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reportaż ze wsi Jeśmanowce 

Rok XIII. Nr. 188 (3789) 

  

  

Fotografja jest sztuką nieocenioną 

wszędzie gdzie chodzi o wykrycie pra- 

wdy. W. publicystyce :« rolę fotografji 

spełnia reportaż. Reportaż ścisły, jak 

fotografja przejrzysty, jak woda źród- 

lana. 

Cieszylibyśmy się gdyby nam ktoś 

potrafił udowodnić, że nasz wczorajszy 

nie był 

prawdziwy, gdybyśmy otrzymali spros- 

towanie z Urzędu Skarbowego, że nie- 

prawdą jest jakoby myszy i mole zjadły 

mici biednego Kałabuki, a ze Starostwa 

że wieś Jeśmanowce ma gdzie pasać swo 

je Krowy, a sołtys gródecki nie zaświad- 

czal podpisów jedymie spowodu obtož- 

nej choroby lub stanu nietrzeźwego po 

hucznych chrzcinach, 
Niestety nikt nam tych sprostowań 

mie nadeszle j nie może nadesłać. Mało 

tego: gdybyśmy takie sprostowania za- 

mieścili, napewmo, żaden z czytelników 

mie uważałby je za prawdziwe. Więcej 

by wierzył ; ufał naszemu wczorajsze- 

mu reportażowi niż urzędowym sprosto 

waniom. : 

I właśnie dlatego my sami nad tym 

reportażem nie możemy przejść do po- 
rządku. Nie możemy przejść do porząd- 

ku nad tą raną co nas boli niemniej niż 

- ostatni grosz wysupłany z biednej chu- 
sty wieśniaczejjna mandat karny j nie: 

mniej niż krwawy trud policjanta kar- 

nie strzegącego naszej ziemi, przed za- 

kusami komunizmu. . 

Boli nas ta rana tak, jak“ zawsze 

zwykł boleć bezpłodny trud i zmarmo- 

wany wysiłek, 

Z nici Kułabaki, które sekwestrator 

zbyt pochopnie pogrzebał na sołtysow- 

skim strychu można było utkać piękne 

płótno, można było zapłacić podatki, 

można w nich było ubrać polskiego żoł 

nierza. 

Dziś myszy nici jedzą. Nim ie zje- 

dzą doszczętnie, chcemy dojść po ńitce 

do kłębka. 
Labirynt zagadnień polityczno-gos- 

podarczych i narodowościowych naszej 

wsi nie jest aż tak skomplikowany, by 

się nie można było w nim  zorjento- 

wać. Przed niewielu laty był on jeszcze 

tak prosty jak cała prymitywna psychi- 

ka tutejszego człowieka, Prawo pisane 

zbyt trudne do zrozumienia dła proste- 

go człowieka, przepisy sanitarne, podat. 

kowe, porządkowe, szkołne i t, d., do- 

stosowane do innego poziomu kultury 

umysłowej i materjalnej wprowadziły 

zamęt do tej psychiki, osłabiły wrodzo- 

ne każdemu człowiekowi poczucie pra- 

wa — uosobienia słuszności i sprawie- 

dliwości. 

Wielu rzeczy nie umiał sobie ta- 
ki wieśniak uzasadnić i wytłumaczyć, 

wielu przepisom podporządkowywał się 

z niechęcią i ociągamiem. 

Wszystko to jednak byłoby do wy- 

trzymania, mogłoby może 

szczęśliwej chwili,. gdy poziom gospo- 

darczy i kulturalny wsi dopędzi sztucz- 
nie osiągnięty porządek prawny, 

Mogłoby doczekać, gdyby obowiązy 
wało tylko prawo pisane, gdyby auto- 

rytetu prawa pisanego nie podważały 

wysiłki lokalnych władz w kierunku 

doczekać - 

Wilno, Sobota 11 lipca 1936 r. 

użycia obowiązujących przepisów  zu- 

pełnie dla innych celów niż to miał na 

myśli ustawodawca. 

„Gotowi jesteśmy głosować, za usta- 

wowem zniesieniem na Wileńszczyźnie 

wszelkich szkół niepolskich raczej niż 

byśmy się mieli godzić na to, by mimo 

formalnego zezwolenia, faktycznie ut- 

midniano drogą szykan założenie każdej 

nowej szkoły białoruskiej, 

Ludność potrzebuje autorytetów. 

Musi kogoś szanować i słuchać i bać się. 

Nie może szanować osobiście i szano- 

wać siłę tego, kto nie postępuje z nią 

otwarcie, kto ukrywa się za wykrętną 

interpretacją. j talk dostatecznie gęstego 

lasu przepisów. 

Ludność, gdy ją zawiedzie własny 

wójt, ufa staroście, gdy zawiedzie ją 

starosta, ogląda się na wojewodę. 

W Warszawie daleko jest w niedoś- 

cigłym odwodzie Prezydent i ministro- 

wie. Zatarg ludności z władzą miejsco- 

wą, to bardzo rzadk; czyn, wypływają- 

cy z pobudek antypaństwowych, Zwykle 

to albo rozpacz, ałbo zuchwałstwo, al- 

bo ukryta nadzieja, że wreszcie wejrzy 
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URJER WILENS 
Po nitce do kłębka ——— 

ktoś naprawdę sprawiedliwy i mocny. 

ktoś kto zrobi porządek. Dziś w Polsce 

tych potrzeb wglądania jest zadużo. 

Zbyt wiele za każdym razem traci na 

tem autorytet władz lokalnych, aby nie 

należało zacząć mówić odważnie i ot- 

warcie o przyczynach, aby nie należało 

tych przyczyn usunąć. 

Addmimistracja widzi objawy niezado 

wolenia, niezadowolenie "utożsamia z 

nastrojami antypaństwowemi, nastroje 

antypaństwowe ostro zwalcza. 

My chcemy zwalczać nie nastroje 

bo to chimera i wysiłek bezpłodny, ale 

przyczyny owych nastrojów. Przyczym 

jest wiele: nędza, obarczenia podatko- 

we, brak zarobków, głód ziemi, bezro- 

bocie miski poziom kultury itd. itd. 

Wreszcie wywrotowa agitacja, wre- 

szcie, ci którzy chcą żerować na naszej 

biedzie. Przeciwiko tym niech się zwró- 

ci energja władzy. Rękę należy karać 

nie ślepy miecz. Miecz zaś trzeba wyjąć 

z niepowołanej ręki ; przygotować na 

inmą potrzebę. Odczyścić go, wypolero- 

wać, maoliwić, a nie szezerbić szykana- 

mi niepotrzebnie. 3-8. 

  

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy 

Fałszywe pogłoski © obniżce 
poborów urzedniczych 

W związku z pogłoskami, jakie ukazały się 
w czwartkowych dziennikach na temat zamie- 

rzonych zmian w obowiązującem ustawodaw- 

stwie emerytalnem, a jednocześnie obniżenia po 
borów pracowników państwowych Ministerstwo 

Skarbu wyjaśnia, że w chwili obecnej nie są 

pośredniej obniżki uposażeń pracowników pań 

pośrednie obniżki uposażeń pracewn. państw. 

7 Wysokość wydatków na uposażenia i eme 

rytury pracowników państwowych jest ustalona 

w budżecie ra rok 1936-37, żadne zmiany w tej 

dziedzinie nie są przewidywane, 

_Rozbieżność poglądów członków 
konferencji w Montreux 

MONTREUX, (Pat). Konferencja w sprawie 

zamiany przepisów w cieśninach doszła do mart 

wego punktu. 

Należy się spodziewać, że rządy zaintereso 

wane wypowiedzą się co do stwierdzonej rozbie 

żności poglądów. Członek delegacji brytyjskiej 

Radelle z departamentu wschodniego odjechał 

"do Londynu celem uzyskania dalszych instruk- 

cyj Paul Boncour po naradzie z lordem Stan- 

leyem i Litwinowem odjeżdża dziś po południu 

do Paryża i ma powrócić w pomiedziałek. 

W międzyczasie rzeczoznawcy prawni starać 

się będą zredagować te części projektu konwen- 

cji, co do których osiągnięto porozumienie. 

Delegaci angielscy lord Stanley i Cadoggan 

„odwiedzili Paul Boncoura j w rozmowie z nim 

<podkreślili wspólność poglądów francusko-an- 

giełskich, zwłaszcza w sprawie pnzelotu sterow 

ców. Głównym celem wizyty było formalne za 

pewnienie, złożone Paul Boncourowi przez Stan 

leya, iż Francja nie powinna niewłaściwie oce 

niać zastrzeżeń, uczynionych przez Anglję wo 

bec poprawki sowieckiej, dotyczącej wykona 

nia postanowień układów. regjonalmych Anglja 

nie zamierza bynajmniej krępować swobody ko 

munikacji między mocarstwami, | 

To zapewnienie pozwala się spodziewać, że 

rząd W. Brytanji zgodzi się na kompromis co 

do art. 23, dotyczącego układów regjonalnych, 

łecz z drugiej strony potwierdza powszechną o- 

pinję, że opozycja W Bryltanji skoncentruje się 

na odmowie przyznania całkowitej swobody 

przejazdu przez cieśninę na korzyść floty sowie 

ckiej na morzu Północnem. 

    

  

[Nasza nowa powieś 
e KE 

V niedzielę rozpoczynamy druk powieści znanego literata 

Kazimierza Leczyckiego 
Jematem jej iest życie polskiej emigracji we Śrancji. 

Autor spędził kilka lat we Śrancji i dokładnie przyjrzał się 
stosunkom wśród naszych wychodźców. Jego ostry zmysł obser-- 

wacyjny i znane powszechnie opanowanie pióra dają gwarancję, 

że powieść ta odtworzy trafnie środowisko i zajmie czytelnika. 

Jytuł nowej powieści Kazimierza Leczyckiego brzmi: 

EMIGRANCI 
  

Cena 15 groszy 

  

  

  

    

  

Major Locatelli jeden z oficerów 
wymordowanych w ub. tygodniu przez Abisyń- 
; czyków. 

włoskich 

Zariąd Główny Zw. Straży Pożarnych 
u gen. Rydza - Śmgłego 

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, gen. Ed 
ward Rydz Śmigły przyjął na audjencji zarząd 
główny Zwiąaka Straży Pożarnych Rzeczypos- 
politej Polskiej z prezesem związku inż. Twardo 
na czele. 

Imieniem związku została złożona uroczysta 
deklaracja, że w pełnem zrożumieniu powagi 
czasów, które idą, związek stać będzie niczmien 
nie w karnym szeregu tych, co pod rozkazami 
Wodza Naczelnego wykuwać ma ją moc i wiel- 
kość Rzeczypospolitej Polskiej. 

—-600——— 

Uroczyste otwarcie 6-g0 Międ:ym- 
rodowego Kongresn Nauk Admini- 

stracyjnych w Warszaw'e 
WARSZAWA (Pat) — Dziś w udekorowanej 

flagami marodowemi 24 państw sali Rady Miej 
skiej odbyło się uroczyste otwarcie 6 między 
narodowego kongresu nauk administracyjnych, 

Na uroczystość tę przybyli członkowie rzą- 
du, podsekretarz stanu, metropolita prawosław 
ny Dyonizy, ambasadorowie i posłowie państw 
obcych, reprezentowanych na kongresie, przed 
stawiciele władz miejskich, rektorowie i I9o- 
fesorowie wyższych uczelni, delegaci zagranicz- 
mi i polscy, wybitni prawnicy, uczestniczący w 
obradach kongresu oraz zaproszeni goście. 

Przy stole prezydjalnym zasiedli: pp. Jo- 
se Gascon-Marin (Hiszpanja), prezes J. Kop- 
czyński (Polska), Lesoir (Belgja), hr. Coreth (Au 
strja), White (St. Zjedn.), de Vuyst (Belgja) 
2 prez. Stefan Starzyński (Polska). 

Przemówienia wygłosili p. Jose Gascon-Ma- 
rin p. Jan Kopczyński ,oraz witał zjazd w imie 
niu rządu p. min. prof. dr.Świętosławski. 

—-000—— 
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"Sprawa wydawania tajemnie —° 
wojskowych Sowietom 

PARYŻ, (Pat). Minister lotnichwa Cot zgo- 
dził się na odbycie dyskusji o interpelacji dep, 
KeryHisa w sprawie wydania przezeń polecenia 
o ujawnieniu wobec ZSRR modelu nowych 
dział lołniczych i karabinów maszynowych. 

Jestem przekonany — mówił Kerillis — že“ 
minister wydał obcemu państwu 'tajeminicę 

DZIAŁA, KTÓRE NIEMA SOBIE RÓWNYCH 
NA ŚWIECIE. Samoloty mogą być nieraz tra- 
fione nawet 300 kulami i pomimo to lecieć da- 

tej, jedynym środkiem, który może przerwać 

łoż jest pocisk przeciwłotniczy. Jeżeli działo ta 

kie można ulokować na samolocie, jest to wiel 

ka zdobycz w walce z atakami łotnictwa. Mo- 

del wypróbowany przez armję francuską różni 

się od innych tem, iż ZAMIAST 40 STRZAŁÓW 

NA MINUTĘ, MOŻE DAĆ 800 STRZAŁÓW. 

Ten właśnie model min. łotniotwa ujawnił 

Sowietom. 

Po przemówieniu ministra łotnictwa Cot'a, 

izba deputowanych odrzuciła wniosek Kerillisa 

który domagał się, by komisji lotniczej izby de 

putowanych polecono przeprowadzenie docho- 

dzenia. Za wnioskiem głosowało 162 deputowa 

nych, przeciwko wnioskowi, a więc za rządem 

głosowało 403 członków izby deputowanych.
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Fałszywe informacje 
o wzroście długu państwa 

w ciągu 1936 roku 
WARSZAWA (Pat) — Ministerstwo Skarbu 

komunikuje: 
W. „Kurjerze Poznańskim” Nr. 313 z dn 

10 lipca zamieszczony został artykuł, któ- 
ry wywodzi, iż ostatnie rządy wyciągnęły 
z rynku wewnętrznego w pierwszym kwarta 
le 1936 r. „okrągłą sumkę 250 miljonów 
złotych* i o tyle wzrosnąć miało zadłuże- 
nie skarbu państwa w tym kwartale. „Gdy 
by i reszta miesięcy rb. była podobna do 
pierwszego kwartału rb. — pisze ten dzień- 
nik — rządy pp. Kościałkowskiego i Skład- 
kowskiego osiągną niebylejaki rekord: wy- 
ciągną z rynku wewnętrznego od obywateli 

w ciągu jednego roku jeden miljard złotych 
pożyczek. Artykuł swój wspomniany dzien 
nik kończy następującym zwrotem: „Wice 
premjer obu ostatnich rządów powiększył 

` w grudniu ub. r. ciężary na rzecz skarbu 
o paręset miljonów złotych pod hasłem 
równowagi budżetowej i pozostawienia ryq 
ku kredytowego do dyspozycji prywatnego 
życia gospodarczego, a w wykonaniu tego 
planu — ściągnął nowe opłaty i podatki 
i w ciągu trzech miesięcy dopożyczył 250 
miljonów złotych i pożycza dalej”. 
Ministerstwo Skarbu stwierdza, że wpraw- 

dzie nie ma obowiązku prostowania w pras'e 

wszystkich  nieodpowiedzialnych  informacyj, 

rozsiewanych przez dyletantów, bądź ludzi złej 

woli, jednakże w tym wypadku musi zabrać 

głos w interesie państwowym, ponieważ tego ro 

dzaju artykuły szerzą tylko zamęt w kraju:' 

zagranicą i szkodzą nietyłko skarbowi, lecz tak 

że całemu życiu gospodarczemu Polski. 

Ministerstwo skarbu stwierdza, że wzrost 

zadłużenia, o którym pisze „Kurjer Poznański”, 

jest tylko czysto formalnem parejestrowaniem 

długu z tytułu 3 procentowej premjowej pożycz 

ki inwestycyjnej emisji 1 i 2 na kwotę 230 miłj. 

złotych, uwzględnionem przez komisję kontroli 

"dłagów państwa w ostatnim wykazie tych dła- 

gów. Pożyczka ta wypuszczona była przeszło 

rok temu na podstawie ustawy z 26 marca 1935 

r. i pokrywana była przez subskrybentów od 1 

maja r. ub. 

(Poza tem czysto optycznem zwiększeniem 

zadłużenia, stan długów państwa zwiększył się 

jeszcze w podobny sposób o 7.070 tysięcy zło- 

tych, która to kwota jest różnicą między 

zmniejszeniem się zadłużenia w niektórych in 

nych pożyczkach wewnętrznych, a przerachowa 

„nem na złóte połskie długów w walucie za- 

granicznej bez wzrostu ich sumy nominalnej. 

W tym stanie rzeczy twierdzenie „Kurjera 

Poznańskiego, że skarb państwa nieoficjalnie 

w pierwszym kwartale br. „zabierał wszystko, 

co się znalazło w bankach i kasach, ubezpie- 

«czeniach, funduszach specjalnych*, że „brał kre 

dyty towarowe“, „prowadzit roboty na paro i. 

 kilkoletnie spłaty”, „nie płacił w terminach za 

„dostawy i tak — niby bez bólu — w ciągu 

'trzech miesięcy wyciągnął 250 m:ljonów złe- 

tych' — jest jaskrawą mieprawdą, oczywistą dla 

każdego, kto choć trochę orjentuje się w sytu 

acji na rynku pieniężnym i kredytowym. 

DKK UART 3 

Włosi zabronili przedstawicielom 
państw obcych w Addis-Abebie 
wysyłanie denesz radiowych 
WASZYNGTON (Pat) — Rząd amerykański 

zastanawia się nad sytuacją wytworzoną przeż 

raport posła Stanów Zjednoczonych w. Addis 

Abebie który donosi, że władze włoskie zabro- 

niły używania nadawczej stacji radjowej po- 

selstwa na przeciąg 15 dni. Podobny zakaz otrzy 

mały również poselstwa: brytyjskie, francuskie 

i niemieckie. 

Poseł Stanów Zjędnoczonych dodaje w swym 

„raporcie że z wielką trudnością udało mu się u 

(zyskać zezwolenie na odbieranie radjowych de 

'pesz z Waszyngtonu. 

„KURJER“ z dn. 11-40 lipca 1936 r. 

Zobowiązania o wzajemnej pomocy 
na morzu Śródziemnem wygasły 

LONDYN, (Pat). Wobec wycofania przez W. 

Bzytanję skoncentrowanych na morzu Śródzie- 
mnem uzupełnień floty brytyjskiej, rząd fran- 

cuski zawiadomił wczoraj wieczorem Londyn, 

że FRANCJA WYCOFUJE SWOJE SPECJAL.- 

NE ZOBOWIĄZANIE udzielenia pomocy flocie 

brytyjskiej na wypadek zaatakowania jej przy 

wykcnywaniu postanowień art. 16 paktu przez 

flotę włoską. 

Wskutek akji franuskiej BEZRRZEDMIOTO 

WEMI STAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ SPECJALNE ZO 

BOWIĄZANIA WZAJEMNEJ POMOCY NA MO 

RZU ŚRÓDZIEMNEM, ZAWARTE PRZEZ 'W. 

BRYTANJĘ Z TEGO SAMEGO TYTUŁU Z JU 

GOSŁAWJĄ, GRECJĄ I TURCJĄ. 

Niewąłjpłiwie również i te państwa fonmal- 

nie zawieszą swoje zobowiązania w tym wzglę- 

dzie Temsamem DROGA DO MONTREUX I DO 

BRUKSEŁI JEST DLA WŁOCH. OTWARTA. 

Wszystkie dzienniki angielskie oczekują z pew- 

mnością udziału Włoch w Brukseli, co z natury 

rzeczy zwiększy również szanse udziału Nie- 

miec. 

„Morning Post“, na podstawie wiadomošci 

swego rzymskiego korespondenta przypisuie Mu 

ssoliniemu zamiary wysunięcia propozycji za- 

mienienia Lokarna na konsujtacy jno-qwaran 

tyjny pakt czterech mocarstw. 

FRANCUSKI PUNKT WIDZENIA. 

Agencja Reutera dowiaduje się, iż poglądy 
rządu francuskiego na porozumienie w sprawie 
wzajemnej pomocy na morzu Śródziemnem z0- 
stały zakomunikowane W. Brytanji przed kil- 
ku tygodniami, kiedy oba rządy po raz pienw 

szy omawiały zniesienie samkcyj. Ambasador 
francuski nie dokonał w tej sprawie żadnej no- 
wej demarche.. 

Punkt widzenia francuski polega na następu 
jących przesłankach: zważywszy, iż porozumie- 
nie wzajemnej pomocy nastąpiło jedynie w celu 
obrony kraju, stosującego sankcje na podstawie 
ant. 16 paktu Ligi, zważywszy następnie, iż ze 
zniesieniem sankcyj sytuacja uległa zmianie, 
należy uważać, iż podstawa nrawna do kontynu 
owania tego porozumienia przestała istnieć. 

Rząd brytyjski uważa nadal, iż okres niepe 
wności powinien z konieczności trwać po znie- 
sieniu sankcyj W ten sposób patrzył na tę 
sprawę min. Eden, występując w izbie gmin 18 

. czerwca, kiedy. oświadczył, iż porozumienie w 
sprawie wzajemnej pomotv na podstawie par. 3 
art. 16 powinno. trwać. Kontynuowanie tych zo 
bowiązań na okres niąpewności było dyskuto- 

wane w Gonewie, jak dowiaduje się Reuter, 
przez Edena i przedstawicieli państw Śródziem- 

- nontorskich, zainteresowanych „w. tej „sprawie 
Przedstawiciele tych państw oświadczyli, iż są 
gotowi do dalszągo utrzymania tego porozumie- 

nia. Sytuacja jednakże w sposób: nieunikniony 
uległa zmanie wobec decyzji wycofania okrę- 
tów nadliczbowych z morza Śródziemnego. 

KOMENTARZE NIEMIECKIE 
dó ostatnich wydarzeń w Europie 

BERLIN, (Pat). Nieporozumienie angielsko- 

sowieckie na konferencji w Montreux oraz na 

głe wypowiedzenie ze strony Paryża fraucusko 

angielskich umów, dotyczących rozmieszczenia 

angielskiej floty wajennej na morzu 'Śródziem- 

nem, jalk również miespadziewane wycofanie 

części angielskiej floty wojennej z morza Śród- 

ziemnego — wszystkie te wydarzenia wywaiły 

wielkie wrażenie w Berlinie. 

