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Zmienne koleje ustawy monetarnej 

PARYŻ (Pat). Po ezterodniowych obradach, 

a właściwie nawet po pięciodniowych, jeżeli za 

początek debat wziąć niedziele półoficjalne po 

siedzenie komisji finansowej Izby Deputowa- 

nych, zakończone zostaną w dniu dzisiejszym pra 

ce ustawodawcze, związane z dewalwiacją fran 

ka. Przez cztery dni, w czasie których wypadało 

ultimo, giełda paryska była zamknięta i debaty 

przeciągnęły się, paraliżując życie finansowe kra 

ju. Kompromis, osiątgnięty ostatecznie rano we 

czwartek i zainicjowany przez senatora Ray- 

naldi, doprowadził do uzgodnienia stanowisk Iz 

by i Senatu, dającego satysfakcję rządowi. 

* Sprawa wydawała się bardzo trudna, bo po 

uchwale Senatu, odrzucającej całe działy spo- 

łeczne ustawy, lzba na posiedzeniu nocnem z 

środy na czwartek przywróciła swój pierwotny 

tekst w całości. Główna wallka pomiędzy Izbą a 

Senatem, a jednocześnie między Senatem a rzą 

dem, który w tym wypadku znalazł poważniej 

sze poparcie w Izbie, toczyła się o dwa Ściśle ze 

sobą związane zagadnienia: pierwszem z nich 

była sprawa przewidywanej zwyżki płac, dru- 

„giem — zagadnienie pełnomocnictw dla rządy. 

Pierwolny projekt ustawy przewidywał wy 

ražnie wprowadzenie dla wszystkich płac robot 

niczych i uposażeń ruchomej taryfy, uzaležnio 

nej cd wskaźników kosztów utrzymania. Spra 

wa ta uległa zmianie już w pierwszych obradach 

Izby Deputowanych ipod naciskiem parliji rady- 

kalnej i uchwalona została przez Izbę w tej 

formie, że rząd otrzymał pełnomocnictwa do wy 

dawania dekretów we  wszyslikich sprawach, 

związanych z ewentualną zwyžką cen, a więc 

zarówno w dziedzinie zwalczania drožyzny, jak 

też i dostosowywania 

skutków tej drożyzny. 

płac do ewentualnych 

Senat odrzucił kategorycznie tę formułę wsta 

wiając zamiast niej do ustawy nowelizację do 

tychczasowej ustawy: z sierpnia rb. o przeciw- 

działaniu nieuzasadnionej zwyżce cen. 

Izba w nocy:ze;środy na czwartek przywróciła 

<ały ustęp, zawierający pełnomecnictwa dla rza 

du. Po całonocnych, trwających do dziś w połud 

"nie, pertraktacjach pomiędzy przedstawicielami 

stronnictw lewicy w Izbie i Senacie, kompromis 

został zawarty w ten sposób, że ulrzymana zosta 

ła formuła Senatu, nowelizująca ustawę o zwal 

czaniu drożyzny. Jednocześnie został wprowa- 

dzony ustęp, upoważniający rząd do wydawania 

dekretów stosujących przymusową koncyljację i 

arbitraż w konfliktach strajkowych, wynika ją 

cych w związku ze zwyżką cen. Upoważnienie to 

‚ Senat ograniczył wymaganiem uprzedniej opinji 

Naczelnej Rady Gospodarczej i Rady Stanu. 

W ten sposób ustawa zasadnicza została przy- 

jęta przez obie izby w tekście Senatu, dając 

Senatowi formalne zadośćuczynienie. Z dru- 

giej zaś strony szereg postanowień  znoszą- 

<cych dekrety oszczędnościowe, obciążające b: 

kombatantów i emerytów oraz paragrafy po- 
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Malaga bomisardowana przez wojska powstańcze. 

, sji bonów skarbowych, wydamyoł przez min. 

  

we Francji 
czątkowego projektu ustawy, dotyczące umów 

między rządem a kasą amortyzacyjią i kredy- | 

tem hipotecznym i przyznające tym instytucjom | 

z górą 3 miljardy fr. oraz paragraf, przyzna- 

jacy pewne przywileje nabywcom ostatniej emi- 

Auriola, został z ustawy wyłączony i wniesiony 

jednocześnie przez rząd do izby jako odrębne 

: ustawy. ” 

Osłabienie stanowiska rządu 

PARYŻ (Pat). Osiągnięcie kompromisu pe- 

między Senatem z jednej strony a Izbą Deputo 

wanych z drugiej strony, przyniosło bardzo zna 

czne odprężenie zarówno w kołach politycznych 

jak i gospodarczych. 

Rząd uzyskał 

głównych swoich postulatów, jednak wyszedł z 

całej debaty dewaluacyjnej osłakiony zarówno 

uchwalenie przez obie izby 

na terenie politycznym jak i w kraju, nietylko 

przez sam fakt, że przeprowadził obeenie dewa 

luację franka, ale także przez fakt, tak mocnego 

- 

  przeciwstawienia się Izby Wyższej, a nawet Iz 

by Deputowanych, która głosowała za ustawą 

właściwie wbrew swoim chęciom, motywując 

głównie swoje głosowanie tem, że została posta 

wiona wobec faktów dokonanych. 

Spory materjalno-finansowe 

PARYŻ (Pat). Izba Deputowanych wznowiła 

obrady o godz. 22 m. 35. Referent projektu u- 

stawy wailutowej wypowiada się przeciwko po- 

prawce przyjętej przez Senat do art. 13. Izba 

większością 355 głosów przeciwko 219 uchwaliła 

"projekt w redakcji proponowanej przez referen- 
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ta. 

Wobec tego projekt ustawy powraca do Sena 

tu po raz czwarty. Obrady Izby przerwano w 

aczekiwaniu na decyzję Senatu. 

Natychmiast po decyzji Izby zebrał się Senat. 

Większością głosów odrzucono przy jętą poprzed 

nio poprawkę sen. Laffonta i uchwalono tekst 

ustawy walutowej w redakcji Izby. W ten spo 

sób ustawa walutowa i trzy projekty dodatkowe 

zostały ostatecznie przez nadzwyczajne sesje izb 

uchwalone. 

Rząd będzie reguloważ ewentualne 

konflikty w pracy 
PARYŻ (Pat). Kompromisowy tekst par, 13 | 

brzmi jak następuje: w razie gdyby przed dniem | 

31 grudnia 1936 r. zaznaczyła się widoczna zwyż 

ka kosztów utrzymania w stosunku do wskaźni 

ha czas 10 miesięcy a mającą na celu uregulowa 

nie konfliktów pracy, powstających jako konsek 

wencje tej zwyżki i związanych z wykonaniem 

klauzul konwencyj zbiorowych o płacach. 

ków. z-.dnia 1 października 4936 r. rząd będzist po Rząd będziermógł również na podstawie ©- 

mógł, po uzyskaniu opinji Państwowej Rady Gos 

podarczej, w dwodze dekretów, wydanych po- 

przez Radę Stanu, zorganizować procedurę kon 

cyljacyj i arbitrażu przymusowego, obowiązującą 

pinji instytucyj, przewidzianych w tym celu 

przez ustawę, przeprowadzić rewizję cen produk 

tów rolmiczych, podlegających. przymusowemu 

wyznaczaniu cen, 

Narady gospodarcze na Zamku 
(Telefonem od własnego korespondenta z arszawy) 

Jak się dowiadujemy wezoraj popo | 

łudniu odbyła się u Pana Prezydenta | 

Rzeczypospolitej na Zamku konterenc 

ja, w której wzięłi udział: Gener. Inspek 

tor Sił Zbrojnych gen. Rydz—Śmigły, 

p. premjer gen. Sławej—Składkows 

ki, p. wieepremjer Kwiatkowski, kilku 

ministrów  resortowych, prezes Banku 

Polskiego p. Byrka i inni. 

Jak możną przypuszczać konierencja 

ta była dalszym ciągiem prowadzonych 

dotychczas rozmów o charakterze infor 

macyjnym, zmierzających do wyjaśnie 

nia obecnej sytuacji gspodarczej i finan 

sowej w świecie, oraz sprecyzowanie sta 

nowiska Polski w sprawie zarysowują 

cej się koncepcji międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

p. czaniawski Prezesem a p. Zdanowicz Prokuratorem 

- Sądu Okręgowego w Wilnie 
Dowiadujemy się, że stanowisko Pre | 

zesa Sądu Olkręgowegy 

mie dotychczasowy prokurator tego sądu 

p. Stanisław Szaniawski. 

Prokuratorem zaś Sądu Okręgowego 

w Wilnie obej | w Wilnie zostanie p. prok. Zdanowicz z 

| Grodna. 
| 

Z wojny hiszpańskiej 
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Kom. Lester 

  

LESTER, b. wysoki komisarz Ligi Narodów w 

Gdańsku, został mianowany drugim sekretarzem 

generalnym Ligi Narodów, zamiast reprezentan 

ta Rosji Sowieckiej Rosenberga, mianowanego 

przez swój rząd posiem w Madmycie. 

P. Prezydent R.P. zwiedza wystawę 
- przemysłu metalowego 
WARSZAWA (Pat.) Dziś o godz. 10 rano 

Pan Prezydent R. P. w otoczeniu świty przybył 

"na teren wystawy przemysłu metalurgicznego 

i elektrolechnicznego. Pan Prezydenta R. P. po- 

witał Komitet organizacyjny wystawy in cor- 

pore. 

W imieniu Komitetu przemówienić powitał 

ne wygłosił prezes Piotr Drzewiecki. Następnie 

Pan Prezydent R. P. w towarzystwie p. wice- 

ministra komunikacji Bobkowskiego zwiedził 

poszczególne pawilony. Pana Prezydenta R. P. 

|' oprowadzali po terenie wystawy p. prezes Czes 

^ 1а Klarner, p. prezes Piotr Drzewiecki, p. Przą 

nowski oraz p. preż. Ant. Dunin-Ślepść: 

Kardynał Pacelli udaje się 
do Nowego Jorku 

RZYM (Pat). Kardynał sekretarz stanu Pa 

celli wyjechał dziś rano do Neapolu, skąd na 

  
pokładzie parowca „Conte di Savoja“ odpłynie 

do Nowego Yorku. 

| Blum wyjechał do Genewy 
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa komunikuje: 

premjer Blum wyjechał wieczorem © godz. 

23,20 z Paryża do Genewy. 

Straty angielskie 
w Palestynie 

JEROZOLIMA. (Pat.) Straty brytyjskie w 
Palestynie dotychczas wynoszą od dnia 1 kwiet 

nia do września 36 zabitych i 162 rannych. 

W tym samym czasie zginęło 35 Arabów 

i Żydów 134 było rannych. 
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Piarsz na Madryt trwa 
Zwycięska „akcja wojsk powstańczych 

pod Bilbao 

zorza    

JACA (Pat). Ru tutejsza podaje, że 

marsz na Madryt trwa w dalszym ciągu i że 

rząd hiszpański nie wiedząc co już wymyślić, 

podał wiadomość o Śmierci gen. Franco. Wiado 

mość ta jest bezwzględnie fałszywa. Oddziały 

rządowe, oblega jące Oviedo usiłują wejść w kon 

takt z ludnością, aby zaopatrzyć się w chleb, 

którego” już im zupełnie brakuje. 

Mobilizacja powszechna 
w Katalonji 

RABAT (Pat). Radjostacja powstańcza ko 

munikuje: w Katalonji powołano pod broń mi 

licję w wieku od 19 do 40 lat. Rząd madrycki 

rozpoczął ewakuację kobiet i dzieci ze stolicy 

Partja komunistyczna wydała odezwę, 

  

nawołu 

jącą do wstępowania w szeregi milicji w obli 

czu ofenzywy wojsk powstańczych. 

B. radykalny minister Del Rio został rozstrze 

layn. Czerwona eskadra lotnicza w skałdzie 4 

samolotów bumbardujących i 2 samolotów my 

śliwskich zaatakowała wczoraj o godz. 16 m. 

Maqueda, nie wyrządzając najmniejszej szkody 

z wojskowego punktu widzenia | 

Rząd wywozi skarbiec 
do Kartageny 

Rząd madrycki ' zarządził ewakuację skarbca 

hiszpańskiego do Kartageny. 

W obszarze Toledo bombardowano skutecznie 

z samlotu koncentrację :wojsk madryckich pod 

Santa Ciuz del Retamar. Wojska narodowe zaję 

ły miejscowości Villa Luenca i Llesca (w odle 

głości 40 km. d Madrytu). 

Zakładnicy w Bilbao 
nie ucierpieli 

LA GORUNA. (Pat.) W ciągu dnia wczorajsze 

go powstańcy ponownie: bembardowali m. Bil- 

bao. W zastoso 

wano żadnych 

stosunku do zakładników nie 

rępresyj, prawdopodobnie ze 

względu na obecność w Bilbao przewodniczące 

go Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 

Krzyża. 

Komunikat radjowy pdaje jakby rząd ma- 

drycki 

pesety i jakoby minister finansów 

już w tej sprawie dekret. 

Armja południowa powstańców zdobyła w 

prowincji Jaen miejscowości Alcala i Lareal, a w 

Kadyksu — San Pablo. Na froncie 

gen. Mola odrzuciły ddziały 

rządowe na dcinku Avila, 

straty. Na froncie Toiedo powstańcy zajęli miej 

scowości Villa Luenga i Illescas. 

miał zamiar przeprowadzić deweluację 

opracował 

prowincji 

środkowym wojska 

zadając im ciężkie 

więk | 

Atak powstańców pod Toledo 
wstrzymany 

Ogłoszony w Madrycie komunikat, według 

którego odcinek Toledo wraz z ważnemi punkta 

mi Torrijos, Otias i Mocejon jest nadal punktem 

newralgicznym walki. 

Wczoraj wieczorem powstańcy usiłowali za 

jąć miejscowość Olias, położoną w odległości 10 

km. na północ od Toledo, ma drodze wiodącej 

do Madrytu. 

odeprzeć atak i odrzucić powstańców na lewą 

stronę drogi w kierunku na Bargas. Kontratak 

doprowadził do posunięcia się wojsk rządowych 

na odległość 5 km. na północ od Toledo. 

Wojskom rządowym powiodło się 

Dworzeci hale targowe w Oviedo 
zdobyły wojska rządowe 

/ . MADRYT. (Pat.) Z Santader donoszą, że w 
dniu wezorajszym wojska rządowe stoczyły sze 
reg pomyślnych walk w kraju Basków, ха]ти- 
jąc m. in. górę Kałamca w obszarze Marquina 
i biorąc do niewoli 400 powstańców. Walki o 
Oviedo trwają. Wedle pogłosek oddziały górni 

ków asturyjskich rozpoczęły natarcie na miasto. 
Dziennik „Politica“ donosi, że siły rządowe za- 

jęły dworzec i hale targowe w Oviedo. 
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HENDAYE. (Pat.) Z pogranicza hiszpańskie- 
go donoszą, że wojska powstańcze kontynuując 

oienzywę na Bilbao, zajęły m. Ondarroa, mały 

port silnie ufortyfikowany przez wojska rządu 

we, które pozostawiły obfity materjał wojenny. 

Wojska gen. Mola kontynuują natarcie na 

m. Lequetio, w którym to kierunku wycofała 
się „milieja ludowa*. 

Wczoraj nadal bombardowano Bilbao z Sa- 
molotów. W mieście wynikły starcia pomiędzy 
nacjonalistami baskijskimi a anarchistami. Liez 
ni mieszkańcy Bilbap schronili się do Santader, 
gdzie sytuacja jest bardzo poważna. Wiadomo 

| dokładnie, że zaopatrywanie Santader w żyw 

ność natrafia na wiełkie trudności i że Żywność 
| już od szeregu dni wydzielana jest ludności na 

raeje. Uciekinierzy z Biliao jeszcze bardziej 
zaosirzą sytuację aprowizacyjną .w mieście. 

Gen. Mola przybył wczoraj do San Seba- 
stian, powitany przez władze cywilne i woj- 
skowe. — 

Z Asturji donoszą, żę wojska powstańcze 
zajęły po gwałtownem przygotowaniu artyleryj 
skiem, ważny ośrodek pzemysłu metalurgicz- 
nego Trubia, odległy o 13 kim. od Oviedo. Woj 
ska powstańcze żywią madzieję na rychłe wy- 
zwolenie tego miasta, oblężonego przez wojska 
rządowe. 

Gmach seminarium Alkazarem 
rządowym 

PARYŻ (Pat.) Havas donosi z Soint Jean de 
Luz: Według infomacji ze źródła wiarogodnego 
50 członków milicji rządowej od czterech dni 

broni się w gmachu seminarjum w Toledo. Po- 

łożenie ich jest bardzo ciężkie. Cały gmach jest 
pod nieustającym ogniem karabinów maszyno 
wych i o ucieczce zeń nie może być mowy. 

Jednakże milicjanci nie cheą poddać Się i strze 

św Toledo 
| lają do każdego kto zbliża się do gmachu. 

| Wśród obrońców gmachu seminarjum znaj 
| dują się kobiety i dzieci. Wobec tego gen. Va- 

| rola, który obecnie znajduje się w: Toledo, chce 

zanusić milicjantów do kapitulacji bez bombar- 
dowiania gmachu. Kapitan i podporucznik, któ 
rzy chcieli wymknąć się z gmachu zostali roz 

| strzelani przez milicjantów. 

Republika sowiecka powstała 
w Kartagenie 

LIZBONA (Pat.) Gen. Queipo de Llano prze 

mawiając w Środę wieczorem przez radjo w 

Sewilli, oświadczył, że w Kartagenie utworzona 

została niezależna republika sowiecka. 

Według wiadomości nadeszłych z Santander 
rządowe okręty wojenne stojące na kotwicy w 

tamtejszym porcie nie mogą wypłynąć na morze 

z powodu braku paliwa. 

500 samolotów otrzymali powstańcy 
Rewelacie 

MOSKWA (Pat). „Prawda poświęca dłuższy 

stosunku 

powstańczych 

omówieniu 

wojsk rządowych i Hiszpan ji. 

Dziennik twierdzi, że już w pienwszych dniach 

| po wybuchu pwstania na tereny objęte powsta 

niem wysyłano z zagranicy całe eskadry i grupy 

lotnicze. " 

Powołując się ma doniesienia prasy angiels- 

kiej i francuskiej, „Prawda oblicza, że w okre 

sie od 19 lipca do 26 września Niemcy przesła 

ły powstańcom 320 samolotów, Włochy zaś — 

sił lotniczych | 

„Prawdy” 
| 180 samoiotów. 

j ły do dyspozycji powsfańców 700 doświadczo- 

nych pilotów i mechaników. Wysłane samoloty 

są najnowszych typów i posiadają doskonałe 

uzbrojenie. .Na początku powstania w Hiszpanji 

| było około 500 samolotów z czego więcej niż 

| 

Pozalem oba te paūstwa wysla- 

połowa należała do wojsk rządowych. Obecnie 

przewaga liczebna lotnictwa powstańczego nad 

rządowem wyrażą się w okolicach Madrytu sto 

sunkiem 5:1, ma innych zaś odemkach frontu na 

wet 12 do 1. 

  

Minister belgijski zwiedza Śląsk 
i Zagłębie Dąbrowskie 

KATOWICE. (Pat. 1 bm. pociągiem 

z Gdyni przybył do Katowic belgijski minister 

Gospodarki p. Filip van Isacker z małżonką w 

towarzystwie wicemin. Przemysłu i Handlu So- 

kołowskiego i wyższych urzędników tegoż mini 

sterstwa. Z dworca goście udali się do hotelu 

„Monopol, skąd po śniadaniu p. min. van Isa- 

cker w wicemin. Sokołowskiego 

wyjechał na zwiedzenie zakładów przemysło- 

wych w Lipinach. 

rano 

towarzystwie 

W południe minister van Isacker zwiedził 

szyb „Prezydent Mościcki*. Minister belgijski 

inieresował się szczególnie nowoczesnemi urzą 

Po półtoragodzinnym pobycie 

goście udali się na teren 

dzeniami szybu. 

na terenie kopalni, 

huty „Pokój”. 

SOSNOWIEC. (Pat.) Popołudniu przybył na 
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Unieważnienie tegorocznego marszu 
Szlakiem Marszałka Zułów—Wilno 

W czwartek ukazał się w Krakowie komuni 

kat Polskiego Związku Narciarskiego, w którym 

Komisja Sportowa Polskiego Związku Narciar 

skiego Zawindamia o unieważnieniu wyników 

tegorocznego pierwszego marszu narciarskiego 

szlakiem Marszałka Zułów—Wiilne, rozegranego 

w dniach 22 i 23 lutego i. b. Komisja unieważ 

uiła również decyzję Komisji, pizyznającą ra- 

grodę przechodnią w imieniu pana premjera 

drużynie Związku Strzeleckiego Zakopanego. 

Powody sensacyjnej decyzji Polskiego Związku 

Narciarskiego są następujące: : 2 

Bezpośrednio po marszu Związek Rezerwi- 

stów wniósł protest przeciwko wynikom i prze 

Komisja Sportowa Polskiego biegowi marszu. 
s 

Związku Narciarskiego po długiem śledztwie 

postanowiła protest uwzględnić, unieważnić wy 

niki marszu i zażądać zwrotu nagrody ufundo 

wanej przez p. premiera od drużyny Związku 

Strzeleckiego w Zakopanem. W roku bież. na- 
groda nie zostanie przyznara żadnej drużynie - 

z biorących udział w marszu Zułów—Wilno. 

