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SPRZECZNE WIADOMOŚCI. 

Stacja radjowa w Madrycie donosi 
że część wojsk powstańczych w Guadar 

, pama została rozbita. Generał Quieipe 
dle Liano znajduje się w Sewidi w roz- 
paezliwem położeniu, 

Radjostacja powstańców donosi prze 
«iwnie, iż marsz na Madryt trwa w dał 
szym ciągu. Oddział, który wyruszył z 

, Sgdlamanki maszeruje na Avila. Oddzia 
ły z Valladolid i z Burgos posuwają się 
przez Segovję na Valladolid, gdzie ma 
nastąpić połączenie. Wojska gen. Mola 

osiągnęły. iŁosario. Oddział, znajdniący 
się pod kierunkiem syna Primo de Ri 
very wyszedł z Albaeette i osiągnął już 
linię kolejową Madryt —Valeneia. 

DWA OGNISKA WALK. 
Wszystkie 

Sewilli lub barcelony, jak i z pograni- 
cza irancuskiego wskazują, że główne 

ogniska wałk znajdują się obeenie w 2 
pinkiach: jedno na północy od Madrytu 
w łańcuchu gór Guadarrama, gdzie roz 
strzygają się losy Madrytu, drugim pium 
ktem jest San Sebastjano, letnia stolica 
Hiszpanii. 

- BOMBARDOWANIE CEUTY. 

Według otrzymanych tu wiadomości 

Ceuta kombardowiana była dzisiaj rane 
przez. hiszpańskie ekręty wojenne i ło 

dzie podwodne. Forty odpowiadały og 
niem, armatnim. Hiszpańska flota wo 
jenna skierowała sie następuić ku wsehó 
dowi, jostrzełiwując / dałej forty Ceuty. 
Wyniki tej strzelaniny. nie sę zmame, 

WOJSKA POWSTAŃCZE NA WSZYST 
KICH PUNKTACH ATAKUJĄ. 

Otrzymano w Lizbonie doniesienia 
"adjowe z Kadyksu, Salamanki i Sewilli, 
że wojska powstańcze na wszystkich 
«dtinkach razpoczęły ofenzywę. › 

7 Madrytu donoszą, że rząd odwołał 
z Arontu do Madrytu wierne sobie od 

działy tamtejszego garnizonu orsz wy 
dał milicji ludowej specjalne polecenia, 
dotyczące energicznego zwalczania — 
„zbuntowanych chłopów. 

NAPÓR POWSTAŃCÓW OSŁABŁ, 
Reuter podaje następującą ocenę pe 

łożenia| w Hiszpanji: w dniu dzisiejszym 
położenie w Hiszpanji jeszcze mie wy 
klarowało się, ale w każdym razie na 
pór trzech armij powstańczych z półno 

ty na Madryt znacznie osłabł i rząd już 
mie jest 'w miebezpieczeństwie. 

Zdobycie Albacete -przez wojska rzą. 
dowe wpływa na poprawę sytuacji rzą 
dłu, gdyż Albacete, znajdująca się w od 
ległości 225 kilometrów na południo- 
wschód od Madrytu, stanowi kłuez pro 
winceji Valencia, która może zapewnić 
stałe zaopatrzenie Madrytu w żywność, 

iniormaecje, uzyskiwane. 
zdrówno w drodze radjowej z. Madrytu 
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Na czefe rządu ówsti ńczego stanął 

BERLIN (Pat). Specjalny wysisń- 
nik niemieckiego biura imiormacyjnego 
donosi z Hendaye, iż wedie otrzymia- 
nych tam wiadomości utwotzeso w pią 
tek wieczorem w Burgos prowizorycz- 
ny rząd powstańczy pod, przewodniet 
wem gen, Cabanellos. Rzęd | teg miał ob 
jać, wiedze: rajd wszystkiemi miejscowo 
ściani, zajętemi przez oddziały powstań 
cze, 

  

Ostatnia mapka. sytuacyjna Hiszpanji. 

  a 

gen. Cabanellas 
PARYŻ (Pat), Prasa francuska dono 

si z Burgos, jednej z głwnych siedzib 
oddziałów powstańczych, że w skład 
prowizorycznego rządu, utworzonego 
przez wojska powstańcze, wchodzą pod 
przewodnictwem gen. Miguela Gabaneł 
lasa generałowie Ponte Soliguet, Mola, 

Davila oraz pułkownicy | Monłaner i 
Moreno Calderon. 

i „ALGERIE NI 
3 , 

Ха stolicę śdiakókują z północy trzy. kohtmny, z po 
łudnia jedna. 

Sukcesy powstańców 
Generał (Queipo de Lłano przez radjo w Se 

willi ząprzecza wiadomościom o klęsce wojsk 

gen. Mola. Gen. Mola — donosi radjo sewilskie 

— posuwać się będzie naprzód dopiero po 

wzmocnieniu zajętego terenu, dłatego pochód 

jego wojsk odbywa się bardzo powolnie, ale 

doprowadzi do celu. 

Powstańcy o 50 
Wedle ostatnich doniesień, sytuacja w Hisz 

panji przedstawiać się ma jak następuje: San 

Sebastian znajdował się wczoraj w ręku rządu, 

ale już w odległości 5 klm. od miasta okolice 

obsadzone są przez powstańców. Podczas 05 

tatnich 5-dniowych walk © San Sebastian, mia 

ło paść po obu stronach 300 zabitych. M. im. 

miała ponieść Śmierć małżonka jednego z kon 

sułów zagranicznych, która obserwowała przez 

okno przebieg walk, 

- Dziś wojska powstańcze, ' wedle doniesień 

radjostacji Navarra, miały po północy wkro 

czyć do San Sebastian, gdzie były entuzjastycz 

nie powitane przez ludność. Szosa Burgos—, 

Madryt znajduje się w ręku gen. Meła, które 

go wojska mają się obecnie znajdować w od 

  

Dalej tenże komunikat donosi, że oddział 

powstańców zajął wzgórza pod Leonem, oddzia 

ty generała Luca obsadziły Segowję, a wresz 

cie oddziały Primo de Rivery wyruszyły z Al 

kacete w kierunku Madrytu. Oddziały ie przer 

wały komunikację między Madrytem i Walen 

cją. 

km. od Madrytu 
ległości 56 klm, na północ od stolicy. Wybrze 

že piukyekie na przestrzeni prowincji baskij 

skiej i Asturji znajduje się w rękach rządu, 

linja Pampeluna — Logrono — Vitoria — Bur 

405 — Leon stanowi północną bazę operacyjną 

powstańców. Południowa linja frontu przecho 

dzi przez Soria — Valencia — Valladolid — 

Zamora. Na odcinku Salamanca — Segovia — 

Guadalajara powstańcy przeszli do ofenzywy 

w. kierunku Madryfu. ' 

Radjo powstańców z Tetuanu donosi, że ja 

koby wpobliżu Guadalajary powstańcy zadali 

klęskę milicji łudowej. Z tegoż zródła donoszą, 

že z Vigo wyruszyli powstańcy do Tuy na po 

graniczu portugalskiem, aby wyprzeć stamtąd 

acilieję kudową. 

NOWE 2 ALY PRZYBYLY 
Z. MAROKKA, 

Reuter donosi, że dwa oddziały 
wojsk powstańczych z Marokka przeby 
ły w nocy cieśninę na okrętach z poga 
szonemji światłami, Desant odbył się w 
m, Getares w pobliżu Algeciras. Po wy 
lądewaniu oddziąły zaczęły się posu- 
wać w kierunku Malagi osiągając m. 
Estepona. 

Generał Queipo de Llano przez rad 
jo w Sewilli ogłasza, że z Marekka przy 
były świeże wojska dla ntajrszu na Ma 
dryt, Wedle nadeszłych tu wiadomości 
powstańców wyparte z części prowincji 
Badajoz. Milieja ludowa naciera na 
Villamue"a de Fresno, skąd nakdeszło we 
zwanie do powstańców o pomoc. 

W MADRYCIE SPOKÓJ. 
MADRYT (Pat). W stoliey panuje zupełny 

špokėj. N a ulieach nie widać już samochodów 
milicji do stnzeżenia gmachow publicznych, a 
w Szczególmości skiładów z żywnością i szpitali, 

Sukcesy rządu 
BARCELONA (Pat). Według oświad 

ezeń rządu katalońskiego rząd nanuje 
nad sytuacją w tej prowincji, podob- 
nie jak w Andaluzji, z wyjątkiem Sewil 
U ż Kadyksu. Pozatem mowstańcy zajme 
wać mają jedymie część Aragonu, Gali- 
cji i Stejrej Kastylji, 

ZAJĘTO MIASTO CASPE. 
Oddziały. wojsk rządowych, które wyruszyły 

wezoraj z Barcelony do: Saragóssy, zajęły mia 
ste Caspe. Wajska powstańcze cofnęły sie w 
popłochu. 

kj ŻY 

LOTNICY RZĄDOWI BOMBARDUJĄ. 
MADRYT (Pat). Milicjanci przybyli z Gua 

darramy oświadczyłi dziś przedstaw icielom pra 
sy, że IĮotinicy bombardowali dziś 
wzgórza. Puerio Leon w odległości 55 km od 
Madrytu, gdzie przechodzi szosa do. San Sebast 
jan. W punkcie tym mieściła: się artylerja i ka 
rabiny maszynowe powstańców. 
we pod wodzą 

Guadarrama 

rządowi 

Wojska: rządo 

Riquelme zajmują linię 
— Puerto Leon. 

gen. 

MARYNARZE WIĘŻĄ OFICERÓW 
Na kanonierce „Xauen* marynarze uwięzili 

oficerów powstańców i oddali się do dyspozy 
cji nządu, 

Oddziały milieji ludowej zajęły miasto Villa 
Rebiedo w prowineji Albacete. 

POWSTAŃCY PODDAJĄ SIĘ. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych ogłasza, 

że powstańcy w Albacete poddali się. Kolumna 
wojsk rządowych, pod wodzą płk. Maugadu, 
posuwając się naprzód, zmieniła kierunek mar 
szu i nie wkroczyła do Aoila, natomiast pod 

ViHacastin wydała bitwę powstańcom, odparła 

ich i udaremniając wajęcie Collieou zmusiła do 

cofnięcia się, 

  
fMeprodukujemy dwa charakterystyczne zdjęcia z obecnej rewolucji wojskowej w Hiszpanji. Na zdjęciu na lewo widzimy za specjalnemi barykadami, na ulicach Barcelony oddział pow- 

stańczy ostrzeliwujący wojska rządowe. Zdjęcie na prawo przedstawia oddziały milicji Frontu Ludowego maszerujące ulicami Madrytu, do walki z powstańcami.



D
 

WARSZAWA 

MSZ. 

ulicznych w 

(Pat). Według otrzymanych 

wiadomości z Madrytu, w czasie walk 

nocy 7 dnia 23 na 24 bm. został 

zaatakowany samochód. w którym znajdowali 

się unzędnicy poselstwa Rzeczypospolitej w Ma 

  

w momencie, gdy: samochód ten wjeż- 

dżał na teren poselstwa, Do samochodu, a pa 

tem w kierunku gmachu poselstwa dano około 

50 strzałów. 

Naąpadu dokonał oddział sztunmowy 

pod dowództwem oficera lotnictwa. 

Niczwykiiemm szczęściu przypisać nalėžy, že 

FRANCJA DOSTARCZA BRONI 

milicji * 

„KURJER* z dn. 26 lipva 1936 r. 

Milicja frontu ludowego ostrzelała 
samochód poselstwa polskiego | 

nie ponieśli śmierci p. Budzinowski, attache do 

"spraw handlowych, jego żona oraz woźny po 

selstwa. W siedzibie 

oraz wiele osób z kołonji 

poselstwa schronili się 

wszyscy urzędnicy 

polskiej zamieszkałych w Madrycie. 

w iejszym podsekretarz stanu w 

mim. spraw zagramicznych p. Szembek przyjął 

   
dniu dzis 

posła hiszpańskiego w Warszawie celem złoże 

nia protestu w związku z napadem dokonanym 

na reprezentację Rzeczypospolitej oraz. zwróce 

„nią uwagi na konieczność zapewnienia 

władze hiszpańskie ochrony życia i mienia oby 

wateli polskich, przebywających w Hiszpanji. 

rządowi hiszpańskiemu? 
PARYŻ (Pat). Wczorajsze zapnzeczenie fran 

cuskiego MSZ. w sprawie dostawy samolotów. 

armał i amumicji do Hiszpanii, utrzymane było 

w tonie tak - ogólnikowym, że nie przekonało 

prasy opozycyjnej, która w ciągu dmia dzisiej 

szego gwałtownie atakuje rząd francuski za ła 

manie neutralności w stosunku do Hiszpanii. 

lnfenmacje, podawane od dwóch dmi przez 

francuską prasę prawicową znalazły potwierdze 

mie w urzędowym komamikacie dzisiejszym 0 

podaniu się do dymisji charge d'affaires w Pa 

ryżu Castillo i attache wojskowego  Hiszpanji 

majoro „Barroso. : 

Dotychczasowy charge d'affaires który pel- 

nit funkcje w oczekiwaniu na przybycie nowe 

go ambasadora Albornosa, po złożeniu dymisji 

oświadczył przedstawicielom prasy, że ustąpił, 

ponieważ nie chciał pośredniczyć w zakupywa 

miu która 

bratobójczą walkę w Hiszpanii. W ten sposób 

charge d'affaires Castillo potwiendeł faki, że 

broni, miała być . przegmaczoma na 

pomiędzy rządem hiszpańskim a czynnikami 

francuskiemi toczyły się rokowamia 0 dostawę 

broni i amunicji. 

Pomieważ komunikat urzędowy wczoraj     

  

stwiepdził tylko, że ministerstwu spraw zagrami 

- ©znych nie o tem niewiadomo, i że nikt się o to 

do ministerstwa nie zgłaszał, prasa opozycyjna 

w Paryżu atakuje premjera Bluma, ministra 

wojny Daladier i ministra lotnictwa, Cota, 

FAKTY POFWIERDZAJĄCE. 

PARYŻ. (PAT). — 

broni i samolotów dla Hiszpanji znajdują pot 

wierdzenie 

„dėnus samolotu komunikacyjnego z 

Intormacje © dosiawie 

wiadomości © przybyciu do Bor- 

Madrytu, 

hiszpań- 

pilotowa 

którym miało lotników 

skich, wysłanych 

nia samolołów Potez, zakupionych we Francji. 

Po depeszy Havasa, która donosiła z Bor 

przybyć 10 

widocznie w eelu 

deaux © przybyciu tych lotników, ukazała się 

później po południu nowa depcsza, twierdząca, 

że samolot ten przybył już z Bordeaux do Pa 

ryża i że na pokładzie znajdował się transport 

pół miljonów franków wy złoła wartości 10 i 

sianych z Madrytu do Paryża. 

ZAPRZECZENIE RZĄDU. 

PARYŻ (Pat). "łavas donosi: koła u 
rzędowe francuskie oświadczają: niepra 

wdą jesł, że rząd francuski zamierza in 
_ gerować do walk wewnętrznych w Hisz 
panji, również nicprawdziwą jest wia 
domeść. że wysłano de Hiszpanii trans 
port amunieji. 

11 MILJONÓW PESETÓW W ZŁOCIE 

PARYŻ (Pat). Na lotnisko Le Bourget przy 

był o godzinie 16 min. 02 lotnik hiszpański Co 

tenilto, przywożąc ze sobą 11 mitijonów peset w 

ałocie. 

ATAKI PRASY NIE USTAJĄ. 
PARYŻ (Pat). Mimo tego, że torpedowiec 

hiszpański eskortujący okwęt „Ciudad te Tarra 

gona* odpłynął z Marsykji, prasa paryska w 

dalszym. ciągu atakuje rząd, a w szczególności 

premjera i ministra lołmictwa o dostawę amu 

nieji dla rządu hiszpańskiego, walczącego z re 

woltą wojskową. Dzienniki. prawicowe atakują 

głównie premjera Bluma, oskarżając go -0 to, 

że to om osobiście skłania się do angażowania 

się w wojną domową w Hiszpanji. Jako: najpo 

ważniejszy argument w dalszym ciągu dziennt. 

ki prawicowe przytaczają obawę, by zajęcie te 

go. stanowiska wolbrec wydarzeń wewnętrznych 

w Hiszpanji nie doprowadziło do zatargu mię 

dzy polityką: francuską a amgielską. ` 
„Lilnkrasigeani**_ „wskazuje, i 

ezneę angielskie obawiają się daleko bardziej Ve 

wicowych zamieszek politycznych na zachodzie, 

niż dyktatur w rodzaju rzymskiej i niemieckiej. -; 

Rządy komunistyczne w sąsiedztwie Gibraltaru 

byłyby dla Anglji rzeczą bardzo nieprzyjemną. 

Amglja odmzuciła zatem wyraźnie wszelkie ape 

le rządu hiszpańskiego o udzićleńie pomócy i 
byłaby napewnie zaskoczona, gdyby Francja u 

dzieliła tej pomocy lewicy hiszpańskiej. 

że, koła. polity- 
AŚ « 

Obniżenie kosztów eksploatacji samochodów 
Uchwały Rady Ministrów | ! 

WARSZAWA, (PAT). — Dnia 25 lipca rb. 

odbyło cię pod przewodnictwem prezesa rady . 

ministrów . gen. Sławoj-Składowskiego posiedze 

nie rady ministrów. Między innemi rada mini 

stróch uchwańkiła projekt dekretu Prezydenta 

RP. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezy- 

denta RP. z dn. 7 marca 1928 roku © podatku 

ed olejów minerałnych, oraz uchwaliła T9Zp9- 

rządzenie rady ministrów w sprawie obniżenia '. 

dodatku drogowego do państwowego podatku 

prizez | 

* 

od olejów mineralnych. DANE 

Obydwie powyższe uchwały. są dalszem Og. 

niwem w polityce motoryzacyjnej, zmierzają 

cej do. obniżenia kosztów eksploatacji samocho 

dów. Projekt zmiany rozporządzenia Prezyden 

ta RP. o podatku od ołejów mineralnych idzie 

w kierunku „aieusztywniania możliwości obni 

żeki tego" podatku. Projekt dekretw zatem prze. 

widuje, że minister skarbu będzie upoważniony 

obniżać odnośne stawki we własnym 'zakresie. 

"ministerstwa spr. zagr. 

. stwa. 

W. dalszym ciągu rada ministrów przyjęła 

rozporządzenie rady ministrów w sprawie wz 

runków i sposobu koncesjonowania domów 

składowych. Rozporządzenie to jest wykona- 

niem zlecenia kodeksu handlowego, który wpro 
wadził zasady koncesjonowamiia oraz ustalił 
ogólne warunki, ma jakich koncesje te będą 

wydawane, 

Pozatem rada ministrów uchwaliła projekt 

dekretu Prezydenta RP., w sprawie zatwierdze 

nia porozumienia polsko-gdańskiego w przed- 
miocie uregulowania spraw, związanych z od 
działywaniem na Gdańsk polskiej gospodarki 

dewizowej. : 

Wreszcie uchwalono rozporządzenie rady 

ministrów w sprawie norm należności za mie 

szkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów 

poza granicami pań 

2 miliony złotych strat 
spowodowała burza w Kieleckiem 
KIELCE (Pat). Ukończone już zostały olkłi 

częnia strat, jakie wyrządziły w województwie 

kieleckiem szalejące burze z gradobiciem w 

diniach 11, 12 i 13 lipca br. 

Według danych komisyj szacunkowych, skie 

rowanych do kieleckiej Izby Rolniczej, zniszczo 

nych zostało w woj. kieleckiem 180 wsi, a dot 
tych klęską ponad 10000 gospodarstw na 

  

  

 przestńzeni około 30 tysięcy ha. Ogólne straty . 

wymioszą ponad 2 miljony złotych. 

po 

Manifestacje 
w.sprawach Gdańska 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś witezorem w 

kiłku miastach odbyły sie manifestacyjne zgro 

mądźcnia, ua kiórych uehwalone rozolucje do 

magzjące się utrwalenia i rozszerzenia praw 

Polski w Gdańsku i siłaiejszego związania wol 

mego miasta z Rzplitą Polską. 

W Gmieźnie na rynku zgromadzeni uczcili 

pamięć Śp. gen. Orlicz-Dreszera i wysłuchali 

przemówień prezesa miejscowego koła L. M. i 

K. dt Lauterera i sędzięgo Krycha 

A kacm ie na pliieu min. Pierackiego 
zgromadziło się kilka tysięcy obywateli, Wiee 
zagaił wiceprezes miejscowego zarządu Ligi 

Mocskiej i Kolonjalnej inż. Wróbel, wzywając 

obecnych do uczczenia 2-minutową ciszą pa 

mięci generała. Orlicz-Dreszera, przemawiali 

wiceprezes federacji Schmidt, adw. Chołdyk 

i przedstawisieł ZZZ., Powstańców Górnoślas 
kich i nauczycielstwa. 

Wałki między powstańcami arabskimi 
a wojskami angielskiemi w Palestynie 

JEROZOLIMA (Pat) Dziś doszło do utarczek 

między wojskiem a uzbrojonymi powstańcami 

arabskimi, Koło Berszeba wywiązała się mię 

dzy 

nych Arabów walka, w której trzech Arakrów 

patrolem wojskowym a bamdą uzbrojo- 

NO KD MINAM LAS ATSITIKTINIS 

Najnowsze ziujęcie z rozruchów w Palestynie 

  

Szkeccy strzelcy z karabinu maszynowego 

i Tul 

  
s trzeliwują Arabów na drodze między. Tel Aviv 

Karm. 

zostało zabitych. Wojsko nie poniosło żadnych 

strat. W pobliżu miejscowości Kafarnaan pat 

rel wajskowy natknął się pa ucickającą bandę 

powstańców arabskich. W czasie wa.<i jeden 

Amab został raniony. 