WWydanzenia te komentują w Berlinie jak 

następuje: i 

1) Zadaniem angielskiego rządu na konfer: 

cji w Montreux jest niedopuszczenie floty sowie 

ckiej' na morze Śródziemne; : 

2) Dyplomacja angielska przywiązuje wielką 

wagę do udziału Włoch w brukselskiej konfe- 

rencji lokarneńskiej; 

3) Anglja przekonała się widocznie, że Wło 

chy nie wezmą udziału w konferencji lokarneń 

skiej, o ile strona angielska nie udowodyi SWO 

  

   
   

Dr. Wiktor 
w Warszawie, b. 

w dniu 11 b, m. o godz. 9-ej- 

ich skłonności do porozumienia; 

4) Wobec nastrojów opinji angielskiej, która 

częściowo nie zgadza się nawet ze zniesieniem 

sankcyj i nie zrozumiałaby nagłego porozumie 

nia z Włochami, pierwszy krok w kierunku 

zerwania układu o współdziałanie franousko- 

brytyjskie na morzu Śródziemnem, uczynić mu- 

siała Francja; я Ž 

5) W chwiłi obecnej nic jest jeszcze jasne, 

czy angielsko-framouskie życzenia, dotyczące u- 

działu Włoch w konferencji łokarneńskiej w 

Brukseli równa się hasłu powrotu do „Frontu 

stressańskiego". 

W politycznych kołach Berlina uważają za 

zupełnie możliwe, że Anglja dlatego kładzie na 

cisk na współpracę włoską na konferencji lo- 

karneńskiej, bowiem uważa, że Niemcy nie 

widzą. możliwości korzystnego załatwienia za- 

gadnicń zachodnio — europejskich bez wyjaś 

nienia stanowiska Włoch. 

  

Gosiewski 
Z-ca Naczelnego Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Uczestnik Walk 

o Niepodległość, odznaczony Krzyżem Niepodległości — 

zginął śmiercią tragiczną na posterunku społecznym od kuli niepoczytal- 
nego skrytobėjcy. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Wilnie w kościele św. Teresy 

DYREKCJA 
Ubezpiecz. Społ. w Wilnie 

Noji zdobył puhar Angiji w biegu na 6 mil 
LONDYN (Pat) — W czasie dzisiejszych 

zawodów lekkeatletycznych o mistrzostwo An- 

glji, w biegu na 6 mil angielskich startował zna 

ny polski lekkoatleta Noji. Bez wielkiego trudu 

Abisyńczycy napadają na oddziały włoskie 
ADDIS ABEBA (Pat) — Książę Ankony z 

kolumną żołnierzy przybył z Dessie do Addis- 
Abeby. Marsz do Debra Brehan odbyto pie- 
chotą na przestrzeni 250 klm. Ostatni odcinek 

drogi przebyto na samochodach. 
Wojska w dredze były napastowane przez 

oddziały partyzantów. W związku z tem, jak 
donosi agencja Stefani, odpowiedzialne koła cu 

Anglja wstrzyma imigrację do Palestyny ? 
„Daily Herald* podaje z Jerozolimy sensa- 

cyjną wiadomość, jakoby rząd brytyjski zamie 

rzał wstrzymać imigrację Żydów do Palestyny 

Przywódcy arabscy powiadomieni zostali z Lon 

dynu — twierdzi dziennik — iż rząd brytyjski 

zgodził się zawiesić imigrację Żydów aż do cza 

si, gdy komisja królewska złoży swój raport. 

Za kilka dni oczekiwane jest ogłoszenie składu 

dzoziemskie szerzą w Addis Abebie pogłoski 
fałszywe lub mocno przesadzone. Władze włos 
kie zawiadomiły te koła, że nie będą nadal te 
łerować takiego nadużycia gościnności włoskiej 
i że w razie powtórzenia się wypadków szerze 
nia kłamliwych pogłosek przeciwko winnym za 
stosowane będą represje. 

POJ Az OT) 
a 
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komisji królewskiej i wówczas rząd brytyjski 

olawieścić rna decyzję co do wstrzymania imi- 

gracji Żydów. Komisja rozpocząć maeswoją dzia 
łalmość w Palestynie we wrześniu. Natychmiast 

po obwieszczeniu rządowom, Arabowie zawie- 

sić mają strajk ; teror Potwierdzenia tej wia- 

domości z kół rządowych narazie brak (Pat) 

GOSIA —-09— 

Noji zajął w tym biegu pierwsze miejsce, uzysku 

jąc czas 29.43,4, W ten sposób Noji zdobył ty- 

tuł mistrza i pahar Anglji. Czas osiągnięty przez 

polskiego zawodnika jest lepszy © 8 sek. od re- 

Lordu Anglji a o 7 sek. gorszy od rekordu świa 

ta ustanowionego przez Nurmiego, 

Przebieg tej interesującej konkurencji był 

uastępujący: 

Na pierwszej mili Noji prowadził eały czas, 

potem zwolnił nieco tempo, biegnąc przez dłuż 

szy czas niczwykie regularnie na trzeciem a póź 

, wiej na czwartem miejscu. Przed ostatniem okrą 

żeniem Noji wybiega na drugie miejsce tuż za 

Anglikiem Burnsem. Na 200 m. przed metą Noji 

rozpoczął finisz wyprzedzając Burnsa i przy 

chodząc do mety pierwszy w doskonałej formie. 

Burns zajął drugie miejsce mając czas gorszy 

od zwycięscy © półtorej sekundy, Trzecie miej 

sce zajął Anglik Potts. 

‚ В. 5. A. MOTOCYKLE 
„70 łat istnienia tej marki 
fabrycznej jest rękojmą jej 

najwyższych zalet 

Reprez. "Wilno A. Okułowicz i 
B. S. Ąą, N. Kanenmacher, Mickiewicza 9 
  

    

   
   

                

     

Wszystkim, którzy okazali tyle dowo- 
dów serdeczności dia pamięci nieodżało- 
wanej naszej Córki i Siostry 

$.p. Haliny Kaczyńskiej 
oraz wzięli udział w odprowadzeniu dro- 
gich nam Zwlok na wiec:ny spoczynek— 
Wielebnemu Duchowieństwu, p. Inspek- 
torowi Starościakowi, Kierownikom Szkół 
Powszechnych i Specjalnych, Związkowi 
Pracy Obywat. Kobiet, Redakcji „Kurjera 
Wileńskiego", Nauczycielstwu, Pracowni- 
kom Inspektoratu, Kolegom, Przyjaciołom 
i znajomym—składamy z głębi serca pły- 
nące „Bóg zapłać”. 

Matka I Siostra 

Kronika telegraficzna 
— PREZYDENT ROOSEVELT ZGODZIŁ 

SIĘ na objęcie arbitrażu w dawnym sporze о 
granicę pomiędzy Peru i Ekwadorem. Arbitraż 
rozpocznie się we wrześniu. 

— ADMIRAŁ SAJONDZI, KIEROWNIK JA- 
POŃSKICH KONCESYJ -NAFTOWYCH NA SA- 
CHALINIE, przybył wczoraj do Moskwy i w 
towarzystwie ambasadora Ohta odwiedził komi 
sarza ludowego do spraw ciężkiego przemysłu 
oraz zastępcę komisarza ludowego do spraw 

"zagranicznych, z którymi odbył dłuższe konfe- 
„rencje. 

— BANKIER MORGAN powraca do zdrowia 
i prawdopodobnie za 2 tygodnie wyruszy włas- 
mym yachtem w podróż na okres rekonwales- 
cencji. 

— GENERAŁ MOLA, DYREKTOR POLICJI 
hiszpańskiej za czasów monarchji, został aresz 
towany pod zarzutem organizowania spisku. 

— OGÓLNA LICZBA STRAJKUJĄCYCH 
„WE FRANCJI w dniu 9 bm wynosiła 480.506. 
ludzi. 

— POLICJA JAPOŃSKA W TOKJO PRZED 
> SIĘWZIĘŁA OSTRE ZARZĄDZENIA przeciw 

działalności lewicy radykalnej.  Aresztowaną, 
30 osób w tej liczbie b. profesorów Hirano, Ja- 
mada i Kobajaszi. Zarządzenia te przedsięwzię 
to w przededniu zniesienia stanu wojennego. 

— W MALADZE PORT ZAMARŁ. Statki 
angielskie, holenderskie i norweskie naskutek 
specjalnych zleceń nie zawijają do portu, rów 
nież i parowiec francuski „Mendoza* ominął 
Malagę. : ° 

— W RIO DE JANEIRO WYKRYTO OR- 
GANIZACJĘ KOMUNISTYCZNĄ w 2-im pułku 
artylerji. Dokonamo licznych aresztowań. Orga- 
nizacja znajdować się miała w kontakcie z po 
krewnemi grupami w koszarach w Sao-Paulo i 
Rio Grande do Sul. W Rio de Janeiro areszte 
wano 18 żołnierzy i kilku oficerów, a także by. 
łego sekretarza prefektury Pedro Ernesto. Te- 
mu ostatniemu zarzucają, że wypłacił spiskow 
com znaczne sumy z kasy prefektury. в 

— NOCNA BURZA, KTORA PRZESZL 
NAD POWIATEM KRAKOWSKIM, wyrządziła w 
wielu wsiach znaczne szkody w plonach rol- 
mych. M. in. na terenie wsi Benkowice, Troja- 
nowice grad zniszczył plony na przestrzeni 2 
tys. ha. powodując szkody na przeszło 160 tys. 
zł. Po krótkotrwałej burzy zapanowała słonecz 
na pogoda. 

— EDGAR ANDRE SKAZANY NA ŚMIERĆ. 
W procesie b. przywódcy czerwjonego frontu 
w Hamburgu Edgara Andre zapadł dziś po kil- 
kutygodniowej rozprawie wyrok śmierci. _ 

— NAD HOLANDJĄ PRZECIĄGNĘŁA BU- 

RZA która największe napięcie osiągnęła nad 
Amsterdamem i Haarlemem. Nad Amsterdamem 

oberwała się chmura. Niżej położona część mia-- 

sta została zalana. To sami wydarzyło się w po 

bliskim Haarlem. Podczas tej burzy zginęło 6 

osób od piorunów a kilka osób doznało poważ 

nych poparzeń. Ę 
5 MILJONÓW EMIGRANTÓW JAPOŃSKICH 

— PLAN OSIEDLENIA W CIĄGU 20 LAT 

W MANDŻURJI przewiduje koszty 2 miljardów 
jenów. 800 miljonów jen ma wpłacić na ten ceł 

rząd japoński. i 
— PRZENIESIONO W STAN SPOCZYNKU 

8 GENERAŁÓW I 5 PUŁKOWNIKÓW, którzy 

w czasie zajść lutowych zajmowali w Tokio 

odpowiedzialne stanowiska wojskowe. Wśród 

generałów których dotyczy to zarządzenie, znaj 

dują się: b. komendant garnizonu w Tokio 

Kaszli, b. dowódca pierwszej dywizji Hori, 

Kaszimoto, b. dowódca gwardji cesarskiej, oraz 

dowódca żandarmerji Iwąsa. | : 
— PLAGA SZARANCZY szerzy się dalej w 

południowych stanach, Ameryki Półn., a specjał 

mie w Arkanzas, gdzie olbrzymia chmura sza- 

rańczy opadła na jedno z miast i okolice, nie 

pozostawiając żadnego liścia na drzewach. Wy- 

wieszona do suszenia bielizna stała się również 
pastwą szarańczy. 2 

— NOWY JORK PRZEŻYŁ WCZORAJ NAJ 

GORĘTSZY dotychczas dzień, gdyż w godzinach 
wieczornych termometr na Times Square wyka 

zywał 46 stopni Celsjusza w cieniu. Po zacho- 

dzie słońce w uboższych dzielnicach miasta 

termometry wskazywały jeszcze 47 stopni. Ulice 

miasta były zupełnie opustoszałe. Około m:1- 

jona mieszkańców szukających ochłody spę- 

dziło noc na wybrzeżu oceanu w Coney Island 

lub w Parku centralnym. 
— PREZYDENT ROOSEVELT ROZPOCZĄŁ 

38 TYGODNIOWY URLOP który spędzi na pry- 
watnym yachcie na wodach Atłantyku. Przed 
zakończeniem urlopu złoży prezydent Roosevelt 
oficjalną wizytę generalnemu gubernatorowi Ka 
nady w Quebec. 

— STRAJK GENERALNY W AVIGNONIE. 
„Na znak solidarności ze strajkującymi od 23 

dni robotnikami budowłanymi, ogłoszono 24 
godzinny strajk generalny. W godzinach ran- 
nych doszło do zajść przed sklepami i wielkiemi 
magazynami, które Nie zastosowały się do naka 
„zu strajku. Strajkujący pracownicy budowlani 
„zorganizowali pochód i demonstrowali przed 
"prefekturą, przyczem doszło do starcia z poE- 
cją. Są liczni ranni, z czego kilka osób ciężko. 

   



  

„KURJER“ z dn, ti-go lipca 1936 r. 

IERWSZE TARCIA 
WE FRONCIE LUDOWYM 

| PARYŻ, W LIPCU. 
Zmiany prawno-społecznych form życia go- 

  

bokie, by mogły nie wywołać poważnych reak- 

| eyj politycznych. Miało to miejsce nawet w ło- 

nie samego zwycięskiego obozu Było to tem 

_ bazdziej naturalne, że obecnym prawno-społe- 

1 cznym reformom towarzyszyły niemniejsze prze 

L aniany w zakresie polityki finansowej rządu 

więc, 

większości parlamentarnej złożonej z 3 różnych 

Z konieczności wewmątrz  niejednolitej 

elementów, musiało to wywołać pewne tarcia 

i zgrzyty, których doniosłości nie należy ani 

i przejaskrawiać, ani też — niedoceniać, W .chwi 
й 

    
li obecnej nie przedstawiają one wprawdzie żad 

nego niebezpieczeństwa dla rządu, ale niemniej 

by można było 

i przejść nad niemi do porządku dziennego. Świad 
a 

|| czą one bowiem, że pod jednolitą fasadą sic 

jednak są zbyt znamienne, 

gu łudowego' ukrywają się elementy o tak ró 

4 nej strukturze politycznej i społecznej, że ich 

mocniejsze zaakcentowanie w przyszłości mogło 

   

Aby doprowadzić do poważnego zarysowania się 

   

   

nietylko ścian gmachu, lecz także i jego funda- 

mentów . 

|| Te przyszłe ewentualności są tem bardziej 

| smamienne, że analogiczne tendencje, a raczej 

jedną wspólną tendencję, można zauważyć w 

tonie wszystkich stronnictw wchodzących w 

skład obecnej większości parlamentarnej. Tym 

wspólnym, 

lewicowej opinji francuskiej i jej niechęć do 

opozycyjnym rysem jest sprzeciw 

| mlegania dyrektywom Kominternu, Tego rodza- 

ju reakcja zaznaczyła się nietylko wśród rady- 

| kalėw, lecz takže w „unji socjalistycznej į repw 

| blikaūskiej“, w grupie socjalistycznej S. F. I. O. 

Międzynarodówki Robotni- 

,.czej), a nawet wśród elementów stojących na 
| 
4 gruncie rewolucyjnego marksizmu. 

    

     

(Sekcja Francuska 
  

  

Jeśli chodzi o radykałów to tendencje prze- 

«iwne współpracy z komunistami istniały już 

jem „wśród człoków prawego skrzydła tej 

partii Zbližona do Herriota „Ere Nouvelle“ 

| raz dawała wyraz swym obawom co do wejścia 

  

nie 

    

     
partji radykalnej w skład „frontu ludowego". 

Przeciw temu wypowiadało się również wiele 

ybitnych osobistości radykalnych. Wystarczy 

wymienić nazwiska b. min. Lameureux, b min. 

„Marchandeau, mera Havru dep. Meyera, b. se- 

! іц-еіагга gen. partji    
   

Milhauda oraz prawie wszy 

„ stkich senatorów „lewicy demokratycznej i ra- 

| dykainej" Lewe skrzydło partji, czyłi Ю zw. 

| „miodcturcy“, wzrosło jednak w ciągu ostat- 

R 2 lat tak bardzo na siłach, że „prawi ra- 

k ykali, chcąc utrzymać jedność partji, zmuszeni 

byli poddać się ogólnemu prądowi. 

  

      

     

  

   

   

    

W czasie 

Tak zwany mamin synek przejdzie zapewne 

jeż do historji, a przynajmniej najwyższy już 

czas, żeby przeszedł, czas zerwać z przestarza 

ym systemem wychowywania dzieci w przesad 

ej troskliwości o całość ich odwrotnej strony 

edalu i pieszczotach rodzicielskich: Z młode- 

‚ zazwyczaj pełnego energji życia chłopca ro 
| biono pannę, której niewolno bosą nogą stąpić 

na podłogę, która w domu ma wszystko przygo 
łowane a rano na dzieńdobry mamusia albo 

   

      

Szkiem i bułeczki z masłem. 

Dzieci: wychowane w takiej atmosferze były 

wyczaj najnieszczęśliwszemi istotami pod 

łońcem, bo. niech się tylko uśmiech losu od- 

| wróci od rodziców, miech chłopak stanie twa- 

Į rzą w twarz z prawdziwem życiem — gotowy 

Gramat. 

| Wychowanie fizyczne stara się właśnie stwo 

zyć nowy typ mężczyzny — nowy typ obywa 

ela, który od młodych swoich lat przyzwyczaja 

kalmych, znajduje się prawie 30 takich, którzy 

wybór swój zawdzięczają głosom stronnictw 

prawicowo-cantrowych. Ta grupa zachowawcza 

zajmuje wprawdzie narazie zupełnie lojalne sta 

nowisko wobec rządu, ale niemniej jednak ak- 

centuje ona pewne różnice pog'ądów, jakie ist- 

nieją między radykałami a socjalistami w niek- 

tórych kwestjach związanych z polityką gospo- 

darezą i finansową rządu. 

W «ciągu ostatnich dni skupiła się ponadto 

wokół dziennika „La Republique* grupa ludzi 

ostro odgraniczających się od współpracy z ko- 

munizmem i lo nie z powodów natury społecz- 

nej, lecz czysto państwowo-narodowych. „La 

Republique*, podebnie jak j ludzie skupieni wo ° 

kół niezałeźżnego komumisty. Doriota, nie chcą, 

by francuskie życie polityczne uległo wpływom 

z zewnątrz i dlatego występują oni przeciw 

działalności komunistów, jako ekspozytury Kom 

iutermu. : 

Przeciwsowieckie tendencje istnieją jednak 

nietyłko w partji radykalmej Niedawno, debata 

nad zajściami w Marsytji ujawniła w Izbie, iż 

lego rodzaju 

partji socjalistycznej S. F. I. O 

nastawienia istnieją również w 

Wystąpienie 

dep Vidala przeciw oddziaływaniu Sowietów 

ma wewnętrzną politykę francuską jest dowo- 

dem, że takie tendencje mogą sobie w pewnych 

momentach utoroewać drogę nawet w tej partji, 

w której dyscyplina partyjna nie pozwala na 

ich publiczne akcentowanie 

Jeśli chodzi o partję komunistyczną — to 

od czasu kongresu w Tours w r. 1924, L. j od 

momentu secesji komunistów z partji socjalisty 

cznej S. F 1. O. istniały tam stale tendencje do 

uniezależnienia się od Kominternu, Doprowa- 

dzało to do szeregu indywidualnych wystąpień 

i wyraziło się nawet w utworzeniu niezależnej 

partji stojącej na grumcie rewohucyjnego mark- 

sizmu, „partji jedności proletarjackiej", czyli 

t zw popularnie „pupistėw“. Parija ta liczyła 

w poprzedniej lzbie więcej członków niź grupa 

komunistyczna. Sukcesy komunistów w. czasie 

ostatnich wyborów pozbawiły tę partję więk- 

szego wpływu na masy "obotnicze. Niemniej je- 

dnak akcja dep. „Doriota świadczy o tem, że 

ruch ten może znałeźć punkt zaczepienia w ma- 

sach. "Dlatego też: utworzenie przez Doriota 

„franeuskiej partji ludowej" może stać się pum 

ktem wyjścia do konsolidacji elementów lewico- 

wych stojących na gruncie uniezałeźnienia się 

od Moskwy. 'Ta opozycja, radykałna pod wzglę 

dem społecznym, ale narodłowo-francuska, jeśli 

chodzi 

może wynwać z szeregów ortodoksyjnego mark 

sizmu szereg zdolnych jednostek. Może ona na 

wet zapuścić głębsze korzenie wśród mas, o 'le 

ewolucja Doriota na prawo nie pójdzie w zbyt 

szybkiem tempie W przeciwnym razie kompro 

o przeciwstawienie się Kominternowi, 

mitująca życzliwość, jaką prasa prawicowa ota- 

Jan Kiepura na audjencji u gen. Rydza Śmigłego 

  
Generslny Inspektor Sił Zbrojnych przyjął w dniu 9.VII b. 

Na zdjęciu — gen. Rydz-Śmigły i Jan 
r. na audjencji 
Kiepura. 

Jana Kiepurę. 

Z walk w Palestynie 

  
Nieustanne walki w Palestynie zmuszają policję i wojsko do surow'ych 
przedstawia ulicę w. Jaffie, prowadzącą do Tel-. Awiwu zamkniętą w 

* adrutami=kolczastemi i kordónem wojska. Na„pierwsżym planie ambulans żydowskiego poge- 
towia ratunkowego. 

zarządzeń Zdjęcie 
obawie przed rozruchami 
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cza poczynania tej nowej partji, może ją zdys- 

kredytować w oczach mas. 

Reakcja przeciw polityce komunistów, jako 

ekspozytury Komimternu, można więc zauważyć 

w łonie wszystkich ugrupowań wchodzących w 

skład „frontu ludowego”. Komuniści jednak 

czynią obecnie wszystko, aby nie dopuścić do 

zaakcentowania się tych tendencyj Szczególnie 

starają się o to w stosunku do partji radykalnej 

która — jeżeli chodzi o politykę zagraniczną 

— bliższa jest komunistom, niż socjalistom. 

Najbliższa przyszłość okaże, czy te antykomu- 

wistyczne reakcje istotne znaczenie 

ludo- 

wego', t. zn czy nie wytworzą one pewnych tru 

posiadają 

polityczne dla samych podstaw „frontu 

dności dla rządu. Narazie wydaje się to mało 

prawcopodobne. Eweniualności tej nie należy 

jednak również uważać zą absolutnie niemo- 
żliwą. J BRZĘKOWSKI. 
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się nietylko pracować, ale 

nych hudzi 

Życie obozowe jest nieraz twardą. szkołą. 
Przez to jednak, że ponosi się tam trud własne 
o wysiłku i że robi się to wszystko, co robią 

koledzy, a co każe komendant obozu, odbiera 
się dużo moralnego zadowolenia. 

i oceniać pracę in- 

Te pieśni, które dochodzą z obozów nie są 
wynikiem rozkazów, nie jest to śmiech przez 
łzy, to jest prawdziwa radość życia. 

Trzeba być w obozie, żeby przekonać się na 
ocznie © wychowawczych 

bienia wojskowego 

walorach przysposo 

Korzystając z uprzejmości: płk. I  Bobrows 
kiego — kierownika Okręgowego, Urzędu W. F. 
i P. w przy O. K. III, jadę połskim Fiatem z 
Grodna do obozu junaków PW. nad Niemmem. 
do Grandzicz. 

