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Cena

15 groszy

KUKJERW LENSK
Dalszych

Niedomówienia
Z pewnością niema w Polsce tak odważnego polityka, czy raczej polityka
w tym stopniu pozbawionego poczucia
rzeczywistości, aby otwarcie

że jest przeciwnikiem
my.

i naturalnem prawie własności”, któreby mogło zostać naruszone przez wywłaszczenie,

refor-

rolnej,

rolna jest nie na rękę nie występują
przeciwko samiei myśli reformy, ale og”

tów.

kryty

`

idzie w kierunku

przymusowemu

W
nem,

że

zapobieżenia

uwag

i ostatnio

staje

go

w

na-

Telefonem

nami,

tezom

a

ra-

art. p.

tworzy kołćhozów.
Wymika stąd, że konserwatyści
najmniej
mie
są
przeciwnikamj

właszczenią,

Ani

radykalnych

bywy”

społecznych,
przynajmniej
wówczas,
gdy ich one nie biją po kieszeni.
Ciekawem byłoby usłyszeć, czy zapatrują się również przychylnie na sprawę
wywłaszczenia większych majątków po" dobnie, jałkby to chcieli uczynić z gospodarstwamį karlowatemi, poto „aby na

mie jest środkiem całkowicie wystarczającym, bardzo często zniechęca wogóle
do stosowamią tego środkaj osłabia na-

domagającej

się

jego zastosowania.
Sfery zachowawczo - ziemiańskie do
brze to rozumieją,
Ułatwia im taktycznie politykę nie
występowania w sposób
zdecydowany
przeciwko reformie rolnej i to, że pomiędzy teorją a praktyką jak zawsze,
tak i w tym wypadku jest rozpiętość olbrzymia.
Wystarczy tylko wspomnieć o kosz”

Poniatowskiego? Przecież w takim razie
należy zgodzić się równie dobrze z tezami o przeludnieniu Józefa Poniatowskie
go jak i z polityką min,
Jaljusza Poniatowskiego,

Roln. i R.
uważając

majwyżej za niewystarczającą,

od własnego

'k-respondenta

z

Okólnik

premiera

Warszawy

„Zgodnie
.

z

wołą

Pana

ma
być uważany i szanowany
jako
pierwsza w Polsce osoba po Panu Pre
zydencie Rzeczypospolitej, Wszyscy fun
kejonarjusze państwowi z prezesem Ra
dy Ministrów na czele okazywać
mu

Prezydenta

Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego
zarządzam co następujć:
|

Gen.

Rydz — Śmigły,

wyznaczony

winni objawy

„.

Pismo

honoru i posłuszeństwa.

powyższe

zostało

wczoraj

przez Marszałka Józefa Piłsudskiego ja
ko pierwszy obrońca ojczyzny, pierwszy współpracownik
Pana Prezydenta

przez szefów resortów i wojewodów od
czytane na urządzonych w tym celu ze
braniach podległych im urzędników i

Rzeczypospolitej

zalecone do wykonania,

w rządzeniu państwem

Gen. Rydz-Śmigły u p. Premiera
WARSZAWA,

(PAT. — Dnia 15 bm. o g.

1t do prezydjum rady ministrów
przyjechał
generalny inspektor Sił zbrojnych gen. RydzŚmigły, powitany в wejścia do gmachu przez

Trąba

pana

premjera

gen.

Składkowskiego,

porzem

odbył dłuższą konferencję z panem prem jerem
i ministrem rolnictwa p. J. Poniatowskim.

powietrzna

nad

Savcien

ma

rzeczy

również

w

ostatnich

tym

sferom
`

dniach

pogody

szybko

postę-

Rzym obchodzi uroczyście dzień
zniesienia sankcyj
RZYM, (Pat). Agencja Stefani donosi: W'czą
sie owacyj robionych przed pałacem Weneckim
z okazji zniesienia sankcyj, Mussolini. wygłosił
następujące przemówienie:
„Dziś w czternastym roku ery faszystowskiej
zatknięto białą chorągiew na szańcu sankcyj.
nietylko

oznaka

także

kapitulacji,

widzieć

lecz

zapowiedź

chciało

powrotu

rozsądku,

Zasługa
cie

tego

wielkiego.

gospodarczym

włoskiemu

zwycięstwa

przypada

Przypada

w

na

całości

móżczyznom,

fron-

narodowi
kobietom

i

dzieciom całych Włoch. Nikt nie zadrżał, nie
cofnął się, wszyscy byli gotowi do poświęceń,
mając w sercach: pewność; że cywilizacja i spra
wiedliwość
zatriumfują w Afryce i. Europie.
Przeczucia ich sprawdziły się ij pod godłem lik
torskiem sprawdzać się będą w przyszłości".
Mowa Mussoliniego wzbudziła niebywały en
tuzjazm wśród zebranych tłumów,

Projstt ustawy o zmianie statnta
Banku Francji uchwalony przez
kom sję
PARYŻ,

(Pat).

putowanych

Komisja

uchwaliła

finansowa

rządowy

izby

projekt

de-

ustawy

o zmianie statutu bamku Francji, wprowadzając
doń drobne poprawki.
Według projektu skład rady banku złożonej
obecnie z t. zw. „zarządców (regents) ulegnie
całkowitej
zas'adali
będą

zmianie.
w

Urzędnicy

radzie.

Członków

bamku
rady

nie

będą

desygnować

przedstawiciele

handlu,

rolnictwa,

mysłu na 3 lata
Projekt powierza
będą przedstawiciele

rządowi
handlu,

uregulowanie w
rolnictwa, prze-

drodze

zarządzeń

koncie
banku.

itp.

w

specjalnych

zgodzie

przepisów

z opinją

rady

prze-

o dys-

naczelnej

Zmiana kierunku polityki zagranicx-

pobudowanie

nej Jugosławii ?

się i zagospodarowanie, aby zrozumieć,
ile praktycznych trudności
piętrzy się
przed realizacją reformy rolnej.
Te
znane.

metrów

pują naprzód. Obecnie dokonywane są już na«
sypy ziemi na wysokości 21-go metra od podstawy. Jak wiadomo, wysokość kopca od pod
sławy wynosić będzie 36 mtr.

do

Składkowskiego

Prentjer -gen. -Składkowski wystosor
wał do wszystkich ministrów i wojewo
dów pisma treści następującej:

już 21

by się w tem

odszkodowania: za. wywłaszczenie,
kredytu

R.
ją

J. Š.

'©0 kosztach pomiarowych, o konieczności udzięlenia

cej

min,

po Panu Prezydencie Rzplitej

wań reform gospodarczych, dalej idących niż przewłaszczeniei upełnorolnie.
nie, równie dobrze jak przeszkadzać w
przeprowadzeniu
"wywłaszczenia
tych
obiektów, które na cele reformy rolnej
są petrzebne,
Argumient, że jakiś środek zaradczy

ma

na Sowińcu

Prace koło budowy kopca Marszałka Józefa
Piłsudskiego na Sowińcu pomimo niesprzyjają-

roli pozostał chłop bogaty“?
Jeżeli tak, to pocóż krytykować

nie będzie

od wł. koresp. z Warszawy)

Kopiec

reform

Gen. Rydz-Śmigły pierwszą osobą

być pobiudką dla pionierskich poszuki-

tach

z

słuszność

sześciohe”

w są-

W związku z wiadomościami, jakie
ukazały się w prasie na temat rzekomo
zaraierzomych nowych zmiam personal
nych w sądownictwie, dowiadujemy się
z kół miarodajnych, że wiadomości te
są nieprawdziwe.

Jest to

i że przy pomocy

publicznej

polemizując

przyznając

jedno

(Gelef,

zapas

rozdzielenia tego zapasu nie dą się usu-

opinji

konserwatywne-

Każdy rozumie, że talka likwidacja
nie może też obyć się bez wywłaszczenia, że na to, by z 3 gospodarstw dwu-

nąć bezrobocia ludności wiejskiej, może

cisk

niektóre

ciekawe.

nych zawodów,

ziemi, istniejący w Polsce, nie wystarczy dla upełnorolnienia wszystkich gos”
podarstw karłowatych

:
:
argumentów

t. „Zapas ziemi i zapas pracy' — stawia za wzór Hitlera, który likwiduje
karłowate gospodarstwa,
zabierając z
zawodu rolniczego nadmiar rąk do in-

szem piśmie artykuż p. t. „Zapas ziemi
czy zapas pracy” wbrew intencji autora
adzie w pewnym sensie po myśli sfer za
chowawczych i konserwatywnych. Najlepszym, dowodeni jest między innemi
jego echo w „Słowie wileńskiem.
"Teoretycznie słuszna teza, iż

..Słowa',

czej

się jas-

zamieszczony

owych

"Naczelny redaktor

przewłaszczeniu.

świetle tych

Wśród

są szczególnie

kując tyliko sposób jej przeprowadzenia.
Oczywiście, że cały wysiłek
takiej

krytyki:

to niepotrzebne.

nie, jeżeli chodzi o miniome lata, partja
jest wygrana, a w przyszłości jest do
wygramia przy pomoey innych argumen

Zazwyczaj wiięc ci, którym reforma

łaszają się za jej zwolenników,

jest

stworzyć

downictwie

ktarowe trzeba conajmniej dwie rodzimy wyiwłaszczyć, o ile się oczywiście nie

Poco drażnić ludzi wyswwaniem wąt
„pliwych dogmatów, skoro i tak faktycz-

powiedział,

wszelkiej

bo

hektarowych

zmian

RZYM,

(PAT).

—

Donoszą

tutaj,

że

koła

po

lityczne Jugosławji mają nadzieję, że państwo
to po
porozumieniu
austrjacko-niemieckiem
wejdzie de nowej grupy państw, z
któremi

są

jest

związane

etnograficznie,

kulturalnie

i eko

Wniosek z tego płynie taki. Niepotrzeba się wogóle reformie rołnej otwarcie przeciwstawiać, wystarczy jej znacze
mie dla życia gospodarczego Polski po-

nomicznie.
Jugosławia zgodzić się nie może z Franeją
co do paktu franicusko-sowieckiego. Wobec po
wyższych faktów, pozostanie ma dalszą mefę
Jugosławji w Małej Entencie i porozumieniu

mniejszać,

bałkańskiem,

lekceważyć,

bagatelizować,

zaczyna

być,

zdaniem

kół

włos

odwracać od niej uwagę.
Wywłaszczenie i upełnorolnienie sa*
me się nie zrobią, więc gdy nikt o nich
nie będzie myślał i o nie zabiegał, po-

kich,

zostaną sobie w
nych projektów.

KAIR, (PAT). — Z Jerozolimy donoszą: z
południowej Transjordanji wtargnęło do Pale
styny paręset zbrojnych Beduinów, którzy po-

Polityką

sferze

grup

Beduini z Transjordanji przybyli
z pomocą Arabom w Palestynie

niezrealizowa-

Ikonserwatywno-zie-

suneli

miańskich w sprawie reformy rolnej jest
więc

dziś polityką

przemilczeń

i niedo-

mówień.
Nie mówi

się już

nawet

o „Świętem

wątpliwe.

'Nad

miejscowością

francuską

Savoien

przesz ła trąba powietrzna

pustosząc

wszystko

dokoła

się

wgłąb

kraju

aż

ku

Hebronowi

—

(AI-Halil). Pomiędzy Bir-Szibą a Hebronem do
szło do parogodzinnej bitwy z wojskami an
gielskiemi. Straty Anglików miały być bardzo
znaczne.

*'u 04 9861 Gody 9E ErUP Z „YACANIHĆ.
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MMAMAN

Nadzór wojewodów nad wszystkiemi urzędami
WARSZAWA,

(Pat).

Pan

prezes

Nadzór

Ra-

wydał okólnik do pp. mi-

dy Ministrów

nistrów (z 'wyjątkiem ministra spraw
wojskowych) w sprawie nadzoru nad
trybem urzędowania administracji rzą”
dowej.

W okólniku tym pan premjer stwier

niczem
wyeh

czenia, zwłaszcza w zakresie przestrze”
gania obowiązujących godzin urzędowa
nia i należytej obsługi zgłaszających się
interesantów.
Ponieważ skonstatowane braki dowo
dzą, że urzędy wyższych instancyj, nie
wyłączając centralnych, nie są w moż
ności, przynajmniej narazie, stale i należycie nadzorować podległe im urzędy,
zaś urzędy lokalne pozostawione same
sobie nie wykonywują należycie ciążą-

w

tórych urzędach pozostawia wiele do ży

postanowil

obowiązków,

па mich

pan premjer až do odwolania zlecić nie
które funkcje tego nadzoru pp. wojewodom, którzy pełnić je będą

SPECJALNE

FUNKCJE

JAKO

pana prem-

i seišle osobiste z polecenia
jera.

w

wykonywany

przez pp. wo-

uprawnień
władz

nadzorczych

im

w

BANK

Wilno

trybunie 50 gr., w niedzielę — loża 2 zł.,
uczniowie

—

Nagórny

"wojewodowie będą wykonywali poru- .
czone przez jpana premjera funkcje w

stosunku

ministerstwom

we wszystkich

działach

administracji rządowej, z wyjątkiera resortu spraw wojskowych,
obeimowač

Funkcje pp. wojewodów
będą

również

państwowe,

monopole

a

spośród przedsiębiorstw państwowych
takie, które wskazane zostaną przez pana premjera w drodze specjalnych za”

BUNIMOWICZ |
—

Wielka

44

LONDYN, (PAT). — „Daily Herald“ zamie
вхеха dziś pogłoskę © wielkim planie pokoje
že szet rządu
wym Mussoliniego, twierdząc,
włoskiego

Śnia

dąży

do

konferencji

zwołania

na

ч
`
tej konferencji byłoby:
eh
wszysikl
we
ienia
porozum
e
1) Uzyskani
bardziej niebezpiecznych kwestjach, mogących
zagrozić pokojowi europejskiemu. |
2) Przygotowanie powrotu Niemiee do Ligi
Narodów

w

październiku.

3) Osiągnięcie
dp planu reformy

porozumienia
pewnego
Ligi Narodów.
)

cia

udziału

wiernemi

"łem

w %onferencji
Locarno,

trzech

Brytanji

Ambasador

kierowników
Według

Belgji,

francuski

polityki

wydaje

się,

szkody,

utrudniające

ważając
ten

w

w

Brukseli.

Londynie
się

udzia-

Corbin

do

©-

demarche

bełgijskiej.
posiadanych

ministrowie

rzekomo,

z

i Wielkiej

lipca

przyłączenia

informacyj,
iż

22

wzię-

pozostałych

taka

Francji

się odbyć

polecenie

Włoch

państw,

konferencja

państw:

powinna

trzyniał

odmowy

w

angielscy

zwołanie

Paryżu,

widzą

tego

prze

zebrania,

u-

iż konferencja ograniczona w
mogłaby
być
(itumaczona

sposób

Anoija

zaś w składzie

ŁONDYN,
(Pat), Gabinet brytyjski obradował dzisiaj przed południem w ciągu dwóch
godzin, ale dyskusje jego nie były poświęcone
wyłącznie
obrad
a

polityce

gabinetu

zwłaszcza

zagranicznej.

wypeiniły

sprawy

Znaczną

sprawy

sytuacji

część

wewnętrzne,

gospodarczej

W.

Brytanji.
Sprawa konferencji brukselskiej dyskutowa
na była w sposób bardziej ogólny i debata w tej
sprawie ujawniła, że rząd brytyjski pragnie od
bycia
że

konferencji

uważa,

iż

w

składzie

konferencję

taką

5

mocarstw,
trzeba

ale

należycie

przygotować, wobec czego odroczenie jej terminu. jest nieodzowne. Gabinet nie powziął jednak
w tej sprawie żadnej decyzji, lecz postanowił,
aby

ambasador

brytyjski

w

Paryżu

premiera Bluma i uzyskał od niego
wyjaśnienie stanowiska francuskiego

odwiedził

zasadnicze
w sprawie

podstawie

(Pat). Reuter donosi z Мошгеих,
konferencji do porozumienia na

formuły,

ustalającej,

że cieśniny

będą

zamknięte dla floty stron prowadzących wojnę
z wyjątkiem wypadku, kiedy wchodzić będą w
grę zobowiązania, płynące z paktu Ligi Naro<ów,

a

rych

uczestnikiem

w

pewnych

wypadkach
jest

z

paktów,

Mussolini

idei paktu 4-ch

wysuwał

w

r.

1935.

wschodnio

vu-

ropejskich, tembardziej, że zagadnienia Euro
py wschodniej coraz bardziej, zdaniem dziea
nika, decydują © sytuacji.
Celem zapewnienia udziału Niemiec w kon

Ru muńskio zwy ięstwo
w zawodach hipicznych w Verden

sytuacją

międzynarodową

i

powziął

czasu.

pomyślny wynik rokowań zawdzięcza się pojed
nawczości W. Brytanji, która właściwie uwzglę
dniła juź 85 procent żądań, wysuniętych spowodu jej projekitu.

któ-

Uozbroić,

obkena morzu!

odbyć

się

poza

Gene

ściśłe ligowa.

Od

Kronika telegraficzną
— PREZYDENT
onegdaj

urlop

ROOSEVELT _ rozpoczął

15-dniowy,

pokładzie

na

„anie

który

spędzi

na oce-

„Sewanna”.

szkunera

— ZMARŁ
KARDYNAŁ
BINET,
ARCYB.
BESANCON. Zmarły dziś arcyb. Besancon kar
dynał Binet urodził się w r. 1869. Święcenia
kapłańskie otrzymał w r. 1893. W czasie woj
ny był kapelanem wojskowym i za pełne mę
stwa zachowanie się był trzykrolnie wymieniony

w

nalską

otrzymał

rozkazie

w

dziennym.

Purpurę

kardy

1927.

r.

— LINDBERGH
W BERLINIE. Na żaproszenie ministra lotnictwa gen. Goeringa przy
być ma z kilkudniową wizytą do lotnictwa nie
mieckiego słynny lotnik amerykański płk. Lind
bergh. Przybycie płk. Lindbergha do Berlina
spodziewane jest 22 lipca.
— DWA
SAMOLOTY WOJSKOWE
zderzy
„ły się w powietrzu w Rio de Janeiro i spadły
domu,

„zymy stanął
zginęło, zaś
rzona.

—
dziś
żu

który

naskutek

wybuchu

ben

w płomieniach.
Trzech lotników
jedna osoba została ciężko popa

SAMOLOT PASAŻERSKI, który wyleciał
z Lublany o godz. 6,45, rozbił się wpobli

wioski

Kruszyce.

Pilot

i mechanik

oraz

5

pasażerów poniosło śmierć na miejscu. Jak
się zdaje, wypadek spowodowany został przez
mgłę, która zasłoniła pilotowi
wzgórze,
©
które zawadził samolot.
— MONARCHIŚCI WYCOFUJĄ SIĘ Z PAR
LAMENTU.
Po
zebraniu przywódców głównych hiszpańskich
stronnictw
prawicowych
dcputowani monarchiści oznajmili o swym za
miarze usunięcia się z parlamentu.

— PORTUGALJA NIE USTĄPI SWYCH KO
LONIJ. Reprezentant Portugalji w międzynara
dowej komisji współpracy intelektualnej oświa
. dczył w imieniu swego rządu w sprawie niektė
rych doniesień prasowych odnośnie
kolonij
portugalskich, że Portugalja całkowicie podtrzymuje śwe prawa historyczne
i
odmówi
wszelkich ustępstw terytorjalnych.

decy

zje co do konferencji brukselskicj. Dlatego też
rozmowa min. Edena z ambasadorem Corbin,
jaka odbyć się miała dzisiaj po południu -—
przesuniętą została na jutro po południu.
Wśród czyników zbliżonych do ministerstwa
spraw zagranicznych przeważa opinja, że konfe
rencję odbyć należy, lecz odnazu w składzie 5
mocarstw i że w tym celu, aby do niej dopro
wadzič
į ją stosownie przygotować,
należy
wpierw zbadać poglądy w Brukseli, Paryżu, Ber
linie i Rzymie, co musi zająć
parę tygodni

ona

konferencja

— PRZYBYŁ DO GENEWY HERRIOT, któ
ry, jako prezes rady administracyjnej, weźmie
udział w pracach Instytutu Współpracy Intele
ktualnej.

ikonferencji z udziałem Niemiec. To demarche
amibasadora brytyjskiego dokonane zostało w
Paryżu dzisiaj przed południem. W związku z
tem gabinet brytyjski zbierze się jutro przed
południem
aby dokończyć narady
ponownie,
mad

musiałaby

l nie jako

wpobliżu

5 państw

Turcja.

MONTREUX,
(Pat).
Dzisiejsza uchwała o
przyjęciu poprawki Paul Boncoura do art. 16
została powzięta właściwie jednomyślnie. Delega
cja rumuńska czeka z formalnem przystąpieniem do uchwały na powrót Titulescu, który
powraca jutro do. Montreux. Zastrzeżenia poczy
miła właściwie tylko delegacja bułgarska. Taki

którą

cia dp niego równicż mocarstw

Doszło do porozumienia w Montreux
LONDYN,
że doszło na

co

Niepowodzenia tego projektu skłoniły Mussoliniego do rozszerzenia jego ram i przyciągnię

przez Rzeszę
jako
skierowama
przeciwko
niej w chwili, gdy wobec układu z Austrjął może
twierdzić, iż odpowiedziała na jeden z najważ
niejszych punktów kwestjonarjusza brytyjskiego. Procedura ta mogłaby również źle uSposobić Włochy. W Londynie są zdania, że zwykłe |
rozmowy dyplomatyczne, nie urażając 'nikogo,
mogłyby doprowadzić do tego samego rezultatu,
pozwalając jednocześnie na pewne wyjaśnienie
sytuacji międzynarodowej.
;
Konferencja z udziałem 5 państw lokarneńskich mogałby być”wtedy zwołana z. pożytkiem.
W Paryżu uważają — jak twierdzi Havas —
iż taktyka, proponowana przez rząd angielski
zasługuje na dokładne zbadanie.

fereneji

wą

Celem

mocarstw,

domagają się zwołania konferencji
3-ch państw lokarneńskich,
pomimo

rotmistrz

byłaby się ona jednak pod auspicjami
Ligi
wrze ; Narodów,
podobnie jak konferencja rozbroje
niowa lub światowa konferencja gospodarcza.

