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Rada L. N. wysyła obserwatorów 
do Gdańska 

Gwałtowne wystąpienie prezydenta Senatu gdańskiego przeciwko komisarzowi L. N. 
2 Greiser pokazuje język dziennikarzom na sali obrad L. N. 

4 GENEWA, (Pat). O godz. 430 po południu 
rozpoczęło się posiedzenie publiczne Rady Ligi 

od załatwienia spraw mniejszej wagi 

В: Następnie przewodniczący przystąpił do 

sprawy Gdańska. Prezydent senatu GREISER 

„oraz wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 

LESTER zajęli miejsca przy stole Rady. Prze- 

wadniczący Rady min. Eden podziękował komi 

sarzowi Lesterowi za wyczerpujący raport. wy 
raził zadowolenie. z tego, żę współpraca. z. sena 
tem gdańskim odbywa się normalnie Co do 
ismych spraw, poruszonych w raporcie — Les- 
tera, to WCHODZĄ ONE, ZDANIEM EDENA, 
W. ZAKRES SPRAW ZAGRANICZNYCH GDAŃ. 
SKA, NAD KTÓREMI PIECZĘ SPRAWUJE. 
RZĄD POLSKI. MIN. EDEN ZAPROPONOWAŁ 
WOBEC TEGO, ABY RZĄD POLSKI ZAJĄŁ 
SIĘ ZAŁATWIENIEM TYCH SPRAW. 

“| Minister Bedk wyraził gotowość rządu pol- 
skiego zajęcia się tą sprawą i załatwienia jej 
drogą dyplomatyczną. ‚ : 

PRZEMÓWIEN IE PREZYDENTA 
GREISERA. 

Następnie zabrał głos prezydent senatu GRE 
ISER, wygłaszając dłuższe przemówienie, nace. 
„chowane niezwykle napastliwym tsnem wobec 

с wysokiego komisarza Ligi i krytykującew sen: 
sie ujemnym współpracę Ligi Narodów z Gdań 
skiem/ 

Greiser podkreślił, że nie może jeszcze dziś 
zająć stanowiska wobce propozycyj Rady, aie 
rezerwuje sobie zajęcie stanowiska na później. 
Oświadczył on,'że po raz pierwszy sprawy tego 
rodzaju są wprowadzone na porządek dzienny 
Rady. Prezydent senatu zarzuca wysokiemu ko 
misarzowi, że raport Lestera znany był opozy- 

*<cji gdańskiej wcześniej, aniżeli senatowi, Grei- 
ser wyraził zdumienie z racji treści raportu i 
przypomniał, że dopiero przed kilku dniami 
Lester dziękował mu za umiejętne prowadzenie 
spraw gdańskich. Zdamiem Greisera, preteńsj: 
Lestera zawarte w raporcie, skierowane być win 
my pod adresem Berlina. 

Greiser zanzuca Lesterows nietaktowne postę 
powanie i przyznaje słuszność wywodom Foer- 
stera. Ludność gdańska — mówi Greiser, bynaj 
mniej nie pragnie być pmzywiązana do L. Na- 
„rodów nazawsze. Trzeba uwzgłędnić uczucia, ja- 
*iemi kierują się gdańszczanie, którzy są Niem- 
cami. Gdańsk podporządkowany został instytu- 
cji międzynarodowej po to, aby umożliwić Pols 
ce dostęp do morza. Ale można było sprawę tę 
osiągnąć bez odłączenia Gdańska od: Niemiec. 
Greiser stwierdza. że zamierzono stworzenie na 

‚ wschodzie Europy stałego. zarodka , nieporozu- 
mień między Polską a Niemcami. Tymczasem 

  

„WAŽA ZA 

jednak dzięki rządom narodowo-socjalistycz- 
mym, dzięki dwum wielkim przywódcom maro- 
dów niemieckiego i polskiego, Hillerowi i Pił- 
sudskiemu, ten zarodek nieporozumień został 

skutecznie opanowany i stosunki polsko-gdań- 
skie układają się pomyślnie bez pomocy Ligi 
lub jej wysokiego komisarza. 

Ureiser podkreśla, że Gdańsk niema żadnych 
korzyści z Ligi, przeciwnie — obciążony jest 
wysoce wskutek poborów wysokiego komisarza, 
wypłacanych w złocie lub zagranicznych dewi 
zach, Natomiast Liga Narodów w niczem nie 
przyczynia się do ułżenia bytu ekonomicznego 
Gdańska Wszystko to jest na barkach senatu 

gdańskiego, który mógłby dokonać dałeko wię 
cej, gdyby mu nie przeszkadzał wysoki komi- 
sarz Pnzy kontynuowanie tego rodzaju metod, 
stósunki senatu z wysokim komisarzem będą 
musiały ulec rewizji. 

Greiser gotów jest przeprowadzić w Gdańsku 
referendum, aby dać całej ludności możność 
wypowiedzenia się na temat postępowania wy- 
sokiego komisarza. : 

Greiser wysuwa dwie konkrełne propozycje: 

1) ALBO POWOŁAĆ NOWEGO WYSOKIE- 

GO KOMISARZA LIGI, KTÓRY NIE WTRĄ- 

CAŁBY SIĘ DO SPRAW . WEWNĘTRZNYCH 
GDAŃSKA, albo też 
‚ 2) NIE MIANOWAĆ WOGÓLE WYSOKIE- 

GO KOMISARZA, A NADOMIAST OBARCZYĆ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOBEC LIGI PRE- 
ZYDENTA SENATU GDAŃSKIEGO. 

Tyiko w ten sposób będzie można — zda- 
miem Greisera — przywrócić autorytet Ligi Na- 
"rodów w Gdańsku. 

Greiser wypowiedział swą mowę podniesio- 

mym głosem i w formie gwałtownej, c» odczuto 

powszechnie jako brak należytego poszanowania 

wobec instytucji genewskiej. Wogóle mowa je- 

go sprawiła przykre wrażemie. 

Następnie zabrał głos minister Eden, zwra- 

cając uwagę ra to, że za statut Gdańska Liga 

nie jest odpowiedzialna i oświadczył, że wsku- 

tek wystąpienia prezydenta senatu gdańskiego 

zmauszomy jest odroczyć posiedzenie Rady na 

godzinę późniejszą. W międzyczasie odbyć się 

musi posiedzenie zgromadzenia Ligi. 

Przed odroczeniem min. Eden udzićlił głosu 

min. Beckowi, który W KRÓTKICH SŁOWACH 

PODKREŚLIŁ ZASŁUGI  SPRAWOZDAWCY, 

PROPONUJĄCEGO ROZWIĄZANIA PROSTE I 

PRAKTYCZNE. 

MINISTER BECK ZAZNACZYŁ, ŻE KIERO- 

WANIE POD TYM WZGLĘDEM ZARZUTÓW 

WOBEC LIGI I WYSOKIEGO KOMISARZA U- 

NIEUSPRA WIEDLIWIONE. 

CO DO INNYCH SPRAW PORUSZONYCH W 

MOWIE GREISERA, MIN. BECK ZAREZERWO 

WAŁ SOBIE ZAJĘCIE STANOWISKA W CHWI 
Li, GDY RZĄD POLSKI UZNA TO ZA STOSO. 

WNE ' 

GENEWA, (Pat). Obrady 

wznowione zostały o godz. 20.15. 

Ligi Narodów 

Min Eden udzielił najpierw głosu wysukie- 

mu komisarzowi Ligi w Gdańsku Lesterowi 

LESTER 

zarzucił  Greiserowi, że jego raportų 

zapewne wogóle nie czytał, inaczej bowiem nie 

doszedłby do takich konikluzyj. Lester podkreś- 
lil, że obowiązki w Gdańsku wypełniał według 

najlepszych swych chęci i na podstawie obo- 

wiązujących przepisów. 

PRZEMÓWIENIE MIN. BECKA, 

Po Lesterze zabrał głos min. Beck, który 

złożył następującą deklarację: 

„Już w mej krótkiej interwencji w toku 
pierwszej części naszego posiedzenia określiłem 
cel naszej dyskusji zgodnie z treścią rezolucji, 
która nam została przedstawiona i zastrzegłem 

całkowicie punkt widzenia rządu polskiego w 
stosunku do wszystkich zagadnień o charakte 

rze ogólnym, które zostały wysunięte. Pragnę 

dodać, że nawet o ile prezydent Wolnego Mia 
sta uważał za stosowne i celowe wysunąć te za 
gadnienia, pozostające całkowicie poza nawia 
sem celów naszej dyskusji, teo nie w każdym 
razie NIE UZASADNIAŁO — mojem zdaniem— 
ATAKÓW NA PRZEDSTAWICIELA LIGI NA 
RODÓW, w wykonywaniu przez niego ' swych 
funkcyj, który ma prawo liczyć na pełne po 
parcie Rady Ligi Narodów*. 

Po mimistrze Becku zabrał głos francuski 

MINISTER SPR. ZAGR. DELBOS, 

który poparł również Lestera chwaląc jego za- 

sługi dla Ligi Narodów i podkreślił, że to co Ra 

da Ligi usłyszała z ust prezydetna senatu gdań 

skiego, nie zmieni poglądu na działalność Lę- 

stera, lecz tylko wymownie dowodzi trudności 

sytuacji, z którą ma się w Gdańsku do czy- 

mienia Dełbos aprobuje propozycje Edena i wy 

raża przekonanie że Polska dobrze wywiąże się 

z wiożonego na nią przez Radę zadania. 

Następnie zabwał głos 

MIN. EDEN. 

który zaznaczył, że niewątpliwie wszyscy cbec- 

nie bardzo żałują, że prezydent Senatu gdańskie 

go użył takiego tonu i takich słów w swem 

przemówieniu. Rada nie może dopuścić do о50 

bistych wycieczek przeciwko swemu przedsta- 

wicielowi. Min Eden podkreślił z naciskiem, 

że od wszystkich zainteresowanych należałoby 

oczekiwać kurtuazyjnego traktowania spornych 
spraw. Propozycje wysunięte przez Greisera 
min. Eden określił jako w chwili obecnej nie- 
aktaulne. į 

Na zapytanie min Edena wszyscy członko- 
wie Rady stwierdzili, że przyczymiają się do 
proponowanego przez niego rozwiązania. 

Na zakończenie dyskusji zażądał raz jesz 
cze głosu 

PREZYDENT GREISER, 
który w krótkich słowach, 
jak poprzednio, zaznaczył, 

Rady Ligi zajęcia innego 

równie napastliwych 

że nie oczekiwał od 

stanowiska, że Liga 
jest instrumentem ociężażiym i powolnie pracu 
jącym, i że wobec tego zdaje sobie sprawę z 
tego, że jego propozycje nie są jeszcze dla Ligi 
aktualne. Prezydent Greiser podkreślił jednak, 
że chodziio mu o pierwszy atak i że wystąpie 
nie jego i wysunięcie tych propozycyj jest 
pierwszym atakiem (Erster Vorstoss) w kierun 
ku doprowadzenia do zmiany i rewizji stosunku 
Gdańska do Ligi. Rewizji tej Greiser domaga 
się nietylko w imieniu ludności gdańskiej, lecz 
w imieniu całego narodu niemieckiego. 

Prezydent Greiser oświadczył na zakończe 
nie, że Niemcy oczekują, iż niedługo nastąpi ta 
ka rewizja tego stosunku, że prezydent senatu 
gdańskiego nie będzie obowiązany zjawiać się 
przed taka Rada Ligi, 

Po przemówieniu Greisera kwestja Gdańska 
została wyczerpana i min. Eden przeszedł do 
załatwienia dalszych punktów. 

INCYDENT Z DZIENNIKARZAMI. 
W tym momencie rozegrał się następujący 

incydent: Prezydent Grciser powstał ze swego 
miejsca i podszedł do przewodniczącego Edena, 
aby się z nim pożegnać, podnosząc rękę i czy 
niąc znak pozdrowienia hillerowskiego. Podob- 

(Dokończenie na str. 2-ej) 

Sprostowanie 
We wczorajszym artykule „Histerja 

Adama Doboszyńskiego** został opusz- 
czony wyraz, przez co zdanie się zniek- 
ształciło. Mianowicie w 1-ej szpalcie w 

wierszu ll-ym zdanie to musiało 
brzmieć: „czyn Doboszyńskiego, zrozu- 
miały może nawet literacko, politycznie 
musi być napiętnowany. W druku o- 
puszczono słowio „,literacko'. A. G. 

! RYMKMEKZINCCA MACKO TA NADONMZOAN OOOO RO OOOO RECO ONO ЗЫОН 

WNegus na posiedzeniu Ligi Narodów 

Negus przemawia. 

  

„„a Liga Narodów się przysłuchuje.



Prezes Rady Ministrów Składkowski na 
zebraniu dyrektorów izb skarbowych w mi 
nisterstwie skarbu wygłosił następujące prze 

mówienie: 

„Jestem wdzięczny panu  wicepremjerowi, 

e pozwolił mi tutaj zabrać głos. 
Cały szereg rzeczy, które robię, które może 

„Wyprawiam“ z administracją i urzędnikami, 

mogą 516 wydać, że to jest swego rodzaju sa 
ilyzm. 

Proszę panów, kiedy sejm po wyborach w 
r. 1928 zmuszał mnie, ażebym oddał choćby jed 
„nego starostę na pożarcie, żebym powiedział, 

że starosta ten przekroczył to, co ja nakazałem 

robić przy wyborach, to ani jednego policjanta. 

ani jednego starosty nie dałem, bo jeżeli, któ 
ry z nich nawet przekroczył to, eo ja nakaza 

łem, to w każdym rapie ja dałem te wytyczne 
i ja za to odpowiadałem. 

Jestem głębokim zwolennikiem tego, że my 

urzędnicy, między sobą możemy się kłócić, mo 

gę panom dokuczać, mogę zmieniać nastawie 

nie panów, przyczem panom szereg rzeczy mo 

że się wydać dziwnemi: „premjer się włóczy 

o 8 rano, żeby zobaczyć, czy urzędnicy w Węg 
rowie przyszli do biura — to warjat*. 

Panowie będziecie zdziwieni Szeregiem £ze 
czy, ale jestem przekonany, że przyznacie, kie 

dy będę odchodził, że chciałem szereg istotnych 

rzeczy zrobić, mimo, że przytem wam nie do 

kuczałem. Ja nie będę nigdy tym, który mó 
wi: „mój Boże, co jabym mógł zrobić, gdybym 

miał lepszą administrację". To ja mam zrobić 

dobrą administrację, to ja odpowiadam za nią. 
Kiedy administracja jest zła, io zuawczy, że ja 

jestem zły. 
Ja będę do was przychodził o 8 rano, ja 

będę wam dokuczał. Szereg urzędników powia 
da: „to jest poniżenie stanu urzędniczego, po 

tem wszyscy mówią, że „on* przyjechał, mnie 
nie zastał i wszyscy się nademną natrząsają“. 

Niewątpliwie taki urzędnik, który urzęduje 

nie tak, jak należy, jest w przykrej sytuacji, 
ale wierzcie mi, że nie zwalezam urzędników, 

ałe zwalczam nasze narowy. Jeżeli ktoś mówi, 
że jest naczelnikiem, więc nie wypada mu 
przyjść przed 10 do biura, a wcałym szeregu 

państw nawarstwienia takie były, i u nas teź 

to pokutuje — to ja te złe obyczaje zwaiezam, 
a nie urzędników. 

„KURJER* z dn. 5-go lipca 1936 r. 

Jakim powinien być urzędnik polski 
Jestem przekonany, że stanowisko urzędnika 

w Polsce nie jest dostatecznie cenione, jestem 

przekonany, że urzędnik, to jest żołnierz w cza 

s. pokoju, to wszystko jedno, czy on zdoła u 
zyskać, dla państwa 20 milj., czy 20 tysięcy, 
io jest jednakowo płatny, on nie pracuje na 
procent. Jego praca, jeżeli jest wydatna, to na 
pewno więcej daje państwu, niż on odbiera, 
ale jeżeli źle pracuje, to jest paspżytem, które 

go trzeba wyrzucić. Dlatego apeluję de panów 

po koleżeńsku i to jest najważniejsza rzecz, 

którą chcę, żebyście z zetknięcia dzisiejszego 

ze mną wynieśli: jeżeli nie podeiągniemy admi 

nistracji, jeżeli nie stworzymy typu urzędnika, 
o którym obywatele będą mówić z szacunkiem 

— to do tej chwili my nie potrafimy wykonać 
swoich zadań. 

Dzisiaj sytuacja jest tak uproszczona, że 
byle mydłek, który dla Polski nic nie zrobił, 

uważa, gdy mówi tylko wyraz „biurokrała, że 

potrafi nim poniżyć najuczciwszego i najdziel 
niejszego urzędnika. 

Czy panowie myślicie, że mnie to cieszy, że 
mogę którego z was nie zastać w biurze, czy 
też jaką inną rzecz wytknąć? Daj Boże, żebym 

mógł was zastać w biurze i po koleżeńsku poro 
zumieć się, ażebyśmy mogli we wzajemnym 

Szacunku te pół godziny spędzić i powiedzieć 
sobie: my budujemy Polskę. Wtedy będzie dob 
rze, ja nie będę szukał dziury w całem. 

To jest ogólne moje przedstawienie się pa 
nom, jako kolegom, żebyście mieli pojęcie, jak 
się ustosunkowuję do urzędników. Cheę podkreś 

lić, że weale nie uważam, iż należy urzędnika 
napędzać batem. Co z tego, jeżeli on będzie od 

8 siedział w biurze i powtarzał sobie do 9: 
Składkowski jest idjota, siedzę przy biurku od 

8 i nie nie robię. Chodzi o to, żeby on powie 

dział: będziemy pracować, bo trzeba budować 
państwy. Ja cheę przemówić do tej najlepszej 

strony, którą panowie macie w sobie, właśnie 

dlatego, że jesteście urzędnikami, żeście się poś 
więcili pracy dla państwa, niezależnie od wyna 
grodzenia. | 

Ja apeluję do waszego koleżeństwa nie w 
chwili, gdy zjawię się do was z prośbą © wypła 
cenie mi emerytury, ale dzisiaj, gdy chcę praco 
wać z wami. Proszę, żebyście panowie brali 

te rzeczy, które robię, jak chcecie, ale żebyście 
nigdy nie myśleli, że chcę wam dokuczyć, że 
chcę poniżenia urzędnika. W każdem społeczeń 

ZGROMADZENIE LIGI NARODÓW 
opowiedziało się za zniesie iem sankcyj 

GENEWA. (Pat). Zgromadzenie Łigi odbyło 
swe końcowe posiedzenie, ną którem poddano 

pod głosowanie rezolucje opracowane przez pre 

zydjum zgromadzenia. Głosowało ogółem 49 

państw, z których 44 głosowało za rezolucjarłi, 

a jedno, mianowicie Abisynja, głosowało prze 

ciw, zaś 4 państwa wstrzymały się od głosu. 

Propozycje delegacji abisyńskiej zostały od 

rzucone. ; 4 ai) 

Zgromadzenie zostało zamknięte okołicznoś 

ciowem przemówieniem przewodniczącego van 

Zeelanda. 

Tekst przyjętych rezolucyj, jest następujący: 

„Zgromadzenie, zwołane ponownie z inicja 

tywy rządu argentyńskiego dla rozpatrzenia sy 

tuacji wywełanej przez konflikt włosko - abi 
syński 

Przyjmując do wiadomości ošwiadezenia, 
które zostały w tej sprawie złożone. 

* Stwierdzając, że różne okoliczności przeszko 
dziły pełnemu zastosowaniu paktu Ligi. 

Pozostając zdecydowanie wierne zasadom pak 
łu, które znalazły swój wyraz w innych aktach 
dyplomatycznych, jak deklaracji państw połud 

niowo amerykańskich z 3 sierpnia 1932 r., wy 
kluczającej regulowanie zagadnień terytorjal- 
nych przy użyciu siły. 

Pragnąc wzmocnić autorytet Ligi przez do 
stosowanie stosowania tej zasady do poczynio 
nych ostatnie doświadczeń. 

Przekonane o konieczności powiększenia rze 
ezywisiej celowości gwarancji, jakich Liga u- 
dziela swym czionkom, 

Wyraża życzenie aby Rada: 

1) Wezwała rządy państw należących do 
Ligi do nadesłania do sekretarjatu generalnego 

Ligi, o ile to możliwe, przed 1 września, wszy 
sikich propozycyj, które rządy te uznałyby za 

stosowne przedstawić celem udoskonalenia w 
duchu wyżej podanych zasad wykonywania po 

stanowień paktu Ligi. 

» 2) Poleciła sekretarzowi generalnemu klasyfi 
kować i poddać wstępnym studjom nadesłane 

propozycje. 
3) Złożyła raport o stanie tego zagadnienia 

na najbliższej sesji zgromadzenia. 

DRUGA REZOLUCJA: 

Zgromadzenie przyjmując do wiadomości 
deklarację na temat sytuacji wynikającej z kon 
fliktu włosko - abisyńskiego, przypominając 
stwierdzenia i decyzje powzięte poprzednio w 
tej sprawie, wyraża życzenie, aby komitet koor 
dynacyjny poczynił rządom propozycje, mające 
na celu zakończenie stosowania zarządzeń, wy 
danych w wykonaniu art. 16 paktu. 

MOWA MINISTRA DELBOSA 
przygotowuje grunt pod nowe Locarno 

GENEWA, (ATE). Francuski minister spraw 

wygiłłoszonem 

Narodów 

zagranicznych w przemówieniu 

dziś przed Zgromadzeniem Ligi 

naczył, że premjer Blum zdefinjował stanowi 

sko rządu Francji co do problemów poruszo- 

nych na obecnej sesji. Minister Delbos zarezer 

wował sobie omówienie „paru konkluzyj o na- 

tychmiastowej doniosłości politycznej”. 

ZAZ- 

Z tych konkluzyj najważniejsza jest nastę 

pująca: „Naszym naglącym obowiązkiem jest 

poszukiwanie metod, któreby pozwoliły. osiąg 

nąć w stosowaniu paktu Ligi każdorazową śŚci- 

słą współzależność pomiędzy stosowaniem pre- 

sji gospodarczej, a stosowaniem środków woj- 

Zdaniem należy szukać roz skowych. naszem, 

wiązamia tego zagadnienia w organizacji no- 

wych przymierzy regjomalnych, albo zacieśnie- 

nia tych, które już istnieją. Pod nazwą przv- 

mierzy regjonalnych chcemy określić każde ug 

rupowanie państw, które zawierają przymierze 

odpowiednio do warunków geograficznych czy 

też w myśl ogólnych nastrojów politycznych *. 

