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„TEORJA KONIA TROJAŃSKIEGO* 
a proces moskiewski 

Przebieg procesu moskiewskiego, o 
którym narazie możemy sądzić jedynie 
a podawanych przez PAF'a komunika- 
tów, jest jedną wielką kompromitacją 
zarówno orgamów, które zaaranżowały 
ten proces, jak i najwyższego sądownict 

wa radzieckiego. 

Prawdopodobnie, zdarzyło się w Z. 

S. R. R. coś takiego, co wymagało nad- 
zwyczaj szybkiej reakcji w formie odby 
wającego się procesu i co wskutek tego 

pokierowało od dłuższego czasu przy 
gotowywaną komedją sądową. Bo istot- 

nie,.za wyjątkiem wszystkiem „entuz- 
jazmujących' się obywateli ZSRR. któż 
może uwierzyć w to, że dwueh spośród 
przysłanych przez Trockiego i Himlera 
terorystów, którzy, dziś siełzą na ławie 
oskarżonych, — Walenty Olberg i Drejż 
tzer, mogli w państwie Stalina dostać 
się na dość poważne i odpowiedzialne 
stanowiska. Е : 

Pierwszy z nich Olberg jak to wyni 
ka z korespondencji ze Stalinbadu 
(„Prawda“ 17 sienpnia) był przez czas 
dłuższy w tamtemszym Instytucie Peda 
gogicznyma. docenitem. Dopiero. ostatnio 
wyjechał na urlop do Moskwy, skąd już 

nie powrócił, lecz znalazł się na ławie 
oskarżonych. Drugi natomiast, Drejtzer 
jak w rewelacyjnej korespondencji z 
Dniepropietrowską podaje do . wiado- 
mości pubłicznej „Prawda* z 19 sierp 
nia był od dłuższego czasu — а- 
stępcą dyrektora ,„Kryworožstroja“, in 
żyniera Wesmikóa i cieszył się jakmaj- 
większem jego zaufaniem i poparciem. 
A  inžynierostwo . Wesnik'owie, to 

nie byle jaka tam „kontrrewolucyjna 
swołacz bez programu, lecz stateczna 
rodzina radziecka, którą cieszyła się 
dużemi względami u samego „wodza na 

rodów'. Inżynier Wesnik bowiem jest 
specjalistą radzieckim wysokiej klasy 
i brał czynny udział w szeregu ważnych 
narad przedstawicieli radzieckiego prze 
mysłu ciężkiego oraż był kilkakrotnie 

„odznaczony szeregiem orderów radziec 
kich. Jego żona p. Eugenia, jest inieja 

torką „ruchu pań* w ZSRR. Pod jej kie 
rownictwem, przy udziale Stalina odby 
ła się w r. b. w murach Kremlu, pierw- 
sza „Wszechzwiązkowa narada żon spe 

, elalistów i inżynierów przemysłu cięż 
kiego*. Za wybitną działalność na polu 
organizacji „pań radzieckich“ p. Eugen 
ja Wesnik została podczas wspomnia- 
nej narady odznaczoną orderem Leni- 

na. 

I otóż obecnie dowiadujemy się z 

„„Prawdy'*, że ta zacna rodzina, jedna z 
nielicznych rodzin w ZSRR., którym re 
žym stalinowski zapewnia „weamożne i 

kulturalne życie* — popiera agenta fa- 
szyzmu niemieckiego przysłanego spe- 
ejalnie z zagranicy w celu organizowa- 
nia zamachów terorystycznych na kie 
rowników partji i państwa. 

Jeżeli zarówno. Olberg jak i Drejtzer 
nie są agentami GPU. świadomie posą 
dzonemi; na ławie oskarżonych — to w 
takim razie wynaleziona przez Dimitro 
wa, na VII kongresie Kominternu t. zw. 
„teorja konia trojańskiego*, jest w swej 
ojczyźnie bardzo skutecznie stosowana 
przez przeciwników monopartyjnego re 
żymu stalinowskiego. 

Stalin na Którego rozkaz została 

przez obecnego kierownika Kominternu 

Dimitrowa,  proklamowana. taktyka 
„frontu ludowego*, w myśl której zale 

<ono sekcjom komint. przedostawanie 
się w szeregi dotąd bezskutecznie zwa! 
<zanych różnych partyj politycznych, ce 

lem ich opanowywania i rozsadzania od 
wewnątrz — nawet i nie przypuszczał, 
że ta nowa metoda, ochrzczona mia- 
nem „teorji konia trojańskiego, przede 
wszystkiem zostanie : wykorzystana 
przez wrogów jego dyktatury. W ZSRR. 
coprawda jest ona znana pod mniej poe 
tyczną nązwą, pod nazwą jaknajostrzej 
przez prasę bolszewicką piętnowanej 
metody dwułieowości, czyli „dwuruszni 
ezestwa*, Ale pod różnolitemi nazwami, 
wszak bardzo dobrze może być jedna, 
i ta sama treść. Będzie proponowana 
przez Dimitrowa metoda nazwana „te 
erją konia trojańskiego", czy też „teor 
ją dwuruszniezestwa“ — ma ona jeden 
i ten sam cel zasadniczy: swoisty spo 
sób walki z tymi lub innymi przeciwni 
kami politycznymi. A to. jest najistotniej 
sze j o tem właśnie świadomie zapomi 
na prasa bolszewicka, która. ostatnio 
piętnując tę metodę, piętnuje właściw'e 
pomysł Stalina ; Dimitrowa. S 

W tej tragi-komicznej kompanji, jak 
dotychczas, prześcignął wszystkich pu- 

blicystów i ,rabkorów* bolszewickich 
stalinowski „polityczny generał-guberna 
tor" Zakaukaskiej Federacji ILawrentij 
Berija. 

Berija, którego nazwisko nie tak 
dawno w ZSRR. nabrało niebywałego ro 
zgłosu z racji napisania przezeń nowej 
wprost legendarnej biografji Stalina, (w. 
której nawiasem mówiąc. zostały z ca- 
łym cynizmem „obalone wszystkie do 
tąd niekwestjonowane przez-historyków 
bolszewickich fakty i dokumenty histo 

ryczne, wydające niezbyt pochlebne 
świadectwo o przeszłości „wodza naro 
dów*') — podaje w swym raporcie, za- 
mieszczonym w „Prawdzie z dnia 19 

sierpnia wprost sensacyjne fakty. 
Z tego raportu wynika, że różnego 

rodzaju przeciwnicy režimu stalinow- 

skiego, nazywani przez autora ogólnie 
„trockistowsko - zinowjewewskimi kon 
trrewoluejonistami*, przy pomocy prak 
tycznego zastosowania „teorji konia tro 
jańskiego* podminowali prawie całą 
Zakaukaską federację. Berija bowiem 
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Mapka sytuacyjna terenu walk w Hiszpanii według źródeł angielskich, Miejscowości kres- 
kowane zajęte są przez powstańców. Okręty wojenne powstańców zgrupowane są koło San 
Sebastian i Kadyksu, rządowe — koło Malagi | Barcelony. Ga mapce Burgos oznaczone jest , 
jako siedziba rządu powstanczego: Wedlug po žniejszych komunikatėw, powstańcy mieli prze- 

; nieść siedzibę swego rządu do Valladolid. " 

  

Prokurator žąda kary šmierci 
MOSKWA. (Pat). W procesie trocki 

stów — zinowjewoweów, prokurator za 
żądał kary Śmierci dla wszystkich 16 

oskarżenych. : 

Żądanie kary śmierci dla oskarżo- 

nyeh trockistów — zinowjewowców, zo 
stało przyjęte oklaskami przez publiez- 
ność ma Sali sądowej, Oklasków tych 
przewedniezący nie przerwał, Oskarże 
ni zachowali całkowity spokój. 

Radek, Bucharin, Rykow i inni 
pod śledztwem 

MOSKWA, (PAT). — Agencja TASS. podaje, 

że prokurator ZSRR. Wyszynskij złożył oświad 

czenie, iż w związku z zeznaniami niektórych 

oeskarżcnych w tocząeęym się Obecnie w Mosk 

wie procesie ©G do współudział) w ich zbrod- 

niach Tomskiego, Bucharina, Rykowa, Uglauo 

wa, Radka i Piatakowa, jak również Serebria- 

kewa i Sokolnikowa, zarządził zkądanie tych 

zeznań w odniesieniu do Fomskiego, Bucharina, 

kykowa, Ugłanowa, Radka i Piałakowa. 

Stosownie do wyników. dochodzenia, Spra- 

wie nadany zostanie bieg prawny. Serebriakow 

i Sokolnikow zostali już pociągnięci do odpo 

wiesłpialności na: mocy przeprowadzonego śŚledz 

twa, 

TOMSKIJ POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO 

MOSKWA, (PAT). Kandydat do CKWKFB, 

Miehał Tomskij, który znajdował się w stosun 

kach z organizacją trockistowską, popełnił w 

sobotę w Bołuszewie pod Moskwą samobójstwo. 

Tomskij był ongiś prezesem związków zawo 

dowych sowieckich i należał do weteranów re 

wolueji, 

komunikuje, že podczas t. zw. sprawdza 
nia i zamiany legitymacyj partyjnych, 
udało się wykryć dość liczne terorysty 
czno - kontrrewolucyjne grupy „trocki 
stowsko - zinowjewowskie“, w Tyflisie 
Baku, Erywaniu, Leninokanie, Batumie 
KirowohadzZie i t. d. 

Grupa bakińska miała podtrzymywać: 
dość Ściśle kontakty z Ter - Vaganja- 
nem jednym z oskarżonych w procesie 
moskiewskim. Grupa zaś erywańska, na 
której czele stał komisarz oświaty i dy 
rektor instytutu marksizmu-leninizmu 
Republiki Ormiańskiej Stepanjan, liczy 
ia aż 150 członków ; rozwijała dość sze 
roką działalność, podtrzymu jąc stosunki 
z przedstawicielami różnych narodów 
Zakaukazja, a nawet z emigrantami, 
jak z. mieszkającym w Paryżu Czoban 
Janem, wybitnym działaczem ormiań- 
skiej partji nacjonalistycznej „Ramkaza 
row ', 

, Do tej grupy miał należeć również 
1 generalny sekretarz C. K. ormiańskiej 
kompanji Chandžjan, który wskutek 
wykrycia grupy Stepanjana w dość za 
gadkowych okołicznościach odebrał so 
bie życie. Według relacji Berija'go, 
Ghandżjan przez szereg lat systematycz 
nie korespondował z Czobanjanem i 
stosownie do instrukcjj tego ostatniego, 
wszelkiemi sposobami popierał nielegal 
ną działalność elementów nacjonalistycz 
nych oraz opiekował się narodowo us 
posobioną inteligencją ormiańską, która 
prowadziłą „jawną wałkę przeciwko bu 
downietwu kultury narodu ormiańskie- 
$6, narodowej co do formy i socjalisty 
cznej co da treści, przeciwstawiając te 
mu kontrrewolucyjną formułę kultury 
narodowej eo do formy i narodowej co 
dó treści. 

Niemniej rewelacyjną jest działal. 
ność Galojana, generalnego sekretarza or 
miańskiego kolegjum partyjnego t. J 
instytucji specjalnie powołanej do ochro 
ny czystości szeregów partyjnych j czu 
wania nad dokładnem przestrzeganiem 
przez członków partji stalinowskiej li 
nji generalnej. Galonjan natomiast nie 
tylko że lekceważył swe obowiązki, lecz 
wykorzystując zaufanie, którem go da 
rzyła partja, ułatwiał działalność gru 
pie Stepanjana i usuwał tych członków 
partji, którzy tej działalności próbowa 
li przeciwstawiać się. „Galonjan— pisze 
Beriją — bardzo gościnnie przyjmował 
kontrrewolucjonistę Stepanjana u siebie 
w mieszkaniu i osobiście wysłuchiwał 
jego kontrrewolueyjne, nacjonalistyczne 
rozważania, : 

Berija z oburzeniem przytacza jesz 
cze inne przylkłady, świadczące 9 gościn 
ności czołowych bolszewików (nazwisk 
nie wymienia) Zakaukazja, którzy u się 
bie w domu przyjmowali powracających 
z obozów koncentracyjnych „trockistów 
— teroristėw“ Warnazowa, Akirtavę i 

innych. Pośród tych gościnnych bolsze 
wików „znalazł się jeden — pisze Beri. 
ja, —delikatnie wyrażając się dziwak, któ 
ry postanowił „przekonać Akirtawę o 
niesłusznoścj jego kontrrewolucyjnych 
poglądów w ten sposób, że dawał mu 
do czytania znajdującą się u niego 
kontrrewolucyjną trockistowską literą- 
turę, którą trockista Akirtawa nieomiesz 
kał wykorzystać dla swej komtrrewolu 
cyjnej propagandy'. 

Jeszcze ciekawsze rzeczy działy się 
w kierowanym przez Berdzeniszwiii'ego 

((Dokończenie na str. 2-ej) 

w.v
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„„TEORJA KONIA 

TROJANSKIEGO ** 

a proces moskiewski 
(Dokończenie ze str. I-ej) 

„Zakaukaskim, naukowo - badawczym 
hydro-energetycznym instytucie. Berde 
niszwili, dyrektor tego instytutu, „kontr 

rewolucjonista — trockiista,  dwulico- 
wiec, .dobierał sobie do instytutu — 
pisze Berija „swoich ludzi”, zaan- 
gażowanych w pracy kontrrewolucyj- 
nej - trockistów Obolenskiego, Czychła 
dże'go, Chachanowa i Marszanija'go, by 
łego aktywnego mienszewika, który w 
sposób oszukańczy przedostał się do 
partji. Ci „komuniści* j „tworzyli* p3r 
tyjna organizację instytutu*. 

Podobne rzeczy według Berija, mia 
ły miejsce również w szeregu innych za 
kładów oraz organizacyj partyjnych Za- 
kaukazja. 

„Polityczny general - gubernator“, 
podwładnego mu terytorjum nie może 
powstrzymać się z oburzenia, że szereg 
wybitnych tamtejszych komunistów nie 
tylko patrzyło przez palce na powyższe 
fakty, ale w pięknym Tyflisie zorgani 
zowali „specjalny uroczysty bankiet 
spotkanie w hotelu „Orient* dla sprze 
dawczyka (predatelu) Lomidaze, który 
jak ustalono, był jednym z organizato 

rów trockistowsko — zinowjewowskie- 
go kontrrewolucyjnego ruchu nielegal 
nego i którego antypartyjne poglądy i 

robota, były już w tym okresie dobrze 
znane poszczególnym inicjatorom spot 
kania. 

Zachęcani taką gościnnością „Lomi 

nadze, Ter-Waganjan, Wardin i inni — 
pisze Berija — urządzali „wycieczki* 
na brzeg Czarnego morza i do miast Za 
kaukazja oraz Gruzji, starając się na 
wiązywać kontakty ;р werbować ludzi 

dla kontrrewolucyjnej roboty'. 

Należy pozatem nadmienić, że ta na 
szeroką skalę rozwinięta „,kontrrewolu 
cyjna robota* miała zabarwienie naro 
dowe i jak wyżej widzieliśmy przeciw- 
stawiała się w sposób wyraźny słalinow 
skiej polityce narodowościowej prowa 
dzonej pod hasłem „kultura narodowa 
co do formy socjalistyczna co do treś 

Ci. 

Przyznaje to i Berija, pisząc że: mac 
jonal — ukłoniści przeszkadzali naszej 

partjj wówczas, kiedy trzeba było roz 
bić burżuazyjnych nacjonalistów w Za 
kaukazju i wzmocnić więzy przyjaźni 

pomiędzy narodami. Oni próbują szko 
dzić nam i dzisiaj, starając się rozbić 

stalinowską przyjaźń narodów Zakau- 

kazja“. 

Charakter narodowy tej szeroko roz 

gałęzionej „kontrrewolucyjnej roboty*, 
czynił ją widocznie bardzo niebezpiecz 
ną dla reżymu stalinowskiego, skoro 
Stalin sam nie czekając, zanim „nacjonal 

— ukłoniści* rozbiją ustanowioną i za 
chwalaną dotąd przez bolszewików „sta 
limowską przyjaźń narodów Zakauka- 
zja* (w formie państwowo-ustrojowej 
Zakaukaskiej Federacji: Gruzja, Azer- 
bejdżan i Armenja) — zdecydował się 
uciec do odwiecznej zasady „dlvide et 
impera* i w związku z proklamowaniem 
nowej konstytucji—rozbić tę „przyjaźń* 
przez rozczłonkowanie  Zakaukaskiej 
Federacji na trzy formalnie samodziel 

ne republiki. 

Rozczłonkowanie federacji Zakau- 
kaskiej prawdopodobnie nie będzie je- 

dynym środkiem zapobiegawczym ce- 
łem opanowania niebezpiecznej sytuacji 
na tamtejszym terenie. Raport bowiem 

Berija'go stanowi gotowy akt oskarże 
nia dla nowego procesu. Prokurator Wy 
szynskij, odczytując akt oskarżenia w 

sprawić Zinowjewa i innych, już zapo 
wiedział nowy proces kilkunastu osób. 
Czy raport Berija go nie jest przypad 
kiem zapowiedzeniern jeszcze jednego 
procesu politycznego? 

Jak na okres wakacyjny to GPU., 
prokuratura oraz wojskowe sądowniet 

"wo radzieckie stanowczo za dużo mają 
pracy. A wszystko to są w dużym stop 

niu owoce wspaniałego Tozwoju „teorji 
konia trojańskiego w ZSRR. 

v. V. 
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Kongres „Fidac'u“ 
odbędzie się w tym roku w Polsce 

lową na pl. Józefa Piłsudskiego, oraz złożeniem | 
WIARSZAWIA, (Pat):  Międzysojusznicza or- 

ganizacja b. uczestników wielkiej wojny znana 
pod nazwą Fidac'u odbywa kongresy swoje co 
roku w. stolicy innego kraju, należącego do 
Fidac'u. Obecnie przyszła kolej na Polskę. Fi- 
dac jest organizacją, liczącą przeszły. 8 miljo 
nów członków b. kombatantów z 11 krajów 
Europy i Ameryki, 

Kongres tegoroczny Fidac'u odbędzie się w 
Polsce w czasie od 1 do 7 września i zgroma 
dzi przeszło 150 delegatów komłkatanckich An 
в1, Belgji, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Ita 
lj, Jugosławji, Polski, Portugalji, Rumunji i 
St. Zjednoczonych. 