W rzeczonej konferencji miałyby wziąć uNIEMCY,
FRANCJA,
dział: W. BRYTANIA,
WŁOCHY, POLSKA, BELGJA, ZSRR. i ewentuałnie MAŁA ENTENTA.

BELGJA i FRANCJA

—

początku

7 lub 8 mocarstw.

- Płan ten jest rozszerzeniem

jego

—

WIELKI PLAN POKOJOWY.
MUSSOLINIEGO?
|

władz i u-

do WSZYSTKICH

rzędów, zakładów, organów i t. p., majacych siedzibę na terenie danego woje”
wództwa,
podlegających
bezpośrednio

z polecenia Zwiazku Banków w Polsce przyjmuje do konwersji na 4% pożyczkę konsolidacyjną obligacje 3 proc. premjowej pożyczki budowlanej,
4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej, 6 proc. pożyczki narodowej i in.

zdaniem

Główny Sekretarz Klubu

Okólnik głosi dalej, że poszczególni

DEWIZOWY

PARYŻ, (Pat), Według agencji Havasa, rząd
belgijski zawiadomił gabinet brytyjski, iż —

miejsce siedzące na -tryb. 1 zł.,

płacą połowę.

urzędach,

rządzeń.

Dw BMKOW T.

wyścigowym

torze

Początek w dnie powszednie o godz. 15-ej, w niedzielę o godz. 14-ej.
Ceny miejsc: w dnie powszednie — loża 1 zł., miejsca siedzące na

dalszym ciągu spoczywa odpowiedział
ność za prawidłowy bieg urzędowania
podległych

na

1936 roku

Popularny Meeting P. Z. J. połączony z zawodami konnemi Klubu.
Podczas meetingu zostanie rozegranych 11 konkursów hippicznych
:
Suma nagród — 12.980 zł.
biegów.
i 10

właści-

resortowych, na których

Baranowiczach

w dniach 16, 17, 18i 19 lipca

urządza

jewodów w stosunku do urzędów niezes
polonych dotyczyć będzie tylko sprawy
przestrzegania godzin urzędowych oraz
przyjmowania j załatwiania interesantów ii nie narusza, ani nie umniejsza w

dza, iż w czasie swoich inspekeyj przekonał się, że tryb urzędowania w niek-

cyci

i załatwiania

godzin urzędowania
interesantów

w sprawie

W międzynarodowym turnieju hippicznym w
niemieckiem mieście Verden
zwyciężył
por.
rumuński Tudoran.

Dyr. Głazek nawiązuje
kontakt

z prasą

— OFICER — SZPIEGIEM. Aresztowano w
Waszyngtonie b. porucznika marynarki Johna
Fargnswortha, oskarżonego o wykradzenie z
ministerstwa marynarki pewnych dokumicntów
i zakomunikowanie ich treści jednemu z -ob:
cych mocarstw.
— SPŁONĘŁO 130 DOMÓW. W miasteczku
Bansko w Bułgarji wybuchł gwałtowny -pożar,
który zniszczył 1380 domów. 600 osób pozosta
ło bez dachu nad głową. Straty obiiczane są
na

dziesiątki

„dziach

miljonów

lewów.

Ofiar

w

lu-

nie było.

— SUKCESY WŁOSKIE W ETJOPJI. Wśród
P. dvr. Okręgowej Dyrekcji Kolei Państw w
przywódców abisyńskich którzy zgłosili ostat
Wilnie inż. Wiacław Głazek odbył w dniu wczo
nio uległość Włochom znajdują się równieź
rajszym konferencję z przedstawicielami prasy
niektórzy spośród uczestników walk w prowin
cji Harrar, należący do kwatery głównej rasa
dając dowody wielkiego zrozumienia znaczenia
Nasibu.
współpracy prasy z kolejnictwem, Dłuższe przeZajęta przez gen. Geloso miejscowość
Ja
mówienie wygłoszone przez p. Dyrektora na tej
vello znajduje się w odległości 140 klm. na pół
konferencji dotyczyło strony ideowej i techniczmoc od Meja. Zajęcie tej miejscowości oznacza,
mej tej współpracy. Szczególny nacisk został po
że cała prowincja Sichamo jest obecnie w rę
kach włoskich.
łożony w przemówieniu na sprawę propagandy
furysiyki oraz na rolę jaką winna spełniać pra— PAPEN AMB. NIEMIECKIM W LONDY
sa w informowaniu władz kolejowych o potrzeNIE?
Londyńskie gazety wieczorowe donoszą
z Berlina, że dotychczasowy poseł niemiecki
bach komunikacyjnych ludności.
Zgodnie z zapowiedzią p. Dyrektora konfe- „w Wiedniu von Papen w dowód uznania za de
„prowadzenie do porozumienia
austrjacko-nie
wencja odbyła ma być zapoczątkowaniem da)mieckiego, mianowany ma być ambasadorem
szych konferencyj i dalszej ścisłej współpracy. "niemieckim w Londynie.

„KURJERĆ z dnia 16 lipea 1936 roku.

Eksper

yment francuski
(Od

Paryž,

w

doprowadzič

i Vincent-Auriola.

cznej

aktywizacji

Polega

życia

on na

Chodzi

mogło do nich dość szybko dostosować.

rząd obecny
koncepcję

pomocy

sztu

doś-

wiadczenie rządów
deflacyjnych
we
Francji nie dało
pożądanych
rTezulta-

wydatków,

co

w

myśl oczekiwań
rządu powinno
dać,
.przez wzmożenie się siły kupna mas,
trwałe polepszenie sytuacji, a w konscek
wencji również i trwałą równowagę bud
„žetu.

Niewątpliwie
nansów

rozumowanie

Vincent-Auriola

w

więc

inflacyjnych, W

w pewnym

wstrząsu

tym ce

sensie g spowo

psychicznego,

szających

warunki

botników,

a mianowicie

godzinnym

który

Rzecz charakterystyczna, že te obawy.
istnieją
mietylko w sferach
gospodarczych i na prawicy, lecz także — na le
wicy. Dowodem tego mogą być niezwy
kle interesujące enuncjacje
przywódcy
„frontu społecznego dep. Bergery, któ

pracy

tygodniu

i zarobki
ustawę

pracy

ry sądzi,yże obecny
czywistnił
już: w

ro

so-

bie dużo isłusznych elementów, Metoda
„inflacji może się okazać równie słusz- ,

PALIONIS) TT

I

wego. Rząd dumny jest, iż natychmiast

II

. ma, jak metoda deflacji. Chodzi tylko o
to, by była ona dobrze stosowana. De-

rząd nietylko urze
praktyce program

„frontu ludowego', łecz nawet poszedł
jeszcze dalej:
„Program, który rząd stosuje — оświadczył
Bergery
— jest programem
natychmiastowych
żądań frontu ludo-

o 40-

i kontrak-

tach zbiorowych, zapowiadając równo
cześnie szereg ułatwień finansowych dla
przemysłowców, aby ułatwić im zniesienie nowych ciężarów, jakiemi zasto

min. fi-

zawiera

wystnął

położyłby kres tezauryzacji
wewnętrznej i nadmiernemu
oszczędzaniu, tak
by wszystkie kapitały weszły w system
krążenia krwi gospodarczego organiz”
mu. Aby osiągnąć ten cel, rząd przeprówadził w izbie szereg ustaw, polep-

sowej, rząd
zaczyna
stosować
wręcz
przeciwną metodę, polegającą na celo-

powiększaniu

jawnie

nakręcania konjunktury przy

metod

dowanie

łów. Obecnie więc, zamiast klasycznego
dogmatu utrzymania równowagi finanwem

zupełnie

lu rząd pragnie doprowadzić do wzmo-,
żenia siły kupna mas roboczych i urzę

w nadziei, że doprowadzi to do trwałe
go, ale nietylko chwilowego,
polepsze-

Kiikuletnie

wewnętrznym. Zamiast zamaskoinflacji którą stosowały dwa pe

przednie gabinety: Flandina i Sarrauta,

gospodarczego

mia się konjunktury,

do trwatego ožywienia na

dniczych, c0 skolei powinno wywołać o
żywienie się produkcji. przemysłowej.

ryniku
wanej

trzeci skolei eksperyment gospodarczo”
finansowy: eksperyment francuski Blu
mą

koresposrdemnmta)
sowanie tych ustaw obarcza
przemysł
francuski.
W ciągu 4 tygodni rząd zdołał przeprowadzić
ma
drodze ustawodawczej
szereg reform, które 'znajdywały się w
programie „frontu ludowego. Te refor
my zmieniają jednak zasadniczo cały
system gospodarczo-finansowy Francji,
tak, iż 'w sferach gospodarczych zaczynają się coraz mocniej akcentować oba
wy, że życie ekonomiczne nie będzie się

lipcu.

P,
eksperymencie
amerykańskim
Roosevelta i belgijskim vam Zeelanda —
rozpoczął się przed kilku tygodniami

naszego

AI

LAT

ALPS

Strajk w Avignon

ilacyjna polityka poprzednich gabinetów francuskich nie przyniosła pożąda
nych

rezuliatów

tylko

diatege,

że

była

ena niedość... polityką
deilacji. Pod
wpływem| czynników
parlamentarnych
rządy poprzednie nie mogły bowiem za
stosować

zasady

deflacji

głości, naskutek

czego

w całej

rozcią

drobne

|

łatanie

budżetu nie mogły już wystarczyć. Pociągało to za sobą konieczność przepro

wadzania wciąż

mowych

Wytwarzało

w

koło,

się

Rząd

oszczędności.

ten

sposób

błędne

zmniejszał

wydaki

į zužy-

wał całą swą energję na walkę z Izbą,
ale równowaga budżetu była przywra-

cana tylko na papierze.

Cięcia budżeto-

we okazywały się bowiem niedość szyb
„kie i głębokie. Powodowało to w rezu!ta
cie dalszy spadek dochodów, tak iż w

tym wyścigu rząd nie mógł nadążyć za
postępami deficytu, Sytuację tę pogarszało zbyt silne zadłużenie państwa, któ

reg, ze względów
, prestiżowych,

parlamentarnych

nie można

było

i.

poddać

konwersji, oraz silne powiększanie się
wydatków na obromę państwa, mietylko
w rubryce budżetu

że

w dziale

zwyczajnego,

wydatków

pozabudžeto-

wych. W ten sposób
zasada
zastosowana miedość głęboko,
wała pożądanych rezultatów.

Strajkujący

ale tak

SME. MSENEACEWOMIZZAO NACE OOBE

Obecny rząd „frontu ludowego“ pos-

przez zupełne zerwanie z zasadą deflacji -

DWA POKOLŁNIJ
z dążeniem

do

sprawiedliwości społecznej
*...
|

„Te

ideały

najmłodszych

lat nabrz-

miały krwią rzeczywistości, stały się bo
łesne

i

narzuciły

życiu

od.

czasu

gdy, oddany do szkoły
rosyjskiej, od
czułem na sobie samym więzy niewoli,
i gdy, poszedłszy do fabrycznego miastata,

poznałem

społeczną

krzywdę

na

Której Świat stoi”.
Tak

rozpoczyna

ostatnią

książ

kę Michał Sokolnicki, historyk, b. współ
pracownik

Józefa

Piłsudskiego

w

robo

<ie niepodległościowej,
obecny
poseł
Rzeczypospolitej w Kopenhadze *).
*)
szawa

Michał Sokolmicki. Czternaście lał. War1936. Instytut Badania Najnowszej Hi-

storji Polski, Str. 478.

+

CASABLANCA. (Pat). W Casablanca odbyło
zebranie miejscowej kolonji polskiej,
Na posiedzeniu tem postanowiono
pobrać

ziemię marckańską

IS

na kopiec Marszałka Piłsud

sktego i przesłać ją do kraju na pokładzie
P.

„lskry”,

sablanca.

która

dnia

25

tym

celu

wyłoniono

W

bm.

przybywa

O. R
do

Ca

specjalny

ko

mitet,

anachroniz-

bądź jest faktem, na który nie potrzeba nikomu otwierać oczu, że poza nieli

mem. Ich istotna głęboka treść ma w so

czną częścią młodzieży, związanej z kon

bie dużo z dzisiejszej polskiej rzeczywi

serwatystami, cała pozostałą większość
młodzieży ideały swoje opiera na takich
właśnie. przesłankach. Motywy tego ra
dykalizmu społecznego nie są dla całej
młodzieży identyczne Przyszłość należy
jednak do tych, którzy swój radykalizm
wywodzą z poczucia sprawiedliwości, z

tylko

pozornie

są

stości i przemawia z wielką siłą do umy
słów młodego polskiego pokolenia, tego
pokolenia, któremu los odmówił
zasz-

czytu walczemia o niepodległość, bo tę
niepodległość otrzymało jako rzeczywis
tość zastaną, ale które „poznałg społecz
ną krzywdę na. której świat stoi*, Niema dziś w Pollsce obcych szkół ani оЬ
cego ucisku, ale tęsknoty młodego poko
"lenia Polski do idealu
sprawiedliwości

społecznej

są tak silne, tak żywiołowe,

dynamika tych dążeń tak
potężna, że
staje się nietylko
naczelnen
zagadnieniem jeśli chodzi o znalezienie środ
ków ma rozwiązanie współczesnych proale

również

każe

się

liczyć

z

możliwością że wchodzące dzisiaj w życie młode pokołenie Polsk; wcześniej,
czy później zbiorowym czynem mocno i
zdecydowanie zamanifestuje swoją pos

tawę
łeczną

wobec -obarczonej

krzywdą

spo”

rzeczywistości.

konieczności

zagładzenia

storyczne

przełomie XIX i XX

kolenie

powojennej

Polski.

Bądź

po-

co

ścis

szych mas polskich. z ideą właśnego pań

jacą

pierwsze

w

stwa, drogą radykalnych przemiam społeczno-gospodarczych,
Chciałbym, nim przejdę do omówienia książki Sokolnickiego, zwrócić uwa
gę z okazji jej ukazania się na uderza

Być może, że w tej przyszłej realiza
cji swoich pragnień,
znajdzie swe hiposłannictwo

krzywd,

łej i nierozerwelnej łączności z bezkom
promisowym
patrjotyzmem, z poczuciem własnej samodzielności
mnarodowej. Tak jak rolą
rządzącego
dziś w
Polsce pokolenia było zdobycie niepodle
głości, tak dziejową rolą pierwszego po
kołenia
poniepodległościowego
będzie
prawdopodobnie ugruntowanie tej niepodległości
przez
związanie
najszer-

wspólność,

odczuwania
niem

niemal

pokolenia

młodzieży

identyczność

czynnego

wieku

dzisiejszej,

z

na

pokole-

Analogje

te

przyrzeczenia,

pierające go partje. Skoro jednak to został, dokonane, to 31
pie swój program

lipca rząd wyczer
A co potem? Pozosta

nie nadal kapitalne pytanie: pod jakim
reżimem będzie żyła Francja? Po prze

prowadzeniu

zupełnie

słusznych

reform

społecznych, obecny system produkcji
nie będzie ich raógł znieść bez zarysowa

nia się jego podstaw, a nawet bez ich
żawalenia się. Trzeba więc będzie zasią
pić go innym ',
Tym
razem
ostrzeżenia idą nie z
prawicy, ale z lewicy. Dep.
Bergery jest
niezwykle charakterystyczną
dla lewicy
postacią, pomimo iż nie
rozporządza on
bezpośredniemi wpływami
potężne j par
tji na terenie parlamentu.
Bergery jest
jednak umysłem. który
daleko wybiega
w przyszłość,
Ma on nawet prawo
do 3%
tułu
istotnego twórcy „frontu
łudowego“, który zrodził się
właściwie w jego

koncepcji „wspólnego frontu",
zrazu od
Tzuconej przez lewicę, a.
później podjętej
przez komunistów. '
Prasa lewicowa uważa, że
t a opinja
Bergery'ego jest zbyt
pesymistyczna i
nierealna. Nie ulega wątpliwości,
iż po
wodzenie obecnego eksperymentu
Blum
—Vincent-Aurioj
uzależnione jest jednak przedewszystkiem od tego,
czy rządowi. uda się wytworzyć wielki
prąd za
ufania i wiary w polepszenie
konjunktury. Warunki powodzenia
są przede
wszystkiem natury psychicznej,
a dopiero później — materjalnej.
Program
rządu obliczony jest jednak
tylko na
potrzeby rynku wewnętrznego.
Q ile nie
uda się dość szybko wzmóc siły
kupna
szerokich mas
francuskich,
przemysł
nie będzie mógł znieść dodatkowych
cię
żarów, jalkie nakładają nań nowe
usta
wy społeczne, Przyjdzie mu to tem
tru
dniej, że podwyżki kosztów
produkcji
nie "będzie można
skom(pensować
niczem w zakresie eksportu zagramicę,
To
war francuski jest już teraz drogi.
Ponieważ rząd zdecydowanie odrzucił
za
sadę deprecjacji waluty, zdolność
kon
kurencyjna przemysłu framcuskiego
na
Terenie zagranicznym będzie się jeszcze
bardziej zmniejszać. Zaradzić będzie
mo
żna 'temu tylko wtedy o ile już przepro
wadzone. reformy: istotnie wytworzą
w
ciągu najbliższych miesięcy większe
oży
wienie konjunktury na rynku wewnętrz
nym. W przeciwnym razie rząd będzie
musiał w dalszym ciągu stosować nowe
sztuczne środki makręcania konjunktu
ry, kórych niepowodzenie mogłoby mieć
fatalne skutki dła życia gospodarczego
Francji a także ; dla rządów lewicy. Z
tego

powodu

obecny

podarczo-finansowy

eksperyment

ma

istotnie

g05-

decydu

jące znaczenie także i w dziedzinie
litycznej,

blemów,

swoją

prefektury.

OOBE OKOOCOAATZGOO Z OGO

Zdaje mi się, że zacytowane powyżej

wały w życiu cel, było połączenie walki
ojczyzny

się

zdania

„Pierwszym
meim
programem
politycznym w datach, kiedy myśł zaczy
mała się kształtować, a instynkty ukazy
o wyzwolenie

gmachem

Ziemia z Marokko na Kopiec Marszałka

deflacji,”
nie wyda

tanowił więc użyć innej metody, a mianowicie starać sę „ aktywizację życia
gospodarczego za wszelką cenę, tak, by

przed

i integralnie zrealizował

uczynione w czasie wyborów przez po

po-

J. Brzękowsk.

widoczne są z kciążki Sokolnickiego już
od pierwszej stronicy. Odrzućmy słowa
o szkole rosyjskiej i więzach niewoli,
a tę drugą część ideałów tamtego poko
lenia, tę część nieurzeczywi stnioną odnaj
dziemy dziś w duszach naszej generacji.
Jak dawniej szczere dążenie do miepod-

ległości łączono z ruchem

społecznym,

tak dziś troska o zabezpięczenie i ugrun
towanie tej niepodległości nie może po
zostać jedynie w granicach techniczne80 przygotowania do obrony, lecz musi
mieć niewzruszony fundamentw psychi
ce mas. To jest możliwe tylko drogą głę
bokich przemian i odpowiedniej polity
ki
socjalno-ekonomicznej,
„Klasowy
przedział, istniejący między dworem a
wsią, pustka społeczna, wiejąca z tych
przepaści, jakie się wytworzyły między
warstwami, egoizm
sfery
posiadaczy,
dbających przedewszystkiem o uzyska
ślepy
interesów,
swych
ną przewagę
strach, budzący się 'w starych zagrodach

i nowych
niem

przed

warszłatach

człowieka

wokoło

—

rozbudze

wszystko

to

przemawia do nas i dziś z siłą, kitóra
jak wtedy, zmuszała do oparcia się o
szerokie masy w walce o wyzwolenie,
przyszłość
tak dziś każe „ nie oprzeć
wyzwolonej

ojczyzny

i

po

dokonaniu

„KURJER” z dnia 16 lipca 1936 roku.
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OD TARZANA DO MILJONÓW

RA. MARGINESIE

Człowie

niesłowny
(Autentyczne).

SIÓDMY
Los

ciły

Angeles

w tych

nego

dniach

i całe

60-tą

z najkardziej

TARZAN

KRZYŻYK.

a z niem

U.

S.

rocznicę

znanych

A.

urodzin

i poczytnych

jedw

Sta

nach autorów — Edgara Rice Burroughs'a, Bur,soughs

mieszka

pod

Los

Angelos

w

wspaniałej

swej posładłości „Tarzana Ranch, w willi urzą
ddzonej z przepychem gednym miljonera.
EDISON

LITERATURY

Burroughs,

utor

DLA

UBOGICH.

powieści

—

świę-

„Tarzan

wśród

małp 4 dalszych dziejów Tarzana, jest sui generis Edisonem
literatury amerykańskiej „dla
ubogich*
jakby
dodał krytyk
europejski.
W
Ameryee pomysł z Tarzanem „chwycił* — jak
to mówią i przyniósł autorowi kolosalne powo-

MYDŁO, TARZAN —
TARZAN — RADJO.

SZELKI,

" Wystąpił już przytem jako własny nakładca,
Tarzan—Radjo,
które
produkowało
prócz płyt z Tarzanem i reklamy handlowe.

. założył
Nie

zadawalając

się

jeszcze

i tem,

zawarł

Bar-

roughs umowę z wielką agencją prasową, która
w 160 dziennikach i pismach perjodycznych zamieszcza humorystyczne rysunki z Tarzanem.
28 wielkich firm w U. S. A. płaci Burroughs'owi
olbrzymie honorarja za prawo
reklamowania
spinek Tarzana, szelek Tarzana, zapalniczek Tarzana ete. etc.
AMG

MILJONY.
Burroughs okazał się miernym komiwojażerem w handlu, ale zato najlepszym handlowcem w literaturze amerykańskiej,
Wraz ze
„swym Z5łetnim synem produkuje seryjnie, wzo
rem Forda powieści o Tarzanie, administruje
przedsiębiorstwem handłowem, eksploatującem
patent Tarzana i zbiera miljony,
które daje
mu chętnie publiczność amerykańska, ceniąca
ludzi,

którzy

potrafią

znakomicie

przetwarzać

zajęcie literackie w taki sam business „jak produkcję kodaków, patentowanych szełek
czy
konserw.
da
M. K.

