 
igi z Leningradu, a oto w parę minut po nim 
wyrusza Szybki „Bąk metalowy do Londynu. 

Jeszeze go nie straciło się z oczu, gdy nagłe 
szychać wołanie: „Hindenburg*, i nzeczywiście 
wirnć jak ten potężny 4-motorowiee zatacza 
sibrzymie koło i siada sobie spokojnie na tra- 
wie, zby wkwóice potem przerulować po beto- 

nie pod sam prawie taras, a właściwie restau- 
rację lotniska. Prdość, entuzjazm, oklaski. 
I podobne powtarza się to za każdym razem, 
gdy taki „słoń powietrzny* robi aparyeję. - 

ZA 50 FENIGÓW I SZKLANKĘ PIWA. 

Doprawdy można tylko Niemcom zazdrościć, 
że kosztem 50 fenigów, jakie płacą za wstęp 
na lotnisko, oraz tej szklanki piwa, którą tam 
wypiją, mogą zadewolnić swą dumę narodową, 
spoglądając na te wszystkie samoloty, zbudowa 

ne przez nich samych, w warunkach zupełnie 
niesprzyjających rozwojowi łotnietwa i jego 
rezbudowie. Т. М. 5. 

łość obserwacji t prawdę. 

fuudamentach buduje się 

sztukę. 

prawdzisyie piękną 

* ' * 

Do sbwoTzenia pięknej sztuki daleko jeszcze 

radju. Zresztą przyznajemy, że jesteśmy trochę 

niecierpliwi w stosunku do radja. Od mikrofonu 

który zaczyna dopiero drugi dziesiątek lat, wy 

magn się pełnej i zdecydowanej świadomości ar 

tystycznej, które film począł zdradzać dopiero 

po 25 czy 30 latach swego istnienia. A jeśli kto 

powie, że takie analogje są ryzykowne, — to 

równie ryzykowne są analogje z filmem, jako 

sztuką, czerpanie podobieństw i opieranie się 

na nich w budowie radjo — sztuki. 

Próby bowiem stworzenia sztuki idą w wie 

łu naraz kierunkach. 

buje się iniejsc zaczepienia. Mamy oto nową 

próbę: L SCHILLERA „Kanikułę*, obrazek słu 

chowiskowy oparty hudowych i 

przedmiejskich. Mimowoli nasuwa się porówna 

„Pastorałki i „Królowa przedmieścia”. Są 

to kompozycje widowiskowe, o których trudno 

Na różnych terenach pró 

na motywach 

nie: 

mówić analitycznie, których nie można dzielić 

na elementy. Chodzi mianowicie o współpracę 

wszystkiego co się składa na widowiska teatral 

ne: słowo, taniec, muzyka, plastyka przestrzeni, 

o logiczny między tem związek w ruchu. Schiller 

spróbował tego samego w radjo. Porównanie 

więc jest tylko formalne. W „Kanikułe* słowo 

występuje w wątku epickim djalogu dwojga ko 

chanków. I tu ukazuje się mistrz, który przeska 

kuje od bukolik do współczesnej gwary miej- 

skiej tez wykręcania i wykrzywiania akcentów, 

hałaśliwego i sztucznego. Skok od języka Morsz 

odbywa się na tej 

Muzy 

tuna do. języka Wiecha — 

samej płaszczyźnie i w iej samej tonacji. 

ka — 

osnowa całości, O tańcu opowiada się tylko U 

to pieśni chóralne i orkiestrowe, treść i 

® + » 

kład przestrzeni prosty. słowo zyskało przez to 

plastyczną oprawę; skromne i proste w Коп- 

traście z bogactwem wątków i melodyj muzycz 

nych — zosłało tem podkreślone. I stąd przez 

przeplatanie wszysłkiego według prawideł kom 

pozycji muzycznej, t. j. takiej właśnie, jakiej 

radjo trzeba —- tworzy się ładnie skomponowa 

miła akustycznie o prawdziwych 

Jest to. wirowisko melodyj 

coś co mogło przypom 

na całość, b. 

znamionach sztuki. 

dobrze uplasowanych. 

nieć reportaż płytowy, ale jakże dalekie od 

tego (najczęściej) młócenia słomy, o ileż arty 

słveznie ezulsze. 

Śchidier przypomniał jeszcze jedną sprawę 

jakby uśpioną. Może nietyle swoją „Kanikułą** 

ile przez kontrast ze słuchowiskiem PAWLIKOW 

SKIEJ—JASNORZEWSKIEJ „Pani zabija pana* 

Ta sprawa — to eksperymenty akustyczne, u 

boczne produkty radjo-twórczości, które bogacą 

    

Ptaki wydziobują bydłu 
oczy 

MONTREAL, (PAT) — Z Reginy donoszą, 
że w południowej części prowincji Saskatche- 

wan, pojawiły się w wielkich iłościach ptakf 
„Magpies*, które atakują woły, konie i t. d. — 
Czarne żarłoczne ptaki wydziobują bydłu oczy ® 
baleśnie je kaleczą. W pewnym wypadku wi- 

dziane konia, któremu ptak wyżarł w nodze 

ranę tak wielką, że można było w nią włożyć 
pięść. 

Rząd prowincjonalny, chcąc zwalczyć klęskę 

wyznaczył dziesięć et. nagrody za każdego ля 
biiego piaka, 

AAAAAAADŠAASAAAAAAAAAASAAAALAAAAAAAAAŠAAAAA4A 

TEATR LETNI 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

CUDZIK I S-ka 
Ceny zniżone 

TYYYYYYCYPYYYEYYYYYTYYYTYYEYYVVYYYYTI 

Bpidemja wścieklzny w Warszawie 
WYgA8% 

' Jak twierdzą lekarze weterynarji przy sta- 
rostwach grodzkich w Warszawie  epidemja 
wściekłlizny stopniowo wygasa. Energiczne za- 

rządzenia wiadz usunęły poważne niebezpie- 

ezeństwo. W ciągu ostatniego tygodnia strsepone 

i zabito kilkaset bezpańskich psów i kotów, pe- 
zatem poddano obserwacji około 1600 zwierząt. 

Najwięcej zastrzełono psów w ekclicach pod- 
miejskich, na lętniskach i po wsiach, gdzie pla 
ga kezdemnych psów dawała się dotkliwie ad- 

czuwać. 
Do starostw grodzkich wpłynęły pierwsze za 

meldewania policji, na podstawie których za- 

staną ukarani właściciele psów wypuszczanych 
bez kagańców. 
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POLEGA NA POBUDZENIU 
WATROBY DO NORMALNEJ 
CZYNNOŚCI i REGULUJE 
PRZEMIANĘ MATERIJI. 
BROSZURY BEZPŁATNIE 

  

w słuchawce 
I pa tych mowych samo słowo, oprawiają je i umiejscowiają. Są 

to te elementy tworzywa radjowego, które roz 

cieńczają zbyłtni 'wenbalizm, podkreślając i a% 

centując słowa o dużej wadze, dając im ima 

ginacyjną płaszczyznę działania, tworząc odpo 

wiednik teatralnej plastyki przestrzeni. — Ta 

więc sprawa usnęła. Wzamian słyszymy dramx 

ty słowne. Do takich należy słuch. Jasnorzew- 

skiej. Jest ono trochę cyniczne, rozgrywa się w 

rezhisteryzowanej atmosferze pseudo—intełek- 

tualnej, babskiej, seksualnie napiętej; w drama 

cie miał się rozegrać konflikt dwóch postaw 

etycznych: jednej głębokiej, prawej, kultura 

nej — drugiej fałszywej, bezwstydnej, elastycz 

nej. Ale konflikt rozwija się i rozgrywa w kił 

ku końcowych słowach. Jest on jakoś niewspół 

miernie do. swej wagi i znaczenia wkomponowsa 

ny w całość. Przypomina raczej nowelkę zradje 

fomizowaną, upstrzoną kilku rzekomo radjowe 

mi efektami (maszyna do pisania, dzwonki, od 

głosy kroków). Aktorsko wypadło to mieświet 

nie, właśnie nazbyt aktorsko. 
* . * 

W dziwnym rozdźwięku z ogólną lekkością 

programu pozostaje sprawa humoru. Humoru 

trzebą szułkać lampą Diogenesa. Najbardziej cie 

kawi nas jednak zapowiedź, którą w ub. tyg. 

przeczytaliśmy ma łamach „Kurjera“, mian.: 

„KUKUŁKA będzie się odzywać dwa razy mie 

sięcznie. Zamiłkła jak się zdaje przed pięciu ty 

godniami i od tego czasu ni słychu. Zaczekamy 

więc z tą sprawą do najbliższej produkcji na 

i ,Bikupściów. 

o. 2 
Dobrze natomiast i to bardzo przedstawia 

się na szerokiej płaszczyźnie dźwiękowej żywe 

słowo w pogadamikach i odczytach. Ciekawy ma 

ogół cykł poświęconych 

morzu polskiemu, wzbogaciła ostatnio pogadam 

szych  Kupściów 

edczytów toruńskich 

ka historyczna o polskiej marynarce wojennej 

na Bałtyku. Jeżeli jednak przestrzega się zasady 

terytorjalnego przydziału: temałów, to czemu 

red. SWIERZEWSKI z Warszawy mówił © 150 

jeciu teatru wileńskiego. 