Otwarcie komgresu wyznaczone zostało na 
środę 2 września i poprzedzone będzie mszą po 

hołdu nieznanemu żołnierzowi przez wszystkie 
delegacje. 

Zakończenie obrad kongresowych następi 
5 września w Gdyni, gdzie delegacje zabawią 
przcz sobotę, a nazajuinz przybędą do Krako 
wa na 2 dni, podczas których wezmą udział w 
sypaniu kopca na Sowińcu i złożą hołd u trum 
ny Marszałka Piłsudskiego oraz zwiedzą Wie 
liczkę. 

nia zamknięcie kongresu Fidac'u. 

Równocześnie z tem odbywać się będą ob 
rady Fidac'u żeńskiego, na które przybywa z 
zagranicy kilkadziesiąt pań, reprezentujących 

8 krajów. 

Z powodu zgonu 

$. Й Р. 
BEARBARMRY CVPKO 

składamy wyrazy współ:zucia Jej Synowi, naszemu Dyrektorowi 
PAWŁOWI CYPKO 

'› 

  

Pracownicy Zw. Spółdzielni 
Mieczarskich i Jajczarskich 

Oddział w Wilnie 

W Krakowie też odbędzie się dnia 7 wrześ 

  

"Min. Poniatowski 
w Kieleckiem 

KIELCE (Pat). Dnia 20 bm. w 2-im dnia po 
bytu na terenie wojewdóztwa kieleckiego, p. 
minister Rolnictwa i Reform Rolnych Juljusz 
Ponietowski w towarzystwie p. wojewody kie 
leckiego dr. Dziadosza, dokonał inspekcji wo 
jewódzkiego wydziału rolnego i reform roł 
nych w Kielcach. 

O godz. 11,20 p. minister udał się na dal 
szą inspekcję województwa. Przedmiotem szcze 
gólnego zainteresowania p. ministra był stan 
gospodarczy, obciążenie i ewentualne możliwo 

ści rozwoju poszczególnych gospodarstw. 

Na dalszych etapach swej podróży inspek 
cyjnej, p. minister i towarzyszący mu p. woje 
woda kielecki, witani serdecznie przez miejsce 
wą ludność wiejską i poszczególnych działaczy, 
zwiedziłi szereg gospodarstw w  Oficjagewie, 

Roszkowie i Miilkowie pod Ostrowcem. 

Następnie udał się p. minister na teren pow. 

iłzeckiego. 3 : 26 
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Deputowani francuscy odlecieli 
z Warszawy do Moskwy 

WARSZAWA. (Pat), Deputowani francuscy, 

którzy wczoraj przybyli samolotem do Warsza 

wy, złożyłi dziś wieniec na Grobie Nieznane 

go Żołnierza. W godzinach południowych depu 
towani francuscy odlecieli samolotem w dalszą 

drogę do Moskwy. 

         

Z walk w HiSszgpamji 
Rząd © swych sukcesach... 

MADRYT, (PAT). — Ministerstwo spraw wew 
nętrznych komunikuje, że kolumna gen. Man- 
gada, która onegdaj zdziesiątkowała w Navał- 
Daral silny oddział powstańców, prowadziła v 
ciągu dnia wczorajszego nowe walki w tym re 
jonie. 

W okręgu Teruel oddziały rządowe zajęły 

ważne stanowisko. W prowincji Saragossa 0d- 
działy nządowe napotkały kolumaę powstań- 
ców, która uległa zniszczeniu, straciwszy wielu 
zabitych i jeńców. Oienzywa wojsk lojałnych 
w Oviedo jest coraz bardziej energiczna a sytu 

acja powstańców rozpaczliwa. Guadarrama 
jest już całkowicie uwolniona. 

„„Które w oświetieniu powstańców wyglądają 
wręcz przeciwnie | 

SEVILLA, (PAT). — Gen. Queipo de Llano 
wygłosił wczoraj wieczorem przez radjo prze 
mówienie w którem oświadczył, że radjostacja 
radjowa w Jaen podała, że Kordoba nie pot 
rzebuje posiłków. Oddziały broniące jej są do 
stateczne, a jeżeli liczba nie wystarczy, to za 

stąpi ją dach moralny. 

Gdziež są te straszne ataki, zapowiadane 

przez rząd madrycki — zapytuje gen. Queipo 

de Llano? Sprowadzają się one do stałych klęsk 

na wszystkich frontach. 

Kolumna rządowa została pobita w okoli 

Bunt w 
Komumikat nadjowy podał, że garnizon w 

Maladze zbuntował się przeciwko rządowi ma 

dryckiemu. Na ulicach miasta doszło do gacię 

tej walki. 

Radjostacja przejęła depeszę z Gijon, done 

szącą o trudnej sytuacji w Galicji wskutek 

Wojska rządowe 
MADRYT, (PAT). — Dziennik „El Sociali- 

ste* donosi, że wojska rządowe wkroczyły do 

Guadelupy (prow. Caceros). Garstka powstań- 

eów schroniła się do jednego z klasztorów, 

gdzie stawia zacięty opór. 

Ten sam dziennik zapewn'a, że wojska rzą 

dowe przeprowadziły ważny manewr stmitegicz 

ny, mający na celu otoczenie Kordoby. „Politi- 

ca“ — organ lewicy republikańskiej zapowia 

da, że w ciągu soboty i niedzieli nastąpią «oz 

strzygnięcja posunięcia wojsk rządowych. 

Spalili sie 
w stercie siana 

ŁÓDŹ, (PAT). — Do Łodzi nadeszła z Łę- 
czyckiego wiadomość o strasznym wypadku, ja 
ki wydarzył się w majątku Smlice w czasie bu 
rzy, która onegdaj przeszła nad pow. łęczye- 
kim. 

14 robotników, zatrudnionych na polach ma 
jątku ukryło się w wielkiej stercie siana. W 
stertę uderzył piorun, zapalające ją. 

Do pożaru przybyli pobliscy wieśniacy. Z pło 
nącej sterty wydobyto pięć trupów oraz 9-ciu 
ciężko porażonych, w tem dwóch beznadziejnie. 
Wszystkich przewieziono do szpitala. Na miej 
sce tragicznego wypadku przybyła komisja są 
dowo-śledcza. 

each Kordoby, pozośtawiając 12 jeńców, arma 
tę, amunicję i inny materjał wojenny. 

W Aragonji kolumny kałalońskie zostały 
rozproszone jedna po drugiej. Dziś zdobyliśmy 

23 samochody ciężarowe, jeden karabin maszy 

mowy ciężki, 7 lekkich i amunicję. 

Nowa połyczka nastąpiła w  Naval-Peral, 

gdzie marksiści zostali rozproszeni z poważnemi 

dia nich stratami. Na północo-wsehód od Ba 

dajoz zabici zostali komunista Garton, który do 

wodził kolumną. i 109 jego towarzyszy, 

Maladze 
stałego posuwania się powstańców. Madryt po 
lecił nie podawać tego rodzaju wiadomości. 
Na zapytanie z Gijon, czy Kordoba znajduje 
się we władzy wojsk rządowych, Madryt nie 

dał odpowiedzi, 

wozić В 

zajely Guadelupę 
PREMJER HISZPANJI ZAPOWIADA 
ZAKOŃCZENIE WALK ZA 15—20 DNI 

Korespondent „Daily Telegraph uzyskał wy 
wiad: z premjerem hiszpańskim Giralem, który 
oświadczył m. in. ce następuje: za 15—20 dni 
będziemy świadkami decydujących wypadków, 
chociaż partyzantka -może trwać tygodnie, a 
nawet i miesiące. 

Na zapytanie co zamierza uczynić w spra 
wie incydentu ze siatkiam niemieckim „Kame 
run”, premjer odpowiedział, że niepotrzebna 
jest jakakolwiek akcja. Statek zatrzymany zo 
stał na wodach hiszpańskich, stwierdzeno, że 

wiózł оп пайк do Kadyksu. Ponieważ wwóz 
nafty jest zabroniony, żądano od statku, by 
zawrócił i pojechał w inną stronę. 

W HISZPANII ZGINĘŁO 5 BISKUPÓW 

Według infonmacyj otrzymanych w Watyka 
nie w czasie wojny domowej w Hiszpanji stra 
ciło życie 5 biskupów hiszpańskich, a mianowi 
cie: Jaen, Leridy, Segowji, Siguenzy i Barba 
stro. 

Brsk wiadomości o losach biskupa w Barce 
lonie Biskup Madrytu bawi na wakacjach na 
północy Hiszpanji i jest poza  niebezpieczeń- 
stwem, jak również biskup Toledo. 

BLOKADA WYBRZEŻY PRZEZ RZĄD 
HISZPAŃSKI. 

LONDYN, (PAT). Reuter komunikuje: rząd 
brytyjski nadał rokuje z rządem hiszpańskim 
w sprawie dekretu rządu hiszpańskiego, pro 
klamującego blokadę części wybrzeży hiszpań 

skich. в : 
Rząd hiszpański poinformował rząd brytyjski 

że nie zamierza korzystać z prawa rewidowa 
nia okrętów brytyjskich na pełnem morzu. 
Rząd brytyjski nie wie, czy incydent z „Kame 
runem nastąpił na pełnem morzu czy też na 
hiszpańskich wodach terytorjalnych. | 

Rząd brytyjski nie posiada żadnych infor 
macyj na temat, czy stanowisko Niemiec we 
bec polityki nieinterwencji w Hiszpanji, zaležy 
od zadowałającego załatwienia incydentu z „Ka 
merunem“, czego domagają się Niemcy, Reuter 
donosi, że rząd brytyjski poczynił w Berlinie 
i Madrycie śpieszne kroki i używa całego swe 
go wpływu w obydwuch stolicach, celem za 
pewnienia szybkiego załatwienia incydentu. 

ZBOMBARDOWANIE SZWEDZKIEGO 
PAROWCA, 

SZTOKHOLM, (PAT). — Parowiec szwedzki 
„Gałlia* został zbomłkardowany dn. 19 b. m. 
przez okręty rządu hiszpańskiego na wysoke 
ści Kadyksu. Minister spraw zagranicznych a- 
czekuje dokładnego raportu o tem zajściu i ok 
reślenia stanowiska innych państw w sprawie 
ogłoszenia przez rząd madrycki portów, zaję 
tych przez powstańców za strefę wojenną. 

“| Regent Horthy 
spotkał się z Hitlerem 
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa donosi z 

Wiednia: Wedle kół węgierskich w Wiedniu, 
spotkanie regenta Harthy'ego z kanclerzem H't 
lerem miało się odbyć w Berchtesgaden e ga 
dzinie 14. 

POTWIERDZENIE. 
BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro infor 

macyjne donosi: regent Węgier adm. Horthy, 
bawiący na polowaniu w Austrji złożył dziś 
prywatną wizytę kanclerzowi Hitlerowi w 
Berchtesgaden. 

Trocki o Olbergu 
OSLO, (Pat) Trockij oświadczył przedstawi 

cielom. prasy, że oskarżony w Moskwie Walen 
ty Olberg jest mu znany pośrednio przed jed 
nego z przyjaciół, który mu o nim pisał. 

Na początku 1930 r. Trockij poszukiwał se 
kretarza, na to stanowisko zgłosił się do jod 
nego z przyjaciół Trockiego Olberg z ofertą. 
Przyjaciel Trockiego zawiadomił go, że Olberg 
sprawia złe wrażenie i że, jak sądzi, Olbeng bę 
dzie składał raporty o Trockim do GPU. 

Fakt, iż nie znaleziono lepszego świadka 
przeciw "mnie, niż Olberg — pisze Trockij — 
rzuca światło na cały proces. Sądzę, że inni 
świadkowie w tym procesie należą do tego sa 
mego gatunku, 

hi 

*



  

  

| „KURJER“ z dnia 25 sierpnia 1936 r. 
  

Paryž, w sierpniu 

" Zagsdnienie  odpowiedzialnošci za 
władzę jest niewątpliwie jednym z głów 
nych czynników regulujących bieg ży- 
<ia parlamentarnego. Wysuwa się ono 
ze wzmożoną "siłą w każdym-okresie 
przedwyborczym, ale i w ciągu kadencji 
w mniej widoczny tylko sposób pro- 
blem: ten w. sposób decydujący wpływa. 
na akcję poszczególnych partyj dyktu- 

„jąc taką lub inną taktykę. Partja, którą 
opinja publiczna uważa za odpowiedział 
mą za władzę wyciąga z tego w czasie 
wyborów albo korzyści w formie wzmo 
<nienia swego stanowiska, albo też po- 
nosi porażkę ustępując miejsca innej 

„ekipie i nowemu programowi. 

Ten czynnik odpowiedzialności cią- 
ży również nad'życiem parłamentarnem 
Francji. Można nawet powiedzieć, iż 
ciąży zbyt mocno, gdyż lęk przed odpo 
witodzialnością wobec wyborców w cza 
słe ubiegłej kadencji Izby nieraz wpły- 
wał ujemnie na normalny tok prac rzą 
dowych, Nie uchroniło to zresztą partji 
od poważnej porażki w czasie wyborów. 
Opinja publiczna składała bowiem prze 
dewszystkiem na partję radykalną о4- 
powiedzialność za rządy, która istotnie 
—majpierw — za czasów gabinetów Her 
riota, Paul-Boncoura, Daladiera, Sar- 
rauta i Chautempsa, ciążyła wyłącznie 
na iadykałach, a potem — w okresie : 
rządów Doumergua, Fłandina i Lavala 
radykali dzielili ją wraz ze stronnictwa 
mi centrowemi i prawicowemi. Ta odpo 
wiedzialność ciążąca na partji radykal- 
nej była powodem porażki tej partji w 
czasie ostatnich wyborów i tłumaczy 
również przyczyny sukcesu socjalistów 
i komunistów, którzy nietylko nie byli 
obarczeni odpowiedzialnością za rządy, 
lecz także głosili wręcz przeciwny рго- 
gram w zakresie polityki finansowej i 
gospodarczej. W świetle tych rozważań 
stanie się również zrozumiałe powiększe 
nie parlamentarnego stanu posiadania 
prawicy przy ostatnich wyborach: pra- 
wicą znajdowała się w otwartej opozy- 
cji wobec przeprowadzającego wybory 
rządu Sarrauta. 

Obecnie, po nowych wyborach zaga- 
dnienie odpowiedziałności za władzę by 
najmniej nie zostało usunięte w cień. 
Wręcz przeciwnie: od samego początku 
kadencji stanowi ono stały przedmiot 
trosk i niepokoju poszczególnych ugru- 
powań. Pierwszym faktem, który pod- 
kreślił ten problem, było odmowne u- 
stosunkowanie się komunistów do uczy- 
nionej im przez. Bluma propozycji wzię 
cia udziału w rządzie. Ta decyzja komu 
nistów zmusiła zaś partję socjalistyczną 
do przedsięwzięcia zawczasu odpowied- 

Problem odpowiedzialności 
(Od własnego korespondenta) 

nich środków ostrożności. Jeszcze przed 
definitywnem ukonstytuowaniem się ga 
binetu przywódcy socjalistyczni zastrze 
gali się więc kilkakrotnie w publicz 
nych enuncjacjach, że obecny rząd nie 
będzie miał charakteru socjalistycznego, 
Jecz tylko będzie to rząd „frontu ludo- 
wego”, który realizować będzie nie pro- 
gram socjałistyczny, lecz tylko program 
„frontu łudowego*. Uczynił to również 
przed kilku dniami i minister stanu w 
obecnym kabinecie, socjalista , Paul 

Faure. 
Te zastrzeżenia są niezwykle cha- 

rakterystyczne, Są one wywołane z je 
dnej strony atakami opozycji, z drugiej 
zaś — chęcią asekurowania się na 

wszelki wypadek, Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że powodzenia obecnego 
finansowo-gospodarczego eksperymentu 
rządu Blumą nie można uważać za ma-. 

tematyczny pewnik. Zależy ono w pier 
'wszym rzędzie od tego, czy uda się wy 

tworzyć odpowiedni prąd zaufania na 
terenie wewnętrznym, który pozwoli is 

totnie na ponowne puszczenie w pełny 
ruch ograniczonego obecnie tempa życia 
gospodarczego. Polityka finansową rzą- 
du nie liczy się z klasycznemi zasadami 
obowiązującem; w tej dziedzinie i. dla 
teg, uważana jest przez. koła zacho- 
wawcze, nietylko prawicowe, ale i ra- 
dykalne, za bardzo niebezpieczną. Oba 
wy te są zresztą w znacznej mierze uza 
sadr:tone. Nie ulega wątpliwości, jż przy 
szły budżet francuski osiągnie rekord w 
dziedzinie deficytu. Same wydatkj zwią 
zane z uchwalonemi ostatnio kilku usta 
wami powiększają deficyt budżetowy do 
datkowo o sumę 2 miljardów 200 miljo 
nów franków. Ostatni apel, z jakim wy 
stąpił rząd do kredytu na rynku wewnę 
trznym, przez emitowanie bonów skar- 

*bowych, jest również niezwykle ryzy- 
kownem posunięciem. O ile bowiem sa- 
mą koncepcja tych bonów, lokowanych ' 

na rynku wewnętrznym w formie papie 
rów opiewających na bardzo niskie na- 
wet kwoty, jest w zasadzie słuszna i w 
pewnym sensie zbliża się do stworzenia 

  

W ogniu walk 

hiszpańskich 

Zdjęcie przedstawia mo- 

ment zaciągnięcia nowej 

państwowej flagi hiszpań 

skiej, ustanowionej przez 

powstańczą juntę rządzą- 

cą w Burgos ; ogłoszoną 

jako narodową flagę Hisz 

panji. Barwy nowej flagi 

są: czerwono-złote. Uro- 

czystość wciągnięcia na 

maszt nowego godła po- 

od- 

uro- 

wstafczej Hiszpanji 

byla się niezwykle 

czyście z udziałem repre- 

żentacyjnych plutonów 

wszystkich pułków, znaj- 

dujących się na froncie, 

Franco oraz generałów 

i Queipo de Llano. 
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— 
drugiej, oprocentowanej waluty, o tyle 
sam fakt, iż posiadacz takiego bonu Po , upływie 3 miesięcy ma prawo zażądać 
zwrotu tej sumy, może się okazać bar- . dzo niebezpieczny w razie poderwania 
kredytu zaufania, jakim cieszy się frank na rynku wewnętrznym. W tych wa- runkach, pomimo niewątpliwych szans powodzemia obecnego eksperymentu, tro ska partyj rządzących 
większe zaasekurowanie się na terenie wyborczym staje się zupełnie zrozumia- 
ła. Problem odpowiedzialności za wła- dzę nasuwa się więć ze szczególną siłą w chwili obecnej, W świetle tych fak- tów zastrzeżenia min. Paul Faure'a nie mogą budzić wielkiego zdziwienia. Są one tem bardziej zrozumiałe, że socja liści muszą się zabezpieczyć obecnie ża równo na swem lewem skrzydle, tj. od strony komunistów, jak i na swem pra- wem skrzydle — od radykałów i opozy 
cji prawicowej. 