"RNEOORTYRNAC
ARAZRROAKAGAOCAAENZAAOUW
ZRK
WCZK
EO

W

Burroughs

SIĘ RODZĄ

LITERACI.

za

swych

młodych

lat

niedzielę na plaży

najpierw

w

wojsku,

dróżnik

potem

kolejowy,

pracował

górnik,

cow-

zaznajomił się
go, by spróbo-

przerzucić się na to pole

larow.

Zachęcony

pomysłami.

Cap

Znalazł

powodzeniem

rzana

W

niedługim

sięgnął

cyfry

PATENT
Teraz
złotą

W

NA

zorjentował

żyłę

i zaczął

czasie

NAZWISKO.
się

ją

„Ta-

egzemplarzy.

autor,

iż

racjonalnie

trafił

które

rąk. Przemyśiny

wyrywano

sobie

na

poprostu

„Tarzana“ przetłumaczono na 22 języki, a z
pojawieniem się filmu dźwiękowego i tę <czie„dzinę wyeksploatował autor dla siebie, tak samo zreszto jak 1 radjo.
l
ry

Pedagog

i pedolog

W artykuliku moim „Pedologja
(Kurjer z dnia 14 lipca 1936 roku)
identyczne

to nauka o nauczaniu i wy
to wychowawca czy też nau

«zyciei. Pedologja natomiast, to nauka o czymni
kach i prawach rozwoju dziecka. W Sowietach
wyklęto pedologję, nie „pedagogję“ wykleto po
mocniczą naukę pedagogiki. Natomiast Central
my Komitet Partji Komunistycznej w wyżej wy
anienionej

rezolucji

domaga

stauracji

pedagogiki

jalko

jako

jej nosicieli

się

„całkowitej

nauki

re

i „pedagogów

; przewodników”.

SP.

dzieła sprawiedliwego podziału
chleba, w najszerszych masach
stoję niepodległości.

pracy i
znaleźć

Ale książka Sokolnickiego to nietylko argument dla publicysty. Te „Czternaście lat* (taki jest jej tytuł) wspom”
mień stanowią dziś nieoceniony materjał historyczny, tembardziej godny uwa
gi i wiarygodniejszy, że autor w ciągu
tego okresu czasu, a więc od roku 1898
„až do 1912 sam brał czynny udział w

przygotowaniach

na

wielkim

szlaku

*

10 b. m. o godz. 16-ej około wsi Jakóbowszczyzna, gm. pliskiej, tegoż pow., wybuchł pożar
w zagajniku lasu państwowego. Wypaliły się
przestrzeni

120X150

m.

wrzos

i trawa.

*

w: opałach”
dwukrotnie

pojęcia.

Pedagogika jest
chowaniu, pedagog

7 b. m. okolo godz. 22-ej w kol. Laskowo,
gm. hermanowickiej, pow. dziśnieńskiego spalił
się chlew z 5 owcami i 1 prosiakiem Sergjusza
Fziechciarowa

na

myjnie wydrukowano „pedagog* zamiast „pedo
dog“ i „pedagogja“ zamiast „pedologja“. To nie

są

Pozaruų

z

nazwi-

sko „Tarzan“, aby zabezpieczyć się przed konKkureneją
i naśladownictwem.
Od
tego czasu

hi

storycznym tych założeń polskiej racji
stanu, które umożliwiły w czasie ocze”

8 b. m. okolo wsi Byczkowo, gm. zaleskiej,
tegož pow. powstal požar lasu, naležącego do
Adama Korsaka, zam. w maj, Piotrowszczyzna.
Spłonęło około 20 ha lasu wartości około 2.000
złotych.
*
10 b. m. wybuchł pożar lasu państwowego
na terenie gminy zaleskiej tegoż powiatu. Spalilo

się

1,09

ha

lasu.

na

12

b.

m.

spalifo

się

na

kg.,

należąca

Warszawie.

do

Eugenjusza

Zachodzi

Ancuta,

podejrzenie,

zam.

że pożar

sów przedstawia

książka

ta

wartość

pierwszorzędnego Źródła.
Autor sam wyszedł ze sfery ziemiań
stwa kongresowego. Ale nie przemówił
doń ten specyficzny
ówczesnej.
glebie

polskiej swoisty macjomalizm okresu po
zytywizmu: „nałeży
być marodowym,

zarośli

wynoszą

i młodego

około 5000

lasu

mieszanego.

najwięcej

sidła. Stoii rozmawia z kimś
domem.

Stoi tyłem do chodnika,

widzi.
:

naprawdę

0

nie

:

moglem.

Za-

spóźniłem

się

o

pięć

jak kobieta — nie
miej sam i zabiorę.

minut.

A

ta-—

zaczekała. Dziś
Jutro
- będziecie

do

zł.

Kształcił się Sokolmicki, jak całe je
go pokolenie, na artykułach Świętocho

w domu...

nować

komuś

uporczywie

czas?

Czy

można

tak

kogoś zwodzić...
— Darujcie. Przepraszam...

Przepraszam

i... wychodzę.

|

amik.

!

kwidencja przewodników
tn watvegnych

W najbliższych tygodniach będzie przeprowa
dzona, przy pomocy Związków Propągandy Tue
rystycznej, ewidencja przewodników na terenie
całego państwa. W ten sposób zostanie sparali
żowana działalność przewodników niewykwalift
kowanych, którzy. w większości wypadków, nie
mając dostatecznego poziomu fachowego i mo, ralmego wyraźnie działają na szkodę turystyki.

w

lecz przedewszystkiem cicho siedzieć i
wyczekiwač až za nas coś zrobią obcy,
zadecydują, i zgóry przystosowywać się
do wszystkich możliwych okoliczności,
a tymczasem podbijać świat
ekspansją
polskich perkalików*.
‹

Nie, niema

— Ależ styszałem przed chwilą głos...
— Zaraz sprawdzę...
Tym razem nie udało się zbujać. Wychodzi
w... piżamie.
— ?
-— Dlaczego, jaki cel macie w tem, by mar-

Straty

po-

kowej pracy przeciw zaborcom, dziala
nianie przeciw niewoli*.
To też po ukończeniu szkoły średniej
Sokolnicki
studjuje paryską

stanowiącego

zagraniczny

od-

walki

nierza.

Ecole libre de sciences

politiques, wstępuje do sekcji paryskiej
Związku Zagranicznego Socjalistów Pol
skich,

przewidywanej konsekwencji —do czym

nej

daje

o Polskę przez

'

polskiego żoł-

Sokolnicki na kartach swej
nam nietylko sugestywnie

książki
skreśle

ne portrety setek postaci, dziś znanych
krajowi, ale umie niemniej wnikliwie i

Chmielowskiego (w ukryciu), na essayach Spasowicza. Ale porwał go odrazu

dział krajowej P. P. S.. Odrazu więc,
na samym wstępie swej działalności sta

postaci działały.

je w szeregach tych ludzi, którzy rozpo
czynają odosobnioną i zuchwałą przebu

tajemniczy,

dowę psychiki polskiego społeczeństwa
i ukazanie im możliwości czynnej walki
o niepodległość.
Ośrodkiem i źródłem
tych prac, ich imicjatorem. i inspirato-

le operuje słowem, wprowadza nas z ła

wskiego,

na

literaturze

nieznany,

w

opracowaniu

walczący

świat

symbolizowany przez tajnie kolportowa

wszelkiej

rzają jedną z najpoważniejszych pozycyj. Dla przyszłego historyką tych cza-

15 ha

łąkach

go, pamiętniki

przyspa”

wstał wskutek podpalenia przez mieszkańców
wsi Fieniewo, gm. chocieńczyckiej, pow. wilejskiego.
p
*
8 b. m. w Lyntupach przy ui. Piłsudskiego
Nr. 8 spalił się dom mieszkalny i chlew ogółnej
wartości 650 zł. Pelroneli Rutkowskiej.
x
10 b. m. o godz. ł4-ej powstał pożaru lasu.
należącego do Mikulicz-Rądeckiej, zam. w maj.
Belmonty, gm. brasławskiej. Wypaliło się około

maj. Berezowo, gm. kraśniejskiej, pow. mołodeczańskiego szopa z sianem w ilości około 2400

z okresu przedwojennych prac politycz
no-wojskowych kręgu Józefa Pisudskie

Sokolnickiego

lecz

—

*

Wnocy

nego „Robołnika”, w którym
artykuły
Piłsudskiego łączyły romantyzm patrjotycznych uniesień z ideą socjalnej przebudowy. Jednostki bezideowe, oportuni
styczne
Jgnęły do takiego
wygodnego
nacjonalizmu,
brzmiącego
pięknym i
gładkim
frazesem,
a
pozbawionego

kiwanej wiełkiej
wojny
„rzucenie na
szalę wypadków polskiej szabli”. Niezbyt bogatej literaturze pamiętnikarskiej

to

Zamiast książki — posłaniec przynosi kartkę: „Książka już w drodze. Za godzinę mi ję
dostarczą. Przyniosę wam tam, a tam“.
Ano wyczekiwanie po raz ostatni.
:
I djabla... tam. I teraz nie raczył przyjść
Jak tak, to tak. O 3-ej je obiad. Jest bezczelny, to może w ten sposób spróbować...
Za drzwiami śmiejący się głos. Obiad tak”
to je punktualnie. Leciutki dzwonek...
Otwiera. służąca.
— Pan (powiedzmy) Sergjusz?...

Wskutek niezwykłych upałów każdy kto może, $pieszy w niedziełę na plażę, na której spędza
omal cały dzień. Na zdjęciu naszem widok rojącej się od wycieczkowiczów plaży nodwarszawskiiej na Wiśle.

eksploatować.

Burroughs opatentował

się

„Jutr poprzednich”.

ciągu 10 lat napisał 24 dalsze księgi dzierów

„iarzana*,

spóźnię

— Czekałem długo, poczekam do jutra.
Okazuje się, że „nowe jutro" podobne

na-

nakład

85 miłjonów

Przepraszam

miejscu o tej sa-

mieli...

kładcy, aż wreszcie trafił na człowieka, który
zwąchał w „Tarzanie* źródło złotego Paktolu.
„Książka, która miała być pierwszą częścią opowieści o przygodach
Tarzana, zdobyła
rynek

czytelniczy.

Jeżeli

Z:
przyjść.

mogłem

interes.

samem

za ramię. _Aaaaha|...

„wiadomo
pójdę do

kontynuował

Długo szukał

ważny

na tem

Wybaczcie,

brać

tygod

za 400 do-

lokować. Nie zniechęcając się niepowodzeniem,
zabrał się w 1912 roku do napisania powieści
„e Tarzanie. Tarzana nazywało się miasto rodzinne Burroughs'a, stąd też imię, którem ochrz

leśnych.

a
ja. Nie

"pomnialem, že ksiąžka nie w biurku. Požyczyłem znajomej. Wczoraj miałem od niej ode-

Burroughs działalność pisarską. Spłodził kilka
powieści, których jednak nie udało mu się już u

‚ ©Н bohatera przygód

nie

—

nik, który odkupił od niego powieść

wiecie,

Jutro

godzinie...

"więc

Napisał powieść p. t. „Księżniczka na Marsłe*, naśladownictwo Jules Verne'a, naszpikofantastycznemi

Miałem,

przed własnym

TARZAN.

waną

stać".
-- Hallo! Tak to

dniach wpada w

wał pisać powieści; ma to być dobre i intratne
zajęcie. Burroughs, który w swej naiwności widział w literaturze rodzaj zajęcia tak dobry jak
każdy inny, postanowił
działania.

Nie

kwadrans...
3
:
A
Mijają trzy kwadranse. Niema. Nie przyche
dzi. Człowieka ogarnia złość. Już dłużej czekać
brak sił...
:
Na ulicy... spotyka. Szedł po drugiej stro_ mie, ale gdy tylko zauważył (niby nie widział)
czmych w zaułek i szukaj wiatru w polu...
Ach, to tak, poczekaj braciszku.
Teraz rozpoczyna się już polowanie. Po paru

komiwojażer.

„Kiedyś w czasie swych: podróży
z handlowcem, który namawiał

końca.

o

zajmował

jako

:
niema

zjawia się jegomość ii koniec.
Rozpoczyna się poszukiwanie telefoniczne.
Po kilku godzinach udaje się wreszcie
„za:

mej

się wszystkiem prócz literatury, więcej — pozostawał nawet w kolizji z ortografją. Służył
„boy,

— Mam. Dobrze.
(Nazajutrz wyczekiwamie

bardzo.

doyenie i wraz z niem, przy jego ienomenalnej
płodności pisarskiej, ogromną fortunę.
5
JAK

— Ależ mam tę książkę. Napewno. W biurI wycinek z gazety również. Przyniosę.
— Więc zobaczymy się jutro o 7 wieczór.
Ma pan czas?
ku.

brutalnej

siły społecznego

re

wolucjonizmu.
Umysły
żywsze, serca
wražliwsze, ciągnęły mieuchronmie do le
wicy. Bo tam była wallka o doktryny, i-

dea poświęcenią jednostki dla ogółu,
mierzenie

prawy,

powszechnej

wreszcie

i nadewszystko

jący u nas dopiero

w

za

społeczmej nazawiązku,

istnieale

tembardziej zadzierzgnićty o uczuciowe
struny twardy przymus podziemnej spis

rem byt jak wiadomo Józef Piłsudski.
Lata walk rewolucyjnych, po powrocie

do kraju, 1904—1906, w ktėrych Sokol
niekj bierze żywy udział, zetknęły go z
osobą Piłsudskiego i odtąd, porwany

je

go indywidualnością, staje pod jego roz
kazami. We wspomnieniach swych opisuje Sokoinieki cały kalejdoskop histo
rycznych dziś zdarzeń, które nieuchwyt
nemi

nićmi

podziemnej

roboty

P. P. S.

krwawych walk „organizacji bojowej”.
fali rewolucyjnej 1905 roku i późniejszą
systematyczną pracą u podstaw nad zor
gamizówamiem zbrojnego powstania do
prowadziły wreszcie w mieuchronej a

analitycznie

malować tło, na którem

Autor,

zwykłymi kunsztem

obdarzony

pisarskim

te

nie-

doskona-

twością w ówczesną atmosferę moralną
i umysłową, polityczą i kulturalną w

jakiej odbywało

się to żmudne

posznki

waniei ogłaszanie Polski,
Piękna forma literacka, plastyka i
żywość opisu, pełen
ekspresji realizm

środków, któremi posługuje się autor
w niezwykle barwnej
narracji, czynią

czytanie

tych wspomnień

nietylko

przy

jemnoścą, ale ukazują
ludzi
ówczesnych jako pełnokrwistych, żywych, nie
omał widocznych. Oto np. kilka zdań,
charakteryzujących Piłsudskiego: „Oso
biście pociągały mnie cechy-zalety, podobnie jak przywary litewskiego charak
teru tak odmiennego od typu
imnych
szczepów polskich — cehcy zaciekłości
i dumy, praktycznego realizmu i wiel
kich, drzemiących sił. Najchętniej mó-

„KURJER* z dnia16 lipea 1936 roku.

КОУО Sprostowanie sprostował "2.5."

Za wschodnią granicą
— ZGON PREZESA
SOWIECKIEJ
AKADEMJI NAUK. Zmarł w Moskwie po ciężkiej
chorobie prof. Aieksander Karpiński, prezes
akademji nauk.
Prof. Karpiński liczył 90 lat. Był on jednym z najbardziej znanych sowieckich geolo
gów i paleontologów. W. sensie geologicznym
zbadał cały szereg okolic Rosji. Głównie Ural.
W, dziedzinie paleontolgoji wsławił się praca
mi

o

amonitach

(wymarłe

zwierzęta

morskie

z rzędu głowonogów).
Napisał m. in. cenną
pracę p. t. „Szkice z przeszłości geologicznej
Rosji europejskiej”. Zmarły był również dy
rektorem Instytutu Górniczego.
— SZEF LOTNICTWA WOJSKOWEGO armji czerwonej Ałksnis odleciał wczoraj samolo
tem do Pragi, celem rewizytowania gen Faj
fra, który bawił w ZSRR. w roku ubiegłym.
— KRYZYS RUCHU STACHANOWSKIEGO.
„Za Industrjalizacju* i „Trud* występują z ar
tykułami, domagającemi się odrodzenia ruchu
„udarników*,

który

powinien

tworzyć

rezerwę

„ruchu stachanowskiego. Oba dzienniki podkrešlają, že „udarnicy“ zostali zupełnie zapommiani. Głosy te zdają się potwierdzać, iż ruch
stachanowski
przechodzi kryzys.
— ZŁOTO. W rejonie krasnouralskim odkryto złotomośne pola o obszarze kilkuset met
„rów kwadratowych. Eksploatacja złota rozpo
cznie się jeszcze w tym miesiącu.
'
— PRODUKCJA WĘGLA I METAŁÓW. —
„Za Industrializacju* stwierdza
w
artykule
wstępnym, że produkcja przemysłu
węglowe
go i metalurgicznego w dalszym ciągu znajdu
„je się ma niedostatecznym poziomie. Przemysł
metalurgiczny zamiast 60 tys. tonn daje tylko
40 tys. tonn stali dziennie.
Ten sam dziennik narzeka na dużą płynność
sił roboczych w fabrykach
samochodowych.
Ten stan rzeczy jest rezultatem braku miesz
kań i złej organizacji pracy oraz opieszałości
zarządów.

—

UPAŁY.

ła Moskwę

W

fala

ostatnich

wielkich

dniach

upałów.

W

nawiedzi

dniu

13

lipca temperatura w cieniu wynosiła 33,6 stop
ni Celsjusza. Jest to najwyższa temperatura
notowana w ostatnich 50 datach.
—

ANALFABETYZM.

„Za

Kommunisticzes-

koje Proswieszczenje* przytacza dalsze dowo
dy istnienia analfabetyzmu w dość szerokich
rozmiarach. Wśród członków związków zawo
dowych pracowników technicznych w ZSRR.
liczba analfabetów i półanalfabetów
wynosi
100.000.
уа

—00—

i

Przysłowiowa

nieznajomość

Francuzom

w

geografji
ostalnich

składającą

się z 6 harcerzy

DAUGAWĄ

do

wodnych,

Rygi, następnie

na

zaś

uda

dzą się zatoką ryską do Estonji. Z Rygi wy
jechała na spotkanie harcerzy grupa polskich
sikautów zamieszkałych na Łotwie.
Trudno, przypuścić, aby Dźwinę, która prze
pływa sobie spokojnie koło. Druji MIASTA LE
ŻĄCEGO W POLSCE nazywano łotewskiem mia
nem Daugawa przez zwykłą kurtuazję wobec
Łotwy, |
5
5
+ didį
A wiec sklaniamy się raczej ku įnnemu przy
puszczeniu, a mianowicie, że w przyszłości trze
ba będzie wiadomości czerpane od PAP-a nazywać

wprost

informacjami

САРА,

wił Piłsudski o rzeczach wesołych, iskrzył dowcipem
wnikliwych i ostrych
charakterystyk

ludzkich,

sam

śmiał

się

i radował szczerze i serdecznie. Przedewszystikiem jedna kzapamiętałem sobie

od tamtego czasu i szły za mną odtądw

wyobraźni mojej, jak centr siły magnetycznej — jego oczy: oczy jasne, bardzo

dalekie, rzadko, nawet w chwilach
bodnych zbliżone dg człowieka —

z niepokojącemi

błyskami

swooczy

drapieżnego

ptaka““,

Konspiracyjne prace, prowadzone z
ramienia P. P. S., połączone z rozległemi studjami i zamiłowaniami naukowemi, zetknęły
Solkolnickiego także
ze
szczytowemi

(kołami

kulturalnemi

ski a mi in, i z Żeromskim,

pol-

„Żeromski

—
opisuje Sokolnicki — wywarł
na
mnie od pierwszej chwili szczególny mrok czemś,
nej twarzy,

tem

czytaliśmy

między

in-

„Nieprawdą jest, że w czasie rozpraszania
" Humu zostali dotkliwie pobiei: Jan Serwatko,
Stanisław Jancelewiez i Stanisław Woronowiez,
których
umieszczono w szpitalu,
natomiast
prawdą jest, że Jan Serwatko przebywa w 0sadzie Brzozówka
(Huta Niemen), a Stanisław
Jancelewicz i Stanistaw Woronowiecz z polecenia władz prokuratorskich zostali zatrzymani
i pozostają w areszcie śledczym*,
Tymczasem wczoraj do redakcji naszego pis
ma zostały złożone dokumenty treści następują
cej:

;

Dokument

Nr. 1

Lida,

SZPITAL
PAŃSTWOWY EPIDEMICZNY

dn.

22.

6,

1936

r.

w Lidzie
NAKAZ PŁATNICZY Nr. 497/36.

do

JANA

zam.

w

Hucie

Szklanej

nastąpi

wdrożenie

kro-

Dokument

ZARZĄD
„

Nr. 2

Dokudorwo,

GMINY

dn.

26.

6.

1936

r.

w Dokudowie
ZAŚWIADCZENIE.

z

os.

Brzozówki,

gm.

tut.

i majętności

żadnej nie posiada. Koszta leczenia za niego
„zobowiązuje się pokryć Zarząd Gminy.
Wójt: Wł. Putrament.

Obecnie już sami nie wiemy, co to wszystko
Czy Pan Starosta, stojąc na stanowi
oznacza
sku czysto fonmalnem stwierdza tylko w swem
sprostowaniu, że Jan Serwatko w momencie pi

)rostowania

znajdował

a

został

to,

żę

leczenia.