Na szosie koło Petezitikwa dwóch Arabów, z 

których jeden uzbrojony był w bombę zostało 

ranionych pnzez. patrol wojskowy. : 

W czasie pościgu za bandą uzbrojonych A- 

rabów koło miejscowości Rasanach zabito 2-ch : 

Arabów, 

Oddział straży nad granicą transjordańską 

oraz dwa samoloty zlikwidowały w sąsiedztwie 

miejscowości Semakh bandę uzbrojonych Ara 

bów. Dwóch powstańców odniosło rany. | 

Wisknitiek akcji sabotažowej wykkoleit sie pe 

Rasselain. ciąg towarowy koło miejscowości 

Wypadków w ludziach nie było i po kilku go' 

dzinach ' ruch kolejowy został na tej linji 

wznowiony. 

W pewnym domu arabskim w Jaffie nastą 

pił wybuch bomby, raniąc dwie osoby. Ponad 

to w tym samym ;domu inna bomba raniła 

dwóch Arabów. 

Obawiając się napaści, Żydzi wstrzymują się 

od tradycyjnych pielgrzymek do ściany płaczu | 

w Jerozolimie. į 

Niema kosztownošci 
w skarbcu Menelika 

RZYM. (PAT). — Agencja Stefani donosi, že 
specjalna komisja do zbadania stanu słynnego 
skarbca negusa Menelika stwierdziła, iż 5Каг 

kiee ten zawiera wyłącznie książki, dywany, 

przedmioty kultu religijnego. Wszystko to od 
dano do dyspozycji kleru koptyjskiego. Agen 
cja Stefani sądzi, że kosztowności ze skarbca 
wywiózł ze sohą negus do Eurepy. 

Według obliczeń tych samych komisyj na 

pomioc ludności dotkniętej (klęską gradobicia, 
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potrzeba. minimalnie «koło 750 tys. złotych z . 
czego 500 tys. złotych na wyżywienie, a resztę . 

na pomoc siewną. 

Obliczenia te nie dotyczą strat wyrządzonych 

przez powiórne burze gradłowe, 

nad „terenem województwa w dniach 19, 20 & 

21 lipca br. | 

36-godzinnego tygodnia pracy 
domagają się anarchiści w Hiszpanji 

BARCELONA, (PAT). — Partja robotnicza 

anarchistyczno - syndykalistyczna przedstawiła 

projekt postulatów robotniczych ńa najbliższą 

przyszłość. Są one następujące:  36-godzinny 

tydzień pracy, podwyżka o 10 proc. płac niż 

szych od 500 pesetów miesięcznie, zapłata za 

czas strajku, wypłata zasiłków dla bezrobot 

mych, wydalenie z wojska monarchistów. 

Drugi wyrok skazujący 
Hofmok!-Ostrowskiego 

25 hm, w południe sąd grodzki ogłosił wy 
rok w sprawie przeciwko adwokatowi Hotmokl- 
Ostrowskiemu (ojcu), oskarżonemu 0 rozpow 

szechnianie szczegółów tajnej rozprawy sądo 

wej. Adw. Hofmokl-Ostrowski skazany został 

na 1.000 złotych grzywny, z zamianą w razie 

niemożności zapłacenia, na 6 tyg. areszia. | 

Kronika telegraficzna 
— WYPADEK SAMOCHODOWY Z SZE- 

FEM SZTABU S. A. W piątek popołudniu na 

szosie między Berlinem a Magdeburgiem wyda 

rzyła się katastrofa samochodowa, w której 

odniósł obrażenia szef sztabu S. A. Lutze. Wy 

padek został spowodowany zatarasowaniem dro 

gi przez naładwany zbożem wóz żniwiarzy. Rar 

ny odniesione przez Lutzego nie są ciężkie i 

pozwoliły mu na powrót do Berlina, 

— NOWOMIANOWANY NUNCJUSZ PAPIE 

SKI W PARYŻU msgr. Valero Valeri złożył 

swe listy uwierzytelniające prezydentowi Łeh 

run. 

— NIEMCY ZNOSZĄ POSELSTWO W AD 

DIS-ABEBIE. Minister spr. zagr. hr. Ciano przy 

jał ambasadora niemieckiego von Hassela, któ 

ry mu zakomunikował o decyzji rządu Rzeszy 

zniesienia posełstwa niemieckiego w Addis Abe 

'bie i zastapeniu go przez konsulat generalny. 

Minister Ciano przyjął oświadczenie ambasa 

dora niemieckiego z wielkiem zadowoleniem.. 

—- SYNOWIE MUSSOLINIEGO UDAJĄ SIĘ 

"DO NIEMIEC „Le Matin* donosi z Berlina, iż 

synowie Mussoliniego Bruno i Vittorio przybę 

dą dzisiaj wieczorem lub jutro rano do Berli 

ma włoskim samolotem. wojskowym, któremu 

będą towarzyszły 4 samoloty myśliwskie, bi 

rące udział w niedzielnych zawodach  lotn- 

czych. 

— GYKLON. Nad miastem Santa Ignacio w 
Argentynie przeciągnął gwałtowny cyklon. — 

«kie przeszły © 

Szereg gmachów zostało zburzonych, 30 osób 

odniosło rany, 

— WYSTAWA SZTUKI POLSKIEJ W RAP 
PERŚWILU. Dzisiaj w salach zamku rapper- 
świlskiego nastąpiło uroczyste otwarcie wysta 

wy prac grupy polskich artystów plastyków | 
„Błok*. Wystawa zorganizowana jest pod pro 

tektoratem posła RP. Modzelewskiego, 'członka 
rady federalnej w Bernie min. Filipa Ettera, 
oroz min. pełnomocnego Szwajcarji w Polsee 
p. M. de Stoutz 

racowany jest prejekt urządzenia pozosta 
łych sal zamku, w których mieścić się będą 

eksponaty polskiej sztuki ludowej, grafiki użyt 
kowej. krajoznawstwa, oraz dział historyczny 
ibejmujący dokumeniy dotyczące stosunków 
polsko-szwajcarskich. ©
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"Cziczerin i Litwinow 
Makk siai Maksim Litwimow 20- 

stał odznaczony inna orderem 
ZSSR. Bezpośrednim pówodem tego od 
zmaczenia był niezaprzeczalny sukces 

  

LITWINOW. 

Litwinowa w Montreux, które opuścił 
jako zwycięzca. 

Wielką Brytamja, która pierwotnie 
czymiła trudności Sowietom wreszcie 
wycofała się. A jednak znamiennem po 
zostaje, że Wiełka Brytanja pierwotnie 
chciała zamknąć rosyjską marynarkę 
wojskową na Czarnem morzu i umoż- 
wić wojskowym okrętom wszystkich 

krajów (w tej liczbie więe i niemieckim) 
swobodne przedostanie się do morza 
Czarnego. To zmusza do zastanowie- 
mia się: 

W związku z pertraktacjami w Mon 
treux „Poslednija Nowostf“, organ Mi- 

Rukowa, słusznie pisał, że teza, której w 
Montreux bronił Litwinow, byłaby rów 
mież tezą księcia Gorczakowa, Sazono- 
wa i Miliukoiwa jako rosyjskiego mini- 
stra spraw zagranicznych, 

Czy w związku z tem nie nastuwa się 
przypuszczenie, że sprzeciw Anglji prze 

* ciwko tezie rosyjskiej ma również swe 
uzasadnione tradycje? 

Nie po raz pierwszy przecie w dzie- 
jach świata Anglja stara się zamknąć 
rosyjską marynarkę wojskową na me- 
rzu: Czarnem, Tym razem zrezygnowała 
z tych zamiarów. Nic dziwnego, że os- 
*łatnio wycofała się z tej bardzo dla niej 
istotnej placówki. Sytuacja międzymaro 
dowa Anglji w tej chwili jest tego го- 
dzaju, że nie može zbytt upierač się przy 
swych dezyderatach. A jednak chwilo- 
we wycofanie się nie oznacza jeszcze de 

fimitywnej rezygnacji, 
'W jaki sposób da się wytłumaczyć 

antyrosyjska postawa Anglji na konfe- 
remcji w Montreux? 

Kronika Tygodniowa 

Na marginesie 
retormy rolnej 

Zapowiedź przyśpieszenia tempa re- 
alizacji reformy rolnej wywołała w pra 
sie polskiej ożywione polemiki. Trud- 
mo, ażeby było inaczej. Polska tak moc. 
mo zrosła się w przeciągu całych wie- 
ków z aleją lipową, że. każdy krok 
zmierzający do uszczuplenia jej praw, 
musi wywoływać reakcje, nawet u lu- 
dzi aprobujących zasadniczo reformę. 

Nie mam zamiaru wtrącać się do 
"sporu. Uważam, że nawet do polityków 
spór ten młe mależy: Należy przede- 
wszystkiem do rolników. Państwo Pol 
skie musi mieć odpowiednią ilość sil- 
nych gospodarstw chłopskich. Jest to 

chyba zagadnienie rolnicze. 
Celem dzisiejszych rozważań jest 

właściwie powrót do tematu z przed 
3-ch tygodni. Do problematu sentymen 
talizmu i humanitaryzmu w życiu Pol 
ski. Zdaje się, że pomimo wszelkich ar 
gumentów politycznych i ekonomicz- 
mych przeciwnicy obracają się w kole 

pojęć sentymentalnych. Jedni mają sen 
tyment do. alei lipowej, drudzy do strze 
chy słomiańej, inni,.znajdujący się w 

położeniu najprzykrzejszem, a do ta- 

, ksimowicz Litwinow, 

Pr tczakiściy na tem miejscu swe 
g0 ezasu (9. VII) próby aktualnego wy- 
tłumaczenia tej pozycji Anglji. 

Zachodzi uzasadnione przypuszeze- 
mie, że nie stanowi ona jakiegoś wyło- 
miu w zewnętrznej polityce Wielkiej 

Brytamji, indywidualnego posunięcia 

brytyjskiej admiralicji, jak to twierdzili 
niektórzy publicyści, lecz część składo- 

wą wielkiego planu, polegającego na 
„przyznaniu Niemcom wolnej ręki na 
Wschodzie Europy. 

Dużo przemawia za tem, że A 

talk jest, że Anglja gwarantuje poniekąd 
bezpieczeństwo Francji i Belgji, lecz na 
Wschodzie Europy daje Hitlerowi wol- 
ną rękę. I, jeżeli talk jest, to Maksim Ma 

mimo  częścio- 
wych sukcesów, przegrał na całej limji, 
rację zaś miał jego poprzednik Georgij 
Wasiljewicz Qziczerin, który nie wie- 
rzył w możliwość ugody rosyjsko-angiel 
skiej. Zmarły w tych dniach były komi 

sarz Spraw zagranicznych *G. Cziczerin 
pędził ostatnio bamdzo swoisty i samot- 
ny żywot. Wypadł z łaski Stallina już 
dawno. Arystokrata-romantyk i bardzo 
trzeźwy sym szewica z Tyfllisu jakoś nie 
mogli się pogodzić. 

Nie tylko choroba była powodćja 
dymisji i wypadnięcia z łaski Cziczerina 
Stary carski dyplomata nie ufał Anglji. 
Jego nieco fantastyczne plany musiały 

zaskoczyć trzeźwego. syna szewca z Ty 
flisu, Wychodząc z założenia, że głów- 
nym wrogiem Rosji jest i pozostaje W. 
Brytania był zwolennikiem wielkiej 
kontynentalnej koalicji. antybrytyjskiej, 
w której miały wziąć udział państwa 
Furopy i Azji, od Fr rancji do Japoni 

włącznie. W myśl koncepcji Lenina wie 
rzył zresztą w nieuniknione starcie An 
glji i Stanów Zjednoczonych, które u- 
ważał za najodpowiedniejszą chwilę, 
aby zadać Wielkiej Ti cios śmier- 
telmy.., 

Człowiek o takiej SĘ musiał 
się wydawać trzeźwemu Stalinowi ; nie 
mniej trześwemu Litwinowowi niepo- 
czytalnym famtastą: To też chory na cu- 
krzycę arystokrata-romantyk przeniósł 
się na emeryturę, szukał zapomnienia u 
boga Bachusa, do roboty zewnętrzno- 

politycznej zaś z ramienia trzeźwego 
Stalina zabrał się jego dawny przyja- 
ciel Maksim Maksimowicz Litwinów... 

Słusznie wywąchał, że od chwili 
wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów 
były one stracone dla Rosji i wnet udał 
się na poszukiwanie nowych sojuszni- 
ków. Udało mu się pozyskać Francję, 
Czechosłowację, Rumumnję, ale zabiegi 
jego © względy Wielkiej Brytanji nie da 
ły dotąd pozytywnych wymików. Dziś, 
po siedmiu latach zabiegów Litwinowa 
o względy Wielkiej Brytam ji, raptem w 
Montreux wystąpiła ona po drugiej stro 
nie barykady... 1 mimo ostatecznego 
sukcesu Lilirwinowa w Montreux ta an- 
tyrosyjska dywersja Wielkiej Brytanji 
daje przedsmak definitywnego fiaska 
rosyjskich zabiegów o czynna współpra 
cę Onglji. Ostatnie lata swego życia Czi 
czerin spędził w cieniu. Pogrzeb jego 
miał jak na stosuniki sowieckie i ze 
wiiględu na rolę dziejowa nieboszczyka 

' bardzo skromny charakter. 
Może jednak już jutro, będzie w Mo- 

skwie uznamy za większego realistę od 

Spectator. Litwinowa: 

  
Gzłonkinie Organizacji Młodzieży Pracującej ( OMP.) uczestniczące w wakacyjnym * kursie 
przysposobienia sportowego, złożyły dzisiaj u gt obu Nieznanego Żołnierza wiązankę kwiatów. 

Uroczystość ódbyła się przy asyście pocztu szta ndarowego Organizacji, 

kich może się załiczyć i sam autor, ma- 
ją senityment do obu strom. , 

'Fymiczasem niestety są reformy, któ 
re muszą być przeprowadzone wbrew 
sentymemtom obu stron. I do takich na 
leży właśmie reforma rolna. 

Celem jej nie może być zniszczenie 
jednego stanu, dla wzmocnienia imne- 
go. Cywilizacja współczesna jest ma 
szyną itak skomplikowaną, że zmiszcze 
nie nawet niepozomej sprężynki może 
mieć duże zmaczenie ujemne, a cóż do 
piero całej części maszyny: 

'W rezultacie więc reformy rolnej 
powinna nastąpić urbanizacją. warstwy 
ziemiańskiej. większy procent jej udzia 
łu w życiu hamdlowo - przemysłowem 
kma ju. 

Ponieważ znaczna część młodzieży 
ziemiańskiej oddaje się już innym za- 
wodom, nie mającym nic wspólnego z 

rolnicbwem, nie będzie to proces zbyt 
bolesny dla młodej generacji. Celem 
reformy z pumiktu widzenia strzechy 
nie może być tylko doraźna łatanina. 
Towarzyszyć jej musi organizacja ma- 

joratów włościańskich, która raz na 
zawsze położyć: powinna kres wegeta- 

tywnym gospodarstwom chłopskim: 
I tutaj właśmie jest punkt mie- 

bezpieczny wyładowania sentymentaliz 
mau? A co robić z reszłtą? U mas przecież 
nie prowadzi się robót poto, jak się to 
robi na całym świecie, ażeby budować 
mosty, szosy,: kołeje... — prowadzi się 

je poto, ażeby zatmidnić bezrobotnych! 
Przed wojną myślano, że most Kerbe- 
dzia jest poto, ażeby połączyć Pragę z 
Warszawą. Dziś powiedzianoby nam, 

że most Kerbedzia zbudowano poto, a- 

żeby zatrudnić 5-ciu bezrobotnych in- 
żymierów i 2.000 bezrobotnych robotni 
ków, 

Celem przyszłej reformy rolnej po- 
winna być trwała, a nie przejściowa 
komstrmuikcja fundamentów agrarnych 
Państwa: Lepiej jeżeli część rodzin 
chłopskich będzie zadowolona na zaw 
sze, niiż jeżeli wszyscy będą jednalkowo 

niezadowoleni. Państwo mie może 
być przecie | T-wem $w. Wincentego 
a Paulo. 

Łączą się z tem trzy następujące za 

gadniemia, dość przykre *dła niaszego 
sentymentałizmu: 1) zagadmienie postę- 
pu rolnego w: gospodarstwach włościań 
skich, 2) zagadnienie wzrostu miast i 
3) zagadnienie inteligencji włościań- 
skiej. 

Otóż trzeba w pierwszem zagadnie- 
о z przykrością powiedzieć, że zwięk 
szenie obszaru gospodarstw włościań- 
skich nie pociągnie za sobą intensyw- 
nego rozrostu postępu rolniczego. Gdy- 
byśmy mogli wywłaszczyć ojców na 
rzecz dzieci, sprawa posunęłaby, się prę 
dzej, ale to jest niemożliwe. Jedynie 

odwieczny Środek wałki z zacofa- 
miem t..j. kolonizacja, może pirzyśpie- 
szyć postęp agrarny, Na Kresach i w 
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Roztrzepania ciag dalszy 
(Zamiast sprostowania) 

(W przeglądzie prasy wczorajszego 
„Czasu niejaki Grabiec poświęcił parę 
szpalt „Kurjerowi Wileńskiemu *. 

Na wstępie czytamy: 
Ściśle prorządowy organ „Kurjer Wileń- 

ski* oddamy w ręce łudzi o lepszym forma- 
cie, niż powołany do Warszawy poprzedni 
jego redaktor, wystąpił z artykułem 0 dzia- 
łacza społecznym, gdzie czytamy najsam- 
przód: 

„Iniejatywę społeczną w Polsce poło- 
żył mna łopatki symboliczny komisarz # 
urzędowy makaz „organizowania me 
czeństwa *. 

Nie jest to rewelacją, bo temu lat GR 

i pięć i sześć stwierdzał to samo bliski, ale 
miezależny sąsiad „Kurjera* „Słowo. 

Dziś „Słowo słusznie przedrukowuje bez 
podobnych uwag tem artykuł: tyllko bowiem 

ludzie, którzy nie wiele mają do powiedze- 
nia a noztropne uwagi nawiedzają ich co lat 
trzy krzyczeliby w takim wypadku: panie, 
ależ om kradnie moje tezy! 

„Słowo z uznanem cytuje i dalsze wy- 

wody obecnągo „Kurjera Wileńskiego '': 

My tych wywodów nie cytujemy, bo 
przecież zdawałoby się nie potrzebuje- 
my powitarzać za kimś własnych zdań. 

Wystarczy powiedzieć, że cyttaty 
„Czas* zaopatruje dalej uszczypliwemi 
uwagamii na temat braku oryginalności 
naszych własnych myśli, na temat bez- 
krytycznego do niedawna entuzjazmu 
dla: Z. Z. Z. i t. podobnemi przyśpiewka 
mi, znanemi nam dobrze ze szpalt kom- 
pama „Czasu — „Słowa, 

Wszystko byłoby dobrze i aczkol 
wiek formatu nie zmieniliśmy, musieli 
byśmy żywić wdzięczność „Gzasotwi* ха 
pochlebne wzmianki o nas, gdyby nie 

jędna drobnostka. Takiego artykułu ja! 
ten, który cytiuje „Qzas** nigdy nie dru 
kowaliśmy. Dlatego też zmieniamy ad- 
res pochwał na „Dziennik Wileński”, 
Wilmo, Mostowa 1. 

Czy wobec tego cały wysiłek, jaki 
włożył p. Grabiec w omówienie cytat 
nie pójdzie na marne i czy wogóls da 
się obromić objektywizm tych amówień, 

o tem nie wspominamy. 
Fakit zostaje faktem, 
To nie my, a sąsiad nasz „Dziennik 

Wilenski“ 6 nieco innych poglądach 
miż nasze (zresztą rožmica, z perspekty- 
wy korespondenta „Czasu“ jest mała) 
zamieścił art, p. t. „Zmowa drugiej biu- 

rokracji* (podtytuł — Płatny „działacz 
społeczny powinien zniknąć). Rzeczy- 
wiście „Słowe' ten artykuł przedruko- 
wało i stąd trafił on do rąk p. Grabca. 

„Słowo jednak nie pomyliło adresu 
ip. Grabiec za pomyłkę ponosi całko- 
witą odpowiedzialność: 

Gaffa nie mała. Podobne gaffy znane 
mam. są tylko z artykułu o niemyłej Ro- 
sji, który był niedawno: w ,„Stowie“.. 

Chyba jakieś pokrewieństwo psychi- 
czne pracowników obu redakcyj jest 

powodem tej zbieżności. Bo trudno 
przypuścić, że pod pseudonimem Grab- 
ca ukrywa się p. Ksawery. 

Kongresówce Wschodniej mogłaby to 
być kolonizacja poznańsko-pomorska. 

W Polsce Zachodniej kolonizacja duń- 
ska, oczywiście instrukitorska. 

Ale same słowo „kolonizacja, 

w Polsce powszechną niechęć, ponie- 
waž obraža „sentymenty regjonaline“. 

Ktoś powie w tem miejscu, że przecież 
sami dojdziemy do mety. Nikt nie chce 
zrozumieć, że w Polsce, doganiającej 
Zachód, wtłoczonej między giganty, nie 
jest ważne co się: zrobi, ale kiedy się 
zrobi. Ważny jest  przedewszystkiem 
czas. 

Oczywiście, iż nawet zachowanie fa 
bryk. i, sklepów ziemiańskich oraz zwię 
kszenie ich liczby w miastach, nie da 
pracy ogromnym masom włościan, na- 

pływającym do miast od yw przebu 
dowy ustroju rolnego. 