Dobrą popularyzację naukową o mszycach 

dał dr. CHEJFEC, dobre było również omówie 

książki Pawłowa przez MIKUŁKĘ. Skrom 

na pięciominułówka - 

nie 

reportażowa o kierma 

szu Piotra i Pawła spełniła swoje zadanie. 

Ze stałych naszych pozycyj programowych u 

słyszeliśmy niontaż Ant. GOŁUBIEWA p. n „Co 

się dzieje na Świecie?" W' cyklu „RZEMIEN- 

NYM DYSZŁEM* poruszono. drzewek 

przydrożnych. 

sprawę 

Zmów to samo: sprawa pożytecz 

na, ale obniża łon cyklu. 

Ze względu na spóźnioną porę i odległość 

muszę odłożyć omówienie słuchowiska CHE- 

STERTONA i audycji folkłorystycznej SZELI- 

GOWSKIEGO „Kupala“ do nastopuego tygod- 

nia Riky.



©
 

„KURJER“ z dnia -8 lipca 1936 roku. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE | 
W CAŁEJ POLSCE WIEŚ CIERPI NĘDZĘ 

NA ZIEMIACH WSCHODNICH NĘDZA TA JEST 
PIĘCIOKROTNIE WIĘKSZA © 

Jakkolwiek drobny rolnik przeważnie spo- 

żywa wytwory własnego gospodarstwa (ziem- 

miaki, masło, jaja, mleko, chleb i t. p.) i jak- 

kolwiek w dobie przesilenia gospodarczego war- 

sztaty drobne zamykają się coraz bardziej w 

ramach samowystarczalności, to jednak 

ruch w kierunku uwstecznienia g0spo- 
darstw wiejskich 

mie był w stanie zmusić rolnika do całkowitego 

wycofania się ze spożycia innych artykułów, 

poza wytwarzanemi we własnem gospodarstwie. 

Spożycie dotkliwie spadło, co zresztą przemysł 

doskonale odczuwa, takie wszakże artykuły, jak 

cukier, kawa, herbała, sól, nafta i t. p., muszą 

być nabywane przez robotnika za gotówkę. 

5а to artykuły powszechnego, na wsi może 

nie zawsze codziennego użytku, 

ale całkowicie obejść bez nich nawet najskrom- 

miejsza rodzina rolnika nie może. W ostatnio 

opublikowanem wydawnictwie Państwowego n 

stytutu Naukowego Gosp. Wiejsk. w Puławach, 

omawiającem badania nad opłacalnością gos- 

podarstw włościańskich w r. 1938/34, znajduje- 

my ciekawe materjały cyfrowe, dotyczące poru- 

szonej wyżej dziedziny. Zaznaczyć należy, że 

spożycie w zakresie tych artykułów jest tak 

mikłe, że dla wygody, dla uniknięcia bardzo 

drobnych ułamków, przytoczone cyfry ozna- 

czają grosze. 

Wydatki przeciętne na gospodarstwo do 
mowe, obliczone na osobę dorosłą dzien 
nie wynoszą dla całej Polski nader 
skromną cyfrę 12,67 groszy, przyczem— 

w zależności od miejscowości — waha 
ją się od 24,45 gr. w Wielkopolsce, 23,85 
gr. na Śląsku, do 4.69 gr. w woj. nowo- 
gródzkiem i 6,00 gr. na Wileńszczyźnie. 

Góż więc dorosły, w pełni sił fizycznych, miesz- 

kaniec wsi może kupić za owe niecałe 13 groszy 

dziennie? 

Najpoważniejszą 

€ukier, 
na który wydaje się dziennie 1,75 gr., przy- 

czem wahania w poszczególnych miejscowoś- 

ciach są bardzo znaczne: od 0,72 gr. w woj. 

nowogródzkiem do 3,38 na Śląsku. Wszędzie 

jest to najpoważniejszy wydatek. Jedyny wyjaą- 

tek stanowi węgiel: na Śląsku 5.000 gr., oraz 

w Wielkopolsce węgiel 4.49 gr. i drzewo 338 gr. 

przy wydatku na cukier w kwocie 2.51 gr. 

Drugą poważną pozycją w wydatkach gos- 

pozycję stanowi 

podarstwa domowego są 

tłuszcze, 
na które wydaje się dziennie na osobę dorosłą 

137 gr., przyczem wahania są również duże: od 

0,44 gr. w woj. nowogródzkiem do 2,97 gr. w 

Wielkopolsce Dalszą pozycją będzie mięso, na 

kióre wydatek wynosi dziennie 1.25 gr. Tutaj 

rozpiętość wahań jest więc olbrzymia: od 0,14 

gr. w woj. nowogródzkiem do 2.37 gr. w Wiel- 

kopolsce. Największe wszakże wahania zacho- 

dzą w wydatkach na opał: od 0,34 gr. w woj. 

nowogródzkiem do 8,49 gr. w  Wiel- 

kopolsce. przyczem w woj. nowogródzkiem wieś 

niak węgla nie używa zupełnie (wydatek — 0), 

gdy na Śląsku wydaje 5,00 gr. 

Najmniejsze natomiast wahania zachodzą w 

wydatkach na 

światło 

Da naftę), od 0,52 w woj. białostockiem i 0,53 

gr. na Polesiu do 1.29 gr. w Wielkopolsce i 1 19 
gr na Pomorzu, przeciętnie w całej Polsce 0,73 

gr. To samo stwierdzimy w wydatkach na sól, 

od 0,53 gr. w Wielkopolsce do 0,88 gr. na Po- 

morzu, przeciętnie zaś w Polsce wieśniak wy- 

daje na sól 0,68 gr. dziennie. 

'Najniższą pozycją w budżecie domowym 

włościanina są wydatki na 

warzywa 

(przeciętnie 0,05 gr.), na owoce (0,08 gr.), ryż 

(0,10 gr.), ryby i śledzie (0,11 gr.), co jest zresz 

tą zrozumiałe, gdyż jedne z tych artykułów sa 

produkowane w gospodarstwie i dokupywane 

są wyjątkowo (warzywa, owoce), inne grają 

relę jedynie zastępczą (ryż zamiast kaszy) 

Jeżeli chodzi o wydatki na gospodarstwo do- 

meowe w zależności od wielkości gospodarstwa 

rolnego, to — jak tego należało się spodziewać 

—wydatki te wzrastają wraz ze wzrostem obsza 

ru gospodarstwa. Tak więc najmniejsze warszta 

ty rolne (2—3 ha) wydają na osobę dorosłą 

1) Do Związkowej Taryfy Towarowej Pol- 
sko —: Łotewsko — Estońskiej zostały włączo 
ne następujące nowe stacje: Budsław, Druja, 

Dukszty, Głębokie, Grodno, Łachwa, Miory, No 
wojelnia, Oszmiana, Parafjanów, Pohost, Rey- 
tamów, Szarkowszczyzna, Zalesie k. Wilna i 

Ziabki. W komunikacji pomiędzy wymienionemi 
stacjami a stacjami portowemi kolei łotewsikich 
mogą być nadawane do przewozu według wy 
żej wskazanej taryfy związkowej przesyłki Inu, 
pakuł i konopi. 

2) Z ważnością od 1 sierpnia wejdzie w ży 
cie nowe wydanie taryfy towarowej bezpośred 
niej Polsko — Łotewsko — Estońskiej. Taryfa 
ta umożliwia odprawę jprzesyłek za bezpośred 
niemi listami przewozowemi z Polski do Fin 

landji oraz w kierunku odwrotnym drogą kole 

jowo-morską, tranzytem przez Łotwę i Estomję. 
3) Z ważnością od 5 czerwca r. b. przy prze 

wozie drobnych przesyłek zwierząt żywych wpro 
wadzoeno zmianę dotychczasowej normy ładun 

kowej a mianowicie dla cieląt powyżej 6 mie 

10,62 gr. dziennie, gospodarstwo 3—5 hektaro- 

we — 10,59 gr., 5—10 ha — 10,81 gr., 10—15 ha 

11,42 gr., 15—30 ha 14,81 gr., wreszcie najwięk 

sze gospodarstwa 30—50 hektarowe wydają 

17,47 gr dziennie. 

Jeżeli wziąć poruszone wydatki z perspekty- 

wy kiłku lat, to dynamika wydatków rzeczo- 

wych będzie się przedstawiała następująco. 