Tezą ta wypowiedziana w obecnej sytuacji 

politycznej stawia wystąpienie Francji w Lidze 

Namodów na plaifonmie, którą nie może wzbu- 

dzić zadowolenia w Europie. Premjer Blun wy 

głosił mowę czysto teoretyczną nie przynoszą- 

cą żadnych nowych koncepcyj realnych. To zaś 

co było realnego w tej mowie, potwierdza tylko 

dotychczasowe znane tezy francuskiej polityki 

zagranicznej, tezy, które okazały się niezdolne 

do odegramia pozytywnej roli w biegu spraw 

międzynarodowych. 

Premjer Blum zaczepił w swej mowie wyraź 

mie o sprawy Locarna. Min. Delbos słowa Lo- 

carmo nie wymienił, ale przemówienie jego jest 

niczem innem jak urabianiem w świecie opinji, 

że nowe Locarno byłoby przykładem takiego 

właśnie palktu regjonalnego, jaki p. Delkos uwa 

ża za nieodzowny dla AS poko ju 

europejskiego | 

Polityka Francji w stosunku do Ligi przed- 

stawia się w świetle przemówienia Bluma i Del 

bosa następująco: Framcja jest ze statutu Ligi 

zadowolona i ożywiona wiarą w przyszłość in 

styłucji genewskiej, ale chce widzieć Ligę wzme 

cnioną przez system paktów w rodzaju trakta- 

tu lokarneńskiego, który do dnia 7 marca gwa- 

rantował bezpieczeństwo wschodnich granic 

Francji. Zgodnie z tą tezą Framcja wolna od 

prae nad rewizją paktu Ligi, z którego wydaje 

się być zadowoloną, zwraca cały swój wysiłek 

w kierunku zbudowania nowego Locarna. 

stwie, niezależnie od jego ustroju, musi być u- 
rzędnik chodzi o to, żeby urzędnik byt nie 

tylko uezciwy—my się aanadto sugerujemy tą 
uczciwością, jak jest uczciwy, to już wszystko— 
dla mnie to jednak mało — on musi być czyn 
ay, musi mieć inicjatywę, musi umieć praco 
wać. Uczeiwych idjotów każdy z nas znał du 
žo ale przecież nie szanowaliśmy ich za taką 
uczeiwošė, 

Teraz przechodzę do specjalności panów. 
Chciałem prosić panów o rzecz, która mnie naj 
bardziej uderzyła w waszej pracy. 

To jest często spotykana nierównomierność 
w ściąganiu podatków z poszczególnych warstw 
ludności. Chciałem podkreślić to, co już peru 
szył pan wicepremjer. Jeżeli naprzykład przyjeż 

dżaum do jednego powiatu i widzę, że Średnia 
własność ziemska zapłaciła 85 proc. wymierzo 
nych podatków, a jadę do powiatu sąsiedniego 
i dowiaduję się, że tam Średnia własność za 
płaciła jedynie 10 proe., to w tem coś jest. 
To znaczy, że niema jednolitego sprawiedliwe 

go nacisku. Nie myśleie, że chcę, żebyście znisz 
czyli Średnią własność ziemską. To są warszta 
ły pracy w państwie, ja chcę tylko, żeby nie 

było uprzywilejowania. 

Ja uprzedzam, że będę przywiązywał naj 
większą wagę do tego, jaką znajdę proporcję 

przy ściąganiu podatków z poszczególnych 
warstw ludności. Ja to będę badał, bo to mi 

da najlepsze pojęcie, jakimi są urzędnicy w da 
nem miejscu. To będzie najbardziej objektyw 

na miara ich pracy. 

"e wszystko co chciałem powiedzieć. A kie 
dy przyjadę do panów, proszę żebyście mi za 

złe nie mieli, gdy na te rzeczy będę zwracał 

uwagę. Proszę przyjąć mnie tak, ażeby było 
widać, że uważacie mnie za swego kolegę”. 

Państwa locarneńskie 
zbiorą się w lipcu 

GENEWA. (Pat). Wczoraj wieczorem dele 
gacja angielska, belgijska i francuska wręczy 

ły przedstawicielom prasy następujący komuni 

kat: 

MW następstwie rozmów odbytych w Ge- 
newie między ministrami Blumem, Delhe- 
sem, FEdenem, van Zeelandem i Spaakem 

uznano, że byłoby wskazanem odbyć w nie 
dalekim terminie nowe zebranie państw sy 
śnatarjuszy układów Iokarneūskich celem 
rozpatrzenia obecnej sytuacji. 

Termin i miejsce tej konferencji nie za 
siiały jeszeze ostatecznie ustalone, postane 

w!ono jednak że zaproszenia będą wystosowane 

przez premjera van Zeelanda po ponownej 
naradzie zę stronami zainteresowanemi. 
Koła prasowe wyrażają przypuszczenie, że 

zapowiedziana konferencja odbędzie się w Bel 

gji prawdopodobnie w drugiej połowie lipca. 

Kronika telegraficzna 
— REKONSTRUKCJA RZĄDU BUŁGARSKIE 

GO Wobec tego, że dotychczasowy rząd podał 
„się, do dymisji król podpisał dekret, mianujący 
członików nowego - „rządu, na którego czele w 
charakterze . premjera i ministra spraw zagrani- 
cznych pozostaje nadal Kiossei wanow, sprawy 
wewnętrzne objął dotychazojwy minister wojny 
lukow, finanse — Gumew, hander — Wellaw, 
komunikację — Kozuchałow, oświata — Mi- 
szajkow, rolnietwo — Radi Wassiliew, sprawie- 
dliwość — Karagiosow. 

Pierwsze posiedzenie nowego rządu odbyło 
się dzisiaj. 

— OGÓŁEM W CAŁEJ FRANCJI STRAJKU- 
JE obecnie 113.046 pracowników. 

Zakończenie zjazdu dyrektorów lzb Skarbowych 
WIARSZAWA. (Pat), Dnia 4 bm. odbył się 

dalszy ciąg obrad zjazdu dyrektorów izby skar 

bowych, rozpoczętego w dniu 3 bm. Na zjazd 

przybył p. premjer gen. Sławoj SkładRowski, 
który po powitaniu go przez ministra Kwiat 

kcwskiego wygłosił przemówienie. 

Następnie zabrał głos dyr. departamentu po 

datków dr. Jerzy Lubowicki, który nakreślił 

wytyczne, jakiemi powinna kierować się poli 

tyka podatkowa władz skarbowych. 

Роха!ет naczelnik wydziału w dep. podat 

skarbowej. 

ków Guzikowski „omówił technikę egzekucji 

MW A ° \Ц'* BER 

Zjazd zamknął minister skarbu Kwiatkow 

ski, podkreślając doniosłość prac dyrektorów 

izb, jako reprezentantów skarbu w terenie, co 

w dzisiejszych czasach ogromnie rozszerza zak 

res ich obowiązków. 

'О godz. 17 odbyła się w min. skarbu her 

batka, wydana przez ministra dla uczestników 

zjazdu. MAR 
a 

50 proc. zniżka przy wyjeździe 
na teren Ziem Wschodnich 

WARSZAWA. (Pat). Pragnąc ułatwić spędze 
nie urlopów i wywczasów na ziemiach wschod 

nich — zarząd PKP. przyznał ogólnie dostępną 
os w wysokości 50 proce. na przejazd tam 

z powrotem z pozostałego obszaru Polski na 
Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę, Suwalszczyz 
nę, Polesie i WZyń. 

Prawo do korzystania z ulgi daje karta ucze 
stnietwa, którą nabyć można w biurze podró 
ży lub w biurach „Ruchu*. Posiadając kartę 
taką należy wykupić biłet normalny, przyczem 
kasa kolejowa wystawia ra karcie mer" 
adnotację. 

Odległość przejazdu wynosić musi najmniej 
250“ klm. Na podstawie tak nabytego biletu o 

WIC 

  

i N 

ostro atakują cerę Pani, wy- 
wołując plamy i szpetne piegi. 
Należy zabezpieczać cerę 
w porze wiosennej, stosując ude- 
likatniający i usuwający piegi 

__ KREM PRECIOSA 
ECTION 
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trzymuje się bezpłatny powrót po conajmniej 
7-dniowym pobycie na ziemiach wsch., przy- 
czem obok tej ulgi nabywca karty ma prawe 
do 4 przejazdów ulgowych ze zniżką 50 proc. 
po terenach wschodnich. Ta niezwykle znacz 
na i ogólnie przystępna ulga wywołała znacz 

ne zainteresowanie szerokich warstw, bowiem 

przy zastosowaniu tej ulgi przejazd naprzykład 
z Warszawy do Białowieży i z powrotem wy 
nosi 12 zł. 20 gr., czyli tyle, ile normalnie płacą 
dzieci do lat 10. 

Przy niubywaniu karty należy okazać jakie 
kolwiek „dowody tożsamości t. j. legitymacje, 
zaświadczenia i t. p. jeżeli tylko są zaopatrzone 
w fotografję i nie są przedawnione. 

  

    

  

  

Rada L. N. wysyła obserwatorów 
do Gdańska 
(Dakończenie ze str. 

nie Greiser pożegnał się z Avenolem, min. Bec 
kiem i innymi członkami Rady. To powtarzanie | 
podnoszenia, ręki wywołało pewną wesołość na 
trybunach dziennikarskich oraz wśród delega- 
tów i urzędników sekretarjatu Gdy Greissr wy 
caodząc, przechodził wzdłuż trybuny prasowej, 
oddzielony tylko niską barjerą od delegatów, 
podniósł lewą dłoń do nosa ; wysuwając w kie- 
runku prasy język, uczynił wymowny ruch pal 

cami ręki. Wywołało to słuszne oburzenie prasy 
całego Świata, która głośno zaczęła się doma- 
gać satysfalkcji za niegodne zachowanie się Gre- 
isera. Wrzawę uciszył przewodniczący min. F- 
den, który oświadczył: 

„W interesie naszej własnej godności dale 

ko lepiej jest zignorować tego sua „o 

wanie*, EŃ 

1-ej) 

Te słowa min. Edena zostały przyjęte przez 

całą prasę długotrwałf:mi oklaskami. 

Rada ustaliła posiedzenie swe przed następ 

nem zgromadzeniem na 18 września. m 

iPo przyjęciu zaleceń zgromadzenia, zawar 

tych w rezolucjach, przyjętych przez zgromadze 

nie dzisiejsze, rada odbyła następnie posiedze 

nie tajne, na którem zdecydowała ze względa 

na sytuację w Gdańsku obecnej sesji Rady nie 

odraczać i powołać komitet 3-ch w składzie 

delegatów W. Brytanji, Francji i Portugałjt 

dla obserwowania sytuacji w Gdańsku. 

„Ta decyzja Rady wywolala ae wraže- 

Ё



  
W ubiegłym miesiącu społeczeństwo ukraiń 

skie w Polsce oraz na emigracji obchodziło 

dziesięciolecie śmierci atamana Symona Petlu 

ry Dnia 25 maja 1926 roku Petlura padł na 

ulicy paryskiej ugodzony. kulą 

Zamachowiec, Żyd rosyjski Szwarcberg  tłu- 

sądzie, że 

go był aktem zemsty za prześladowania, które 

w okresie 1918—1920 roku zmosiła ludność ży 

dowska ze strony niektórych oddziałów ukraiń 

skich. Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwo- 

ści, że ręką Szwarcberga kierowała moskiew- 

ska contrala G. P. U. Zbyt miebezpieczną 

dla Sowietów osobą był b. naczelny 

wódz armji ukraińskiej, zbyt groźną dla każde 

go rosyjskiego imperjalizmu, zarówno białego, 

jak czerwonego, jest miepodlegtošciowa idea u- 

kraińska, tkórej symbolem był ataman Petlura 

Wieść o śmierci Petlury nie była w roku 

1926 w sposób jednólity przyjęta przez całe spo 

łeczeństw? ukraińskie. Zbyt duże wpływy miała 

w owym czasie wśród miektórych sfer ukraińs 

zamachowca» 

maczył potem na zamach  je- 

kich propagamda komunistyczna, W ciągu jed 

nas ostatnich lat narodowe elementy mkraińs 

kie oraz młodzież ukraińska potrafiły bardzo 
skutecznie przełamać .obotę agentur III Mię- 

dzynarodówki w łonie społeczeństwa ukraińskie 

go w Polsce. Pośród wszystkich grup narodo 

wościowych, które zamieszkują obecnie w gra 

nicach Rzeczypospolitej, Ukraińcy stanowią w 

tej chwili element chyba najbardziej odpormy 

na sugestje propagandy komunistycznej. To też 

Petłura jest dziś ukraińskim bohaterem narodo 

wym. Dziesięciolecie jego Śmierci obchodziła 

nietyłko inteligencja ukraińska, obchodziła rów 

nież ukraińska wioska. 

* * 
* 

W okresie burzy dziejowej w latach 1914— 

1921 Ukraina wypływa na powierzchnię dziejo- 

wą z reguły jako objekt polityki mocarstw, a 

nie jako podmiot polityki międzynarodowej 

Rzadkie były chwile w których Ukraina wystę- 

powała jako podmiot stosunków międzynaro- 

dowych, a potem rzadsze momenty gdy pod- 

miot ten przedstawiał pewną faktycznie istnieją 

cą siłę. Wszystkie te chwile, w których ukraińs 

ka epopea niepodległościowa jest czemś real 

mem, łączą się najściślej z nazwiskiem Symma 

Potlury. W tych chwiiach, gdy miepodległościo 

wy ruch ukraiński rzeczywiście coś znaczył, był 

on reprezentowany przez Petlurę. 

Pienwszym rządem ukraińskim jest Central 

na Rada Ukraińska w 1917 r. Najpienw jej ko 

mitet wykonawczy, a później sekretarjat gene 

ralny. Rząd ten uznawał początkowo swają za 

deżność od Rosji, od Tymczasowego Rządu rewo 

žucyjnego w „Petersburgu, i pragnął uchodzić za 

rząd Ukrainy autonomicznej. Później, pod wpły 

wem wypadków politycznych aspiracje politycz 

ne poszły dalej i dnia 24 stycznia 1918 roku 

Centralna Rada proklamowała niepodległość Re 

publiki Ukraińskiej, Przedstawiciele tego nządu 

zasiadali w Brześciu na równej stopie z repre 

zentantami mocarstw, byli traktowani jak dele 

gaci niepodległego państwa. Dnia 9 lutego 1918 

„KURJER* z dn. 5-g0 lipca 1936 r. 

„ATAMAN PETLURA 
podpisała w Brześciu 

traktat z państwami centrallnemi. Ukraina by 

r. delegacja ukraińska 

ia więc podmiotem stosunków  iniędzynarodo- 

wych. Ale faktyczna władza tego pierwszego 

rządu w kraju była fikcją. Dla ratowania Ukra 

iny musiano wezwać Niemców. * 

Drugi rząd ukraiński — to rząd dyktatorski 

hetmana Pawła Skoropadskiego, Władza tego 

rządu byłą przez cały czas zupełnie fikcyjna. 

Faktyczne rządy sprawowały wtenczas niemiec 

kie władze wojskowe. W tym drugim rozdziale 

epopei Ukraina była uznana przez Państwa Cen 

tralne, de iure, państwem niepodległem. Faktycz 

nie była to niepodległość fikcyjna, brakło jej 

realnych kształtów. { 

Trzeci rząd ukraiński, to — Dyrektorjat Uk- 

raińskiej Republiki Ludowej. Na czele tego rzą 

du stoi Wymmyczenka, jako prezes, naczelnym 

zaś dowódcą siły zbrojnej jest Symon Petlura. 

Rząd ten, posiadający w kraju nikłą siię fak 

tyczną, prowadzi jednak własną niezależną po 

litykę ukraińską. Realne oparcie tego rządu to 

orgamizująca się armja ukraińska. Wodzem i 

duchem tej armji jest Petlura. Jego więc naz- 

wisko nadaje w tym czasie idei niepodległości» 

wej Ukrainy kształty rzeczywiste. 

Później 'w latach 1918—1921, gdy przez Uk- 

rainę przewala się wielokrotnie huragan burzy 

wojemnej, wtedy jedynym symbolem i jedynym 

ośrodkiem niepodległej Ukrainy jest zawsze tyl 

ko zbrojna grupa Petlury. Można więc powie- 

dzieć, że Symon Petlura był ucieleśnieniem nie 

podległościowych dążeń narodu ukraińskiego. 

Gdy rozsypywało się państwo rosyjskie, bę 

dące wielkiem więzieniem narodów, wszystkie 

prawie narody mające wolę niepodległości potra 

fiły wywalczyć sobie niepodległy byt państwo 

wy. Porwsłają rwówczas państwa takich naro- 

dów, które nie miały prawie żadnej tradycji hi 

storycznej i którym warunki objektywne by- 

najmniej nie sprzyjały — n. p. Łotwa, Eston 

ja. Wydaje się zdumiewające, że w tym zespo 

le państw zabrakło niepodległej -Ukrainy. Wiel 

ki naród ukraiński posiadający długą tradycję 

walk o niepodległość, wspaniałe tradycje Ma 

zepy, naród zamieszkujący najżyżniejszą część 

kontynentu cnropejskiego, obfitujący we wszel 

kie bogactwa, posiadający terytorjum oparte o 

morze, naród ten nie potrafił zorganizować wła 

snego państwa. Czem wytłumaczyć ten fakt? 

Leon Wasilewski słusznie podkreśla, 

wielką rolę przy tworzeniu się nowych państw 

gra konjunktura polityczna. W pierwszych ia- 

tach ukraińskiej epopei miepodlłegłościowej kon 

jumktura ta była wyjątkowo, wprost bezprzykład 

nie, pomyślna. Karjera delegacji ukraińskiej w 

Brześciu była tego wyrazem. Później horyzont 

polityczny zaczął się zaciemniać. Rząd niepod 

ległej Uikraimy musiał walczyć ma dwa fromty 

zarówmo z bolszewikami jak z Denikinem, 'Wa 

runki stały się ciężkie. Ale trzeba pamiętać, że 

w podobnych warunkach były też państwa bał 

tyckie N. p. Łotwa musiała walczyć zarówno z 

bolszewikami jak i z armją Bermont-Awałowa 

i Von-der Goltza. : 

ZDROJOWISKO 

jak 

Więc zła konjunkiura wszystkiego nie tłuma 

czy. Były jeszcze inne przyczyny. Przyczyna 

może majważniejsza — brak zmysłu polityczne 

go. Nie liczący się z rzeczywistością maksyma 

lizm kierowników polityki ukraińskiej stał się 

przyczyną kłęski. Maksymalizm ten kazał czyn 

nikom ukraińskim wmieszać się w walki z Pol 

ską. 

Jest oczywistem, że elemeniy ukraińskie naj 

bardziej narodowo uświadomione i majlepiej 

zorganizowane znajdowały się w owym czasie 

w Galicji. Przy organizowaniu niepodległego 

państwa ukraińskiego elementy te nie brały 

żaclnego udziału, gdyż ipochłonięte były walką 

w Polską. 

Fakt ten miał dla Ukrainy podwójnie tra 

giczne następstwa: 

Primo — w chwilach największej potrzeby 

brakło pomocy najlepiej zorgamizowanych ele 

mentów ukraińskich, a co więcej grupy te sta 

ły się ciężarem dla tworzącego się państwa, bo 

żądały odeń posiłków! Dyrektorjat uszczuplał 

słalbe swoje siły zbrojne rzucając je do Galicji. 

Secumdo — zbrojna irredenta ukraińska w 

Galicji absorbowała siły, tworzącego się państ 

wa Polskiego. Polska była wtedy jedynym real 

agresji. Ze względu na ię umowę wojska pol 

skie nie były czynnikiem aneksji. Żołnierz pol 

ski szedł na Ukrainę, by oswobodzić te terytor 

ja dla niepodległego państwa ukraińskiego. — 

Wielkie hasła naszej przeszłości historycznej — 
za wolność naszą i waszą były wtedy rzeczywi 

stością. 

To trzeba dzisiaj przypomnieć! Trzeba pa- 
miętać jaki był istotny sens wyprawy kijow- 

skiej i co reprezentował żołnierz polski na Uk- 
rainie. Musimy być bardzo dumni z tych kart 
naszej niedawnej przeszłości historycznej. 

Wspomnienie tych wielkich dni może być po 
wodem słusznej dumy naszego narodu. 

'W Polsce w niektórych środowiskach jest zwy 
czaj przedstawiania wyprawy kijowskiej jako 

błędu politycznego Sądzimy, że jest to ocena 
mylna, że historja inaczej to osądzi. Gdyby 

wtenczas rozbito rosyjskiego kolosa na dwie 

części, tworząc dwa amtagonistyczne państwa, 

Europa byłaby dziś w innej sytuacji, 

Umowa warszawska ma dla nas znaczenie 
jako dokument stosunków polsko-ukraińskich. 

Symon Petlura, szukając pealnych środków dla 

zabezpieczenia niepodległości Ukrainie, musiał 

się oprzeć o Polskę. A warunkiem współdziała 

  

Naczelnik Państwa J. Piłsudski i ataman Petlura w Stanisławowie w 1920 roku. 

nym czynnikiem zdolmym do walki z bolszew 

ją. Powstanie ukraińskie hamowało i osłabiało 

siłę ofenzywną Polski, dopomagając bołszewi- 

kom. j 

Symon Petlura był tym człowiekiem, który 

ocenił sytuację Petłura poszedł zdecydowanie 

na współdziałanie z iPolską. 

W dniu 21 kwietnia 1920 r. została w War 

szawie podpisana umowa między: Rzeczpospolitą 

Polską i Ukraińską Republiką Ludową. Umowa 

ta była zarazem sojuszem wojskowym. Według 

postamowień tej umowy Polska uznała niepod 

ległą Ukrainę oraz została wyłtyczona tymcza 

sowa granica między Państwem Polskiem a Uk 

rainą, Galicja wschodnia została przy Polsce. 

yWispółdziałanie wojsk Petlury z armją pol 

ską opierało się o zasady tej umowy. Ze wizglę 

du na jej postanowienie marsz wojsk polskich 

na Ukrainę nie miał charakteru okupacji tub 

  

NAD NIEMNEM 

DRUSKIENIKI 
KĄPIELE 
  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE   

HYDROTERAPJA. ELEKTROLECZNICTWO. ZABIEGI GINE- 
KOLOGICZNE. INHALACJE SOLANKOWE za pomocą 
aparatów rozmaitych systemów. KĄPIELE KASKADOWE. 