Gramdzicze, to prześliczna miejscowość, po 
łożoma nad wodą, wśród lasów. dębowych. 

U wejścia do obozu stoi młody wartownik 
Prezentuje broń. Ani mrugnie nawet. Z twarzy 
bije radość. Opalony — jak murzyn Chłopak 
patrzy prosto w oczy, jest widać prawy i szcze 

ry Jedziemy dalej. W samym środiku stoi wy- 

soki maszł. Jest to sosna masztowa — każdy 

okręt żagiowy pozazdrościć mógłby obozowi tak 

pięknego okazu Na wierzchołku trzepoce fla- 

ga. Jest na rano wciągana na maszt, a wieczo 

rem przy zbiórce i odprawie — spuszczana. 

W lesie rozbito namioty. Trudmo policzyć. 

chodzimy wąskiemi uliczkami wśród drzew į 
płócien namiotu. 

Miasto — 

wieś 

jest to istne miasto 

uroczyście. 

to może zbył 

Powiedzmy ale aż z pod 

Berlina, wieś olimpijska. 

Może z niejednego mieszkańca nadnienieńs 

kiej wsi namiotów gramdzickich wyrośnie przy 

szły cltimpijczyk — który będzie 

talentów sportowych i rekordów, wzorowym © 

bywatelem, bo taki właśnie jest cel organizowa 

nia obozów. 

obok swych 

nie 

doceniame, Mówi się o wychowaniu fizycznem, 

Przysposobienie wojskowe w Polsce jest 

sporcie i glimpjadzie, a zapomina z niewytłuma 

czonych względów o najważniejszem, o przy- 

gotowaniu: przyszłych obrońców, którzy 

rekrułować się z dzisiejzych junaków przyspo- 

powinni 

sobienia wojskowego 

Jest karność, porządek. 

mość odpowiedzialności. 

czystość i świado 

Leżą długie rzędy ułożonych w kostkę ko- 
ców. Stoją na baczność puste buty, pantofle, a 
nad: łóżkiem wisi obrazek Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej. 

Jestem w obozie w czasie ćwiczeń. W 

nach pracy 

godzi 

sedni uczą się pływać w usławio 

nych na Niemnie basenach, drudzy grają w pił 

kę kośzykową, a tuż zaraz obok ch.opcy rzuca 
ją granałtem, inni na boisku przeprowadzają tek 

cję „gimnastyki. 

Robota pali się. 

Wszystko idzie jak z płatka. 

Ale oto płk 

front, 

Tym razem idziemy bez broni. 

Strzelają. Pada strzał za 

nas 

jak za dawnych lat. 

prowadzi Bobrowski pa 

strzałem. 

W okopach leżą oblani potem ehłopcy 
kują się gałęziami, 

Mae 

paprocią, pełzają po trawie 
i celują. 

Nieprzyjaciel się ЫМ а. 

Jesteśmy na samej linji, W ogniu wsiki. 

Gra karabin maszymowy 

gnet 

Pada komenda: ba 
na broń! 

Zaraz będzie moment decydujący. 

Śmierć, albo życie; 

Biali i czerwomi. )



„KURJER“ z dn. 11-g0 lipea 1936 r. 

Szczegėly zamordowania 
v.-dyrektora Z.U.S. Ś.p. Gosiewskiego 

Podawaliśmy już wiadomość o zamordowa- 
niu przed gmachem Zakładu Ubezpieczeń Sp»- 
łecznych w Warszawie, przy ul. Czerniakow- 
skiej zastępcy nacz. dyrektora tego Zakładu, 
„Wiktora Gosiewskiego, 

Po przeprowadzeniu ciężko chorego do In- 
stytutu Chirurgji Urazowej, lekarze mieli na- 
dzieję uratowania chorego, ponieważ udała się 
operacja najcięższej rany, znajdującej się z le- 
„wej strony głowy w okolicy kości skroniowej. 
Udało się usunąć kulę z czaszki, oraz wyjąć 
cztery kawałki kości, które wywierały groźny 
ucisk na mózg. Pozatem lekarze zapobiegli dal- 
szemu krwawieniu przeciętej kulą tętnicy. Pa 
dwóch transfuzjach krwi, stan chorego popra- 
wił się znacznie. Wobec poprawy stanu cho- 
rego © 11-е} w nocy przystępiono do drugiej 
operacji, w czasie której nastąpiła agonja i 
zgon. 

' Zdaniem lekarzy Śmierć nastąpiła spowodu 

silnego upływu krwi, która sączyła się z ran 

klatki piersiowej, przedramienia i głowy. Po- 
gotowie ratunkowe przybyło stosunkowe późno 
4 w ciągu tego czasu ranny Stracił tak wiele 
krwi, że nawet transfuzja nie mogła go ura- 
tować. 

Zmarły osierocii żonę i dwoje dzieci: 19- 
letniego syna Jerzego, studenta uniwersytetu 
i 15-letnią Halinę, uczenicę. Rodzina zabitego 
bawiła obecnie na wywczasach w jednej z miej 
scowości nadmorskich. Natychmiast wysłano do 
niej depeszę o zbrodni, jednakże przed zgonem 

.ś. p. Gosiewskiego nikt u rodziny nie zdołał 
„przybyć do Warszawy. ‚ 

Dyr. Gosiewski mial 16 lipca wyjechač wpaz 
„z inż. Wachowskim do Londynu celem zapozna 
nia się z angielskiemi urządzeniami szpital- 

nemi, 

Na miejscu zbrodni znalazła policja siedem 
wystrzelonych łusek. Szofer, będący naocznym 
świadkiem zbrodni opowiada, że dwa pierwsze 

strzały padły w chwili, gdy dyr. Gosiewski znaj 
dował się tuż koło auta. Ranny odwrócił sie 
i zrobił ruch, jakgdyby chciał uciekać po scho- 
„dach do gmachu, wówczas padł trzeci strzał - 

i zranił Gosiewskiego w głowę. 

Gosiewski padł, a zabójca skierował luię 
slo leżącego i strzelał w dalszym ciągu, aż wy- 

strzelił cały magazynek. W chwili, gdy posterun 
«kowy i wywiadowea podbiegli do zabójcy i 
chwycili go za ręce, Szymicz na chwiłę jakby 
omdlał, Przeprowadzono go słaniającego się do 

poczekalni gmachu i podano szklankę wody. 
Potem już Szymicz zachował się spokojnie i 

nie tracił zimnej krwi. 

Już w kilka minut po zbrodni na miejscu 
strasznego wypadku przyjechał z urzędu Śled- 
czego zastępca naczelnika, komisarz Leon Przy- 

goda, Po krótkiem ustaleniu szczegółów na 
miejscu, przewieziono zabójcę do urzędu śled 
czego. 

Szymicz składał już zeznania przed Sędzią 
śledczym. Zabójca pracował w Uhbezpieczalni 
Społecznej w Sosnowcu a zredukowano go z 
dniem i stycznia b. r. Od tego czasu przyjeż- 
dżał on kilkakrotne do Warszawy z zamiarem 
pozbawienia życia dyr. Gosiewskiego, eo mu 

„się wreszcie udałe. Szymiez nie był detąd ka- 
"rany ani rejestrowany w rejestrach  policyj- 
nych. 

Zabójca przebywa w dalszym ciągu w celi 
urzędu śledczego, do więzienia Mokotowskiego 

będzie przewieziony w przyszłym tygodniu. Szy 
micz główną przyczynę utraty pracy widział 
w ustosunkowaniu się do niego dyr. Gosiew- 
skiego. 

W czasie strzałów wpobliżu miejsca zbrodni 
zemdlala Zz przestrachu przechodząca kobieta. 

Jeden z lekarzy z trudem doprowadził ją do 
przytomności. 

* 

„ Każda śmierć skrytobójcza jest tragiczna. 
Smierć, zaś człowieka, który życie całe poświę- 

Ćwiczenia są skończone. Kpt Mazurkiewicz 
i inni oficerowie analizują przebieg „walki*. 

Po pracy, po ciężkiej pracy czeka zasłużony 
odpoczynek i posiłek. 

Przy stołach wszyscy razem jemy żołniers 

ką kaszę, zaskwarzoną słoniną Jest smaczna zu 

pa, mięso i coś tam na słodkie. 

„Syta dusza, a jak „dusza“ syta, to i hu 

mor dobry. 

W Grandziczach jest pięknie. Przed każdym 

namiotem młodzież wystylizowała piękne deka 

racje Są to odznaki pułkowe ułożone na pias 

km, a urozmaicone zielenią i szyszkami. 

Takie piaskowo-szyszkowe torty wyglądają 

estetycznie. Młodzież poznaje historję pułków, 

uczy się dziejów narodu. 

Jest tu 400 chłopców, a przedtem było też 

koło pół tysiąca Jak wyjdą ci, to przyjdą inni 

i tak przez całe lato. 

Zwiedzam wszystkie urządzenia obozu łącz- 
nic ze sklepikiem. Jest tylko woda sodowa. 

Wódki, a nawet piwa nie można dostać 

Brawo! 

Komu w drogę — temu czas. Rzeczywić 

cie, mtsimy już opuścić miły obóz. 

O k'lka kilometrów, @ drugiej już strony 

cił dla dobra współobywateli, dla idei huma- 
nitarnej, a padł ofiarą bezmyślnego, atawistycz - 
nego czynu nienawiści — stanowi akt tragedji 
społecznej. 

Taką tragedję przeżywamy w związku ze 
śmiercią š. p. dr. Wiktora Gosiewskiego zastęp- 
cy dyrektora naczelnego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie z rąk skrytobójcy. 

Ś. p. Wiktor Gosiewski urodził sę w 1889 r. 
w pow. rzypińskim ziemi płockiej. Po ukończe- 
niu Wydziału Lekarskiege w Krakowie, gdzie 
brał udział w ruchu niepodległościowym, wstą- 
pił do legjonów w 1914 r. Mimo to, że był leka 
rzem, cały czas walczył w szeregach, uzyskując 
stopień oficerski. Z wojska wystąpił dopiero 
po ostatecznem ustaleniu niepodległości — po 
wojnie z bolszewikami. Pracę społeczną Zmar- 
ły rozpoczął na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. 
W 1930 r. został wybrany posłem na Sejm, 
kontynuując pracę w Ubezpieczalniach Społecz 
nych. Był jednym z współtwórców ustawy ubez- 
pieczeniowej. Po zakończeniu kadencji sejmo- ' 
wej został dyrektorem Ubezpieczalni Społecznej 
w Sosnowcu, będąc w ten sposób jednym z pio- 

. czelnego Dyrektora Zakładu 

mierów pracy organizacyjnej nad wprowadze- 
niem nowej ustawy w życie. Następnie ś. p. dr. 
Gosiewski wszedł do Senatu, jednak zrzekł się 
objęcia mandatu senatora po objęciu stanowi- 
ska zastępcy naczelnego dyrektora Zakładu U- 
bezpieczeń Społecznych, które piastował z po- 
święceniem aż do ostatniego tchnienia. 

Jako żołnierz rozpoczął swoją służbę dla 
Ojczyzny, jako wierny jej żołnierz zgjnął na 
posterunku. 

Nabożeństwo żałobne 
W dniu 11 bm. o godzinie 9 odbę- 

dzie się w Wilnie w kościele św. Teresy 
nabeżeństwo żaiobne za spokój duszy Ś. 
p. d-ra Wiłktora Gosiewskiego, z-cy Na- 

Ubezpie- 
czeń w Warszawie. 

Nabożeństwo adbędzie się staraniem 
Dyrekcji Ubezpieczani Społecznej w 

„ Wilnie. 

Kpt. Burzyński wylądował w Westfalji 

  
W dn. 5.VII kpt, Burzyński w towarzystwie 'por. Wysockiego oraz Holendrów de Lan i Za- 

nastrą wystartował do lotu na balonie „Toruń*. w zawodach bałonowych w Hilversum (Holan- 

dja). Kpi. Burzyński wylądował szczęśliwie w Porta Westfalica. Na zdjęciu od lewej: L. A. 

de Lang, Burzyński, K. Zanestra, niem. porucznik lotnik, por. Wysocki. 

  

SA MARGINESIĘ | 

Waga pod rozwagą 
"Turyści wiedzą dobrze, że przestrzeń w re- 

lacji „tubylcow“ jest rozciągliwa. : 

Jeśli zapytać naprzykład: „gdzie strumyk?“ 

—wieśniak wyciąga rękę dobrotliwie i powia* 

da: „A wot tut zaraz”. To teoretycznie, prakty= 

ka bowiem prowadzi przez kilka godzin po gó- 

rach i dołach. : 

Jeżeli turyście nie chciało się pić, nie warta 

było chodzić wogóle, jeśli natomiast był sprag- 

niony — zachodzi obawa czy dojdzie, czy ge 

raczej szlag trafi. : 

To samo mniej więcej u fryzjera. Elegancki 

młodzieniec mówi zawsze „„momencik*, choć 

powszechnie wiadomo, że wieczna ondulacja 

trwa cztery godziny. ni? 

Wiedząc skądinąd, że-„cyrkla, miary i wagi 

mależy użyć do martwych brył' — słusznie spe 

dziewamy się we wszystkiem ścisłości. 

Tymczasem... 

Oto jak zauważa warszawska ajencja „E 

cho“ ' : 

„Dziwnym trafem istnieje i panoszy się w 

przemyśle restauracyjno-kawiarnianym miara 

swana SZKLANKĄ. Sekundują jej BUTELKA 

i PORCJA. Wszystkie te trzy określenia nie są 

miestety znane Urzędowi Miar i Wag. A szkoda. 

Czyż jest do pomyślenia określenie: duże kilo, 

$rednie kilo, lub małe kilo? Poto właśnie jest 

kilogram, żeby był zawsze i wszędzie įedna- 

kowy. O szklance tego powiedzieć nie można. 

Wielkością szklanki można mierzyć uczciwość 

właściciela lokalu. : 
Szklanka mleka dla turysty, to przedmiot 

pierwszej potrzeby. Dla restauratora — to šro- 

dek legalnego wyzysku. Bo nawet tam, gdzie 

cennik potraw i napoi jest kontrolowany szkłan 

ka jest zawsze tylko szkianką. Są wprawdzie 
nieliczne wyjątki, gdzie zaistniała widocznie pa 

ląca potrzeba bliższego określenia tej miary i 

gdzie jak np. na jednym z dworców kolejowych, 

w cenniku zestauracyjnym przy pozycji „szkłam 

ka mleka“ widnieje skromny, a jakże potrzebny 

Aopisek (1/4litra). Ale i to nie wiele pomaga | 

bez zarządzeń specjalnych i kar. Te ćwierć 

litra miewa zaledwie 200 gramów'. 

Ho, ho! Szklanka to jeszcze głupstwo. A ku- 

felki proszę państwa! Nieraz na sam widok. 

giganta imoże zakręcić w czubie, po wypiciu 

jednak (nie spowodu upity, ale odwrotnie) 

człowieka ogarnia chęć uderzenia właściciela 

po czubie tymże „kuflem... 

Okazuje się, że conajmniej połowę „puharu* 

zajmuje wysokie dno. Jeżeli dodamy, że od 

góry wypełnia spore miejsce piana — łatwo 

uzmysłowić sobie, że cała zawartość—to jeden 

łyk... + 

Forsę natomiast irzeba bulić  akuratnie. 

Taki właściciel kramiku sto razy sprawdzi (wła 

śnie odważy), czy pięćdziesięciogroszówka „przę 

,padkiem* nie fałszywa... amik. 

  

WYNIKI RUCHU STACHANOWSKIEGO 
Obraz ruchu stąchanowskiego wciąż jeszcze nie 
jest jasny w Świadomości ogółu. 

Byłem, o ile się nie mylę, swego czasu bo- 

dajże pierwszym autorem, który na łamach pra- 
sy polskiej, poruszył to zagadnienie. Powiedzia- 
łem o tem to, co 0 tem mojem zdaniem można 
było powiedzieć: nieco spóźniony tayloryzm, 
świadczący o stopniu zacofania przemysłu ro- 
syjskiego w dziedzinie racjonalizacji produkcji. 
Niewątpliwie może przyczynić się do wzrostu 
produkcji, o ile nie poszczególne jednostki, lecz 

  

Grodna jest obóz przysposobienia wojskowego 
xobiet. W obozie tym, w Koszownikach, mieszka 
245 dziewcząt, a między niemi jest p JADWIGA 

PIŁSUDSKA. Wjeżdżamy do obozu w czasie 

obiadu. 

Siedzą grzecznie przy stołach dziewczynki 

Kierowniczka opowiada nam o życiu obozo 
wem, a ja szukam córki Wielkiego Marszałka. 

Jest. 

Siedzi skromnie wśród koleżanek  Rozma- 

wa, jest rozweselona, ale twarzyczka zmęczona 

Po obiedzie wszystkie dziewczynki idą myć 

swe menażki, a potem mają wolny czas. 

Leżą na trawie, czytają książki, opowiadają 

przygody obozowe — słowem zżywają się z so 

bą, jak siostry 

Takich obozów na terenie O. K. II jest kil 

kadziesiąt Koło 3 tysięcy młodzieży spędza la 

to: pod namiotami. 

Są okozy różne, majprzyjemniejsze to 

chyba wodne, nad jeziorami, spędzone w żaglów 

kach. Ale o nich innym razem 

J. NIECIECKI. 

ale 

  

masy potrafią opanować nowe metody pracy. 
Czy potrafią? — Z biegiem czasu napewno. Tak 
nagwałt, w przyspieszonem tempie — raczej 
nie. Bohaterzy pracy nic nie potrafią zrobić, o 
ile szara masa przeciętnych robotników pozo- 
stanie na dawnym poziomie produktywności 
pracy. 

Dyskusja, która odbyła się następnie na ła- 
mach prasy w tej sprawie nie wiele nowych 

„myśli Xodała. Zwrócono poniekąd uwagę na stro 
nę zdrowotną tego wyścigu pracy. Różniły się 
akcenty oceny — od szalonego podziwu dla 
„tempów stachanowskich*, do nie mniej szalo- 

"nego ogólnikowego potępienia. 
Wreszcie przepowiednia: nie uda się, bo im 

przecie nie się nie udaje. Tak te sprawy ujął 
„„Vėlkischer Beobachter“, no i współwyznawcy 

doktrynerskiego antybolszewizmu w innych kra 
jach. : 

Šeisle przepowiednie są zawsze niebezpiecz- 
ne. Wiadomo dlaczego Pythia wypowiadała się 
w sposób wieloznaczny. W ten sposób naj- 
łatwiej być nieomylnym. 

Jak się ta sprawa przedstawia? Dziś pewien 
inżynier niemiecki, który „przez długie lata pra- 
eował w Sowietach* demaskuje na łamach 
„Vėlkiseher Beobnchter“ bluff i fiasko ruchu 
stachanowskiego. Przemysł górniczy i hutniczy 
nie wykonały w ostatnich trymestrze programu 
mimo: stosowania metod stachanowskich. A więc 
— hłuff! Czyżby nie zbyt pochopne podsumo- 
wanie wyników? 

Nie udało się? — Przemysł górniczy nie wy- 
konał w ostatnim trymestrze programu? No 
tak, resztki niewykonane wynoszą... 14 lub na- 
wet 16%/ prognamu, To źle. 

Sowieckie kopalnie węgla pozostają w tyle. 
A przecie właśnie z kopalni Irmino wyszedł 
ten legendarny Stachanow. 

Czy jego metoda osobista nie uadaje się do 
nowego stosowania? 

Może. Raczej jednak przypuszczać należy, 
że zdarzyło się to, co było do przewidzenia — 
masa górników nie poszła za bohaterami pracy, 
nie opanowała nowych metod pracy, Wynika to 

zresztą we sprawozdań prasy sowieckiej. Ne 
i cóż? — Historja się dziś nie kończy. Masy 
jeszcze nie opanowały nowych metod pracy. 
Czy im to się nigdy nie uda? 

Skąd taka pewność? — Zobaczymy. Trochę | 
cierpliwości. Mówiono swego czasu, że chłop 
rosyjski nigdy nie nauczy się obchodzić się z 
traktorem, a jednak wreszcie nauczył się. Zresz 
tą istnieją inne dziedziny pracy, gdzie stwier- 
dzono w Sowietach dość ładne wyniki zastoso- 
wania nowych racjonalnych metod pracy. 
Naprz. stan rzeczy na kolejach sowieckich 
znacznie się poprawił. Ciężki .przemysł w $0- 
wietach w pierwszem półroczu b. r. wykonał 
50,3'/e rocznego programu, czyli produkcja 
ciężkiego przemysłu w porównaniu z rokiem | 
poprzednim wzrosła o 37,4*/e. 

Chodzi nie o to czy Aleksiej Stachanow był 
blufferem lub istotnie dzielnym wynalazcą. Ce | 
do tego — jest to quaestio facti. Niezaprzeczal- 
„nem jest natomiast, że racjonalizacja procesu 

pracy wpływa dodatnio na wydajność  pro- 
dukcji. To nie ulega żadnej wątpliwości, i nie 
bolszewicy to wynaleźli, Sp. 

KNITAS 

Federacja Żydów 
polskich w Kanadzie 
W Toronto odbyła się konferencja Żydów | х 

polskich, na której uchwalono powołać do ży- 

cia Federację Żydów Polskich w Kanadzie. Ce- 

lem Federacji będzie materjalne popieranie Ży- 
dów w Polsce. Z referatów wygłoszonych na 

konferencji, wynika, że ziomkostwa i inne or- 

ganizacje wysyłają rocznie do Polski okole 

15 do 20 tysięcy dolarów (wraz z sumami wy- 

_syłanemi indywidualnie przez pojedyńcze oso- 

"by). Obecnie akcja ta będzie scentralizowana. 

(m). 
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WYBRZEŽE POLSKIE | 
— DO PORTU GDYŃSKIEGO ZAWINĄŁ. 

FRANCUSKI STATEK „COLOMBIE* o pojem- ' 

_ statkiem niedawno zgłoszonej linji okrętowej, 
„utrzymującej regulamą komunikację m. por- 
tami Havre, Southampton, Kopenhaga, Gdynia, 
Leningrad. Na statku „Colombie* znajduje się 
francuska wycieczka turystyczna w liczbie oko- 

podróż do Leningradu. Z okazji przybycia „Со- 
lombie* do Gdyni ambasador francuski w War 
szawie p. Noel podejmował dziś na statku her- 
batką zaproszonych gości. O godz. 19-ej wie- 
czorem statek „Cołombie* wyruszył w dalszą 
podróż do Leningradu. zdań 

— FOKI. Na wodach terytorjalnych pol- 
skich rybacy zauważyli większe stada fok. Po- 
jawienie się fok o tej porze na Bałtyku jest 
zjawiskiem rzadkiem. Zimą natomiast pojawie- 
nie się fok jest zjawiskiem częstem. Stadko fok, 
wypłoszyło nawet na wodach gdańskich kilku 
lotników kąpiących się w morzu. 
i 

3 

i LITWA 
— UCZNIOM NIE WOLNO WYJEŻDŻAĆ 

NA OLIMPJADĘ. Litewskie ministerstwo oświa 
ty odmówiło zezwolenia na wyjazd do Niemiec 
na czas igrzysk olimpijskich grupie uczniów 
kowieńskiego gimnazjum niemieckiego, oświad 
czając, iż „niema powodu do wizyty uczniów 
tych w Niemczech. 