Taktyka obecnych partyj opozycyj 
nych polega bowiem na zajmowaniu ta kiego stanowiska, które nie mogłoby 
dostarczyć socjalistom argumentu, iż 
eksperyment się nie udał spowodu sa- 
botowania go przez koła finansowe i 
przez prawicę. Podobną taktykę stosuje 
Senat, gdzie większość radykalna bynaj 
mniej nie entuzjazmuje się projektami 
ekonomiczno-finansowemi rządu. Sena- 
torowie nie chcieli jednak w obecnych 

„, warunkach dostarczyć skrajnej lewicy 
tego argumentu i dlatego ograniczyl; się 
w czasie ostatniej sesji parlamentu tył 
ko do zgłaszamią poprawek do projek- 
tów rządowych. 

oe możliwie naj- 

Zarówno Senat jak i prawica ocze- 
kują więc cierpliwie na załamanie się 
eksperymentu  Blum—Vincent--Auri ol, 
które mogłoby dopiero wytworzyć odpo 
wiednie warunki do zmiany większości 
parlamentarmej. Prawica zdaje sobie do- 
skonale sprawę z tego, że obecnie nie 
może być jeszcze o tem mowy. Dlatego 
stara się ona przedewszystkiem 5 to, by 
odpowiedzialność za rządy. w pełni spa 
dła na stronnictwa skrajnie lewicowe, 
tak by socjaliści mie mogli potem wy- 
stąpić z apelem, że wobec niepowodze 
nią rządu ' „frontu ludowego” należy 
utworzyć rząd czysto marksistowski. 

Czy ta taktyka opozycji prawicowo 
cenirowej jest słuszna? Odpowiedzi na 
to pytanie dostarczą już najbliższe mie 
siące. W każdym razie opozycji nie po 
zostaje obecnie nic innego jak zająć 
wyczekujące stanowisko,  Nakazują to 
nietylko zasady parlamentarnej fair 
play, lecz także — i dobrze zrozumiany 
interes tych stronnictw. 

J. Brzękowski. 
rr O AC OOOO OSA | | 

Kronika Tygodniowa 

NA MARGINESIE 
OLIMPJADY 

Niepowodzenia nasze na Olimpjadzie stały 

się tematem dnia. Jedna strona, czysto sporto- 

wa tego zagadnienia należy wyłącznie do fa- 

chowców. Ale pozostaje również strona spole 

<zna niemniej godna uwagi i. rozważenia. 

  

Możnaby zaryzykować paradoks, że sport 

wymaga dużej kultury, wielkiej pracowitości, 

'siłnogo charakteru i... pewnej dozy muskułów. 

Paradoks ten nie jest tak znowu paradoksalny... 

Gdyby było inaczej, nigdy Japonja nie była 

by zajęła tak honorowego miejsca na Olimpja- 

dzie. Przeciętny Japończyk wygląda, jak syn. 

sportowca... białej rasy, a jednak..! Sport jed- 

nostkowy musi narodzić się z masy. Zresztą 

snasa pół-sportowców jest niesłychanie waż 

na przy obronie kraju, w fabryce, krótko mó- 

wiąc w każdej pracy. Masowość sportu oto jest 

najważniejsze zagadnienie lat najbliższych. 

iMasowość w Polsce nigdy jednak nie sta- 

mie się ciałem bez przymusowości w sporcie. 

Niepotrzebnie boimy się tego słowa przymus. 

Przymus w fonmalnościach jest męką, przymus 

w rzeczach ważnych dobrodziejstwem. Nie jes-- 

teśmy, ani tak kulturalni, jak Japończycy, ani 

tak systematyczni, jak Niemcy i dlatego nie tyl 

ko POS ale system stałych i dobrze obmyśla- 

nych ćwiczeń fizycznych mógłby się stać potęż 

ną dźwignią zdrerwia narodu. 

Przedewszystkiem należy znieść zakaz nale 

żenia młodzieży szkolmej do klubów sportowych 

Powiedzmy otwarcie: w małych miastach i mia 

steczkach tylko młodzież szkolna może porwać 

_resztę młodzieży. Może istotnie sport odrywa 

od książki, ale czy nie odrywa również od 

kart i pijaństwa? Czy młodzież pozbawiona ru 

chu nie włóczy się raczej za dziewczynami, niż 

- za „pódręcznikami? 

Powrotowi konjunktury w t zw. nasżych 

klasach wyższych, towarzyszy wiernie brydż 

i monopolka w nocnej knajpie. Uważam, że by 

łoby znacznie celowszem wprowadzenie przy- 

musu posiadania aut i motocykli dla osób, któ 

rym Izba Skarbowa przyznaje szczęśliwie po- 

siadamie pewnego większego, dochodu. Zwłasz 

cza średnia własność wiejska, większa własność 

miejska, zawody wolne — oło wdzięczny ob- 

jekt hasła „auto zamiast brydża”. 

W klasie pracującej, zwłaszcza w warst- 

wach miezwykle w Polsce licznych ekspedjen- 

tów i ekspedjentek handlowych niższych, urzę 

dników biurowych i t. d., można by znacznie 

podnieść zdrowotność, zwiększając urlopy pod 

warunkiem spędzenia ich w  speejalnych « obor 

zach letnich. Obozy łetmie są instytucją dosko 

nałą, ale ich liczebność jest jeszcze bardzo nie 

wielka. Na te obozy należy przeznaczyć mil- 

jony złotych, ale nie setki tysięcy. 

Klasa robotnicza jest na całym Świecie, naj 

większym rezerwuarem sił fizycznych. W na- 

szych warunkach sport robolniczy przedstawia 

wiele do życzenia. Oczywiście nie potrzeka za 

znaczać, że stopa życiowa, urlopy, mieszkania 

To tó"d: "są 

sportu robotniczego. Czy jednak należy zwal 

czać sport zawodowy? Zawodoiwość dla robof- 

nika jest tem samem, czem jest głos dla Kie- 

pury, a dla publicysty i dla dziennikarza naz- 

wisko. Dla młodzieży fizycznie pracującej jest 

to ponętna droga wzwyż. Cóż w tem jest złego? 

warunkami sine qua nem rozwoju 

Uważam, że należałoby do, wielkich meczów 

dodawać igrzyska teatralne w stylu greckim, 

koncerty i t. d, że należałoby może same 

mecze wplatać w jakieś igrzyska, popisy chó- 

ralne itd. ale opłacanie wybitniejszych zawod- 

ników otworzyłoby masom młodzieży robotni- 

czej szczeble drabiny socjalnej. 

Sporł amatorski jest jednak dostępniejszy, 

dla społeczeństwa zamożnego i kulturalnego, 

niż odwrotnie. U nas ekspedjent handlowy ła 

two może wylecieć z posady, jeżeli będzie 

zbyt często grał w piłkę. 

To samo możnaby powiedzieć, o sporcie 

włościańskim. Chłop, pracując fizycznie na po 

lu, nie ma wielkiej ochoty kopać piłkę w dnie 

świąteczne. Gdyby jednak gminy i powiały u 

rządzały mecze z nagrodami pieniężnemi (oczy 

wiście nie wszędzie) zamiast puharów, sport 

włościański szybkoby się rozszerzył, a znacznie 

by się zmniejszyły porachunki z nożami. 

Rozdawnictwo sprzętu sportowego jest о- 
czywiście arcyważne. Już pofanienie nart i ka 

jaków wpłynęło znacznie na rozwój sportu w 

Wilnie. Dalsza akcja na tem połu, lo dalsze 

sukcesy. 

lała najbliższe, które nas dzielą od Olim 

pjady w Tokio, powinniśmy zużyć na umaso- 

wienie sportu. Obłęd rekordowy, w rodzaju 

słynnego już „befsztyka* Noji, jest zbędny, ale 

zdrowie mas jest rzeczą arcyważną. Rozszerzyć 

sport na każdegą człowieka — oto hasło 4 lat 

najbliższych. Łączy się z tem oczywiście cały, 

szereg innych zagadnień. 

Nigdzie na świecie fałszerstwo produktów 

spożywczych nie dosięgło. tych rozmiarów co 

u nas. Bezlitosna walką z naszymi trucicielami 

— oto środek znacznie skuteczniejszy od wszel 

kich proszków i kropelek chorych kas. Dobre 

mleko, masło, mięso, tanie owoce — to rów- 

nież cząstka oszczepu Marysi i dysku Jadzi. 

Ale zdaje się, że trzebaby na zakończenie po- 

wrócić do głównego japońskiego założenia tj. 

że sport to przedewszystkiem charakter. Jeżeli 

nasza młodzież naprawdę kocha sport, powin 
na to wziąć do serca! Powinna się zastanowić 

poważnie w jaki sposób mali Japończycy prze 

šeignęli tyli ołbrzymów Zachodu. Kultura, wy 

trwałość, pracowitość, wola i charakter rządzą 

taksamo łodzią sportową, piłką, oszczepem... 

jak i Ludzkością- 

KAZIMIERZ LECZYCKI.
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SZTUCZNE PORONIENIA 
a warunki bytu ciežarnych 

Rząd sowiecki wprowadził karalność nieu- 
zasadnionych medycznie sztucznych poronień. 
W. Moskwie został aresztowany dr. M, Kowner, 
który jako pierwszy zestanie pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej na podstawie przepi- 
sów nowej ustawy. 

1 

SPADEK ROZRODCZOSCI, 

Główną przyczyną wprowadzenia karalności 
sztucznych poronień w Sowietach był fatalny 
wpływ dotąd istniejącego stanu prawnego na 
rozwój rozrodczości, 

Za „Izwiestjami* z dnia 12 lipca przytacza- 
my tabelę, ilustrującą dobitnie ten etan rzeczy 

w Rosyjskiej S. Republice Radzieckiej w 1934 r. 

Liczba urodzeń: Liczba poronień: 
W miastach 573593 374935 

We wsiach 242973 324194 

W Moskwie 57100 154584 

Liczba podanych tu urodzeń wydaje się nie- 
prawdopodobnie małą, jeżeli uwzględnimy, że 

RSRR liczy 114.000.000 mieszkańców. Trzeba 

jednak uwzględnić, że statystyka ta obejmuje 

tylko porody i poronienia, dokonane w zakła- 

dach leczniczych! Okoliczność ta znajduje się 
w rażącej sprzeczności z twierdzeniem, iż „sta- 

„łystyka rosyjska nie zważając na legalizację 

sztucznych poronień wykazuje nie wzrost poro- 

nień, lecz ciągły wzrost urodzeń”, ciągle wysu- 

wanem przez zwolenników legalizacji sztucz- 
mych poronień w innych krajach. 

SZTUCZNE PORONIENIE JEST SZKODLIWE. 

Praktyka rosyjska również udowodniła nie- 
słuszność innego twierdzenia, mianowicie, jż 

sziuczne poronienie, dokonane zgodnie z wy- 

mogami wiedzy lekarskiej, jest nieszkodliwe dla 

zdrowia kobiety. W „Izwiestjach* z dnią 12-g0 
dipca prof. W. Ilkiewicz pisze: „Każdy rozu- 

mie, że sztuczne poronienie jest szkodliwe. Szko 
dliwe, bo knleczy kobietę..'* Byłoby niewątpli- 

wie pożytecznem, gdyby to twierdzenie sowiec- 

kiego uczonego znalazło rozpowszechnienie za- 
granicą i dotarło do Świadomości ogółu 

również u nas: „W ciągu 15 lał medyczne 

koła naukowe Związku Radzieckiego miały spo 
sobność obserwować skutki sztucznego poro- 

nienia, wykonanego zgodnie z wymogami wie- 

dzy lekarskiej w zakładach leczniczych, gdzie 

dokonanie tych zabiegów było dozwolone... 

Świat lekarski i nauka medyczna slanowczo O5- 

wiadczyły, że sztuczne poronienie, nawet wy- 
konne przez specjalistę, lcge artis jest szkod- 

liwe i że ezas położyć kres tym zabiegom”. 

Sztuczne poronienia są niebezpieczne — Па 
życia, niszczą aparat sekrecji wewnętrznej, ka- 

leczą jej wegetacyjny i centralny system ner- 

wowy, powodują choroby kobiece i nerwowe. 
Szkodliwe skutki te występują niekiedy natych 

miast, niekiedy po upływie miesięcy lub nawet 

lat. Tnkie są wywody medycyny sowieckiej na 

podstawie 15-letniego doświadczenia w tej dzie- 

dzinie. 

BEZPŁODNOŚĆ — NAJWIĘKSZĄ TRAGEDJĄ 
KOBIETY. 

Popularyzacja tych wyników stanowi nie- 

wątpliwie niemniej istotny przyczynek do walki 

ze sztucznemi poronieniami, niż karalność tego 
zabiegu. Nie należy wszak zapominać o tem, że 

ostrość kary w dzisiejszych warunkach bytu 
moeno stępiała. 

Najlepszym środkiem walki z pnzestępstwen: 
było, jest i pozostanie podniesienie warunków 
bytu i oświecenie ludu. 

W „Izwiestjach* z dnia 27 lipca znajdujemy 
artykuł lekarza A. Sokołowej przeciwko sztucz- 
nym poronieniom, A. Sokołowa na podstawie 
doświadczeń własnej praktyki wskazuje szkod- 
liwę skutki tych zabiegów. 

W fabryce, w której A. Sokołowa jest leka- 
rzem, u 10/0 robotnie dokonano w ciągu 1935 r. 

sztucznych poronień, W 1928 r. dokonano sztu 
cznego poronienia u 26-letniej robotnicy G. 
Wynikiem była przewlekła choroha kobieta. 

Pozaiem hysteria reactiva, Tylko po 7 latach 
pacjentka powróciła do zdrowia. Inna robot- 
nica lat 35, niejaka S„ u której w 1929 roku 

dokonano sztucznego poronienia, po dziś dzień 
cierpi na chorobę kobiecą. Jej zdolność do pra 

cy podupadła, obok choroby kobiecej cierpi na 

neurastenję i reaktywną Misterję. Trzecia pa- 
cjentka Z., u której w 1923 roku, gdy miała 
łat 20, dokonano sztucznego poronienia, cierpi 
ma awenoreję ; bezpłodność. Wkzystkie wysiłki 

przywrócenia jej zdolności płodzenia nie dały 

żadnego wyniku. Namiętnie chce mieć dziecko, 

ale daremnie. Zapadła na reaktywną histerię. 

Bezpłodność jest wogóle jedną z najwięk- 

szych tragedyj kobiety, która w młodych la- 
tach z lekkomyślności dopuściła się sztucznego 

poronienia. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W MOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wilensk,“ 
15% rabatu 

  

CIĘŻARNYM I WIELKIM KSIĄŽĘTOM 
NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO PRACY. 
W. tym samym numerze „Izwiestij* znajdu- 

jemy smutną $powieść o losach ciężarnej, któ- 
ra przyczynia się do wytłumaczenia tego smui- 
nego zjawiska, jakiem są masowe sztuczne po- 
ronienia, 

Pewien publicysta sowiecki pisał ongiś iro- 
nicznie, że w Sowietach dwie kategorje ludzi 
pozbawione są prawa do pracy: wielcy książęta 
i.. ciężarne, 

Otóż 9 stycznia 1936 r. stenotypistka Alek- 
siejewa została zaangażowana przez redakcję 
dziennika „Priazowskij Proletarjat*, W kilka dni 

później redakcja spostrzegła, że Aleksiejewa 
jest w ciąży. 17 stycznia została zwołniona z 
posady... Aleksiejewa domaga się sprawiedli- 
wości. Zwraca się do miejscowego związku 
związków wawodowych. * Dopiero 15 kwietnia 
zarząd zdobywa się na odpowiedź na pismie: 
„Ponieważ Aleksiejewa nie zwróciła uwagi re- 
dakcji na to, że jest w ciąży i ze względu na 
to, że jako ciężarna nie rtiała prawa objąć po- 
szdy, prawo do wynagrodzenia jej nie przy- 

sługuje”. Zupełnie jak u tego publicysty: prawe 
do pracy nie przysługuje wielkim książętom 
i ciężarnym. Aleksiejewa nie chciała się pogo- 
dzić z taką koncepcją, zwróciła się 20 maja 
do wyższej instancji. Ta przyznała, że jej na- 
leży się ©d wydawnictwa wynagrodzenie za ok- 
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res ustawowy, bowiem natychmiastowe wypo- 
wiedzenie stosunku pracy nie było zgodne ż 
prawem, — A 

SOWIEGKI HUMANITARYZM. 
Aby w drodze sądowej otrzymać przyskugu- 

jące jej za okres ustawowy wynagrodzenie Alek 
siejewej potrzebny był odpis, stwierdzający jak 
długo była zatrudniona w redakcji dziennika 
„Priazowskij Proletarij*. Sekretarz redakcji Ba- 
nita odmówił odpisu i powiedział: „Niech pani 
tylko spróbuje walczyć z nami!* Zastępca na- 
czelnego redaktora Chliebnikow rzekł platonicz- 
nie: „To ja wydałem zakaz wydania pani od- 
pisu...* Wreszcie na żądanie poszkodowanej 
interwenjował prokurator Wołyniec. Ten na- 
kazał redakeji wydać odpis. Ale redaktorzy 
Chliebnikow j Banita kpią z nakazu prokura- 

torskiego. Teraz już z duieekiem na ręku wie- 
cze się od instancji do instancji domagając się. 
swego prawa... ы : 

Nie znam panėw Banitę į Chliebnikowa, Ni- 
gdy w życiu nie widziałem gazety „Priazowskij 
Proletarij*. Nie wiem jak Banita i Chliebnikow 
tam walezą © sowiecki humanitaryzm i prawa ko 
biety. Rozumiem natomiast, dlaczego w kraju. 
w którym ciężarne mają do czynienia z Chlieb- 
nikowymi i Banitami dokonywa się tyle sztucz 
nych poronień... , . Sp. 