Pczatem uchwalono udzielić napomnienia sę- 

dziom okręgu wileńskiego za niedopatrzenia i 

, uchybienia organizacyjne w marszu: 

Równocześnie Polski Związek Narciarski po- 

stanowił w roku bieżącym cgorganizwać marsz 

szlakiem Marszałka Piłsudskiego Zułów—Wilno 

w szerszym zakresie i być może w międzynaro 

dowej obsadzie. (Pat). 

teren Zagłębia Dąbrowskiego belgijski minister 

"van Isacker z otoczeniem. 

Goście zwiedzili kolejno cementownię „Sol- 

(vay* w Grodźcu i kopalnię w Wojkowicach 

к Komornych, elektrownię okręgową w Małobą- 

'dzu a następnie udali się do Izby Przemysłowo- 

* Handlowej w Sosnowcu, gdzie zapoznali się z 

przedstawicielami życia gospodarczego Zagłębia 

oraz kolonji belgijskiej. 

Wieczorem p. min: van Isacker wraz z wiee- 

| ministrem Sokołowskim odjechali do Krakowa. 

  

  
! 

Wyniki zawodów 
im. Gordon- Bennetta 
WARSZAWA (Pat). Aeroklub RP. womiiniku 

je, iż w wyniku zawodów o puhar im. Gordon 

Bennetta 1936 r. pierwsze miejsce zajął pilot 

Demuyter Ernest z Hoffimans'em Pierre na balo 

nie „BELGICA*, lądując w ZSRR w miejscowo 

ści Miedlesza, osiągając odległość w prostej linji 

do miejsca startu 1715,8 km. w czasie 46 godzin 

24 min. 

2) Antoni Janusz i Stanisław Brenk na balo 

nie „LOPP*, Aeroklub RP., lądując w ZSRR w 

miejscowści Nosowszczyzna, przebywając odleg 

łość 1534,28 km. w czasie 28 godz. 2 min. 

3) Erich Tilgenkampf i M. Bosch na balonie 

„ZURICH 3% (Szwajcarja) lądując w ZSRR w 

miejscowości Kitoziero, osiągając 1518,4 kim. 

w czasie 38 godz. 36 min. 

4) Carl Goetze i Werner Lohman na balonie 

„DEUTSCHLAND* (Aeroklub Niemiecki), lądu 

jąc w ZSRR, w miejscowości Kitoziero, w odle 

głości 1493 km. w czasie 33 godz. 56 min. 

5) Franciszek Hynek i Franciszek Janik na 

balonie „WARSZAWA 2* (Aeroklub RP), lądu 

jąc w ZSRR w miejscowości Maksymowa, osią- 

gając odległość 1453,36 klm. w czaie 33 g. 20 m. 

6) Zbigniew Burzyński i WŁ Pomaski na ba 

lonie „POLONIA 2* (Aeroklub RP. lądując w 

ZSRR w miejscowości Czaronda, osiagając odle 

głość 1428,64 klm. w czasie 31 godz. 45 min. 

7) Otto Bertram i Fritz Szubert na balonie 

„SACHSEN“ (Aeroklub Niemiecki), lądując w 

ZSRR, miejscowości Dymcewo, osiągając dleg- 

łość 1142,41 klm. w 25 godz. 25 min. 

8) Charles Dollfus i Pierre Jacquet na balo 

nie „Maurice Mallet'* (Aeroklub Francuski), lą 

dując 'w ZSRR, miejsccowość Osienkowo, w od 

-ległości 1120,08 klm. w czasie 26 ;gdz. 21 min. 

9) Ernst Frank i Johann Bauderer na bało 

nie „AUGSBURG* (Aeroklub Niem.), lądując w 

ZSRR w miejscowości Gzuczemice, w odległości 

915,81 klm., ww czasie 20 godź. 6 min. 

10; Philippe Quersin i Van Schelle na „BRUK 

SELA* (Aerokłub Belgijski), lądując w ZSRR 

w miejscowści Puzankowa w dległości 801,04 

klm. w czasie 18 godz. 31 min. 

| qstnleje od 1843 roku 

WILENKIN— Tatarska 20 
MEBLE jadalnie, sypialnie i gabi- 

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

po niskich cenach. Nadeszły nowości. 

  

  

  
    

Rada faszystowska 
omówi sprawy finansowe 

RZYM (Pat). Włoska Rada Ministrów zkierze 

się w poniedziałek o godz. 10 rano w pałacu Vi 
minaleminale. Początkowo termin ten wyznaczo 

ny był na 10 października. Wobec wydarzeń fi 

nansowych w Europie przyśpieszono go 5 dni. 

Jak twierdzą w tutejszych kołach gospodar 

czych dnia następnego, t. j. we wtorek 6 paź- 

dziernika br. giełdy włoskie zostałyby otwarte. 

Start do lotu długości 10.000 Km. 

  
W Anglji startuje 9 samolotów z załogą naj lepszych pilotów angielskich, do lotu z Port- 

smiouih do Johannesburga w Południowej Afryce. Długość trasy wynosi 9800 klm.



— Wi KOŁACH GIEŁDOWYCH WIEDNIA 

zapowiadają podjęcie rozmów między przedsta 

wicielami krajów Europy Środkowej w celu wy 

miany poglądów na temat mowowytworzonej sy 

tuacji. Do Wiednia przybyła już delegacja cze 

chosłowacka w celu nawiązania rozmów z kom 

petentnemi kołami austrjackiemi, ażeby przygo 

łować środki zaradcze przeciwko ewentualnym, 

szkodliwym dla tych krajów skulkom dewalua 

cji, przeprowadzonej w krajach Zachodniej Eu- 

ropy. Jest prawdopodobne, że Austrja zawrze 

układ z Włochami i krajami Europy Środkowej 

co do wymiany towarowej. W kołach miarodaj 

nych w Austrji twierdzą stanowczo, że zmiany 

walutowe w Europie Zachodniej nie przedsta 

wiają żadnej groźby dla szylinea, Należy pod 

kreślić, że prawdopodobne zwiększenie konku 

rencji hoteli szwajcarskich i francuskich może 

odciągnąć pewmą liczbę turystów od Austrii, 

dokąd ostatnio kierowały się większe ilości goś 
ci zagranicznych. ' о 

— We WŁOSKICH KOŁACH prasowych 

twierdzą, że wprowadzony będzie nowy typ wa 

łuty włoskiej t. zw. liry hamdlowej niższej co 

do wartości od dotychczasowego parytetu lira 

o 25 proc. Wewnętrzny kurs przymusowy pienią 

dza włoskiego pozostaje na niezmienionym po 

ziomie. 

— NOWA POLITYKA JAKĄ ZAINICJOWAŁ 

RZĄD HOLENDERSKI po dewaluacji franka 

francuskiego, składa się z trzech zasadniczych 

elementów: 1) zakazu wywozu złota w mone 

tach i sztabach, 2) ustanowieniu funduszu wy- 
równawczego przez 'wypuszczenie bonów skar- 

bowych, 3) czasowych zarządzeniach przeciwko 
zwyżce cen towarów, usług i najmu. 

W mzasadnieniu projektów swoich rząd ho 

łemderski wyjaśnia, że fundusz wyrównawczy, 
który wynosić ma 300 milj. florenów, stworzo 
ny będzie przy pomocy emisji bonów skarbo- 
wych i będzie miał miał na celu regulację kur 

su guldena zależmie od ruchu kapitałów i pozio 
mu cen światowych, Do czasu wyjaśnienia mię 
dzynarodowej sytuacji monetarmej parytet gul 
dena nie zostanie określony na jakimś określo   

„KURJER* z dn. 2 października 1936 r. 

Po dewaluacji na Zachodzie 
nym poziomie. Bony skarbowe wyżej wymienio 
ne emitowane będą na wolnym rynku, przyczem 

będzie je można zasiawiać w Banku Niderlandz 
kim. Bank Niderlandzki prowadzić będzie poli 
tykę otwartego rynku. 

Z uwagi na możliwość fluktuacji kursu gul 
dena rząił holenderski zastrzega sobie prawo 
kontrofi poziomu cen na rynku wewnętrznym, 

zwłaszcza artykułów pierwszej potrzeby, W wy 
padkach wyjątkowych gdyby popv! ze strony 
publiczności na pewne towary przybrał niemor 
malne rozmiary, rząd będzie miał prawo ogra 

niczyć ich sprzedaż. Wykroczenia przeciwko 
przepisom ustawy o zwyżce cen przewidują ka 

ry do 6 miesięcy więzienia, lub 8 tys. florenów, 
ponadto zaś konfiskatę towarów. 

Sfery rolnicze są zadowolone z projektowa 

nych ustaw. Przemysłowcy nie przewidują 

wielkiego wzrostu cen i liczą się z tem, że dewa 
luacja gułdena zwiększy pręźność eksportową 

Holandji. Przedstawiciele organizacyj | kupiec- 

kich wyrazili gotowość wykonywania przepisów 

o cenach pod warumkiem ścisłej współpracy z 

rządem i zrozumienia jprzez niego rzeczywistych 

"warunków handlu, jakie mogą się w przyszłoś 

ci wytworzyć, Sfery finansowe w Amsterdamie 

niechętnie odnoszą się do dewaluacji florena i 

pod ich presją rzed nie ustalił — jak tutaj mó- 

wią — rozmiarów dewaluacji. Na rynku prywat 

nym złoto, zwyżkowało o 40 proc. 

— Z POCZĄTKIEM ROKU BIEŻĄCEGO 

KURS RUBLA SOWIECKIEGO został ustalony 

na 3 franki framcuskie. Dewaluacja franka fran 

cuskiego mie dolknie jednakże waluty sowiec 

kiej z uwagi na to, że w bilansach instytucyj 

emisyjnych wartość rubła w złocie obliczana 
jest w czystem złocie. Pozatem rubel sowiec 

ki nie jest walutą międzynarodową, lecz jedy 

nie jednostką obrachumkową i wymienną na le 

renie gospodarki sowieckiej. 

— SZWAJCARSKA RADA ZWIĄZKOWA w 

związku z dewaluacją franka szwajcarskiego po 

stanowiła cofnąć subwencje udzielane w ramach 

walki z bezrobociem fabrykom produkującym 

na wywóz. 

Budowa szkół powszechnych w Wilnie 

  

Zdjęcie nasze przedstawia budynek szkolny Szkoły Nr. 18 przy Alei Żwirki i Wigury w W3l- 

mie przed jego wykończeniem. Obecnie jes: on już wykończony i oddany do użytku. Nato- 

miast tak samo siłami Magistratu i Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych bu 

duje się nowy gmach dla szkoły w Jerozolimce. Gmach ten będzie odpowiadał najnowocześ 

niejszym wymaganiom, Parter i piętro zajmą izby lekcyjne i sala rekreacyjna. W półsutere: 

mie będą łazienki z natryskami, odwszalnia, szatnia, bibljoteka, skład pomocy nankowych i td 

Zzewnątrz będzie budynek wykończony do grudnia br. Roboty wewnątrz będą prowadzone 

podczas zimy. Na wiosnę gmach będzie oddany szkole do użytku, 

AS I T STD TI I I PTI NIO ERA KERS UEEMAIKLLS, 

Organizujmy się— 
budujmy szkoły! 

W powodzi organizacyj, których nadmiar 

miejednokroinie był potępiony, znajduje się nie 

liczny szereg zrzeszeń o wyższej użyteczności 

publicznej. 

Do tych najbardziej potrzebnych, podsta- 

wowych organizacyj jak FON, LOPP, LMK itp. 

nałeży także Towarzystwo Popierania Budowy 

- Publicznych Szkół „Powszechnych. 

Przodujące stanowisko wyznacza Towarzys: 

wu doniosłość podjętych zadań, oraz ważność 

„problemu, jaki pragnie rozstrzygnąć w  zgo 

dnej współpracy z Państwem j Samorządem. 

Towarzystwo popierając budowę szkół powsze l 

chnych zmierza pośrednio do podniesienia 0- 

gólnego poziomu oświaty. 

'Szkoły różnych typów, a w szczególności 

wystarczająco gęsto rozmieszczone szkoły pow 

szechne są bowiem fundamentem oświaty i kul 

tury w społeczeństwie 

Przez gościnne mury szkoły wiedzie droga 

do wszelkich szlachetnych poczynań,  mają- 
<ych na względzie rozwój różnorodnych dzia- 

łów życia gospodarczęgo. W ścisłej zależności 
od stanu kulturalnego pozostaje ekonomiczny 

poziom naszych ziem, 

Z tych więc względów należenie do. Towa- 

rzystwa Popieramią Budowy Szkół Powszech- 

mych winno być podstawowym obowiązkiem   

każdego obywatela. Udział w pracach Towa- 

rzystwa stać się musi koniecznością, wynika ją- 

cą ze zrozumienia wieikiej krzywdy, jaka się 

dzieje olbrzymiej reszty młodzieży, która pozo 

stawać musi poza murami szkoły. 

Sprawozdanie Towarzystwa głosi: „Setki ty- 

sięcy dzieci w wieku szkołnym znajduje się po 

za szkołą, setki tysięcy tych szczęśliwych dzie 

ci, które mają możność uczęszczanią do szkoły, 

traci zdrowie, ucząc się w lokalach urągających 

najprymitywniejszym wymaganiom hygjeny*. 

Towarzystwo dąży do usunięcia tych bra- 

ków. Buduje szkoły. tam, gdzie ich dotąd nie 

ma. W miejsce ciasnych, nieprzystosowanych 

do pomieszczenia dzieci — budynków, wznoś* 

jasne, przestronne, odpowiadające 

wymaganiom hygjeny i potrzebom — lokałe 

estetyczne, 

szkolne, Stara się zaopatrzyć je w urządzenia 

szkolne i pomoce naukowe. 

Szukamy przyczyn niepowodzeń  olimpijs- 

kich. W szeregu innych i tę weźmy pod uwagę 

jaką jest wzrastanie maszej młodzieży w dusz- 

nych, natłoczonych izbach szkclnych, brak sal 

rekreacyjnych i gimmastycznych zwłaszcza w 

lokalach wynajętych, oraz odpowiednica urzą- 

dzeń i przyrządów sportowych. Braki te, dające 

się odczuwać w szkołach miejskich, miejedno- 

krotnie przybierają zastraszające rozmiary na 

wsi, gdzie samo wysunięcie zagadnienia sali 

rekreacyjnej, gimnastycznej, czy choćby odpo 

wiednio do ilości uczniów wielkiej, izby lekcyj 

nej — w zestawieniu z istniejącemi warunkami 

wydaje się rażąco śmiesznem. Pamiętajmy, że 

nietyłko usportowienie, ale zdrowie narodu w 

  

  

  
  

  

— NA RYNKU LONDYŃSKIM ZANOTOWA 
NO ogromną podaż złota, które pochodzi z pry 
watnej tezauryzacji. Ilości te zostały natych- 

miast wchłonięte przez rynek dzięki zakupom 
na rachunek St, Zjednoczonych. W kołach gieł 

dowych „podkreślają. że wznowienie tranzakcyj 
frankiem framcuskim może spowodować przer- 

wanie tranzakcyj sprzedażnych złota z przezna 

czeniem na wywóz do Nowęągo Jorku, gdyż 

wtedy funt szterling powinien obniżyć swój 
kurs do poziomu bardziej odpowiadającego je 
go rzeczywistej wartości. 

— DEWALUACJA FRANKA FRANCUSKIE- 
GQ WYWOŁAŁA W BRAZYLJI większe zain- 
niepokojenie z wwagi na to, że urzędowe noto 
wania dewiz przez Bank Brazyliiski oparte były 
na podstawię kursu framka francuskiego. Bank 
Brazylijski ogranicza się obecnie jedynie do 
załatwienia niezbędmych tranzalkcyj i decyzję 
swą uzaležnia od dalszego rozwoju wypadków. 

— W LITWIE, jak wiadomo nastąpiła rów 

nież dewaluacja łata, Dotychczas według urzę 

dowego kursu jednemu łatowi odpowiadało 1,93 

It, obecnie kurs łata urzędowy wynosi około 

115 M. Wskutek obniżenia tego kursu, ani 

Bank Litewski, ani poszczególni obywatele więk 
szych strat nie poniosą, gdyż rozrachunek odby 

wa się na mocy umowy o clearingu. Nim zo- 
stanie zmieniona umowa o clearingu, w para 

grafie dotyczącym wzajemnego stosunku obu 

walut, należy przypuszcząć. że tranzakcje będą 
utrudnione, gdyż żaden kupiec litewski nie zecn 

ce robić obrotów według kursu łata dla siebie 
niekorzystnego, 

—- GUBERNATOR BANKU JUGOSŁOWIAN 
SKIEGO  Dsawliewicz podkreślił wobec przed 
stawiciełi prasy, że dewaluacja franka nie mo 

że mieć wpływu na gospodarstwo jugosłowiań 

skie. Dla naszej polityki walutowej i dewizo 
wej niema obecnie racji podejmowania no- 
wych zarządzeń. Stabilizacja dynara pozostaje 

w mocy. Bank narodowy w dalszym ciągu gro 

madzi w swych kasach złoto. Możemy patrzeć 

w przyszłość, jeżeli chodzi o handel zewnętrz 
ny, jak również o stabilizację dynara z jak naj 
większym optymizmem. 

— W PORTUGALJI po posiedzeniu międzymi 
nisterjalnej rady Ekonomicznej rozesłano do pra 

sy komunikat, głoszący, że rada zajmowała się 

sprawą możliwych oddźwięków dewaluacji fran 

ka na gospodarstwo narodowe Portugalji, a spe 
cjalnie na handel z. Francją oraz zbadała za 

rządzenie, jakie ewentualnie należałoby wydać. 

Starano się znaleźć najlepszy sposób uczynie 

nia normalną wymianę handlową z Włochami 

i ustalić linję, jaką należy zająć w rokowa- 

niach, wszczętych w tej sprawie oraz w celu 

osiągnięcia należności z eksportu do Włoch. 
  

    

droga, dotrzeć 
do % 

Jedyna droga prosia, 
krótka i łatwa — to 

loteria. Jeden uśmiech 

Fortuny, jedna wygra-,. 

na — ło dobrobyt na 

całe życie! Niezwłocz- 

nie nabądźcie los | 

klasy 37 L.P. w szczę- 

śliwej kolekturze 

    

   

  

     
    
    

0. Wilno, Wielka Nr 6. 
Konto P.K.O. 145461. 

Zamówienia zamiejs- 

cowe załatwiamy od- 

wrotnie Ciagnienie 

22 października. 

P. Wanda Piłsudska 
studjuje rolnictwo 

Do sekretarjatu Szkoły Głównej Gospodar 

stwa Wiejskiego w Warszawie wpłynęło poda 

nie o przyjęcie panny Wandy Piłsudskiej. 

Panna Piłsudska ma zamiar studjować na 

wydziale rolnym SGGW. 

Wielki skład bibuły komunistycznej 
w (zerniowcach 

CZERNIOWCE. (Pat). Policja połityczna w 
Czerniowcach wykryła wielki skład komunisty 
cznej literatury i materjałów propagandowych. 

W związku z tem aresztowano wiele osób, 
które będą sądzone przez sąd wojenny w Jas 
sach. Jak stwierdzono, oskarżeni utrzymywali 
ożywiony kontakt z północną Besarabją, gdzie 

również zlikwidowano szereg jaczejek komumi 

stycznych. 

  

Pogrzeb ofiar katastrofy „Pourquoi Pas“ 
ł REJKJAVIK, (Pat). Wczoraj odbyły się w 

Rejkjaviku uroczystości pogrzebowe 22 ofiar ka 

tastrofy statku francuskiego  „Pourguoi Pas“. 

Uroczystości te rozpoczęły się przed szpitalem 

św. Józefa, gdzie w dwóch szeregach ustawiono 

22 trumny przykryte trójkolorowym sztanda- 

rem, obecni byli premjer Islandji Jonasson 

wraz ze wszystkimi członkami rządu, korpus dy 

plomatyczny i oficerowie statku duńskiegó. Na 

bożeństwo celebrował biskup Meulenberg, wartę 

znacznej mierze zależy od tego, w jakich wa- 

runkach uczy się nasza młodzież! 

Jednym z działów pracy Towarzystwa jest 

budowa mieszkań dla nauczycieli. Trudno u- 

wierzyć w jakich skandalicznych warunkach 

przebywa nieraz ten, który ma uczyć kultury 

życia codziennego, słowem i przykładem. Nie 

mogąc dostać odpowiedniego pomieszczenia na 

uczyciel często zmuszony jest mieszkać przy 

szkole za t. zw. przepierzeniem, T'oczy s'ę tam 

w ciasnym kąciku. Wegetuje w najpwomityw- 

niejszych warunkach życiowych. Długi czas po 

wyjściu dzieci ze szkoły nauczyciel wdycha ро- 

zostały zaduch, zatruwając zwolna swój o0r- 

ganizm, 

W obliczu nadchodzącego Tygodnia Szkoły 

Powszechnej warto przemyśleć poruszone za- 

gadnienia. Wysiłkiem niewielkiej stosunkowo 

* części społeczeństwa, zorganizowanego w Ko- 

łach Towarzystwa wzmiesiono w ciągu dwuch 

lat na terenie całego Państwa 702 szkoły z 

2.685 izbami lekcyjnenii, w których znalazło 

pomieszczenie około 160.000 dzieci. Na obsza- 

rze samego Okręgu Szkolnego Wileńskiego 10- 

warzystwo dopomogło do wybudowania 97-miu 

szkół, z 222 izbami lekcy jnemi. 

