
"Rok XIII. Nr. 192 (3793) 

  

  
  

SE. K 

  

KIER WIL 
jnferencja państw lokarneńskich .. 

odbedzie sie w końcu lipca 
|. Kłopoty i starania Anqglji 

LONDYN, (Pat). Minister Eden powraca dziś 
wieczorem do Londynu i jutro rano obejmuje 

apowrotem urzędowanie, Weźmie on udział w 

jutrzejszem środowem posiedzeniu gabinetu, 

które - przeważnie będzie poświęcone sprawom 

zagranicznym i do którego wobec wynikłej sy- 

tuągji międzynarodowej przywiązują duże zna- 

<zenie, : : 

Gabinet będzie się musiał zastanowić prze- 

<dewszystkiem. т 

NAD LOSEM KONFERENCJI 
BRUKSELSKIEJ. : 

Urzędowe stanowisko brytyjskie sprowadza się 

marazie do tego, że POROZUMIENIE NIEMIEC 

KO-AUSTRJACKIE WYTWORZYŁO NOWĄ SY 

"TUACJĘ, w obliczu której należy poddać re- 

wizji powżięte w Genewie decyzje odbycia kon 

ferencji trzech mocarstw zachodnich. Wielkiej 

Brytanji, Francji i Belgji, która miała ewentu- 

alnie powziąć decyzję co do dalszej konferencji 

z udziałem Niemiec. Rząd! brytyjski wważa odby 

cie ko ferencji trzech mocarstw obecnie za NIE 

PROWADZĄCE DO CELU, A NAWET ZNACZ- 

NIE4UTRUDNIAJĄCE osiągnięcie tego celu, © 

"ile jest nim udział Niemiec w rokowaniach. 

Rząd brytyjski proponował "ządowi francus, 

kiemu prżed tygodniem pewien ekwiwalent za- 

miast odlrycia konferencji trzech mocarstw, a' 

mianowicie sugerował wydanie wspólnej dekla- 

racji Framcji, Belgii i W. Brytanji, w której 

określone byłoby wyraźnie jednolite stanowisko 

programowe tych trzech mocarstw,: zarówno w 

stosuniku do zagadmienia nowego Lokarna, jalk 

i w stosuniku do zagadnienia powrotu Niemiec 

do Ligi Narodów. Rząd belgijski propozycje te 

popierał. Rząd francuski jednak sprzeciwił się 

temu, wychodząc z założenia, że oznaczałoby 

to przejście do porządku dziennego nad sprawą 
pogwałcenia przez Niemcy zobowiązań dotyczą 

«wych Nadrenii. ° 

RZĄD FRANCUSKI WYSUWAŁ ALTERNA- 

TYWĘ NIEODBYCIA NARAZIE WOGÓŁE KON 

FERENCJI Ze strony brytyjskiej myśl ta wogó 

le nie jest jednak przyjmowana życzliwie, W. 

Brytanja malega raczej NA ODBYCIE KONFE- 

RENCJI Z UDZIAŁEM NIEMIEC. W. tych wa- 

tunkach wydaje się prawdopodobnem, że Frań 

cja pójdzie na ustępstwa i zgodzi się na konfe- 

rencję z udziałem Niemiec. Ale tylkó w składzie 

5 mocarstw t zn. przy udziale, również Włoch. 

Tego rodzaju konferencja stwarza dła Framcji 

bądź co bądź pewną swobodę ruchu, co do po 

ruszenia kwestji nadreńskiej w sensie przeż sie 

bie pożądanym, podczas gdy deklaracja brytyj 
sko-belgijsko-francuska zgóry by ją co do tego 
wiązała. : . 

Ambasador francuski w Londynie Corbin 

odwiedzi jutro po południu „ministra Edena i 

odbędzie wyjaśniającą naradę, w toku któ- 

rej na podstawie odbytej przed południem na- 
rady gabinetu Irytyjskiego zapadną prawdopo- 

dobnie pewne decyzje w sprawie odbycia kon- 

ferencji brukselskiej, 

Co do posiedzenia gabinetu, to bedzie ono 
miało przed sobą 2 sprawy do: zdecydowania, 
od których załeżeć będzie odbycie konferencji 

bruksełskiej. Gabinet przedewszystkiem -zasta- 

nowić się mnisi zasadniczo nad sprawą udziału 

Niemiec. Zdaje się nie ułegać wątpliwości, że 
gabinet jednomyślnie stanie na stanowisku celo . 

wości odbycia konferencji brukselskiej odrazu: 

z udziałem „Niemice po uprzedniem przeprowa: 

dzemiu stosownej narady pomiędzy Londynem 

i Brukselą. ! S 

Gabinet ponadto zastanowiė się musi 

NAD KWESTJĄ UDZIAŁU WŁOCH. 
"które uzależniły swoją współpracę zarówno od. 

" działu Niemiec, jak ; od uchylenia gwarancyj 

brytyjskich na mormi Śródziemnem. Stanowisko 

brytyjskie jest następujące: gwaramcje wzajem- 

ne zawarte w układach dwustronnych pomię- 

dzy W. Brytanją i Francją, oraz pomiędzy W. 

Brytamją a Grecją Turcją i Jugosławją — upa 

dają automatycznie w dniu jutrzejszym, gdy 

przestaną działać! sankcje. Gwarancje wzajemne 

były bowiem tylko wynikiem logicznego zasto- 

sowamia artykułu 16 paktu Ligi. Z chwiłą, gdy 

upadają zarządzenia, podjęte w związku ze.sło 

sowaniem artykułu, upadają równ uż wzajemne 

gwarancje pomocy. na morzu Śródziemnem ' 

Pierwsze oficjalne czynności ambasadora Łukasiewicza 
` — w Paryżu © 

  
Zdjęcie przedstawia moment złożenia przez - amibasadora R. P. w Paryżu P „Juljana Luka- 

siewicza, wieńca na grobie Nieznanego Žolnierza, po uroczystem złożeniu listów uwierzytell- 

niających Prezydentowi Republiki Francuskiej p. Albertowi Lebrun. Ambasador. Łukasiewicz 
składa wieniec w obecności gen. franc Saute 

przeciwko atakowi ze strony floty włoskiej. 

Poza gwarancjami wzajemnemi W. Brytanja 

zobowiązała się równiaż i do gwarancyj jedno 

stronnych na rzecz Grecji, Turcji i Jugosławii. 
Grecja zrzekła się tej gwaiamcji, jest rzeczą Tur 
cji i Jugosławj; zrzec się ich również, ale bez 
inicjatywy ze strony ych państw W. Brytanja 
"uważa wycofanie swoich zobowiązań a niewła 

ściwe. Gabinet: przypiszczalnie podejmie jutro 
decyzję do do dalszego postępowan'a w tej spra 
wie, - 

Naogół w brytyjskich kołach miarodajnych 
przewAža jednak opimja, że korferencja bruk. 
selska dojdzie do skutku odrazu w skladžie 5 
mocaretw lokarneńsk* h, ale nie w terminie 

przewidzianym na 21 lipea. Jako nowy termin 
wany jest dzień. 28 lipca 

ILENSK 
"Cena 15 groszy 

  

  

Kary więzienia 
uczestników zajść 
w Chrzanowie 

„ KRAKÓW, (Pat), Dzisiaj po połud- 
miu w krakowskim okręgowym sądzie 
karnym zapadł wyrok przeciwko 12 u- 
czestnikom. zajść kwietniowych w Chrza 
nowie, 

Skazani zostali Piotr Rozmus na 1 
rok „więzienia, Franciszek Skwarek na 
9 miesięcy więzienia, Zygmunt Żelazny 
na 9 miesięcy więzienia. 
: Dalsį oskarżeni zostali skazani: Mar 
ja Wątrobina na 6 mies. więzienia, Sta- 
misław Katarzyński na 6 mies. wiezie- 
mia, Józef Trzaska na 6 mies. więzie- 
nia, Izaak Lieblich na 4 miesiące aresz 
tu, Agnieszka Kozina na 4 mies. aresztu 
Ludwik Łyszczak na 4 mies. aresztu, Al 
bert Orszulik na 4 mies. aresztu. : 

Wymienionych 7 osób skazano za 
udział w zajściach. Wszyscy zostali ska: 
zani na kary bez zawieszenia. Uniewin 
nieni zostali: Józef Fudała i Stanisław 
Jedyniak. 

Telefonem od własnego kcrespondenta z Warszawy 

Zmiany na stanowiskach wojewodów 
Dowiadujemy się, że w niedługim 

czasie mają mastąpić poważne przesu- 
nięcia na stanowiskach wojewodów. 

Według pogłosek b. minister spraw 
wewnętrznych ji ib. marszałek Senatu 
p. Władysław Raczkiewicz objąć ma sta 

nowisko w Toruniu. Obecny wojewoda 
pomerski p. Kirtiklis byłby mianowany 
wojewodą białostockim A Aotychczs3so- 
wy wojewoda białostocki gen. Pasław- 
ski przeszedłby na stanowisko wojewo 
dy w Stanisławowie, 

MIN. MUNTERS 
ministrem spraw zagran. Łotwy 
RYGA, (Pat). Łotewska agencja tele- 

graticzna komunikuje: Prezydent państ 

wa mianował dziś dotychczasowego se- 
kretarza M, S. Zagr. Muntersa minist- 
rem spraw zagranicznych, 

* 

Min. Muniers urodził Się w 1898 r. i rozpo- 

czął karjere dyplomatyczną w r. 1920 po pow- 
rocie z wojny, w której brał udział w charak- 
terze ochotnika w szeregach sprzymierzonej ar 
mji estońskiej, Od roku 1933 zajmował stąno- 
wisko sekretarza gen. M. S. Zagr. Łotwy, grając 
wybitną rolę w polityce, która doprowadziła do 
Bo» porozumienią 3-ch państw bałtyc- 

ich. 

Nowe przepisy o dodatkach 
nie zmniejszą zarobków dla drużyn 

_". parowozowych 
Wobec zamieszczonych ostatnio w' niektó 

rjch organach prasy wiadomości nieuzasadnio 

nych, nieprawdziwych i tendencyjnych o obniż 

se zarobków drużyn parowozowych, minister 

stwo komunikacji wyjaśnia, że wprowadzenie 

nowych przepisów o dodatkach dla drużyn pa 

rowozowych zą czas służby na parowozie zasad 

miczo nie ma na celu obniżki zarobków drużyn 

parowozowych, lecz jedynie uproszczenie sposo 

* bu obliczania tych dodatków, 

Twierdzenie, że nowy system powoduje ob- 

niżkę zarobków, przeciętnie 0 45 proc, a Ww 

` niektórych wypadkach o 80 proc., mija się z 

prawdą. Wskutek wprowadzenia w życie no 

wych przepisów u pewnych pracowników na 

stąpiło zwiększenie dodatków, u innych zaś 

zmniejszenie które w żadnym razie stosowńfie 
do wydanych zarządzeń nie może przekraczać 

20 procent. 

Pracownicy, których dodatki w porównaniu 

z dawnemi miałyby być niższe więcej niż o 

20 proc., otrzymują wyrównanie. 

Również niesłuszne jest twierdzenie, że pra 

cownicy nie otrzymują dodatku za służbę poza 

stacjami macierzystemi, dodatek biowiem za te 

okresy wliczono do łącznej stawki przyznangj 

za czas jazdy pociągiem i stawikę tę odpowied- 

nio podwyższonio. 

Przepisy wprowadzono na okres trzymiesięcz 

ny, poczem w razie potrzeby będą one pod 

dane rewizji, (Pat). 

Bomby i walki w Palestynie 
JEROZOLIMA, (PAT). — W dniu dzisieį- 

Szym miał miejsce szereg zamachów  bomko- 

wych. Jedna z bomb wybuchła w Betleem, nie 

czyniąc jednak szkód. Druga eksplodowała pod 

wagonem kolejowym, na stacji Acre, wyrządza 

jae pewne szkody materjalne. Trzecia wreszcie 

w Jaffie, wybiła wiele szyb w oknach. Wpobli 

żu Safad, policja i wojsko starły się z bandą 

Arabów, przyczem zabitych zostało 2 Arabów. 

Wojsko nie poniosło żadnych strat. Jeden sier 

żant angielski zostre zabity przypadkowo, gdy 

wpojskowe auto ciężarowe uległo wypadkowi ko 

ło Nazaretu. Podczas nocy wybuchały sporady 

ezne strzelaniny w osiedlach żydowskich wokół 

„Tel Avivu, Ainharod, Kiryatsamuel i Kfarsaba, 

jednak bez ofiar. Most kolejowy między Tulka 

rem a Kalkiliek został uszkodzony wskutek eks 

plozji. We wsi Kułak, gdzie strzelano do woj 

ska, 4 domy zostały zniszczone.
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___ świeta narodowego we Francji 

„KURJEI z dnia 15 lipca 1936 roku. 

SPOKOJNY PRZEBIEG 
PARYŻ, (Pat). Obcnód święta narodowezo MŁODZIEŻY DOSTĘP DO INSTYTUCYJ AD. 

14 lipca przybrał w tym roku charakter spe- 

cjalnie polityczny. Stronmiotwa frontu ludowego 

połączyły bowiem dzisiejszą demonstrację 2 о- 

kazji święta narodowego z odroczonym przed 

miesiącem obchodem zwycięstwa wyborczego. 

Jednak ze strony wszystkich czynników, nawet 

skrajnie opozycyjnych, widać było wyraźną ten 

dencję niezakłócania uroczystości. 

Szereg dzienników prawicowych z goryczą 

mówi wprawdzie o lewicowym charakterze ob 

chodu narodowego, oświadczając, że patrjoci 

nie znajdą się na ulicach, któremi maszerować 

będą członkowie frontu kudowego, jednak posta 

'rają się wstrzymać od jakichkolwiek gestów, 

„któreby mogły doprowadzić do incydentów. 

Organizacje byłych kombatantów wezwały swo 

ich członków, aby pojedyńczo bez tworzenia po 

chodu, udali się pod Łuk Triumfałny i tam po 

jedyńczo składali wiązanki kwiatów na grobie 

Nieznanego Żołnierza, 

W tes sposób utworzyły się 

DWA OŚRODKI OBCHODU. 

Jednym był Łuk Triumfalny z grobem Niezna- 

nego Żołnierza, gdzie defflada pojedyńczych o- 

sób odbywała się w zupełnym spokoju i z dru- 

giej strony — dwa olbrzymie pochody „frontu 

łudowego'. Ze sztandarami czerwonym i trójko 

lorowym, wkroczyli na plac Bastylji, gdzie przed 

stawiciele rządu i przywódcy „frontu ludowe- 

go“ wygłosił szereg przemówień. 

„Duże wrażenie wywołała 

MOWA PREMJERA BLUMA, 

Który stwierdzając jedność istniejącą wśród 
stronnictw „frontu ludowego, apelował do mas 
robotniczych, aby pozostawiły rządowi swokodę 
decydowania o tempie, w jakim program „fron 
tu ludowego* ma być wykonany: Premjer os- 
trzegał przed NIECLERPLIWOŚCIĄ I STOSO- 
WANIEM GWAŁTOWNYCH FORM W WALCE 
Q POSTULATY ROBOTNICZE, oświadczając że 
w obecnej sytuacji Francji tyłko spokój i po- 
rządek publiczny umożliwiają wykonanie tego 

programu. Każde zakłócenie spokoju, każdy za- 
met może uniemożliwić rządowi jego zadanie 

i otworzyć drogę do rewanżu jego przeciwni- 
kom. 

Premjer zapowiedział, że w ciągu bieżącego 

tygodnia izba przeprowadzi debatę nad upańst- 

wowieniem przemysłu wojennego i nad: zmianą 

statutu banku Francji. 

Potem obie izby wezmą na warsztat PLAN 

WIELKICH ROBÓT PUBLICZNYCH, SPRAWĘ 

ZORGANIZOWANIA KREDYTU DLA DROBNE 

GO I ŚREDNIEGO HANDLU I PRZEMYSŁU, 

ZARZĄDZENIA,  KTÓREBY UMOŻLIWIAŁY 

KONTROLĘ CEN, SPECJALNIE ZAŚ CEN DE- 

TALICZNYCH NA ŚRODKI ŻYWNOŚCI, WRIE- 
SZCIE ZARZĄDZENIA, MAJĄCE OTWORZYĆ 

ADIDAS TEATRAS 

Pomnik ku cz I krėla Alberta I 
  

  
W. Paryżu został wzniesiony pofinik ku 

uczczeniu bohaterskiego króla Belgów Alberta 

I-go Aktu odsłonięcia pomnika dokonał fran- 

cuski minister wojny Edward Daladier. 

MINISTRACJI PUBLICZNEJ. 

Premjer zakończył swe przemówienie „pod- 

kreślając, że rząd jego ma podwójny tytuł de 
występowania na tej uroczystości. Jest on rzą- 
dem legalnym republiki, a po drugie, jako rząd 
który wyszedł z większości frontu ludowego 
ma on prawo do powołania się na swe pocho- 
dzenie. 

Po premjerze Blumie na zgromadzeniu pu- 
blicznem z okazji święta narodowego 

PRZEMAWIAŁ MIŃ. OBRONY DALADIER. 
Oświadczył on, że partja radykalna udzieliła 
callkowitego poparcia rządowi frontu tudowego. - 
Żadne reformy przeprowadzańe przez front lu- 
dowy — mówił — nie budzą u nas obaw, jes- 
teśmy wierni doktrynie, która żąda wołmości 

dla człowieka w suwerennym narodzie. Tej za- 

sadzie chce zostać- wierne wielkie stronnictwo 

W całej Francji 
RARYŽ, (Pat). Przebieg dzisiejszej uroczy- 

tości we Francji był naogół: spokojny, W sa- 
mym Paryżu tylko doszło w kilku miejscach 
do drobnych starć między grupami zwolenni- 
ków frontu ludowego, a zwolennikami organi 
zacyj prawicowych. Starcia te miały miejsce 
głównie w okolicach pól Elizejskich pomiędzy 
pochodem, zdąża jącym długim wężem/do grobu 
Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym 
a grupami powracających z demonstracji socja 
listów i. komunistów. Dotychczas stwierdzono, 
że 5 osób zostało rannych, co na tak ołbrzy- 

mie tłumy, jakie dziś zalegały ulice Paryża, nie 
jest żadnom większem wydarzeniem. Poza Pa- 

ryżem tyłkę z Lille i Bar Le Duo nadeszły wia 
,domości o drobnych starciach między przeciw- 

nikami politycznymi. 

Uroczysta akademia w Warszawie 
WARSZAWA, (Pat) Z okazji narodowego 

święta Framcji staraniem stowarzyszeń polsko 
francuskich, odbyła się dziś wieczorem w salo 
nach Rady miejskiej uroczysta akademja. 

Na akademji obecni byli członkowie amba 
sady* francuskiej z ambasadorem Leonem Noe- 
Jem, minister Rolnictwa i Ref. Roln. J. Ponia- 

towski, podsekretarze stanu w M S. Z. Szem- 

bek, w mim. WR:i OP prof. dr. P. Ujejski, ko- 

munikacji inż. Piasecki, min rolnietwa i ref. 

roln. Roger Raczyński, zastępca II wiceministra 

spraw wojskowych gen. bryg. Regulski, JE. Ar- 

, cybiskup Gall, przedstawiciele władz miejskich 

z prezydentem miasta Stefanem Starzyńskim i 

inni Salę wypełnili członkowie licznych organi 

   

    

Olbrzymie spustoszenia 

I” KREM i PUDER 
THO-RADIA 

zawierajace RAD (radium) в ТОВ (thorium), 
w/g przep. D-ra Alf. CURIE, 

nadałlą najbardziej nawet zaniedbane 
cerze świeży i młodzieńczy wygląd. 

SOCIETE: SECOR, PARIS 

zacyj polsko-francuskich w Warszawie, kolonja 
francuska orsz zaproszeni goście. ' 

Akademię zagaił w. imieniu federacji stowa- 
rzyszeń połsko-francuskich : p. Wacław Szymań 
ski, wiceprezes stow. polsko-francuskiego. 

Następnie w imieniu stołicy wygłosił prze- 
mówienie prezydent. miasta Warszawy, Stefan 
Starzyński, Następnie po przemówieniu b min. 
Wacława Jędrzcjewicza zabrał głos ambasador 
Francji, Leon Noel“ 

Po przemówieniu tem orkiestra odegrała 

hymnu narodowy polski. Następnie odbyła się 

część wokalna w wykonaniu p. Bandrowskiej- 

Turskiej. 

  

  

   
    

wyrządzila burza w Kieleckiem 
KIELCE, (PAT). — Spustoszenia, jakie wy- 

rządziła w powiatach koneckim, opoczyńskim, 
kieleckim i stopniekiń niedzielna burza, polą 
czona z oberwaniem się chmury, gradobiciem 
i huraganem, jest daleko większe, niż pierwot 
nie przypuszczano. : 

W ow. koteckim w gm. Borkowice grad 
zniszczył plony na przestrzeni 1 tys. hektarów. 

Szkody urzędowo obliczają na zgórą 200 tys. zł. 

Na terenie Chlewiska zniszczone zostały zasie 
wy .na przestrzeni ok. 500 ha, wartości ok. 1006 

tys. zł. Częściowemu zniszczeniu ułegły zasiewy 
w śm. Odrowąż i Szydłowice. Przypuszczalne 
straty wynoszą 90 tys. zł. Ogółem w powiecił: 
koneckim burza wyrządziła szkody na sumę ok. 
400 tys. zł. 

W pow. opoczyńskim w gm. Skrzyńsko bu- 
rza gradowa zniszczyła plony w 100 proc. We 

wsi Wydrzyń, w osadzie Skrzynuo i we wsi Zbo 
żenna, oraz w b0 proc. w trzech pozostałych 
wsiach. Straty namazie nieobliczone są b. wy 
sokie. 

W pow. kieleckim grad zniszczył zasiewy 
w 10 proc. W gm. Zajączków na przestrzeni 
ok. 600 morgów. Poszkodowanych wuostało 150 
gospodarstw na sumę ok. 109 tys. zł. W innych 
miejscowościach powiatu grad wyrządził mniej 
sze szkody, których nie zdołano obliczyć. — 
Huragan zniszczył wiełe drzew w ogrodach i 
lasach. We wsi Szałas wichura złam$ja starą 
sosnę, która, padając zabiła J. Kaczmarczyka. 