‚ — ZAPAS ZŁOTA W BANKU LITEWSKIM 
w dn. I lipca r. b. wyniósł 58.960 tys. litów, 
zapas zaś walut zagranicznych — 9.930 tys. li. 
tów. W, porównaniu ze stanem w dniu 1 czerw 
ca r. b. zapas złota i walut zagranicznych w 
Banku Litewskim wzrósł o 460 tys. litów. Po- 
krycie obiegu złotem wzrosło z 49,8 do 55,20/.* 

— KATASTROFA AUTOBUSOWA. Wczoraj 
wpobliżu Olita wydarzyła się katastrofa auto- 
busowa. Autobus zjeżdżając ze stromej góry, 
nie mógł zahamować i spadł z 6-metrowej wy- 
sokości do rowu. Z 19 pasażerów 4-ch zostało 
zabitych. 

ŁOTWA 
— WYMIANA HANDLOWA POLSKO-ŁO- 

/. TEWSKA w ciągu pierwszych 4 miesięcy r. b. 
_ przedstawiała się następująco: przywóz z Pol 

„ski 180 tys. łatów wywóz do Polski 185 tys. 
„łatów, saldo 'ujemne dla Polski 5000 łatów. Jak 
widać z tych liczb wymiana handlowa Polsk. 
z Łotwą w tym czasie kształtowała się ujemnie, 
gdy w tym samym czasie r. ub. dała po- 
ważną nadwyżkę na korzyść Polski. 

FINLANDJA 
— FINLANDZKI RZĄD postanowił znieść 

„samkcje przeciwko Włochom z dniem 15 lipca. 

—-000—— 

'. 

Za wschodnią granicą 
— NAJBARDZIEJ UPALNA POGODA, wed- 

„ług Centralnego Instytutu Pogody, panowała w 
_ Moskwie w dn. 5 b. m. Zanotowano tego dnia 
w cieniu 32,4 stopnie. Upałów takich nie no- 

 ,towano w Moskwie od lat 50-ciu. W południo- 
wo-wschodniej części Związku zanotowano w 
cieniu 37 st. Od dwóch dni w Moskwie nastąpiło 
znaczne ochłodzenie. : 

— ZEPSUTE RYBY. W Dni 
jadłodajni kolejowej, jak donosi „Gudok“, za- 
truło się nieświeżą rybą 36 uczestników kursów 
partyjnych. Dochodzenie ustaliło, iż jadłodaj- 
nia ORS'u (organizacja zaopatrywania robotni- 

ków) kolejowego przygotowała obiad z zepsu- 
tych ryb. Warunki sanitarne w jadłodajni są 
okropne. Naczynia na noc pozostawiane są brud 

„ne. Produkty przechowywane są w warunkach 
„antysanitarnych. Brak jest lodowni. Na drugi 
„dzień znaleziono w spiżarce 10 kg. ryb nadgry- 
zionych przez szczury. Z ryb tych kierownik 
„jadłodajni polecił sporządzić obiad. Lekarz ko- 
lejowy pod którego dozorem zmajduje się jadło 
dajnia nigdy do niej nie zagiąda. W. książce 
zażaleń istnieje masa skarg na przygotowanie 
'edzenia z nieodpowiednich produktów. Analo- 
iczna sytuacja pisze „Gudok”, istnieje i w 

innych jadłodajniach kursów kolejowych. 

DI LS i p I На Оакт 

Najczęstsze cierpienia 
Olbrzymie rozpowszechnienie chorób wątro- 

y oraz wszelkich chorób ną tle wadliwej prze 
miany materji tłumaczy się nieracjonalnem od 
żywianiem i nieodpowiednim trybem życia. 

Choroby te powstają przeważnie na skutek 
zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby i niedo 
atecznego wydzielania się żółci, 

, Najczęściej spotykane formy cierpień złej 
pnzemiany materji są to kamienie żółciowe, żół 
jaczka, chroniczne zaparcie oraz artretyzm, reu 
atyzm i otyłość, : 
W tych wszystkich wypadkach znakomite 

ezultaty dają zioła lecznicze „Cholekinaza* H. 
iemojewskiego. 
Pierwotnymi objawami choroby jest złe tra 

wienie, brak apetytu, osłak' nie, a nieraz i bez 
enność Chorych na wątrobę cechuje stałe wy 
zerpanie j apatja duchowa. 

Ziołą lecznicze stosowane są w walce z cho 
ami wątroby przez lekarzy całego świata, a 

jalnie mieszanka „Cholekinaza* H. Niemo- 
wskiego cieszy się wielkim uznaniem ze stro 
| wielu uleczonych. 

  

eprostroju w 

  

i Wieści z Nadbałtyki 

ło 150 pasażerów, którzy udają się w dadszą 

a 
* &3 

| „KURJER* z dn. 11-go lipca 1936 r. 

« ności około 16.000 tonn, który jest pierwszym | 

Trzeba przymać, że tak doniosłem dla kul- 

lury narodowej, dla życia społecznego i przysz 

łości państwa wydarzeniem, jakiem było ogło 

szenie przed 4-ma laty ustawy o nowym ustro 

ju szkomiotwa, nie towarzyszyła zbyt ożywiona 

dyskusją na łamach prasy codziennej. Należało 

by więc wnioskować, že poza środowiskiem na 

„, uczycielskiem i gronami fachowców-pedagogów, 

ogół społeczeństwa narazie zbytnio się reformą 

szkolną nie przejął traklując ją zmacznie bar- 

dziej obojętnie, aniżeli np. kwestję autonomji 

uniwersytetów, której odrazu nadano wyraźne 

zabarwienie polityczne. 

Jest to dla naszych stosunków charakterysty 

czne: oto naogół zagadnienia pedagogiczno-szkol 

ne uważamy za rzeczy nudne, za domenę spec 

jalistów-pedagogów. Prasa codzienna dość nie- 

chętnie umieszcza na ten temat dłuższe wywody, 

LIC EA 
(Artykuł dyskusyjny) 

ponieważ czytelników artykuły tego rodzaju nie 

interesują, chyba, że zawierają — tak niestety 

zbyt często powtarzające się biadolenia nad „ze 

psuciem młodzieży i narzekania na niski po- 

ziom abiturjentów gimnazjalnych, lub — zwła 

szcza gdy chodzi o prasę opozycyjną — wycie 

czki o charaktearze polityeznym. 

I wydaje się, że dopiero dziś, tj. w czwar- 

obli 

czu ostatniego niejako jej etapu, jakim ma być 

liceum, zainteresowanie się ze silrony społeczeń 

tym roku realizacji reformy szkolnej, w 

stwa: sprawą szkolnego znacznie się 

wzmogła 
Oto już za rok niespełna, kiłkanaście tysięcy 

ustroju 

młodzieży ukończy gimnazjum, które w myśl u 

stawy jest pierwszym stopniem nowej 6-letniej 

szikoły średniej, złożonej z 4-letniego gimnazjum 

i 2-letniego liceum. Pierwotny projekt sieci Ii 

Odbudowa Addis Abeby 

  

  

  

'Nowe budynki z drzewa zamiast dotychczasow ych budowanych ze specjalnej blachy, która nie 
° do zniesienia potęgowała gorąco. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
Zgon prezydenta m, Lublina. 

Zmarł w Lublinie prezydent miasta  Jó- 

*zef Piechota, przeżywszy lat 45. Prezydent 

zajmował od 1930 r. stanowisko komisarza rzą- 

dowego m. Lublina, poczem został powołany 

na stanowisko prezydenta miasta. Zmarły był 

odznaczony złotym Krzyżem Zasługi. 

Bohaterska śmierć żołnierza 

'W Toruniu utonął w Wiśle kanonier Broni- 

sław Brummer z 1 dywizji pomiarów artylerii, 

który rzucił się na ratunek tonącej kobiety. 

zdołał ją wyciągnąć z rzeki i oddać nadpły- 

wającej łodzi, lecz sam nagle osłabł i utonął, 

Biskup marjawieki Kowalski rozpoczął 
odsiadywanie dwuletniej kary. 

Onegdaj z polecenia ministra sprawiedliwo- 

ści został wykonany wyrok w sprawie biskupa 

uarjawickiego Jana Marji Michała Kowalskie- 

go, skazanego wyrokiem łącznym 27 czerwca 

1932 roku na 2 lata więzienia za czyny nie- 

rządne i znieważenie Kościoła Katolickiego. Ko 

"wulski został osadzony w więzieniu w Rawiczu. 
® 

' Zawieszenie burmistrza Augustowa. 
Władze administracyjne zawiesiły w czynno- 

ściach służbowych burmistrza p. Miller-Cieśli- 
kowskiego. Funkcje burmistrza pełni zastępczo 
p. Piaskowski, 

Nadużycia w urzędzie pocztowym 
w Warszawie, 

Jak donosi prasa warszawska, władze wpa- 
„dy na trop wielkich nadużyć w urzędzie pocz- 
towym Warszawa Nadużycia polegały na fał- 
szowaniu przekazów pieniężnych z Francji. 

W związku z aferą, szczegóły której trzy- 
mane są w tajemniey, aresztowano 4 urzędni 
ków. 

Obłożono aresztem konto. bankowe jednego 
. z zamieszanych w aferę urzędników, na którem 
było 30.000 zł. “ 

"Znowu śmierteiny wypadek w Tatrach. 

9 b. m. © godz. 15-ej wyruszyła do Małej 
ŁąkT drużyna tatrzańskiego ochotniczego pogo- 

tówia ratunkowego, by interwenjować w trze- 
cim już w tym sezonie śmiertelnym wypadku 
w górach. Narazie brak bliższych szczegółów 
co do miejsea i okoliczności tragicznego wy- 
padku. Wiadomo tylko, że ofiarą padł Ś. p. Bo- 
gumił Lachoeki, zawiadowca warsztatów kole- 
jowych w Pruszkowie, który w dniu 8 b. m. 
udał się wraz z córeczką naprzód na Kasprowy 
Wierch kolejką linową, z Kasprowego zaś na 
Czerwone Wierchy. Wypadek nastąpił najpraw 
dopodobniej przy schodzeniu z Czerwonych 
Wierchów. O katastrofie dała znać córeczka 
Ś. p. Lachockiego, która spędziła przy ojcu całą 
noc w górach i dopiero rano zeszła w dół, by 
zawiadomić o wypadku i wezwać pomocy. 

Morderca skazany na śmierć. 

9 b. m. w sądzie okręgowym w Ostrowie 
po 2-dniowej rozprawie zapadł wyrok w głośnej 
sprawie mordercy Gapichów w Krotoszynie i 
Malinowskiej w Pleszewie. Głównego oskarżo- 
nego, Marjana iBałkowskiego z Poznania, sąd u 
znał winnym zbrodni zabójstwa małżonków Elż 
biety i Bolesława Gapichów i skazał go na karę 
śmierci oraz utratę praw obywatelskich na zaw 
„sze. Oskarżonego Karolczaka z Krotoszyna za 

pomoc w morderstwie sąd skazał na 10 lat wię- 
zienia. Osk. Weintraubównę wobec jej niepeł- 
noletniości skazano na zakład poprawczy z za- 
„wieszeniem na 3 lata. Osk. Rappaporta dla bra 
ku. dowodów uniewinniono. 

Bezpłatna zmiana nazwisk 
hańbiących i ośmieszających 

Rok bież. zaznaczył się wzrostem podań o 
zmianę nazwisk hańciących i ośmieszających 

Większość osób ubiegających się o zmianę naz- 
wiska stanowią drobni rolnicy, ludzie naogół 

nie zamożni, znajdujący sę w trudnych warun- 
kach materjalnych. 

Jednym z najczęściej spotykanych motywów 
zmiany nazwiska jest obawa przed narażeniem 
dzieci na pośmiewisko w szkołe. Z tej przyczy 
my większość podań składają ojcowie dzieci w 
więku szkolnym. 

Procedura zmiamy nazwisk hańbiących i oś 
mieszających jest. bardzo uproszczona a władze 
docenają znaczenie tej kwestji zwalniają naju- 
boższe osoby od opłat stempl. i kosztów og- 
łoszeń, przeprowadzając zmianę nazwisk bezp 
latnie, 

CH 
ccalnej przewidywał bardzo niewielką (50—100) 
ilość liceów 'ogólnokształcących, do 

przejść miała z gimnazjów młodzież 

których 

wybiitmie 
zdolna, jako do zakładów przygotowujących do 
studjów uniwersyteckich. Reszta, czyli ollbrzy- 
mia większość — po ukończeniu gimnazjum o- 
trzymywałaby wykształcenie specjalne w _3-let- 
nich liceach zawodowych, gdzie, obok elemen 
tów wykształcenia ogólnego. otrzymywałaby przy 
gotowanie do określonego fachu. Ukończenie li 
ceum zawodowego nie zamykałoby zdolniejszym 

drogi do zakładów typu umiwersyteckiego. 

Liceum — zwłaszcza liceum ogólnokształcą - 
ce — z wydziałami humanistycznym, klasycz 
nym i matematyczno-przyrodniczym, byłoby w 
myśl autorów ustawy zakładem integralnie zwią 
zanym z gimnazjum w jedną sześcioletnią szko 
łę średnią, stanowiąc jedynie drugi etap selek 
cyjny dla młodzieży w wieku lat 16—17, kiedy 
krystalizują się już i przybierają bardziej okre 
ślony kierunek upodobania ; zdolności i kiedy 
— dzięki temu — łatwiejszy jest i mniej nara 
żający na pomyłki wybór rodzaju studjów. lub 

zawodu 

I chociaż ustawa przewiduje możnoć tworze 
nia liceów niezależnie od gimnazjów, jako szkół 

odrębnych, to jednak ze względu na koniecz- 
ność ciągłości pracy i wpływów wychojwaw- 

czych, pod któremi młodzież winna się znajdo 

wać bez przerwy w ciągu całego okresu dła niej 

dla wychowania 
najważniejszego, jakim są lata od 12 — 18, po 

żądanem jest nierozrywanie szkoły średniej i 

pozostawienie gimnazjum i liceum jako jednego 

zakładu, pod jednem kierownictwem i 

najniebczpieczniejszego, a 

wispól 

nym dachem. 

Z tem związane jest zagadnienie sieci liceów, 

a więc ich rozmieszczenia i ilości. Ale oprócz 

momentów natury wychowawczej wchodzą tutaj 

również w grę względy natury. społecznej i gos- 

podarczej. 

Już obecnie daję się zauważyć zmniejszają 
cy wciąż udział dzieci włościan w gimnazjach 

i wyższych zakładach. Niedostateczna ilość szkół 

powszechnych lepiej zorganizowanych, dających 
możność przejścia do gimnazjum w połączeniu 

ze szczupłą iłością liceów, pozkawi naszą inte 

ligencję dopływu świeżych, zdrowych sił ze wsi, 

zawierających niespożyte i niewyzyskane skar 

by duchowe Może się to fatalnie odbić na przy 

szłości kullury narodu. Warstwy urzędnicze i 

wogóle mieszkańcy prowincji oddaleni od więk 

szych centrów kulturalnych, pozbawieni będą 

możliwości kształcenia dzieci w odległem mieś- 

cie, a tworzeniu wystarczającej ilości stypend 

jów stać będą na przeszkodzie przez 

czas dłuższy waruniki finansowe. Trzeba także 

jeszcze 

mieć na uwadze, żę obecne 4-klasowe gimnaz 

jum ogólnokształcące, zarówno ze względu na 

program nauczania, jak i na wiek młodzieży, 

jest — jeśli nie liczyć obowiązkowej szkoły po- 

wszechnej — dopiero pierwszym etapem stud- 

jów, który fakltycznie nie daje dostatecznego. 

przygotowania dg pracy samodzielnej w zawo- 

dzie, a nawet — do życia. A tymczasem szkół 

innego typu, w których młodzież po skończeniu 

gimnazjum mogłaby uzupełniać wykształcenie 

ogólne, bądź fachowe, by móc słanąć przy ja- 

kimkolwiek warsztacie pracy — jest jeszcze bar 

dzo niewiele. Trudno się też dziwić, że zasępiają 

się czoła rodziców, że z niepokojem myśli o ro 

ku przyszłym sama młodzież: dokąd mają się 

udać te zastępy 16-letnich abiturjentów ze swe 

mi świadectwami ukończenia gimnazjum, jeżeli 

liceum ma być szkołą dla garstki wybrańców lo 

su, obdarzónych wyjątkowemi zdolnościami a 

może też i środkami materjalnemi! A niezapomi 

najmy, że i ta nasza stara, pełnowantościowa 

matura gimnazjalna jest mocno w opinji publi 

cznej zdeprecjonowana; czyż nie słyszymy o wy 

maganiu matury dla otrzymania posady eksped- 

jentki w większym sklepie? Jaki walor w 0- 

czach kierowniików rozmaitych instytucyj gospo- 

p. 

dzie posiadało świiadectwo niowego gimnazjum? 

darczych, handłowych, finansowych i t bę 

Nie więc dziwnego, że kwestja liceów, ich 

ilości i rozmieszczenia staje się niezwykle życio- 

aktualną i ogół, zwłaszcza wą, niepokojącą 

mieszkańców prowincji (małych miasteczek i 

'wsi) oraz młodzieży w szkołach prywatnych. 

To też wiele argumentów przemawia za tem 

ażeby każde ogólnokształcące gimnazjum państ 

wowe oraz z pośród prywatnych każde, które 

dorównywa poziomem naukowo-wychowawczym 

państwowemu, posiadało liceum, połączone z gim 

nazjum w jeden zakład. Z tem, oczywiście, zwią 

zane jest zagadnienie programu i metod nau 

czania, które wymaga już osobnego omówienia. 

W. M.
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POLSKA 
,  — WZROST OBROTÓW TOWAROWYCH 
PORTU GDYŃSKEGO w pierwszem półroczu 
b. r. ogólne obroty towarowe portu gdyńskiego 

(łącznie ze śródlądowym) wyniosły 5.676,8 tys. 

t. wobec 3.565,0 tys. tt w tym samym okr,g'e 

czasu roku ubiegiego, wykazując tem sameni 

wzrost 6 3,1%/0 
Obroty zamorskie wzrosły o 3,4%/0 z 3.489,5 

tys. tt w pierwszem półroczu r. ub. do 3,609,1 

„tys. 1. Przewóz zamorski w okresie sprawo- 

„zdawczym (od stycznia do czerwca włącznie 

„r. b.) wyniósł 549,4 tys. t. wobec 559,8 tys. t. 

,w pierwszem półroczu r. ub., wykazując spadek 

„o 1,8%/0. Natomiast wywóz zamorski wzrósł o 

‚ 4,4% (8,059,7 1уз. t. w pierwszem półroczu r. b. 
„wobec 2,929,7 tys. t. w-r. ub. 

Obroty przybrzeżne łącznie z w. m. Gdań- 

skiem w pierwszem półroczu r. b. wyniosły 
23,7 tys. t. wobec 13,1 tys. tt w tym samym 
czasie r. ub. 

Obroty z wnętrzem kraju drogą wodną w 

okresie sprawozdawczym wyniosły 44,0 tys. t. 

wobec 62,4 tys. t. w tym» samym czasie r. ub. 

FRANCJA  - 
; — ZAPOWIEDŹ PODWYŻKI CEN WYRO- 

BÓW METALURGICZNYCH WE FRANCJI. 

„L'Information' zapowiada, że dnia 1 sierpnia 

„r. b. należy się spodziewać podwyżki cen pro-' 

duktów przemysłu metalurgicznego. Ostateczne 
decyzje co do rozmiarów podwyżki jeszcze nie 

Hit 
zapadły. OCR 

— PONOWNA OBNIŻKA STOPY DYSKON- 
'TOWEJ PRZEZ BANK FRANCJI. Po raz trzeci 

j w stosunkowo krótkim okresie czasu Bank Fran 

„cji obniżył stopę procentową. Obniżka ta, postą- 

„nowiona w dn. 9 b. m. wynosi 1%, wobec 

czego stopa dyskontowa będzie wynosiła odtąd 

„30/0 (dotychczas 4/0), stopa pożyczek pod za- 

staw papierów wartościowych — 4% (5/0), wre 

szcie stopa zaliczek 30-dniowych pod zastaw 

papierów państwowych o terminie płatności, 

nieprzekraczającym 2 lat — 30/0 (dotychczas 

4/0). 
od 

- _ NIEMCY 
— SPADEK BEZROBOCIA. W czerwcu zano 

towano w Niemczech spadek bezrobocia o 176 

tys. osób do 1.415 tys, osób. 

°° AMERYKA 
— SYTUACJA GOSPODARCZA ST. ZJED- 

NOCZONYCH wykazuje ostatnio poważną po- 

prawę, tak, że nawet normalne letnie osłabie- 

nie sezonowe prawie wcale nie występuje. 

Wyniki pracy - przedsiębiorstw przemysło- 

wych były w drugim kwartale r. b. bardziej 

pomyślne niż kiedykolwiek od początku kry- 

zyśu. Na odcinku ruchu budowlanego nastąpiła 

„zdecydowana poprawa. Ożywiać się zaczyna za- 

potrzebowanie na kredyt bankowy. Całość gos- 

podarki zdecydowanie opiera się sezonowemu 

osłabieniu ożywienia. a 

Ceny surowców wzrosły. W dziedzinie arty- 

kułów rolnych na wzrost cen wpływa dodatko- 

wo posucha, w dziedzinie surowców zaś s 

wzmożone zapotrzebowanie przemysłu przetwór 

„s POWSTANIE GOSPODARCZEJ ORGA- 

NIZACJI POLSKIEJ. W Cleveland odbyła się 

"niedawno konferencja kupców polskich, przy- 

„czem postanowiono założyć organizację gospo- 

darczą p. m.: „Federation of Polisch Business 

"Organizations of America, w której uczestni- 

czyć będzie około 7 tys. polskich kupców. Sie- 

dzibą organizacji zostało wybrane Cleveland. 

Do zarządu weszla grupa wybitnych przedsta- 

'wicieli gospodarczych z ośrodków, handlowych 

`1 przemysłowych w Stanach Zjednoczonych. 

Stowarzyszenie to zamierza popierać wywóz 

towarów polskich do St. Zjedn. 

WERE O WY WIZ AORO CZE A EÓRRE SDD. 