Godnem podziwu i naśladowania jest coraz 

powszechniejsze zrozumienie potrzeby szkół 

wśród ludności, która z prawdziwym entuzja- 

zmem podejmuje się bezpłodnej pracy przy 

kopaniu fundamentów pod szkołę, zwież eniu 

materjałów budowlanych, regulacji terenu itp. 

Te tysiące ofiarowanych bezpłatnie dni robo- 

czych, tysiące podwód i różnorakich Świad-   

honorową pełnili marynarze. Biskup Meulenberg 

wygłosił również mowę żałobną, w której sławił 

dr. Charcot i calą załogę statku „Pourquois Pas“ 

Po nabożeństwie trumny umieszczono ma 12 sa 

mochodach ciężarowych, poczem przez główne 

ulice miasta ruszył kondukt, Zwłoki ofiar ka 

tasirofy przeniesiono na pokład transportowca 

„Aude, który zawiezie je do Francji w eskor 

cie kontrtorpedowca. 

POGOTOWIA OSO O i a i i ROSEN 

czeń niemało przyczyniły się do powstania la 

nim kosztem — mowych szkół na naszych kre- 

sach. 

W. tygodniu Szkoły Powszechnej obowiąz- 

kiem każdego światłego obywatela jest jak naj 

intensywniejsze poparcie akcji 

Nikt nie może pozostać na uboczu, ani uspra- 

szkoły 

Towarzystwa! 

wiedliwiać się zepchnięciem troski o 

ma gminy czy Państwo, Jak głoszą dane propa- 

gandowe Towarzystwa: „potrzeby w dziedzinie 

budownictwa szkolnego są tak wielkie, że ani 

samo Państwo ani same gminy, ani samo spo 

łeczeństwo nie może podołać obowiązkom. 

Tylko wspólny wysiłek tych trzech czynników 

możę sprostać zadaniu“. 

Pokaźne rezultaty pracy Towarzystwa wska 

zują jak owocną w wyniki może być akcja 

zorganizowanego społeczeństwa. 

Zapisujmy się członków Towarzystwa 

Popierania Budowy .Szkół Powszechnych! 

Hasło Towarzystwa: „Budujmy Szkoły Po- 

na 

wszechne' — równoznaczne jest z nakazem gen. 

Rydza Śmigłego — „Trzeba Polskę podciagnąć 
wyżej”, 

W tysiącach nowych szkół twórzmy pod- 

waliny Jej potęgi! 

Pamiętajmy, że przez udział w pracach To 

warzystwa najpewniej przyczyńimy się do ©- 

pasania naszego Państwa siecią nowych szkół, 

będących bastjonami kultury polskiej . 

Nie żałujmy ofiar na rzecz budowy szkół 

powszechnych- 

, Wiszystkie dzieci do szkoły!” 

ST. SMOTEROWA.



m
 

  

  

    

Wywiad nasz z panem X., jednym z ozłon- 

ków zarządu jednego z towarzyskich klubów wi 

leńskich, w którym wbrew kodeksowi karnemu 

i elementarnej zasadzie „przyzwoitości towarzy 

skiej” (wszak klub towarzyski) toleruje się wy 

soki hazard karciany przy współudziale zawodo 

wych graczy, wywołał spodziewane echo. Autor 

wywiadu odebrał szereg telefonów, wizyt i li- 

stów. Klub zaś, którego członkiem zarządu jest 

p. X. zawiesił do odwołania hazardową grę w 

karty 

Jedną z najciekawszych wizyt była wizyta 

gracza „do czysta spłókanego* (według jego 

określenia) w karty w pewnym towarzyskim 

klubie wileńskim. Z doskonałą znajomością rze 

czy skreślił historję hazardu w trzech klukach, 

powiedzmy klubach A, Bi G. 

KLUB A. posiadał pięciu zawodowych gra 

czy. Pierwszy z nich jest analfabetą b. handlarz 

rynkowy, drugi karany sądownie za jakieś prze 

stępstwo kryminalne, trzeci podobno ex-ziemia 

min i t. d. Piątka ta miała przedtem dzierżawić 

łokal od klubu na gry hazardowe. Za prawo 

organizowania makao, szmendefera i t. p. gier 

opłacała lokal, światło podatki, opał, gospoda 

rza lokalu, wyznaczonego przez zarząd i pewne 

kwoly wpłacała co miesiąc do kasy klubu. Spo 

czalku oprócz opłat za karty i za wstęp do 

lokalu pobierano 5 proc. od „kitej karty* w ma 

kao i W okresie zarobki 

„klubu pięciu" były największe. Gracze prawie 

szmendeferze. tym 

zawsze byli przegrani, ponieważ po którejś tam 

bitej karcie ogromna część gotówki ze stołu wę 

drowała do puszki klubowej. 

Po naszych pierwszych artykułach na temat 

hazardu karcianego w Wilnie, zniesiono 5 proc | 

opłaty od bitej karty i wprowadzono „kary“ za 

grę w hazard. To dawało trochę mniejsze, lecz 

w dalszym ciągu niezłe zarobki zawodowym gra 

czom. 

KLUB B, posiadał dwóch graczy zawodo- 

wych i jednego dzierżawcę, który podobnie jak 

Spiątka* w Klubie A, opłacał lokal, światło i t.p. 

a w dodatku wpłacał do kasy klubu co miesiąc 

350 złotych stałej „tantjemy*. I tu spoczątku 

było 5 proc. od bitej karty, a potem „kary*. 

KLUB C, także posługiwał się zadowymi gra 

czami przy werbowaniu „gości z gotówiką* do   gry hazardowej w karty. Również i ten klub | 

opłacał lokal, światło i służbę z „dochodów*, | 

uzyskanych przez polrącanie do „puszki klubo 

  

„KURJER* z dn. 2 października 1936 r. 

Jeszcze о hazardzie 
  

arcianym 
wej“ po 5 proc. od bitej karty i t, p. 

Kluby te rywalizowały z sobą. Posiadały na 

gamiaczy, którzy wyrywali sobię wzajemnie na 

łogowych graczy z gotówką i upatrzone przygod 

ne ofiary. 

Z grą hazardową w tych klubach łączą trzy 

samobójstwa 'w ciągu Ostatnich trzech lat i je- 

dną dużą defraudację. 

W klubach tych pewien robotnik, który 

otrzymał większy spadek, zgrał się „prawie u" 

nitki*. Imponowało mu towarzystwo dy:ehtc- 

rów, prezesów, bywał też w klubach często, a 

zawodowi gracze postarali się, aby częsa za- 

siadał do zielonego stolika.   

sprawę uprawiania hazardu karcianego w kilku 

stowarzyszeniach, grupujących wśród swych 
członków elitę towarzystwa i skądinąd ba:deo 

zasłużonych. Niektóre z tych stowarzyszeń, a 

względnie ich lokale zostały opanowane PRZEZ 

SZULERÓW i zawodowców karcianych. 
Ile można zarobić na dzierżawie takiego klu 

bu wyjaśnia następujące: „Jaki to intratny in- 

teres dla pana N., nie mającego od szeregu lat 

żadnego zajęcia i pracy, wystarczy nadmienie, 

że w okresie kilkuletniej dzierżawy tego klubu 

zdążył nabyć w Wilnie nieruchomość '! 

Teraz jest początek miesiąca. Po wypłacie pen 

sji. Ciekawi jesteśmy czy w klubach, tolerują 

Tyle w skróceniu gracz. W jednym zaś z nu | cych hazard karciany, dużo osób zasiądzie do 

desłanych listów czytamy: „W dwóch poprzed | zielonego stolika i da się „skubać* zawodowym 

nich artykułach poruszyliście Panowie piekącą | graczom. wł. 

ASS as MST TN O II IIS TI IS IST ATS 

Człowiek zmienia oblicze natury 

  
Ciekawe zdjęcie wielkiej tamy w Kalifornji. O gi gantycznych rozmiarach tej tam= możma wno- 

sić z tego, że wielkie auta ciężarowe, przebiegaj ące po urządzonej na niej autostradzie, wydają 

się drobnemi punkcikami, 

  

Rozmaitości ze swiata 
JESZCZE JEDNA NAMIASTKA NIEMIECKA. 

W Niemczech produkuje się od pewnego cza 
su sztuczną żywieę, która wykazuje podobno 

madzwyczajną twardość i wytrzymałość. Z tej 

ło żywicy fabrykuje się już łożyska osiowe, ko 
ła zębate i t. p. Ostatnią inowacją na tem polu 

są koła samochodowe ze sztucznej żywicy. Za 

lety ich mają polegać na tem, że nie wymagają 
one lakierowania, są lżejsze od metalowych, da 

ją się łatwo czyścić, są bardzo trwałe i podob 
no tanie. Na polu namiastek można osiągnąć 

fenomenalne rezultaty z pomocą chemji. tak, 

że w końcu nikogo nie zdziwi np. wiadomość, 
że dajmy na to beton będzie fabrykowany z syn 

tetycznego piasku, Serwisy porcelanowe ze 

sztucznego mleka, cegła ze sztucznej, prasowa 
mej chalwy etc. etc, 

LATARNA IMPERJUM ITALSKIEGO. 

Z połecenia Duce na szczycie góry Muerore, 

w okolicach miasta Biella, wzniesiona będzie ol 

brzymia latarnia — kolumna, poświęcona pa- 

mięci poległych w Abisynji żołnierzy włoskich. 

Latarnia ła wybudowana na wysokośći 2.000 

metrów świecić będzie w nocy silniej od nie 

jednej wielkiej latarni morskiej, gdyż światło 

    jej będzie widoczne już z odległości 150 kiło 

metrów. Ujęta jako pomnik, latarnia będzie za | 

razem służyła w nocy jako: światło orjentacyj 

me dla lotników. Na polecenie Duce nadano jej 

nazwę „Latarni Imperjum italskiego“. 

NA GORĄCYM UCZYNKU ZBYT SZYBKIEJ 

JAZDY. 

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków 

automobilowych w Stanach Zjednoczonych jest, 

jak wykazują statystyki, zbyt szybka jazda 

Walka z łamiącymi przepisy automobilistami 

jest jednem z ciężkich zadań policji amerykań 

"skiej, która częstokroć jest bezsilna i nie mo 

że kierowcom udowodnić, że rzeczywiście je 

«ва zbyt szybko. Kres temu stanowi rzeczy 

położyć ma nowy wynalazek, dokonany przez 

profesora Massachusetts State College, dr. Har 

ry'ego de Silva. Wynalazł on przyrząd do mie 

rzenia dokładnej szybkości. przejeżdżającego au 

ta nawet z dość znacznej odległości. Dwa pro 

mienie Światła rzucone na drogę, która prze- 

jeżdża auto, oddalone od siebie o 18 cali, wpro 

wadzają w ruch komórkę fotoelekiryczną ukry 

  

tą w tym przyrządzie. Auto, przejeżdżając przez 
linję pierwszego promienia, naładowuje kon- 
densator w aparacie rejestracyjnym, a w uła 
mek sekundy później — przecinając następny 

promień — zatrzymuje proces ładowania. Wy 
sokość naladowania kondensatorów w tym cza 

sie zamieniana jest bezpośrednio w aparacie na 
ilość kilometrów na minutę z dokładnością do 
2 mil. ang. na szybkość 60 mil na godzinę, W 
ten sposób policjant, czuwający na drodze, zba 
dać może Szybkość przejeżdżających wozów. 
Profesor de Silva projektuje również wmouło 
wanie do swego przyrządu aparatu fotograiicz 
nego, eńwytającego jednocześnie numer rejestra 
cyjny auta biegnącego poprzez „pulapkę“. 

W SZANGHAJU TEŻ SĄ POLICJANTKI, 

Szanghaj, pomimo zamieszek i zaburzeń, 

rozrasta się potężnie. Jest to dzisiaj najbogat 
Sze miasto portowe na całym wschodzie. azja 
tyckim, miasto, którego dzielnice europejskie 

nie ustępują co do bogactwa į luksusu ani no 

wojerskim, ani londyńskim Piecadilly lub Bro 

adwayom. W Szanghaju więc postanowiono 

wprowadzić inowację: policję kobiecą. Kandy 

datki na policjantki w Szanghaju muszą mieć 

najmniej 18 lat i nie przekraczać 30 lat. Wzrost 

winien wynosić nie mniej niż 1.34 metra. Obe 

wiązane są one uczęszczać w ciągu dwóch lat 

na kursy dokształcające ogólno - policyjne, o 

raz zapoznać się z używaniem broni palnej i 

białej. Służba policjantek w Szanghaju nie bę 

dzie łatwa, gdyż będą one miały też za zada 

nie tropienie handlarzy i przemytników opjum. 

Narazie zaangażowano 40 policjantek, wyłącz 

nie Chinki. : 

NÓWA DJETA PRZY GÓRĄCZCE. 
Profesor dr. Grate, z Wiirzburga, obała za 

"korzenione dotąd poglądy na djetę u gorączku 
„jaeych. Zdaniem dr. Graie wygładzanie chorych 
gorączkujących nie ma sensu. Normalne odży 

„wianie, jak twierdzi dr. Grafe, nie wpływa by 
najmniej na wzrost temperatury, natomiast nie 
dożywianie w cżasie gorączki pówoduje spa 

„deł sił i zmniejszoną odporność organizmu na 
skutki infekeji. Zdaniem dr. Graie chory z pod 

, wyższoną temperaturą powinien ptrzymywać co 
dziennie 2000 do 3000 kaloryj. Pożywienie po 
winno być łatwostrawne, przeważnie półpłynne 

4 zawierające dużo węglowodanów.   

LWY PODROŻAŁY. 

Nieoczekiwanym skutkiem zdobycia Abisynji 

przez Włochów jest objawiająca się od miesię 
ey zwyżka cen lwów. Cena kupna młodego Iwa 

wynosi obecnie 1.000 franków, gdy przed woj 

ną włosko — abisyńską cena ta nie przekracza 

ła 400 franków. Podobno przyczyną tego zjawi 

ska jest rozbrojenie ludności abisyńskiej przez 

' Włochów, tak, iż połowania na Iwy ustały p 

becnie zu 

  
  

Z zagadnień: 
polityki | 

przyszłości 

Z „Memorjału Politycznego Antoniego Bram 
dta, wydanego w Łodzi nakładem autora, poda 

jemy parę cidkawych projektów: я i 

„Po osiągnicciu szezytu badž jakieį gory 

— np. Mądrości ludzkiej, czy Głupoty — tkwić 

na miejscu, luły wspinać się jeszcze wyżej — 

nie wołlno...* (komiec aforyzmu). 

„2. Samorząd cały wraz ze wszystkiemi rze- 

czami — jakie jego są — upaństwowić*. 

„14. Za kradzież cudzego mienia, przekra- 

czającą wartość nip, jednego tysiąca złotych, za 

zabójstwo, gdzie nie zachodzi wypadek otrony 

własnej — koniecznej i t.p., oraz wobec przestę 

| pców kryminalnych — recydywistów stosować 

karę śmierci. Za wszystkie inne występki i prze 

stepstwa dom karny”. : 

„15. Osoby — a zwlaszcza mlodociane — co 

do których zachodzi ipewneść, że „rosną na 

nieuniknionych 'przestąępców — lokować zaweza 

su w krajowych domach  wychowawczo—po- 

prawczych”. : 

„21. Z techniki zautomatyzowanej wyelimi 

nować zupełnie wszelkiego rodzaju tak zwane 

„roboty“, „automaty“ itp. „dziwactwa“. 

„23. Napoje wódczane zastąpić napojami о- 

wocowemi i z miodu”. 

„26. Wydziały nawkowe prawa i filozofji na 

wyższych uczelniach zamienić na wydziały nat 

kowe „logiczno praktyczne”, zadaniem których 

byłoby sposobić ludzi w kierunku logicznega 

myślenia i praktycznego czynienia. 

„28. Przynoszenie przez uczniów z sobą do 

szkoły wszelkiego rodzaju posiłku zastąpić 

przymusem polegającym na tem, że uczniowie 

wnoszą na ręce kierownictwa. szkoły pewną 

opłatę w gotówce, za którą wszyscy tik co do 

ilości jak i jakości otrzymują racje posiłkowe 

rówmę (na czas przerw lekcyjnych) *. 

„33. Religje wszystkie razem wziąwszy za- 

siąpić religją tylko jedną (np. „boską*). W 

miejsce kościołów i świątyń tylu wyznań, usta 

nowić kościół jeden — ogólny („Boski“), w 

którym na cześć i chwałę Boga, jako Jedynego 

i Niepodzielnego  Wszechtwórcy mogliby się 

modlić wyznawcy Jego wszyscy — bez względu 

na to, kim kto jest“. 

„40. Placówki dyplomatyczne we wszystkieh 

krajach wszyslkie nawzajem poznosić*. ' 

(„Broszurkę niniejszą po przeczytaniu zacho 

wać dla potomności). . 

Wbrew temu, co czytelnicy myślą, broszur- 

kę zachowałem dla potomności. Uważam, że 

program jest dobry i obejmuje reformę wszyst- 

kich avsokuetnie dziedzin naszego zgangrenowane 

go życia. Jest konsekwentny choć nie doprowa 

dzony do końca. Niejasne jest np., czy uezeń, 

który przyniósł do szkoły własne śniadanie, 

podlega karze Śmierci? Co do nauczycieli jest 

też obawa, że zbytnio będą wykorzystywali p. 

15 programu i posadzą wszystkich uczniów do 

domu poprawczego. Bowiem niewątpliwie każdy 

mauczyciel ma pewność, że jego uczniowie rosną 

ma nieuniknionych przestępców. Budzi też oba- 

wy punkt 23, dotyczący napojów wódczanych. 

Projekt jednak jest realny i z pewnością 

wejdzie w życie. Leży w mojem biurku. Jak 

się potomność namyśli, to niech się do mnie 

pofatyguje. Bo kupować może nie zechce. 

DNF. 

Wszystko już było wynalezione 
Dumni jesteśmy z naszych drapaczy chmur, 

z kanalizacji, wodociągów, ogrzewania elektry- 

cznego, medycyny, szpitałów, techniki etc. etc. 

Tymczasem historja jpoucza nas, że właściwie 

większość naszych wynalazków jest wynalezio- 

na po raz drugi o ile nie trzeci. 

Jeśli chodzi np. o budownictwo, beton znany 

był już j; używany w starożytnym Rzymie; fun- 

damenty świątyni Kastora na Forum Romanum 

są z betonu, W Mezopotamii przed 5000 laty 

znano już i używano do operacyj chirurgicznych 

lancety z miedzi, kleszcze do porodu etc. W 

Babilonie istniały przed 3500 laty obszerne urzą 

dzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Szkło o0- 

kienne wynaleźli ; zastosowali po raz pierwszy 

Rzymianie. Gra zwana u nas hockeyem/ rozpow 

szechniona była u Indjan 'w południowej Amery 

"ce na kilka tysięcy lat przed narodzeniem Chry 

stusa. Przed 4 i pół tysiącami lat sporządzono 

już rury miedziane do sprowadzania wody do 

świątyń perskich, Igła magnesowa — dzisiejszy 

kompas — stosowana była przez. żeglarzy chiń- 

  

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M U z Y Ki 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

Ceny przystępne. 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp.   
  

  

skich na 1100 lat przed mar. Chrystusa. Dopiera 

w XII wieku via Arabia dotarł ten przyrząd or- 

jentacyjny do Europy. Dopiero w III wieku ery 

chrześcijańskiej zaznajomiła się Europa z hoda 

włą jedwabników i fabrykacją jedwabiu, co by 

ło już znane w Chinach na 2600 dat przed nar. 

Chrystusa.- Abonament teatralny znany był już 

w Grecji starożytnej, jeszcze dzisiaj można zna 

-lezć na marmurowych ławach amfiteatru w Del 

phi wyryte nazwiska i tytuły stałych abonentów 

Na 100 lat przed nar. Chrystusa znano i stoso- 

wano ogrzewanie centralne gorącem powietrzem 

w domach patrycjuszów rzymskich. Kołowrotek 

istniał już od: 6000 lat — w jego pierwotnej po- 

staci tak, jak. go widzimy jeszcze dziś pe 

wsiach. Wypożyczalnie ubrań istniały w staro- 

żytnym Babilonie ma 600 lat przed erą chrześci 

jańską; odnaleziono tabliczki gliniane, na któ- 

rych spisane są umowy, zawierające warniki 

wypożyczenia ubrania — cenę, czas, odszkodo- 

wanie za zniszczenie etc. 

Słowem, jeśli przestudjujemy uważnie i cier 

pliwie długą, bardzo długą listę wynalazków z 

przed setek i tysięcy lat, przekonamy się, że 

właściwie nie mamy jpowodu do pyszńienia się 

naszą cywilizacją, której spora część jest w grun 

cie rzeczy tem, co się nazywa odkryciem Ame- 

ryki po raz drugi, OR.