P. Władysław Studnicki w jednej ze 
swoich cennych prac wskazuje na. brak 

większych miast "w. województwach 
wschodnich, jako na jedną z przyczyn 
nędzy wsi na poirzebę kolonizacji ur- 

budzi 

bamistycznej, jako na środek zaradczy. 

Był czas kiedy zamiast Żyrardo- 
wów, Ullenów itd. mogliśmy ściągnąć 
naszych reemigramtów. Dziś oprócz wer 
bunku średnich kapitalistów emigran- 
tów, możemy już ściągnąć Szwedów, 
Węgrów, Szwajcarów itd, Odpowiednia 
opieka i uwolnienie od podatków na pe 
winą ilość lat dałyby korzyść podwójną: 
kapitał i asymilację młodej generacji.
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Rozmaitości ze świata 
KSIĘŻYCOWA ELEKTROWNIA. 

Elektrownia, którą wprawia w ruch księży... 
Oto najnowsza zdobycz nauki i techniki, któ- 
rą realizują w Ameryce. 

Od dłuższego już czasu zaprzątała umysły 
wyualazeów i inżynierów idea wyzyskania przy 
piywu i odpływu wód w morzach jako siły po- 

„ruszzjącej turbiny. Wszystkie jednak projekty 
miały tę słabą sironę, iż przewidywały wyzy- 
skanie albo odpływu albo przypływu, tak, iż 
przez pół doby turbiny byłyby nieczynne, co 
w dużym stopniu zmniejszało rentowność im- 
prrezy. 

Rozwiazał szczęśliwie ten probiemat inży- 
„Aier amerykański G. P. Cooper. Dopomógł mu 
w tem przypadek. W różnych punktach wybrze 
ża przypływ i odpływ różnie się kształtuje w za 
leżności od rozmaitych warunków. Otóż inż. 
Coeper'a wysłali lekarze dla poratowania zdro 
wia na wyspę w zatoce Passamaquoddy, tuż 
przy granicy Kanady, Leżąc na brzegu, obserwo 
wal Coeper godzinami morze, którego przy- 
piyw i odpływ odbywał się tułaj z niezwykła 
sija, I wlem przyszło mu pewnego dnia obja- 
wienie: tu a nie gdzieindziej istnieją najlepsze 
warunki dla budowy elektrowni póruszanej 
słią morza. Zabrał się do pracy, do wyliczeń, 
projektów. Zainteresował się ią sprawą prezy 
dent Roosevelt, wziął pod swoją opiekę sprawę 
siinansowania olbrzymiego przedsięwzięcia i 
sło dzisiaj na brzegach bezludnej i cichej do- 
tąd zatoki pracuje gorączkowo około 15.060 lu 
dzi nad budową gigantycznych murów tam, któ 

rych długość ma wynosić zgórą. 4 kilometry, a 
wysokość 40 metrów. System tych tam pozwoli 

ująć masy wód przypływu w system szluz, poz 
wcli stworzyć sztuczną Niagarę. W ten sposób 

turbiny będą mogły pracować bez przerwy, po 

ruszane Siłą przypływu i odpływu. Otrzymana 

w (en sposób energja będzie się kalkulowala 

hardzo tanio. Zrozumieli to i ocenili już prze 
myszowey amerykańscy i kanadyjscy i wpobli- 

żu przyszłej elektrowni już teraz wyrastają 
zgcd ziemi fabryki, osady, miasta. 

Flektrownię, która będzie największą ze 

wszystkiech istniejących na Świecie, można bę- 

dzie Śmiało nazwać księżyeową, gdyż ostatecz- 
nym sprawcą jej powstania i uruchomienia bę 

dzie książye, Za jego sprawą powstają przypły 

wy I odpływy, on, jego siła przyciągania уурга 
wia w ruch wody oceanów i mórz. fnżynierowi 

zaś Cooperowi przypadnie zasłaga budowy pier 
wszej na ziemi elektrowni. czerpiącej swą €ner 

gję z księżyca. 

KRÓLESTWO ZA PIENIĄDZE. 

Jeszeze dzisiaj można zostać wiadcą, sobiena 

nem na małej wyspie, nie podlegać nikomu, 
przeciwnie — rozkazywać 50 mieszkańcom wvs 

py. Żyć i wyżywać sie powoli. I te gdzie? Wy- 
dawałoby się rzeczą niewiarygodną, że 605 рФ 
tłobmego może istnieć w Europie, a nie na połud 

niowym Pacytiku, w Australji. 
A jednak tak jest. Ową wyspą do nabycia 

wraz z koromą i tronem (imaginacyjnemi co- 

2 RASA RARARARCADAKKANKRNA 

TEATR LETNI 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

KTO ZABIŁ? 
Ceny zniżone 

  

P
F
Y
V
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
 

  vvvvvvvvvvvrwvvV wvw 

KLAWIOL 

vvvvvvvvvvvvvvvs 

  

Wielki trust, wielki . koncem, dzia- 

łający ma obcym terenie jest polipem, 
rakiem, ale takim, wobec któwego na- 
wel rad jest bezsilny. W. promieniu 
działalności tych potęg anonimowych. 
wszelka Niepodległość staje się tylko 

fikcją. Natomiąst średni kapitał staje 
się zauwyczaj podporą zdrowej 1 so- 
Hdnej urbanizacji, 

Niestety kolonizacja średnia narusza 
jeden z przestarzałych i najzupełniej 
w życiu obeenem już mieaktualnych 

sentymemtów przesadnej konkurencji. 
Konkurencja istnieje zawsze, ale naj- 
większym konkurentem polskiego mie 
szczucha jest jego własna nieudolność. 
Hotele, prowadzone przez Szwajcarów, 

istnieją w każdem z miast francuskich 
t włoskich. Włochom i Francuzom, któ 
rzy są znacznie lepszymi hotelarzami 

od naszych, nie przeszkadza to weale. 
Ale u nas podniesionoby zaraz wrzask, 
Że rząd wpuszcza cudzoziemców. 

Zagadnienie inteligencji chłopskiej. 
jest niemniej waźme, miż przebudowa 
ustroju. Już dziś w Małopołsce Zachod 
niej wegetuje w chatach chłopsiiich 20 - 
łysięcy młodej całej i pół inteligencji. 
Tżycie w tym wypadku słowa pół jest 
zwesztą rzeczą względną, Przy ogrom- 
nym poziomie kulturalnym tych ziem. 
ta połówka jest nieraz tyle warta. co i 
gdzieindziej całość. 

Majoraty chłopskie zaczną niewat- 
płiwie produkować jeszcze więcej in- 

przwda) jest niewielka wysepka Lundy, poło 

żona w zatoce Bristolskiej przy brzegach połud 

niowej Anglji. Lundy ma już swoją przeszłość. 

Wiaścicielem jej był doniedawna bardzo bogaty 

Anglik, mr, Martin Cotes Harman. Pewnego pię 

knego dnia przyszła Harmanowi do głowy 
mayśl, że jednak byłoby pięknie żyć inaczej, 
piż wszyscy, podobni mu rodacy. Pieniędzy 
miał mr. Harman wbród. A właśnie była sobie 
taka bezpańska wysepka Lundy, wamieszkała 

przez 50 blisko rodzin rolników, rybaków. Za 
10,000 funtów nabył mr. Harman wyspę i z 
panktu ogłosił się jej władcą. Władca nie my- 
słał jednak ograniczać się do tytułu tylko i ho 

norów, suwerenność swoją zamierzał wykony- 

wać w rzeczywistości. Zamówił więc własne 
marki pocztowe z podebizną mewy, a także 
własne pieniądze, t. zw. puffins. Tu wdał się je 

dnak w tę vabawę rząd angielski i zaprotesto 

wał. „Król* Martin I obstawał przy swojem. 

Wreszeie pewnego dnia zjawiła się na wys 
pie Lundy czterech policjantów, którzy areszto 
wali „króła”. Mr. Harman został osądzony na 

kilka miesięcy więzienia za bezprawne hicie 
pienędzy i znaczków pocztowych. 

Terzy wyspa obrzydła mr. Harmanowi. Po 
sianowił pozbyć się jej. Ogłosił w dziennikach 
londyńskich, że za cenę 16.000 funtów sprzeda 
wyspę Lundy każdemu, kto się zgłosi. 

Jeszcze jedna taka wyspa — Brechou — 
jest też do nabycia; znajduje się jednak juź da 
żo dalej, bo na południowym Pacyfiku. Wyspa 
ła jednak jest zamieszkana przez płemię Papua, 
a kto wejdzie w jej posiadanie, ten musi jedno 
cześnie pełnić obowiązki wodza plemienia. Nie 
dawno jeszcze królem Brechou był młody stu- 

deni, Amerykanin, M. J. Hathaway. Zaręczył 

Się оп na uniwersytecie w Yale ze swoją kole 
żanką Syvillą Beaumont. Po ślubie oboje udali* 

się na wyspę Brechou, gdzie młoda mrs, Hatba 
way wstąpiła ma tron osierocony po Śmierci 
swego ojca. Kiłka lat spędził mr. Hathaway na 
wyspie jako książę-regent, małżonek pięknej 
Syvilli. Ale, że klimat tropikalny nie służył mu. 
przeto opuścił Brechou, a razem z nim wróciła 
do Ameryki i małżonka-krółowa. Obecnie Bre- 
chou jest bez króla, a ewentualny nabywca wys 

py otrzyma w prezencie koronę królewska. 

Kto ma pieniądze i fantazję może jeszeze i 
dziś posiąść królestwo. 

  

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

DRUSKIENIKI 
KĄPIELE 
  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE   

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

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

Sezon kuracyjny od 15 maja do 30 września. 

TANIE 
i przyjemne 

przyjmuje 

Szczegółowych informacyj   

WYCIECZKI « Z. S. R. R. 
przez gy INTOURIST **« w letnim sezonie 1936 r. oraz zapisy na 

IV Festival Teatralny 1 — 10 września 1936 
Polskie Biuro Podróży „„4KDMRREBI$**, 
Warszawa, ul. Marszałkowska 158, tel. 2-50-86 

udzielają wszystkie placówki. „O R;BISU*.. 
Tamże sprzedaż kolejowych i okrętowych biletów na Biiski i Daleki 

Wschód, do Palestyny i spowrotem przez ZSRR. 
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SUSUWA 

  

teligemicji. 
(o się z nią stanie? 

Nie ulega wątpliwości, że adimini- 
stracja lokalna zwłaszcza w okręgach 

ODCINKI 

  

chłopskich i robotniczych pawinma się - 
składać z tej właśnie warstwy. Ale 
to nie wystarczy! Każdy imteligent my 
śl dziś ze strachem. co jego dzieci bę 
dą robiły, skoro nastapi zderzenie tych 
dwóch fal? 

Część tej tali chłopskiej samą sta- 
wia pierwsze kraki w sklepikach i spół 
dzielniach. Opieka kredytowa i admini 
stracyjna jest w tych wypadkach nie- 
zbędna. Niezbędne jest jednak i wyszu 
kamie dla pozostałych innych dziedzin. 
których dzięki Bogu nie brak na świe 
cie. 

Polska przestaje być Państwem wy 
łącznie lądowem, jak Szwajcarja, czy 
Węgry. W jej psychice zachodzi glbrzy 
mią zmiana. Zanim jeszcze wyrosła 

Gdynia. dzięki emigracjom, staliśmy się 
narodem mondjalnym.. Dziś: posiadamy 
już ludzi i imstytucje, we wszystkich 
krajach i stajemy się pewołi normal- 
nem wiełłkiem państwem  zachadnio- 
europejskiem. 

. Jedmakże itość młodej inteligencji, 
zwłasźczaą technicznej, emigrującej, jest 
zupełnie nikła w stosunku do emigru 
jących włościam i robotników. Dzięki 
temu  Palska nie osiąga z emigracji 
tych ikorzyści, kióre osiągają narody 
nie posiadające brzegu morskiego Pod 

  

i ZGRUBIENIA 
WEBB: SKORY 

czas, kiedy koałonja. czeska, węgierska, 
czy austrjacka w znacznym stopniu 
składa się z mieszczaństwa; masza skła 

da się przeważnie ze służących i nie- 
wyłkwalifikowanych. robotników. . Ol- 
brzymia szkoła energji każdego narodu. 
Jaką jest marynarka, jest u nas jeszcze 
przedszikołem, Kitkadziesiąt tysięcy mło 

dych ludzi powinno pływać po mo- 
rzach. Dziś są to zaledwie tysiące. 

Obie fale intęligencji mogą. się więc 
doskonale zmieścić. Ale pionierem po- 
winien być młody szlachcie. W niejed- 
nym młodym szlachcicu tkwi młody Be 
niowski. 

+ КТ 

dak widzimy, wiele zagadnień łączy 
się z zagadnieniem przebudowy ustro- 
ju rolnego w Polsce. Jedno jest tyłko 
najważniejsze. Jego kompromisowe, ale 
nie połowiczne załatwienie. Przykład 
Hiszpanji wskazuje jasno, na jakie nie 
szczęścia skazany jest kraj fanatyków, 
nie posiadających uzdolnień reforma- 
torsikich, : 

Zmierzch alei tipowej nie jest Pol- 
sce potrzebny: Potrzebne jest nałto- 
miast przeniesienie alei do miasta. Pier 
wiszą generacja może to odczuć boleś- 
nie-* Następna wyxła niewątpliwie - ca- 
ły szereg jak najpożyteczniejszych oby 
wateli, mowych europejskich  rozros- 
łych miast. 

Slowo Įkompromis“ nie jest jeszcze 
w Połsce popułarńe. Mamy tylko 17 

„nikiem. równowagi 

RA MARGINESIĘ 8 agi 

Bigos z Kawałów 
W czasie upałów, jakie obecnie przeżywamy 

— ludzie żywią się przeważnie... wodą. No, 

mlekiem. Kltoby tat teraz bigos? Wprawdzie 

wielu nawet na bigos nie ma, ale ci tembar- 

dziej bigosu nie jedzą... 

Inna wzecz bigos z kawałów, z dowcipów. 

Taka mieszanina rozmaitości przypada do gu- 

stu, bo każdy może odnaleźć w niej samego 

siebie, . 

Ostatnie „Szpilki przymoszą właśnie taką 
pobrawkę: 

+ 

PRZY EGZAMINIE Z CHEMJI. 

Profesor: 

— Proszę mi powiedzieć, co to jest Ass Oa? 

Student: © : 
— Oj, mam to aa końcu języka! 

Profesor. : 

— Na końcu języka? Niech pam to zaraz 

wypluje. przecież to jest arszenik. 
* 

DOŻYNKI LOPP'u. 

Schrom niesiemy, schron 

Gospodarzom w dom. 
* 

NAUKA I RELIGIA. 

-— Jak tam. Jasiu, idzie ci w szkole? 

— Ach, żeby wujek wiedział jakiego mamy 

polsożnego ' nawczyciela. 

— No, naprzykład? 

— Jak się mmie tylko o coś zapyta i jx mu 

odpowiem, to zaraz zakłada ręce i mówi: Bo- 

że, Boże. 
k 

WEASCTWY CZLOWIEK NA WŁAŚCIWEM 

MIEJSCU. 

Bezrobołny aktor: == Więc niema 

dła mmie miejsca w pańskim teatrze, dyrełk- 

torze? 

Dyrektor: 

domi. 

— Owszem, jest -— na wi- 

* 

. SŁUŻĄCA. 

Kasia przyjechała ze wsi. Kasią jest mało 
rozgarmięta. Pierwszego dmia zwraca się do 

niej pamż: 

—. Niech Kasia wytrze kurze. 

Kasia rozgląda się ;po pokoju. - 

-— A gdzie jest ta kura, proszę pani? 
b : й, : 

TYTUŁ. 

— Dlaczego tytułują wszyscy tego jegomo- 

ścia nadradcą? 

—. A bo mieszka o piętno wyżej, niż radca. 
ж 

ŻYCIE JEST SKOMPLIKOWANE. | 

Wytwormy pam: — Dzień dobry. Czy 

zastałem moją narzeczoną? 

Uprzejma służąca: — Nie, proszę 

pana, wyszła. 

Wytwoarmy pan: — Dokąd wyszła? 

Uprvzejma służąca: — Wyszła dziś 

rano zamąż, 
# 

Życie jest istotnie skomplikowane, jeśli tak. 

oszukaig. pana... amik. 

” 

lat -odpowiedzialmošci : 100 dat negach. 
Ale i to słowo będzie z każdym rokiem 

zdobywało zwolenników. Polska huma 
nitarna, myśląca kategorjami „szczęścia 
jaknajwiększej ilości. obywateli — bę- 
dzie pozyskiwała coraz „silniejsze. opar 
cie. 

W każdym razie gdybym! był nawet 
sentymentalnym Hiszpanem, chętnie- 

bym poświęcił sentyment Grandów-oj- 
ców dg hektarów z pomarańczami, na 
rzecz sentymentu do synów —— roz$trze 
Nwanych oficerów. Państwo socjalnie 
zabezpieczone od 'wstrząsnień "musi 
być Państwem Kłasy Średniej, pomie- 
waż kłasa ta jest najważmiejszym czyn 

w piramidzie soc- 

jalnej. 
Ale budowa Klasy Średniej w Pol- 

see nie powinma się łączyć z pojęciem 
walki z pierwiastkiem szlacheckim. W 
Polsce jest jeszcze zbyt dużo do robo 
ty. ażeby potrzebni byli supremałtorzy 
i liszeńcy, Z tej warstwy wyszli prze- 

_cież najgorętsi obrońcy: włościan: wczo 
rajsi i dzisiejsi: Połska. jeże!i ma być 
mocarstwem, nietylko na papierze, ale 
w rzeczywistości, mie może odrzucać 
żadnej warstwy, a zwłaszcza kultura|- 
nej i twórczej. 

Kazimierz leczycki. 

  

+



  

° Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 

, — ROBOTY PRZY BUDOWIE PORTU RY- 
BACKIEGO W. WIELKIEJ WSI. Obecnie po- 
głębiany jest basen budującego się portu ry- 

backiego w Wielkiej Wsi. Równocześnie nur- 
kowie w dalszym ciągu pracują nad układa 
niem głazów kamiennych wzdłuż zbudowanego 
mola. Pozatem pokrywane jest betonem molo. 

TYGODNIOWY RUCH STATKÓW W 
PORCIE GDYŃSKIM. W okresie od 13 do 19 b 
m. zawinęło do portu gdyńskiego 89 statków 
2 pojemności 89.920 tonm, wypłynęło zaś 85 je 
dnostek o — 95.981 tonn. Bandera polska zaję 

ła pierwsze miejsce przed szwedzką i francu- 
ską. Ogólny przeładunek towarów w tygodniu 
sprawozdawczym wynósł 124,6 tys. t. ('1mport 

16,6 tys. t. eksport 108,0 tys. tonn). 

; — CALA POLSKA FLOTYLLA POŁOWÓW 
DALEKOMORSKICH NA MORZU POENOC- 
NEM. Wi tych. dniach nastąpiło wysłanie na po 
łowy ostatniej serji statków, należących do flo 
tylli rybołówczej tow. okrętowego „Mewa% w 

* Gdyni. Jak wiadomo, pierwsze statki „Mewy“ 
udały się na'połowy w bież. sezonie już w po- 
czątku maja. Druga partja odpłynęła w końcą 

"maja na Morze Północne, następnie w czerw- 

cu. Rozdzielanie flotylli na poszczególne partie 
wynika z konieczności liczenia się zć sprawą na 

sycenia międzynarodowego rynku  śledziowego - 

oraz pozostaje w związku z uczestnictwem na- 

szego przedsiębiorstwa połowów dalekomor- 

skich do rybołówczego związku (t. z. Siehtin 

gu), którego siedziba znajduje się w Hadze. Na 

leżenie do tego związku zapewnia polskiemu ry 
bołóstwu dalekomorskiemu poważne korzyści, 

jak np. możność sprzedawania swsich połowów 

‚ м Holandji. Związek ten reguluje ruch flotvlli 

rybołówczych swoich członków. Zakończenie te 
 gorocznego sezonu połowów  dalekomorskich 
przewidywane jest na mies. styczęń 1937 r. 

— ŻNIWA NA WYBRZEŻU POLSKIEM. 
w całej pełni już zostały rozpoczęte, również 

żniwa odbywają się-.qa południowych Kaszu- 

„bach. Kosi się żyto ozime na lżejszych i śred- 
"mich gruntach, gdzie zboża wcześniej dojrza- 
"ły. Żniwa na całych Kaszubach zapowiadają 
się doskonale. ; 

— PRZEMYT walut na granicy polsko-gdań 

skiej nie ustaje, pomimo dotkliwych kar, jakie 
się wobec przytrzymanych stosuje. ; 

W. dniu 22 i 23 b. m. przytrzymała brygada 
kontroli skarbowej na przemycie walut 12 

osób, z których większą część stanowili gracze 

kasyna sopoekiego. W. dniu 23 bm. przytrzyma . 
no m. in. przemysłowca gdyńskiego Edwarda Ry 
galo-Prussaka, który przejeżdżając granicę 
własnym samochodem, usiłował przemycić pod 
maską motoru kwotę 400 zł. Organa Kontrol: 

Skarbowej przemyt przychwyciły. Wobec Ry- 

galo-Prussaka został zastosowany bezwzględny 

areszt. W dniu 23 b.m. odbyła się przed gdyń 
skim sądem okręgowym rozprawa przeciw ГеКо | 
wi Krumłowskiemu, którego za przemyt weksli 
i gotówki skazano na pół roku więzienia, 300 
zł. grzywny i koszty sądowe. 

— NADZÓR I PIECZĘ NAD GROBEM Ś. P. 
GEN. GUSTAWA ORŁLICZ-DRESZERA sprawu 
je do chwili budowy pomnika, gdyńskie koło 

rodziny wojskowej. 