Wiadomości radjowe 
MUZYCZNY WEEK-END POLSKIEGO RADJA. 

Wesoły i pogodny charakter posiadać będzie 
audycja, którą organizuje Polskie Radjo w so- 
botę dnia 11.VII o godz. 19.00. Doskonali artyści 
biorą w niej udział: śpiewacy Aleksander Wasiel 
i Stefanja Millerowa oraz Mała Orkiestra Pol- 
skiego Radja pod dyrekcją Z. Górzyńskiego. 
Program audycji składa się z wiązanek ulubio- 
mych i popularnych melodyj, z przyjemnych pio 

senek i lekkich utworów orkiestrowych. Będzie 

to naprawdę miłe zakończenie tygodnia. 

WALCE W LITERATURZE FORTEPIANOWEJ. 

Wale, ten najmilszy i cieszący się najdłuż- 
szym żywotem taniec, nie ograniczył się bynaj- 
mniej tylko do sali tanecznej. Upajające i uro- 
cze rytmy walca przeszły również do muzyki 
zw. poważnej i nie było prawie kompozytora, 
któryby mie przejął ich do swych utworów. W 
audycji sobotniej 11.VII o godz. 21.00 usłyszą 
radjosłuchacze kilka walców wielkich mistrzów: 

, Czajkowskiego, Brahmsa i J. Straussa w opra- 

„cowaniu Tausiga. Odegra je znana pianistka 
Janina Familier-Hepnerowa. 

„OD LATARNI DO LATARNI“ 

Reportaż z portu gdyńskiego. 

W okresie zimowym nadało Polskie Radjo 
reportaż omawiający syreny portu w Gdyni. 

„Ten sam autor omówi skolei równie ważne u- 
„wządzenia sygnalizacyjne, mianowicie latarnie 

portowe, które orjentują marynarza, prowadzą- 

cego statek do portu w nocy. Reportaż p. t 

„Od latarni do latarni* w opracowaniu Stani 
sława Mioduszewskiego, nadany zostanie dnia 
41VII o godz. 16.45. 

„KURJER“ z dn, 11-go lipca 1936 r. 

Auto luksusówe o oryginalnym „motorze” 

  
Jako protest przeciwko planowanej podwyżce cen materjałów pędnych zastrajkowały auta. 

„Na zdjęciu demonstracyjnie zaprzężony koń ciągnie auto. 

Zwyżki cen węgla i żelaza nie będzie 
W kołach gospodarczych, jak podało jedno | 

z warszawskich pism, kursuje podobno pogło- 

ska, wedle której ceny węgla i żelaza mają być 

wyrównane do poziomu z przed ostatn. obniżki. 

Pogłoska ta — według wiadomości, posiada 

nych przez Ajeneję „Iskra“ — nie posiada żad 

nego ' uzasadnienia, gdyż program gospodarczy 

rządu, którego jednym z zasadniczych elemen 

tów jest utrzymanie równowagi budżetowej, dą 

ży w oparciu o tę równowagę do wytworzenia 

warunków ułatwiających i umożliwiających 

wizmzożenie. obrotów gospodarczych. Kardynal- 

nym zaś postulatem dla osiągnięcia najlepszych 

w tej dziedzinie wyników jest NIEPODNOSZE 

NIE CEN, a zwłaszcza cen przemysłowych. 

W tym też kierunku idzie polityka gospodar 

cza rządu, jak to wynika z oświadczeń, złożo- 

nych w ostatnich tygodniach przez: jego przed 

stawicieli. Rząd zwolennikiem beizwzględ 

nejgo, utrzymamia obecnego poziomu, cen 

W swoim czasie komisarz cen otrzymał po 

lecenie dopilnowania, aby osiągnięte rezultaty 

przez akcję zniżki cen, które według ostatnich 

obliczeń wyrażają się we WZROŚCIE SIŁY NA 

"'BYWCZEJ SPOŁECZEŃSTWA NA KWOTĘ O 

jest 

KOŁO 110 MILJONÓW ZŁ. (po potrąceniu ob- 
ciążeń, nałożonych na społeczeństwo na rzecz 

zapewnienia równowagi gospodarczej) nie zo- 

stały uszezuplone przez. mieusprawiedliwioną 

zwyżkę cen towarów. 

Sprawa utrzymania obecnych cen jest tem 

ważniejsza, że w wielu gałęziach przemysło- 

wych dał się zauważyć w ostatnich czasach 

WZROST OBROTÓW. Przez  nieuzasadnioną 

zwyżkę cen towarów ten wzrost obrotów mógł 

by być zahamowany. : 

W kolach rzadowych panuję przekonanio, že 

DROGA DO ODBUDOWY RENTOWNOŚCI 

PRZEMYSŁOWEJ PROWADZI NIE PRZEZ 

ZWYŻKĘ. CEN, LEQZ: PRZEZ WZROST OB- 

ROTÓW, któremu odpowiednie warunki stwa 

rza polityka gospodarcza. Państwa. 

Podkreślić wreszcie nałeży, że jeżeli decydo- 

„wališmy się na zniżkę cen w r. ub. przy niż-: 

szym poziomie obrotów, — to obecnie przy 

większych obrotach, które niewątpliwie wpłynę 

ły na podniesienie się dochodowości przemysłu 

ZWYŻKA TYCH CEN JEST ZUPEŁNIE NIEU 

ZASADNIONA, a byłaby spewnością szkodliwa 

gospodarczo 

Afera Parylewiczowei 
„Nie tylko ja 

Jak wykazało obecnie dochodzenie prokura- 
torskie, Wanda Parylewiczowa, żona b. prezesa 
Sądu Apel. w Krakowie, która wykorzystujące 
posiadane stosunki i znajomości, interwenjowa- 
ła w sprawach awansów i przeniesień sędziów, 

nominacyj notarjuszy, wyrabiania koneesyj mo 
nopolowych, pośredniczyła w sprzedaży Skar- 
bowi państwa ohbjektów przemysłowych, wy- 

rabianiu pozweleń na fotografowanie i t. d. 
Za te wszystkie fatygi pobierała „wynagrodze- 
nie“ * od osób zainteresowanych. 

Parylewiczowa działała przy pomocy pośred 
ników, pomiędzy którymi główną rolę obok Mau 
wycego Felda i Józefa Hollendra odgrywała nie- 
jaka Helena Fleischerowa z Tarnowa. Za ich 
to pośrednictwem zgłaszali się do Parylewiczo- 
wej interesanci, przez ich ręce przechodziły pie 
niądze. 

Po osadzeniu w celi Parylewiczowa ar 
wstrząs nerwowy, który jednak pychlo ustąpil. 
Aresztantka wkrótce uspokoiła się, a nawet 
nabrała werwy. 

W stosunku do strażniczek więziennych 
przyjęła nawet pozycję agresywną, jakgdyby 

to robiłam" 
zupełnie nie zdając sobie sprawy, ani z charak 
teru swych przestępstw ani z powagi sytuacji, 
w jakiej się znajduje. 

Drugiego dnia pó aresztowaniu wywołała 
awanturę, wołając, że traci zdrowie wskutek 
wiktu więziennego. 

Następnie zażądała przysłania jej z domu 
„w. Krakowie letnich sukien i bielizny oraz do- 
starcezenia jej gazet, Kiedy ją wezwano do kan- 
celarji więziennej, gdzie w gabinecie naczelni- 
ka więzienia miał przesłuchać ją sędzia śledczy, 
Parylewiczowa do odprowadzających ją straž- 

ników w korytarzu zaczęła krzyczeć: 
— Czego wy chcecie? Przecież nie tylko ja 

to robiłam! 
Ostatnio Parylewiezowa, jakby zdaje sobie 

sprawę, że afera jej już ukryć się nie da, za- 
żądała papieru listowego i napisała szereg li- 
stów do wpływowych osobistości, w których, 
jak wieść głosi, prosi je w rozpaczliwych sło- 
wach © pomoce i obronę. 

Zainteresowanie sprawą Parylewiczowej jest 
w dalszym ciągu olbrzymie. Śledztwo prowa= 
dzone jest w przyśpieczonem tempie. 

Skandal na wyścigach w Warszawie 
Tłum podpalił barjery i zdemolował kasy 

Niebywała awantura wynikła podczas oneg- 
dajszych wyścigów na torze mokotowskim. Przy 
czyną awantury była nieprawidłowa, według 

opinji graczów, rozegrana 7-ma gonitwa, którą 
komisja sędziowska uznała za rozegraną prze- 

jpisowo. 
Ogier „Kaliban* w chwili startu wyłamał 

barjerę i pogalopował na środek toru. „Kali- 
ban* zabiegł na chwilę drogę idącej za mim 
trójce koni, z czego skorzystała znajdująca się 
w chwili startu przed „Kalibanem* „Isola-Bel- 
la*, która wyścig wygrała. 

Wywołało to głośne sprzeciwy na torze i 
już w czasie gonitwy publiczność domagała się 
unieważnienia jej. Gdy komisja sędziowska о- 
rzekła, że wyścig w myśl par. 52 przepisów wy- 
ścigowych jest bezwzgłędnie prawidłowy i że 
gonitwa nie będzie unieważniona, sprzeciw pub 
liezności przerodził się w istną burzę, która do- 

prowadziła do zajść. 
Tłumy zgromadzone na tańszych miejscach 

przesadzily barjerę i biegnąc przez tor dotarły 
do budki sędziowskiej, w której wybito szyby. 
Wznoszone obelżywe okrzyki pod adresem To- 
warzystwa i startera. 

Tłum ogarniała coraz to większa pesja. Na 
trybunę członkowską sypał się grad kamien. 
Rzucano również garściami żwiru. Wreszcie 
podpalono barjery stojące na torze i usiłowano 
podpalić ławki. 

Równocześnie część tłumu przypuściła atak 
do kas, wybijając 90 szyb i demolując je czę- 
ściowo. Jedna z kasjerek uległa okaleczeniu od- 
łamkami zbitej szyby. 

Na trybuny rzucono zapalony kosz Śmieci. 
Zdemolowano tablicę, na której wywieszone 
były nazwiska dżokejów, mających brać udział 
w gonitwie ósmej. 

Kierownik 11 komisarjatu nie mogąc opaao- 
wać sytuacji zwrócił się © pomoc. Na tor wy- 
ścigowy przybył oddział pieszy rezerwy poli- 
cyjnej, pogotowie policyjne oraz pluton konny. 

Dopiero wówczas zdołano opanować sytua- 
cję i rozpędzono tłum. Równocześnie, pełniący 
służbę na placu szeregowcy siraży ogniowej 
ugasili płonące barjery. 

Aresztowano 10 osób, w czem 1 kobietę za 
podżeganie do zajść. 

Gonitwę dalszą odwołano, Aa 

Kącik nowej ortogratji 

Jak będziemy pisać 
— ym, — ymi 

Drugą zasadniczą zmianą w naszej ortogra- 
fji jest to, że nie odróżnia się rodzajów w na- 
rzędniku i miejscowniku |. poj. oraz w narzęd- 
niku l. mn. przymiotników i zaimków. Nowa 
ortografja wprowadza tu jednolite końcówki 
—ym, —ymi. Będziemy więc pisali tym mężem, 
tym dzieckiem, w białym pudełku, w głębokim 
jeziorze, po tym przedstawieniu i t. p. Zniknie 
w czem, a na to miejsce przyjdzie, wymawiane 
prawie na całym obszarze Polski, w czym. 

Będziemy pisali w 1. mn.: owymi wysokimi 
domami, tymi dobrymi koleżankami, pięknymi 
drzewkami, rasowymi końmi, ostrymi szablami. 
Nie będziemy pytali jakiemi matkami, ale ja- 
kimi? tp. 

To samo odnosi się do rzeczowników typu 
czesne, komorne, odmieniających się przymiot- 
nikowo: a zatem © ezesnym, komornym. 

Wyjątkowe kończą się na —em: 

1. Przysłówki zaskorupiałe wtem (=nagle), 
potem (—później), przedtem, zatem (= więc), 
ale przede wszystkiem, w tym, po tym, przed 
tym, za tym, , i 

2. Nazwiska obcego pochodzenia 
typu Linde n. p. Lindem, Bandtkiem. 

3. Nazwy miejscowe rodz. nijakiego, zakoń- 
czone na —e odniieniające się przymiotnikowo, 
np.: w. Głębokiem, w Skolem, w Zakopanem, 
ale gdy nazwa składa się z dwu członów. z któ 

rych jeden ma odmianę przymiotnikową a drugi 
rzeczownikową, wówczas człon przymiotnikowy 
ma końcówkę -—ym, np.: w Starym Mieście, 
w Morzu Czarnym i t. p. 

Zarzucenie zasady rozróżniania —ym i —em, 
—ymi i —emi, a wprowadzenie jednolitej za- 
sady —ym, —ymi 'we wszystkich rodzajach przy 

na —e, 

* miotników i zaimków jest uproszczeniem pisow 
ni, realizacją hasła „frontem do szarego czio- 
wieka” na odcinku ortograficznym. Będą z tego 
zadowoleni przedewszystkiem nauczyciele, a 
także inteligencja zawodowa, która niemało 
dotąd kłopotu miała z tem rozróżnieniem. 

—o00—— 

Dokąd pojedziemy 
W lasach jest teraz daleko przyjemniej, niż 

na plażach, na roztopionych słońcem piaskach. 

Wileńszczyzna posiada niezliczone mnóstwo je 

zior i rzek, ale posiada również i lasy, które 

jężeli chodzi o turystykę, to stanowczo za ma 

ło są propagowane, : 

Mamy dokoła Wilna szereg puszcz Wspom 

mę narazie o dwóch najbliższych a mianowicie 

o puszczy Ławaryskiej, przez którą przejeżdża 

się w drodze na Narocz i o puszczy Rudnic 

kiej, która leży na trakcie szosy do Grodna. 

Puszcza Rudnicka dla turysty, dla człowieka 

który chce odpocząć na łonie natury, dla czło 

wieka, który wiecznie szuka czegoś nowego i 

ciekawego, może właśnie dostarczyć wiele nie 

zapomnianych wrażeń, zaspakajając całkowicie 

głód przeżyć turystycznych. © 

Fauna i flora puszczy Rudnickiej jest bar 

dzo bogata i urozmaicona. Moc dzikich zwie- 

rząt i pięknych ptaków. Lasy są liściaste i igla 

ste. A lasy te są tak gęste, że w słoneczny na 
wet dzień jest ciemno i ponuro, ale ta właśnie 

ponurość, powiedzmy tajemniczość puszczy po 

rywa każdego turystę Chce się iść coraz dalej, 

aż w samą głąb puszczy, 

Jak jest najlepiej dostać się do puszczy Rud 

nickiej. Jest to wykieczka jednodniowa. Najle 

piej wybrać się koleją do Olkienik, pociągi z 

Wilns odchodzą o godzinie 4 min. 20 rano, a 

potem o godz. 8 min 25. 

Po przyjeździe do Olkienik mamy przed so 

bą puszczę. Chwileczkę namyślamy się, czy ma 

my iść pieszo około 20 kilometrów, czy też je- 

chać wynajętą ла 2 zł. furmanką. 

Idzie się wzdłuż prześlicznej rzeczki Mere 

czamki, która wije się przez całą niemal pusz- 

.czę. Idziemy z Olkienik przez Stare Marcele, Ru 

dniki, Śliżwy do Jaszun. Można iść niekoniecz 

mie wzdłuż brzegów Mereczanki, jest inna dro 

ga przez Dargus, ale ta jest mniej uczęszczana 

i mniej wygodna, i : 

W Puszczy Rudnickiej jest piękne jezioro 

Kiernowo. Koło St. Marcel są groby poległych 

bobaterów z 1863 roku. Są to stare skromne 

groby, dziś może nieco odnowione, ale w każ 

dym bądź razie groby pamiętające bohaterskie 

dzieje naszego narodu. 

W Puszczy Rudnickiej są nietylko lasy, grob- 

le wody, ale są również pasieki i pola uprawne 

Na tych pasiekach są ule z pszczołami. Niejed- 

mą można przeprowadzić ciekawą rozmowę z 

ludnością puszczy. 

Powrót projektujemy « Jaszun. Pociągi od 

chodzą z Jaszun o godz. 21 min. 3 i o godz 21. 

min. 55. Ва s] 

Jedźmy więc jutro od samego rana do pusz- 

czy Rudnickiej. Jedźmy całą gromadą a będzie 

wesoło, przyjemnie Nikt tej wycieczki nie poż 

żałuje. w 
| m SD K ak es ja A
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mowy 

  

. Hollywood poszukuje amantów filmowych 
_ Brzmi to może trochę miewiarygodnie w 

stoticy filmu, gdzie setki młodzieńców @ całej 

prawie kuli ziemskiej wyczekują latami na ja 

: Aakolwiek rolę, czy nawet — rólkę, O ile Hol 

dywood posiada nadmiar doskonałego materja 

| am aktorskiego kobiecągo (widocznie „słaba 

pleč“ jest bardziej uzdolniona aktorsko. Prze 

cież każda prawie białogłowya odegra na pocze 

%aniu każdą „komedję” lub „tragedję*), o tyle 

nie jest tak dobrze z zespołem męskim. Wytwór 

nie filmowe poszukują przedewszystkiem męż 

<czyza młalentowanych Piękna, lecz nieraz bez 

snyślna twarz migdy nie przyciągnie oka rożyse 

«a filmowego. Twarz męska, inteligentna, zgrab 

me, pewne ruchy dobrze wyspórtowanego ciała, 

mienaganna dykcja, talent aktorski — oto są 

«walory, poszukiwane przez „poławiaczy talen 

dów 'w Hollywood. : 

Zdarzają się coprawda wyjątki. Tak naprzy. 

©ład Johnny Weissmūller, mistrz pływania — 

<rafił na film tylko dzięki swej wspaniałej bu 

słowie i pięknym ruchom. Lecz. na serji filmów 

 4arzanowskich skończy się najprawdopodobniej 

%arjera Johnny, który aktorem nigdy nie byi i 

mie będzie. - 

Prócz zdolności oraz odpowiednich warun 

%ów i przygotowania — taki młody adept fil 

«mowy musi posiadać również zdolność zwróce 

mia na siebie wwagi, zainteresowania otoczenia 

swoją osobą Nieraz bywa tak, że artysta, po 

%ezskutecznych próbach zrobienia karjery w 

Hollywood udaje się gdzieindziej i dopiero po 

«arzyskaniu rozgłosu zostaje „wynaleziony* i por 

: "any przez stolicę filmu Przysłowiowy „йй 

| szczęścia” jest naturalnie potrzebny każdemu. 

JLeoz biada temu zarozumialcowi, który po 

arzyskanym sukcesie spocznie na laurach. Po- 

<wodzenie w filmie jest rzeczą zawodną, publi 

«nzność jest zmienna i szybko zapomina. Pra- 

<a nad sobą ciągła i niezmordowana może je 

77 dynie utrzymać artystę na poziomie. 

Niedawmo został 'zonganizowany przez pew 

«me czasopismo w Holywood konkurs pod nazwą 

„Adeslny mężczyzna Członkami jury zostali 

reżyserzy, producenci, specjaliści od charaktery 

zacji filmowej, ete. Oto jak wygląda „orzecze- 

mie” sądu konkursowego. 

CECIL B. DE MILLE (reżyser) 

GŁOWA: JOEL MAC CKEA. Nietyfiko dla jej 

%ształtu, lecz także dlatego, że gwiazdor umie 

| wspaniale ją nosić. 

OCZY: RONALDA COLMANA: są one fascy 

miujące i inteligentne, pelne humoru i jednioczeš 

mie godności . pna 

NOS: JOHNA BARRYMORE; pozostaję on 

sło dnia dzisiejszego posiadaczem najpiękniej- 

szego profila naszych czasów. _ ; 

"USTA: LESLIE HOWARDA (bohater filmu 

_jSzkarłatny kwiat*); znajduje się on na właś 

«iwej granicy między zmysłowością a uczucio 

mwością. = : 

i "RĘCE: CHARLIE CHAPLINA, są one piękne 

| 4 pełne wyrazm. 

GŁOS: ARTHURA HOHLA (u nas bliżej nie 

many). 

CIALO: BUSTER GRABBE: jest ono idealnie 

aproporcjonalnc, a jednak nie nadmiernie roz 

| wimięte, jak u inmych mistrzów sportowych. 

" INDYWIDUALNOŚĆ: RONALDA /COLMA- 

"NA Jest on wspaniałem połączeniem dystyn- 

cji, wdzięku, godności i humoru. 

MĘSKOŚĆ: CLARKA GABLE: 

-współczesnego bohatera. 

SAMUEL GOLDWYN (producent): 

GŁOWA: CLARKA GABLE; pięknie rzeźbio 

ma, ładne włosy. 

GCZY: CHARLES BOYER; ciemne i giębe- 

kie, osadzone pod wspaniałem czołem, wyraża 

'jącem inteligencję i uczuciowość. 

NOS: FRANK SHIELDS (u nas — nieznany). 

USTA: JARY COOPERA: mienagannie rzeź 

*bione, bardzo uczuciowe 

RĘCE: LESLIE HOWARDA: wybitnie wyra 

siste. : 

GŁOS: HERBERTA MMARSCHAL: 

"brzmienie, nienaganna dykcja. 

CIAŁO: JOEL ME GKEA: wyjątkowo pro 

porcjonslne, 

MĘSKOŚĆ: EDWARD ARNOLD, 

WALTER WAGNER (producent) 

  

  

    
   
   

    

   
    
    

    
    

   

  

   

  

   

    

   
   
   

jest 'to typ 

piękne 

GŁOWA: RONALDA COLMANA: zbudowana 

proporcjonałnie, ładnie uczesana. 

OCZY: CHARLES BOYER: wyrażają dosko 

male wszystkie uczucia; czoło — inteligentne 

NOS: ROBERTA TAYLORA: dobrze rzeźbio 

my i idealnie — proporcjonalny. 

USTA: HENRY FONDA: czarujący uśmiech, 

białe zęby, wyrażają — siłę i niezłomną wclę. 

RĘCE: LESLIE HOWARD: ładne w formie 

i wyraziste. ; 

GLOS: HERBERTA MARSHALL: jest on 

niski i wibrujący. 

CIAŁO: CRROLA FLYNNA (kapitan Blood). 
Posiada ono piękno wybitnie płastyczne, za- 

równo w ruchu jak i podczas spoczynku 

INDYWADUALNOŚĆ: ROBERTA MONTGO- 

MERY. Umie on być jednocześnie cynicznym i 

sentymentałlnym, Bardzo subtelny. | 

MĘSKOŚĆ: CLARKA GABLE: wywiera on 

takie wrażenie, jakby „umiał wyjść z najtrud 

mniejszej sytuacji i zawsze dać sobie radę. 

Nie będziemy pnzytaczali szczegółowo opi 

mji azterech pozostałych członków jury Poda 

my tylko rezultat ogólny: 

  

GŁOWA: 1) Clark Gable (2 głosy), 2) Robert 
Taylor (2 głosy). 