  

Pan minister WR. i OP. prof. Woj- 
ciech Świętosławski wygłosił dziś przez 
radjo na inaugurację tygodnia szkoły 
powszechnej następujące przemówienie: 

Współczesne pokolenie ma w chwili obecnej 
dwa wielkie zagadnienia, domagające się rych 

lego rozwiązania. Jedno — to wzmożenie aiły 

obrennej państwa, drugie — to zapewnienie ca 

iemu młodemu pokoleniu nauki w szkole pow 

szechnej. 
Łatwo jest spostrzec, że w gruncie rzeczy to 

pierwsze zagadnienie wiąże się bezpośrednio z 

drugim. Wszak musimy odpowiednio wycho- 

wać obywatela Rzeczypospolitej, aby rozumiał, 

jakiem dobrodziejstwem jest posiadanie niepod 

legiej ojczyzny i aby wiedział, że tylko wysiłek 

wszystkich obywateli zapewnić może niepod 

legły byt własnego państwa i jego rozkwit du 

chowy i materjalny. 

Oganizowany poraz trzeci doroczny ty- 

dzień szkoły powszechnej w dniach od 2 dė 

8 października ma przypomnieć szerokim ma 

som hudności 

WIELKIE ZADANIE, JAKIE SPEŁNIA 

SZKOLNICTWO POWSZECHNE 

wobee państwa i społeczeństwa, ma wzbudzić 

zainteresowanie się tą sprawą wszystkich bez   

„KURJER“ z dn. 2 października 1936 r. 

a A wa : 

Popierajmy Г-\мо Budowy 

wyjątku obywateli Rzeczypospolitej. Społeczeń 

stwo nasze ma nsogół całkowite zrozumienie 

potrzeb szkoły powszechnej, nie zawsze jednak 

idzie ze świadomością potrzeby czynnego popar 

cia wysiłków, zmierzających do udzielania po 

mocy gminom wiejskim i miejskim w budowa 

uiu szkół powszechnych. Trzeba sobie powiem 

uprzytomnić, że szkoła to nie tylko uczniowie i 

ich nauczyciele, ale również budynek szkolny, 

sprzęty, podręczniki, bibljoteki, pomoce nauko | 

we, wreszcie opał i inne potrzeby rzeczowe. w 

myśl istniejącego ustawodawstwa większa część 

świadczeń na rzeczowe potrzeby szkoły pow 

szechnej z budynkiem szkolnym włącznie po 

noszą samprządy gminne, walczące obeenie z 

wieikiemi trudnościami finansowemi. Pozostały 

nam zaś w tym zakresie do usunięcia fatalne 

ślady wrogiej S szkodliwej polityki zaboreów. 

Jest więc rzeczą jasną, że - 

STAŁA POMOC CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA. 

JEST KONIECZNA. 

W ciągu lat najbliższych konieczne jest wybu 

dowanie 45.000 izb szkolnych, jeśliby więc bu 

dować corocznie po 5.000 izb, trzebaby 9 lat, 

aby zaspokoić potrzeby budowlane szkolnictwa 

powszechnego i uczynić zadość ustawie z 1t 

marca 1932 r. o ustroju szkolnym, która usta 

ё działalności Tow. Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych 

  

W Wawrze pod Warszawą oddano do użytku nowowybudowaną szkołę powszechną. Winętrze 

budynku częściowo jest już urządzone. Szkoła wybudowana została dzięki ofiarności społeczeń- 

stwa. Zdjęcie przedstawia nowy budynek szkoły. 

„Jeżowe rękawice" komisarz 
Dookoła nominacji Jeżowa na miejsce Ja- 

gody a Jagody na miejsce Rykowa — prasa 

zagraniczna zaczęła snuć różne domysły i przy 

puszczenia. Prasa radziecka matomiast zmiany 

te zanotowała, jak najzwyklejsze wydarzenia, 

publikując dotyczące przesunięć postanowienia 

Prezydjam Centralnego Komitetu Wykonaw- 

czego ZSRR bez żadnych komentarzy, Wyjątek 

"zrobiono jedynie w stosunku do Jeżowa. Po 

raz pierwszy bowiem podano do wiadomości 

ogółu krótką oficjalną biografję nowego ikomi 

"sarza ludowego spraw wewnętrznych. 

Z tej notatki bjograficznej wynika, że Jeżow 

będzie bodajże majmłodszym członkiem rzą- 

du 'radzieckiego. Urodził się en w Petersbur- 

gu w. r. 189%. Od 14-go roku życia pracował 

w charakterze robotnika w różnych zakładach 

przemysłowych. Do partji bolszewickiej wstą- 

pił w marcu 1917 r. Brał czynny udział w re- 

wolueji kołszewiekiej i w wojnie domowej, prze 

bywając *w szeregach czerwomej armji do roku 

_1921. Od r. 1922 pracował na odcinku odpowie 

dzialnej pracy partyjnej w różnych „miejscowo 

ściach jprowincjonałnych. W r. 1927 został przy 

dzielony do apartu GK WKP (b). "W latach 

1929-1930 był jednym z zastępców ludowego 

komisarza rolnictwa ZSRR. Następnie, aż do r. 

1934 byt : zarządzającym wydziału rozdzielczego 

ikadr. głartyjnych ii wydziału ikkydr įprzy CK 

WIKP (bl. Na XVII zjeździe w r. 1934, jak już 

o tem pisaliśmy, został wybrany do CK WKP 

(b) i wszedł do jego biura organizacyjnego, a 

nieco później — wyzńaczony па miejsce zabi- 

tego Kirowa, na stanowisko jednego z sekreta- 

rzy CK WKP (b) oraz prezesa Komisji Kontroli 

Partyjnej. Pozatem jest obecnie członkiem Gen 

tralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR i 

Wszechrosyjskiego Centralnego Kemitetu Wyko 

nawczego Federacji Rosyjskiej, 

W jakim stopniu ta oficjalna  biografja, 

(szczególnie gdy chodzi o okres życia Jeżowa 

aż do r. 1927), odpawiada rzeczywistości —     

Obok widok starej szkoły. 

  

  

la, że dać należy całemu młodemu pokoleniu 

jednolite podstawy wychowania i wykształce- 

nia. ogólnego oraz przygotowanie  społeczno- 

pbywatelskie. 

W tej ciężkiej dla samorządów 8 zarazem 

dła szkolnictwa powszechnego sytuacji ogół spo 

łeczeństwa musi przyjść z wydatną pomocą, 

zwłaszcza, że ustalone zostały formy organiza 

cyjne, które zapewniają, że grosz publiczny ry 

ehło i w sposób najbardziej racjonalny zosta 

nie zużyty. 
Istotnie, juź w r. 1933 z inicjatywy grona 

iudzi dobrej woli zawiązane zostało 

TOWARZYSTWO POPIERANIA BUDOWY 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH. 

uznane przez rządz za stowarzyszerzie wyższej 

użyteczności. Towarzystwo to postawiło sobie za 

zadanie niesienie bezpośredniej pomocy szkolnie 

twu powszechnemu przez udzielanie gminom bez 

procentowych długoterminowych pożyczek, a 

niekiedy nawet bezzwroinych zasiłków, prze- 

znaczonych na budowę publicznych szkół pow 

szechnych oraz zakup sprzętów i pomocy rau 

kowych dla najbiedniejszych szkół. 

REZULTATY DZIAŁALNOŚCI TPBPSP. 

Młode to, bo zaledwie trzeci rok istniejące to 

warzystwo może poszezycić się wspaniałemi o 

woeami realizacji swych zadań Oto w ciągu 

dwuletniej działalności wybudowano do dnia 31 

grudnia 1935 roku przy pomocy finansowej te 

goż towarzystwa 2.685 izb iekeyjnych, w któ 

rych znalazło pomieszczenie około 200000 dzie 

ci. W roku bieżącym 1936 już oddano lub bę 

dzie oddano do użytku 1147 izb szkolnych, w 

budowie zaś pozostaje 1.903 izby, których wy 

kończenie przewiduje się w r. 1937 lub 1938. 

Aby móe swą wielce pożyteczną działalność 

prowadzić i wykonać nakreślony plan budo- 

wy, towarzystwo oprzeć się musi na pomoty 

najszerszych rzesz społeczeństwa. Tak też było 

w latach poprzednich. Na apel towarzystwa od- 

zywali się wszyscy i wszyscy szli mu z pomocą, 

rozumiejąc, że pomagają sobie samym, pomaga 

ją Polsce w budowie tego, co jest najpotrzeb 

ntejsze. Nieśli więc pomoc rodzice dzieci, ucze 

szczających do szkół, niósł pomoe nauczyciel, 

dopomagały gminy i zarządy miejskie, dopoma 

gał każdy obywatel bodaj najskromniejszym 

datkiem. 

WSZYSCY MUSZĄ PRZYJŚĆ Z POMOCĄ. 

Dp akcji tej pociągnięte być muszą dosłow 

nie miłjony obywateli. Akcja zbiórkowa dotrzeć 

powinna wszędzie do najbardziej zapadłych ką 

tów: Rzeczypospolitej. Każdy obywatel powinien 

uświadomić sobie, że nawet parę groszy da- 

nych przez ludność najuboższą doprowadzą do 

zebrania sum dość pokaźnych. 

Obowiązek zaś przyjścia z wydatniejszą po 

mocą mają ci wszyscy, którym dane jest posy 

łać swe dzieci do pięknych gmachów szkolnych 

trudmo powiedzieć. W Rosji radzieckiej bowiem 

jest bardzo rozpowszechnione rzemiosło „bron- 

zównictwa” i „podmalowywania“ przeszłości 

różnych dygnitarzy w stylu dla nich pożąde- 

nym. Te zastrzeżenia są w damym wypadku 

tembardziej uzasadnione, że do nominicji Je- 

"żowa na stanowisko komisarza spraw wewnę- 

trznych, jego bjografja nigdzie, w żadne, tucy 

klopedji nie była podawana, co wobec obecnie 

przypisywanych mu cnót i zasług „proletarjac- 

kich* wygląda dziwnie i miezrozumiałe. 

Mniejsza jednak o to, Fakt wysunięcia na 

tak wažme į odpowiedzialne stanowisko przed 

stawiciela młodszej generacji, jest sam przez się 

bardzo znamienny, szezególnie gdy go powiąza- 

no z usunięciem Rykowa. Generacja ta bowiem 

dojrzewała w okresie rozpoczętej w r. 1924 bez - 

względnej walki Stalina ze starą marksistowską 

gwardją bolszewicką, pod hasłami i kieronymict- 

wem której została przeprowadzona rewolucja 

bolszewicka. 

Stalin podówczas własnego szłandaru jesz- 

cze nie miał i nie wysuwał, Gdy zaś zaczął go r.z 

1924 -— 

po drugim zaczęły odchodzić do lamusu histo- 

wijać w r, io dawne sztandary jeden 

rycznego, razem z ich najwybitniejszymi cho- 

rążymi. Jednocześnie z tem nastąpiło również 

pewne rozwarstwienie wśród przedstawicieli 

„młodszej generacji. Ci spośród nich, którzy swego 

udziału w czerwonym październiku nie trakto- 

  wali jako „grzechów młodości*—-poszli w dół, do 

obozów koncentracyjnych, iwięzień itd. Takich 

była mniejszość. Ci zaś, którzy pragnęli napra- 

wić swe „grzechy rałodości', poszli bardzo szyb 

ko w górę. Takich była większość. Jeżow, jest 

typowym: przedstawicielem wspinających się w 

górę, pod stalinowskim sztandarem „socjalizmu 

w jednym kraju“. 

Oczywiście, że Jeżow będzie twał  madal 

„JEŻOWIE RĘKAWICE". 

Możliwe jest, że jego „jeżowe rękawice* będą 

nawet bardziej bezwzględne aniżeli „rękawice* 

„kontrrewolucję* -w 

  

  

Feliksa Dzierżyńskiego i Menżyńskiego. Ale ta 

„kontrrewolucja* dla zwalczanią której posta- 

wiono Jeżowa, różni się od tamtej „kontrrewo- 

lucji', która była zwałczana w pierwszym okre 

„sie rewolucji bolszewickiej. Wówczas bowiem 

w szeregach zwalczanej przez Dzierżyńskiego 

kontrrewolucji nic było ani Trockiego, ani Ka- 

mienięewa, ani Zinowjewa, ani Tomskiego itd. 

Dzisiaj widzimy odwrotne zjawisko. Jedynie 

metody i technika teroru bolszewickiego pozo- 

stały te same. Treść natomiast: jest zupełnie in- 

na. Takie same zjawisko widzieliśmy również 

w rewolucji francuskiej z jej okresu po Rebes- 

pierr*ze. Tak np. w historji Aulard'a czylamy: 

„Wrogowie nie ograniczyli się do tego, że zabili 

л ich, 

przedstawiwszy w oczach Francji jako rojalis- 
Robespierra i jego przyjaciół. Oczernili 
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Samolotem do stratosfery 

  
Anglik Swain pobił rekord na wysokość sa- 

molotem, osiągając wysokość 15,230 m. Na 

zdjęciu lotnik trzyma w ręku hełm, który miał 

na sobie podczas rekordowega lotu. 
  

Książki — to rozmowy z genjalnymi ludźmi 

` N 

Wypożyczalnia książek 
Wiino, Jagieliońska 16 — 9 

Ostatnie NOWOŚCI — naukowe — bele- 
trystyka KLASYCZNA i lektura szkolna 

oraz DLA DZIECI! 
Czynna od g. 12 do 18 wyjątkiem świąt. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zi. 

dobrze wyposażonych w pomoce szkolne i in 
ne urządzenia. W uakresie szkolnictwa pow 
szechnego panować powinno braterstwo ogólne, 

każdfmu winno więc leżeć na sercu dostarcze 

nie nie tylko własnemu, ale i wszystkim innym 
dzieciom dobrych warunków pobierania nauki 

w zakresie szkoły powszechnej. 
Tp też rozpoczynając tydzień szkoły pow- 

Szechnej, zwracam się z gorącem wezwaniem 

do eałego społeczeństwa o poparcie akcji towa 

rzystwa popierania budowy publicznych szkół 

powszechnych. Proszę © czynną pomoce nauczy 

cielstwa, dzięki któremu towarzystwo mogło roz 

począć tak owocną pracę, zwracam się do wszy 

skich rodziców, wreszcie №о całej mfodzieży, 
aby swą pracą dopomogła we wszelkich poczy 

naniach towarzystwa zarówno w tym tygodniu, 

jak i w ciągu całego roku. 

Dopomagając akcji towarzystwa, pizyczynia 

my się do usunięcia braków w szkołnietwie 

powszechem. Jest to równoznaczne z pracą 

nad rozwojem kulturalnym i gospodarczym Rze 

czypospolitej i w nie mniejszej też mierze pracą 

nad wzmożeniem mocy i potęgi naszej ojczyz- 

ny, 

a Jeżowa 
tów i ludzi pozostających na: usługach obcych 

mocarstw". 

Jak te słowa pasują do dzisiejszej Rosji ra- 

dzieckiej! Przecież i ona rozstrzeliwuje nie rę: 

wolucjonistów, nie uczestników rewolucji paź 

dziernikowej, lecz broni „ojczyzny socjalistycz- 

nej“ przed „kontrrewolueją“. Jeżow oczywiście 

tę politykę będzie kontynuował dalej. Jego 5106 

żowe rekawice“ zosganizowanego teroru, praw 

dopodobnie až do reszty oczyszczą „šwietą'2ie- 

mie rosyjską“ od „kontrrewolucyjnej swołoczi 

trockistowsko zinow jewowskiej*. 

Możemy być jednak pewni, że przy lej оре 

racji, nie spadnie włos z głowy „entuzjastów oj 

czyzny radzieckiej”. Jeżow bowiem jest OŻy- 

wiony najbardziej sziachetnemi. uczuciami „pa: 

trjotyzmu radzieckiego". WI 

fOddziały angielskie w Haifie 

  Pierwszy oddział wojsk angielskich w Haifie, bezpośrednio po opuszczeniu statku „Laurentie“,
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Wieści z Nadbałtyki 
LITWA 

— POLAKÓW NIE PRZYJMUJĄ NA ME- 
DYCYNĘ. Z każdym rokiem dostęp Polakom 
na medycynę staje się coraz tnudniejszy, jeżeli 
nie wręcz uniemożliwiony. Od szeregu lat ma 
turzyści gimnazjów mniejszościowych mieli pra 
wie zupełnie zamknięty dostęp na wydział me 
dyczny Uniwersytetu W. W, 

Odmowa byla motywowana brakiem miej. 
sca dla wszystkich petentów, zaś pierwszeństwo 

przy przyjmowaniu mieli maturzyści szkół rzą 
dowycii1. Maturzyści szkół mniejszościowych ra 
dzili sobie dotychczas z temi trudnościami w 
ten sposób, że wstępowali w pierwszym roku 
studjów na pokrewne wydziały, a po roku aka- 
demickim, jako studenci mieli pierwszeństwo 

przy wstępowaniu na medycynę. Obecnie zo- 

stał znięsiony przywilej pierwszeństwa dla stu 
dentów i Polacy mają uniemożliwiony dostęp 
na studja na wydziale medycznym. 

W. roku bież. na wydział medyczny (na me 
dycynę i odentologję) złożyło pędania 12 Po 
laków, jednak żaden z nich na ten wydział nie 

został przyjęty. Niektórzy składali podania po 
2—3 razy, lecz wciąż bezskutecznie. Z tej licz 

by — 11 petentów nie zostało przyjętych na 
medycynę odrazy i tylko jeden z nich był ba 
dany przez komisję, która stan zdrowia peten 
ta uznała za niezadowalający ' (bezpośrednio 
przed wstąpieniem na Uniwersytet petent od 

był służbę wojskową). 
° ° Również żaden Polak nie został przyjęty do 
nowoutworzonej Akademji Weterynarji. 

— KATASTROFA LOTNICZA NA MANEW 
RACH. W piątek w okolicach Kiejdan zderzy- 
ły się dwa samoloiy wojskowe. Jeden z samo 
lotów został leklko uszkodzony, drugi rozbił się. 

Lotnik lejienant Skarżynskas ciężko ranny zo 
stał odwieziony do szpitala w Kiejdanach, 
gdzie wkrótce zmarł. Zwłoki zostały przewie 
zione do Kowna. Pogrzeb odbył się w panie 
działek, ' 

— ŽYDZI DOMAGAJĄ SIĘ AUTONOMII, 
„Liet. Naujienos' w numerze 220 donosi, źe 

ostatnio społeczni działacze żydowscy czynią 
starania, aby sejm wydał ustawę, na mocy któ 
rej w miejscach gdzie zamieszkują Żydzi, mia 
łyby zostać utwońzone specjalne rady, któreby 
kierowały sprawami religijnemi, społecznemi i 
kulturalnemi społeczeństwa żydowskiego. Wszy 
scy Żydzi mieliby podlegać tym radom i opła 
cać pewne składki. Podobno działacze ci mają 

już opracowany projekt, który w najbliższym 

czasie zostanie przedstawiony rządowi i sejmo 

wi. 

„AAAAMAAAA 

ENSJONAT 
inż. W. Lesińskiej 

dla przyjezdnych o każdej porze i sta- 

łych z uteśgnianiem lub bez.. Woda 
bieżąca gorąca | zimna. Kuchnia dye- 

tetyczna. Garaże w pobliżu. 

Warszawa, Jerozolimska 41, 
wprost dworca Głównego. 

Telefon 9-84-93 

FYYYYYYYTYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY! 

Wiadomości radjowe 
INAUGURACYJNY KONCERT FILMARMONJI 

WARSZAWSKIEJ PRZEZ RADJQ. 

Z dniem 2 paździemika rozpoczyna się ofi 
cjalny sezon koncertowy w Wanszawie, Otwo- 
rzy go koncert Orkiestry Filhanmonicznej pod 
dyr. Zygmunta Latoszewskiego, który transmi 
towany będzie na wszystkie polskie rozgłośnie o 
godz. 20,05. Polskie Radjo zawarło obecnie z 
Filharmonją Warszawską umowę, która obejmu 

je transmisje 15 koncertów filharinonicznych 
w bieżącym sezonie. Dzieki temu usłyszą radjo 
słuchacze dwa — trzy koncerty miesięcznie. Pro 
gram pierwszego wieczoru filharmonicznego po 
święcony jest całkowicie twórczości polskiej. 
Będą to dzieła wielkich naszych mistrzów 2 
ostatnich lat. Pełen niewysłowionego smutku i 
piękna poemat symfoniczny Karłowicza 
„Oświecimowie'* rozpocznie koncert, Następny 
numer stanowi potężna IV Symfonja Szymanow 
skiego, której partję tortepjanową wykona zna 
ny (pianista Józef Turczyński. Noskowskiego „Z 
życia narodu”, utwór oparty na  Preludjum 
A-dur Chopina, oraz. Ludomira Różyckiego 
scherzo symfoniczne ;p. t. „Stańczyk wypełnia 
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ją resztę programu symfonicznego. Pianista J. | 
Turczyński odegra „Fantaz*- Polską* Paderew- 
skiego. Koncert poprzedzi pogadanka mgr. S. 
Golachowskiego. 

„TYSIĄC I JEDNA NOC* 
MUZYCZNA AUDYCJA RADJOWA. 