Przed kryzysem, w okresie 1926—1930 r. na 
gospodarstwo domowe wydatkowano przecięt- 

nie 31,07 gr. dziennie na osobę, w r. 1930/31 

cyfra ta spadła do 23.22 gr., w r. 1931/82 — 
do 17,38, w r 1932/33 do 13,74 wreszcie w ostat- 

nim 1933/34 r., dla którego posiadamy opubli- | 

kowane przez Instytut cyfry — do 12,67 gr. 

W porównaniu z okresem pomyślnej konjunk- 
tury wydatki te obniżyły się o 59,2% (z 31,07 

do 12,67 gr.), t. j. prawie o tyleż, o ile spadły 

ceny artykułów, wytwarzanych przez rolnika. 

Łączność pomiędzy temi cenami a wydatkami 

na gospodarstwo domowe jest zupełnie wyraź- 

na To też 

Jeżeli rolnictwo ma powrócić do udzia- 
łu w ośólnem spożyciu, należy 

zwiększyć jego dochody. 
Przytoczone wyżej liczby, same przez się na- 

der cenne i niezmiernie ciekawe, mają rzecz 

prosta tylko charakter orjentacyjny, a to dlate- 

go. że badaniem Instytutu objęte są gospodar- 

stwa zasobniejsze, lepiej zorganizowane, co wy- 

pływa choćby z faktu, że gospodarstwa te pro- 

wadzą od szeregu lat dość drobiazgową rachun 

kowość. Jeżeli chodzi o rzeczywistość stosunków 

wśród masy włościańskiej, to prawdopodobnie 

przedstawia się ona jeszcze mniej pomyślnie. 

  

Zmiany taryfy towarowej 
sięcy mstalomo normę 1 m* powierzchni wago 
nu, zaś dla cieląt do 6 miesięcy 0,5 m.”. Rów 
nież zmniejszono dotychczasową normę ładunko 

wą powierzchni o 0,35 m.?% na 0,25 m przy 
przewózie baranów, owiec, jagniąt, kozłów, kóz 
i psów. 

Do zakwalifikowanych nasion siewnych i 
ziemniaków do sadzenia, korzystających przy 
przewozie z 50 proce. zniżki tawyfowej, włączo 
no nasiona kasztanów dzikich, orzechów buko 

wych (bukw) i żołędzi 
5) Przy przewozie przesyłek  wagonowych 

zwyczajnych smoły z drzew iglastych i dziegciu 
obniżono dotychczasowe przewoźne w drodze 
zastąpienia opłaty klasy 2 tańszą opłatą według 

klasy 5; przy przewozie tych towarów w wago 
nowych przesyłkach pośpiesznych zastosowano 
tańsza klasę P. 2, zamiast dotychczasowej P. 1. 

6) Uigowe-opłaty taryfy W N 5 przy przewo 
zie makulatury do fabryk papieru, rozszerzono 
na przewóz tego artykułu również do fabryk 
tektury. zysk 

    

Światowa kronika 
gospodarcza — 

POLSKA о 
— EKSPORT ZBÓŻ I PRZETWORÓW oraz 

innych artykułów roślinnych, który korzysta ze 
zwrotu cła, kształtuje się w bież. roku 
Bospodarczym (w okresie 3 kwartałów) znacz. 
nie korzystniej niż w r. ub. Wywóz żyta w oma 
'wianym okresie 3 kwartałów, wyniósł w 1935-36. 
roku tylko 1,7 miljn. q., wobec 4,2 miijn. 9. ® 
1934-35 r. Za to wzrósł wywóz innych artyku: - 
łów, a przedewszystkiem przetworów. Wywóz. 
pszenicy wzrósł z 56 do 411 tys. q., wywóz ow 
5а — 2 348 do 932 tys. q.; wywóz jęczmienia u 
trzymał się mmiejwięcej na dotychczasowym po. 
ziomie (2,979 tys. q. wobec 2,91 tys. q.). Jeśli 
chodzi o mąkę, dksport jej w okresie 3 kwar- 
pó, a „a osiągnał rekordowy pozionz. 

: ys. q. wobec tylko 599 tys. q. 2 
okresie 1934-35 r, > a: 

Pozatem zwiększył się w bież. roku w stosum 
ku do łat ubiegłych wywóz słodu, a także — 
dzięki rozciągnięciu na te artykuły zwrotu cłg 
22 silnie zwyżkował wywóz strączkowych, na 
sien oleistych, wyki, peluszki i gryki. 

— CZASOWI OBNIŻENIE SKŁADEK UBEZ. 
PIECZBNIOWYCH W ROLNICTWIE. 'W Dzien. 
niku Ustaw R. P. Nr 51, *poz. 365, opublikowa: 
ng O ać mimistra Opieki Społecznej; 

z dnia 238 czerwca r. b. o czasowem obniżeniu: 
składek, uiszczanych przez pracodawców rol- 
nych za ubezpieczenie od wypadków w zatrud 
nieniu i chorób zawodowych. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się- 
do składek za okres ubezpieczenia od duia 1 
iutego r. b. 

— ROKOWANIA MIĘDZY PRZEMYSŁEM 
OLEJARSKIM I ROLNICTWEM. Między prze- 
mysłem olejarskim a rolnictwem toczą się per: 
trakitacje- w sprawie zawarcia umowy na zakup 
nasion oleistych. Zarówno przedstawiciele rot 
nictwa, jak i przemysłu olejarskiego, oświadczy” 
li Mim. Rolnictwa, że cena wyjściowa na rzepak 
w okresie poźniwnym została ustałona w wyse- 
kości 30 zł. za q. z tem, że cena ta będzie ule 

gać dalszej zwyżce SĘ 

— KROMISJA DO BADANIA ZMIAN KOSZ- 
TÓW UTRZYMANIA w Warszawie w dn. 5 lip- 
ca r. b. ustaliła, iż w czerwcu w porównaniu z 
majem b. r. koszty utrzymania rodziny pracow 
niczej zmniejszyły się ю 0,6 proc. 

AMERYKA 
— KUPCY POLSCY W STANIE MASSACHU 

SETIS, którzy nie byli reprezentowani na ostat 
tim zjeździe kupiectwa polskiego w Cleveland; 
obecnie przyłączyli się do  solidarnej pracy” 
kupców polskich w innych stanach i utworzyli 
Poiską Izbę Handlową w stanie Massachusetis.. 

— POPRAWA KONJUNKTURY PRZEMY- 
SŁOWEJ W ST ZJEDN. daje się najbardziej. 
odczuć w przemyśle automobilowym. Według 
ostatniego sprawozdania Generał Motors Corpo- 
ration, koncern ten wyprodukował od dn. I sty 
cznia do 17 czerwca rb. I miijon samochodów. 
Jak wiadomo Generał Motors produkują ma: 
stępujące typy maszyn: Buick, Cadillac, Chevro- 
let, Lasalle oraz samochody ciężarowe. 

Równocześnie koncem Forda ogłosił, źe w 0- 
statnich dniach firma ta wypuściła samochód 
Nr. 24.500000 od chwili powstania - fabryki 

przed 33 laty. Za tych 24,5 milj. maszyn zapłe: 
cono Fordowi Lirutto przeszło 12 miljardów do- 
larów. Na każdej maszynie przeciętny czysty 
zysk wyniósł 20 dołarów, razem więc czysty” 

wyniósł 490 milj. dolarów 

    

108 EUGENJA KOBYLIŃSKA 

amiętnik pónczyCjelki 
* * * 

Dwunastoletnie dzieci mało myślały o tem, jakie- 

mi czynami wsławił Polskę Marszałek. Chodziło o to, 

že to jest ,„Dziaduś*, Kochało się Go, jak błękitne po- 

wierze. Ustaliło się wśród nich, że musi być zawsze 

ten „„Dziadek* wszystkich dzieci polskich, któremu się 

składa imieninowe życzenia, stojąc nieśmiało z laurką 

w ręku przed uroczystym portretem. Jest i będzie. 

Wiedziano o Jego dobroci. Kochał dzieci. Niektóre 

z Nim rozmawiały. Jednego z nich pogłaskał po gło- 

wie, tamtego wziął za ucho, inna pocałowała Go w 

rękę, a jeszcze inną, gdy była maleńka, Dziaduś wziął 

ma kolana. Szczęśliwe dzieci opowiadały o tem szero- 

ko, a inne słuchały i przeżywały razem. One same, 

ma własną rękę, zdecydowały, że nigdy żadne dzieci 

nie miały takiego miłego własnego Dziadusia, jak 

dzieci polskie. Więc mały chłopczyk sześcioletni mo- 

że się zerwać i krzyknąć: „„Zamknijcie radjo! To nie- 

prawda! To nieprawda! i będzie uciekał zatykając 

uszy od żałobnej prawdy, która przerasta jego zrozu- 

mienie. Dzieci niczego nie wymagały od Marszałka. 