OCZY: 1) Ronald Coiman (2 głosy), 2) Char 

les Boyer (2 głosy). 

NOS: 1) John Barrymore (2 głosy), 2) Ro- 

bert Taylor (2 głosy). 

USTA: 1) Ronałd Colman, 2) Gary Cooper, 

3) Leslie Howard, 4) Clark Gabłe, 5) Charles 

Boyer, 6) Fred Astaire, 7) Henry Fenda (każdy 

— 1 głos). 

RECE: 1) Charlie Chaplin (2 gtosy), 2) Les 

lie Howard (2 głosy). 

GŁOS: 1) Herbert Marchali 

Ronald Colman (2 głosy). 

CIAŁO: Buster Grabbe (2 głosy). 

MĘSKOŚĆ: Clark Gable (3 głosy). 

INDYWIDUALNOŚĆ: 1) Errol Flynn, 2) Ed 
die Cantor, 2) Romatd Colman, 4) Fred Astaire, 

5) Lėo Carillo; 6) Robert Montgomery, 7) Les- 

lie Howard (każdy jeden głos). 

(2 głosy), 2) 

A teraz, kochani czytelnicy, możecie sami 

osądzić, czy zgadzacie się z tem zdaniem, 

A. Sid. 

Winston Churchill o Charlie Chaplinie 

        
Winston Churchill. 

Jedep z najbardziej popularnych poliiykow 
angielskich p. Winston Churchill, jest wielkim 

miłośnikiem X-tej muzy i jednocześnie jej dos 
konałym teoretykiem. Jest on również entuzja 
stą talentu jednego z największych, jeżeli nie 
największego artysty ekranu — Charlie Chapli 
na. 

Bardzo często zamieszcza Winston Churchill 
w wielkiem pismie londyńskiem — Sunday 

Chronicle — ciekawe. i oryginalne artykuły o 

filmie. Niedawno poświęcił długi artykuł Chapli 

nowi, omawiając twórczość i metody gry tego 

wielkiego artysty. 

Na wstępie zaznacza p. Churchill, że jego 

zdaniem Chaplin zupełnie słusznie pozostał wier 

ny filmowi niememu. „Złośliwi twierdzą, mówi 

Churchill, że prawdziwym powodem milczenia 

genjalnego artysty jest „niefonogeniczność* je 

go głosu. Jest to, mojem zdaniem, stanowisko 

miesłuszne 1 7 gruntu fałszywe. Prawdziwa przy 

czyna mieuznawania przez Chaplina filmu 

dźwiękowego tkwi o wiele głębiej i jest bardziej 

zasadniczej natury. Istotą filmu nie jest słowo 

mówione. 
Prawdziwem źródłem potężnego oddziaływa 

nia kina na szerokie rzesze publiczności — jest 

gest, mimika W tem tkwi istolna tajemnica, 

merw filmu. Otóż większość osób, zajmujących 

się produkcją filmową, luk: też mających jaką 

kokwiek styczność z filmem nie rozumie tego. 

Jedynie 'Charlie Chaplin pojął te prawdę. Je 

żeli przyjmiemy to pod uwagę, zrozumiemy 

        x 

Charlie Chaplin. 

stanowisko, które zajął artysta wobec dźwiękow 
ca, będącego dla .niego wręcz — zaprzeczeniem 
istoty kinematografu, robiącego z X-tej muzy 
— coś w rodzaju lichej imitacji teatru". 

Po przeprowadzeniu powyższej analizy stano 

wisko Chaplina, które od chiwili wymalezienia 

filmu dźwiękowego aż do dnia dzisiejszego 

wzbudza zainteresowanie i dyskusje w świecie 

filmu — przystępuje Winston Churchill do ama 

lizy talentu Chaplina. 

Przychodzi on do zupełnie nieoczekiwanych 

wniosków. Twierdzi, że prawdziwem  powoła- 

niem Chaplina jest nie genre komedjowy, lecz 

odwrotnie — role tragiczne. Charlie Chaplin ob 

rał więc nieodpowiednią dla siebie drogę. Lecz 

wcześniej czy później — dojdzie do ról cdpoų 

wiednich, zostanie — tragikiem. 

Churchill sądzi, że chwila ta jest już bar- 

dzo bliska, i że „Dzisiejsze Czasy będzie ostat 

nim komedjowym filmem Chaplina. 

Najbliższa rola Chaplina? Możliwe, że za 
gra on rolę Napoleona, o której marzy odd1w 

ma. I tu występuje Churchill energicznie prze 
ciwko tym, którzy uważają „że oświadczenia 
Chaplina o zamiarze zagrania roli wielkiego. Kor 
sykańczyka jest tylko niewybrednym trickiem, 
reklamowym. 

Nikt oprócz 'Charlie Chaplina, nie nadaje się 
do zagrania roli Napoleona, twierdzi Churchih, 
i pewne jest, że wywiąże się cn doskonale z 
tego zadania. 

"ai is 

Jaki zawód obrałaby Pani 
gdyby Pani nie 
Z podobnem pytaniem zwrócił się jeden z 

dziennikarzy paryskich do czterdziestu młodych 

dziewcząt, grających role pensjonarek w jed 

nym z filmów francuskich. 

Większość tych dziewcząt występowała w 

filmie po raz pierwszy, a majstarsza z nich li 

czyłu 20 wiosen. Oto rezultat tej ankiety: 
14 chciałoby zostać łancerkami, 9 dzienni- 

grała w filmie? 
karkami, 6 pociąga medycyna, 2 chciałyby: się 

poświęcić akcji pomocy bliźnim, słabym i cho 

rym, 2 chcą się poświęcić handlowi, '2 po- 

stanowiły zostać reżyserkarni fiknowemi, 2 oś- 

wiadczyły, że pragnęłyby zostać dobremi mat 

kami rodzin, 3 pozostały niezdecydowane, © 

statnia — zresztą najmłodsza — zapewniła. że 

chciałaby zostać... czempionką olimpijską.   

KRONIKA FILMOWA | 
— ZNANY TWÓRCA FILMÓW RYSUNKO- 

WYCH z Mickey-Mouse oraz pięknych kole 
rowych „Filly — Symphonies“ — Walt Disney, 
rozpisał niedawno konikurs na śpiewaków, muzy 
ków i rysowników. Wpłynęło ponad 6.000 nfert, 
z których Disney wybrał tylko... 11. Z tych kam 
dydatów — trzech złożyło przed Disney'en „ag 
zamin i natychmiast przystąpiło da pracy. Oś 
miu zaś pozostałych musi jeszcze przejść odpo 
wiednie przeszkolenie. Świadczy to o wygóre 
wanych wymaganiach Disney'a. 

  

— PO UKOŃCZENIU FILMU > ) „P. t. „Bohater 
dnia z Mauricem Chćvalier i Elvirą Papesce, 
gy ek aż reżyser francuski Juliep Duvi- 

ж realizacji — tym razem w Holi O jaj = ędzie to wersja dźwiękowa słynn 
rykańskiego filmu z- Emilem Jaieiaciowi. © 
becnie rolę, graną wówczas przez Janningsa, za 
gra doskonały _ artysta charakterystyczny — 
Charles Langhton. 

  

z W TYCH DNIACH OBCHODZI CENZU- 
RA fikmowa w Szwecji bardzo oryginalny ju 
bileusz dwudziestopieciolecia swego istnienia. 
Została ona wprowadzona dnia 22 czerwca 191£ 
roku i była chronologicznie pienwszą na świe 
cie cenzurą fikmową. Pienwszym szefem oem 
zury był dr. Gustaw Berg Ustanowione wów- 
czas przepisy obowiązuje w Szwecji do dnia 
dzisiejszego. 

  

ip 

— W DANJI stale czymne są 344 kinoteatry, 

w tem 314 — dźwiękowych. Również istnieje 
tam stala produkcja filmowa. Pracują svstema 
tycznie dwie wytwórnie — Nordisk i Pahadium, 
produkując filmy (pełnometrażowe. Trzecia wy 
twórnia — Fotorama produkuje tylko filmy 
krótkometrażowe i aktualja. 

„Z filmów importowanych pierwsze miejsce 
zajmuje produkcją amerykańska — przeszło 60 
procent imiportu filmowego. ' 

  

— W ANGLJI „kręci się** pełną parą. Alek 

sander Korda kończy już wkrótce realizację fil 
mu p. t. „Rembrandt* z Charles Langhtonem 
w roli tytułowej. Miriam Honkins, niedawme 
przybyła z Hollywood przystąpi wkrótce do na 
grywania filmn z Conradem Veidtem jako part 
nerem. Również ognista Meksykanka — Lupe 
Velez czuje się doskonale w Elstkee, gdzie gra 
w filmie „Cyganie* z Alfredem Rode — w wer 
sji angielskiej . 

  

— DOKŁADNY REPORTAŻ FILMOWY z 
przebiegu sensacyjnego meczu Louis — Schme- 
ling został nakręcony przez wytwórnię amery 
kańską RKO. — Radio. Podobno odtwarza on 
dokładnie przebieg wszystkich 12 runa meczu. 
Niektóre mómenty nakręcone zostały w tempie 

zwolnionem. 
Obecnie film ten jest atrakcją Nowego Jor- 

ku. 

— W SOWIETACH zostały otwarte nowe, 

wispaniałe kino, które urządza półgodzinne se 

anse, składające się 'wyłącznie z aktaulnošci. 

Nowe to kino czynne jest od godziny 11-tej ra 

no do pierwszej w nocy i daje codziennie 23 se 

amse. 
  

EGIPT, według najnowszych damych staty- 

stycznych posiada 90 kinoteatrów dźwiękowych, 

w tem 8 angielskich wojskowych. Produkcja # 

mowa egipska zmajduje się jeszcze w powijz 

kach. Istnieje tam jedna tylko płacówka produk 

cyjna. Z filmów importowanych. 70 proc. jest 

produkcji amerykańskiej, 10 procent — francu 

skiej 7 proc. — angielskiej. 

  

— WEDŁUG OSTATNICH STATYSTYK hot 

Tywoodzkich, zarejestrowamo tam 2200 dzieci — 

kandydatów na „gwiazdy dziecięce", w wieku 

od 3 miesięcy do 13 lat. Z ogromnej tej liczby 

zatrudnia się przeciętnie 300 dzieci dziennie. 

Rodzice tych pociech są największą plagą 

wytwórni i reżyserów, którym nie dają spoks 

ju ani w dzień, ani w nocy. 
  

— ALEKSANDROW twórca fiłmu sowieckie 
go „Świat się śmieje" zakończył już montaż 
fibmu p. t. „Cyrk*. W przygotowaniu jest obraz, 
mający tytuł „Pięć pieśni rewolucji” 

  

—. TEGOROCZNY ŁAUREAT wystawy film 
wej w Wenecji, artysta francuski Pierre Blan- 
char, który otrzymał puhar hr. Volpi za naj 
lepszą męską kreację aktorską w f. „Zbrodnia i 

kara" (w roli Raskolnikowa), udał się do Rzy 
mu. Będzie tam grał w filmie „Scypjon Afrykaf 
ski“ Reżyserować będzie znany reżyser włoski 
— Carmine Gallone. Protektorat nad filmem ob 
jął rząd. 

Po ukończeniu tego obrazu, Pierre Bldnchar 

wraca do Francji, gdzie będzie grał pod kie 
rownictwem Raymonda Bernarda w filmie „WS 

nowajca”. ь
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Slady przedhistorycznego człowieka 
nad jeziorem Serenczany 

10 km. na wschód od miasteczka 
Łyntupy, przy trakcie wiodącym do Ko 
anaj, leży urocze jezioro Serenczany. Na 
pięknem, górzystem wybrzeżu widnieją 
wsie: Mikułki, Górnica ; Serenczany. 

W najbardziej malowniczej okolicy 
leży wieś Górnica. Wieś ta powoli prze 
kształca się w miasteczko, Istnieje tu 
już 3 klasowa szkoła powszechna, sklep 
spożywiczy, wipobliiżu buduje się kośció- 
łek i tworzy się parafja. Górnica gości 
zawsze wielu wycieczkowiczów, letni- 
ków j amatorów. pięknego krajobrazu. 
I tak już od niepamiętnych, pradaw 
nych czasów jezioro Serenczany wabiło 
ku sobie człowieka, 

Wpobliżu brzegów jeziora sterczą sa 
motne i tajemnicze kurhany. Tuż koło 
wsi ze wschodniej strony znajduje się 
wyniosły kopiec zwany przez ludność 

„Bacianok“, 
Przy:drodze; wiodącej ze wsi Seren 

czany do Kajraniszek, widnieje też po 
dobny kopiec , z tą tylko różnicą, że 
obłożony jest wokół głazami. Około 200 
m. na zachód. od tego kopca są 2 wiel 
Xkie głazy z wyrytemi krzyżami. Krążą 
o tych głazach legendy, że były one nie 
gdyś pogańskiemi fetyszami, a na znak 

fkwidacji dawnych wierzeń naznaczone 
zostały krzyżami. Przedłużeniem połud 
niowej strony jeziora są ogromne bagna 
porośnięte krzakami: i trzcinami, obszar 
ich wynosi przeszło 10 km”. Jest to sie 
dliskc różnego rodzaju ptactwa wodne 
go i najpierwolniejsza okolica w powie 
cie święciańskim. Bagna te moszą nazwę 
Purwiny. Nad brzegami tych bagien są 

liczne cmentarzyska  przedhistoryczme, 

o których swego czasu wspominałem na 
tem miejscu. 

Kilka pasćóm wzgórz morenowych 
wdziera się wgłąb bagien. Na jednym 

z takich półwyspów odkryłem przed pa 

  

ru dniami grodzisko. Poszukiwanie czy 
niłem z kierownikiem szkoły w Górni 
cy L. Małachowskim. Ludność miejsco 
wa tłumaczyła nam, że na wschodniej 
stromie jeziora znajdował się niegdyś 
zaśc. Pilikałnia, "Nazwa wskazuje, że 
musiało tam być niegdyś grodzisko, (pi 
lis — gród, kalna góra, czyli zamiko 
wa góra w jęz. litew.). Łatwo znaleźliś 
my dawne miejsce zaścianka, lecz Śla- 
dów grodziskowych nie było. Dopiero 
po dłuższej włóczędze kajakiem i pie 
szo natrafiliśmy na niedostępny półwy 

sep „który okazał się grodziskiem. Na 
powierzchni znaleźliźliśmy wielką ilość 
ceramiki, ze śladami zdobnictwa, szeząt 
ków kości, węgii, popiołu, muszli i żuż 
li P. Małachowski wyjaśmiał, że w oko 

  

Mołodeczno 
— STRZAŁY W NOCY. Adam Żyliński (Mo- 

lodeezno, Sienkiewicza 31) zameldował policji, 
że w dniu 8 b. m do syna jego Wiktora Żyliń- 
skiego (pchor. rez.), przechodzącego uł. Dąb- 
»owskiego w Mołodecznie podbiegł jakiś osch- 
nik, który krzyknął „stój* i strzelił 4 razy z 
rewolweru. Wystrzały nie wyrządziły Żylińskie 
mu żadnej szkody, osobnik ów po daniu strza 
łów zbiegł w niewiadomym kierunku. Działo się 
to około godz. 23-ej. 

— SAMOGON. W ub. m. w lesie około zaśe. 
Wielkie Pole, gm. gródeckiej, ujęto na gorącym 
uezynku pędzenia samogonu Katarzynę Bobro- 

wiczową 1 Zofję Piotrowiczową, m-ki tegoż 
zaśc. Aparat gorzelniczy, wywar, zacier i sa- 
mpogon zakwestjonowano. Sporządzono proto 
kół karno-skarbowy. 

Postawy 
— KRWAWA. ZEMSTA. W. dn. 6 b. m, o 

godz. 8 do posterunku P. P. w Postawach g0- ° 
stał dostarczony Piotr Janusz, lat 22, zam. w 

Małych Wołczkach, gm. hoduciskiej, z ciętemi 
ranami głowy. Janusz został poraniony przez 
„Nikodema Wolodžke ze wsi Małe-Wołczki, sie- 
„kierą na tle zemsty. Janusza w Stanie ciężkim 
skierowano do szpitala. 

E] 

Gospodarka Postawskiego Zw. 
Samorządowego 

W dniu 8 łipca rb. odbyło się w Posta 

wach, pod:przewodnictwem starosty po 
wiatowego :Korbusza, posiedzenie Rady 
Powiatowej Postawskiego Powiatowego 
śrmiązku Samorządowego. Przed otwar 
ciem posiedzenia zebrał się Wydział Po 

„.wiatowy, który przygotował wnioski na 
Radę i ponadto powziął uchwałę o wya 
sygnowaniu 1000 zł. na Fundusz Obro 
ny. Narodowej. 

Rada Powiatowa zaakceptowałą spra 
wozdanie z wykanania budżetu za rok 
1935—36, które wykazuje, że dochody 

wymiosły 265 tys. zł, wydatki zaś 251 
tys. zł. czyli została osiągnięta nadwyż 
Kką w kwocie 14 tys. zł. 

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

Preliminarz budżetowy na r. 1936— 
37, po*zastosowaniu zaleceń Wydziału 
Wojewódzkiego i ostatnich ' zarządzeń 
hudżetowych Ministra Spraw Wewnętrz 
nych został uchwalony w globalnei su- 
mie 237.876 zł, prócz tego przyjęto bud 
żet nadzwyczajny na sumę 160 tys. zł., 
którą otrzyma samorząd w formie dota 

cji na ukończenie budowy drogi państ 
wowej Kobylnik — Postawy. 

W końcu obrad Rada Powiatowa po 
wzięła uchwałę o przystąpieniu Zarzą- 
dów gminnych do miejscowej spółdziel 
ni rolniczo-handlowej oraz o roztocze- 

niu szczególnej opieki nad drzewkami 
przydrożmemi. 

1 

myśląc: 

moja Błękitna Miłości! 

odurzy wiatrem i sianem 

— Niechaj ci we śmie pachnie polska ziemia, 

licach jeziora znajdywane są często bry 
ły rudy żelaznej, a żużle są więc šlada 
mi wytopu rudy. Znaleźliśmy ponadto 
zzlifowamą kość w kształcie skrobaczki 
i szczątki toporka kamiennego. Jest to 
już trzeci wypadek, że prźży grodzisku 

znajduję toporki kamienne. 
W niektórych wsiach pow. święciań 

skiego toporki kamienne z wielkim pie 
tyzmem przechowuje się jako środki 
lecznicze. Ludność nazywa je strzałami 
grzmotowenii j naciera niemi nabrzękłe 
brodawki mleczne u chorych krów. 

Tej.przepięknej okolicy. jeziora Se 
renczańskiego dodają jeszcze uroku te 
ślady dawno zapomnianych ludzi bo- 
gów i wierzeń. 

J. Dubicki. 

Głębokie 
— ZJAZD AGRONOMÓW W BEREZWECZU. 

W dn. 7 i 8 b. m. na Rolniczej Stacji Došwiad- 

czalnej w Berezweczu koło Głębokiego odbył 
się zjazd agronomów specjalistów organizacji 

gospodarstw przykładowych z terenu wojew. 

wileńskiego i nowogródzkiego w liczbie 45 osób 

przy udziałe delegatów Wileńskiej Izby Rolni- 

czej pp. Szczyt-Niemirowicza i Smolenkowa. 

Po zwiedzeniu Stacji Doświadczalnej i pólek, 

odbyła się konferencja na temat techniki i 

metodyki prac organizacyjnych na terenie gos 

podarstw. Po dłuższej dyskusji, złożono spra. 

wozdanie z wycieczki do Szwedzkiej Stacji Do- 

świadezalnej w Spale, gdzie stosowane są od- 

rębne metody selekcji roślin. 

Następna konferencja odbędzie się w przy- 

'szłym roku przy Stacji Doświadczalnej w Bie- 

niakoniach. 

— POMOC POGORZELCOM W SZARKOW- 
SZCZYŽNIE. W dn. 8 b m. w Głębokiem w gma 
chu starostwa odbyło się organizacyjne zebra- 
nie Powiatowego Komitetu Obywatelskiego Po- 
meey Pogorzelcom w Szarkowszezyžnie, zorga- 
mizowane z inicjatywy starościny Wandy Su- 
szyńskiej. Po omówieniu sytuacji pogorzelców 
i wysokości strat przez nich poniesionych uch: 
walono nadać Komitetowi zakres działania na 
terenie eałego powiatu bez określenia terminu. 
Następnie wybrano ścisły Komitet wykonawczy, 
do którego weszli przedstawiciele: wojska — 
płk. dypl. Janiszewski, ZPOK — Janina Wysłou 
chowa, Rodziny Policyjnej — Janina Bauma- 
nowa, Rodziny Urzędniezej — dr. Zasztowt oraz 
burmistrz miasta i przedstawiciele organizaeyj 
polskich i żydowskich. , . 

Grodno 
—EKSPORTERZY WŁOSCY W WOJ. BIAŁO- 

STOCKIEM. 

Do województwa  białostockego przybyli 

przedstawiciele eksportu włoskiego celem po- 

rozumienia się z importerami miejscowymi co 

do zbytu i ulokowania większych partyj owo- 

ców włoskich. Pobyt przedstawicieli handlu wło 

skiego związany jest ze zniesieniem sankcyj 

oraz z trudnościami dostarczenia owoców po- 

łudniowych tutejszym kupcom z Palestyny. 

przemyka się oczy, 

szezyzny trwa ogromna. posucha. 
, temperatura dochodzi we dnie do -- 45” C. Spo-. 

Wieści i obrazki z kraju 
Święciany 

— PRACA ROLNEJ KOMISJI SZAJ'UNKO- 
WEJ. Od dłuższego już czasu pracuje na terenie 
powiatu święciańskiego Rolna Komisja Szacun- 
kowa; bada ona skład mechaniczny i chemicz- 
„ny gruntów w poszczególnych wsiach. Wyniki 
badań będą służyły do nowej oceny ziemi i 'no- 

„wego wymiaru podatku; oprócz jakości ziemi 
uwzględniane będą warunki klimatyczne i eko- 
momiczne. Dotychczas był jednakowy wymiar 
podatków za grunta znajdujące się wpobliżu 
Wilna i gdzieś w zapadłej wsi święciańskiej. 
Wieś tutejsza z niecierpliwością czeka podatko- 

"wych zmian w tym kierunku. 
Prace komisyj szacunkowych będą przypu- 

szczalnie ukończone za pięć lat. Akcję subsydju- 

je Ministerstwo Skarbu. ‚ 
Pracami Komisji Szacunkowej mna powiat 

święciański kieruje inż. Wit. Sobański. (id). 