SŁYNNY ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA 
SŁOŃCA, POWIETRZA I RUCHU IM. DR. E. LEWICKIEJ. 

Sezon kuracyjny od 15 maja do 30 września. 

  

nia z Polską było wyrzeczenie się Galicji. Pet- 
lura nie należał do tych, którym Galicja zasła 
niała wielką i niepodległą Ukrainę. Życie kaza 
ło ocenić trzeźwa sytuację i wyciągnąć z tego 
wnioski stanowcze, 

Historja ukraińskich walk o niepodległość 
wykazała dowodnie, że bez oparcia o Pollskę 
dążenia te okazały się nieziszczalne. Niezrozu 

mienie we właściwym czasie tej oczywistej 

prawdy skończyło się katastrofą dla Ukraińców. 
Postać Symona Potlury jest nie tylko sym 

bolem ukraińskiej siły zbrojnej i walki orężnej 
o niepodległość, ale także stała się symbolem 
prawdziwie niepodległej ukr myśli politycznej. 

* me 

Obchody ku czci Petlury nasuwają nam ref 
leksje zasadnicze. Pomiędzy Polakami a Ukra- 
ińcami są rzeczy, które łączą i rzeczy, które 
dzielą. Gdy w biegu historj; przeważało to, eo 
łączy, była potężna Rzeczypospolita i była woł 
na kozaczyzna. Gdy przeważać zaczęło to, ©о 
dzieli, gdy rozpaliła się pożoga wiojem polsko- 
kozackich, chwiać się i upadać zaczęła potęga 

Rzeczypospolitej, — a w konsekwencjį tego 
upadku wynaradawianie i ucisk zapanowały na 
terenach Ukrainy. Genjusz Mazepy, który wspa 
niale zabłysnął w przededniu zupełnego upad 
ku, nie potrafił jednak uchronić Ukrainy przed 
niszczącą i miwelującą ręką Moskwy. 

Te uświęcone przez historję prawdy są rów 

nie aktualne dziś jak przed wiekami. Warun- 

kiem mocarstwowości (Polski jest trwałe rozwią 
zanie problemu współżycia i współpracy pol- 

sko-ukraińskiej. Warunkiem odrodzenia, swobod 

nego rozwoju narodowego oraz istotnej niepod 

ległości Ukrainy jest oparcie się o Polskę. Świa 

domość tych prawd coraz silniej narasta w 0s- 

tatnich czasach w społeczeństwie ukraińskiem, 

Zbiyt słabo — w naszem mniemaniu — w spo 

łeczeństwie polskiem. PTERO.



„KURJER* z dn. 5-g0 lipca 1946 r. 

WIADOMOŚCI GOSPODBRCZE 

Pożyczki dla drobnych rolników 
na zaliczkowanie zboża 

Celem zaopatrzenia drobnych rolników w 

środki pieniężne na spłatę zobowiązań przypa 

dających po żniwach, Państwowy Banik Rolny 

Oddział w Wilnie wzorem lat ubiegłych rozpo 

czął udzielane pożyczek na zaliczkowanie zbo 

ża. 

Pożyczki udzielane są drobnym rol- 

nikom za pośrednictwem lokainych in- 

stytucyj kredytowych, jak Komunsi- 

ne Kasy Oszezędności, Gminne Kasy 

Pažyczkowo - Oszczędnościowe, Banki 

Ludowe i t. p. 

Normę udzielanej zaliezki 

ustala się w wysokości następującej: 

za 100 g. zł.: 

iżyto T 

pszenica 10.— 

jęczmień 8.— 

owies 7.— 

20-— siemię lniane 

gryka i inne strączkowe 500/50 wartości w-g 

cen rynkoiwych. 

Wysokość pożyczki dla poszezegól- 

nego rolnika nie może przekraczać 
zł. 2.000.— | 

Oprocentowanie pożyczek wyniesie 

30/0 w stosunku rocznym. 

Instytucja (pośrednicząca płacić będzie Pań 

stwowemu Bankowi Rolnemu 10/0, zaś na swo 

ją korzyść pobierać będzie tytułem procentów 

"*; kosztów pozostałe 29/o. Koszt blankietów wek 

słowych ponosi wyłącznie pożyczkobierca. 

Ostateczny 

termin spłaty pożyczek ustala się na 

dz. 30 czerwca 1937 r. 

Pożyczki udzielone w okresie lipiec — paździer 

nik, winny być spłacone najpóźniej do dn. 31 

maja 1937 r. w ratach miesięcznych, poczymając 

od grudnia 1936 r. 

Wysokość rat wynosić będzie: 
pierwszych trzech rat po 20%/o, czwartej i piątej 

zaty po 1590 i szóstej 10% sumy pobranej po 

žyczki. 

Na zabezpieczenie pobieranej pożyczki, 
rolnik-<pożyczkobierca składać będzie instytuc ji 

pośredniczącej: 

1) weksle bez terminu płatności wraz z dek 

łaracją, upoważniającą do wypełnienia: wekslu 

dowolną sumą i datą płatności, 

2) dekłarację-zobowiązanie, ujętą w formę 

podania o pożyczkę, stwierdzającą, że pożyczka 

pobierana jest jako zaliczka na poczet wypro- 

dukowanego złboża. 

Wymienione weksle i deklaracje pozostawać 

będą w portfelu instytucji pośredniczącej, do 

dyspczycji Państwowego Banku Rolnego. 

Instytucja pośrednicząca składać będzie Pań 

KLAWIOL 
Kronika kulturaina Wilna 

MALARSTWO, RZEŹBA 
SZTUKA STOSOWANA 
na Wystawie Sprawozdawcze| 

Wydziału Sztuki U. S. B. 

MALARSTWO. 

Ośrodkiem zainteresowania naszego na Wwy- 

stawie malarstwa są oczywiście prace dyplo- 

mowe z pracowni malarstwa monumentalnego 

p. dziek. L. Śleńdzińskiego, wystawione w sali 

dyplomantów. Mamy aż pięć nowych dyplomo- 

wanych artystów malarzy ze swojemi majster- 

sztykami. 

HM. Milewska wystawiła olejne „tkaniny wi- 

łeńskie* na tle stylizowanego Antokola; K. Czu- 

wylło — „Strzyżenie owiec* na tle pejzażu z 

„Stare Wilmo'— 

Bernardyni z ludzkim sztafażem nad Wilenką; 

1. Dobrzyūski „Wycieczkę“ na ile przyrzecz- 

nego wileńskiego pejzażu; P. Siedlecka — Stra- 

Wileńszczyzny; I. Kosmulski — 

gan jarzynowy* na tle stylizowanego przedmie- 

ścia Wilna. 

Ile obrazów — tyle zaznaczonych indywidu- 

alności, a wszystkie stoją mocno na żelaznym 

fundamencie rysunku i kompozycji. K. Czuryłło 

iL. Dobrzyński wystąpili z pewnego rodzaju 

stwowemu Bankowi Rolnemu na zabeżpieczenie 

kredytu — weksle własne. 

W wyjątkowych wypadkach Państwowy 

Bank Rolny będzie udzielał pożyczek 
na zaliczkowanie zboża bezpośrednio 

rolnikom. 

Oprocentowanie wyniesie 3%/0 (oprócz kcsztów 

blankietów wekslowych). Na zabezpieczenie po 

bierazej pożyczki składać będzie pożyczkobier 

ca weksle własne z życia majątkowo odpomwie- 

dzialnych osób, oraz dsklarację — zobowiąza 

nie, ujętą w formę podania o ,pożyczkę, stwier 

dzającą że pożyczka pobierana jest jako zali 

czka na poczet wyprodukowanego zboża. 

  

Temmin spłaty pożyczek analogiczny jak dla 

pożyczek pobranych z instyfmeji pośredniczą- 

cej. 

Ze względu na konieczność zapobieżenia ma 

sowej [podaży zboża ma rynek po dokonanych 

zbiorach, ' 

organizacje rolnicze oraz lokalne insty- 

tucje kredytowe winny zwrócić specjal- 

ną uwagę ma szybkie i celowe rozpro- 

wadzenie omawianego kredytu zalicz- 
kowego. 

Kredyt ten w znacznym stopniu powinien przy 

czynić się do utrzymania cen płodów «rolnych 

na odpowiednim poziomie. 

Pożyczki pod rejestrowy zastaw 
płodów 

Wzorem lat ubiegłych, Państwowy Bank Rol 

ny Oddział w Wilnie, rozpoczął udzielanie no 

życzek pod rejestrowy zastaw płodów rolnych. 

Pożyczki udzielane są osobom fizy- 

eznym i prawnym prowadzącym $o0Spo- 

darstwo rolne, 

oraz dzierżawcom i użytkownikom za zgodą 
właściciela nieruchomości, wyrażoną w formie 

aktu urzędowego lub prywatnego z notarjalnie 
względnie sądownie uwierzytelnionym podpisem 

właściciela. 
iPożyczek nie udziela się osobom, które ko 

rzystając z pożyczek rejestrowych w latach pop 

rzednich, usunęły przedmioty zastawu przed 
spłatą pożyczki bez zgody Banku. 

Pożyczki udzialne są pod zastaw 
płodów rolnych, 

będących wytworem danego gospodarstwa rol 

nego, a mianowicie: żyta, pszenicy, jęczmienia 
i owse — znajdujących się w snopach lub ziar 
nie, oraz gryki, grochu, pełuszki, łubinu, fasoli, 

rzepaku, rzepiku, lnu i konopi — wyłącznie w 
ziarmie. Wymienione 

płody rołne winny być ubezpieczone na 
pełną sumę wartości, 

na termin o jeden miesiąc dłuższy od terminu 
zastawu. Polisa ubezpieczeniowa winna zawie 
rać cesję na rzecz Państwowego Banku Rolne 
go Oddziału w Wilnie. 

Do zastawu należy zgłaszać płody rolne 

po wydzieleniu ilości niezbędnej na  zasiewy, 

ordynarje, pasze i t. p. ! 
Pożyczki udzialane są w wysokości mastępu 

jącej: : 

zboża mieomłócone 60%/0 wart. 
zboża omłócome 70% . „‚ 
gryka, groch, peluszka, łubin i Раво!а 30% —., 
rzepak, len i konopie 60% ,, 

w stosunku do cen, notowanych przez Wi- 

leńską Giełdę Zbożowo-Towarową, zmniejszo - 

mych o koszty przewozu z miejsca zastawu do 

Wilna. 

«AP KOWALSKI» 
GEEEGEŻ USUWA 

apoteozami życia i bytowania wiejskiego. Dali 

Guże olejne „żywe obrazy* pełne blasku barw- 

nego, zwartości i pomysłowości w ugrupowaniu 

motywów figuralnych, oraz świetnego dekora- 

cyjnego skomponowania ich w pejzaż, dali dob 

re obrazy, malujące radość istnienia człowieka 

w soczystej naturze. I. Kosmulski, z tempera- 

mentu i z wykształcenia grafik otoczył swoje 

olejne „Stare Wilno” wieńcem jedenastu cieka- 

wych czarnych barwnych drzeworytów, w któ- 

rych wielbi artystyczną przeszłość Wilna i prze 

dziwny pejzaż wileński. H. Milewska i P. Sied- 

lecka pokazały życie drobnego handlu naszego 

i jego raalarskie piękno. Obie operują również 

dużą ilością motywów figuralnych w rozmai- 

lym układzie i pozach, jak ich koledzy, dając 

tem świadectwo o wysokim poziomie uczelni, 

z której nasi wszyscy dyplomanci wyszli. Obie 

artystki uderzają w realizm, obie, a zwłaszcza 

Siedlecka, która Świetnie czuje kolorystykę po- 

wietrza, doskonale komponują i rysują swe 

obrazy. 

Oprócz majstersztyków wystawione są dya 

drzeworyty H. Milewskiej, które świadczą o jej 

niewątpliwych zdolnościach dekoracyjnych, li- 

nearnych i kolorystycznych. P. Siedlecka, K. 

Czuryłło i L. Dobrzyński dali ponadto swe So- 

czyste akty malarskie i świetne akty kredowe. 

Czuryłło i Dobrzyński wystawili oprócz tego du 

że olejne szkice kompozycy jne. 

Trzeba stwierdzić z całym naciskiem, że op: 

rócz niezawodnych wrodzonych taientów nasza 

ODCISKI 

rolnych 
Minimum pożyczki wynosi zł. 2.000. 

Z udzielanych pożyczek będą potrącone niespła 
come raty pożyczek wejestrowych 1935—36 r., 
żadne inne potrącenia mie będą dokonywane. 

Oprocentowanie pożyczek udzielonych do 30 
listopada r. b. wyniesie 

30/0 w stosunku rocznym, 
łącznie z kosztami szacunku, zarejestrowania u 
mowy i poświadczenia podpisu. 

Spłata pożyczek odbywać się będzie 
w ratach, 

których terminy i wysokość będą ustalane każ 

dorazowo, w zależności od terminu pobrania 

pożyczki. Ostateczny termin spłaty pożyczek, 

pobranych w okresie lipiec — październik, usta 

la si: ma 31 maja 1937 r., zaś pożyczek pobra 

nych w późniepszym okresie — na 30 czerwca 

1937 r. Terminy płatności rat nie będą prolon 

gowane. 

Podania o pożyczki przyjmuje Pań- 

stwowy Bank Rolny 

Oddział w Wilmie, Wydział Kredytu Krótkoter 

minowego w g od 8 do 13,30, w soboty do 12. 

Podania mogą być przesyłane pocztą: 

Przy składaniu podania o pożyczkę należy jed 

mocześnie wpłacić do kasy Banku, lub też do 

P. K. O. na konto Nr. 30.390 Państwowego Ban 

ku Rołnego Oddziału w Wilnie, 

zaliczkę na koszty szacunku, w wyso- 

kości pół proc. od sumy żądanej pc- 

žyczki, 

Zaliczka ta przy realizacji 'požyczki zostanie 

przez Bamk zarachowana na procenty, Jeżeli po 

dokonaniu szacunku, pożyczka mie zostanie u- 

dzielona lub też nie pobrana, wpłacona zaliiciz 

ka zwrotowi mie podlega. 
Koszt blankietów wekslowych ponosi wyłą 

cznie pożyczkobiorca. Koszty zarejestrowania u- 

mowy i poświadczenia podpisu p mosi pożycz 

kobiorca zaliczkowo, t. zn. że przy realizacji 

i ZGRUBIENIA |. 
EE3 SKORY 

     

Podatki w lipcu 
W miesiącu lipcu płatne są następujące po- 

datki: 
1) do. 25 lipca — zaliczka miesięczna na 

podatek przemysłowy od obrotu za rok 1936, w 
wysokości podatku przypadającego od obrotu 
osiągniętego w czerwcu, przez wszystkie przed- 
siębiorstwa obowiązane do publicznego ogłasza 
nia sprawozdań o swych operacjach lub do 
składania sprawozdań do zatwierdzenia — a z 
innych przedsiębiorstw, przez przedsiębiorstwa 
handlowe pierwszej i drugiej kategorji oraz 
przemysłowe I—V kategorji, prowadzące pra- 
widłowe księgi handlowe; | й 

2) do 5 lipca — podatek od energji elektrycz 
„nej w cz2sie od 16 do 30 czerwca b. r.; do 20 

lipca — ienże podatek, pobrany przez sprze- 

dawcę energii elektrycznej w ciągu pierwszych 

14 dni bpca b. r. 
3) do 17 lipca — podatek dochodowy od upo 

sażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za 

najemną pracę, wypłacanych przez służbodaw- ` 

cę w czerwcu b. r. 

Ponadto płatne są w lipcu zaległości odre- 

«czone lub rozłożone na raty z terminem płat- 

ności w tym miesiącu oraz podatki, na które 

płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z terminem 
płatności również w tym miesiącu. 

Nowe rzemiosła 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu nzupełniłe 

listę rzemiosł, włączając do nich: bie/iźniarstwe, 

gorseciarstwo, Ślusarstwo samochodowe i 5- 

sarstwo precyzyjne, czyli mechanietwo. 

Ceny ryb w Wilnie 
za czas od 26.VI do 3.VII 1936 r. 

Karp żywy II gat. (hurt) 2.50, (detal) 2.80); 

karp śnięty 1.80-—2.00; szczupak śnięty wybor. 

1.40—1.60; szczupak śnięty półwybor. 1.20— 

4.40; szczupak. śnięty średni 1.00—2.00; leszcz 

śnięty wybor. 1.20—1.40; leszcz śnięty półwybor. 

100—1.20; leszcz śnięty średni 0.50—0.70; wę- 

gorz 1.00—1.50; okoń wyborowy 1.30—1.50; 

"okoń półwyber. 1.00—1.20; okoń drobny 0,60— 

70.80; płoć fabryczna 0.40—0.60; drobnica 0.30 

210.50; lin żywy półwybor. 1.40—1.60. 

pożyczki, poniesione koszty zostaną przez Bank | 

zarachowane na procenty. 
'W ten sposób obliczane 

koszty pożyczki wyniosą 3%/o w stosun- 
ku rocznym, 

(poza kosztami ubezpieczenia i blankietów wek 

solwych). L 
Zastawiome płody rolne nie mogą być naru 

szone do chwili spłaty "pożyczki. Niedopełnienie 

tego warumku powoduje karę więzienia od 6 

mies. do 2 lat oraz grzywnę do zi. 10.000. 

Wyjątkowo w roku bieżącym, osoby będą 

ce w stosunkach kredytowych z n/Bamkiem, któ 

re z pobranych w okresach poprzednich poży 

czek rejestrowych należycie wywiązali się i cał 

kowicie je spłacili, mogą otrzymać 

zaliczkę, na poczet mającei hyć udzie- 
lonej pożyczki rejestrowej, w wysokości 

250/ przewidywanej sumy pożyczki. 
Zabezpieczenie zaliczki będą stanowić weksle z 

wystawienia pożyczkobiórcy, z żyrem majątka 
wo cdpowiedzialnych osób. Oprocentowanie wy 
miesie 30%/0 w stosunku rocznym. 

Pobrana zaliczka winna być w ustalonym 
zgóry terminie skonwertowana na pożyczkę re 
jestrową. | 

Niedokonanie konwersji w ustalonym termi 
nie, powoduje zmianę oprocentowania do wy 

sokości 2 i pół proc. ponad stopę dyskontową 

Banku Polskiego, t. j. obecnie 7 i pół proc. ©- 

raz całą suma zaliczki staje się natychmiast 

wymnagalną. ; ; 

Dodatkowych informacyj udziela Państwowy 

Bank Rolny Oddział w Wilnie na miejscu lub 

też telefonicznie (tel. 10—27). 
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mila piatka dyplomantėw przeszia dobrą i wiel- 

ce pracowitą szkołę na U. S. B. Złożyć wobec 

tego należy dzięki serdeczne p. dziek. L. Śleń- 

dzińskiemu oraz wszystkim profesorom, kierow 

rikom i wykładowcom za ich metodyczną owac 

ną pracę nad artystyczną kulturą naszego Wy- 

działu Sztuki. Zwrócić też trzeba uwagę na ien 

pocieszający objaw, że ani dyplomane... ani 

czwarto-kursiści, jako najbardziej artystycznie 

(zaawansowani, właściwie nie wykazują jakiegoś 

ogólnego, szablonowego, akademickiego „stylu” 

—to jest tej formalistyczno-reprodukcyjnej łat- 

wizny, którą „wykuć** można bezduszn:e — lecz 

mają dobrą wspólną uczciwą szkołę, vpartą na 

dobrym śmiałym rysunku, solidnym kolorze 

oleju i grafiki, pomysłowej urozieńiconej kom- 

pozycji i dużej kulturze artystycznej. 

Wejdźmy teraz za kulisy sali dyplomantów 

i przyjrzyjmy się pracy całego Wydziaiu Sztu 

tei SB 

Więc najpierw sala żelaznego aktu rysunko: 

wego godna jest najwyższego uznania i pochwa 

ły. Jednelite kierownictwo dziek. L. Śleńdziń- 

skiego (kurs IV-1y) i J. Hoppena (I-III) święci 

doraźne triumfy. Zwłaszcza kurs p dziek. Śleń- 

dz'ńskiego pokazał wysoką klasę opanowania 

żywej formy ciała ludzkiego. Na tej wystawie 

królują również nasi dyplomanci oraz ci, którzy 

złożyli swe prace do państwowej komisji egza- 

minacyjnej przy Wydziałe Sztuk Pięknych dla 

egzaminów z rysunku, jako przedmiotu naucza- 

nia. Czerwone noty na egzaminacyjnych nie- 

mtal wirtuozowskich aktach „dobrze" i „b. do- 

brze” z podpisem Mistrza Śleńdzińskiego mówię 

dobitnie o żelaznych fundamentach naszego 

Wydziału i o poziomie artystycznego podejścia 

do „człowieka. . 

Oczywiście prace kursu IV-go, przedstawia- 

jącege malarski akt pod kierunkiem dzick. Śleń 

dzińskiegu — fo tylko dalszy ciąg tego samego 

żelaznego aktu z saii aktów rysunkowyca. 

Zresztą uczciwa, wytężona, przygetowawcza 

praca wszysikich uczniów w dziale malarstwa 

głowy i aktu pod kierowniciwem В. Kubickiego 

(kurs Ti MM), kompozycji pod kierownietwem 

q. Niesiołowskiego (kurs II i III) oraz kompo- 

zycji i portretu pod kierownictwem dziek. Śleń- 

dzinskiego (kurs TV) zmierzają również jedno- 

lisie i programowo do opanowania malarskiej 

wizji ezłowieka, jako artystycznego motywu ž 

artystycznej figuralnej kompozycji, które są naj 

wyższem dostojeństwem malarstwa na przecią- 

gu tysiącleci kultury plastycznej człowieka. 

Kursy. kompozycyjne P. Niesiołowskiego dały 

34 obrazy, kurs dziek. L. Śleńdzińskiego 27. 

Kursy Niesiołowskiego operują plamą barwną 

i zbaczają w Kierunku  impresjonistycznym, 

kurs Śleńdzińskiego operuje plastyką i zaopa- 

irzony jest w romantyczną klasycystycznošė. 

Na tym też kursie jest ciekawy portret Marszał- 

ka na tle pejzażowem. 