GDAŃSK 
— KONFERENCJA KOLEJOWA. W dniach 

od 22 do 24 b. m. odbyła się w Gdańsku kon 

ferencja kolejowa w sprawie taryfy rumuńsko- 
polskiej z udziałem reprezentantów polskiego 

ministerstwa komunikacji i zainteresowanych 

_dyrekcyj kolejswych polskich oraz władz ko 2 

"Jejowych rumuńskich, czechosłowackich, WĘ- - 

gierskich, wreszcie rady qórtu w Gdańsku i 

urzędu morskiego: w Gdyni. 
Uczestnicy konferencji, na której omawia 

no m. in. sprawę ożywienia ruchu rumuńskiego 

przez porty polskie, zwiedzili port gdański 
i wzięli udział w przyjęciach urządzonych dla 

nich przez radę portu, izbę przemysłowo-han- 

dlową i władze gdańskie. 

LITWA 
— CZŁONKOWIE DYREKTORJUM KŁAJ- 

' PEDZKIEGO W KOWNIE. Przybyli do Kowna 

prezes dyrektorjum Klejpedzkiego Baldžius i 

  

członek Betke. Uczestniczyli w naradach w 

sprawie rokowań handlowych: z Niemcami. 

— UCZONY SZWEDZKI W LITWIE. W 

sprawach badań naukowych przybywa do Lit 

wy; znany szwedzki archeołog G. Berlel. Uczo | 

ny pracuje w ..Nordiska Mussel'. 2 

— KATASTROFA POCIĄGU. Na odcinku 

kolei wąskotorowej Poniewież—Uciana, *dący 

z Rogówka do Poniewieża pociąg uległ katastro 

fie. W jednym z wagonów-lodowni: uległa pęk 

nięciu oś, skutkiem czego dwa wagony uległy 

 wykolejeniu. Ofiar w ludziach niema. Straty są 

ieznaczne. T 

© URLOP MINISTRA SPRAW ZAGRANICZ 

"NYCH. Od dnia 22 lipca, Minister Spraw Za- 

granicznych St. Lozafajtis zaczął swój urlop. 

Zastępuje go premjer J. Tubelis. ! 

— LIKWIDACJA SKUTKÓW STRAJKU. 

Wszystkie nieporozumienia między pracodaw 

cami a pracownikami, wynikłe skutkiem, straj 

ku robotniczego zostały uregulowane. Wszyst 

(kie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie wy 

płaciły robotnikom wynagrodzenia za czas straj 

"ku złożyły Inspekcji Pracy obietnicę uresulo- 

wania sprawy należności w -myśl wskazówek 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

ŁOTWA 
— OTWARCIE IZBY PRACY. W obecności 

prezydenta Ulmanisa otwarto 25 bm. uroczy- 

ście łotewską izbę pracy. Oprócz niej czynne 
są już izby handlu, przemysłu i rolnictwa. 

"jąc niemy hołd swej Patronce 
_ jaśmiejszej Panience. 

wym odprawiona została msza św. Na 

„ najlepszych 

ŚWIĘTA PUŁKOWE 
  

„KURJER“ z dn. 26 lipca 1936 r. 

13 pułk ułanów wileńskich 
Zawitał wczoraj do Wilna 13 pułk u 

łanów. W szyku konnym w godzinach 
rannych wysłuchali ułani nabożeństwa 
w Ostrej Bramie, 

Po skończonem nabożeństwie dowód 
ca pułk. Chmielewski zawiesił przed cu 
downym, obrazem Matki Boskiej Ostro 
bramskiej,, jako patronki pułku — vo- 
tum pułku w kształcie proporczyka. Był 

„ to, moment niezwykle podniosły ji uro- 

czysty. Ułani sprezentowali broń, odda 

z Naj-   

Wprost z Ostrej Bramy udali się uła 
ni na Rossę, gdzie przedefiłowali przed : 
Sercem swego Wielkiego Wodzą, deiega 

„cja zaś pułku złożyła przed płytą « Ser 

Saperzy 
Wezoraj 3 baom saperów wileńskich .... 

„obchodził 18 rocznicę swego istnienia. 

O godzinie 9 rano w kościele garnizono | 

nabożeństwie zgromadziły się delegację 
oddziałów wszystkich rodzajów broni, 
przedstawiciele władz cywilnych i miej 
„scowego społeczeństiwa. 

Po skończonem mabożeństwie ni ul. 
_„Mickieiwilcza, obok: gmachu sądów adby 

ła się defilada, w której poza jubiłata » 
mi udział wzięli: kompan ja 6 p. p. leg. 
szwadirom 4 pułku ułanów, oraz baterja 
„Ttylerji lekikiej i ciężkiej. Defiladę przyj 
mował w. towarzystwie p. wicewojewo. 
dy Jankowskiego, dowódca brygady .K. 
O. P. płk. Ocetkiewicz, kierował zaś 
całością defilady dowódca saperów wi 
leńskich ppłk. Damrosz. Po obu stro- 
nach chodnika gromadziły się tłumy: p 
bliczności, przyglądające się z pra dzi 
wem zadowoleniem dzielnej postawie 
wojska, a zwłaszcza. 3 Ваопи Saperów, 
który dziarskim marszowym krokiem 
przedefilował przed trybuną, ` 

  

w Krėlewcu (Prusy Wschodnie) 

„od 23—26-go sierpnia 1936 r. 

Tanio podróż do Piemiec. na › + 

Międzynarodowe Niemieckie Targi Wschodnie 

cem Marszałka wspaniały wienie: kwia 
„bów . . 

Pułk powrócił następnie do N-Wi 

lejki, gdzie odbyła się dalsza część uro 
czystości związanych ze Świętem pułk» 
wem: rozdanie nagród ora: dypióntów 
spoutowych oraz wspólny obiad żałniers 
„ki, w którym udział wzięli przedstawi- 
ciele władz cywilnych ; społeczeństwa. 
Wygłoszono szereg mów, skłodano 2a 
tulacje i życzenia. Obiad: minął w serie 
cznym, beztroskim nastroju, okraszo- 
nym humorem żołnierskim: 

Pod adresem pułku nadeszło szereg 
depesz od dostojników wojskowych i cy 
wiilnych, oraz byłych kolegów i towa 
rzyszy broni. 

wileńscy 
Po dekoracji odznaką pułkową i roz 

daniu najgród sportowych 6 godz. 13 
min. 30 odbył się w koszarach wspólny 

* obiad żołnierski, na którym reprezento 
vame były wszystkie pułki i oddziały 
wojskowe garnizonu wileńskiego, jak 
równie obecni byli przedstawiciele 
władz cywilnych z p: wicewojewodą 
Jamkowskim na czele, oraz liczni repre 
zentamci społeczeństwa cywilnego z któ 
rem: Baon łączą więzy trwałej sympatji 
i przyjaźmi. | 

Podczas obiadu wygłoszono szereg 
mów i złożono wyrazy szczerego uzna 

nia: i sympątji naszym dzielnym sape- 
rom, W imieniu Baonu dziękował do 
wódcaj pułku ppłk. Damirosz. 

Z racji święta saperzy otrzymali ca 
ły szereg depesz grałtanlacyjnych. M. im. 
telegramy z życzeniami pomyślności na 

deszły: od szefa rzadu p. prenjera gen. 
Sławoj-Składkowskiego, ministra wojny 
gen. Kasprzyckiego i wiele wiele in- 
nych. (es). 

A 

  

sj "dy 

Międzynarodowa Wystawa Wzorów 
Technika — Rolnictwo 
Pokazy zwierząt hodowlanych 
Wielka wystawa budowlana 
Wystawa rzemieślnicza i liczne wystawy specjalne 

Wielki udział zagranicy | 3 
ok. 100.000 m? 

  

Znaczne ulgi: 

terenu wystawowego 
W r. ub. zwiedziło Targi przeszło 160.000 osób 

Zniżki na kolejach 
Bezpłatny wstęp na. Targi 

Tanie noclegi 
' Tanie wycieczki 

Dalsze informacje i bezpłatne wyda 
tecznia przedstawiciel honorowy 

  

Wowimkci 
REGULAMIN RADJOWEGO KONKURSU 

OLIMPIJSKIEGO. 

Celem zebrania możliwie. jak największych 

sum na pokrycie kosztów, związanych, z lgrzy 

„skami XI Olimpjady — Polski Komiteį Olim 
pijski organizuje za pośrednictwem Polskiego 

Radja popularny konkurs radjowy. 

Konkurs ten polega na skłasyfikowaniu 3-ch 
audycyj olimpijskich, nadanych 

przez Polskie Radjo w okresie od 28 lipca do 

23 sierpnia. 4 
Za audycje konkursowe uważać należy wszy 

stkie transmisje, 'feljetony, pogadanki, wywiady, 
codzienne komunikaty olimpijskie, recytacje i 
słuchowiska sportowe, które w czasie od 28 

lipca do 23 sierpnia będziemy nadawać, czy 
to bezpośrednio z Berlina, czy też z Warszawy. 

Dokładny program wszystkich audycyj olim 

pijskich Polskiego Radja znajdą WP. w tygod 

niku „Antena* i prasie, oraz wszystkie audyc 

je będą zapowiadane w codziennych Wiadomo 
ściach Sportowych o godz. 22. 

Sędziami w naszym konkursie będą sam: 

Radjosłuchacze, którzy nadeślą @о Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego, Warszawa ul.. Wiej 

ska 11 — tabelkę trzech według ich zdania 
najlepszych apdycyj olimpijskich. Audycja po 

stawiona w tabelce na pierwszem miejscu ot 
rzyma 3 punkty, na drugiem miejscu — 2, a 

na trzeciem miejscu ——'1 punkt, 

Po obliczeniu wszystkich odpowiedzi jury 

p. Wilhelm Otto, Wilno, Sadowa 8, tel. 10-57 

Udostępnione zwiedzanie Królewca 

po Prusach Wschodnich 

wanie legitymacyj targowych usku- 
Niemieckich Targów Wschodnich 

  

racijowe 
konkursu ustali, która audycja. olimpijska (w 

okresie od 28 lipca do 23 sierpnia) najbardziej 

się podobała Radjosłuchaczom, która nastęf- 

nie zdaniem ogółu znajduje się na drugiem, a 
która na trzeciem miejscu. 

Zwycięzców konkursu oczekuje 50 nagród, 

przyczem pierwszą nagrodę stanowi bezpłatny , 

4-tygodniowy pobyt w Jugosławji z wycieczką 
Francopolu. — Dalsze nagrody — to 10 egz. 

pierwszej polskiej powieści sportowej  Alek- 

sandra Rekszy i Marjana Strzeleckiego p. t. 

„Wielka Gra, dwie kwartalne i trzy miesięcz 

ne prenumeraty tyg. „Antena*, oraz książki, 

albumy i wydawnictwa Polskiego Radja. 

Pierwszą nagrodę otrzyma  radjosłuchacz, 

którego tabelka klasyfikacyjna będzie zgodna z 

ostateczną tabelką jury, ustaloną po obliczeniu 

wszystkich nadesłanych odpowiedzi. W wypad 

ku kilku, czy kilkunastu trafnych odpowiedzi, 
jury przyzna bezpłathy wyjazd do Jugosławii 

temu Radjosłuchaczowi, który swą trafną od 

powiedź poda w formie najbardziej dowcipnej, 
lub specjalnie pomystowej. 

Każdy uczestnik konkursu może nadsyłać 
dowolną ilość tabelek klasyfikacyjnych jedna 

kowych. lub też różnych, ale ważne będa jedy 

nie te tabelki, do których dołączone zostaną 
ofiary na Polski Fundusz Olimpijski w zna 

czkach pocztowych wartości przynajmniej 50 

groszy. ‚ 
Audycje konkursowe zaczniemy nadawać od 

"į grudnia b. r. 

  

  

       Aparał minjaturowy 

Jo niedościgłej precyzji. 
Najwyższa sprawność, 

idealna szybkość pracy. 
Bezpłatne katalogi ua ; 

żądanie, 

  

    
    
       

     

  

ERNST, LEIT.Z - WETZLĄJ 
Jen. Repr.: Warszawa, Chmielna 47-a. 

Wzdłuż | wszerz Polski 
Atelier filmowe w Poznaniu. 

Przedstawiciele dwóch niemieckich wytwór 

®   
  

ni filmowych: Ufa i Tobis zorganizowali kon 

terencję prasową, na której zapowiedzieli po. 

wstanie w Poznaniu atelier filmowego. 

Nalot białych motyli na wybrzeże. 

Od czterek 

zem unoszą się formalnie chmury białych mo 

dni. nad Gdynią i nad wybrze 

lyli t. zw. „kapuśniaków*. Chwilami ulice Gdy 

tak 

upału unosiły się w powietrzu puszyste płatki 

ni wyglądają Jakgdyby wśród lipcowego 

śniegu. Według wierzeń ludności kaszubskiej, 

niezwykłe to zjawisko zwiastuje długie i upal 

ne lato. 

Wściekły pies pokąsał 20 osób. 

We wsi Babica, powiat Rzeszów, pies poko 

jowy pokąsał swą właścicielkę oraz 19 osób. 
Badanie wykazało, że pies był chory na wście 

kliznę. Nad pokąsanym; roztoczono opiekę le 
karską. 

Kupcy wołyńscy na F. O, N. 
Stowarzyszenie kupców polskich w 

stanowiło zorganizować Dzień Kupca 
na PF. O. N. zobowiązując wszystkich 

stowarzyszenia do oddania 10 proc. 

wych wpływów dziennych w dniach 

17 sierpnia, wrześmia, październiika, 
na Е. O. № % 

Lucku po 
Polskiego 
członków 

gotówko- 
24 lipea, 
listopada 

168 tys. zatrudnionych na robotach 
Funduszu Pracy. 

Liczba zatrudnionych na robotach publicz- 
nych, prowadzonych przy pomocy finaas:wej 

Funduszu Pracy wymosi obecnie na terer'e га- 
łego, Państwa — według danych na 18 lipca rb. 

— 167.881 osób, czyli zgórą tysiąc osób więcej 

niż w połowie lipca roku ubiegłego. 

Bata będzie wyrabiał obuwie w kilku 
miastach Polski, 

(Nds.). W ośrodkach obuwianych liczą się 
z zamówieniami dla fjrmy Bata. (Podobno jed- 

no z miast już otrzymało zamówienie na 200 
tysięcy par obuwia). 

Taka decentralizacja produkcji wpłynie do- 
'datnio na stan zatrudnienia. 

  

B. KATZ 
lekarz, dentysta 

„ Wielka Pohulanka 2 
POWRÓCIŁ 

  

  

dnia 28 lipca. Termin nadsyłania odpowiedzi 

na nasz konkurs upłynie 30 sierpnia, a wyniki 
podamy w dniu 9 września. 

Zwracamy uwagę, że odpowiedzi wraz z 

nieskasowaąnymi znaczkami pocztowymi w. wy 

sokości conajmniej 50 gr. od każdej tabelki 

klasyfikacyjnej, przesyłać należy do Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, ul. Wiej- 
ska 11 — do dnia 30 sierpnia br. w zapieczęto 
wanej kopercie z napisem: „Radjawy Konkurs 
Olimpijski”. 

„WESELE BORYNY* — W WYKONANIU 
WSI LIPCE nadaje Teatr Wyobraźni. 

„Wesele Boryny'* — fragment z „Chłopów” 
Reymonta, które wystawia Teatr. Wyobraźni 
dn. 26. 7. o godzinie 18,00 należeć bedzie 
do jednej ż najciekawszych prób inscenizacyj 

słuchowiskowych Teatru Wyobraźni. Słuchowi 

sko to nagrane zostało na płyty przez auto 
transmisyjne Polskiego Radja we wsi Bipce, 

w śtórej jak wiadómo rozgrywa się akcja 
„Chłopów* u Reymonta. Folklorystyczny. ten 
obrazek tem większe posiada walory autenty 
czne, iż wykonali go mieszkańcy wsi Lipce, 

którzy są częściowo i autorami tego słuchowi 

ska ze względu na teksty ludowych piosenek. 

-- Audycja ta będzie dla radjosłuchaczy barw 

ną iłustracją radjową „Chłopów.



  

Olimpjada: 
Na stadjonie Fteńskim w obecności króla greckiego Jerzego II, rządu greckiego, korpusu 

dyplomatycznego, oraz około 50 tys. ludzi odbyła się uroczystość zapalenia Świętego Ognia 
na ołtarzu olimpijskim. Sama ceremonja zapalenia Ognia, przyniesionego przez biegacza 
bezpośrednio z Olimpiji, była poprzedzona szeregiem klasycznych gier olimpijskich, w strojach 
antycznych. O godz. 20-ej biegacz, niosący pochodnię z Ogniem Olimpijskim, kontynuował 
sztafetę wraz z pochodnią w kierunku Berlina. Pochodnia ta zapłonie na Xl-ych Igrzyskach 
Olimpijskich w Berlinie. 

Zdjęcia przedstawiają kolejno: 

    
        

    

   
Podział administracyjny Abisynji. Na margi- 
nesie nowej wojny w Abisynji podajemy map- 
kę części kraju, podbitego przez Włochów. Wło- 
si połączyli dotychczasowe swoje kolonje z 
podbitym krajem i podzielili go na następu- 
jące prowincje: 1) Eritrea z głównem miastem 
Rsmara, 2, Amhara z głównem miastem Gon- 
dar, 3) Gala i Sidamo z głównem miastem 
Dźimma, 4) Harrar z głównem miastem Har- 

rar i 5) Somalja z głównem miastem Maga- 

discio. Addis-Hbeba zostanie stolicą podbite- 

go kraju + siedzibą władz z: wice-królem 
na czele. 

  
Maszyny do pisania dla olimpijczyków. W hali maszyn we wsi olimpijskiej Z wojny |-domowej w Chinach. Wozy pancerne rozbitej armji kantońskiej, 
każdy sportowiec znajdzie maszynę do pisania z alfabetem w ojczystym języku. ZE przeciw wojskom rządu centralnego. 

  Z Hiszpanji.  Reprodukujemy ostatnie zdjęcie telegraficzne 

; z objętego wojną domową terenu Hiszpanji. Ilustracja przedsta- 
и ` | : wia obrazek na jednej z ulic miasta Pamplona. Żołnierz powstań- 

<zy zasmarowuję dotychczasową nazwę ulicy i chrzci ją nazwi- 
skiem jednego z generałów powstańczych. 

Moment zapalenia pochodni olimpijskiej promieniami słońca za pomocą soczewki na sta- 
djonie w Olimpji, na którym odbywały się w starożytności igrzyska. 

TU GAR 

Moment, w któ- 

rym kapłan na 

Akropolu przej=* 

muje pochod- 

nię przyniesio- 

ną z Olimpli i 

przenosi jej pło- 

mięń na usta- 

wiony ołtarz. 

AN 

TIA AKA 

OOOO 

Moment startu 

sztafety olim- 

pijskiej na O- 

limpjadę w Ber- 

linie. Biegacz z 

pochodnią od- : 
2 ję (CA ` п ai Či dala się z przed t Specjalne gospody olimpijskie. Zdjęcie nasze przedstawia Merkurjusz olimpijski| Strona tytułowa tygodniowego wydaw- SE sę py dB PORA A anų B Kanclerz Hitler na uroczystošciach w Bayreuth. Na zdję- świątyni Ateny- jedną z niemieckich t. zw. gospod olimpijskich, przysto- nictwa, które będzie |Ukazywalo się w wiosce ołimpijskiej у S S Owens BOA 

o : " : : Ai Aa a aira orku, badając z zainteresowaniem nowe konstrukcje sa- Parthenos. „sowanych do przyjęcia zagranicznych gości, którzy przy- i będzie stanowiłc| niejako djarjusz Xl-ej Olimpjady. molotów anaielskich będą w związku z Olimpjadą. Przed gospodą ustawiono > : а 

  

4 

: : 2 2 

Król Edward na inspekcji wojsk lotniczych. Zdjęcie 
przedstawia króla Edwarda VIll-go podczas dokonywania 

  
    ciu — kanclerz Rzeszy Niemieckiej Hitler, opuszczający 

dworzec kolejowy w Bayreuth, dokąd przybył celem wzię- 
cia udziału w tradycyjnych uroczystościach ludowych. 

\ 

tablicę z fotografjami osób z obsługi, mówiących obcymi y | 
L językami. M. inn. widzimy napis przy fotografji: „Mówię | 

Isku“. 
> > > a. Zagraniczny dowcip polityczny y 

LJ UA   
  

  

          Nasi olimpijczycy. Wałasiewiczówna w roli trenerki. 
Jubileusz w świecie naukowym.   W tych dniach świat naukowy ob- Przypuszczalnie nie będzie to raziło sąsiadów. Wywieszanie trójkolorowej flagi jest dziś związane 

Na prawo Polska sztafeta pływacka 4X200 mtr desygnowana chodził 120-rocznicę urodzin hr. we Francji z pewnem ryzykiem, jakkoiwiek dotąd są to jeszcze barwy narodowe. Ostrożnie też na Olimpjadę w składzie: Bocheński, Karliczek Szrajbman, Barisz Artura Gobineau, wybitnego bada- każdy, zanim wywiesi sztandar trójkolorowy, zagląda do okna sąsiada co tamten za chorągiew wy- 
4 

S ’ ы у Ы z Zmiana sztafety w drugim etapie biegu w Landgadji koło Peloponesu. 
cza w dziedzinie nauki o rasach. wiesza. Na tem tle ukazała się w „Petit Parisien* powyższa karykatura.  