Wprost ma być Dziadusiem w błękitnym mundurze, 

a wrogowie wszyscy muszą się go bać, 

Podaję tu zwierzenia 15-to letniej uczenicy kla- 

sy Vb. Janki F.: 

„Nazywano Go Wódz — Naczelnik Państwa — 

Marszałek. Ale byłam mała i te słowa nie obchodziły 

mnie. Najbliższe sercu było słowo „Dziadek. Dziad- 

kiem nazywali go prości żołnierze, a ponieważ mie- 

szkałam w Postawach, niedaleko granicy bolszewic- 

kiej, więc często słyszałam, jak ludność wiejska, obu- 

rzając się na nadużycia graniczne bolszewików, od- 

grażała się im: „Poczekajcie! Niechno tylko nasz 

Dziadek się dowie. Już On wam pokaže!“. Wlasnego 

dziadka nie mam, umarł bardzo dawno, więc słowo 

„dziadek * poruszyło mi serce i już jako mała dziew- 

czynka myślałam sobie, że gdzieś daleko jest taki 
Dziadunio, który się nami wszystkiemi opiekuje. Jak- 

że mi się z portretu ten Dziadunio podobał! Mundur 

błękitny i rycerska postawa, oczy przenikliwe, a w 

całej twarzy dziwna powaga i dobroć. Gdy miałam 

lat 5, oddano mnie do szkoły w Wilnie i tu już coraz 

częściej słyszałam nie o Dziadku, lecz o Marszałku. 

Dowiedziałam się o Nim wielu, wielu rzeczy i mówi- 

łam „Marszałek. Ale mając lat 18, zobaczyłam go 

wreszcie poraz pierwszy w życiu. Jechał samochodem, 

udając się, jak mówiono, do Pikieliszek. To był Dzia- 

dek nie Marszałek! Siwy już był, sterany, ale jakże 

miły. Mój Dziadek. Ukłoniłam się. Odsalutował 

i uśmiechnął się. Boże! nigdy nie wypowiem uczucia, 

jakie owiadnęło mną wtedy i zapanowało na zawsze 

w mem sercu. Wiedziałam, że w Polsce nie jest tak 

dobrze. Słychać, jak starsi narzekają. Ale nie umia- 

łam tem się martwić. Przecież jest Dziaduś, stary, 

dzielny wojak w szaro-błękitnym mundurze. On czu 

wa nad nami. Więc pracowało się spokojnie w szkole, 

bawiąc się, ile wlezie, gdy była okazja. ‘ 

12 maja w niedzielę było też wesoło! Ach, nigdy 
sobie nie daruję, że aż tak wesoło! Nazajutrz wierzyć 

nie chciałam, że to się stało. Jakże sobie przebaczę, że 
tańczyłam, gdy mój Dziadunio umierał"... 

* * * 

"To zwierzenie jest typowe. One wszystkie płakały 

przedewszystkiem po Dziadku. Nie wiem jak jest w: 

innych szkołach, ale w naszej Marszałek — Błękitny: 

Dziadek — ciągle był z nami. Nieuchwytny ale był 

— Właściwie można myśleć, że się nic nie zmie- 

niło — krzepiła się Irka. Jest z nami ciągle obecny.. 

To nasza rzecz, żeby nie odchodził. 

Ale łzy ciągle płynęły. Przecież wiedziało się, że: 

umarł, Niektóre usiłowały być dzielne, zająć się: 
czemś. A więc zdobienie portretów krepą, nożyczki,. 

kwiaty — oto robota. Zawiesza taka dziewczynka 
krepę na obrazie, a ręce jej dotykają ramy delikatnie 
i pieszczotliwie, Dziewczynka jest chmurna i jakby 

obrażona. Jest zdania, że się zadużo płacze. Dziadek 

nie znosiłby takich lamentów. Więc mówi upinając- 

kokardę: 

— „Przestańcie już. Trzeba: coś robić. To naj-- 

łatwiej usiąść i beczeć, a niech tam inni myślą. Prze- 

cież Dziadek wszystko urządził, nim umarł, A wy mó- 

wicie co będzie z wami. A 3 

(DCR).



- Ustalanie granicy | 
polsko-łotewskiej 

Komisja Mieszana do ustalenia gramicy pols- 

Kko-łotewskiej ukończyła swe prace w terenie. 

Granica została juź omarkowana i we wrześniu 

r. b. będzie przekazana władzom administra- 

cyjnym obu państw. 

2.U. W. śpieszy z pomocą pog: riel- 
com w Szarkowszczyźnie 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem- 
nych wypłacił pogorzelcom w Szarkowszczyźnie 
pow. dziśnieńskiego 15.000 zł. jako zaliczkę 
premij ubezpieezeniowych. Ogólna suma prem 
ji wynosi zł. 62.00. Reszta będzie wypłacona 
w najbliższych dniach. 

"Ranni w katastrofie 
autobusowej 

Podczas. katastrofy autobusowej na trakcie 
„Batorego Wilno — Narocz zostali pokaleczeni 
-odłamkami szkła: 

Jerachim Kleckin, inżynier zam. w Wilnie, 
Kwaszelna 23. 

Dawid Knaani, obywatel Palestyny, zam. w 
Wilnie, Subocz 37. 

Szymon Daszkiewicz, technik drogowy, zam. 
-w Wilnie, Połocka 17. 

Stanisław Sobolewski, kierowca autobusu 
zam. w Wilnie, Wiłkomierska 5. й 

Jozei Lepis, konduktor autobusu, zam. w 
"Wilnie, garaž autobusowy — oraz-uczeńslat:16-=. 
syn doktora P. W. z Wilna. 

Pierwszej pomocy rannym udzieliła rejono 
«wy lekarz dr. Fekeczowa z Wornian. Poszkodo 
«ani odjechali autobusem do Wilna. 

Emigracja Żydów do Palestyny 
nastąpi normalnie 

Centralny Wydział Palestyński w Warsza- 
wie ustalił plan wyjazdu grup emigrantów ży 
<sdowskich w lipcu do Palestyny, który nastąpi 
"mormalnie pomimo: trwających w- Palestynie te 
-frorystycznych wystąpień "arabskich. 

*. W ciągu bm. wyemigruje z Polski do Pa 
-destyny przez Urząd Palestyński 1100 osób w 
<dwu grupach, dnia 14 i 28 lipca. Obie grupy 
«yjadą „Polonią* przez Konstanzę. (m). 
, 

Skup płócien 
w Głębokiem 

W dniu 2 bm. w Głębokiem w Domu Inudo- 
"wym staraniem Okręgawego Towarzystwa Orga 
mizacyj i Kółek Rolniczych urządzona została 
wystawa przemysłu ludowego: płócien, ręczni 
ków lnianych, chodników przetykanych słomą, 
-samodziałów libraniowych czysto. wełnianych 
Większą część płótna zakupił Bazar Przemysłu 
Ludowego z Wilna. Komisja Konkursowa przy 
znała pierwszą nagrodę Serafinie Szczasnej z 
JRożlkowa gm głębockiej za wyrób płótna 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI: NA POHULANCE. 

— Teatr Miejski na Pohulaace nieczynny 
do otwarcia sezonu ziraowego. 

TEATR LETNI W OGRODZIE 
'PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Dźiś,. we środę «dnia-8 lipca rb. o godz. 
*8,15 wiecz. — Teatr Letni w ogrodzie po-Ber 
mardyńskim gra z ogromnem powodzeniem ko 
«medję w 3-ch aktach St Kiedrzyńskiego „CU- 

  

DZIK i S-KA. W rolach głównych pp. L "Gór © 
:ska, J. Jasińska-Detkowska, Lili Zielińska, K. 
Dejunowicz, S. Siezieniewski i L. Wołłejko. — 

<«Reżyserja: W. Czengery. Ceny zniżone. 

W dalszym ciągu 
W POW. WIL.-TROCKIM. 

W. dn. 2 b. m. w oddziale 31-ym leśnictwa 
MDębowa-Góra, nadleśnictwa Inklaryskiego, gm. 

" amudziskiej, wskutek nieostrożnego obchodzenia. 
<się z ogniem przez pracujących w lesie pracow 
mików powstał pożar, który strawił na prze- 
«strzeni około 2 ha podszycie i drzewo opałowe. 

1 b. m. o godz. 1l-ej w nadleśnictwie Orań- 

'skiem | 
"wybuchł przyziemny pożar lasu, wskutek czego 

zapalił się mech i trawa. Następnie ogień prze 
miósł się na las włościański, należący do wsi 

'Bortele i Komaruńce, gdzie wypaliło się około 
140 ha lasu młodniaku. W akcji gaszenia po- 
słaru brało udział 120 żołnierzy KOP, policja 

© posterunku w Oranach i miejscowa ludność. 

Ww POW. WILEJSKIM. 