Lecz wysiłki w kierunku opanowania malar- 

stwa stalugowego nie kończą się na tem. Mamy 

również ciekawy kurs pejzażu i martwej na-



ża wschodnią granicą Świ 
— „DOBROWOLNE PODATKI „Prawda“ 

donosi z Charkowa, że mieszkańcy domów spół 
dzielczych, oprócz czynszu płacą szereg „dobro 

wolnych* podatków, które idą niewiadomo na 
co. W Charkowie około 100 spółdzielni miesz 
kamiowych ściąga. bezprawnie ów „dobrowolny“ 
podatek z lokatorów. Dotychczas ściągnięto oko 
ło 200 tysięcy rubli, a związek spółdzielni mie 
szkaniowych zamienza ściągnąć jeszcze w tym 
roku półtora miljona rubli. 

Charkowska rada „Ossoawiachimu chcąc 

powiększyć swe dochody, otrzymała. pozwolenie 
na opodatkowanie psów. Członkowie ,„„Ossoaw'a 

chimu' mają płacić 2 proc. od miesięcznego 
uposażenia, a inni mieszkańcy — 3 proc. — 
Wjprawidzie okręgowy wydział finansowy skaso- 
wał ten podatek, lecz zebrane nieprawnie fun 

dusze nie zostały zwrócone, a winni nie zostali 
pociągnięci do odpowiedzialności. Tego rodzaju 
nieprawne wyciąganie pieniędzy z obywateli, 
jak zaznacza korespondent, praktykowane jest 

nietylko w Charkowie, ale w szeregu innych 
okwęgów i rejomów. 

— NIEDOSTATECZNY REMONT KOLEI. — 
W tym roku ma być przeprowadzony remont 

32 tysięcy kim. czyli 1/3 linij kolejowych związ 
ku. Do dnia 20 czerwca roczny plan remontu 
wykonamy został w 17 procentach, remont kapi 

talny wykonany został w 9 procentach, a śred 
ni lub mały w 18 procentach. Na koleji kur- 
skiej z 500 klm. odremontowano tylko 59 klm. 

Na wschodnio-uralskiej linji nie odremontowa 
no ani jednego kilometra toru. Taki sam stan 
rzeczy istnieje na limji koleji domieckiej, stali 
nowskiej i im. Kaganowicza. „Gudok'** zarzuca 

naczelnikom koleji tolerowanie tendencyj anty 
mechanizacyjnych. 

— BUDOWA SZKÓŁ WIEJSKICH W SO- 
WIĘTACH MA PRZEBIEG NIEPOMYŚLNY. W 
tym roku w ZSRR miano ukończyć budowę 
2230 szikół wiejskich, z czego na 1 czerwca u- 
kończono budowę 34 szkół. Stan budownictwa 
sznół wiejskich przedstawia się bardzo źle i bez 
czyumego udział: sowieckich i; partyjnych orga 
mizacyj wykonanie planu nie będzie niemożliwe. 

  

Z powodu remontu w czasie ferji letnich 

KLINIKA CHIRURGICZNA U. S.B. 
na Antokolu 

przerywa przyjęcia chorych od dn. 1.VII rb. 

Dzień otwarcia będzie w swoim czasie ogło- 
szony w pismach. 

  

  

  

GRYPA, PRZERW NIE 
B LE GŁOWY, ZĘBÓW 
ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW m rane. 1 „ KOGUTKIEM 

JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ      

  

     PATRZCIE 

JEDNE 
+ZAWSIE 2 RYTURNIEM KOGUTKA 
SĄ TYLKO     
  

CHEVROLET 
oraz šwiato- 

wej sławy 

PRZEDSTĄWICIELSTWO 

SAMOCHODÓW 

MOTOCYKLI B. M. W. 

„KURJER“ z dn. 5-g0 Нреа 1936 г. 

Minęło wczoraj 20 lat od bitwy pod Kostiu- 

chnówką. Najkrwawszej i najzaciętszej w bo- 
haterskim eposie walk legjonowych. Działo się 
to 4 lipca 1936 r. O świcie na okopy stojącego 
w pierwszej linji I bataljonu kapitana Sława- 
Zwierzyńskiego i na adwodowy w Lasku Połs- 
kim Bataljon majora Wyrwy-Furgalskiego roz- 
począł się huraganowy ogień zmasowanej arty- 
lerji rosyjskiej. Rozpalałą się ofenzywa gen. 
Brusiłowa. Zmasowana artylerja. nieprzyjaciel- 

ska różnych kalibrów zasypywała formalnie po 

ciskami stanowiska 5 p. p. Legjonów. Dwanaś- 

cie godzin bez przerwy potok żelaza i stali rwał 

w strzępy bohalterskich „„piątaków*. Pozycje że- 

dmak nie drgnęły. Szalone natarcie piechoty ro- 

sy,skiej wielokrotnie odpierano z niezwykłą 

brawurą i pogardą śmierci. Przed drutami pol- 

skich okopów utworzyły się stosy trupów nie- 

przyjacielskich. | 

Bezprzykładne bohaterstwo żołnierza pols- 

kiego załamało ducha ofenzywnego Rosjan. Skie 

rowałi wówczas oni swoje natarcie na odcinck 

sąsiedni obsadzony przez Austrjaków. Austrjacy 

opuścili klucz całej pozycji — Polską Górę. 

Przez uczynioną wyrwę na tyły j na skrzydła 

I Bataljonu wdzierać się zaczęły nieprzyjaciels- 

kie pułki. W sukurs zagrożonemu skrzydłu rzu 

cona została z Polskiego Lasku do przeciwna- 

tarcia 8 kompanja, wyróżniając się samozapar- 

ciem i bohaterstwem. Mimo to położenie I Ba- 

taljonu kapitana Sława-Zwierzyńskiego stało się 

beznadziejne. Nieprzyjaciel prąc silnie z dwu 

sttfom zajął drugą linję okopów i mostki odwro- 

towe — bataljon znalazł się otoczony pierście- 

niem wroga. Nie mając innego wyjścia bataljon 

poszedł do przeciwnatarcia z zamiarem przebi- 

cia się. Pod gradem kul żołnierze szli do ataku 

jak na ćwiczeniach. Walka zawnzała wręcz 

Walczono na kolby, bagnety, a nawet pięści. 

Nieprzyjaciel walczył z rzadkiem zacięciem. Nic 

mógł jednak sprostać impetowi i bohaterstwu 

„piątaków'* Jak lawina przedarł się cały batal- 

jon przez skoncentrowane masy Rosjan, siejąc 

zniszczenie w szeregach nieprzyjacielskich i ob- 

ficie szafując krwią własną. Uderzenie to było 

jednem nieprzerwanem pasmem lohaterstwa za- 

równo ze strony oficerów, jak i żołnierzy. 

_ Wyczynów  „piątaków 

żadnem mianem. Dakonali oni ich zbyt wiele, 

by można było je opisać / Dość, pokrótce wspo- 

mnieć o por. Hajecu, dowódcy II kompanji, któ 

ry w odpowiedzi na wezwanie do poddania się 

siekł żołnierzy. nieprzy jacielskich spierutą, o por. 

Warskim, który z plutonem nie zdążył opuścić 

okopów i pozostał w schromie. Bohaterski plu- 

ton bronił się przez całą noce, aż. wyginęli wszys 

cy Takich wyczynów samozaparcia się i poś- 

więcenia na każdym kroku było dużo. Jmż w 

pierwszym dniu tej najkrwawszej bitwy padli 

zabici dowódca bataljonu kpt. Sław-Zwierzyńs- 

OPEL 

nie sposób określić 

  

na woj. Wileńskie i Nowogródzkie f-ma 
AUTO-GARAŻE — Wilno, Tatarska 3, tel. 17.52. — Katalogi i oferty na żądanie. 

  

tury. Pod kierownictwem profesora Br. Jamon- 

ta (kurs I—IV) młodzi adepci wdrażani są w 

Xarkana syntetycznego, dekoracyjnego podejścia 

do rzeczwistości na sposób nieco formistyczny. 

Natomiast pod kierownictwem A. Sgturmana 

(kurs III i IV) młodzi artyści nietylko w oleiu, 

lecz i w akwareli podchodzą do natury od stro 

ny swobodnego operowania plamą barwną, poję 

łą bardziej impresjonistycznie. 

RZEŹBA. 

Dział rzeźby na bn sprawozdawczej 

Wydziału Sztuki U. 5. B. jest nieco skromniej- 

szy w liczbie rsa i nie jest tak różno- 

rodny, jak dział malarski. 

Po Ś. p. B. Bałzukiewiczu kieruje tym dzia- 

łem artysta rzeźbiarz St. Horno-Popławski. 

Przyznać należy, że kieruje doskonale. 

„Wszystkie pełne rzeźby wykazują cechę pew 

nej monumentalności, operują motywem wyra 

zistym, przeważnie o skali zwiększonej, potrak- 
towarym syntetycznie. Fonmy silnie plastyczne 

panują powszechnie — w portretach, w kompo- 

zycjach i w aktach. Na wystawie mamy też inte 

resującą próbę rzeźbienia w materjale monu- 

mentalnym: w granicie. Jest też i drzewo. 

Trzeba oddać sprawiedliwość, że klasa rzeź- 

biarska nie leci na reprodukcyjną łatwiznę rze- 

czywistości, lecz w trudnej technice rzeźbiar- 

skiej dąży do kompozycyj brył rzeźbiarskich, 

pełnych wyrazu i mocy. 

  

SZTUKA STOSOWANA. 

Używam staromodnej nazwy dla określenia 

akademickiego działu zdobnictwa, projektowa- 

nia gobelinów i witraży oraz kilimkarstwa, 

wraz z projektowaniem wnętrz i dekoracyj te- 

atralnych. 

Kurs II pod kierownictwem P. Niestolowekiezo 

wystąpił z ciekawemi afiszami, kurs III z pro- 

jektami paru witraży i seryj gobelinów. Kurs 

B. Kubickiego wystawił nietylko projekty kili- 

mów, lecz równiekż i kilka oryginalnych kili- 

mów ,wytkanych przez akademików na uniwer- 

syteckich tkackich warsztatach. 

Projekty drzew i dekoracyj teatralnych pro- 

wadził ś. p. prof. arch. L. Sokołowski (kurs II— 

IV). Wielka szkoda, że z jego zejściem najważ 

niejszy dział sztuki stosowanej, jakiem jest 

wnętrze nie będzie narazie uruchomiony. 

Zapewne, nie wszystko jest na jednakowym 

poziomie. Wielość jednak działów świadczy, że 

dano studentom możność kształcenia się. we 

wszystkich zasadniczych rodzajach sztuk pla- 

stycznych. Byłoby pożądane. jeszcze, by dział 

sztuki stosowanej został zorganizowany prak- 

tyczniej, tak jak to ma miejsce np. w „Ładzie' 

warszawskim. 

Dr. Piotr Śłedziewski. 

  

xi, por. por Herbut-Warski, Busse-Guzowski, 

Nehring, Bończa-Karwacki ; wiele, wiele podofi- 

cerów i żołnierzy. 

Lecz ma tem nie zakończył się ten gigamty- 

czny bój. Nad ranem 5 lipca rozgorzał na nowo 

Do ataku ruszyły celem odebrania zdobytej na 

Austrjakach Polskiej Góry dwie kompanje II 

Bataljonu majora Wynrwy-Furgalskiego łącznie 

z oddziałem 6 pułku piech. Legjonów. 

rozpętała się zawzięta wallka z przeważającemi 

siłami mieprzyjaciela Zdziesiątkowane kompa- 

nje naskutek oskrzydlenia musiały się. cofnąć. 

Padli zabici: por. por. Kęnieczny, Styczyński, 

Charzewski, Sowa-Zaliwski, Chmura, ciężko ran 

ny dowódca kompanji 5, por 

pozostał na polu walki. 

Znowu 

Tungus-Zawiślak 

W ciągu dnia nastąpiły nowe szturmy i no-- 

we bohaterskie wyczyny „piątaków*. Powrót 

nastąpił dopiero o godz. 20 t j. ter- 

minie do jakiego nakazał utrzymać pozycje Ko- 

mendant Piłsudski. Odwrót z garstką telegrafi- 

stów z szablą w ręku krył dowódca ppłk. Ber- 

becki 

Ogólna sytuacja nakazała odwrót za rzekę 

Stochód. Czoło kolumny natknęło się na kawa- 

lerję rosyjską. Padł rażony kulą major Wyrwa 

Furgalski, padł ranny dowódca ppłk. Berkecki 

Mimo to pułk wycofał się w idealnym porządku, 

odjpierając nieustanne ataki . 

W rozkazie pochwalnym Komendant Piłsuds 

ściśle w 

ki pisał m. in: - 

..Najcięższe zadamie spadło tym 

ak drugi mojej Brygady pułk „Zuchowałtych'* 

Berbeckiego. Pułlk stracił swego dowódcę cięż- 

ko rannego, obu komendantów bataljonów za- 

bitych, więcej niiż połowę ofiicerów i prawie po- 

łowę żołmierzy spłaciły krwią serdeczną dług 

Ojczyźnie i sławie wojska — i pomimo to pułk 

zmniejszony w składzie, wyszedł wyczerpany fi- 

razem na 

zyczmie, nie moralnie .. 

„Dziękuję oficerom i żołnierzom pułku Ber- 

beckiego... za dzielną pracę i bohaterstwo w 

tych walkach 

Odtąd dzień bitwy pod Kostiuchnówką 

dniem święta „Piątaków' 

Krwawy epos dalszych walk 5 pułku Legjo- 

jest 

mów to nieprzerrwane pasmo bohaterstwa: i po-: 

święcenia na ołtarzu Ojczyzny. Pułk zawsze był 

pierwszy w matarciu ostatni w odwrocie, pod 

rozkazami: Komendanta krwawił się. na wszyst- 

kich frontach walk niepodległościowych, zdoby 

wając sobie opinję jednego z najwaleczniejszych 

pułków armji polskiej i zasłużony przydomek 

„Zuchowatych“. 

Od roku 1920 pułk stałe stacjonuje w Wil- 

nie. Przez Szesnaście lat swego pobytu w na- 

szem mieście zdołał sobie zaskarbić ogólną sym 

patję i przyjaźń ze strony miejscowej ludno- 

ści cywilnej 

Wczoraj w dniu święta. „piątaków*, 

cywilna wzięła gremjalny udział w uroczystoś- 

ciach : 

Šwieto zapoczątkowała 

ZBIÓRKA PUŁKU NA PLACU 

KOSZAR, 
na którem dowódca pułku ppłk. Białkowski od- 

czyłtał rozkaz. Skollei nastąpiła uroczystość roz- 

daina odznak pułkowych żołnierzom oraz świa 

dectw z ukończenia kursu dla analfabetów 

Świadectwa talkie otrzymało około 40 żołnierzy, 

którzy, przyszli do pułku, jako kompletni anal- 

fabeci. Obecnie otrzymali świadectwa z ukończe 

ludność 

nia II względnie III oddziału szkoły powszech- 

"nej. W tem miejscu nie sposób: pominąć mil 

czeniem pracy oświatowej, jaką w szeregach 

swych prowadzi pułk, onganizując kursy dla a- 

nalfabetów oraz doikształcając swych żołnierzy. 

Dużą zasługę*w organizowaniu tych kursów spa 

da nau Polski Biały Krzyż, który rozwija na tem 

polu coraz szerszą a owocną działalność. 

NABOŻEŃSTWO. 
Puk odmaszerował następnie do kościoła 

Garnizonowego na nabożeństwo żałobne. W ko 

Ściele obecni byli przedstawiciele władz i miejs 

cowego społeczeństwa oraz delegacje i poczty 

sztandarowe wszystkich pułków i oddziałów gar 

nizonu wileńskiego. 

Nabożeństwo za dusze poległych bohaters- 

kich „Piątaków'* odprawił kapelan wojskowy 

ks. Tołppa, wygłaszając następnie podniosłe 

kazanie w którem w pieknych słowach odmalo- 

wał połkrótce dziele „Piątaków*, zaparcie się 

i poświęcenie 'podczas wojny i wezwał by ma- 

jąc tak wspaniałe tradycje, jakie pod rozkaza- 

mi Komendanta Piłsudskiego zdobył sobie pułk 

5 równie wytrwale pracowali w okresie poko- 

jowym ku chwale Ojczyzny. 

HGŁD SERCU SWEGO WODZA. 
Z kościoła cały pułk wraz z 9 drmżymą har- 

cerską, którą się opiekuje pomaszerował na Ro- 

ssę, gdzie na płycie z Sercem Komendanta zło- 

żył wspaniały wieniec z żywych kwiatów. Roz- 

(któremu poza drobnemi uszkodzeniami, 

r 

eto Zuchowcztujc Pa 
winiete kompanje pulkų sprezentowały broń 
oddając niermy hołd Temu, którego najwięcej 
ukochali, i Który w najcięższych chwilach po- 
rywał ich $wym genjuszem, niezachwianą wia- 
rą i bohaterstwem. 

DEFILADA, 
Na ul Wielkiej przed gmacheni dowództwa 

I Dywizji na specjalnie zbudowanej trybunie 
defiladę przyjął dowódca I Dywizji Legjonów 
gen. Skwarczyński w towarzystwie wojewody 
Bociańskiego. Defiladą kierował mjr. Wilezyn- 
ski. 

Spx šrėdi zebranej publiczmošc' na maszerujące 
oddziały rzucano krwiaty 

OBIAD ŻOŁNIERSKI. 
W koszarach I Brygady zebrali się przed- 

stawiciele władz z wojewodą Bociańskim nz 
czele dowódzca I Dywizji gen. Skwarczyński 
dowódca 4 p uł, Młodkowski b. żoł- 
nierz 5 p. p Leg, delegacje Piątaków z terenu 
całe; Polski. delegacje oddziałów 
it. p. 

W miłym i serdecznym nastroju wspólny о- 
brad żo'nierski przy dzwiękach orkiestry i zna- 

senator 

wojskowych 

nego humoru starych Legunów upłynął w weso- 
lej i nieprzymuszonej atmosferze. 

Podczas obiadu przemawiał m. in. wojewoda 
Bociański składając dzielnym Piątakom Serde- 
czne życzenia w imieniu ludności cywilnej, w 
imieniu 4 p. ułanów takież życzenia złożył do- 
wódca tego pułku. ) 

Pulk z racji 22 rocznicy swego istnienia 0- 
trzymał szereg gratulacyjnych depesz m. in.: 
od gen. Berbeckiego, b. od Rektora 
USB prof. Stamiewicza i wielu innych dostoj- 
ników wojskowych i cywilnych. Depesze gratu- 
lacyjne nadesłały rówmież zaprzyjaźmione pułki 

i oddziały z terenu całej Poijski, 

ARS PALIT ISTAT EOS PET SSE 

Wzdłuż i wszerz Polsk] 
Ślub Karola Adwentowicza. 

Onegdaj (dn. 2 b. m.) w kościele ewangelic- 
kim reformowanym przy ul. Leszno odbył się 
ślub Karola Adwentowicza, znakomitego arty- 

sty ® dyrektora Teatru Kameralnego w Warsza 
wie z p. Ireną Grywińską, artystką dramatyczną 

tego teatru. 

dowódcy, 

Wynik konkursu P. C. K. 
Rozstrzygnięty został konkurs P. C. K. na 

artykuł o działalności P. C. K., ogłoszony dru- 
siem w terminie od 1 do 10 czerwca r. b. 

Sąd konkursowy, po rczpatrzeniu 47 nade- 
słanych prac, przyznał: 

Nagrodę pierwszą — zł. 500 — Juljanowi 
Podoskiemu (,„Kurjer PORAD za artykuł 
„W podlaskim okręgu P. C. K.* 

Nagr. II — zł. 250 — a. senior w tygod 
niku „Na Szerokim Świecie” za art. „Ponad po- 
kojem i wojną“. 

Ponadto przyznano trzy nagrody w III ka- 
:sgorji po zł. 150 Wacławowi Śledzińskiemu 
(„Polska Zachodnia) za art. „Wielcy jałmuż- 
nicy*, Józefowi Kołodziejczykowi za art. „Trzy 
spotkania“ („Dziennik Bydgoski”) oraz autorowi 
(artykuł bez podpisu) „Ośrodki zdrowia na wsi* 
„Gazeta Polska“). 

Katastrofa lotnicza. 

Qnegdaj wydarzyła się w Toruniu katastrofa 

lotnicza. Dwa samoloty wojskowe 4 p. lotn., 

lecąc jeden nad drugim, zderzyły się nad Wisłą 
wpobliżu mostu Marszałka Piłsudskiego. Ude- 

rzony samolot siłą bezwładności doleciał jeszcze 
de placu ćwiczeń wodnych saperów, gdzie nag- 

le runął de Wisły, ryjąc się głęboko w dno rze 

ki. Pilot podoficer Zygmunt Nachman poniósł 
śmierć, obserwator został ranny. Drugi samolot, 

oder- 
wało się koło dotarł do lotniska, gdzie szczęśli- 

wie wylądował. Katastrofę obserwowała licznie 
zebrana nad Wisłą publiczność. 

OE 
TATO 
W Poznaniu odbędzie się Międzyna- 
rodowy dż w cxci Chrystusa 

róla 
Za specjalną zgodą Ojca Św. Między- 

narodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla w 
roku 1937 odbędzie się w Poznaniu. JE. Ks. 

Kardymał Prymas Polski polecił zorganizowa- 
nie tego Kongresu Naczelnemu Instytutowi AX- 
cji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Poznaniu. 

Aa кч 2 KA 

Kutobiografja Chestertona 
Jak się dowiadujemy z miarodajnego źród- 

ła ś.p. Gilbert Keith Chesterton, niedawno 

zmarły znakomity pisarz katolicki, pozostawił 
w papierach swych własną biografję. Autobio- 

grafję tę ukończył Chesterton na dwa miesiące 
przed śmiercią. Oczywiście świat katolicki, jak 
niemniej świat literacki, oczekują ze zrozumia- 

łem zainteresowaniem ukazania się w druku 
autobiografji wspomnianej, odsłaniającej prze- 
życia tego znakomitegó konwertyty.



  
Pierwsza inspekcja marynarki angielskiej przez Króla Edwarda. Król Edward wziął poraz 

pierwszy udział w wizytacji angielskiej marynarki wojennej. Na zdjęciu naszem król Edward 

odbiera raport oddziałów angielskiej marynarki wojennej. 

Sonia Henie. Wielokrotna mistrzyni świata na 
lodzie Sonia Henie w swej garderobie w Holly- 

wood, gdzie rozpoczyna pierwsze swe zdjęcia 

w filmie „Walc szampański". 