Šwiatowa kronika 
gospodarcza 

Ogólna 
— MIĘDZYNARODOWY KOMITET PSZE- 

NICZNY POSTANOWIŁ — na zakończenie swo 
ich narad londyńskich — przedłużyć swoją eg- 
zystencję jeszcze na olkres 2 dalszych lat. Ut- 
worzony został podkomitet, złożony z przedsta 

wicieli Stanów Zjednoczonych, W. Brytamji, 
Australji, Francji, Węgier i Szwajcarji, który 
będzie miał za zadanie zbadanie czynników go- 
spodarczych i społecznych, wpływających na 

produkcję, konsumcję i obrót pszenicy. 

POLSAA 
‘ — GIEKAWY RODZAJ RZEMIOSŁA W MA 

ŁOPOLSCE WSCHODNIEJ. Małopolska Wscho 
dnia na swym terenie posiada pewne mało zma- 
ne rzemiosło, stanowiące drugą po koszykarst- 
wie gałęź eksportową. Jest to specjalna gałęź 

kmśnierstwa, mianowicie wyrób t. zw. błamów 
z kawałków oraz z główek i łapek karakuło- 
wych. Najdrobniejsze nawet odpadki ze skórek 
futrzanych zszywa się w misterny sposób z uw 
zględnieniem. kierunku, w jakim biegnie włos 

futra i twerzy się ogromne płaty, imitujace do 
złudzenia jednolite skórki: futrzane. Rzemiosło 

to reprezentowame jest przez: około 30 wytwór- 

ców, którzy mają swą siedzibę we Lwiowie, Żół- 
kwi i w Rawie Ruskiej. Surowiec (skrawki skó- 

rek) sprowadzane są z Australji, Stawów Zjedm., 
Amglji i Niemiec. Eksport błamów kieruje się 

do tych samych krajów. 

— W GNIEŹNIE ODBĘDZIE SIĘ WYSTA- 
WA OGRODNICZA i Targi Ziemi Gnieźnień- 
skiej, połączone z wystawą prac kółek włościań 

skich. Wystawa obejmie ekspomaty ogrodnicze, 

rolnicze, wytwory przemysłu i rzemiosia dla 
rolnictwa i ogrodnictwa, Wystawa odbędzie sie 

od 3 do 6 października. 

AUSTRIA 
— KAPITAL FPRANCUSKI ZABEZPIECZA 

SIĘ.. „Neuigkeits Weltblatt* podaje wiado- 
mość, zaczerpniętą ze źródła zagranicznego, że 

grupa Schneider-Ćreuzot zamierza zakupić pa- 
kiet akcyj austriackiego przemysłu wojennego. 
W ten sposób kapitał francuski pragnie się za- 
bezpiečzyč przed stratami, jakie za sobą noczą- 

gnęłaby nacjonalizacja przemysłu uzbrojeniowe 

go we Francji. Pozatem zaś tranzakcja taka za 
pewniłaby kapitałowi austrjackiemu obronę 

swoich interesów na wvpadek możliwego roz- 
trząsania tego rodzaju projektów w Austrji. 

NIEMCY 
— DOCHODY RZESZY NIEMIECKIEJ wy- 

mosiły w czenwcu rb., wedłług imformacyj min. 
skarbu, 999,5 mihj. RM wobec 764,7 milj. RM 
w czerwcu r. ub. 

— KONGRES ZWIĄZKU. REKLAMOWEGO 
W BERILINIE. W terminie od 21 do 26 sierp- 

mia r. b. odbędzie się w Berlinie kongres Kion- 

tynentalnego Związku Reklamowego * udziałem 
przedstawicieli okołło 15 państw, w tem i Pol- 

ski. W związku z kongresem odbędzie się wy- 

stawa p. t. „Reklama Niemiecka. 

WŁOCHY 
— SYDUACJA DEWIZOWA WŁOCH. Zda- 

niem gospodarczych sfer amerykańskich sytua- 
eja dewizowa Włoch jest w dalszym ciągu cię- 

żka, mimo zniesienia sankcyj. Normalizacja sto 

sunków handlowych między Stanami Zjedno- 
czonemi i Włochami natrafia z tego powodu 
na zmaczne trudności. Eksporterzy amerykańscy 
zawierają wyłącznię tranizakcje gotówtkowe. 

FRANCJA 
— ZWYŻKA CEN W WYNIKU REFORM 

SOCJALNYCH WE FRANCJI. Francuskie Biuro 

Rudy Żelaznej podwyższyło w wyniku prze 

prowadzonych ostatnio reform natury socjalnej 

podrożenie kosztów własnych 
70 fr. na tonnie, czy 

  

stóre wywołały 

— ceny zasadnicze o 60 

lio 10—12 proc. 

— PODPISANIE UKŁADU ROLNICZEGO 
POLSKO-FRANCUSKIEGO. W dn. 21 bm. pod 

pisany został w Paryżu układ rolniczy pomię 

dzy Polską a Francją. 

Na podstawie tego układu obie strony gwa 

rantują sobie powiększenie wymiany prodaktów 

rolnych przez wzajemne udzielenie zniżek cel 
nych i dodatkowych kontyngentów. 

—00 

Towarzystwo, które 
chce chrzcić rabinów 
Do referatu stowarzyszeń Komisarjatu Rzą- 

du w Warszawie zgłosiła się delegacja „Stołecz 

nego Tow. Kultura i Praca* z prezeską Marją 

Szybińską na która złożyła memorjał, 

kwestji żydowskiej w Polsce. 

   

  

czele, 

dotyczący 

W. memorjale tym delegacja stwierdza, że 

jedynem rozwiązaniem kwestji żydowskiej w 

Polscę jest chrzest wszystkich rabinów, którzy 

ze swej strony pociągnęliby za sobą swoich 

współwyznawców. 

Poza tem memorjał domaga się, aby władze 

połskie wpłynęły w przyszłości na wybór papie 

żem polskiego: kardynała. 

jak-wynika z jego treści. nie jest 

Tego samego zda 

Memorjał, 

pisany przez osoby normalne. 

mia są również władze administracyjne. 

„KURJER* z dn. 26 lipca 1936 r. 

Zbiory nie wystarczą na zasiewy 
Rozpoczęły się już żniwa zbóż jarych w Wileńszczyźnie. 

Żniwa ma terenie powiatu dziśnień- 
skiego zost. zakończone. Zbiory są sła- 
be. W tym tygodniu rozpoczął się zbiór 

zbóż jarych, który przedstawia się ni- 
żej Średnio. 

Słaby stan zbiorów w rb. spowodo- 
wany został szczególnie nierównomier- 
nością opadów atmosferycznych, albo- 

wiem w niektórych miejscowościach о- 
bok pół zapowiadających dobry zbiór 
zbóż, znajdowały się pola, na których 
zboża i jarzyny zginęły wskutek spieko- 
ty i braku deszczów. 

Na wiesnę nieunikniona będzie po- 
trzeba udzielenia pomocy siewnej w po- 
staci masion, bowiem zbiory w części 
powiatu mnie wystarczą na zasiew. W 
związku z tem zostały utworzone gmin 
ne komisje w celu ustalenia stopnia klę 
ski nieurodzaju. 

Stan zbioru siana jest niżej Średni: 
Wobec braku paszy na pastwiskach, 
amniejszyła się wydajność mleka u 
krów, €o odbije się ma sytuaeji mater- 
jalnej rolników, opierających swe do- 

  

TRAWIENIE 

  

REGULUJĄ 
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chody przeważnie na produkcji miecz- 
nej. 

Długotrwała jposucha przyśpieszyła 
dojrzewanie Inu, dlatego wobec jedno- 
czesnego okresu zbioru ze zbożami,. Inu 
tego nie mogą rolnicy w porę sprzątnąć. 

Posucha trwa nadal, co wpływa uje- 
mnie na stan ekopowych, O ile nadej- 
dą deszeze, stan ten może się zmienić 
na lepsze, o ile zaś posucha potrwa na- 
dal. stan zbiorów okopowych | będzje 
poważnie zagrożony. 

К^Ф — РАВУ ROZWOLNIENTU 
Nr.2-PRZY ZAPARCIU 

A H.NIEMOJEWSMIEGO Nr.3—PRZY UPORCZYWEM ZAPARCIU 

  

lwostycję i ulepszenia talent - eleraiczne 
w Okręgu Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

Wicedyrektor Okręgu P. i T. inż. K. 
Goebel udzielił naszemu 

następującego wywiadu: 

współpracownikowi 

— Pan Dyrektor pozwoli, że zasięgnę in- 
formacyj w sprawie ostatnio wykonanych : bie 
żących prac w dziedzinie telefonu i telegrafu 
w Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 
Chcielibyśmy wiedzieć, jak wyglądają ulepsze- 
nia techniczne i jakie posiadają one znaczenie 

praktyczne dla Pozatem w 
dobie wysiłków o ożywienie obrotów gospo- 

durezych i walki z bezrobociem, zdajemy sobie 

że każda złotówka, wydatkowana na 

szerszego ogółu. 

sprawę, 

zakup lub robociznę — to przypływ do orga 

nizmu gospodarczego życiodajnej krwi, jaka 

jest ' pieniądz. 

— Postaram się Panu bez zbędnych szcze 

gółów technieznych narzucić szkie tych inwes- 

tycyj, względnie ulepszeń, które pozwalają 

poczcie na zwiększenie zasięgu usług telefo- 

niczno-telegraficznych i na sprawniejsze” ob- 

służenie klienteli. 

Na wstępie muszę zaznaczyć, że teren Ok- 

ręgu wileńskiego jest bardzo rozległy, gdyż 

obejmuje województwa: wileńskie, nowogródz 

kie, poleskie i dwa powiaty województwa bia- 

łostockiego. Charakter tych ziem 0 niskim 

procentowo stopniu zaludnienia oraz w 

gospodarczo sła- 

znacz 

nym stopniu zniszczonych i 

bych. 

wić więc będę przeważnie o większych ośrod- 

nie pozwala na większe inwestycje Mó- 

kach. Nadmienić pragnę, że podane informacje 

dotyczą okresu budżetowego 1935/36 i częścio- 

we majbliższych naszych zamierzeń. Zacznij- 

my więc od naszego WILNA: 

Przeprowadzoną tutaj została dalsza rozbu- 

dowa kablowej sieci teletechnicznej oraz zain- 

stalowano w centrali telefonicznej wzmacniaki 

do rozmów miedzymiastowych, jak również 

ustawiono jeden. zespół telefonji dla komuni 

  kacji Warszawa—Ryga. 

Należy uświadomić sobie pokrótce. jakie 

znaczenie mają wprowadzone poszczególne 

zmiany lub ulepszenia. 

Linja telefoniczna kablowa jest 

BARAWONOONO CK OWAK i S LR I] 

Inspekcja ministerjalna na Wołyniu 

izolowana 

  

nicznych, które, bez użycia korbki, 

od wszelkich oddziaływań atmosferycznych, 

upływów prądu i t. p. nie mamy przy rozmo- 

wie telefonicznej trzasków, przerw oraz. zakłó- 

ceń, jak to bywa przy korzystaniu z linij po 

wietrznych. Przewód bronzowy w porównaniu 

ze stalowym z racji lepszego przewodnictwa 

daje lepszą słyszalność rozmowy, zaś ustawie- 

nie zespołów telefonji na fali nośnej pozwala 

na równoczesne prowadzenie dwóch rozmów te 

tefonicznych na jednym przewodzie. 

Po tej dygresji objaśniającej — 

przejdźmy dalej: 

BRZEŚĆ N/B. Skablowana została znaczna 
część napowietrznej sieci teletechnicznej oraz 

telefoniczna Sy- 

małej 

wybudowana nowa centrala 

stemu CB. 

Założenie: centrali telefonicznej systemu CB 

pozwala na wprowadzenie udogodnienia w po 

staci instalowania abonentom aparatów telefo- 

tylko przez 

podniesienie słuchawki z widełek, łączone są 

z eentralą, pozatem przy zakładaniu takich 

central stosowany jest okres ulg dla nowozgła- 

szających się abonentów, którzy zwalniani są 

оё normalnych. opłat instalacyjnych, wynosza- 

cych: od 45 do 55 zł. 
Wprowadzone udogodnienia doceniane są 

należycie przez zainteresowane sfery, gdyż w 

miejscowościach, gdzie centrale takie zainsta- 

lowano, liczba abonentów telefonicznych zwięk 

szyła się od 25 do 40 procent. 

W BARANOWICZACH: Zainstalowany został 
drugi zespół telefonji na fali nośnej dla us- 

prawnienia komunikacji telefonicznej między 

miastowej. 

W GRODNIE: Została skablowana czešcio- 

wo napowietrzna sieć telefoniczna oraz wybu- 

dowano nową centralę telefoniczną systemu 

GB. Pozatem, jeżeli chodzi o cały okręg, na lin- 

jach międzymiastowych wymieniono około 

600 klm. przewodów stałowych na hronzowe; 

wybudowano około 500 kilometrów linij tele 

fanicznych, łącząc szereg miejscowości, gdzie 

detychczas wogóle nie było telefonów. Wymie- 

nić tu należy okolice jeziora NAROCZ, które 

Na teren Wołynia przybyli: minister Rolnictwa i Reform Rolnych J. Poniatowski oraz minister 
W/R. i OP. prof. Świętosławski dla dokonania inspekcji. Z Łucka, obaj ministrowie odjechali 
w towarzystwie wojewody i kuratora Nowickiego do Krzemieńca. — Zdjęcie nasze przedsta- 

wia fragment z powitania ministrów na stacji kolejowej w. Łucku. 

mimo znacznych kosztów budowy uzyskały 

już połączenia telefoniczne, co poza znaczeniem 

gospodarczem, jakiem jest możność 

skomunikowania się dla tego ważnego ośrodka 

handlu ryb, przedstawia dużą wygodę dla licz 

nych rzesz turystów. | ty 

W. raku bieżącym zostanie wybudowana 

centrala telefoniczna CB W PIŃSKU, skabluje 

się tam również częściowo napowietrzną sieć 

szybkiego 

telefoniczną. Pozatem zostanie częściowo skah 

lowana na powietrzna sieć w NOWOGRÓDKU 

oraz przeprowadzane będzie dalsze kablowanie 

WILNA, GRODNA I BRZEŚCIA N/B. || 
Prace te jeszcze w roku bieżącym zostaną 

zakończone, 

Na linjach międzymiastowych zostanie wy- 

mienionych. około 200 kilometrów przewodów 

stalowych na bronzowe oraz w miarę uzyska- 

nia kredytów z Ministerstwa — kilka przewo» 

dów międzymiastowych. 

Na koszty związane z konserwacja między- 

m'astowych linij teletechnicznych w roku bie- 

OKOŁO 250.040 

150.000: 

żącym wydatkowane będzie 

ZŁOTYCH, 

złotych. 

Da to możność okolo 300 rohot- 

ników sezonowych na okres 5—6 miesięcy. (es). 
p 

zaś na inwestycję około 

zatrudnić 

  

NELL 
GĄ TYLKO JEDNE 
TRL LLA 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk," 

15% rabatu 

Paszport zagraniczny 
za 40 złotych 

W. najbliższym czasie wydane będą przepi- 

sy wykonawcze do ustawy o paszportach. Jak 

słychać, opłaty paszportowe m znacznie obni 
4 

  

  

  
  

Warszawa 

žcne. 4 

Opłata za paszport, -auprawniający, do jedno- 

razowego wyjazdu zagranicę, ma być ustalona 

na 40 złotych. 2 

Opłaty za paszporty wielokrotne będą wyż- 

sze, przyczem brany będzie pod-uwagę również 

okres ważności paszportu. 

   
>
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 Pokusy hurmani zrmu (EHF) 
W artykule poprzednim *) na marginesie 

śtsiążki Bohdana Suchodolskiego — © Irwingu 
Bzbhittcie zanotowaliśmy zasadniczą różnicę 

«dzielącą humanizm od humanitaryzmu, będą- 

cego bądź to sentymentalnym przejawem na- 
fturalizmu (prądu jaskrawo humanizmow: 

wragiego), bądź to postawy religijnej. (> czem 

ami Suchodolski, ani Irwing nie wspominaj. 

Nie można dość tej różnicy akcentować wobec 

powszechnego pomieszania pojęć, wywołanego 

zarówno przez niechlujne dziś bardziej 

też i przez eklektyczną kompilację „bagażu 
Adeowego“, którym obdarzyło nas wychowanie. 

CZŁOWIEK WOLNY. | 
Jako ilustracja niech posłtży świeżo powsta 

de w Łodzi pisemko pod długim 

„Człowiek wolny — zew sumienia. Tygodnik 
.społeczno-polityczny, poświęcony walce o pra- 

godność człowieka i  obywatała.. 

maienie, to słówko z repertuaru religianekie- 

ge. „prawb, godność”, to terminy humanistycz- 

me, wreszcie „obywałel*, to wynalazek natu- 

zatistow. Trzy obce sobie, a często wrogie po- 
rządki myślowe musiały się pogodzić ze sobą 

"w tytule gazetki, bo tak chciał jakiś tam „Ko 

mitet* w miłem mieście Łodzi. Anonimowi pa- 

mawie z łódzkiego „Komitetu* chcąc nam za- 
„sBgerować humanistyczny ideał człowieka wol 

mego dają za motto swemu pisemku zdanie 

"Gorkiege, tego dziedzica 'sentymentatno—natu- 

„alistyczńych tradycyj po —- Russowskich... 

wo i 

Co TO ZNACZY — CZLOWIEK? 

Zdanie wzięte z Gorkiego za motto, brzmi 

„jak następuje: ‚ 

„„Dopėki nie mauczymy sie entuzjazmować 

«ię cziowiekiem, jako majpiękniejszem, najspa- 

nialszem zjawiskiem nasnaszym-Świecie-—- nie 

„Kot. Lit“ 2 dn: 1256: mr 

  

niž у 

%«iedykolwiek operowane znaczeniem słów, jak 

tytułem: / 

WR „DU: . L 

„nie 

zdołamy wyzwolić się z kłamstwa i brzydóty, 

jakie w życiu naszem panują. Ż tem przeko- 

naniem przybyłem na świat i z tem przekona 

niem świat opuszczę. A odejdę pełen niezłom- 

nej wiary, iż nadejdzie chwila, w której świat 

uzna, že najwyższą świętością jesł —- czło- 
wiek! 

' Bcha teocji. Russa o człowieku dobrym z 
я % : 

przyrodzenia, sentymentainych zachwytow nad 

najlepszem dziełem Natury -— widač došč wy- 

raźnie, To tu sama szkoła, z której wyszły luk 

złośliwie cytowane przez humanisię  Huxteya 
i 

(w „Muzyce nocą”) kastas Lago zachwyty słyn: 

nego Micheleta nad... macicą. 

Pojęcie humanistów o człowieku odbiega 

jak wiemy od takiego cudowania się. Człowiek 

Bah wielkie С, 0 «Па humanisty żaden eud- 

Natury, ani też „zjawisko“, wielkość 

to znaczy mierzona i oce 

wielkich ludzi, 

potomności 

ale — 

i wartość empiryczna, 

niana na miarę którzy przed- 

tem żyli, którzy służą za. wzór. 

To sformułowanie wydaje się mi ścisłe, choć 

nie przesiaje w ten sposób być w swem oder- 

waniu -— miepokające. Dyrektywa odrywania, 

to jedno z prawideł logiki klasycznej: -— kne- 
manizmowi zawsze jako główny zarzut wyta- 
czano trącącą racjonalizmem intelektualistyczną 
oschłość. Ale gdyby to humaniści, a nie p. 

Wanda Wasilewska (nieoczekiwana po arty- 

kule w sprawie Lobodowskieg> -- adeptka 

wałki o godność) i kryptomimy wypełniały 

szpalty | „Cziowieka wolnego, to napewm 

mniejhy tam było kompilatorstwa, a więcej 

(Dok, art. na str. 10-ej). 

Jėozei Mašliūski. 

50 LAT WALKI O POEZJĘ 
Żadna napówno poezja w Europie: ie ma 

za sobą równie konsekwentnej i jasnej dinj* 

rozwoju, jak poczja francuska w. XIX, a jedno 

<ześnie"nigdy i nigdzie, pojęcie „szkoły PRZE 

kiej nie było równie popularne. 

Szkoła symbolistów powstała jako reakcja 
przeciwko rzemieślniczemu traktowaniu poezji 

przez parnasistów z jednej strony, a posłagiwa 

niu się sztuką w celach socjalnych przeż natu 

ralistów z drugiej. Nie zapomniała jednak o 

skrzętnem zasymilowaniu zdobyczy swoich pe 

przedników, przejmując od Parnasu cyzelerska 

tormę stnofy i wiersza, wybredny i oryginalny 

smak, od naturalistów zaś konkretny, sytuacyj 

ny wprost, bezpośredni, język poetycki. 

Występując ostro przeciwko sztuce tenden- 

cyjnej (w służbie socjologji, czy polityki) rów 

ostro atakowali symboliści „bezduszną” 

„sztukę dla sztuki* Parnasu. I, dlatego chyba 

nie na symbolizmu, 

tak bliscy symbolistom poeci jak Leconte de Li- 

awansowali „ojców 

„sle-czy Sully Prudhomme. Pociągała - ich - bar 

dziej ołbrzymia, ciemna mistyka Baudełairc'a 

i spontaniczna, przelewająca się przez brzegi 

i ybaud'a. 

misternie rzeżźbionych strof liryka Artura Rim- 

Te dwa nazwiska, to słupy graniczne. 

sygnalizujące 

dwuch poetów wyrosła teorja sztuki symbolicz 

nej, mistyczna pogarda rzeczywistości, uwielbie 

nie „Tajemnicy* (przez wielkie T) podniesionej 

do rangi bytu absolutnego. Szczególnie wielki 

wpływ wywarła poezja Baudelaire'a na symbo 

listów belgijskich  (Verhneren,  Rodenbach, 

Aienbergh) którzy zresztą zupełnie otwarcie 

uważali go za swego wielkiego ojca. 

nową epokę. Z twórczości tych 

Zdając sobie sprawę z filjacyj, więzów lą- 
czących symbolizm francuski z epoką. poroman 
tyczną trzeba jednakże stwierdzić, że właśnie 
symboliści. dokonali olbrzymiego przewrołu w 
technice i tematyce poetyckiej, że są oni właś 
ciwymi inspiratorami poezji dzisiejszej i że 
wiele z okrzyczanych „Odkryč“ awangardowych, 
możemy z najczystszem sumieniem zapisać na 
ich konto. Stworzyli 

współczesne, 

oni  przedewszystkiem 

właściwe pojęcie poezji, wyzna 
czając- dość ściśle-jej zakres, izolując ją od pu 
blicystyki i prozy. Odrywając sztukę od pra 

blemów aktualnych, żądając od. niej bytowa- 

  

LIST DO ANDRZEJA GIDE'A 
Bruksela, w maju 1936, 

Drogi Andrzeju Gide! 