— WALKA Z ALKOHOLIZMEM MUSI BYć 

ODDANA W DOBRE RĘCE. Wszystkie prawie 

miasteczka pow.“ święciańskiego objeżdżane są 

przez przedstawiciela Towarzystwa Walki z 

Alkoholizmem, Adama Kokoszkina, który urzą- 

dza wystawy rycin i plakatów, rozdaje ułot- 

ki i wygłasza pogadanki ze szczególnem uwz- 

ględnieniem oddziaływania alkoholu na mło- 

dzież i dziatwę szkolną. Bardzo pożyteczna: 

akcja ta nie cieszy się zbytnią popularnością, 

a to z tego względu, że przedstawiciel Towa- 

rzystwa popełnia szereg nietaktów, jak np. 

tych, którzy biernie ustosunkowują się do jego” 

akcji, p. Kokoszkin próbuje zastraszyć wniesie- 

niem kary do różnego rodzaju władz.  (jd). 

-— UPAŁY I ŻNIWA. Na terenie Święciań- 
Miejseamż 

„wodowało to przedwczesne  dojrzenie zboża. 

Żniwa już rozpoczęły się. Plon zapowiada się 

niem skarg do.różnego rodzaju władz. ja). 

Smorgonie н 
— KOMITET OBYWATELSKI OBCHODU 

„ŚWIĘTA MORZA* z uznaniem podkreśla, że 

cała ludność miasta wykazała dużą ofiarność 
przy organizowaniu loterji fantowej na cele 

F. O. M. Dochód brutto z całej imprezy wynosi 

zł. 87,14 — czysty zysk stanowi kwotę złotych 

320. Czysty zysk więc przekracza trzykrotnie 

sumę pódaną w notatce w „Kurjerze Wileńs- 

kim z dn. 2.VII r. b. > Ša 

Požary nie ustają 
5 b. m. o godz. 6-ej od uderzenia pioruna 

spaliła się stodoła Wincentego Szwabka. kol. 
Samujły, gni. przebrodzkiej, pow. brasławskie- 
go. W stodole spaliła się sieczkarnia, desk > 

drzewo budulcowe. 

W dn. 4 b. m. o g. i9-ej w zaśc. lłybka, 
gm. przebrodzkiej, wskutek nadmiernego na- 
palenia w piecu spaliła się łaźnia Jana i Anto- 
niego P:skunów. . : 4 

W dn. 2 b. m. o g. t8-ej we wsi Drozdy- 
Borowe, gm. drujskiej, pow. brasławskiego od 
uderzenia pioruna spaliła się stodoła Mikołaja 
Gajlewicza. 

6 b. m. zapalił się las maj. Kozłowsk, gm. 
kozłowskiej, pow. postawskiego. Pożar uga- 
szono w dn. 7 b. m. o godz. 14-ej, Wypaliło się 
około 80 ha młodego lasu, należącego do Zofjł 
Niezabytowskiej. 

  

= 

TEATR LETNI 

Dziś o godz. 8.15 wiecz, 

CUDZIK I S-ka 
Ceny zniżone 

  

  

d
a
c
z
z
a
k
a
k
c
k
a
A
Ł
k
A
Ł
ź
 

3>
 

  
niło się z tego ukojenie — niespodziewane szczęście 

posiadamia miłości na własność. 

'Nie wiem, co będzie i co się stanie, Wierzę, że 

Pamiętnik nauczycielk 
Wszystko się w sercu uspakaja, o ile człowiek 

potrafi przeżyć pierwsze ciosy boleści. 

jest jakaś wyższa Sprawiedliwość, Ta sprawied- 

łrwość będzie wymierzona prędzej czy później, milu- 

jącym, którzy nigdy nie dotknęji swojej miłości, 

au tylko miłowali swoją tęsknotę i sycili miłość pieś- 

mią. Owa wyższa sprawiedliwość pozwoli tym tęsk- 

miącym zlać się... potem... ze swoją miłością czutej 

i serdeczniej, niżby to można było w rzeczywistości. 

Jeżeli się oczom objawi w niespodziewanem pię- 

knie jakiś uroczysty fragment lasu niby czwo- 

robok mrocznych olbrzymów, strzegących 

skarbu pod darnią 

uparcie 

-— zaraz ktoś w nas mówi: 

ĘĄ. jakby 

Dziadku? 

Jeżeli woda jest świetlista od słońca, a 

tutaj ci się podobało, Błękitny 

łąka 

Jeżeli przechodzi człowiek obcy i smutny —. 

biedny i rozżalony, nagle coś nam każe biec za nim, 

mówić z mim, o coś pytać, coś radzić i za jego smu- 

tdk kogoś wewnętrznie przepraszać. A jeśli to było 

dziecko, a odchodzi od nas pocieszone i na chwilę 

znów uśmiechnięte, serce pyta nieśmiało: 

— Czy już miożesz. we mnie się uśmiechnąć, 

Błękitny Dziadku? 

I tak się chodzi ze swoją miłością od rana do 

wieczora i kołysze się ją w nocy bez żadnej 

przeszkody. Nikt nam tego nie odbierze, nikł 
1 o nie nie posądzi, nikt krzywo nie popatrzy, bo 

przecież to nie jest do sprzedania, do kupienia, da 

udekorowania i homoru. To już jest wszystko zagu- 

bione w nieśmiertelności a stamtąd przełane w ser- 

ce zwykłego człowieka, by mogło tą cichą miłością 

radować się aż do końca. : 

Była cześć, palił się zachwyt, śpiewała tęsknota, 

„potem przyszedł straszny ból i rozdarcie, aż wyło- 

Połska jest nieśmiertelna i że w ten sposób i On jest 

nieśmiertelny. Wierzę, że zaplątani w Polskę i my 

wrastamy w nieśmiertelność. Teraz jest lipiec. Lato 

pachnie sianem, słońcem i żywicą. 

Budzi się 'w człowieku coś jakby odblask daw- 

nej radości. Nie wiem jak to wyrazić. 

Pójdę w aleję młodego lasu, gdzie dyszy rwie- 

czornem ciepłem zapach poziomek, czombrów 

i miodu. Tam można będzie zatrzymać się przed. 

świerkiem, pochylonym mad ścieżką. Przerzuca on 

splątane masy ciemnego igliwia aż na drugą stronę 

drogi, zwieszając nad nią zielone kędziory, niby łuk. 

triamfalnej bramy. Tam można będzie powiedzieć 

dalekiemu, nienazwanemu Bogu: 

—- Dzięki ci, Niepojęty, za wszystkie radości 
mego życia i za to, że po strasznym bólu oddałeś mi 

Błękitnego Marszałka do końca dni moich... 

To wszystko, 

Koniec. į



     

  

     
     

    
   

    

    

  

   

    
    

   
    

   

  

   

  

   

    

    
   
   

     

    

   

    
   

  

   

    
    

  

   
   

    

    

    
    
    

    

     

  

    

   

   
     

  

   

  

    

  

   

wersytetu w Stambule dr. Akdes Nimet Kurat 

adając się przez Gdynię do Stokholmu. Po prze- 

studjowaniu materjałów dotyczących stosunków 

szwedzko-tureckich w wiekach średnich, uczo- 

ny turecki powróci do Warszawy, poczem już 

uści Polskę, jadąc do Berlina i Rzymu.  * 

* Należy podkreślić, że prof. dr. Akdes Nimet 

at wykłada na uniwersytecie w  Stam- 

bule historjt średniowieczną. Będąc prócz 

tego slawistą posiada znajomość języka pol- 

skiego i rosyjskiego. ‚ Ч › 

“| Prof. Akdes Nimet Kurat jest wielkim przy- 

jacielem Polski i, jak się wyraził w swem prze- 

mówieniu w Kole Turkologów Słuchaczy Szkoły 

Nauk Politycznych — „pragnie, aby stosunki 

yjazne między Wielką Rzeczypospolitą Pol- 

ką a Republiką Turecką Atatiirka — wzmocni- 

y się". tj A 

ara żegnały gościa kolonje tatarska 

karaimska oraz Koło Turkologów słuchaczy 

„N. P., życząp mu owocnej pracy na polu nau 

%owem. 

Szybka interwencja... 
Sprawa, o której poniżej, jest znamienna, i- 

fruje bowiem jak pewni 1unkcjonarjusze po 

3 cji pojmują swój obowiązek interwenjowania 

«% wypadkach awantur i burd ulicznych. 

Onegdaj, około godziny pół do jedenastej w 

ocy w ogródku po-franciszkańskim hałasowa 

liczna grupa wyrostków. Knzyki i hałas głoś 
nem echem obijały się o mury klasztoru i wą- 

iego zaułka, okalającego ogródek 

/ Młodzież zachowywała się nietylko hałaśli 

wie. Pod adresem przechodzących padały: uwa 

pisma niepodolina. 

' Pewien pan, który w tym czasie przechodził 

rzez ogródek w towarzystwie niewiast — 

9 zachowaniem się młodzieży poczuł się do 

obowiązku zwrócenia uwagi buszujących mło 

dzianów na nieodpowiednie zachowanie się, sku 

kiem czego naraził się na ordynarne docinki 

Kiedy zaś oburzony oświadczył, że będzie zmu 

sipony zwrócić się o pomec do policji, został 

styłu przez jednego z nich uderzony. 

Z pobliskiego telefonu pogotowia ratunkowe- 

i oświadczył, że niezwłocznie wysyła na miejs- 

<e wypadku posterunkowego. Zainteresowany 

sżekał posterunkowego przy: ogródku. 
8 "Czekanie pr-eciągało się. 5. 10, 15, 20 mi- 

nut. Wreszcie z zaułka Lidzkiego wynurzyła 

się sylwetka Spacerkiem i to powolnym, nad- 

odził posterunkowy. 

| Na widok munduru awanturujący się zbieg 

Mi, zaś posterunkowy nawet nie uważał za sto 

sówne poczynić jakiejkolwiek próby, by ich za 

irzymać. Odwrotnie odniósł się ironicznie do in 

rwencji poszkodowanego, zaś na uwagę, że źle 

Р Djmuje swój obowiązek, odpowiedział: 

E Ot, był to widocznie wybryk sztubacki... 

Dziwne nieco wyobrażenie miał ów policjant 

naszych sztubakach. (c) 

15 lat więzienia 
za zabicie brata 

| Sąd okręgowy rozpoznał wczoraj sprawę mie 
'ańca wsi Siurmańce, gm. trockiej, Bolesława 
łkiewieza, oskarżonego © zabicie Prata swe- 

„ Leonarda. : 
| "Tragiczna sprzeczka między braćmi wybuch- 

w dniu 13-go kwietnia r. ib. na zabawie ro- 
innej w chacie zabitego. Bracia byli podnie- 

ni alkoholem. Od słowa do słowa — przesził 
mal do rękoczynów. Bolesław wybiegł z po- 
u i udał się do swego domu. Powrócił wkrót 
z rewolwerem i wystrzelił do brata, raniące 

šo Śmiertelnie. Strzelał także dwukrotnie do 
wej bratowej, lecz chybił. 

iBratobójca przyznał się do winy i na swoje 
awiedliwienie podał, że działał w stanie 

nego wzruszenia. i 
Sąd skazał Sadkiewieza na 15 łat więzienia 

i zasądził rentę po 20 złotych miesięcznie dla 
wdowy i jej dwojga dzieci. (ej 

__ Wiadomości o opanowaniu 6lbrzy- 
miego, trwalącego od 3 tygodni pożaru 

torfów i lasów w pow. dziśnieńskim oka 

zały się przedwczesne. Ogień przerzucił 

się na teren gmin mikołajewskiej i her- 
manowickiej i rozszerza się z dnia na 
łzień, obejmując zasięgiem powierzch- 

ę 10 tys. ha. 

Płonie obecnie las państwowy „Ko- 
alew — Ostrów*, położony nad jezio 

Czarno-Jelno. Zorganizowana przez 

W dn. 9 b. m. opuścił Wilno profesor Uni- | 

(i „ley |aukimówli LR | 

gi 1 powiedzonka, ktore+przytoczyč na lamach — 

o powiadomił o awanturze 1 komisarjat poli - 

cji. Dyżurny funkcjonarjusz przyjął meldunek 

< 

„KURJER* z dn. 11-go lipca 1936 r. 

W pow. dziśnieńskim 
stanie 15 nowych szkół 

Fundusz Państwowy im. Marszałką 
Józefa: Piłsudskieg przyznał na budo 
wę szkół powszechnych na terenie po- 
wiatu postawskiego 110.000 zł, W zwią 
zku z przyznaniem tej dołacji władze 
samorządowe przystąpią w roku bieżą 

cym do budowy budynków szkolnych, 
przeznaczając od siebie kwotę złotych 

-250,000, z czego 40.000 przypadnie z 
sum samorządu powiatowego, resztę zaś 

pokryją samorządy gminne. Zostanie 

wybudowanych 15 budyków Szkolnych, 
z €zego 2 przy poparciu Towarzystwa 
Popierania Publicznych Szkół Powszech 

nych, 

  

KRONIKA 
Sobota Dziś» Piusa P. M., Pelagji P. 

  

1 1 Jutro: Jana Gwalberta Op. 

Wschód słońca — godz. 2 m.58 

Lipiec. | zachód słońca — godz 7. m.50 Ma 

Spostrzeżenia Zakładu Mstęorologii U S. 8 
w Wilnie z dala 10.VII, 1935 r 

Ciśnienie 755 PRAD yi 
Temperatura średnia -+- 24 ; 

„ Temperatura najwyższa + 31 Ę 
Temperatura najniższa + 16 : * 
Opad — & 
Wiat północny RA 
Tendencja: lekki spadek ay 
Uwagi: Pogodnie. ET 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
i) Sarola (Zarzecze 24); 2) Rodowicza (Ostro 

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

Te 

RUCH POPULACYJNY: 

— ZAREJESTROWANE URODZINY: i) Ma- 
zner Henryk; 2) Gulbiński Jan Zygmunt; 3) Zmi 
trowicz Jerzy Eugenjusz; 4) Nadelówna Lea; 
5) Sapieho Antonina; 6) Kiryłow Henryk. 

— ZAŠLUBINY: Cynman Lejba — Bardow- 
ską Bejla. * 

ZGON: Kopoczkin Pawel, ogniomistrz w sta- 
nie spoczynku, lat 40. 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, lazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne.       

PRZYBYLI DO WILNA: 

Do Hotelu Georges'a: 

Korzeniowska Marja z Warszawy; Jurkie- 
wicz Konstanty z Warszawy; Galecki Wlodzi. 
mierz z Warszawy;Holub Cuzen z Warszawy; 
Szpilfogel Helena z Woli Krzysztoporskiej;- Te- 
nenbaun Leon urzędnik „Orbisu* z Warszawy; 
Zawiadowski Józef ze Lwowa; Foullien Baldie 
z Paryża; Foullien Alfred z Paryża; Hr. Ścibor- 
Marchocki z Warszawy; Booth Charles z Lon- 
dynu Orłowska Anna z Krakowa. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępna. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa   

а MIEJSKA. 
TRZEBA ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ AUTOBU- 

SÓW! Władze administracyjne wydały zarzą 

azenie, zabraniające przyjmowania do wozów 
komunikacji miejskiej ięcej niż 24 pasażerów. 

Innemi słowy dozwolono konduktorom na miej 

sca stojące przyjmować conajwyżej 4 pasaże- 

rów Na tem tle od kilku dni między publiczno 

ścią a konduktorami autobusów. wynikają ciągłe 

scysje, szczególnie na linji nr. 3, gdzie w sezo 

nie letnim ruch jest największy. 

Zarządzenie to w zasadzie jest słuszne, do- 

tycheżas bowiem autobusy w godz nach najwię 

kszego ruchu kursowały stale przepełnione Pa 

sažerowie jechali niczem śledzie w beczce, klnąc 

szpetnie Towarzystwo Komunikacyjne za to, že 

  

  

Olbrzymi pożar lasów 
w pow. dziśnieńskim trwa 

posterunek w Mikołajewie akcja daży 

od 2 dni do zlokalizowania ognia. 

Mimo akej; ratowniczej, do której 
zmobilizowano całą okoliczną ludność 

pożar z terenu gminy hermanowickiej 

pasmem szerokości 4 km posuwa się na 

dal w dwóch kierunkach i zagraża la- 
som państwowym, jak również i pry- 

watnym w mai. Stanisławowo i Wianu 

ka. 

nie uruchamia dostatecznej ilości wozów. Obec 

nie klną jeszcze bardziej, ponieważ muszą cze 

xać nieraz godzinę i więcej, aż nadejdzie wresz 

cie wóz, który ich "abierze. Sceny takie można 

stałe-obserwować po godzinie 3, gdy urzędnicy 

po pracy wracają do domów. 

Szczególnie rozgoryczeni są urzędnicy zamie 

szkujący w Kolonji Magistrackiej. Tak np. 

wczoraj kiłkunastu urzędników spóźniło się do 

pracy Autobus bowiem, który zabierał ich sta- 

le, łym razem odszedł, pozostawiając znaczną 

część pazażerów. 

Sprawa ta musi być jakoś uregulowana. To 

warzystwo komunikacyjne musi w godzinach 

więsszego nasilenia ruchu uruchamiać dodatko 

we wozy Zainteresowana ludność, zamieszku- 

jąca w Kolonji Magistrackiej, Wołokumpji i na 

innych peryferjach miasta postanowiła, jak nas 

informują, zwrócić się do miarodajnych czyn 

ników o uregulowanie tej kwestji. 

— TURYSTYKA INDYWIDUALNA. W okre 
sie od 3 lipca do dnia dzisiejszego przybyło do 
Wilna i okolic 57 osób na podstawie kart indy 
widualnych, wydanych przez Ligę Popierania 

Turystyiki. Większość przybyłych osób pocho- 
dzi z województw centralnych / południowych. 
Obsługą na miejscu i wynalezieniem letrisk za 
jął się Zmwiążek Propagandv Turystycznej Zie 
mi Wiłeńskiej 

— POCIĄGI POPULARNE PRZYBYWAJĄ DO 
WILNA. W sobotę 11 lipca przybywają do Wit 
na dwa pociągi popularne: 1) z WARSZAWY 
o-godz. 6, 20, 2) z ŁODZI o godz. 9,20 na pobyt 
dwudniowy. Pierwszego dnia turyści oddadzą 
hołd Sercu Marszałka Piłsudskiego, a następnie 

pod fachowem przewodnictwem będą zwiedzać 

miasto Drugiego dnia udadzą się do Trok, We 
rek, Ziełonych Jezior lub innych okolic Wilna. 

12 lipca goście pośpieszą do swych stron: 
ŁÓDŹ o godz 
21,45. 

— WYCIECZKI DLA WILNIAN. Związek 
Propagandy Turystycznej Ziemi Wileńskiej za 
mierza zorganizować wycieczki dla wilnian do 
Naroczy Trok, Zielonych Jezior i innych okolic 
m. Wilna po cenach ulgowych, z kwalifikowa 
nym przewodnikiem ZPT. Wycieczki będą wy 
ruszać tylko w niedziele i dnie świąteczne w 
załeżności od ilości zgłoszeń 

Terminy wyjazdu wycieczek będą podawa 
me za pośrednictwem prasy i radja. 

ZABAWY 

—- DZIŚ I JUTRO, dn. ii i 12 lipca br. moż 

na spędzić miło i wesoło czas, wśród pięknego 

lasu sosnowego w Czarnym Borze NA ZABA- 

WIE-KONCERCIE, urządzanej przez T-wo Przy 

jaciół Strzelca Gminy Rudomino. Bufet tani i 

obiily na miejscu Wstęp: młodzież do 15 lat 

30 gr. panie — 50 gr., panowie 75 gr. Dogodne 

połączenie pociągami podmiejskiemi. 

RÓŻNE 

— WYBORY DO ŻYDOWSKIEJ GMINY WY 
ZNANIOWEJ W WILNIE. Na pierwszem posie- 
dzeniu Komisji Wyborczej, zatwierdzonej przez 
p. starostę, dla przygotowania wyborów do Ży- 
dowskiej Gminy Wyznaniowej został wybrany 

przewodniczącym kandydat grupy gospodarczej 

p. Kapłan-Kapłański. Na zastępcę przewodni- 

czącego Komisji wybrano lawnika p. Segala. 

Wczoraj został utworzony blok wyborczy Sy- 

zrachi“ £ „Judensztatjpartej. Jako kandydaci te- 

zrahi“ į „Judensztaipartaj“. Jako kandydaci te- 

go bloku są pp dr. Wygodzki, Jaszuński, Gryn- 

berg, adw. Rudnicki, adw. Staczyński M. Zajd- 

znur, E. Szeskin Pokuliński Rubinow Sucho- 

wolski, Liberman i dr. Gurszum. 

Inne ugrupowamia społeczne i gospodarcze 

też przeprowadzają. rozmowy nad tworzeniem 

bloków. (m) 

— Czyje rzeczy? W Wydz. Śledczym ul. św 
Jańska 3 p. 15 znajdują się rzeczy pozostawióne 

na poczcie: portmonetki klucze, czapki, kape 

lusze, laski, rękawiczki, okułary, szaliki * chu- 

steczki. 
Właściciele mogą odebrać je od godz. 9115. . 

NADESŁANE. 

-— Podaje się do wiadomości że w dn.ll bm 

odwiedzi Wilno Kierownik Działu Turystyki 

Sowieckiej p. I. Grynberg i udziełać będzie in- 

formacyj w sprawie XI Aukcyj Futrzarskich i 

Festiwalu Teatralnego. Informacje udzielane bę 

dą w Polskiem Biurze Podróży „Orbis“ — Mic- 

kiewicza 20, tel. 8-83 i 13-13, w dniu tibm 

ad godz. 11—14 i od 18—20. 

18,55, WARSZAWA o godzinie: 

Kurs ceramiki 
artystycznej w Rakowie 

: Wileńsko — Nowogródzki Instytut Rzemieśl 
miczy w Wilnie przeprowadza w czasie od dnia 
14 lipca do dnia 22 sierpnia r. b. w Rakowie, 
ośrodku ceramiki ludowej na Wileńszczyźnie, 
Kurs Ceramiki Artystycznej pod fachowem kie 
rownictwem inż. ceramika Tadeusza Szafrana, 
a przeznaczony dla nzemieślników gamcarzy we 
jewództwa wileńskiego i nowogródzkiego. 

Ze względu na artystyczny charakter Kursie 
Instytut przyjmie w charakterze słuchaczy nadz 
wyczajnych również kilku kandydatów, posiada 
jących odpowiednie wykształcenie w dziedzinie 
sztuk pięknych, a nie będących rzemieślnikami. 
Kurs poza wiadomościami  technologicznemk, 
awzględni w szerokim zakresie elementy cera 
mikj artystycznej, a w szczególności zaś zdobni 
ctwo regjonalne wileńskie. 

Celem propagowania wytwórczości zdobniet 
wa ludowego Instytut pobiera jedynie przy za 
pisie 10 zł tytułem zwrotu kosztów zużytych 
materjałów przy ćwiczeniach praktycznych. 

Koszt dziennego utrzymania w Rakowie nie 
przekroczy 1 i pół — 2 złotych dziennie. 