2 b. m. około godz 7-ej w czasie szalejącej 
burzy od uderzenia pioruna spłonęła stodoła 
mależąca do Bazylego Plemiaty, m-ca wsi Żu- 
rychy, gm kurzenieckiej 

5 b. m. około godz. 2-ej powstał pożar w 
zaśc. Łozowik, gm kurzenieckiej, wskutek któ- 
«ego spłonął dom mieszkalny, chlew, spichrz i 
3 szopy oraz inwentarz żywy i martwy Alek- 
sandra Soroki. Pożar powstał od uderzenia pio 
runa. ż 

W POW. BRASŁAWSKIM. 

30 ub. m. wypaliło się około 7 ką młodego 
dasu i krzaków, własność mieszkańców kol. 
Bielowo i wsi Potasznia, gm. leonpolskiej. 

1 Ъ. m. około godz 14-ej.powsiał pożar lasu 
nadleśnictwie miorskiem okolicy kol. Bure- 

pomiędzy wsiami Bortele i Pewojniki 

„KURJER* z dnia 8 lipca 1936 roku. 

__ Nieletni zabójcy 
5 bm. o godz. 19 we wsi Skajstery, gm, 

miekuńskiej, w Czasie bójki na tle porachun 
ków osobistych Stanisław Krzezanowiez i Bro 
nisław Brodowicz zadali ciężkie uszkodzenie 
ciała Józefowi Krzczanowiczowi, lat 15, który 
w dniu 6 bm. nie odzyskawszy przytomności 

m 
zmarł. 

Jak się dowiadujemy zabójcy są w tym sa 
mym wieku eo ich ofiara. Powodem zabójstwa 
była zemsta za to, że zamordowany świadczył 
przeciwko nim w pewnej sprawie sądowej. 

Młodocianych zbfodniarzy aresztowano. (e). 

  

KRONIKA 
Dziś: Elżbiety Kr., Prokopa 

Jutre: Weroniki i Anatolji P. 
  

Wschód słońca — godz 2 m.55 

Zachód słońca — godz. 7 m.53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U S. B 

w Wilnie z dala  7.VII. 1935 r 

„Ciśnienie 759 

  

. Temp. średnia +- 20 
Temp. najw. + 26 : 
Temp. najn. + 14 4 

Opad — ‚ 
Wiatr: zach. 
Tend. bar.: bez zmian : ‘ 
Uwagi: pogodnie KARA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1)-Sarela- (Zarzecze”24); 2) Rodowicza (Ostro 

btramska 4); 3) Romeckiego (Wileńska 8); Augu 
stowskiego (Mickieiwcza 10). 

RUCH POPULACYJNY: 

— ZAREJESTROWANE URODZINY: 1) Kop 
czychówna Leokadja; 2) Kopczych Mieczysław; 
3) Kopczychówna Regina; 4) Kopczych Edmund; 
5) Tomaszkiewiczówna Irena. 

— ZAŚLUBINY: 1) Jołes Pinchus — Morge- 
nówna Cywja; 2) Miednik Kazimierz — Lichota 
Róża; 3) Zajkowski Grzegorz — Wiszniewska 
Feliksa 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

  

      

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Bo Hotelu St. Georges: Chodowiecki Jan 
z Warszawy; Trawiński Witold, lekarz z War 
iszawy; dr. Osiński Adam z Warszawy; Batycki 
"Wiktor z Wiarszawy; Dieckmann Hans z Berli 
na; Hałko AL, rolnik z Postaw; Skirmunt Ed 

wward,z maj. Szymotowszczyzna; Jancżurowicz 
Elžbieta z Warszawy; Pain Saul; Malinowski 
Janusz, student z Warszawy; Mroczek Antoni, 
"nauczyciel z Wilanowa; Kornet Adam z Estonii. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

. Telefony w pokojach. Winda osobowa 

KOŚCIELNA 
— PIELGRZYMKA DO KALWARJI. Zarząd 

Oddziałów Pocztowego Przysposobienia Wojsko 
wego Wilno Męski i Żeński oraz Zarządy Okrę 

gowe: Związku Pracowników P. T. i T., Zw. 

Pracowników Tełetcchnicznych i Związku Niż 
szych Pracowników 'P.*T. i T. w.Wilnie, zapra 
szają wszystkich pracowników pocztowych wraz 
z rodzinami do wzięcia jaknajłiczniejszego u 
działu rw "pielgrzymce do: 'Katwarji, *która' odbę 
dzie się w niedzielę dnia 12 През 1936 r. z 

udziałem orkiestry dętej. 

IMsza św: rozpoczne się o godzinie 7 w koś 

  

      

płoną lasy i wsie 
łom i wsi Karandasze w kwartale Nr. 4 Wypa- 
lilo się podszycie leśne na przestrzeni okoła 
3 ha oraz częściowo został uszkodzony drzewo- 

„stan o średnicy od 5 do 27 cm. 

W POW. DZIŚNIEŃSKIM. 

5 b. m. o godz. 2 spaliła się kuźnia Parfjena 
„ Chrypacza_.w..kol. .Prozoroki, .gm. prozorockiej. 

26 ub. m. spaliły się zabudowania gospodar 
cze — obora, warzywnia i spichrz —- Bazylego 
Prystawki, m-ca wsi Racki, gm. szarkowskiej. 
Pożar spowodował 4-letni wnuk poszkodowa- . 
nego, bawiąc się zapałkami. 

W POW. MOLODECZANSKIM, 

2 b. m. powstal požar lasu naležącego do 
Ksenji Bielaczewskiej, zam. w zašc. Berezowee, 

gm. mołodeczańskiej. Wypaliło się około 1 ha 
6-letniego lasu. 

2 b. m. podczas burzy od uderzenia pioruna 

spaliła się stodoła Antonieko Piechockiego w 
osadzie Ruda, gm. połoczańskiej. 

Tegoż dnia również podczas burzy od ude- 
rzen:a pioruna spalił się dach słomiany domu 
mieszkalnego Antoniego Dzienisa we wsi Kizie 
łowo, gm. połoczańskiej. W tejże wsi i w tymże 
dniu od uderzenia pioruna spłonęła stodoła An 
drzeja Borejki. 

3 b. m. o godz. 18-ej od uderzenia pioruna 

spłonęły dom mieszkalny, chlew i spichrz wraz 
z narzędziami rolniczemi i sprzętami domowemi: 
Aleksandra Jabłońskieggjo we wsi Wielkie Sioło, 
gm gródeckiej, 

"mitetu wejdzie 16 osób. 

ciele Św. Trójcy, poczem © godzinie 8-mej wy 
ruszy procesja z kościoła do Kalwarji. 

Dla dogodności uczestników wyruszy za piel 
grzymiką samochód na przewóz rzeczy i żyw 
ności. 

MIEJSKA. 
— NAJGORSZE BRUKI NA UL. ZAWALNEJ. 

Wie o tem fażdy dorożkarz, każdy woźnica, 

wie o tem dobrze każdy cyklista i motocykii- 
sta i każdy, kto ma doczynienia z wileńskiemi 
brukami. Nie.wie'o tem zdawaćby się mogło, 
jedynie magistrat. 

Przynajmniej tak mówią zainteresowani. Do- 
prawdy jednak, bruk na ul. Zawalnej, bodaj naj 
ruchliwszej arterji ruchu kołowego. w Wilnie, 
znajduje się w stamie opłakanym Jamy i wyr- 
wy na każdym kroku. 

Ale jąk się okazuje, Zarząd miasta nie za- 
pomniał o ul. Zawalmej i jeszcze w tym roku 
zamierza rozpocząć prace PRZY UKŁADANIU 
NOWOCZESNEJ JEZDNI Z KOSTKI KAMIEN- 
NEJ NA. TEJ ULICY. 

— NA UL OSTROBRAMSKIEJ. Jak wiado- 
mo, w roku ubiegłym część ul. Ostrobramskiej 
wyłożona została kostką kamienną. Roboty te, 

przerwane spowodu zimy, zostały obecnie wzno 
wione. Całą ul Ostrobramska zostanie pokryta 
kostką kamienną, . poczem rozpęczęłe zostaną 
prace nad układaniem nowoczeshej jezdni na 
ul. Kolejowej. 

— CHOROBY ZAKAŹNE. W ciągu ubiegłego 
tygodnia na terenie Wilna zanotowano 25 wy 
padków zasłabnięć na choroby zakaźne; m in. 

tyfus brzuszny — 1; ospa wietrzna — 2; odra 
— 2, gruźlica 8 (w tem 3 zgony); -płonica — 6; 
błonica — 4. 

WOJSKOWA. 
_ — JUTRO DODATKOWE POSIEDZENIE 
KOMISJI POBOROWEJ. Jutro 9 bm. odbędzie 
się dodatkowe posiedzenie Komisji Poborowej. 
Komis ja ma na celu dać możność uregulowa- 
nią stosunku do wojska wszystkim, którzy we 
właściwym czasie z jakichkolwiek powodów te- 
go nie uczynili Komisja urzędować będzie w 
lokału przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2 od godziny 
8-ej rano. 