Przewodniczył Pan niedawno w Paryżu na 
aniędzynarodowym kongresie pisarzy zwołanym 

*»w_ obronie kuliury, gdzie sprawa wolności my 

ślenią w ZSRIR. wyłoniłą się tylka z racji о- 

„jej osoby, a jak się zdaje, wbrew woli więk- 

szości. zebranych. *Dowiąduję się także, że w 

tym samym czasie interwenjował Pan w spra- 

wie wydania przez cenzurę w Móskwie moich 

«wękopisów. Są one tam dotychczas razem z 

<mojemi papierami esoluistemi. Dziękuję Pamu 

2 to co Pam zrobił dla mmie, jak też i za 

bezstronność, której Pam dał dowód, (gdy od- 
mówiono głosu broniącym mnie przyjaciołom... 

W rzeczywistości jednak nie chodzi tu ani 

=» Pana ani o mnie w tym wiefkim dramacie, 

w którym bierzemy udział, Zajął Pan miejsce 

"między rewoluciónisiami. Proszę więc  poziwo- 

dić, aby komunista z całą otwartością powie- 

dzie: Panu o tem, co jest dla nas najwyższe. 

Pamiętam te strony pamiętnika, gdzie pisał 

Pam w r. 1932, Że solidaryzuje się Pan z za- 

sadami. komunizmu, ponieważ zapewniają one 

"wolny rozwój jednostki (Odtwarzam z радабе- 

«ci mysi Pana — nie zoslaia mi ani jedna ksiąlž 

"ka a hrak czasu nie pozwala mi odsmikač 0d- 

pawiedniego tekistuj. Ze sprzecznemi uczucia- 

«mi czytałem te słowa w Moskwie.: Byłem=prze- 

dewszystkiem szczęśliwy, że Pan, którego myśl 
śledziłem zdalekia od czasu mej młodości, przy 

stapujo do soojalizmu. Rozpaczą zaś napełnił 

"mnie komtrast między słowami Pana a rze- 

'czywistością, w której żyłem. Myślałem o pa- 
aniętniku Pana w czasie kiedy nikt z mego 

-ołoczemią mie ważył stę pisać wspomnień, wie- 

dząc że polieja. politycma wiechybnie przyj- 

„dzie po nie którejś nocy. Czytając książkę Pa- 

ma miałem atezycie taste „BR pore którzy 
Peek? 

7 m-rem | śle ny Literackiej* 

  

„przerywamy na miesiąc prace redakcyjne, 

wsjó tom 1 preyjaciotom życząc jak 

najmitszego. sierpnia. 
Następny nuwimer „Kołuimay* 'akaże się 

więe w pierwszą niedzielę wrześuła, a w koń- 
(ta tego miesłąca, jak © roku, numer po<cz- 
WRACAJ. : 
  

" wany, 

dostają w okopach Mryczną prozę na temat 

„ostalmiej wojny e wolność* itd. Czy ta jest 

możliwe — zadawałem sobie pytanie — aby ° 
nie wiedział Pam nic o naszej walce, nic o tra- 
gedji rewołluoji, zgmiecionej wewnątnz przez 
reakcję: W. latach, które nąstąpiły potem, kto- 

kolwiek z ludzi pracujących odważył się wy- 

powiedzieć swój własny sąd, choćby nawet 

szeptem, był natychmiast wyrzucany z partji, 

z symdykatu, z pracowni, był skazywany na 
więzienie lub zesłanie. Trzy lata upłymęły od 

tego czasu. Jakie trzy lata! Znaczone 'heka- 

tomłbami po śmierci Kiirowa, zesłaniem wiel- 
"kiej części mieszkańców Leningadu, uwięzie- 
niem wielu tysięcy weteranów komunizmu, 
przepełnieniem największych na: świecie obo- 
zów koncentracyjnych. 

, Życie myśli w Rosji sowieckiej? Sucha dok 
tryna, z której wypmito całą treść, twando na- 
rzucona wszystkim działaczom a ograniczona, 
w tem co się druknje, prawie bez wyjątku: do 

powtanzania słów jednego człowieka lub do 

ich płytkiego komentowania. Historja. przera- 

biana nanowo co roku, encyklopedje prze- 

Kształcane, bibljoteki *zyszczone, aby zewsząd 

wykreślić nastwisko Tnockiego a innych torya- 

rzyszy Łenina obrzucić błotem lub wymazać, 
aby naukę skazać na służbę dorywczej agita- 
cji; tej agitacji powierzyć ogłoszenie Ligi Na- 
rodów” za niskie marzędzie  imperjalizmu smgiet 

sko-franenskiego, dziś zaś —- za namzedzie po- 

Koju i postępu ludzkości. 

Położenie pisarza, t. zn. człowieka, którego 
zawodem jest mówienie za wieku imnych, któ- 

rzy mie mają głosu? Widziefiśmy jak Gorkij 
zmieniał swe wspomnienia o Leninie, aby w 
ostatniem wydaniu włdżyć w jego usta do- 

kładnie przeciwieństwo tego co było w wywda- 

niu  pienwiszem. Literatura kierowana w naj- 

drękajiejszych,i objawach, - Świeńnie zorganizo - 

suto wynagradzany, * lojalnie myślący 

mandarynat literacki Jeśli zaś chodzi a im- 

nych... | 

Położenie człowieka? Czuje Pax chyba, że 

iyzeba stę tu zatrzymać. Żadne wewnętrzne nie- 

bezpieczeństwo nie usprawiedliwia tych opęta- 

nych prześladowań. Chyba tylks to, które się 

wywajdzie w ciemnościach dla potrzeb urzedu 
ч 

4 

bezpieczeństwa. Uderzający pnzytem jest fakt. 

że działalność olbnzym'ego aparatu policyjnego, 

pociągająca mnóstwo ofiar, wyrabia w sowiec- 

kich pokutnikach prawdziwą szkołę kontrmewo- 

ducji, w której obywatele wczorajsi hartują się 

na jutrzejszych wrogów. Wyłumaczeniem tejga 
wszystkiego: może być tylko to, że biurokracja 
rządząca w strachu przed konsekwencjami swej 

własnej polityki i przyzwyczajona do wyko- 

nywania nad masami absolutnej władzy, straci- 

ła kontnołę nad sobą. Należałoby tu wspom- 

nioeć o zagadnieniu płac, które się niesłychanie 

obniżyły, © ustawodawstwie robotniczóm, w 

którem przymus występuje w sposób oburza- 

jący, o systemie paszportów wewnętrznych, ttó- 

ry pozbawia ludność prawa zmieniania miejsca 

pobytu, o specjalnych ustawach ustanawiają- 

cych na karę na robotników a nawet na dzie- 

ci, o systemie zakładników, który za błędy jed- 

nego karze bezlitośnie całą rodzinę, o ustawie, 

która karze śmiercią: człowieka pracującego. 

usiłującego bez paszportu przekroczyć granice 

Z. S. R. R., a całą jego rodzinę skazuje na ze- 

słanie. (Przyiem otrzymanie paszpiortu na wy- 

jazd zagranicę jest zupełnie niemożliwe). 

Tworzymy front przeciw faszyzmowi. 

zamknąć mu drogę ż tą ilością obozów! konceń 

tracyjnych na naszych tyłach? Widzi Pan, że 

zadanie tu nie jest łatwe, t nikt nie powinien 

go jeszcze upraszczać. Żaden nowy konformizm, 

żadne uświęcone kłamsiiwo nie może udaremnić 

przenikanie tego głosu rozpaczy... 

Może ten gomzki Hst nauczy Pana czegoś. 

"Spodziewam się tego. Zaklinam, niech Pam nie 

zamyka oczu. Ropmzez nowych marszałków, zmę 

cama i kosztowną propagandę, poprzez parady. 

kongresy, defilady -— stary Świat, stary Świat 

kwi w tem wszystkiem — niech. Pan widzi re- 

woólucję zagrożoną w swojęma żywem, dziele, 

snzywającą wszystkich na pomoc. Przyzna Pan, 
że źle się jej shiży, pnzemiłczając jej zło lub 
zasłaniając oczy, aby go mie widzieć... 

"W imieniu. tych, którzy mają tam pelną ad- 

wagę, pozwalam sobie domagać się, aby Pan 

SiĘ zdobył na. odwagę tej przytomności. 

wa bratonskim pazdrowieniem 

й: „3{. SARI Si Yietor Serge. R
 

Jak * 

nia poza epoką i środowiskiem, a jednocześnie 
uważając ją za coś więcej niż rzemiosło lub 

stworzyl symboliści to, 
co dziš niektórzy krytycy, w odróżnieniu od poe 
zji „społecznej” nazywają „czystą. 

Takie pojęcie poezji najbardziej jasno spre 

znajdujemy w „Menus propos* Mae 

terłinck'a. Za najbardziej istotna charakterysty 

czną cechę poezji uważa spojrzenie 

świat nie od: strony konwencjonalnych, 

nych pojęć, 

szłachetną rozrywkę, 

poezją 

cyzowane 

on na 

logicz. 

ale intuicyjne, od strony uczuć i 

Takie intuicyjne poznawanie zja- 

wisk wiąże poezję z metafizyką, ale Maeterlinek 

jest równie daleki od 

traktatów 

wyobrażeń. 

propagowania: poetye- 

ontologicznych, 

rzenia publicystyki, czy demagogji ryniowanej. 

Mistycyzm Maeterlincka to metafizyka. konkre- 

tu, to odnajdywanie dziwneści w najbardziej z 

kieh jak i od two- 

pozówu prostych i pospolitych zjawiskach. - 

Teorje poetyckie symbolistów znalazły walne 

poparcie we współczesnych zdobyczach fizyki i 

matematyki. Indeterminizm i neowitalizm pow- 

stały ma tle badań nad materją Faraday'a i 

Giookes'a, zapewnił przewagę filozofji ideali- 

stycznej, zarówno, jak rozwój biologji + medy 

cyny, musiał doprowadzić do refleksyj na te 

mat ulopij społecznych Spencer'a i Comte'a. 

pozytywny stosunek da 

a w każdym 

Dlatego też zwrot 

Moterjalistyczny, t. zw. 

rzeczywistości został przełamany, 

razie poddany ostrej krytyce. 

duchowej strony życia, 

TOŁU- 

symbolistów do t. zw, 

do zagadnień metafizycznych musi być 
   miany nie jako ucieczka od społeczeństwa, ani 

jako umyślne zamykanie oczu na probiemy ak 

tualne (które zresztą u syinbolistow, choćby ® 

poprostu, 

Poezja 

Verhaerena znajdują echo), ale jako 

wynik przewartościowania . wartości. 

znalazła swój właściwy teren, swój własny wy 

raz niemożliwy do osiągnięcia w prozie, publi 

ani w żadnej innej dyscyplinie pisar- 

doskonale, że 

cysłtyce, 

Juž romantycy zrozumieli 

poetyckie widzenie Świata jest różne od poto 

cznego, codziennego, że poczja wyprzedza žycie, 

Symbolistyczna teorja sztuki uwalnionej od 
czasu i wszełkich reguł klasycz- 

skiej. 

środowiska, 

mych („vers libre“ Gustava Kalm'a) jest dziś dla 

mas, rzecz jasna tak same naiwną jak dydak- 

tyzm pseudoklasyków. czy pozytywistów, jed: 

makże ten sam „vers libre“ jako zdobycz tech- 

miczna, jaka narzędzie w warsztacie artystycz- 

nym stoi dziś narówni z wierszem regularnym. 

Intuicjonizm Kahna zapłodnił myśl filozoficz 

ną Bergson'a, tak samo jak teorja Mallarme'go 

o muzycznej bądowie wiersza inspirowała max 

zykę Debussy ego. 

Walkę symbolistów z naturalizmem i parua 

sizmem mażemy nazwać walką poezji czystej z 

pubticystyką jednej Strony it A 

bezdusznym formalizmem--7-drūugiej. Walka ta 

frwa po dziś dzień, I dziś spotykamy 

uprawiających wierszowaną reklame 

jak | czeigodnych profesorów z za- 

systematycznością odliczających me- 

rymowaną z 

zarówna 
SRD 

„poetów 

polityczną, 

dziwiającą 

  

tatory i jamby. 

Poczja dzisiejsza zawdzięcza 

o wiele więcej niż sobie uświadamiają dzisiej 

si teoretycy i twórcy kierunków poetyckich. 

Wyzwolenie poezji z norm konwencjonalnych 

z tyrauji strofy i metrų, funkcjonałna i zwięzła 

budową wiersza, obrazowość i oryginalność ję- 

zyka  ppetyckiego,  intelektualizm--wszystko to 

„wymależli* symboliści* jeż: „dawno, cała - .ząś 

batalja teoretyczna pomiędzy naszą starszą i 

młodszą generacją poetycką dowodzi tylko, że 

nasza wiedza o poezji jest spóźnioną w Stosum 

ku do ząchodniej conajmniej o to jubileuszowe 

półwiecze, Leon Szreder, | 

symbolistom 
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tymentalnej na gust pensjonarek, 

guwenłów dla inteligencji. 

a więcej -ar- 

Z GŁĘBI ISTOTY... 

Mówi się o humanizmie areerykańskim i o 
kamanizmie zachodnio- -europejskim. Powściąg 
1 umiar humanistyczny przenosi się łatwo na 
sceptyków Zachodu: A przecie nie wszystkich z 

Paryża czy Londynu panów o gutaperkowych 
twarzach można nazwać humanistami. Andrć 
Gide „nawrócony na komunizm nie jest sęep 
tykiem, Andrė Gide burżuj grubego kalibru 
deklamu jący, że nie zazna szczęścia gdy tylu na 
świecie nieszczęśliwych — nie jest, humanistą, 

tylko humanitarystą. Znowu sentymentalizm 

i materjalizm mieszczański podały sobie ręce. 
Ten więc Andrć Gide pisze w swoim dzienniku: 
„dia Lenk, 2 sierpnia (1934). 

„Wczoraj święto narodowe. W* wielkiej ja- 
dalni (co za ohydne słowo) hotelu, przed obia- 

dem, niewidzialna orkiestra odegrała hymn na- 

rodowy; każdy powstawszy przyłączył się do 

chóru z powagą i gorliwością; łzy napłynęły 

mi do oczu, jak zawsze, kiedy jest jednomyśl- 

ma zgoda. Czuję, że jestem śmieszny; ale nic 

ma ło mie poradzę; uczucie to jest silniejsze 

«demnie. Zwłaszcza, że chętnie poddaję się 

siłniejszemu uczuciu, jeśli wypływa z głębi meo- 

jej istoty. Wydaje mi się nawet, że im silniej- 

sza jednostka, tem bardziej porywającej dozna- 

je rozkoszy, kiedy -rozpływa się. nagłe w masie 

i kiedy na rzecz masy traci swoją odręhność. 

Głęboka rozkosz, nie może 

powstać u jednostki mało się wyróżniającej. 

Bo w obdarowywaniu 'stnieje radość. Dlatego 

-wedle mnie zgoda i łączenie się z socjalizmem 

mietylko mie zaprzecza indywidualności, ale 

przeciwnie wymaga jej, i zdaje mi się, że 

zdrówe społeczeństwo socjalistyczne faworyzu- 

je i wymaga silnych osobowości”. 

Stwierdźmy nasamprzód pokrewieństwo te- 

peanami Micheleta, a dalej za- 

stąpmy słowo „indywidualność przez właści- 

wsze w ustach naturalisty: „odrębność osobni- 

cza”. O to przecie chodzi, o psychofizyczne 

s«nsacje „rozpływania się w masie'! Na żadne 

„tracenia swojej odrębności nie przystałby 

nigdy humanista, ceniący sobie przedewszyst- 

(kiem własny dorobek moralno-intelektualny. 

Tam by mogła być mowa tylko © solidarności 

z prawem i obowiązkiem samodzielnego roz- 

każdym wypadku, 

która zapewne 

ZA 

go języka z... 

strzyga pia w 

w 
p TRAGICZNE QUI-PRO-QUO. 

Otóż można komuś kazać pić gorzkie świń- 

stwa żeby mu wyleczyć chory brzuch, można 

by uchronić przed gangre- 

  

krajać operacyjnie, 

mą, ale nie można dręczyć go całe życie obie- 

cvjąc mu np. po śmierci piękny grób nad 

Jang-Tse-Kiangiem — chyba, że ten ktoś, jak 

mp. Chińczyk nad życie przekłada należyty 

pogrzeb, chyba że ten ktoś wierzy, t. zn. wy- 

znaje wartości inne, ważniejsze od naturalis- 

tycznej spekulacji na dorażne „prosperity, — 

„Eksperyment sowiecki*, żyłowanie wielomil- 

jonowych mas w imię odległej szczęśliwości, 

wyszedł z humanitaryzmu (wsiem, wsiem — 

AROS 

KAŻIMIERZ_ LECZYCKI 

EMIGRANCI 
Powieść 

A jeżeli nasze zakłady kupią fa - 

brykańci broni? Cóż wówczas? Czy p. 

prezes wystąpi? 

 Robotnikowi idzie słuchać i cze- 

kać. Ten wiek co był, nie był nasz, ten 
wiek co jest, jest pół na pół i ich i masz. 

Ten wiek, który przyjdzie będzie tylko 

masz. A wtedy zaś odejdzie śmierć, a 

będzie tylko Bóg i maszyna. 

-- Więc p: prezes nie zmieni swojej 

decyzji? 
— Zaś idzie widzieć, że panna mnie 

mie zmasz. Jakem raz powiedział, nie, 

łakem nigdy w Życiu już mie powie- 

dział „tak ma to samo. 

— Syn pański mógłby być np. księ- 

dzem i służyć Bogu, — powiedziała An 
(ka, usiłując ratować bezmadziejnie stra 

cone pozycje. 

‚ — Zaś Boga tto już zostaw panna w 
spokoju. Dla was. Bóg sto książka. Mój 
syn robi we fabryce. Zarabiać ma Panu 

Bogu mie potrzebuje. Taki ksiądz, co ty! 

ze str. 9-ej). 

konsekwencji, mniej chytrze maiwnej pozy sen a nie humanistyczna selekcja), rozbudował się. 

ma oriodoksyjnym monizmie naturalistycznym 

(materjalizm dziejowy) i — stanął przed dyle- 

matem, który dobrze rozumiał kiedyś Henryk 

Dembiński, gdy chciał „ochrzcić komunizm“': 

zabrakło argumentów porywających, zabrakło 

idej, w których atmosferze rozkwita heroizm i 

poświęcenie. Ex-humanitaryści sięgnęli wtedy 

do arsenału humanistycznego. 

Humanizm, ta „cywilną religja' empirycznie 

ustalonych wartości, ten surowy aparat selekcji, 

norm i wymagań... — „Dla wszystkich jajecz- 

micy mie wystarczy — to była pierwsza jas- 

kółka socjalistycznego neohumanizmu. Ex-hra- 

bia Żółtowski począł fabrykować tandetne pseu ' 

doklasyczne kolumny z ..żel-betońu. Samebójst 

wa i degradacja futurystów (dotychczasowych 

gorliwych sprzymierzeńców) były pierwszą re- 

perkusją — na terenie artystycznym. Gnębien'e 

starych bolszewików, osiwiałych w walce o:re 

wolucję Human: tarystów przyszło nieuchronnie 

Kawiarniani sympatycy „eksperymentu wytrze 

szczyli oczy. 

HUMANIZM SOWIECKI. 

Humanizm sowiecki nietylko artystycznie 

rzecz borąc nosi cechy okolicznościowej łatani- 

ny. Mógłby nią nie być. Jeśli Centralny Komitet 

Partji wyklina sowieckich teoretyków wycho- 

wania od kontr-rewohucjonistów, za to że „chcą 

pod płaszczykiem marksizmu przemycić do 

Sowietów głęboko' reakcyjną naukę o fatalisty 

cznem uwarunkowaniu łosu dzieci przez czyn 

niki biologiczne i społeczne, przez dziedziczność 

i jakieś niezmienne otoczenie społeczne”, to się 

żgadza z dualizmem humanistycznym, który 

mówi, że inne są prawa natury, a inne ludzkoś 

ci. Jeśli wzorem faraonów osiąga swe inwSstv 

cje techniczne za cenę krwi ludzkiej, to nie róż 

ni się tem zbytnio od Platcna, uznającego nie 
wolmictwo, Sowiecki: elitaryzm byłby więc tran 

spozycją humanistycznej selekcji na płaszczyź- 

nę państwa. Dyscyplina — tembardziej... Naj- 
gorzej z umiarem w tynń kraju stachanowcow, 

ale ostatecznie umiar możnaby zastrzec dla eli- 

ty... W. ten sposób, w imię doskonałości abso- 

lutnej państwa i rozwoju elity budowałoby się 

nie ukrywając faktu momstrualny kopiec. termi- 

tów. ' 
Jara 
, 

„WSPOLNY FRONT“. 