  

  

Muzyka radjowa za grosze. W Szwajcarji produkują automaty 

radjowe uliczne i domowe przy których za wrzuceniem kilku gro- 

szy można przez pół godziny słuchać audycyj. 

  
Willa Schmellinga pod Berlinem spalona wskutek 

uderzenia piorunu. 

  

Na obozy. Widzimy codzienny w obecnym sezonie obrazek na dworcu 

kolejowym: młodzież zrzeszoną w organizacjach P. W. udającą się na letnie 

obozy po wypoczynek i zdrowie. 

  
Budowa nowego zepellina „LZ 130*. 
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Król szwedzki na pancerniku niemieckim. W czasie 

" wizyty floty niemieckiej w Sztokholmie, krė! szwedz- . : 3 ! 

ki Gustaw odwiedził pancernik niemiecki. „Admirał "na p m „ad 
Scheer*. Na zdjęciu król Gustaw rozmawia z dowód- 

cą tego pancernika kapitanem Marschallem, w głę- 

" . bi: ks. Wied, dowóca niemieckiej floty Foerster i 
„, : : ‚ : szwedzki admirał Ehrensward. 

  
Kobieta ujarzmia przestworza. Zdjęcie nasze przedstawia 

p. Junżankę, jedyną pilotkę szybowcową, uczestniczącą 

w iV-ych ogólnopolskich zawodach szybowcowych w Ustja- 

nowej, w momencie wsiadania do kabiny szybowca.   

  

  

    

  
Osioł jest mascottą partji demokratycznej Stanów Zjednoczonych A. P. Obecnie gdy się 
rozpoczęła akcja przedwyborcza osioł stał się znowu ulubieńcem wszystkich demokratów 

d 

  

Konie w maskach przeciwgazowych. 
W Fustrji rozpoczęto próbę stosowania 

masek przeciwgazowych specjalnie skon- 

struowanych dla koni. Na zdjęciu koń 
w takiej masce. 

  

Db M M) ary 

i Wypadki w Palestynie 
  

    
We Francji podczas dni strajkowych. iebie- 
skie oczy, białe zęby, czerwone wargi! Sowna 

Pani, Pani jest najdroższą flagą narod!*       po. Piękny pomnik polskich latarników morskich. W lesie 
" obok slynnej latarni morskiej im. Stefana Žeromskiego 

na przylądku rozewskim, polscy latarnicy wzniešli skromny 

a jakżeż piękny i wymowny pomnik z granitu na pamiąt- 

kę objęcia Pomorza przez wojska polskie. ' 

fPodminowana Jaffa. Na lewo: ruiny starego miasta. Na prawo: ukryta za workami z piaskiem 
ży й : “ policja obserwuje eksplozję. 

  
„Max Schmelling u Hitlera. Zwycięstwo boksera Schmellinga nad amerykańskim bokserem 
Louisem wzbudziło ogromny entuzjazm wśród Niemców. Schmelling natychmiast po powrocie 

/ 44 Ameryki został przyjęty przez Hitlera. Na zdjęciu Schmelling wraz ze swą żoną znaną 
artystką filmową Fnny Ondra w czasie audjencji u Hitlera. 

  
Śmierć za posiadanie broni. Policja w poszukiwaniu broni przeprowadza rewizje osobiste. 

 



„KURJER“ z dn. 5-g0 lipca 1936 r. 
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Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

— W CIĄGU MIESIĄCA CZERWCA OGÓŁNY 
POŁÓW RYB MORSKCH na całem wybrzeżu 
„oraz na pełnym Bałtyku wyniósł ogółem 283,6 
tys. kg. ryb, wartości 124,4 tys. zł. Połowy dal- 
sze wyniosły 930 kg., dalekomorskie zaś 3 tys. 
wg. 

i ® 
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LITWA. 
— SEJM ZOSTANIE ZWOŁANY W SIER- 

PNIU. Min spraw wewn. Czaplikas oświadczył, 
że zwołanie sejmu litewskiego nastąpi w koń 

sierpnia. Pierwszem zadaniem jego będzie re 
forma konstytucji, 

— W. KOWNIE PO RAZ DRUGI ROZPAT- 
RYWANO W SĄDZIE SPRAWĘ WALDEMARA 
SA za umieszczenie artykułu w gazecie „Tau 
tos Kelijas* p. t. „Droga narodu* pismo bylo 
skonfiskowane, lecz artykuł został przedrukowa 

ny przez „Ostpreussiche Ztg.* w Króleweu. 

Na pierwszej rozprawie Waldemarasa skaza 
no dodatkowo na kilka miesięcy więzienia. Spra 

wę obecnie rozpatruje trybunał najwyższy. Nale 

ży zaznaczyć, że Waldemaras za zamach z 7 

czerwca 1934 r. Skazany jest na 12 lat ciężkiego 

więzienia. 
— RZĄD LITEWSKI POSTANOWIŁ OBNI- 

ŻYĆ STOPĘ PROCENTOWA od wkładów w ka- 
sach oszczędności z 4 do 3 i pół proc. Obniżka 

ta idzie w ślad za obniżeniem oficjalnej stopy 

dyskontowej. 
— BIURO WSPÓŁPRACY LOTYSZOW, 

ESTOŃCZYKÓW I LITWINÓW na kolejnem 
posiedzeniu w dniu 27 czerwca b. r. w Kownie 

omawiało kwestję zwołania drugiego kongresu 

trzech bałtyckich narodów. 

Dotychczas odbyło się 10 kongresów łotewsko 

litewskich, ale kongres trzech bałtyckich naro- 

dów odbył się tylko raz jeden w roku ubiegłym 
w Rydze. Obecnie ustalono, że drugi tego ro- 

dzaju kongres odbędzie się w dniach 20 i 21 

września r. b. w Kownie. Na kongresie przewi- 

dują się referaty, poświęcone konieczności zbli 
żenia narodów bałtyckich. Po kongresie — w 

drugim dniu — uczestnicy zwiedzą Kowno i 

jego okolice. 

ŁOTWA 
— PIERWSZA MATURA: W POLSKIEM PAŃ 

STWOWEM GIMNAZJUM W RYDZE. Dnia 20 
czerwca b. r. odbył się w Polskiem Państwo- 

wem Gimnazjum w Rydze uroczysty akt roz- 

dawania świadectw dojrzałości maturzystom. 
Akt rozpoczął się o godz. 10 rano nabożeń- 

stwem w kościele Matki Boskiej Bolesnej, odpra 

wionem przez ks. prefekta Józefa Buturowicza. 

O godz. 11.30 sala gimnazjum, na której jesz 

cze przed kilku dniami stały ławki i tablice eg- 

zaminacyine, napełniła się maturzystami, wy- 

chowawcami i gośćmi. Kierownik szkoły p. Bar- 

da winszował maturzystom ukończenia szkoły 

i złożył życzenia skutecznej walki z trudnościa 

mi życiowemi, poczem kolejna wręczał świa- 

dectwa dojrzałości. 
Gimnazjum ukończyli: Achramowicz Wanda, 

Błażewicz Walentyna, Czerwiński Konstanty, Gi 

sicz Marja, Mamrich Jadwiga, Izart Stanisław, 

Kazarina-Okulicz Wiktorja, Kmitio Helena, Koz- 

łowska Erazma, Krażowski Wiktor, Pryssewicz 

Wanda, Raczko Wacław, Sosnowski Kazimierz. 

Tidiczejew Włodzimierz, Ustinowicz Walentyna. 

"Waliszewski Franciszek i Worożbicka Zofja. 

— DYREKTOREM OPERY NARODOWEJ 

w słolicy, na miejsce ustępującego na własne 

życzenie N. Wanadzińsza, został mianowany 

przez Gabinet Ministrów dotychczasowy drama- 

turg tejże Opery Jekabs Poruks. 

—0d 5 do 7 b. m. ebradować tu będzie narada 

3-ch aeroklubów Łotwy, Litwy i Estonji. 

SZWECJA 
— DO GOTEBORGA ZAWINĘŁA ESKADRA 

SZKOLNA ST. ZJEDNOCZONYCH AM. PÓŁN. 

złożona z okrętów „Arkansas“, „Oklahomia“ i 

„Wyaming”. Eskadra pozostanie w Góteborgu 

do 9 lipca, a stamtąd odpłynie ona do Niemiec. 

Załogę eskadry stanowi 165 kadetów wraz z 

oficerami Zt. Zjedn. Am. FPółn. 

FINLANDJA 
— WYBORY W FINLANDJI. Wybory mi- 

neły w całym kraju spokojnie. Dotychczas ob- 

liczono przeszło miljon głosów na ogólną liczbę 

1.915.954 uprawnionych. Według prowizorycz- 

nych obliczeń najwięcej głosów przypadło socja 

listom. Drugie miejsce zajmują agrarjusze, na- 

stępnie konserwatyści, liberałowie i liga patrjo- 

tyczna. Z tego wynika, że dużych zmian W 

układzie sił w nowym parlamencie uie będzie. 

W stolicy wybory dały następujące wyniki w 

'porównaniu z wyborami w roku 1933: 
Socjaliści 40.503 (33.289). 
Szwedzi 25.354 (22.113). 
Liberałowie 9.614 (8.883). 

Konserwatyści 8.705. 
Liga patrjotyczna 5.055. 
W ubiegłych wyborach ugrupowania te były 

zblokowane i miały 10.778. 

   
PIGUŁKIz mao ZAKONNI 
STOSUJĄ SIĘ: 
SAKO BEGULUJĄCE ŻOŁĄDEK, 
ŚRZY CIERPIENIACH WĄTROBY, 

%ADMIERNEJ OTYŁOŚCI, 
WŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY 

„4 9RZY SKŁONNOŚCIACH 
DO OBSTRUKCJI SĄ ŁAGODNYM 
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM. 

UŻYCIE 4-3 DIGUŁKI NA NOA 

    

"WIDMO 
Susza i grad n 

Wskutek ostatniego gradobicia ucier 
piały zasiewy na gruntach maj. Pomor 
szeczyzna w 30—60 proc. oraz zasiewy 
m-eów wsi Zaskiewicze i Michniewicze 
— gm. bieniekiej w pow. mołodeczań- 
skim. r 

aa © 

iszczą zasiewy 
Ponadto w gromadzie zahorskieį i 

częściowo borkowskiej — gm. _ bienie- 
kiej — wskutek odparzelizny zostały 
zniszczone zasiewy jesienne żyta w gra 
nieach od 50 do 100 proc. 

Blisko ćwierć miljona zł. 
strawił pożar w Szarkowszczyźnie 

Olbrzymi pożar, jaki powstał w Szarkowsz 
czyźnie pew. dziśnieńskiego, strawił doszczęt 
nie całkowity dobytek rolnika na sumę zł. 
241.000, spłonęło 52 domy mieszkalne i 88 bu 
dynków gespodarczych. Pozostało bez dachu 

nad głową, w sytuaeji beznadziejnej 332 osoby, 
w tem 107 dzieci. Wśród pogorzelców panuje 
nędza. 

Władze wojewódzkie i powiatowe łącznie z 

miejscowym komitetem przyszły pogprzelcom z 
natychmiastową pomocą. Władze wojewódzkie 

wyasygnowały stałą miesięczną dotację w vy 
sokości tysiąca złotych na dożywianie i na sta 
łą opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym 
w formie ochrony dziennej prowadzonej przez 
specjalną wychowawczynię. . 

Należy spodziewać się, że społeczeństwo ze 
swej strony przyjdzie z pomocą pogorzelcom. 
Ofiary należy przesyłać bezpośrednio do komi 
tetu pomocy pogorzelcom w Szarkowszczyźnie 

lub do redakcyj pism z prośbą © przekazanie 
komitetowi. 

Murrjer sportowų 
Dziś wyścigi konne 

Dziś na Pośpieszce odbędą się wyścigi konne 

z totalizatorem. 
Program przedstawia się bardzo bogato. 

Główny bieg rozegra się o 1800 zł. i o nagro 

Walasiewiczówna ustanawia nowy rekord świata | 
Na zawodach lekkoatletycznych w Moentre- 

alu startowała Walasiewiczówna i ustanowiła 
w biegu na 100 jardów nowy rekord Świata 
wynikiem 10,6 sek. W biegu na 220 p. Polka 

dę Gen. Insp. Sił Zbrojnych gen. Rydza - Śmig 
łego. 

Niewątpliwie dzisiaj na Pośpieszce zbiorą 
się tłumy widzów. 

"ustanowiła nowy rekord kanadyjski wynikiem 
24,8 sek. 

Warto nadmienić, że Walasiewiczówna star 
„towała w. czasie deszczu na rozmiękłej bieżni. 

Niedzielne imprezy sportowe 
W. niedzielę odbędą się w Warszawie nastę 

pujące imprezy sportowe: 
W lokalu ośrodka WF., Myśliwiecka 3 — 

przedolimpijskie zawody eliminacyjne w szab 

li. 
Na stadjonie Warszawianki — mecz ligowy 

— ПСЬ 
Aparat minjałurowy > 

'a niedościgłejsprecyzji. 

Najwyžszaisprawnošė| | 
idealna szybkość pracy: 

Bezpłatne katalogi nu 

żądanie a | 
ч 

K 
ERNST LEITZ - WETZLAR 
Jen. Repr.: Warszawa, Chmielna 47-a. 

EDGE 
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Warszawianka ŁKS. 
Na Dynasach — międzynarodowe zawody 

kolarskie. 
W Krakowie — mecz ligowy Garbarnia — 

Warta i zebranie Rady' Narciarskiej. 
We Lwowie — mecz ligowy Pogoń — Ruch. 
W Świętochłowicach — mecz ligowy — 

Śląsk — Wisła. 
W Katowicach — mecz ligowy Dąb — Leg 

ja. 
W Bydgoszczy — 10-ciobój l. atletyczny © 

mistrzostwo Polski. 
We Wrocławiu — międzynarodowe regaty 

kajakowe przy udziale dwóch osad polskich. 

M M E PER AGSTÓAKO 

Podziekowanie 
Tą-drogą skladam serdeczne podziekowanie 

pp. dr. W. Gilelsównie, dr. Wajnszejnowi i dr. 

Sałomonowi za szczęśliwie dokonaną operację, 

a w szczególności p. Dr. Kisielowi za udziele 
nie mi pierwszej pomocy w dniu 11 czerwca 
1936 r., jak również całemu personelowi Šzp:- 
tała Żydowskiego za troskliwą opiekę podczas 

"mojej choroby. 

Kazimiera Medeksze. 
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Znajdzie Męża 

Tysiące kobiet znalazło miłość i 
szczęście, dzięki temu prostema, 
usezawodnemu sposobowi. Stare 
panny 40 i 50-letnie odzyskały swój 
dziewczęcy wdzięk i poślubiły bo- 
gatych, dobrze urodzonych męż- 
czyzn—cezęsto dawno już po tem, jak 
straciły nadzieję wyjscia zamąż. 
Dziś matki i nawet babki, mogą 
odzyskać świeżą, jasną cerę swych 
młodzieńczych lat.— 

Nowa žywotna 
mórek, nazwana 
wyciągiem ze starannie wybra- 
nych młodych zwierząt, otrzyma- 
nym przez Prof. Stejska! z Uni- 
wersytetu Wiedeńskiego. Podczas 
oficjalnych doświadczeń „„Biocel'' 
usunął zmarszczki z twarzy 60-cio i 70:cio- 
Jętnich kobiet w ciągu 6-u tygodni. Biocel 
jest obecnie zawarty wyłącznie w Odzyw- 
czym Kremie  Tokalon koloru różowego. 
Stosowany wieezorem odżywia 1 odmładza 
skórę podczas snu. W dzień zaś na- 
leży używać Kremu Tokalon koloru | 
lego (nie tłusty), który rozpuszcza wąg- 
ry, ściąga rozszerzone pory, czyni 2 naj- 
bardziej szorstkiej ' ciemnej skóry— gładką. 
&© 

odżywka ko- 
„Biocel“, jest 

TARYCH PANIEN 

  

delikatną 1 białą. Dziesięć 
dni takiej pielęgnacji nada 
Pan: wygląd 0 całe lata 
młodszy W ciągu 3-ch 
tygodni uzyska Pani fascy- 
nująeą dziewczęcą cerę, której 

nie oprze się zaden męż: 
czyzna Szczęśliwy wynik 
gwarantowany, lub zwrot 
pieniędzy 

  

zŚwiatowa kronika 
gospodarcza 

ANGLIJA 
— OGŁOSZONE W DN. 2 B. M. TYGODNIG- 

WE SPRAWOZDANE BANKU ANGLJI wyka- 
zuje w związku ze wzmożonem zapotrzebowa- 

niem gotówki w okresie wakacyjnym oraz po- 
stępującem ożywieniem gospodarczem — da!szy 
wząost obiegu banknotów, który zwiększył się 
w ciągu tygodnia o 4,8 milj. funtów i wynosi 
obecnie 434.789 tys. funtów. Również i zapas 

złota poważnie wzrósł o 4,8 do 221,1 milj. funt. 
Bank Anglji zaczyna, jak się wydaje prowadzić 
celową politykę powiększania zapasu złota. Po- 
litykę tę łączą niektórzy z koncepcją wszech- 

stronnego powiększenia zdolności obronnej pań 
stwą. 

AFRYKĄ 
— W KOŃCU MAJĄ WYSŁANA ZOSTAŁA 

Z RZYMU DO ADDIS-ABEBY delegacja eksper- 
tów bankowych dla uregulowania spraw walu- 
towych w Abisynji, w której dotychczas wyłącz 
ną prawie monetą obiegową był talar Marji 
Teresy. Nieliczna tytko liczba wielkich kupców 
i wyższych urzędników posługiwała się, jako 
pieniądzem obiegowym, banknotami Banku Et- 
jopji. W stosunkach z zagranicą natomiast Bank 
ten posługiwał się funtem angielskim. 

Pierwszemi zarządzeniami rządu włoskiego 
w dziedzinie finansowej były: zamknięcie Ban 
ku Etjopji i otworzenie na jego miejsce w Ad- 
dis-Abebie oddziału Banku Włoch, a dalej za- 
kaz wywozu talarów zagranicę. 

Wartość talara przy obecnej cenie srebra wy 
nosi efektywnie ok. 4 liry. Jednakże niedawno 
ogłoszony został dekret, ustanawiający oficjalny 
kurs talara na 5 lirów. Stworzenie nadwarto- 
šciowošci dla talara ma prawdopodobnie na 
celu ułatwienie wprowadzenie lira na rynek abi 
syński i usunięcie z niego talara, który posłuży 
do wzmożenia zapasu kruszcowego Banku 
Włoch. 

AMERYKA 
-—— PODPISANY OSTATNIO PRZEZ PREZY- 

DENTA ROOSEVELTA COMMODITY EXCHAN- 
GE ACT wprowadza kontrolę nad terminowemi 
obrotami produktami rolniczemi na amerykań- 
skich giełdach towarowych, stanowiąc zatem roz 

szerzenie wcześniejszej ustawy, która podobną 

kontrolę wprowadziła dla zboża. Nowa ustawa 
dotyczy oprócz zboża obrotów bawełną, ryżem, 

lnem, kartoflami, masłem i jajami, a więc jedy 
nie produktami wytwórczości amerykańskiej. | 

-— SYTUACJA NA RYNKU PRACY W: KA- 
NADZIE nie wykazuje prawie żadnej poprawy. 
W miesiącu maju b. r. pobierało zasiłki prze- 
5210 1.244,9 tys. osób, wobec - 1.277,5 tys. osób 
w tym samym miesiącu r. ub. Należy przy- 
pomnieć, że cała ludność Kanady liczy obecnie 
około 10 i pół miljona. 

DALEKI wSCHÓD 
—W WYNIKU WOJNY CELNEJ Z AUSTRALJĄ - 
pozbawiającej Japonję przywozu wełny australi; 
skiej, problem zastąpienia wełny  sztucznem 
włóknem poważnie zajmuje kierownicze koła 
japońskie W związku z tem odbyły się dłuższe 
konferencje między urzędnikami fachowych mi 
nisterstw oraz kierownikami przemysłu włókien 
niczego, które były. poświęcone rozwojowi prze- 
mysłu włókna sztucznego. W wyniku konferen 
cji postanowiono popierać i rozszerzać już ist- 
niejącą produkcję włókna sztucznego, pozatem 
zaś utworzyć specjalną instytucję, poświęconą 
badaniu w tej dziedzinie. 

PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE. 
Wznowienie atrakcyjnych koncertów 

radjowych. 
„Podwieczorki przy mikrofonie" 

  

spędzane 
„Przez warszawską publiczność w jednej z prze- 
ślicznych kawiarnianych sal, oraz przez audy- 
torjum „radjowe przy aparatach radjowych, cie 
szyły się w sezonie zimowym dużą popularno- 

«ścią i sympatją. Koncerty te przerwane na krót 
ki okres czasu, zostały przez Polskie Radjo 
wznowione. Będą więc mogli radjosłuchacze 
znowuż cieszyć się występami doskonałych hu- 
morystów, 'dowcipnych recytatorów, świetnych 
śpiewaków i śpiewaczek, oraz orkiestry. Na 
dzień 5 lipca przyrżekli swoje występy w cza 
sie „Podwieczorku przy mikrofonie" Ola Obar- 
ska „Śpiewające raz dwa trzy”, Kazimierz Cze- 
kotowski i inni. Początek o godz. 18.30. 

KONCERT SOLISTÓW DLA RADJO- 
' . SŁUCHACZY. : 

: Najróżniejszego rodzaju kompozycje składa. 
Ją się na program koncertu solistów, który od- 
będzie się w Polskiem Radjo dnia 5.УП о godz. 
17.00. Troje artystów: Józef Kamiński, Wanda 
Wermińska i Hanna Dicksteinówna wykonają 
atwory kompozytorów francuskich, włoskich, 
niemieckich i — co zapewne najbardziej radjo- 
słuchaczy zainteresuje — kompozytorów pol- 
skich doby obecnej. Będą to krótkie utwory 
fortepiauowe Łabuńskiego, Gradsteina i Szvraa: 
nowskiego, pieśni Paderewskiego, Białkiewiczó- 
wny, Maszyńskiego i Wertheima. . 

WESOŁA LWOWSKA FALA. 
W. rodzinie p. Strońcia wielka awantura. 

Zniknął gdzieś Marcelku ukochany synek p. 
Strońcia. Jak to się stało i czem się zakończy- 
ło, dowiemy się z Wesolej Fali dnia 5 lipca | 
r. b. o godz. 21.00. Audycja pióra W. Budzyń- 
skiego, muzyka Leopoldiego, Kratky'ego i Fel- 

"nera. 