Z UNIWERSYTETU 
— MUZEUM PRZYRODNICZE USB (Zakre- 

towa 23) zostaję zamknięte na czas ferji waka- 
cyjnych od dnia. 4 lipca do 15 wnześnia rb. 

Z ROLEL 
— DYREKTOR KOLEI PAŃSTW. w Wil. 

nie, inż. Wacław. Głazek, powrócił do Wilna z 
podróży imspekcyjnej i objął urzędowanie 

-— TABLICE OSTRZEGAWCZE PRZED 
PRZEWOŻENIEM MATERJAŁÓW WYBUCHO 
WYCH. Dyrekcja ko'ejawa rczmieściła w prze 
działach wszystkich *vay>nów osobowych nowe 
tablice ostrzegawcze w sprawie zakazu Drzewo 
zu na P. K. P materjałów wybuchowych, łatwo 
palnych lub żrących. Za naruszenie tego zska 
zu grozi kara aresztu do 3 mienię:y i grzywny 
do 3000 złotych. S 

LICZBA PASAŻERÓW „NA САРЕ“ 
ZMNIEJSZA SIĘ. Na terenie dyrekcji kolejo- 
wej wzmocnioną została ostatnig kontrola bile- 
tów w pociągach osobowych. Tem prawdopocob 
nie należy tłumaczyć znaczny spadek liczby t. 
zw. pasażerów „na gapę. Tak np. w ciągu 
czerwca przyłapano bez biletów zaledwie 29 o- 

sób, w tem 14 chłopców — włóczęgów. 
AW miesiącach poprzednich liczba pasażerów 

ma gapę była znacznie wyższą. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Oddziału Wileńskiego Związku 

Księgowych w Polsce w wykonaniu uchwały z 
dnia 30 czerwca r. b. podaje do wiadomości 
członków i buchalterów niestowarzyszonych, iż 

w dniu 8 lipca r. b. o godz. 8 wieczór w lo 
kalu Unji Pracowników Umysłowych (Wileńska 
29 — Pracum) wice-prezes Zarządu kol. J. 
Malicki wygłosi referat na temat „Sprawozdanie 
ze zjazdu księgowych w Łodzi*. Wstęp bezpłat 
ny. — Ze wzgłędu na aktualność tematu obec 
ność wszystkich buchalterów jest pożądana. 

RÓŻNE 
— WYCIECZKA Z WARSZAWY I ŁODZI. 

il b m. przybywa z Warszawy do Wilna spe- 
ejalnym pociągiem wycieczka licząca ok. 600 
osób. W tyan samym dniu przybywa pociąg z 
wycieczkowiczami z Łodzi 

Wycieczkowicze zwiedzą miasto ji okolice 
i złożą hołd Sercu Marszałka Piłsudskiego na 
Rossie. 

— Wyhory do Żyd. Gminy Wyznaniowej. 
SZ polecenia p. starosty odbyło się posiedzenie 
tymczas. zarządu Żyd. Gminy Wyzn. celem wy 
brania komitetu dla przygotowania wyborów do 
twładz Gminy w dniu 6 września b. r. Do ko 

Z ramienia Tymez. 
Zarządu Gminy pp. Parnes, Kapłan-Kapłański, 
inż. Kawenoki,adw. Kapłan i adw. Sepfer. Z 

poza Zarządu Gminy pp. adw. Uciechowski, rad 
ny Bursztejn, Gurwicz, Wajner, Żabiński, dyr. 
Załkind, adw. Tejtel, Trakieniski, Jaszuński, 

Mechanik, Smuszkin, dyr. Segał, dr. Pomeranc, 
Prużan ©. dr. Cymbler, Coch, dyr. Cynowicz, 

dnż. Krakowski. adw. Rudnicki, E. Szeskin i 
Szturman. 

Lista ta będzie przekazana p. staroście, kłó 
ry wyznaczy z niej 16 osób. (m). 
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Egzaminy magisterskie 
na TD cza 

W okresie wiosennym 1995—36 r. przystą- 

piło do egzaminów 234 osób, składając 253 eg- 

zaminów magisterskich częściowych, z których 

212 dało wynik pomyślny. Więc stopień magi 

stra filozofji uzyskali: 

w zakresie nauk filozoficznych: Jan Wój- 

cik; wę 
w zalkresie filologji poiskiej: Irena Bajkow- 

ska, Zofja Borkowska, Leonja Bronicówna, Faw 

styn Dzik, Józef Moraczewski, Regina Osóbków 

na, Chiena Rudnikowa z Rabinowiczów, Celina 

Wierzyńska, Nina Wojtulewska z Surawów; 

w zakresie fiiologji słowiańskiej: Witold 

Rudziński; 

w zakresie filologji klasycznej: Aleksander 

Adamonis, ks Jan Chodacki, Bronisława Ejsmom 

tówna, Leokadja Małunowiczówna, Stefan Oš- 

wiegigmski, Ignacy Rabcewiez, Cyla Wierciliń- 

ska, Aleksander Żujewiski; 

w zakresie filologji francuskiej: Zofja Depe 

rasińska, Zonia Miśkiewiczówna, Mikołaj Na- 

lewczyński, Anna Prużańska z Elkindów, Fry 

da Rammówna, Natalja Skuratowa z Dowbe- 

rów, Irena Wołożyńska; 

w zakresie filologji niemieckiej: Basia Ba- 
tiewska, Zofja Bierzycka, Robert Lindner, Elż- 

bieta Neumanówna; 

w zakresie historji: Regina Andrucewiczów 

na, Chana Dajczer, Józef Derewiański, Етапей 

sika Gajdzisówna, Teodor Iljaszewicz, ks. Jė 

zef Konewecki, Zenia Lurjówna, Halina Niewia 

rowska, Emilja Orłowska; ь 

w zakresie etnografji z etnografją: Zygmunt 

Korybutiak. 

"Na F.O.N. 
Oficerowie i szeregowi. Policji Państwowej 

z terenu powiatu niołodeczańskiego dobrowolnie 
opodatkowali się na rzecz Funduszu Obrony Na 
redowej w wysokości I proc. od całkowitych u- 
posażeń na okres 5 miesięcy. 

Wszyscy członkowie Związku Młodej Wsi z 
terenu powiatu mołodeczańskiego w wykona- 
niu uchwały z dnia 8 ub. m prezydjum Zw. 
opodatkowali się dobrowolnie na rzecz Fundu- 
szu Obrony Narodowej w wysokości 1—2 kg. 
zboża od 1 ha ziemi ornej. оы 

Akcją zbiórki zboża, a następnie spienieże 

nia go zajmą się prezesi poszczegółnych kół w 

okresie jesiennym — po tegorocznych zbiorach 

Okręgowe Tow. Org. i Kółek Rolniczych w 

Święcianach nadeslalo poczitą zł. 5 (pieć) ra 

Fundusz Obrony Narodowej 

—Я 

RADIJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 8 Ipca 1936 r. ` 

6.30: Pieśń; 633: Gimn.; 6.50: Muzyka; 7.2@: 
Dziennik por.; 7.30: Program. dz.; 7.35: Infor 

macje;.7,40: Muzyka por; 8,00—11,57: Przerwa* 

11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Muzyka lek: 

ka z Basenu w Ciechocinku; 12,55: Skrzynka 

roln.; 13,05: Dziennik poł.; 13,15: Muzyka pop.; 
14,15—15.30: Przerwa; 15,30: Muzyka; 15,35: 
Życie kulturalne; 15,40: Wiad gospod.; 15,45: 
Wesoła audycja dla dzieci; 16,15: Koncert; —— 

17,00: Koncert kameralny; 17,50: Anegdoty z 
życia Brata Alberta; 18,00: Utwory M. Ravela; 

18,40: Koncert rekl.; 18,45: Pogadanka prop.; 

18,50: Pogadanka akt.; 19,00: Przygoda w Grin 

zingu, operetka; 20,00: Koncert życzeń; 20,30: 

Wędrówka mikrofonu po prowincji; 20.50: Dz. 

wiecz ; 21,00: Pogadanka akt.; 21,05: Z cykle 
„Utwory Fryderyka Chopina* w wyk. słynnych 
artystów; 21,35: Recital Jana Rakowskiego; — 

22,05: Wiad. sportowe; 22,20: Koncert w wyk. 

Ork. Kam: z Wilna; 22,55—23,00: Ostatnie wia 

domości 

p
 

$ x + 

CZWARTEK, dnia 9 lipca 1936 r. 