Słynne opowiadania: z „Tysiąca i jednej no 
cy” były i są zawsze żywem źródłem natchnie 
nia wielu kompozytorów. „Szecherezada* Rim- 
skij-Korsakowa zdobyła sławę światową. Jak 
komponują te same opowiadania wschodnie Ry 
szard Ralf i współczesny kompozytor rosyjski 
Sergjusz Bortkiewicz przekonają się radjosłu- 
chacze dnia 2 października o godz. 16,00 w au- 
dycji transmitowanej z Krakowa. Orkiestra Ka 
meralna pod dyr. A. Hermana wykena w kon- 
cercie tym dwie suity baletowe wymienionych 
kompozytorów, 
PWYYYVYVYWYVYYVYVYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYVVYYYYI 
  

Teatr Muzyczny LUTNIA 

Dziś o godz. 815 po raz ostatni 
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Zgodnie z wydaną odezwą Wojewódzkiego 

| Wiileńsko Nowogródzkiego Komitetu: Daru 
Rolnictwa na Fundusz Obrony Narodowej w 

Wilnie zostały wyłonione w obu wojewodz- 

twach Komitely Powiatowe, które ze swej stro 

ny powołały do życia Komitety Gminne, lokal 

į ne (gromadzkie), 

Ё Na odbytych w tym celu zebraniach zorga 

' nizowane rolnictwo wykazało całkowite zrozu 

mienie potrzeby akcji zbiórki na Fundusz Ob 

  

nie w sierpniu roku przyszłego. Jak wiadoma 
poraz ostatni Targi Północne odbyły się w ro- 
ku 1933, Obecnie zainleresowane sfery przemy 
słowe oraz Zarząd miasta zamierzają zorganizo 
wać Targi w roku przyszłym i wy tym kierunku 
rozpoczęte. zostały już iprace. Odbyło się mię- 

| 
| 
| 
| 
| 

Polska na Międzynarodowej Wystawie Geograficznej w Colombo 

  

Na Międzynarodowej Wystawie Geograficznej w Colombo (Ceylon), Polska odniosła wielki 
sukces. Otrzymaliśmy I nagrodę w dziale modeli za model portu gdyńskiego oraz II nagrodę 

za całość wystawy. Zdjęcie nasze przedstawia fragment działu polskiego. O popularności pol- 
skiego działu świadczy m. in. zabawny konkurs, mianowicie płacono i rupję (ok. 2 zł.) za 

poprawne wymówienie słowa „Przemyśl, które nastręcza cudzoziemcom wiele trudności. 

REDA KOBEREC OCCIE RÓ WTDRR WE EE AO PRD 

fiolnicóweo saw E-„4B.[W. 
| rony Narodowej, jednomyślnie deklarując po 

9 kg. z I ha zboża (żyta lub owsa), tylko w 

miejscowościach (najbardziej klę 

ską nieurodzaju zmniejszono normy dobrowol 

dotkniętych 

nego samoopodatkowania się do 1 kg. z ha. 

Umożliwiono również opłacanie równowar 

tości gotówki zadeklarowanego zboża otwiera 

jąc konto w PKO. Nr. 70011 Wojewódzkiego Wi 

leńsko — Nowogródzkiego Komitetu Daru Ro! 

' nietwa na Fundusz Obrony Narodowej. 

Czy w roku przyszłym odbędą się 
Ill Targi Północne? i 

LI Targi Północne odbędą się prawdopodoly | dzy zainteresowanemi czynnikami już kilka na 

rad i konferencyj, chociaż definitywna decyzja 
" dotychczas jeszcze nie zapadła. 

Jak już donosiliśmy, Targi mają się odhy- 
wać ma. specjalnie przeznaczonym na ten cel i 

odpowiednio zabudowanym terenie, położonym 
przy ul. Legjonowej. 

  

1.000.000 37L0TERIA PARSTWOWA 4 090.000 
  

Cena losu — 40 zł.   

Ofiarna praca.   Silne Łodzi 

znanego rentgenologa, d-ra Henryka Garewi- 

cza, Od wielu lat pełnił on służbę rentgenolo 

| ga miejskiego. Służba to, jak się okazuje, nie 

bezpieczna. Ratując innych, dr. Garewicz sam 

uległ działalności — tak zbawiennych, a jedno 

cześnie niszczycielskich promieni. Skutkiem głę 

bokiego zniszczenia tkanek lewej stopy, dr. Ga 

rewicz musiał poddać się amputacji nogi po 

wyżej kolana. Ofiarną swą pracę dzielny lekarz 

kończy strasznem kalectwem. 

wrażenie sprawił w wypadek 

Ograniezenia i zakazy w połowach 

łososi i jesiotrów. 
Z dniem 1 października r. b. wchodzi w ży 

cie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa, 
wprowadzające ochronę jesiotrów, łososi i tro 
ci w Wiśle i jej dopływach. 

Rozporządzenie wprowadza zakaz połowu 

jesiotrów, a dla łososi i troci czas „ochronny 

na obszarze województwa pomorskiego od 10 
grudnia do 10 stycznia i od 15 kwietnia do 15 
maja, od granicy woj. pomorskiego i warszaw 
skiego do ujścia do Wisły rzeki Sanny — od 
15 kwietnia do 31 maja, a od ujścia rzeki San 
ny do granicy woj. śląskiego — od 15 kwielnia 
do 31 maja, oraz od 1 października do 31 grud 
nia, Zakazy te nie dotyczą sportowego połowu 
ryb na wędkę. 

Kino w szpiłału, 
W łódzkim szpitalu imienia Prezydenta Moś 

ciekiego, należącym do Ubezpieczalni Społecz 
nej zainstalowany został aparat kinematogra 
ficzny, dla wyświetlania filmów dla chorych. 
Onegdaj odbyło się próbne wyświetlanie filmu 
francuskiego, specjalnie nakręconego dla szpi 
tala. Treścią filmu są przeważnie sprawy hig 
jeny oraz walki z chorobami zakaźnemi. a 
zwłaszcza z gruźlicą. 

Samolot do Aten. 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Wil 

nie zawiądamia, że w dniu 3 bm. odleci po 
raz pierwszy z Warszawy i Lwowa samolot P. 
L. L. „Lot“ do Aten. Samolot ten zabierze po 
cztę lotniczą przeznaczoną do Grecji i do in 
nych krajów. Wszystkie przesyłki lotnicze prze 
znaczone do przewozu lotniczego w dniu 3 b. 

samolotem PLL. „Lot* do Aten będą w   . m. 

i 

  
którym będą oceniane psy przez 

Losy do nabycia w szczęśliwej kolekturze 

S. Gorzuchowskiej-Zamkowa 9 
Pół losu — 20 zł. Ćwierć losu — 10 zł. 

Wzdłuż i wszerz Polski 
Lwowie osiemplowane przez u 
Warszawa 19 (port lotniczy) 

— specjalnym datownikiem z 

— 8: paź 

Warszawie i 
rząd pocztowy 

oraz Lwów — 2 

nadrukiem: „Pierwszy lot do Aten“ 

dziernika 1936 r. 

Pokaz psów rasowych w Koruniu. 

Klub Kynologów z siedzibą w Toruniu przy 

ulicy Bydgoskiej 37, urządza w dniach 40 i ii 
października 1936 r. Pokaz Psów Rasowych, na 

wybitnych 
znawców poszczególnych ras. 

Nowa taryfa dia dorożek 
samochodowych w Gdyni. 

Zatarg pomiędzy właścicielami taksówek a 
władzami administracyjnemi m. Gdyni na tle 
nowej taryfy został zakończony. 

Na calem terytorjum miasta Gdyni obowią- 
zuje jedna taryfa 60 gr. za kilometr.   

  p 

inż. Barański 
dyrektorem lzby Przem.-Handi. 

Zarządzeniem ministra przemysłu i handlu 

pełniący obowiązki dyrektora Izby Przemysło- 

wo-Handtowej w Wilnie inż. Władysław Barań 

ski został mianowany dyrektorem tejże lzby z 

dniem (1 października rb. . 

Zmiana na stanowisku dyrektor. 
gimnazjum b.ałoraskiego 

Dotychczasowy dyrektor gimnazjum białoru 

skiego w Wilnie, znany działacz białoruski p. 

Radosław Ostrowski został w tych dniach prze 

niesiony do Łodzi na stanowisko dyrektora jed 

nego z tamtejszych gimnazjów, Obowiązki dyrek 

tora gimnazjum białoruskiego pełni obecnie p. 

Ancukiewicz, 

"t żę 
> 

Nowe organy w kościele 
garnizonowym w Grodnie 

W dniu 4 bm. nastąpi w Grodnie uroczystość 
poświęcenia nowozbudowanych organów w koś 
ciele garnizonowym. Będą to jedne z najwięk- 
szych organów w kościołach naszych ziem, Orga 
ny posiadają 32 głosy. 

Poświęcenia dokona dziekan DOK. II ks. 

Małek, Protektorat nad uroczystością objął do 
wódca OK LII gen. Franciszek Kleberg. 

Podczas uroczystości m. in, prof. Rutkowski 
adegra na nowych organach kilka utworów, zaś 

zespół śpiewaczy pod dyrekcją prof. Wł. Kali- 

nowskiego odśpiewa kilka pieśni, 

Piszcie do nas. 
— P. W. B. Jeśli tak jest, jak Pani pisze, 

a trudno wątpić czytając list Pani, to jeśli nie 
za późno, rozmówić się natychmiast z intruzem, 
wzbudzić w tej osobie poczucie uczciwości, po 

kazać ku czemu to idzie i wyprosić bez parde 
nu — za wszelką cenę, kez zwłoki. Inaczej stra 
ci Pani i tę opiekę, którą Pani ma. Niesieiy ta 
kie wypadki, jak Pami opisuje, wciaż się zdarza 
ją, dziś młode i zachłanne kobiety nie uważają 
że człowiek żonaty jest już nie do wzięcia, prze 
ciwnie, sądzą, że jest zawsze ikandyda'em do 

małżeństwa. Mężczyźni zresztą robią to samo, 

odbierają matki. dzieciom i żony mężom. A gdy 
jest dziecko to trzeba walczyć ostro i nieustępii 
wie, ; 

List Pani spalony. Ale jabym się nie żenił 
z ogłoszenia! 

IP, SZABŁ W LIDZIE. Nemo nie jest 

pseudonimem -—— raczej nazwą zbiorową gdyż 
odpowiedzi udzielane będą przez fachowców 
więc przez kilka osób. Na drugie pytamie Se. 

Pana odpisujemy że popularną i wystarczają 

cą do poznania poslaci Skargi książką jest ży 
ciorys napisany jprzez Kacpra Wojnara (Żywoi, 
dzieła i prorociiwa iks, Piotra Skargi) zawiera 

wyjątki z kazań o które Sz. Panu chodzi, kosztu 
je 150 zł, Każda księgarnia to Panu przyszle. 

: NEMO 

WŚRÓD PISM 
— 8-5TRONICOWIY OBFICIE ILUSTROW A 

NY NR. 42 „WIADOMOŚCI LITERACKICH 
przynosi wrażenia Sobańskiego z kongresu hi- 
lierowskiego w Norymberdze, dalszy ciąg cyklu 

Boya-Żeleńskiego o Marysieńce („Miodowa żało 

ba*), charakterystykę zmarłego niedawno prof. 
Zakrzewskiego pióra Feldmana, recenzje z ksią 
żek Wallisa, Pogoża i Dudzińskiego, kronikę ty 
godniową i recenzje teatralne Słonimskiego, re 
cenzje filmowe Zahorskiej, przegląd perjodyków 
zagranicznych przez Quidama, przegląd prasy 
polskiej dział „Camera obscura“, Kolumnę Pla 

styki z artykułami prof. Chwistka, Henryka Go. 
tliba i Klingslanda, aktualności, rozstrzygnięcie 
konkursu na dokończenie sonetu Mickiewicza. 

  
   

  

Robotnik utonął w studni 
Wezoraj w Wilnie zanotowano dwa niesz 

ezęśliwe wypadki z robotnikami, z których je 
den zakończył się tragicznie. 

Przy ul. Moniuszki 14 prowadzone były re 
boty przy oczyszczeniu dna studni. 50-letni ro 

botnik Kazimierz Baczułl (zam. przy ul. Krzy 
wej, róg Gedyminowskiej) stał na dnie studni, 

po pas w wodzie i czerpał piasek, który wycią 

gał wiadrem drugi robotnik. 

| 
| | | 

  

W pewnej chwili lina, do której przymoco 
wane było wiadro, pękła i wiadro spadając 
wdół uderzyło Kazimierza Baezula w głowę. 
Baczul upadł na dno studni i utonął. : 

Drugi nieszczęśliwy wypadek wydarzył się 
ua robotach wodociągowych przy ul. Obozowej, 
gdzie na robotnika Józefa Miekiewieza (Krzy 
wa 10) spadła kłoda, łamiąc mu nogę. Pogeto 
wie ratunkowe przewiozło go do szpitala. (e) 

Krwawy dramat miłosny w Warszawie 
Wezoraj w Warszawie przy uł. Zawiszy 16 

rezegrał się krwawy dramat, którego ofiarą pad 

ło dwoje młodych ludzi. 
Niejaki Wacław Banasiak lat 24, szofer, ży 

wił głębokie uezucie do 28-letniej Stanisławy 

Kapińskiej, mężatki, matki 5-letniego synka. 
Ponieważ Kapińska kochała męża i dziecko, 

nie mogła odpowiedzieć wzajemnością na nie 
szczęśliwą miłość Banasiaka. Aby uniknąć spot 

kań, przeprowadziła się z domu, w którym 

mieszkał szofer do mieszkania rodziców. 
Wczoraj do mieszkania Kapińskich przy- 

szedł Banasiak, który od kilku dni nie widział 
ukochanej kobiety,   Kapińska tłumaczyła Banasiakowi, że jako 

| 
| 
| 
| 

| | 

mężatka nie będzie z nim utrzymywała znaje 
mości, gdyż męża swego i 3-letniego synka ko 
cha i ich nie porzuci. Wówczas Banasiak nagle 
wydobył rewolwer i wystrzelił. Kula trafiła Ka 
pińską w serce. Na krzyk kobiety i 3-letniego 
jej synka Władzia, zbiegli się sąsiedzi. Wezwa 
no pogotowie, Banasiak wybiegł z mieszkania 
na podwórze, które zapełniło się ciekawymi. 
Gdy dowiedział się, że lekarz stwierdził Śmierć 
Kapińskiej, wyszedł z tłumu i strzelił do siebie, 
raniąc się Śmiertelnie w serce. Po paru minu 
tach Banasiak również zmarł. 

Przy zabójcy i samobójcy znaleziono list 
w którym pisze, że Kapińską kocha bezgranicz 
nie i bez niej żyć nie może.



  

  

KURJER SPORTOWY 
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' Poolimpijska dyskusja 

    

    

   

  

W pewnem towarzystwie — a może nietylko 

w pewnem ale w niejednem — toczyła się nie 

dawno — a jeśli się nie toczyła, to w każdym 

razie mogła, a nawet powinna była się toczyć — 

taka ciekawa dyskusja, do (której i naszych sza 

aownych Czytelników pragnęlibyśmy zaprosić. 

Żeby nie zdradzać osób, które zresztą może 

scale mię istnieją, pooznaczamy je prostemi №- 

terami. : 

A, Ponieśliśmy haniebną klęskę. A potem przy 

szły jeszcze poprawki: haniebny mecz z Jugo- 

sławją, klęska naszych kolarzy. No i Gordon— 

Bennet przepadł, Aż dusi ten wstyd. 

B. A ja Bogu dziękuję, że to nareszcie przy- 

szło. | 

A. Chodzi ci chyba o te niezdrowe stosunki, 

g ten protekcjonizm п doborze zawodników. No 

i masz może o tyle rację, że taka nauczka zmiusi 

nas do maksymalnego wysiłku, by na następ- 

nej olimpjadzie z nad'wyżką klęskę powetować. 

B. Przeciwnie. Uważam, że jak skończyliśmy 

w porę z challengem, tak i tu trzeba skończyć 

i wycofać się z tego szaleństwa zasadniczo i 

nieodwołalnie. 

A. Z challengu wycofaliśmy się po dwuch 

wspaniałych zwycięstwach, a i tak jeszcze powie 

dzieli niejedni, że nie czuliśmy” się na siłach sta- 

nąć po raz trzeci, Wycofanie się po klęsce mu- 

siałoby nas w stokroć gorsze położenie wprowa- 

B. Sądzę, że najwyższa próba charakteru — 

to stanąć ponad opinją i wziąć na siebie nie- 

słuszne odjum. 

A. Może i tak jest, ale tylko wtedy, gdy się 

<ierpi za słuszną spraw;, a ja tu nie widzę ża- 

dnej racji. Przeciwnie. Sport to wyładowanie 

energji narodowej w szłacheinem współzawodni 

ctwie, to twórcze wyładowanie instynktu walki, 

który dawniej mia! jedyne ujście w ciągłych 

wojnach. Móc .pokonać przeciwnika jakością 

wysiłku, a mie 'w walce. której celem jest znisz 

czyć go lub obezwładnić, to przecież olbrzymi 

postęp. 

B. Pewno, że od czasów, gdy nasi przodko- 

wie — jak twierdzą historycy — kamieniami 

sobie głowy rozbijali, uważając to za normalny 

stosunek człowieka do człowieka (który nie na 

leżał do jego (klanu), odbiegliśmy już cały ka- 

wałek, lecz z pewnością miejszy znacznie niż 

mam się wydaje. Toć w sporcie działają zasad- 

niczo te same postawy duchowe, które żyły w 

naszych. praojcach, którzy albo sobie sami gło- 

wy kamieniami rozbijali, albo z rozkoszą pa- 

trzeli na to, jak inni to robili, uczestnicząc emo 

cjonalnie w tych zapasach. Na tem emocjonal 

mem uczestnictwie cała ta przyjemność polega. 

Dochodzić to może aż do szału, Przypomnij so 

bie, jak to przed kilku laty odbywał się w, Ame 

ryce ten słynny mecz lokserski tych dwuch 

"najsłynniejszych, zawodowych  rozbijnosów, 

Dempseya i Thunncy'a. Toć wtedy w Berlinie 

budowano specjalne stacje odbiorcze, by się prę 

dzej o wyniku tego światowego wydarzenia do- 

wiedzieć. Włstępne kosztowało po tysiąc dola- 

rów, i mimo to bili się łudzie o miejsca. Dwie 

-osoby tak przejęły się, że umarły w czasie me- 

<zu ze wzruszenia, I to wszystko dotyczyło do- 

nioslego zagadnienia, czy Dempsey Thunneyowi 

zęby wybije czy naodwrót. A ci sami ludzie, 

którzy tak przejmowali się tak idjotycznem za- 

gadnieniem w najlepszym razie jeden rzut oka 

na gazetę poświęcili kwestjom, od których za- 

ieżą losy ich ojczyzny a zatem i ich własne. 

A dla kwestji swego zbawienia ci sami może ani 

pięciu minut czasu nie byliby poświęcili — a 

pewno też ani jednego dolara, bo to dla nich 

*yle nie jest warte. Oto, do czego prowadzi kul- 

tywowanie tego „instynktu prawieków** w zmo 

-dernizowanej formie sportu. 

  
A. Oczywiście, że sport nie powinien przy- 

słonić wadżniejszych znacznie zagadnień. Lecz 

abusus non tolit usum. Nadużycie nie znosi pra 
"wa do rozsądnego używania. Sport ma prze- 

dewszysikiem wielkie znaczenie zdrowotne. 

B. Pisano o tem właśnie ostatnio bardzo du- 

żo. Największe powagi w tej dziedzinie, jak ten 

znany doktór od zdrowych, profesor Piasecki z 
Pozmania, stwierdzają autorytatywnie, że rekor 

chowanie fizyczne musi się już odcinać od spor 
tu i zwalczać rekordy. Toć jest to rzeczą zro- 

zumiałą, że jednostronne wyrabianie jakiegoś 
określonego kompleksų įpiešni musi iść (kosz- 

tem innych kómpieksów i prowadzić do wypa- 

czeń. Jest rzeczą stwierdzoną, że odporność re- 

kordowców jest bardzo niewielka. 

A, Przypuśćmy, że istotnie ludzie ci ulegają 

"degeneracji, co zresztą mie wydaje się takie pew 

RE bo przecież muszą oni ogromnie dbać o swo 

Ją formę. Czy jednak nie jest to ofiara dla do- 

bra swego narodu, zreszią ofiara niewielu sto-   

dzić. m 

domanja jest tak zabójcza, że dzięki niej wy-.   

sunkowo jednostek? Za cenę tę kupujemy te 

wielkie przeżycia narodowych tryumfów. Przy 

pomnij sobie, jak potężne to były wstrząsy du- 

chowe, gdy po raz pierwszy: па 'Tempelhofer 

Feld wzniósł się do góry w całym majestacie 

sztandar (polski, a rząd niemiecki i miljonowe 

rzesze berlińczyków stojąco wysłuchiwali skocz 

mej melodji polskiego hymnu „Jeszcze Polska 

nie zginęła”. Czy wtedy istotnie nie poczuło się 

że nie tylko nie zginęła, ale idzie ku wielkiej 

przyszłości? A potem, drugi Challenge! Te roz- 

ilone twarze naszych chłopców choćby w pier 

| wszej powszechnej gdzieś w zapadłej Pipidówee! 

To wszystko wtedy może po raz pierwszy po- 

czuło, co to jest Polska. A w niejednej duszy 

obudziły się wtedy jakieś nieznane jej dotąd 

moce, które już nie usną, aż nie rozwinie się no 

wy bohater. Trzebaby wojny, by obudzić te sa- 

me uczucia solidarności narodowej, entuzjazmu 

i zbiorowej woli. 

B. A jednak najgłębszy instynkt pedagogicz- 

ny każe nam rezygnować z tego ośrodka. W 

harcerstwie już w r. 1927 uchwalono po długich 

dyskusjach znieść wszelki udział w rekordach 

osobistych. Podcine jest stanowisko katolickich 

organizacyj młodzieżowych. Ażeby to zrozumieć 

trzeba obserwować nieco [psychikę owych boha- 

terów, Wpadają oni najczęściej w nieuleczony 

obłęd wielkości. To są ludzie, którzy swe dusze 

za sławę szatanowi sprzedali. Szatanem tym 

  

  

jest beznadziejna 'megalomanja,  podsycana 

przez niemniej beznadziejnych adoratorów. 

Przecież taki bokser naprawdę wierzy, że jest 

znakomitością przynajmniej równą Prezydento 

wwi Państwa. A istotnie naogół lepiej znamy 

bokserów jakiegoś narodu niż jego czołowych 

mężów stanu, o uczonych i p'sarzach nie mó- 

wiąc, A teraz co do interesu ogółu. Czy nie jest 

jednak lepiej, byśmy swe ambicje narodowe np. 

skierowali na 'to, by innych pobić na polu pro 

dukcji kuliuralnej, by ich przewyžszyč pozio- 

mem moralnym, sukcesami na polu wa.ki ze 

zbrodniczością, prostytueją, nałogami? A ше 

najmniej i na polu gospodarczem. A wreszcie, 

ze stanowiska obrony państwa, byśmy mieli 

najzdrowszy typ przeciętny, majlepszych specja 

* listów w każdej dziedzinie, najlepsze organiza- 

cje społeczeństwa? Czyż nie są to pola' zdrow 

szego współzawodnictwa? 

A. Czy to nie przypomina bajki o kwaśnych 

winogronach? 

B. Istotnie. Może tryumf nasz sportowy był- 

by nas tak napełnił zachwytem nad sobą, że nie 

prędko bylibyśmy zdolni do zdrowej refleksji. 

I dlatego właśnie uważam, że klęski sportowe 

nie powinny nas doprowadzić do rozpaczy. 

Dyskusja na tem miejscu bynajmniej się nie 

urwała, a tylko Czytelnikowi pozostawiamy os- 

tatnie słowo. : 

Aleksander eZjdliez. 

ORZEKA TEZA IN ika IS A S T IR A i LL k L     
W związku z inauguracją 

Ogień z Zułowa na Rossie 

w Wiilnie lekkoatletycznych mistrzostw Polski został przeniesiony 

przez specjalną sztafeię ogień z płonącego ogniska w Zułowie do Mauzoleum Marszałka Józefa 

Piłsudskiego na cmentarzu Rossa w Wilnie. Pochodnia z ogniem 

go Marszałka była niesiona ma trasie 

z miejsca urodzenia Wielkie 

50-kilome trowej, i zapaliła zniaz przy Mauzoleum Mar- 

szałka, płonący przez cały czas trwania mist rzostw. Zdjęcie nasze przedstawia sztafetę z og- 

niem z Zułowa po przybyciu na cmentarz Rossa. 

Dalsze wyniki mistrzostw strzeleckich Polski 
W dalszym ciągu mistrzostw strzeleckich 

Polski w Wilnie uzyskano następujące wyniki: 
Karabin wojskowy. Odległość 300 mtr. Pro 

wadzi od początku zawodów por. Wasilewski 

489 pkt. przed Wąsowskim 487 pkt. i mjr. Sta 

warzem 484 pkt. Najlepszy wynik dnia uzyskał 

Sawicki 467 pkt., na 600 możliwych 
Karabin wojskowy do sylwetek. Strzelanie 

szybkie. Prowadzi od początku mistrzostw sierż. 
Rzyman 200 pkt. na 200 możliwych przed kpt. 
Lewińskim i por. Węcławem po 200 pkt. Naj 

lepszy wynik dnia uzyskał por. Hospodarewski 

200 pkt. Poziom w tej konkurencji jest bardzo 

wyrównany. 
Karabin wojskowy normalny. Prowadzi por. 

"Matuszak 520 pkt. na 600 możliwych przed 
sierż, Kisielewiczem 512 pkt. i mjr. Wrzoskiem 

510 pkt. Najlepszy wynik dnia uzyskał sierż. 

Kozłowski 507 pkt. przed por. Tkaczem 446 

pkt. 

Karabinek sportowy. Odległość 50 mtr. Pro 

wadzi od początku zawodów w postawie leżą 

cej poza konkursem kpt. Karaś 394 pkt. na 

400 możliwych. W konkurencji prowadzi sierż. 

Kisielewicz 391 pkt. Najlepszy wynik dnia uzy 

skał st. sierż. Nowak 387 kpt. W postawie klę 

czącej prowadzi Rabandel 369 pkt. Najlepszy 

wynik dnia uzyskał kpt. Dziewulak 367 pkt. 

W postawie stojącej prowadzi Rutecki 360 pkt. 

Najlepszy wynik dnia uzyskał sierż. Kisielewicz 

358 pkt. W trzech postawach łącznie prowadzi 

w dalszym ciągu Piątkowski 1071 pkt. na 1200 

możliwych przed Pachłą i por. Matuszakiem. 

Najlepszy wynik dnia uzyskał Wąsowicz 1065 

t. 

* Pistolet wojskowy. Odległość 20 mtr. Prowadzi 

Pazdoj 168 pkt. na 200 możliwych przed st. 

sierż. Suterskim 168 pkt. i Boye 168 pkt. Naj 

lepszy wynik dnia uzyskał Boye 168 pkt. przed 

kpt. Lewińskim 166 pkt. 
Pistołet wojskowy do sylwetek. Prowadzi 

Witwieki 130 pkt. na 130 możliwych, przed 

Wąsowiezem 105 pkt. i Nowickim 90 pkt. Naj 

lepszy wynik dnia uzyskał Witwicki 130 pkt. 

Pistolet sportowy dowolny. Prowadzi Nowi 

cki 528 pkt. na 600 możliwych przed doktorem 

Jurkiem 519 pkt. Najlepszy wynik dnia uzyskał 

Sawicki 487 pkt. 

  

  

Pistolet automatyczny do sylwetek olimpij 
skich. Prowadzi por. Ratyński 160 pkt. na 180 
możliwych przed Hofimanem 156 pkt. i Bło 
ciszewskim 147 pkt. Najlepszy wynik dnia u- 

| zyskał por, Ratyński 160 pkt. przed por. Mich 
niewiezem 148 pkt. : 

Zakończenie mistrzostw w sobotę. 

Walasiewiczówna trenuje młode 
pokolenie sportowe 

  
Walasiewiczówna w rodzinnem swem mieście 

Cleveland ćwiczy młode pokolenie sportowe. 

Zdjęcie nasze przedstawia Walasiewiczównę z 

10-letnią Franią Piekowską, rokującą duże na 

dzieje. sportsmeniką. 

A I o i i LIKO 

Odwołany mecz 

Polska — Jugosławia 

Mecz tenisowy Poliska—Jugosławja, który 

miał się odbyć w dniach 3, 4 i 5 października 

w Białogrodzie został na kilka godzin przed wy 

jazdem polskiej reprezentacji telegraficznie od 

wołamy przez Jugosławję. Związek jugosłowiań 

ski w depeszy Polski Związek 

Lawn-Tenisowy, żę ze względu na chorobę czo- 

zawiadamia 

łowego swego tenisisty Punceca musi odwołać 

spotkanie, Oczywiście takie załatwiemie sprawy 

przez Jugosławję nie jest zupełnie w porządku 

i polski Związek Lawn-Tenisowy będzie: zmu- 

szony wyciągnąć z tego faktu pewne konsek'wen 

cje. Tłomaczenie zresztą Jugosławji, że zmuszo 

na jest odwołać mecz ze względu na chorobę 

jednego zawodnika, jest miepoważne. Istotnym: 

powodem jest na jprawdopodobniej klęska z Cze 

chosłowacją, która wykazała bardzo słabą for- 

mę jugosłowiańskich zawodników. Warto pod- 

kreślić, że Puńcec bawił w Czechosłowacji ® 

wziął udział w meczu dugosław ja — Gzecho- 

słowacja. 

Ožkos owiEBGÓ Ee : 

O nagrodę Ośrodka W.F. 

Okręgowy Ośrodek Wychowania Fizycznego 

w Wilnie podaje do. wiadomości, że zawody 

lekkoatletyczne o puhar przechodni Ośrodka od- 

będą się 10 października na Pióromoncie. Będą 

to zawody drużynowe. Każda organizacja powim 

na zgłosić drużynę liczącą majmniej 10 zawod 

ników. Zgłoszenia do zawodów przyjmuje se- 

kretarjat Ośrodka Wilno ul, Ludwisarska 4 do 

dnia 8 października. na 

Konferencja sportowa 

Dziś w sali Ośrodka WF. w Wilnie odbędzie 

się konferencja sportowa w sprawie podziału 

sali na ćwiczenia gimnastyczne i treningi sporte 

we. Początek konferencji o godz. 18, Delegaci 

wszystkich klubów sportowych, stowarzyszeń i 

związków okręgowych proszeni są o konieczne     przybycie na wspomnianą konferencję. 

Dziś początek mistrzostw szkolnych 

Dziś o godz. 14 na stadjonie przy ul. Wer- 

kowskiej rozpoczną się mistrzostwa lekkoatlety 

czne młodzieży szkolnej. Program pierwszego 

dnia mistrzostw przewiduje nastepujące konku- 

rencje: przedbiegi na 100 mtr., pchnięcie kulą, 

skok o tyczce, rzut granatem, przedbiegi szta- 

fet na 4 razy po. 100 antr. 

W. sobotę mistrzostwa rozpoczną się od fina 

łu biegu na 100 mtr. Następnie odbędą się: rzut 

| dyskiem, skolk «wdal, bieg ma 1500 mtr., skołk 

wzwyż į final sztafet 4 razy po 100 mtr, Wiszys 

„cy panowie sędziowie i zawodnicy proszeni są 

o przybycie na stadjon już na godzinę 13, Kie 

rownikiem zawodów bedzie mgr. Władysław 

Wiro Kiro. Orgonizatorami mistrzostw są spor 

l towcy Państwowej Szkoły Technicznej, 

„Weterani grają w piłkę nożną 
W najbliższą niedzielę mieć będziemy w Wil 

mie bardzo ciekawy mecz piłkarski. Na boisku 

ujrzymiy starych weteranów sportu wileńskiego. 

Będzie to mecz oldbojów. Wojskowi grać będą . 

z cywilami. Podajemy składy obu drużyn. 

Drużyna cywilna ma wystąpić w następują 

cym składzie: mgr. Wiro Kiro, Lepiarski, inż. 

Grabowiecki, Kugiel, Gisin, Birbach, Kostanow- 

ski, Okułowicz, Boniak, Szwabowicz Nikołajew, 

Weyssenhoff Wirowski i prok. Dowbor. 

Skład drużyny wojskowych przedstawia się 

następująco: Białecki, Urbanowicz, Malicki, mir. 

| Mierzejewski, mjr. Wilczyński, Gąsiorek, Wró 

bel, Truhan, Janicki, por. Kobyliński i Gozdecki. 

Mecz ten rozegrany zostanie na stadjonie 

przy ulicy Werkowskiej w niedzielę & 

października o godz. 14, Mecz trwać będzie tylke 

jedną godzinę. Po tym meczu odbędzie się tre 

ningowy mecz pierwszej drużyny WKS. Śmigły 

z drugim zespołem WiKS, Śmigły. 

Zapewne mecz oldbojów obudzi zrozumiałe 

zaciekawienie. Składy obu drużyn są bardzo im 

teresująco zestawione. Ciekawe jest, kto będzie 

sędziował. Osoba sędziego nie jest narazie wysit 

wana. 

Regaty w Trokach 

W najbliższą niedzielę w Trokach odbędą 

się ciekawe regaty żeglarskie zorganizowane 

przez Ligę Morską i Kolonjalną. Regaty jesien- 

me w Trokach, które rozpoczęły się przed dwo 

ma tygodniami, cieszą się ogromnem powodze- 

niem Zgromadziły one ogółem na starcie prze 

szło, 100 zawodników. Ubiegłej miedzieii w biegu | 

pań zwyciężyła Jadwiga Buczyńska, w biegu jun 

jorów zwyciężyła Zajączkowska, startująca ra- 

| zem w konkurencji z panami. W konkurencji 

junjorów zwyciężył Michejda. W najbliższą 

| niedzielę odbędzie się bieg o mistrzostwo jezier 

Trockich, który na starcie zgromadzi wszyst- 

kich najlepszych żeglarzy wileńskich. Ponadto 

odbędzie się bieg pań. Początek regat o godz. 

10 rano. 
Zwycięzcom rozdane będą piękne 

sportowe, 

nagrody



WE EP B э R Ę m k zm | 

Wilejka pow. 
PRZYGOTOWANIA DO  „TYGODINIA 

SZKOŁY POWSZECHNEJ odbywają się w Wi 
lejce powiatowej w szybkiem. tempie. (Na zebra 
miu organizacyjnem, które zostało zwołane w in 
spektoracie szkolnym pod przewodnictwem pou 
inspektora p. Chimiczewskiego był obecny staro 
sta i dowódca pułku, którzy przyię i protekto 
rat nad „Tygodniem Szkoły Powszechnej, Ze 
branie wyłoniło komitet i sekcje do różnych 
prac. Postanowiono urządzić przy pomocy Czer 

wonego Krzyża i Strzelca dwie zabawy na rzecz 
szkoły, wywiesić afisze, wydrukować »dezwę 
do społeczeństwa, urządzić propagandę w ra- 
mach „Żywej Gazetki”, zorganizować pochód 
dziatwy szkolnej, przeprowadzić zebrania z ro 
dzicami, urządzić dla dzieci starszyca klas aka- 

demję, poświęconą budownictwu szko'nemu i 
wykorzystać sporo innych momentów. W.R. 

— Działalność Towarzystwa Popierania Ru 
dowy Publicznych Szkół Powszechnych w po- 
wiecie Wilejskim jest bardzo ożywiona. W cią 
gu niespełna trzyletniego istnienia powstało w 
powiecie 35 kół, liczących w sumie 600 człon- 
ków. Pozatem istnieje jeszcze 8 szkół szkolnych 

o 400 członkach. Wipływy Towarzystwa sięga- 
ją ponad 3000 zł. Na budujące się w powiecie 

szkoły Towarzystwo udzieliło w formie poży 

czek około 30,000 zł. Przy pomocy T-wa ukoń 

czono 12 izb, a 14 jest w trakcie budowy, są 

one rozmieszczone w 10 budynkach szkolnych. 
Pożyczki udzielone dla poszczególnych szkół wy 

glądają następująco: Olkowicze 5,000 zł., Zalbło 

cie 1,000 zł., Jickiewicze 7,000 zł., Niestaniszki 

1,200 zł, Wiazyń 2,000 zł., Łowcewicze 3000 

zł, Krzywe — Sioło 1,500 zł, Żukowicze 2,000 

złotych. 

Dotychczasowy dorobek TPBPSP. na terenie 
powiatu wilejskiego wróży mu powodzenie na 
przyszłość. W, R. 

Głębokie 
— ROLNICTWO NA FON. W związku z roz 

poczętą na terenie pow. dziśnieńskiego akcją 

zbiórki wśród rolników na Fundusz Obrony Na 
rodowej zorganizowane zostały w powiecie ko- 
mitety gminne zbiórki „Daru Rolnictwa”, które 
podzieliły swe rejony na mniejsze obszary i wy 
zmaczyły do nich mężów zaufania dla łatwiej- 
szego przeprowadzenia propagandy. Akcję orga 

nizacyjną prowadzi Okręgowe Towarzystwo Or- 
gamizacyj i Kółek Rolniczych w Głębokiem z za- 
strzeżeniem niedopuszczalności wydatkowania 
ma koszty organizacyjne lub administracyjne o- 
йат zebranych na PON. Dąženiem jest aby 
wszelka robocizna była uzyskiwana od rolników 
w drodze dobrowolnych ofiar ponad ustaloną 
normę 2 kg. zboża od jednego ha względnie w 

drodze uzyskania w tej postaci równowartości 

zbiórki od niezamożnych, Zbiórka zboża rozpo 
cznie się 15 października, a zostanie zakończona 
15 listopada rb. 

— WYSTAWY PRZYSPOSOBIENIA ROLNI- 
CZEGO. W czasie od dnia 4 do 25 października 
Okręgowe Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych w Głębokiem organizuje na terenie 
pow. dziśnieńskiego wystawy przysposobienia 
rolniczego, w których weźmie udział 18 zespo- 
łów. Na wysławy będą dostarczone najbardziej 
typowe dla poszczególnej odmiany okazy plo- 
nów z pólek konkursowych, które po ocenie ko 
misji będą odpowiednio nagradzane, Nagrody 
dla zespołów zakupiły (poszczególne gminy z 
własnych funduszów. W tymże czasie oprócz wy 

staw jprzysposobienia rolniczego odbędą się tak 
że specjalne rejonowe wystawy lniarskie, połą 
czone ze skupem włókna trzępanego oraz prze- 
róbki Inu. 

  

  

  

„KURJER* z dn. 2 października 1936 r. 

Rudziszki 
— Z INICJATYWY POWIATOWEGO KO- 

MITETU DARU ROLNICTWA :NA F.O.N. w 
dniu 27 września w lokalu Zarządu Gminnego 
w Rudziszkach przy udziale około 150 osób od 
było się zebranie Rad Gromadzkich oraz przed 
stawicieli wszystkich organizacyj rolniczych i 
społecznych z terenu gminy rudziskiej. 

Na zebraniu wygłoszony został przez p. Ży 

wiedkiego Edwarda, agronoma OTO. i KR. refe 
rat na temat potrzeby złożenia przez rolnictwo 
Daru na FON. 

Po krótkiej dyskusji zebrani jednomyślnie 
postanowili utworzyć gminne i gromadzkie Ko 
mitety Daru Rolnictwa na FON., oraz wezwać 
wszystkich rolników gminy do złożenia daru 
na FON. w postaci 2 kg. zboża z 1 ha gruntu 
użytkowego. 

Następnie potworzono Wydziały Gminnych 
i Gromadzkich Komitetów, oraz powołano Ko 

misję Rewizyjną. ` 
Po dokonaniu wyboru i omówieniu strony 

technicznej zbiórki zebrani wznieśli gorący o 
krzyk na cześć Rzeczypospolitej Polskiej. 

į A. 

Mołodeczno 
— PIĘCIOLECIE KOŁA ZWIĄZKU REZER 

WISTÓW W GRÓDKU. 20 września przypadło 
5-lecie istnienia Koła Związku Rezerwistów w 

Gródku, Zarząd Koła zaprosił na tę uroczystość 
wszystkie Kołą Zw. Rez. z powiatu, lecz z zapro 
szenia skorzystało jedynie Koło Zw. Kezerv:- 
stów w Jarszewiczach, delegując na uroszystość 
14 rezerwistów pieszych, 13 konmych i 2 cvkli- 
stów. Oddział reprezentował prezes Koła March 
wicki Józef. 

Już od godz. 6 rano członkowie miejscowego 
Koła stanęli do zbiórki, zaś nieco później udali 
się na plac sportowy gdzie stanęli do zawodów 

na odznakę POS. ; OS. przeprowadzonych przez 
por. Iwanowskiego — Komendamia PW. na po 
wiat, oraz instruktora plutonowego Litwickie3>, 
Punktualnie o godz. 10,30 przyjechał na uro: 
czystość jp. llczuk, wice-starosta mołodeczański 
w towarzystwie p. dr. Łysakowskiego — przed 
stawiciela Podokręgu Zw. Rez. w Wilnie p. Ciu 
pińskiego — prezesa Powiatowego Zarz. Zw. 
Rez. w Mołodecznie i jp. Sanoka ppor. rezerwy. 

Łukaszewicz Witold — komendant miejsco- 
wego Koła złożył raport wicestaroście i odebrał 
Sztamdar Zw. Rez. przywieziony z powiatu na 
powyższą uroczystość. 

Q godzinie 10,45 Oddział Zw. Rez, przy dźwię 
kach miejscowej orkiestry ruszył do kościoła na 

R. ENIE TU 

  

nabożeństwo. Po nabożeństwie proboszcz Pilec 
ki wygłosił okolicznościowe kazanie, poczem za 
intonował „„Boże coś Polskę''. 

O godz. 14 wicestarosta przed pomnikiem 
Marszałka w towarzystwie przedstawicieli 
władz związkowych, społeczeństwa i organizacyj 
przyjął defiladę oddziału złożonego z 55 rezerwi 
stów pieszych, 26 konnych i 12 cyklistów. Sko 
lei przemówienie wygłosił p. dr. Łysakowski, 
poczem komendant p. Łukaszewicz złożył krót 
kie sprawozdanie z pracy Zw. Rez. i odczytał de 
peszę nadesłaną przez Zarząd Główny Związku 
Rezerwistów w Warszawie w związku z uroczy 
stością. 

Po defiladzie odbył się wspólny obiad, a po 
obiedzie rezerwiści udali się na strzelnicę. O go 
dzinie 20 odbyła się zabawa taneczna w Sali 

Remizy strażackiej w której wzięło udział prze 
szło 200 osób. 

Swieciany 
-— ZMIANY PERSONALNE W WYDZ. PO- 

WIATOWYM. Z dniem 1 października nastąpi 

ły redukcje i zmiany personalne wśród pracow 

ników wydziału powiatowego w Święciamach, a 

mianowicie zostali zwolnieni bądź zemerytowa 

ni dotychczasowi pracownicy: kierownik biura 

Fr. Krasicki, K. Cywiński, personel zlikwidowa- 

nego schroniska i in. 

Powodem redukcji jest trudny stan finan 

scwy pow. zw. samorząd. i w związku z tem 

konieczność ograniczenią wydatków personal 

nych. Pozatem niektórzy pracownicy zostali 

przeniesieni na emeryturę naskutek orzeczeń 

| lekarskich i niemożności pełnienia nadal swych 

obowiązków, wobec złego stanu zdrowia. 

—— ODPUST W ŁYNGMIANACH. W dniach 

29 i 30 września odbył się w Łyngmianach wiel 

"kt doroczny odpust, na który przybyło z oko 

| licznych miejscowości kilka tysięcy osób. Mia 

steczko Łyngmiany jest położone na samej gra 

nicy litewskiej. Wobec braku normalnych sto 

sunków sąsiedzkich z Litwą i braku specjalne 

"go pozwolenia władz polskich i litewskich na 

przekroczenie granicy przez mieszkańców Lit 

„wy, osoby te, mieszkające w najbliższych miej 

scowościach, nie mogły wziąć udziału w uro 

czystościach i przy okazji zobaczyć się i poro 

zmawiać ze znajomymi i krewnymi. 

  

Pożary młynów 
W dniu 26 ub. m. Stanisław Topol, dzier 

żawca młyna wodnego, który jest własnością He 
leny Lokuciewskiej (folw. Kamionka, gm. po 
lańskiej, pow, oszmiańskiego) zameldował po- 
lieji, že w nocy z 25 ma 26 bm. powstał pożar, 
który strawił doszczętnie młyn. Topol pkreśla 
straty na zł. 6.000. 

Pożar powstał prawdopodobnie wskutek nie 

| 
| 
| 

ostrožnego obchodzenia się z ogniem. 
W maj. Misiuczany, gm. turgielskiej, pow. 

wił.-trockiego w dniu 30 ub. miesiąca około 
godziny 22,30 spalił się młyn drewniany z cał 
kowitem urządzeniem, należący do Eugenji Roj 
cewiezowej, która obłicza straty na zł. 20.000. 
Prawdopodobnie pożar był przypadkowy. 

WSE FEB 
W gminie postawskiej, we wsiach położo- 

mych w okolicy leśniczówki Jeziorki, pow. po 
stawskiego zdarzają się częste wypadki dużych 
szkód, wyrządzanych gospodarzom przez wilki 
wśród trzody chlewnej i koni. Rozzuchwalone 
(wiłki stale napastują pasące się stada, a na 
wet podchodzą do osiedli i stąd porywają ow 

ее i Świnie. Poszkodowana ludność domaga sie 

mrządzenia obławy, ofiarowując swój czynny u 
dział w nagonce. Miejscowe władze administra 
cyjne wzięły tę okoliczność pod uwagę i w tym 
celu mają wejść w porozumienie z administra 
eją dóbr Postawy, pozostawiając inicjatywę u 
rządzenia obławy miejscowemu zarządowi Kół 
ka Myśliwskiego. 

  

  

B. 

Oszmiana 
— GRABIAMI W GLOWEĘ. Weronika Seuss 

kiewiczowa z Pruniun, gm. polłańskiej, zameldo 
wała, że w dniu 26 ub. m. między. bratem jej, 
Janem, a szwagrem Wincentym Ambrożewiczem 
powstała bójka na tle sporu o ziemię. Ambzs 
żewicz uderzył grabiami w głowę Szuszkiewicza 
i ciężko go ranił. i 

— OPÓR SEKWESTRATOROWI. Zarząd 
„gminy w Sołach zawiadomił policję, że w dniu 
26 ub. m. Ksawery Godlewski z Ki n, gm. 
solskiej, stawił opór sołtysowi Józefowi Nowa 

| kowi, nie dopuszczając go do zasekwestrowania 
roweru na pokrycie grzywny administracyjnej 
na rzecz starostwa, ai 

— SAMOGONKA. W dniu 27 ub. m. połicjan 
ci w Murowanej Oszmiance wykryli potajem 
ną gorzełnię, prowadzoną przez Jana Łobaczew 
skiego z zaścianka Miekowszczyzna i Wacława 
Sadowskiego z Kalinówki, gm. polańskiej. 

Postawy 
— ZAKOŃCZENIE STRAJKU NA ROBO- 

TACH DROGOWYCH. Dnia 20 września rb. roz 
poczęła się budowa drogi Nowy Dwór — Posta 
wy, na przestrzeni 4 km. Na roboty te Fumdusz 
Pracy w WiŃnie przydzielił zł. 40,000 z warun. 
kiem zatrudnienia bezrobotnych wileńskich. W 
ubiegłym tygodniu Fundusz Pracy skierował 115 
robotników na budowę. Bezrobotni ci, przeważ 
nie kawalerowie, element niespokojnv, <zęścio: 
wo awanturniczy, po pierwszej wypłacie w so 
botę dnia 26 wmześnia rb., wnieśli wiele zamie- 
szania do spokojnego miasta Postaw, jednak pa 
licja ukróciła swawolę i zaprowadziła należyty 
ład i porządek. 

W dniu 28 września rb. wszyscy kezrobotni 
zastrajkowali, gremjalnie domagając się znie- 
sienia systemu akordowego pracy i wykonywa 
nia tejże pracy na dniówkę, z płacą dzienną bez: 
ubezpieczeń społecznych po zł. 3. Płaca umow 
na dla robotników, którzy akordu nie wykonali 
wynosiła zł 2,50 do 2.70. Akordanci, pracujący 
rzetelnie, wyrabiają w 8 godzinach dnia pracy 
do zł. 3,50 : 

Po półgodzinnej konferencji Zarządu Drogo 
wego z robotnikami, robotnicy przystąpili do 
normalnej pracy na warunkach dotychczaso- 
wych z tem, że za dniówkę roboczą będzie się 
płaciło zł. 2,70. 

— KONFERENCJA GOSPODARCZA. W dniu 
29 września rb. w Postawach odbyła się konfe- 
remcja poświęcona sytuacji gospodarczej powia 
tu, zwołana z inicjaływy Związku Rewizy jnego. 
Przybyło 24 delegatów z 12 spółdzielni na 14 
istniejących w powiecie. 

Dyrektor Huszczo, przybyły z Wilma, scha 
rakteryzował stan kredytowy spółdzielni i pod 
kreślił ich stały rozwój. Poszczególni delegaci 
złożyli sprawozdania, z których wynika, že | 

wszystkie spółdzielnie w powiecie są bardzo 
żywotne i że z każdym rokiem wpływy i znacze 
mie ich wzrastają, znajdując zrozumienie i na 
leżytą ocenę wśród ludności wiejskiej. Długi 
podlegające konwersji w mposzczególmych spół: 
dzielniach zos'aly skomwertowane. 

Po sprawozdaniach wywiązała się dyskusja 
w której zabierali głos przedstawiciele władz i 
delegaci. Dotyczyła owa planu pracy spółdzieł 
czej na najbliższą przyszłość. Powzięto rezolu 
cje i uchwały, mające na celu wzmożenie akcji 
spółdzielczej w iecie ! 

— FALSZERSTWO NA SZKODĘ SPÓŁ- 
DZIELNI. Feliks Swarewicz, pracownik spół- 
dzielni „Wygoda* w Postawach, w dnia 28 ub.. 
m. zameldował policji, że Ludwik Kozłowski z: 
Hoduciszek, sprzedając ziemię, stałszował kwi: 
ty zapomocą wytarcia gumą i wpisania do 
kwitu większej ilości siemienia. Na podstawie: 
tych kwitów Kozłowski otrzymał w kasie wię: 
cej pieniędzy niż mu się należało. 

  

Łudwik Weinert Wilton ** 

PANTERA 
Powieść sensacyjna 

W przeciwieństwie do fasady hotelowej, która 

tonęła w świetle elektrycznem, salony pogrążone 
były w. dyskretnym półmroku. Nawet w sali gry 
lampy poukryware były w niszach i matowe światło 
łagodnem blaskiem oblewało rzędy zielonych stoli- 

* ków. 
— Mam nadzieję, że uda się mam uczynić 

'z Chesterhille modną miejscowość — rzekł Hearson 
do pułkownika poleciłem sfilmować dzisiejszy 

festyn. Zdjęcia wyświetlane będą w jednem z pierw- 
szorzędnych kin londyńskich. Niewykluczone... 

Urwał w połowie zdania i mprzechylił głowę 
w (kierunku drzwi, prowadzących z hallu hotelowe- 
go do sali restauracyjnej. Ukazał się tam właśnie 

jakiś nowy gość. Staromodnym i zbyt obcisłym 
frakiem oraz wyraźmie przykrótkiemi spodniami 
wyróżniał się osobliwie od reszty zgromadzonego 

towarzystwa. Mogło się wydawać, że człowiek ten 
tylko przypadkiem zabłądził do tej komfortowej sali 

Pułkownik zdążył już także dostrzec miezwy- 

kłego przybysza i spojrzał zukosa na Hearsona, 
który wydawał się bardzo zmieszany i bezradny. 

— Pan Murphy bąknął półgłosem — nie 
przypuszczałem, że się tu zjawi. Był przecież po 
południu (baędzo zmęczony, sądziłęm więc, że ipo 
powrocie do hotelu pójdzie zaraz spać. Sprawa jest   

o tyłe przykra, że jeśli go poznają, może to zwarzyć 
humory gości. Szczególnie na sali gry... Mimo to... 

Nie dokończył zdania i zręcznie począł się 
przeciskać przez tłum ku przybyszowi, który właś- 
nie z ujmującym uśmiechem zajął stolik, uprzedza- 
jąc w ostatniej chwili jakiegoś eleganckiego jego” 
mošcia. 

Ujrzawszy Hearsona, 

i wskazując miejsce obok siebie, 
stud jowamiem karty. 

— To bardzo uprzejmie z pańskiej strony — 
zaczął Hearson, siadając — że zechciał pan przyj: 
rzeć się naszej imprezie. 

Nadinspektor machnął ręką. 
— Prawdę mówiąc szepnął niebardzo 

lubię taki zgiełk, ale przecież człowiek musi się 
jakoś pożywić. Lunch przespałem szczęśliwie, a o 
mały włos byłoby się to samo stało i z obiadem. 
Jednakże mój żołądek zaczął energicznie protesto- 

wać przeciwko. takiemu traktowaniu. Pozatem trzeba 
przecież od czasu do czasu zrobić użytek ze swego 
fralka, Musi pan wiedzieć, że zabrałem go z sobą 
przez czysty przypadek. Ot poprostu dlatego, żeby 

go tu gruntownie wywietrzyć. 

Z lubością wygładził zatłuszczoną klapę i w uno 

szący się ma sali delikatny zapach róż i jaśminu 
wimieszała się ostra woń naftaliny. - 

Dzięki towarzystwu Hearsona obsługa zwróciła 
na Murphy'ego specjalną uwagę. Nadinspektor ро- 
dyktował kelnerowi co najmniej połowę karty, 
a potem zwrócił się do Hearsona, uważając, że wi- 
nien mu jest wyjaśnienie. 

— Zasadniczo mie jestem żarłokiem — zaczął 

skinął przyjaźnie głową 
zajął się pilnem 

    
  

  
  

go zapewniać — ale niech tylko odetchnę świeżem 
powietrzem, a zaczyna mnie ściskać w żołądku. 
Dostaję naraz wilczego apetytu. Podjem sobie i pój- 
dę spać. Dzisiejszy dzień bardzo mnie zmordował. 

, — Zajrzy pan chyba przedtem na salę balowś 
ina salę gry — rzekł uprzejmie Hearson, ale nadin- 
spektor enengicznie potrząsnął głową. : ‘ 

° — Po tem, co dziś zrobiłem, nie może pan tego: 
ode mnie wymagać. Zresztą znam się na grze tyle, 
co na tańcu. Nie, posiedzę trochę tutaj, a potem: 
pójdę spać. Jutro znów będzie djabelnie dużo do 
roboty. Trzeba przecież zająć się tą przeklętą sprawą.. 

— Czy ma pan już jakiś punkt zaczepienia? — 
zapytał Hearson, M @ 

— Punkt zaczepienia” — powtórzył Murphy: 
i spojrzał na Hearsona zdumionemi oczyma. — Jak. 
pan to sobie wyobraża? To nie idzie tak szybko. 
Jestem tu przecież dopiero kilkanaście godzin. Jeśli 
pan mi zada to pytanię za parę tygodni, będę już 
być może eoś niecoś wiedział, chociaż, szczerze mó- 
wiąc, sprawa jest podła i niewiele sobie po niej 
obiecuję. : 

Usłużny kelner przyniósł pierwsze danie i Mur- 
phy z takim zapałem zabrał się do jedzenia, że He- 
arson uznał za stosowne pożegnać się. 

— Mam madzieję, że dzisiejszego wieczora na- 
darzy się mam jeszcze sposobność do rozmowy — 
powiedział, wstając z miejsca. — Jeśli pan pozwoli, 
przyślę tu panu pułkownika Rowcliffe'a, który rów” 
nież należy do zarządu maszego uzdrowiska. 

Nadimspektor kiwnął z zapałem głową i potrzą- 
snął widelcem jak pałaszem, a 

— Będzie to dla mmie wiełki zaszczyt — za” 
pewnił. "r e 

   



  

  

Dziśs Aniołów Stróżów 

Jutro: Teresy, Kandyda 
  

  

    
; || Wschód słońca — godz.5 m.23 

Paždalacaik, Zachód słońca — godz 4 m.55 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi! U. S. £ 
«w Wilnie z dnia 1.IX. 1935 r 

Ciśnienie — 756 
Temp. średnia — --5 
Temp. najw. +9 
Temp, najn. +3 
Wiatr — pąłudniowy 
Tend. barom. — bez zmian 
Uwaga — chmurno. 

DYŻURY APTEK, 
Dziś dyżurują następujące apteki: 1) Augus 

towskiego (Mickiewicza 10); 3) Rodowicza (O- 
strobramska 4); 3) Romeckiego (Wileńska 8); 
4) Sapożnikowa (Zawalna 41); 5) Sarola (Za- 

rzecze 20). at, „al 
  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St. GEORGES 
| w WILNIE 
|| Apartamenty, łazienki, telefóny w pokojach 

Ceny bardze przystępne.       

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do hotelu Georges'a: Pupko Szymon prze 
mysłowiec z Lidys Świętorzecka Zofja; Mikucka 
Leomilla z Warszawy; Braun Bela z Berlina; 

dr. Toth Walery z Warszawy; Bundy Jan ban- 
kowiec z Warszawy; inż. Fin Władysław z War 
szawy. 

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

  

  
MIEJSKA, 

2 Autobusy do Jerozolimki. Od 4 paździer 
nika 1936 r. linja DTY-ta będzie kursować wed 
ług niżej podanego rozkładu jazdy: 

W, dnie powszechnie. Odjazd z pl. Orzeszko 
kowej: o godz. 6.50, 1530 i 19.30. Odjazdy z Je 
rozolimki: o godz. 7.15, 16 i 20. 

W dnie świąteczne: Odjazdy z pl. Orzeszko 
wej: © godz. 9.00, 15.00 i 21.00 — Odjazdy z 
Jerozolimki o godz. 9.30, 15.30 i 21.30, 

ją Podatki miejskie. W ciągu listopada płat 
ma jest II rata wszystkich podatków miejskich 
(od szyldów, psów i zużycia bruków). W związ 
ku z „tem wydział podatkowy magistratu już 
obecnie przystąpił do przejrzenia list wszyst 
kich płatników. Ściąganie tego podatku w dro 
<dze egzekucji rozpocznie się już w pierwszych 
„dniach grudnia. 

— Wilno przygotowuje się do walki z bezro 
'bociem w okresie zimowym. W ciągu września 
ma terenie Wilna zanotowano b. znaczny wzrost 
bezrobocia. W chwili obecnej liczba bezrobot 
nych sięga już 6.000. Należy przypuszczać, że 
liczba ta w miesiącach zimowych wzrośnie zna 
cznie. Ż tego też względu Fundusz Pracy przy 

stąpił już obecnie do opracowania planu walki 
ze skutkami bezrobocia w okresie zimowym. 

*Opracowywany jest kosztorys projektowanych 

robót na zimę. Sądzić należy że centrala Fun 

*duszu Pracy zwiększy w tym roku kredyty dla 
Wilna na akcję zimową. a 

* Likwidują się przedsiębiorstwa sezonowe. 
W! ciągu ubiegłego miesiąca zlikwidowało się 
ma terenie Wilna 19 zakładów handlowych, dwa 

przemysłowe i 11 warsztatów rzemieślniczych. 
W tym samym czasie powstało na terenie mia 

  
  

sta 7 nowych sklepów oraz kilka zakładów prze 
mysłowych i rzemieślniczych. Z pośród likwidu 
jących się sklepów większość stanowią przedsię 

biorstwa o charakterze sezonowym. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— SHELLEY'S INSTITUTE. Mickiewicza 4 

'a. 12 II piętro. Zapisy na kursa angielskie, 
francuskie, niemieckie przyjmuje kancelarja 
codziennie od 11—13 i ed 6 do 8 wiecz. 

Wpis 5 zł. 50 gr. CZESNE 8 złotych miesięcz 
nie. Urzędnicy państwowi 5 zł. 50 gr BEZ WPI 
SU. Stypendjum do Londynu otrzymują stu 
denci składający egzamina CELUJĄCO. 

WOJSKOWA. 

-— Rejestracja poborowych. Z dniem 30 
września referat wojskowy Zarządu miasta za 
kończył rejestrację mężczyzn, urodzonych w 

roku 1918. Rejestracja trwała przez cały wrze 
sień. Wczoraj rozpoczęta została powtórna re 
jestracja poborowych rocznika 1916. Rejes:rac | 
ja tego rocznika potrwa dwa miesiące do dnia 
30 listopada włącznie. ё 

Zgłaszający się do rejestracji winni posia 
dać przy sobie dowody tożsamości, świadectwa 

szkolne i wszelkie inne dokumenty. 
— Najbliższe dodatkowe posiedzenie Komi 

sji Poborowej. Najbliższe dodatkowe posiedze- 
nie Komisji Poborowej dla mężczyzn, którzy 
nie uregulowali swego stosunku do wojska, wy 
znaczone zostało na dzień 21 bm. Posiedzenie 
odbędzie się w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 
— Wymiar podatku wojskowego za rok 1936. 

Wydział podatkowy Zarządu miasta kończy o 
becnie trwające od dłuższego czasu prace, zwią 
zane z wymiarem podatku wojskowego za rok 

1936. Nakazy płathicze rozesłane zostaną jesz 
cze w ciągu bież. miesiąca. Jednocześnie. na 
terenie całego miasta wzmożona została akcja 
egzekucji tego podatku za lata ubiegłe. Dodać 
należy, że w Wilnie, jak zresztą i w innych 
miastach Polski, wpływy z tytułu tego podatku 

są bardzo małe i dlatego liczba nakazów egze 

kucyjnych jest bardzo duża. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— ŻAŁOBNE POSIEDZENIE KLUBU LEKA 
RZY, W dniu 2-g0 października r. b. o godzinie 
20 w lokalu Wil. T-wa Lekarskiego przy ulicy 
Zamkowej 24 odbędzie się żałobne posiedzenie 

poświęcone pamięci przedwcześnie zmarłego Už 
p. prof, dra Alensandra Safarewicza, na które 
zaprasza wszystkich lekarzy i przyjaciół zmar 
łego Klub Lekarzy Polskich w Wilnie. 

ZABAWY. 
— Dancing Wileńskiego Towarzystwa Wioś 

larskiego w dniu 3 października 1936 r. w cu- 

kierni Czerwonego Sztralla (ul. Mickiewicza 
12). 
Wstęp 2 zł. Akademicy i wioślarze — 150 zł. 

Dochód przeznacza się na zakup taboru wio 
ślarskiego : 

  

Mecz pilkarski 
K. P. W. Ognisko — Ž. A. K. S. 

W niedzielę dnia 4 października odbędzie 

się o godz. 3-ej na boisku Makabi (ul. Wiwul- 
skiego) mecz pilkarski o mistrzostwo Okręgu 
Wileńskiego pomiędzy KPW. Ogniskiem a 
ŻAKS-em. Mecz odbędzie się. bez względu na po 

godę, 
AAPAAAAMAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAA AAB AAA AAA AA 

TEATR NA POHULANCE 

Dziš o g. 8.15 wiecz, 

STARE WINO 
Ceny zwyczajne 

УРОФ   

Nowy amerykański olbrzym powietrzny 

  
Zbudowany w Kalifornji samolot pasażerski, obliczony na 32 podróżnych. Koszty budowy 

dego olbrzyma wyniosły pół miljona dolarów. 

  
  

  

„KURJER“ z da. 2 października 1936 r. 

KRONIKA ‚ Rozpoczęcie roku w;szkoleniowego P. w. 

  
Na stadjonie Wojska Polskieg odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku wyszkoleniowego P. W. 
Na stadjonie zgromadziły się hufce szkolne PW, hufce Orląt Z. S., kolejowe PW., Związek Rezer 
wistów, harcerstwo, drużyny robotnicze męskie i żeńskie, członkinie organizącyj PW. kobiet, 

żeński Związek Strzelecki i inni. W uroczystości inauguracji roku PW. wzięły udział władze 

PUWEF-u z gen. Olszyną-Wilczyńskim, prezy- dent Warszawy Starzyński oraz tysiączne tłumy 

publiczności. Na zdjęciu organizacje, zgromadzo ne na Stadjonie Wojska Polskiego w czasie i- 
mauguracji nowego roku wyszkoleniowego. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w piątek wieczorem (o godz. 
8,15) dalsze powtórzenie cieszącej się wielkiem : 
kowodzeniem znakomitej komedji „STARE WI 
NO“. 

— Na niedzielnem popołudniowem przedsta 
wieniu, po cenach pr*pagandowych od gr. 25— 

dana będzie nadzwyczaj wesoła, pełna pogody 

i sentymentu komedja „O pięć minut za póź 
no* („Górą serca''). 

‚ — Uroczyste przedstawienie otwarcia nowe 
go sezonu, w związku z 150-tą rocznicą teatru 

polskiego w Wilnie i uczczeniem twórcy i zało 
życiela tego teatru Wojciecha Bogusławskiego 
nastąpi w czwartek przyszłego tygodnia. Dana 
będzie premjera niegranego dotąd w Wilnie 
widowiska historycznego „Bogusławski i jego 

scena* pióra Wincentego Rapackiego (ojca). 
_— Chór Juranda wystąpi raz jeden z kon- 

"€eritem w piątek przyszłego tygodnia. 

. TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Ostatnie przedstawienie „Teresiny*. Dziś 

grana będzie po raz ostatni piękna operetka z 

epoki napoleońskiej „Teresina* O. Straussą z 
udziałem całego zespołu artystycznego. Barwne 
to widówisko urozmaicają efektowne balety i 
ewolucje. Ceny zniżone. : i 

— „Słodki kawaler*. Jutro wchodzi na re 

pertuar jedna z najpiękniejszych operetek Leo 
Falla „Słodki kawaler* w reżyserji M. Tatrzań 

skiego. Przy pulpicie wybitny kapelmistrz W. | 
Szczepański. W' rolach naczelnych wystąpią: Ka 
rin, Owidzka, Dal, Wawrzkowicz, Tatrzański 

i Wyrwicz - Wichrowski. W akcie Il-gim sce 
na baletowa „Złoty świecznik* w wykonaniu 

Martówny, Ciesielskiego i Kaplińskiego. Do o 
peretki tej przygotowano nową wystawę. 

— „Madame Butterfly* w „Lutni*. Wybitni 

artyści opery warszawskiej z Heleną Lipewską, 
Adamem Doboszem i Eugenjuszem Narożnym 
na czele, wystąpią dwukrotnie w poniedziałek 
5 1 wtorek 6-go bm. w operze Puccini'ego „Ma 

damęe Butterfly“. 

— Zamiast kwialów na grób $. p. prof, Ale- 
ksandra Safarewiczą na niezamożnego studenta 
medycyny USB do uznania Pana Dziekana Wy- 

działu Lekarskiego, Marja Szymańska składa 
20 złotych. › 

  

— Gimnazjum Państwowe im. Elizy Orzesz- 
kowej na Fumdusz Obrony Narodowej za mie- 

siąc wrzesień 60 zł, 50 gr. ) 

Na wileńskim bruku 
ZATRZYMANIE ZBIEGÓW Z OBOZU 

PRACY. 

Wczoraj funkcjonarjusze policji zatrzymali 
na dworcu wileńskim dwóch junaków: Stefana 
Białowasa oraz Wiktora Błażeja, obu z Sosnow 

'ea, którzy, jak to następnie stwierdzono, zbiegli 
z Obozu Pracy w Szarkowszczyźnie. 

Junaków odstawiono do Funduszu Pracy. 

OFIARA BÓJKI. 

Wezoraj de szpitala Św. Jakóba dostarczono 
niejakiego Władysława Kowalskiego (ul. Kalwa 
ryjska 25), u głęboką raną ciętą w okolicy kląt 

ki piersiowej. Kowalewski padł ofiarą bójki na 

noże, (2 _ 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela łekcyj i Korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polsk!, fizyka, 
matematyka. Adr.: Wileńska 32—5 

od godz. 11—1 i od 4—7 pp. 
  

  

RADIJO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 2 października 1936 r. 

6,30: Pieśń; 6,33: Gimnastyka; 6,50: Muzyka; 

7,20: Dziennik por.; 7,30: Program dz.; 7,35: 

Informacje; 7,40: Muzyka poranna; 8,00: Audy 
cja dla szkół; 8,10: Przerwa; 11,40: Audycja dla 

szkół; 11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Paź 

dziernik w powodzi kwiatów. Wygł, Kazimierz 
Leczycki; 12,13: Dziennik południ.; 12,23: Kon 

cert symfoniczny; 13,10: Chwilka  gospod. 

dom.; 13,15: Muzyka popularna; 14,5: Przerwa; 

15,30: Odcinek powieściowy; 16,38: Życie kul- 

turalne 15,43: Z rynku pracy i ruch statków;, 

15,45: Rozmowa z chorymi; 16,00: Tysiąc i jed 

na noc — koncert; 16,45: Po Polesiu bez prze 

wodnika — reportaż; 17,00: Koncert; 18,10: Po 

radnik sport.; 18,20: Listy dzieci; 18,35: Kwad 

rans muzyki organowej; 18,50: W krainie Śli- 

wek, wygł. Józef Maśliński; 19,00: Koncert rekl. 

19,10: Biuro Studjów rozmawia ze słucł:acza- 

mi; 19,20: Koncert; 19,50: Rewja mód, obrazek 

obyczajowy; 20,05: Inauguracyjny koncert symf, 

z Filharm. warsz.; 22,40: Wiadom sportowe; 

22,55: Ostatnia wiad. dzien, radj. 

SOBOTA, dnia 3 października 1936 r, 

6,30 Pieśń; 6,38 Gimnastyka; 6,50 Muzyka; 

7,20 Dziennik poranny; 7,30 Program dzienny; 

7,35 Giełda rolnicza; 7,40 Muzyka operetkowa; 

jj00 Audycja dla wsi; 8,10—11,30 Przerwa; 
11,30 Odwiedziny mikrofonu w nowej szkole; 
11,57 Czas; 12,00 Hejnał; 12,03 Przegląd rolni- 

czej prasy; 12,13; Dziennik południowy; 12,23 
Koncert; 13,10 Chwilka gospodarstwa domowe- 

go; 13,15 Koncert życzeń; 14,30 Koncert symfo- 

niczny; 15,30 Odcinek powieściowy; 15,38 Życie 

kulluralne; 15,43 Z rynku pracy i ruch statków; 
15,45 Audycja dla dzieci; 16,15 Koncert; 16,45 

Poświęcenie Domu Związku Pracowników Sa- 
morządu Terytorjalnego w Warszawie. 17,04 
Koncert solistów; 17,50 Feljelon; 18,00 Przegląd 

litewski;18,10 Świetlica w Michniewiczach, au- 
dycja dla wszystkich w opracowaniu Jerzego . 

Putramenta; 18,40 Koncert reklamowy; 18,50 
Pogadanka aktualna; 19,00 Koncert; 20,15 Au- 

dycja dla Polaków zagranicą; 20,45 Dziennik 
wieczorny; 20,55 Pogadanka aktualna; 21,00 
Koncert kameralny; 21,38 Wesoła Syrena; 22,00 

Wiadomości sportowe; 22,15 Koncert; 22,55 Os- 

talnie wiadomości dziennika radjowego; 23,0% 
Zapraszamy do tańca (płyty). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAA AA 
  

Eugenja Kobylińska 

amiętnii nadczycielki 
Wyszedł już z drukarni „Znicz” i jest 
do nabycia we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 5— 
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      WYYWYYVYYYVYYYYVYYYYVYVYYYYVYYYYVYYYVYYVYYYVYVYYYVYVVYV 
Teatr amerykański 

w 1830 r. 
W teatrze Cplumba, w Cincinnati (USA.) zna 

leźć można jeszcze dzisiaj plakaty z 1830 r., 
zawierające wskazówki dła publiczności. Z treś 
ci tych płakałów można łatwe wywnioskować, 
jakie to były obyczaje publiczności teatralnej 
w owych czasach. A więc: „P. T. widzów upra 
sza się o niewchodzenie na scenę podczas przed 
stawienia, gdyż to wpływa ujemnie na bieg ak 

eji i przeszkadza aktorom. Uprasza się też wi 
dzów, aby nie łupali orzechów wówczas, gdy 
na scenie grają. Siedzący na galerji czynią dob 
rze, powstrzymując się od rzucania na głowę 

siedzącym w krzesłach łupinek orzechów, skó 

rek pomarańczowych i t. p. Panowie są pre 
szeni e zaniechanie kłótni i awantur na widow 
ni, dyrekcja teatru zarezerwowała w tym celu 
kilka pokpjów obok foyer* Niema co, miła 
ło była publiczność!  



INFORMATOR 
MANUFAKTURA 

i SUKNO 

M. MAĆKOWIAK 
i T. ROMAŃCZUK 
Wilno, ul. Wielka 47 

„BLAWAT POLSKI“ 

KAPELUSZE 
J. KAPELUSZNIK 
Wilno, Niemiecka 29 

Istnieje od roku 1887, 
OKO OIS si L TT 

OBUWIE ! KALOSZE 

FUTRA 
S. FIN 

Niemiecka 20, tel. 

Egz. od roku 1910 

J. KAPELUSZNIK 
Wilno, Niemiecka 29 

Wilno, 338 

BUDOWLANE. 
„I. IHNATOWICZ 
Wilno, Zawalna 30 

OKUCIA I NAPZĘDZIA 

ELEKTRO-TECHN. 
i RADJO 

ESBROCK - RADJO 
W no, Mickiewicza 23, tel 18-06 

  

  

JÓZEF SZKOLNICKI 
Wilno, Wingry 21, tel.669 

  

„DELTA“ 
Wilno, ul. Rudnicka 6. 

"WACŁAW NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

“L. BORSKI 
Rudnicka 10 i Niemiecka 22 

СЕНЕНЕ SETY AT ARIA KTM TRS SSE 

WŁÓCZKI—WEŁNY 
i ROBOTY RĘCZNE 

„SOPHIR“ 
Wileńska 15 

Sz. i J. BAMDAS 

Wilno, Wielka 28, tel, 15-92 Istnieje od rokn 1887, 

" HURTOWY SKŁAD FUTER 
CH. ŚWIRSKI 

Niemiecka 37, róg Rudn, tel.828 

Farbow. futer 
JAN PAWLAK 

$0 Jańska 6, istn, od 1924 r. 

GOT. UBRANIA 
„TANIOPOL“ 

Wilno, Wielka 15. 

  

Sz. Jankielewicz i S-wie 

Wilno, Rudnicka j3, tel. 14-90 

Bielskie Składy Fabr. Sukna 

HENRYK NOŻYCE 
Wilno, Niemiecka 5 i каа 

GALANTERJA 
„BON-TON“ 

Wilno, Wielka 21 

  

  

  

JAN FRLICZKA 
ul. Wielka 11 telef. 19-69 

  

    

  

MARIA KOSINOWA A Niemiecka 37 

Wilno, Mickiewicza ll a | wyijno, Niemiecka 2%, tei. 10-%.|  PERFUMERJA 
  i KOSMETYKA 

BLACHA 

„E LF A* 
HERMAN SZUR i S-ka 

Wilno, Niemiecką 3, tel. 1111. 

  

ocynkowana ; pomalowana 

B-cia CZERNIAK i S-ka 

I. CHELEM S-ey 
Wilno, Końska 16, tel. 2-91 

RURY 

T-wo METALURGICZNE 

Wilno, Bazyljaūska 6, tel. 273. 

PTSS ATS IST IDRIS TRYS 

ŻELAZO, GWOŹDZIE, 

OPAŁ 
M. DEULL Spadkobiercy 

Spółka komandytowa 
Biuro: Jagiellońska 3-6, tel. 811. | 

Składy i własna bocznica: 
Kijowska 8; tel. 999 

KSIĘGARNIE 
„ALFA“ 

  

  

  

D/H Br. CHOLEM 

ZEGARK!, SREBRO, 
ZLOi0 i BRYLANTY 

Kwiatowa 5; tel.: 353, 17-94 239 

(Ri AE KET ОН OKI SSRS 

Wilno, Wielka 16 

„KULTURA“ 
Wilno, ul. Trocka 3. 

  

  
2 

MAT. PIŚMIENNE 
  

 WOIBOWNÓCK REZ MASZ EZR OKA ECTS AREZAIRCANNA 

SALONY MÓD | ZAKŁ. KRAWIECKIE 
      _|FABRYKA PERFUM. KOSMET, O. ZAŁKIND 

W. STAWSKA SZ. i J. KUNIN „COSTA Wielka 47, róg Rudnickiej 

Wilno, Wileńska 32. Wilno, Zawalna 24-1, tel. 18-85 Wilno, Miłosierna 6. Telef. 19-59 tel. 17-33 

RZE DRAKE 

1000 kim. nowej autostrady 
  

    

  

W ostatnich dniach odbyło się w Niemczech uroczyste otwarcie końcowego odcinka .1000-kilo- | 

metrowej autostrady Wrocław — Lignica. Na ilustracji próba nowej autostrady, , rzeprowadza 

na przez ministra komunikacji. 

ARROSAGIGA 

. +" 

Dzis! ; i 
Pocz. punkt.: 2—4—6—8—10.15 

  

Cudowny nadprogram. 

Dziśl Film dła wszystkich! smiech i łzy wywoła genjalny bohater 

MELIOS „Dawida Cooperfielda“ i „Anny Kareniny' FREDIE BARTHOLOMEW 

„Ame mae Mały lord FAUNTLEROY 
w-g znanej powieści Burnetta. Nad proaram: Airakcia kolorowa «raz aktualja, Pocz. o g. 4eej 

Ze względu na wysoką wartość artyst. film dozwolony dla młodzieży 

z udz. piosenk. | parodysty 

Nowości 
a M it 0 ŚĆ i AUT 0 Karola Hanusza, komika Las- 

kowskiego, primadonny M:l' Grabowskiej, I eny Rożyńskie), Boruńskiego. 

(dawna Rewja craz świetnego baletu Konrada Ostrowskiego z piimabalerną Topolnicką 

z ul. Ostrobiam) Ciekawe Inscenizacyj: e pomysły, piosenki. tańce i humor, pękne dekora- 

Ludwisarska % cje Zalewsk ego — gwaraniują miłe spędzenie wieczoru. 

Codziennie dwa seanse: 6 30 i 915, w niedzielę pocz.o04-ej Balkon 25 gr. 

SWIATOWID | Jam KIEPURA 
naosie Kocham wszystkie kobiety mistizowskiei reżyser. 

Spiew — Muzyka — Humor — Tempo — — Nad program: AKTUALJA 

OGNISKO| Nie miała baba kłopotu* 
Polska komed'a filmowa 

W rol. gł, Basia Gilewska, Wł. Walter, Zacharewicz, Znich i Inni 

Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codziennie o gcdz. 4 рр 

  

  

Chluba Polski 

Król tenorów 

  

      

  

PEP CEO Нат и 

  

as a ES Pecyna 
   

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Administracja czynna od g. 9:/,—3/ ppoł. 

    

„ELEONORA“   

NACZYNIA 
T. ODYNIEC wł. Malicka. 

Wilno, Wielka 19 i 

Mickiewicza 6, tel. 424 

RESTAURACJE. 
„ASTORIJA“ 

OPTYKA. 
„OPTYK RUBIN* 

Dominikańska 17, tel, 10-58 

FOTOGRAFJE 
„FOTO - STUDJO* 

B-cia SZER — ul. Wielka 86; 

FRYZJERNIE 
WARSZAWSCY FRYZJERZY 
WACŁAW I JÓZEF 

  

  

  

  

  

    Wilno, uł. Ś-to Jańska 1 „Wilno, Wileńska 42 tel. 20-66 

     

CASINO | 

    

| 

klimatyczne i 

| Kołdry 

Marta 
oraz Szoeke Szakal! i Paweł Hoerbiger 

w największej komedii muzycznej 

Muzyka Jana Straussa. 

Początek o godz. 2-ej. Najnowsza rewelaca filmu wiedeńskiego! 

Eggert 
AUDJENCJA w ISCHLU 

  

   

UROZMAICONY NADPROGRAM. 

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

NERWOWO PRZEMĘCZENI, NIEULECZALNI, 

UPOŚLEDZENI, NIEDOROZWINIĘCI I INWA 

LIDZI znajdą za 60 zł. miesięcznie w malowni 

czo położonych osiedlach pod fachową opieką 

pomieszczenie. Na odpowiedź .załączyć kartę 

pocztową. Połuknia pod Wilnem „Caritas“ 

Telefon Nr. 1. 

žLEP i OPASKI 
frmy „„AZOT“ — poleca 

wileński Spółdz. Syndykat Rolniczy 
w Wilnie, ul, Zawalna 9, tel. 323 

VYYYYYYYYVYYYYYYVYVYYYYYTYYYVYVVYVVYYVVVVVVV 
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DRZEWKA OWOCOWE wyłącznie ze szkółek 

miejscowych, odpowiednie na nasze warunki 
glebowe poleca 

WILEŃSKI ||| 
SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT ROLNICZY 
w Wilnie, uł. Zawalna 9. — Tel. 323, 

eis A TAS 

WATA, WATOLI -A 
zaul. Oszmiaūski 
Kit i Fajmuszewicz || 
  

Tel. 21.42. 

Broń swój sad przed 
szkodnikami, zamów 

Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 
Wilno, Zawalna 28, — wł. J. KRYWKO 

Porady fachowe bezpłatnie 
Sprzedaż drzewek owocowych. 

iż LEP i opaski 

  
  

  

  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 itp 

stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE" 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, u 

suwa kaszel. 

Konto czekowe P. K. O. nr. 50.750. Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 
3 zł, z odbiorem w administr. 

CENA PKENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu łub przesyłką 

CENA OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 

Do lych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. 

pocztową 

i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo 

   
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. 7 0. 0. 

  

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* | 

SPRZEDAM 
niędrogo PŚA buldoga 

rasy niemieckiej (cwaj 
nos), ładnej maści. 

Ogądać można od g. 
15 do 19-ei. ul. Świer- 
«owa 46—6, obok ulicy 

Dobrej Radv 

  

Tylko Niemiecka 2 
Tanio i na raty wyro- 
by ręczne: Firanki, ka- 
py, story. serwety, siat- 
ki, kilimy i włocha- 
cze. -- Nic wspólnego | 

z domokrążcami 

  

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie” 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska8 22 

  

G. Tepperowa 
Sadowa 9 m. 14 

powróciła z Londynu 
i udziela lekcyj języka 
angielskiego. Grupy dia 
dz eci i dorosłych An 
gielska korespondenc a 

handlowa 

  

MIESZKANIE | 
3-pokojowe ze wszyst- 
kiemi wyaodami do wy- 
najęcia. — Ofiarna 2 
Telefon 12-10. Oficyna. 

  

Znaleziono 
wieczne pióro w kinie 
Wiadomość w redakcji 

  

Młodzieniec 
ze średniem wyksział- 
ceniem poszukuje pra- 
cy umysłowej lub fiz. 
Poważne referencje. 
Może udzielić kaucję 
Łaskawe zgłoszenia do 

adm. Kurjera Wil. 

2 ał. 

60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakę. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., egłosz. mieszkan, — 10 gr. за wyraz, 

Dla poszukujących praey 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 3-mio łamowy. Za rest ogłoszeń 
zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsea. 

  
  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 

   
` 

ZELDOWI CZ 
ne narządów MczOow. 
od.g. 3—! 1 5-—8 w... 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą+ 

dów moczowyćh | 
od godz. 12—2 i 4—7 w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77, 

  

bn. MED | 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 19-60 

| Przyjm. od 8—! i 3—8 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
Chorcb; weneryczne, 

skórne : moczopiciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 

  

мага _ 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do ? w. 
ul. 3. łasińskiego 5 —18 
róq Ofiarnej (ob. Sądu) 

  

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i eiektryzacje | 
ul. Gredzka nr. 27 

(żwierzyniet) 

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

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł Ogłoszenia są przyjmowane: ed godz. 9*/,—3'/, i 7—8 wiecza 

50 gr., zagnamieą 6 zł 

Redaktor odp. Zygamnt Babicz. 

  

 