W pow. stopnickim we wsi Oleśnica huragan 
zniszczył kilka stodół, uszkodził kilka domów 
oraz powyrywał drzewa z korzeniami. Strat da 
tychczas nieustałono, m 

Huragan nad Chelmem 
LUBLIN, (PAT). — Nad Chelmem przeszia 

huraganowa burza, która poczyniła wielkie 

szkody. Zostało uszkodzonych kilkanaście do- 

mów mieszkalnych, z których burza pozrywała 

dachy. Pozrywane również zostały przewody ele 

ktryczne i telefoniczne. Na stacji kolejowej 

Chełm burza przewróciła cztery wagony. We 

wsi Małasiewicze Duże, pow. Bialski, od ude 

rzenia pioruna spłonęło 11 domów mieszkal- 

nych oraz część zabudowań gospodarczych. 

Statek „Batory* w Tallinie 
TALLIN, (Pat). Dziś po południu za- 

wimął d, Tallina ,„Batory*. Na poxła- 

dzie odbyło się przyjęcie, na które przy 
byli m. in. poseł R. P. Przesmycki, mi- 
nister sprawiedliwości Mueller, wicemi 
nistrowie: (komunikacji Jureegnson i 
sprawiedliwości Maddison oraz liczni 
przedstawiciele prasv. Wygłoszono sze” 
reg przemówień, utrzymanych w serde 
cznym tonie. M, in. przemawiał w języ- 
tku, estońskimi (kapitan .,iBatorego* p. 

, Borkowski. 
Przybycie „Batorego do  Tallina 

stało się wielką manifestacją przyjaźni 
porsko-estońskiej, 

Gdy policja strzelała robotnicy 
bombzrdowali cukrem 

W związku z zatargiem © płace, wczoraj po 
poludniu 3.060 robotników obsadziło budynki 
cukrowni Hawandija pod Kairem. Ponieważ po- 
dejmowane przez policję usiłowania skłonienia 
robotników do dobrowolnego opuszczenia cukro 
wni pozostały daremne, władze wysłały na miej 
sce siłniejsze oddziały policyjne oraz oddziały 
wojskowe w sile ok. 1000 ludzi. 

Gdy robotnicy i tym razem nie usłuchafi we- 
zwania do opuszczenia fabryki, przystąpiono do 
nsuwania ich siłą. Rohotnicy zaczęli wówczas 
bombardować policję kawałami cukru. Policja 
była zmuszona do użycia broni palnej. Po obu 
stronach padłu wielu zabitych i rannych, Robot 
niey opuszczając fabrykę, zniszczyli jej wewnę- 
trzne urządzenia. : 

Pogrzeb zamordowane- 

go b. min. Calvo 
MADRYT, (PAT). — Dziś popołudniu odbyt 

się uroczysty pogrzeb zamordowanego b. mini 

stra Calvo Sotelo. Porządek utrzymywali człom 

kowie prawicowej organizacji „Falanga hiszpań 

ska”, W pogrzebie wzięło udział kilka tysięcy 

ludzi, nad grobem wygłoszono przemówienią 

ku czci zmarłego. Młodzież z „Falangi hiszpań- 
skiej nie dopuściła na cmentarz członków pre 

zydjum Kortezów, którzy musieli zrezygnować 

z udziału w pogrzebie. : 

Wopobliżu siedziby Kortezów zarządzona 

wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Spodziewa- 

ne jest dalsze: przedłużenie stanu wyjątkowego. 

  

Kronika telegraticzna 
— B. KRÓL HISZPAŃSKI NA POLOWANIU 

"W POLSCE. W gościnie u hr. Alfreda Potoe 
kiego, ordynata łańcuckiego, bawił przez kilka 
dni były król hiszpański, Alfons XIII, który, 
większą część czasu. spędził na polowaniu na 
rogacze w Julinie, letniej rezydęncji Potockich. 
Były król-Ałfons-bawił incognito, pod przybra 
nem nazwiskiem ks. Alby, 7 

W tym samym czasie gošcil na zamkn laš 
«uckim książę Bourbon ze swą małożnką oraz 
poseł francuski w Bukareszcie min. pełnomoc- 
ny-Fargot. W poniedziałek były król Affons XIII 
wraz z księstwem Bourbon opuścili Łańcut, 
matomiast min. Fargot zabawi tam jeszcze kil 
ka dni. 

— KS. STARHEMBERG wyjechał wczoraj z 
Wenecji do Wiednia. 

+, — HISZPAŃSKA PARLAMENTARNA GRU- 
PA KOMUNISTYCZNA postanowiła zażądać roz 
wiązania wszystkich stronnictw prawicowych 
i zawieszenia prawicowych wydawnictw praso 
wych. 

— RANIONO ŚMIERTELNIE strzałami z re 
wolweru Juana Aragon'a, wybitnego przedstawi 
ciela hiszpańskiej lewicy republikańskiej. Jak 

"się zdaje, zamach ten jest następstwem konflik 

tu między robotnikami komunistycznymi i sym 
dykalistyczno-anarchistycznymi. : 

— POCIĄG WPADŁ NA AUTOBUS. Przy 
stacji Pont Navoy na linji Champagneulles — 
Lons — Les — Saunier pociąg, wpadł na auta 
"bus. 8 osoby poniosły śmierć a 8 odonisfo rany. 

sk TRZĘSIENIE ZIEMI W CHILE. Półno- 
cne wybrzeże Chili na przestrzeni ok. 600 klm 
nawiedzone zostało wczoraj przez silne trzęsie 

- nie ziemi. Ośrodek wstrząsów znajdował się 
wpobliżu miasta portowego Taltał, gdzie nie- 
mal wszystkie domy zostały poważnie uszkodzo 
ne. Poważne szkody rerejestrowane również w 
mieście Capiano. 

-— ROZBIŁ NACZYNIA Z  BAKTERJAME 
CHOLERY. Pijany, angielski marynarz wtargnął 
w ubiegłą niedzielę do bakterjologicznego labo 
ratorjum zarządu portu, gdzie zniszczył częście 
wo urządzenie. Jak się okazuje, rozbił on rów 

nież kilka naczyń, zawierających bakterje cho 
lery. Admiralicja brytyjska i ministerstwo zdre 
wia wydały zarządzenia, mające na celu zapo 
bieżeniu rozprzestrzenieiu się bakteryj. Sprawca 
zajścia został oddany w ręce policji angielskiej. 

— LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH FALE 
UPAŁÓW W ST. ZJEDN. A. P. wynosi w cią 
gu 11 dni do dnia dzisiejszego — 1431 osób, 
straty w zbiorach zboża, warzyw i owoców — 
przewyższają 300 miljonów dolarów. 

W Detroit (stan Michigan) kostnica przepet 
niona jest ciałami zmiarłych. Naczelny lekarz 
miejski dr. Ryan oświadczył, że w ciągu 16 lat 
swojej praktyki nie widział tak znacznej śm'er 
telności. W ciągu 3 dni dr. Ryan wraz z poma 
cnikami swymi podpisał 165 aktów zejścia. — 
W szpitalu dla chorych umysłowo umarły od 
udaru słonecznego 63 osoby. Pom:mo deszczów 
temperatura upalna utrzymuje się. 

— KANADĘ NAWIEDZIŁA FALA UPAŁÓW. 
W prowincji Ontario zanotowano 450 wypad- 
ków śmierci od upału. W Toronto ilość pogrze 
Ibów wzrosła do tego stopnia, że trzeba byłe 
sprowadzać z sąsiednich miast karawany. 

— ANGLJA PRODUKUJE MASOWO MASKI 
GAZOWE. Ogłoszono w Londynie a dodatkowem 
wyasygnowaniu 4.006,250 f. st. na nabycie ma 
sek gazowych po 850 zł. za sztukę, Po długich 
badaniach rzeczoznawcy znaleźli właściwy wzór, 
według którego będzie uruchomiona produkcja 
masowa. Maski znajdą się w dużych ilościach 
w większych ośrodkach dla przyzwyczajenia 
ludności do posługiwania się niemi, ale bez nie 
odzownej potrzeby nie będą rozdawane wszyst 
kim. z 

— WYKONANO WYRCK ŚMIERCI W HAL 
LE na Walterze Gelbke, który w may r. b. 
zastrzelił członka oddziału szturmowego, gdy 
ten špieszyl z. pomocą policjantowi. 

— WALKA Z PRZEMYTNIKAMI Z Akwiz- 
granu donoszą o poważnych starciach pomiędzy 
niemiecką strażą celną a przemytnikam.. W cią 
gu ostatnich 24 godzin skonfiskowano na tym 
odcinku dwa samochody pancerne, któremi prze 
mytnicy usiłowali przewieść do Niemiec znacz 
ną ilość kontrabandy. Podczas zaciętych walk 
straż celna zastrzeliła jednego z przemytników, 
a dwuch ianych aresztowała. Kilku przemytni 
kóy zostało postrzelonych, a reszta zdołala. 
zbiec przez granicę holendersk;.



  

  

  

  
Adolf Hitler. _ 

Gdy dojrzewał konflikt w łonie ga- 
binetu austrjackiego istniały dwie róż- 
ne wersje o istotnych przyczynach anta 
goniz kanclerza Schuschnigga i wice 
kanclerza Starhemberga: według jednej 
Schuschnigg dążył do ugody z Niemca- 
mi, Starhemberg zaś zawzięcie trzymał 
się orjentacji włoskiej, według drugiej 
Schuschnigg dążył do ugody z klasą ro- 
boiniczą i dlatego sprzeciwił sie 100%/o 
faszvznowi, głosicielem którego był wła 
śnie Starhemberg. 

' Starhemberg odszedł i... mogło się 
zdawać, że wszystko- pozostało po daw 
nemu... Kanclerz Schuschnigg wyjechał 
do Rzymu: po nowe instrukcje Mussoli 
niego. Rozpoczęły się nowe domysły i 
doszukiwania. Jakie instrukcje otrzy- 
wał tym razem? Restauracja Habsbur- 
gów? Kapitulacja przed Niemcami? — 
Opinje były różne. 

_ Małą Enitenta zaczęła glarmować mo 
„ carstwa zachodnie, że zanosi się na re- 

staurację Habsburgów i że restauracja 
to wojna, 

Anglja i Francja zaprosiły kanclerza 
Schuschnigga po wyjaśnienia do Gene- 
wy. Kanel, Schuschnigg odmówił przy- 

bycia. Niema poco. Zbyteczna fatyga. 
Stąd zdenerwowanie na Zachodzie — 
Austria przez cały czas prosiła o inter 
wencję mocarstw zachodnich w sprawie 
swej egzystencji, teraz, gdy ma 'sposob- 

ność omówić z przedstawicielami tych 
państw swą sytuację, odmiawia wzięcia 
udziału ? 

Dalibóg, cóż to oznacza? Więc już 
zdecydowała się? ` 

Na co? Na kapitulację przed Niem- 
cami czy też ma restaurację Habsbur- 
gów — czy też na obie rzeczy razem? 

Cóż za dziwma sytuacja! — Wódz 
legitymistów austrjąckich dr, Friedrich 
Wiesner, były minister Framciszka Jó- 
zefa i Karola I, wyjaśnił w wywiadzie, że 
w tej chwili na nic się nie zanosi, bo sy 
tuacja jeszcze nie dojrzała. W zasadzie, 
oczywiście, zdaniem pama Wiesnera re- 
stauracja Habsburgów jest najlepszem 

Wozem, wysłanym sianem 
Do prawie wogóle . niezwiedzanych 

zakątków nałeży poważnej wielkości 
płat ziemi, zwany Naddźwiniem. To też 
wybierając się nad Dźwinę — stanowią 

cą na przestrzeni około 90 km. granicę 
polsko-sowiecką, a następnie polsko-ło- 
tewską — przypisywaliśmy sobie zasz- 
czyt zwiedzania „nieznanego jeszcze 
kraju”, słusznie cieszyliśmy się myślą 
spotkania przyrody nieskażonej pozosta 
łościami po p. t. turystach, w postaci 
pudełek od konserw, potłuczonych bute 
lek ; t. p. przyjeminości — a mogącej 
nam dać zadowolenie i zdrowy, nasyco 
ny wrażeniami wypoczynek. 

,Wysiedliśmy. . przed . schludną, dzi- 
kiem winem otoczoną stacyjką Ziabki. 
Na niejskończy się wszelki ruch pasa- 
żerski, gdyż następna stacja, oddalona 
o jakieś 15 km — to Zahacie — grani- 
ca, 

Rozłożystym, wygodnym wozem — 
należącym do: siwego Białorusina — wy 
słanym wonnem, tegorocznem sianem 
—- telepiemy się powoli w kierunku 
Dzisny. 

„KURJER* z dnia 15 lipca 1936 roku. 

tyna się podnosi 
wyjściem z sytuacji, bo 1) tylko cesarz 
może zapewmić  solidaryzm społeczny, 
2) wskrzesić tradycję kraju, 3) podnieść 
płace robotnicze, 4) zapewnić dotrzyma 
nie umów zbiorowych, 5) przedewszy- 
stkiem zaś skutecznie przeciwstawić się 
zakusom hitleryzmu. Restauracja Habs 
burgów, to jest przekreślenie Anschlu 
ssu. Zdaniem pana Wiesnera, Tak wy- 
glądały te sprawy jeszcze wczóraj, Za 
niebezpiecznego rywala Niemiec w base 
nie naddunajskim uchodził Watykan, 
który prowadził grę Rzymu.  „Waty- 
kan“ — pisał „Vólkischer Beobachter“ 
— montuje w Czechosłowacji błok ka 

tolicki, którego zadamie ma polegać na 
tem, że będzie to jedmocześnie szaniec 
przedmostowy i brama 
przeciwko narodowo - socjalistycznej 
Rzeszy Niemieckiej, W jeszcze więk- 
szym stopniu można to było powiedzieć 

6 przeznaczeniu mnawskroś katolickiej 
Auśstrji, 

Czyżby to wszystk, teraz się zmie- 
niło wobec manewrów pojednawczych 
włosko-niemieckich? — Dziś legitymiści 

austrjaccy załamują ręce spowodu ago- 
dy niemiecko-austrjackiej i wymyślają 
Włochom spowodu rzekomej zdrady 
idei restauracji. 

Teraz już wiemy dokładnie jakich 
wskazówek Mussolini udzielił kanclerzo 
wi Schuschniggowi. Doradzi! mu ugody 
z Niemcami.. Istotne punkty ukladu au- 
strjacko-niemieckiego. 

„Hitler wyrzekł się aneksji Austeji, 
ale Austrja opierać będzie swą politykę 
ogólną, a w szczególności wobee Rzeszy 
Niemieckiej, na zasadach, które odpo”. 
wiadają temu, iż Austrja uważa się za 
państw, niemieckie, 

„A więc na zasadach pangermaniz- 
mu? — Austrja Habsburgów od roku 
1879 do upadku momarchji była sojusz 
mieczką Berlina. Ententa przyczyniła się 

la — r : asy : 

      

  

2 

Karol Schuschnigg. 

dla wypadów. 

  
  

  

Benito Mussolini. 

do rozbicia monarchjj Habsburgów, aby 
pozbawić Niemcy tego sprzymierzeńca, 
torującego Niemcom drogę mna Bliski 
Wschód: Teraz w 1936 roku Europa 
Środkowa powraca do tego punktu wyj 

ścia ;j Włochy dopomiagały  Berlinowi 
w przywróceniu tej sytuacji?! — Wło 

*hy dopomagają Berlinowi w torowan*" 
drogi na Bałkany, które uznawały za 
regjon swych wyłącznych  zaintereso-. 
wań? 

Trudno w to uwierzyć. Trudno uwie 
rzyć w szczerość i trwałość austrjacko- 

niemieckiego i włosko-niemieckiego po- 
rozumienia, Raczej wydaje mi się, że 
chodzi o wspólny mamewr obliczony na 
zewnąłrz. Mussolini chybą chciał przeli 
cytować Wielką Brytanję w rywalizacji 
o przyjaźń Berlina, Zdaje się, że jeden 
z partnerów tego manewru zostanie tym 
rązem oszukamy. Wygląda na to, że ko 
szty tego manewru poniesie Rzym i Wie 
deń, a zysk zabierze Beriin. 

Obserwator. 
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Propozycje angielskie 
przed konferencją 

państw lokarneńskich 
LONDYN. (Pat). „News Chronicle" ujawnia, 

że W. Brytanja zaproponowała Francji ogłosze 
nie wspólmej deklaracji francusko - bel;ijsko - 
brytyjskiej, któraby stwierdziła wspólne 

nowisko tych 3-cb. mocarstw lokarneńskich 

sta 

1) wobec rokowań o zachodni pakt wzajem 

nej pomocy, czyli o nowe Locarno: 

2) wobec sprawy powrotu Niemiec do Gene 
wy. 

Rząd belgijski zgodził się wziąć na siebie ini 
cjatywę ogłoszenia tej deklaracji. Ze strony bry 

łyjskiej propozycja ta wysunięta została, aby 

w ten sposób uchylić zastrzeżenia Francji co 

do odbycia konferencji irukselskiej odrazu z 

udziałem Niemiec. 

„News Chronicle' dowiaduje się jednak, że 

Francja odrzuca i ten kompromisowy projekt 

brytyjski i odmawia udziału w konferencji, w 

której od samego począllku uczestniczyć miały 

by Niemcy. W tych warunkach losy konferen 

cji brukselskiej zawisły w powietrzu. 

Morning Post“ wyraża przypuszczenie, że 

Francja obecnie wcale nie pragnie odbycia kon 

ferencji brukselskiej, uważając, że pozostanie 

w mocy układu z 19 marca między W. Brytan 

ja a Francją i Bełgją daje Francji wystarcza 

jące gwarancje bezpieczeństwa. 

Niemcy zwię"szają 
garnizon w N>drenll 

„Daily Herald* donosi na podstawie infor- 
gnacyj, które nadeszły wezoraj wieczorem do 
Londynu, że kancierz Hitler miał wydać zarzą 

„dzenie, aby g:yrnizony w Nadrenji doprowadzo 
me zostały do siły równej garnizonom po stronie 
francuskiej. W Saarbriicken np., gdzie bylo tyl- 
ko 800 ludzi załogi, garnizon ma być zwiększo- 

ny do 15.000 żołnierzy. 

Komuniści sabwencjonują powstanie 
w Palesty' le 

„Daliy Mail* donosi z Jerozolimy, że tajna 
policja brytyjska ustaliła, iż rozruchy w Pale- 

stynie są w znacznej mierze subwencjonowane 
przez trzecią międzynarodówkę. Przed paru 

dniami w północnej części Tel Avivu wykryto 
główną kwaterę partji komunistycznej, która 

„pozostawała w stałym kontakcie z Moskwą 

Wizyta szefa polskiej 
HAGA. (Pat). Dziś przybył do Hagi admirał 

Świrski „szef połskiej marynarki wojennej, ce 

lem złożenia wizyty szefowi marynarki holen 

derskiej oraz dokonania inspekcji budujących 

się w stoczni Roterdamskiej polskich łodzi pod 

wodnych, 

Na dworcu powitał p. admirała Świrskiego 

poseł R. P. w Hadze Babiński w otoczeniu człon 

ków. poselstwa oraz przewodniczący komisji nad 

marynarki w Holandji 
zorczej przy budowie polskich łodzi podwod- 
nych komandor. Bukowski. 

Admirał Świrski wpisał się do księgi audjen 

cjonalnej królowej Wilhełminy i następczyni 
tronu księżniczki Juljamy, poczem złożył wizy 
ty premjerowi i ministrowi obrony dr. Coliżn, 

ministrowi spr. zagr. Jonkheer hr. de Graef i 

szefowi marynarki holenderskiej admirałowi 
Fursinerowi. 

  

Anglja zgadza się na udzielenie Niemcom 
kolonii w Afryce? 

LONDYN. (Pat.) Reuter donosi z Pretorji: 
Minister Obrony Unji Południowo-Afrykańskiej 
w rozmowie z przedstawicielem Reutera oświad 
czył: Według opinji wpływowych kół W. Bry- 
tanfi, trudno znaleźć podstawę dla trwałego 
układu pokojowego z Niemcami, o ile Rzesza 
Niemiecka nie otrzyma w Afryce kompensacyj 

terytorjalnych za utracone kolonjė, 
W Londynie silne poparcie znajduje przeko 

nanie, iż współpraca z Niemcami w Afryce iest 
sprawą żywotną dla cywilizacji europejskiej na 
tym kontynencie, ‚ 

Min. Pirow złożył te oświadczenia po powro 
cie z Londynu. 

Dzisna stanowi najdalej ma wschód 
wysumięty odcinek naszych granic (28 
stopni, 30 sek. wschodniej długości ой 
Greenwich). Położona w widłach-dwóch 
„srebrnie nozlanych rzek, otoczona pagór 
kowatemi, sfalowanemi połami, gęstemi 
smugami lasów, ustrojona w zielen lip i 
klonów — przedstawia się nadzwyczaj 
malowniczo. Uroku dodaje powiew bo 
gatej przeszłości historycznej, znajdują 
cej wyraz w licznych opowieściach o po 
dziś dzień istniejącej na Dźwinie, szero 
ko rozłożonej wyspie Batorowej, o. tra 
gicznej epopei napołeońskiej, po której 
został ślad w postaci. "mogiły-kopca, 
wreszcie w meomogrs=ji Ottona .Hede= 
manna p. t. „Dzisna i Druja — magde 
burskie miasta”. Z niej dowiadujemy 
się, iż najstarsza 'wzmianka o Dziśnie 
pochodzi z roku 1461, kiedy to Kazi- 
mierz Jagiellończyk „tam się zatrzymał, 
by czymić sąd i rozprawę, Odwiedzali 
Dzisnę: Batory i Zygmunt III. Koniecz 
nie trzeba wspomnieć o graniczącym z 
miasteczkiem, należącym kiedyś do Ko 
strowickich, majątku  Doroszkowicze. 
W krakowskiej „Nowej Reformie'* (nr. 
285 z r. 1884) czytamy o szczegółach 
pobytu Ad. Miekiewicza w majątku. Oto 

w roku 1824, przed opuszczeniem kraju 
poeta zmyłliwszy czujność władz rosyjs 
kich, miał przybyć do Adamostwa Kost 
rowickich i znaleźć zaciszne schromie- 
nie w kaplicy ogrodowej za ołtarzem. 
W sztambuchu p. Ludwiki Kostrowic- 

kiej napisał poeta znany wiersz „Maj- 
tek*. Po roku 1864 pamiętnik ten, ża 
wierający m. in. autografy Jana Niemce 
wicza, Odyńca, Jułjusza Kossaka, Boh 

dama Zaleskiego i Emilji Platerówny 
przeniesiono do Bibljoteki Zamoyskch 

w Warszawe, 
Oczywiście tubytcy nie zapominają o 

pobycie Adama. Wyrazem teg, może 
być wiersz ucznia tut. gimnazjum Kasa 
tego: 

Głucho jest w nocy nad Dźwiną: 

fala bezgłośnie się toczy, 

księżyc na niebo wypłynął, 

srebrem roziskrzył ci oczy, 

W śnie tonie dwór Kostnowickich, 

samotny idziesz aleją, 

gwiaz migotliwe przebłyski 

na Chmurmem niebie jaśnieją. 

Cicho stanąłeś nad rzeką, 

wpatrzony w lustro wieczoru, 

myśl swą ślesz z falą daleko — 

i z trwogą wracasz do dworu.. 

W dworze plądmiją żamdarmi 

(siedzisz ukryty w. kaplicy). 

Nadzieją zemsty się karmisz 

przed trupiobladym księżycem. 

I krošlisz wiersz dla Ludwiki , 

śród drzew marzących nad Dźwną 

słuchasz wioskowej muzyki... 

księżyc na niebo wypłynął. 

Opuszczając Dzisnę, nie lękamy się 
trudów dalszej podróży. Przecież one le 
czą nerwy rozklekotane życiem miejs 
kiem, Tu — w tej ciszy, owianej poszu 
mem fal srebrnosinej Dźwiny (ongiś Ru 
bon) można dopiero poczuć radość ist 
nienia. Krajobraz naddźwiński nie nale 
ży do monotonnych: płachty szerokie 
pól, wzdęcia, wzgórza i pagórki, porosłe 
bujnemi drzewami, pożyłowane liczne- 
mi strumieniami — nigdy nie potrafią 
znudzić. 

Docieramy do odległych o 11 km. od 

Dzisny błot Jeleńskich. Dziwna rzecz: 

to stosunkowo ogromne obszarem rozle 
wisko wód i błot, odznacza się niezwy 

kle ciekawą florą (za zbadanie której w 
roku 1930 młody naukowiec Edward 
Rałski został laureatem Połskiej Akade- 
mji Umiejętności, otrzymując nagrodę
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omperalura powietrzna i polityczna w Ameryte 
NOWOJORSKI PIM. 

W całych Stanach Zjednoczonych niema 

miasta, któreby interesowało się więcej stanem 

pogody od New Yorku. Deszcz, przymrozek, czy 

też męyła, przepowiadane w biuletynach me- 

teorologicznych, są przedmiotem stałej troski 

tysięcy mieszkańców metropolji, a Mr. James 

Kinbal, rezydujący w wysokiej wieży White- 

hall Building — siedzibie nowojorskiej stacji 

meteorologicznej — to osobistość, której opinja 

ceniona jest na wagę złota. Na biuletyny nowo- 

jorskiego PIM'u czekają niezliczone rzesze za- 

interesowanych. 

KLIJENTELA B. LICZNA. 

A więe rane sprawdzają przepowiednie w 

sprawach pogody fotografowie, dokonywujący 

zdjęć z lotu ptaka i lotnicy wypisujący na nie- 

bie gazowe znaki reklamowe. Po południu — 

wycieczkowicze i amatorzy rybołóstwa, wieczo- 

rem zaś — właściciele knajp ogródkowych. Ale 

przedewszystkiem ze wskazówek idących z Whi- 

tehall korzysta business: kupcy branży żyw- 

nościowej, importerzy, którzy chcą się zorjen 

tować w prawdopodobnem zapotrzebowaniu 

dziennem miasta I wydać polscenia w sprawie 

ochładzania ich ładunków okrętowych. Ponadto 

specjalny serwis telefoniczny stacji meteorolo- 

gicznej oddany jest na usługi kierowników 

wszelkiego rodzaju stacyj ogrzewania central- 

nego, chłodni, filtrów powietrznych i t. p. Nie 

więc dziwnego, że Whitehall w popularnej gwa 

rze uzyskał nazwę „Weather Worrier No 1“ 

badacza pogody Nr. 1. 

329 W CIENIU. 

Otóż od kilkunastu dni wiadomości z wieży 

Whitehall są bez zmiany: temperatura 32 w 

cieniu, brak w'atrów, pogoda słoneczna. Suche 

sprawozdania nie określają jednak dostatecznie 

stanu pogody w New Yorku. Lepiej już demon- 

strują go cyfry dostaw lodu, wody sodowej 

i napojów chłodzących, nieprzebrane tłumy na 

plażach w Long Beach. Jones Beach i Coney 

island. Kilkudziesieciopiettowe drapacze nie 

rzucają dość cienia, by osłonić przechodniów 

przed promieniami słońca, trawniki Central Par 

ku nie są dość obszerne, by pomieścić wszyst- 

kich. nocujących pod gołem niebem. Po godzi- 

nach męczącej pracy szukają zmaltretowani 

upałem nowojorczycy ochłody nad brzegiem 

morza lub w oziębionych sztucznie salach wi- 

dowiskowych. 

MASZYNA OZIĘBIAJĄCA. 

Maszyna filtrująca i ochładzająca powietrze 

t. zw. „ait conditioning", jest dobrodziejstwem 

dla mieszkańców metropolji, którzy u siebie 

*w domu uciec nie mogą przed upałem nowo- 

'jorskim — straszliwym rozpalonym  kpmpre- 

sem wilgotnego powietrza, którego nie chcą 

wchłaniać płuca. Wszystkie teatry, kina i re- 

stauracje, a ostatnio nawet numery hotelowe 

i taksówki zaopatrzone są w instalacje „air 

conditioning. 

UPAŁY ŁAGODZĄ TEMPERAMENTY 

POLITYCZNE. 

Osłabienie tempa życia i pracy, wywołane 
nadmiernemi upałami, odbiło się na zwolnieniu 
tempa akcji politycznej, związanej 7: wyborem 

. prezydenta Stanów. Trudny problem wyboru, 
który czeka za cztery miesiące każdego obywa+* 
tela amerykańskiego, wydaje się mniej realny 
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im, Fiedorowicza), dające moc emocyj 
dla kajakowiczów, dla wędrujących per 
pedes apostolorum, dla myśliwych i a- 
matorów rybołówstwa — dotąd jest sta 
le omijane. Omijame nietylko przez tych 
wycieczkowiczów, którzy bez czarnej 
kawy i deptaków turystyki nie wyobra- 

żają, ale i przez tych, którzy gomią za 
pięknem krajozbrazu i jego możliwościa 
mi emocjonalmemii. 

Qd błot Jeleńskich znowu. w stronę 

Dźwiny wóz rychitujemy. Wstęga Džwi 
ny co chwila prezentuje nam swoje co 
raz to inne pięknó, Wyspy porośnięte 
bujnemi kożuchami wiklin, złociste 
grzbiety piaszczystych mielizn, raz ur- 
wiste. w (powój i rozmaryn. zasobne 
brzegi, to znowu niż, ponad miarę nala 

ny wodą. 
Dojeżdżamy w ten sposób do Leon 

pola. Mały kościół przerobiony z pałacu 
Łopacińskich „oraz wspomnienia po po- 
dobno ongiś bogatych bibljotekach — 

nasuwają gorzkie myśli o przemijaniu. 
próchnieniu i dogasamia. Godną uwagi 
jest dwunastometrowej wysokości kolu 
mna wystawiona przez Jana Łopaciń- 
skiego na cześć konstytucji 3-go Maja 

i jej współczesna, 

i bliski poprzez mgłę białego rozprażonego po- 
wietrza. Temperatura kampanji wyborczej niie 

osiągnęła swego punktu kulminacyjnego wobec 

wysokości temperatury powiefrza. Kandydat 
republikański, gubernator Landon, nie powrócił 
„jeszcze w Eastes Park, gdzie wynajął na lato 
piękną ranczę dla swej rodziny. Przygotowuje 
się on powoli do cyklu podróży i wycieczek 
"wyborczych, którego plan opracowany został 

szczegółowo przy udziale kandydata na wicc- 

prezydenta płk. Knoxz'a oraz Johna Hamiltona, 

nowego prezesa Narodowego Komitetu Repu- 

blikańskiego, „głównego managera* kampanji. 

ROOSEVELT. 

System prowidzenia propagandy wyborczej 
tak ze strony demokratów żak i republikanów 
jest bardzo skomplikowany. Odwoływanie się 
do głosów republikanów lub demokratów by- 
łoby nonsensem. Cała opinja podzielona jest 

„KURJER* z dnia 15 Hi 1 1936 roku. 
  

bowiem na dwa obozy: zwolenników i przeciw- 
ników „New Deał*. Alho, krótko mówiąc, po 

dzielona jest na przeciwników i zwolenników 

"Roosevelta, ponieważ „New Deal*, to Roosevelt, 
jego polityka, filozofja społeczna, jego indy- 
widualność. 

„DESZCZ BYŁBY WART OKRĄGŁY MILJARD*. 
Zanim partja, której kandydat przepadnie 

przy wyborach jesiennych, ogłosi swą klęskę, 

całej wiełkiej połaci kraju grozi nieunikniona 

klęska nieurodzaju. Susza jest tak długotrwała, . 

że zbiory w polu i ogrodach są poważnie zagro 

żone. W społeczeństwie, gdzie wszelkie wartości 

zwykło się określać w cyfrach, farmerzy ogło- 

sili, że deszcz byłby wart obecnie „okrągły 

miljard dolarów*. Wartość jego, oczywiście, 

„rośnie z dnia na dzień, jak akcje na Wall-Street 

w pamiętnych latach „prosperity“. Ale deszcz 

nie echce spaść. M. C. 

WEPERTEJŁ i k a I O i IIS 

Budowa portu w Dover 

  

  

  
Duże pożary w woj. nowogródzkiem 

W tartaku firmy „Tarłas*, stanowiącym wła 
sność Izaaka Hurwieza w LIDZIE w budynku 
warsztatów śŚlusarskich wybuchł pożar. Ogień 

strawił narzędzie stolarskie, ślusarskie i tartacz 

ne. Straty wynoszą 12.200 zł. Rozszerzeniu się 
ognia zapobiegła miejscowa straż pożarna. Przy- 

czyną pożaru było spięcie przewodów elektrycz 
nych. 

W EJSZYSZKRACH z nieustałonych przyczyn 
wybuchł groźny pożiw. Ogień powstał z drwal 
ki znajdującej się wpobliżu domu Rafała Tro- 
chimowa. Pastwą pożaru padły: 5 dużyca mu- 

rowanych domów i sklep spożywczy. Straty ogól 
ne obliczają na 76 tys. zł. 

Należy zaznaczyć, że w roku ubiegłym Ej- 
Szyszki nawiedził dwukrotnie wielki pożar, któ 
ry wówczas strawił niemał pół miasta. 

We wsi STRZYŻYNIĘTA, gm. iwiejskiej z 
powodu wadłiwej konstrukcji komina wybuchł 
„pożar, który w szybkiem tempie ogarnął 9 do- 
mów mieszkalnych i kiłka stodół. Akcja ratun- 
kowa nie dała żadnego rezuitatu. Straty ogólne 
wynoszą ponad 50.000 xł. 

Żołnierz wypadł z samolotu 
Z przelatującego nad wsią Zarzeczany, gm. 

bieliekiej samełotu 5 p. lotniczego w Liczie wy- 
padł na łąkę st. szereg. tego pułku Stanisław 
Rybakowski, będący w drugiej kabinie samolotu 
jako pilot obserwator. Rybakowski padające na 

Pod Drują krajobraz przybiera cha 
rakter jezaormy. W lasach sosnowych 
pobłyskują siwe oczy jezior, ujęte w 

pierścienie z brył gliny. . 
Sama Druja byla niegdyś z włości 

wielkoksiążęcych, O jej dawnej wielkoś 
ci świadczy fakt, iż w 18 wieku miała: 

podobno 17 kościołów i cerkwi. Poło 
żoma na błotnistem wzgórzu, u stóp ma 
dwie rzeki: szczególmie spokojną w tem 
miejscu, leniwą j wąską Dźwimę, oraz 
jej przeciwieństwo — rozparskaną, spie 

niomą Drujkę, Nad miasteczkiem panu 
je biała wieża kościoła, oraz masywny 
kadłub olbrzymiej synagogi żydowskiej, 
posiadającej oryginalne architektonicz 

nie wnętrze. 
Brzeg łotewski cieszy oczy pogodą, 

zachwyca widokiem kolorowego kościoł 
ka i kolorowej cerkwi. 

W Drui zatrzymujemy się na parę 
dni. Tu kończy się nasza trasa, stąd 
można będzie pociągiem odjechać do 

Wilna. 

Korzystając z mocy księżycowej — 
-dopóźna błąkamy się pio: miasteczku, po 
„zmajemy trującą magję wschodniego za 

zatęchłych ruder i wąskich uli 
ZĘ: 

cisza, 
czek. 

ziemię wbił się na pół metra wgłąb łąki, po- 
nosząe śmierć na miejscu. Samołot prowadzony 
przez pilota zawodowego wylądował na lotnisku 
w Lidzie i dopiero wtedy stwierdzono brak ohb- 
serwatora. Przyczyna wypadku nieznana, 

  

Całonocny spacer wzrusza. Nad ra 
nem, powróciwszy do małego, ale do 
syć schludnego hoteliku, notuję: 

Miasteczko kięczy nad dwoma rzekami: 

Drujką i Dźwiną: | 
opesały miłością srebrzystych ramion, 

śpiewnie pluskają — płynąc. 

Szepczą zacichłe kadłuby ruder 

dalekiej przeszłości bujne wspomnienia, 
ulice — pośród codziennej nudy — 

trwają milczeniem. 
W ciepłem powietrzu biało się kościół zach 

З 3 wyca. 

smutek stuleci dźwiga na barkach. 

Wieczór samotny zabłądzi księżycem 

w pustym, zamkowym parku 

Kažidemiu radzę miasteczka nasze 
zwiedzać nocą i to księżycową, — bo- 
wiem dopiero wtedy małe miasteczka, 
na które za zwyczaj za dnia narzeka- 
my (muda, wiecznie ta sama cóodzien- 
ność), emamują jakieś urzeczenie, odzy- 
„skują swój specyficzny urok, podobny 
uroklowi, jalki w wierszach Staffa mają 
strychy j stare zegary. 

Jan Huszcza. 

NA: MARGINESIĘ 

To też sztuka 
Wielcy przemysłowcy o krociowych możli- 

wościach, handlowcy, którym do fortuny bra- 

kuje akurat tych marnych 100 zł., agenci źró- 

deł złota, jakie płyną na ulicy i przedstawi- 

ciele wynalazków, które należy popierać — to 

wszystko już znamy. 

I wobec tych łudzi uzbrajamy się w podej- 

rzliwą rezerwę. Coraz mniej już naiwnych, któ 

rzy pakują pieniądze w „interesy na księżycu”. 

Notatki policyjne, jako jedyne biografje „gen- 

jalnych“ wydrwigroszów, odnoszą pedagogiczny 

skutek. : 

To też t. zw. szary człowiek woli kurczowa 

trzymać się nędznej posadki, niż hazardowąć 
się nadzieją. „Szary'* jednak człowiek nie stra- 

cił — wbrew pozorom — aspiracyj, inklinacyj 

i t. p. — lubi chętnie więc poprzestawać ze 

„Światem ducha'. 

Literaci, artyści, malarze, —: gołe to, ale 

+ sercem! Czasem taki nie odda pożyczonych 

2 zł., lecz przecież nikt mu tego z opinji odli- 

czać nie będzie. 
Do czasu jednak dzban wodę nosi: Ostatnio 

coraz częściej malarstwo staje się intratną pro- 

fesją, a tytuł „artysta wygodnym szyldem dla 

kombinatorów. i . A: ь 

Oto jak doniosła niedawno kalowicka „Po- 

"lenja*: „Na terenie Zagłębia śląskiego przed 

kilku miesiącami pojawił się młody, o inteli- 

gentnym wyglądzie osobnik, który w krótkim 
czasie zdołał nawiązać liczne znajomości wśród 

miejscowej inteligencji, Wszędzie przedstawiał 

się jako artysta-malarz, chwaląc się przytem 

osobistą znajomością z najwybitniejszymi ma: 

larzami Połski, a nawet z zagranicznymi, „Ar- 

tysta-malarz“, wykorzystując znajomość, pro- 

" ponował swym znajomym nabycie oryginalnycii 

dzieł Kossaka, Matejki i wielu innych, po wy- 

jątkowo niskiej cenie. 

W: ten sposób „artysta' zdołał sprzedać bar- 

dzo dużo obrazów zarówno w Zagłębiu, jak ua 

Śląsku, uzyskując za obrazy po kilkaset złotych. 

Nabywcy. przypuszczali, że zrobili świetny 

interes. 

„Artysta, odznaczający się silnie rozwinię- 

tym zmysłem handlowym, niektórym swym zna 

jomym, znajdującym się w ciężkich warunkach. 

materjalnych, proponował zbycie cennych obra- 

zów, które zabierał, łecz pieniędzy nigdy nie 

zwracał, 

Kto wie, jak długo jeszcze „artysta byłby 

operował, gdyby nie przypadek. : 

U jednego z nabywców rzekomo oryginal- 

nych obrazów, znalazł się jeden ze znanych 

malarzy, który odkrył fałszerstwo. Wtedy bom 

ha pękła, a oszukany zawiadomił o tem policję. 

Wszczęto dochodzenie, w czasie którego do 

policji poczęły napływać z całego Śląska i Za- 

głębia liczne zameldowania o oszustwie. Rów- 

nocześnie jednak „artysta* zniknął bez śladu. 

Za oszustem rozesłano listy gończe, co chwilo- 

wo niewiele pomogło. Przez cztery tygodnie po- 

dicja całej Polski szukała oszusta, jednak bea 

skutku i dopiero w ub. piątek zdołano go a- 

resztować w Zakopanem. 

W Zakopanem można było „wypoczywać” 

i podrabiać Witkiewicza. Ale wiadomo, jak to 
w górach: powinęła się noga... : 

Sztuka hochsztaplerska, jak widać, wyraź- 

nie ucieka do sztuki. Sztuka więc widocznie 

popłaca. Szkoda, że tylko w ten. sposób. 

: amik. 

—000——- 

> Rucu emigrautów w mie lącn 
czerwcu 1986 r. 

Za pośrednictwem Symdykatu Emigracyjnega 
wyjechało do krajów zamorskich i kontyneniak 
nych w czerwcu br ogółem 1658 osób. 

Z liczby tej wyjechało do Ameryki Polud 
niowej 1203 osób, do Ameryki Północnej 259 a 
sób, do innych krajów zamorskich 48 osób. 

Do krajów kontynentalnych wyjechało w 
tym okresie ogółem 148 osób. 

Za pośrednictwem Centralnego Sjonistyczne 
go Wydziału Palestyńskiego wyjechało do Pale 
styny w czerwcu br 795 osób. 

Wszystkie dokumenty podróży załatwił Syn 
dykat Emigracyjny. 

TS SITSTLT SNES TT I TA 

` Burza nad Słonimem 
W niedzielę 12 b. m. późnym wieczorem 

przeszła nad Słonimem gwałtowna burza, po- 

łączona z bardzo silną wichurą 1 wyładowa- 
niami elektrycznemi. Poprzerywane zostały prze 
wody elektryczne, wobec czego część miasta zo- 
stała pozbawiona Światła. Zanotowanc również 
uszkodzenia połączeń telefonicznych. : 

15 b. m. zrana mieszkanka Słonima Ejru- 
szowa w czasie porządkowania ogrodu dotknę— 
ła do drutu wysok. napięcia i poniosła Śmierć 
na miejstu. Wypadek został spowodowany prze 
rwaniem przewodów podczas burzy.
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„Wieści z Nadbałyki Gdzie na „kresach wschodnich" leży 
„iinja Maginota" i Kto ją niszczy? 

WYBRZEŻE POLSKIE 
— KONSULAT WĘGIERSKI W. GDYNI. Wę- 

gierska agencja telegraficzna donosi, że regent 
wyraził zgodę na utworzenie węgierskiego kon- 

suiatu honorowego w Gdyni i udziełił exequa: 
tur jego konsulów: honorowemu w Gdyni p. 

waadysiawowi Gieyszorowi. 

— KARY ZA PRZEMYT DEWIZOWY. Bry- 

gada kontroli skarbowej na granicy polsko- 
gdanskiej zatrzymała w ubiegłym tygodniu 29 
osób za przemyt walut, weksli i czeków. Za- 

trzymani są to przeważnie gracze kasyna sop- 
pockiego. 

W aniu dzisiejszym odbyła się przed sądem: 

okręgowym w Udyni rozprawa za przekrocze:* +, 
mia dewiżowe, przeciwko zatrzymanym w ubież 

iym tygodniu. icek Stempel skazany został za 

przewóz z Gdyni do Sopot książeczki oszczęd- 
"nościowej ma 4000 zł, na 7 miesięcy więzienia 

bez zawieszenia i 3000 zł. grzywny, oraz na 340 
Zi. kosztów postępowania sądowego. Stanisław 

kosmai za przewoz weksli i pieniędzy na 6 mie 

sięcy więzienia, 100 zł. grzywny i konfiskatę 

zajętėj gotówki. 

GDAŃSK 
— ŁARZĄDZENIE DEWIZOWE, Jak donosi 

„Danziger Volkszeitung“, Bank von Danzig wy- 
"dat w swym charakterze organu kontroinego 

mad wszystkiemi gdańskiemi bankami i kasami 
oszczędnościowemi, zarządzenie, nakazujące ban 

kom tym zlikwidowanie kont gotówkowych opie 

wających na obce waluty. 

LITWA 
— BANDEL ZAGRANICZNY LIEWY W 

GŻERWGU. Prasa donosi, że wywóz liiewski w 

ezerwów przedsiawiai wartosć 19,2 milj. litów, 

przywóz zaś 12,2 midj. litów, Saldo dodalnie ii 

tewskiego. bilansu handlowego w ciągu pierwsze 

go półrocza rb. wyniosło 23,7 milj. litów. 

— LIGA GBRONY KRAJÓW BAŁTYCKICH. 

el. 

Z Kowna donoszą, że ostatnio powstała w Pa- . 

ryżu Liga Obrony lrajów Bałtyckich. Do Ko 
mitetu weszii Herriot, Paul Boncour i inni. — 
„Liga zamierza wysłać swoich przedstawicieli 
celem zaznajomienia się z położeniem ekono- 
micznem krajów bałtyckich, 

ESTONJA 
— ŽARZĄDZENIA DEWIZOWE ESTONJI. 

W myši porozumienia.z Ministerstwcim Совро 

darki Estonji banki prywatne uzyskaly mož- 

nósć wołvej sprzedaży dewiz «za przedłoże 

niem licencyj importowych oraz dalsze upraw 

nienia w zakresie operacyj finansowych. Wol 
na sprzedaż dewiz może być dokonywana na 

cele studjów zagranicznych, na podróże handlo 

we do niektórych krajów, na utrzymanie urzęd 

ników państwowych, przełkywających zagranicą, 

oraz na kuracje osób chorych zagranicą. 

— 16-TA POLSKA DRUŻYNA morska wyru- 
szyła łodzią „Czuj-Duch*, ofiarowaną przez pos 

ło R. P. w Rydze Charwata, w składzie 7 osób 

na zlot harcerski do Estonji. 

  

Orzecznictwo podatkowe 
Wydatek na nabycie patentu nie podlega po- 

trąceniu — tak brzmi wyrok Najwyższego Try- 
bunału Adminisiracyjnego z 29 stycznia b. r. 

Odliczenie od dochodu odstetek od długu. 

Odsetki od długu zahipotekowanego na nieru 

chomości, wchodzącej w skład gospodarstwa 

rolnego podlegają odliczeniu od dochodu usta- 
lonego z iegoż gospodarstwa na zasadzie norm 

średniej zyskowności (Wyrok N. T. A. z 6.1V 
b. r I rej. 8736/34. 

Wymiana w składnicy zboża na mąkę, po- 
legająca na wydawaniu w jakiś czas po odda- 

niu zboża do przemiału odpowiedniej ilości 
mąki, albo też na doraźnem wydawaniu odpo- 
wiedniej ilości mąki nie wymaga nabycia osob- 
nego świadectwa przemysłowego kateg. handl. 

(wyrok I. K. S.'N. z 18.1 b. r.-.3 K. 1672/85). 

Gdpowiedzialność członków Zarządu i Rady 
Spółdzielni. Zatwierdzenie bilansu i udzielenie 
absolutorjum członkom zarządu i rady nadzor 

„czej przez walne zgromadzenie spółdzielni nie 
zwalnia ich od obowiązku wynagrodzenia szkód 
wyrządzonych spółdzielni przez ich działanie 

„niezgodne z statutem (Orzeczenie I. С. S$, N. z 
17.IX 1935 r. C. 2. 806/35). (m) 

   
niszczy je 

SKUTECZNIE 

NAREŻY, WYSTRZEGAĆ 
i NAŠLADOWNICTW 
I ŻĄDAĆ JEDYNIE FLIT'u 
W ŻÓŁTYCH BLASZAN. . 
KACH Z CZARNĄ OPAS. 
KĄ | ŽOtNIERZYKIEM. 

  
  

Krakowski IKC. w ub. sobotę za- 
mieścił artykuł z Wilma p. t. „Niszeze 
nie polskiej linji Maginota na Kresach 
Wschodnich. W związku z tym artyku 
em, który omawiał zarządzenia staro- 

sły ma terenie powiatu szczuczyńskiego 
otrzymabiśmy 2 listy: od Zw: Pów. Mło 
dej Wsi w Szczuczynie Nowogródzkim 
jod zarządu pow. Źw. Osadników Woj 
skowych w Szczuczynie Now. z prośbą 
o ich opublikowanie. 

We wspomnianym artykule IKC. czy 

taliśmy następujące „stwierdzenia: 
„Polska linja Maginota" i ona jedynie stano- 

wić może antidotum przeciwko „czerwonej go- 

rączce”, 

„Linję Maginota“, linję polskiego odpóru na 
Kresach wschodnich, stanowi średnia i większa 

posiadłość rolna“. 

Po sformułowaniu tego wątpliwej 
pewności aksjomatu następuje niewy- 

bredna napaść na starostę szczuczyń- 

skiego za jego interwencję w sprawie za 
targu okolicznych wsi z p. Aleksandrem 
Minejką, właścicielem maj. Dzikuszki, 

na tle zalesiania gruntów, do których 

wieśniacy „arogowali* sobie prawo ser 

witutu pastwiskowego. . 

Artykuł IKC. wywołał. żywą reakcję 

w terenie. , Listy otrzymane.przez nas 

brzmią jak następuje (podkreślenia na 

sze): ' 
LIST 1. 

W numerze 191 „Ilustrowanego Kurjera Co- 

dziennego“ z dnia 11 lipca 1936 roku ukazał się 
artykuł p. t. „Niszczenie Polskiej Linji Magino- 
ia na Kresach Wschodnich. 

Artykuł ten poruszył i oburzył całe młodsze 
i starsze pokolenie. 

Zarzuty stawiane w nim naszemu Staroście 
Pow atowemu, Staroście, który nie szczędzi cza- 

'su i zdrowia w pracy dla dobra powiatu i jego 
mieszkańców, uważamy za kalumnję i jak naj- , 
kategoryczniej przeciwko temu protestujemy. 

Wszystkie przytoczone .w tym artykule fakty 
są tendencyjnie zniekształcone i fałszywie na- 
św.etlone. Dziwimy się mocno, że taki artykuł 
mógł się ukazać w pismie, które uważaliśmy za 
poważne. 

To, że Pan Starosta nie pozwala na samo- 

wolę niektórych obywateli, a raczej ich wielko- 
rządców, nie jest wprowadzanie anarchji i to 

jeszcze „tendency jn'e, złośliwie i antypaństwo- 

wo', odwrotnie w posunięciach Pana Starosty 
widzimy opiekę Rządu, której jakże często u 
nas potrzebujemy; posunięcia te właśnie wska- 
zują nam, że prawo jest, że nie jesteśmy ska 

zami bezapelacyjnie na łaską i miełaskę moż- 
nych naszego powiatu i to nas jeszcze bardziej 
z Polską łączy. 

Niezawsze to co się w Krakowie z naszych 
kresów świeci u nas jest złotem — trzeba z na- 

mi pomieszkać, wysłuchać, zobaczyć, a napew- 
noby wzm'ankowanego artykułu nie było. 

Protestujemy też przeciwko przypisywaniu 
polskości jedynie tylko obywatelom ziemskim. 
Linja Maginota jest tam gdzie w sercach chłopa 
jest przywiązanie: do Polski, my się czujemy 
Polakami, nam też chodzi o dobro i potęgę Pań 
stwa, my chłopi powiatu szczuczyńskiego sta 
niemy w obronie granic Państwa — nie bę- 

dziemy chować się w stolicach, albo też za gra- 
nicami Państwa, nie rzucimy naszych zagonów 
wrazie niebezpieczeństwa a broniące kraju i bro- 
niąe własnych zagród będziemy bronić i mająt 
ków, właśnie takie jak „wzmiankowane* arty- 

kuły mogą wprowadzać anarchję, bo podkopują 

zaufanie wsi do siły Rządu i Sprawiedliwości. 

Zarząd Związku Powiatowego 

Młodej Wsi 
w Szezuczynie Nowogródzkim. 

LIST 2. a 

Niezwłocznie po przeczytaniu artykułu pod 
tytułem „Niszczenie polskiej „inji Maginota m 

na kresach wschodnich umieszczonego w „,Ilu- 
strowanym Kurjerze Codziennym* z dnia 11.VII 
1936 r. Nr. 191, a pełnego oszczerstw i kalumnij, 
rzucanych pod adresem pracy społeczno-gospo- 
darczej, politycznej i państwowo-twórczej w 
powiecie p. Starosty szczuczyńskiego Wacława 
Kowalskiego, My, osadnicy wojskowi powiatu 
szczuczyńskiego składamy tą drogą uroczysty 

protest i słowa najwyższego oburzenia i potę 

pienia, dla tych — którzy dla prywaty i dzikiej 

pierwotnej, a a niepohamowanej zachłanności, nie 
powstydz:li: się fałszywie poinformować opinję 
publiczną o istocie pracy nad utrzymaniem pol 

skości w administrowanym przez p. Starostę 
Wacława Kowalskiego powiecie — którego wy- 
siłki godne są najwyższego uznania. 

Doiyyślamy się, gdzie się kryją kalumnjato- 

rzy. Narazie milcżymy, jednak dzisiaj zwracamy 

się do Pana Premjera z gorącą prośbą, aby 

przysłał na powiat szezuczyński specjalną Ko- 
misję i zbadał działalność ks. ks. Czetwertyń- 
skich — właścicieli 16.000 ha ziemi oraz ich 
administrację na czele z Sławińskim i Piasec- 
kim, a wówczas okaże się kto łamie „Polską 

linję Maginota*, kto hoduje w swych włościach 
niechęć i rozgoryczenie w stosunku do tego co 

polskie, wyzyskuje ludność i łamie polską rację 
stanu na Kresach Wschodnich. 

Wojciech Berdowski 
ь Prezes. Zarządu. 

' Sekretarz Zarządu 
Marjan Zadziorka. 
Członkowie Zarządu Pow. Zw. Osadników 

Wojskowych w Szezuczynie Nowogródzkim 
R. Fiedorowicz, Antoni Kłódka. 

Nie posiadamy niestety dokładnych 
informacyj o przebiegu zajścia w Dzi- 
kuszkach. Powód zajścia IKC. opisuje 
jak następuje: 

Oto Aleksander Minejko,  właścicieł maj. 
Dzikuszki, pow. szczuczyńskiego, którego nie- 
wielki kompleks leśny dotyka uroczyskiem Szaw 
dzinie brzegów Niemna, w myśl zarządzeń och- 

rony lasów postanawia zalesić pobrzeże rzeki. 
Jest za nim prawo, takim jest jego obowiązek. 

Z chwilą jednak, gdy robotnicy . dworscy 
wyszli na uroczysko z sadzonkami, jedna z są 
siednich wsi, arogując sobie prawo do pastwi 
ska na gruncie, który postanowiono  zalesić, 

zbrojnie występuje przeciwko służbie leśnej, 
siłą zganiając robotników z sadzonkami. 

Rzecz oczywista, że ziemianin wobec agresji 
ludności białoruskiej odwołuje się do ochrony 
policyjnej, 

Co było dalej i o ile iaktownie za 
chował się p. starosta Kowalski, który 
był zmuszony do osobistej interwencji 
na miejscu, o tem nie potrzebujemy pi 
sać, gdyż w tem mas wyręczają zamiesz 

czone wyżej listy otwarte. 
Lk) ТОНЕ ОЕ оЕНОАН НООП Е ЕТОЯНСНОО РНО НООКОТ И ННЕ УОа 

Honorowe medale dla zwycięzców w Abisynji 

  

  

Uczestnicy zwycięskiej kampanji włoskiej w Abisynji otrzymają wkrótce medale pamiątkowe, 
reprodukowane na naszem zdjęciu. Prawa stro ua medalu przedstawia króla Wiktora Ema- 
nuela, zaś lewa strona — obok wiązek liktor skich górę afrykańską oraz -pręysłowie: „Wiele 

nieprzyjaciół — wiele zaszczytu”. 

Pokaz projektów usytuowania pomnika Marszałka 
w Wilnie 

W sali imienia Marszałka Piłsudskie 
go w gmachu Wydziału Sztuk Pięknych 
USB. (Parter, wejście od ogrodu Ber 
nardyńskiego) wystawiono w dniu 15 
lipca na widok publiczny wszystkie pra 
ce madesłane na konkurs dla wyboru 

miejsca pod pomnik Marszałka w Wil 
nie. Pokaz otwarty jest codziennie od 
godz. 138-ej do 18 i potrwa do 26 lipca 

r. b. włącznie. › 
Wstęp bezpłatny, 

% 

Są inne szczegóły interesujące w tym 
sensacyjnym reportażu I. K. C. z Dzi- 
kuszek. 

Ta „agresja ludności białoruskiej”, 
od której ziemianin biedny stróż pol- 
skości na dzikich kresach wsch. musi 
się bronić przy pomocy dzielnego pol- 
skieg, policjanta, to naprawdę wzrusza 
jący obrazek. Obrazek godny IKC. 

My mieszkańcy „dzikich kresów 
wschodnich* mamy już powyżej uszu 
podobnego wyszukiwamia sensacyj na 
naszym terenie i karmienie czyelników 
w całej Polsce przykładami urojonego 
heroizmu urojonych ABA z wsią bia 
łoruską, 

Nie jesteśmy ostatecznie Abisynją, a- 
ni inną kolomją afrykańską i korespone 
dentów pism. zamiejscowych u nas po 
winna choć trochę obowiązywać znajo- 
mość naszych stosunków. 

Jeżeli mimo to taki korespondent 
zwykły spór o pastwisko, a więc wynik- 
ły na gruncie ekonomicznym, charakte 
ryzuje, jalko walkę o polskość, mamy 

prawo uważać go za szkodnika społecz 
mego, i zwalczać go wraz z organem, 
który na jego informacjach polega. 

Przeciwikg traktowaniu „dzikich kre 

sów* a maiwet i „Dzikuszek* narówni z 

Abisynjąf Dżibuttł wystąpią u mas nie 
tylko osadnicy (miewątpliwie Polacy) 
czego. już mamy dowody w zamieszczo 
nych listach, nietylko cała ludność wiej 
ska, ale przypuszczam, że i rozsądniej 
sza część ziemiaństwa, której nie wbija 
zbytnio w dumę niefortunne porówna- 
nie ich roli, do roli linji Maginota. 

Wzdłuż | wszerz Polski 
Wystawa „Tysiąca Urn* w Krakowie. 
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W Krakowie została otwarta dalsza część 

„Wystawy 1000 Urn* na ratuszu. Wystawa obej 
muje szereg bardzo ciekawych i oryginalnych 
urn z kraju i z zagranicy. Między innemi po 
wszechną uwagę zwraca antyczna waza chińska 

z porcelany, złożona przez konsula R. P. w Sin 

gapore. Z oryginalnych urn należy. wymienić 

urnę mosiężną przewiezioną z Indyj, przez p. 
Szaro, pelskiego emigranta w Indjach, wazę 
porcelanową z Florencji, antyczną „lecytę* 
grecką sprzed 2000 lat,złożoną przez Towarzy 

stwo-Grecko-Polskie w Sałonikach, srebrną ła- 

downicę rycerską z .18 wieku, przesłaną przez 

greckiegą generała Ś. p. Kondylisa. Ponadto na 

wystawie znajduje się bardzo wiele urn z ziemią 

z licznych historycznych pobojowisk i miejsco- 
wości w Polsce. Do cennych eksponatów zali 

czyć należy również skrzynię z kaflami holen 

derskiemi z zamku Wiśniowieckich w Wiśniow 
cu na Wołyniu, precyzyjnie wykonany model 
armaty, ofiarowany przez 17 pułk artylerji lek 

kiej, puhar porcelanowy z biegu sztafetowego 
Wawel—Sowiniec etc. 

Szkocka ekspedycja filmowa w Potsce. 

W Krakowie bawi szkocka ekspedycja fil- 
mowa, która przybyła do Polski w celu nakrę 

cenia kilku filmów krajoznawczych. Z Krako- 
wa filmowcy szkoccy udają się do Zakopanego. 

Ekspedycji towarzyszy korespondent dzien- 
nika „Daily Record“ z Glasgow p. Stirling Gi- 
lespie. 

Szkoci przybyli do Gdyni własnym jachtem, 
„na którym odbywają podróż dookoła świata. 

Jak zwierzęta w warszawskim ZOO. 

znoszą upały. 
W związku z panującemi upałami Zarząd 

Ogrodu Zoologicznego dużym nakładem sił, sta 
rań i pracy stwarza zwierzętom warunki jak- 

najbardziej zbliżone do rodzimych oraz dąży 
do tego, by każdy gatunek zwierząt lub ptaków 
miał na swój wyłączny użytek basen z wodą. 

Ptaki polarne nastręczają najwięcej kłopotu, 
gdyż boją się upałów. Pingwiny i nury zabez 
piecza się w ten sposób, że wynósi się je na 

dzień do piwnic, a na noc wypuszcza do hba- 

senów. Natomiast ptaki wodne bez względu na 

to, skąd pochodzą, przetrzymują doskonale upa 

ły, przebywając całemi dniami na wodzie Pta- 
ki lądowe muszą przebywać w cieniu i są trzy 

razy dziennie skrapiane delikatnym tuszem 
wodnym. 

Ciekawe są wypadki wytrwałości ssaków na 
upały: te, które korzystają z kąpieli, przetrzy- 

mują dobrze upały, te zaś, które się nie kąpią, 

jak np. Iwy, przetrzymują gorąco znacznie go- 

rzej niż niedźwiedzie polarne w wodzie, a sło- 

nie i niedźwiedzie brunatne kilkanaście razy 
dziennie korzystają z kąpieli w basenie. 

W okresie upałów zwierzęta karmione są 

potrawami lżejszemi, aniżeli normalnie: rośli- 

noóżerne dostają świeżą trawę i ogrodowiznę, 
a nie otrzymują owsa. Drapieżce zaś otrzymują 

mięso w znacznie zmniejszonych dawkach i nie 

tłuste oraz dużo zupy kaszanej, ugotowanej na 
mięsię,
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Poświęcenie kamieni węglelnych 
pod kościół i cerkiew w Albertynie 
W dniu 12 b. m. w Albertynie pod Słonimem 

odbyła się uroczystość poświęcenia kamieni wę- 
gielnych pod dwie nowobudujące się świątynie: 

kościół rzymsko-katolicki i cerkiew katolicką 

obrządku wschodniego. Na uroczystość przybył. 

J. E. Ks, Biskup Czarnecki, wizytator apostolski 
prowincjał warszawski Zakonu Jezuitów O. St. 

Sopuch z Warszawy, ks. redaktor O. Urban 
R. J., ks. kanonik Chodyko, dziekan białostocki 

i żnni. Władze państwowe reprėseutojyai | wice- 

starosta. ' 

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem 
obrządku wschodniego, celebrowanem przez J. 

E. ks. biskupa Czarneckiego o godz. 10-ej. 

Uroczysta msza Św. polowa (łacińska), ce- 
lebrowana przez ks. kanonika Chodykę w asy- 
ście duchowieństwa rozpoczęła się o godz. 11. 

Po nabożeństwie nastąpiły poświęcenia :ka- 

mieni węgielnych, cerkwi — przez JE. ks .bisku 

pa Czarneckiego i kościoła — przez O. Prowin 
cjała Sepucha. Po poświęceniu ks. Sopuch wy- 

głosił podniosłe kazanie. 

O g. 18-ej odbyła się akademja z okazji 
tych uroczystości,.na program której złożyły 
się przemówienia okolicznościowe, deklamacje, 
śpiew oxvaz ciekawy referat O. Urbana na te- 
mat misji historycznej Polski, 

  

„KURIJ. « z dnia 15 łipca 1936 roku. 

ZDYCHAJĄ RYBY I RAKI 
Od kilku dni nad brzegami jeziora 

Berezwecza koło Głębokiego zaobserwo 
wano nienotowany dotąd objaw maso 
wego wymierania ryb i raków, których 
wzełkie ilości fale jeziora wyrzucają na 

brzeg, 
Miejscowa ludność twierdzi, że po 

chodzi to z zanieczyszezenia wody wo 

bee wyjątkowo silnego w tym roku prze 
kwitania podwodnych j nadwodnych ro 
ślin, Woda w jeziorze od tygodnia Stała - 
się cuehnąca i przybrała zielony kolor. 
Takie same zjawisko zanotowano w je 
ziorach w gminie prozorockiej i pli 
skiej. 

Już rozpoczęto sprzęt lnu 
Na terenie powiatu dziśnieńskiego od kilku 

dni rozpoczął się sprzęt lnu. W stosunku do ro 

ku ubiegłego sprzęt jest wcześniejszy o 2—-3 

tygodnie, co jest spowodowane długotrwałą po- 

suchą. Należy jednak zaznaczyć, że od kilku lat 

termin wyrywania lnu stopniowo przyśpiesza 

się ze względu na zrozumienie przez rolników 

konieczności wcześniejszego zasiewu Inu, jed- 

nocześnie z najwcześniejszemi jarzynami. 

Powiat dziśnieński, jak wiadomo, jest jed- 

nym z największych ośrodków Inu, co wyka- 

zuje cyfra 8.010 ha zasiewów. Należy dodać, że 

drobni rolniey, bardziej aniżeli właściciele więk 
szych posiadłości, dążą do racjonalnego syste- 

mu gospodarki w kierunku podniesienia pro- 

dukcji łnu. 
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KURIER SPORTOWY 
Kotkas bije rekord Europy w skoku wzwyż HELJASZ W FORMIE. 

Heljasz znajduje się ostatnio w dobrej for 
mie, poprawiając swe wyniki w kulą 

Na treningach rzuca om -stale w granicach 
15,5—16 mltr. Niewąlipliwie zdoła on jeszcze po 
prawić swoje wyniki w najbliższych  tygod- 
niach, w ten sposób zwiększając swoje szanse 
olimpijskie. 

JUBILEUSZOWE REGATY W 

KRUSZWICY, 

W dn. 19 lipca odbędą się w Kruszwiey re- 
gaty międzyklubowe jubileuszowe z okazji 25- 

łecia klubu wioślarskiego „Gopło*. 
W regatach tych -dział weźmie osada WKS 

„Šmigty“, 

OLIMPIJSKA REPREZENTACJA BOK 

SERSKA NIEMIEC. 

Skład olimpijskiej reprezentacji : bokserskiej 

Niemiec przedstawia się następująco: 
Waga musza; Graaf, rezerwa: Kaiser; 

Waga kogucia: Schmitz, rezenwa Stasch; 
Waga piórkowa: Biittmer II, rezerwa Miner; 

Waga lukka: Dixkes, rezerwa Schmedes; 
Waga półśrednia: Campe, rezerwa Murach; 
Waga średnia: Baumgarten, rezerwa Lejbl; 
Waga półciężarowa; Jaspers, rezerwa Vogt; 

Waga ciężka: Runge, rezerwa: Schnarre. 

6-TY ETAP TOUR DE FRANCE. 

6-ty etap Tour de France na trasie Evian 

—Aix Les Bains, długości 212 klm. prowadził 
już przez Alpy. Zwyciężył na finiszu Meulen- 

berg (Belgja) w czasie 6:24,51 sek. Drugie miei 

„sce zajął Magne (Francja) przed Mersch (Lu- 

xemburg), Neuville (Belgja), Van Schendel (Ho- 
landja), Archambeaud (Francjaj i Maes (Bel- 

sja). i 
W ogólnej klasyfikacji bóówekki. wciąż Fran 

euz Archembaud w ogólnym czasie 39:52:05 sek 
przed Belgiem Maes 39:55:42 sek. i Belgiem 
Wierinckx 39:55:49 sek. 

COCHET PRZEGRYWA Z NUESSLEI- 

NEM, 

W. Southport, w finale 

turnieju zawodowców 

międzynarodowego 

zwycięstwo odniósł Nie 

miec Nusslein, bijąc ofiejalnęgo mistrza świata 

zawodowca Francuza Cocheta 6:3, 6:2, 6:2. 

MECZ AKADEMICKI PRAGA — BUDA 

PESZT. 
W ramach meczu akademickiego Praga — 

Budapeszt, wygranego pnzez Węgrów w stosun 

ku 105:44 pkt. rozęgrano ciekawą konkurencję 

poza: komkursem, Wiłoch Lenzi uzyskał na 800 

metrów doskonały wynik 1:52,7 sek, przed Węq 

grem Igloi 1:55,5 sek. 

LOUIS DOMAGA SIĘ MECZU REWAN 

ŽOWEGO 7 SCH NELLUNGIEM, 

W. wywiadzie prasowym Joe Louis oświada 
czył. że mnięż więcej za trzy tygodnie podejmie 
znowu trenimg bokserski. Joe Louis uważa nie 
bez słuszności, że należy mu się rewamż od 
Schimellinga. Mecz rewanżowy jest obecnie dla 
Lonisa znacznie ważniejszy nawet, niż wałka o 
tytuł mistrza świata. W najbliższym czasie ma 
ją się rozpocząć pertrakltacie w tej sprawie. 

MECZ BRUDOCK - SCH!mELLING. 

Sprawa meczu o mistrzostwo świata Brad-“ 
dock — Schmelling nie jest jeszcze załatwiona 
ze względu na to, že Braddack posiada kom- 

trakt z Tom. „New York Madison Square Gar 
den'*, podczas gdy Schmelling zawarł porozumie 
nie z „Klubem Sportowym XX wieku”. Rokowa 
nia pomiędzy wymienionemi towarzystwami © 
doprowadzenie do skutku meczu Braddock — 
Schmelling zostały zerwane. 

Na mistrzostwach lekkoatletycznych Finlan- 
djł, rozegranych w Helsingforsie wobec 20 tys. 
widzów Kotkas pobił rekord Europy w skoku 
wzwyż, osiągając 2,03 mtr. Dotychczasowy re- 
kord należał również do Kotkasa i wynosił 2,01 
mtr. Ciekawsze wyniki przedstawiają sie na- 
stępująco: 

800 mtr. Teileri 1:45,5 sek, 

200 mir, Stradwall 22,3 sek. 

5.000 mtr. Hoeckert 14:30,8 sek. przed Salmi- 
nenem 14:31. 

400 mtr. przez płotki Nora 55,5 sek, 

Kula: Baerlund 16.28 mtr. (nowy rekord Fin- 
landji). 

Rzut mlotem: Koutonen 52,35 mtr. 

Beri'n pod znakiem Olimpiady 
Przygotowania do Olimpjady w Berlinie 

trwają, Urządzenia są wylkańczane w gorączko 

wem tempie. W tych dniach ustawiome zostaną 

na t. zw. Via Triumifalis, prowadzącej z raltusza 

do stadjonu, około 00 masztów, na których po 

wiewać będą flagi państw, biorących udział w 

Olimpjadzie oraz flagi miast Rzeszy. Wszystkie 

dworce berlińskie upiększane są flagami oraz 

zielenią. W dniu rozpoczęcia igrzysk całe mia 

sło ozdobione będzie kwiatami ginlandami zie- 

lonemi oraz flagami. Wanto przyllem wspomnieć 

o specjalnej. fladze olimpijskiej na której prócz 

pięciu kół olimpijskich widnieją wszystkie fla 

gi państwowe, umieszczone według alfabetu. 

Przedolimpijskie zawody amerykańskich 
lekkoatletów 

Wielkie przedolimpijskie zawody lekkoatle 
tyczne amerykańskich zawodników, mające de 
cydujące znaczenie przy ustaleniu składu repre 

zentajcji Ameryki, przyniosły szereg świetnych 
wyników, ale i szereg niespodzianek. Warto pod 
kreślić, że zawody odbyły się przy szalonym u 
pale 

Wyniki techniczne przedstawiają się 

pująco: 
200 mtr. — Jesse Owens 21 sek. przed Robin 

soneni, Packardem i Mebcalfem. Ponieważ w 
skład reprezentacji wchodzi jedynie pierwsza 
trójka z każdej konkurencji, słynny murzyn 
Metcalte odpadł. 

400 mitr. — Archie Williams 66,6 sek. 
Mallwoodem 46,7 sek. i Luvallem 6,8 sek. 

800 mtr. — Woodruff 1:51 sek. przed Horn 
boestelem 1.51,2 sek i Williamsem 1:51,3 sek. 

5.000 mtr. — Lash 15:04,1 sek. i Williamsem 
1:51,3 sek. 

5.000 mitr. — Lash 15:04,1 sek. przed Szem 
derini i Dockardem. 

110 mir. przez ploliki — Towns 14,3 sek. 
przed Pollardem i Stanleyem. я 

Skok wa — А%гъі[оп 2,08 mir. 

nastę 

przed 

mową 

  

mem RWE i kanc 

rekord światowy — doliychczasowy rekord na 
leżał do Amerykanina Marty i wymosił 2.06 
mtr.). I)rugie miejsce zajął Johnson po rozrgyw 
ce, mając również wynik 208 mtr. Trzeci Tur 
ber skoczył 1..98 mtr 

Trójskok — Romero 15,27 mtr. przed Wilkin 
sem 14.98 mir. i Brownem 14.98 mtr, i Brow 
nem 14.97 mitr, 

Tyczka — Graber przed Meadowsem, i Sef 
tonem. Wiszyscy skoczyli po 4,85 mtr. Szwarty 

Varoff odpadł przy skoku 4.27 mtr. 
Dysk — Dun 48,05 mtr. przed Carpenterem 

47.65 mtr. i Woodem 47.55, ? 
3000 mtr. przez Maning 08,2 sek. przed Mac 

Cluskey i Wawsonem, 

400 mtr. przez płotki — Hardin 51,4 sek. 
prze Patersomem i Schoefieldem. 

1.500 mtr, Cunningham w rewelacy jnym cza 
sie 3:49,9 sek. przed San Romani i Venzke. Re 
kordzista świata Bonihron zajął czwarte miej 
sce i odpadł. 

Kula — Torance 15.65 mtr. 
Zaitz. 

Oszezep — Bartlett 68,05 mtr. przed Malcol 

przed Francis i 

Sprawa reformy kalendarza 
Rada „Izby Hamdlawej* miasta Londynu 

przesłała do Ojca św. oraz do rządu wielkobry 
tyjskiego prośbę o podjęcie reformy kalendarza 

gregorjańskiego i ustalenia Święta Wielkiejnocy 
oraz o uproszczenie obliczeń rocznych. Rada 
mianowicie proponuje wprowadzenie stałego ka 
lendarza złożonego z 12 miesięcy z podziałem 
na 4 równe kwartały, z których każdy liczyć ma 
dni 91. W ten sposóls rok liczyłby zawsze 364 
dnii, przyczem Nowy Rok jako dzień przejścio 
wy do roku następnego byłby pozbawiony daty 
Przy tej okazji należy przypomnieć, jaką była 
dotychczasowa historja reformy kalendarza. 

Istnieją, jak wiadomo, dwa kalendarze będące 
w powszechnem użyciu. Kalendarz juljański jest 
to kalendarz dawny rzymski, zreformowany z 
rozkazu Juljusza Cesarza w r. 708 od założenia 
Rzymu, a 45 przed Nar J. Chrystusa; gregor 
jańskim zowie się juljański kalendarz, zreformo 

wany. ż rozkazu Grzegorza XII Papieża w r. 
1582. 

Juijusz Cezar i Grzegorz XIII chcieli pogo 
dzić rok kalendarzowy z astronomicznym sło 

necznym, t. j rachubę ziemską z obrotem nie 

bieskim, pomiędzy któremi z upływem wieków 
zaszła powoli różnica. Za Juljusza Cezara ale 
ksamdryjski astronom Sosigenes, poprawiając 
bardzo niedokładnie kalendarz Romulusa i Nu 

my Pompiljusza, oznaczył długość roku słonecz 
nego dni 365 i godzin 6, gdy rzeczywiście rok 
ten ma dni 365, godzin 5, minut 48 j sekund 
48, a więc włączono weń zawiele minut 11 i se- 
kand 12. Mala to napozór różnica a jednak 
w ciągu lat 128 stanowi niemal dzień I to nie 

dokładne obliczenie starożytnego astronoma by 

ło przyczyną, że już na początku IV w. wiosen 
ne porównamie dnia z nocą przypadło o 8 dni 
wcześniej niż przy juljańskiej poprawie. Sobór 
Nicejski 325 r. sprostował wprawdzie tę różni 
cę,. ozmaczając porównanie dnia z nocą na dzień 

"21 marca, ale nie zapobiegł tej niedokładności 
na przyszłość, talk że przy końcu XVI w róż 
nica stanowiła już prawie 10 dni, a tem samem 
wiosenne porównanie przesunęło się z 21 na 11 
inarca. Na następnych konsyljach Konstancjeń 
skim i Bazylejskim radzono, w jaki sposób te 
mu zapobiec. Leon X. w r. 1515 brevem apo- 
stolskiem wezwał szereg uczonych i Akademiję 
Krakowską o podanie projektu reformy kalen 
darza Alkademja posłała Papieżowi projekt Mar 
cina z Olkusza ale tym razem reforma kalenda 

„rza nie doszła. do skulku. Dopiero przeprowa 
dził to Grzegorz XIII, który w r. 1578 wezwał 
ówczesnych matematyków i wszystkie akadem 
je, aby nadesłały swe projekty. Słynny astro- 
nom Alojzy Lillo dokonał wtedy naprawy ka 
lendarza, a Grzegorz XII. bullą „Inter gravis 
sima z 24 lutego 1582 r. nakazał z miesiąca 
października (w którym podówczas prawie nie 
było świąt ruchomych) usunąć 10 dni tak, iż 
po dniu 4-tego miesiąca nastąpił nie 5-ty a 
15 i przez to w roku następnym porównanie wio 
senne już przypadło dokładnie na 21 marca. 

Tak poprawiony kalendarz zaprowadzono о@ 
razu w większej części Włoch, w Hiszpanji i 
Portugalji a potem i w imnych katolickich kra 
jach. W Polsce kalendarz gregorjański zestał 
przyjęty 21 stycznio 1584 r. z rozkazu króla Ste 
fana. SME 

"._ Wystawa izeźb 
Marszaiką Piłsudskiego 

Wydział Wykonawczy Naczelnego Komitetu 
Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego przy 

. współudziałe Kota Plastyków Legjonowego In- 
stytutu Studjów organizuje wystawę podobizny 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w rzeźbie. W 
skład komitetu wystawy wchodzą pp.: gen. dr 
B. Wieniawa-Diugoszowski, pos. Wojciech Stpi 
czyński, senator Wojciech Jastrzębowski, Ta- 
deusz Breyer, Stanisłay Rzecki, Franciszek Stryn 

kiewicz, dr. Stanisław Lorentz, dyrektor Muze 

um Narodowego, kustosz Muzeum Mopso 
Stanislaw Gepner 
Celem wystawy jest popularyzacja podRkókiy 

Marszałka Piłsudskiego w dziełach o pełnej 
wartości artystycznej oraz danie możności spo 
łeczeńsiwu nabywania dzieł, godnie reprezentu- 
jących podobiznę Wodza Narodu. 

Wydział Wyłkonawiczy Naczelnego Komitetu 
"Zwraca się do wszystkich rzeźbiarzy polskich: 

o wzięcie udziału "w wystawie i nadsvlanie 

swych prac, poczynając od dn. 15 lipca 1986 r. 
Wystawa będzie stale uzupełniana. nadsyłame 

mi pracami, zakiwalifikowanemi przez jury, urzę 
dujące 1 i 15 każdego miesiąca. 

Na wystawę przyjmowane będą, prócz podo 
bizn — projekty tablie pamiątkówych 1 projek 
ty pomników, które mogłyby być użyte w zwią 
zku z akcją upamiętnienia życia i czynów Mar 

szałką Piłsudskiego na ziemiach Pow: 
tej. 

Prace przyjmowane będą w  materjałach 
szlachetnych (bronz, granit, marmur, piasko- 
wiec), lub w odlewach gipsowych 

Wszelkich infonmacyj udziela Komitet Wys- 
tawy (Warszawa - leja 3 Maja 13, Gmach Muze 
um Wojsika, tel. 7—26—06). 

Kiiadomošti radjowe 
RADJO WILEŃSKIE NA PIERWSZEM | 

MIEJSCU W STAŁOŚCI FALI. 

W początkach lipca zakończył się w Ouchy 
pod Lozanną zjazd Międzynarodowej Unji Rad 
Jofomicznej, zrzeszającej, jak wiadomo, wszyst 
kie broadcastingi europejskie jak i znaczną 
część amerykańskich oraz innych kontynentów. 
W obradach brali udział wyjątkowo liczni de 

legaci poszczegółnych radjofonij, wśród których 
na uwagę zasługuje obecność delegatów Amery 
ki i Imdyj. : 

Spośród spraw poruszonych na ' Zjeździe, na 
pierwsze miejsce wysunęły się jak zwykle, za 

gadnienia programowe Postanowiono m. in. zor 
ganizować zbiorową audycję o zasięgu wszech 
światowym pod nazwą „Życzenia noworoczne 

dla całego świata z udziałem broadcastingów 
europejskich, które w krótkich jednominuto 
wych emisjach złożą wszystkim radjosłucha- 
czom Świata życzemia, słarając się o nadanie 

im charakteru możliwie barwnego i narodowe 

80 т i 
Pozatem ustałono mowe formy miedzynarodo 

wej statystyki programowej niezmiernie waż 

nej o ile chodzi o możność wzajemnego porów 
nania ' działalności programowej poszczególnych 
radjofonij. Odpowiedmj projekt przedstawiony i 
zreferowany pnzez delegata Polski uzyskał cał 
kowitą aprobatę i został przyjęty jednomyślnie. 

Zjazd wybrał również delegację Unji na Kon 
wencję Genewską zwołaną we wrześniu przez 

Ligę Narodów i mającą zawrzeć konwencję o 

zastosowaniu radja w sprawie pokoju powszech 
nego zastanawiano się także nad ustosunkowa 
niem radjofonji do konfederacji Autorów i Kom 
pozytorów oraz do Przemysłu Gramofonowego. 

Zagadnieniem technicznem, stanowiącem pod 
stawę działalności broadcastingów poświęcono 

szereg rzeczowych dyskusyj. Omawiano tu jak 
zwykle, skomplikowane rozwiązania zastosowa 

nia nowych zdobyczy w dziedzinie radjotechni 
ki, sprawy wzajemnych informacyj poszczegól 
nych słacyj, bądź niezbyt ściśle przestrzegają- 
cych wyznaczonych długości fal Przy tej sposob 
ności Komisja. Techniczna stwierdziła, że polska 
radjostacja w Wilnie od dłuższego czasu stano 
wi wzór jak najprzykładniejszego utrzymywania 
się przy częstotliwości, która została dla niej 
przewidziana, dzięki zastosowaniu specjalnego 
stabilizatora polskiej komstrukoji. Stwierdzono 
również, iż naskutek zabiegów P. R zdołano 
usunąć interferenoję paraliżującą prawidłowy 
odbiór Raszyna za Zachodzie, gdzie naczelna 

nasza stacja jest wszędzie dobrze słyszana. 
Największe natomiast zaburzenie powodują 

stacje w Luxemburgu i w Moskwie, pracujące 
na falach długich. 

W związku ze zbliżającą się Międzypaństwo 
wą Konferencją radjokomunikacyjną w Kairze 
wyłoniono specjalną delegację Unji, mającą re 
prezentować interesy radjofonji i posiadającą 
charakter eksperta technieznogo 

Do Komisji tej weszli delegaci Angli, Holah 
dji, Włoch i Niemiec oraz z urzędu przewodni 

czący Unji i Komisji Programowej i Prawani- 
czej. 

Następny, zjazd Unji odbędzie się w Berli- 
nie w lutym 1937 roku. 

Radjofon ję polską reprezentowali na zjeździe 
w Lozannie Naczelny Dyrektor Polskiego Radja 
„Roman Starzyński Dyrektor Programowy Piotr 
Górecki, Sekertarz Generalny płk. Karaffa — 
Kraeuteńkraft oraz Kierownik Wydziału Ogólne 
go P R. mgr. Feliks Lubiński. 

Zedo 

Fototelegramy polskie 
w obrocie z zagranicą 

Z dniem 15-ym b. m. Ministerstwo Poczt 
i Telegrafów rozszerzy wymianę fototelegramów 
z Rzeszą Niemiecką na dalsze miasta, a miano- 

wicie: Frankfurt nad Menem, Kolonję i Mo- 
nachjum, LA



„KURIER“ z dnia 15 lipca 1936 roku. 
  

  

  

  

  

O misji kulturalnej Wilna 
Dzisiejszy zasięg kulturalny Wilna jest sto 

ssammkowo szczupły Składa się na to wiele wa 

gamików. Po pierwsze: Wilno dopiero tworzy 

«swoje oblicze kulturalne, po drugie: warunki ge 

wograficzne i gospodarcze nie sprzyjają temu, co 

-się zwykło określać, jako „promieniowanie kul, 

turałne". 

W czasach przedrozbiorowych cały obszar 

dzisiejszych województw poleskiego i białostoc 

%iego ciążył kulturalnie do Wilna. Aczkolwiek 

możłiwości praktycznego zotknięcia się były o 

wiele gorsze, ba, bez porównania prymitywne, 

ślady oddziaływamia kułturalmego Wilna na zie 

smiach Podlasia i Polesia spotykamy po dziś 

sdzień i to ślady, które wołają o chhubnej tra 

„dycji i proszą się wprost o podjęcie przerwanej 

dinji oddziaływania 

De groźnej konkurencji stanęła dziś z Wii 

stem — Warszawa. Ośrodki takie, jak Brześć, 

Suwałki, Augustów, Słonim, których związek 
kulturamy z Wilnem utrwalony został w dobie 

remantycznej tysiącznemi niómi, dziś nie znają 

wcale nawet prasy wileńskiej, sycone są brukow 

<tami warszawskiemi i krakowskiemi z wielką 

szkodą dla własnego rozwoju i całego ruchu 

regjonalnego. 
Gdy zastanawiałem się nad tem zjawiskiem, 

-szukałem odpiowiedzi w ruchu młodzieży uni 

wersyteokiej, w akcji turystycznej i działalności 

PKP. 
Tem ostatni punkt, mianowicie: sprawa po 

iączeń kolejowych, aczkolwiek wydaje się para 

-doksalnie nieważkim oddziaływania kulturalne 

"go, decyduje dziś o reszcie WILNO JEST PO 

PROSTU ODCIĘTE OD ZIEM PÓŁNOCNO — 

ZACHODNICH. Czy w takich warunkach wy 

miana dóbr kukuralnych pomiędzy zachodnią 

«częścią regjonu wileńskiego, a samem miastem 
jest możliwa? Czy zorganizowanie wyjazdów 

-SH artystycznych z Wilna na zachód jest moż 

diwe, niech odpowie na to ten, kto tego pró 

'bował. Nawiązamie kontaktu z ośrodkami 

Kształcenia, bibljotekami — jest niedopomyśle 

mnia, gdyż CZAS JAZDY Z SUWAŁK DO WIL 

NA RÓWNA SIĘ CZASOWI JAZDY NIEOMAŁ 

DO POZNANIA. Samego postoju czterogodzim ‹ 

mego w Grodnie nie można przecież uważać za 

<©kolieczmość sprzyjającą nawiązaniu nici tury- . 

<stycznych z Wilnem Podobnie, lułu tak samo, 

jest z imnemi miejscowościami na zachód od 

*Wilma teżącemi. Dzieje się to Z WIELKĄ KRZY 

WDĄ DLA EKSPANSJI ARTYSTYCZNEJ WIL 

NA, której dorobek nie jest mam znany, a stąd 

zupełnie niedoceniany. E 

Nie należę do rzędu wtajemniczonych, któ 

rym znana jest magja tak zwanych połączeń, 

niemniej twierdzę, że RUCH TURYSTYCZNY, 

KTÓRY SIĘ Z NASZYCH PÓŁN. WiSCHOD- 

NICH STRON REGJONU WILEŃSKIEGO ZA 

POWIADAŁ, OTRZYMAŁ CIOS W SAM KRĘ 

GOSLUP, 

Czy w takich wanunkach możliwy jest u- 

dział szerokich warstw w konzystamiu z dóbr 

kulturalnych Wilna, w kształcemiu młodzieży w 

licznych szkołach zawodowych i na uniwersy 

tecie, niech odpowie ten, powitarzam, kto tógo 

  

próbował A „Kumjer -Wileński', który ma tak 

sympatyczne tradycje w budzeniu ruchu regjo 

nalnego, czyż nie bolał nad brakiem związków, 

łączących Wilno z zachodem w artykule p. Ro 

mer. 

Poznajmy się bliżej, a pokochamy się. Gro 

madzenie całego dorobku umysłowego w War 

szawie doprowadzi do „udaru mózgowego świa 

ia stołecznego. Atmosfera zaś pracy w Wilnie 

, aż prosi się o jej ręzpowszechnienie w ośrod 

kach, które wyrosły na tradycjach wileńskich, 

a dziś, nie mając własnych złóż duchowych, za 

pożyczają się dorywczo w tandecie stołecznej. 

Czy nie wartoby e tem pomyśleć 

bach. 

RMR 

MEODOCIANE 
Skończył się rok szkolny. Poza wpływem 

szkoły na przyszły rok oprócz dzieci, którym 

zabraknie miejsc w szkole, znajdzie się kilka 

set tysięcy absolwentów szkół powszechnych. 

Część z nich niewielka, bo nie przekraczająca 

zapewne 20 proc. ukończyła 6-tą i 7-mą klasę, 

reszta zaś najwyżej 4-tą. Sama Wileńszczyzna 

absolwentów takich będzie liczyć nowe 25.000. 

Pomiędzy 14 a 18 rokiem życia stanowią grupę 

młodocianych, która w kształtowaniu się cech 

chanakiteriu, zamiłowań i światopoglądu jest 

pierwszym 1 najważmiejszymn okresera, podatniej 

szym na złe niż dobre nawyki 

Dziecko w wieku szkolnym jest jeszcze bez 

ksztaiłtną glimą, którą złe hib dobre wpływy prze 

sycają swemi właściwościami. Mamy jednak 

możność wychowawczą częściowego lub całko 

witego eliminowania lub. umniejszenia ujem- 

nych wpływów. Tymczasem młodociany nie ma 

jąc nad sobą żadnej opieki wychowawczej, po- 

nieważ dom kwestjami temi się nie interesuje 

na wsi, łatwo ulega złym nawykom. Dziwimy 

się czasem skąd były uczeń wyedukował się w 

machonce, wódce, brzydkim repertuarze słów i 

rozmówek, dzikich figlach i bijatykach. Nie 

poznajemy tego grzecznego chłopczyka z przed 

kilkunastu miesięcy, który dziś jest członkiem 

„chewry” ulicznikków lub wiejskich hultajów 

Dzieje się to dlatego, bo zaaferowami zagro 

żoną szkołą powszechną, nie widzimy, że właści 

wy człowiek kształtuje się dopiero po niej, że 

PAE TT UT TTT KATARSIS EASA SSRS 

Włościanie wołyńscy u p. Premjera 

  
` 

©Unegdaj w godzinach rannych została przyjęta przez P. Premjera gen. dr. RE 
skiego, w pałacu Rady Ministrów wycieczka śwłościan z Wołynia w liczbie 8206 osób, któr: 

„zatrzymała się w Warszawie, w drodze powrot nej z Gdyni. W imieniu uczestników wy oldśki 
przemówił w serdecznych słowach do P. Prem jera p. Zakrzewski, prezes O. T. O. i K. R. 
w Horochowie. W odpowiedzi P. Premjer powitał uczestników wycieczki i podkreślił, że przy- 
wiązuje dużą wagę do wzajemnego poznawania się i zrozumienia obywateli, ze wszystkich za- 
kątków kraju. Pan Premjer oświadczył następ nie, że dążeniem Rządu jest, aby na całem tery- 
torjum Rzeczypospolitej, były te same urządzenia, które uczestnicy wyc. leczki mieli możność - 

poznać na zachodzie Polski. Pe przemówieniu P.- Premjera zebrani wznieśli na jego cześć 
«krzyk: „Niech żyje”, na co P. Premjer odpo wiedział: „Niech. żyją Wolyniacy“. Zdjęcie na- 

sze przedstawia moment audjencji wycieczki u P. Premiera. 

oświatowe i organizacje młodzieżowe. Cała 

szkoła daje podbudówkę pod przyszłe oblicze 
dojrzewającej młodzieży i; na ów okres kształto 
wania się nie mamy żadnego wpływu. Wpływu 
tego nie ma szkoła, ponieważ nie posiada ani 
środków, ani egzekutywy, ami personelu, nie po 
siadają go. i onganizacje młodzieżowe, gdyż al 
bo grupują młodzicż całą od 14 do 30 lat (na 
wet 35), albo jeżeli tworzą grupy młodocianych 
jak Strzelec, Młoda Wieś, Harcerstwo — obej 
mują niemi tylko nikły procent tych, którzy 
dobrowolnie wstępują. 

ZADZIWIAJĄCO SZYBKIE POSTĘPY RÓW 
NIEŻ CZYNI POWROTNY ANALFABETYZM. 
Chłopiec, który ukończył przed kilkoma laty 
szkołę — dziś od biedy czyta „nukając* i jako 
talko pisze, natomiast działamia piśmienne aryt 
metyczne, geografja, przyroda — są jakby od 
urodzenia nigdy nie znane 

Ustawa o ustroju szkolnictwa przewiduje dła 
tego wieku szkoły obowiązkowe dokształcające 
Dziś jest to matrwa litera, bo poza sporadycz 
nemi doświadczalnemi kursami organizowanemi 
przez kuratorja szkolne, oraz poza coraz nielicz 
niejszemi szkołami dokszt. w miastach — cała 
masa młodocianych dokształca się na ulicy, na 
pastwisku lub przy niegodziwej wabawie. 

Jeżeli idzie o środowisko wiejskie — to naj 
gorszy okres bezczynności stanowi zima Ci któ 
rym zbrzydła zakopcona chata, karty i dym ma 
chorki, kłótnie i bójki — idą po kilka kilomet 
rów do szkoły, do świetlicy, by posłuchać lub 
poczytać i odpomnieć dawne szkolne czasy. Bo 
człowiek, w którym szkoła, rozbudziła głód kul 
turalny nietylko chlebem żyje. Z jednej strony 
wieś stara, ciemna, nieufna i podejrzliwa, a 
wobec kultury duchowej nawet wroga, a z dru 
giej coraz liczniejsza gromada młodzieży, która 
swą dyaamiką rozsadza zmurszały światopogląd 
starych, a ponieważ pomocy prawie znikąd nie 
doznaje, a starzy podcinają jej skrzydła — 
młodzież skierowuje swą dynamikę na drogę 

powrotną ku ciemnościom 

I zdaje nam się, że PO SZEREGU KONFE 
RENCYJ POŚWIĘCONYCH WSI — CZAS 
WZIĄĆ SIĘ DO PLANOWEJ PRACY NA TYM 
ODCINKU. Większości starego pokolenia wsi na 

leży przyjść z pomocą, natomiast pracę samo 
. й < 

dziclną ze wsią — można: rozpocząć wyłącznie 

z młodymi. Od tego jaki materjał judzki ducho 

wy i fizyczny otrzyma wieś — zależeć będzie 
wszelka przebudowa i budowa kultury wsi. Ma 
ją tu głos decydujący przedewszystkiem władze 

akc 

oprze 

się na nauczycielu. I dlatego nie należałoby go 
eksploatować w rozmaitych innych kierunkach, 

а% oddać mu odcinek młodocianych jako naj 

bliżej związany z jego zawodem Instytucje oś 

wiatowe i organizacje 

ja wśród młodocianych  volens-nolens 

zamiast tworzenia paraf 

jalnych szkółek x przed 150 laty — niechby się 

zajęły wspieraniem wysiłków urabiania dorasta 

jącej młodzieży. Władze szkolne nadają kieru 

nek, pregramy i środki. 

Dla normalnaej akcji konieczne są następują 

ce warunki: 

żowe, 2) środki na zaopatrzenie świetlic w po 

moce, 3) środki na opłatę personelu nauczyc. z 

godzin nadliczbowych, 4) zastosowanie przymu 

su szkolnego do młodociamych od 1 do 18 roku, 

5) rozbudowa organizacyj i sekcyj dla młodo 

cianych. 

1) bibljoteki i: czasopisma młodzie | 

_SPOŁECZNO-OSŚWIATOWA 
Redaguje w imieniu Zarządu Okręgu Wil. Związku 
Wauczycielstwa Polskiego FERDYNAND TRACZ 

Ulica wiejska szkołą przestępczości 
dla młodzieży 

Hasło „frontem do wisi* „jak również sama 

wieś są dzisiaj w modzie. Dążenia Rządu i spe 

łeczeństwa idą w kierunku podniesiena wsi = 

upadku gospodarczego i kulturalnego. Czytamy 

o tem w prasie, słyszymy to nawet — w słu 

chawkach radjowych. 

Obowiązkiem więc każdego świadomego oby 
watela jest stanąć ramię przy ramienin de 
wispółpracy w tej akcji Wispółpracę pojmuję na 
wet przez jakąś małą radę, czy drobny chociaż 
by uczynek. Kojgo zaś stać na rzeczy większe, 
temu zgóry staropólskie — Bóg zapłać. 

Po tym krótkim wstępie wracam do tema- 
tu. Chcę tu poruszyć sprawę, która dotychczas 

nie była omawiana. Sprawą tą jest ulica wiej 
ska zdawałoby się cicha i monotonna, wąska i 

często błotnista, po której chodzą zrzadka u 

dzie i zwierzęta. 
i ai i aklai За 

Tu i ówdzie na ulicę wiejską | awrócono już 

wprawdzie uwagę, lecz wyłącznie pod względem 

gospodarczym. Wybrukowano ją i zadrzewiono, 

czyli zmieniono jej, że się tak wyrażę oblicze. 

Poza tem kryje ona w sobie rzecz straszną— 

szkołę przestępczości dlą dzięci i młodzięży do 

rastającej. L, : 

Ulica bowiem na wsi służy w okrese a 
sennym i letnim jako teren do wszelkich awam 

tur, bójek i t. p. wykroczeń przestępczych, któ 
rych stałymi widzami są dzieci i młodzież dora 

stająca. Słowem, na ulicy wiejskiej odbywają się 

samosądy i porachunki różnych osób, używają 

cych „argumentów* stalowych, jak: widły, sie 

kiera, nóż, niekiedy obcięty karabin i t. d, 

przy akompanjamencie wyrazów najwulgarniej 

szych, zapożyczomych często z języka wschod 

niego. . 

W mieście tego rodzaju zajścia na ulicy Iš 

kwiduje natychmiast policja, a: tu.. pożal się 

Boże! Do posterunku niekiedy 25 km (dwadzieś 

cia pięć), nie może więc być nawet mowy o 

jakiejś interwencji. To też tłuką się ludzie iłe 

tyiko chcą i mogą, ku uciesze młodocianej ga 

wiedzi : 

Oczywiście o podobnych bójkach ulicznych 

nikomu się zazwyczaj nie melduje. 

wszyscy, że to się nie opłaci. 

Uważają 

Być może. Ale do czego stan ten doprowa- 

dzi? O odpowiedź nietrudno Ulica wiejska, ja 

ko szkoła przestępczości musi być jak najrych 

lej oczyszczona. Władze administracyjne muszą 

znaleźć na to sposób. Z wielką ulgą czytaliśmy 

ostatnio okólmik min. Składkowskiegżo o zwał 

czamiu pomografji 

gą przeczytamy podobny okóinik o zwałczaniu 

plagi ulicy wiejskiej, jako szkoły przestępczości 

dla młodego pokolenia, na które pokładany wie 

le nadziei. J. HOPKO. 

MAKADI 

Obecne bibljoteki przy szkołach liczą ne! 
malnic około 80 tomów rozmaitej treści. tak, 
że część tylko historycznych, podróże i przygo 
dy — dałoby się wykorzystać. 

mie nie więcej 30 tomów (mam na uwadze szke 
ły I-klasowe i 2-kl), co jest śmiesznie mało. 
Oprócz tego są to dzieła już czytane w szkołe. 
Dlatego rozbudowa bibljotek ruchomych czy ie 
powiatowych, czy gminnych jest koniecznością. 

Zaopatrzenie świetlic w których odbywałyby 
się zajęcia: (byłyby to lokale szkolne) w świat 
ło, opał i niezkędme pomoce mieściłoby się w ra 
mach budżetów oświatowych gmin Zamiast pod 

Z łem większą jeszcze ul 

Daje to w su 

karmiania subsydjami półżywych organizacyj— 

ma te cele obrócić grosze. 

Personel nauczycielski musiałby być wyna 

gradzamy, gdyż praktykowane do dziś, że naw 
czyciei daje nietylko pracę, ale i pieniądze na 

zaopatrzenie i pomoce, jest wyzyskiem dobrej 

woli, albo nieuzasadnioną filamtropją. 

Przymus szkolny, normalna klasyfikacja młe 

dociamych i charakteru 

„mocy urzę 

Na wsi dwa razy tygodniowo zimą pe 

świądcctwa nadadzą 

powszechności akcji, sprężystości i 

dowej” 

3 godziny wieczorem młodzież z ochotą się 

zbierze. 

Jesteśmy w stadjum poszukiwania środków 

podnoszenia kultury wsi — narazie na papierze, 

a kiedyś wykoncypowany móże zostanie dypie- 

matyczny półśnodek. Tymczasem przyjdzie me 

da na inne kultury i „frónty* i wieś jak była, 

tak pozostanie półanalfabetyczma, bierna i nieza 

radna, bo z kim tworzyć kulturę wsi, skoro sę 

wodzowie, a żołnierzy brak? St. E -



„KURJER“ z dnia 15 lipca 1956 roku. 

WIADOMOŠCI GOSPODARCZE 

Wzrost obrotów i zatrudnienia 
w ostatnich miesiącach w Polsce 

W ostatnich tygodniach w Polsce daje się 

zauważyć wzrost obrotów gospodarczych. 

Ogólny wskaźnik produkcji przemysłowej w 

porównaniu z. najniższym Swoim póziomem z 

r, 1932 zwiększył się © przeszło 30%/e, osiągając 

w maju r. b. poziom 71,1 w porównaniu z prze- 

ciętną dla roku 1932 — 58,7. 

Wzrost produkcji znajduje swój odpowiednik 

w zwiększeniu się zbytu poszczególnych arty- 

kułów na rynku wewnętrznym. lak np. zużycie 

energji elektrycznej za I kwartał 1985 r. wyno- 

siło 407.992 tys. kwh, za I kwarfał 1936 r. wy- 
nosi 425.820 tys. kwh, a więc zbyt energji elek 

trycznej wykazuje wzrost o 17.828 tys. kwh. 

Ilość czynnych zakładów w przemyśle prze- 

twórezym zatrudniających 20 i' więcej robot- 

ników, wynosząca w kwietniu 1934 r. 3.903 za- 

kładów zwiększa się do 3.977 zakładów w kwiet 

miu 1935 r. i dochodzi do liczby 3,999 zakładów 

czynnych w marcu 1936 r. Natomiast ilość za- 

kładów nieczynnych tego rodzaju w przemyśle 

przetwórczym stale maleje i z liczby 1,383 za- 

kładów nieczynnych w kwietniu 1934 r. spada 

do 1.250 tych zakładów w kwietniu 1935 r, 

by zmniejszyć się 

1936 r. 

„j „Jeżeli chodzi o zatrudnienie robotników w 

przemyśle przetwórczym, to możemy zanotować 

również wzrost ilości zatrudnionych robotników 

w tym przemyśle. Tak więc w całym przemyśle 

przetwórczym w kwietniu 1934 r. było zatrud- 

niertych 375,108 robotników, poczem liczba za- 

trudnionych robotników wzrasta w kwietniu 

1935 r. do 396,956, by osiągnąć w 1936 r. liczbę 

431,902 zatrudnionych robotników. Należy nad- 

mienić, że szybszy wzrost zatrudnienia robotni- 

ków przejawia się zwłaszcza w przemyśle me- 

takowym, mineralnym i drzewnym. Zwiększenie 

zatrudnienia robotników nastąpiło jednak bez 

wyjątku we wszystkich działach przemysłu prze 

twórczego. 

Międzysamorządowa Komisja 
Handlu Wewnętrznego 

Niedawno powołana została do życia Ko- 
misja Handlu Wewnętrznego w składzie przed- 

stawicieli samorządów przemysłowo-handlowe- 

go, rzemieślniczego i rolniczego, a mianowicie' 
1) od Związku Izb Przemysłowo-Handlowych 

8 przedstawicieli (w tem 4 dla spraw obrotu 

art. rolnemi, i 4-ch — dla spraw obrotu art. 

przem..); 

2) od Związku Izb i Organizacyj Rolniczych 
5-ciu przedstawicieli; 

3) od Związku Izb Rzemieślniczych 3 przed: 
stawicieli 

1 4) od spółdzielczośce — 1 przedstawiciel. 

  

  

do liczby 1,192 w marcu 

W dziedzinie inwestycyj obserwujemy wzrost 

ogólnego wskaźnika inwestycyj z 38,7 w r. -1934 

de 45 w r. 1935 i 48,8 w I kwartale 1936 roku. 

Wskaźnik budownictwa mieszkaniowego w I 

kwartale r. b. zwiększył się w porównaniu z 

1932 r. o 54,2%6, a w porównaniu z I kwarta- r 

łem ub. r. o 27,80. W związku х tem zatrud- 

nienie w przemysłach budowlanym, mineral- 

nym, metalowym i drzewnym, które"w maju 

r ub. wynosiło 162.000 osób, wzrosło w maju 

r. b. do 192,000-osób, a więc o przeszło 16*/. 

Wartość produkcji całego skartelizowanego 

przemysłu przetwórczego wzrosła w lutym r. b. 

w stosunku do stycznia r. b. 6 7% (z 30.318 

tys. zł. na 33,325 tys. zł.) przy niezmienionym 

prawie stanie kartelizacji tęgo przemysłu i nie- 

zmienionych cenach skartelizowanych towarów. 

Jedynie zbyt węgla nie wykazuje ostatnio 

wzrostu, ale i tu możemy zaobserwować, że 

np. na cele przemysłowe zbyt węgla powiększył 

się z 2,128,119 tonn w I kwartale 1935 r. na 

2,203,875 tonn w I kwartale 1936 r., a więc 

zbyt węgla na cele przemysłowe wzrósł ostat- 

nie o 75,756 tonn. 

Natomiast duży wzrost aj produkeja 

w naszem hutnietwie żelaznem, Wytwórczość 

"55 tys. 

walcowni, która jest decydująca dla ogólnej 

produkcji hut żelaznych, wzrosła w maja r. h 

w stosunku do maja r. ub. o 19,l.tys. tonn, a 

b. w stosunku do czerwca r. ub. 

o 27,9 tys. tonn. Produkcja wytworów walcow- 

"nianych w czerwcu r. b. wyniosła 76,2 tys 

tonń, a w maju r. b. — 755 tys. tonn, a' więc 

wzrosła o 700 tonn. Również duży wźrost wy- 

kazuje produkcja w innych działach hutnietwa 

żelaznego. I tak, produkcja surówki w czerwcu 

r. ub. wynosiła 27,8 tys. tonn, a w czerwcu r. b, 

tonn, produkcja soli w czerwcu r. ub. 

wynosiła 66,9 tys. tonn, a w czerwcu r. b. wzro 

sła do 98,4 tys. tonn. Najmniej wzrosła produk 

cja rur żelaznych i stalowych, która w czerwcu 

T. ub. wynosiła 4;2 tys. tonn, a w czerwcu T. b. 

5,2 tys. tonn. 

W czerwcu r. b. w porównaniu z czerwcem 

„r. ub, wytwórczość wszystkich działów hutnic- 

twa żelaznego wzrosła: surówki o 98'%/o, stali 

o 415897, wytworów walcownianych o 57,9%/e 

i rur o 23,200. : 

Rowniež wzrost wytwórczości wykazuje hut 

nietwp eynkowe i ołowiane. W czerwcu r. b. 
produkcja tej gałęzi hutnictwa wzrosła w po- 

równaniu z czerwcem r. ub. o 4,2%. (Iskra). 

w czerwcu r. 

Gdzie można dokonywać 
konwersii pożyczek państwowych 

Konwersja pożyczek państwowych, objętych 
dekretem, rozpocznie się dziś 15 lipca i trwać 

będzie 10 miesięcy, a więc do dnia 15 „maja 

1937 r. * 

W tym okresie czasu posiadacze požyczek 3 
państwowych, podlegających konwersji, a więc: 

50/0 renty ziemskiej serja I, 4%/0 premjowej po- 
życzki inwestycyjnej i 3%/e premjowej pożyczki 
budowlanej serja I — powinn zgłosić się do od- 
powiedniej placówki konwersyjnej. Sieć placó- 
wek przeprowadzających konwersję będz.e. bar 
dzo gęsta. Wymianę obligacyj dawnych poży- 
czek na obligacje nowej Pożyczki Konsolida- 
cyjnej prowadzić będą: Bank Polski, Bank Go- 
spodarstwa Krajowego, Państwawy Bank Rolny, 
Pocztowa Kasa Oszczędności oraz oddziały wy- 
mienionych instytucyj, a także wszystkie kasy 
urzędów skarbowych. 

Ponadto wymiany tej dokonać będzie można 
we wszystkich bankach prywatnych, należących 
do Związku Banków Polskich, w komunalnyc! 
kasach oszezędności, zrzeszonych w terytor'al- 
nych związkach jak: Związek Komunalnych 
Kas Oszczędności w Warszawie, Związek Pol- 
skich Kas Oszczędności we Lwowie, Komunalny 

Związek Kredytowy w Poznaniu oraz Związek 
Komunalnych Kas Oszczędności województwa 
Śląskiego. 

Placówki te przeprowadzać będą także kon- 
wersję Pożyczki Narodowej, a więc wymianę 
obligacyj Pożyczki Narodowej na obligacje Po- 

Przewodniczącym Komisji został p. Stefan  życzki Konsolidacyjnej, przyczem obligacje Po 

Barcikowski. życzki Narodowej do tej wymiany przyjmowane 

KAZIMIERZ LECZYCKI 4 nym, hoteliku francuskim. Im więcej 
przypominała sobie szczegóły tego 
pierwszego dnia pracy w  Allegrange, 

2 tembardziej ogarniala ją poprostu roz- 
pacz. 

Mniejsza z tem, że niema szkoły, po- 

Powieść dręczników, że kandydatura jej musi 

— Jak pan jednak scharakteryzuje być jeszcze zatwierdzona przez jakiś 
większość tutejszych emigrantów — za- tam komitet towarzystw robotniczych w 

pytał Jerzy Roztocki. 
— Ostrożni, spokojni, uposażeni tak, 

jak nasi wyżsj urzędnicy. Tylko stan 
psychiczny taki, jak u oficerów powra- 

cających z frontu. Bo nie trzeba zapomi 
„mać, że fabryka jest jednak frontem ży- 

cia, I że my, ludzie lekikiej pracy (praw 
dziwy emigrant robotnik dzieli świat na 

dwie pałowy — ciężkiej i lekkiej pracy) 
jesteśmy bądź co bądź intendenturą cy- 
wilizacji. 

— Widzę, že pan konsul naprawdę 
zakochany jest w emigracji robotniczej. 

— Niedawno chcieli mnie pobić. 
-— Kto się lubi... 
— Robotnik nie odróżnia jeszcze 

„weto prawa, od „nie człowieka. Ale 
10 drobiazg. Resztki zanikającej niewo- 
li w psychologji mas. 

Swoją drogą jednak p. konsul oblał 
nas na początku zimną, a teraz gorą- 
cą wodą, Wznoszę toast na cześć p. kom 
suła. Niech żyje Najjaśniejsza R. P. i Jej 

pesymistyczno-optymistyczny przedsta” 
wiciel, Niech żyje Allegrange! 

Anka Roztocka szlochala jak pensjo 

marka. do poduszki, w małym, brud- 

Allegrange, g czemi widocznie zapom- 
niał jej powiedzieć komsul, ale te dzieci, 
te dzieci! 

Przypomniała sobie wizyty u przyja 
ciółki-nauczycielki w szkółce wiejskiej 
na Kresach, Jakie te dzieciaki były grze 
czne, jak zrywały się z ławek, kiedy 
wichodziła p. Marysia, A tutaj? 

— (Czego beczysz! Widocznie bene- 
fis-klapa!.. posłyszała wesoły głos bra- 
ta. 

— Ach Jumku! To  okropność!... 
przecież to nie dzieci, ale jakieś dzikie 
zwierzątka. Wyobraź sobie, że nietylko 
żadne mie wistało z ławiki, kiedy wesz- 
łam, ale wogóle nie zwróciły na mmie 
najmniejszej uwagi. Bawiły się, biły się 

i wrzeszczały, jakby nikogo nie było w 
klasie. Moja sąsiadka, mauczycielka- 
Francuzka, zrobiła mi straszną awantu- 

rę. I nie dziwię się, 
-—— Mówiąc po wojskowemu jesteś o- 

ferma, kochamie. Na twojem miejscu 
dałbym klapsa jednej, drugiej, trzeciej! 

— Nie chciałam odrazu zaczynać od 
bicia. Kupiłam im cukierków. Kiedy wy 
szłam na korytarz obrzuciły mhie cu- 
kierkami. 

będą jedynie od subskrybentów, a więc pierwo- 
nabywców oraz od osób, które posiadają obli- 
gacje nu zasadzie formalnego przelewu, doko- 
nanego za zgodą komisarza Pożyczki Narodo- ' 

wej. : 
A radi as 

Skutki nieprzedłożenia obligacy yj do 
konwersji. 

Obligacje pożyczek objętych przymusową kon 
wersją z dniem wejścia w życie dekretu t. zn 

z dn. 15.1.36 r. przestały być umarzane według 
dotychczasowych planów oraz przynosić odsetki 

„i premje, z wyjątkiem odsetek przypadających 
za ostatni kupon, którego bieg rozpoczął sie 

‚ przed wejściem w życie dekretu. Kupony płatne 
po 15.1.36 r. są zatem unieważnione. 

Posiadacz pożyczki, podlegającej konwersji, 
który nie przedstawi swych obligacyj do wymia 
ny traci oprocentowanie kapitału, włożonego w 
peżyczkę, podczas gdy posiadacz Pożyczki Kon- 
„solidacyjnej — otrzymywać będzie odsetki, płat 
ne już dnia 15 lipca r. b. za pierwszy kupon, 
a drugi kupon dnia 15 listopada r. b. 

Wykup nieprzedłożonych do konwersji obli- 
gacyj dawnych pożyczek nastąpi stopniowo w 

okresie 30 lat według specjalnych planów, które 
zostaną ogłoszone w rok po zamknięciu kon- 
wersji. Posiadacz więc obligacji, zgłoszonej do 
wymiany, uwięzi swój kapitał bezprocentawo 
do czasu wylosowania jego obligacji, co w naj- 
gorszym wypadku może nastąpić nawet po 30 
latach. (Iskra). 

— Pociesz się, że twego staruszka- 
poprzednika, obrzuciły podobno kamie- 
niami. Widzisz, przypuszczam, że na 
dzikość osiedli fabrycznych wpływa jed 
nak maszyna. Łąka, las, działa kojąco 
na nerwy! Węgiel, żelazo nastrajają 
świat na ponuro. 

— Ale co dalej będzie. Za żadne skar 
by świata nie chciałabym wracać do Ho 
rodlan, jako istota zwyciężoma. 

— Ech Głupstwo! Zanadto bierzesz 
to do serca, nie masz ieszcze poprostu 
rutyny pedagogicznej, Jakoś to będzie! 
No, a jakże cię przyjęto w biurze fabry 
ki? 

Sekretarz p. Rollweck był dla mnie 
po ojcowsku serdeczny. 
*. -— Tak. to bardzo miły człowiek, 
francuski kresowiec, alzatczyk. Napew- 
mo zaczął tak, bo trochę umie po pols- 
ku: „polonais, francais zawsie, zawsie 
bić amis. Austerlitz, Hohenlinden, Mos- 
com, Leipzig, Waterloo. Vive la Polog- 
ne!', 

— Zgadłeś co do litery. 
— I podał ci lewą rękę, nie wstając 

z krzesła. 
— Tak. Siedział mad jakiemiś rysun- 

kami. Przyznam ci się, że byłam obu- 
rzoma. Nasi robotnicy są o wiele grzecz 
mie jsi. 

Nasz hid jest genjuszem życia to 
warzyskiego. Francuz-lotaryńczyk jest 
aa tyłe tylko, że bez bizantyniz 

m. Zresztą bycze chłopy. 
ak jakże cię przyjął dyrektor? 

- Jak skończony wersalczyk. Co 

Światowa kronika 
gospodarcza 

"Ogólna 
— SPADEK ŚWIATOWYCH ZAPASÓW 

GŁÓWNYCH ARTYKUŁÓW. Prasa ogłosiła o- 
statnio statystykę, zawierającą interesujące hcz 

by dotyczące zapasów światowych. > SU- 
rowców i towarów. 

Ostatnio uchwycone liczbowo zapasy świa- 

towe przedstawiały się następująco: (w nawia- 
sach podane liczby oznaczają stan w końcu 
roku 1935): pszenicy 10,49 (14.73) milj. tonn, 
cukru 7,25 (7,51) milj. tonn, bawełny 1.488. 
(1.762) tys. tonn, kauczuku 573 (626) tys. tonn,. 
ołowiu 206 (229) tys. tonn, cynku 82 (84) tys.. 
tonn, węgla w Europie 13,44 (12,73) milj. tonn, 

ropy naftowej 423 (427) milj. hektolitrów, ben- 
zyny 70,3 (49,8) milj. hektolitrów. 

Ogólny spadek zapasów światowych szeregu: 
surowców przyczynił się m. in. do zwyżkowej: 
tendencji cen, ujawnionej na giełdach iowaro- 
wych. 

` 

POLSKA a 
-— SPADEK SPOŻYCIA WIN OWOCOWYCH 

W POLSCE. Jak wykazuje statystyka, w ciągu 
10-leca ubiegłego spożycie win owocowych wy 
kazało dość znaczny spadek. 

Tak więc r. 1927/28 wykazał 2,616,192 litry 
spożytego wina owocowego, następnie r. 1928/8' 
dał wzrost do 3.868.185 litrów, podczas gdy 
r. 1929/80 daje dalszy wzrost do 3.914.095 ltrów. 
Następny okres 1930/31 charakteryzuje się spad 
kiem tej cyfry do 3.144.335 litrów, a w roku- 
1934/35 spożycie wina owocowego na naszym: 
rynku wyraża się już stosunkowo bardzo nie- 
wysoką cyfrą 644.480 litrów. R. 1935/36 zazna- 
czył się lekką poprawą, a mianowicie 794. 28: 
litrów spożytego wina owocowego. ; 

WŁOCHY 
— WŁOCHY DĄŻĄ DO ROZBUDOWY SYN: 

'TETYCZNEGO PRZEMYSŁU BENZYNY. W Rzy 
mie założono spółkę akcyjną A. N. I. C. (Azien- 
da Nazionale Iudrogenazione Combustibili) z 

й, 

"kapitałem 400 milj. lirów (gotówką wpłacone 
250 milj. lirów), mającą za zadanie Ifidowę 
zakładów do wyrobu syntetycznych materjałów 
pędnych, głównie zaś benzyny. Rząd włoski. 
gwarantuje akcjonarjuszom dywidendę mini- 
malną 60/6 w ciągu 10 lat. 

FRANCJA 
— FABRYKA SYNTETYCZNEJ BENZYNY. 

W LIEVIN, zbudowana w ciągu niespełna roku, 
przystąpiła do masowej produkcji cennegó pa- 

liwa, obliczonej na 10.000 tonn rocznie. Z uwa 
gi na ogromne znaczenie uniezależnienia się: 
Francji od importu benzyny w razie wojny,. 
przedstawiciele francuskich kół wojskowych i 
naukowych przeprowadzili dokładne badanie - 
funkcjonowania fabryki pod węględem technicz 
nym i naukowym. Wyniki tej ekspertyzy 54; 
bardzo pomyślne dla działalności fabryki, któ- 
rą uznano za wzór, służący do rozbudowy prze 
mysłu syntetycznego w tej dziedzinie na sze-- 
reką skalę. 

— WZROST BEZROBOCIA WE FRANCJEŁ. 
W pierwszym tygodniu lipca zanotowano dalszy 
wzrost liczby osób, pozostających bez pracy 

we Francji, Według oficjalnej statystyki og6!na- 
liczba osób bezrobotnych, pobierających zasiłki 
wynosiła w dn. 4 b. m, 422.000, t. j. o 2,000 
osób więcej niż w końcu poprzedniego tygod- 
nia i o 29.000 osób więcej niż w odpowiednim. 
czasie r. ub. 

I IN II IRA NA ATIKA ALPS 

dwa słowa powtarzał 
mademoiselle“ 
na korytarz. 

— Błagier i południowiec. Ale jeżeli 
ktoś coś zrobił dla koltomji polskiej — 
to tylko Rollweck. 

— O tak. Kochany p. Roflweck, da: 
mi carte blanche na sprowadzenie ksią: 
żek na całe 1000 franków. Napisałam: 
już do Gebethnera. 

— Musisz jeszcze złożyć wizytę pre 
zesowj Komitetu Towarzystwa rue de- 

„a votre service” 
i wyprowadził mnie aż 

"la Libertć 21. Przecież to twój szef.. 
Bardzo ciekawy człowiek, 30 lat praco- 
wał w Westfalji. Gdybym był rzeźbia-- 
rzem napisałbym pod jego popiersiem: 
„Prawa rzymskie'. Nie spotkałem czło» 
wieka rówmie surowego dla siebie i dia 
innych. Francuzi opowiadają, że w prze: 
ciągu 5 lat prezes Toszek spóźnił się: 
tylko dwa razy. Nie ręczę jednak czy to 

nie jest legenda. Nie wyobrażam sobie 
Polaka, któryby się nie spóźniał. 

— Przyznam się jednak, że wolę 
Polaków z Galicji i naszego zaboru, od 
twoich westfalczyków. Są gfzeczniejsi i 
kuliuralniejsi. 

Bo nie wiesz jeszcze kto to są west 
fałczycy? Nie wiesz co to za nowa, 
wspaniała rasa; w samem sercu Europy. 
Nie zdajesz sobie sprawy, że wieki przy 
szłe stworzą z tych ludzi nowy naród 
słowiańsko-romański. Najcenniejszą ba- 
zę naszych wpływów w Europie Zacho” 

dniej. Więc nie becz! 
(D. c. n.)



z ы 

Minister Komunikacji 
| w Wilnie 
We wtorek dnia 14 lipca r. b. o godz A 

min. 20, samolotem PLL „Lot*, przybył do 

„Wilna minister Komunikacji, płk. dypl. Juljusz 

Ultrych, w towarzystwie dyrektora Departamen 

słu Lotnictwa Cywilnego płk inż. — pilota To 

masza TURBIAKA, dyrektora PLL. „Lot“ Ma 
.KOWSKIEGO, radcy KLUSA ji sekretarza osobi 
„atego. Pawła WOYDYNY. 3 

Pana ministra spotkali na lotnisku w Poru 

banku pp. wojewoda wileński Ludwik Bociań 

„ski, dyrektor Kolei Państwowych, inż. Wacław 

Głazek, wicedyrektor KP. mž. Stefan Mazurow 

„ski, kierownik Przysposobienia Lotniczego mjr. 
Pytel, prezes Aeroklubu Wiłeńskiego rtm Sztu 

jkowski i kierownik Oddziału PLL. „Lot“ w 

Wilnie, Teodor Weigt. 

Po opuszczeniu samolotu i przywiłaniu się 

z obocnymi minister Ulrych zwiedził port lot 

7 miczy, lustrując urządzenia portu i warszłaty, 

oprowadzony przez inż. Pułjana, kierownika 

"budowy pontu lotniczego na. Porubanku. 

O godz. 10 minister udał się na Rossę i tam 

ałożył hołd Sercu Marszałka Piłsudskiego, po 

<zem odwiedził grób Ś. p. inż. Kazimierza Fał- 

" Aowskiego, b. dyrektora Kolei Państwowych w 
Wilnie 3 : 

Z Rossy minister udał się do gmachu Dyrek 

„eji Kolejowej, gdzie odbył konferencję z dyrekto 

sem KP, inż. Głazkiem, a następnie przeprowa - 

-dził histrację biur Dyrekcji. ‚ 

O godz. 13 m 30 w dužej sali konferencyj 

nej Dyrekcji odbyła się odprawa naczelników 

-ałużb i. biur 

O godz. 17 min. 10 minister Ulrych z towa. 

«rzyszącemi mu osobami: opuścił Wilno. 

———000— 

Prores Kaduszkiewicz ma objąć 
motarjat w Białymstoku 

Krążą pogłoski, że b. prezes Sądu Okręg 

-wego w Wilnie p. Kaduszkiewicz objąć ma w 

"majbližszym czasie notarjał w Białymstoku. ; 

ra 

Z Litwy na F.O.N. 
Trzy rodziny polskie z Litwy złożęły na ręce 

<xopistów polskich 30 litów, jako dar na Fun- 
<dusz Qbrony Narodowej. Ofiarodawcy prosili o 
ogłoszenie tej wiadomości, oczywiśce z zacho- 
waniem tajemnicy ich nazwisk. (B) 

Dziennikarze francuscy 
- przyjadą do Wilna 

Do Wileńszczyzny przybywa w tych dniach 
many dziennikarz francuski Pierre Antoine Co- 

„usteau, który odbywa podróż po krajach bał- 
„łyckich. . 

_, Pan Cousfeau towarzyszy żona oraz państwo 

 Stameroff z Paryża. Dziennikarze francuscy od 

(bywają podróż samochodem. (B.). 
—000—— 

R 
Włamanie do wojstomskiego 

kościoła 
(W nocy z © na 10 bm za pomocą wyjęcia 

2-eh okien z kościoła w Wpjstomiu pow. wi- 
iejskiego skradziono 3 srebrne pudełka z O- 
Aejami šwietemi (każde pudełko wagi 5 dkg) i 
dłlaszeczkę metalową z wodą Święeoną. 

Przymusowe lądowanie samolotu 
pod Oszmianą 

Wczoraj około godz. 10 na terenie gm. sol 

sakiej w pow. oszmiańskim lądował przymuso 

wo samolot wojskowy. Lotnicy wyszli cało. Sa- 

«molot został uszkodzony. (B) 

  

Podziękowanie 
Kurs przeszkolenia położnic wyraża tą dro 

gą szczere podziękowanie p. dyrektorowi Szko 

ły W. Karnickiemu oraz wszystkim lekarzom 

>= wykładowcom za oddaną i skuteczną pra- 

<ё.. 

„KURJER“ z dnia 15 lipca 1936 roku. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czei TEATR i MUZYKA 
__ Marszałka Piłsudskiego w Świętnikach | . 
Skromna, osąda żołnierska Pierwszego Mar 

szałka Polski, przeznaczona ma kolonje letnie 
dla chłopców Szkół Powszechnych m. Wilna, 
gościła u siebie w niedzielę p. wojewodę Bociań 
skiego. й ‚ 

Dzięki niestrudzonym wysiłkom zarządu 

zrzeszonych komitetów opiek rodzicielskich, a 
w szczególności, co podkreślić należy, pp. dr. 
Rudzińskiego, prezesa — komisarza Dawidowi 

cza, sekretarza Szaciłowskiego, oraz skarbnika 

Gebienia — dworek nad jeziorem w Świętnikach 
do którego $. p. Komendant w latach 1922 — 
1928 dość często przybywał ną wywczasy let 
nie staje się niejako żywym wyrazem uczuć dla 
AWielkiągo Budowniczego Polski, najbiedniej- 

szych dziatek. || : 
W niedzielę, w godzinach popołudniowych 

wielkie ożywienie i ruch panowały w kolonji. 
Chłopcy pod przewodnictwem swych wychowaw 
ców z niecierpliwością oczekiwali przybycia p. 
wojewody, który przyrzekł zawitać do Świątnik 
i zaszczycić swą obecnością uroczystość odsło 
nięcia wmurowanej tablicy pamiątkowej, Ku 
czci Marszałka. 

Wśród gromkich okrzyków chłopców, o go 
dzinie 16 m. 45 zajechało przed dworek świętni 
oki auto p. wojewody. 

Sprawnie ochoczo i szybko ustawiła się w 
dwuszeregu rozradowana, liczna armja młodo 
cianych zuchów, 

Pada krótka komemda: „baczność*! Wyprę 
żyły się karnie smukłe i ogorzałe od słońca po 
stacie dziecięce. Chwila ciszy i skupienia! . Wy 

łowony poczet sztandarowy — dokonał podnie 

sienia na maszt flagi narodowej. Poczem jeden 

z chłopców Śmiało i rezolutnie złożył raport n.. 

wojewodzie. 
W imieniu Komitetu Opiek Rodzicielskich po 

witał dostojnego gościa — przedstawicieli władz 

i instytucyj, oraz przybyłych gości — prezes. — 

komisarz Dawidowicz, który :w. serdecznych sło 

wach podziękował p. wojewodzie za wydatną 

pomoc, dzięki której stan posiadania ko- 

komitetów powiększył się o podobną kolonję 

dła dziewcząt w Mazuryszkach. 

  

ÓW Dziś: Henryka W. 

5 __ |] Jutro: Najśw. M. P. Szkapi. 

1 Wschód słońca—godz. 3 m. 02 

Lipiec | zachód słońca=godz. 7 m. 47 Ga 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoiołogi! U. $. В 
w Wilnie z dnia 14.VII 1936 + i 

Ciśnienie 756 
Temp. średnia +19 
Temp. najw. -+22 
"Temp. najn. +16 
Opad 2,2 

Wiatr: półn.-zach. 
Tend. bar.: bez zmian 
Uwagi: chmurno, z rana deszcz 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Rostkowskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wysoe- 
kiego (Wielka 3); 3) Frumkinów (Niemiecka 
'23); 4) Augustowskiego (Kijowska 2). 

* уа 

  

RUCH POPULACYJNY: 

— Zarejestrowane umodziny: 1) Dines Izaak, 
2) Lejbowicz Chaim, 3) Jackowski Romuald. 4) 
Cykmanówna Klara, 5) Karpow Mirosław. 

— Zašlubiny: 1) Plaskow Sauel — Sterczow 
na Róża, 2) Pawlikow Bolesław — Jankowska 

Jadwiga, 3) Wiker Beil — Dachówna Dwosia, 
4) Biełewicz — Adamowiczówna Jadwiga, 5) 
Chojnacki Edward — Kodziówna Anna. 

— Zgony: Piecun Apolonja, robotnica, lat 
29, 2) Anuszkiewicz Czesław, lat 11, 3) Weles 

Marjasza, lath 56, 4) Staszkiewicz Konstanty - 

. Piotr, lat 78, 5) Serafinowicz Grzegorz, lat 63, 

Packiewicz Zygmunt, malarz, lat 66. 

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

  

  

  

Wichura wywróciła500sosen 
W dn. 12 bm. mięrzy godz. 12 a 13 nad maj. 

„Świniee, gm. małosolecznickiej, przeszła gwał- 
-tewna burza, podczas której postała wywróco 

na stodoła i około 500 sztuk, sosen oraz zostało 
zniszczone gradem 22 ha owsa i 27 ha żyła. — 
Straty wynoszą około 5000 zł. 

Śmierć na torze kolejowym 
13 b. m. o godz. 7,45 na linji Wołkowysk— 

Baranowióze na szlaku Zelba Jeziornica z0- 
„stala zabita przez pociąg osobowy Nr. 11 Anna 
Aaguta, lat 23, zam. we wsi Plakieniczach, gm. 
Stara-Wieś, pow. słonimskiego. Przyczyną wy- 

„padku było prawdopodobnie samobójstwo. 
+< W tymże dniu o g. 15.50 na szlaku Czarna 
Wieś—Białystok pociąg Nr. 736 najechał na 
usłujących zdjąć z toru drezynę ręczną. Zabity 

został technik służby drogowej Wiktor Szemiot- 
Połoczański, lat 33 £ okaleczony robotnik służ- 
by drogowej Czesław Jurewicz, lat 27. Zwłoki 
zabitego Szemiot-Połoczańskiego zabezpieczone 
na miejscu do przybycia władz sądowych, ran-- 

nemu zaś Jurewiczowi udziełono na miejscu 
pomocy lekarskiej, poczem odwieziono go do 
szpitala w Białymstoku. dał 

W dalszem przemówieniu prezes Dawidowicz 
wyjaśnił i zapewnił p wojewodę, że żaden 
grosz społeczny, udzielane zrzeszeniu subwencje 
zarówno przez p. wojewodę, jak i Wileńską U 

bezpieczalnię Społeczną — mię idą na marne, 
bowiem opieka nad dziatwą jest roztaczana tro 

„skliwie w ciągu całego roku, Otrzymuje ona 
odzież, materjały do robót, jest zaopatrywana 
w pomoce naukowe, jak: maszyny do szycia, 

wansztaty stolarskie i do wyrobów z metali, o 

raz książki do bibljoteki. Pozatem Zarząd poma 
ga w dokarmianiu dzieci Zarządowi Miejskie 
mu, a w okresie feryj letnich urządza kolonje 
dła 700 dzieci. w 

Po odsłenięciu tablicy p. wojewoda w krót 
kich i serdecznych słowach powitał chłopców, - 
podkroślił znaczenie dzisiejszej uproczystości, a 
jako: wzór doskonałości i cnót obywatelskich 
wskazał postać $, p. Komendanta. Wezwaniem 
dziatwy do pójścia przez życie śladami Wielkie 
go Marszałka zakończył p. wojewoda swe prze 
mówienie. 

Po przemówieniu p. inspektora Starościaka 
i odśpiewaniu nastrojowej pioseniki przez chłop 

ców, zakończyła się pierwsza: część: uroczystości 
Następnie p. wojewoda zwiedził zabudowa 

nia kolomji, pomieszczenia dla. chłopców, zba 

dał warunki higjeniczne i t. p., chwaląc ład i 

wzorowy porządek, oraz przyrzekł nadal swą 

wydatną, pomoc i opiekę. S 

W czasie podiwieczorku, chłopcy z uczuciem 

wypowiadali deklamacje, oraz odśpiewali z wer 

wą szereg piosenek legjonowych. Przez cały 

czas pamował nastrój bardzo serdeczny. 

Wispólną fotografją zakończyły się uroczy- 

stości, poczem p. wojewoda odjechał, owacyjnie 

przez chłopców żegnany. Wśład za p. wojewodą 

odjechałi licznie przybyli goście, również b. ser 

decznie przez wszystkich żegnani, a zwłaszcza 

starosta powiatowy, lekarz naczelny Ubezpie 

czalni, inspekitor szkolny, oraz członkowie zarzą 

du. Uczestnicy tej uroczystości nnieśli ze sobą 

niezatartę wspomnienie nader mile spędzonych 

chwił wśród naszych zuchów nad jeziorem w 

Świętnikach. J. KAŁUSKI. 

8 PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Litwiński Jerzy z 
Warszawy; Gawlińska Antonina, inż. arch. ze 

  

Lwowa; Malinowski Janusz, student z Warsza- 
wy; Malinowski Władysław, radca z Warsza 
wy; Zarański Jan, uczeń z Warszawy; ks. Kory 
but-Woroniecka Marja, ©ob. ziem. z Płocka; 
Goldi Naum, inż. z Lidy; Mrozowski Józef z 

Warszawy; Trzepałko Zygmunt, uczeń z War 
szawy; ks. Berbeka Władysław; Kurcz Feliks, 

sędzia z Chorzowa; Zdziebło Alfons z Katowic; 
Ratke Frances z New-Jorku; sen. Rdułtowski 
Konstanty z Nowogródka; Czernicki Ksawery. 
komandor z Gdyni; Czerniecka Serafina z Gdy 

FR. mi; Grębczewski Tadeusz z Warszawy; Olesiń 
ski Ignacy z Warszawy; Berezowska Wiesława 
z Warszawy; Niedostatkiewicz Anna z Warsza 
wy; Cousteau Pierie z Paryża; Stanieroff Ку- 
ziok z Paryża. 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny bardzo przystępne     

MIEJSKA 

— Byt handlarzy w jatkach żydowskich za- 
grożeny. Jak się dowiadujemy, powzięto zamiar 
zlikwidowania jatek żydowskich. 

Powodem zamierzonej likwidacji jatek jest 
fakt, że sprzedaż w jatkach, jak i same urzą 
dzenia ich znajdują się w wysoce antyhigjeni 

cnym stanie. Naraża to konsumentów na naj 
rozmaitsze choroby. 

Władze miejskie nie chcąc pozbawiać źród 

ła utrzymania handlarzy żydowskich zwracały 
się już kilkakrotnie do gminy żydowskiej, która 
jest właścicielką jatek, by zechciała: je doprowa 
dzić do wymaganego stanu. Gmina żydowska, 
jak nas informują, w sprawie tej nic dotych 
czas nie zrobiła. 

Kwestja jest bardzo ważna. Byt szeregu ro 

dzin jest zagrożony. Gmina musi znaleźć jakieś 
wyjście, a przedewszystkiem skanalizować te 
ren jatek, czego w pierwszym rzędzie domaga 
się magistrat. 3 

— RUCH BUDOWLANY W WILNIE. Jak 
się dowiadujemy Komitet Rozbudowy m. Wilna 
wobec wyczerpana kredytów budowlanych za- 
mierzą zwrócić się do władz centralnych o wya- 
sygnowanie dla Wilna dodatkowego kredytu bu 
dowlanego. 

Jak dotychczas ruch budowłany na terenie 
miasta przedstawia się dość mizernie. Wykań- 

czane są przeważnie domy rozpoczete już w la 

tach ubiegłych, przeprowadzane są gdzieniegdzie 
remonty. Nowych domów wznosi się stosunik. 
niewiele. Najwięcej rozbudowują się przedmieś- 
cia, wśród których na pierwszem miejscu znaj- 
duje się Kolonja Kolejowa, również większe 
ożywienie budowlane przejawia Wotokump ja. 

AV razie uzyskania kredytów ruch budowla- 
ny znacznie się ożywi. 
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MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 
PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Ostatnie dwa prredstaweienia „Cudzik 
i S-ka*, Dziś, we środę, dnia 15.VII r. b o £- 
8.15 wiecz. — -przedostatnie przedstawienie 
cieszącej się ogromnem powodzeniem komedji 
w 3-ch aktach St Kiedrzyūskiego „Cudzik ż 
S-ka". Ceny zniżone. 

— Najbliższa premjera w Teatrze Letnim 
w Ogrodzie po-Bernardyńskim. Premjera sensa- 
cyjnej sztuki „Kto zabił” odłożona zpowodu 
cieszącej się wielkiem powodzeniem komedji 
St, Kiedrzyńskiego „Cudzik i S-ka" — na pią 

„tek 17.VII r. b. Sztuka ta jest rozprawą o mor- 
. derstwo bez ustalonego werdyktu. Każdy z wi- 
г dzów, których chciałby wziąć udział w tej roz- 
„prawie sądowej jako sędzia przysięgły, jest pro 
„Szony o podanie swego nazwiska przy nabywa 
niu biłetu w kasie dziennej w teatrze „Lutnia“, 
łab też wcześniej w Teatrze Letnim. 

RADIO 
ŚRODA, dnia 15 lipca 1936 roku 

6.30: Pieśń 6.33: Gimn. 6.50: Muzyka; 7,20- 
Dziennik por. 7.30: Program dz. 7.35: Informa- 
cje; 7.40: Muzyka; 8,00: Przewa; 11,57: Czas; 
12,00: Hejnał; 12,03: Muzyka lekka i taneczna: 
12,55; Skrzynka roln. 13.05: Dziennik połudn 
13.15: Muzyka popularna; 14.15: Przerwa; 15.36. 
Pieśni; 15.38: Życie kulturalne; 15.43: Z rynku 
pracy i ruch statków; 15.45: Słuchowisko: 16.15: 
Muz. salonowa; 16.55: Pieśni wiosenne w wyk. 
Sławy Gogojewicz; 17.25: Muzyka: opisowa; 
17.45: Adam Czartoryski; 18.00: Z ulubionych 
oper; 18.25: Dobry len, transm. z życia w oprae. 
Elżbiety Minkiewiczówny; 18.40: Koncert reki. 
18.50: Pogadanka aktualna; 19,00: Czepiny, ob- 
raz z „Wesela na Górnym Śląsku"; 19.45: Go- 

dzina życzeń; 20.30: Wędrówka mikrofonu: 
20.45: Dziennik wiecz. 20.55: Pogadanka aktu- 
alna; 21.00: Kandydaci do Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego; 21,30: Recital skrzyje 
cowy Ireny Dubiskiej; 22.00: Wiadomości spar- 

towe; 22.15: Koncert Ok. Sal. Tadeusza Serę- 
dyńskiego; 22,55: Ostatnie wiadomości. & 

ITS * 

CZWARTEK, dnia 16 lipca 1936 roku. 

6.30: Pieśń; 6.33: Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 
7.20: Dziennik por. 7.30: Program dz. 7,35: Gieł 
Ча roln. 7,40: Utwory Edwarda Griega; 8.00: 
Przerwa; 11,57: Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Z 
dawnej muzyki; 12.55: Pogadanka, „W obronie 
przejd klęską požarėw“; 13.05: Dziennik połudn.; 
13.15: Muzyka popularna; 14.15: Przerwa; 15.30: 
Codzienny odcinek; 15.38: Życie kuliuralne; 
15.48: Z rynku pracy; 15.45: Audycja dla dzieci 
starszych; 16.00: Koncert Ork. Filh. Warsz. z 
Ciechocinka; 16,45: Społeczeństwo a wojsko w 
dziejach Polski, dyskusja; 17,00: Koncert Ork. 
kameralnej z Wilna; 17.50: Jak wykorzystać 
lato na urodę; 18.00: „Odwrotna strona Trok", 
pog. wygł. Józef Lewon; 18.15: Koncert. 18.30: 
Na włóczęgę; 18,40: Koncert rekl. 18,50: Poga- 
danka akt. 19,00: „Panienka radjowa“, slucho- 
wisko; 19.30: Recital fortepianowy Marji Biliń- 
skiej; 20.00: Hiszpańska pieśń ludowa; 2030: 

, Toast Adasia Grywałda, epizod z pow. T. Bre- 
zy; 20.45: Dzienik wiecz. 20.55: Pogadanka akt. 
21.00: Nasze pieśni; 21.30: Koncert; 22,00: Sport 
w Łodzi; 22,10: Wil. wiad. sport. 22,15: Muzyka 
z płyt, 22,55: Ostatnie wiadomości. 

— RESTAURACJA RATUSZA. Wczoraj od- 
było się kolejne posiedzenie Zarządu. miasta Na 
posiedzeniu tem dokonane zostały wybory Komi 
sji w składzie prezydenta miasta dr. Maleszew- 
skiego, radmego imiż. Kubilusa i architekta Kule- 
szy. Komisja ła ma zająć się sprawą restaura- 
cji gmachu Ratusza przy ul. Wielkiej i opraca- 
wać dokładny plan robót. 

Jak już donosiliśmy, roboty restauracyjne ma 
ją być rozpoczęfte jeszcze w bieżącym tygodniu. 

— REMONT SZPITALA SAWICZ. . Zarząd 
miasta postanowił w nafbliższym czasie przepro 
wadzić gruntowny remont wewnętrzny w szpi 
talu Sawicz. Odrestaurowaniu ulegnie szereg sal 
i oddziałów szpitala. 

  

WOJSKOWA. 
— Ćwiczenia oficerów i podchorążych rezer 

wy. Referat wojskowy zarządu miasta rozsyła 
obecnie karty powołania na ćwiczenia podcha 
rążym i oficerom rezerwy. Powoływane są róż 
ne roczniki. Ćwiczenia odbywać się będą w cią 

gu całego łata i jesieni. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— BEZROBOCIE ZMNIEJSZA SIĘ. W ciągu 
ub. tygodnia bezrokocie ma terenie Wilna 
zmniejszyła się go 49 osób. Obecnie liczba bezre 

botnych na terenie miasta wynosi ponad 5000 
osób z czego przeszło 70 procent mężczyzn. 

RÓŻNE 
— BMIGRACJA ŻYDÓW Z WILNA I Wi- 

LEŃSZCZYZNY. W czerwcu wyemigrow przez 
wileńskie Żyd. Towarzystwo Emigracyjne z 

Wilma ; Wileńszczyzny 39 osób. Do Argentyny 
bę a 14 osób, do Stanów Zjednoczonych 
А. В. — 1, Brazylji — 1, Urugwaju — 7. 
Afryki Połudn. — 2, Palestyny — 11, do innych 

krajów — 3. (m) | 
— DOM BANKOWY M. RYNDZIUŃSKI I K. 

KAUFMANS, Wilno, Niemiecka 37, rozpoczyna 
z dniem 15 lipca br. wymianę obligacyj: 1) 3%e 
premj. poż. budowlanej, 2) 4% premj poż. 
inwestycyjnej, 3) 6% poż. narodowej i innych, 
na obligacje 4% POŻYCZKI KONSOLIDACYJ- 
NEJ. Wymiany dokonywa się bez kosztów niex 
włocznie po przedstawieniu obligacyj wymienie 
nych wyżej pożyczek.
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ceny w Wilnie 
« Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna .spo- 

rządziło wykaz niektórych artykułów w hurcie 
'i detalu, notowanych na rynkach wileńskich w 

dniu 10 b. m. w złotych za 1 kg.: 
Wyszczególnienie: hurt: detal * 

Chleb żytni przem. 55% 0.27 
Chleb żytni przem. 759/o 0.24 
Chlęb żytni razowy 0.20 
Chleb pszenny przem. 65% 0.40 
'Mąka pszenna prz. 0.30—0.45 
Mąka żytnia razowa 0.16— 0.16*/a 
Mąka pytlowana 0.24—0.25 
Mięso wołowe 1.00—1.10 
Mięso cielęce 0.80—0.90 

Mięso baranie — 

Mięso wieprzowe 1.20—1.40 
Skóry bydlęce 1.10 za 1 kg. 
Skóry cielęce 6.00—6.05 za 1 szt. 

20.50 za 1 szt. 
5.00 za 1 kg. 

3.50—4.50 za i kg. 
0.13—90.15 za 1 dem? 

Skóry końskie 

Skóry podeszwiane 
Skóry juchty 
Ssaki chrom. czarne 
Szczupaki śnięte 1.50—1.80 
Sielawy ы 1.00—1.20 
Okonie i 0.90—1.00 

Plotki 0.30—0.40 
Ziemniaki 0.05—0.07:/e 
Kapusta świeża 0.10—0.25 

; (za 1 szt.) 
Marchew 0.05—0.10 

(za 1 pęczek) 
Buraki 0.05—0.07 

(za i pęczek) 
Cebala ‚ 0.60—0.70 

(za 1 kg.) 
Masło świeże 1.80—-2.60 
Mleko 0.15—0.17'/ 

(za 1 litr) 
Šmietana 0.80—1.00 

: (za 1 litr) 
Jaja ' ‘ 0.051/2—0.07 

i (za 1 szt.) 
Papierówka 10.00 za 1 m. p. ` 

„KURIER“ z dnia 45 lipca 1936 roku. 

Giełda zbożowo -tow: ro ra 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 14 lipca 1936 r. 

Ceny xa towar średniej handlowej jakości, pa. 
zytet Wilane, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
zonewych, mąka i otręby — w mniejsz, ii de, 
w złetych za | 4 (100 kg); lea — za 1000 klg | 

Żyte | standart 700 g/l 13.— 13.50 
й Н 5 670 , 12.50 13.— 

Pszenica | у 74355, 19.— 19.50 
» Iš в 720 . 18.— 18.50 

Jęczmień I A 656 „ (kasz.) 14.50 15— 
s Н й 620 „, 14.— 1450 

Owies I > 490 , 13.75 14.25 
pi Il 5 470 , 13.25 1375 

Gryka 1 5 620 „ — 
й И й 58555 — 

Męka pozenna gztunek | wyciąg. 37.75 38.75 
A ь ч у— 35 — 35.50 
” й s I-B 3375 34.25 
а ъ » -- 32.75 33.25 
5 а ы ЦЕ 26.75 28— 
* a A NF 24.75 25.25 
ы “ A U—G 22.— -22.50 
»  fytaia do 50% 22.75 23.— 

ść „ do 65% 20.— 20.75 
а „  razowa do 95 % 16.50 17.25 

Otręby pszenne miałkie przemiału 
stand. 9.25 9.75 

Otręby żytnie przemiału stand. . 8.50 9,— 
Peluszka — 
Wyka | — 
Seradela — 
Groch szary — 
Łubin niebieski 8.25 9.25 
Siemię lniane b. 90% f-co wag. e. zał, 3).50 31.— 

Lem standaryzowany: 
twzepany Wołeżyn basis | 1280.— 1320— 

“ Horodziej 1560 = 1600— 
e Miory sk. 216.50 1480.— 13.0.— 
3 Traby — 

Czesany Horodz. b. I sk. 303.10 1800.— — 1640.— 
Kądziel Horodz. „ „ „ 216.50 1340— 1:80.— 
Tsrgamiec mocz. asort. 70/30  740.—  780— 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 
KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* 

  

  

  

Wactodnio- Mregowy Klu Jażi 
w Baranowiczach 

urządza w dniach 16, 17, 18 i 19 lipca 1936 roku na torze 

Popularny Meeting P. Z. J. połączony z zawodami konnemi Klubu. 

Podczas meetingu zostanie rozegranych 11 konkursów hippicznych 

110 biegów. Suma nagród — 12.980 zł. 

Początek w dnie powszednie o godz. 15-ej, w niedzielę o godz. 14-ej. 

Ceny miejsc: w dnie powszednie — loża 1 zł., miejsca siedzące na 

trybunie 50 gr., w niedzielę — loża 2 zł., miejsce siedzące na tryb. 1 zł., 

uczniowie — płacą połowę. 

wyścigowym 

Główny Sekretarz Klubu 
Nagórny -— rotmistrz   

  

DZIS 
je w jednym programie. 

Dwa przebo- DOLORES DEE NTO w najnowsz. 
filmie P i 

A| KRÓLEWSKA FAWORYTA 
Balkon na wszystkie seanse 25 gr. 

HELIOS 

2) Komedja muzyczna 

produkcji sowieckiej 

(WIESIOŁYJE REBJATA) 

SWIATOWID | Jan 
Chluba Polski, Kró! pieśni 

Dz TŚ. 

    

» Masi chłopcy marynarze 
Sala dobrze wentylowana 

1) Ulub. publ. Costance Bennet i Fridrich March w filmie 

ZŁODZIEJ SERC 
SWIAT SIĘ | 

Balkon 25 groszy, 

ŚMIEJE 
Początek o godz 4 ej 

KIEPURA 
i czarująca MARTA EGGERTH w porywającym filmie „DLA CIEBIE ŚPIEWAM” 

Humor. Tempo akcji. Śpiew w języku polskim. 

Ziś. OGNISKO | ; К 
      

     

  

   НН З 

  

-Be tycb cen dolicza 

A       
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z e. ©. 

Nad program: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Mz rgaret Suliavan i Herbert Marschall w potęż. diamacie 

obra wróżka 
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CASINO | i, 
2) Niesamowity 
film grozy! 

„PRASA” 
MIESIĘCZNIK 

Organ Polskiego Zw. Wydawców 
Dzienników I Czasopism, 

Wyszedł z druku zeszyt 6—7 (czerwiec— 
lipiec). : l 

: Treść zeszytu: 

- Stefan Krzywoszewski — O najbliższych ce- 
lach i zadaniach Związku. 

Stanisław Kauzik — Kryzys gospodarczy a 
„sytuacja prasy zagranicą i w Polsce. \ 

Franciszek Głowiński — Aktualne zagadnie- 
nia administracyjne prasy. 

Przebieg Walnego Zgromadzenia. 
Jan Mokrzycki —'Na marginesie statystyki 

pocztowej. С 
Jerzy Gutsche — Prasoznawstwo jako przed- 

miot wykładowy na wyższych uczelniach. 
J. M. — Przemysł papierniczy w r. 1935. 
Pierwszy okres działalności holenderskiego 

„„Biura Centralnego dla spraw ogłoszeniowych”, 
Sprawy kolportażowe. 

polskie zagranicą. 
Jacek Wnek-— Prasa harcerska. - 

Prace Polskiego Związku Wydawców Dzien. 
ników i Czasopism. ' 

Organizacje dziennikarskie. 
Prasa polska zagranicą. 

Kronika krajowa. 
Prawo a prasa. 
Prasa na szerokim świecie. 

Cena zeszytu 1 zł. Do nabycia w administra 
cji „Prasy”, w większych księgarniach i kio- 
skach „Ruchu. 

Prenumerata roczna: w kraju zł. 10, zagrani 
cą zł. 12, — Adres administracji: Warszawa, 
Zgoda 8 m, 4, tel. 540-00. Konto rozrachunkowe 
Nr. 751, Warszawa 1. 

  

Istnieje od 1843 roku 

WILENKIN— Tatarska 20 
MEBLE jadalnie, sypialnie. i gabi- 

netowe, kredensy, stoły, 
łóżka i Ł d. Wykwintne. Mocne. Niedrogo. 
— Na dogodnych warunkack. i. NA RATY. — 
Posiadamy na składzie meble wysortowane 

po niskich cenach. Nadeszły nowości. 
  

  

ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM 
P/ZCZOERA 

Stanisław Zieliński — Czasopiśmienictwo 

  

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polsk!, fizyka, 
matematyka. Adr.: Mickiewicza 4—12   od godz. 11—1 i od 4—7 pp.     
ZAMIAST TRANU 
PRZY WYCZERPANIU OGOLNEM, 
1POWIEKSZENIU GRUCZOŁÓW, 

STOSOWANY JEST! 

SMACZNY          

  

SKUTECZNY 
JECORO! 
MAG.A.BUKOWSKIEGO 
w 

ECZ 
      UŻYCIU PRAWIE OD POŁ WIEKU 

     
   

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

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszenie do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatka książkowego 2 zł, 50 gr., zagranicą 6 ziyi 

СЕМА OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem -- 75 gr., w tekście 60 gr, za tekst. 30 gr., kronika redakę, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyragyj 

    

Druk. , 

   
      

  

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

W 

ZESZYT EAST TIT TSS,       

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. 

Jeannette Mac Donald 
i Ramon Novarro w przepięknym filmie „„KOT I SKRZYPCE" 

Borys KABLOFIF 
w fascynującem arcydziele p. t. „PAŁAC TORTUR" (Maski Fu Manchu) 

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

  

wł. J. Krywko, WILNO, 

Czas zamawiać drzewka owocowe, 
czas nabywać i wysiewać nasiona 

kwiatów zimotrwałych 

Centrala Zaopatreń Ogrodniczych | 
Porady, fachowe bezpłatne 

Zawalna 28, tel. 21-48 

    

  

  

  
yszeiie GŁOSZENIA | 

PO CENACH BARDZO TANICH 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ : 

Stefana Grabowskiego | 
w Wilnie — Garbarska 1 

Żądać kosztorysów.     
— Telefon 82 i 

  

Wysokowartościowy 

CEM 

  

PORTLAND 

ENT 
„wagonowo I detalicznie — poleca firma 
Przedsiębiorstwo - Handl. - Przemysłowe 

М. DEULI 
Biuro: Jagiellońska 3—6, telefon 8-11 

Składy i boczn.: Kijowska 8, tel. 9 99 

S—CY 
Wilno 

  

Franciszek Olechnowicz 

(elem at w zp PL 
przeżycia na katordze sowieckiej. | 

Stron 168. Cena książki Zł. 1.80. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. wi- 
leńskich. Skład główny u autora: Wilno, 
ul. Ludwisarska 11, m. 

gą otrzymać za pobraniem pocztowem. 
18. Zamiejscowi mo- 

  

  

Kąpielowe 
szlafroki, kostjumy, rę- 
czniki, czepki, przeście- 
radła, paski, pantofle 

Ww. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

Dala 12 lipca 
przybłąkał się pies — 
foksterier, ogon nieob- 
cięty. Odebrać: Beliny 
16—11. Po 3-ch dniach 
uważam za własność. 

  

  

Dnia 13 lipca 
przybłąkał się pies ra- 
sy wilk. Po 3-ch dniach 
uważam za własność. 

Szkaplerna 25—3 
  

Zdolny kreślarz 
z długoletnią praktyką, 
posiadający dobre kre- 
ślenie i ładną kaligrafję 
poszukuje pracy. Łas- 
kawe zgłoszenia proszę 
kierować do administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Kreślarz*: 
  

B. Nauczycielka 
gimnazjum konwersacja 
francuska zaopiekuje 
się dziećmi, zarząd do- 
mem, lub jako towa: 
rzyszka starszej osoby 
(pani). Oferty do adm. 
Kurjera Wil dla А. Т 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 

  

  
- DR. MED. 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Cher wenerycz., syfilis, 
skórne i moczopłciowea 
Zamkowa 15, tel. 19-60* 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

DOKTOR 

ZELDOWI CZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow.. 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

. DOKTÓR — 

Zeidogiczowa 
Choroby kobiece, skór= 
ne, weneryczne, narzą* 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w 

uł. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 2 

„Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w, 
ul. 1. lasińskiego 5—18 
róq Ofiarnei (ob. Sądu 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy - 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską. 
ul, Grodzka 27 

Bezrobotny 
prosi o ubranie  Pro- 
sżę składać do admin. 
„Kurjera_Wileńskiego* 

        

  ui. Jagiellońska 8 22 

Redaktor odp. Ludwik Jankowzkłu 

pod „Bezrobotny“ 

aktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—8 pe! 

1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9'/,—31/, i 7—9 wiecze| 

się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłosze | 

i rubrykę „nadesłane* Redakcja mie odpowiada. Administracja zasięzegą sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, ® 

 