6.30: Pieśń; 6.33: Gimn.; 6.50: Muzyka; 7.30: 

Program dz.; 735: Giełda roln.; 7.40: Muzyka; 
8,00-—11,57: Przerwa; 11,57: Czas; 12,00: Hpi 
nał; 12,03: Orkiestra salonowa; 12,55: Kącik 

"dla młodzieży wiejskiej; 13,05: Dziennik poł.; 
13,15: Muzyka popularna; 14,15—15.30: Przer- 
wa; 15,30: Muzyka z płyt; 15.35: Życie kultu- 
ralne; 15.40: Wiad. gospod.; 15.45: Przygoda w. 
lipcu — pog.: 16.00: Koncert Ork Filharm.; — 

16,45: Odczyt wojsk.; 17,00: Recital špiewaczy 
K. Kruszewskiego; 17,20: Muzyka niemiecka; 

17,50: Pogadanka; 18,00: „Nieco o higjenie wsi 
tutejszej“ pog. dr. Henryka Perlsa. 18,15: Z fil 
mów dźwiękowych; 18,30: Na włóczęyę, wygł. 
T. Bulsiewicz; 18,40: Reklama; 18,50: Pogadan 

ka akt.; 19,00: Słuchowisko p. t. „Romans Eski 

moski“, radjof. H. Hohendlingerėwny; 19,30: 
Koncert polskiej kapeli ludowej; 20,15: Utwory 
Maxa Regera; 20,45: Dziennik wiecz; 20,55: Pe 
gadanka akt.; 21,00: Nasze pieśni; 21,30: Melod 

je rewjowe i filmowe; 22,00: Sport. 22,15: Za 
loty — audycja muzyczna; 22,55—23,00: Ostat 

nie wiadcmošci. 

WEKA OWAK KT IO ATB 

Odpowiedzi administracji 
P. Stankiewicz Wacław, Rymszany, ma pan 

opłaconą prenumeratę do i. 6. 1936 r
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Na wileńskim bruku 
* KULA W. ZUPIE. 

Icek Szelmajster zam. przy u! Żwirki i Wi- 
gury 19 wpadł do II Komisarjatu blady i wzru 

szony. 
— Panowie, chcieli mmie zastrzelić! 

I opowiedział co następuje: 

Było już kilka minut po 3-ej, kiedy wrócii 

z miasta i zasiadł ze swoją żoną Jemtą do 

stołu Nagle rozległ się huk od strony ulicy. Ku- 

ła przebiła otwór w szybie, świsnęła obok u- 

cha meldującego, odbiła się rekoszetem o. sufit 

i płusnęła do miski z zupą, rozpryskując dooko 
ła ciepłe, pachnące krople. 

Kiedy melidujący ochłonął ze wzruszenia i 

wybiegł na ulicę — sprawcy strzału już nie 

było. (e) 

GRAŻYŃSKA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. 

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Wilnie rozpozna 

sprawę 46-letniej Jadwigi Grażyńskiej, oskfifżo- 

nej o zamordowanie swego byłego 28-letniego 

kochamka Aleksandra Fiedora. 

Zabójstwa Grażyńska dokomała w dniu 17 

Kwietnia rh, około godz. 8 wieczór na ul. Szo- 

pena. 

Narzedziem zbrodni były nożyce (c) 

NARZĘDZIA DENTYSTYCZNO-CHIRURGICZNE 

Połicja zatrzymała złodzieja, przy którym 

snaleziono pochodzące z kradzieży narzędzia 

<hinurgiczne i dentystyczne. 

Odebrać je można w Wydziale Śledcz. przy 

ulicy Ś-to Jańskiej, piętro, pokój 14. (c) 

„SAMOSĄD* W SĄDZIE... 

Izaaik' Gordon (Nowogródzika 105) miał wy- 

jaątkowego pecha. Nie zdążył zareprezentować 

znajomym swoje nowe, bardzo „twarzowe ub- 

ranie, kiedy stało się nieszczęście 

Bodajże następnego dnia po włożeniu nowe- 

go gamituru, kiedy przechadzał się obok do- 

mu Nr. 35-przy ul. Piłsudskiego, otworzyło cię 

nagle okno mieszkanie p. Jarmołowiczowej i 

stamtąd ktoś wylał nieostrożnie jakiś płyn. Du 

że krople trafiły na ubranie Gordona. Piękny, 

mowy kostjum został zepsuty bezapelacyjnie. 

Ami krawcy, ani pralnie chemiczne nic nie mo- 

gli poradzić 

Zrozpaczony młodzieniec postanowił doema- 

gać się zadośćuczynienia na drodze sądowej i 

wyftoczył p. Jarmołowiczowej sprawę cywi!n4, 

żądając odszkodowania w wysokości 250 zł. 

Sad Grodzki w tych dniach rozpoznał 

sprawe Gordona i zasądził na jego rzecz od Jar 

mołowiczowej 150 zł Widocznie nie przypadło 

wo do gustu Jarmołowiczowej, która. w kulua- 

rach sądu przy wydatnej pomocy swego przy 

jaciela Lipskiego, dolikliwie pobila „szczęšliwe- 

go“ przeciwnika, 

Obecnie grozi Jarmołowiczowej nowa spra- 
(e) 

   
I TUŲ 

BOLACH 
GŁOWY 
śtosuje sią pwoszkć К, 
ZE ZNAKIEM FABRY! 
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RYZYKOWNY SKOK. 

Piotr Ławrynowicz (Nadleśna 85) wracał au- 

tobusem w stanie podchmielonym z miasta do 

rogaliki Katwaryjskiej. Przy ul. Ghełmskiej po- 

stanowił wysiąść. Ponieważ autobus w tem 

miejscu nie staje, otworzył drzwiczki i skoczył... 

trafiając pod koła przejeżdżającej dorożki kon 

nej H. Guganiewicza (Szosowa 5). 

Doznał om ogólnych potłuczeń ciała, wobec 

czego zaopiekowało się nim pogotowie ratun 

kowe. (c) 

STRAŻ OGNIOWA RATUJE... POGOTOWIE 
RATUNKOWE. 

Onegdaj karetka pogotowia ratunkowego zo 

stała wezwana na Jerozolimkę do obłożnie 

chorej. Już niedalelko celu stary samochód po 

gotowia „na'wadił* i ami rusz z miejsca. 

Pogotowie ratunkowe znalazło się w takiej 

sytuacji, że samo wymagało: natychmiastowego 

ratunku. To też zaalanmowano straż ogniową, 

której samochód przyholował karetkę pogoto- 

(e) wia do garažu. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wczoraj zatruła się esencją octową 42 lein.a 

Katarzyna Wiszniewska (ul. Towarowa 4). Po. 

gotowie ratunkowe przewiozło ją do szpitala. 

wyłowienie topielca 
W dn. 5 b. m. student USB Janusz Sylwe- 

  

'strowicz, zam w Oszmianie, jadąc kajakiem 
rzeką Wiłją w okolicy izaśc. Uściewierje, gm. 
gierwiacekiej wydobył topielca w wieku lat 20. 

Jak ustalono wywiadami jest to trup umysłowo 

ehorego Bronisława Turyty, m-ca wsi Chocie- 
łowieze, gm. wiszniewskiej, pow. wilejskiego, 
który został poznany przez ojca Wincentego 

Turytę. ; : : 

Utonąi w Niemnie 
w czasie kąpieli w Niemnie wpobliżu t. zw. 
Rumlówki, utonąl por. 4i p. p. Witold TU- 
STYŃSKI, lat 30. 

W dniu 3 b. m. utonął w Niemnie harcerz 

4-ej drużyny harcerskiej z Grodna Zdzisław 
ORLICKI, iat 13, uczeń Szkoły Ćwiczeń Pań- 

К 

stwowego Seminarjum w Grodnie, syn inspekto | 
ra samorządowego pow. grodzieńskiego. Chło- 

piec pe przybyciu do obozu w Komorowie po- 
szedł zarnz się wykąpać w Niemnie, trafił па 

głębinę i utonął. Zwłoki wydobyto i zabezpie- 
tZORo, : 

— :0:— 

Rozwiązanie organizacyj 
litewskich 

Starosta brasłarwski rozwiązał oddział litew- 

skiego towarzystwa Św. Kazimierza w Czyžu- 
nach, gm. rymszańskiej, za: działalność niez- 

godną ze statutem j prawem stowarzyszeniowem 

gdyż stwierdzonem zostało, że członkowie za- 
rządu zmuszali młodzież do należenia do to- 
warzystwa, wobec czego wielu członków prosi- 
ło starostwo o interwencję i skreślenie ich 

z listy członków. : 
Požatem niektGizy cztonkowic szerzyli wia- 

domości, mogące wywołać niępokój publiczny 

Oddziały Litewskiego Towarzystwa Św. Ka 

zimierza we wsiach Gudale i Romaniuny, (įm. 

hoduciskiej pow. święciańskiego, od kilku lat 

nie -.przejawiały żadnej działalności, mie posiada 

jąc ani członków płacących wkładki, ani żadne 

go majątku. Wobec takiego stanu prezesi tych 

oddziałów, wespół z niektórymi, poczuwającymi 

się do przynależności organizacyjnej członikami 

zarządu, postanowili przedstawić stan ten wła 

dzom nadzorczym z prośbą o: skreślenie oddzia 

szał toalet orkań tańcz, wulkan humoru w najwes, komedji 

W rol. główn.: Fred Ąstalis, 

„KURJER* z dnia 8 lipea 1936 roku. 