KIEPURA. 

W poniedziałek, dnia 6 lipca © godz, 20.15 
wystąpi w „Rigolecie* Jan Kiepura, 

Występ ten będzie transmitowany z 
Wirszawskiej na wszystkie Rozgłośnie Polski. 
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„KURJER“ z dn. 5-g0 lšpea 1936 r. 9 

"KOLUMNA LITERACKA 
Pod redakcją Józefa Maślińskiego 

  

NOWE KSIĄŻKI O MARSZAŁKU 
KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA — Wier- 

szę , Marszałku Piłsudskim. 

JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI — Pod 

Belwederem. 

Nakładem GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKO- 

WEJ. Układ i drzeworyty atelier GIRS-BARCZ. 

Warszawa 1936. 

Painzące na te dwie bliźniaczo sodobiie książ- 

Ki łatwo zdać sprawę, że o ich wyglądzie ta- 

kim a „nie innym przesądziła wypadkowo tnzech 

zasad — popularności, monumentalności i. no- 

woczesności Druk im damo duży, czcionikę wy- 

sazistą — żeby każde oczy i każda, choćby 

niewielka sprawność czytelnicza podołała lektu- 

"rze. Ale format większy niż normalnie, długość 

_ wiersza przekraczająca optimum zasięgu wzro- 

ku, wreszcie niepraktyczna białość okładek wska 

zują ną inny walor — na poszukiwanie właśnie 

/ jalkiegoś odświiętnego wyrazu. 

Gedność, o którą tu chodzi 

«osiągać przez nawrót do form" przeszłości. 

©rzecie i mowa klasycznie, gdy ma być 

mieocdziennie ważna. W poszukiwaniu dosto- 

+ jeństwa form chyba tylko jakiś awangardzista od 

waży się na eksperyment; zdecydowana więk - 

«szość woli nie ponosić ryzyka. Otóż pochwalić 

można atelier Girs—Barcz, że potrafiło monu- 

«mentalność wydawnictwa uzyskać nowoczesne- 

«mi środkami graficznemi Tyle o formie. 

A treść? Też same trzy idee musiały kiero- 

wać powstaniem treści tych książek. Žeby każ- 

sdemn było dostępne. dla wszystkich również 

-ważme, piękne i podniosłe, żeby wreszcie w dzi 

siejszych i jutrzejszych głowach kładły się po- 

zwykliśmy 

  

ooo o. 

mostem dla legendy i mitu wielkości. Czy speł- 

niają swoje zadanie? 

Obie wyszły spod pióra ludzi, którzy stali 

blisko Marszałka, ludzi, których każde słowo? 

dla nich samych mieści więcej, niż zmieścić 

może — bo jest wyrazem, znakiem wywoław- 

czym wspomnienia: 

nie rysuje początku ni końca 

alle dręczy, ale drażni: 

tu — przystawał, tam wsparł się o Ścianę 

„łu ze mną ostatni raz mówił... 

W tem miejscu zdanie urwał na półsłowie. 

Tego nie chciał pamiętać. O tamtem wspominać 

zabronił 

A wówczas nagle się wy- 

czerpał, 

Tu — zaprzeczył. 

i pierwszy raz widać było, że cierpi. 

pisze Iłłakowiczówna w wierszu poświęce= 

nym adjutantowi Marszałka. W tej wierszowa- 

nej korespondencji między dwojgiem naocznych 

świadków wietkiego życia każde „tu, tego, w 

tem miejscu* ma nigdy niezatartą wyrazistość 

treści Ale nie dla czytellnika książki. Dla czy 

telnika „tentutego“ znaczy tylko „tenlutego“ i 

nie więcej. Czytelnik może mieć dotrą wolę 

współczucia z p. 1.. ale wszystko pozostawione 

tu jego właśnie dobrej woli, jego. właśnie głod 

nej wyobraźni. Poco więc książka, jeśli nie cpi 

suje skrommie czegošmy wzsyscy tak ciekawi, 

jeśli w skontatowaniach swoich nie jest orygi- 

nalna, jeśli nie czaruje przynajmniej magją ar 

tystycznego słowa? 

Ach, Iłłakowiczówna jest wielkim talentem 
i gdyby zamiast 69 pozycyj w książce: było ich 

nie więcej niż 15, mielibyśmy piękny tomik, zło 

« żomy z wierszy takich mp. jak Modlitwa (21) 

„Mowa Posągu (26) Serce Marszałka (32) i m. 

Ale oto na str. ? (kiepski dowcip drukarski) 

„witwór ip. t Obrazek. „Pani mówiła że pan 

Marszałek Piłsudski lubi dzieci. On mieszka w 

pałacu. Naokoło są żołnierze. Pan Marszałek. 

ma samochód. Na obrazku pan Marszałek jest 

na koniu. Ten Ikon to Kasztanka. Na obrazku 

obok konia stoi d'zieckz. Dziecko podaje panu 

Marszałkowi bukiet'*. Kropka. Czy to mą zastą 

pić elemenitarz? Czy nakładem Gł. K W. ukaże 

się dodatkorwo tom obrazków do tych tekstów? 

Czy lłakojwiczówna „przepisuje *ą drogą prog 

ranz wykładu dla nieuświadomionych nauczycie 

iek? — Nie. Powiedzmy poprostu, że traktuje 

iemat jak cytrynę, 

Padobnie wykrygowama. jest książka Kadena. 

Za głowę się łapie człek co czytał jego „Gene- 

rałą Barcza”, ilekroć musi przebrnąć przez man 

jeryczne zawijasy jego przemówień i artykułów! 

Rozsupłać to gawędziarstwo, a zostanie — tylko 

gawęda, raz udatniejsza, raz słabsza, ale zaw 

sze niesamodzielna, nieostateczna, 

potrzeb niezaspakająca. 

|, Piszą więc tak dla nas, jak dla dzieci albo 

przygłupków, drukują *o pięknie, „pozycje bib! 

jograficzne“ rosną. A my połykamy tyśko ślinę 

i czekamy cicho na słowa skromne i karne, z 

przezwyciężenia gadulstwa, z pokory nieafekto 

wamej moc artystyczną czerpiące, by tą jedy 

nie wiaściwą drogą sprostać wielkości tematu i 

naszemu, czytelniczemu głodowi. Jak dotąd — 

czekamy napróżno. Józef Maśliński. 

w wyrazie 

  

Turniej gwiazd 
(List do redakcji „Kol. Lit.") 

Wielce Szanewny Redaktorze. 

Na podstawie gazet i licznych artykułów 

 iRadena wiadomo, że czytelnictwo upada. Nikt 

mie chce czytać o artystach pióra (chyba w 

fkronice sądowej), ani też nie interesuje się ich 

„„twórczością. Natomiast cały t. zw. szeroki ogół 

„zaczytuje się poprostu we wszystkiem, co doty- 

j «zy artystów filmu. Warszawsie „Kino* i 

* "Wasz piatkowy „Kurjer filmowy', przeżywają 

| okres prawdziwej konjunktury. Warto wiec po- 

_ «myśleć o reformach! Co do mnie, radzę Wam 

zrzucić” pychę z serca i redagować „Kolumnę* 

sma wzór warszawskiego tygodnika dla pensjo- 

marek, panien, wdów i sierot — artystek pro- 

wincjonalnych. A więc nowy tytuł: — „KINO 

ŚLITERACKIE'! Musi ono być obficie ilustro- 

wane i zawierać fascynującą treść. Niech jeśli 

już nie utworami, to przynajmniej osobami 

"twórców zainteresują się szerokie rzesze Cczy- 

*żelniczeki н8 - 

Wierzę, iż projekt mój może znaleźć ży- 

    

              

   

    

    

sem. 

Sądząc, że czynniki miarodajne w imię nie- 

"ustannej troski © rozwój życia kulturalnego 

«niewątpliwie zainteresują się tą sprawą — rzu- 

| am zdrową inicjatywę obywatelsko-społeczną 

| ma forum publiczne i podaję prowizorycznie 

| zmontowany konspekt pisma p. n. KINO LITE- 

"RACKIE. Projekt mój odstąpię bezinteresownie 

«z jedyną tylko gwarancją, iż w razie jego po- 

wodzenia, w sprawie ew. złotego wawrzynu, 

"PAL nie przedsięweźmie nie bez porozumienia 

, się ze mną. A oto „rzeczowy szkic: 

  

    KINO LITERACKIE. 

NASZA OKŁADKA. — 

"smutnem spojrzentu, niebieskich oczach i dys- 

kreinych włosiętach — to Jarosław Iwaszkie- 

wicz. Właśnie wczoraj odwiedził naszą re- 

«dakcję. Natychmiast ucięliśmy krótką  roz- 

'Ten młodzieniec o 

| mėwke A la fourchette. 

— Hallo, Jarry! Co u ciebie słychać? — Za- 

pytany melancholijnie uśmiecha się, wzdycha, 

| a poiem opowiada. Znudziło mu się żyć w Pol- 

"sce. Wyjeżdża do Ameryki. Tam, gdzie słońce, 

pomarańcze, spondeje i trocheje. Dostał enga- 

„gement do Hollywood. Kocha kino, Kino Lite- 

"rackie, taniec i sport. Opuszczając redakcję, 

mówi: -- A pozdrówcie odemnie wszystkich 

<hłopasków-czytelników i wielbicieli. Pozdro- 

"wiam! 

   

  

    

-czliwy oddźwięk i być szczęśliwym preceden-- 

CZY JESTEŚMY FOTOGENICZNI? W tym 

dziale umieszczałoby się maski początkujących 

grafomamek, grafomamów i „redaktorów pism. 

PIKNIK PISARZY POLSKICH (sprawozda- 

„nie). — Wczoraj w pięknych salonach Kasyna 

"Powieściowego odbył się nastrojowy bankiet li- 

teracki, na którym duet Boguszewska—Kor- 

nacki odśpiewał nastrojową pieśń „Wisła, 

Wisła, mat'radnaja'. Już na wstępie byliśmy 

oczarowani miłą atmosferą i niemniej miłym 

wyglądem naszych ulubieńców publiczności. 

Wyróżniała się przedewszystkiem urocza Elżu- 

sia Szemplińska. W bluzeczce z ciemno-bor- 

do aksamitu, sportowej sukience w wesołą, sza- 

та kratę i pantofelkach ze srebrnej lamy — 

wywoływała razporaz szmery zachwytu. 

Niemniej efektownie wyglądał ulubieniec 

eleganckiej Warszawy Światopełk-Karpiński. Je- 

go staniczek koloru lila, tabaczkowe pantalony 

i fryzura Ala Titus wzbudzały niemilknące ok- 

laski u młodych pań, a łzy rozrzewnienia wy- 

ciskały z oczu matron. ' ' 

Prawdziwem coup de par force bylo uka- 

zanie się Joachima Wołoszynowskiego. Trudno 

opisać, jak bardzo było mu do twarzy w t. 

przez niego zw. „konfederatce* krakowskiej z 

'pawiem piórem, w szmelcowanej kolezudze į 

pudermantlu.  Joachimek miał najwyraźniej 

swój dobry wieczór. Bardzo zabawne rzeczy 

opowiadał o Kazimierzu Odnowicielu. 

W pogodny nastrój przykre dysonanse wpro 

wadził Jerzy Putrament. Ten młody człowiek, 

nie umiejąc należycie ocenić uroku chwili, ko- 

niecznie chciał odczytać zebranym dwa swoje 

wiersze i jedną rozprawę o nowelach Prusa. 

Dopiiero interwencja zespoliu 

łała go unieszkodliwić. 

TURNIEJ KWIATÓW, GWIAZD I SERC.— 

Bukiet szkarłatnych róż najpiękniejszemu Ja- 

lusiowi Kureczkowi za jego piękną czuprynę 

składa Irenka. 

Pęk konwalij i niezapominajck na zbiorową 

mogiłkę poronionych płodów  Tadzia Peipera 

przesyła Jadziuńka z Polesia. 

Przesyłając gałązkę jaśminu w hołdzie dla 

„Sysnałów'* zdo- 

, Juleczka Tuwima -— Mejszagolska Tuberkulo- 

za wznosi okrzyk: Juleczek niech nam żyje! 

Fijołki dla Wojtasia Bąka przeznacza Wątła 

Trzcinka i jej przyjaciółka — Zielona Żabka. 

Gałczyńskiemu i Burkowi tą drogą wyrazy 

uznania i 25 groszy na prasę narodową przesyła 

Ryża Krówka. оАНИ ̂ 

ZA KULISAMI TWÓRCZOŚCI. 

my do willi Choromańskiego. Otwiera nam 

sam ulubieniec Szanownych Czytelniczek. Ma 

na sobie szlafroczek koloru seledynowego, bije 

— Dzwoni- 

„od niego dyskretna woń paryskich perfum. 

Wprowadza nas do utrzymanej w gustownym 

orzechowym kolorze sypialenki: wszystko tu w 

orzechowym kolorze: i biureczko, i patefonik, 

i ottommanka, i pod otomanką, oraz komplet 

narzędzi chirurgicznych, których maestro używa 

zamiast dziadka do orzechów, 

Podczas gdy zaciągamy się wonnym dymem 

papierosowym, Choromański żuje „siemeczki“ 

i opowiada nam szczegóły swego życia, które 

w przyszłości niewątpliwie rzucą wiele światła. 

Notujemy skrzętnie. Uwielbiany „Miszeńka* w 

życiu jak i na scenie bardzo lubi drażetki mię- 

towe i muchy duszone z cynizmem. Lubi także, 
gdy za oknem pada śnieg. Wstaje różnie i ko- 

niecznie musi przynajmniej dwa razy dziennie 

podłubać małym paluszkiem w lewej dziurce 

nosa. Bez tego uważa dzień za stracony. Kocha 

kino, Kino Literackie, sport, korty tennisowe, 

sztukę i spodnie sztuczkowe. Na odchodne daje 

nam fotografję z dwoma milutkiemi załączni- 

kami: pozdrowieniem dla Czytelników i całis- 

kami dla naszych Drogich Czytelniczek, 

KĄCIK DOBRYCH ZNAJOMYCH. — Pisują- 

ca, samotna pragnie w celu wymiany myśli i 

uczuć nawiązać kontakt z wykwintnym panem. 

Młody poeta wyznawca poezji integralnej, 

pozna towarzyszkę niedoli. s 

Podchorążak tą drogą prosi 

roku na letnisku w Pohulance młodą poetkę 

poznaną ub. 

© podanie swego nazwiska i adresu pod który 

mógłby jej odesłać zapomniany przez nią ze- 

szył wierszy społecznych. 

pragnąłby korespondo- 

Iłłakowicz. 

Sobowtór Kadena Bandrowskiego przyjmie 

Klub Przybosianek 

wać z wielbicielami boskiej Kazy 

chętnie każną zaofiarowaną posadę... 

MIĘDZY NAMI. — Smutnej Mieliźnie Ryt- 

mieznej. Para pisarska — o którą Pani pyta — 

żyje ze sobą na wiarę. Kolorowy fotos Leśmia- 

na okładce? Owszem. Bolko zgodził się; wy- 

stąpi w kapeluszu caballera i z gitarą. 

Kolumience doryckiej. — Z wymienionych 

tylko Miłosz jest jeszcze kawalerem. Owszem, 

lubi. Powodzenia! 

Tulipankowi Kujawskiemu. Nie. prze- 

nigdy! Bardzo niestosowne! Charles Irzykowsk РНО Z 

ARTUR RZECZYCA 

p” AR Aa 

Bzuwignie 
niebem gęsto cierpkie soki wzdłuż 
ciągną 
dzień mię witał upojeniem wołał wychył 
aj gęstwę zdarzeń spraw szumiącą 
idź 

spojrzyj jasno 
w ten czas najtrudniejszy 
w nim wypadło nam żyć 

a już 

świat się w oczach rozwiera 
światło tak kwitnie młodo 
kroki umaja 

i pędzących kół szprychy 
z za szyb wstęgi wieją ugrowe granatowe 
wiodą wprost 

leżą u stóp krajobrazy 
pola 
ciche stawy 
w dolinie uśpionej łagodnie 
oddycha błogość 

a czas groźnie się piętrzy 

w sobie go 
męstwem od wojennego zaciętszem 
wydźwigać 

widzę zręby przyszłości 
wynurzają się z chaosu rzeczy 
jak piękny i mocny oblepi je miąższ 

wznoszą je ślepe dźwignie o sobie nie wiedzą 
jak trudno w zamęcie 
co jak film poszarpany miga 
zamęt domów gazet ulic podpływa pianą 

stanąć mocno spojrzeć 
myślą nieustraszoną jak jerzy hernanos a 
w gnające klusem ' 

‚-Ац,ч_ 2 

idziesz ulicami idziesz jest przeddzień w Na 

kanonizacji tomasza morusa. 
na placu którym szedłeś budowano dż 
kościół rozesłania apostołów 
trwa zgiełk Świata rozbłyskają kolory = 
mleko spływa zpod palców dymią dzbany | 
szeroko w sadzie jabłonie г ® 
parują tęgie wina JANE 

MA, 

opadnie dymem z miedzi i ołowianym й 
zmierzchu kurtyna 

idę skory 
mam pełne mgły dłonie 
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" 
nosił dotąd zwykle kapelusz panama. Zresztą, 
najlepiej Tulipanka poinformuje Anthony pa 
nimski, jego szef reklamy. i 

Różyczee Funkcjonalnej v Otwocka. — He- 
nio Zbierzchowski przesłanego mu listownie 

za naszem pośrednictwem całusa zainkasował. 

Pokwituje tuzinem wierszy w „I K. C.*. 

Rózi i Fruzi. Pytaliśmy Nałkowską. Odpo- 

wiedziała, że używa wyłącznie perfum Moly- 

neux. im 

Jakie utwory wydał Kaden? Nie wiemy. Być 

może, poinformuje Panie o tem najbliższy urząd 

pocztowy. YI 
Zainteresowanemu. — Nie czytał Pan 

uważnie poprzednich numerów naszego pisma: 

w dwóch artykułach przecież pisaliśmy, że 

Czechowicz zarostu nie nosi, natomiast wszy- 

stko inne. Awangarda co innego, a nudyści ce 

innego. „Nic więcej! to tytuł jego książki. ŻIE 

pan przeczytał. 

Wielbicielowi. — Krzywicka na okładce i ta 
koniecznie an naturel?! Postaramy się. Tym- 

czasem pa! 7а miły list i zwierzenia dziękuje- 

my. 

Udanej Metaforce. Owszem. Kurek odpisuje. 

Bay fotki wysyła tylko wraz z przekładami # В 

teratury francuskiej. Radzimy: Pascala „Myśli* 

—wypadnie najtaniej. 

NASZA OKŁADKA. Zamykająca numer strona 

okładki przedstawia Wincentego Rzymowskiego. 

W miejsce miłej rozmówki przeprowadzonej z 

„Pod zdechłą 

konjunkturą', którą nb. podamy w nast. nu- 

mierze p. t. „Czeiciel djabła i własnego ogarka', 

zamieszczamy cudownie piękny wierszyk, jaki 

nim w zacisznej restauracyjce 

nadesłała nam nasza stała czytelniczka panna 

liza z Baranowicz. Oto jej wierszyk: 

Jowiszu nasz kochany, 

ach, jakże jesteś przez mas uwielbiany! 

a przez burżujów prześladowany! 

a to jest szkandal, bo tyś nasz sztandar 

i twoje oczy patrzą w dal, 

zaś w nich jest smótek, buł ; żał. 

Aron Pirmas.



OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Policjanci i policjantki 
nem Władz Skarbowych (Dz. U R. P. Nr 62,poz. 585), 

10 „KURJER* z dn. 5-go lipca 1936 r. у + 

W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnią 25. VI. 32 1. o postepowaniu egzekucyj 

Unząd Skarbowy w Nowogródku po 
daje do ogólnej wiadomości, że celem uregulowania zaległych należności ma rzecz Skarbu Pań 
stwa, Samorządów oraz innych wierzyciel: odbędzie się ameb m licytacji, w terminach i 

miejscach podanych niżej, a ruchomości. 
  

i. 

P. 

2. 

3. Murza-Murzicz 

„Zieńkowszczyzna, 

. Dziedziulowie Józef i 

. Riesenkampf Antoni, «naj. 

Imię i nazwisko płatnika 

oraz miejsce 

przeprowadzenia licytacji 
  

Lubańska Izabella, maj. Wporoń- 
cza, gm. Cyrym. i 

Lebiedź Sulejman, maj. Minaki, 

gm. . Cyryn 

Edward, 

fotw. 'Kuniowieze, gm. Cyryn. 

Ser- 

wecz-larbanicze, gm. Cyryn, 

Ogiejko Józef, folwark  Ostaszyn, 
gm. Cyryn. 

. Żywicki Otton, naj. Ostaszyn, 
gm. Cyryn. 

Eugenjusz, maj. 

gm. Kuszelewo. 

8 Zacharewicz Oszer, mko Lubcz, 

10. 

11. 

% 

14. 

15. 

36. 

17. 

19. 

. ioworko Aleksander, 

gm. Lubcz 

S-cy O'Rourke Józefa, maj. Basin, 

gm. "Nowogródek 

dHutorowicz Józef, maj. Niesutycze, 
gminy Nawogródek. 

Lipniccy Jan i Helena, folw. Sieli- 
szcze, gminy Nowogródek. 

„, Jakimięc Micha?, w. Bakiejewszczy 
zna, gminy Nowogródek. 

fotw. Jaro- 
szycę gm. Poczapów. 

Tarnogórski Juljan, raaj. Kawew- 
<ezyce, gm. |Poczapów. 

Fita Franciszek, osada Burdykow- 

szczyzna, gm. Poczapów. 

Lachman Walenty, os. Burdykow- 

szczyzma, gm. IPoczapów. 

Porębski Igmacy, os Burdykow- 
szcęzyłzma, gm. IPoczapów. 

S-cy Chaneles Ajzika-Arona, folw. 
Niedźwiedzin, gm. Poczapów 

Slepowronska Julja, folw. Kojda- 
łówika, gminy Poczapów. 

Karpowicz Wojciech, maj. Moło- 
dowo, gru. Rajca. 