Brzozówka,

|

S

" Taksa 4 zł.
Przypadająca należność 12 zł.
Na to wpłacono —
- Pozostaje do Ściągnięcia 12 zł.
Podstawa prawna — art. 33 ustawy z dn.
22,111 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz, 282)
W myśl $ 19 rozp. Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 14.1 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 29,
poz. 195) Szpital Państwowy w Lidzie wzywa.
do uiszczenia wyszczególnionej wyżej należności w terminie 14 dni, licząc od następnego po
dacie doręczenia niniejszego nakazu płatnicze-

go.

czy

nie

się w os. Brzo-

pobity

w.

czasie

roz

też

może

jest

panu

Staroście

wiadome, że Serwatko został wjprawdzie pobity
i leczył się w szpitalu, ale miało to miejsce
przy jakiejś innej okazji.
Jeżeli
czy,

że

pobieiu

'dzie

zachodzi

mamy

na

do

pierwszy
czynienia

podstawie

Brzozówka,

wypadek,

to

zna

z wnioskowaniem

znajdowania

to sprawa

się

w

już żadnych

o

osa

dal-

szych wyjaśnień nie wymaga, gdyż ocenę pra
widłowościi logicznego wnioskowania p. Starosly pozostawiamy sobie,
Jeżeli natomiast zaszedł inny, jakiś wyjpa
dek pobicia. Jana Senwatiki miejmy nadzieję, że
otrzymamy

nowe

Czytelnikom

sprostowanie.
nie

znającym

języka

łacińskie

go wyjaśniamy, że „post contusionem
ris* oznacza „po uszkodzeniu ciała”,

corpo-

Wzdłuż i wszerz Polski

co biło z jego wduchowioa więcej jeszcze ze smutno-

tęsknych i foglarno-ciekawych oczu. Oczy te, z pod wysoko sklepionego czoła
i wgórę rozchodzących się brwi wyglą-

dały na skośne i patrzyły na ludzi, jak
bdyby zgóry coś odpychając, a jednocze
śnie wiecznie czegoś szukając”.
To umiejętne zbliżanie czytelnika do
opisywanych postac; i zdarzeń dokony
wane jest przytem bez odchyleń od pra

Pierwszy

w

Polsce teatr

akademików.

Na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego u
tworzomy został pierwszy w Polsce teatr aka

demicki,
J.

dr.

którego

kuratorem

Kołaczkowski,

został profesor

przewodniczącym

egzaminacyjnej lektor wymowy na U. J. dr. WŁ
Dobrowolski, dyrektorem zaś student — poloni
stą Barnas
Działalność swą teatr rozpocznie
kiem roku akademickiego.

Skarga

Zaiksu

przeciw

bec czego Zaiks wystąpił
przeciw kilku właścicielom

Uczony amerykański

U.

komisji

z począt-

plażom.

Na niektórych plażach w Warszawie ustawio
no głośniki w połączeniu z aparaturą gramofo
mową, w celu uprzyjemniania pobytu na piaży
neieszkańcom Warszawy. Tymczasem Zw. Autorów i Kompozytorów Scenicznych (Zaiks) u
waża, że od produkowanią wszelkiego rodza
ju melodyj z płyt gramofonowych właściciele
plaż powinni opłacać pewne stawki, zgodnie ż
taryfą Zaiksu. Właściciele plaż odmówili, wo

stkie sprawy zabarwić swoim własnym
poglądem, nadając im
koloryt
osobistych przeżyć
myślowych,
jakie się "w
nim dokonywały w czasie rozwijających
się wypadków. Szczegół ten jest ważny.
Dzięki niemu mamy możność przyjrzeć

się psychicznemu podłożu i ewolucji du
chowej szeregu działaczy niepodległoś-

ciowych, wczuć się wich umysłowość i
zrozumieć pobudki
ich postępowania.
Cały świat intelektualnyc
h;
mczucio*

wych przeżyć

wpływał na przebieg zda

rzeń, ale z drugiej strony i sam przebieg
zdarzeń stawał się skolei źródłem mody
fikacji

sądów

į pojęć.

Książka Sokolniekiiego bogata w ma
terjał historyczny, jest m, i. świetne mi
inteligentnem|

odtwarzaniem

te j

wałej” pracy nad odnajdywaniem
do

niepodległości

przez

w Biskupinie.

na

racjonalną

konserwację

odkopanej

osady. Prof. Strelsky przyrzekł Instytutowi pre
historycznemu U. P. współpracę w tym kierunku,
PSZ
3a s
- REEEYS
оиw
KŻ

Areszt

LŽ

owania

w

aferze

pocztowej

W związku z aferą wykrytą na terenie urzędu pocztowego Warszawa 2 dokonano dalszych
aresztowań. Ogółem zatrzymanych jest 14 osób,
w tem większość urzędników pocztowych. W
.dniu wczorajszym na mocy decyzji
sędziego
śledczego

w

wszystkich

więzieniu.

aresztowanych

Śledztwo

powiła trojaczki,

Częstochowianka, 32-letnia Marjauna Marchewka, bezrobotna i bezdomna, powiła trojaczki, jednego chłopca i dwie dziewczynki. Matka
i dzieci czują się dobrze.

PARFUM SFANGHAT
PERFUMY
PUDRY
POMADKI
_ WODY
qi KOLOŃSKIE

przez

te swoją

klitóra

ową

część

A

w

A

Sb

podpisął

> A Żyw

d

— WYPADKI
WEJWERSKIE
NA
WOKANDZIE SĄDOWEJ. Prezes Sądu Wojennego
wyznaczył ma 28 września sprawę t. zw. wypad
ków wejwerskich.
Jak wiadomo, w dn. 27—29 sierpnia r. ub.
w szeregu miejscowości Suwalszczyzny m. in.
w giminąch Wejwerskiej i Preńskiej miały miej
sce zamieszki wśród miejscowych rolników. —
Rolnicy
ogłosili strajk, zaprzestając dowozu
produktów do Kowna. Na drogach prowadzących do Kowna stali strajkujący rolnicy unie
możliwiając innych dowóz produktów. W wy
miku zamieszek doszło w Wejwerach do krwa

wego

starcia z policją, w czasie którego

ników zostało
Pociągnięto

zabitych.
do odpowiedzialności

—

36

3 rol

osób.

50 MILJ. JAJ WYWIEZIONO ZAGRANICĘ
W ub. tygodniu centrala handlu mlecz.-jajcz.
„Pierocentras“ wyeksportowała
zagranicę 50
miljon jaj. W ub. roku w ciągu tego samego
okresu wywieziono 17 milj. jaj, zaś przed 2
laty zaledwie 5 miljonów.
— URLOPY
W RADZIE PAŃSTWA.
Spo„wodu wyjazdów na urlopy
członków
Rady
„Państwa, od dnia 12 lipca prace tej instytucji
zostają

zawieszone

na

jeden

miesiąc.

— REDUKCJA ŻON WYŻSZYCH
URZĘDNIKÓW? Za przykładem Samorządu miejskie
go, który w składzie swego personelu urzędni
„czego dokona wkrótce redukcji zwalniając mę
żatki, jeżeli małżeństwo zarabia ponad 600 It.
miesięcznie — mają zamiar pójść również in

ne instytucje

jak np. Izba

Rolnicza.

Po

doko

naniu podobnej redukcji we wszystkich imsty
tucjach kowieńskich zostałoby stworzone ponad 500 wakansów dla bezrobotnej inteligencji, która obecnie z dyplomem akadenyckim
w ręku zabiega niekiedy o posadę stróża lub
kurjera.
— ROZBUDOWA
PORTU
KŁAJPEDZKIEGO. Na posiedzeniu rady inżynieryjnej 10 lip
ca była rozważana sprawa rozszerzenia portu
kłajpedzkiego w sensie zwiększenia przeładun
kowości i udostępnienia go dla większych okrę
tów morskich. Rada przyjęła również projekt
budowy nowego mola. Budowa zostanie zapo
czątkowana jeszcze w roku bież. Koszta budo
wy, dokonywanej sposobem gospodarczym; wy
miosą ok. 4 milj. It. Pozatem w planie prac
została przewidziana budowa dużych magazy
nów węglowych i torfowych.

ESTONIA
— PŁK. SŁAWEK U PREMJERA ESTONII.
„Estońska agencja
telegraficzna,
donosząc o
przybyciu statku M/S „Batory', zaznacza, że
b. premjer Sławek, który znajduje się na pok
ładzie statku,
odwiedził
„wczoraj.
premjera
estońskiego Eenpalu i był podejmowany przez
prezesa towarzystwa polsko-estońskiego
Muel
łera w jego letniej rezydencji wpobliżu Tallina.

FINLANDJA
— „BATORY* W HELSINKACH. Dziś zawinął do Helsingforsu M/S „Batory. W por
cie powitał statek poseł R. P. H. Sokolnicki
z personelem poselstwa Przy wjeździe do por
tu orkiestra M/S „Batorego* odegrała hymny
finladzki i polski. Popołudniu przedstawiciel

zarządu

linji

„Gdynia

—

Ameryka“

podėjmo

wał śniadaniem na statku reprezentantów mia
sta, portu, sfer przemysłowo-handlowych, uni
wersyłetu i prasy. Podczas śniadania wymienio
no szereg przemówień utrzymanych w bardzo
serdecznym tonie. Poseł R. P. podejmował wie
czorem

na

statku

obiadem.

zastępującego

nieo

„becnego premjera ministra oświaty Mantere,
przedstawicieli rządu, generalicji,
z
szefem
sztabu gen Oeshem na czele, posła węgierskie
go Kisha oraz sfery polityczne i towarzyskie
stolicy.
:
Wizyta M/S „Batorego“ stala się sensacją
dnia.

snego

Jest

to

bowiem

motorowca

„Finlandji.

pierwsza

wizyta

tranatlantyckiego

Zarówno

urządzenia

nowocze

w

stolicy

statku,

jak

i

przemówienie kapitana Borkowskiego
wygłoszone w czasie Śniadania po fińsku wywołały
entuzjazm obecnych.
‘
kich

SZWECJA
WĘGIEL.

Prasa

szwedzka

poś

więca szereg uwag zawarciu układu węglowego
z Polską. Jedno z pism zaznacza, że nowy uk.
ład między eksporterami polskimi a importe
rami szwedzkimi zawiera ze strony szwedzkiej
zobowiązanie do zakupu do 1937 r. włącznie
4 milj. tonn węgla polskiego.

drogi
ru-

dominan

te. Z tego też powodu bliską jest naszej
generacji,

LT

— POLSKI

chu ludowego. Z tego powodu — poza
jej walorami czysto historycznemi —

jest ona cenna

osadzono

trwa.

„zuch-

dynamikę

w

Warszawie.

Bezdomna

widy historycznej, Umie Sokolnicki wszy

na drogę
sądową
plaż w Warszawie.

Uczony amerykański Mikander Strelsky, do
cent slawistyki w Nowym Jorku, przybył do
Biskupina, gdzie zwiedził szczegółowo wykopa
liska presłowiańskiej osady. Prof. Strelsky wycaził przekonanie, że odpowiednia propaganda
w Stanach Zjednoczonych mogłaby zainteresować Polonję amerykańską i ułatwić uzyskanie
środków

sku.

Poza,

Zarząd Gminy
w
Dokudowie niniejszem
stwierdza, że przebywający obecnie na kuracji
w Państw. Szpitalu w Lidzie Serwatko Jan po
chodzi

— SPRAWA ROBOTNIKÓW, KOLEJOWYCH.
Dnia 11 b. m. zostało podpisane w Warszawie
porozumienie polsko-gdańskie, regulujące spra
dę przyjęć i zwalniań z pracy robotników, zatrudnionych ma kolejach na terenie wolnego
miasta Gdańska.
Porozumienie to podpisali ze strony Polski
dr. Z. Klechniowski, naczelnik wydziału Mini
sterstwa Komunikacji i dr. AL. Schiller, naczeł
nik biura Polskich Kolei Państwowych w Gdań
Ze strony gdańskiej porozumienie
radca stanu p. Ernst Buttner.

„praszania tłumu jest tylko. jego własnym wnio
skiem z przesłanki, iż znajduje się w osadzie

Liczba porz. księgi głów. chor. 497
Nazwisko i imię chorego SERWATKO JAN
Rodzaj
choroby
POST.
CGONTUSIONEM
`
:
CORPOR.
„Czasokres leczenia 19.VI—22.VI 1936 r.

Ilošė dni leczenia 3

terminie

ków egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy z po
braniem dalszych kosztów.
\
(—) Dr. Kornbowski
ia)
`
Dyrektor Szpitala.

i

Niemen

kosztów

„w oznaczonym

zówika,

SERWATKO

Wykaz

jaką

zlot skautów łotewskich i estońskich. Harce
rze polscy wyruszyli na trzech kajakach z
Druji

sprostowamiu

czasach

spotyka się u nas w Połsce z niezłą konkuren
cją. Gadne podkreślenia jest to, że w tej nie
znajomości celują nasze agenicje publicystyczne.
W biuletynie wieczornym Polskiej Agencji
'Publicystycznej z dnia 14 bm. czytamy co na
stępuje:
'Harcenstwo wileńskie wysłało reprezenia
cję,

W
nemi:

Należność naieży wpłacić bezpośrednio do
kasy tut. Szpitala.
W razie nieuiszczenia całkowitej należności

GEAR

Papa czy gapa?
przypisujemy

Nie dawniej niż przed dwoma dniami zamieściliśmy urzędowe sprostowanie p. dr. J.
Czuszkiewicza Starosty Powiatowego w Lidzie
w związku z naszym reportażem z Lidy z dnia
JZVKEb. r.

5

TEATR

wanych
ideałów
tamteg,
pokolenia,
chciałaby znaleźć w haśle: gwarantem
niepodległości państwa polskiego są naj
szersze masy ludu polskiego.
Eugenjusz Gulezynski.

LETNI

Am

niezrealizo

a

|

Й

Lerthėric

Dziś o godz.

8.15

wiecz.

CUDZIK I S-ka
Ceny

— ее

ЗЕИ

zniżone

‹д‘‹»_‚‚__…‚‚_ en

Aion

„KURJER*

6

Światowa

POLSKA

towarów,

trzymaliśmy
cję:

70.356

tys.

szyn

kolejowych

o

0,5

milj.

zł.,

zł.

cynku

syn

ziarn i owoców oleistych
świeżego, solonego, mrożo

milj. zł., ziemniaków
cukru o 0,5 milj. zł,

świeżych o
koni o 0,4

milj

zł.

0,5 milj.
milj. zł,

:

Zwiększył się przywóz następujących artykułów: rud cynkowych o 1,0 milj. zł.
Zmniejszył się przywóz następujących artykułów: wełny owczej, surowej, niepranćj o 4,8
milj. zł, bawełny i odpadków o 1,6 milj. zł,
pomarańcz i cytryn o 1,2 milj. zł., ryżu o 0,8
milj. zł, skór futrzanych o 0,8 milj. zł., kawy
o
i

0,4 milj.

zł., żelaza

i stali o 0,4

milj.

podróżnych

mark,

i

eksponatów,

przyznane

znaczne

wysyłanych

ulgi

na

kolejowe.

NIEMCY
Skarbu

Schwerin

von

Krossig

wygłosił

w

Ko:

ionji odczyt o położeniu gospodarczem Rzeszy.
'Prelegent odrzucił wszelkie recepty, przesyłane
Niemcom z zagranicy, jako nie nadające się do
zastosowania,

gdyż

położenie

Rzeszy

RUMUNJA

sunięte.

>

"U,
nk Że. PDT ROR

ej

AMERYKA

—.POLSKIE WYROBY KONKURUJĄ Z JAPOŃSKIEMI.
Kupcy kanadyjscy ostatnio poczęli

przejawiać

większe

zainteresowanie

do

ciążącą

na

kształtowaniu

się

sytuacji

na

świa-

towym rynku zbożowym jest zagadnienie czasu
trwania i skutków panującej obecnie w Półn.
Ameryce katastrofalnej suszy. W kołach kupców zbożowych podkreślają, że znaczna część
zbiorów pszenicy jarej w St. Zjedn. jest obecnie stracona be zwzględu na poprawę pogody
W kołach Wallstreet ściąga obecnie uwagę spra
wą przyszłości kukurydzy, której zbiór. może
jeszcze wypaść w rozmiarach przeciętnych, jeśli
pogoda poprawi się, w przeciwnym razie niedopisanie zbiorów kukurydzy mogłoby poważnie
odbić

się

na

zdolności

nabywczej

farmerów,

u których wyczerpały się dawne zapasy. Wielu
wybitnych kupców zbożowych podkreśla, . że
obecnie Kanada zajmuje stanowisko kluczowe
wśród dostawców światowych pszenicy. Podkreślają, że sprzęt dokonywany jest w Kanadzie w okresie późniejszym niż w St. Zjedn.,
wobec czego susza musiałaby potrwać czas dłuż
szy

aby

St. Zjedn.

spowodować

klęskę

podobną

co

wypite

gdzie

stało

mleko,

w

w

opętanych

wściekłością

wieśniaków,

wozie,

mu

krtań,

a

po

dokonaniu

nieszezęśliwego

prawdopodobnie,

w

zbrodni

chłopca

ten

do

sposób

upiększonym

ślady

brzózkami.

Kondukt

ża-

Szanownemu

i Czcigodnemu

P.

Prof. Władysławowi Jakowickiemu za doko-

naną operację, całemu personełowi lekarskiemu, przedewszystkiem zaś pp. dr. Janinie Nardzewskiej i dr. Janowi Szelhausowi,
za staranne leczenie i troskliwą opiekę, siostrom pp. Iwanickiej, Russakównie i Karkowskiej, oraz sanitarjuszkom: Helenie, Jadwidze, Antosi i Urszuli za umiejętne i sumienne pielęgnowanie mnie w czasie mej długiej choroby, tą drogą skadam
najserdeczniejsze „Bóg zapłać".
°

wrzucili
chcąc,

dowódcą,

Podziękowanie
Wielce

któ-

zatrzeć

rozrywki”.

Trzeba nadmienić, że ludność Szarkowszczyzny jest do głębi duszy poruszona niezwykłem morderstwem za dzbanek mleka.

się

rzeki,

mówią

Tak został pożegnany na wieczny spoczynek
młodzieniec, który przyszedł z dalekiego Sosrowca by znaleźć tu tak tragiczną Śmierć z
ręki rozwścieczonej bestji ludzkiej.

rzy bez namysłu schwycili Herjana za szyję
i jakby uciskiem żelaznych obcęgów zmiażdżyłli
zwłoki

dla

jak

łobny skierował się ku emeniarzowi parafjalnemu, za trumną maszerowali junacy z łopatami na ramieniu, dalej szli urzędnicy i ludność cywilna. Na mogiłę złożyli wianki junacy
i niektórzy mieszkańcy m „Szarkowszezyzny.

na nich. Junacy, mimo iż było ich pięciu, niezwłocznie pierzchli, lecz Herjanowi nie powiod
io się, przewrócił się w krzakach i trafił w
ręce

tak,

poszedł,

prócz drużyny robotniczej ze swym

rzeczki,

rzucili

„prosto

mleko,

porucznikiem, na ezele, przedstawiciele władz
policyjnych, samorządowych i licznie zebrana
publiczność cywilna, nie wykluczając i ludności
żydowskiej.
Pośrodku kościoła na katafaiku
stała trumna ze zwłokami Herjana. Po nabożeń
stwie wynieśli trumnę juracy i ustawili na

Marek pil-

ręku

po

W poniedziaiek 13 lipea © godz. 16 odbyło
się żałobne nabożeństwo w paratjalnym koście
lc w Szarkowszczyźnie, na którem byli obecni,

12 lipeaj

na brzegu

z drągami

20}1: Slawciltowa

przestępstwa.

lipca

Herjan

zamierzał

powró-

Wielki raid motocyklowy Wileńskiego Klubu
Wileński
organizacją
dużo

Klub Motocyklowy Zw. Strzel. jest
bamdzo żywotną. Posiada nietylko

członków,

nętrzną.

imprez
nie.

ale

,która

i doskonałą

zapewnia

moltocyklowych
właśnie

kilometrów,

niczne

pod

w

przededniu

są dobre.

względem

nie

wew

szeregu

w

Wii

wielkiego

na trasie Wilno,
tego raidu wynosi

a szosy

tym

powodzenie

organizowanych

raidu motocyklowego
Grodno Wilno. Trasa
400

organizację

Lida,
koło

Warunki

będą

tech

więc

trud

ne. a raid pozwoli wyeliminować najlepszego
motocyklistę wileńskiego. Dotychczas bowiem
trudno iest określić który z zawodników wileń
skich może być zaliczony do rzędu najlepszych.
Posiadamy bowiem ich sporo, Niewątpliwie, że

umiejętność,

bo

raid

odbywać

się

będzię

na

regularność jazdy.
Zapisy przyjmowane są codziennie w Strze!
cu Wilno, uł. Wielka 68. Przyjmowane będą
również zgłoszenia i na starcie raidu z tą tylko
różnicą,

że

wpisowe

wynosić

będzie

o 2 zł.

wię

cej Start nastąpi w niedzielę o godz. 7 rano z
'Placu Katedralnego. Pienwsi zawodnicy powinni
do Wilna przyjechać już koło godz. 18.
Komandorem raidu będzie płk. Ocetkiewicz
Zapewne do niedzielnego raidu zgłoi się spo
ra ilość zawodników nietylko z Wilna, ale z
Grodna, Lidy, Oszmiany i innych miejscowoś
ci

Sport w kilku wierszach

Staraniem dziennika kurytybskiego „Diario
de Tarde“ odbyl się bieg uliczny na dystansie
6 klm. Do biejgu stanęło ponad 80 zawodników.
Zwyciężył Polak Jan Wiśniewski (junak) w cza
sie 18:48 sek Ponadto junacy zaięli szereg dob
rych dalszych miejsc.
Na drugiem miejscu za Wiśniewskim o 250
m. dobiegł do mety Niemiec Herren.
*

Na

okręcie

*

*

,„Manchattan*

wyruszyli

z

Nowe

ga Jorku olimpijczycy Stanów Zjednoczonych w
drogę do Europy, w liczbie 250 osób
kk
W najbliższych dn. zasadzone zostanie na
stadjomie olimpijskim w Berlinie drzewko oliw
ne,

dar prezydenta m. Aten.
|
Drzewko
sprowadzone
zostało

gajów
W
zu

„Świętych

zmajdujących
Wingles

dla

z

się w pobliżu Olimpiji.
жж
*
odbylo się otwarcie letniego obo

jnstruktorów

ZS,

połączone

iekkoatletycznemi.
Na zawodach ustanowiono
migracyjne, a mianowicie:

z zawodami

3
nowe

rekordy

wara została od porażki dzięki karnemu pody
jwtowanemu na ich konzyść przez sędziego.
Mecz zgromadził fantastyczną liczbę *125 tys,
widzów.
Drużyna chińska wyruszyłą następnie z Bom
baju na igrzyska olimpijskie do Berlina.

R

at |

W Budapeszcie odbyło się międzypaństwo
we spotkanie Węgry — Japonja w gimnastyce
przyrządowej.
Zwyciężyły Węgry 345:330 pkt. Indywiduał
nie pierwsze miejsce zajął Węgier Polo.
|
koda
W rewanżowym meczu o puhar Europy środ
kowej praska Slavia pokonała w Pradze wiedeń
ską Austrję 1:0 (0:0)
Dzięki temu. zwycięstwu Slavia nie zalkwaii
fikowała się jednak do półfinału, gdyż w po
przednim meczu zwyciężyła Austrja różnicą 3
bramek.

e

mecz
poko

'W Kalkucie
odbył się
międzypaństwowy
mecz piłki nożnej Indje — Chiny zakończony
wynikiem remisowym 2:2. Drużyna Indji urato

trójskok — Suomela 14,68 mtr. 10.000 m.. Iso
hollo i Askola po 31:12,2 sek 4100 m. — I)
aJponja 41,4 sek., mowy rekomd Japonji, 2) Fin
landja 41,9 sek.

m.

—

Tciakowski

(Sessevalle)

24,6

sek.

Trójskok — Iciakowski 12,12 m.
4X400 m. — drużyna ZS z Ostricourt 3:52,7
sek.

* о* *
W Połądze odbył się międzypaństwowy
tenisowy, w którym reprezentacja Litwy

nała

Łotwę

3:2..

leri 3:54,2
*

*

*

szy:h

dzieł

współczesnej

muzyki

polskiej,

balet

Szymanowskiego „Harnasie*, Osnuty na moty
wach góralskich, ulwór ten opiewa dzieje i ży
cie zbójników tatrzańskich, Prapremjera „Har
nasi' odbyła się w Pradze, następnie dzieło to
wykonane było w Paryżu, gdzie prasa j publicz
ność paryska przywitały dzieło to z najwyższym
entuzjazmem i uznaniem.
W najbliższym czasie balet Szymanowskiego

wystawiony

będzie w Hamburgu

i Berlinie

Ww

Polsce nadawano go. kilkakrotnie z Filharmonji
Warszawskiej przez radjo, jednakże w całkowi
tem, pełnem wykonaniu usłyszą radjosłuchacze

17

dnia

wawelskiego

dziedzińca

z

„Harnasie*

lipca o godz. 19.00 — po raz pierwszy, co bę
miezwykłem
dzie dla audytorjum
radjowego
przeżyciem muzycznem. Utwór ten wykona er
kiestra symfoniczna Polskiego Radja w składzie,
powiększonym do 85 osólh pod dyr. Grzegorza
wyso

inne

również

zostaqą

odęgrane

bę

tego samego

ramach

W

dzie Maurycy. Janowski.
koncertu

Solistą

krakowskie:

chóry

oraz

Fitelberga,

ce wartościowe utwory polskich kompozytorów;
Kondrackiego
Karłowicza „Odwieczne pieśmi*,
„Mowskie

Noskowskiego

i

górska"

„Symfomja

;

Oko“.

Koncert z Wawelu transmitują rówmież roz
głośnie zagraniczne; Austrja bierze część drugą
komceriu, t. ). balet Szymanowskiego „Harna
sie“,
:
!
KWIN1TET

FORTEPIANOWY
ŽELENSKIEGO
W RADJO.
Wybitny polski kompozytor Władysław Że
leński był twórcą nietylko oper i pieśni, . lecz
również muzyki kameralnej. Kwimtet fowtepiano
wy c-moll op. 61 tego znakomitego i bardzo
zasłużonego dla polskiej muzyki kompozytora
— usłyszą radjosłuchacze w czwartek, dn. 16
lipca o godz. 21.30 w wykonaniu krakowskiego
zespołu:

Eibenschiitza,

A.

Petersa,

F.

Macalika

i E. Pelersowej.
HISZPANSKA PIESN LUDOWA
W
RADJOWEJ AUDYCJI ZE LWOWA.
W czwaniek 16 lipca o godz. 20.00 transmitu
ją wszystkie rozgłośnie polskie ze Lwowa in
teresujący wieczór hiszpańskiej pieśni ludowej.
P. Teledan wylkona przy akompanjamencie gi
tary hiszpańskiej pieśni z najrozmaitszych oko
lic Hiszpanji. Teksty ich i muzykę opracował
Wiktor Fischer. |
Ž

sek.

Dysk

—

KPW. OGNISKO
ŁOMŻY.

JADĄ

Taskinen

—

45,17

mtr,

DG

Piłkarze Ogniska KPW, wybierają się do
Łomży na dwa mecze tawarzyskie, Mecze mają
się

odbyć

w

sobotę

i niedzielę.

Ognisko w sobotę ma walczyć z piłkarzami
Legjonu, a w niedzielę z reprezentacją Łomży.
!

SKŁAD

OLIMPIJSKIEGO

-

OBOZU

BOKSERSKIEGO.

Po ostatnich eliminacjach bokserskich na. o
bozie olimpijskim w Warszawie zmniejszyła się
liczba uczestników obozu.
INa obozie pozostają nadal. Rotholc, Sobkowiak,

Szortek,

Polus,

lewski, Szymura,
Ponadto
dzą:

SIÓDMY

Pisarski,

Piłat.

parring

partnerzy

jako

Doroba,

Kajnar,

Węgrowski,

Kowalski

ETAP

—

Chmie

|
docho

j Jańczak.

TOUR

DE

FRANCE.

Siódmy etap Tour de France
Grenoble. Zwyciężył Middelkamp

prowadził do
w 8 godzin

32 min. 2 sek. przed Archamkaud.

W drugim dniu lekkoatletycznych mistrzostw
Anglji padły następujące wyniki:
Oszczep — Maltti Jaervinen wskutek zramio
nej nogi uzyskał tylko 67,6 mtr. i zajął drugie
miejsce za Niklkanenem — 69,22 mtr
110 m. płotki — Sjoestedt 15,4 sek. 100 m.—
Virtanen 11 sek, tyczka — Reinikka 390 ctm.,
400 m. — Strandvall 49,4 sek. 1500 m. — Tei

200

Drugi wielki koncert radjowy transmitowa
ny na wszystkie rozgłośnie polskie z dziedzińca
wawelskiego
przyniesie jedno z najwspanial-

PIŁKARZE

o wyniku nieraz decyduje szczęście, ale w da
nym wypadku obok szczęścia decydować będzie
i

RADJOWY . KONCERT
Z WAWELU
„HARNASIE — Karola Szymanowskiego,

|

SPORTOWY

KURIER

poi

skich wyrobów fajansowych.
Powodem
tego
jest wzrastająca niechęć do japońskich wyrobów
ze względu na notowane wypadki niesolidności
eksporterów japońskich.
Pozatem
odgrywają
tutaj rolę również pewne momenty psychologicz
ne, towar bowiem japoński posiada markę taniej tandety, co powoduje nieżyczliwe nastawienie się odbiorców kanadyjskich do artyku
łów, znakowanych jako: wyrób japoński.
‚ › — WYDAWNICTWO
KUPIEGTWA
POLSKIEGO W. ST. ZJEDN. W wyniku obrad kupców- polskich w Cleveland, rozpoczęto wyda
wać miesięcznik „Przewodnik kupiecki*, który
jest oficjalnym organem
Krajowej Federacji
Zrzeszeń Kupieckich w Ameryce.
— SYTUACJA ZBIORÓW W PÓŁNOCNEJ
AMERYCE. W opinji City londyńskiej kwestją

dniu

Na ten raz mieszkańcy

Jesteśmy

— KRUPP W RUMUNJI? W kołach przemysłowych Rumunji obiegają pogłoski, iż niemiecka firma Kruppa prowadzi rokowania w
sprawie zbudowania w Rumunji fabryki broni.
Rokowania w tej sprawie mają być daleko po:

chiopcy,

z Sosnowca.

w

wyprawę

nowali amatorów zimnego mleka i gdy tylko
zauważyli janaków, kierujących się do kryniey,

wymaga

innych środków walki z kryzysem, niż te, któ
re zastosowano np. w Anglji. Ilość bezrobotnych w Nieniezech nie da się prawdopodobnie
zmniejszyć poniżej półtora miljona w szybszem
tempie, gdyż zagadnienie to — zdaniem mówcy
—łączy się z problemem granic Rzeszy. Niemcy
żądają kolonij, gdyż wyrzeczenie się ich byłoby
samobójstwem. Połowiczne rozwiązanie tej spra
wy nie zadowoli Niemców.

dokonana

to mleke,

Na początku

— „ZAGADNIENIE BEZROBOCIA W NIEM
CZECH A. ZAGADNIENIE GRANIG*. Minister

pochodzący

zwłok,

i Herjana.

zł.

jar-

lat 28,

smakowało

miedzianej o 0,7 milj. zł, barwników syntetycz
nych i produktów pośrednich,
służących do
ich wyrobu, o 0,5 milj. zł, wełny owczej cze
sanej o 0,4 milj. zł., kauczuku surowego, myodrabiarek do metali wszelkich, maszyn formierskich dla odlewni o 0.4 milj. zł., samochodów o 0,4 milj. zł.
— DOROCZNY
JARMARK
ŚW. ANNYr —
W Tarnopolu odbędzie się w dniach od 29 lipca
do 12 sierpnia doroczny jarmark św. Anny, zna
ny z wielowiekowej tradycji. Na terenie jarmar
ku uruchomiona będzie giełda zbożowa. Dla

czoną

mn może nie tyle pociągało mleko, ile sama
awanturnieza wycieczka, że w pątek 10 lipca
zorganizował noeną wyprawę po mleko, składającą się z czterech junaków, a w tej liczbie

0,7 milj. zł., tłuszczów i olejów roślinnych
zwierzęcych
o 0,7 milj. zł, miedzi, blachy

tego o

rela-

Z epowliadań kolegów zamordowanego —
junaków O. D. R., pracujących na terenie gminy Szarkowskiej, sprawa przedstawia się tak:
Niektórzy junacy dowiedzieli się, że mieszkańcy w nocy przechowują mleko w krynicy. na
brzegu Dzisienki. Komuś z junaków fak za-

bydła rogatego o 0,4 milj. zł. szynek, polędwie
gwieprzowych w opakowaniu hermetycznem о
0,4

wstrząsającą

wykazała, że Herjan został uduszony, a następnie wrzucony do rzeki. Podejrzenie o popełnienie zbrodni padło na mieszkańców wsi
Marki: braci Filipa i Józefa Buracinych i ich
szwagra Szymona Timofiejewa, którzy zostali
zatrzymani.

i

nego o 0,7 milj. zł, skór surowych o 0,7 milj.
zł., pszenicy o 0,6 milj. zł, pokładów kolejowych, śliprów o 0,6 milj. zł, mąki żytniej o
0,5
zł.,

Józefa,

Sekcja

pyłu cynkowego a 0,5 milj. zł.
Zmniejszył się wywóz następujących artykułów: jęczmienia o 1,6 milj. zł, kłód, dłużyc o
1,4 milj. zł, węgla o 1,0 milj. zł, grochu o
0,9 milj. zł., nasion,
o 0,7 milj. zł., mięsa

poniższą

W sobotę 11 lipea r. b. ksiądz prawosławny,
który przyjechał w odwiedziny do swego ojca,
zamieszkałego we wsi Marki (gm. szarkowskiej,
pow. Dzsina), jeżdżąc łódką po rzece Dzisience
natknął się na topielca. Był to junak z ochot.
niczej drużyny robotniczej — Herjan Serwacy,

W. porównaniu do maja b. r. zmniejszył się
„wywóz o 14.818 tys. zł., przywóz zmniejszył się
o 19.171 tys. zł,
a
Zwiększył się wywóz następujących artykułów:

cić do domu i w tym celu zwolnił się z obozu,
lecz na kilka dni przed tragicznem zajściem
znowu zaciągnął się do pracy w obozie. Cieszył się dobrą opinją. Na tę, tragicznie zakoń-

Od jednego z naszych czytelników w
Szarkowszczyźnie, pow. dziśnieńskiego, o-

wartości

Wiadomości radjowe
„DRUGI

— PONAD 8 MILJONÓW ŻŹŁ. NADWYŻKI
WYWOZU NAD PRZYWOZEM W CZERWCU
R. B. Bilans handlu zagranicznego Polski we
dług tymczasowych obliczeń Głównego Urzędu
Statystycznego zamknięty został saldem dodatniem w wysokości 8 miljonów 399 tys. zł. Przywóz wyniósł w czerwcu 210.610 tonn towarów,
wartości 61.957 tys. zł, wywieziono natomiast
tonn

1936 roku.

Za dzbanek mleka...

kronika

gospodarcza

850.065

z dnia 16 lipca

W klasyfikacji ogólnej prowadzi wciąż Ar
chambaud 48:23:22 sek. 2) Maes 48:27:44, 3) Cle
mens 48:28:44,
"as

0 wejście

do Ligi

|

W nadchodzącą niedzielę rozpoczną się roz
grywki pilkarskie o wejście do Ligi Państwo
wej. Rozgrywki odbywać się będą w 4-ech gru
pach,

a

mianowicie:

'W grupie 1-ej: Skoda (Warszawa), Brygada
(Częstochowa), Umja (Lublin) i ŁTSG
(Łódź).
W grupie tej odbył się już jeden mecz, w któ
rym Skoda zremisowała z LTSG. 1:1.

W drugiej grupie grać będą: HCP. (Poznań),
Gryf (Toruń)

oraz mistrz Śląska:

'W grupie trzeciej Pogoń (Stryj), RKS.
duki), Polonia (Przemyśl) ; Cracovia.
Wreszcie

grupie

w

Śmigły

grupie

(Wilno)

4-ej:

w

i mistrz

(Haj

pierwszej

okręgu

pod

biało-

stockiego
(Wammja
z Grajewa, lub WKS,
z
Grodna), w drugiej podgrupie — WKS, (Rów
ne) i Kotwica (Pińsk).
tygodnie
Terminarz spotkań na najbliższe
przestawia się następująco;
19 lipca: Brygada — ŁTSG, Unja — Skoda,

Gryf — mistrz Śląska,
nia,

mistrz Białegostoku

WKS.

RKS,
—

(Hajduki)
Śmigły,

Polo
—

(Równe),

2

26 lipca: Skoda — Brygada, LTSG
Pogoń — RKS. (Hajduki), Polonia —

Śmigły

—

Kotwica

—

mistrz

Białegostoku.

— Unija,
Cracovia,

zRORZER”

z dnia

16 lipea

1936 roku.

KURJER SPÓŁDZIELCZY
Pod

redakcją

Edwarda

Kozakiewicza
Udział spółdzielczości w życiu gospo-

„Stowarzyszenie spółdzielcze jest swego rodzaju budowlą, w której udziały,
interesy i potrzeby członków tak 3 z sobą splatają, jak krokwie, belki, deski
i gonty”.
WA
NT: WOJCIECHOWSKI.

„ani

darczem Polski w kilku cyfrach
Spółdzielnie Związkowe w Polsce zrzeszały
r. 1933 2.629 tys. członków, co wraz z rodzi

w

nami,

licząc

po

4 osoby

nad 10,5 moljonów
spółdzielnie
Udział

P:zepiękna
+ mskiego

wiaja

„szklanych

domów*

się

drogowskazem

dia

stala

Żewielu

Polaków. Dążeniem ich jest zapewnić dach nad
głową wszystkich obywateli, dać im higjenicz

ue

i wygodne

mieszkania.

<reśliła sobie Warszawka
dmiowa.

Jest

ona

Taki

cel m.

in

za

Spółdzielnia Mieszka

największą

w

.Polsce

spółdziel

«ią mieszkaniową, budującą jedynie małe mie
szkania, przeznaczone dla
rodzin
pracowni«czych i organizującą całe swe życie wewnętrz
ne w myśl potrzeb ludzi pracy.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
liczy ponad -1600-członików, -rekrutująeych się spo.
śród robotników i pracowników umysłowych, o
raz z pośród imstytucyj robotniczych.
W S. (M. ogółem posiada 1217 mieszkań, 107
mieszczonyca w 15 budynkach w osiedłu na Żo
siborzu w Warszawie. Zgodnie ze swym charak
teremm m trosce o zaspokojenie potrzeb . miesz
wamiowych szerokich warstw pracowniczych, bu
„duje W. S$. M. mieszkania małe i najmniejsze
ze zdecydowaną przewagą tych ostatnich. Pro
-centowa ilość mieszkań według wielkości jest
następująca:

Jedno — półtora

— dwuizbowych

74/

;

dwu i pół— trzyizbowych — 22 */,
trzy i pół do cztero i półizbowych — 4*/e.
W ścisłej współpracy z W. S. M. pozostaje

«cały szereg instytucyj społecznych. Najciekaw
-szem jest Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
Lokatorów W. 5 M. pod nazwą „SZKLANE DO
"MY". Stowarzyszenie „Szklane domy roztacza
opiekę

nad

"udziela
wadzi

im

członkami,

pożyczek

bardzo

-ceniową,

potrzebującymi

i zapomóg,

ożywioną

organiztrjąc

pomocy,

a ponadto

pro

działałność

samokształ

systematyczne

kursy, od-

<czyty, koncerty i t. p. Bibljoteka stowarzyszemia, oraz czytelnia zaopatrzona w dzienniki i
<czasopisma, stanowią w pracy oświatowej bar
«dzo pożyteczne narzędzia pomocnicze. Własne
zespoły

muzyczne,

pracują

<niem mieszkańców, szereg
wój życia. towarzyskiego.

Żoliborski

oddział

nad

klubów

umuzykalnie-

dba

o

roz

Robotniczego Towarzyst-

"wa Przyjaciół Dzieci prowadzi koedukacyjną 7“mio oddziałową szkołę powszechną z zastosowa
niem zasad nowoczesnej pedagogji społecznej.
Prócz szkoły prowadzone jest przedszkole dla
«dzieci do łat 6, oraz świetlica, umożliwiająca
<łzieciom do lat 14 zajęcia i rozrywki po godzi

"nach szkolnych pod kieruńkiem fachowego. per
«somehi nauczycielskiego. O zdrowie i; higjenę
«dzieci dbają specjalne poradnie: lekarska i psy
<hologiczna.
Wychowaniem fizycznem starszej młodzieży
3 dorosłych mieszkańców Osiedla W. S. M. zaj

"muje

się Roboiniczy

Klulx

Sportowy

„Mary-

mont", będący organizacją samodzielną.
Osobny dział pracy zorganizowany na zasa-dach spółdzielczych, reprezentuje
spółdzielnia
spożywców „Gospoda Spółdzielcza” — prowadzą
«ca w osiedlu W. S. M 4 sklepy spożywcze, jat
*kę mięsną składmicę opałową oraz jadłodajnię.
Poza powyższemi organizacjami działają je
szcze: Koło Czynnych Kooperatystek, prowadzą
«ce spółdzielczą pralnię mechan'czną tudzież zaj
mujące sią propagandą spółdziełczości
wśród

%obiet orzz TUB.,
Żeromskiego.

„Kino

Żoliborz"

i Teatr im:

Temu

również

ceołwi,

jako

też

zazmajo-

«nieniu ogółu członków z bujnem życiem społecz
nem, liczącogo przeszło 4000 osób Osiedla W. 5.
M. służy miesięcznik „Życie W. S. M.“.

Widzimy, że życie Ośrodka Żoliborskiego
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest
zorganizowane na zasadach społecznych współsłziałanta i pomocy wzajemnej świata praey.
Osiągnięcie tych rezultatów zawdzięcza War
szawska, Spółdziełnia Mieszkaniowa w najwięk
sz%j mierze przyjętym zasadom spółdzielczym,
a mianowicie: nie ograniczaniu ilości członków,

użytkowaniu, a nie władaniu mieszkaniem.
Żaden z członków W. S. M. nie jest właści
cielem. swego mieszkania, ale tylko użytkowni-

Šiom

użytkowania.

szych
zgóry

i współwiaściciełem <ałości

majątku.

Ża

i

W

tych

droższych

dążyli

i dążą

spółdziemiach,

mieszkaniach,
do

o

więk-

członkowie

zlikwidowania

spółdziel

„i, po_spłaceniu pożyczek w Banku Gospodarst.
wa Krajowego przez podział na niczależne mieszkania.
Tego nie można zrobić w tych spółdzielniach
które posiadają dom blokowy z cemtnainem o
grzewaniem i inmemi wspėlnemi urządzeniami,
które zmuszają do wspólnej gospodarki
Przykładem takiej
spółdzieln” jest „Dom Spółdziel
czy” w -Wiłnie, przy ulicy Mostowej.
Natomiast spółdzielcza kolonja mieszkagio-

-. wa — składająca
się z domów szeregowych, ja
ką memy w Wiłnie przy ul. Tadeusza Kościusz
ki, posiada mieszkania niezależne jedno od dru
gicgo
Tam może w przyszłości nastąpić Te 5wiązanie

spółdzielmi.

W Wilnie wszystkie istniejące cztery spółdzielnic przy ul. Tad
Kościuszki,
Mostowej,
Wiwnulskiego i Wróbla są kudowłano mieszkaDiowo-wlašnošciowe,
natomiast
prawdziwych
spółdzielni
nie mamy.

mieszkaniowych,

ezyli

łokatorskich

Jeżeli się zastanowimy nad kwestją budowni
ctwa spółdzielczo-mieszkaniowego, to musimy
przyjść do wniosku, że jedymie spółdzielnie lo
katorskie, jaką np. jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, stwarzają możłiwość ciągłej
rozbudowy.
:
Idcał „Szklanych Фотбм“ Żeremskiego naj
lepiej się realizuje w spółdzielniach mieszkaniowych lokatorskich, zapewniających dach nad
głową

dła

najszerszych

warstw.

ED.

Jakkolwiek paradoksalnem może się to wydawać, kryzys Światowy, który doprowadził do
bankruciwa tyle przedsiębiorstw kapitalistycznych, rozwoju ruchu spółdzielczego nie powstrzymał, Pomimo ogromnego zubożenia szerokich mas, tych właśnie, które
stanowią
gros
członków spółdzielni, obroty organizacyj spół
dzielczych utrzymały się, a w wielu wypakach
wzrosły. Wszędzie natomiast zaznaczył się pęd
do zakładania nowych
spółdzielni i przypływ
członków w
spółdzielniach
już
istniejących.
Spółdzielczość w czasie kryzysu, to jak okręt
ratunkowy w czasie burzy.
W WIELKIEJ
BRYTANII, ojczyźnie spółdzielczości spożywców liczba członków spółdziel
ni przekroczyła. 7 miłjonów, a łącznie z rodzina
mi objęła pnzeszło połowę ludności tego kraju.
W. ciągu ostatnich 5 lat spółdzielnie powiększyły iiczbę swych członków prawie o 1 miljon

WE FRANCJI obliczono, iż w okresie trzech

lat kryzysowych (1931—33) spółdzielniom spoży,
wców przybyło 219.198 członków,
73.066 członków na rok.

to znaczy

po

w ciągu 6 lat

—0d

1929 do 1935 powiększyły

liczbę swych członków o 164.000.
Duże postępy
poczyniła
spółdzielczość W
KRAJACH SKANDYNAWSKICH, jak
Szwecja,
Norwegja, Fimiandja, przyczem dotyczy to wszy
stkich rodzajów spółdzielni Szwecja, która mo
gła poszczycić się doniedawna tylko silną orga
nizacją spółdziełczą spożywców, w okresie kry
zysu powołała do życia równoległe zrzeszenia
wytwóreów rolnych.

W

NIEMCZECH

nasląpiło cofnięcie się ru-

chu spółdzielczego w ośrodkach przemysłowych
i miejskich, natomiast stałe czyni postępy spół
dzielczość rolnicza, zwłaszcza organizacje kre
cieszące

się poparciem

czynników

państ

wowych.
›
Kryzys przyczynił się do rozwoju ruchu spół
dzielczego w krajach, które do tej pory były
mim objęte słabo, jak KRAJE BAŁKAŃSKIE lub
"HISZPANJA. W Bułgarji w końcu 1930 r. łiczono 4.888 organizacyj spółdzielczych różnego rodzaju, zrzeszających przeszło 800 tysięcy człon

zainteresowanie

Japonja

i

Indje

propagandą
kich liczba
jących

objęte

są

miejskie

głównie

Udział

Międzynarodowe
ło obliczenia,

Biuro

z których

Pracy

się

Brytyjs
obejmu

iż ogólna

licz

ba spółdzielni wszelkiego rodzaju na całym świe
cie

wyswosi

731.000

165 miljonów

i,

że zrzeszają

one

około

członków.

Wspanialy i powszechny rozwój organizacyj
spółdzielczych we wszystkich krajach najlepiej
świadczy o wartości systemu spółdzielczego, do
wodząc „iż jest to system gospodarczy bardziej
aspiracjom

odpowiadający
wych.
POLSCE,

według

ostatnich

ludo

mas

Sępokteh

obliczeń

licz

ba spółdzielni, zrzeszonych w związkach w Pol
sce wynosiłą na 1 stycznia: 1936: r. — 11.475
"Liczba ta, w porównaniu z wynikami spisu na
1 stycznia 1934 r. wykazuje zmniejszenie się sta
nu

spółdzielni

o 287.

Zmniejszenie

się

to

nie

do

tyczy jednak bynajmniej wszystkich rodzajów
spółdzielni. Tak np. liczba spółdzielni spożywców w tym. czasie wzrosła i to dość znacznie,
bo

o

141

osiągając

w

początku

roku

bieżącego

1.839. Wzrosła również o 59, osiągając cyfrę 119
liczba spółdzielni wspólnego zaspakajania potrzeb,

spółdzielni

mieszkaniowych

i

handlu

budowla-

mych o 12 do 211, pracowniczych spółdzielni o
szczędnościowo-pożyczkowych,
spółdziełni rze
mieślniczych i spółdzielni pracy.
Najliczniejszą grupę stanowią rolnicze spółdzielnie kredytorwe, których było na początku
roku bieżącego 3.505, następnie rolnicze spółdzielmie zbytu i zakupu ogólne — 2.988, powsze
chme spółdzielnie kredytowe — 1.554, spółdziel
nie spożywców — 1.399, spółdzielnie mleczars
kie — 1.218. Zwraca uwagę fakt wysunięcia się
na 4 miejsce spółdzielni spożywców, które prze
żywają okres szybkiego roawoju organizacyjne
go na wsi.

Z dziejów pewnej spółdzielni

do

92

Duży

jest

proc.

ogólnego

również

Polski
bamki
oraz oddziały

pro

wynosi

prze

wywozu:

udział

spółdzielczości

w

państwowe, komunalne i akcyjne
zagranicznych banków akcyjmych,

wyniósł 1840 milj. zł, stan pożyczek wdziełonych przez związkowe spółdzielnie kredytowe
osiągnął sumę 501,1 milj. zł.
Imponujący jest udział spółdzielczości kre
dytowej w przeprowadzeniu konwersji długów
drobnych rolników: stan zatwierdzonych układów na z. 25 marca 1936 r. wyniósł 348.188 u
kładów
na sumę 346,2 miłj. zł. W sumie
tej
spółdzielnie kredytowe wraz ze swą Centralną

Kasą

Spółek
na

Rolmiczych

sumę

123,8

zawarły

milj.

zł.

210.425

Tym

więc

ukła
sposo-

czego zbytu inwentarza żyweco
Na

dzień

20 czerwca

dla rzemieślników i rolników zamieszkałych na
terenie księstwa. Po upadku powstania w rokm
1830 fundusz kasy zapomogowej zagrabili za
borcy. Odebranie zapisu było owocem niestru
dzonych wysiłków aptekarza łowickiego ś. p.
Eugemjusza Zaleskiege. Rząd zwrócił pieniądze
i rozdzielił je między 3 części byłego księstwa
Łowickiego. Jedna z tych części stała się zacząt
kiem obecnej kasy spółdzielczej w Sochaczewie.

i 1 lipca

Izb

: Organizacyj

Rołniczych

cję

przedstawicieli

Izb,

r. b.

zwołał

Związku

Związek

konferem

Spółdz.

Rołn.

i

Zar.-Gosp. oraz
przedstawicieli
tych
miejscowych spółdzielni, które prowadzą akcję zby
tu inwentarza rzeźnego i trzody chlewnej. Te
matem obrad był program roztadowy spółdzieł
czego zbytu inwentarza rzeźnego i tnzody chlew
nej, opracowamy przez Związek Izb i Organė
zacyj Rolniezych.

Przygotowania do Wystawy Pracy
i Kultury Wsi w Liskowie
Dnia 21 czerwca r. b. odbyło się w Liskowie
pod przewodnictwem słarosty kaliskiego, p. Ostaszewskiego, zebramie Komitetu Wykonawcze
go, mającej się odbyć w roku przyszłym wysta
wy w Liskowie.
Ze

sprawozdań

gólnych
się

sekcyj

nader

przewodniczących

wynika,

ciekawie.

że

wystawa

Szczególnie

poszcze-

zapowiada

interesującyn:

będzie „dział spółdzielczości rolniczej, urządze
nej na tle działalności: pierwszej polskiej wież
skiej spółdzielni rołniczo - handlowej w Lisko
wie, która obchodzić będzie 35-letni jubileusz.

Nowe wydawnictwa „Spolem“
W

związku

z

25-leciem

Związku

„Społem*,

ukazał się nakładem tegoż związku szereg wyda
wnictw, wśród których na pierwszem miejscu
wymienič należy pisma R. Mielczarskiego w ©»
racowaniu prof K. Krzeczkowsikiego (str. LIł
274). Spółdzielcza bibljoteczka dla dzieci wzbe
gaciia sie o nowe trzy książki: E. Szymańskiego

ABC., W.
I

Kiślańskiej —

Nicholson

—

Promień

Za jednego gromada i
słońca.

Na Fandasz Czynu Spółdzielczego
Podobnie jak na Zjeźdzje Okręgowego Zw*ę
zku Spółdz. Roln. i Zar.-Gosp. w Warszawie *
Wilnie, Walne Zgromadzenie Okręgowego Zwią
zku we Lwowie uchwaliło w dniu 20 czerwca
m. b. wezwać spółdzielnie do przeznaczenia i
wpłacenia na Fundusz Czynu Spółdzielczega.
związanego

z obroną

Państwa,

2 procent

zysku

spółdzielni, osiągniętego w r. b.
——-000——

KALENDARZYK
dla

władz

CZYNNOŠCI

spółdzielni
połowę

na Il-gą

linca

Asortyment towarów. Ułożyć i wysłać zamówienie na materjały opałowe, jak drzewo ż wę-

giel.
Zwrócić pozostałe
sprzedaży komisowej.
Sprawdzić,

Wydawnictwo pamiątkowe, poświęcone kasie
spółdzielczej w Sochaczewie z racji jej trzydzie
stopięcioletnięgo jubileuszu,
przynosi
ciekawe
wiadomości o historji powstania tej wzorowej
placówki spółdzielczej.
W wieku XVII jeden z arcybiskupów gnie
źmieńskich, do których należało księstwo łowi
ckie, uczynił zapis na
mbworzenie
instytucji
„Mons Pietatis". Miała to być kasa zapomogowa

wewnętrznym

się

a w

kredycie: podczas gdy stan kredytów krótkoter
minowyci w Polsce, udzielonych przez Bank

przeprowadzi-

wynika,

określa

Zorganizowane w związkach spółdzielnie mle
czarskie, stanowiące 35 proc. ogółu istniejących
mleczarń, przerabiają 66 nroc.
ogólmej ' ilości
mleka, przetwarzanego w mileczarniach, a 8,6
proc. ogólnej ilości wyprodukowanego mleka.

kredytowe,

spółdzielnie

w

ła nawet

100 000,

przekroczyła

produkcji

Konfe” oncja W sprawie spółdniel-.

obecnie intensywną

spółdzielczą., W Indjach
organizacyj spółdzielczych,

w

"ABECZY

spółdzielczością zaznaczyło się w Stanach Zje
dnoczonych A. P. Kraje azjatyckie, jak Chiny,

W.

(MW CZECHOSŁOWACJI: statystyka, odnoszą
ca się do 87 dużych spółdzielni spożywców, liczą
cych ponad 1000 członków każda, wykazuje iż

Duże

spółdzielni

po

przez

bem spółdzielczość kredytowa
zawarła 60,49/e
liczby zawartych wkładów i 35,6% sumy ukła
gdy.
ее

zorganizowany został Zwiąi Hurtownia
w Madrycie.
spółdzielczy obejmuje również i kraje

: POZAEUROPEJSKIE.

stanowi

szło 500 milj. zł, a w eksporcie w niektórych
dziułach dochodzi do 50 proc, w eksporcie mas

ków. W Hiszpanji
zek cgólnokrajowy
Ruch

rodzinę

sumą przeszło 100 miljonów złotych,
duikcji rolnej cyfrą 80 milj. zł.

dów

KOZAKIEWICZ.

Spółdzielczość : zwyciężająca

dytowe,

Wszystkie te instytucje zrzeszone są w Mię
qdzystowarzyszeniowej Komisji Porozumiewaw<czej, celem uzgadniania
"ysiłków onganizacyjmych.

- den.-czionek _niema-.prawa-spekulować
mieszka
niem ,t. j. odstępować lub przyjmować subloka
tora. Za mieszkanie każdy członek płaci sta
le komorne, które daje możność gromadzenia
"funduszu na dalszą budowę uowych domów.
Tego niema w spółdzielniach tak zwanych
budowiano-mieszkaniowych,
t. j.
własnościowyci, które były tworzone przez zamożniejsze
warstwy. tylko w celu wspólnej budowy a nie

na

ludności obsługiwanej

ne,

pozostałe

czy
do

nasiona,

towary

które

spożywcze

przechowania,

nie

były

w

i bławafulegają

ze-

psuciu.
Remont i odświeżanie lokali przeprowadz:ć,
eweniualnie rozpocząć w drugiej połowie mie
siąca.

Do 31 lipca wpłacić I ratę podatku od nieruchomości, lokali : placów budowlanych.

a

_„KURJER* z dnia-16

lipea 1936 roku.
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Kra

Święciany

Žniwa rozpoczete!

Postawy

j

-——KONFERENCJA Z P. KURATOREM O.S.W.
Dnia 14 b. m. przybył do Postaw w towarzyst-

— ZGON OFIARY BÓJKI. Pobity w dnia 6
b. m. we wsi: Wołodźki Małe, gm. hodueiskiej
Piotr Jansz, przebywający w szpitału w Świę-

wie

Okręgu

€ianach,

Szkolnego Wileńskiego Szelągowski. Po przyby
siu do Postaw kurator udał siś do inspektora
Szkolnego, gdzie odbył konferencję z inspekto-

iż b. m.

naczelnika

ranii

szkolnym

dowy

kurator

i samorządowym

12 szuół im. Marszałka

go. Budowa
w

bBąbińskicgo

tych

związku

sieniu

szkół

z uchwałą

100

szkół

w

«sprawie.

Rady

jak

powszechnych

na

o

,poezął

Wileńszczyź

kurs

przyjechało

przeszło

55

nau-

czycieli, przeważnie z terenu pow. postawskiego.
Dla nauczycielstwa został zorganizowany
internat w miejscowej szkole powszechnej. Jest
tam czytelnia z różnemi pismami pedagogicznemi, społecznemi, literackiemi i prasy codzien
nej ora bibljoteka beletrystyczna i pedagogiczma. Oprócz tego jest zorganizowana świetlice,
w

której

znajduje

się:

radjo,

patefon,

wieczorami zaś przy dźwiękach skrzypiec ! pia
—na zmianę patefonu i muzyki tanecznej
mina
z radja — odbywają się tańce w pięknie ude-

korowanej świetlicy.
13 lipca odwiedził kurs kurator Szelągowski
z naczelnikiem wydziału Bąbińskim i przeszło
godzinę
przysłuchiwał
się dyskusji
trwającej
w tym czasie nad wygłoszonym referatem. Potem odbył dłuższą konferencję z uczestnikami

kursu, dając wyjaśnienia i wytyczne do pracy
wychowawczej w szkole i społecznej w terenie.
Pan kurator wyraźnie podkreślił, że praca spoteczna jest tylko obowiązkiem Gbywatelskim
nauczyciela, nie jest zaś obowiązkiem służbowym, jak to niektórzy mylnie sądzą.
‚ „Wspólna fotografja zakończyła pobyt gości
z Wilna, którzy o godzinie 14 opuścili miejsce
pracy,

tętniącej

prawdziwem

zorganizowanej
programie
wycieczka

gromady

życiem,

dobrze

społecznej. W

dalszym

wa taneczna.

W. Ł.

Mołodeczno
—— MORDERSTWO.
między

gm.

godz.

24

o

kraśnieńskiej

zadanie

2-ch

ran

W

nocy na 15 b. m. po-

w

folw.

1

została
kłótych

Małe

Hranice,

zamordowana
w szyję.i

przez

głowę

Hele-

na Tariewska, lat 60. Zwłoki zabezpieczono.
— UJĘCIE ZŁODZIEJA, W dn. 11 b. m,
god.

14-ej

przez

policję

zatrzymany

na

Nawejczyk,

mi-ć m.

go, u którego

dworcu

w

Mołodecznie

kolejowym

Dołhinowa,

w czasię rewizji

o

został

mioty te skradł w czasie pobytu w obozie

pra

pow. oszmiańskiego. Złodzieja
posterunku P. P. w Dolhino{

EMIGRANCI

KAZIM ERZ LECZYCKI

:

W kilka tygodni później, pomimo te
go, że dyscyplina 'w szkółce Andzi Rozzmianom
tockiej mie uległa większym
ma lepsze, młoda nauczycielka nie mia-

ła już czasu o tem myśleć.

Cała przestrzeń, jalk okiem sięgnąć,
była tylko: jedną wielką: maszyną, sięga
jącą wgłąb ziemi i ku niebu. Olbrzymie
mależących
robotników,
windy, pełne
do 20 narodów, znikały w bezdennych
studniach, Nad złocisto-czerwonym, paź
dziernikowym winogradem wzgórz snu
ły się pająki kolejek powietrznych, za
pajęczynach.
wieszonych na stalowych
kilometry
Pajęczyny ciągnęły się całe
nad

lasami,

łąkami

Mozeli,

nad

ruinami

zamków i wieżyczkami romańskich ko”
ścioików. Jak mury zamków średniowie
cznych przykuwały do siebie mate, wil

gotme i zimne

domikį

osiedli

robotni-

czych z ogródkami i kzólikarni.
W nocy półkole wzgórz za Mozelą,
położone u stóp majwyższego wzgórza z
rminami zamku książąt d'AHegrange na

uczeń

7-ej'

lat

16,

m-c

kol

Szałkowszczyzna,

Zwłok

dotychczas

gminy

nie wydobyto.

Zabiła dziecko
W

wielu

częšciach

kraju

rozpoczęly się puž
widzimy grupę

wczesne żniwa i sianókosy.
kosiarzy przy pracy.

L
9
0)

ОНО ОИНО ИЕ Н ОЕ

Na

zdjęciu

Z państwowego

fumduszu

budowy

dniu 25 ub. m. urodziła

ТН ОТО РЕННЕа

nach,

są zł. 215.100.

Budowa

rozpoczyna

Gajdach, Jodach,

Miorach; Czurytowie

W

ostatniem

—

KOMASACJA

się

'lonją

14

dziśnieńskiego,

b.

m.

w

odbyło

skasowaniem

n aktórem

jedną

pod

czarska.
ciele

w

omawiano

tych
nazwą

W

Okręgowa

zebraniu

Wileńskiej

sprawę

wzięli

Izby

mleczarń

Spółdzielna
udział

Rolniczej,

w

Mle-

przedstawi-

Związku

Spółek

Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych, Związku Spółdzielni Mieczarskich z Wilna i O. T. O.
i K. R.
— NA F. O. N. W dniu 13 b. m. pracownicy
pocztowi z Głębokiego, Dzisny, Mikołajewa i

i

Brasław
WYSIEDLENIE.

antypaństwową.

szczycie, przedstawiał, 'widok nawskroś
famtastyczny,
Wulkany hut wynzucały
ku niebu potokj
świateł,
majrozmaitszych kolorów i gatunków. Znajomi robotnicy uczyli rozróżniać panią nauczycielkę czerwone ognie wysokich pieców,
srebrny blask płynnego żelaza, oślepiająco-białe żmije szyn, krajane przez no
że szyn, przechodzących później w czer
wien i ginących iza chwilę
w
mroku.

Różnokołorowe

światełka

sygnałów

znicza

mogił

wreszcie,

sy dróg

hen,

trochę podobny

mieznanych
wysoko

,wysadzanych

mlecznemi

go Świata, którego

egzotyczne

kula

wielką

maszymą.

Sąsiadem

Rysi był jakiś przystojny Por

tugalezylk, a gospodynią signora Aberta,
Włoszka, o której Jurek mówił, że musiałą połknąć makaron z całej Lotarym
gji. Signora Alberta zarzucała lokatorkę
gradem miezrozumiałych, rzekomo fran
cuskich słów, utrudniające jej pumktua!-

ne pełnienie obowiązków.

Do bibljotecz

ki przychodzili wszyscy, młodzi i starzy,
westfalczycy i małopołanie, weseli króle

wiacy

i flegmatyczni

ziomkowie

z Wi-

i ci, którzy

dobrowolnie

Przychodziła

było wyjątkowo pusto,
przystojny młodzieniec

musieli

młodzież,

uro”

i

zjawił się jakiś
w marynarce z

najlepszego angielskieg, materjału. Anka obserwowała go z pewnem zdziwiemiem.
nier?

od te

ziemia, podziemie

jedną

złamał

sobie-

umie:

Onegdaj

Słonim'e

10-letni

Józef

Głowacki,

zam.

przy

rodzicach w Słonimie, rwąe wiśnie z drzewa na:
ementarzu różańskim, spadł z drzewa i wsku-

tek uderzenia głową 6 nagrobek doznał pęk-nięcia czaszki, W dnia 14 b. m. chłopiec zmarł
w. szpitalu.
,

W

ezasie

wiercenia

studni

we

wsi

Drapowo,,

"gm. czemerskiej, urwal się blok wagi 30 kg.
i spadł z wysokości 4 m., uderzająe robotnika:
P. Żylicza w głowę. Stan jego jest beznadziejny.
В

nej. Przyczyną epldemji jest prawdopodobniė
brak studzien. Mieszkańcy czerpią wodę z małej rzeczki, wypływającej z jeziora Berezweez,.
które jest bardzo zanieczyszczone wskutek prze:
kwitu nadwodnych i podwodnych wodorostóv.

— Pam jest robotnikiem, zawołała z
akcentem źle udamego zdziwienia.
— Tak, chociaż mówię po inteligem-

gelję, rozrywkę i bibułkę do papierosa.
Pewnego razu, kiedy w bibljotece

i

było

i

leńszczyzny. Przychodzili nawet Ukraiń

niejedna komdemnatka ciążyła. Przycho
dzon, po gazety i książki, jak po ewan

pa

powietrze

Brasławiu

oraz inwentarz żywy i martwy. Straty wynoszą:
"zi. 17.830, Przyczyną pożaru było zaprószenie
ognia w stodole Pawła Jermołowicza.

wyjechać.

mi lamp elektrycznych. Jej najbliższe оtoczenie było niemniej

w

i

dzona w Niemczech, dezerterzy i ludzie
nad którymi, mówiąc po staropolsku,

do

białe

w

W dn. 14 b. m. 6 g. 1-ej wybuchł pożar we
wsi Pieronim, pow. słonimskiego. Ogień strawił
9 domów mieszkalnych, 11 stódół, 13 ehlewow,

chali

e-

żołnierzy...

i daleko

Hołynka

cy, Białorusimj i Żydzi,
pogodzeni
we
wspólnej tęsknocie do dalekiej, utraconej ziemi. Przychodzili ci, którzy wyje

lektrycznych,
reflektory
lokomotyw,
czynnych 24 godziny na dobę, Wieczy-

sty znicz koksowni,

urzędniczą

Pożar wsi w pow. Słonimskim

Decyzją starosty powia-

towego w Brasławiu wysiedlony zosłał z pasa
granicznego ha okres 3-letni Stefan Siedziukiewicz, zam. w Rysiewiczach, gm. jodzkiej. Siedziukiewicz karany był na 2 lata za działalność

Dubno,

We wsi Łopatowszczyzna, gm. głęboekiej,
wybuchła epidemja duru plamistego. Choroba
opanowała prawie całą wieś. Część chorych znaj
duje się w szpitalu w Głębokiem, reszta zaś
„na miejscu pod obserwacją Kolumny Epidemicz

ta nie stanowi całkowitego daru na F. O. N.,
a stanowi jedynie część zaofiarowanej kwoty

—

z pociągu

Woda z jeziora Berezwecz rozsadnikiem tyfusu

Dokszyc wpłacili jednorazowo na rachunek Fun
duszu Obrony Narodowej kwotę zł 152. Kwota

MO

gmin:

|

Smiertelne wypadki

Gudziewicze ż przydzieleniem ich do gmin sąsiednich, a to ze względu na ich deficytowość
i duże zadłużenie. Rada powiatowa zaopinjowała przychylnie wniosek wydziału. Odpowied
nie wnioski przekazane zostały urzędowi woje
wódzkiemu. Według tych wniosków gmina He
iynka ma być podzielona między gminy Wielką
Brzostowicę i Krynki, gmina Gudziewicze —
między gminą Ejsmonty, Łunnę i Wołpę oraz
gmina Dubno — między gminy Łunnę i Mosty.

skomasowania

miejscowościach

trzech

m

lewą nogę poniżej kolana. Kołkowskiego
szczono w szpitalu w Brasławiu,

— SKASOWANIE TRZECH GMIN. Wydział
Powiatowy Grodzieński
wypowiedział się za

się

zebranie Rad Nadzroczych i Spółdzielni Mleczarskich ż Dokszyc, Parafjanowa i Wincentowa,

samorządy

Grodno

MLECZARŃ.

pow.

na cmen--

W. dn. 9 b. m. o godz, 23,30 Wiktor Kołkowski, m-c Brasławia,
jadąc
pociągiem
#Dukszt do Brasławia bez biletu, w obawie przed:
wykryciem przez konduktora jazdy bez biletu,.
wyskoczył w czasie biegu pociągu przed ko-

gminne powiatu brasławskiego wybudo
„wały i oddały do użytku 12 budynków

Głębokie
Dokszycach,

Skok

N. Pohošcie,

i Malcach.

trzechleciu

płci męskiej,.

Bamobójstwo wieśniaczki

tu brasławskiego budują się nowe gma

Do kwoty tej dochodzi suma złotych
80.100 przeznaczona na ten cel przez
zainteresowane zarządy gminne i 25.000
zł. z sum wydziału powiatowego, czyli
razem koszta budowy tych szkół wynio

bras-

10 b. m. m-ka wsi Łukjanowieze, gm. miadziolskiej, pow. postawskiego Pelagja Czerniawska, lat 40, mężatka, popełniła samohójstweprzez powieszenie się
we własnej warzywni..
Przyczyną samobójstwa był rozstrój nerwowy..

chy szkolne w Brasławiu * Pasuciszkach
oraz są na wykończeniu szkoły w Peli

fa Piłsudskiego.

dziecko

które tegoż dnia udusiła i pochowała
tarzu wsi Miehasienki, gm. miorskiej.

już w roku bieżącym.
Niezależnie od tego na terenie powia

100 szkół na Wileńszczyźnie powiat bra
sławski otrzymał 110.000 zł., za które
ma stanąć 15 szkół im. Marszałka Józe

w Miorach, pow.

ławskiego ustalił, że Melanja Sciepulonkowa,.
zam. we wsi Niwki, gm. miorskiej, wdowa, w.

naszem

Budowa szkół w Brasławszczyźnie

3

znaleziono

Maciejewski,

7 b. m. posterunek

wilejskie-

pary butów wojskowych, 3 bluzy I 4 pary spodni wojskowych. Ustalono, że Nawojczyk przed

зу w Krewie,
przekazano do
wie.

wiez.

hruzdowskiej.

Aleksander

pow.

Zygmunt

pieli w jezłorze około wsi Łotwa, gm. hrunzdow
skiej, pow. postawskiego utonął Zenon Zubkie-

będących

kursu
przewidziana
jest
wspójna
nad Narocz, a na zakończenie zaba-

tonąć

W. dnia 12 b. m. o godz. 13е] w czasie ką-

pianino

oraz gry rozrywkowe. Atmosfera na kursie bar
dzo miła. Wykłady w domu sportowym zajmują
codziennie 6 godzin od godz. 6—13. Po wykładach uczestnicy kursu używają plaży i spor
tów wodnych na miejscowej przystani PKS'u,

w dn.

Utonął w jeziorze

Po skończonej konferencji kurator wyjechał
Brasławia.
— Kurs programowy
dla nanezycieli. —
Staramiem władz szkolnych zorganizowano w
Postawach kurs programowy dla nauczycieli
szkół I i II stopnia. Kurs rozpoczął się 6 lipca
i potrwa do 19 lipca. Kierownikiem kursu jest
inspektor szkolny p. W, Radyski; prelegentem
zaś p. Stelmach — podinspektor szkolny z Wilejki i p. Anańko nauczyciel seminarjum w Niedo

Na

zmarł

kl. gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie.
Topącemu pośpieszył z pomocą zam. w Postławach strzelee Stanisław Ginko i uratował go..

wznie

nie.

świeżu.

ran

11 b. m. o godz. 13 w rzece Miadziołce obok
przystani PKS w Postawach w czasie kąpieli

wiadomo,

Ministrów

odniesionych

Dzielny strzelec

bu

Józefa Piłsudskie-

pozostaje,

wskutek

praktykant-inżyjakiś
Czyżby
Jeżeli tak, to cudownie. Tęskniła

męskiego

już trochę do inteligentnego
towarzystwa.

—

Сху mam

*

panu

odesłać książki do

biura, zapytała z miewieścią przebiegło
ścią. Przystojny młodzieniec — pomy”
ślała...
Nieznajomy uśmiechnął się,
— Po książki będę przychodził sam.

pracuję mie w biurze, ale w fabryce.
— Może pan jest kolegą mego brata?

-— Koiegą mie, jestem

pana inżyniera.

|

podwładnym

cku.

A pani

zapewme trochę

inaczej

wy

obrażała sobie 'typowego robotnika?
—

Ależ mie, wcale nie.

— Jaką książkę mam panu dać, ode:

zwała się śpieszmie,
potanie.

—

Przejrzał bardzo

tyczmie

jana

ażeby ukryć
.

katałog.

Proszę

uważnie,

zakło--

pedax

o „Obraz

Dor-

Gray'a“.

Wilda,
zawołała z powtórnem:
zdziwieniem Anka.
— Nie Wilda, ale Ualda — popra-wił ją nieznajomy. 'W języku angiels-kim należy wymawiać w jak ua.

— Nie znam angielskiego — ode
zwała się czerwieniejąc — a pan?...
— Znam angielski, włoski» holender
ski, hiszpański i kMka innych, no i oczy
wiście francuski, Dowidzemia. Kiedy bi-bljoteka otwarta?
— Cadziennie od 6 do 10-ej.

—

Za kilka dni znowu wpadnę.

Te-

raz, pod kierownictwem pani, bibljote
ka jest znacznie lepsza, niż dawniej.

—

Któż to może być — myślała

intrygowama, z lekkiem biciem serca.
Czyżby tylko „amator myślenia?
(D.

c. m.).

za-

: „KURJER“

z WŁ

Czengerym)

Teatr Leimi w Ogrodzie Bernardyńskim wy
stawia jutro frapującą sztukę Ayn Rand'a p. t.

„Kto zabił?”

W związku z tem odbyliśmy
wę z Władysławem Czengerym,
sztuki.
—

„Kto

zabił?*

było

bodaj

padł

do

gustu

Pasjonowała
iac

„udział

w

różnica

grane

sądzeniu*

zdań

w

Tak.

Cały

proces

oskarżonej.

sta

rozmów. .

i proceder rozprawy

„charakterze amerykańskim.

To znaczy

o

świadko

mie będą mogli przysłuchiwać się zezmaniom
dmnych.. świadków. Nie będzie kurtyny...
— Akcja sztuki odbywa się w Ameryce?
— W Nowym Yorku. W środowisku zniljo
merów i gangsterów, gdzie o dolar tak samo
atwo, jak o kulę rewolwerową...
-— A jaka obsada ról?
— Gra cały zespół. 17. osób.
— No i przysięgi...
—

Ich

„rołe*

minimalne:

tak

„Iub

nie“,

O

«zywiście przedtem narada w pokoju niewido
gznym dła publiczności. Ale to w końcu, Przez
cały czas będą na scenie przysłuchiwać się wy

wodom

prokuratora, obrony, oskarżonej..W ro

zieniewiski.

—
ma

©О

Zielińska adwokata—Sie

wystąpi

Bi oskarżonej

Oskarżać

finale

zaś

będzie

zadecydują

„prawdziwej

Śródka...

przysięgli

1 6

„tak

jak

rozprawie?

— 124u przysięgłych, zgłoszonych z publicz.
mości przy kupnie biletu przed przedstawieniem.
— Więc każdy będzie mógł wydać wyrok
„kito zabił*?
— Ano tak..
a.

m.

Wschód

Spostrzeżenia

w Wiinie z dnia
Ciśnienie

giie Rachela Glikmanówna, lat 29
9 bm. Glikmanówna przybyła do Gródka w
"towarzystwie niejałkiego M Cukiermana, swego
przyjaciela, z którym zamieszkała. Dnia następ
mego do tegoż Gródka przybył były narzeczony
*Glikmanówny Hirsz Berkowicz, tapicer z Wodożyna. Tegoż dnia spotkał ją w mieszkaniu
swego znajomego Perewozkina, gdzie zażądał
wyjaśnień. Posłyszawszy, jaki stosunek łączy
ją z Cukiermanem, Berkowicz wydobył nóż i
zadał nim swej byłej narzeczonej 16 głębokich
ran, poczem zbiegł.
Glikmanównę

przewieziono

w

stanie

758

Msteorologii

średnia

Temperatura
Temperatura

najwyższa - 24
najniższa + 14

—

:

Wiatr poludniowy
Tendencja: lekki wzros:
Uwagi: dość nogodnie

о ае
в

7

APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki:
1) Rostkewskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wysocįkiego (Wielka 3); 3) Frumkinów
(Niemiecka
23); 4) Augustowskiego (Kijowska 2).
RUCH

POPULACYJNY:

— ZAREJESTROWANE URODZINY: 1) Giu
najtis Edwand, 2) Sosnowska Krystyna, 3) Okry
szko Anna — Jadwiga, 4) Mogilewski Joll.

—

ZAŚLUBINY:

ro Facinja; 2)
Janina
f
— ZGONY:

1) Kunicki Antoni —

Kazu

Biłowt Stamisław — Jankowska
:
1) Chaskin Lejba, szewc, lat 64.

KOMFORTOWO

łazienki,

Ceny

bardzo

PRZYBYLI

(e)

Podziękowanie _
"Kurs przeszkolenia położnych wyraża tą dro
gą szczere podziękowanie p. dyrektorowi Szko
ły W. Karmickiemu oraz wszystkim lekarzom
— wykładowcom za oddaną j skuteczną pracę

RÓG

KAMIENICY

ZNIESIONY.

Wobec

SZTRA-

rozpoczęcia

cy wyznaczona została konferencja, która ma
na celu opracowanie warunków
nowej umowy
zbiorowej.

Nawiasem należy zaznaczyć, že Wilno
da okoła 250 robotników tartacznych.

telefony w pokojach
przystępne.

Re

— Do Hotelu St. Georges: Werner: Władysław z Warszawy; Czapla Jerzy z Warszawy;
Zarański Stanisław z Warszawy;
Krabiczka
Franciszek z Czechosłowacji; Kowalewski Cypr
jan, kupiec z Dubna; Kac Hersz z Lidy; Stu
dziński Zbigniew, urz. pryw.
z
Warszawy;
Precel Władysław; pos. hr. Hutten-Czapski E
meryk z Warszawy; Malska Wiktorja z War
szawy; dr. Kosiński Andrzej ze Stanisławowa;
Faecherowa Janina z Krakowa.

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

MIEJSKA.
— LUSTRACJA SKLEPÓW OWOCOWYCH I
SODOWIARŃ.
Władze sanitarne przeprowadza
ją obecnie kontrolę sodowiarń.i sklepów owo
cowych i z napojami chłodzącemi.
tarny stan sporządzono już kilka

Za antysani
protokułów.

— CHOROBY ZAKAŹNE, W ciasu ub. tygod
nia zanotowano na terenie Wilna 29 wypadków
zasłabnięć na choroby zakaźne. Na ospę wietrz
ną — 1; grypę — 2; odrę — 4; płonicę — 11;
błonicę — 3; tyfus brzuszny — 1; gruźlice—7.— 18 RODZIN POGORZELCÓW CZEKA NA
POMOC
Jak się dowiadujemy, ławnik Segal in
terwenjował u prezydenta miasta dr. Maleszew
skiego w sprawie przyjścia przez samorząd wi
leński z pomocą 18 rodzinom, pogorzelcom z
ul. Kijowiskiej. Większość pogorzelców rekrutu
je się spośród biedoty żydowskiej i znajduje
się w skrajnej nędzy.

д

i

> Aby -umožliwič nowowstępującym maturzystom gruntowne przygotowanie się do kon
kursowych egzaminów (Politechnika, Akademja
Stomatologiczna, Wydziały Lekarski,
Farmaceutyczny, Humanistyczny i in.), zostały zorga
nizowane wzorem lat ubiegłych Kursy Przygo
towawcze, program których obejmuje całkowi
ty zakres wymagań stawianych pnzy egzami„ach

konkursowych.

Początek wykładów dla csób mniej zaawan
sowanych 15 lipca, dla osób zaś bardziej za
awansowanych

1

Informacje:

Wilno,

Św.

Jacka

5.

— DWIE: WYCIECZKI. W najbliższą niedzie
lę ZPT projektuje dwie wycieczki: nad jezioro
NAROCZ i do MIEDNIK.
Wycieczka naroczańska jest pomyślana jako wypoczynkowa.
Dziewięć godzin nad wo
w

słońcu

i ciszy

gwarantują

nerwowe

od

prężenie po całotygodniowej pracy. Wartę rów
nież przypomnieć, że największe jezioro w Pol
sce, jakiem jest Narocz, jest godne obejrzenia
. ze względu na ogrom płaszczyzny — 84 km.
kwadratowych.
Koszt

przejazdu

w

obie

strony

wyniesie

9 zł.

Obiad 'w Schronisku Szkol. z 3 dań 1,30 zł.
A
o godz. 6-ej rano, powrót dą Wilna o
21-ej,
Druga wycieczka traktem oszmiańskim do
Miednik ma charakter krajoznawczy. Po drodze
autobus zatrzyma się w kilku punktach trasy,
„ażeby zapoznać uczestników wycieczki ze stro
mą historyczną poszczególnych objektów.
Dla zorjentowania w programie podajemy
krótki opis zabytków, leżących na tym szlaku:

NIEŚWIEŻ

Niegdyś

istniał

tu

zamek

W.

Ks. Litewskich. Obecnie na miejscu dawnego
zamku, w pięknie utrzymanym parku stoi pa
łac klasycystyczny z XIX wieku.
BOREJKOWSZCZYZNA. Folwark dzierżawio
ny w XIX w. przez Syrokomię
W dworku,
gdzi: mieszkał poeta, mieści się dziś szkoła, W
sadzie leży kamień młyński, przy którym w
s.
dnie „lirnik wioskowy* pisał swe gawę
y.
ь
RUKOJNIE. Košci6ot parafjalny zosta! zbudo
wany w początkach XX wieku na miejscu daw

nego, w którym

modlił

się Syrokomla.

wychowawcą

—

Długoszem.

W

zamku,

atoczonym fosami, zachowały się mury obronne
i wieża gotycka z połowy XV wieku.
Koszt
przejazdu w obie strony
wyniesie

Właśnie w tych dniach policja śledcza w Wil
«ie zlikwidowała nową oszukańczą aferę, opar-

łą tym razem

na wyzysku

staruszek,

zamies2-

jednak u niego kupiły.
:
Mikosza, jak się okazało, potrafił wmówić
staruszkom, z pośród których dwie wogóle nie
„opuszczają łóżka, że jako urzędnik bankowy
wie, lepiej od jasnawidza, na które numery padną

wygrane.

— Kupcie u mnie dolarówki, a za kilka mie
kałych w Domu Starców, przy ul. Turgielskiej
sięcy będziecie mogły spędzić starcze lata w
Nr. 2.
'
'
najbardziej luksusowych uzdrowiskach...
4 mieszkanki tego zakładu już padły ofiarą
Według umowy taka dolarówka miała k.osz«oszustów, wpłacając im uciułane przez dzietowač nabywezynię 85 zł. płatnych ratalnie w
siątki lat oszczędności.
2
Oszuści, odznaczający się n. b. b. małą inte- „ciągu szeregu miesięcy. (Nominalna cena do!arówki na giełdzie wynosiła 44 zł...)
Aigencją, stawiają na naiwność i jeszcze niższy
Gdy te tranzakcje zostały zakończone, na
stopień inteligencji swych ofiar.
scenę WVysunąl się Zaremba...
Kombinacja, przy pomocy której oszukiwaStaruszki mają już © czem gadać. Wszystkie
'ne staruszki, nie była zbyt skomplikowana.
Niedawno na podstawie ulgowego biłetu tu-| mówią o dolarówkach. Temat ten góruje nad
wszystkiemi innemi i oto zjawia
się w przy
„rystycznego przybył do Wilna niejaki Stanisław
tułku nowy człowiek, przybyły również w spra
„Zaremba. Nie przybył tu w celu podziwiania
wach obligacyj dolarówkowych. I ten człowiek,
‚ pięknych okolic północnej stolicy, lecz z wytak samo jak poprzednio Mikosza, też nie inKrystałizowanym innym zamiarem.
nego nie pragnie, jak tylko dobra staruszek,
„Turysta* notabene dwukrotnie karany wię
% оп jest urzędnikiem tegoż samego banku kra'zieniem posiadał ze sobą legitymację krakowkowskiego, z ramienia którego Mikosza sprze
„skiego Banku Kredytowego.
dawał dolarówki. Lecz Zaremba jest eałkiem
Zaremba zatrzymał się u niejakiego Mikoinnego zdania o instytucji krakowskiej.
"szy, znanego policji z tej samej strony co i Zaremba.

Właśnie

Mikosza

„powiednie tory*. Mikosza

skierował

go

na

„od-

mianowicie od pew-

nego już czasu „zabrał się* do staruszek z Do"mu Starców. Kilka z nich nabyło od niego na
«aty obligacje dolarówkowe.

W jaki sposób potrafił Mikosza namówić sta

uszki, by
stłeż cenią

nabyły dolarówki? Staruszki przegrosz i są nadzwyczaj ostrożne, a

—

Szkoda

waszych

groszy,

które

wysyłacie

do Krakowa. Któż bowiem może wiedzieć tak
dobrze, jak ja, że jeszcze kilka tygodni a bank
ten zbankrutuje i pieniążki wasze pójdą na
marne. Nie nie dostaniecie! Mówię to szczerze,
bo pragnę waszego dobra, — mówił oszust czu
łym tenem, a staruszki uważnie go słuchały.
— Ja mam dla was lepsze wyjście. Zrzeknij

ozdobnych

będzie

w

porządku.

Ja

wam

3.50

zł, Wyjaz

dzy

138

a

sierpnia

Kom.

b.

r-

Olimp.

w

rzeź£;

za 67 zł. Rodziewiczowa

Dała mu 67 zł. Zaremba
był obligację za 44 zł.
zarabłając w ten sposób
dziestu złotych.
W ten sam sposób

o godz.

9, powrót

mię

Obie wycieczki wyruszą w niedziełę 19 bm.
z przed lokalu Związku Propagandy Turystycz
nej — Mickiewicza 32.
Chcący wziąć udział w jednej z wyżej wy
mienionych

wycieczek

winni

wykupić

czestnictwa w ZPT. w godzinach
19 @о soboty włączmie,

karty

9—15

w

i 17—

—- BIB„JOTEKA
TURYSTYCZNA.
Związek Propagandy
Turystycznej,
skompletowa£
bibijoteczkę, w której można znaleźć interesu
jące turystów wiadomości,
Bibljoteczka jest dostępna dla ogółu turystów codziennie (prócz świąt) w godz. $—15 E
17—19.