Zwierzę Z przed 
25 miljonów lat 

Nowojorskie muzeum przyrodnicze udostępni 
niezadługo uczonym i laikom oglądanie najwięk 
szego ze ssaków, który żył na ziemi naszej 25 
miłjonów lat temu. Gigantyczne zwierzę, nad re 
konstrukcją szkieletu którego pracują oddawna 
przyrodnicy, nosi nazwę baluchitherium. Spe- 
cjaliści amerykańscy w sztuce preparowania ti 
składania szkieletów zwierząt przedhistoryez- 
nych, dr. Granger i dr. Gregory, zużyli kilka 
lat pracy nad zestawieniem około 200 części 
szkieletu baluchitherium. Zdaniem przyrodni- 
ków potworny ssak zamieszkiwał pustynię Gobź 
w Azji; w owym okresie geologicznym pustynia 
Gobi była pokryta gęstą, bujną rośl 
obfitowała w jeziora i rzeki. Według wymiarów 
szkieletu sądzą przyrodnicy, iż baluchitherium 
pyło dwa razy wyższe od żyrafy, dwa razy 
większe i cięższe od słonia. Zewnętrznie zwierz 
ten miałby być. podobny do nosorożca, Pierw- 
sze Ślady szkieletu baluchitherium zostały od- 
nalezione w 1922 roku w północnym Beludży- 
stanie, dalsze zaś resztki szkieletu odnalezione 
w piaskach pustyni Gobi, gdzie w ciągu kilku 
lat prowadziła prace naukowe ekspedycja ame- 
rykańska z drem Granger'em na czele. ч 
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W HISZPANJI WALCZĄ KOBIETY 

  
Barykady wciąż jeszcze zalegają ulice Barcelony, a na nich w dzień i w nocy stale czuwają 

komuniści, wśród których na każdym kroku spotyka się kobiety. 

Jak donoszą liczne komunikaty, w morder- 

czych walkach w Hiszpanji kobiety biorą czyn 

ny udział z bronią w ręku. Liczne zastępy naj 

przeróżniejszych ,„Carmen', które w naszej wy- 

obraźni przyzwyczailiśmy się widzieć w sielan 

kowej atmosferze za kratami panieńskiego poko 

ju, zasłuchanych w miłosnej serenadzie, wygry 

wanej na gitarze przez kochanka, — dziś wy 

szły na front... do walki z „faszyzmem. „Czer 

wena” część Hiszpanji powołała bowiem na po 

moc milicję kobiecą. 

Jeden z dziennikarzy francuskich tak opisuje 

swoją wizytę u czerwonych amazonek w Barce 

lonie. 

SĄ SPOKOJNE I BEZTROSKIE, 

„Komitet centralny antyfaszystowskiej mili 

cji kobiecej ma siedzibę w pałacyku z czerwo 

nych cegieł. Z boku wznosi się oszklona wieży 

czka. 

Na niewielkim dziedzińcu kało 30 kobiet sie 

dzi na fotelach trzcinowych luk. bujających. Ga- 

wędzą, palą, marzą. 

Skłamałbym, gdybym powiedział, że wszyst 

kie są ładne, ale muszę przyznać, że ze stanowi 

ska estetycznego nie można nic zarzucić tym ko 

bietom — żołnierzom. 

Są tak spokojne, tak beztroskie, jakby się 

znajdowały w kawiarni lub na plaży. Cień pla 

tanów porusza się wolno na ich sukniach z su- 

rowego płótna. 

Małe schody. Tabliczka na drzwiach: Sekre- 

tarjat Generalny. 

Stoję przed członkami komiietu. 

Pięć kobiet: Gavina Viana, Marią Antonia Al- 

  

Zbedne trudności 
Ciągnienie czwartej klasy — to najbardziej 

emocjonujący okres dla wszystkich graczy Lo- 
tenji Państwowej. Bo chociaż każda klasa ma 
swoje atrakcje. w postaci wielkich i średnich 
wygranych, to jednak miljon, stanowiący głów 
ną wygraną klasy czwartej, posiada niewątpli 
wie urok specjalny, szczególnie pociągający. 

Zdawałoby się, że każdy z tych kandydatów 
na miljonerów zdaje sobie sprawę, że ten tyl- 
ko może wygrać, kto gra, to jest — kto posiada 
los loteryjny, i że powłarzanie tej prawdy jest 
wyważaniem drzwi otwartych, doświadczenie 
jednak uczy, iż liczenie na pamięć ludzką jest 
zawodne i że wciąż jeszcze zdarzają się wypad 
ki zaniedbywania odnowienia losu. Wielu z gra 
czy przypomina sobie o tej konieczności dopie 
ro w ostatniej chwili, a są nawct tacy, którzy 
decydują się już po rozpoczęciu ciągnięnia. 

Tego rodzaju wypadki właśnie stają się naj 

częściej źródłem nieporozumień pomiędzy gra 
czami i kolektorami, a w razie wygranej — 
stwarzają zupełnie zbędne trudności w jej zreali 

—
—
 

zowaniu. Pomimo, że Generalna Dyrekcja Lo- 
terji Państwowej stara się zawsze iść na rękę 
graczom, a kolektorzy — w należycie zrozumia 
nym interesie własnym — jako dobrzy kupcy 
traktują możliwie najliberalniej pewne niefor- 
malności swej klienteli; wytwarza się nieraz sy- 
tuacja, w której najlepsze chęci nic już zaradzić 
nie mogą i gracz niepotrzebnie traci sposobność 
wykorzystania uśmiechu Fortuny 

A przecież tak łatwo uniknąć tych wszyst 
kich trudności, trzeba tylko zdobyć się na nie 
co szybszą decyzję. Oto w dniu 8 września roz 
pocznie się ciągnienie czwartej kłasy trzydzie 
stej szóstej Loterji. Wprawdzie miljon, jako głó 
wna wygrana, wylosowany będzie dopiero 28 
tegoż miesiąca, ale już w pierwszym dniu paść 
mogą wygrane sto, siedemdziesiąt pięć, pięć 

dziesiąt tysięcy złotych i t. p. któremi chyba 
nikt nie pogardzi. Niech więc każdy, kto prag 

nie wziąć udział w tem ciągnieniu, zaopatrzy 
się zawczasu w los, a jeżeli mu się poszczęści, 
to meże być pewien, że wygraną otrzyma szyb 
ko i bez żadnych przeszkód. 

vraez, Emilia Cusso, Eloina Maiachena i Coa- 

cępcion Pulgros. 

1500 KOBIET NA FRONCIE. 
— Kiedy panie utworzyły milicję? | ' 
— Trzy tygodnie temu. 

— Jaki jest obecnie jej stan liczebny? 
— W samej Katalonji są tnzy tysiące kobiet 

w szeregach. Mogłyśmy podwoić, potroić nasze 
siły i pragnęłyśmy tego. Ale kontrolujemy zgła 
szające się kandydatki. Przyjmujemy tylko ka- 
biety silne fizycznie i zdrowe moralnie. 

— Z tych trzech tysięcy kobiet ile jest na 
froncie? 

— Półtora. Ale gdybyśmy ich słuchały, wszy 

stkieby ruszyły w ogień. Od czasu, gdyśmy otwe 

rzyły nasze biura werbunkowe, nie było jesz 

cze wypadku, by zaciągająca się oqchotniczka na 

pytanie komitetu, co chce robić, nie odpowie- 

działa tem krótkiem zdaniem: „Chcę się bić*. 

DZIECI MILICJANTEK W KOLONII. 
Po przyjęciu do milicji posyła się przyszłe 

wojowniczki do jednego z trzech ośrodków ėwi- 

czemia rekrutów, zależnie od tego, czy przydzie 

lono je da piechoty, artyłerji czy lotnictwa. 

— Do lotnictwa? 

— Tak, potrzebujemy obserwatorek. Po 8 de 

10 dniach nauki idą na front. 
— Czy wiele już zginęło? 

— Około trzydziestu. 

— A inne, do czego je przeznaczacie? 

— Do taborėw, intendentury, pracy spolecz 

nej. Zatožylyšmy kolomję dla dzieci milicjantek. 

Jest ich tam już blisko dwieście. 

ZABIJAJĄ I UMIERAJĄ JAK 
MĘŻCZYŹNI. 

Przed domem odpoczywające milicjantki w 

dalszym ciągu gawędzą, palą, rozmyślają. 

— (Czy te młode kobiety są groźne? 

Trudno w to uwierzyć, kiedy się widzi ich - 

oczy, w których skrzy się radość życia. 

Ale ja widziałem je na polu walki i wiem, 

że te kobiety zabijają i umierają — jak męż- 

<zyzni. Wiem też, iż potrafią być bezlitosne, 

jak mężczyźni, bardziej nawet niż mężczyźni”. 

Dziennikarz francuski ma rację. Wałczące 

kobiety Hiszpanji potrafią być bezlitosne. Be 

naprzykład jak donosi KAP.: W Madrycie gru 

pa kobiet anarchistek ukrzyżowała pięć karme 

iitanek i przyglądała się wśród śmiechu i szy- 

derstw ich straszliwej agonii. 

-Negus finansule film 
o Abisyvnil 

Dotychczas negus — Haile Selassie bardzo 
niechętnie ustosunkowywał się do X-ej muzy. 

Dopiero teraz król królów docenił widoeznie 
ogromne znaczenie propagandowe, które ma 
film. To tež negus zawarł z jedną z firm angiel- 
sktch umowę. Wyprodukowany będzie film, pra 
pagujący niezaležnošė państwa abisyūskiego, 
Koszta tego filmu sę niebylejakie — wynosić 
bowiem będą 40.000, to zn. przeszło miljon zło- 
tych. Negus wyasygnował połowę tej sumy. Jak 
mówią, sympatja do filmu powstała u negusa 
pod wpływem ministra — dr. Martina. Podpi- 
sanie umowy filmowej nastąpiło w pałaen ne- 
gusa w Londynie, Podpisali umowę — dr. Mar- 
tin i ras Kassa z jednej strony, a Harry Marse 

i Tessłer — z drugiej. 

`



  

Wiešci z Nadbaltyki 

Rozwój niemiecko - polskich | 

„KURJER* z dnia 23 sierpnia 1936 r. 

stosunków targowych 
Z ustaniem wojny cłowej a szczególnie z 

chwilą zawarcia traktatu handlowego  nie- 

miecko-polskie stosunki targowe doznały: no 

wego rozkwitu. W ubiegłym roku urządziła Pol 

ska w Królewcu oddzielną wystawę narodową, 

podczas gdy na tegorocznych Targach Poznań 

skich Niemcy z 267 wystawcami, stały na czele 

wszystkich innych państw zagranicznych. > 

Z okazji zbliżających się Targów Wschod 

nich w Królewcu oraz Targów Wschodnich 

we Lwowie, niemiecko-polskie stosunki targowe 

będą miały nowe bodźce do działań: Niemcy 

będą licznie reprezentowane na Targach Lwow 

skich, przyczem ich przemysł samochodowy i 

maszyn do pisania zajmie pierwsze miejsce, Pol 

ska zaś przygotowuje się do dużego udziału 
na Targach w Królewcu, które — jak wia- 

domo — obok grup przemysłowych, posiadają 

również obszerną wystawę rolniczą. Jest już 

rzeczą pewną, że Izba Handlowa we Lwowie 

urządzi w Królewcu na terenie 60 m. kw. wy- 

sta'rwę polskiej sztuki ludowej, a nadto lwowska 

Izba Rolnicza zaprezentuje tam produkty gos 

podarstwa agrarnego, jak len, konopie, włosie 

WYBRZEŽE POLSKIE 
— BUDOWA RZEZNI MIEJSKIEJ W, GDYNI. 

WI związku z ogłoszonym przez Komisarjat Rzą- 
du w Gdyni przetargiem na budowę Rzeźni 

Miejskiej w Gdyni wpłynęło do Komisarjatu kil 
'kanaście ofert. Komisja przetargowa wybrała 
najniższą ofertę, opiewającą na 500 tys. zł. Fir- 

ma, której przydzielono budowę, przystępuje w 

najbliższych dniach do wstępnych robót, dzięki 
czemu poważna liczba bezrobotnych znajdzie 

zatrudnienie. 

GDAŃSK 
— Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdań- 

sku p. Lester powrócił z urlopu wypoczyn: 

kowego i objął urzędowanie. 

LITWA 
— POZWOLENIE WYWOZU NA LITWIE. 

Litewska rada ministrów — na podstawie o- 
głoszonej w dniu 14 bm zmiany ustawy celnej 
— ogłosiła listę towarów, dla których wywozu 
wymagane jest specjalne, zezwolenie. Chodzi 
tu o standaryzację podstawowych artykułów ek 
sportowych. Na nowo ogłoszonej liście znajdują 
się następujące artykuły: obrobione i nieobro 
bione materjały drzewne, zboże, siemię Iniane 

oraz różne nasiona. Pozwoleń wywozowych u- 
dzielać będzie Min. Skarbu. 

— BILANS HANDLOWY LITWY W LIP 
CU. Prasa litewska podaje, że bilans handlowy 
Litwy w lipcu rb. był aktywny sumą 1,8 milj. 
litów. Przywóz wynosił 13,4 milj. litów ( w r. 
ub. 10,6), wywóz — 15,2 milj. litów (10,3). 
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zwierzęce, szozecinę i t. p. W ostatniej chwili 

zgłosiła się również Izba Rzemieślnicza w Wil- 

nie, która wystąpi w Królewcu jako zastępezy 

ni „Związku Polskich Izb Rzemieślniczych *; 

w szczególności wystawi tam półfabrykaty prze 

mysłu futrzanęgo, z których to wyrobów Wi- 
leńszczyzna oddawna już słynie. Wysłanie do 
Królewca specjalnego delegata Targów Wschod 

nich we Lwowie świadczy o usiłowaniach pol- 

skiego przemysłu eksportowego zdobycia wscho 

dnich Niemiec dla wyrobów polskich. 
Jak się dalej dówiadujemy, toczą się roko 

wania w kierunku ustalenia wzajemnych kon- 

tyngentów dodatkowych, a to dla niemieckich 

wystawców we Lwowie i polskich wystawców 

w Królewcu, by w ten-sposób dać wystawcom 

możność praktycznego zrealizowania uskutecz 

nionych tranzakcyj handlowych. Decyzja w po 

wyższej sprawie zapadnie w najbliższych 

dniach. Koła zainteresowane handlem niemiec- 

ko-polskim są zdania, że rozwój wzajemnych 

stosunków targowych przyczyni się w znacznym 

stopniu do wzajemnego zwiększenia 

towarowych obu tych państw. 

obrotów 

RJ. 

  

— PREZYDENT MA UŁASKAWIĆ NEUMA- 
NOWCÓW. Z okazji święta narodowego w dn. 
8 września prezydent państwa litewskiego w 

większej częścj przychylnie załatwi podania o 

ułaskawienie skazanych narodowych socjalistów 
kłajpedzkich. 

Sfery miarodjane uważają to posunięcie za 

następstwo umowy handlowej niemiecko-li 

tewskiej, oświadczając, że podniesienie ekspor 

tu do Niemiec zwolni z więzienia 50 hitlerow 
ców. 

ŁOTWA 
— KONCESJONOWANIE I NACJONALI- 

ZACJA PRZEMYSŁU ŁOTEWISSKIEGO. Depar- 
tament przemysłowy w Rydze opracowuje obec 
nie przepisy o udzielaniu koncesyj dla przed- 
siębiornstw przemysłowych. Nowe zarządzenia 

węjdą w życie z końcem sierpnia rb. W zwią 
zku z tem w ciągu najbliższych 2 lat ulegną 
rewizji wszelkie dotychczasowe koncesje. 

Celem nowych zarządzeń jest cofnięcie kon 

cesyj mniejszościom narodowym. Ostatnio już 
pozkawiono koncesyj licznych Żydów i Niem 
ców. Nowe koncesje rząd łotewski oddaje prze 
ważnie w ręce półpaństwowym towarzystwom 
akcyjnym. Nawet stacje i tanki benzynowe osta 
tnio oddane zostały tym organizacjom. 

FINLANDJA 
— ZGODA NA PROJEKT FRANCUSKI. — 

Rząd fiński w odpowiedzi na propozycję rządu 
francuskiego o nieinterwenjowanie w Hiszpanii, 

oświadczył, że gotów jest przyjąć propozycję 
francuską, o ile tego rodzaju układ podpisany 
zostanie przez wszystkie państwa, 

Proces Zinowjewa i towarzyszy w ZSRR. 

Dalsze sarmooskarżemia 
ŁĄCZNICY MIĘDZY TROCKIM A 

SMIRNOWEM. 

MOSKWA, (PAT). — Agencja TASS. podaje: 
w procesie Zinowjewa i towarzyszy trybunał 
przesłuchiwał wczoraj w dalszym ciągu oskar 
žonych. z 

OSK. GOLCMAN, członek centrum trockis- 

towskiego w Moskwie, przyznał, że w r. 1932 
na podstawie instrukeji Smirnowa skorzystał 
ze swej podróży służbowej zagranicą aby dos- 
tarczyć potajemnie Troekiemu sprawozdania 
Smirnowa o sytuacji wewnętrznej kraju. Z Ber 

„lina Goleman udał się do Kopenhagi do Troe 
kiego, który polecił mu przekazać Smirnowowi 

dyrektywy © konieczności przejścia do teroru, 

a przedewszystkiem do zamordowania Stalina. 

"Trocki oświadczył, że tylko tą drogą trockiści 

będą mogli dojść do władzy i kładł nacisk na 

wybór kadr terorystycznych. Golcman nie prze 

kazał tej dyrektywy Smirnowowi, ponieważ nie 

godził się z orjentacją terorystyczną. . 

Nastepnie oskaržony NATAN LURIE, wysła 

ny przez Trockiego z zagranicy dla dokonywa 

nia aktów terorystycznych zeznał, że w r. 1932 

przybył z Niemiec do Moskwy i wstąpił do or 

ganizacji terorystycznej, utworzonej przez Wei 

tza, który przebywał wówczas w Moskwie jako 

inżynier niemiecki. 
Weitz był CZŁONKIEM CZYNNYM NIEMIE 

CKIEJ PARTJI NARODOWO-SOCJALISTYCZ- 
NEJ i mężem zaufania Himmlera, kierownika 

„Gestapo*. Według słów Weitza głównem zada 

niem grupy było przygotowanie zamordowania 

Stalina, Woroszyłowa i Kaganowicza. Po wyjeż 

dzie Weitza do Niemiec Natan Lurie od sierp 

nia 1932 r. został kierownikiem tej orgęmizacji. 

NIEDOSZŁE ZAMACHY, 
Lurie zeznał, że przygotowywał ze swą gru 

pa zamach na Weroszyłowa. Wyśledzili samo 
chód Woroszyłowa, nie moyli jednak strzelić, 
ponieważ samochód jechał z wielką szybko- 
ścią. 