Zapisy przyjmuje do dmia 14 bm. Wileńsko- 
Nowogródzki Instytut Rzemieślniczy w Wiłnie, 
ul, Gdańska 0. » 

Podziekowanie 
Niniejszem wyrażam gorące po- 

dziękow anie p. Marji Zboromirskiej 
z Ponaryszek za zwrot cennego przed- 
miotu zgubionego przezemnie. | 

L. Berger 

RADJO 
SOBOTA, DNIA 11 LIPCA 1936 roku 

6.30 Pieśń; 6.33 Gimnastyka; 7.20 Dziennik por. 
7.30 Program dzienny; 7.35 Giełda rolnicza; 
7.40 Muzyka z płyt; 8.00—11 57 Przerwa; 11.57 
Uzas; 12.00 Hejnał; 1203 Koncert poranny: 
12.55, Listy dzieci omówi Ciocia Hala; 13.05 

Dziennik południowy; 13.15 Koncert życzeń; 
14.15—14.30 Przerwa; 14.30 Jerzy Bizet — Wy- 
jątki z op Carmen; 15.38 Życie kulturalne; 15.43 
Z rynku pracy; 154% Ze śpiewem przez Polskę; 
16.00 Recitał skrzypcowy Marji Marco; 16.30 
Arje operowe w wyk. Mikołaja Warwy; 16.45 
Od łatarni do latarni, rep. z portu gdyńskiego; 
17.00 Koncert z ogrodu zoologicznego w Pozna- 
niu; 17.50 Łyk żubrówki, rep. z puszczy biało- 
wieskiej; 18.00 Przegląd litewski; 18.10 Przez 
Afrykę, audycja muzyczna dr. Wacława Kora- 
biewicza; 18.40 Komcert reklamowy; 18.50 Pa- 

gadanka aktualna; 19.00 Wieczór muzyki lek- 

kiej; 20.15 Audycja dla Polaków zagranieąz 
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka ak- 
tualna; 21.00 Walce w literaturze fortepianowej 
21.30 Napaść przy ulicy des Cendres, humo- 
reska; 22.00 Wiad sportowe. 22.15 Muzyka ta 
neczna; 22.55 Ostatnie wiadomości; 23.00—23.06 
D. e. muzyki tamecznej. 

  

" 
#
       

NIEDZIELA, dnia 12 lipca 1936 roku. 

8,00: Czas; 8,03: Audycja dla wsi; 8,45: Dziem 

nik por. 9,00: Transm. nabož. 10,10: Wyjatkž 
operowe; 10,45: Życie kulturalne; 11,57: Czas; 
12,00: Hejnał; 12,03: Poranek muzyczny. Wyk. 
Ork. Kam. pod dyr. Alberta Katza i Halina 
Kalmanowiczówna; W przerwie: Swaty; 14,30: 

„Audycja dla wsi; 15,00: Z różnych stron; 15,15: 
Koncert rekl. 15,30: Ze świata operetek; 16,30: 

Reportaż z Narodowych Zawodów Strzelectwa 
Myśliwskiego; 17,00: Koncert solistów; 18,00: 

Pozytywka, oryg. kom. radjowa; 18,30: Koncert 
rozrywkowy; 20,25: Co czytać? 20.47: Przegląd 
polityczny; 20.50: Dziennik wiecz. 21,00: Na: 
Wiadomości sportowe; 22,15: Transm. z obozu 
wesołej lwowskiej fali; 21,30: Koncert; 22,00: 

letniego P. W. i W. F. 22.40 Muzyka z płyt; 
22,55: Ostatnie wiadomości. * 

Uczniów pozostałych 
w klasie VI-ej 

przygotowuje do egzaminów popraw- 

zych lub uzupełniających b. nauczy- 

ciel gimnazjum — Wilno, ul. Mickie- 
wicza 4 m. 12 

  

  

KURSUJĄCYCH MIĘDZY WILNEM A WER- 
KAMI Z PRZYSTANKAMI W POŚPIESZCE,. 

WOŁOKUMPJI, KALWARJI I PLAŻY 
WERKOWSKIEJ. 

W dni powszechnie przy słoneczno - ciepłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 10, 11, 12, 4, 
16, 17, 18, 19 i (prócz sobót) 19,30. 

Odjazd z Werek do Wilna: 7.50, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 15,15, 17.15, 18.15, 19,15, 20.15. 

W niedziele i święta przy słoneczno-ciepłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna do Werek: 7.15, 8, 8.45, 9.30; 

10.15, 11, 11.45, 12,30, 13,15, 14, 15, 16, 16.45, 

17.30, 18.15, 19. 

Odjazd z Werek do Wilna: 8,30, 9.15, 10, 
10.45, 11.30, 12.15, 13, 13.45, 14,30, 15.15, 16,15, 

17.15, 18, 18.45, 19,30, 28.30. 
W dni powszednie i świąteczne bez względu 

na pogodę. 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 16 i (prócz 
sobót) 19,30. 

Odjazd z Werek do Wilna: 7.50, 10.15, 18.15. 

W razie potrzeby mogą być dodane statki 
dodatkowe, których nie obowiązują godziny roz 
kładu. Wszelkie informacje udzielane są na 

„przystani statków w Wilnie, ul. Tad. Kościuszki.
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TEATR i MUZYKA 
>< MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYNSKM. 
— Dziś, w sobotę dnia 11.VII o godz. 8,15 

wiecz. — Teatr Letni gra w dalszym ciągu cie- 

szącą się wielkiem powodzeniem komedję w 3 

aktach St. Kiedrzyńskiego „Cudzik i S-ka“ z K. 

Dejunowiczem w roli gł i L. Wołłejką w roli 

rosyjskiego emigranta. Reżyserja W. Czengere- 

go. Dekoracje W. Makojnika. Ceny zniżone. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze Letnim 

W. niedzielę, dnia 17.VII o godz. 4,15 рр` е 

ow Teatrze Letnim będzie odegrana komedja w 

3 aktach T. S. Chrzanowskiego „Japoński ro- 

wer“ w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza, po 5е- 

"mach propagandowych 
PO z, 

Sport w kilku wierszach 
Drużynowe mistrzostwa Polski w tenisie ro 

wegrane zostaną w roku bieżącym w Bydgosz- 

ozy w końcu sierpnia. 
* 

DA 
ы 

* * 

W przyszłą sobotę i niedzielę, t. j. w dn. 

18 i 19 bm, odbędzie się w Katowicach między 

miastowy mecz tenisowy Warszawa — Katowi 

«e. W reprezentacji Katowice wystąpią: Tarłow 

ski, Bratek i Volkmerówna. W reprezentacji 

Warszawy grać będą: Tłoczyński, Spychała, i 

najprawdopodobniej Jędrzejowska. 
d * * 

„Polski Związek Lawn — Tenisowy prowadzi 

pertraktacje z Włochami i Jugosławją w spra 

wię rozegrania 2-ch spotkań międzypaństwo- 

wych. Pozatem w dniu 15 i 16 sierpnia projek 

towany jest rewanżowy międzypaństwowy mecz 

z Węgrami, 
* * 

Po zakończeniu igrzysk olimpijskich Jędrze 

jowdka weźmie udział w turnieju tenisowym w 

Baden — Baden Na ten turniej zaproszeni zo 

stali również Hebda i Tłoczyński, 
* * * 

* 

Jędrzejowska zamierza w końcu sezonu wy 

jechać na tournće do Ameryki. 
Ša PAS 

W. tegorocznych tenisowych mistrzostwach 

świata zawodowców, które rozegrane zostaną w 

Paryżu, brakować będzie dwóch znakomitych 

tenisistów amerykańskich — Tildena i Barrne- 

sa. 
re] et IB BH Bigi: ©” 

Angielski związek tenisowy ustalił już skład 

swej reprezentacji na mecz finałowy o puhar 

Davisa. W singlach walczyć będą: Perry i Au- 

stin, a w grze podwójnej para Hughes — Tuc 

key, \ 

| a gz B PE P Ligos PI AA w м 

Czas zamawiać drzewka owocowe, 

czas nabywać i wysiewać nasiona 

kwiatów zimotrwałych 

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

Porady fachowe bezpłatne 

    
      

Giełda zbożowo -towarowa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 10 lipca 1936 r. 

Ceay za towar średniej handlowej jakości, pa- 

rytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 

gonowych. mąka i otręby — w mniejsz, ii śe, 

w złotych za | 4 (100 kg); len — za 1000 tlg 

Żyte | standart 700 g/l 13.— 13.50 
2 П ы 670 , 12.50 13.— 

Pozenica | a 745 , 19.— 19.50 

a H $ 720 . 18.— 1850 

jęczmień | ” 650 „ (kasz.) 14.50 15— 

B n « 620 ‚ . 14.— 14,50 

Owies I я 490 , 13.75 14.25 

- Il » 470 , 13.25 1375 

Gryka 1 # 620 „„ — 

ы П 4 585 „ . — 

Mąka pszenna gatunek | wyciąg. 37.75 38.75 

» » » - 35 — 35.50 

„ „ ” 1--В 33 75 34.25 

e „ re I--c 32.75 33.25 

д » ź --Б 26.75 28— 

® » ” “_г 24.75 25.25 

. » > Uu=—G 22.— 22.50 

ę  ftytnia do 50% 22.75 23.— 

„ „ do 65% 20.— 20.75 

“ „  razowa do 95 % 16.50 17.25 

Qtręby pszenne miałkie przemiału 

stand. ) 9,25 9.75 

Otręby żytnie przemiału stand. 8.50 9— 

«ч Зка — 
Wyks = 

Seradela — 

Groch szary — 

Łubin niebieski 8.25 9.25 

Siemię lniane b. 90% f-co wag. e. zał. 350 31.— 

Lea standaryzowany: 

trzepany Wołożyn basie I 1280.— 1320.— 

ё ‚Ного&я.іеі 1560— 1600— 

2 Miory sk. 216.50 1280.— 13.0.— 

" Traby — 

Czesany Horodz. b. I sk. 303.10 1800.— 1840.— 

Kądziel Horodz. „ „ „ 216.50 1340.— 1380— 

Targaniec mocz. asort. 70/30 740.—  780— 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, 

Administracja czynna od g. 9!/,—3'/, ppol. Rekopisėw Redakcja nie 

€ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub 

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

Bo tych cen dołicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. 

i rubrykę „nadesłane" Redakcja nie odpowiada. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. 

„KURJER* z dn, 

| ŁĄDAJKĘ ORYGIM LNU OGUTKJEM“ | 

IE] PATRZCIE JAKIE PROSZKI! WAM J 
ESEE PE ETL OLA OZ : 

E DTL LII AL D Yi 

sĄ TYLKO JEDNE 
46) | ZAWSZE Z RYSUNKIEM KOGUTKA 

Paostki ;MIGRENO-NERVOSIN" SA TER W TABLETKACH,     
Na wileńskim bruku 
ARESZTOWANIE OBYWATELA TEL-AWIWU 

W. WILNIE. 

Wezoraj w Wilnie został aresztowany nie- 
jaki Eljasz Npcowicz, przybyły przed kilkoma 
dniami z Palestyny, gdzie mieszkał stale w Tel- 
Awiwie. ` 

Jak się okazalo Nocowicz przed 5 laty zna- 
lazł się w kolizji z kk. i wyemigrował wówczas 
do Palestyny. Od tego czasu minęło 5 lat. Są- 

dząe, że prokuratura już zapomniała © jego sta 
rych grzechach, Nocowicz przybył do Wilna. 

Mylił się. Funkcjonarjusze Wydziału Śledczego 
pamiętali o jego starych sprawkach. (e). 

JESZCZE JEDNA PLAGA LETNIA. 

Ludzie narzekają na upały, naturalnie ei, co 
skazani są na pozostawanie w. mieście, wśród 
murów i kurzu. Narzekają i ei, którzy pochop- 
nie i lekkomyślnie chcieli „za jednym rama- 

chem“ zmienić biały kolor swej skóry na pięk- 
no0-bronzowy, jaki demonstrują plakaty reklame 
we „Elidy*. 

Okazuje się, że jest jeszcze jedna plaga — 
plaga t. zw. kradzieży sezonowych przez okna 

i furtki, które dają się we znaki zarówno mie- 
szkańcem miasta jak i letnisk, a 

Spowodu zaduchu i spiekoty ludzie wolą 
spać przy otwartych oknach, nawet w miesz- 
kaniach parterowych. Z tego, całkiem zresztą 
normalnego objawu, korzystają złodzieje. Dla 
mich to okazja . To też z miejscowości letni- 

skowych i z miasta płyną do komisarjatów 
meldanki... Policja przedsiębierze Środk ochron 

ne. Dokonywuje obław, aresztuje fachowców, 

lecz wytępić tej „plagi nocy letnich* nie po- 

"trafi, Ž : 
Skuteczność walki z temi kradzieżami w 

dużej mierze zależy również od właścicieli mie- 

szkań, którzy powinni pamiętać o niebezpie- 

czeństwie i nie spać przy otwartych oknach, 

szczególnie w mieszkaniach parterowych. _ (c) 
PERRY 

POWIETRZE JEST LŻEJSZE OD METALU... 

Judel Giler (zauł. Lidzki 11) handlarz jago- 
„dami z rynku Kaiwaryjskiego, który aczkolwiek 
nigdy nie studjował, te jednak sam przyszedł 
do przekonania, że... powietrze jest lżejsze od 
żelaza i „odkrycie swoje odrazu wykorzystał 

dla celów Ściśle „handlowych*, a kolidujących 
z Kodeksem Karnym. : 

Sprytny handlarz wyświdrował w odważniku 
dzłurę, skutkiem czego oszukiwał kupujących 
na kilka dekagramów. ' 

„Spryeiarza“ osadzono w areszcie eentral- 

nym. (e) 
RT | ECON PENSZZĄN!: О RS 

W dn. 9 b. m. o godz 13 w czasie kąpieli 
w Wilji utonął Stefan Ławrynowicz, lat 10, 
m-c zašc. Łódź, gm. gierwiackiej. Trupa wydo- 

byto. ' 

°° МУ tymže dniu okolo g. 15 w Wilji około 

wsi Waka-Kowieńska, gm. trockiej, znaleziono 

zwłoki chłopca w wieku lat około 13. W toku 
wywiadów ustalono, że są to zwłoki Czesława 
Anuszkiewicza, zam. w Wilnie, Legjonowa 130, 
który utonął w czasie kąpieli w dniu 8 b. m 

» Z 

4 b. m. w jeziorze Salinka wpobliżu zašc 

Wielkie Duble, gm. smołweńskiej, pow bras- 

Ławskiego utonął Dyonizy Skukowski, pirobek 

Konstantego: Miłasza. Skukowski utonął w cza- 

sie usiłowania przyholowania łodzi z sianem, 

która odpłynęła od brzegu. Zwłoki wydobyto. 

> 

WSZELKIE OGŁOSZENIA 
PO CENACH BARDZO TANICH 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie — Garbarska 1 — Telefon 82 

Żądać kosztorysów. 

* 

  

  

11-go lipca 1936 r. 

W myśł $ 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25. VI. 32 r. o postępowaniu egzekucyj 
nem 'Władz Skarbowych (Dz. U R. P. Nr 62 poz. 580), Urząd Skarbowy w Szczuczynie No- 
wogródzkim podaje do ogólnej wiadomości, że celem uregulowania zaległych podątków na 

  

    

* rzecz Skarbu Państwa Samorządów oraz innych wierzycieli odbędzie się sprzedaż z licytacji 

niżej wymienionych ruchomości w następujących miejscach i terminach: на 

1: Imię i nazwisko płatnika Duż Cena 
oraz miejsce da Wyszczególnienie ruchomości szacunk, 

p. przeprowadzenia licytacji MyAC ZŁ 

1. Minejkowa Marja, majętność Dziku- 14.7. 36 r. 10 szt świń tucznych 750— 

szki, gm. Żołudek, pow. Szczuczyn godz. 12 
Nowogródzki. 

2 Lisowska Justyna, maj. Lack Wyso 13.7. 36 r. 5 szt. świń tucznych 50— 
ki, gm. Szczuczyn Nowogródzki. " godz. 18 3 : 

3. Reychelowa Marja, maj. Szejbakpol 15.7. 36 r. 12 krów z wyboru 1000 
gm Wasiliszki, pow. Szczuczyn No-  godz.12 8 świń 240— 
wogródzki 2 jałówki 2 lat 100— 

1 byczek 2 lai 75% 
1 jałówka 3 lat 95— 
4 jałówki 11/2 lat 200— 

: ca 20 kg. siana 80.— 

4. Mejerowa Janina, maj. Wołczynki, 13.7. 86 r. Fortepjan w' stanie dobr 800— 
gm. Wasiliszki, pow. Szczuczyn No godz. 12 Zegar ścienny - > si 
wogródzki 3 jałówki jednoroczne 90.— 

4 krowy z wyboru 360— 

5 Rouckowa Irena, maj. Prostańszczy 16.7. 36 r. 5 krów z wybom 600— 
ma gim. Rožamka, pow. Szezuczyn godz, 13 2 jałówiki 2 lat. 200— 
Nowogródzki. ” 3 jalomki jednoroczme 200— 

1 źrebak 75— 

Licytacja w dniu 16. VII. 36 r u p. Rouckowej Ireny odbędzie się w razie niedojścia do 
skatku pierwszej licytacji, w dniu 9. VII. 36 r o godzinie 12 w majętności Prostańszczyzma. Li 
cytacja w Il-gim terminie, to jest w dniu 16.VII 36 r., odbędzie się na targowicy w Szczu- 
czynie Nawogródzkim. Gdyby licytacje, wyznaczone w powyższych terminach (prócz licytacji - 
pod L. 5) nie doszły do skutku, wymienione ruchomości w myśl $ 92 powołanego na wstępie 
rozporządzenia, będą sprzedane za cenę „niższą od oszacowania na Il-ej licytacji w dniu 23.VI1. 
1936 r w Szcznuczynie Nowogródzkim (inwentarz żywy na tangowicy bydlęcej przy ulicy Tar--. 
gowej, a iniwentarz martwy w podwórzu Urzędu Skarbowego od godziny 12-ej do 14-nj. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dniach licyłacji, godzinę przed licytacją. 
(—) KREDOWICZ BRONISŁAW, 

Naczelnik Urzędu 

  

e Nad program: 
p. t. „Niedolęga“. 

CASINO | Wielki podwój- 
ny program: 1) 

  
    

Konto czekowe P, K, O. nr. 80.750. 

х ©. ©. 

2) Niesamowity 
film grozy! 

Dziś. Orgja melodyj, szał toalet orkan tańca, wulkan humoru w najweselszej komedji 

W rol. glėwn.: Fred Ąstairs,. 
Ginger Rogers i Irene Dunne 
Pokaz mód, który wzbudzi- 
wśród kobiet okrz. zachwytu. 

BUSTER KEATON w najnowszej zachwycająco - olśniewającej komedji: 
Balkon na wszystkie seanse 25 gr. Sala dobrze wentylowana 

KOT i SKRZYPCE 
W rolach głównych: Jeannette Mac Donald i Ramon Novarro 

Borys МАНН ОЕ 
w fascynującem arcydziele p. t. „PAŁAC TOATUR'' (Maski Fu Manchu) 

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

HELIOS | 

WIOSNA w PARYŻU 

"opata Fo 

Dziś. Pomimo sezonu letniego przebojowa atrakcja „Paramountu, 
Najpiękniejsze kobiety w pikantnej komedji muzycznej : 

W rol. gł: Mary 
Ellis, Ida Lupino- 
Tullio Carminati 

Nad program: Uroczystości pogrzebowe w Wilnie w dniu 12 mala oraz AKTUALJA 

SWIATOWID 
  

Niedokończona symionja 
Film opromien. aureolą piękna nieśmiert. muzyki Franc. Schuberta: 

W roli glównej Marta Eggerth i Hans Jaray. — Muzyka w wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry 

Filharmonicznej. — — — Nad program: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 
  

OGNISKO | 

  

Dziś Albert Prejean i Annabella w komedjodramacie p. t. 

SYN MIMOWOL 

  

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

4.90 męskie sandały na 
gumie, 7.50 męs san- 
dały na skórze, 6.80 m. 
półbuty brez. na skórze, 
7.30 męskie półbuty na 

łosiowej podeszwie 

polska wytwór. obuwia 

W. NOWICKI: 
Wilno, Wielka 30 

Doświadczony 
korepetytor sumiennie 

przygotowuje do egza- 

minów wstępnych w 

szkołach zawodowych 

oraz udziela korepety- 
cyj w zakresie wszyst- 
kich klas gimnazjum. 
Przyjmuje (z wyjątkiem 
świąt) od g. 17 do 19 
w lokalu przy ul. Mły- 

nowej 2—41 

Bezrobotny 
prosi o ubranie. Pro- 
szę składać do admin. 
„Kurjera Wileńskiego* 

pod „Bezrobotny* 

  

  

BULDOGI 
| francuskie karły. i ап-. 
gielskie oraz suka biała 
pudelka. Handel zoolo- 
giczny — B. Frydland 
Wilno, ul. Szpitalna 4 

róg Zawalnej 

Poszukuję 
eleganckich pań i pa- 
nów, praca zewnętrzna, 
pierwszeńswo urzędnicy 
zredukowani. Zgłosze- 
nia: ul. Piwna 6 m. 1 
w sobotę od 5—7 w nie- 
dzielę od 10—1 p.p. 

  

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska, 
— poszukuje posady — 

„ demi-place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil. 

dla A. T 

DR. MED. 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., syfilis, 
skórne i moczopłciowe 

powrócił 
Zamkowa 15, tel. 19-60 
Przyjm. od 8—1 I 3—€E 

SPRZEDAM 

pralnię 
z całkowiiem  urządze- 
niem w dobr. punkcie 
ewentualnie przyjmę 

spólnika (czkę) 
Wiadomość; ul. Biskupa 
Bandurskiego 4 m. 16, 
w godz. 12—2 1 5 -7 w. 

  

ZAKŁAD FRYZJERSKI 
męski i damski 

Jankieia 
ul. Kalwaryjska 42 

Wykonuje solidnie on: 
dulację trwałą. 

Ceny konkurencyjne     

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
ul. 1. Jasińskiego 5—18 
róg Ofiarnej (ob. Sądu) 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

: 1 elektryzacje : 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowskę 
ul, Grodzka 27 - 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 2-pokojowe 
z kuchnią, odremonto- 
wane, suche, słoneczne 
ciepłe, z wodą i water: 

: Poplawska 30 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie" 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 - 22 

        
  

Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4. tel. 3-40, 

Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—8 

zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g, 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9'/,—31/, 1 7—8 

Drukarnią — ul. Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatka książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą na 
1 

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

Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy, Za treść ogłoszeń 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

  

Redaktor odp. Ludwik Jankowski, 

  

| 
{ 

A 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI


