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KURJER WILENSKI 
  

Cena 15 groszy 

  

Polskę muszą pokryć 
dworki chłopskie 

Ocz któremi się spogląda na wieś, 
azbrojone są zazwyczaj w naszych wa- 
runkach w pewnego rodzaju okulary. 
Rolnicy nasi patrzą na! wieś przez zie- 
tone okulary. Ekonomiści przez okulary | 
czarne, obecnie już nieco jaśniejsze, ra” 
czej szare, niż czarne. 

Artykuł niniejszy nie jest zapewne zu 
pełnie wolny od szkieł zabarwionych. 
Lekki odcień błękitny, odcień / nadziei 
jest jednak czasami potrzebny i dla 
spraw wiejskich. W mozaice. powiatów 
1 gmin R. P. istnieją nie tylko gminy i 
powiaty głodujące, dożywiane, ale i gmi 
ny dostatnie. Chociaż raz na rok należy 

się i im nieco uwagi. Tak zwane „lej 
sze czasy na wsi mogą się ujawnić dwo 

jako: ielony 
plus zwyżka dochodów monopolu spiry 
tusowego, oraz w tepszym wypadku ja- 
ko podniesienie kultury chłopskiej. 

Rozpowszechniona we wszystkich 
warstwach społeczeństwa: polskiego próż 
ność i blichtr, odgradzają nas, jak Pire- 
seje Hiszpanię od istotnej Europy Zacho 
dniej. Niewyczerpaną byłaby zaiste litan 
ja rodzimych: snobizmów, od marmuro 
wych schodów, wśród ruder, aż do ele“ 
ganckich futer niezamożnych kobiet. Na 
razie zajmijmy się tem 

na wsi. : 

W každym zakąliku krajų možna wi 
dzieć uroczą istołę z jedwabnemi poń- 
czoszkami na grubych łydkach, w towa 

  

-jako haussa na zielony snobizm 

zjawiskiem   
"Francuska demokratyczna 

rzystńde Sierras GO zawóddia z jed- 
wabnym szalikiem na szyi. Nie prze” 
szkądzało to jednak konsumentkom sztu 
cznego jedwabiu spać w  bliskiem są- 
siedztwie z „parsiukami, a w ogrom- 
nej zażyłości z płuskwaani, ' 

Powrót konjunktury na wsi, jeżeli 
, ina naprawdę zmienić oblicze kraju, mu 
.si.wydać śmiertelną wałlkę, słomianym 
"dachom, u nas powszechnym, nawet w 
okolicy Wilma. I nie należy w tym wy- 
padku również dawać posłuchu senty- 
mentalnym płaczkom, wieszczącym ur- 
bi et orbi, że chłap nie ma pieniędzy. 
Na monopołkę, na samogonkę, na wie i stów, 

  

Kaczka dziennikarska „I. K.C." 
(Telefonem od wł. koresp. z Warszawy) 

Wezorajszy numer „I. K. C“ za- | 
|. uzyskała zaprzeczenie tej wiadomości 
| od jednej z osób najbardziej wskaza- 

mieścił sensacyjną wiadomość jakcby w 
najbliższej przyszłości miała nastąpić 
zmiana rządu, przyczem na czele gabi- 
netu miał stanąć płk. Koe. ||| 

Wiadomość ta wywołała wielkie za- 
interesowanie zarówno w. kólach polity 4 

: cznych jak i w społeczeństwie. 
„Po sprawdzeniu jednak jej w kołach. 

wiada ona zupełnie prawdzie i należy 
do zwykłych plotek tak częste ukazu ją- 
cych się na łamach prasy. 

Koncepcja pokoju. 
PARYŻ (Pat), Premjer Blum wygłosił dzi 

siaj wieczorem przemówienie przez radjo, w 
którem podkreśliwszy pszywiązanie przeważa” 
jącej części narodu francuskiego do tradycji 
rewolucji francuskiej i systemu rządów de 
mokratycznych m. in. powiedział: 

Franeja nie zamierza narzaieać żadnym in- 
mym narodom zasad rząd które uważa za 
majrozsądniejsze i najsłaszniejsze, Szanaje ona 
deh suwerenność podobnie jak wymaga poszano 
wania swej własnej suwerenności. 

"Franeja odrzuca wszelką ideę kruejaty tub 

wojny represyjnej. Przyczyny zagrażające woj- 
mą, ciążące nad światem są 1 tak dosyć poważ 
me, Franeja nie chce ezynić ieh jeszeze groźniej 
szemi przez zamiary krucjaty międzynarodowej 
©ту to na rzecz idei, które uważa za słuszne i do 
bre, czy też przeciwko systemom, które, zdaniem 
żej Są złe i mylne, Franeja pragnie żyć w spoko 
ju © wszystkiemi narodami świata bez względu 
ma ich ustrój wewnętrzny. Usiłuje ona zreduko 
wać do minimum przyczyny konfliktów, które 
pewnego dnia mogłyby wywołać wojnę, 

Francja gotowa jest współpracować nad 
konsolidacją 1 organizacją pokoju z wszystkie 
mi narodami. Nie uchyła się ona od żadnych 
kontaktów, od żadnej rozmowy, ale podobnie 
jak istnieje demokratyczna. koncepcja rządów, 
istnicje demokratyczna koncepeja pokoju. Na 
wód francuski jest do niej przywiązany i będzie 
starał się ją przeprowadzić. Pokój francuski 
przewiduje dla wszystkich narodów swobodne 
prawe dysponowania swym losem, równość 
praw pomiędzy państwami, jak pomiędzy jedne 
stkami, stopniową eliminację wojny, solidar 
ność przeciwko napastnikowi oraz rozbrojenie 
materjalne 1 moralne. 

Ponieważ Ligą Narodów jest oparta na tych 
zasadach, międzynarodowa akcja Francji opie 
ra się na Lidze Narodów. Dąży ona do zacieśnie 
nia węzłów pomiędzy narodami zgromadzonemi 
w Genewie i do zapewnienia paktowi Ligi Naro 
dów coraz to większej siły i skateczności. Frane 

ja dąży do zorganizowania wzajemnej pomocy, 
do wstrzymania wyścigu zbrojeń i nie będzie u 
stawała w swych wysiłkach, dopóki głos jej nie 
sostanie usłyszany. : 

Taka koncepeja pokoju wytrzymała próbę 
w zetknięciu z rzeczywisłtścią a doświadczenie 

  

  

ją potwierdziło, Historja wykazuje, iż pokój 
prawdziwy i stały nic może opierać się ani na 
niesprawiedliwości ani na egoizmie, Pokój praw 
dziwy i stały jest pokojem egółnym. Pokój po 
winien być ogólny, ponieważ wojna byłaby pow 
szechną. Ograniczenie i zlokalizowanie konflik 
tu zbrojnego w Europie byłoby niemożliwe. 
Rząd francąuski dał wyraz swemu przekonanin, 
mówiąe o bezpieczeństwie zbiorowem i pokoju 
niepodzielnym, Ta wołą pokoju jest jednomyśl 
nym wyrazem uczuć narodu francuskiego, 

We Francji istnieją doktryny i stronnietwa, 
które się zwalczają. Ale podobnie, jak jednomy 
šiną jest wola pokoju, Francja będzie jednomy 
śiną w dążeniu do utrzymania przeciwko wszel 
kiej presji eałkowitej niezależności swego postę 
powania i całkowitej swobody swych deeyzyj. 

Oto w jakim duchu Francja zamierza przy 
stąpić do wielkich dyskusyj międzynarodowych, 

jakie się rozpoczynają, 
SEO PRAKTIKOS 

Z walk w Hiszpanji | 

  Uzbrojeni w karabiny chłopi z Talavera de la Reina walczą po stronie wojsk rządowych. 
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. wnego jrż ezasu nie są mi obce. Należy 
| je zaliczyć do całego szeregu analegicz- 

miarodajnych okazało sie, że nie odpo- | 

‚ jących się co pewien czas na firmamen   

l 

  

czorynkę z nieodzownym GMA zam zaw- 
sze pieniądze się znajdą. 

Oczywiście wieś mie może sama so- 
bie zbudować nowoczesnego dworku 
wiejskiego. Może to zrobić tylko z pomo 

cą państwa, albo więlkich instytucyj 
kredytowych. Musi powstać jakaś ol- 
brzymia wytwórnia standaryzowanych 
dworków wiejskich, z  nowoczesiiych 
materjałów ogniotrwałych. Nowocześne | 

„winien przypominać budownictwo kamienne jest mietylko 
ładne, ale tanie i wygodne. Myślę, że 

betomiarnie powiatowe, które wypro- 
duwkowały już tyle spustów, studni i mo 

powinnyby zacząć produkować 

: RES 

W związku z tem ageneja „Iskra“ 

nych de uchwalania tego rodzaju infor 
macyj, 

„Osebg ta oświadczyła: 
„Plotki krążące na ten temat od pe- 

nych kaczek dziennikarskich, pojawia- 

cie politycznym, taką też de nich należy 
przywiązywać wagę*   

| takie właśnie domki chlopskie, 
Zwłaszcza jeżeli ma powstać u nas 

| zagroda dziedziczna, nie powinna ona 
, kultywować jedwabiu w chlewie, do 
czego jest tak skłomna nasza: publicz- * 
ność nietylko na wsi: Cywilizacja za” 
chodnio - europejska zaczyna się od do 

| mu. Małpiarstwa cywilizacyjne od bli- 
| chtru, 

Nowy typ chaty chłopskiej nie po= 
brzydkich cegla” 

nych domków, jakie stawiają najczęś: 
ciej reemigranci z Ameryki. W każdej 
części kraju odmienny, nowy dom 

| chłopski, powinien jednak zasadniczo 
przypominać stary dwór polski, w 
zmniejszeniu. Jakież to zresztą wdziecz- 
ne pole dla architektury i sztuki. 

U nas mógłby nawet być dom drew. 
niany. Ale dom, a nie chata, i dach, a 
nie słoma, jak w wioskach murzyńskich 
Słoma, która kosztowałą Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń napewno okrągły 
miljardzik złotych od cżasu mem" 
Polski. 

Wytwórnie nów złościańskich 
, oto przemysł, jaki powinien pochłaniać 
nadwyżki monopolu spirytusowego to- 
warzyszące. automatycznie  wzrostom 
kon junktury. Wytwórnia taka, to funda 
inent naprawdę mocarstwowego Państ- 
wa, to komórka cywilizacji zachodnio” 
europejskiej, nietylko w swojej formie 
zewnętrznej, ale i w swojej treści. 

Kazimierz Leczycki. 

Min, Beck wyjechał do Genewy 
" WARSZAWA (Pat). W. dnia dzisiejszym mi 

nister spraw zagranicznych Józef Beck wyjechał 

| do Gerewy cełem wzięcia ndziału z posiedzeniu 

Rady i Zgromadzenia Ligi Narodów, 

P. ministrowi towarzyszą: p. Mieczysław Sę 
' dzielowski, kierownik referatu politycznego w 
gabinecie ministra oraz p. Stanisław Siedlecki, 

> sekretarz osobisty, 

Front Ludowy we Francj: załamuj: sę 
Partja radykalna zamierza odseparować się 

od komunisiów 
PARYŻ, (Pat). Ze względu na naprężoną sy- | 

tuację wewnętrzną, spowodowaną przedewszyst | 

kiem utrzymywaniem w dalszym ciągu grož- | 

nych konfliktów - społecznych, zainteresowanie | 

kół politycznych skupia się ze zdwojoną uwagą 

ńa stamowisku partji radykalnej. 

W kołach politycznych: poczynają już krą- 

żyć pogłoski. iż kongres radykałów zajmie się 

  

przedewszystkiem ustałeniem swej dalszej tak 
tyki o ile chodzi o Front Ludowy. Niektóre po 
głoski idą nawet tak daleko, że zapowiadają, iż 

komgres ten będzie począ!tkiem ujęcia przeż rady 
kałów w swe ręce głównego kierownictwa rzą- 

du, naturamie w porozumieniu z socjalistami a 
£ wyłączeniem kemunistów. w 

Jakkolwiek trudno byłoby jeszcze trakto- 
© ie pogłoski jalko islotną zapowiedź daleko- 

idących zmian połitycznych, nie mniej potwier 
dzają one poważne zaniepokojenie partji rady- 
kalnej fermentem społecznym, jakich widownią 
jest ostatnio Francja. 

Zmamienmem dla nastrojów partji radykai- 
nej jest artykuł redakcyjny .„Ceuvre* 

cej za organ min, Daladiera, który m. 

iż nieoczekiwany jest fakt, 

uchodzą- 

in. pisze; 

że r ądowi stwarza 

JĄ trudności stronnictwa i koła, których jest on 
przedstawicielem. Jeszcze poważniejszem zjawi- 
sikiem jest fakt, że Front Ludowy rozłamuje się. 

Wielu z tych, którzy w czerwcu byli jeszcze 
jęgo zdocydowanymi zwolennikami, 

przestają twierdzić, 

dzisiaj nie 

że o ile strajk sam w sobie 
jest środkiem legalnym, to: jednak okupowanie 

„fabryk jest nielegalne. O ile poprawa losu ro- 
botników byla głównym i słusznym punktem 
programu, *t0' jednak w programie tym nie by- 
ło bynajmniej kolektywizacji, Ftórej objawy wy 

stępują coraz częściej, W komkluzji dziennik za 
znacza, że jest to już ostatni czas na ostrze- 
ženie,
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Szeroka akcja wojenna powstańców 
Z pomocą oblężonym w Oviedo. 

BURGOS, (Pat). Kolumna idąca 

2owsiańcom oblężoftym w. Oviedo, posunęła się 

w ciągu 15 dni o 29 klm. Zajęła ona kolejno 

miejscowości: Rravia, Cornellana i Grado. Wal- 

ka na tym adelnku była szczególmie zacięta. 

Wszystkie pozycje musiały być zdobywane w 

rządowe straciły 

na pomoc 

walec na bagnety. „Wojska 

tam dużą ilość materjały wojennego i jeńców. 

Donoszą datej, żę wajska rządowe, oblegające 

Oviedo BEE wczoraj odparte przez Gblęžo- 
‚ 

nych, pozostawiając na płacu wielu zatitych i 3 

samochody pancerne. 

Giówna że na 

froncie Talavera gdparta została kolumna wojsk 

rządowych, która przeszło 180 zabi 

Oddziały koniratak na 

mjr. jednak od- 

kwatera pows'ańcza donosi, 

zostawiła 

tych. rządowe podjęły 

Monas!'eirs, 

parte. 29 zabitych. 

Stżcja radjowa w La Corogna podaje, że 

nacjonalisiyczni bombardowałi Ciudad 

Aicażar San Juan, gdzie zniszczono 3 

kolumnę zostały 

tracąc 

totnicy 

Reai i 

moloty rządowe i spowodowano pożar składu 

zawierającego 5 miljonów litrów. Sa- 

bombardowały równieś w 

sa- 

gazoliny, 

moloiy powstańcze 

Toledo baterje rządowe, ostrzeliwujące Alcazar. 

Rzucono równiaż boanby na dworce i kilka 

gmachów publicznych w Madrycie. 

Gen. 

<zne zajęły ra. Ronda w prowimcji Malaga. 

‚ = Stacja radjowa w Tenerifie zapowiada roz- 

poczęcie ataku na Madryt, Na front południowo 

zachodni gkierowanę kilka tysięcy ludzi. Głów 

na kwalera armji południowej znajdująca się 

dotychczas w Talavera, przeniesiona została do 

Samir Olalla w odległości 656 km. od Madrytu. 

Potwierdza się wiadomość, że rząd madrycki 

nosił się 

Franco donosi, że wojska nacjonalisty 

z zamiarem przeniesienia się do Wa- 

tancji, na co nie zgodzili się jednak członkowe 

malicji. i BUGU 
an i 4 TE 

Bliski upadek Malagi 
BURGOS (Pat). Główna kwatera powstańców 

przewiduje iż w najbliższej przyszłości należy 
oczekiwać upadku Malagi, która jest bez przer 
wy bombardowana przez artylesję "wojsk naro 
dowych. 

Kobiety walczą w szeregach 
wojsk rządowych 

BURGOS (Pat). Podczas wałk dokoła Talave 
ra wojska nacjonalistyczne stwierdziły obecność 
w szeregach nieprzyjaącielskich wiele kobiet, w 
których część została zabita. Płk. Yague polecił 
przyprowadzić do siebie pierwszą wziętą do nie 
wołi kobietę, aby ją osobiście wybadać, Przypro 
wadzono doń 2 milicjantki, które wzięto do 
niewoli, gdy strzegły one pewuego domu na brze 
gu rzeki Tajo. Opowiedziały one iż otrzymywały 
dziennie 10 pesetów, a służba ich polegaał głów 
šie na pełnieniu warty. 

Dziennikarz w niewoli 
NOWY JORK, (Pat). Nadeszła tu wiadomość 

żę słynny amerykański Knickerocker 

został wzięty do niewoli przez wojska powslań 

roporter 

gze w Hiszpanji. 

Šiuby wojskowe 
BARCELONA, (Pat). 

«eiera przod wyjazdem na front związki małżeń 

Wielu milicjantów za-   sie, 

koszar. 

których udzielają zazwyczaj: komendanci 

Ną froncie udzielają ślubów dawódey | 

Lentur ji. 

PARYŻ (Pat). Słynny francuski uczony i po | 
dróżnik Jean Baptiste Charcot, zginął w katastro | 
fie statku „Pourquoi pas* koło Islandji w dro- | 
dze na wyprawę polarną. Uchodził on za jedne 
go z najwybitniejszych współczesnych badaczy 
polarnych i oceanograficznych. 

Był członkiem Akademji Morskiej, Akademji | 
Nauk i Akademji Medycyfy. Mimo sędziwego 
wieku nie ustawał do ostatnich lat w pracy eks 
płoracyjno-badawczej. Ostatnio jeździł kilkakro 

tnie do Grenlandji. ! 
Przed wyruszeniem na wyprawę, która 5Кой | 

czyła się dlań tragicznie, Charcot oznajmił, że | 
jest to jego ostatnia wyprawa. 

Kiuczyki, ołówki, stylosy, szkło, 
scyzoryki i t.p.w... żołądku ludzkim 

TRIEST (Pat). W szpitalu tutejszym dokona 
mo operacji chirurgicznej na niejakim Mario 
Fusco, W żołądku jege znaleziono przedmioty 

żelazne i metalowe, m. in. 15 kłuczyków, 13 о- 
Łówków z których dwa były aułomatyczne, 5 

| siejszym jednak strajkujący robotnicy oświad 

TRAGICZNY ZGON 
francuskiego uczonego i podróżnika 

j rze wyrzuciło zwłoki 30 osób. 

| marynarz, 

| nety. 

do marszu na Madryt 

Gen. Franco u 
RABAT, (Pat). Radjostacja w Jerez de ła 

Frontera donosi, że otrzymano tam potwierdze 

"nie e zajęciu Romda. W: Asiurji kolumny pow 

stańcze dokonały. szeregi ataków na bagnety. 

Wojska powstańcze posuwają się szybko: na- 

przód i niebawem należy się spodziewać rozpie 

częcia atakai na Bilbao. 

Według doniesień z Guadalajara w rejonie 

Siguenza toczyły gwałtowne walki, w 

stępstiwie których wojska powstańcze zbliżyły 

się @0 Ьга Śiguenza. Gen. Franco donos; o 

wzmożonej działalności wojsk na szeregu odcin 

ków : zapowiada rychłe zajęcie Toleda. W oko 

licach Tołedo wojska rządowe straciły okolo | 

3000 zabitych w ciągu ostatnich dni. W tym | 

się na- 

  

Ataki lotnicze. Przygotowanią 

wrót Toledo 
"samym gkresie cznsu strącono 7 samolotów rzą 

dowych, 

Radjos'acja w. Sewilli donosi o ożywionej 

działalności lotników w Asturji, Audaluzji, Ara 

gonji oraz w okolicach Leonu i Madrytu. W 

okolicach Talavera afenzywa, której rezultatem 

było zajęcie doliny Tiełar, została zakończona. 

Kolumna wojsk rządzwych, idąca z -Madrytu, 

wpadła w zasadzkę i ulega rozbiciu, pozostawia 

jąc na placu boju 270 zabitych. Tegoż samego 
dnia druga kolumna spieszącą jej na pomoc 

straci'a 250 zabitych. 

Kolumny powstańcze, dziaające w Andaluoii, 

zajęy Becero Ramda. W ataku na miasto uczest 

niczyli toiriey, unoszący się na niewielkiej RY 

sokości. 

Rząd skutecznie bombarduje pozycje 
powstańców | 

MADRYT, (Pa!). Ministerstwo wojny ogło- 

siło następujący komunikat: artylerją rządowa 

bkombarduje w dalszym ciągu Qviedo, gdzie pow 

stańcy kilkakrotnie wzywali pomocy w szcze 

gólności dostanczenia im żywności. Członkowie 

stronnietw lewicowych, którzy wydostali się z 

Saragossy, opowiadają, że powstańcy terorem 

tłumią objawy niezadowołe via ludności cywil | 

enj. wywołane niedostalkiem. ® 

W Pereguinos na froncie Guadarrama od- 

działy rządowe zebrały przeszło 100 trupów, pe 

zostawionych przez powstańców pe onerzda jszej   

bitwie. Na froncie tym wojska rządowe zajęły 

kilka ważnych pozycyj, wyjparłszy z nich pow- 

stańiców, 

Na froncie aragońskim na gdeinku Sea 

wojska repużdikańskie posunęły się 0 3 klm. na 

przód. Na froncie środkowym artylerja rządowa 

silnie ostrzeliwałą okręg Buitrago. Na odcinku 

Talavera republikańscy bombardowali 

wielce skutecznie pozycje na północ od Granja 

deł Abogado i San Benino. Jak Sandino podaje, 

że na odcinku Huesca lotnicy rządowi bombar 

dowali pozycje 

oraz miejscowości Monte Aragon 4 Almudevar. 

lolnicy 

  

Trocki chce powiedzieć całą prawdę 
LONDYN (Pt). Trocki wystosował do norwe 

skiego ministra sprawiedliwości list protestujący 
pizeciwko internowaniu go przez rząd norwes- 
ki na skutek rozprawy sąd/wej Kamieniewa, й 
Zinowjewa i innych w Rosji. bk 0% 

List ten był dotychczas trzymany W łajemuł 
ey. Ohecnie jedna z kopij tego listu. przedosta- 
ła się do Anglji i została opublikowana w „Mai 
chester Guardian*. Trocki protestuje aby szef 
urzędu paszportowego decydowć miął o tem, 
czy działalność literacka Trockiego ma charak 
ter polityczny, czy też tylko historyczny i teore   tyczny. Trocki protestuje również pizeciwko 
zmuszaniu go do złożenia deklaracji, że nie bę 

dzie udzielał wywiadów dziennikarzom zagrani 
cznym.. 

„ „Oskarżony zostałem — pisze Trocki — 

(brisót nych, Prafa całego Nwiata zajmuje się 
tym procesem. O ile pan, jako minister sprawie 

i „dliwości, lub władze przez pana kontrołowane, 
lub reąd norweski uważają za możliwe lub praw 
dopodobnc, że nadużyłem mego pobytu w Nor 
wegji dla tego rodzaju dzidłałności, to powinie 
nem zosłać natychmiast aresztowany. Alea ile 
władze norweskie uważają za niemożliwe mie- 
szać słę do tej sprawy, to wówczas jest ich obo 
wiązkiem udzielić mi całkowitej swobody, abym 
opinji publicznej powiedział eałą 7. 

Liczne strajki we Francji | 
PARYŻ, (Pai, Jakktolwiek 'strajk włókieńm- 

czy w Lille, który dziś znalazł rozwiązanie ża 

ją! główną uwagę opinji ze względu na zaanga: 

żowanie autorytetu rządu, niemniej inne strajki 

w różnych ośrodkach przemysłowych również 

są przedmiotem poważnego zainteresowania. 

Głośnem echem odbił się konflikt na terenie 

zakładów przemysłowych sztucznego jedwabiu | 

„Rhodia-Ceta* w Lionie, gdzie robotnicy okupo 

wawszy fabryki i uwięziwszy dyrektorów uru- 

chomiłi produkcję na własną rękę. Prasa umiar 

kowana potraktowała ten wypadek: jako chęć so 

wietyzacji przemysłu francuskiego. w dn. dzi- 

URATOWAŁ SIĘ TYLKO JEDEN MARYNARZ. 

Większość załogi statku „Pourqoui pas”, żato | 
pionego u brzegów Islandji pochodziła z Saint 
Malo. Na pokładzie było 35 ludzi z marynarki 
wojennej, Ekspedycja składałą się z uczonych, 
reprezentujących rozmaite głziedzirjy wiedzy. 
Zginęli więc m. in. dr. Parat, profesor Sorbony 
Jacquier, fizyk Devaux, sekretarz Tow. Geogra 

ficznego iLarronde a także towarzyszący wypra 

wie operator filmowy Badenii, Dotychczas me- 

Z katastrofy uszedł z życiem tylko. jeden 

styłosów, 4 scyzoryki, kawałef szkła, 5 monet 
dwulirowych i mały łańcuszek do kluczyków. 
Operacja udała się, a pierwszem pytaniem tego 
niezwykłego pacjenta było, czy znaleziono mo   

;, czyli, że puścili maszyny w ruch tylko. w tym 

celu, by nie dopuścić do ich zepsucia, Prokura 

tor miejscowy naskutek skargi dyrektorów o. 

gwałt i pozbawienie. wolności wszczął dochodze 

nie. 3 
W okręgu włókienniczyny "w. Wogezach 

: przemysłowcy zastrzegli się wyraźnie, iż przyj 

- mują Arbitraż ministra sprawiedliwości tylko w 

kwiestji podwyżki płac, natomiast w dalszym 

ciągu żądają ewakuacji obsadzonych: fabryk. 

Strajk obejmuje nadal 25000 fobotników. 

Ruch strajkowy, który ogarnął kilka dni te 

mu zakłady metalurgiczne St. Dizier, rozszerzył 

się dziś na pozostałe fabryki. Powodem tego by 
ła odmowa przemysłowców poddania się arbitrg 

żowi rządowemi. Z różnych. miejscowości Fran 

cji nadchodzą w dałszym ciągu informacje o 

powstawaniu konfliktów na tle ekononiicznem. 

KTO WYGRAŁY 
20,000 zł. — 19512; 134973; 154269. 
19,000 zł, — 109914; 141089; 142927; 
5,000 zł. — 5741; 33121; 39166. 
'2,000. zł. — 38388; 46269; 62702; 80803; 81466; 

83563; 94012; 95568; 101977; 118778; 136387; 
139097; 168986; 176744; 170453; 180316. 

25,000 zł. — 105345. 
10,000 zł. — 10668; 92507; 110721; 178253, 

-5,000 — 33751; 55477; 68196; 132633. 
2,000 — 3455; 12137; 13500; 23853; 24701; 

40663; 81158; 95317; 101165; 113602; 121253; 
134154; 164928; 175218. 

147088. 

nieprzyjaciełskie pod. Quinto- 

jkwę, że jestem organizatorem aktów 

  

Kurator akioau szkolnego 
wileńskiego 

  
Bronisław Gadecki | 

JUBILEUSZ 
wiernej przyjacółki Polski 

17 bm. po. południu w sali rady miejskiej 
w Warszawie obchodziła jubileusz 20- „letniej nie 
strudzonej działalności założycielka i sekretar 
ka generalna stowarzyszenia ,„Les amis de la 
Pologne'* wierna przyjaciółka Polski i entuzja 
styczna propagatorka przyjaźni francusko-pols- 
kiej — pani Rose Bailly. 

Uroczystość zagąjł naczelnik w min. WR, i 
OP. Bolesław Kielski; który w imieniu bawią 
cego w Kata służbowej p. ministra WR. i OP. 
prof. Swietoslawskiego, prezesa komitetu hone 
wego, składał wyrazy uznania i najlepsze ży 
czenia na przyszłość a następnie odczytał ser 
deczny list pana ministra do p. Baily. 

Prezydent m. st. Warszawy St. Starzyński pe 
witał jubilatkę w imieniu stolicy wręczając jej 
pięknie oprawny tom Or-Ota:o: Starem Mieście. 
Serdeczne gratulacje składają następnie prezes 
PAŁ W; Sieroszewski, p. Keppelin w imieniu. 
"*ederacji Towarzystw  Polsko—Francuskich. 
Różnorodną i owocną działalność Stowarzysze 
dią „Les ami de la Pologne“ którego duszą jest 
Bailly, omówił następnie p. Kielski. 

Wreszcie zabrała głos wzruszona „Różycz 
ka“ opowiadając „co zawdzięczą -Polsce". ;Swe 
ja „spowiedź z miłości do Polski* p. Bailly za 
kończyła okrzykiem „niech żyje Polska", na ce 
zebrani odpowiedzieli okrzykasni na cześć Fram 
cji. 

Negus wyznaczył swych delegatów 
do Ligi Narodów — 

” GENEWA (Pat). — Sekretarz | "generalny Ligi 

Narodów otrzymał dzisiaj notę od Haile Selassie, 

| w której komunikuje. on że delegatami swoimi 

na; nadchodzącą sesję Zgromadzenia wyznaczył 

"następujące osoby: dr. Martina, pogia kaitos 

go: w: Londynie oraz prof. Jeze. ”* : 

Obiegają tu pogłoski, że delegacja abisyńska 

ma złożyć protest przeciwko  nieumieszczeniu 

sprawy konfliktu abisyńsko- włoskiego na po- 

rządku dziennym Rady. 

Włochy nie wyślą idę” a 
delegatów do Genewy = 

| RZYM (Patj. W tutejszych kołach politycz. 
nych twierdzą, iż delegacja włoska nie wyjedzie 
narazie ani ma posiedzenia Rady, ami » SEZ 

madzenia Ligi Narodów. ' п 

Ewentualny późniejszy wyjazd a 

włoskiej zależny jest od stanowiska Zgromadze. 

nia.4 decyzji jego komisji węryfikacyjnej. GQ 

ile komisja ta nie uzna prawomocności mandz, 

tu delegatów abisyńskich, delegacja włoska ha 

iychmiast wyjedzie do Genewy, aby wziąć = 

Gziai w pracach Ligi. 

Titulescu chory 
BUKARESZT, (Pat). Z St, Moritz donoszą, 

że stam zdrowia ministra spraw zagranicznych 

Tituiescu budzi poważne obawy. Musiano ma 

dokonać transfuzji krwi. 

Owens i Dempsey 
stoczą walke... ma mównicy 

Jak donoszą z Nowego Jorku, w najbliż- 

szym czasie stoczona zostanie walka między 
Jesse Ovensem a Jack Dempsey'em. 

Walka toczyć się będzie nie na ringu ani 
na bieżni, tylko na mównicy. Mianowicie słyn 
ay murzyn, czterokrotny zwycięzca olimpijski, 
zosta: zaangażowany przez komitet wyborczy 
republikanów jako mówca objazdowy, który 
ma gitować za kandydaturą Alfreda M. Lando 

ma ma prezydenta, Na tem tournee głównym 
przeciwnikiem Ovensa będzie właśnie Jack Dem 
psey, najsłynniejszy b. mistrz Świata wszyst- 
kich wag. Dempsey bowiem zaangażowany 20 
stał jako mówca objazdowy stronników obecne 
go prezydenta Ameryki Roosevelta. Dzienniki 
amerykańskie już zgóry przewidują jakie emoc 
je wynikną przy spotkaniu tych dwóch mów= 

ców.



Są w polityce wypadki, które mija- 
ją szybko, są takie, które pozostawiają 
ślad trwały. Do tej drugiej kategorji na 
leży niewątpliwie wizyta >aryska. Prze- 
czytaliśmy głosy prasy polskiej. Obec- 
mie chcemy zaznajomić naszych Czytel 
ników, jak wizytę tę oceniła prasa za- 
graniczna, : 

Więc przedewszystkiem Francja. Ca 
ła prasa francuska jak juź donosiliśmy 
drukowała obszerne artykuły, charakte 
ryzujące osohę Wodzą Naczelnego Po! 
ski i jego rołę w Ojczyźnie. Dla ilustra 
cji wybieramy z całego stosu artykułów 
wycinek z „Temps'', 

Wielka przeszłość wojskowa. gen. Śmigłc- 
go Rydza zjednała mu autorytet, jakim się 
cieszy w oczach wszystkich Polaków, dla-któ 
rych jest om po Marszałku również bohate 
rem narodowym. Był on obok Marszałka Pił 
sudskiego. już przy jego boku jednym z naj 
wybitniejszych przywódców bohaterskiego 
okresu odradzającej się Połski i jednym z 
tych wielkich żołnierzy, którym zaprzyjaź- 
niony kr2j zawdzięcza obecny stan rzeczy. 

Francja zmieniła swój stosunek do 
Polski. Takich głosów, jak obecnie, nie 
słyszeliśmy we Francji oddawna. Spra- 
wiła to nasza samodzielna polityka za 
graniczna, która przestała iść na pasku 
jakiegokołwiek z mocarstw. „Paris Mi- 
di“: 

Polska nie chce żadnej opieki politycznej 
ny. Podobnie, jak i Francja Polska chce 
być silną w przewidywaniu grożących ewen 
tualności Jak nie można sobie wyobrazić 
Francji w polityce jednostronnej — bcz opar 
<a się o: istotne sojiisze, nodobnie trudno 
sobie wyobrazić, by Polska brała udział sa- 
motnie w jakimó konflikcie na wschodzie. 
Wstotme węzły, łączące Pofskę z Francja, są 
te, które dotyczą armij obu krajów, i które 
swoją siłą mogłyby przeszkodzić powsłaniu 
groźnego konfliktu. 

(Polska nie '^ се żadnej opieki politycznej 
.ł okazuje w tym względzie wwr*-tkową wra- 
żłwość. M 

A dalej dziennik przytacza opinję 
gen. Gamelin py powrocie z Warszawy 
o nowej armji: . 

„Uważam się za znawcę w kwestjach woj 
skowych i mogę powiedzieć, iż nigdy nie wi- 
działem armji tak wydoskonalonej i tak 
groźnej, jak armja polska”. KS 
„La Libertė“ pisze: 

Wzajemne wizyty gen. Śmigłego-Rydza i 
gem. Gamelina uzmysławiają sens zasadnicze 
80 elementu polityki europejskiej. Niektórzy 
chcą widzieć. „w, wizycie. gen. Smigtego-Rydza 
odpowiedź na wprowadzenie 2-1ehiiej służby 
wojskowej w Niemczech. Nie jest lo jednak 
słuszne. Wizyta gem. Gamelina miała miejsce 
jeszcze przed ogłoszeniem decyzji niemiec- 
kiej, a odwiedziny gen. Śmigego-Rydza są 
tylko odpowiedzią na wizytę gen. Gamelina 
'* Warszawie. Losy Polski są związane z lo- 

‘, sami Francji jedynie tendencjami obronne 
mi. Przymierze polsko-francuskie jest w każ 
dym razie bardziej naturałne, niż było niem 

'  biedykotwick mrzymierze  fransusko-rosyj- 
kie, ub też był i jest pakt francusko-so- 
wiecki. Pomadto porozumienie polsko-francu 
skie jest znacznie mniej niepokojące dla Nie 
miec, niż pakt francusko-sowiecki. Charakter 

„KURJER* z» dnia 18 września 1936 r. 

ECHA ZAGRANICZNE 
Francja — Angilja — Austrja — Czechosłowacja — Niemcy 

istotnie defensywny nadaje polskiemu poro 
zumieniu nietylko jego formuła, ale też i im 
tencje obu stron, które nie ulegają dła niko 
go żadnej wątpliwości. 

„Temps“ — już po wizyci: — tak 
ocenia jej wyniki: _ 

Można już teraz powiedzieć, że misja, ja 
ką gen. Śmigły-Rydz miał smełnić we Fran 
ch, z całym autorytetem wynikającym z zaj 
mowamego w życiu Polski stanowiska, odpo 
wiedziała wszystkim nadziejom. Najwyższy 
Wódz armji polskiej, wyznaczony przez sa- 
mego Marszałka iPiłsudssiego w przeddzień 
zgonu na „pierwszego obrońcę Ojczyzny”, 
oczywiście uprawniony był do vrzeprowadze 
nia z członkami rządu republiki francuskiej 
wymiany pogiądów, przekraczających ramy 
rozmów militarnych i technicznvch. Rozmo 
wy, jakie gen. Śmigły-Rydz odbył z premie | 
rem Blumem, minis'rem spraw - zagranicz- 
nych Delbosem i z prezydentem. Lebrunem, 
nabierają szczególnego znaczenia w obec- 
nych okolicznościach międzynarodowych, 
Podstawa stosunków francusko-polskich, nig 
dy nie uległa zmianie. Stosunki te cpierają 

* się mocno na traktacie sojuszu, zawartym w 
duchu istotnie defensywmym, którego podpi 
sanie narzuciło same położenie geosraficzne 
obu krajów, położonych w ten sposób, że mo 

głyby udzielać sobie skutecznej pomocy w 
razie niesvrowokowanej agresji bądź (o na 

zachodzie bądź na wschodzie. Układ wajisko 

wy francusko-polski nikomu nie zagraża. Nie 
jest on zwrócony przeciw żadnemu innemu 
państwu i może niepokoić tylko tych, któ- 
rzy zamyślają. korzystając z nowych okolicz 
ności, zamącić pokój w Euronie. Polska pr. 

trzebuje przyjaźni Framcji, a Francja jest 
„ Jaknaibardziej zainteresowana tem, aby Pol 
ska byłą silna. W tym duchu zacieśnienie we   

złów, łączących Francję i Polskę może więc 
najbardziej pozytywnie przyczynić się do za 
awarantowamia ogólnego poko ju. 

„Sądzimy, że nie mylimy się, mówiąc, że 

zarówno ze strony francuskiej, jak ; ze stro 
my polskiej są wszelkie powody do zupełne 
go zadowolenia z rezultatów, osiaeniętych w 

czasie rozmów gen. -Rydza z genera 
łami francuskimi i szefami armji francu- 
skiej, Porozumienie zasadnicze zostało osiąg 

nięte co do wszystkich kwestyj poruszonych 
w czasie rozmów”. 

To, żę prasa francuska tak obszernie 
pisała o wizycie, jest zrozumiałe. Ale 
niemal równie pilnie obserwowała ją 
prasa innych narodów, Lomdyński -„„Ti- |. 
mes“ pisze: 

Nie ulega wątpliwości, że wizyta posiada 
polityczne i militarne znaczenie i może się 
również okazać, że nie jest pozbawiona zma 
czenia ekonomicznego, Ostatnia wizyta gen. 
Gamelina niewątpliwie przyczyniła się do 
usunięcia chłodu, jaki zapanował w stosun- 
kach polsko-francuskich, chociażby przez u- 
sunięcie podejrzeń, iż polsko-niemieckie po 
rozuinienie zawiera coś więcej ponad sąsiedz 
ką dobrą wole, Opinja francuska wykazała 
lepsze zrozumienie specjalnych problemów 

' Polski, sądząc zaś z prasy warszawskiej wza 
jemne zrozumienie trudności Francji ujaw- 
ńione zostało w Polsce. Na tei podstawie 
opinja francuska wyraża nadzieję na jeszcze 
mawet Śoiślejsze porozumienie w wvniku roz 
mów gen. Śuiąłego-R ydóć. Nie ozmacza to 
jednak zawarcia dalszych sztywnych ukła- 
dów, lecz edynie wprowadzenie nowego du 
cha w zastogowaniu układów już istnieją- 
cych. 

PPAR RT TESINIO ADIDAS, 

  
Z krwawych dni 

Hiszpanįi 

Wojska rządowe na mu- 

rach bistorycznego zamku 

w La Cruz ostrzeliwują 

„ pozycie (powstańcze, 

Czeskie „„Narodmi Listy' piszą: 
Polacy przywykli do prowadzenia polity 

ki własnej, polityki własnych interesów. Być 
może, idą w tem za wzorem Anglji Kiedy 
widzieli korzyść w uregulowaniu na wscho- 
dzie swych stosunków z państwem, które u- 
ważają za niebezpieczne dła Polski — z Ro- 
sją Sowiecką, zawarł z nią pakt s nieagre 
sji Kiedy potrzekowali spokoju na zacho- 
dzie, by móc bez przeszkód poświęcić się roz 
budowie armji i mocarstwowej pozycj: pań 
stwa, nie zawahań się zawrze: przyjaciel 
skiej umowy z drugim swym nieprzyjacielem 
— Niemcami. Nic w zupełności nie przeszka 
dzało im to, że o wiele wcześniej zawarli so- 
jusz obronny z Francją. 

Austrjacki „Wiener Zeitung pisze 
mniej więcej to samo: 

Połska zmuszona jest prowadzić politykę 
rozważmą, przedewszystkiem pokojową, okre 
ślając, jako pólską politykę — taką, która 
ma na celu przedewszys'kiem własną nieza 
leżność, oraz utrzymanie dobrych stosunków 
sąsiedzkich z Niemcami, Rosją : Sowiesky, 
oraz widzi ostoję swoją i poxoju w ł+urapie 
— w simej armji. Dla niej żajne ofiary nie 
są „byt duże dla polsk 370 państwa. 
To podkreślenie niezałeżności pol- 

skiej polityki zagranicznej jest wspólne 
prawie całej prasie europejskiej. 

A Niemcy? Tam czuć było pewne po 
denerwowanie (podobnie zresztą, jak w 
Sowietach). Mimo to prasa miemiecka 
stwierdzała mniej więcej to samo, co pi 

, Sano po tamtej stronie Renu. „Deutsche 
Ałigemeine Zeitung" pisze: 

Wizyta gen. Gamelina w Polsce dała po- 
wód prasie światowej do różnych politycz- 
nych przypuszczeń, które raczej zdradzają 
życzenia pewnych kół zagranicznych. a nie 
odpowiadają zamiarom - zainteresowanych 
stron, t. j. Polski ! Fraasji. W rzeczyw-ste4 
ci wizyty polsko-francuskie nie kryją w so- 
bie żadnych zewmętrzmo-politycznyych Kkon- 
cepeyj tylko rzeczowe rozmowy na temat ist 
miejącego między obu krajami przymierza 
wojskowego. Gen. Gamelin przekonał sę za 

„ pewme w Polsze, że kierunek :1a!sk* vj poenty 
ki jest następstwem jei tmudnego położenia 
geograficznego i dlatego Polska nadal także 
chce kroczyć drogą samodzielną i mieć otwar 
te drzwi w każdym kiccamiu i w każdej mo 
żliwości. Kto nie rozumie, że ia prosia for 
muła zawiera w sobie pojęcie ni=podiegłości 
i zewnętrizno-politycznej wolności Polski, ten 
z fałszywej strony oceni tak stosuntj polsko 
francuskie jak i stosunki pmolsko—uiemie” 
kie. 

A „Vólkischer Beobachter dodaje: 
Oczy Polski skierowane sa na trzy pink 

ty: Berlin, Moskwa, Paryż. Rozmowy pary 
skie gen. Śmigłego Rydza będą dalszym cia- 
giem rozmów warszawskich, o których nic 
qokładniejszego nie wiadomo. Zarówno kwe 
stja wyrównania pod wpływem Francji sto 
sunków polsko-czeskich, jak też i ewentualme 
przystąpienie Polski do pałkta wschodniego, 
jest rzeczą drugorzędną, Najważniejszym mo 
mentem jest stwiendzenie, że Polska nie chce 
przyjąć żadnych wiążących zobowiązań па 
wypadek zbrojnego konflik'u między Rzeszą 
a Sowietami, Ponieważ zasada konfliktu zło 
kalizowanego jest dziś nie do pomyślenia, 
najważniejszym celem polityki polskiej jest 
pozostanie nadał w ścisłej neutralności, za 
gwarantowanej dostateczną gotowością bojo- 
WĄ. i 

Wut. 

Batorym do stolic 

Wjeżdżamy ma przedmieścia. Tu się zaczy 

uają cuda. Ładne były. domkt a kwietnikami w 

zieleni. parków Siockholmu .i Osłó, ale to tutaj. 
to jest coś wspaniałego, czego nie ma żadna sto 

lica europejska. Nie wiem ile kilometrów ciąg 

nie się taka droga: po lewej ręce wille z 

majwspanialszemi klombami i krzewami, tarasy, 

posągi wśród zieleni, a po prawej plaża — mo 
rze, błękit wodny obrzeżony płowym piaskiem, 

na którym jeszcze widnieją kolorowe parasole 

/ł trochę odważnych w trykotach. To jest miłe 

miejsce do mieszkania, moż państwo — to jest 

miasto nie byle jakie. I jak tego nikt z Pola 

ków nie oglądał przed wojną! A przecie nordy 

dka kultura jest nam bliższa, niż zachodnia i 

R. południowa, śródziemnomorska. Ze Szwecją łą 
czyła nas dynastja i wojny, widzieliśmy freski 

Ę «z oblężenia Warszawy. Teraz te cudowne wy 
sieczki, tak „starannie: zorganizowane, dają moż 

ność tłumom ludzi, za bardzo niewielkie pienią 
dze, (wszak są wycieczki do Stockholmu za 90 

"A za 4 dni, do Kopenhagi i Hamburga та 7 
dni, (bez 2 godzin), za 170 ał, Kościuszkiem) 
oglądać bliskie nam stare cywilizacje, stwier- 

| dzać łączność, zawdzięczaną małutkiemu skraw 
kowi Bałtyku ; poznawać choć trochę pracę na 

=   
rodów północnych. 

Nasze auto pędzi przez ciągły park; znika 

brzeg morski i roarastają się lasy bukowe, po 

tem pole ze zżętym owsem. Wreszcie oto pierw 

sze cudo. Kronberg. Olbrzymi zamek — pałac 
— forteca oblana wodą, ten cały kompleks bar 

dzo harmonijnie zbudowanych gmachów połą- 

czony zwodzonym mostem z lądem, gdzie roz 

ciągą się park starodrzewin, mą z trzech stron 

fakującć,: pełne morze, szumiące: | stóp wałów 

i fortyfikacyj cbsiawionych działami z XVII 4 

XVIII w. Smukłe renesansowe. wieżyce, strzela 

ją w niebo bogato zdobionemi galerjami i ko 

pułkami. Widok na całą Kopemhagę, która się 

zmalazła teraz za przestrzenią wolną, jest cza 

rujący, całe miasto jakby położene na falach 

białoszare, podnosi się i kołysze niby na chy 

botliwem morzu. Z pewnością to, a nie inne 

miasto, płonące światłem i gędźbą muzyki oglą 

dała tęskma syrenka Amdersena, gdy szukała 

|. ukochanego. królewicza, dla którego poświęciła 

swą syrenowość i cierpiała ból za każdym kro 

ikiem cudnych nóżek, jakie jej lała czarowni 

ca wzamian za smukły rybi ogon. Dlatego te 

raz siedzi taka smu'na, zadumama w miłośnej 

tęsknocie na Hapruen patrząc w dal na mad 

pływające do portu okręty, Za hałaśliwie tam 

dla niej. 

Wewmątra zamku królewskiego znajduje się 

olbrzymie muzeum marynarki handlowej i woj 

skowej Danji, cała historja kolonij duńskich, 

tylekroć większych od tego półwyspu z paru 

wyspami znajduje tu swoją Hustrację w mode 

  

  

ach okrętów, obrazach, portretach słynnych 

zdobywców i admirałów — аЮ gdzież to obej 

rzeč doklakmie)., 

Trzeba pędzić dalej. 

Jedziemy nieprzerwanem miasteczkiem wśród 
zieleni rozmieszczonem, mijamy rezydencję kró 

lewską Fredensbong, banalny pałac o szerokim 

"froncie — królowa nazywa się po duńsku dpou 
ning, a król — kowge — przebywają tu latem. 

Wreszcie wyłania” się wśród drzew, gęstych 
krzewów, znów oblany wodą, znów przewspania 

ły, potężny Frederiksborg Slot (zamek). Cóż to 

jest za cudo! Niech się schowa Wersal, którego 

salony i sypialnie były tyle tysięcy razy, naśla 

dowane w umeblowaniu apartamentów przecięt 

nych burżujów, że znudziły i obrzydły. W tej 

rezydencji królów mórz i dalekich lądów, które 

rzucały ze swych kolonij wory złota, hebany, 

mahonie, marmury; alabastry, w tych salach 

przeznaczonych na uroczystości ikoronacyjne, 

zaślubin i balów, bogactwo, wspamiałość orna 

mentów aż przylładza, Zbiory zaś są pierwszo 

rzędne. $pojrzawszy na bezkreśny rząd salonów 

peinych, zapchanych malowidłami i sprzętami 

cudnej roboty artystycznej, mam ochotę: siąść 

na' jakiś stylowy fotel i wyć, że tylka gódzinę 

czasu mamy. Ale wzbiera we mnie energja i 

mocno postanawiam. „Następna wycieczka do 

Kopenhagi. O bogowie marynarki polskiej, o 

byż złoty polski pozwolił mi na to na rok 
przyszły 

Biegamy więc kłusem po lśniących parkie 
tach, pytając czasami o coś starych woźnych w   

królewskiej liberji, którzy absolutnie nic nie re 

zumieją, anį my ich beillkotu. Doskonale noz- 

mieszczone według epoki, jest to Muzeum hi 

storji Damji, ściśle dommr królewskiego. Nagro 

madzono tu skarby kilku wieków, w dolnych 

salach, najstarszych, freski nowożytne dają epi 

zody z epoki Vikingów, potem coraz dalej roz 

wija się połęga i bogactwo dynastji. Artyści ma 

а dziesiątki portretów. Epoka króla Chryst 
jana IV-w końcu.XVI./w.-i jego córki dają roz 
kwit sztuce, portretów ich bez liku obrazy mor 

skich bitew, zdobyczy, uroczystości marodo 

wych eudłne gobelimy i amazze, pokrywają ścia 

ny, a w koła mozstawione meble w kolejności 

epok. Z całego światą zwoziń ozdoby rezydem 

cji królewskiej, włoskie, renesansowe szafki, 

marmurowe stoliki, figury bronzowe i marmu 
rowe. Dla miłośnika historji jest to prawdziwa 
rozkosz iść tak wiek za wiekiem i porówny 
wać styl i smak kolejnych epok. Trudno, na 
wet pobieżnie, opisać co się widziało w tak 
królkim czasie w każdym razie, zdaje mi się, 
żę. niema w Europie muzeum historycznego talk 
hogate urządzonego i z taką „tustracja“ dzie 
jów. Tu obrazy i portrety są doprowadzone do 
Ostatnich czasów. Cóż? wojny nie mieli, o re 
wolucji też nie słychać, błogosławione małe kra 
je o jednolitej ludności, nie znają kiwestji naro 
dowościowych ani wątpliwych granie, ani kom 
plikacyj dyplomatycznych... Przechodzimy da 
ogromnej kaplicy pałacowej, otoczonej galerja 
mi, służyła do koronacji, odnowiona w poło 

„wie zeszłego wieku łśni cała złota, przeładową



Na dworze holenderskim | wogėle w.-cateį 
riołandji panuje wielki jubel, Następczyni fro 
nu księżniczka Juljanna zaręczyła się z księ- 
tiem Bernardem zur Lippe: Biesterfeldem. Pa 
nująca już od łat 120 w Niderlandach linja 
Nassau nie zejdzie już bezpotomnie z tego 
świata. 

KRÓLOWA WILHELMINA. 

W jednym ze starych roczników pewnego 
zasłużonego iygodnika polskiego natknąłem się 
na dwie pożółkie podobizny, eJdna z nich prze 
ūstawlala małego chłopca, druga — niewiele 
większą dziewczynkę. Chłopcem hył późniejszy 
król serbski Aleksanyter Obrenewicz, zaś dziew 
czynką w białej, kusej suklence — późniejsza 
krółowa holenderska Wilhelmina, Króla Alek 
samdra wraz z jego małżonką królową Dragą 

zarąbali przed fkzydziesiu zgórą laty zrewolto 
wani oficerowie w Belgradzie, Królowa Wiihel 
mina z małej dziewczynki w białej sukience 

przekształciła się w dostojną, stwą matro 
nę, która sprawuje mądre rządy nad narodem 

Holendrów i której eórka, dorodna, „wyrośnię 
ta“, postawna księżniczka Juljanna ma rychło 
zapalić pochodnię hymenu czyli poprostu wyjść 
zamąż. Z €zasem, po Śmiesci królowej Wilheł 

mińy Juljanna wstąpi na tron, osierocony w 

swoim czasie kclejne przez trzech Wilhelmów 
śe Nassau, Dodajmy, że Wilhelm HI, dziadek 
guljnnny, zmarł blisko pół wieku temu i że — 
wskutek tego — całe dziesięciolecia upływają 
pracowitym Holendrom pod rzadneim berłem 

%obiecem. 

SZCZĘŚLIWY NARZECZONY. 

O narzeczonym księżniczki Juljanny wiele 
powiedzieć się nie da. Młody 25 letni człowiek 
„łetomek starej arystokratycznej, a może nawet 

uiedyś gdzieś panującej rodziny książąt zur 
Lippe Biesterield nosi duże amerykańskie ro 
zowe okulary i pracuje w wielkim niemieckim 

koncernie chemicznym „I, G. Farben“, To pra 

wie wszytko. Cuyba jeszcze te, że rozmawia 
% narzeczoną po angielsku z akcentem amerykań 
skim i łe poznał ją w słynnem z ostatniej @- 
timpjady zimowej Garmisch Partenkirehen. 

WYLĘGARNIA WŁADCÓW, 

Charakterystyczną jest rzeczą, iż większość 
krajów europejskich, w których był ląb utrzy 
mał się po dziś dzień ustnój monarchiezny с- 

trzymało swych władców z Niemiec. Hohenzol 
tern, Qldenburg, Nassau, Hannower, Wettin, 

Anhalt-Zerbst, Wied Habsburg ——to tylko drob 
ua próbka tej istnej wylęgarni książąt, książą 
tek, krółów, cesarzy. „Ostatecznie nietrudno to 
wytłumaczyć ogromną liczbą przedwojennych 
ksiąstewek, na jakie Niemcy — od 187ł roku 
mominalnie zresztą — były rozbite, Trzysta 
księstw 1 tyleż rodów książęcych lub królew 

skich, którym aimanach gotajski poświęcił gros 
wwych stronie. Wojna światowa zwolniła mu! 

ium tych wszystkich wysoko urodzonych „na 

zieloną trawkę i w znacznej mierze zapędziła 
sio pracy zarobkowej. Gdy jednak w jakim 
koiwiek kraju przejawi się zapotrzebowanie na | 
księcia krwi (w danym wypadku potrzebowała 
go od dobrych paru lat Holandja) natychmiast 

%tandydat z terenu byłego „Świętego cesarstwa 
ezymskiego* wypływa i mełduje się posłusznie. 

KSIĄŻĘ — MAŁŻONEK 

Holandja pragnęła oddawna połączenia 

księżniezki Jułjanny z którymkolwiek z przed 
stawicieli tej „Mierren-Kłasse*, gdyż przecie 
księżniczce już czwarty krzyżyk  niezadługo 
„sfuknie*, Mogła tam sobie księżniczka niewie 
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na rzeźbami, sufit podobny do Św. Piotra na 

Antokolu-co do bogac:wa ornamentów, tylko 

żę to wszystko jest tu polichromowane i głoco 

ne i robi wrażenie przepychu. 

* Bardzo ciekawe są loże królewskie, jakieś 

mroczne pudełka zdobione na każdym calu ma 

polichromowaną rzeźbą w drzewie. 

sułi 

lowidłami, 

idziemy dalej, wtem spostrzegam się, że 

ły w każdej sali są cud [piqikności. Rzeźby, 

grupy amorków i nimf lub bóstw morskich, to 

znów girlandy lub desenic wiszą nad głowami 

przechodzących banwne i złocone. Trzeba więc 

z zadartą głową, 

świecie. A 

całe 

jeszcze przejść całą amfiladę 

, oglądając majpickniejsze 

oto sala pięknych królowych: 

Viotorja 

sufity w 

Eugenja cesarzo 

Elžbieta au 

wcho 

wa Francuzów, angielska, 

strjucka i inme, portrety królów i cesarzy, 

dzimy do olbrzymiej sali rycerskiej lśniącej zło 

tem, 

tonami, imanmur i ozdoby z drzewa, małowidła 

e stropie pnzeładowanym ciężkiemi kase 

i rzeźby zajmują każdy cał ścian i sufitu, 

nomne żyrandole z setkami świec wiszą i lśmią 

na ścianach gobeliny. 

i bardzo 

spokrew 

Aleksander 

krysatalem wisiórów, 

obrazy bitew morskich 

rodzin królewskich, 

Jest i 

Dagmare i z 

ostatnim. 

Bezcerme 

banaine, portrety 

nionych z dworem duńskim. 

H-gi z żemą ., Lanske prinseser' 

następcą tronu Mikołajem... 

Z żalem opuszczamy te wspaniałe zbiory, 

wśród ikiórych chciałoby się siedzieć długie go 

og 

A 

Holenderskie zaręcz 

  
! skłej stwierdził, 
| dostał straszliwych torsyj 

: weterynarka, dr. 

KLYTIA 

| 

  dzimy: przyznaję że nie znam wcale historji dy 

mastji panującej i wogóle dziejów Danji szcze 

gółowo Jedynym słynnym na cały świał Duń | 

„KUBJER* v dnia 18 wrześniu 1936 r. | 
  

ny 

    

Na zdjęciu narzeczeńska para opuszcza pałac krółewski w Hadze 

le z tego robić, mogła jeździć beztrosko rowe 

tem czy- Ślizgać się: na łyżwach po holender 
skich kanałach, ałe przecież racja stanu też 
ma swą rację. Z każdym rokiem zachmurzały 
soraz bardziej ezoła odpowiedzialnych za losy 
tronu dostojników dworskich, Jakże to? Więe 
na Jujannie, jak na Elżbiecie angielskiej miał 
by się urwać ród królewski? Czyż Holandja 
mogła na to pozwolić? Nie. Pragnienie ster 
dworskich, pragnienie eałej stumiijonowej. (li- 
eząc kolonie) rzeszy poddanych Wilhelminy 
wylewały się corocznie w formie naprzeróżniej 
szych domysłów, płotek i komeraży na temat 
osoby przyszłego księcia-małżonka, Co roku 
zeeęczano (w plotce) Juljannę z coraz to inną 
«sobą. Nareszcię Juljanna zaręczyła się napraw 
dę i oficjałnie. Narodowi sparł kamień z serca. 
Rozjaśniły się ezoła dworsk/ch toto jai, Ha 
bemus prineipem! 

Książę-Małżonek, Funkcje niezawsze przy- 
jemne, a honory uiewielkie. Książę-małżonek 
stoi zawsze w cieniu swej małżonki-królowej. 
Ona rządzi, ona reprezentuje, a on tylko., dba   

© utrzymanie rodu, Na osłodę ma wygodne życie 
uo i ezęsto prawdziwą miłość żony, Jakże się 
kochali np królowa angielska Wiktorja i jej 
książę-małżonek Albert! Sądzić trzeba, że i w 

danym, holenderskim wypadku miłość sympaty 
cznej Juljanuny zastąpi całkowicie księciu zur 

k . Zresztą może przyszł ‹ 
W: == PY н8 | wie przyszedł małarz. Zrozumiałem, skąd bierze 

Lippe 
ienderski książę-małżonek nie, ma monarszych 
aspiracyj? 

PODRÓŻ POŚLUBNA, 

Ślub ma się odbyć w grudniu, zaś w stycz 
niu, kiedy w Hołandji padać będzie śnieg 7 
deszczem, państwo młodzi popłyną królewskim | 

ią i Ga | tem dać szlaczek i dodać sinki. jachtem do Indyj Holenderskich, gdzie świect 
wieczne słońce i gdzie tak miło z leżaka okrę 
towego spoglądać na szmaragdową wyspę Cele 
bes lub Bałi, W: dżungłł začwierkają egzotyecg 
ue płaszki, w. nocy zabłyśnie: na horyzonele 

| wspaniały Krzyż Południa, a na pokładzie jach 
tu snuć się będzie miłosna iyylla dwojga mło 
dych ludzi: krółewny Juljanny i księcia Ber 
narda zur Lippe Biesterield. | NEW. 

Koci cmentarz w mieszkaniu 
Przed sądem grodzkim w Warszawie zna- | 

łązła się niezwykła sprawa © eksmisję, Właści- 
elel domu przy ul. Żelaznej 64, wystąpił o 
wyeksmitowanie lokatorki, Maril Głogowskiej, 
przyczem motywem do żądania eksmisji było 
to, że Głogoswska mordowala w swojem miesz- 

kaniu koty i powodowało to straszliwy zaduch. 
Świadkowie na rozprawie zeznawali, że Głogow 
ska przybijała koty gwoździami do deski, a na 
stępnie truła je ehloroformem, Policjant Ma- 
miński, który przybył na rewizję do Głogow- 

że po wejściu do mieszkania 
i omal nie zemdlał. 

W charakterze świadka obrony zeznawała 
Neufełldówna. Zeznała ona, 

że Głogowska była dawniej nauczycielką przy- 
rody w szkołach. Wskutek wypadku tramwajo- 
wego uległa ona eałkowitemu zanikowi pamię- 
ei, przyczem ogarnął ją uraz psychiczny, aby 
zapohiee męczarniom chorych kotów. - Wyrok 

sądu ogłoszony będzie za kilka dni, 

czykiem z rodu królewskiego jest Hamlet kró 

lewicz z zamku Ellinoor, który dziś mię cieka 

wego nie przedstawia, aie historję jego żałośne 

go losu odegrywają.współcześni artyści na dzie 

dzińcach zamikowych Frederissborgu czy Kron 

borgu i to jest wspaniałe widowisko, 

oglądamych fotografij, Wracamy do 

Wipadamy jeszcze na pół godziny, (sklepy za 

myikają bw już o 6 13.) do Grand Magarin du 

Nord, bo jakże nie kupić sobie „duńskich* rę 

kawiczek, Pół statku jest w tych salach, peł 
nych luksusowego towaru, Panie jęczą, że nie 

wolno wywozić dużo pieniędzy, zasadniczo 100 

zł. od osoby? Skórzane wyroby są bandzo ład 

me, ale nie uważałam by coś było taniej niż 
u nas, raczej drożej, bo wszystkie te północne 

sądząc z 

miasta. 

pieniądze „krony“ trochę więcej wynoszą niż A ` 3 ą 

złoty. Sliczne rękawiczki zamszowe, białe 4,90, 

glansowane półdługie w jasnych barwach 6 

koron. Trzeba wracać, powałęsawszy się trochę 

tu i tam, zjadłszy jakieś duńskie ciastko, jazda 

na statek, który dość dalekg stci, Po obiedzie 

dają nam swołjodę do il-ej, więc wszyscy rzu 

cają się taksówki i Tiroli; 

takie wesołe miasteczko jak wszędzie, tylko wy 

jakąż 
pomysłowość rozwinięto by wyzyskać ludzką 

giupotę i chęć hazardu. Spotykamy 

którzy tu zgrywają się od kilku godzin, €oś rzu 

cając lub ciskając, panie niosą śliczne wygrane 

lalki, muzyki jazzów oszałamiają, powódź elekt 

znów w jazda do 

jątkowo rozległe i wspaniałe. O bogowie, 

turystów, 

ryczności migotliwym blaskiem przecina ciem 

ność nocy. Na drzewach wiszą lampki udające 
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Fantastyczne zarzuty 
Sąd grodzki, oddziat XII w Warszawie roz 

patrywał sprawę ireny 4., oskarżonej przez mę | 
ża wraz z Heleną K. o napad uliczny, porwa 
nie J. i zmuszenie go do wystawienia weksli na 
1000 zł., a następnie wykupienie weksli, We- 

| dług skargi, porwanie J. miało nastąpić przy 
ul. Trębackiej w biały dzień, poczem obie ko 
biety taksówką odwiozły oskarżyciela do miesz 
kania i tam przy użyciu przemocy zmuskły do 
podpisania weksłł Nadto miały zabrać J. kape 
lisz i laskę, w. 

Na rozprawie sądowej okazało się, że oskar 
życiel prowadzi burzliwy iryb żyela, nieprawnie 
nosi mundur kapitana, ma na sumieniu biga 

mję, żeniąc się czterokrotnie w Łodzi, Lublinie ' 

  

Warszawie i Grudziądzu; podobiznę jego opu 
kowano w prasie dia ostrzeżenia przed OSzus 
tem matrymonjałnym Na zdjęciu tem, był przed 
stawiony z orderem Polonia. Restituta, który 
nosił hezprawnie. 

"Sad bez: przestachania świadków obrony, o 
bie kobiety uniewinnił, 

      

     

  

DZT     

  

sę 

pomarańcze, baloniki w powietrzu, moc pomys 

łów, tysiące ludzi jpcha się, wrzeszazy nv kolej 

kach górskich i górach rosyjskich, nas zepchnę 

li do jakichś balij i wiedli ciemnym kanałem 
widokami miby podmorskiemi. 

Wyłam cały czas ze strachu i upokorzenia, że 

robię coś tak głupiego, ałe dr. R. wtóry ze mną 

tej rozkoszy używał, wyśmiewał się z moich o- 

baw. Dobitiśmy wreszcie portu i ruszyli dalej, pi 

jąc mrożone lemionady, koło restauracji, wenec 

kich kanałów z gondolami i tp. Utkwiliśmy przy 

teatrzyku. gdzie wcale ładny „pokazywano ba 

lecik. Cóż kiedy fugit irreparabile tempus, ze 
garki nawolują do powrotu. Jeszcze dość długo 

siedzimy dub chodzimy po pokładach, noc ciep 

ła, mży łekki deszczyk i oświetlona Kopenhaga 

migoce tysiącami świateł, 

Więc już kończy-.. Szkoda. Nazajutrz 
szaro i dżdżysto, w. salonie gdzie 2 dni temu 

tańczono, odprawia się Msza Św. dziękczynna, 

dojeżdżamy do białej Gdyni o południu. Skła 

dam wizytę kap, Borkowskiemu, który otudarza 

mię medalem diatorego, pocztówkami dla czytel 

ników „Kurjera', opowiada podróżach, któ- 

rych tyle odbył. w saioniku pełnym kwiatów 

przy owocach i koniaku, We wtorek już jadą 

do Ameryki, Już ostatnie godziny na Batorym. 

Jakoś wszystkim smętnie z powrotnej podróży, 

gdzie człek się czuł oderwany od swej eodzien 

się 

nej rzeczywistości, wrócić trzeba do różnych 

jaram. Zostają miłe, ach jakże miłe wspom 

nienia HEL. ROMER. 

Komiec. . 

  

. 

  
  

REMONT 
— Popatrz. 
Żona pokazała mi palcem jakąś nieokreśle 

ną bliżej a ściany pomiędzy oknem, 

sufitem a pod 

. — A tak, Na, pajęczyna. Powiedz Filo 

menie, żeby ją zlikwidowała. > 

(Filomena pełni w naszym domu śnakcję 

„pracownicy domowej”. Jest oczywiście ubez : 

pieczona), 

Okazuje się jednak, iż żonie nie chodziło 

o pajęczynę. (Pająk. ieczorem. przynosi szczę 

ście). 

— Czyż nie widzisz, jaka brudna ściama? 

—= Więc niech ją. Filomena wymyje. 

— Oszalałeś? Ściany się nie myje. 
— To. może zegkrotać? aa 

— ldjotyczne pomysły. Jacy wy mężczyźni 

jesteście niepraktyczni i nieinteligentni. (Żebym 

to tak o niej powiedział, miałbym się spyszna. 

Ale ja te trawię). 

— Ach, węc pewnie każesz mi  zmiendė 

mieszkanie — westchnątem, ° 
— Bože, Bože, co za mąž. Nic mie rozumie. 

„ Gzyż to tak trudno. pojąć, że musimy zrobić 

remont. 

— Dobrze, duszko — zgodziiem się Roenie. 

Nikt jeszcze bardziej letkomyślnie nie wy 

dał na siebie wyroku Śmierci. 
  

Następnego dmia po tej złowieszczej rozma 

początek swada Hitlera, gdy ten pokojowy A- 

pelle< zaczął nam małowniczo rozwijać plany 

odświeżenia zbrukanych ścian. Dowiedziałens 

się, że najpierw trzeba będzie je wytarkować, 

po'ten: zagruntować, potem wypokostowas, po 

Za jednym za 
chodem zaproponawał żonie . przematowanie 

przedpokoju, okienic i drzwi frontowych. Żona 

| przyjęła tem projekt žyczkiwie, z tą poprawką, 

że wobec tego stołarz poprawi drzwi, które 
trzeba „zaszpachlować” i coś tam z zawiasa - 

mi... Malarz więc przyprowadził znajomego sto 

larza, który obejrzawszy mimochodem nasze 

mebic orzekł, iż moję biurko stanowczo. wyma 

ga remontu, na dowód azego tak starannie ma 

mipuljował szufladami, że je połamał. (Widzb 

pan, jaku tandeta — my to nazywamy ,„popław 

ska robota”). Przy wyneszeniu biurka (to byłe. 

dwa tygodnie temu, felje'on ten piszę na koszw. 

z bielizną) jakoś się rozbiły dwie szyby (winne 

biurko). oczywiście „na szczęście" stolamz zna 

lazł znajomego szklavza, który się bardzo nam 

przydał, bo żona zaangażowała go dodatkowe 

do zrobienią dwóch lufcików. Właśnie podczas 

benefisu szklarza nasz nieoceniony malarz zwró 

cił uwagę na uiczbyt sprawne funkcjonowanie 

pieców. Był na tyle domyślny, że zduna przy 

„słał. nawet nie porozumiewa jąc się 1 moją žo 

ną. Zdum jednak był przyjęty bardzo uprzejmie, A 

mimo, że w trakcie nwjnowania, pardon, pa 

prawiania pieca zgubił jakąś anetalową jego 

klamkę. Od czegoż jest jednak ślusarz. znajo 

my zduna. Przybył nazajutrz i został wykorzy 

stany do dodatkowych inwestycyj, bo zaszła 
potrzeba zmiany zamików w wyreperowanych 

, przez stolarza drzwiach... 

Od tygodnia mieszkamy w jednym pokoju 

ną stosach poznoszenych zewsząd -nzeczy. i meb. 

li (całe szczęście, że (biurko jeszcze u stolarza, 

bobyśmy wogóle poruszać się nie mogli). Dziś 

na mnie przypada kolejka nocnego dyżuru. mu 

simy się strzec złodziei, bo ślusarz. ząbrał stary 

zamek, a nowy ma być za dwa dni. Obiady je 

my w mieście, bo zdum mie może skończyć re 

peracji płyty, ponieważ Ściany 'w kuchni nie 

wyschły, a nie schną dłatego, że się w płycie 

nie pali. Trochę wieje (z niedokończonych luf 

cików, ale fluksja moja już jakby przechodzi. 

" Dziś mieliśmy gości: małarz przyprowadził swio- 

ich awóch synów i mięcia, by im pokaząć swa 
: je arcydzieło: szlaczdk rw postaci girlandy róż. 

Tem szlaczek — to jego prywatna inicjatywa 

chciał nam zrobić miespodziankę. 

Jutro przychódzi elektromonter. 

Sprzedałem Pożyczkę Inwestycyjną, wybra- 
łem awansem 'pobory do dnia 30 listopada, 

Drzwi fren'owe tak się zwęziły, że chyba 
biurko nie przejdzie. Niech tam, wszystko jedna 
będę musiał je sprzedać, ty zapłacić stolarze- 
wi zd jego reperację. ВЕО 

—(::)— 

Pasażerowie odbili 
podróżulacdna „na aapę* 

Po zatrzymaniu się pociągu osobowego, idą- 
tego z Warszawy do Okęcia na dworeu Zachod 

nim, konduktor zatrzymał jednego z pasażerów, 
który jeehał bez biletu. Wówezas pasażerowie 
„odbili“ zatreymanego. Skorzystał z tego za- 
trzymany i zbiegł, wskakując do drugiego ро- 
ciągu, idącego w stronę Warszawy. : 

W ezasie zajścia pobito lekko dyżurnego ru- 
chu, Kiemensa Rychtera oraz dwu jeszcze pra- 
cowników PKP, 

ч



„KURJER* z dnia 18 września 1936 r. 

Nowe projekty dekretów 
Specjalne'hufce. Pogłębienieżakcji oddłużeniowej. 40 tys./ha na parcelację 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 17 września rb. 

odbyło się pod przewodnictwem pana premjera 

gen. Sławoj-Składkowskiegą posiedzenie Rady 

Ministrów. 

Rada Ministrów przyjęła projekt dekretu Pre 

zydenta Rzplitej o służbie pracy młodzieży, Pre 

jekt tego dekrelu przewiduje stworzenie spe- 

cjalnych hufców pracy dla modzieży 

szystkiem bezrobolnej. Hufce te podlegać będą 

huf 

zasadach zaciągn ochotniczego 

przedew 

ministrowi spraw wojskowych. Służba w 

cach 

polegać 

pracy na 

będzie na pracy fizycznej dla potrzeb 

obrony pańsiwa lub jego interesów gospodar- 

czych. Junackie hufce pracy będą miały na celu 

zapewnienie młodzieży, obok pełnienia służby 

pracy, także przysposobienie do służby wojsko 

wej łub do wojsk. służby pomocniczej, a nadto 

nabycia kwalifikacyj zawodowych, wychowanie 

obywalelskie i oświatę ogólną. 

Następnie Rada Ministrów przyjęła DWA 

PROJEKTY DEKRETÓW, DOTYCZĄCYCH 

SPŁATy DŁUGÓW ROLNICZYCH, a mianowi- 

cie: projekt noweli do rozporządzenia Prezyden 

ta Rzplitej o ulgach w spacie długów posiada- 

czy gospodarstw wiejskich oraz  roiniczych 

przedsiębiorstw i instytucyj w bankach państ- 

  

  

wowych oraz projekt noweli do ustawy o utwo | 

rzeniu państwowego baniku rolnego. 

tych projektów sbwarza podstawy 

pogłębienia 

Pierwszy z 

prawne dla 

dotychczasowej akcji oddfużenio- 

wej prowadzonej pnzez państwowy bank rolny, 

w szczególności w zakresie kredytów 

cyjnych, projekt 

stwowym 

meljora- 

zaś noweli do ustawy o pań 

banku rolnym przystosowuje 

sy usławy do nawych warunków, wynikających 

z omawianych wyżej zmian w akcji oddbnże- 

niowej. 

Skolei uchwalono projekt dekrelu O ODSTĄ. 

PIENIU NIĘKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI PAŃ | 
STWOWYCH. Ddkret wykazy w | 
poszczególnych miejscowościach terenów państ | 

ten 

į 
I 

221 
przepi | 

| 
i 
1 

| 

| 
zawiera | 

| 
| 

wowych, które będą „mogły być sprzedawane | 

gminom w celu udostępnienia osobom praw- | 

nym ji fizycznym na akcję budowlano-mieszką | 

niową. Pozatem dekret zawiera wykaz terenów 

państwowych, które będą mogły być przekazane 

gminom bezpłaimie na cgólne potrzeby tych 

gmin. 

Wreszcie Rada Ministrów przyjęła projekt 

dekretu o ustaleniu NADZWYCZAJNEGO WY- 

KAZU  IMIENNEGO. NIERUCHOMOŚCI, POD- 

LEGAJĄCYCH  WYKUPOWI PRZYMUSOWE- 

MU, który upoważnia Radę Ministrów do ogto 

szenie dodatkowego wykazu imiennego W WY- 

$OKOŚĆI 40 TYS. HA. 
Wobec 

nych, 

szeregu lat gospodarćzo niepomyśl- 

w ioku których rząd zimuszony był nie 

wykorzystywać uprawnień ustawowych i pom 

niejszać corocznie plany pareclacyjne, ogłasza 

ny obeenie dodatkowy wykaz stanie się ezęścio 

wo rekcmpensałą redukowanych w latach ubieg 

iych rozmiarów parcelacji, 

Kilkunastu wyższych wojskowych rumuńskich 
z hołdem prochom Marszałka 

BUKARESZT, (Pat). Związek hb. 

do Pol 

ski delegację, złożoną z 10 generałów oraz kił | 

oficerów, | 

iktórzy brali udział w wojnie o zjednoczenie na | 

„rodu rumuńskiego, postanowił wysłać 

kunastu pułkowników, celem złożenia hołdu 

Marszałka Piłsudskiego, Wyjazd do 

Polski miałby nastąpić pod koriec przyszłego 

procom 

miesiąca.   

Regent Hórthy 
udaje się do Włoch 
PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Budapesziu, 

że regent Węgier admirał Horthy ma zamiar, 

przypuszczalnie: jeszcze we wrześniu udać się do 

Włoch. Węgierskie koła oficjalne 

tej sprawie całkawite milczenie. 

zachowują w 

Jak słychać podróż regenta nie ma posiadać 

charakteru ofiejalnego, Po spotkaniu regenta 

Horthy'ego z kanclerzem Hitlerem wizyta wę- 

gierska we Włoszech świadczyłaby, że Węgry 

pragną zachować całkowitą równowagę w przy 

jaznych stosunkach z Niemcami i Włochami. 

woki" 

Kongres mniejszościowy 
obraduje 

GENEWIA (Pat), Wczoraj otwarty tu został 
dwunasty kongres europejskich mhiejszości na 

rodowych w obecności około 40 delegatów róż 

nych grup narodowościowych oraz obserwatorów 

z ramienia Ligi Narodów, Unji Międzyparlamen 

tarnej i stowarzyszeń Przyjaciół Ligi. Obradom 
przewodniczył Wilfan, b. poseł słoweński do 

parlamentu włoskiego. Kongres uczcił pamięć se 

kretarza ganeralnego. Ewalda Ammende, inicja 
tora kongresów mniejszości, W dniu wczoraj- 

szym  wysłuchano referatów przedstawiciela 
mniejszości niemieckiej Danji Schmidt-Wodera 

oraz przedstawiciela mniejszości węgerskej w 
Jugosławji Deaka na temat „Prawa . życiowe 
grup narodowych w państwach europejskich. 

AKCJA I REAKCJA 
(Od własuego korespomdenia) 

Londyn, we wrześniu. 

Gdy w marcu Rada Ligi zaprosiła 

Niemcy do wzięcia udziału w dyskusji 
nad sprawą zajęcia Nadrenji. Hitler te 
legraficznie odpowiedział, że  przyśle 
swego przedstawiciela tylko wówczas o 
ile sprawa kollonij będzie dyskutowana 

„Alsbaild“. 
Tłumacz Ligi, który doskonale zna 

i niemiecki i angiełski przetłumaczył 
słowo .„Alsbald'* tak, jak ono jest wszę 
dziec i zawsze zrozumiane jak, „nałych 
miast. 

W pałacu Św. Jakóba zakotłowało 

się, nikt się nie spodziewał takiej odpo 

wiedzi. 
Ambasada niemiecka oficjalnie wów 

czas oświadczyła, że tym razem Fiihrer 
pod wyraz „Alsbald“ rozumiał i „in- 
due course“ czyli „w odpowiednim cza 

е 
Wszyscy odetchnęli z ulgą: warunek 

ten był do przyjęcia, obrady mogły 
pójść dalej naprzód, aż do dalszego ich 

odroczenia, 
Biedny tłumacz, który nie 

przewidujący by wiedzieć to, 

był tak 

co Hitler 
myślał, gdy pisał „Ałsbald*, mocno 
wówczas oberwał... 

A jednak okazało się, że tłumacz 
miał rację, Hitler chce nietylko dysku 
sji nad sprawą kolonij, ałe natychmias- 
towego powrotu ich do Niemiec. 

Zasadniczo Hitler nie powiedział w 
swych przemówieniach morymberskich 
nie nowego. Ofiejalne czynniki niemiec 
kie i prasa, nieraz już tę sprawą poru 
szały. Tym razem jednak poraz pierw 
szy sam Hitler postawił tę sprawę jako 
pierwszy punkt swego programu 

Jest rzeczą zupełnie jasną, że Hitler 
mówiąc o kolonjach i surowcach miał 
na myśli w pierwszym rzędzie Anglję. 
Anglja jest tym krajem. który posiada 
najwięcej surowców i najwięcej posiad 
łości kólonjalnych. 

Według oficjalnych danych rocznika 
statystycznego Ligi Narodów w 19384 r 
udział Anglji w produkcji światowej wy 
nosił: ruda ołowiana 437/0, rudy manga 
nu 28.6%/0, niklu 85.7%, cyny 42.59/0, 
cynku 31.8%/0, miedzi 28.5%/0 a z. meta 
li szlachetnych Anglja: produkowała — 
59.4%/0 platyny, 23.7%/0 srebra, 71.19/0 zło 
ta. 

Inne surowce: 59.3%/%0 kauczuku, 18%/0 
nici bawełnianych, 50,1%/0 wełny, 98,8%/0 

juty 
Te cyfry wyraźnie iłustrują, jak im 

perjum brytyjskie jest bogate w różne 

go rodzaju podstawowe surowce. Z te 

g bynajmniej jednak nie wynika, że 
Anglicy zechcą dobrowolnie oddać coś 
kolwiek ze swych posiadłości i bogactw 
naturalnych. Każde wystąpienie Nie- 
miec, które się domaga udziału tych su 

"skich, o zaburzeniach w 

  

rowców nasuwa jednak Anglikom różne 
refleksje. 

Prasa amgielska obserwowała pilnie 
przebieg kongresu w Norymberdze. Za 
pomniano na chwilę o walkach hiszpań 

Palestynie, o 
kongresie trades unionów, o zabiegach 
komunistów i liberałów w kierunku ut 
'worzenią frontu ludowego z labour par 
ty, — aktuałnością dnia slały: się kolo 
nje. 

Według doniesień „The Evening 
Standard", minister Eden w swej „kwa   rantannie', kłórą obecnie odbywa spo 
wodu choroby, słudjuje sprawę kalonij 
i suroweów. Na najbliżźszem posiedze- 
niu komitetu rządowego Ма spraw za 
granicznych i potem na posiedzeniu gz 
binelu, sprawa ta będzie dokładnie dys 
kutowana. 

Na kongresie partji konserwatystów, 
który się rozpoczyna 2-go października 

partja będzie się domagała od przedsta 
wiciela rządu zapewnienia, że deklarac 
ja byłego ministra spraw zagranicznych 
sir John Simon'a z 1935 r., głosząca że 
spruwa eesji jakiegokolwiek teryterjam 
mandatowego jesi rzeczą  wykluczeną, 
pozostaje nadal m*qReom punkiem 
w polityce rządu. . : ; 

Rząd prawdopodobnie takie zapew- 
nienie da, jednocześnie jednak będą pro 
wadzone pertraktacje z Hitlerem, co do | 
ceny chwilowego odłożenia sprawy kolo | 
nij na później... | 

  

Faktem jest, że Anglja narazie nie 

chce wojny, a według ogólnego zdania 
jest jeszcze do lej wojny przygotowana 

co zaś najważniejsze nie zdecydowaia 
się jeszcze z kim ma się zaprzyjaźnić. 

Wybór jest niewąlpliwie trudny, ale de 
cyzja musi być podjęła w najbliższej 
przyszłości. 

Emisarjusze wojskowi ivcywilni wszę 
„dzie badają grunt., 

Po raz pierwszy sztab generalny an- 
gielski był obecny na manewrach wojsk 
sowieckich na sowieckiej granicy Za- 
chodniej. Generałowie angielscy zachwy 
cali się sprawnością wojska sowieckie- 
go, zręcznością łotników, których 1500 
zeskoczyła w pełnym rynsztunku na spa 
dgochronach z samolotów i i „zajęło dwo 
rzec w Mińsku. Na bankiecie pożegnał 
nym generałowie sowieccy wznieśli to | 
ast na cześć króla ans gielskiego, a gene 
rałowie angielscy pili zdrowie Stalina. 

Jednocześnie Wimston Churchill 
„przyglądał * się manewrom wojsk fran 
euskich wzdłuż gramicy niemieckiej i og 
lądał fortyfikacje Maginota. 

Jednocześnie liberalny Lloyd Georgć 
odbywał  „niepolityczną* podróż po 
Niemczech i „niepolitycznie* rozmawiał 
dwie godziny z Hitlerem i „niepolitycz 
nie* odwiedził nowe niemieckie drogi. 
wybudowane przeważnie dla celów stra 
tegicznych. 

Jednocześnie przedstawiciele angie!- 

Naboźeństwo na statku „Dar Pomorza" 

  
Moment uroczystego nabożeństwa na statku szkolnym „Dar Pomorza" 

jego w 8-mio miesięczną podróż ćwiczebną. 
przed wyruszeniem 

| podkreślenia tego momentu — że 

  

| skiego sztabu generalnego mają wkrót 
| ce wyjechać do Niemiec, by się „przyglą 
dać” mamewrom jesiennym wojsk nie- 
mieckich. 

Sprawozdanie obserwatorów  cyw:l- 
„nych i wojskowych, którzy wiedzą i ro 
zumieją na co patrzą, będzie służyło 
jako podstawowy materjał informacyj- 

ny dla odnośnych czynników rządu 
wych przy ostatecznej decyzji. 

Mimo silnej agitacji koncernów piaso 

wych Lorda Beaverbrooch i Lorda Nor 
tchiiffe, którzy propagują ideę „splen- 
did isołation*. Anglja nie pójdzie w śła 

dy Stanów Zjednoczonych. Potężny róz 
wój lotnietwa i żeglugi morskiej usunął 
granicę wodną oddzielającą wyspy bry 
sda od lądu europejskego. W. Bry 
tanja chcąc mie chcąc musi brać ezyn 

ny udział w polityce europejskiej. 

Gdyby Anglja się nie bała wpływów 
rewolucyjnych bloku francusk — so- 
wieckiego, ani na chwilę nie wahałaby 
się przed przystąpieniem do tego bloku 
i postawiłaby Hitlera i Mussoliniegų wo 
bec potężnego trójprzymierza. 

Hitler „ tem dokładnie wie, i cała 
polityka Hitlera w lansowaniu w swych 
przemówieniach ostrego ataku przeciw 
ko Sowietom, żądając zarazem surow- 
ców i kolonij miała właśnie służyć dla 

nie 
Anglja bardziej zwiąże się z Sowietami, 
„Niemcy na gwałt będą iorsowaly spra 
wę kolonij. 

Stosunki wewnętrzne w Angiji są te 
raz bardziej niż kiedykolwiek dogodne 
dla większego zbliżenia się do Francji i 

Sowietów. 

Na odbywającym się obecnie keugre 
sie Trades unionów okazałg się. że nara 

„žie nie może być mowy o jakicjkoiwiek 
współpracy między komunistami i Ła- 
bour Party. Sekretarz generalny Trades 

unionów si. Valter Citwin zaatakował ko 
mūnistėw niegorzej od dr. Goebbe!s'a. 
Fakt, że opozycja socjalistyczna nie 
chcąc zawrzeć wspólnego frontu z komu 
nistami, usuwa częściowo niebezpieczeń 
stwg wzmożęnia się: wpływów rewolu- 
cyjnych pod wpływem zbliżenia angiel 
sko—francusko — Sowieckiego. 

Rzecznicy silnej współpracy z Fran 
cją dla usunięcia niebezpieczeństwa nie 
mieckiego z Duft Cooperem (obecnym 
kinieteni wojny) i Winston Church'! 
lem (jednym z najbardziej wpływowych 
politków obozu konserwatystów) na cze 
le będą mieli nowy atut w swem ręku 
dla przefrosowania swego programu. 

Nie jest też zupełnie wykluczone, że 
intensywna akcja Hiślera wywoła od 
powiednią reakcję ze strony rządu an- 
gielskiego. 

E. Sosnowicz,
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" Odebranie debitui I 
pismom zagranicznym 
Min, Spraw Wewnętrznych odebrało debit 

następującym drukom zagranicznym, zawiera- 

jącym w treści swej cechy przestępstw, przewi- 

dzianych w kodeksie karnym: 
Czasopismu „Vu, wychodzącemu w języku 

francuskim w Paryžu; „Neue Front—Front No- 

uveau*, wychodzącemu w języku niemieckim 

w Paryžu; „Revolution“, wychodzącemu w ję- 

zyku francuskim w Paryżu; „Rossija”, wyche- 

dzącemu w języku rosyjskim w N. Jorku; „Si+ 

czowyj Kłycz*, wychodzącejmu w języku ukraiń 

skim w Nowym Jorku; „Mon Paris“, „Paris 

Magazin', „Beautć Magazin“, „Paris Plaisir''; 

„Venus Magazine Parisienne“, „Sex Appeal“, 

„Ponliėre A deux', wydawanym w języku fran- 

cuskim w Paryżu oraz broszurce „Zlekka na 

ukos", wydanej w języku polskim w Paryżu i 

książce p. t. „Proletąria Cantare". wydanej w 

języku esperanto w Lipsku. 

Powitanie Kopistów w Glębokiem 
W. dniu 15 bm. społeczeństwo Głębokiege 

powitało u bramy triumtałnej powracający 

z manewrów pułk KOP. Przemówienie 

ne w imieniu miasta wygłosił burmistrz Her- 

man Swirkliss a zgromadzona licznie publicz 

ność i młodzież szkolna wśród entuzjastycznych 

okrzyków zarzuciła maszerujące wojsko kwia 

tami. Powitanie pułku odbyło się przy udziale 

przedstawicieli władz i urzędów oraz pocztów 

sztandarowych miejscowych organizacy J. 

Projekt obniżenia opłat 

za radjo 
Niejednokrotnie pisališmy, že obecne trzy- 

złotowe opłaty radjowe są słanowczo za Wyso 

kie, szczególnie dla posiadączy aparatów 1е- 

tektorowych, rekrutujących się przeważnie ze 

sier niezamożnych. Niewątpliwie wpływa to 

hamująco na rozwój radjofonji na naszych zie- 

miach, zaliczanych do najsłabszych pod wzglę- 

dem siły nabywczej dzielnie kraju. 

Statystyka również wykazuje, że opłaty są 

zaduże. Zalegających z opłatą abonentów ow 

Wiłnie jest miesięcznie prawie stałe ponad 800. 

W bieżącym roku wysłano już do urzędów 

skarbowych 660. nakazów przymusowego ścią 

gnięcia należności za abonament radjowy 

ściągnięcia przy pomocy sekwesiratora, licyta 

słowem dodatkowych kosztów. 

Z tego też względu należy z 

powitać inicjatywę Polskiego Radja, które za 

cvį 
uznaniem 

mierza jak nas informują, ustalić niższą opła 

tę dla korzystających z aparałów detektoro 

wych. Oby to jaknajprędzej nastąpiło. 

Wiadomości radjowe 
KONCERTY SOLISTÓW 

na fali radjowej 

W piątek 18 września nadaję Polskie Ha 

djo kilka koncertow solistow, & których każdy 

zuinieresuje radjostuchaczy, I tak o godz, 19.10 

znana rądjosłuchaczom dobrzę śpiewaczka, Ja 

dwiga Hepnert śpiewać będzie ciekawe ludowe 

pieśni tóżnych narodowości w układzie Ravela 

współczesnego kompozytora francuskiego o 

godz. 20.00 wystąpi przed mikrofonein niemiec 

ka pianistka, Gizela inz, posiadająca zagranicą 

duży rozgłos, dotychczas nieznana bliżej pol 

skim radjosłuchaczom. O godz. 21.00 w ramach 

koncertu Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra 

dja pod dyr.. M. Mierzejewskiego znany skrzy 

pek polski Wacław Niemczyk wykoną efektow 

ny koncert Paganini'ego. 

MUZYCZNY ALBUM STARYCH 
WIDOKOWEK 

Koncerty orkiestry radjowej płyną na fa- 
lach eteru daleko w świat; listy i „widokówki 

jakie po koncertach nadchodzą do rozgłośni 

posiadają znaczki pocztowe i pieczątki różnych 

krajów. Album z takiemi „widokówkami* przed 

stawi radjosłuchaczom audycja muzyczna, ba 
dana ze Lwowa 18 września o godz. 22.15. Kaž | 

de miasto, każdy kraj znajdzie swój odpowie 

dnik w muzyce. Konferensjerkę poprowadzi 
Wiktor Burzyński, Wykonąwcami będą огКсе 
stra V. Seredyńskiego i soliści, 

  

Usprawnienie systemu informacji 
ala graczy loseryjnych. 

Przed każdą rozpoczynającą się loterją Ge- 
neralna Dyrekcja Loterji Państwowej otrzymu 
je wielką ilość zapytań o adresy kolektorów, u 

których znajduje się dany numer losu. Dotych 
czas biuro techniczne Dyrekcji wskazywało li 
stownie poszukiwane adresy, Wobec wielkiej 
ilości tego rodzaju korespondencji, wynikała 
niejednokrotnie zwłoka, a ponadto gracz po 
otrzymaniu odpowiedzi z Dyrekcji ponosił kosz 
ia ponownego pisma do kolektora. 

Począwszy od chwili obecnej Dyrekcja kie- 
rować będzie otrzymane zapytania bezpośrednio 

do odpowiednich kolektorów, z poleceniem ob 
służenia zapytującego, co usprawni obsługę i 
zmniejszy koszta graczy. 

Oczywiście, że system ten może być zastoso 
wany jedymie ry wypadku, kiedy zapytanie doty 

czy jednego numern. We własnym więc intere 

sie graczy leży nieobciążanie zapytania zbyłtecz | 

ną ilością numerów, lecz wymienienie tylko nu 

mery, o który istotnie chodzi, 

powital + 

„KURJER“ z dnia 18 września 1936 r. 

W dniu 14 bm. ministerjum komu- 

kacji udzieliło pozwolenia na rozpoczę 
cie budowy kolei wąskotorowej do jez. 
Narocz wędłe warjantu, wysuniętego 
przez dyrektora kolei inż. Głazka, uw- 
zględniającego umiejscowienie stacji 

| nad jeziorem, obok schroniska szkolne 

|. goi Ligi Morskiej. 
W związku z tem skierowano już do 

_Kobylnika drużynę junaków dla wyko 

Onegdaj pod Mołodecznem uległ katastro 

fie samolot wojskowy pilotowany przez porucz 

nika Rudowicza przy udziale obserwatora plut. 

Wismonta, 

Samolot spadł ze znacznej wysokości i z0s 

tał rozbity. Lotnicy szczęśliwym zbiegiem oko 

Mezności oeałeli, Obserwator plutonowy Wis- 

We wsł Manceewicze, gminy. wawiórskiej 
; pow. Hdzkiego w zabudowaniach Teofili Czer-   
| rzucił się na sąsiednie budynki i strawił 18 gos 

podarstw, liczących ogółem ponad 50 budyn- 
ków. W pożarze spłonęły wszystkie tegoroczne 
zbiory i plony oraz narzędzia rolnicze i sprzęty 
domowe Graz kilka sztuk koni t bydła znalazło 

W dniu 14 bm. o godz. 2,50 w Gałciach. 

gm. sołskiej, pow. oszmiańskiego, wybueht po 

żar w zabudowaniach Teofili Kasperowiczowej. 

Spalił się 6 stodół: Teofili Kasperowiczowej, 

Franciszki Kasperowiczowej, Wacława Kaspero 

# 

PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
POLECA 

Brudy w О: шк 
Po ostatnich oględzinach komisji sanitarno- 

budowlanej w Drui, władze administracyjne 
wydały zarządzenie zamknięcia ll sklepów ze 

wzgłędów sanitarno-budowlanych. 

Pożar 
W dniu 15 bm, około godziny 23, wskutek 

wadliwej budowy komina w domu Bęjli Lewi 

tanosa w Drul powstał pożar, SpNiły się: dom 
mieszkalny i chlew, wartości złotych 550, na- 
łeżące do Lewitanosowej, dalej dom mieszkalny 
ehlew, sprzęty domowe i surowe skóry Załmana 
Kwira, wartości zł. 2600 oraz dach domu mie 
szkalnego i pracownia obuwia mieszcząca się 
na strychu łegoż domu, wart. zł, 1150 Jakóba 
Frumana, Pożar ugaszono po 4 godzinach. 

Śmierć przy pracy 
14 bm. Jan Świerkowicz z kol. Karpowicze, 

gminy łuezajskiej, pow. postawskiego rozbiera 
jąc rusutowanie przy kościele w Luezaju, stra 
cił równowagę i upadł z wysokości 20 m po 
noszące Śmierć na miejsen. 

Śmiertelnie pobity na zabawie 
5 bm. polnformowano posterunek polieji w 

Kobylniku pow. postawskiego, że 30 ub. m. 

został pobity w Plecieszach, gm. kobylniekiej, 

na zab Burko z zaścianka Obo 

Hezki. Do dnia 4 bm. Burko leczył się u dr. 

Duhowskiej w Kobylniku, a następnie został 

przewieziony do szpitala Święciańskiego, gdzie 
po I operacji w dniu 6 bm. zmarł. 

Spraweami pobicia hyli Jan i Antoni Sachowie 

oraz Edward Pietkiewicz. Sąd w Miadziole о- 

sudził ieh tymezasowo w. areszcie. 

Za wyrąb lasu 

Starosta dziśnieński na rozprawie karno — 

administracyjnej w dniu 14 bm. skazał za dóko 

nanie nieprawnego wyrębu lasu, uznanego za 

ochronny, Henryka Węcławowicza z folw Tru 

zy, Zumdela Kremera z Dokszyc po zł. 500 

grzywny i Mikołaja Ragiłę z folw. Morgi na zł. 

100 grzywny z zamianą na areszt. 

Nai wny LL 

Rencjan Kocin, powiadomił policję, że w 

pajewa mężczyźni zbierający grzyby zmusili go 

do. wydania 16 zł. Obecnie policja stwierdziła 

że Bencjan Kocin zmyślił rzekome wyłudzenie 

a to w tym celn, aby sekwestrator nie opisał 

go za podatki.   

| niakowej wybuchł pożar, który następnie prize , 

$р!опе!о 

  

dniu 14 bm na drodze z Duniłowicz do Woro. 

Budowa kolejki nad jezioro Narocz 
nania karczowania lasów i robót ziem 
nych kosztem Funduszu Pracy. Na po 

krycie kosztów robocizny przy układa- 

niu toru, darniowaniu, brukowaniu, zbu 

dowaniu 3 mostów, 5 przepustów oraz 

budynku stacyjnego Dyrekcja Kolei o- 
trzymała zł. 20,000 od Ligi Popierania 
Turystyki, nawierzchnię zaś (szyny i 
podkłady) udzieliło ministerjum komu- 
nikacji. M

 
т 

Katastrofa samolotowa 
| mont, który doznał nieco poważniejszych obra- 

żeń został skierowany do szpitala powiatowego 

w Mołodecznie, Porucznik Rudowiez wyjechał 

do Lidy. 

Sjecjalna komisja wojskowa zbada przyczynę 

katastrofy. (e) 

Pozžar wsi 
śmierć w płomieniach... Łuna tego — ро- 
żaru widoczna była nawet w Lidzie, ondało- 

nej © 30 km.W, akcji ratunkowej udział brała 
ludność oraz 4 ochotnicze straże pożarne z Wa 
wiórki, Krasnowców i 2 zmotoryzowane straże 

| z Lidy, 

| 

Straty ogólne sięgają 45 tys. złotych. Wy 

padków z ludźmi nie było. 

6 stodół 
wicza, Michała Kulickiego, Piolra Telegi i Jul 

jana Augustynowicza. Ogólne straty wyncszą 

zł. 6.200. Przypuszczają, że pożar powstał wsku 

tek podpalenia. į 

| zabi 

"HURTOWY SKŁAD PAPIERU i MATERJAŁÓW PISMIENNYCH. 
WILNO, UL. ZAWALNA 15 a     

    

na ROK SZKOLNY 

Zeszyty, Bruljony, Ołówki, Stalówki 
i inne artykuły szkolne. 

Wiasna wytwórnia zeszytów 
i artykułów introligatorskich. 

Vrozyna kolejowa wjechała 
na formankę 

W dniu 11 bm, drezyna motorowa, zdąża 

jąca od Zalesia do Smorgoń najechała na 73 

ua  furmamkę z sianem,  przeježdžającą 
przez tor kolejowy. Właściciel furmanki, Miko 

łaj Pawlukiewicz z Kut, gm. bienickiej, doznał 

lekkiego okrażenia ciała, koń złamał nogę. Wóz 

jest połamamy. 

Znowu Samogón 
W dniu 15 bm, polieja ujawniła potajemną 

gorzelnię w ruchu, prowadzoną przez Szymona 
Murzę, mieszkańca Mojsiez, gminy mołodeczańś 
kiej, Skonfiskowano aparat, 100 litrów zacieru 
i3 litry samogonu. 

W. tymże dniu posterunek mołodeczański 
ujawnił u Bazylego Turowicza, mieszkańca Wy 
trvopowszczyzny gminy mołodeczańskiej, same 
gon, który wieśniak sprzedawał żołnierzom. 

Poiieja ococzyła dzieinicę 
zwierzyniecką czujaiejszą op.eką 
Mieszkańcy Zwierzyńca oddawna narzekają 

na brak dostatecznej ochrony policyjnej w tej 

dzielnicy, Był czas, kiedy na Zwierzyńcu ist- 

niał posterunek policji. Przed kilku laty został 

jednak zlikwidowany i od tego czasu datował 

się stały wziosł zakłóceń spokoju i wyczynów 

mętów ulicznych, 
Stwierdzenie tego stanu rzeczy skłoniło po- 

lieję do otoczenia Zwierzyńca w ciągu ostatnich 

dni speejałną opieką i do zwiększenie noenej 

służby pairołowej, Na Zwierzyniece wysyłani są 

nietylko wywiadowey wydz. śledczego, iecz tak 

że policjanci w przebraniu cywilnem. Że Śro- 

dek ten jest wskazany i na czasie świadczy na- 

stępujący wypadek: 
Wczoraj w nocy wywiadowcy spostrzegł 

wpobliżu ul, Grodzkiej grupkę, złożoną z trzech 

podejrzanych osobników, których usiłowali za- 

trzymać. Lecz. tamci rzucili się do ucieczki w 

rczmaitych kierunkach, by utrudnić pościg, Wy- 

wiadowcy oddali kilka strzałów w kierunku 

uciekających, które chybiły. Ciemności dopo- 

mogły do ucieczki. Nie ulega wątpliwości, że 

byli czionkowie jakiejś bandy złodziejskiej, któ 

ra wybrała się pod osłoną nocy na „robotę*, (c).   

  

  

Nowa organizacja 
 polziy 

Jak już podawaliśmy odbyła się, w Wilnie 
w dn. 11 i 12 bm. pad kierowniciwem dyreklo 
ra inż. Nowiekiego i przy współudziale delega 
tów ministerstwa Poczt i Telegrafów odprawa 

naczelników obwodowych urzędników poczt» 

wo - telekomunikacyjnych oraz rejonowych z 
„okręgu wileńskiego. 

Przedmiotem narad było omówienie wprówa 
dzonych 'w bieżącym roku nowych zasad orga. 
nizacyjnych. Mają one na celu przystosowanie 
płacówek pocztowych do ich roli, wynikających 
z charakteru poczty jako przedsiębiorstwa had 
lowego. ё 

Nowe zasady organizacyjne ustalają podzial 
okręgu na rejony i obwody, pokrywające się z 
granicami administracyjnemi powiatów oraz 
iworzą w ich obrębie nowe jednostki kierowni 
cze, zmierzające do ściślejszego związania poli 
tyki eksploatacyjnej placówek pocztowych z ca 
tokształtem gospodarki społecznej na obejmowa 
nym terenie. 

Na podkreślenie zasługują szczegółowe omó | 
wienie metody przeprowadzanej ostatnio przez 
pocztę z dużem nasileniem akcji usprawnienia 
doręczania korespondencji w zamiejscowych ob 
szarach doręczeń, jak również szerszego udostęp 
niemia sprzedaży znaczków przez powierzenie 
ich w komis nauczyciełstwu, spółdzielniom, skle 
pom. S ' 

Gwiczenia x obrony przeciwlotniczej 
w Postawach 

Zgodnie z rozplakalowaay n w ab. tygodniu 
obwieszczeniem starosty odbyły się w duiu 13 
i 14 bm. w Postawach ćwiczenia z Zikresu ob 
rowy przeciwiolniczej. 

W niedzielę, dnia 13 bm. w godzinach ram 

nych i wieczornych dawano sygnały alarmowe, 
celem sprawdzenia ich słyszalności. W ponie- 
działek wieczorem odbyło się gaszenie świateł. 
Na dany sygnał alarmowy przez wszystkie syre 
ny o godz. 18,30 pogasły światła na ulicach i 
w domach, W lokalach i urzędach, gdzie musia 
ły się odkywać normalne prace, okna były 
szczelnie zasłonięte. Równocześnie na ulicach u 
kazały się pojazdy mechaniczne z przysłonięte- 
mi niebieskim kolorem reflektorami oraz patro 
le policyjne, które sprawdzały wykonanie zarzą 

dzeń. 
Na dworcu, przez który w tym czasie prze 

chodził wagon motorowy do Wilna, służba ko 
iejowa pracowała także przy zgaszonych świat 
łach, wagon zaś przyszedł na stację z przyćmio: 
nenį świałem, przyczem czas przyjšeia i odeiš 
cią pociągu nastąpił ściśle wedle rozkładu. 

, Mieszkańcy Postaw wykazali duże zrozumie 
nie i zdyscyplinowanie, czego dowodem są nie 
liczne upomnienia, jakie stosowały organa poli 
cyjne, 5 

Prace Kolumny Okalistycsnej PK. 
W okresie od 15 czerwca do 15 wrzešnia rb. 

pracowała na terenie powiatu  postawskiego 
Kolumna Okulistyczna Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Do dnia 1 sierpnia Kolumna pracowa 
ła w Miadziole, następnie w Wołkołacie. 

Podczas 3 miesięcznego pobytu wykonano 
425 operacyj i dokonano 254 innych zabiegów. 
W uruchomionym doraźnie szpitalu stale prze 
bywało około 30 osób, Ogółem udzielono prze 
szło 10 tys. porad lekarskich, Wśród chorych, 
którym udzielono pomocy, około 40/0 stano 
wili chorzy na gruźlicę, Na szczególne podkreśle 
nie zasługują dokonane operacje, które spowo 
dowały odzyskanie wzroku u osób, które od 
kilku lat były już niewidomenii. 

Ludność z pobliskich okolic tłumnie korzysta 
ła z udzielanej pomocy, przyjmując ją z obja 
wami szczerej wdzięczności, 

Personel Kolumny z dr. Rosiewiczówną na 
czele pracował z dużem poświęceniem w warun 
kach prymitywnych i trudnych. 

Zbiórka na bezrobotnych w powiecie 
brasławskim 

Z związku z nadchodzącą zimą i potrzebą 
roztoczenia opieki nad rodzinami bezrobotnych 
i biednych, komitet Funduszu Pracy pow. bra 
sławskiego rozpoczął akcję zbiórkową na ten 
ceł wśród szerokich warstw społeczeństwa te 
go powiatu. Zbiórka przeprowadzona będzie w 
naturze i gotówce. 

Książki nadesłane do Redakcji 
1) „Rocznik łąkowy i torfowy”. 
Wyd. Zakł. Dośw. Uprawy Torfowisk pod 

Sarnami, Wołyńskiej Izby Rolniczej. 
2) „Dawna Polskaw opisach podrėžnikįw“ 

— M. Smolarska. 
3) „Dookola šwiata na „Darze Pomorza“ —— 

Tadeusz Meissner. 
4) „Nadmorskie pędziwiatry w porcie Gdyń- 

skim* — Teodora Zofja Sychowska. 
5) „Lwą przez trzęsawiska poleskie* — Bo- 

gumiH Krygowski. 
Wyd.: Książnica — Aatlas, Lwów. 

EDEL TESTAI SIS 

Dr. I. Jabrow 
(Choroby wewnętrzne i dzieci). 

POWRÓCIŁ, 
Przyjmuje 9—11 i 4—7. 

Dr. T. Jabrowa 
(Choroby kobiece), 
POWROCILA, 

Przyjmuje 10-—11 i 5—7. 
Wileńska Nr. 92, 
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25 CHORYCH Z PRZEZIĘBIENIA. 

Na wysokim brzegu ŚWilji koło mostu anto- 
kolskiego obozują grupy . „bezrobotnych * strajku 
acych. Siedzą tu przez całą dobę. „Okupują* te 

ren robót. Podzielili się na cztery zmiany i pił 

anja porzucone ma szynach koło wykopów pi“ 

ste wagonetiki, Najlepiej wychodzi ma tem zmia 

na dzienna. Stosynkowo niezła pogoda, sa 

+= nawet ciepło, Natomiast w nocy zimno doku 

«ziiwie dobiera się do kości. 

— Zachorowalo już 25 OSÓB Z PRZEZIĘ- 
BIENIA - 

maiietu strajkowego — odoslališmy ich do do- 

mru. Tej nocy znowm zachorowało czterech. 

— Czy ło jest potrzebne? : 
— Co? 

— Okupacja. 

Na wszelki wypadek, owszem. Mo liby 

nas potem nie wpuścić ną teren robót. Zabrali 

by narzędzia. 

„Rozgladamy się po terenie, Z jednej strony 

rzeka i most, z drugiej szeroka ulica, z trzeciej 

węższa, a z czwarej pola. Na „izolowanie 

miejsca robót nie wystarczyłoby > poliejan 

tów. Zresztą pogo? 

— Jaka tu okupacja ——-wtrąca jeden 2. bez 
wobotnych — tu trzeba narzędzi pilnować, a w 

upie lepiej, raźniej. R 

POGOTOWIE UDZIELA POMOCY 

LEKARSKIEJ. 
— Czy macie opiekę lekarską? 

Mocno zakatarzony młodzieniec z dużą weł 

mianą chustą na szyi zamąchał w odpowiedzi 
. rękami i zaczął thumaczyć, że kierownietwo te- | 
go cdcinka robót NIE WYDAJE POTWIER- 
DZEŃ DO LEKARZA. Nie możemy — strajkuje 

„cie — odpowiadają. Idą więc do pogotowia ra- |. 

" 4unkowego, które, jako dotychczas, nigdy nie od 

mówiło bezrobotnemu pomocy lekarskiej. 
Rozmowie naszej przysłuchuje się jakiś cy 

«il. Nastawił pilnie uszu, a niby patrzy w górę, 

L: udaje „obojętnego“. - 

| —— Panie, toż pan ż policji — zwnaca się 

do niego jeden z beznobo'nych. — Wczoraj pan 
był tu w mundurze, dziś przyszedł po cywilne 

mu. BA 
” Cywił trochę speszony coś burczy pod no- 

sem i pg chwili wyciąga notes. Prosi o podanie 

marwiska prezesa komitętu stra jkującego. 

-— To pan by tak odrazu... My panu wszyst 

%ka.. Nie mamy tajemnic. 

CIERPLIWOŚĆ 1 SPOKÓJ. 

Cierpliwie bez skarg i narzekań chociażby 

na swoich kierowników (którzy zresztą zapew- 

siają, że „inicjatywa idzie 2 mas“) sirajkujący 

SZNOSZĄ- zimno nocy i czekgją na wynik stale 

odraczanej bez rezultatu konferencji w inspekto 

racie pracy. Niektórzy. STRACILI 

%VCZORAJ CIERPLIWOŚĆ I PRZYSTĄPILI DO 

PRACY. Ruszyła ul. Lagjonowa, na której za- 

trudniono około 300 osób, *orąz parę innych 

znniejszych robót. 

Na brzegu antokofskim kifkanaście osób 

— informuje nas joden z członków ko | 

JEDNAK | 

  

chciało przystąpić do pracy, lecz zakrzyczano 
ich — „łamistrajki*! Policji. było dużo, lecz nie 
miała potrzeby - interwenjowaić, Skończyło się 

na słownej perswazji. : 
= 

Oczy wiście ajka sedeti się orga 

nizacje robolnicze. ZZZ. udzielił komitetowi 

strajkującestuokalu dla obrad, a potem dał 60 
kig. ohleba.- Rozdano je wczoraj stra jkującym. 

ŻĄDANIA POWIEKSZYŁY SIĘ. 
bezrobotni strajkujący nie ukrywają tego 

faktu, že PO WYBUCHU ZATARGU „APETYTY 
ZWIĘKSZYŁY SIĘ". Przyczyną strajku, jak 
wiemy, była zniżka płac na niektórych robotach 

| spowodu skrócenia dnia pracy do 6 godzin. Na 
stąpiło to na brzegu antokolskim, Legjanawej i 

Derewnickiej. Tu było ognisko strajku. Hasłem 

było: „żądać przywrócenia poprzednich stawek 

tj. 2,70 zł. za dzień”. 'Na innych robotach w 

mieście płacono po 2,50 i po 2,70. Zastrajkowa 
"no tam również „na znak solidarności" i wysu 
nięto żądanie podwyżki płac do 3,20 za 8-go 

dzinny dzień pracy. Żądania zostały uzgodnio 
ne, omówione i skrystalizowały się: — 40 gro 

Sty za godzinę. 

Delegacja strajkujących domagn się także 
Gjednosta įnienia plac na robotact publicznych 
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odkąd p. Rosa Bailly, nieporównana przyjaciół 

uerodów, Ogromny czyn, jakim jest działalność 

Towarzystwa .,Les Amis de la Pologne, miał 

początki skromne, a co ciekawsze — narodził 

się z przypadku. „Poprostu przeczytałam raz 

artykuł jakiegoś dziennikarza, który zarzuca 

Francuzom, że zaniedbują swą odwieczną przy 

jaciółkę — tak pisze sama p. Bailly do prof. 

A, Seelieba,. prezesa. Stowarzyszenia  polsko- 

francuskiego w Zakopanem, — Odezulam wy 

| rzuty sumienia. Chciałam coś zrobić i niebawem 

spostrzegłam, że nic o Polsce nie wierh. A że 

mem położeniu co ja, więc sądziłam, że ułatwie 

sługą, jaką można Polsce oddać, by jej pomóc 
do odzyskania niepodległości, I od tego czusu 

nie przestaję pracować. Voilś tout". 

Prostota tych słów jest rękojmią powagi 

| czynu. „Nie znałam przedtem ani jednego Pola 

ka, — zaznacza nieraz p. Rosa -— nie mogłam 

mieć żadnych pobudek osobistych, ale też i żad 

' nej pomocy”, Zaczęła się uczyć po polsku, prze 

' bijać przez język ku literaturze, przez historję 
ku duchawi nieznanego narodu. To samouctwo, 

wymagające olbrzymiej siły woli, trwało parę 

łat. W roku 1919, a więc przed laty siedem 

nastu, powstało Towarzystwo „Les Amis de la 

| Pologne". 
| Nieznana nikomu w Paryżu przybyszka z   

- Najuboższa dziatwa szkolna w (rokach 
pędziła w okresie wakacyjnym żywot niezmier 
mie urozmaicony, choć obfitujący w wypadki, 
zograżające niejednokrotnie ich młodocianemu 
życiu. Pozostawione własnemu przemysłowi 
mrzez rodziców, zajętych przy pracy sezonowej 
= wykorzystywały w całej pełni swobodę, wie- 
szając się u stopni pędzących autobusów, wspi 

mając się na najwyższe drzewa parku, z podzi 
"wu godną odwagą, rzucając się w nurty jeziora, 

>y zaimponować  przygodnym widzom umie 
jętnością pływania, a wreszcie, ku utrapieniu, 
"właścicieli sadów, organizując chytrze obmyśla 
ae wycieczki na wiśnie i niedojrzałe owoce. 
Dodać należy, że dzieci te, odżywiane nieregu 
Jarnie i przeważnie surowizną (trockie ogórki!) 
<horowały masowo ma żołądki i zjawiały się do 
szkoły bardziej osłabione i wyczerpane. niż 
przy jej opuszczaniu. 

„Rodzina Wojskowa”, która w okresie zi 
imowym stale opiekowała się tą gromadką, zwró 
«ała się do Zarządu Naczelnego z prośbą o po- 
moc | uzyskawszy odpowiedmie subsydjum — 
uruchomiło półkołonje dla dzieci szkołnych, 
które trwały od dnia 6 czerwca do i września 
i objęły 80 dzieci w dwóch zmianach. 

Dzieci przebywały na półkołonji od 8 do 17 
otrzymywały śniadanie, obiad i podwieczorek a 

mając do dyspozycji park założny dla nich 
rzez bataljon KOP „Troki, bardzo prędko 05 

| wwiły się z pewnym rygorem i porządkiem. któ 
ry  zpoczątku, zwłaszcza dla bardziej niesfor 
nych chłopców wydał się nie do zniesienia. 

Pełoe uroczystej powagi podnosiły codzien- 
nie chorągiew ma boisku i s'ojąc na baczność 
śpiewały hymn narodowy, aby potem, na roz 
kaz instruktorki rozproszyć się hałańliwą gro 

madką, i w nięstrudzonej swej żywości, której 
żaden upał nie zdołał nigdy fioskromić, grać w 
siatkówkę, dwa ognie i t. d. Dni słotne, poświę 

cone pogadankom, śpiewom, czytaniu książek i 
przygotowaniom do projektowanego przedsta 
wienio, mijały równie szybko, jak i słoneczne. 

Najważniejszem jednak wydarzeniem była 
wycieczka xłg Wilna z hołedem do Serca i Mat 
ki Marszałka. Wycieczka ta doszła do skutku 
tylko dzięki uprzejmości D-twa 1 pp leg., które 
przysłało 2 auta ciężarowe i umożliwiło zachwy 
conym i wzruszonym dzieciom odbycie piel- 
grzymkį na Rossę, gdzie złożyły uplecione włas 

noręcznie wieńce. 
Uroczyste zakończenie półkołonji w sali „Ko 

pista“ dało możność rodzicom i społeczeństwu 
podziwiania dziecj w kilku scenicznych obraz- 

kach, a przemówienia wykazały, że zarówno 
rodzice, jak i władze miejsk. i szkolne należycie 

oceniają wysiłki wojska i „Rodziny Wojskowej* 
w kierunku zapewnienia dzieciom trockim nie 
tylko dożywiania ale i pewnej dozy radości, tak   niezbędnej ich wiekowi. Janina F. 

Roboty meljoracyjne na pograniczu 
Podkomisje meljoracyjne polska i litewska 

przekazały już ukończone roboty meljoracyjne 
Mieszanej Komisji Granicznej Połlsko-Litewskiej | 
która skolei w dniu 22 bm. podczas przekazy 
'wania granicy władzom administracyjnym obu 
państw, przekaże również i roboty meljoracy jne 

Podczas przekazywania -prac. meljoracyjnych 

R 

| 

  

obecni byli przedstawiciele mimisterstwa rolnict 
'wa: ze strony polskiej inż. Jułjusz Misiaczek, 
naczelnik wydz. meljoracyjnego a ze strony ło- 
tewskiej dyr. dep. ministerjum rolnictwa inż, 
Aleksander Kuze oraz przewodniczący delega- 
cyj polskiej i litewskiej Komisji Granicznej 

| Jan Medvński i gen. Ludwik Bołszteins. 

  
ka nasza, stanęła do pracy w imię zbliżenia dwu . 

wszyscy moi rodacy są mniejwięcej w tem-sa | 

nie im poznania Polski będzie największa przy | 

  

  

i 
| cięskie argumenty. 

* tość uczczenia dwudziestolecia 

| Polski. 2 prawdziwem wzruszeniem ślemy na- 

' szej prawdziwej (bezinteresownej) Przyjaciółcę 

-cemi organizacjami naszego miasta. 

„KURJER” z dnia 18 września 1936 r. 

rajk bezrob jych trwa 
w Wilnie. Proszą aby na wszystkich robotach, 
prowadzonych z kredytów Funduszu Pracy, obo 

wiązywał jeden cennik. Dotychczas bowiem pła 

cono na jednych po 2,50 zł. na drugich zaś pe 

2,70. zł. 

STRAJK TRWA. 

Wczorajszy dzień, poza załamaniem się straj 

ku na niekiórych robotach, nie przyniósł wyjaś 

nienia sytuacji. Pertraktacje w inspektoracie 
pracy wobec nieustępliwości przedewszystkiem 

delegacji strajkujących domagającej się podwyź 

ki płac, zostały przerwane. Fundusz Pracy idzie 

ma pewne ustępstwa, proponuje przedłużenie 

okresów zatrudnienia poszczególnych grup bez 

rokotnych, nawet zgadza się na pewne wyrów 

nanie płac, lecz stanowisko delegacji jest nie- 

| ugięte. 

Bezrobotni strajkujący są zorganizowani. Po 

siadają komtiet, w którego skład wchodzi po 

trzech przedstawicieli z każdego terenu robót, 
posiadają służbę - łącznikową, kasę, do której 

zaczęły podobno, jak informują członkowie ko 

mitetu, wpływać zasiłki pieniężne od organiza 
: cyj robotniczych. 

Komitet strajkujących zamierza dziś wysłać 

delegację do Warszawy, do ceniraii Funduszu 

Pracy. 

  

ROSA BAILLY 
roku bieżącyni upływu dwadzieścia lat, | prowincji zdołała zdobyć dla swojej idei naj- 

pierwszych ludzi Francji, członków rządu, po- 

| lityków, działaczy, pisarzy, Jest w tem świa- 

dectwo jej energji niesłychanej, ale zarazem 

zapału dla sprawy, który umiał uderzyć w zwy 

A drugi ważny płon to zdobycie przez in- 

stytucję własnego organu, 

Amis de la Pologne". W. dziesięć łat potem 

zaczęło wychodzić pismo dla młodzieży, ślicz 

nie nazwane „Notre Połogne*. Oba miesięczniki 

niebywale przystępne w cenie, doszły dzisiaj, 

mniej więcej jednakowo, do 7.000 przedpłaci- 

cieli. 

-. Niestety z braku miejsca nie możemy opi- 

sać całej Jej przebogatej, twórczej pracy. dażą 

cej do zbliżenia obu narodów. Wystawy sztuki 

miesiecznika „Les 

| poiskiej, polscy prelegenci, opieka nad naszymi 

/ emigrantami, wycieczki do Polski i doskonała 

| propaganda naszej ojczyzny we Francji — ota 

| olbrzymi plon tej bezinteresownej pracy praw 

| dziwej Przyjaciółki Polski. 
Wiczoraj odbyła się w Warszawie uroczys- 

Jej pracy dla 

ze swej strony słowa przyjaźni i przywiązania. 
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Z PRASY BIAŁORUSKIEJ 
„Nodny Kraj“, mówiąc o wpływach komu 

nistycznych na naszej wsi, m. in, pisze: 
„e-Wieś jest bardziej podatną na propa 

gandę komunistyczną, niż miasto. Zrozumiał 
to Komintern i szle na wieś polską całe 
anm je agitatorów i zasypuje ją bibuią komu 
nistyczną. 

Propaganda komunistyczna nie omije 
równie ži wsi białoruskiej i ukraińskiej. 
Wręcz przeciwnie, tutaj się prowadzi wama 
żoną akoję, ponieważ tutaj łudność jest bar 
dziej usposobicną „malkontentnie“ - wśzą 

kże to są mniejszości narodowe... 

Dalej autor zaznacza, że ii te dzięki 
bierności społeczeństwa wciąż rósną i propo- 

muje takie środki zaradcze: 

„Dla walki z wpływami Kominternw 
środki represyjne są miedostateczne. Nadeż 
często srogi wyrok sądowy wywołuje na wsi 
efekt wręcz odmienny od zamierzonego"... 
Mówiąc 0 nieprzeciwstawianiu niczego wpły 

wom komunistycznym, o braku na. wsi łudei, 
którzy zyskując zaufanie chłopa, mogliby wy- 
wierać korzystny nań wpływ, aułor artykułu 
przechodzi do sprawy rńdja, widząc w „tej 
dziedzinie braki. i 

„Kierownictwo Polskiego Radja wcałe 
się z tem mie liczy, że w województwach: 
wileńskiem, poleskiem, nowogródzkiem ż 

białostockiem słuchaczami są w znacznej mie 
rze Białorusini i że ci ludzie mają swe wy- 
magamia i żądania. Słysząc ustawicznie w 
radjo tylko język połski, Białorusin chciałby 
usłyszeć równeiż przemówienie w swym wła 
snym  języłu, usłyszeć pieśń ojczystą, chciał 
by, by omawiając sprawy interesujące społe 
czeństwo polskie, poświęcono trochę uwagi 
i sprawom białoruskim. Niestety, tego u nas 
niema, natomiast obficie karmi item naszą 
wieś państwo ościenne. Biołorusin chętnie 
słucha radja z Mińska i poddaje się wpły- 
wom destrukcy jnym... 

Nic więc dziwnego, że chłop bałoruski 
nastawia swój aparat na Mińską falę, skąd 
płyną dźwięki języka białoruskiego, pieśni 
białoruskiej, a razem z tem propagande 
bolszewicka. 
W konkiuzji autor artykułu nawołuje Dy- 

rekcaję Wileńskiego Radja do' zorganizowanie 
audycyj białoruskich, by wpływem Mińska prze 
ciwstawić wpływy Wilna, 

Należy przypomnieć, że przed kilku laty 
Radjo Wileńskie nadawało w* Wilnie chwiłkę 
białoruską, która została zniesiona. Trzeba sie 
przeciwstawić wpływom idącym z Mińska. Czyż 
bv np. śpiewy białontskie w radio bytybv nz 
prawdę szkodliwe. F. 

Hrabina Melżyńska 
skazana na 2 lata więzienia 
Zaciekawienie wzbudziła wizyta w gmachne 

Sadu Apelacyjnego słynnej hrabiny Ireny Miet- 
żyńskiej, ekswoltyżerki cyrkowej, która przy- 
była na własną rozprawę karną w związku ze 

skazaniem jej na dwa lata więzienia za utrzy 
mywanie łuksusowego domu schadzek we włas 
nem mieszkaniu w Wiarszawie przy ul. Marszał. 
kowskiej 31-A, 

Hrabina w apelacji broniła się sama, w dał- 
szym ciągu utrzymując, że nie czerpała zysków 

z nierządu, a tylko „znajome i znajomi odwie 
dzali ją w celach towarzyskich o których bli 
żej wolała nie mówić, Autoobrona nie zdała się 

na nic. 

Pociągi popularne do Wilna 
Poczynając od najbliższej soboty przybywa ! ci 500 osób. W ciągu dwuch dni łodziamie za 

ją do Wilna trzy pociągi popularne: 

19-go wieczorem przyjeżdża wycieczka Zw. 
Polek z Katowic w ilości około 400 osób. Kato- 
wiczanki, oczywiście w towarzystwie mężów i 
dzieci, w ciągu trzech dni zwiedzą Wilno i oko- 
licę. 

Przy jazd gości ze Śląska ma. charakter ura 
czysty i serdeczny. Poza zwiedzeniem miasta 
przewidziane jest nawiązanie kontaktu z kobie 

— Trzeba 
tu dodać, że w maju Związek Polek z Katowie 
był we Lwowie skąd wywiózł miłe, pełne ser- 
deczności wrażenie. — Przypuszczamy, że je- 
sienna wizyta do Wilna wypadnie również 
przyjemnie, 

Również w sobotę, .19-go przybywa wyciecz | 
ka z okręgu łódzkiego (Brzeziny—Łódź) w iloś- 
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poznają się z zabytkami 
lenskim. 

W niedzielę rano z Białegostoku przyjedzie 
256 osób, 

Na fiwagę zasługuje również wycieczka fiń- 
skich dziennikarzy, którzy w płanie poznania 
Polski uwzględnili. tak często omijane przez 
wycieczki zagraniczne, Wilno. Finowie zaba- 
wią w Wilnie 2 dni. 3 

Przyjęciem pociągów popularnych kieruje 
Związek Propagandy Turystycznej Ziemi Wile6- 

i krajobrazem wi- 

skiej, w którego rękach -spoczywa również 
akcja oprowadzania wycieczek po mieście 
i okolicy, 

W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że 

w niedzielę rane przybędzie do Wilna z War 
szawy na 3 dni pociągiem popularnym 600 osób 

Płoną łaźnie wiejskie 
Obecnie, jak każdej jesieni, 

często pożary, powstałe przy suszeniu inu. Pe 

notowane są 

wsiach naszych suszą len w łaźniach, które ma | 

Dzisiaj pod odpowiedzialnością administracyjną ja bardzo prymitywne urządzenia, zupełnie nie 

dostosowane do tej czynności. Przy nadmier- 

nem napalaniu w piecach, braku ostrożności 

pożar, powstały przy suszeniu Imu, jest na po 

rządku dziennym. 

W powiecie wilejskin: każdego dnia meldun 

ki policyjne donoszą o pożarach łaźni. 

wprawdzie budynki małowartościowe, lecz gi- 

nie jednocześnie nagromadzony w nich len. W 

ten sposób straty sięgają niejednokrotnie paru- 

set złotych. Gdy uwzględnimy, iż w sezonie je- 

siennym mamy na terenie powiatu kilkadziesiąt 

takich pożarów, straty wyniosą do dziesiątka 

iys. Zi, 

ludności i Zakładu Ubezpieczeń Wizajemnych. 

Bardzo często łaźnia staje się przyczyną 

większego pożaru, gdyż ogień przedostaje się 

Są to ; 

\ 
| 

! 

! 
! 

| 
| 

które rok rocznie obciążają budżety | 

z niej na sąsiednie budynki. 

Był czas, gdy ludze suszyli len w chatach. 

które płonęły tak często, jak obecnie łaźnie. 

domach inu niewolno, zło zostało 

zmniejszone. Należałoby je usunąć zupełnie, luk 

przynajmniej ograniczyć do minimum. Naj- 

iepszem może przeciwstawieniem się pładze by- 

suszyć w 

| łoby stawianie racjonalnych suszarń z mater- 

W. R. jału ogniotrwałego. 

7-bm. w Jajminie Dolnej, gm. żukońskiej, 

pow. święciańskiągo, wskutek mieostrożnego ob 

"chodzenia się z ogniem podczas suszenia lnu 

spaliła się łaźnia Józefa i Jana Grabowskici: 

oraż Konstaniegą olcza. Straty wynoszą zł. 150 

W. Kościewiczach, gm. żukojńskiej, w dniu 

9 bm. wskutek nieostrożnego obchodzenia się 

z ogniem w czasie suszenia Inu przez Juljana 

Kończanina spaliłą się łaźmia, wartości zł. 358, 

należąca da Michała Kończanina.
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Ludwik Welnert Wilton 

PANTERA 
Powieść sensacyjna 

— Ale skąd znowu -— zapewnił żywo — nie 

mam do. pana żadnego interesu! 
łem sobie, że ponieważ się już znamy, dobrzeby było 
pana odwiedzić. Musi pan wiedzieć, że mieszkam od 
dziś w Chesterhills. Trzeba przecież odpocząć trochę 

po całorocznej mondędze. No, wprawdzie jestem s0- 
bie tylk, skromnym. urzędnikiem policyjnym, 
«wiem, co mi wypada. 

— Cieszy mnie to bardzo — 
z pełną rezerwy uprzejmością, ponieważ jednak w | 
tej samej chwili od domu dobiegło 
ciche brzęczenie, zdecydował się prędko dodać jesz- | 

A jeśliby pan miał | 

ochotę przyjrzeć się Spittering Farm trochę bliżej, | 
cze kilka grzecznych słów. — 

służę chętnie, 

Murphy niewidocznie zastrzygł uszami. | 

— Oczywiście, że miałbym ochotę, ale widzi pan, ; 
mie lubię dużo latać. Właściwie, 

móc z czystem sumieniem powiedzieć, że znam Spit- 
tering Farm. Tyle się teraz mówi o tej miejscowości! | 
Szczególniej po wczorajszym wypadku, nazwa ta jest | 

poprostu na wszystkich ustach. 
Długa chwiła minęła, nim Rayne zapytał spokoj- | 

nym głosem: 
— O jakim wypadku pan mówi? 
Nadinspektor potrząsnął głow: 

Pan jeszcze nic o tem nie wie? Oczywiście I 
Skoro się nawet nie mą dzwonka 

prostu żyje pan odcięty od świata i nie troszczy się 
wcale o tło, co się poza tem murami dzieje. Zawsze 
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i trosk. 

Poprostu pomyšla- 

ale   powiedział Rayne 

charakterystyczne 

chodzi o to, żeby | 

ą. 

przy bramie... Po- 

poprostu końca, 
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marzyłem o czemś podobnem. Bez dzwonka, bez ga- 
zety, bez telefonu. Włedy dopiero człowiek może 
sobie pożyć spokojnie, bez kłopotów, bez zmartwień 

— (o za straszliwy upał — skarżył się.— A przy- 

tem miej tu człowiecze wszystkie zmysły w pago- 
towiu i rozpłątuj tę zwarjowaną historję — byli właś- 
nie przy stopniach ganku i Mumphy wskazał dłonią 
lasek za murem. — I pomyśleć, 
przydarzyła się w tem samem miejscu. Niespełna 
paręset kroków stąd. Gdyby padł strzał, 
się go tu całkiem wyraźnie. Szczególnie w nocy. No, 
d oczywiście, możnaby w kilka minut być na miejscu. 
Zna pan ten lasek? a 

— Nie — odpowiedział Rayne i uprzejnym ge- 
stem zaprosił nadimspekitora do domu. 
bywam w Spittering Farm i nie miałem jeszcze spo- 
sobności przyjrzeć się akolicy, 

że nowa 

Murphy kiwnął głową na znak, że dobrze to ro- 
zumie i już od samego progu zaczął z lubością po* 

| ciągać nosem. 

| — Ach, jak tu wspaniale pachnie — bez cere- 
monji wetknął swą dobrze odżywioną twarz do kuch- 
ni i rozejrzał się z podziwem. — Proszę mi wyba- 

| czyć —— powiedział do Fanny — ale kiedy widzę 
| kuchnię, nie potrafię oprzeć się pokusie zajrzenia do 
‚ środka. T, moja słabą strona — z respektem potrzą- 
| snął wielką głową. — Ta kuchnia to naprawdę coś 

wspaniałego! Jak tu wszystko lśni! Moje uznanie, ła- 
skawa pani. 

Jasnowłosa kobieta ukazała w uśmiechu swoje | 
zdrowe zęby, a Murphy uchylił kapelusza i ruszył 

korytarzem dałej. Nie czekał wcale na zaproszenie, 
lecz witykał ciekawie swój pokaźny mos we wszystkie 
drzwi, a półgłośnym okrzykom zachwytu nie było 

Nie poprzestał ma parterze, 

° slyszaloby 

— Rzadko 

542 865 987 197455 573 669 194059 757 ; 

zbrodnia | 

już do tej sprawy. 

> 

tor przystanął,   lecz 
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dzieć tego, co najważniejsze! 
— Ależ natusalnie — rzekł Rayne ż 

gościa z powrotem do parku. Ledwie jednak zarysy 
potężnej klatki pokazały się za drzewami, nadinspek- 

Prace nad podniesie- 
niem rolnictwa 

w pow. dziśnieńskim. 

‚ Okręgowe Towarzystwo Or 
<gamlaacyj i Kółek Rolniczych 
w powiecie dzitśnieńskim prze- 
prowadziło ostatnio na terenie 
kółek rolniczych zebrana człon 
ków, na których była omawia: 
ma sprawa zakupu ulepszonych 
iaasion zbóż ozimych, produko 
wanych na Stacji Doświadcza! 
mej w Berezweczu, oraz drze- 
wek owocowych ze szkółek, za 
kwalifikowanych przez Komisję 
Pomologiczną' przy Związku: 

| Polskich Zrzeszeń Ogrodn. Do 
obecnej chwili wpłynęły zamó 
wienia na 3460 kg żyta sosnow 
skiego, 1800 kg pszenicy ozt 
mej. „granistki* i 1350 sztuk. 
drzewek owocowych, : 

И + : : 

Е „Dziefi konia“ ** 
w Brastawlu 

W dniu 13 bm. z inicjatywy 
OTO i KR zorganizowano w 
RBrasławiu „dzień konia*. Do 
siedmiu zawodów — stanęło 
118 zawodników, co świadczy : 
o zaimteresowaniu ludności wiej 
skiej -podobnemi imprezami. O- 
gółem rozdano 26 nagród pienię 
żmych, z czego Bortkiewiczówna 
nagrodę swą zdobytą w zawo 
dach hippicznych, przekazała 
na FON. 

„Dałeń konia'* miuł na ce 
lu podniesienie w  gospodarst 
wach rolnych powiatu pielęgna 
wania, wychowu i użytkowania 
konia oraz podniesie stanu ja: 
kośćiowego zaprzęgów konnych. 
Zawodom przyglądało się o- 

kok 2 tys, osób z Brasławia & 
okolicznych wsi. 
[Aa 

Zakończenie sezonu 
robót drogowych 

Z powodu wyczerpania kre 
dytów ma budowę dróg w po 
wiecie dziśnieńskim, z dniem 
15 bm przerwano prace na dro 
gach do następnego sezonu. Je 
dynie kontynuowane są roboty 
w gminie szarkowskiej, których: 
budowa finansowana jest czę 
$dłowo przez Fundusz Pracy, 

Н
 

„Dar Poranka“ 
w Wilejce pow. | 

W sobotę dnia 19 bm. Teatr 
Miejskł z Wilna gra w Wilejes 
pow. ra3 jeden doskonałą ko 
medję „Dar poranka”, W głów 
nej -roliskobiecej poraz pierw 
szy'w Wilejce ukaże się czoło 
wa siła Teatru na Pohulance ż 
amana gwiazda filmowa Lili 
Zielińska, Partnerem jej będzie 
szołowy amant sceny wileńskiej 
Wacław Ścibor. Obok nich wy- 
stąpią H. Puchniewiska i K. Utnikc.   

PRIKLAUSANTYS 

pomknął również na górę, gdzie szczególniej zacie- 
kawiły go pokoje, wykładane drzewem. 

_ > Wspaniały dom — zawołał z zachwytem — 
chciałbym mieszkać w czamś takiem, kiedy mi na- 
reszcie dadzą emeryturę! Moje kaktusy miałyby tu 
dobre światło, a latem możnaby je przesadzić do og- 
rodu. Tyłko że nie wiedziałbym chyba, co począć z 
takiem mnóstwem pokojów — dodał z zastanowie” 
niem, podchodząc do okna. Pogrążony w myślach, 
wyjrzał do parku, a potem stuknął grubym paicem 
w ścianę, — Wspaniała robota stolarska — zauważył 
z uznaniem, rzucając okiem na sufit — naturalnie 
i w górze drzewo. Bardzo piękne i niesłychanie prak- 
 tyczne. Tak, tak, kiedy się ma pieniądze, można sobie 
na coś podobnegć. pozwolić. Mustał pan chyba w to 
włożyć kilka tysięcy funtów. Ta posiadłość jest prze” 
cież pana własnością, prawda? 

— Nie — oświadczył Rayne krótko i nie wrócił 

Zreszią inspektor zdawał się nie przywiązywać 
do niej żadnej wagi. Przesłonił usta wielką dłonią 
. ziewnął dyskretnie, Potem wyjął z kieszeni zegarek 
: ze zdumieniem uniósł brwi. ` 
‚ — — Bože, jak ten czas leci! A ja nie zajrzałem 
jeszcze ani do piwnic, ani na strych. Wyobrażam so- 
bie, że jest tam. niemniej pięknie, niż tutaj. Może 
jeszcze kiedyś wpadnę. A teraz, jeśli pan nie ma nic 
przeciwko temu, pragnąłbym łyłko rzucić okiem na 
pańskie osławione tygrysy. Nadużywam może pań- 
skiej gościnności — dodał usprawiedliwiająco — ale 
przecież nie można być w Spittering Farm i nie wi- 

poprowadził 

(D. <. n.) 

d



  

  

    

  

   
     

   
DZIŚ OTWARCIE SEZONU: 

Dzis Józefa z Kurpet 

Jutre: Januarego В. 

Wschód stońca — godz 4 m.57 
Zachóń słońca — god: 5 m 30 

| Piątek 

18 
Wrzesień | 

     
    

   
    

    

   

  

w Wiłmie z duia 17 1х. 1835 г 

Ciśnienie 776 
Temperatura średnia -+ 13 
Temperatura najwyższa + 17 
Temperatura najniższa + 7 
Opad — . _ 

: Wiatr: północny ` 
Tendencja zwyżk., po poł. spadek. 
Uwagi: Dość je, 

-— Przewidywany przebieg pogody wedłu 
|PIM'a do wieczora 18 „, Po miejscami każ 

mym, lub mglistym ranku.w ciągu dnia pogoda 
ałomeczna. Ciepło. Słabe wiatry z kierunków 
„wschodnich. ! AAA 

t 

DYŻURY APTEK. 
"4) Sokołowskiego —  Tyzenhauzowska, 2) 

Mańkowicza — róg Piłsudskiego i Nowogródz | 
kiej, 3) Jundziłła — Mickiewicza 33, 4) Narbuta 
— šw. Jańska; 5)- Turgieła i<przedmiejskich — 
Niemiecka 15. 

  

KOMFORTOWO: URZĄDZONY 

|Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

PYKZYBYLI DO WILNA: 

— DO HOTELU GEORGES'A. Waldmans 
/Wilta z Rygi; Hr. Lasocki Bromisław, ziemianin 
«8 maj, Wilanów; Eynarowiczowa Wanda, ziem. 
z maj. OQborek; Buszyński Napoljen z Lidy; Li 
powicz Eugenjusz z W-wy; Jasiński Marjan z 
IW=wy; Wasilewski Stanisław z W-wy; Krej 
.„bich Antoni z Białegostoku; Sokol Kazimierz z 
Wiwy; Szpringerowa Sabina z W-wy; Matus 
Henryk z W-wy; Skrzetuska Janina z W-wy; 
Koelichenowa Eleonora z W-wy. 

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

KOŚCIELNA 
4 „ 

— STATYSTYKA Z 10 LAT. W związku z 
obdhodem jubileuszu 10 lat pracy w Wilnie 
„JE. ks. Arcybiskupa Metropolity Romualda Jał 
„brzykowskiego statystyka za ten okres cząsu wy 
kazuje: wybudowano nowych 35 parafjalnych 

„Kościołów i 23 filjalne oraz 6 publicznych ka- 
plic. Kapłanów wyświęcono 171. Sakramentu 
bierzmowania. udzielono 444,732 osobom. Obec 
mie archidjecezja wileńska, licz- 350. parafial 
mych kościołów, 50 filjalnych, 77. kaplic, publicz 
mych. . A 

  

   
    

MIEJSKA, 
— Kilka domów na ui, Wielkiej bez elek- 

tryczności. Wczoraj wskutek zepsucia się kabla | 

„ełektrycznego na ulicy Wielkiej kiłka kamienic 

„zostało pozbawionych światła, Jak nas informu 

ja, kabeł prawdopodobnie został uszkodzony 

podczas robót ziemnych prowadzonych na tej 

sglicy niezbyt dawno. Uszkodzenie to narazie 

nie wpływało ujemnie na przeływ prądu, wcze 

raj zaś dało się we znaki. Uszkodzenia do wie 

|'czora nie naprawiono całkowicie, Kilka domów 

mie miało w nocy światła elektrycznego. 

— Rozporządzenie w sprawie projektów bu” 

dowli. W związku z wprowadzaniem w życie 
planu regulacyjnęgo m. Wilna wydział budowla 
my wydał rozporządzenie, że przy składaniu pro 
'jektów budowlanych oprócz płanu orjentacy jne- 
go na projekcie należy dołączyć odrys tego pla 
mu na kalce papierowej w skali 1:10000 i dekla 
rację inżyniera, kierownika robót. 

Projekt powinien zawierać: 1) dokładne ozna 
-<czenie miejsca powstającej budowli i zaznacze 
nie, czy petent posiada hipotekę, | 

2) Nazwisko, imię i rok urodzenia petenta z 

zaznaczeniem czy pete-nt posiada obywatelstwo 

polskie i adres petenta. 

  

Spostriezoms Zaklašų Meteseciag!! U S 8, 

  

'eując od szeregu lat w »rzedszkolach, mie ma 

  

„KURJER* z dnia 18 

Najpotężniejsze 

arcydzieło | 

w historji 

kinematogr. 

września 1936 r. 

  

Wielka obsada w największym filmie sezonu. W roli głównej wielokrotnie odznacz. złotymi medalami 

Charles LAUGHTON oraz ulub. 
wszystkich Clark GABLE | Franchnt TONE 

Koszt realizacji 2.000.000 dolarów. Dwa lata pracy. Udział 5000 statystów. Niespotyk. rozmach wystawy 
Piękny nadprogram. Upraszamy o przybycie punktualnie: 2—4—6—8—10.15. Bilety honor. nieważne 

3) Imiona rodziców petenta, rok i miejsce 
ich urodzenia oraz nazwisko panieńskie matki. 

4) Nazwisko, imię i adres inżyniera — kie- 

rownika robót. Žž 
Projekty, nieodpowiadające któremukolwiek 

z wymienionych wymagań nie będą przyjmowa- 
ne. 

‚ — Kostka na uliey Troekiej. Roboty przy 
układaniu kostki kamiennej na ul. Dominikańs 
kiej posuwają się naprzód. Po ukończeniu tych 
robót magistrat zamierza w roku bieżącym wyło 
żyć kostką kamienną ulicę Trocką. > 

— Zmnie ie liczby bezrob”tnych. W ubie 
głym tygodniu liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się o 50 osób. W chwiłi obecnej na terenie Wil 
ma jest zarejestrowanych 5200 bezrobotnych, w 

tej liczbie 30 procent kobiet. 
— Rejestracja pracowników umysłowych. W 

sobotę 26 bm. w lokalu Funduszu Pracy odbę- 
dzie się rejestracja bezrobotnych pracowników 
umysłowych, pobierających zasiłki, łub ubiega 
jących się o zasiłek z Zakładu „Ubezpieczeń Spo 
łecznych. 

— © nowe kredyty. Zarząd miasta zamierza 
wszcząć starania o nowe kredyty na te roboty 
miejskie, które można prowadzić w zimie, W 
chwili obecnej odbywa się opracowywanie pła 
nów tych robót. 

Z UNIWERSYTETU 
— „Muzeum Przyr”dnicze USB* (Zakretowa 

23) zostaje otwarte po ferjach letnich w sobotę 
dnia 19 września br. i czynne jęst w niedziele 
i środy od godz, 11—14. 

SPRAWY SZKOLNE 
—. UZUPEŁNAJĄCE EGZAMINY +Z  ŁACI 

NY. Przy trwających obecnie egzaminach 
dla eksternów w gimn. Zygm. Augusta i. gimn. 
Czatoar.oryskicgo odbywają się egzamina uzupeł 
niające z łaciny. Kandydaci do tych egzaminów | 
są dwóch nodzajów: 

a) absolwenci uczelni zagramicznych, prze- 
ważnie lekarze, którzy nostryfikują w Polsce 
swe dyplomy, a nie posiadają świadectw z do- 
statecznej znajomości łaciny, co jest nieodzow 
nym „warunkiem nostryfikacji dyplomu. 

b) abiturjenci gimnazjów typu mat.-przyrod 
niczego, wstępujący na wydział medycyny. 

— EGZAMINY DLA EKSTERNÓW— PRZED 
SZKOŁLANEK. 24 bm. przy państw. Seminarjum 
ochroniarskiem w Wilnie rozpoczną się agzami 
ny dła eksternów—przedszkolanek, które, pra- 

ją kwalifikacyj na wychowawczvń. Do egzami 
nów przystępują ekstorni—przedszkolanki z 1е 
renu dwóch kuratorjów: wileńskiego i brzes- 
*kiego. 

— LICEUM HANDLOWE WIECZOROWIE 
DLA DOROSŁYCH. Warunki przyjęcia: 6 klas 
gimnazjum lub zakład równorzędny. Zapisy do 
dnia 1 października rb. przyjmuje Sekretarja! 
Instytutu Nauk Handlowo-Gosnodarczych w | 
Wilnie, uł. Midkiewicza 18 codziennie od. godz. 
13—15 i od 17—l9-ej. 

— SHELLEY'S INSTITUTE. Mickiewicza 4 
m. 12, II piętro. Zapisy na kursy angielskie. fran 
cuskie, niemieckie przyjmuje kancelarja coazien 
nie od 11—13 i od 6 do 8 wiecz. 

Waois 5 zł. 50 gr. CZESNE 8 złotych miesieez 
nie. Urzędnicy państwowi 5 zł 50 gr. BEZ WPF. 
SU. Stypendjnm do Londynu otrzymają studenci 
składajacy egzaminy CELUJĄCO. 

GOSPODARCZA. 

— 0 eztery skłepy mniej w ciągu miesiąca. 
W' ub. miesiącu na terenie Wilna zostało zlik 
widawanych 10 sklepów, 5 warsztatów rzemieś! 
niczych i jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. 

W tymże samym czasie powstało 12 przed 
siębioretw handlowych i 7 rzemieślniczych. 

Łikwidacji uległy przeważnie drobne przed 
siębiorstwa na peryferjach i takież same rów 
nież powstały, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
- W dniu 20 bm. Polski Biały Krzyż urzą 

dza dla pracowników oświatowych "kręgu wi” 
leńskiego 10 dniowy kurs który składać się bę- 
dzie z dwóch części, mianowicie: 1) z 7-dnio- 

wego kursu świętlicowego dla kierowniczek 
świetlic i 2) z 3 dniowego kursu metodyczne 
go nauczania. Wykłady rozpoczną się „ godz. 15 
w sali wykładowej Uniwersytetu Stefana Bato 

rego. 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Związek Nižszych Funkejonarjuszėw ©- 

kręgu wileńskiego powiadamia swych członków. 

że zebranie infonmacvjne spowodu przyjazdu 

prezesa zarządu głównego z Warszawy odbędzie 

się w dniu 20 września (niedziela) o godz. 17 

KRONIKA 

  min. 30 w sali Związku Oficerów Rezerwy przy 

ul. Orzeszkowej nr. 11—1. 

a RÓŻNE. 
* WIAGON—WYSTAWA  ABSTYNENCKA. 

Zarząd Abstynenckiej Ligi Kołejowców w Wil 
nie zawiadamia, że w dniu 19 i 20 września rb. 
na stacji Wiłno—osobowa będzie miał miejsca 
postój «wagonu—wvstawy przeciwalkohołowej. 
Wystawa otwarta od 8 rano do 6 godz. wiecz. 
Wejście od strony poczty. Wstęp bezpłatny. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w piątek wieczorem (o godziriie 
8.30) wystąpi tylko raz jeden, po odniesionych 
tryumfach zagranicą, a ostatnio w operze war 
szawskiej, genjalna śpiewaczka Ewa Bandrow' 
ska - Turska, W bogatym programie koncertu 
znajdują się wybitnie popisowe arje operowe 
oraz pieśni najznakomitszych kompozytorów 
jak Perkowskiego, Schielowa, Szymanowskiego, 
Rachmaninowa, Rimskiego-Korsakowa, Właso- 
wa, Liszta, Latti, Gretry'ego, Verdiego Mozarta 
i innych. Od jutra t. j, soboty wraca do герег 
tuaru ostatnia nowość teatru, znakomita kome 
dja „O pięć minut za późno”. 

— "Niedzielne przedstawienie 
po cenach propagandowych, wypełni emocjonu 
jąca sztuka genjalnego norweskiego autora Hen 
ryka Ibsena „Ubiory. 

— Zmiżki w Teatrze Miejskim na Pohulanee, 
Dyrekcja Teatru podaje do wiadomości iż będą 
udzielane zniżki dla związków i stowarzyszeń 
2506 1 dla wojska 33%. Legitymacje powyższe 
są do nabycia w administracji Teatru po daw 
nej cenie (1 zł. od legit.) na listy zbiorowe od 
godz. 11 rano do godziny 2 po południu. 

Dyrekcja Teatru podaje do wiadomości, iż 
niezrealizowane kupony nabyte na sezon 1935- 
36 — będą przyjmowane w kasie teatru tylka 
do dnia 30-go września rb. włącznie. 

Ra TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'. 

| —  Qtwareie sez”nu zimowego w Teatrze 
Muzyczynm „Lutnia*, „Teresina*, Na wszyst. 
kich odcinkach teatralnych wre wytężona praca 
w kierunku uruchomienia sezonu zimowego w 
„Lułtni”. Reżyser Michał Tatrzański odbywa os 
tatnie próby ze słynnej operetki o Straussa 
„Teresina“, która ukaże się w sobotę najbliž 

szą w.nowej malowniczej oprawie dekoracyjnej 
w wykonaniu całego zespołu, 

— Balet Parnelła w „Lutni* We wtorek 

22 bm, środę 23 bm i czwartek 24 bia wystąpi 

najiepszy na świecie balet Parnella, zdobywca 
I-szej nagrody na Olimpjadzie tanecznej w Ber 
linie, Zwycięska ekipa olimpijska w caikowi- 
tym składzie reprezentuje wspaniały program, 
składający się z 20 poematów tanecznych, 

TEATR „NOWOŚCI. 

— Diiś, piątek, „Karuzela śmiechu* która 
jeszcze będzie grana do niedzieli włącznie, ustę 

pując w najbliższy poniedziałek 21 września 
nowemu programowi p.t. „, Wgórę do gwiazd*. 

Codziennie 2 przedstawienia o godzinie 6.30 

KINA I FILMY 
„PASTEUR* 
(Kino „Pan“) 

Z zadowoleniem trzeba powitać tematykę 
filmu. Przyzwyczajono już nas, że treścią nie- 
mal każdego obrazu są rozmaite erotyczno- 

salonowe historje. 

„Pasteur” też posiada t. zw. wątek miłosny, 

ale nie on stąnawi istotę filmu. 
Tematem jest tu praca, a więć ciernie 1 

róże działalnośći wielkiego uczonego. Widzimy, 
że całkiem dobry film może obejść się bez cu- 

kierkowatych miłostek i czułości, ; 
Pasteura odtwarza Pawe Muni. Artysta stwo 

rzył postać prawdziwą, w którą wierzymy 
Zobrazować odkrywczą pracę  genjalnego 

przyrodnika — zadanie nie łatwe. Zwłaszcza, 

że tyczy się to świata i życia mikroskopijnych 

stworzeń — bakteryj, 
Zresztą nie pokazano dokładnie techniki sa 

mej pracy. Może jest to poprostu niemożliwe 
nawet przy tak doskonałej aparaturze filmo- 
wej, jaką mamy. 

Natomiast nastrój laboratoryjnych poszuki 

wań i doświądczeń został oddany bez zarzutu. 
Mnóstwo próbówek, kolb szklanych, retort, mi 

kroskopy — wszystko to czyni „wrażenie". Z 
drugiej strony. można wyrazić wątpliwość czy 
faktycznie Patseur, miał tak doskonałe tech 

niczne środki i urządzenia? 
Film warto zobaczyć. Mimo „nudnej nau 

kowej treści trzyma on widza dosłownie przez 

cały czas w napięciu. Jest to już zasługa dobre 
go scenarjusza i reżyserji. 

W. fabułę sprytnie wpleciono sieć intryg i 
zazdrości, podmalowując odpowiedniem tłem 
historyczno-politycznem. : 

Całość — jeszcze raz: godna obejrzenia. 
a. m. 

  

  

  

RADJO 
PIĄTEK, dnia 18 września 1936 r. 

6,30: Pieśń; 6,33: Gimnastyka; 9,60: Muzyka; 
7,20: Dzien. por.; 7,30: Program dzienny; 7,38: 
Informacje; 7,40: Na dzień dolvry. 8,00: Audye 
ja dla szkół; 8,40: Przerwa; 11,30: Audycja dla 
szkół. 11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03. Legem 

da napoleońska na Wileńszczyźnie, pog. wygł. 
Feliks Dangiel; 112,13: Dziennik południowy; 
12,23. Muzyka; 16,10: Chwilka gospod. dom.; 
16,15. Muzyka mowoczesna; 14,15: Przerwa; 

15,30: Odcinek powieściowy; 15,38: Życie kultu 
ralne: 15,43: Z rynku jpracy i ruch statków; 
15,45: Rozmowa z chorymi; 16,00: Koncert ork. 
kameralnej; 16,45. Reportaż z Polesia; 17,00: 
Koncert rozrywkowy; 18,10: Pogadanika; 18,20: 
Mała skrzyneczka, listy; 18,35: Pieśni Stanis?e 

wa Niewiadoriskiego w wyk. Zofji Wyleżyń* 
skiej; 18.50: Koncert rekl.; 19,00: Biuro stud- 

jów rozmawia ze słuchaczami; 19,10. Sześć pieść 
ni ludowych; 19,30: Wspomnienia. z. Budapesz- 
tu, koncert; 20,00: Recital fortepianowy Gizelż 
Binz; 20,30: Leniwiec, nowela; 20,45: Dziennik 

wiecz.; 20,55: Pogadanka akt.; 21,00. Koncert 
wiecz.; 22,00: Wiadomości sportowe; 22,15: A 
bum starych widokówek, lekka aud. muz.; 12,50: 

Muzyka; 22,55: Ostatnie wiadomości. 

SOBOTA, dnia t9 września 1936 r. 
8,30: Pieśj;: 6,33: Gimnastyka; 6,50: Muzyka; 
7,20: Dziennik por.; 7,30: Program dz.. 7,35: 
Giełda rolm.; 7,40: Na dzień dobry; 8,00: Audy 
cja dla szkół; 8,10: Przerwa; 11,30. Audycja dt 
szikół; 11,57; Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Przeg 

ląd prasy rolniczej; 12,13: Dziennik połudn; 
12,23. Koncert; 13,10: Chwilka gospod. dom ; 
13,15: Koncert życzeń; 14,30: Muzyka lekka £ 

Życie kulturalne; 15,43: Z rynku prasy i ruch 
statków; 15,45: Romantyczność nad Świtezia — 

audycja dla dzieci starszych w opr. Wandy Do- 
baczewskiej; 16,00: Uroczyste otwarcie noweż 
Rozgłośni we Ivwowie; 16,45: Stolice państw Bał 
tyku; 17,00: Koncert z ok. święta ikolejarza po” 

skiego; 17,50: Pogadamka; 18,00: Przegląd litew 
ski; 18,10: Wycieczka w południowe. okolice 
Wilna, aud. dła wszystkich w oprac. :Władysła 
wa Arcimowicza. 18,40: Koncert rekl.; 18,50: Pe * 
gadanka aktualna; 19,00: Koncert; 20.15: Audy 

cja dla Polaków zagr.; 20,45: Dziennik. wiecz.; 

20.55: Pogadanika akt.; 21,00: Koncert reprezem 
tacyjny Roz. Lwowskiej; 22,00: Wiad. sportowe; 
22,15 Komcert; 22,55: Ostatnie wiadomości; 

23.00: Muzyka taneczna; 

Na wileńskim bruku 
„POSTRACH DAMUŁEK* SIADŁ, 

Witałis Siemionek, sprytny złodziejaszek 
wypraktykowanym sposobem usiłował znowuż 
wyrwać torehkę z rąk przechodzącej wpobližu 

Ha! Miejskich mieszkanki Kolonji Kolejowej 

Genowefy Skowrońskiej. W torebce znajdowałe | 
się tysiąe złotych. Opryszek porwał torebke I 

rzucił się do ucieczki, Lecz p, Sfkowrońska nie 

straciła się. Podniosła alarm i sama pobiegła za 

epryszkiem, Po krótkim pościgu Siemionek 

wpadk. w objęcia policjanta, który zaczaił się 

w bramie. 
Siemionka, zwanego w Świecie złodziejskime 

„postrachem damulek“ osadzono w TS 
e 

PRZESADA. 

Rebeka Szapirówna lat 17, elerpiąca na hók 

zębów łyknęła sobie kilka „kogutków*. Skutki 

iej kuracji wkrótce odczuła: mdłości, ogólne 8- 

słabienie, skłonność do: utraty przytomności. 

Domownicy wezwali pogotowie ratunkowe. 

Lekarz stwierdził objawy zatrucia i przewiózł 

ją do szpitala św. Jakóba. {е)- 

BRACIA NOŽOWNICY, 

Edward Cho!kiewicz (Trakt Raduński 40) za 

stał wezoraj znienacka, z tyłu, napednięty przeż 

braci Franciszka i Władysława Koóreckich, któ- 

rzy zadali mu głęboką ranę nożówą w plecy 

Pogotowie przewiozło rannego do szpiłala. Ra 

ny zezmał, że został napadnięty na tle zemsty 

osobistej, Braci — nożowników zatrzymano. 

CZEM NAS KARMIĄ? 

Ten znałazł w kupionej bułce robaka, tam 

ten znalazł tę samo w bochenku chleba... Obe 

cnie Adam Urwanom (Antokolska 102) meldo 

wał z oburzeniem w 6 komisarjacie PP. że w 

nabytym w piekarni Burakiskiego chlebie zna 

imzł — zardzewiały. drucik, (<) 

WOJOWNICZA NIEWIASTA. 

Anna Recent (Ciesielska 2) przebywająca ma 
stopie wojennej z Karoliną Arlicką (Ciesielska 
5) tak dotkiliwie została przez ta ostatnią po- 
bito, że pogotowie musiało ją przewieźć do szpi 
ala. (c)
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= wam.  — | Kolosalne powodzenie. Piękny 
Początek seansów o 2-ej. 

‚ пафргодгат $ 
Film-Fenomen z Kolorowy 
> | į dodatek 

dl || i najnowsze: 
ооа w roli tytulowej aktualja. w 
  

  

  

Mąż skarży żonę 
o alimenty 

Niezwykłe powództwo wpłynęło do sądu © 
kręgowego w Warszawie. 

Zygmant Kotuniak, b. student Politechniki 
warszawskiej, wniósł powództwo o alimenty 
grzeciwko starszej o 12 lat żonie Lucynie Ko 
zumiak, Jak wynika ze skargi, wniesionej w i- 
mieniu Kotuniaka przez adwokata Żółkowskiego 
Xlient jego ożenił się ze starszą od siebie kobietą 
ażeby zapewnić sobie możność ukończenia wyż 
swych stadjów, Żona jego była kobietą majętną. 
Kotuniakowa jednakże, jak oświetla sprawę po 
wód, obawiając się że mąż po uzyskaniu dy- 
płomu porzuci ją, pizeszkadzala mu w studjach, 
Kotuniak na tle'tych przejść postradał na pe- 
wien ezas zmysły. Wtedy Kotuniakowa porzuci 
ła męża, usuwając go z mieszkania. B, student 
politechniki dowodzi w swojem powództwie, że 
wskutek małżeństwa strzcił zdolność z:jrabiania 
4 nie ukończył studjów wyższych. W konkluzji 
domaga się od swojej żony alimentów, w wy- 
sokości 75 złotych miesięcznie, 

Za utopienie syna 
6 lat więrienia 

Duia 7 bm. na ławie oskarżonych w sądzie 

okręgowym w Łodzi zasiadł 24—1etni Stanisław 

Stępień czeladnik piekarski, oskarżony o utopie 

nie 9—miesięcznego synka w stawie na terenie 

eegielni miejskiej przy ul. Obywatelskiej, Na roz 

prawie czym swój Stępień tłumaczył nędzą, co 

jednak nie znalazło usprawiedliwienia w oczach 

sędziów, gdyż pracował i miał na utrzymaniu 

dziecko, Sąd skazał Stępienia na 6 lat więzienia. 

Profanacja zwłok cygan gia 
Przed kilku dniami pochewano na cmenta- 

rm parafjalnym w Jnowrocławiu kilkumiesięcz. 
me dziecko cyganów katolików, 

Zgodnie z tradycją, włożono do trumny roz- 

maite przedmioty i monety na sumę zł. 2,50. 
Na drugi dzień matka zobaczyła na grobie 
dziecka przedmioty włożone do trumny, Prze- 
prowadzono ekshumację zwłok i stwierdzono, 

że grób dziecka został sprofanowany, zwłoki 

leżały w innej pozycji i znikły wszelkie war- 
tościowe przedmioty oraz pieniądze, 

   $ówministracja czynna od g. $'/,—37/, ppoł. 
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Wvdawnictwo „Kurjor Wileński” 

  
Sp.za © 

HELIOS | "sw. mówi o 

w fiimie, kióry rozpoczyna 
nową erę w kinematografii 
Reż. Henry Hathaway — twórcy „Bengeli”. 

Film, o którym aługo mówić będą. — Nad 

Sylwji osz 
W cieniu samotńej sosny 

Film wykon, całkowicie w kołorach naturalnych 
program: AKTUARLJA. Początek o godz. 4-ej 

  

Nowości BALKON 25 gr. 

(dawn. Rewja z ul. 
Ostrobramskiej) 

ul. Ludwisarska 4 Udział biorą ulubieńcy 

Dziśl WIELKA REWJA SZLĄGIERÓW p. t 

KARUZELA SMIECHU 
całej Polski: Mela Grahowska, [rena Rożyńska, 

Karo! Hanusz, Stefan Laskowski, Włodz. Boruński, balet Ostrowskiego z Topolnicką i Miszczykiem 
Piękne.kostjumy i wyśmienita oprawa dekoracyjna. Codziennie seanse o godz. 6.30 i 915 
  

Wesoła 

tró ka SWIATOWID 
w arcywes. 
polskim 

filmie p. t. 

  

Ina Benita, E. Bodo i Fertner 
JAŚNIE PAN SZOFER 

Nad program: ATRAKCJE DZWIĘKOWE 
  

  

OGNISKO | imi" 
muzyczna „PIOTRUS“ 

W roli gł. najweselsza trzpiotka ekranu Framciszka GAAŁ 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codziennie o godz. 4 PP 
  

  

" JASNOWIDZ MIROSŁAW 
Przepowiada systemem prof. Pawłowa. Prze- 
powiednie opiera na wizji kuli kryształowej. 
Zamiejscowym po nadesłaniu fotografji, zna- 
czek na odpowiedź. Przyjmu e; 10—1, 4—7. 

Ś-to Filipa 1—27, 

| Kołdry 
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WATA, WATÓLISA 
zaul. Oszmlaūski 
Kit i Fajmuszewicz 

  

Eugenia Kobylińska 

Pamiętnii nauczycieli 
Wyszedł już z drukarni „Znicz”* i jest 
do nabycia we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 5—   P
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Teatr Muzyczny LUTNIA 
Jutro 

otwarcie sezonu zimowego 

„TERESINA“ 

„GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc różnicy 

dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele o- 
fiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchi- 
tu, grypy, uporczywego męczącego kaszlu i t.p. 
stosują pp. Lek. „BALSAM PPIOSOLZRZAGE: 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, u 

suwa kaszel 
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BMEDAKCJĄ 1 ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bawarskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administz. 90. Redaktor naczelny przyjmuje ой g. 2—3 ppoł 
Rętopiańw Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g, 1—2 ppoł. Ogłoszenia 

Konio czekowe P. K. O. nr. 80.750, Drukarnią — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 
SMRA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

  

3 zł, z odbiorem w administr. 

  

НА SEZON 

szkolny 
wielki wybór obuwia 

po cenach dostępnych 

Wł. Zubowicz 
Wileńska 23 

„Kto chce 
umieścić dziecko na 
mieszkanie z utrzyma- 
niem, sołidna opieka, 
a na żądanie z lekcją 
muzyki, niedrogo — 
niech się zgłosi do 
mieszkania nauczycjel- 
ki emeryt. ulica Słera- 

kowskiego 25—7 

    

MIESZKANIE 
3-pokojowe, ze wszyst- 
kiemi wygodami do wy 
najęcia. Krakowska 51, 

Telefon 15-10. 

 DOKTÓR | 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz= 
ne; narządów. moczow.. 

į powrócił 

od g. 9] 1 5—8 w. 
DOKTORB 

Zeldoewiczowa 
Choroby kobiece, skóre | 
ne, weneryczne, narząc 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

uł. Wileńska 28 m, 3 
tel. 2-77, 

  

DR. MED. 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., cd 
skórne | moczo 
Zamkowa 15, ta ) 
Przyjm. od 8—1 į 3—8 

  

Bvły nauczyciel 
szkół powszechnych z 
czasów zaborczych, — 

58 lat, obarczony rodzi 
ną, bez pracy i naj- 
mniejszych środków, u- 
prasza o pomoc, bodaj 

przyjmie Redakcja 
Kurjera Wileńskiego 

pod b. nanczyciel 58 £ 

  

Działki ziemi 
o obszarze 2526 m,, 
4456 m. i 3266 m. przy 
ul. Senatorskiej i Bys- 
irzyckiej, tanio są do 
sprzedania. Wiadomość 
Antokol, Senatorska 9 
m. 1 lub Bank Antokol. 

  

Fortepian 
wiedeński w dobrym 
stanie sprzedam b ta- 
nio. Wiadomość: telef, 

469 od g. 16—18   
. Sekretarz redakcji przyjmuje od « 1-8 pp 

są przyjmowane: od godz. 9//—3'/, | 7—$ wiesąz 

Redaktor odp. Zygmunt Babicz. 

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 r. do-7 w, 
ul. |. Jasińskiego 5 —18 
róa Oflarnej. (ob. Sądu) 

AKUSZERKĄ 

  

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

1 elektryzacje 
ul. Grodzka nr. 27 

(zwierzyniec) | 

Potrzebna 
służąca do wszystkiego 
Zgłaszać się: w 

terska 10 m. 1 | 
w godz. 3—5 AA 

DO SPRZEDANIA. 
MAGLE 

w dobrym stanie 
uł, Teatralna 9—9 

  

   

2 zł, 60 gr., zagranicą 6 
y— 60 gr. zs wiersz jednoszp., ogłosz, mieszkan, — 10 gr. za : 
tekście 4-ro lamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść 
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