Qd r. 1934 do 1935 Lurie pracował w cha 
rakterze lekarza w Czelabińsku, gdzie usiłował 
dckonać zamachu na Kaganowicza i Ordżoniki 

dze, lecz nie udało mu się do nich zbliżyć, — 

W r. 1936 Natan Lurie spotkał się w Moskwie 
z innym terorystą, wysłanym przez Trockiego 

do ZSRR., a mianowicie z Mojżeszem Lurie, 
który miał zamordować Idanowa w Leningra 
„dzie. Ten zamach również nie udał się. 

ZINOWJEW (BYŁ PRZECIWNY 
WSPÓŁPRACY Z „GESTAPO*. 
Oskarżony Mojżesz Lurie zeznał, że w mar 

cu 1933 r. przywiózł z Berlina do Mzskwy dy 
rektywy Trockiego w sprawie organizowania ak 
tów terorystycznych i przygotowania rewolty w 

armji. Dyrektywę przesłał Zinowjewowi, u któ 
rego byt następnie. W czasie tej wizyty Zinow 
jew przekonywał Lurie © dopuszczalności sto 
sunków z „Gestapo, jak również o dopuszezal 
ności teroru iądywidualnego, jako Środka w 
walce z przywódeami partji. 

Zeznania OSK. TERWAGANIANA  olsłoniły 
„kierowniczą rolę Smirnowa w organizacji troe 
kistowskiej. Według Terwaganiana, Smirnow 
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Dr. St. Lorentz dyrektorem Muzeum 
Narodowego. w Warszawie 

WARSZAWA, (PAT). — Przychylając się do 
prośby dyrektora muzeum narodowego w War 

szawie p. W. Gembarzewskiego, zarząd miejski 

zwolnił go z dn. 1 wrześnią z zajmowanego u- 

* rzędu. Jednocześnie zarząd miejski wyraził 

ustępującemu dyrektorowi podziękowanie za 

długoletnią i owocną pracę dla dobra tej insty 

„tucji, przyznając mu pełne zaopatrzenie emery 

talne. ‚ 

Wi dniu wczorajszym dyrektor Gembarzew 

ski przekazał swoje funkcje dr. St. Lorentzowi, 

wybitnemu konserwatorowi i znawcy sztuki, 

który od roku pełni stanowisko wicedyrektora 
muzeum. 

Duchowieństwo na samolot 
sanitarny 

WARSZAWA, (PAT). — Duchowieństko dje 
cezji Kieleckiej złożyło w dn. 20 bm. na ręce 
gen. Berbeckiego, prezesa zarządu głównego 
LOPP. 25.000 zł. na zakup samolotu sanitarne- 
go. 

  

mie chee przed sądem pawiedzieć całej prawdy. 
Smirnow z wiedzą Trockiego utrzymywał od 

r. 1928 łączność z terorystami gruzińskimi. 

FRITZ DAVID MIAŁ ZABIĆ STALINA. 
Posiedzenie wczorajsze zakończyło się wie 

czorem zeznaniami trockisty Fritza Davida, 
przybyłego z Berlina do ZSRR. naskutek instru 

kcji Trockiego w celu dokonania osobiście za 

mordowania Stalina, David zeznał, że po spot 

kaniu w Berlinie z synem Trockiego  Siedo- 
wym wyjechał do Kopenhagi do Trockiego, któ 
ry dał mu dyrektywę udania się do Moskwy i 
dokonania tam aktu terorystycznego nad Stali 

nem. Zamach David miał wykonać podczas 13 
zgromadzenia plenarnego komitetu wykonaw- 
czego kominternu, a ponieważ Stalin był am 
nieobecny, odroczone wykonanie planu do 7 
kongresu kominternu, 

DavA, ktory obecny był na kongresie, nie 
zdołał zbliżyć się do Stalina i zamachu nie wy 
konał. W kińcu David zćznał, że już po kon 
gresie przybyło do niego z Berlina dwóch wy 
słanników Siedowa, którzy domagali się przy- 
śpieszenia zamordowania Stalina, 

nieczyszczenia. 

BADANE DERMATOLOGIC 
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ak płatek róży 

: Należy wystrzegać się wszystkiego, co może 

    

"zaszkodzić jej delikatnej piękności, a więc 

przedewszystkiem nieodpowiedniego mydła. 

Tylko dobre mydło — Elida 7 Kwiatów — 

stanowi podstawę racjonalnej pielęgnacji ce- 

ry. Obfita piana usuwa z porów wszelkie za- 

Posiada wybitne własności 

kosmetyczne, jest nadzwyczaj łagodna i dzię- 

k: temu czyni cerę miękką i delikatną.    
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Wzdłuż i wszerz Polski 
Daisze aresztowania po zajściach 

w Wierzchosławicach. 
W związku z krwawemi napaściami w Wierz 

chosławicach aresztowano jeszcze 2 osoby, Ra- 
zem więc aresztowano dotychczas 7 osób. 

Doboszyński rozpoczął głodówkę. 
! Matka inž. Adama Doboszyńskiego przebywa 
Jącego w areszcie śledczym, jest ciężko chora, 
a obawiając się katastrofy, chciała przed śmier 
„cią ujrzeć syna. Wobec tego obrońcy inż. Do 
boszyńskiego zwrócili się do władz sądowych 
z prośbą o udzielenie pozwolenią przewiezienia 
aresztowanego z więzienia do mieszkania, celem 
ostatniego widzenia się z matką. Władze sądo 
we w Krakowie, kt. aresztowany podlega, uzna 
ły się za nieklompetentne w tej sprawie, wobec 
tego obrońcy oskarżonego adw. Pozowski i 
Stuhr wysłali depeszę do ministerstwa sprawie 
dliwości z prośbą o udzielenie takiego zezwole 
nia. 

Ponieważ po dwóch dniach z Warszawy nie 
nadeszła odpowiedź na telegram, inż. Doboszyń 
ski na znak protestu rozpoczął głodówkę. 

Rewizja w związku z aferą 
FRAN Parylewiczowej. 

Pisma krakowskie donoszą, że przeprowadzo 

mo w Krakowie kilka rewizyj w związku z aferą 
Wandy Parylewiczowej. Między innemi przepro 

wadzono rewizję w jednym z krakowskich skle: 

pów z materjałami piśmiennemi. Również zrewi 
doweno mieszkania prywatne pewnych osób, 
amających stosunki pieniężne z organizacjami, 
na których terenie .Parylewiczowa rozwinęła 
karygodną działalność. 

Śledztwo postępuje wciąż naprzód. Dr. Koru 
siewiczowi pomaga sędzia śledczy dr. Targosz, 
który właśnie przeprowadza ostatnie rewizje. 

Utonął w basenie. 
Onegdaj popołudniu padł ofiarą tragicznego 

wypadku w czasie kąpieli w basenie na Szczyg 

liczee w Ostrowie asystent pocztowy, Świłkow- 
ski. WŚród nieznanych okoliczności utonał on 
w basenie, a Śmierć jego zauważono dopiero 
wieczorem, kiedy znejeziono przy zamykaniu 
szatni jego ubranie. Wówczas įfodjeto poszu 
kiwania i po spuszczeniu wody znalezione 
zwłoki. 

Czy weksle z przegranej w karty trzeba 
wykupywać? 

Na wokandzie wydziału cywilnego sądu okrę 
gowego w Warszawie znalazła się wczoraj spra 
wa o nakaz zapłaty sumy 15,000 złotych weks- 

lami. Pozwany obywatel ziemski G. Z—cki bro- 
nił się twierdzeniem, że weksle te pochodzą z 

przegranej w karty i dlatego nie podlegają jako 
dług karciany obowiązkowi zapłaty. Sąd odro- 
czył wydanie postanowienia, 

Otwarcie nowej kolei Zegrze — Tłuszcz - 
WARSZAWA. (Pat). 22 bm. nastąpiło uroczy 

ste otwarcie nowej linji kolejowej Zegrze — 

Radzymin — Tłuszoze. 

Uroczystość zaszczycił swą obecnością ge 

neralny inspektor sił zbrojnych gen. Rydz — 

Śmigły, członkowie rządu: minister spr. woj 

skowych gen. Kasprzycki, minister opieki spo 

łecznej Zyndram  Kościałkowski, minister ko 

munikacji płk. dypl. J. Ulrych i inni. 

Po dokonaniu poświęcenia nowej linji przez 

ks. Amdruszkiewicza, wygłosił przemówienie 

prezes warszawskiej okręgowej dyrekcji kolei 

państwowych Zienkiewicz, podkreślając znacze 

nie tej linji o długości eksploatacyjnej 36 i pół 

klm. i zaznaczając, iż da. ona dogodne połącze 

nie z ominięciem i odciążeniem węzła warszaw 

skiego pomiędzy Ostrołęką, Lomžą, Białymsto 

kiem, Wilnem i Baranowiczami — z jednej 

strony, a Nasielskiem, Sierpcem, Płockiem, Mła 

wą, Grudziądzem i Gdynią — z drugiej strony. 

Ponadto po. ukończeniu linji Toruń — Sierpc 0 

raz w razie otwarcia ruchu na linji Tłuszcz— 

Pilawa można osiągnąć dogodne połączenia Lu 

blina, Dęblina, Brześcia i Białegostoku z Toru 

niem i Gdynią. 

Skrócenie i usprawnienie powyższych połą 

czeń kolejowych ma bezspornie poważne zna 

czenie gospodarcze, gdyż wiążą one z portami 

w Toruniu, Gdyni i Gdańsku — Wileńszczyznę, 

Wołyń, Podole i Lubelskie 

Otwarcia nowej linji dokonał gen. Rydz-Śm; 

gły przez symboliczne przecięcie wstęgi. (Map- 

ka nowej linji — w ilustracjach). r 
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Otwarcie nowej linji kolejowej. W sobotę dnia 22 bm. odbylo się uroczyste otwarcie nowo- 

zbudowanej przez Ministerstwo Komunikacji linji kolejowej Zegrze-Tłuszcz (Wyszków). Nowa 

linja posiada poważne znaczenie gospodarcze, łącząc bezpośrednio Białystok z Gdynią oraz 

Wyszków ze Zgierzem. Na zdjęciu reprodukujemy mapkę, przedstawiającą nowowybudowaną 

linję kolejową, oznaczoną grubą, przerywaną kreską. 

  
Inwestycje włoskie w Abisynji, Włosi przystąpili w Abisynji do. uporządkowania arteryj 

komunikacyjnych, mając zamiar połączyć cały kraj dogodnemi drogami. Na ilustracji nowo- 

wzniesiony most na jednej z takich dróg. 

|) M 

Mapka okolic San Sebastian 
i Irun, gdzie odbywają się 

obecnie na krwawsze walki 

między powstańcami a woj- 

skami rządowemi. 
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Pierwsza rumuńska łódź podwodna, która podczas niedawno obchodzoncego święta marynarki 
rumuńskiej wzięła udział w uroczystościach. 

         

   

  

Szkoła im. Legjonów Polskich w Łowiczu. Dla uczczenia 16-ej rocz- 
nicy zwycięskiej bitwy pod Warszawą społeczeństwo łowickie postano- 

wiło wznieść gmach szkoły powszechnej im. Legjonów Polskich. Oneg- 

daj odbyło się w Łowiczu uroczyste poświęcenie fundamentów i wmu- 

rowanie kamienia węgielnego pod budowę pamiątkowej szkoły. Zdję- 

cie przedstawia fragment uroczystości przy wmurowaniu aktu erekcyj- 

nego szkoły im. Legjonów, z udziałem delegacji Komendy Głównej 

Zw. Legjonistów z posłem Brzęk-Osińskim, burmistrza m. Łowicza My- 

śliwca, oraz przedstawicieli władz i licznych organizacyj. 

  
Muzeum regjonalne im. Władysła- 

wa Orkana. Zdjęcie przedstawia cha- 

rakterystyczną kapliczkę z okolic Li- 

manowej, umieszczoną w zbiorach 

Muzeum, obok szeregu innych regjo- 

nalnych podhalańskich przedmiotów 

kultu religijnego. 

  

Owens, zdobywca trzech złotych meda- 
lów olimpijskich na dworcu Waterloo ‚ 

w Londynie. Koniec olimpiady. Zdjęcie sztandaru olimpijskfj гд0 symbolizujące zakończenie olimpiady. 

  

Nowe pismo Włochów dla Abisyńczyków. Żoł 
nierz czyta najnowsze pismo włoskie w Abisynj 

„Corriere Sudetiopico*. 

  

    

Rewelacyjny wynalazek w dziedzinie żeglugi morskiej. Zdjęcie przed- 
stawia łódź ratujjnkową bez wioseł, zamykaną hermetycznie, zapewniającą 
pasażerom w 1$£00%, bezpieczne podróżowanie na szlakach morskich. 

Łódź ta, wynalfazek pomorzan p p. T. Szczęsnego i A. Dakowskiego 
z Gdyni, zbuda |wana według wszelkich wymagań techniki, oparta jest 
na mechanizmiejj łopatkowym i poruszana zapomocą prostego urządzenia 
wahadłowego. | _ódź może rozwinąć szybkość około 10 węzłów na go- 
dzinę. Dobrą 3 troną tego wynalazku jest ponadto łatwa i nieskompli- 

kowana obsługą ' lodzi, umožliwiająca wszystkim pasažerom bezpieczną 
akcję ratunkową. 

  

         
      

to widać na ilustracji. 
ti 

    

JE 

   

        

  
Posucha w Stanach Zjednoczonych. 

"Wskutek ogromnej posuchy w wielu miej- 

scowościach Ameryki popękała ziemia, jak 

  
Z kongresu Esperantystów w Wiedniu. Prezydjum 

Kongresu Esperantystów obradującego w Wiedniu. 

Pośrodku prezes delegacji polskiej na Kongresie 

prof. Odo Bujwid.   
Hrabia Baillet.Latour przemawia na zakończenie olimpiady. 

  

  
Uroczyste zamkięcie Xl-ej olimpiady w Berlinie. 

W ubiegłą niedzielę późnym wieczorem odbyło się 

na wielkim stadjonie olimpijskim w obecności kancle- 

rza Hitlera i rządu niemieckiego uroczyste zamknięcie 

Xl-ych Igrzysk Olimpijskich. Moment dekorowania przez 

grupę dziewcząt w bieli sztandarów poszczególnych 

reprezentacyj olimpijskich gałązkami wawrzynu. 

Z wystaw hodowlanych zagranicą. Wspaniały okaz 
wołu, rasy „Jersey* nagrodzonego na wystawie hodo- 

wlanej w Rio de Janeiro złotym medalem. Na prawo 

charakterystyczny typ „Gaucho* (synonim cowboy'a) 

z Pampasów w Rio Grande (Brazylja). 

  
        

    
    

Lotnik francuski Georges Detrć 

ustalił nowy rekord wysokości lotu, 

wznosząc się na 14836 mtr. 

Olimpjada szachowa. W Monachjum rozpoczęła się olimpjada szachowa, w której bierze 

udział 210 szachistów z 21 krajów.
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„KURJER* z dnia 23 a 1936 r. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ Zgłaszanie dodatkowych wynagrodzeń 
funkcjonariuszów państwowych 

PRZEROSTY BIUROKRACJI. 

W artykule pod tym tytułem „Pol 
ska Zbrojna* zwraca uwagę między in- 
nemi na następujące przyczyny niedo- 

maganią maszej administracji: 

„Statystyka wykazuje (cytuję wg Czai- 
kowskiego), że odsetek osób z ukońcżonem 
wyższem wykształceniem wynosi: w insty- 

tucjach społecznych i państwowych 17 proc., 

w instytucjach samorządowych i miejskich 
10,8 proc., wiejskich 2,3 proc. . 

Jaki widzimy —- przytłaczająca większość 
urzędników państwowych i samorządowych 

słanowią ludzie o wykształceniu niżej śred- 

niem, a więc urzędnicy III kategorji, cza 

sem II, dzięki hojnie przyznawanej przez 
władze wyższe t. zw. venia studiorum. Na- 
wet wśród naczelników wydziałów w instan 

cji II i szefów instancji I jest niewielu ludzi 

z dyplomami uniwersyteckiemi. Wygląda to 

tem dziwniej, że mamy przecie tak zwaną 
„nadprodukcję inteligencji". 

Stan powyższy powoduje niedomogi na- 

stępujące: a) spraw nawet błahych nie moż- 

ua powierzyć do samodzielnego załatwienia 
pół czy ćwierćinteligentom, skutkiem czego 

cała masa aktów spada codziennie na prze- 

łożonych wyższych; w prostej konsekwencji 
przełożony ten obawia się „puścić* akt na 

czystopis przed przeczytaniem go i popra- 

wieniem t. z. konceptu; b) akta ważniejsze 

urzędnik wyższy, referendarz lub radca za- 

łatwia, t. j. pisze sam; c) trudno wymagać 
od urzędnika III kategorji pewnej zdolności 

do decyzji i pewnej dozy odwagi cywilnej 

tembardziej, że z jednej strony dotychcza 
wdrażał go sowy tryb urzędowania przez 

długie lata właśnie do braku samodzielno- 

$с1, х drugiej strony wisi nad nim stale ' 

miecz Damoklesa w postaci rozwiązania sto- 

sunku służbowego; d) dorwarie się przez 
człowieka o wykształceniu niższem stanowi- 

ska referenta w starostwie, urzędzie skarho. 

wym, czy wojewódzkim, wywołuje bardzo 
często u niego swoisty superiority — comp- 
lex, dziwne wyobrażenie, że znajdując się 

„po drugiej stronie okienka*, jest wyższym 

ponad mieuprzywilejowany tłum obywateli. 