  

Zagraniczny humor. „Wyprałam sobie 
tu kilka rzeczy. Czy nie mógłby ich Pan 

tu natychmiast porozwiesze ć?* 

The Humorist. 

  

Znalezione pieniądze 
Jeden z zecerów ogłoszeniowych, pracują- 

cych w naszem piśmie, znalazł się wczoraj w 
nielada kłopocie ‘ 

Dostał dwa ogłoszenia. Jedno: „NA ULICY 

SAPIEŻYŃSKIEJ ZOSTAŁY W . NIEDZIELĘ 

ZGUBIONE PIENIĄDZE .* ; drugie „NA ULI- 
CY SAPIEŻYŃSKIEJ W NIEDZIELĘ ZNALŁE- 

ZIONO PIENIĄDZE..* W obu wypadkach kli 

jenci prosili o zwracanie się z informacjami do 

administracji „Kurjera Wileńskego* : 

Dać je oba? obok siebie? czy jedno i które 
z nich? 

Postanowił nie dać żadnego. 

I słusznie, Ogłoszenia już nie są potrzebme. 

Administracja skomumikuje poszkodowanego i 

uczciwego znalazcę 

  

Zadowolony Klijent robi nam reklamę, 
zdobywamy takich przez rzetelną obsługę 

i bezpłatne fachowe porady ) 

Centrala Zacpatrzeń Ogrodniczych 
wł. J. Krywko, WILNO, Zawalna 28, tel. 21-48 

Wypożyczalnia opryskiwaczy 

Byt dla 12 kuchmistrzów 
i kelnerów 

_10—12 udziałowców przyjmie duże reorganizu- 
jące się przedsiębiorstwo restauracyjne. Udział 
gotówkowy 1.500 zł. Za pracę wynagrodzenie, 
a za włożony kapitał dywidenda zapewniona. 
Zgłoszenia proszę nadsyłać do Administracji 
„Kurjera Wileńskiego: pod „Praca i byt“. 

poc | 

HELIOS | 

    
  

Nad program: ATRAKCJE i AKTUALJA. 

CASINO 

2) Niesamowity 
film grozy p. t. 

  

Nody | 
„Oteryczny” 
Puder do Toarzų 

Zndziwialący wynałnzek 
paryskiego chemika-kosmetyka | 

  

  

Pader do twarzy dziesięciokrotnie cie 
flżejszy niż to kiedykolwiek zostało asi 
Tylko puder utrzymujący się w powietrzu jest 
zużytkowany! Na tem polega nowy zadziwiający: 
sposób fabrykacji pewnego paryskiego chemika— 
zaadoptowany obecnie przez firmę  Tokalon.. 
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Sprawis to, że Puder Tokalon spreparowany 
według  oroginalnego francuskiego przepisu 
znakomitego paryskiego Pudru Tokslón, przylega 
równo i gładko, pokrywając skórę jakby  nie- 
widzialną powłoką piękności. Wynikiem tego 
jest zupełnie nafuralnie wyglądające piękno. 
Różni się tak bardzo od staromodnych pudrów, 
które nadawały wygląd „maquillage'u". Puder 
Tokalon zawiera pozatem Piankę Kremową, | 
dzięki której trzyma się w ciągu й- godzin. 
W najbardziej dusznej sali restauracyjnej twarz 
Pani nie będzie nigdy wymagała przypudrowania, 

i  Pudru : 
schyłku przetańczonej nocy cera 
świeja i pozbawiona  połyska. 

jeżeli ożywa Pani 

  

Tokalon. U 
Pani będzie 

  

  
  

WSZELKIE 

  

  

OGŁOSZENIA | 
PO CENACH BARDZO TANICH 

: zalatwia 23 

BIURO OGLOSZEN | 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie — Garbarska 1 — Telefon 82 : 

Żądać kosztorysów. 

  

  

  

  

Premjera. Pomimo sezonu letniego przebojowa atrakcja „Paramounłu,. 
Najpiękniejsze kobiety w pikantnej komedji muzycznej : 

WIOSNA w PARYŻU 
W rol. gł: Mary“ 
Ellis, Ida Lupino- 
Tullio Carminati: 

Balkon na wszystkie seanse 25 gr. 

Ceny na wszystkie seanse: balkon 25 gr., parter od 54 gr. Sala 

ŻNIWIARKI 
Massey-Harrisa, 

Darmo Premjera. Órgja melodyj, 

Ginger Rogers I Irene Dunne 

' Pokaz mód, który wzbudzi 

ke 0 s E BO T A wśród kobiet okrz. zachwytu 

Nad program: BUSTER KEATON w nainowszej zachwycająco - olśniewającej komedji 

p. t „Niedołęga*. Balkon na wszystkie seanse 25 gr. Sala dobrze wentylowana 

a= Niedokończona symionja 
W roli glównej Marta Eggerth i Hans Jaray. — Muzyka w wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry 

Filhnarmonicznej. Nad program: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Arcydzieło oGnisko |". Człowiek wilk 
NEBUNEEZZZNNEWEWE  samowiłości 

W rol. gł: Genjalny artysta charakter HENRY HULL oraz Valerie Hobson i Warner Oland 

Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek o g. 6'ej w niedziele i św. o 4<ej pp 

P 
A 
R 

  

              

    

   e 

BIEDAKCJA * ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bandurskiego 

4óministracja czynna od g. 9'/,—-3'/ ppoł 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z 

GEN» OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem - - 75 gr., 

Pe tych cen dciicza 
os; 

i | rubrykę „nadesiane* Redakcja nie odpowiada. Administracj 

    

ZE ORZEC RKA 

Druk. „Znie 
   

  

R TSR žo 

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. z 0. @, 

    

się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 5 

dajemy przepisy do 
konserwowania jarzyn 
przy zakupie słoi do 

zapraw „Irena“ 

D.-H. „T. Odyniec* 
wł. Malicka—Wielka 19 

i Mickiewicza 6 

MOTOCYKL 
turystyczny BSA 557 
cm. w bardzo dobr. 
stanie — sprzedam. 
Sżuniewicz, tel. 29 

  

  
    

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
ul. 3. Jasińskiego 5 — 14   róg Ofiarnej (ob. Sądu; 

4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny p 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od .g. 1— 

Konto czekowe P. K. O. nr. 80.750, Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

odnoszeniemm do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiórem w administr. bez dodatkn książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą $ zł>. 

w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakę, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyram, 

0% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

a zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i niż przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

z”, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4. tel. 3-40. 

Deeringa i Mac Cormica 

grabie konne 
różnych wielkości 

oraz części zapasowe 
do maszyn żniwnych 

poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

ZGINĄŁ PIES 
rasowy, biały z rudemi 
plamami, język rozcięty 

1-sza Polowa 6—4 
Jan Rochlicki 

Potrzebny 
wožny od zaraz. Wyma- 
gana kaucja lub inne 
zabezpieczenie. dres 
w adm. „Kurjera Wil.“ 

    

OBUWIE 
tenisowe, brezentowe, 
gumowe, prunelowe, 

atłasowe, sandały | 
wiatrówki 

polska wytw. obuwia 

W. NOWICKI. 
Wilno, Wielka 30 

'Nieodwołalnie ostatni dzień. Wielki podwójny program: 

1) Olśniewający film wiedeński, przerastający wszelkle oczekiwania, 

DZIEWCZĘTA w MUNDURKACH ° 
CZŁOWIEK BEZ EWARZY 

dobrze wentylowana i 

Intymne przė- 
życia dziewcząt: 

SPRZEDAM 
spowodu wyjazdu: 

pianino maiki Schmidt 
i Werner. umeblowanie: 

“į pokoju  stolowego, :u- 
meblowanie pokoju sy- 
pialnego. | Dowiedzieč 
się: Skopėwka 11 m. 15: 
w godz. od 10—12 rano. 

  

Kanalizacja 
Wodociąg. Ogrzewanie. 
Inż. dypl. SPOKOJNY 
Wilno, ul. Straszuna 10 
tel. 15-40. Solidne wy- 
konanie. Warunki do- 

godne. 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 

  

    ul. Jagiellońska 8 - 22 : 

AKUSZERKA. 

M. Brzezina. 
masaż leczniczy , 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską: 
ul, Grodzka 27 

MIESZKANIE 
3-pokojowe z wygodami. 

do wynajęcia 
ul. Lwowska 12 

  

rzyjmuje od g. 2—3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od g, 1—8 rp 

2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 7—8 wieca,. 

Redaktor odp. Ludwik Jankowska.