Data 

licytacji 

13.7. 36 r. 
godz. 10 

14.7. 36 r. 
godz. 10 

15.7. 36 r. 
godz. 10 

16.7. 36 r. 
godz. 10 

17.7. 36 r. 
godz. 10 

10,/. (2031, 
godz. 10 

13.7. 36 r. 
godz. 10 

14.7. 36 r. 
godz. 10 

13.7. 36 r. 
godz. 10 

14.7. 36 r. 
godz. 10 

105/,,36! r, 
godz. 10 

16.7. 36 r. 
godz. 10 

13.7. 86 r. 
godz. 10 

14.7. 36 r. 
godz. 10 

15.736 r. 
godz. 10 

15.7. 36 r. 
godz. 11 

15.7. 36 r. 
godz. 15 

16.7. 36 r. 
godz. 10 

16.7. 36 r. 
godz. 12 

14.7. 36 r. 
godz. 10 

Cena 

Wyszczególnienie ruchomości szacunk. 
Zł. 

Aparat do oczyszczania spirytusu 
syst, Pistorjusza, cały komplet 'w do 
brym «tamie 4000— 
Dwa samowary, niklowy i miedziany  438— 

Krów 6 szt 650— 
Bryczka parokomna ma resorach w 

" dobrym stanie 200— 
500 pudów kartofli 250— 
Wieprz biały, jednoroczny 65— 
Młocarnia z kieratem, firmy Szapiro 
w komplecie 250—- 

, Krów 3 szt. 300— 
2 wieprze tuczone wagi do 8 pudów | 
każdy 100— 
4 ciołki roczne 100—- 
Wialnia fabryczna, dobra 80— 
Kiera do młocarni 200— 

Świnia biała 16 pudów 150— 
Żyta 50 pud. 60— 
Owsa. 25 pud. 37— 
Wieprz wagi 100 kg. 60— 
2 krowy 200— 
2 konie — kasztany 200— 
3 wieprze tuczone wagi około 400 klg. 280— 
Siodło dobre 30— 
S:mowar mposrebrzany 20— 

Krów 10 szt. 1000— 
Żyto 'w ziarnie 200 p. 300— 
Pszenica 80 pud. 160— 

Krów 25 szt. 2500— 
Świń i rwieprzy rocznych, wagi do 
7 pud. każde, 15 szt. 750— 

10 ciołek rocznych 250— 
5 wieprzy tuczonych po 10 pud. każdy 500— 

200 jpudów żyta 300— 

86 jpudów pszenicy 160— 

Koń gniady 150— 

žrebak 2 lat 150— 

4 krowy 160— 

pić pudów jęczmienia 20— 

3 pudy żyta Эт 
Waga dziesiętna 20— 

Odważniki: 5, 2, 2, 1 i pół kg. 4— 

Klacz kasztanka 35— 

Waga dziesiętna 30— 
Sieczkarnia 30— 
Krowa «czerwono-biała 70— 

Młocarnia 1 sztuka 359— 

2 krowy 240— 
1 koń 150— 

Szafa na ubranie i 60— 

Rower ё a 

Ogier siwy 1 szt. 
Ksów 4 szt 200— 

Otomama 1 szt 50— 

Kanapa 1 szt. 20— 

Zegar ścienny 20— 

Lustro tremo 50— 

Szafa na ubranie 30— 

Krzesła wiedeńskie 4 52% 20— 

8 świń dużych 400— 

20 krów 2000— 
15 owiec 1 

Koń gniady 1 szt. o 

Krowa czerw-biała 50— 

Świnia tuczona 80— 

50 pudów pszenicy 100— 

Parnik 90— 
Kredens 2 
Kamapa sprężymowa 

3 jałówki czarno-białe 150— 

; wiepnzki białe 150— 

4 jałówiki LB: 100— 

Ogier — kasztan 2 łat a 100— 

4 wieprze białe A, 100-— 

Maciora biała ($wimia) 50— 

3 świnie białe półroczne To 

Rower „Kajzer“ 1 szt. 80— 

Szafa na ubranie 20— 

Samowar miedziany 6 38 

Fortepjan 100— 
: 75— 

3 byka, 

'Ogierki czarny i bułany 2 szt. 100— 

4 jałówki Aa 
1 wieprz tuczony . 

1 krowa czerwona 100— 

2 byczki jednoroczne 100— 

5 krów 700— 

10 krów + 1000— 

1 samowar 20— 

1 lustro 30— 

1 patefon 40— 
Świń 10 szt. 450— 

2 krowy czarno-białe 200— 

1 koń gniady | 200— 
100 pudów owsa w ziarnie 100— 
2 byczki czarno-białe 50— 

1 jałówka czarna 25— 

20 pudów gryki w Iziarnie 30— 
50 pudów żyta w. ziarnie 75— 
1 lustro Ścienne 10— 

I komoda używana 20— 

1 klacz kasztanka 200— 

1 maszyna do szycia ręczna 25— 
1 siodło 20— 

1 krowa 100— 

6 prosiąt białych 90— 
1 byk czerwony 40— 

1 zegar Ścienny 30— 
1 patefom 40— 
8 krzeseł wiedeńskich 24— 

10 krów do wyboru 1200— 

Młocarnia z kieratem 300— 
Maszyna do szycia 100— 

_ szenie długich spodni i bucików zamiast butów. 

КА MARGINESIĘ 

„Bo marynarzem być..." 
(djalog autentyczny) 

— Coś się tak wystroił? 

— A bo co? 

— Właśnie to, coś się tak wystroił? 

w czasie upałów 
W związku z panującemi upałami komenda 

policji państwowej zezwoliła policjantom na ne 

INa marginesie tego zanządzenia „wartoby przy 

toczyc następujący obrazek: 

Na ulicy upał. Młoda policjantka munduro- 

wa prowadzi za rękę zatrzymanego chłopczyka. 

Mundur ma zamknięty na wszystkie guziki. Słoń 

ce praży niemiłosiernie. Wysokie buciki palą 
nogi. Ciężką czapka policyjna przykrywa głowy 

młodej niewiasty. Pot strumieniami ścieka z 

czoła na mundur policyjny. 

Gdyby zapytać policjantkę, napewno odpi- 

wiedziałaby, jak trudno dźwigać ten przepiso- 

wy mundur podczas takich upałów. Mimowoli 

powstaje pytanie: Gdzież podziała się przysło- 

wiowa rycerskość polska? Poco w interesach 

służby zmusza policjantkę do dźwiigasią talk 

ciężkiego dla młodej niewiasty uniformu? Ob- 

serwując nieszczęśliwą  policjantikę, mimowoli 

rodzi się pytanie: Kto jest w tej chwili wię- 

cej nieszczęśliwy, czy chłopak „bezprizorny“, 

którego prowadzi za rękę, czy ona sama, pra-. 

żąca się w przepisowym mundurze. 

Czyż Komenda Główna P. P. nie mogła wy- 

koncypować dla policjamtek na upalne dni wię- 

cej dostosowanego uniformu? Czy gramatowy 

beret z niebieskiemi wyłogami, lub lekka fu- 

rażerka policyjnych kolorów nie byłaby więcej 

tsosowna? Czy pomniejszyłoby to jej spraw- 

ność służbową? Opowiadają, że spowodu cięż- 

kich czapek niektóre pof'cjaniki zaczynają ły- 

sieć! 

Sądzimy, że Komenda Główna uwzględni od- 

rębność płci i wprowadzi dla policjantek na 

czasy upałów, więcej przystosuwane mundury. 

Tu mój rozmówca poczuł się przypartym dw 
muru Na dwa razy powtórzone pytanie odpo 
wiedział: 

— "Widzisz, upał... 

— Nie widzę, ale czuję, Widzę natomiast 

ciebie. Skąd tem strój marynarza, wybierasz się: 

nad morzę może? ' 

— Skądże. Byłem nad kac potem gód. 

ciłem w majątku. Wiesz, zabawne. Spaceruję | 

sobie.. Idzie żołnierz i trach do czapki, sałutuje, 

idzie komendant posterunku i trach do czapki, 

salutu je... 

— A, to dlatego ta admiralska czapka, białe- 

spodnie, pantofle i marynarska marynarka... Nie 

poznali się. Takby takiego marynarza zamiast 

na okręt, do pakiby zapakowali... Zresztą nie 

wiem, może jesteś emerytowanym wilkiem: mor 

skim?! i 
— Nie. Ale i nie wyśmiewaj się. Nie hubię- 

naprzykład tych białych amgielskich kasków ka- 
lonjainych, co to teraz powszechnie noszą... Nie- 

lubię, jak zwyczajni dranie przebierają się za... 

Amgóik ów ... 

—- E, jesteś dla innych zbyt; surowy podczas 

kiedy sam.. 

— жЫар‹та‹тіе morski strój noszę dla wygo- 

ay, « że ktoś chce salutowač nie moja wina + 

rzecz... 

-— Rzekleš o rzeczy. Po rzekach -— owszem: 

— każdy może i powinien żaglować czy kaja 

kowač. Na włożenie jednak munduru kapitan 

marynarki potrzebne są kwalifikacje... 

W tej chwili mój rozmówca p. Bohdan dur» 

OWA DY. nie się wypiął i nie nie odpowiedział. 

Okazało się, że maje podejrzenia nie były 

słuszne. Pam Bohdan bowiem jest matrosem z 

baru „Pod Kotwicą".  amik. 

PEAT TOD TA [t 
+ Wilno, dar Mie SU łel. 20 2 
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ĖS 

L. Imię i nazwisko płatnika Data Cena 
oraz miejsee " dy Wyszczególnienie ruchomości szacunk* 

p. przeprowadzenia licytacji Мра Zl. 

21. S-cy Tarajewieza Albina, maj. Mi- 15.7. 36 r. .Maszyna do szycia Singor Nr. 4485172 120—- 
ratycze, gm. Rajca godz. 10 Wirówka „АМа Laval“ 100— 

1 krowa czerwona 80— 
1 Ikrowa czarna 90—- 
1 otomana w stanie dobrym -B0— 

22. Żagiel-Bartoszewicz Witold, maj. 16.7. 836 г. 1 .wialnia 200-— 

Miratycze,* gm. ' Rajca godz. 10 15 krów do 1500— 
4 świnie duże, białe 200— 
1 ogier kasztan 150— 
1 zegar šcienny szafkowy 30— 
1 stolik mały emy 15— 
1 kanapa 60-—- 

2 konie mašci czerwonej 400—- 
1 siewnik arfa 200— 
1 stadmik czarno-biały 200— 
1 gramofon m 30— 
1 szafka ,do naczynia 40— 

23. Karpowicz Józef, maj. Muchówka, 17.7. 36 r. 1 kanapa T 
gm. Raje ! г godz. 10 1 otomana 40— 
oz ; : 2 fotele miękkie 40— 

2 krowy do wyboru 200— 
Szafa na ubranie 40— 
1 biurko o 5 szufladach 60— 
1 zegar ścienny 25—- 

: 2 1 radjoodbiomik (słuchawki) 40— 

24. Strawiński Władysław, maj Na- 13.7. 36 r. 10 jałówek po dwa lata 860— 
krysaki, aminy Zdzięcioł. godz. 10 

25. Strawiński Jan, maj. Minowszczy- ah 2 aa a na 
i : A; odz. asa iotrwała - zma, gminy Zdzięcioł 8 1 buta ba 

1 samochód Suni ebakės (karetka) 
dobry -  10000— 
1 lustro tremo 80— 
1 fortepjan w dobrym stamie 300— 
2 konie wyjazdowe 500— 
Fejeton w dobrym stanie 500— 
3 bryczki na resorach 700— 
7 świń tuczonych (po 150 kłg. każda) 700— 

26. Mackiewicz Wacław, maj. Strzała, 15.7. 86 r. 1 lokomobila parowa 1500—- 
gm. Zdzięcioł. godz. 10 — 1 Катара obita pluszem czerwonym 40— 

1 jałówika roczna 30— 
Motor nieduży w dobrym stanie 400— 

: 2 krowy 200— 

27. Bochwic Lucjan, maj. Janowszczyz 16.7. 36 r. 2 konie wyjazdowe maści karej 300—- 
ma, gm, Zdzięcioł. godz. 10 1 fortepjan 300— 

1 maszyna do szycia 150— 
2 bryczki resorowe 200— 

28. Leoszko Wincenty, foltw. Zielony- 17.7. 36 r. Kierat z młocarmią dobry 300— 
Dwór, gminy Zdzięcioł godz.10 1 krowa czerwona z białem 75— 

Gdyby licytacje, wyznaczone w powyższych terminach nie doszły do sikutiku, wymienione 
wyżej ruchomości w myśl $ 92 powołanego nawstępie rozporządzenia, będą sprzedane za cenę 

niższą od oszacowania na 2-giej licytacji w dniu 20 lipca 1986 r. w Nowogródku (inwentarz ży- 
wy na targowicy bydlęcej, przy ul. Korelickiej, a inwentarz martwy — na Rynku) od godz 12 
do godz. 14. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dniach lieyšacji od godziny 8-ej do godziny cszpoczę. 
cia takowej. 

Naczelnik Urzędie 
K. WERMAN
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.amierza Falkowskiego, b. 

AR ER“ z dn. 
  

KRONIKA 
    Niedziela | Dziś: Pntoniego Zak. W. 

г ы Jutro: Dominiki i Lucji M, M. 

  

Zachód słońca — godz. 7 m.54 

Spostrzeżenia Zakładu Metaorologį! U S. B 
ww Wilnie z dnia 4 VII 1935 r 

Ciśnienie 757 

"Temperatura šrednia A 27 

"Temperatura najwyższa -. 32 

"Temveratura najniższa + 18 

«Opad 1,0 

Wiatr półn. - wsch. 

"Tendencja — bez zmian 

'Uwagi: po poł. przelotne deszcze 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

4) Chróścickiego (Ostrobramska 25), 2) Chomi- 
czewskiego (W. Pohulanka 25); 3) Miejska (Wi 
deńska. 23); 4) Filimonowicza (Wielka 29). 

RUCH POPULACYJNY. 

— Zarejestrowane urodziny: 1) Owaszko Hen 
чук. 

— Zaślubiny: 1) Potecki Józef — Rodzików 
ma Genowefa. : 

— Zgony: 1) Trzeciako'wa Marja, lat 62; 2) 
Szymkowska Janina, uczenica, lat 21; 3) Rode 
„Ryszard, młynarz, lat 64; :4) Mendelewicz Ejzer, 
Aaa, lat 71; 5) Urjasz Marjanha, lat 58. A 
  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne 

  

    

PRZYBYLI DO”WILNA: 

— Przybyl do hotelu Georges'a: ks. Bryda 
„stki Ludwik z Warszawy; Klucz Michal, urzed 

amik z Warszawy; Epsztejn Zbigniew, urzędnik 
<= Warszawy; Batory Stefan z Warszawy; We 
ber Heinsz z Warszawy; Helmersen Anna z 

ABrasławia; kapt. Laks Sergijus z Estonji. 

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

  

Wschód słońca — godz. 2 m.52. 

    

OSOBISTE 

— P. Zoija Falkowska, żona Ś. p. inž. Kazi 
Dyrcktora Kolei Pan 

stwowych w Wilnie, po zlikwidowaniu miesz 
„kania i załatwieniu spraw osobistych. w dniu 
«dzisiejszym opuszcza Wilno. 

URZĘDOWA. 
— £ dmiem 6 lipca 1936 r. rozpoczyna uriop 

wypcczynkowy dyrektor Banku Gospodarstwa 
Krajowego p. Ludwik Szwykowski. Dyrektora 
Szwykowskiego zastępować będzie dyr. Józef 
iPakosz . 

Z UNIWERSYTET! 
—— Bibljoteka Uniwersytecka w Wilnie w ok 

sresie wakacyjnym 1936 r. czynna będzie w lip 
«cu i w drugiej połowie sierpnia w godz. 9 do 
156. (Wypożyczalnia od 12 do 14). 
+ 'Od ł do 15 sierpnia będzie Bibljoteka zam 
śknięta dla publiczności. 

WOJSKOWA. 
— Zasiłki dła rezerwistów. Z dniem 10 bm. 

"referat wojskowy Zarządu miasta przystępuje 
«do wypłaty zasiłków rezerwisiom, którzy odbyli 
już ćwiczenia wojskowe. Z zasiłków korzystać 
amogą tylko rezerwiści rodzinni. Wysokość sta 
«wek dziennych utrzymana została w normach 
"zeszłorocznych. 

ROBOTNICZA. 

— Pracodawcy ukarani za wyzysk robotni- 
ków. Decyzją inspektora pracy na im. Wilno u 
śkarani zostali za zatrudnianie robotników po 
mad 8 godzin na dobę: — 
Anż. Gordon Włodzimierz (przedsiębiorstwo bu 
«dowlane przy ul. Arsenalskiej 4), oraz właści 
«ciele kuźni: Bufał Antoni (Werkowska 22) i Tuj 

&® Jan (Krakowska 21). 
— Zatargi zbiorowe. W ub. tygodniu zano 

itowano: 1) zatarg między Związkiem Zawodo 
"wym Przemysłu Budowlanego ZZZ. Oddział w 
"Wilnie a właścicielami cegielń trwa nadal. Kon 
gerencja w dniu I bm. nie dała rezultatów i zo 

«stała odroczona do czasu żądania zwołania jei 
„przez którąś ze stron. 

2) zatarg pomiędzy Centralnym Związkiem 

śRob. Przem. Skórzanego w Polsce, Oddział Bia 
žoskornikow w Wilnie a właścicielami białoskór 
mi został zlikwidowany. Na konferencji w dn. 2 
"om. została podpisana umowa zbiorowa na czas 
«do i lipca 1987 r. 

3) Powstał zatarg pomiędzy robotnikami Zw. 
Zaw. Rob. Przem. Budowl. Drzewn. Ceram. i 
Pokrewnych Zawodów w Polsce, Oddział w Wil 
mie, a właścicielami fabryki p. f. „Dykta* na 
tle zawarcia umowy zbiorowej i podwyższenia 

płac. Zatarg objął 1 zakład i około 100 robot 
«ników. Konferencję wyznaczono na dzień 7 
dipca rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Oddziału Wielńskiego Związku 

Księgowych w Polsce w wykonaniu uchwały z 

dnia 30 czerwca r. b. podaje do wiadomości 
"członków i buchalterów niestowarzyszonych iż 

w dniu 8 czerwca r. b. o godz. 8 wieczór w lo 
kalu Unji Pracowników Umysłowych (Wileńska 
29 — Pracum) wice — prezes Zarządu kol. J. 

Malicki wygłosi referat na temat „Sprawozdanie 

ze zjazdu księgowych w Łodzi*. Wstęp bezpłat 

ny. — Ze względu na aktualność tematu obec 

uóść wszystkich buchalterów jest pożądaną. 

7Е ZWIĄZKÓW I STOW. 
— ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY I POLSKIEGO 

KORPUSU WSCHODNIEGO podaje do wiado- 
mości osób zainteresowanych, *e w okresie let- 
nim od dnia 1 lipca do 30 września rb. dyżury 
członków Zarządu będą się odbywały w ponie- 

działki, środy i piątki od godz. 17 do 20. 
Sekretarjat mieści się obecnie przy ul Ofiar 

mej 2 m. 26, zaś od dnia 1 sierpnia rb. mieścić 

ar pędzie przy ul. J. Jasińskiego 5 m. 30 

RÓŻNE 
-— Podziękowanie. W okresie od 1 lutego do 

1 czerwca r. b. Placówka Antokol Związku Pe 

owiaków w Wilnie prowadziła akcję dożywia 
nia najbiedniejszych dzieci dzielnicy Antokol 

skiej, . w wyniku której 80 dzieci miesięcznie 
otrzymywało zdrowe i pożywne obiady. 

Akcja dała tak owocne rezultaty chięki 
zrozumieniu przez społeczeństwo  antokolskie 
ludzkiej niedoli i wszechstronnemu poparciu 

przez nie naszych poczynań oraz dzięki niesiru 

dzonej i ofiarnej pracy osób zaproszonych. 

Związek POW. Placówka Antokol tą drogą 

składa najserdeczniejsze podziękowanie cale- 
mu społeczeństwu za poparcie akcji, Wileńskie 
mu Syndykatowi Dziennikarzy Polskich za u 
dzie'one subsydjum w gotówce, zaproszonym 

do Komitetu akcji osobom za wydajną współ 
pracę zaś Panu pułkownikowi Berlingowi, d-cy 
6 p. b. Leg. za ofiarowany nam prowiant w na 
turze składamy szczególne podziękowanie. 

Zarząd Placówki. 
-—- RAB. STEFAN WISE PRZYJEŻDŻA DO 

WILNA. Jak donosi prasa żydowska ma w przy 
szłym tygodniu przybyć do Wilna rab. Stefan 
"Wise, jeden z najaktywniejszych działaczy Ko- 
mitelu Delegacyj Żydowskich w Paryżu i pre- 
zes Komitetu Organizacyjnego Światowego kon- 
gresu żydowskiego. 

Rab Stefan Wise jest znanym działaczem 
sjonistycznym w Ameryce, gdżie pełni też fum- 

kcje postępowego rabina W Wilnie wygłosi 
rab, Wise odczyt o tytuac ji Żydów w świecie. 

— Wybory do gmin żydowskich w Wilnie 
„i Wiłeńszczyźnie. Pan wojewoda wyznaczył ter. 

min wyborów do gmin żydowskich. Wybory 
we wszystkich miastach prowincjonalnych wy 
znaczone zostały na 30 sierpnia. W Wilnie wy 
bory odbędą się 6 września. 

Rozkład jazdy statków 
KURSUJĄCYCH MIĘDZY WILNEM A WERKA. 
MI Z PRZYSTANKAMI W POŚPIESZCE, WOŁO 
KUMPJI, KALWARJ HI PLAŻY WERKOWSKIEJ 

W dni powszednie przy słoreczno-ciepłej 
pogodzie: 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 19 i (prócz sobót) 19,30. 
. Odjazd z Werek do Wilna: 7.50, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.15, 15.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20,15. 
W niedziele i Święta przy słoneczno-ciepłej 

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

10.15, 11, 11.45, 12.30, 13.15, 14, 15, 16, 16.45, 
17.30, 18.15, 19 

Odjazd z Werek do Wilna: 8.30, 9.15, 10, 
10.45, 11.30, 12.15, 13, 13.45, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.15,18, 18.46, 19.30, 20 30. 

W dni powszednie i šwiąteczne bez względu 
na pogodę: 

12, 14 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 16 i (prócz 
sobót) 19.30. 

Odjazd z Werek do Wilna: 7.50, 10.15, 18.15. 
W razie potrzeby mogł być dodane statki 

dodatkowe, których nie obowiązują godz. roz- 
kładu. Wszelkie informacje udzielane są na 
przystani statków w Wilnie, ul. Tad. Kościuszki. 