Ale tego właśnie obawia się wszystko, co 

myśli w Europie! Przed taką ewentualnością 

„postepu“ drżą uczeni. Przed wizją takiego „no 

wego wspaniałego świata* bledną poetyczno ra 

dykalne panienki w kawiarmach, głupiutkie, to 

prawda, ale wielkie indywidualistki. Cały front 

iklerków — niezależnie od swej ideowej przyna 

leżności wychowany przecież w wolnościowych 

trudycjach kultury chrześcijańskiej — reaguje 

na tę myśl spontaniczną repulsją. Mimo noto- 

rycznych rozbieżności indywidualistów Zacho 

du, ta właśnie obawa zdolna jest dać im guasi 

wspólną deslogję. 

Jak się stało, że propaganda sowiecka potra 

fiła ten atut wygrać, jak się udał ten machia- 

wellistyczny, dowcip, to już tajemnica panu ją- 

cego bezhołowja. Totalistyczne, hodujące ludzi 

—. termitów Sowiety potrafiły w porę krzyk 

  

ko dlatego ksiądz, żeby mie robić, jak 

ojciec ma deszczu i na gorącu, to wstyd, 

a nie ksiądz. I skąd panna wiesz, że om 

pójdzie na księdza? Panna przeczytała 
1000 książek i już myślisz: „co ten sta- 
ry głupi, zaś aby gada*. Om przeczyta 
trzy książki j powie: „niema Boga“! 

16. 

Moja droga Aniu! 

Bardzo mię ucieszył twój list. Jakkol- 
wiek pocieszałam Babunię, Która od 

czasu waszego wyjazdu jest nie do po 
cieszenia staropolskiem „jakoś to bę- 
dzie”, bałam się jednak szczerze mó- 

wiąc, czy dacie sobie radę w obcym 
kraju, wśród obcych ludzi? 

Zachwyty wasze nad „nowym świa 
tem łun hutniczych i ludzi żelaza i wę 
gla* zapewne jeszcze niejednokrotnie 

zmienią się na rozczarowamia. Ale lek 
cja życia pozostanie na całe życie. Naj 
"ważniejszą zaś rzeczą dla ludzi nawpół 

zrujnowanych do jakich należymy, dla 
ludzi odbudowujących po strasznej 
"wojnie zgliszcza: swoich Wołmontowicz 
jest hart. A muszę ci jeszcze dodać, że 
w ostatnich paru miesiącach odbudo- 
wa została nagle zahamowana. Ceny 
zaczymają spadać i obawiam się, że źle 

| sta zostały 
(Ulewa trwała kilka godzin. 

Bzy 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Śmierć "dziecka 

24 b, m. wskutek osunięcia się stromego brze 
gu rzeki Wilenki, około nr. 147 przy ul. Wileń 
skiej w Nowej Wilejce, został zasypany ziemią 

bawiący się tam Piotrowicz Marjan, lat 5, pó- 
zostawiony bez opieki. Lekarz stwierdził sgom — 
przez uduszenie, wskutek zasypania ziemią, 

Samobójstwo 13-ietniego chłopca 
24 bm. w zagajniku „Iworzyszcze* w gm. 

czemierskiej, pow. słon'mskiego znaleziono wi 
Szące ma drzewie zwłoki 13-letniege Mikołaja 
Pieślaka. Zwłoki były już w stanie początkowe 

go rozkładu. 

Jak się dowiadujemy, Piešlak po skaznęcki 
przez ojca w dniu 9 lipca rb. za swawelę wy 
dalił się z domu i popełnił samobójstwo. , 

EK Oraz 

Postawy 
— BURZA Z PIORUNAMI. Dnia 23 bm. w 

godzinach wieczornych przeciągnęła nad Posta 
"wami silna burza połączona z piorunami. 

W jednem z mieszkań „przy ul. Polnej pio- 
rum pe uderzeniu w antenę radjową zdemolo 
wał mieszkanie, w innem spowodował wypad- 
nięcie szyb. Ponadto w kilku punktach mia- 

uszkodzone urządzenia telefoniczne. 

Orany 
‚ — М№А POGRANICZU. Zapada zmrok. Wieś 

go całodziennej pracy miłknie i układa się do. 

odpoczynku. Raptem na tle wieczornej ciszy 

słychać głos trąbki wojskowej, a za nią płynie 

marsz. Przypominam, iż dzisiaj ma odbyć się 

koncert orkiestry wojskowej z Oran, która po 

święciła cały lipiec, by obejść pogranicze i 

na każdej strażnicy dać koncert. Idzie wzdłuż 

granicy od Druskienik. Dzisiaj skolei przyszła 

do Przełaj. Wiięc idą posłuchać. 

Na górze nad samą Mereczanką, zdala już 

widać zapalone lampy. Dokoła na płotach siedzą 

starzy i dzieci. Młodzież ochoczo wywija polecz 

kę. Wśród tańczących widać sporo żołnierzy. 

Brak dziewcząt. Niektórzy chłopcy rmaają chu- 

steczki na głowie, udają dziewczęta. Pośrodku 

w kółku tańczących widać kilkoro dzieci, któ 

re też tańczą. Coraz więcej przybywa ludności. 

KOPACZKI -KARTOFLARKI 
krajowe, niedoścignionej konstrukcji, bardzo 
lekki bieg na 1 parę koni do całodziennej 
pracy. Cena niska. — Informacji udziela 

Fr. Świątecki, Wilno, Trocka 13 m. 2. 
Ządać prospekty, 

nąć „łapaj złodzieja”, 

zjazd we Lwowie... 

Ta część klerków, która zachowała humani 

styczną trzeźwość umysłu uśmiecha się sceptycz 

mie: —— szaleństwo, Dajcie spokój naprawiacze 

ludzkości, nie dacie rady... Ta część klerków, 

która uwierzywszy w załgany humanitaryzm 

ma wynos, w reklamowe hasełka o szczęśliwoś- 

ci i welności, którą niesie „eksperyment"”, mia 

ia potem możność zetknąć się z rzeczywistoś- 

cią, zobaczyć jak to jest naprawdę, przeżywa 

dziś wstrząsającą tragedję. Jak to wygląda, 

niech czytelnicy ocenią sami z listu wybitnego 

trockisty, wyrwanego z obcęgów sowieckich. 

Dwa takie listy ogłosił Wictor Serge w 
„Esprit“, miesięczniku radykalnych katol ków 

francuskich. Jeden z nich przedrukowujemy w 

„Wiadomościami Literackiemi*. 

Józef Maśliński. 

  

    
— Kongres paryski -— 

skrócie za 

zrobiłam, sprzedając Teszilkį kosztow- 

ności na kupno krów j; remont budym- 
ków gospodarskich. Jeżeli talk dalej bę 
dzie, nietylko nie będę mogła Wam po 

syłać, ale będziemy musieli: wspólnie 
ratować jakoś. Roztoki, . 

Zachwycasz się Aniu swoimi nowy 
mi znajomymi j zapytujesz (nie wiem, 
czy na serjo), czy nie miałabym nie 
przeciwko temu, ażebyś wyszła zamąż 
za robotnika? Wiesz dobrze, że nie po 
dzielam! przesądów mojej matki ij; uwa 
żam, że i w tym wypadku na pierw- 
szym planie musi stać człowiek, a na 
drugim klasa. Jeżeli p. Nowak pracą 
i ciągłemi wędrówkami doszedł do te 
go samego: poziomu cywilizacji, do któ 
rego inmi dochodzą przy pomocy matu 
ry i dyplomów uniwersyteckich, zasłu 
guje na takie same traktorwamie, jak i 
tamci. Ponieważ nosi się z zamiarem 
założenia własnej fabrycziki, tem lepiej. 
Mogłabym: go nawet przyjąć w charak 
terze wspólnika do młynu i stawów 
rybnych, które mocno kuleją naskutek 

braku energicznej, męskiej ręki. 

Oczywiście nie miałabym nie prze 
ciwko małżeństwu. Jurka z p. Nowa- 
kówną. Bogiem i prawdą 7-mioklasów 
ka francuska, musj chyba stać na. po 

Niektórzy wstali z łóżek. Godzina 23, a nikt 
nie ma zamiaru iść spać, chociaż jutro raniut 
ko trzeba wstać do pracy. Jest miły swobodny 
uastrój. Litwimi ochoczo bawią się z Polakami. 

Zabawa i praca łączą ludzi. Kras. 

Głębokie 
— BALONIK U. S. B. 17 bm. o godz. 20 

około lasu, należącego do folw. Pohorelewszczy 
zna, gna płiskiej, pow. dziśnieńskiego, znałezio- 
ny został balonik pilotowy. Balonik ten miał 
pnzyczepioną kantkę imformacyjną, z treści któ. 
rej wynika, że został wypuszczony przez Zakład. 
Meteorałogiczny USB. Wiimo. Balonik nosi Nr. 
110/36. Został om skierowany przez Starostwo. 
Dziśnieńłskie do Zakładu Meteorologii USB.. 
w Wilnie. 

Grodno 
— STRAJK OKUPACYJNY 400 ROBOTNI | 

KÓW. Robotnicy zatrudnieni przy regulacji rze: 
ki Nurca na łerenie powiatu bielsko-podlaskie- 

go w ilości 400 osób rozpoczęli strajk okupacyj 

ny. Jako przyczynę strajku podają nieregularna 

wypłatę ,zarobków, złe traktowanie robotników 

przez kierownictwo robół, stałe obcinanie akor- 

dów i nieopłacenie za roboty dodatkowe, któ- 

re niekiedy trwają po dwa dni. Robotnicy żą-- 

dają podwyższenia stawek akordowych do wy” 

sokości 3 zł. 75 gr. dziennie. 

N.-Wilejka 
— ODKOPANIE 25 SZKIELETÓW. 24 bm.. 

przy budowie drogi około cmentarza prawos- 

ławnego w Nowej Wilejce natrafiono na głębo- 
keści 1 i pół metra na kości ludzkie. Ogółem 
wydobyte 25 szkieletów ludzkich i 1 koński. 
Szkielety pochodzą prawdopodobnie u czasów 
wejny napoleońskiej lub też z powstania 186% 
róku. Szkielety te zabezpieczono. 

Niemenczyn 
— PIORUN WZNIECIŁ POŻAR, We wsi 

Wiełkie Zabiszki, gm. niemenczyńskiej, w dnim* 
22 bm. wskutek uderzenia pioruna spłonęła. 
stodoła z tegorocznemi zbiorami, należąca do- 
Czuchańskiego Antoniego. Straty wynoszą 786 
złotych. 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. |, 
Przygotowuje do małej i dużej matury. 
|Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, | 
matematyka. Adr.: Mickiewicza 4—12 | 

od godz. 11—1 i od 4—7 pp. 

  

      
. miomie, niejednej z naszych kresowych. 
szkół średnich. Twarde życie, przez 
jalkie rówmież przeszła ta śliczna pa-- 
mienka, wyrobiło w miej zapewne te- 
zalety, (kitórych Jurkowi brak. Та 
wiesz Jurek jest najbardziej podobny 

do mego ojca: entuzjasta, idealizujący” 
lud, marzyciel i łatwowiermy. Energicz 
na żoma z silnym charakterem, to dla 
niego skarb większy od: największego” 
posagu. Jedno wam tylko polecam,. 
zróbcie wspólną wycieczkę do Paryża, 
do Verdum, do zamków, miast i muze- 
ów Francji.  Niepostrzeżenie kierujcie 
ich kulturą, Stanajcie się oboje jakmaj-- 
więcej z nimi przestawać. No j na nastę 
pne wakacje przywieźcie ich koniecznie 
do mnie. Pragnę ich poznać i przeko- 
'nać się o słuszności waszych zachwy- 

tów, 
- Całuję was sendecznie 

Wasza matka. 

P. S.: P. Karol ściska was sendecz- 

nie. " 
P.'S.: Klaczka hodujė 51е° dobrze. 

P. S$: Paczkę z wędlinami wysyłam. 
P. S.: Semdeczne pozdrowienie od: 

służby, sąsiadów i ae 

(D. e. n.) į 

S
Ę



  

  

    
OVAL AS A AS, 

D:iś: Anny Matki NMP. 
© 

  

Niedziela 
' 26 Jutro: Matalji i Pan'aleona M. 

| Wschód słońca—godz. 3 m: 19 

' _"_'_Р"‘ Zachod sionca—godź 7 m. 3! 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meisorologi! U S. 8 
saw Wiinie z dnią 23.VII 1935 e 

«Lišnienie 760 
Temp. frednia Ą-27 ; 
"Temp. najw. Ą-32 а 
Temp. najn. +17 
Opad A 

Wiatr: płn:-wsch. 
'Tend. bar.: Jekki spadek 
Uwagi: pogodnie 

— Przepówiednia pogody w-g PIM. do wie- 
«ezora 26 bm.: W dalszym ciągu pogoda słone 
«czna. W zachodniej połowie kraju miejscami 
„burze. 

Upalnie, 
Słabe wiatry z kierunków południowych. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w mocy dyżurują następujące apteki: 

1) Restkowskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wysoc- 
kiego (Wielka 3): 3) Frumkinów (Niemiecka 
38); 4] Augustowskiego (Kijowska 2). 

RUCH POPULAC%5NY. 
—- ZAREJESTROWANI URODZINY: i) Cho 

@ог Ester, 2) Matujko Jan. 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

  

  
PRZYBYLI DO WILNA: 

-7 b» Hotelu St. Georges: Aleksandrowicz 
"Stelan, adm., dóbr. W. Soleczniki; Nartowski 
-Olimjusz, lotnik z Tallina: inż. Słucki Teodor 
«z Warszawy; Swietorzecki Karol; Świętorzecka 
Anna; Wierzchowski Kazimierz, prezes Sądu 
Apel. z Katowic;  Wincewiczówna Jadwiga: 
Hiervė Louis z Paryža: Szwec Naftali, hamdl. + 
Warszawy; Czechowlas Zygmunt, przem. z War 
szawy; senator Rudowski Jan z Warszawy; 
-gen. Zamorski Kordjan; płk. Danielkiewicz Ka 
„zimidtz; mr. i mrs. Ale Leon i Miss Moore 7 
Londyna; Janicki. Czesław, kupiec z Poznania: 
*Preyss Adelina z MSZ, z Chicago; Nowakowski 
Ludwik z, Warszawy; Lewandowska Janina x 
Inowrocławia. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pier wszorzędny. — Ceny przystępne 
Teiefony w pokojach. Winda osobowa 

  

  

OSOBISTE 
— Komendant Główny PP. w Wilnie. W 

«dnia 24 bm. wieczorem przyjechał do Wilna 
Komendant Główny Policji Państwowej gen. 
Kordjan Zamorski. Pobyt generała na. Wileń 
szczyżnie potrwa kilka dni. 

MIEJSKA. 
-- Urzędnicy województwa na budowę pom 

mika Marszałka w Wilnie. Jak podaliśmy, urze 
«dnicy Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego sa- 
amoópodatkowali się od dnia 1 sierpnia rb. na 
FON. i Fundusz: Budowy Pomnika -Marszałka.- 
Piłsudskiego w Wilnie w wysokości pół do 1 
proc. od pobieranych miesięcznych uposażeń. 

Obecnie dowiadujemy się, że za rok ubie- 
 gły podobne opodatkowanie się urzędników 

«na fundusz budowy pomnika Marszałka Pił- 
sudskiego w Wilnie przyniosło kwotę zł. 7.355 
29 groszy. * 

— Autobusy na linji ar. 6 nie kursują. Od 
«dnia 25 lipca rb. do odwołania autobusy na In 
ji 6-6] nie będą kursowały, z powodu przebu 

dowy jezdni na ulicy Legjonowej. 

=—- NĄ ZATRUDNIANIE BEZROBOTNYCH. 
Jak: się dowiadujemy Fundusz Pracy wszczął 
ma terenie władz centralnych starania o wyasyg 
nowamie dla Wilna dodatkowo. 100.000 zł. ma 
zatrudnianie Nezrobotn=ch. ‘ 

' Starania te, jak słychać w najbliższym 

czasie mają być uwieńczone pomyślnym rezulta 
tem. 

„KUBJER” z dn. 26 lipca 1936 r. 

DO WILNA PRZYBYŁ kierownik wydzia 
łu administracyjnego z centrali Funduszu Pr. 

p. Modzelewski, który przeprowadza na tere 
nie Wilna lustrację agend: miejscowego biura 
Funduszu Pracy. 

— Regulacja ul. Bobrujskiej Wydział tech 
niczny zarządu miejskiego prowadzi obecnie 
prace nad uregulowaniem ul. Bobrujskiej. Uli 

ca ta, dotychczas zaniedbana. otrzyma chodni 
ki i brukowaną jezdnię. 

‚ PRASOWA 
— Konliskata. Starostwo grodzkie zarządzi 

ło zajęcie dwutygodnika ;Karta*, Nr. 34 z 
dnia 25 bm. za kilka artykułów o treści prze 
stepezej. ь 

-— KONFISKATA 
Decyzją władz admimistracyjnych skonfiskowa 
ny został onegdaj kolejny numer pisma litew 

"skiego „Vilniaus Rvyibogus“. 
Konfiskatę zarządzono za wydrukowanie 

artykułu wstępnego. p. t. „Oko w oko”, w Któ- 
rym omawianc są stosunki polsko-niemieckie. 

SPRAWY SZKOLNE 
— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO p. Ka- 

zimierz Szelągowski rozpoczął w. dniu dzisiej 
szym urlop wyrioczynikowy. Zastępować p. ku- 

ratora będzie p. naczelnik Bąbiński. 

GOSPODARCZA. 
-- FUNDUSZ PRACY ZATRUDNIA obecnie 

na terenie Wileńszczyzny około 6000 bezrobot 
nych. ! 

7. POCZTY 
— RUCH POCZTOWY NA TERENIE WIL 

NA. W ciągu ubiegłego miesiąca ruch pocztowy 
na terenie Wilna przedstawiał się w nastęnują . 
cych cyfrach: 

ai Nadano w Wilnie: przesyłek listowych — 
1.001.505; przesyłdk poleconych — 41.870; lis 
tów wantościowych — 1.244; zleceń pocztowych 

nadano — 3791; wpłacomo przekazów poczta 
wych i telegraficznych — 15.768, na sumę — 

1.853.962 zł, wpłat do PKO dokonano ma su 
mę 38.410.566 zł; dzienników i czasopism nada 
mo 451.730; telegramów nadano —- 7.195; . roz 
mów telefonicznych międzymiastowych przepro 

wadzono 9656. : 
W tym. samym. czasie do Wilna nadeśzło: 

przesyłek listowych — 1461.607; przesyłek pole 
conych — 39723; listów wartościowych-—10429; 
zleceń pocztowych nadeszłę 1922; wypłacono 

przekazów  porztowych i  telegraficznvch — 

37883, na sumę. 2229776 zł.; wypłat PKO doko 
nano 13394 ma sumę 824659 zł: dzienników i 

czasopism  madeszło 107740: telegramów — 
7427; rozmów. telefonicznych  miedzyjniasto 
wych przeprowadzono — 10688; rozmów tele 
fonicznych miejscowych — 1672533. 

Powyższy obrót dał Dyrekcji 
wpływów — 211.625 zł, 

Pa ` 
SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Ogólne zebranie szewców  czeladników 
warszialowych odbędzie się w dniu 27 lipea t. 
J. w poniedziałek o godz. 18, w lokalu Związku 
Zawodowego Szewców przy ul. Metropolitalnej 
BPE. 

Wileńskiej 

RÓŻNE 
— SPROSTOWANIE. Wczoraj do artykułu 

W Zaleskiego „O krztę zdrowego roz adku 
wieradły się następujące błędy: 

1) W zdaniu: „Na terenie naszych północno- 
wschodnich województw obszar. pod lnem: wy 
nosi ca 84.000 ha, ‹. (, 20% — winno być —- 
»709/0““, 

- 2)....Dotychiczas -przywiežlišmy do Polski za- 
granicznych surowców włókienniczych, półfabry 
katów i fabrykatów za astronomiczną . kwote 
przeszło siedmiu miljonów złotych* —- winno 
być „siedmiu miljardów złotych”, 

3) „..ożywiłaby się zmacznie wymiana towa 
rów między naszą ziemie i Polską" —- winno 
być „i Polską A*. 

    

"Szkielet w lesie jaszuńskim 
Wyjaśniona została tajemnica lasu Jaszuń- 

skiego, w którym, jak już o tem donosiliśmy, 
'znałeziene przed kilku dniami szkielet ludzki, 
„pogryzicny przez wilki, czy psy. 

Wczoraj stwierdzono, że są to szczątki nie- 

„jakiego Wiktora Malny'ego z gminy solecznie 

kiej, lat 26. Malny cierpiał na nieuleczalną cho 
robę i oddawna nosił się z zamiarem pozbawie 
nia się życia. 

Zachodzi więc przypuszczenie, że nieszezę 
śliwy popełnił samobójstwo w lesie przed kilka 
tygodniami. (e). 

Tajemnica lasu Ponarskiego wyjaśniona 
"Wczoraj donieśliśmy, iż w lesie Ponarskim 

zostały odnalezione zwłoki nieznajomego meż 
«zyzny. Wezoraj policja ustaliła tożsamość wi 
sielca. Był to emerytowany poliejant, były dzier 
żawea bufetu w Kasynie szeregowych P. P. przy 
aliey Żeligowskiego, Piórkowski. 

Stwierdzono również, że Piórkowski pepeł- 
mił samobójstwo. Jak się okazuje nieszczęśki- 
wy waginał kilka tygodni temu. Wyszedł do 

miasta rzekomo w eelu załatwienia pilnych in 
teresów i więcej nie wrócił, Krewni Piórkow- 
skiego meldowali policji o jego zaginęcu, lecz 
poszukiwania nie dały wyniku. 