Skutek jest dotkliwie wiadomy, a mianowi- 

cie szykanowanie tak zwanych stron, robie- 

nie się „ważnym — poproslu nos dla ta- 

bakiery. Sprawdzeniem tego twierdzenia jest 

znany ogólnie stan u nas, że z wyższym 

urzędnikiem znacznie jest łatwiej sprawę 

szybko załatwić i, jak się to mówi, dogadać, 

niż z „panem referentem '* 

FEODALNA ZALEŻNOŚĆ CHŁOPA. 
W „Kurjerze Poznanskim“ p. Jan 

Duchnowski omawiając w artykule „Re 
zerwat pańszczyzny na kresach Wschod 
nich* sytuację wieśniaka naszych ziem, 

stwierdza dość ryzykownie: 
„Chłop tutejszy, którego wąskie zagony 

wciskają się pomiędzy pola obszarnicze, jest 

w dalszym ciągu zależny faktycznie i gos- 

podarczo od dziedzica, Nie mą on bowiem 

naje zęściej oprócz kawałka mało urodzajnej 

ziemi, ani łąk, ani pastwisk, ani lasu. Za 

pastwisko lub łąkę musi, jak. dawniej, pra- 

cować na gruntach dziedzica i w dalszym 

ciągu, może jeszcze bardziej niż za czasów 

klasycznej pańszczyzny być mu uległy. Bo 

gdv pan nie pozwoli korzystać z łąk, past- 

wisk lub lasu, albo nie przyjmie wieśniaka 

do pracy, odbierając mu w ten sposób czę- 

sto jedyną możliwość zarobienia kilku zło- 

tych, to chłop zczeznie na swoim piaszczy- 

stym zagonie. 

Na Kresach panują jeszcze nadal stosunki 

feodalnej zależności chłopa od dworu mimo, 

że czasy yęańszczyzny dawno już minęły. 

Chłop tu, jak dawniej, całuje pana w rękę 

i jak dawniej pracuje w jego dobrach“. 

WYMOWNE ZESTAWIENIE. 
W pierwszym numerze miesięcznika 

„Młodą Polska'* poświęconego zagadnie 

niu walki z komunizmem, znajdujemy 
takie wymowne zestawienie: 

„Dnia 14 maja 1792 roku, Targowiczanie 
pisali w swym manifeście: 

— \Мо]5Ко rosyjskie jest wojskiem posil- 

kowem generalnej konfederacji  (targowic- 

kiej), które wielkoduszna Najjaśniejsza Im- 

peratorowa rosyjska daje do obrony i utrzy- 
mania Rzeczypospolitej naprzeciw tym ro- 

dakom, którzy.. wolność zgubić pokusili się. 
Dnia 3 czerwca 1936 roku, komunistycz- 

ny dwutygodnik, drukowany po polsku, 
„Wiadomości pisał w Nr. 2-im: 

—Wiojsko ZSSR będzie pomocą i popar- 
cieni dla Polski ze strony kraju zwycięskiej 
rewolucji w obronie pokoju i wolności". 

Jeden z robotników pracujących na Turniach 
Myśleniekich w Tatrach pod Zakopanem, zna- 
lazł w gąszczu leśnym kilkadziesiąt kroków od 

głównej ścieżki, nad Turnie Myśleniekiej zwłoki 
jakiegoś turysty, 

Jak wnioskować można z położenia zwłok 

oraz rany postrzałowej w głowę, zachodzi tu 

wypadek samobójstwa. Osoby zmarłego nie mo- 

żna było ustalić albowiem denat zniszczył wszel 
kie ślady, które mogły doprowadzić do ujaw- 

nienia jego nazwiska. Nie znaleziono przy nim 
żadnych dowodów osobistych ani legitymacji. 
Książeczka PKO, którą przy nim znaleziono, 

iPrezes Rady Ministrów gen. F. Sławoj-Skład 
kowski wystosował do wszystkich _ mimistrów 
okólnik następującej treści: 

— Proszę Panów Ministrów o, zarządzenie 

przysłania Я0 Prezydjum Rady Ministrów do 
dnia 30 wrześmia 1936 r. wykazów tych funk- 

cjonarjuszów państwowych, podlegających 'usta 
wie z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służ 
bie cywilnej (Dz. URP. nr. 21, poz. 164), którzy 
otrzymują oprócz uposażenia, związanego ze. 
stanowiskiem służbowem, bądź to dodatkowe 

wynagrodzenie w myśl art. 6 rozporządzenia 

(Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 paździer 
nika 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów pan 

stwowych (Dz. URP. nr. 86, poz. 663) z tytułu 
wykonywania dodatkowych czynności, w szeze 
gólności z tytułu wyznaczenia z urzędu do: wy 
konywania pewnych funkcyj w przedsiękiorst- 

wach państwowych, mieszanych, lub przez Pań 
stwo madzorowanych, lub w instytucjach praw 
no-publicznych, bądź dodatki specjalne lub na 
grody pieniężne, przekraczające w ciągu roku 
wysokość jednomiesięcznego pełnego uposaże- 

nia, bądź też korzyści materjalne z tytułu zaję 

cia ubocznego, w myśl art 29 ust. 2 powołanej 

ustawy o państwowej służbie cywilnej. 
Wykazy sporządzić należy według stanu z 

dnia 1 lipca rb., umieszczając w nich rubryki 
następujące: 

1) imię i nazwisko, 2) stanowiska służbowe 
z oznaczemiem władzy, urzędu lub instytucji, w 
której funkcjonarjusz pełni służbę, 3) grupę upo 

sażenia, 4) wysokość otrzymywanego dodatku 
funkcyjnego lub służbowego miesięcznie w zło 

tych, 5) wysokość dodatków specjalnych, renu 
meracyj, zapomóg i wszelkich innych świad- 

czeń pieniężnych, wypłacanych w okresie od 1 
lipca 1935 r. do dnia 1 lipca 1936 r. w związku 
ze stanowiskiem służbowem 
jęcia dodatkowego), o ile przekraczają wyso 
kość! jednomiesięcznego pełnego, uposażenia, 6) 
rodzaj dodatkowego zajęcia, z oznaczeniem in 
stytucji lub przedsiębiorstwa, w których funk 
cjonarjusz pełni dodatkowe czynności lub zaję 

cia ubocznego, przynoszącego korzyści materjal 
ne, 7) wysokość stałego miesięcznego wynagro 
dzenią z tytułu zajęcia dodatkowego lub ubocz 
nego, 8) wysokość wynagrodzeń, wypłacanych w 
jakiejkolwiek formie, jednorazowo lub perjo 
dycznie z tytułu zajęcia dodatkowego lub ubocz 
nego w czasie od 1 lipca 1935 r. do dnia 1 lip 
ca 1936 r. poza wynagrodzeniem, wykazanem w 
rubryce poprzedniej, 9) sposób ustalenia wyso 

kości wynagrodzenia doidalikowego, wykazanego 

w rubryce 7 i 8, a mianowicie, czy wynagrodze 
nie to jest ustalane przez władzę fumkcjonarju 

sza, czy bezpośrednio przez instytucję lub przed 
siębiorstwo, w których funkcjonarjusz pełni do 
datkowe azynności. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do 0- 
trzymania przez funkcjonarjusza innych wyna- 
grodzeń oprócz przysługującego mu uposażenia 

służbowego, lub co do wysokości.tych wynągro 
dzeń, żądać należy pisemnego oświadczenia od 
zaimteresowanego. 

(—) SŁAWOJ - SKŁADKOWSKI. 
Prezes Rady Ministrów 

  

Piekną Karnacje ciała 
dają PUDRY HYGJENICZNE w jedenastu odcieniach 

Laboratorjum Chemiczno-Farmaceutyczne 

  

M. MALINOWSKIEGO 
Nie niszczą cery, nie posiadają bowiem żadnych składników, ujem- 
nie działających na skórę, przygotowane wed'ug najnowszych wymo- 

gów leczniczej kosmetyki. 

Laboratorjum Chemiczno-Farmaceut. — 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach. 

Warszawa, Chmielna 4 

  

KURJER SPORTOWY 

Niedziela na boiskach sportowych 
Program imprez niedzielnych przedstawia 

się następująco: 

W WARSZAWIE 

Na Stładjonie Wojska Polskiego, zakończe- 
mie wielkich międzynarodowych zawodów lekko 

atletycznych. 

Na boisku: Polonji mecz o 
Ligi Legja — Warta. 

Na boisku Skry 
imprezy Skry. 

Pozatem rozpocznie się rumda jesienna mi 

strzostw klasy A okręgu warszawskiego. Odbę 

dą się mecze Huragan—Orkan, Bzura—Polonja 

mistrzostwo 

—dalsze jubileuszowe 

  Pogoń—Warszawianka i PWIATT Orzeł. 

МА PROWIINCJII. 

W Łodzi — mecz ligowy ŁKS—Ruch. 

W Krakowie — mecz ligowy Wisła — Gar- 

barnia, zawody o wejście do Ligi Cracovia— 

Pogoń, Stryj oraz propagandowe zawody kolar 

skie. 
W Katowicach — mecz ligowy Dąb — 

Pogoń. 

W Świętochłowicach -—— mecz ligowy Śląsk 

— Warszawianka. 

  

(GRYPA, „PRZEZIĘBIENIE: | 
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Tajemnicze samobójstwo na Turniach Myślenickich 
miała wydarte miejsce, gdzie znajdowało się 
nazwisko posiadacza, oraz numer książeczki. 
Z pewnych szczegółów można wnioskować, że 
turysta pochodził z Warszawy. Na bronzowym 
kapeluszu znajdowały się wewnątrz litery D. M. 

Z drobiazgów znaleziono przy zabitym pióro 
wieczne, zegarek, latarkę elektryczną w £ormie 
pióra wiecznego oraz portmonetkę z 9-cioma 
złotemi, Liczył on przypuszczalnie 40 lat, był 

słusznego wzrostu, ubrany w popielate ubranie 
š żółte buty. Obok samobójcy leżał płaszcz i 
bronzowy kapelusz. Dochodzenie trwa. 

W Lublinie — mecz o wejście do ligi Un- 
ja — ŁTSG. 

W Częstochowie — mecz o wejście do li- 
gi Brygada — Skada. 

W Toruniu — mecz o wejście do Ligi 
Gryf — HCP. 

W Przemyślu — mecz o wejście do ligi Po 
lonja — RKS Hajduki. 

W WILNIE — mecz o wejście do ligi Śmi- 
gły — WIKS Równe. 

W Rabce —start amerykańskich pływaków. 

W Bydgoszczy — regaty kajakowe na 

Brdzie i bieg pływacki „Wpław przez Byd- 
goszcz*. 

ZAGRANICĄ : 

W Baden Baden — międzynarodowy tur- 
niej tenisowy z udziałem Polaków, 

Sensacyjne zwycięstwo pol- 
skiego tenisisty nad Perrym 

Pierwsza rakieta Świata i trzykrotny mistrz 

Wimbledonu Perry, został niespodziewanie po 

konauy w Nowym Yorku przez młodziutkiego 

polskiego tenisistę Franka  Parkera-Pajkow- 

3:6, 2:6. 

W grze podwójnej Parker-Pajkowski wraz 

z Budge'm pokonał ponownie Perry'ego, wal- 

Allisonem 6:4, 6:3, 6:2. 

skiego 

czącego wraz z 

(nie ż tytułu za | 

'zyczrej, stopni harcerskich, p. w., 

przyjmuje Dyrekcja tylko w czasie od 15 sier 

Nowy wiceminister Przemysłu 
3 A Handlu ‹ 

  

P. Prezydent Rzplitej mianowal dr. Adama Ro- 
sćgo, dotychczasowego dyrektora Departamentu 
Ekonomicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Re- 
form Rolnych, podsekretarzem stanu w Mini- 
sterstwie Przemysłu i Handlu. Zdjęcie nasze 
pzedstawia podobiznę p. wiceministra Rosć. 

" Wpisy na Studjnm Wychowania 
Fizycznego Uniw. Jagiell, w Krakowie 

Podania o przyjęcie, zawierające: 

1) życiorys z [podaniem przynależności 
miejscowej i zawodu rodziców; 

2) metrykę urodzenia, 

3) świadectwo dojrzałości, 
4) fotografję z dokładnem podaniem adre- 

su i podpisem; 

5) ewentualne zaświadczenie sprawności fi- 
POS i tp. 

pnia do 15 września br. Adres: Dyrekcja Stu- 
djum Wych. Fizycznego U. J. Kraków, Zwie- 
rzyniecka 26. 

Przyjęci słuchacze (czki) pozostają tak w 
czasie ćwiczeń praktycznych, jak w czasie kur 
sów narciarskich i obozu lelniego wych. fiz. 
pod stałą opieką lekarską. 

Bliższych informacyj udziela Sekretarjat 
Studjum Wych Fiz. U. J. Kraków, ul. Zwierzy 
miecka 26. 

Wystawa przemysłu metalowego 
i elektrotechn cznego 

(W dniu 23.VIII b. r. Pan Prezydent R. -P. 
dokona w Warszawie uroczystego aktu otwar- 
cia Wystawy Przemysłu Metałowego, Elektro- 
technicznego i Radjo-technicznego. 

W. M. EL. jest pierwszą wystawą branżową 

w Polsce i pierwszą wielką Wystawą w War- 

szawie; przedstawi całość produkcji tych trzech 
przemysłów, zobrazuje ich oe i plany roz- 

Pierwszy tom „Listėw“ 
Eliży Orzeszkowej 
W październiku rb. ukaże się pierwszy 

tom „Listėw“ Eliży Orzeszkowej, wydawanych 
przez Toworzystwo im. Elizy Orzeszkowej War 
szawa—Grodno i Instytut Wydawniczy Bibljote 
ka Polska. Komitet wydawniczy tworzą: prof. 
Aureli Drogoszewski, zmany biograf autorki 
„Nad Niemnem', Jadwiga Holenderska, prezes 

ka Tow. im. E. Orzeszkowej, dr. Józef Ujejski. 
prof. UJP oraz Ludwik Brunon Świderski, któ 
ry opracowuje komentarz krytyczny do, „Lis- 
toy“, 

DOKTOR 

Feliks Hanac-Bloch 
STOMATOLOG 

(Choroby jamy ustnej i zębów) 
POWRÓCIŁ 

Gdańska 1, tel. 22-80. 
Godz. przyjęć: 10—2 i 5—7. 

Wystawa rzeźb Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  

W] dniu dzisiejszym została otwarta w salach Muzeum Wojska wystawą rzeźb i płaskorzeźb 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawa obejmuje bogatą kolekcję najcelniejszych dzieł rzeź 
biarzy polskich, poświęconych Marszałkowi Józefowi Fitsadskiemu. Na zdjęciu naszem — 

fragment wystawy. 

4
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| ŁAGODNI WILNIANIE _ Polski konik leśny 
Co | Wilno, jak wiadomo, jest miastem, gdzie 

mieszkają ludzie cierpliwi i łagodni. Pogodne 

smoszenie wszelkiego rodzaju przeciwieństw lo- 

| su, niechęć do burzliwszych sposobów reakcji 
są tutaj cnotą równie pospolitą, jak gdziein- 
dziej punktualność albo zamiłowanie do czys- 

tości. Czy owa zaleta wynika ze słodyczy cha- 

| rakteru, czy z lenistwa — niewiadomo, w każ 
„-dym razie jest faktem niewątpliwym, że to, co 
doprowadziłoby warszawiaka albo krakowia- 
mina do niebezpiecznych ataków furji, w Wil- 
mie uchodzi niepostrzeżenie, przyjęte najwyżej 

| smutnem słówkiem: „mo trudno", Historja, o 

, którą w danym wypadku chodzi nie mogłaby 

" mię zdarzyć w żadnej innej okolicy, w żadnem 

z miast. Jest ona do gruntu tutejsza, swoja 

& swojska. : gm 

Przy ulicy Zawalnej rezyduje krawiec, naz 

«wiskiem — dajmy na to X. Duża pracownia, 
w) zatrudnionych czterech czy pięciu robotników, 

| &а stołach żurnale mód, na ścianach postacie 

| wytwornych gentlemanów. Do tejże pracowni 

, zawitał mój przyjaciel, powiedzmy Hilary. Przy 
„Szedł tu z zamiarem qbstalowania sobie garni- 

uru. W tym zamiarze wytrwał, mimo że uprze 

dzano go, dość zresztą mętnie, o jakichś nad- 

«wyczaj skomplikowanych zajściach jakie od- 

bywają się lokalu mistrza krawiectwa, o or- 

  

jentów, jednem słowem mimo przestróg doświad 

<szonych znawców. Już na wstępie spotkał się 

z dziwnemi i niezrązumiałemi scenami, którym 

sprzez chwilę przyglądał się ze zdziwieniem: oto 

jakiś jegomość, z twarzą czerwoną i wzburzoną 

«skomlił płaczliwie; „Ja pana do sądu, ja panu 

| odnie ja... ja“. Tu zatknęło g0, i opadl bez- 

| 
l 
{ 

! 1 

| urządzanych przez niezadowolonych kli- 

| 

| 

  

"władnie na krzesło. Mistrz podał mu szklankę 

"wody, zachowując spokój. „Niech pan przyjdzie 

jutro nie powinien pan się denerwować, jutro 

będzie „gut*. Sens tej sceny pozostał zakryty 

<««czom Hilarego. — Biedny człowiek — pomy- 

ślał, — taki strasznie podmiecony, jak moż- 

ma scbie psuć zdrowie dla jakichś błahych po- 

«wodów.—1l nie wnikając głębiej, kazał zdjąć mia 

rę, umówił się co do cehy i wyszedł zadowo- 

Sony z siebic, z zielonych drzew i letniego 

słońca. Nie przeczuwał niczego. Możma stąd wy 

„snuć myśl wcale filozoficzną, że największe 

e] 
J 

     

  

głupstwa popełnia się w stanie niczem niezmą- 

ył -conej, rozkosznej, niemal dziecinnej niewiedzy. 

7 Skutki jednak czyhają tuż, tają się, są zawarte 

"w nierozważnym czynie i potrzeba tylko cza- 

«su, aby dały znać o sobie. Tak też i było z na 

| iwnym p. Hilarym. W parę tygodni zaczął od- 

) czuwać dziwne niepokoje i bicia serca. Napróż 

"mo stalai się je zagłuszyć gwizdaniem i ruchem 
| swojej lekkiej laseczki. Niepokój nie mijał. Bo 

| oto skrojone pięknic ubranie leżało na hono- 

| rowem miejscu w pokoju „paryskiego krojcze 

| go, ale robota — nie myślała jakoś posuwać 

| się naprzód. Po miesiącu niepokój żywo nurto 

AN T NIK NIN IO ONTT 
| 

2 e 

Więcej takich ludzl... 
Uderza ostatnio duże ożyweinie, jakie wy 

fkazują niektóre firmy połskie. — Typ polskiego 
| kupca kalkulującęgo uczciwie i rzetelnie to ob- 
| jaw dla życia kupieckiego nader zbawienny. — 
| Fabryka świec „POLO* w Warszawie wł. Fr. 

Hawliczek jest właśnie przykładem podziwu god 
mej inicjatywy. Ostatnio, obok wiełu znanych jej 
«artykułów ukazały się na rynku lampiony na- 

„;grabkowe. Przystępna cena, produkt chrześcijań 
W$kiego przedsiębionstwa i prac rąk polskiego ro- 

| *betnika — oto czemu należy przyklasnąć. 