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś przedstawienie w Teatrze na Pohu 
lance zawieszone. 

TEATR LETNI W OGRODZIE 
' PO-BERNARDYNSKIM. 

— Popołudniówka w Teatrze Letnim. Dziś, 
w niedzielę, dnia 5 lipca r. b. o godz. 4-15 — 
przedstawienie popołudniowe wypełni przeza- 
bawna komedja w 3-ch aktach T. S. Chrzanow 

skiego p. t. „Japoński rower'. 
Wieczorem o godz. 8.15 Teatr Letni gra w 

dalszym ciągu cieszącą się wielkiem powodze 
niem komedję w 3-ch aktach St. Kiedrzyńskie 
go p. L. „Cudzik i S-ka". Ceny zniżone. 

wiek, który był „czwartkiem'*; 18.30: 

5-go lipca 1936 r. 11 

Udusił się ratując chłopca 
Wezoraj o godz. 3 min. 50 nad ranem 

syn dozorcy domu Nr. 7 przy ul. Po- 
narskiej, 25-letni Piotr Butkiewicz, po- 
słyszał od strony dziedzińca, gdzie mie 
ści się ubikacja, wozpaczliwy krzyk i 
wołania o ratunek. 

Pictr Butkiewiez pobiegł z pomocą. 
Jak się okazało z winy asenizatorów, 

„którzy źle przykryli otwór dołu aseniza 
eyjneg, wpadł do dołu 12-letni syn urzę 
dnika Kuratorjum Szkolnego Jan Zlen 

dziewicz. 

Nadbiegli również inni sąsiedzi. But 
kiewicz opuścił się do doły i wydobył 
chłopea. W rozgardjaszu jednak zapom 
niano e Budkiewiczu, który pozostał w 
dole, Gdy się spostrzeżonc, było już za 

późno, Dzielny młody człowiek już nie 
żył. Udusił się gazamj kloacznemi. 

Życiem przepłacił ofiarną gotowość 
niesienia pomocy bliźniemu w niesz- 
ezęściu. 

  

 RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 5 lipca 1936 roku 
8.00: Sygnał czasu i pieśń; 8.08: „Auftycja 

dla wsi“; 8.45: Dziennik por. 8.55: Prągraw dz. 

9.00: Transm. naboż. 10.30: Utwory Wagnera; 
11.45: Życie kult. 11.57: Sygnał czasu i hejnał; 
1203: Poranek muz. orkiestry symf. Buchwalda; 
w przerwie: „Fragment z bitwy leg. pod Koś 
ciuchnówką; 14.30: „Audycja dla wsi“; 14.45“ 

Kto może emigr. do Argentyny; 15.00: Z róż 
nych stron; 15.15: Końcert rekl. 15.20: Reklama 
ogólnopolska; 15.30: Koncert ork. symf. PĘW, 
16.25: Muzyka z płyt; 16.30: Reportaż z życia; 
17.00: Koncert solistów; 18.00: Słuch. „Czło 

„Podwie 
czorek przy mikrofonie; 20.20: „Odwaga pani 

Setliffe“; 20.40: Przegląd polityczny; 20.50: 
Dziennik wiecz. 21.00: Na wesołej lwowskiej 
fali, 21.30: „Pieśni ludowe Wileńszczyzny; 
22.00: Wiad. sport. 22.20: „Małe dzieci nychaj 
słodko śpią*; 22.55: Ost. wiad. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 6 lipca 1936 r. 

6.30: Pieśń; 6.33: Gimn.; 6.50: Muzyka: 7.20: 

Dziennik por.; 7.30: Program dzienny: 238; 

Informacje; 7,40: Muzyka z płyt; 8.00—11.57: 
Przerwa; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał: 12.03: 

Koncert poł.; 12.55: Skrzynka Rolnicza; 13.05: 
Dziennik połudn.; 13.15: Muzyka popularna; 
14.15—15.30: Przerwa; 15.30: Muzyka; 15.85: 

Życie kult.; 15.40: Wiadomości gospod.; 15.45: 

„Konkurs śpiewaków leśnych'; 16.00: Koncert 

Pop.; 16.45: Żywienie zbiorowe w lecie; 17.00: 

Rec. Skrzyp. gr. Bacewiczówny; 17.30: Piosenki 

w wyk. „Te 4*; 17:50: „Urlop i polowanie; 

18.00:. Z litewskich spr.; 18.10: Z utworów 

Liszta; 18.30: Rezerwa odczytowa; 18.40: Kon- 

cert rekl; 18.50: Pogadanka akt.; 19.00: „Żoł- 
nierz żołn. zawsze sercem odpowie“:19.30: Li- 
sie von Rosen — piosenki hiszp.; 20.00: Le- 
genda „O sonacie Księžycowej“; 20.30: „Tor- 
pėdą do Augustowa“; 20.45: Dziennik wiecz.; 

20.55: Pogadanka akt.; 21.00: Muzyka oper.; 

22.00: Wiadomości sport.; 22.15: Muzyka tan.; 
22.55—23.00: Ostatnie wiad:. 

Odpowiedzi administracji 
Pan Szezucki Romuald — Troki, 
Pa dodatek książkowy za m-c czerwiec pro- 

simy zgłosić się do tamt. Urz. Poczt, gdyż 
książki w dniu 19.VI wysłaliśmy. 

Na wileńskim bruku 
GDY SIĘ PLAŻUJE NA OKNIE... 

Onegdaj przy ulicy Ostrobramskiej 21 miał 

miejsce tragiczny wypadek: 18-letni Kazimierz 

Surman, subijekt sklepowy, siedząc na oknie 

2 piętra, z nieustalonych narazie powodów stra 

cił równowagę i runął z wysokości drug'ce > 

piętra na twardą nawierzchnię kortu teniso- 

wego 

Surman, ktėry, jak zapewniają sąsiedzi, pla- 

żował się na oknie, doznał bardzo ciężkich ob- 

rażeń Wezwane pogotowie ratunkowe przewio 

zło go w stanie groźnym do szpitala żydow- 

skiego. (Ci 

KLIJENCI IZBY ZATRZYMANI. 

Dobrze sie stalo, że utworzono w Wilnie 

Izbę zatrzymań, co pociągnęło za sobą wzme 

żoną akcję zwalczania przestępezości wśród dzie 

ci, 

Wczoraj np. zatrzymano dwie 

dziewczynki, które dopuściły się kradzieży 47 

złotych oraz 13 letniego chłopca Duszyńskiego, 

bez stałego miejsca zamieszkania, który skradł 

przechodzącej harcerce Marji Wiszniewskiej — 

nieletnie 

35 złotych. 

Duszyński, mimo swego młodocianego wie 

ku, znany jest policji jako zawodowy złodziej» 

szek. 

Obecnie dalszym losem dziecka — przestęp 

cy pokieruje, z właściwem zrozumieniem spra 

wy „Izba zatrzymań. (e) 

DOLARA wyplacimy za každą 

żywą PLUSKWĘ 
znalezioną po dezynfekcji preparatem 

„FUMIGĄTORE CIMEX“ 
Dezynfekcje przeprowadza 

FUMIGATORE CIMEX 
Wilno, ul. Tatarska nr. 3, tel. 22-77 

Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw 

  

  

Część nowej rakiety 
stratosferyczn. j 
  

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o poruszenie w swojem pi- 
śmie następującej sprawy. 

Jak wiadomo, przed killku dniami 
zamkumięta restauracja „Ziemiańska*. 
cie to nastąpiło wskutek zajecia rzeczy za na 

zostaża 
Zamiknię 

leżności Ubezpieczalni Społecznej «Ponieważ z 
zamknięciem tej restauracji traciło pracę i śre 
dki do życia 30 żywicieli rodzin, Związek Re 
stauratorów postanowił. interwenjować w tej 

sprawie, prosząc o rewizję postanowienia. 
w tym celu delegacja Zw. Restauratorów 

udała się do Ubezpieozalni Społecznej, z zamia- 

rem omówienia sprawy. z p. Dyrektorem Lecz 
cóż się okazało? Pam Dyrektor nas nie przyjął, 
kazał natomiast oświadczyć przez referenta, że 
w sprawie restaurącji „Ziemiańskiej* nie zmie 
ni swojej decyzji, a wszelkich informacyj w tej 
sprawie dostarczy biuro. 

Delegacji wiadomo było dobrze, na jaką su- 
mę restauracja zalegała, jak i szereg innych. 

okoliczności dotyczących tej sprawy. Natomiast” 

pan Dyrektor nie wiedział z czem przychodzi 
delegacja i dowiedzieć się nie chciał Prawdo 
podobnie Pan Dyrektor jest w najzupełniejszej 
zgodzie z ustawami, ale nam się zdaje, że w 

obliczu upadania jplacówiki, zatrudniającej parę 
dziesiątków ludzi w dobie bezrobocia, nie by 
łoby niewskazanie wysłuchać projektu załatwie 
mia tej sprawy, tem bardziej, że z projektem 
tym przychodził nie kiłoś z ulicy, ale delegacja 
poważnej organizacji, jaką jest Związek Resta 
uratorów. 

Nie mając już żadnej drogi do załatwienia 
tej sprawy, uprzejmie proszę pama redaktora 
o podanie tego faktu do wiadomości publicznej. 

Za Zarząd Związku Restauratorów 

MACIEJ KIEŁMUĆ. 

Za pisma płacić ceny 
nominalne I 

Stała Komisja Wydawnictw podaje do wia- 
domości ogółu czytelników, że cena sprzedażna 
pism w miejscowościach nie może być wyższą 

od ceny nominalnej podanej w nagłówku. W wy 
padku stwierdzenia nadużyć sprzedawców, liczą 

tych za gazety drożej od ceny nominalnej. pro- 

simy zawiadomić telefonicznie odnośną redak- 
cię, lub hurtownię ekspedycyjną (tel. 22.93). 

Rutynowany korepetytor 
udziela korepetycyj z zakresu wszyst- 
kich klas nowego i dawnego typu 
gimnazjum. Sumienny. Przygotowuje 
do egzaminów wstępnych po wa- 
kacjach. Zgłoszenia w administracji 
„Kurjera Wilenskiego“ pod „W. K.“ 

ZAWIADDMIENIE 
Niniejszem zawiadam'am, że z dn. 

1-go lipca r. b. sklep został przeniesio- 
ny ma ul, Tatarską 20 (dom własny) 

DOM HANDLOWY WILENKIN 
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„KURJER“ z dn. 5-g0 lipca 1936 r. 

Karnacja decyduje o pudrze 
Puder roślinny,sporządzony ze sproszkowanych cząstek 

cebulek lilii białej, miałki, 

załykający porów, nieszkodliwy, 

"PERFECTION 

dobrze przylegający. nie 

o kilkunastu odcie- 

niach, odpowiadających każdej karnacji cery — nadaje 

skórze pożądany świeży, młodzieńczy idelikatny wygląd 

  

    

    

ws 

  

DZIŚ. Niezwykłe dwa prze- 
boje w jednym programie: 
2) Emocjonujący 

film bokserski 

ZB
'U
 METROPOLITAN 

»TQOBOGGAN* 
Już w następnym programie : Przebój muzyczny p. t 

„FR ©) ЕБ Е 
PIOSENKI ROSYJSKIE 

W roli głównej 
Lawrence Tibbett 

W roli głównej mistrz 
świata G. Carpentier 

FR HA” 
CZAR TAŃCA — BALAŁAJKA 

  

CASINO | 

2) Niesamowity 
film grozy p. t. 

DZIŚ Wielki podwójny program: ' 

1) Olšniewający film wiedefski, przerastający wszelkle oczekiwania 

DZIEWCZĘTA w MUNDURKAC 
CZŁOWIEK BEZ IWARZY 

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

Intymne  prze- 
życia dziewcząt 

Sala dobrze wentylowana 
  

M ELI 0 s | KL 
program. Wesoła wdówka 

W rol. głównych: Maurice Chevalier i Jeannette Mac Donald. Reżyserja Ernest Lubitsch 

Nad program: Królowie śmiechu FLIP i FLAP jako „CYRKOWCY* 

Balkon na wszystkie seanse 25 gr. 

SWIATOWID   
  

W roli glównej Marta Eggerth i Hans Jaray. 
Nad program: Filharmonicznej. 

Początek seansów o gods. 4-ej 

Film opromien. aureolą piękna nieśmiert. muzyki Franc. šio 

Niedokofczona symionja 
— Muzyka w wykonaniu Wiedenskiej Orkiestry 

ATRAKCJE DŽWIĘKOWE 
  

OGNISKO | 

(BIT WA) 

Dziś. Symfonja tytanicznych namiętności p. t. 

Markiza Yorisaka 
W rolach głównych: Charles Boyer, Annabella i Inkiszynow 

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

  

ols Q2TKER 
Zastępca: „Reprezentant, Wilno, Wielka 30 

Prosimy žądač stale i wszędzie niezrównanej 

książki z przepisami Dra A. Oetkera p. t. „Dob 

ra gospodyni piecze sama“. Do nabycia u Za 

stepcy i we wszystkich księgarniach. Cena 50 

groszy. 

  

wszelkie OGŁOSZENIA 
PO CENACH BARDZO TANICH 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

Stefana Grabowskiego 
Garbarska 1 — Telefon 82 

Żądać kosztorysów. 

  

w Wilnie — 

  

   

  

   

  

   
    
       

A anodo 

AKCJA i ADMINISTRAC 

Administracja czynna od g. 9'/,—31/ ppoł. 

> ala 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z *dnosze 

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

Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dl 

     

  
NL ai ežys 

Rękopisów 

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

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄ(E 
KURSY 

„WIEDZA” 
Kraków, ul. Pierackiego Nr. 14, 

przygotowujące na ustnych lekcjach zbioro- 

wych, oraz w drodze korespondencji, zapomo- 

cą przystępnie i wyczerpująco opracowanych 

skryptów, wskazówek, programów i tematów, 

przyjmują wpisw na nowy rok szkolny 1936/37 

na: 
1) Kurs maturyczny gimn. 

1a) Kurs maturyczny półroczny. 

2) Kurs średni: 5-ta i 6-ta kl. gimn. 

3) Kurs niższy z zakresu Ii II kl. gimn. 

nowego ustroju. 

4) Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. 

Uwaga: Uczniowie kursów koresponden- 

cyjnych otrzymują co miesiąc oprócz całkowi- 

tego materjału naukowego, tematy z 6-ciu głó- 

lwnych przedmiotów do opracowania. Nadto 

obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 

razy w ciągu roku szk. postępy uczniów. 

Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty niskie, 

  

BOLACH 
GŁOWY GŁOWY 
ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM 

P/ZCZOLKA 

„ GRUZLICA 
ES PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc różnicy 

dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele o- 

fiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchi- 

tu, grypy, uporczywego męczącego kaszlu i t.p. 

stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE* 

   

  

  

RA, 

który ułatwiając wydzielanie się plwociny, u- 

suwa kaszel.   

ŻNIWIARKI 
Massey-Harrisa, 

Deeringa i Mac Cormica 

grabie konne 
różnych wielkości 

oraz części zapasowe 
do maszyn żniwnych 

poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalnc 11-a 

Darmo 
dajemy przepisy do 
konserwowania jarzyn 
przy zakupie słoi do 

zapraw „Irena“ 

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

i Mickiewicza 6 

    

Najlepszy miód 
leczniczy kg. 2.00 

u Czerwińskiego 
Wileńska 42 

(gmach oficerski) 

  

LETNISKO 
zaciszny dworek wiejs- 

ki przyjmie kilka osób 

z całodziennem. bardzo 

dobrem. utrzymaniem, 
mieszkaniem i obsługą 

za 2 zł. 70 gr. dziennie 

Stół b. obfity, moc ja- 

gód. Jest tu b. miło, 

nieskrępowanie i dob- 
rze. Rzeka tuż przy dwo- 
rze, plaża, kąpiel. Og- 

ród, moc kwiatów, pra- 

wdziwy, spokojny wy- 
poczynek. Komunikacja 
kolejowa i pocztowa b. 

dobre. We dworze radjo 

krokiet, książki. Infor- 
macje: Mickiewicza 5-8 

w godz. 3—4 pp. 

  

MIESZKANIA 
3 pokoj. na I piętrze 
z wszelkiemi wygodami 

| (wanny - emal): świeżo 
odremontowane 

do wynajęcia 
zauł. Bernardyński 10 

MIESZKANIE 
3-pokojowe 

ze wszelk. wygodami, 
świeżo odremontowane 

do wynajęcia 
ul. Św. Filipa 4 

MIESZKANIE 
3 pokojowe z kuchnią, 

wszelkie wygody, 
wolne od podatku 

do wynajęcia 
ul. Tartaki nr. 34-a 

PIANINO 

      

.|lub FORTEPIAN kupię 
bez pośrednictwa 

ul. Bazyljańska 9—g 
vii ia il 

PIANINO 
lub FORTEPIAN kupię 

bez pośredników 
Niemiecka 22 m, 19 

(front) 

Student U. S. B. 
przyjmie každą pracę 
za minimalnem wyna- 
grodzeniem, może być 
na wyjazd. Łaskawe 
zgłoszenia proszę kie- 
rować do administracji 
„Kurjera Wileńskiego” 

    

DOKTÓR MED, 

N. WAŚNIEWSKI 
Choroby weneryczne 

i skórne 
przeprowadził się na     ul. Jagiellońską 6 — 23 

  

   
   

      WOT SZOSIE PETE 
  

    

JA: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 

Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 

Konto czekowe Р. K. O. nr. 80.750, Drukarnią — ul. Bisk. 

niem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 

w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., 

a poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, 

i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

się w dniu 4 września. 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie 
Holendernia 12, telefon 171 : 

Egzaminy sprawdzające dla nowowstępujących na wydziały: 

MECHANICZNY i DROGOWY (typ gimnazjalny, wymagane ukończe- f 

nie 7 oddz. szkoły powszechnej). oraz. ELEKTRYCZNY i MIERNICZY E 

(typ licealny, wymagane ukończenie 6 klas gimnazjum) rozpoczną 
Podania składać do dnia 1 września r. bież. 

Szczegół. informacyj udziela Kancelarja Szkoły lub wysyła na żądanie 

  

  

оо 

  

Polniki spirytusowo - żarowe — 

RU STICUR 
dają idealne I tanie oświetlenie. 

Możno je zastosowoć do każdej | 

\омтрупо й зе @ е ф 

ОО МАВТСМ 

  

Eretas 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. Grod- 

no zawiadamia, że w dniu 13 lipca 1986 r. w 

юКа O. U.B. Nr. III. w Grodnie przy ul. 3-go 

Maja .8 — odbędzie się przetarg nieograniczony 

ma budowę domu mieszkalnego w Druskieni- 

kach — Szczegółowe ogłoszenie o pmzetargu , 

ukażę się w „Polsce Zbrojnej” w Warszawie i 

'„Iustrowanym Kurjerze Codziennym“ w Kra 

kowie. 

OKR. URZĄD BUDOWNICTWA Nr. 1006 

GRODNO 

Nr. 85/Bud. P. z 26. VI. 1936 r. 

  

Zadowolony Klijent robi nam reklamę, 

zdobywamy takich przez rzetelną obsługę 

i bezpłatne fachowe porady 

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

Wypożyczalnia opryskiwaczy 

  

  

PRZY 

HEMOROIDACH UAE yo 

47 

  

   
   

       

  

      
RAA ia 

DÓWAK TŁA w KAŻDCJ APTECE 

  

Istnieje od 1843 roku 

WILENKIN— Tatarska 20 

MEBLE jadalnie, sypialnie i gabi- 
netowe, kredensy, stoły, 

łóżka i Ł d. Wykwintne. Mocne. Niedrogo 

— Na-dogodnych warunkack i NA RATY. — 
Nadeszły nowości. 

„Optyk Rubin* 
Wilno, Dominikańska 
17, tel. 10-58, Zakład 
optycznych, fotograficz- 
nych geodezyjnych to- 
warów. Ceny zniżone 

      
Za pożyczkę 2000 zł. 
zwrotną w ratach mie= 

sięcznych od września 

b. r. w wysokości w-g 

umowy, zabezpieczoną 

i oprocentowaną, ро- 

ważna instytucja udzieli 

posady woźnego z pen- 

sją zasadniczą 100 zł. Potrzebna 

miesięcznie i dodatka- | do 2-letniego dziecka 

mi. Praca popołudnio- zdrowa i czysta dziew- 

wa od godz. 16 do 21 | czynka do lat 15-tu 

Oferty do administracji | W, Pohulanka 19—10 

„Kurjera Wileńskiego" 

pod „Za pożyczkę” 

    

AKUSZERKA 

ZGUBIONA _ |M. Brzezina 
kartę rowerową, wyda- masaż leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27 

ną przez Magistrat m. 

Wilna na 1936 rok na 

imię Tymińskiego Wi-     tolda, unieważnia się 

Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

zł, z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł, 50 gr., zagranicą 6 

kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., 

bę Aki dowie. 

KUCHENKI SPIRYTUSOWE 
EMES NIEZASTĄPIONE W GOSPODARSTWIE 

MOWĘ 8 

  

Skład maczyń kuchennych 

5. H. KULESZA — 
Wilno, ul. Zamkowa 3 

ma 

DOKTOR 

ZELDOWIC 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne. narządów moczow.. 
od g. 9—1 I 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skėr“ 
ne, weneryczne, narzą= 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w* 

ul. Wileńska 28 m. 3 
* tel. 2-77. 

DOKTÓR — 

Zaurman 
choroby weneryczne, | 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i 4—6% 

AKUSZERKA 
Marja 

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

Wózek 
dziecinny 

DO SPRZEDANIA 
Zarzecze 17 m, 6 

Szczenieta 
„Setery Irlandzkie“ 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 - 22 

SPRZEDAM 

pralnię 
z całkowitem  urządze- 
niem w dobr. punkcie 
ewentualnie przyjmę: 

spólnika (czkę) 
Wiadomość; ul. Biskupa 
Bandurskiego 4 m. 16, 
w godz. 12-215 7w. 

SPRZEDAM 
spowodu wyjazdu: 

pianino mask: Schmidt 
i Werner. umeblowanie: 
pokoju stołowego, u- 
meblowanie pokoju sy* 
piałnego / Dowiedzieć 

        

  

  

się: Skopówka 11 m. 15 
w godz. od 10—12 rano   

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

od godz. 9*/,—31/ą i 7-9 

  

     

ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyrams 

za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń! 

  

Redaktor odp. Ludwik Jankowski. 

 