Przypuszezalnym powodem zamachu despe- 
rackiego były ciężkie warunki materjalne. 
Zwłoki wydane zostały rodzinie celem oddania 
ostatniej posługi. (e). 

„VILNIAUS: RYTOJUS“: 

  
W Anglji na lotnisku Hounstow koło Londynu Hiszpan Juan de la 
swój wynalazek -— połączenie samochodu z auto-żyrem. Nowy środek komunikacyjny mo 

Cierwa demonstrował 

że posuwać się po drogach z szybkością 50 klm. na godzinęa oderwawszy się od ziemi, 
szybu je, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze Let 
nim, Dziś, w niedzielę, dnia 26 lipca r. b. o g. 
415 ppł — ma przedstawienie popołudniowe 
będzie dana poraz ostatni wspaniała komędja 
w 3 aktach St. Kiedrzyūskiego „Cudzik i S-ka“ 
po cenach propagandowych. 

Wieczorem o godz. 8,15 —- Teatr Letni gra 
z niesłabnącem powodzeniem sensacyjną sztu- 
kę amerykańską w 3-ch aktach Ayn Rand'a 
„Kto zabił*?. Ze względu na urłopy zespołu ar 
tystycznego, sztuka ta będzie grana ograniczoną 
ilość razy, t. j. do dnia 1 sierpnia rb. Reżyser 
ja W. Czengerego. Ceny zniżone. 

Najbliższa premiera w Teatrze Letnim. Z 
dniem 1 sierpnia rb. na afisz Teatru Letniego 
wchodzi sztuka M. Jasnorzewskiej-Pawlikow- 
skiej „Powrót mamy* z gościnnym wystepem 

rozwijając w powietrzu 

"St. Grolickiego i Z. Ziembińskiego. W režyserii 
Z. Ziembińskiego. 

KINA i FILMY 
„TYŚ MÓJ GAŁY ŚWIAT*, (kino „Światowid”). 

„Światowid sprowadza od czasu do czasu 

całkiem dobre filmy, tym razem jednak. mimo. 
że wiedeński — zły. 

Luiza Ulrich wygląda nie jak artystka, ale 
jak przystojna „panna z dobrego damu*. Jej 

partner — Maurice Weinmann ma stanowczo 

w sobie zadużo bólu. . 

Akcja roi się od niekonsekwencyj. Pczatem 

widz poprostu musi domyślać się, bo napisy 
wyblakłe i. nieczytelne. 

Do walorów obrazu 

dyjne piosenki, kilka dobrych 

życia koszar i wogóle wojska. 

Kfekty z jazdą pociągiem — 

konywu jące. 

Dodatki i aklualja nieaktualne. a. DA. 

AAAADAAŻAAARAAARAA RANK ANAŃKAA 

Wysokowartościowy PORTLAND 

CEMENT 
wagonowo I detalicznie — poleca firma 

Przedsiębiorstwo Handl. - Przemysłowe 

M. DEUL L wro Wilno 
Biuro: Jagiellońska 3—6, telefon 8 11 

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

należy zaliczyć melo 
fragmentów z 

również prze 
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KURSUJĄCYCH MIEDZY WILNEM A WER- 

KAMI Z PRZYSTANKAMI W POSPIESZCE, 

WOŁOKUMPJI, KALWARJI I PLAŻY 

WERKOWSKIEJ. 

W ani przy słoneczno-ciepłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 19 i (prócz sobót), 19,30. 
Odjazd z Werek do Wilna: 7,50, 10.15, 11.15, 

12,15,718.15, 15,15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15. 
W niedzicle i święta przy słoneczno-c'epłej 

pogodzie. 
Odjazd z Wilna do Werek: 7.15, 8, 8,45, 9.30, 

10.15, 11, 11,45, 12.30, 13.15, 14, 15, 16, 16.45, 
17.30, 18.15, 19. 

Odjazd z Werek do Wilna: 8.30, 9.15, 10, 
10.45, 11,30, 12.15, 13, 13.45, 14,30, 15,15, 16.15, 
17.15, 18, 18.45, 19,30, 20,30. 

W dni powszednie i świąteczne bez względu 
na Dagodę: 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 
sobót) 19.30. 

Odjazd z Werek do Wilna: 7.50, 10,15, 18,15. 

W. razie potrzeby mogą być dodane statki 
dodatkowe, których nieobowiązują godziny roz 
kładu. Wszelkie informacje udzielane sa na 

przystani statków w Wilnie, ul. Tad. Koścuszki. 

powszednie 

16 i (prócz 

szybkość do 145 kiilometrówm, na godzinę — 

RADJO 
WILNO, 

NIEDZIELA, dnia 26slipca 1936 r 
5,00: Czas; 8,08: Audycja dła wsi: 8,45: 

Dziennik por.; 8,55: Program dzienny; 9,00: 
Nabożeństwo; 10,30: Karol Gounod Frag- 
menty z op. „Faust“; 11,45: Žycie kulturalne; 
11,57: Czas i hejnal; 12,03: Poranek muzycz 
ny z Wilna w wyk. Ork. Symf. pod dyr. Kon- 
slantego Gałkowskiego j Zabejdy Sumickiego; 
18,15: „Teorja prof. Heimanna'* —- nowela. Sz. 
Pigmy; 13,25: D. e. koncertu; 14,30: „Pszezele 
roje” — pog.: 14,40: Muzyka ludowa; 14,45: 
„Ważna placówka w Trokach* —— pog. муа 
Stefan Klaczyński; 15,00: „Świat w piosence *; 
15,15: Koncert reklamowy; 15,35: Muzyka ope 
retkowa; 16,35: Transmisja sm. > Muzeum Bel- 
wederskiego; 17,00: Motywy polskie w muzy- 
ce obcej; 17,30: Muzyka salonowa; 18,00: Słu- 
chowisko regjonalne p/g „Chłopów Reymon 
ta", wykonano przez mieszkańców wsi Lipce; 
18,35: Wielkie potpouri wiedeńskie: 20,20: „Co 
czytać?; 20,37: Przegląd politycąny; 20.47: 
Dziennik wiecz.; 20,55: Na wesołej łwowskiej 
fali; 21,25: Przerwa; 21,30: „Dožymki“--suita 
ludowa M. Rudnickiego: 22,00: Wiad. sport.; 
22,20: Muzyka taneczna: 22,55: Ostatnie wia. 
domości. 

  

   

PONIEDZIAŁEK, dnia 27 lipca 1936 r. 
6,30: Pieśń; 6,33: Gimn.; 6,50: Muzyka 

z płyt, 7,20: Dziennik por.; 7,30: Program dz.; 
7,85: Informacje; 7,40: Muzyka z płyt; 8.00-- 
11,57: Przerwa; 11,57: Hejnał i czas: 12.03: 
Skrzynka roln.; 12,13: Dziennik połudn.; 12,23: 
Koncert zespołu Pawła Rynasa;13,15: Muzyka 
popularna; 14,15—15,30: Przerwa; 15.30: Godz. 
odc. pow.; 15,38: Życie kult.; 15,43: Z rynku 
pracy i ruch statków; 15,45: „W co się bę 
ziemy bawili", transm. z ogródka 16,00: Kon 

cert; 16,45: „Podwórko i świat — pog.; 17,06: 
Utwory Jana Brahmsa; 17,50: „Z wędką na 
bystrej wodzie* — pog.; 18,00: Z litewsk'eh 
spraw; 18,10: Piosenki z filmów polskich; 18,30: 
Pogad. radjotechniczna; '18,40: Koncert rekl: 
18.50: Pogad. aktualna; 19,00: Recital fortep. 
Ireny Kaszowskiej; 19,30: Arje i pieśni w wyk. 
Sławy Orłowskiej; 19,55: „Legenda o sonacie 
księżycowej Beethovena* -— reportaż; 20,30: 
„Łodzią żaglową przez ziemię pomorską* - 
felj.; 20,45: Dziennik wiecz.; 20.55: Pogad. 
aktualna; 21,00: Koncert; 22,00: Wiad. sport.; 
22,15: „Wilegjatura orkiestry* lekka and. 
muz.; 22,56: Ostat, wiad. 

- Na F. 0. N. 
P. Bolesław Kremski złożył w redakcji 50 gr. 

z prośbą » przekazanie tej kwoty na FON. 

KURJER SPORTOWY 
rr —н 

FLAGA OLIMPIJSKA PRZYBYLA 
Z LOS ANGELES DO BERLINA. 
Klaga olimpijska przywieziona została z Loe 

Angeles do. Berlina przez płk. Garlanda. W nę 
czanie flagi przedstawicielom niemieckiego ko- 
mitety olimpijskiego odbyto sie w bardzo uro 
czysty sjposób. 

    

JOE LOUIS WALCZY 18 SIERPNIA 
Z SHARKEY'EM, 

Po zwycięstwie Schmelinga nad Joe Loui 
sem pokusił się obecnie b mistrz świata Shar- 
key również o walkę z Louisem. Rokowania 
dały wynik pomyślny i mecz dojdzie do skut 
ku dnia 18 sierpnia w Nowym Jorku. 

IS0-HOLLO POKONANY. 
Na zawodach lekkoatletycznych w  Kerawa 

fiński biegacz Maeki w biegu na 3000 m. za- 
jął pierwsze miejsce wynikiem 8:42,8 sek. przed. 
Iso-Hollo — 8.44 sek.



KUCHENK! SPIRYTUSOWE 
AAC 

EMES wiezaStĄPIONE W. GOSPODARSTWIE 
DOMOWEM 

  

spiryłusowo - żarowe Palniki 

RUSIICHE 
doją idealne i tanie oświetlenie. 

Możno je zastosować do każdej 

  

lłoampy naftowej   DD NABYCIA 

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i'S-ka 
DOM HANDLOWY 

Wilno, ul. Wielka 17 

Dziś początek o godz 2-ej. Wyjątkowy podwójny program: 

|) Prosmemcicica wmiłOŚCEÓ 
największe, najpiękniejsza, najboqaciej wystawiona mundurowa operetka. Egzotyczne 

PIĘKNO hawajskiego „Świeta miłości". Muzvka. Przepych. Piosenki. 

ma Amerykańskie awantury sensacja 

Balkon na wszysrkie seanse 25 qr. Sała dobrze wentylowana 

KELIOS| .7..: POJEDYNEK KOBIET 
W rolach alėwnych: Elissa Landi i Carry Grandt 

„Gary COOPER, Shiriey TEMPLE 
i Carole Lombard v «ine TERAZ i ZAWSZE Zen 5 sr 

CASINO | 
——- Siostra Marta jest szpiegiem 

Całkowicie w języku polskim. W roli głównej Conrad Veldt. 

› $ МУ № КЕМ -- & Ф ® G ZA Eszotyka. Szalone napięcie 
: „Fascynująca treść 

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

seATOWD! „Tys moj caly šwiat“ 
Najmeledy(niefzy film pt. 

Ciekawa treść! Frapująca akcja! Przepiękny śpiew! Bogata wystawa! W rolach głównych czołowe 
gwiazdy aktorstwa wiedeńskiego Luiza Ulrich, Maurice Weinmann i inni. 

Nad p ogram: aktualja llwaga: sala specjalnie wentylowana 

SGNisKO| |HMODZICIELKA Dziś wyświetla się film 

W rolach głównych CHaark Cable i Joan Crawótord 
Nad program: Urozmaicone DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o e.6-ej w niedz. i św. o 4-ej pp. 

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCGAJĄCE ы GRUZLICA 
KURSY 

WIEDZA" PŁUC 5% jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc różnicy 
Kraków, ul. Pierackiego Nr. 14, dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele о- 

: i ‚ Паг. Przy zwalczaniu chorėb plucnych, brunchi- 
przygołowujące na ustnych lekcjach zbioro- | tu, grypy, uporczywego męczącego kaszlu i t.p. 
wych, oraz w drodze korespondencji, zapomo- , stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE* 
cą przystępnie i wyczerpująco opracowanych | który ułatwiając wydzielanie się plwociny, u- 
skryptów, wskązówek, programów i tematów, suwa kaszel. 
przyjmują wpisw na nowy rok szkolny 1936/37 

4) Kurs małuryczny gimn. 
Poszukuje się 

hurtowego odbiorcę 

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

3) Kurs niższy z zakresu I i II. kl. 

nowego ustroju. 

4) Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. 

do wyłącznej sprzedaży wszelkiego 

rodzaju narzędzi największej fabryki 

w Polsce. Wymag. kapitał obrotowy. 

Zgłoszenia do administr. Kurjera Wil. 

pod „Narzędzia 102* 

  

Dziś. Wielki podwójny program. 1) Emocjon. film szpiegowski 

  

  

  

  

{ 

gimn. 

Uwaga: Uczniowie kursów koresponden- 

cyjnych strzyniują co miesiąc oprócz całkowi- 

tego materjału naukowego, tematy z 6-ciu głó- 

wnych przedmiotów do. opracowania. Nadto 
obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają * 

razy w ciągu roku szk. postępy uczniów. 
Wykładaja wybitne siły fachowe. Opłaty niskie.       

  

Lokal podszkolłę 
z 5—7 sal o pow. 50 mtr. kw. i 5—7 pokoż 

o pow. 25 mtr. kw. w centrum miasta pószu- 
kiwany. Oferty na piśmie z planem pomieszcze 

nia składać do dnia 27 bm. — Izba Rzemieślni- 

ul. Gdańska 6.   
  

cza w Wiilnie — 

  

BEDAKCJĄ i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bońdoieskiaia 4, dalo Hedaóji 79, Administr..99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1--—8 

Meministracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

„KURJER“ z dm. 

  

26 lipca 1936 r.    
  

  

Prospekty na żądanie bezpłatnie.   

Najradykalniejszy środek dia cierpiących na najbardziej za- | 
starzałą i największą PRZEPUKLINĘ, gdy nawet operacje i opas- 
ki różnych zagranicznych specjalistów nie pomoały, oraz wszelkie 
fałszywe wynalazki nie poskutkowały, usuwa jedyny specjalista z dłu- 
goletnią praktyką ala cierpiących na rupturę za pomocą mojego 
opatentowanego bandażu nr. 1209, który przynosi prawdziwą pomoc 

mężczyznom i kobietom. $. KON, Warszawa, Sosnowa 13. 
Przestrzegam przed naśladownic= 

twem mojego środka przez fałszywych specjalistów. Kto zupetnie już 
; straci: nadzieję, znajdzie u mnie prawdziwą pomoc. 
  

   

      

     
   

  

   

RP płatek 
róży 

świeżo i młodzieńczo wy- 

gląda cera Pani na wie- 

trze, słońcu i wodzie — 

przy stosowaniu pudru 

roślinnego, sporządzone- 

go ze sproszkowanych 

cząstek cebulek lilji białej, 

miałkiego, przylegające- 

go do skóry, nie zatykają- 

cego porów, o dobranym 

do karnacji cery odcie- 

niu, słowem pudru Abarid,    

    PERFECTION. 
  

Franciszek Olechnowicz 

Siedem e w szoa В. В. 
przeżycia na katordze sowieckiej. 

Stron 168. Cena książki Zł, 1.80. 

Do rabycia we wszystkich księgarniach wi- 
leńskich. Skład główny u autora: Wilno, 
ul. Ludwisarska 11, m.18. Zamiejscow! mo: 

gą otrzymać za pobraniem pocztowem. 

  

    

  

ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM 

P/ZCZOLKA 
  

| -MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
imż. JANKOWS KI 

„przeniósł biuro ma uł. Gimnazjalną 6—3. Tam- 
że do wynajęcia pokój i do sprzedania stoły 

kreślarskie, 
  

MIESZKANIE 

2-pokojowe z kuchnią 
przy ul. Jak. Jasińskie- 

DO WYNAJĘCIA 
iadmy, suchy pokój z 
umeblowaniem dla so- 

go 18. Dowiedzieć się | lidnego pana (może 

ne dozorcy oraz ulica | być z całodziennem u- 
Trocka 4 m. 1 trzymamien) ul. Żeli- 

  

gowskiego 5 m. 32. 

  

MIESZKANIA | 
3—-pokojowe ze wszy | MIESZKANIE 
stłkiemi wygodami (ła- |3 pokojowe z kuchnią,   zienikka, water) Plac; wszelkie wygody, 
Metropolitamy 3 na-| wolne od podatku 
przeciwko mostu. Za- do, wynajęcia 

nzecznego. ul. Tartaki nr. 34-a 

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

€ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł, 50 gr., zagranicą 6 sh. 

£XNA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekatem — + 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst, 30 gr., kronika redakc, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyra, 
Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabeląryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłocnaądk 

i rabrykę „nadesłane" Redakcja mie W 

NRC LD    dp zoo rwa 

Wydawcić two „Kurjer Wilenski“ Sp. ze a 

  

  

            

  

»- LETNISKO 
zaciszny dworek wiejs= 
ki przyjmie kilka osób 
z całodziennem bardzo 
dobrem utrzymaniem, 
mieszkaniem i obsłucą 
za 2 zł. 70 ar.. dziennie 

gód. Jest tu b. miło, 
nieskrępowan e i dob: 
rze. Rzeka tuż przy dwo- 
rze, plaże, kąpiel. Og 
rod, moc «wiatów, pra- 
wdziwy, spokojny wy- 
poczynek. Miejsce tylko 
od 1.VIII Komunikacja 
kolejowa i pocztowa b. 
dobre. :We dworze radjo 
krokiet, ksiażki. Infor- 
macje: Mickiewicza 5-8 

w godz. 3—4 pp. 
  

LETNISKO 
pensjonat w maj. Ka- 
įlionka, Sablińskie j- 

Matwieiewiowej odl. 1 i 
pół klm. od stacji Ka- 
mionika, kolej Wilno— 
(Mołodeczmo. Las, rze: 

ka. Utrzymanie i pokój 
3 zł. 50 gr. dziennie. 
Wolme pokoje od: 25-g0 

lipca. Zamówienia: po- 
czta Ostrowiec, k. Wil- 

na, Matwiejewowa. 

LETNISKO 
pemsjomat. Wolnę po- 
koje od 1 sierpnia. Ma- 
jatek Mesyny. Dowie- 
dzieć się tel. 10-28. 

  

Pensjonat 
las, kąpiel, łodzie, te- 

nis, siatkówka, radijo, 
polowanie, wanma. 2.50 
—4 zł. 4 odżywiania. 
N.-Święciamy. Świątełka 
  

Pensionet 
Ladna 

las sosnowy, niedaleko 

nzeka. Kolej i poczta 
na miejscu. Cena z ca- 

lodziennem utrzyma- 

niem .zł. 2,50. Adres: 

Poczta Gudogaje, folw. 
Czubejki, A.  Kudzia- 

nowska. 

  

Dworek 
położony nad: jeziorem 
Miadzioł, na wysokim! 
brzegu w sosnowym 
lesie, pmzyjmuje letni- 
ków od 1 sierpnia. Ka 
jaki, łódka, rybałów- 
stwo, grzybobranie. Ad 
res: - Miadzioł,  Fińko. 

MIESZKANIE 
do wynajęcia od zaraz 
dwa pokoje z kuchnią 
świeżo odremontowane 

  

- REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA“ ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILEŃSKIM* 

  

miejscowość, | 

suche, ciepłe, ins alacja 
elektryczna, duża we- 
randa, ogród, przysta- 
nek autobusowy obok 

ul. Sołtańska 39 

  

MIESZKANIE 
5 pok. Zz wszelkiemi 
wygodami ną niskim 

parterze. Jakóba Jasiń- 
skiego Nr. 6. 

MIESZKANIA 
35— pokojowe. odre- 
montowane de' wyna- 

jęcia z wygodami. ul. 
Jak. Jasińskiego 7. 

     
       

  

DOKTÓR 

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

DOKTOB 

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

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

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77, i 

  

Zaurman ół b. obfity, moc ja-| 
chorcby weneryczne, 

skórne i moczopieiowa 
Szopena 2, tel. 20-749 
Przyjm. od 12—2 i AZ 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje.od Sr. do ž w.. 
ul. 1. iasińskiego 5-—1% 
róa Ofiarnej (ob. * Sądu) 

AKUSZERKĄ 

M. Brzezina. 
masaż leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską; 
ul, Grodzka 27 

Zagraniczne 
dyplomy, legalne. Róż- 
me dziedziny. Egzami- 
my państwowe. War-- 
szawa. Frenkel. UL Śli- 

ska Nr. 10. 

Maniciurzystka Bla. 
która pracowała fir- 
mie Dawid obecni: 
euje w firmie Misza, 
ul. Wielka 44 w pod- 

wiurzat. ‹ 

      

  

Praktykantkę 
do buchalterji i kasy 

przyjmie . 

D Hi. „T. Odyniec* 
ul. Wielka 19 

Służąca 
dobia do wszystkiego 
potrzebna  Ząloszenia:- 

D. H. „T. Odyniec* 
ul. Wielka 19 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być: 
angażowana do biura na. 
terminową pracę, wyko» 
nuję różne prace w do- 
mu po b. niskich cersch. 
Łaskawe oferty do sdw.. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Maszynistka” 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
w zakresie yimnazjał- 
mym z polskiego, fizyki, 
chemji i matematyki. 
Zgłoszenia do admin. 

„Kurjera Wileńskiego” 
pod „Solidnie“ 

Na brzegu Wilji 
obok leiniska Antowii 
7 ha ziemi w tem czte- 

        

„ry z lasem do sprzeda- 
nia. Brzek wysoki,“wy 

marzone letnisko. 
Informacja Warszawa, 
Glogiera 1, Borkowski. 

  

MIESZKANIA 
4, 5, 6 i 9 pokojowe 
do wynajęcia. Wielka   

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9'/,—3!/, i 7—8 

Pohulanka 14. 

wia 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Redaktor odp. Ludwik Jankowski. 
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