„KURJER“ p dnia 23 sierpnia 1936 r. 

wał umysł amatora wykwintnej toalety. 

drugi dzień przychodził o naznaczonej godzinie 
alby usłyszeć sakramentalne: Przyjdź pan jutro, 
będzie gut. Zaczął myśleć o sposobach wybrnię 

cia. Ale jak? Bo i materjał już skrojony i ta 

zaliczka... Po dwuch miesiącach miał za sobą 

trzydzieści wizyt u krawca, licząc zgrubsza i 

kitkanaście złotych wydanych na przejazdy au- 

tobusami, Lato mijało, trzeba było zastanowić 

się, czy letni garnitur da się zaprezentować w 

zimie. Ale jak? Chyba na nartach, albo na 

bału maskowym. Po trzech miesiącach Hilary, 

pewnegą jesiennego popołudnia, skomlił z twa 

rzą czerwoną i wściekłą: „Ja panu, ja pana 

do sądu, ja panu pokażę, ja, ja...*. Tu go za- 

tkało. Mistrz podał mu spokojnie szklankę wo 

dy I właśnie wtedy otworzyły się drzwi. 

Wszedł nowy klient rozglądając się ciekawie. 
Hilary chciał krzyknąć: uciekaj! chroń się! je 

szcze czas! Ale machnął ręką i z uśmiechem 

okrucieństwa przyglądał się nieopatrznej ofie- 

rze. Potem, ponieważ był wilnianinem, a wil- 

nianie są łagodni, uczęszczał regularnie przez 

kilka miesięcy do znakomitej firmy i w nagro 

dę, po pół roku, otrzymał ubranko. Było -ono 

skrojone systemem pośrednim pomiędzy modą 

z ulicy Gęsiej i Smoczej. Czyli że piękne ubran 

ko. Cierpliwość zawsze nagrodę otrzyma. 

TOROS 

PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA. D | 

Tarpan w puszczy Białowieskiej 
Przed paru laty z imicjatywy profesora U- 

niwersytetu Stefana Batorego dr. Vetulani'ego 
wszczęto akcję, zmierzającą do regeneracji za- 
nikłego już w Europie konika leśnego, nazwa- 
nego tarpanem, który żył w wieku XVI w pu- 
szczach Prus, Polski, Litwy i Żmudzi tropiony 

przez ludność najdłużej zatrzymał się w pu- 
szczy Białowieskiej, gdzie jeszcze w wieku XVII 
urządzano na niego połowania. Ostatnie okazy 
tarpana leśnego przetrwały do połowy wieku 
XVIII w zwierzyńcu Zamoyskiego koło Zamo- 
ścia. skąd zostały  rozdarowane okolicznym 
włościanom. Otóż. kało Zamościa wyszukano 

kilka koników, zbliżonych najbardziej do pol- 
skiego tarpana leśnego i umicszczono je w 
specjalnym rezerwacie w puszczy Białowieskiej. 
Oczywiście koniki te są produktem wiekowej 
krzyżówki „tanpana historycznego z innemi ra 
sami koni, jednakże uczeni sądzą, że przy sto 

sowariu odpowiednich metod hodowlanych moż 
na do pewnego stopnia odtworzyć prototyp 
połskiego tarpana leśnego. 

iNa tematy te pisze „p. kpt. Jerzy Antro- 
pow we wczorajszym numerze „Polski Zbroj- 
nej*. W dalszym ciągu swego artykułu p. kpt. 

Amtropow pisze między innemi: 
„Dyrekcja Lasów Państwowych w Biało- 

wieży podjęła realizację tej akcji w sposób na- 
stępujący. Do rezerwatu sprowadzono. najbar- 
dziej typowe okazy konika w liczbie 2 ogier- 
ków i 5 klaczy. | 

Drogą „dalszego skompletowania istotnie 

wartościowych, o podkreślonych cechach chara 

  

PIERU i MATERJAŁÓW. PIŚMIENN 

    

  

POLECA na ROK SZKOLNY 

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

Własna wytwórnia zeszytów 

i artykułów introligatorskich. 

Mir. Lepecki 
powrócił z Dalekiego Wschodu i Birebidžanu 

Powrócił wczoraj do Warszawy mjr. Mieczy- 
sław Lepecki. Mjr. Lepecki odwiedził szereg 
miejscowości, związanych z zesłaniem Józefa 
Piłsudskiego, z historją V dywizji syberyjskiej, 
oraz martyrologją polskich powstańców i rewo 
lucjonistów, stwierdził, że miejsce okrutnej ka 
torgi, gdzie najlepsi Polacy pracowali przykuci 
do taczek w kopalniach złota i ołowiu, więzie 

nie w Akatuju, zostało zburzome i na jego miejs 
cu, pośród ruin, rośnie dzisiaj wysoka trawa, 

kępy dzikich malin i las. Ten sam los spotkał 
katorgę w Karze. Natomiast w Nerczyńsku nad 

złotonośną rzeką Szyłką, dawne więzienie ka- 

tonżne, pnzesiąknięte krwią polską, istnieje na 
dal. W jego murach nie cierpią jednak więź 
n*owie polityczni, lecz zbrodniarze kryminalni. 

Ponura turma pod Irkuckiem, tak zwany 
Aleksandrowski Central, znana tyłu żyjącym je 
szcze uczestnikom naszej akcji powstańczo-rewo 
lucyjnej sprzed okresu niepodległości, została 
przemianowana na dom poprawczy dla małolet 
mich chłopców. 

W czasie swej podróży po dalekim wscho- 
dzie, mjr. Lepecki cdwiedził też Chabarowsk, 
siedzibę dowódcy armji dalekiego wschodu mar 
szałka Bluchera oraz położoną nad Amurem 
republikę żydowską Birobidżan. 

Jako rezultat swych studjów i wizji lokalnej, 
dokonanej w miejscach dotychczas niedostęp 
nych dla naszych pisarzy, mjr. Lepecki ma za- 
mia, ogłosić kilka artykułów w prasie i wygło 
sić cykl adczytów. 

Przyłączenie Bydgoszczy do Pomorza 
Po Bydgoszczy rozeszły się pogłoski, że spra 

wa przyłączenia Bydgoszczy i powiatu bydgo- 
skiego do województwa pomorskiego została w 
sferach rządowych przesądzona na korzyść dą- 
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Święto pracy — aktem obywatelskim ludności Podkarpacia 

  

"Podczas. Zjazdu Górskiego .w Sanoku, ludność powiatu leskiego zorganizowała piękne i pełne 
"symbolu Święto Pracy. Każdy obywateł powiatu. zadeklarował i odrobił jeden dzień pracy 
przy budowie nowych dróg na terenie powiatu. 'W Święcie Pracy wziął udział obecny na Zjeź 
dzie Górskim min. Spraw Wojskowych gen. Kasprzycki. W uznaniu pięknej inicjatywy i zasług 
žudnošci nad gospodarczem podniesieniem powiatu, wiceminister Komunikacji inż. Bobkow- 
-ski ofiarował powiatowi w imienu Mnisterstwa Komunikacji i Ligi Drogowej kosztowny walec 
©arowy. Na zdjęciu naszem ludność powiatu leskiego na posterunkach w czasie Święta Pracy. 

żeń miejscowych czynników samorządowych 3 
gospodarczych. ‚ 

W tych dniach Ministerstwo Spraw Wewnę 
trznych wygotowało projekt ustawy o zmianie 
granic administracyjnych dwóch województw 
zachcdnich i to w tym Kierunku, że Bydgoszcz 
—miasto i powiat bydgoski, a także powiaty szu 
Łiński i wyrzyski mają być wyłączone z obszaru 

admiristracyjnego województwa poznańskiego i 
włączone do obszaru województwa pomorskie- 
0. 

я Powiat inowrocławski pozostałby — jak z 
tego wynika — w dalszym ciągu w ramach wo 
jewCdztwa poznańskiego. 

Projekt powyższy przesłany już został do 
laski marszałkowskiej i znajdzie się na porząd 
ku obrad sesji jesiennej Sejmu. 

W związku z powyższą sprawą bawili przed 

kilku dniami w Bydgoszczy wojewodowie: po- 
morski min. Raczkiewicz i poznański płk. Ma- 
ruszewski, którzy odbyli z miejszcowemi czynni 
kami konferencję odnośnie techniki przeprowa 
dzenis zmian administracyjnych. 

  

Poszukuję 

pracownika 
do wyrobu 

pasty do zębów 
Oferty do admin. Kurjera Wil. 

pod „8767*     
  

(jów i 

kterystycznych okazów osiągnięty zostanie pier 
wszy etap pracy. 

W drugim, częściowo równoległym, dokona 
mą będzie metodyczna selekcja w kierunku ©- 
siągnięcia typu wyjściowego (tarpana leśnego. 
Prowadzić do tego będzie droga połączeń po- 
szczególnych osobników, łącząc je w kierunku 
podkreślenia i wydobycia poszukiwanych cech 
zewnętrznych. 

W trzecim wreszcie etapie, narastające po- 
kolenia zostaną stopniowo wprowadzone w pier 
wotne warunki bytowania aż do osiągnięcia 
całkowitego stanu zdziczenia. 

: Pierwsze miejsce wśród zgromadzonych ko 
ników zajmuje bardzo typowy „Tref', 4 letni 
jasno-myszaty ogierek, unodzony w Mydlnikach 
pod Krakowem. Jest on produktem krewniacze 
go a nawet kazirodczego chowu. U tego ogierka 
pojawiła się w szczególny sposób (jako wynik. 
kazirodczego pochodzenia) atawistyczna cecha 
zmiany uwłosienia i maści, zależnie od pory 
roku, jak to obserwujemy u dzikich zwierząt, 
przystosowujących się do barwy otoczenia 
przez instynkt obronny. W zimie normalna, 
myszało-szarą jegą sierść zostaje pokryta dłu 
giemi, gęstemi, białemi włosami rdzeniowemi 
i nabiera barwy prawie śnieżno-białej. Ciemne 
mi pozostają — głowa, kończyny i uwłosienie 
grzywy i ogona. Po tym ogierku oczekiwać 
można szczególnych uzdolnień konsolidacji 
cech tarpana w przyszłym przychówku. 

Drugi ogierek „Liliput* ojciec „Trefa“, 
jest dostatecznie małym, harmonijnym i typa 
wym. Jemu to w połączeniu z jego” własną 
również bielejącą w zimie córką, zawdzięcza 
„Tref* swe charakterystyczne bielenie w okre 
sach zimowych. 

Szczególna trudność nasuwa się w zdobyciu 
wybitnych okazów żeńskich. Zebrano 5 matek, 
aczkolwiek są mniej wyrównane w typie, za- 
wierają kilka ciekawych okazów, i dają widoki 
doprowadzenia w połączeniu z wymienicnymi 
ogierami do konsolidacji typu tarpana leśnego. 

Wśród tych klaczy 3 są myszate, jedna 
(bardzo udana) — wilczata, i jedna wreszcie 
bułana. Wzrost klaczy waha się między 125— 
185 cm. Żywa waga leży w granicach 235— 
370 kg. W bieżącym roku, klacze rezerwatu 
zostały pokryte „Liliputem*, 

W miarę rozwoju rezerwatu i osiągania 
postawionych zamierzeń na drodze naukowej, 
uzyskany materjał będzie służył jako przedmiot 
stałych badań przyrodniczych i hodówlanych, 
a równolegle da możność zużytkowania osią- 
gniętych rezultatów przez odstępowanie poje- 
dyńczych osobników zagranicznym  pokrew- 
mym imstytucjom, nie przestając być, jak pisa 
łem na wstępie, szczególną atrakcją dla wycie 
czek turystycznych puszczy Białowieskiej”. 

Czasopisma iksiążki 
nadesłane 

—- OPTYMISTA. Lipiec. Rok 1. Nr. 1. Mie- 
sięcznik. Treść numeru: Jak sobie wyobrażamy 
optymizm praktycznie stosowany — Irena Lele- 
wel-Friemannowa; Czy koniecznie musimy sobie 

utrudniać życie — prof. Jan Rostafiński; Los 
sprzyja śmiałym — Zygmunt Deniski; Cnota 
i Cnotiki... — Jan Promień i inne. Cena nume 
ru 50 groszy. 

— PRZEGLĄD POWSZECHNY. Nr. 7—4. 
Lipiec — Sierpień —' zawiera: Zbrojny pokój 
na daiekim wschodzie — K. Symonolewicza; W 
ślepych zaułkach gospodarki — St. Szczytow- 
ski; Kardynał Richelieu w świetle najnowszych 
prac historycznych — K. Piwarski; Lekarz — 
katolik w walce o byt — Fr. Ksawery Cieszyń 
ski — i szereg innych artykułów. 

— O ZAWODZIE ELEKTRYKA. Staraniem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich została 
wydana broszura pt. „O zawodzie elektryka, 

spracowana przez inż. Stanisława Konczykow 
skiego. Cena broszury 60 gr. 

— ZDROWIE PUBLICZNE. Miesięcznik Nr. 
7. w treści numeru m. in. „Badanie hałasu u- 
licznego w miastach polskich“ — prof. dr. Wi 
told Gądzikiewicz. 

— PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY. Sierpień 
Nr. 8. Treść: Luigi Pirandello — Władysław 
Fioryan, Z historji stosunków polsko-rosyjskich 
nazajutrz po wojnie światowej — Marjan 
Zdziechowski, Rozwój ukrainoznawstwa na tle ' 
ewolucji ukraińskiej myśli narodowej—Dymitr 
Doroszenko i inne. 

— „WIADOMOŚCI LITERACKICH* Nr. 36. 
przynosi dalszy ciąg wrażeń palestyńskich Kun 
cewiczówej, artykuł Boya-Żeleńskiego „Nowe 
konfitury“ (z cyklu „Marysieńka'), uwagi Krzy 
wickiej o wspomnieniach Colette i Quidama «e 

amtobiografji Lifara, całą stronę recenzyj z ksią- 
żek pióra prof. Jachimeckiego, Czachowskiege 
Iwaszkiewicza i Dudzińskiego, feljeton Paczkow 
skiego „Załgany Paryż 

„Świat Kobiecy REKORD* numer wrzešnio 
wy zawiera sto dwadzieścia jednobarwnych i 
kolorowych najnowszych francuskich modek. 
Dział literacko-opisowy zawiera wiedomości z 
dziedziny literatury, kosmetyki, gospodarstww 
domowego, robót ręcznych, świata filmowego, 
satyry i t. d. Cena 2 zł. 

— „PRAKTYCZNA PANI" Nr. 34. Zawiera 
24, stron tekstu z rycinami i kolonowemi mo- 
delami sukien oraz osobny arkusz z taklicą kra 

wzorami robót. 
— W OBRONIE KARTELI Michał Taub — 

radca Izby Przemysłowo-Handłowei w Wilnie. 
Gebethner i Wolff. 1936. Str. 62. 

— WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE. Nr. 4. 
Lipiec. Organ Związku Sportowców. Towarzystw 
Wędkarskich. W numerze m. in. Łowienie pstrą 

ga. pienia i łososia na sztuczną wyckę* — 
Bronisław Romanszyn.



Wieści i obrazki z kraju 
Gierwiaty 

— ZARWESTJONOWANA UCHWAŁA RA- 
DY GMINNEJ. W dniu 4 bm. rada gminna w 

«ierwiatach, jak podawaliśmy, nadała obywatel 

stwo honorowe nauczycielowi miejscowej szko 

ły powszechnej Janowi Kuszelewiczuwi. Rada 

umotywowała swoje postanowienie tem, że 

Kuszclewicz położył duże zasługi na polu pra 

cy społecznej i samorządowej w obrębie gminy. 

Jak nas teraz informują, uchwała ta zasko- 

<czyła znaczną część obywateli gminy gierwiac 

kiej ponieważ nie wszyscy podzielają zdanie 

zarządu gminy co do zasług p. Kuszelewicza. 

Pozatem wysuwane są inne zastrzeżenia. Miano 

wicie jak dotychiozas obywatelstwa honorowe 

nadawano osobom wybitnym i wybitnie zasłu- 

żonym. Wobec tego wójt gminy ustosunkował 

się negatywnie do ńchwały rady i zawiesił ją. 

Trzeba dodać, że p. Kuszelewicz został jeszcze 

« przed uchwałą rady gminnej zawieszony w czyn 

mościach przez władze szkolne i ma obecnie 

sprawę: prokuratorską. 

Brasław 
— STAROOBRZĘDOWCY W DNIU ŚWIĘTA 

ŻOŁNIERZA. 

Wśród licznych obchodów „Święta Žolnie- 
rza”, urządzonych przez koła Związku Młodej 

Wsi, na szczególną uwagę zasługuje obchód, 

urządzony przez koło tego Związku w Kirylinie, 

gminy słobódzkiej. Wieś ta jest zamięszkała 

przez staroobrzędowców, z których właśnie re 

krutują się członkowie koła. 

W dniu 14 sierpnia rb. odbyła cię zbiórka 

członków na placu przed szkołą, skąd w obec 

ności mieszkańców całej wsi udali się na górę 

t zw. Świętą, gdzie rozpalono ognisko. Uroczy 

stość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwo 

wego, poczem jeden z członków koła A. Dani- 

tow, wygłosił okolicznościowe przemówienie o 

anaczeniu tego „Święta*. Następnie odśpiewano 

hymn młodzieży wiejskiej i kilka pieśni legjono 

wych, a na zakończenie „Pierwszą Brygadę. 

W dniu 15 sierpnia koło Zw. Mł Wsi w Ki 

rylinie wzięło udział w uroczystościach urządza 

nych w Brasławiu. 

— DWIE NOWE SZKOŁY POWSZECHNE. 
W związku z coraz większą *czbą dzieci w 
wieku szkolnym oraz wybudowaniem rowego 

budynku szkolnego w Brasławiu, z początkiem 

przyszłego roku szkolnego urochomione zostają 

w Brasławiu dwie szkóły powszechne: pierwsza 

stopnia 3-go o 7 klasach i druga stopnia 2-go 

o 6 klasach. Wobec powyższego Brasław oraz 
okoliczne wsie zostały podzielone na dwa rejo 

Glebokie 
— KURS W. F, DLA NAUCZYCIELI. W dn. 