— WYBORY
W WILNIE NA ŚWIATOWY
KONGRES ŻYDOWSKI. Onegdaj wieczorem od
było

się

posiedzenie

wileńskiego

Komitetu dle

spraw Światowego: Kongresu Żydów, na którena
postanowiono pnzeprowadzić wybory delegatów
ma Kongres dnia 26 czerwca rb.Sprawozdania z
działalności dotychczasowei złożyli pp. Szalit,
Bursztejn i Frydlender.- Dła przeprowadzenia
wyborów postanowiono utworzyć 3 komisje wy
borcze, złożone z przedstawicieli poszczególnych
żydowskich orgamizacyj politycznych i społecznych w Wilnie
RO
no

Wi

na

wyborczym

komisarzem

Głównym

został wybrany

p. M. Szalit.

(mp

TEATR i MUZYKA.
MIEJSKI
—

TEATR LETNI W OGRODZIE
PO-BEKNARDYŃSKM.

Ostatnie

Dziś, we
wiecz, —

miałą

komedję

—
Jutro
w

przedstawienie

„Cudzik

czwartek dnia 16 bm.
Teatr Letni gra poraz

w

3-ch

aktach

St.

Jutrzejsza premiera w
w piątek dnia 17 bm.

Teatrze

Letnim

sacyjnej

sztuki

Rand'a

„KTO

Kiedrzyńskie

odbędzie

Teatrze
© godz.

Letnim.
8,15 w.

się

premjera

ser

w

3 aktach

Aym

amerykańskiej
ZABIŁ”,

i Ska*.

o godz. 8,15
ostatni wspa

zniżone.

Ceny

S-ka".

i

„Cudzik

go

wi

dostar

zgodziła

przysięgli

która

następnie

nie-

opuszczającą łóżka Cheńską, następnie Adamską, a wreszcie Sielicką. Na tym ostatnim tri-

jednak „wsiąkł*,
Stało się to tak:
Zaremba wziął od niej pieniądze i prowadził
ją do jakiegoś banku na ul. Mickiewicza. Tam
nabył za 44 zł. dolarówkę i wręczył ją Sieliekiej. W drodze powrotnej wstąpili na pocztę,
celem załatwienia między sobą jakichś rachun
ków. Wówezas Sielicka, korzystając z pohytu
w poczeie, poinformowała się u jednego z urzęd
mików, Tadeusza Pozowskiego, czy dobrze postępuje.
Urzędnik odrazu zorjentował się, że tu pachnie oszustwem. Zaalarmował policję, która
Zarembę zatrzymała.
Nieco później przytrzymano również jego
kolegę Mikosza, który Śpieszył doń na spotkanie, by podzielić się wyłudzoną od staruszek
gotówką...
fe)

i wydają

była

wreszcie

grana

z

orzęcze
bz

które

ławy

orzeczeniem

z

zgodnie

"dą zastosowane
przysięgłych

swoje

warjanty,

różne

więc

ma

Finał

mie.

RADJO
WILNO.

się.

poszedł do banku, nai wręczył ją staruszee,
„na czysto* około trzyoszukał

z Wilna

14-а.

innej dolarówki, z numerem, który napew
wygra...
Pierwsza dała się nabrać 67-letnia Rodziewiczowa. Ona miała jeszcze przesłać do banku
74 mł.
Zaremba zaproponował jej szczęśliwą

cku

1

Międz.

łańcuchach pomysłu i tworu
biarza Waltera Lemckego.

czę
no

dolarówkę

Olimpjady,

członkowie

werdyktu.
ustalonego
bez
wą o morderstwie
Przysięgli wybierani są z pośród publiczności,
udział biorą w czasie rozprawy jako prawdzi

cie się tych zamówień, dopłaćcie mnie mniej,
miż resztę, ile miałybyście wysłać do Banku,
i wszystko

otwarcia
się

wielkiem powodzeniem w Ameryce. W Łodzi
szła 37 razy, a obecnie wchodzi na afisz Miej
skiego Teatru Letniego. Sztuka ta jest rozprą

Oszukiwali staruszki z Dobroczynności
Naiwność ludzka nie zna granic... Nikt nie.
sadaje sobie z tego sprawy tak dobrze, jak pszu<ści.

dniu

ukażą

Niedale

ko kościoła znajduje się spichrz klasycystycz
ny zbudowany w XVHI w przez referendarza
W. Księstwa Litewskiego, Ksawerego Brzostow
skiego.
MIEDNIKI. Zamek istniejący od połowy XIV
wieku przetrwał krucjaty krzyżackie. Tu prze
bywali synowie Kazimierza Jagiellończyka wraz
ze swym

W!

sierpnia.

RÓŻNE

dą,

WILNA:

posja

AKADEMICKĄ.

URZĄDZONY

DO

BYĆ

Olimpijski

— ROBOTNICY DRZEWNI DOMAGAJĄ SIĘ
NOWEJ UMOWY ZBIOROWEJ Z dniem 1 sierp
nia upływa termin umowy zbiorowej pracowni
ków drzewnych zatrudnionych w tartakach. W
związku z tem na 17 bm. w Inspektoracie Fra

-- 17

DYŻURY

WYSTAJĄCY

MA

Łańcuch

ROBOTNICZA.

Temperatura
Opad

U. S. B

1936 r

bar-

«dzo ciężkim do szpitaia powiatewego w Moło«decznic,
.
Po upływie krótkiego czasu Berkowiez sam
«ię zgłosił na posterunek policji i oświadczył,
że usiłował zabić Glikmanównę z zazdrości
'Berkowicza odsławiono do więzienia powia-

jtowego w Mołodecznie.

Zakładu

15.VII

Apartamenty,

lecz

roku.

kamienicy „Czerwonego Sztralla'* dla wyrównania linji architektonicznej ulicy Obecnie sprawa
ta jest rozważana i nawiązane zostały odpowie
dnie pertraktacje.

+

w WILNIE

wostatnio przez dłuższy czas zamieszkała w Wił-

1936

wstępnych
robót do budowy
bloku
gmachów
PKO i Banku Gospodarstwa Krajowego, aklua!mą stała się sprawa zniesienia wystającego rogu

słońca—godz. 3 m. 03

dašis usa

które-

z Wołożyna,

LA

_Lipiec |] zachód słońca—godz. 7 m. 45
E

"De Wilna doszła wiadomość o krwawym
«dramacie na tle erotycznem, który rozegrał się
go bohaterką jest, pochodząca

lipca

—

Najśw. M. P. Szkapi.

Hotel St. GEORGES

Dramat w Gródku
w miasteczku Gródek koło Mołodeczna,a

Dziś:

Jutro: Alaksego, Westyny

Łodzi.

przysięgłych”,

się później tematom towarzyskich
— A więc salla sądawa na scenie

—

zawalńak |

krótką rozmo
reżyserem tej
—

Z jakiem powodzeniem?
e
— Z dosyć dużem. W Ameryce naprzykład
sztuka cieszyła się wzięciem. Publiczności przy

16

KRONIKA

„Kto zabił?"
(Rozmowa

z dnia

CZWARTEK,
6.30:

Pieśń;

dnia

6.33:

16 lipca

1936

Gimnastyka;

7.20: Dziennik por. 7.30: Program
da roln. 7,40: Utwory Edwarda
Przerwa;

11,57:

Czas;

12.00:

roku.

6.50:

Muzyka;

dz. 7,35: Giet
Griega; 8.00:

Hejnał;

12.03:

Z

dawnej muzyki; 12.55: Pogadanka, „W obronie
przed klęską pożarów”; 13.05: Dziennik połudn.;
13.15: Muzyka popularna; 14.15: Przerwa; 15.30;
Codzienny odcinek;
15.38:
15.43: Z rynku pracy; 15.45:

starszych;

16.00:

Koncert

Życie kulturalne;
Audycja dla dzieci

Ork.

Filh.

Ciechocinka; 16,45: Społeczeństwo
dziejach Polski, dyskusja; 17,00:

kameralnej
lato

na

pog.

wygł.

z Wilna;

urodę;

17.50:

18.00:

Józef

18.15:

Na włóczęgę; 18,40: Koncert
danka akt. 19,00: „Panienka

wisko;
skiej;

19.30:
20.00:

Jak

„Odwrotna

Lewon;

Recital

z

wykorzystać
strona

Koncert.

Trok“,

18.30:

rekl. 18,50: Pogaradjowa”, słucho-

fortepianowy

Hiszpańska

Warsz.

a wojsko
w
Koncert Ork.

pieśń

Marji

Biliń-

ludowa;

2030:

Toast Adasia Grywałda, epizod z pow. T. Brezy: 20.45: Dzienik wiecz. 20.55: Pogadanka akt.
21.00: Nasze pieśni; 21.30: Koncert; 22,00: Sport
w

Łodzi;

z płyt;

22,10:

22,55:

Wil.

wiad.

Ostatnie

sport.

22,15:

wiadomości.

Muzyka

„KURJER*

10

Oryginalne

z dnia 16 lipca

1936 roku.

wyśc gi

KUCHENKI
EMES

SPIRYTUSOWE

NIEZASTĄPIONE

Polniki

W GOSPODARSTWIE
DOMO
WE
M

spirytusowo - śro

RUSTICUS
doją idealne I tanie oświetlenie.

Możno je zastosować do każdej

W Warszawie odbyły się, organizowane poraz pierwszy, na torze wyścigowym, wyścigi strnsiów z rydwamami. Oryginalne te wyścigi zgromadziły liczne rzesze ciekawych widzów. —
Na zdjęciu — fragment wyścigów.

13

b. m.

o

g.

19,10

w

klatce

i lniarska

schodo-

z dnia

wej domu Nr. 8 przy ul. Szopena, Dymitr Nowik (Stefańska 38) i Stanisław Janczys (Stefańska

zemowych,

i Janczy:

w złetych
Żyte
2
Pszenica
%

TONĄ.
Policja ustaliła tożsamość topielca, wydobytego w dn. 28 ub. m. z Wilji około wsi WakaKowieńska, gm. trockiej. Jest to Józef Bielańczuk, szeregowy 2 komp. 5 p. p. leg. w Wilnie,
kióry utonął w dniu 27 ub. m. w czasie kąpieli.
Wydobyto zwłoki Antoniego Wołodkowicza
w dniu 13 b. m. na lewym brzegu Wilji przy
posesji Nr. 118 przy ul. Antokolskiej. Wołodkowicz

w

utonął

m. podczas

12 b.

dniu

kąpieli.

kowe odwiozło chłopca do szpitala św. Jakóba.
Pożar został ugaszony przez domowników.

PRZYSTANI

śmiech,

wody.

Panna

K.

ubraniu

w

poczem

-ię

zachowywała

skoczyła

P
4
M

DZIŚ.
je w jednym

programie.

Balkon

produkcji

—
—
37.50
3425

38.50
34.75

=

1I—B

33.—

33.20

%

=

|--с

32.—

32.75

®

je

2

II--E

25.— - 26.50

"

Horodziej

1560 —

1600.—

=

Miory

1280.—

1340.—

„i

Traby

sk. 216.50

b. I sk. 303.10 1800.—
„ „ „ 216,50 1340.—
asort. 70/30
740.—

Ks.

Józef

DO
Serce

Poniatowski,

Fszkena-

Lukasinski;

Chłę:

dowski: Rzym (Odrodz.), Rzym (Barok), KróIowa Bona;
Kleiner: Mickiewicz; Księga pamiątkowa O. Bałzera;
Ludwig: Napoleon;
Mereżkowski: Napoleon; Sikorski: Nad Wkrą;
Starzewski: Piłsudski; Pamiętnik Zjezdu Historyków w Wilnie; Wołoszynowski: Rok 1863;
Tatarkiewicz: Historja filozofji.
Informacje

coraz dziw-

w Czytelni,

Jagiellońska 16—9

RIO

DEL

DOLORES

w najnowsz.
filmie

muzyczna

sowieckiej

publ.

Costance

Balkon

REBJATA)

(WIESIOŁYJE

Chluba Polski, Król pieśni
j czarująca MARTA

Humor.

Tempo

Bennet

25 groszy,

akcji.

program:

Nad

i Fridrich

March

Początek o godz 4 ej

w filmie

3.
1) Rozśpiewana

i prześliczna Marion

KEATON

balkon

25 gr..

i rozłańczona

TEMPERAMENT

parter od

54 gr.

Davies

w wspaniałym filmie
„Pro,esor w kabarecie”
Sala dobrze wentylowana

Jan KIEPURA
EGGERTH

w porywającym

filmie „DLĄ

Nad program:

Śpiew w języku polskim.

OGNISKO |

Dziś.

Margaret

Sullavan

i Herbert

CIEBIE

ŚPIEWAM"

ATRAKCJE DŹWIĘKOWE

Marschai! w potęż.

dramacie-

Dobra wróżka

DODATKI

—

DŹWIĘKOWE.

Początek o g 6-ej w niedziele i św. o 4-ej pp

KREM
i PUDER

HO-RADIA
zawierające RAD (radium) i TOR (thorium),
* w/g przep. D-ro Alir. CURIE,
nadają najbardziej nawet zaniedbdnełą
cerze
świeży
I młodzieńczy
wygląd.

SOCIETE SECOR, PARIS

Nr. Akt: 359/36 r.

1 18

“B

Obwieszczenie
O

LICYTACJI
Sądu

Grodzkiego

w

wanych

w

na

łączną

sumę

zł.

1.200

|

licytacji

A

"B

CHCESZ

ZGŁOŚ SIĘ DO ADMINISTRACJ

WILEŃSKIEGO

—na

przyjmuje

warunkach

obuwia

Wilno,

Wielka

sprzedaje się park w
maj. Markucie (b. własność zmarłej p. B Puszkinowej)
w
obrębie

m Wilna. Obszar około
14 i pół ha Letnisko,
ogród owocowy, stawy.

ogłoszenia

najdogodniejszych—

ES anna na AAAA AAA AAA

n.

rz. Wilenką
Informacje u imż. L, NazimoMarkucie
wa, w maj
(ul. Subocz Nr. 118).
Tolefon 16-48.

DO

WYNAJĘCIA

Choroby weneryczne,
skórne | moczopleiowe

Wielka 21, tel. 9-21
Przyjm, od. 9—1 i 3—7
9—1

AKUSZERKA

Tanio

urocza

DOKTÓR
Blumowicz
Niedziela

30

.

PRACĘ I

KURJERA

wytwór.

W. NOWICKI

2 mieszkania

ZAOFIAROWAC
LUB
OTRZYMAC

Administracja

polska

Miejscowość

(—) LEON BIELAK

|

męskie */, - buty
dziurkowane
eleganckie męs.

"- 1/ą:buty plecione

Mołodecznie,

Ruchomości można oglądać w dniu
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 13 lipca 1936 r.
Komornik

modne wygodna

152

RUCHOMOŚCI.

Leon Biełak, mający kamcelarję w Mołodecznie
ul. Starošciūska Nr. 6, na podstawie art, 602
k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 5 sierpnia 1936 r. o godz. 10 w maj. Hramicze Małe, gminy Kraśne n .Uszą, odbędzie się
pierwsza licytacja ruchomości, należących do
Oskara Świdy, składających się z koniczyny nie
młóconej 16.000 klg. i siana 8.000 klg oszaco-

dobrze wentylowana

ZŁODZIEJ SERC
$WIAT SIĘ ŚMIEJE
1) Ulub.

JA MAM

seanse:

ŚWIATOWID |

marynarze
Sala

S. H. KULESZA

ul. Zamkowa

Dziś wieiki podwójny program:

muzyczna

na wszystkie

FAWORYTA

chłopcy

Dzis

Ceny

1840.—
1-80.—
780—

NĄBYCIA:
nienasycone;

Premjera.
komedja

BUSTER

—

na wszystkie seanse 25 gr.

HELIOS|
2) Komedja

14,50
14.25
1375

“

KROLEWSKA
» Nasi

15.—

14.—
13.75
13.25

650

ъ

(e)

Dwa przebo-

14.50

ь

..

zy:

do

wioślarką.

„(kasz.)

>
020.15
6
+
490
s
470
,
>
620
„
x
585
°„
gatunek
| wyciąg.
“
--

|

Adamczewski:

niej. Wylazla 7 wody i zaczęla rwać na sobie
ma strzępy ubranie. Dzikie krzyki obiły się ©
przeciwległy brzeg Postradała zmysły. Na przy
stań wezwano lekarza, który zaopiekował się
nieszczęśliwą

śe.

tlg
13.25
12.75
19.—
18.—

TANIO

członków klubu wioślarka K., nauczycielka, absołwentka wydziału humanistycznego USB. Panna K zjawiła się na pomoście i zaczęła się dzi
wnie zachowywać. Z ust jej zerwał się spazma-

tyczny

il

OKAZJA?

wśród

ukazała się młoda, znana

mniejez.

Komornik

wiosłować.

Na przystani

w

za 1000
12.75
1225
18.50
17 50

Czesany Horodz.
Kądziel Horodz.
Targamise mocz.

Onegdaj na przystani wioślarskiej towarzystwa „Makabi* było, rojno i gwarno. Młodzież w
kostjumach kąpielowych ćwiczyła się w basen:e
piywackim, przy desce treningowej ktoś uczył
się

—

Kuchenych

W rol. gł.: wszechświatowej sławy śpiewak Bing Grosby

5
»
*
И--Е
23.50
24—
5
>
ь
U—G
21.—
21.50
e
Żytnia do 50
2475
23.—
“
„
do 65%
20.—
20.75
о
„
razowa do 95 05
16.50
17.25
Qtręby pszenne miałkie przemiału
stand.
9.
950
Otręby żytnie
przemiału stand.
8.25
8.75
Peluszka
—
Wyka
=
G
Seradela
Groch szary
—
Łubin niebieski
9.— *10,—
Siemię Iniane b. 90% f-co wag. s. zał. 3).50 31.—
Len standaryzowany:
trzepany Wołeżyn basie |
1330.—
1370.—

wskutek czego spaliły się nagromadzone mater
lat
Władysław,
Syn Draguna
jały stolarskie.
13, został ciężko poparzony. Pogotowie ratun-

NA

i otręby

za | 4 (100 kg); len —
I standart 700 g/ł
1
pi
670
,
|
i
745
,
н
*
720
.

*
1
Owies
|
i
I
Gryka
I
я
Ц
Mąka pszenna
»
.

WYBUCH BENZYNY.
14 b. m. około godz. 6-ej stolarz Kazimierz
Dragun (Majowa 44) w czasie rozgrzewania
wosku z benzyną do politurowania mebli przez
benzyny,
wybuch
mieostrożność spowodował

WYPADEK
MAKABI.

зо ме ф

Wilno,

CASINO|

Wilnie

15 lipca 1936 r.

mąka

jęezmień

ZWŁOKI NOWORODKA.
13 b. m. dozorca domu Nr. 3 przy ul. Stefań
skiej Stanisław Stankiewicz w ustępie tej posesji ujawnił zwłoki noworodka płci żeńskiej.
Zwłoki przesłano do kostnicy szpitala Św. Jakóba.

DRAMATYCZNY

w

Ceny xa towar Średniej handlowej jakości, patytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa-

Kowsza-

Stefanję

zgwałcić

usiłowali

26)

mównę (Szopena Nr. 8), lat 18. Nowik
zostali zatrzymani.

“ių

Giełda zbożowo -towarowa

GWAŁT.
dn.

ё

DO NABYGIA

Skład Naczyń

Na wileńskim bruku
W

‘омтрупое

M. Brzezina
masaż

leczniczy

i elektryzacje
Zwierzyniec, T. Zana,

na lewo Gedyminowską
ul. Grodzka 27.

AKUSZERKA
Marja

Laknerowa
Przyjmuje od 9 r. do 7 w,

ul: J. Jasińskiego 5—18
róg Ofiarnej

(ob. Sądu)

Dnia 12 lipca
przybłąkał się pies —
foksterier, ogon nieob-

6-pokoj. ze wszelkiemi
wygodami, Kolejowa 15 cięty. Odebrać: Belin
S
iii
аеией 16—11. Po 3-ch dniach:

DO

WYNAJĘCIA
w ogrodzie

MIESZKANIE
4:pokojowe,
może
zastąpić letnisko
Podgėrna 8

uważam

za własność

Maszynistka

POSZUKUJE POSADY
jak również może być
angażowana do biura na
terminową pracę, wyko”
Inteligentna
mloda osoba potrzebna nuję różne prace w dojako gospodyni do sa- mu po b. niskich cenacib
motnej osoby.
Dowie- Łaskawe oferty do adme
dzieć się: Biuro
Ogło- „Kurjera Wileńskiego”
pod „Maszynisika“
szeń Grabowskiego, ul.
Garbarska 1
BHLRANEPAL LDM

przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—38 pp
4. Tęlefóny: Redakcji 79, Administr. 99, Redaktor naczelny
Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3!/, 1 7—9
ppoł.
1—2
g.
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od
Rękopisów Redakcja nie zwraca.
ppoł
3-40,
telefon
4,
Administracja czynna od g. 9'/,—3'/,
iego
Bandursk
Bisk.
ul.
Drukarnią —
Konto czekowe P. K, O. nr. 80.750.
bez dodatku książkowego 2 zł, 50 gr, zagranicą 6
administr.
w
odbiorem
z
zł,
3
książkowym
dodatkiem
i
pocztową
e z odnoszeniem do domu lub przesyłką
10 gr. za
— ,
jednoszp., ogłosz. mieszkam
wiersz
za
gr.
60
—
CENA PRENUMERATY: miesięczni
aty
komunik
i
tekstem «+75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakę,
treść ogłoszeń
Za
łamowy,
8-mio
tekstem
za
łamowy,
4-ro
€XNR OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed
tekście
w
ogłoszeń
Układ
ki,
zniż
50%
pracy
Dła poszukujących
cyfrowe i tabelaryczne 50%,
miejsca.
zastrzeżeń
Bo tych cen dol jezs się za ogłoszenia
przyjmuje
nie
i
ogłoszeń
Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku
rabrykę „nadesłane” Redakcja mie odpowiada.

REDAKCJA

ł ADMINISTRACJA:

Wilno,

Bi sk . Bandurskiego

|

=

nyc,

EYE SAD

©.
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 0.
\

EZ

KA

z

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

Redaktor odp. Ludwik Jankowskż,