20 b. m, w Głębokiem rozpoczął się 10-dniowy 

kurs wychowania fizycznego dla nauczycieli 

szkół powszechnych, zorganizowany przez in- 

spektorat szkolny w Głębokiem. Jako kierow- 

nika przydzieliło kuratorjum instruktora w, f. 
dr. Kortę, Kurs liczy 53 uczestników. . 
— SZCZEPIENIE PRZECIW RÓŻYCY. W po- 

wiecie dziśnieńskim dokonywane są szczepienia 

ockronne przeciwko chorobie „różycy'*,. która 
pojawiła się wśród trzody chlewnej masowo 
w powiecie. : 

— POŻAR OD PAPIEROSA. W dniu 20 bm. 
w podwórzu posesji przy ul. Wileńskiej w Głę- 
bokiem, w szopie Lejzera dGitelzona powstał 
pożar, który stłumiono w zarodku, Straty wy- 
noszą zł. 50. Pożar spowodowali chłopi, którzy 
przywieźli towary i nieostrożnie palili papię- 
rosy. 

Święciany 
— RADNI GROMADY NA F. O. N. Radni 

gromady powiewiórskiej (sorokpolskiej), gminy 
podbrodzkiej zebrali wśród siebie zł. 55, które 
zostały przekazane na Fundusz Obrony Naro- 

dowej. Pieniądze przekazano na konte PKO 
Nr.8123. 

— SKRADZIONO WOJŁOKI. W nocy z 20 
na 21 skradziono Ewie Lulińskiej ze składu 

w Święcianach 26 par wojłoków, wartości zł 78. 
— BYLINKO ZABÓJCĄ. W, Sikowszczyźnie, 

gm. szemietowskiej powstała bójka na tle oso- 
bistych porachunków pomiędzy Wineentym By- 
linko a Janem Kasprowiczem. Bylinko uderzył 
Kasprowicza sztachetą w głowę. Na drugi dzień 
Kasprowicz zmarł. Zabójcę zatrzymano, 

Wilejka 
— POŻAR OD NIEDOPAŁKA. W Iży, gm. 

wejstomskiej, prawdopdobnie wskutek rsmcenia 
niedopałka, powstał pożar w domu Jana Lacha, 
Ogień przeniósł się na sąsiednie budynki i ogó- 
łem spłonęły: dom mieszkalny Jana Lachs — 
syna Andrzeja, dom mieszkalny, Śpichrz i chiew 
Jana Lacha — syna Michała, chlew Aleksego 
Szerca, dom mieszkalny, chlew, szopa, krowa, 

2 cieląt i 7 owiec Mikołaja Szorca oraz Śpiehrz, 
chlew i szopa Macieja Szorca. Strat narazie nie 
obliezono. 

Szczepienie przeciw 
różycy 

Wydział Powiatowy w Głębokiem przystąpił 
do wprowadzenia w czyn rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wyznaczenia do Szkół Śred 
nich i wyższych na koszt państwowy wybitnie 
zdolnych dzieci rolników. Z powiatu dziśnień- 
skiego skorzysta z tego 13 dzieci. 

"Man festacje antykomu istyczne 
W Brzostowicy Wielkiej koło Grodna od- 

była się manifestacja antykomunistyczna, na 

której uchwatono przeprowadzić energiczną ak- 

cję wśród mieszkańców miasteczka i okolicz- 

nych wsi za zebraniem jaknajwiększej sumy na 

FON., jako odpowiedzi na agitacje komunistycz 

ne przez żywioły wywrotowe. Uchwalono rów 

| ki z komunistami” przedewszystkiem*"zapomocą * 

, czem jest kqmiinizm i jak -się „on iprzeciwstawia., 

Sprawa prokuratury — 

W procesie przytyckim prawie jednocześnie 
nież postulaty domagające się, wzmożenia wal» 2 apelaeją obrony, która prośi o uniświnnienie 

> 

uświadamiania. mas chłegskich i robotnigzych,- 

państwowości polskiej. 

ty FRA) 

„. Kawieszenie (6 oddziałów ` 
ultowstiego T-wa Św. Kazimierza 

W. dniach ostatnich władze administracyjne 
powłatu święciańskiego zawiesiły w działalności 
oddziały Litewskiego T-wa Św. Kazimierza w 
Kiszkach, Wejkunach, Grażulach, Karklińcach, 
Maciunach, Buklszkach, Czepeliszkach, Śzuła- 
nach, Kielpneiach, Tawjunach, Gierminiach, Ža- 
lobach, Hajdukach, Łożynkach i Giedziunelach. 
Dęcyzja ta została powzięta z uwagi na ujaw- 
nienie, iż działalność tych odiziałów może za- 
grażać bezpieczeństwu i spokojowi publicznemu, 
a mianowicie: władze tych oddziałów prowadzi- 
ły akcję w kierunku wywoływania zatargów 
narodowościowych przy jednoczesnem rozpusz 
czantu pogłosek, zakłócających spokój publicz- 
ny. Stwierdzono ponadto rozpowszechnianie nie- 
legalnyeh druków. 

Awantury antysemickie 
koło Grodna 

Na letniska Ogrodniezki koło Grodna kilku- 

nastu wyrostków przez półtorej godziny w nocy 

bombardowań kamieniami willę Szackiego, 

gdzie bawiła się grupa Żydów. Powybijano 
wszystkie szyby i o mało nie wywołano pożaru 

przez rozbicie lampy naftowej, której płomienie 

objęły meble. Policja aresztowała dwóch osob- 

ników, podejrzanych © udział w napadzie. 

Pogotowie ratunkowe zabrało uderzonego cięż- 

ko kamieniem dyrektora żydowskiego zespołu 

teatralnego Wejshofa, który w tym samym dniu 

pizyjechał z Białegostoku do Ogrodniczek 
na rekonwelescencję. Wszyscy letnicy Żydzi 

opuścili na drugi dzień letniska, wyjeżdżając 

na furmankach do miasta. Jak się dowiaduje- 

my, napastnicy byli to młodzi ludzie z sąsied- 

mich wiosek, a napad był prawdopodobnie wy- 

wołany konkurencją lub esobistemi porachun- 

kami ze stałymi mieszkańcami Ogrodniczek. 
  

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: polsk!, fizyka, 
matematyka. Adr.: Mickiewicza 4—12 

od godz. 11—1 i od 4—7 pp.   
  

* Jeria wyroku 

-Nkazanyeh Żydów, wpłynęła do Sądu Okręgo- 
wego w Radomiu skarga apelacyjna prokūra- 
Nar ML = į й 

› # MW. skardze-tej prokurator domaga się uchy- 
uniewinniającego oskarżonych m 

; zamordowanie Minkowskich oraz podwyższenia 
kar wymierzonych Żydom, a więc skazanym na 

w procesie przytyckim | 

rok więzienia — podwyższenia na 2 i 8 lata, 
"w szczególności zaś prokurator wnosi © podwyż R: 
szenie kary do 2 lat staremu Haberbergowi. | 

Prokurator uważą również, iż zbyt łagodnie 

skazani zostali: Leszka, Kirszenewajg i Fryt- 
man, żąda więe podwyższenia kary: Leszee z M 

"lat do 10-ciu, Kirszenewajgowi z 6 lat do 8-miw 

„Hiadomości radjowe 
OTWARCIE STUDJA RADJOWEGO 

NA WYSTAWIE. 
Otwarcie zapowiedzianej Wystawy Przemy- 

słu Metalowego i Biektrotechnicznego tani 
wzbudziła wielkie zainteresowanie w całem spo: 
łeczeństwie nastąpi w dniu 23 sierpnia o godz. 
16,30. Rozgłośnie Polskiego Radja nadadzą re- portaż z uroczysiego otwarcia Wystawy, a na- i 
stępnie będą transmitować ze.studja wystawa: wego program do godz. 20,25. O godz. 17,00 wy 
stąpi Mała Orkiestra Polskiego Radja, tak po. pularnego wśród radjosłuchaczy oraz „Czwór-. 
ka radjowa'* O godz. 18.00 Teatr Wyobraźni 
rozpocznie komedję Alcksandra Fredry p. t. 
„Koncert“. Wykonawcami będą: Marja Kaupe,. — Celina, i Kazimierz Petecki — Ernest. Reży 
seruje Tadeusz Sygietyński. O godz. 18,30 nada. 
wany będzie z Wystawy koncert popularny w 
wykonaniu Małej Orkiestry Polskiego Radja z 
udziałem dobrze znanych audytorjum radjowe- 
mu artystów: Maryli Karwowskiej, Janusza 
Popławskiego i Kazimierza Czekotowskiego. | 
W dniu tym publiczność licznie zgromadzona. 

ną Wystawie, zwiedzając dział radjowy będzie: 
mogła nietylko słyszeć ale tym razem widzieć 
wykonawców audycyj radjowych, 

Ceny nabiału w Wilnie 
Związek Spółdzielni Mleczarskich i saj> 

czarskich Oddział w Wilnie notował w dniu 2ł 
bm. następujące ceny nabiała i jaj w złotych: 
Wyszczególnienie hart detal 

masło za 1 kg; 
wyborowe 2.30 2.60 
stołowe 2.30 | 2.50 
solone 2.20 2.50 

sery za 1 kg. j 
edamski czerwony 1.80 2.20. 
edamski żółty 1.50 1.80 
litewski 1.40 1.70 

jaja: 
kopa sztuka 

Nr. 1 4.20 0.08 | 
„Nr. 2 5.0 0.07 _ - 
Nr. 3 3.30 0.06 

      

   
JEST CZEŚTO PRZYS 

CZYNĄ WIELU CHORÓB 
(KAMIENIE ZÓŁCIOWE, 
ARTRETYZM,ISCHIA$ 
CHOROBY SKORY) 

  

   

    

POLEGANA POBUDZENIU 
WĄTROBY DONORMALNEJ - 
CZYNNOŚCI i REGULUJE 
PRZEMIANE MATERIJI. 
BROSZURY BEZPŁATNIE. 

  

Ludwik Weinert Wilton 

PANTERA 
Powieść sensacyjna 

Nadinspektor nie mógł się temu mapisowi napa- 

trzeć, a kiedy nareszcie podniósł swą mięsistą twarz. 
malowała się na niej tak bezgraniczna łagodność. że 
złodziejaszka natychmiast strach odleciał. Jego starsi 
koledzy, którzy wogóle we wszystkiem przesadzali, 
stanowczo za wiele sobie robili z „wściekłego nerwo- 
ciąga'. Już pierwsze słowa dobrodusznego mężczyzny 
utwierdziły włóczęgę w powziętem przekonaniu. 

-— Pan Ben Kitson? Cieszę się zawsze, gdy za- 
wieram nową znajomość. — Murphy wyciągnął ol- 
brzymią łapę, a oczka rozbłysły mu zadowoleniem. - 

Mam nadzieję, że będziemy się odtąd częściej widy- 

wal. Od głupstw się zaczyna, a na grubszych spra- 

wach się kończy. Dzisiaj gołąbek, jutro będzie ba- 

žant — głos jego stawał się coraz bardziej znaczący— 

pojutrze jeleń, a znów następnym razem leśniczy. 

Naturalnie, tylko przez nierozwagę, rozumiem to. Nie 

można przecież dorosłego, wyrośniętego chłopca skon- 

'sumować, jak nieprzymierzając delikatnego gołąbka. 

*Bardzo chętnie jadam gołąbki — zwierzył się i cmok 

nął grubą dolną wargą — moja gospodyni kupuje je 

zazwyczaj, jeśli się nie mylę, ma targu w Haxon. 

Podobno tam są najsmaczniejsze. W jaki sposób zdo 

był to stworzonko z blaszanym pierścieniem? 

Przy tych słowach mrugnął figlarmie prawem 

oczkiem i Kitson odzyskał całkowicie dobry humor 
— Przyfrunąt do mnie — wyjaśnił poważnie, 

a nadinspektor niemniej poważnie kiwnął głową. 

— To też sobie zaraz pomyślałem. Jak mu pan 

łeb ukręcił? Kiedy to było i gdzie? 

Łazik podciągnął spodnie, a na twarzy jego uwy- 

  

datniła się chłodna rezerwa. Zgodnie z jego znajo- 
mością prawa, historja z gołąbkiem nie mogła nikogo 
obchodzić, nie chciał się więc pozwolić w tym wzgłę- 
dzie szykanować. Niech się ten „wściekły nerwociąg* 
przynajmniej raz przekona, że nie natrafił na frajera. 

— Nie przypominam sobie—powiedział swobod- 
nie i wzruszył z ubolewaniem ramionami — człowie- 
kowi tyle rzeczy przydarza się w podróży... 

Murphy znów skinął ze zrozumieniem głową. zgi- 
nając przytem i rozprostowując wielkie palce prawej 
ręki. Potem niespodziewanie zacisnął ją w pięść i spoj- 
rzat ma Kitsona z takiem współczuciem, że łazikowi 

odrazu zrobiło się nieswojo. 
— Chłopcze — powiedział, a jego serdeczny głos 

zadrgał — niema gorszego nieszczęścia niż kiepska 
pamięć. I ja nie mam najlepszej, ale kiedy zachodzi 
potrzeba, jakoś sobie przypominam. Szkoda, że pan 
tak nie potrafisz — oczy jego z wyrazem smutku za- 
wisły na trochę niepewnej tworzy Kitsona, a wielka 
pięść, jak młot kowalski, podnosiła się i opuszczała 
miarowo — bo zaraz się przekonasz, co się stanie, ty 
pasikoniuku! Jeśli w ciągu dwóch minut nie przypom- 
nisz sobie dokładnie dnia i miejsca, gdzie to się stało, 
moja ręka tak ci rozkwasi tę leniwą gębę, że będziesz, 
jak groch, zbierał własne zęby, rozsypane po kątach! 
A w przyszłości nawet najdelikatniejszy gołąbek oka- 
że się zbyt twardy dla twego nędznego uzębienia. 

Ben Kitson nie był bohaterem. Gdy dostrzegł, że 
nadinspektor wyciąga z kieszeni gruby, srebrny zegar 
i kładzie go na stole, cienkie jego nogi zaczęły się giąć 
jak rury i musiał sobie kurczowo podtrzymywać opa- 

dające spodnie. = 
— W Chesterhilis, łaskawy panie — powiedział 

żywo — na pagórku. Onegdaj, tak mniej więcej koło 

południa. _ ‚ 
— Jak to było? — zapytał Murphy łagodnie. 
—- Gołąb nadleciał od wybrzeża. Zauważyłem go 

już zdaleka. Frunął trochę niepewnie i niezbyt wy- 

  

sóko, więć zaraz sobie pomyślałem, że ptaszkowt. 
musi coś dolegać, ! 

Lazik sądził, że to, co powiedział, powinno wy-- 
starczyć przyjaźnie uśmiechniętemu nadinspektorowi, 
zresztą niewiele już miał do dodania. Ale nadinspektor 
wciąż siedział bez ruchu z przymkniętemi oczami 
i z wysuniętą wprzód dolną wargą, a kiedy się wresz- | 
cie ocknął, nie powiedział ani słowa, lecz zaczął w mił-- 
czeniu przetrząsać sobie kieszenie. Potem położył na: 
stole dwuszylingową monetę, oraz dwa cygara pokaź- 
nej grubości. i 

— Panie Kitson—rzekł uprzejmie i z iście ojcow-- 
ską czułością. — Przypuszczam, że w podróży wy-. 
czerpały się panu zasoby gotówkowe. Tutaj masz pan. 
drobnostkę, żeby się przyzwoicie najeść i należycie 
popić, ale jeżeli wszystko pan przepijesz, to djabli 
pana wezmą. Trzy razy byłeś już pan zatrzymywany 

przez policję za włóczęgostwo, a jeśli się to zdarzy - 
po raz czwarty, wówczas postaram się osobiście o to,. 
zeby dali panu odpowiednie zajęcie w domu pracy. 
Życzę panu jak najlepej i dlatego daruję na dodatek. 
jeszcze te dwa cygara. Bardzo dobre, ale nie chcą 
ciągnąć, może się panu uda swoim wytrychem otworzyć: 
dostęp powietrza. Jeśli nie, to może pan poprostu żuć: 
tytoń. A pod wieczór wyszukaj pan w Stepney Sama 
Waterstona, a on wynajdzie panu jakieś pomieszcze- 
„nie na noc i przyodzieje trochę przyzwoiciej, ponieważ 
jutro nad ranem wyjeżdżamy obydwaj na wieś. 
Punktualnie o godzinie dziewiątej stawisz się pam. 
przy wiadukcie Holborn. A jeśli choć jednem słówecz- 

. 

- 

kiem pišniesz pan komukolwiek o tem, cošmy tu dzi- 

siaj mówil, wówczas spiorę cię własnoręcznie na 
kwaśne jabłko. Będzie mii naprawdę niewymownie 
przykro — oczka mu zwiłgotniały, a głos załamał się 
trochę — ale możesz pan być zupełnie spokojny, że 
tak zrobię, L : 
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 ——————————.,     Dzišs Filipa i Benic. W. 

    

  

  

    
Spostrzeżenia Zakładu Motsorologi! U. S. B 

«w Wilnie z dnia 22.VIII. 1935 r 

Ciśnienie 762 : 
Temperatura šrednia 4- 16 
"Temperatura najwyższa + 22 
"Temperatura najniższa + 10 
aOpad 1,9 
Cisza 
Tend.: bez zmian 
'Uwagi: pogodnie. 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) Mańko- 
wicza (Piłsudskiego 30); 3) Jundziłła (Mickiewi 
cza 38); 4) Narbutta (Św. Jańska róg zauł, Uni- 
'wersyteckiego); 5) Turgiela (Zawalna róg Ste- 
„fańskiej). 
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„Niedziela | 
Jutro: Bartłomieja Ap. M. 

23 Wschód słońca — godz. 4 m.(9 
Sierpień | zachód słońca — godz.6 m.33 

! 

(4. 

RUCH POPULACYJNY: 

— ZAREJESTROWANE URODZINY: 1) Rad 
kowski Józef, Ligniewska Karolina. 

— ZGONY. N. N. Marja — Teresa (niemow 
dlę); Karkucki Zenon, lat 87. 

PRZYBYŁI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Zandbang Marja 
© Warszawy; Sikorski Szymon, urz. z Warsza 
wy; Szczęśniewski Antoni z Krasnego Stawu; 
'Zochowski Bruno z Ameryki; Jakubowski Jó- 
zew z Warszawy; hr. Plater-Zyberk Jan z maj. 
iŁuszki; Leszczyński Stanisław z Warszawy: 
mRumiński Zygmunt z Warszawy; dr. Zieliński 
Marcin z Krakowa; Aret Jan, przem. z Warsza 
«wy; Balicki Erazm, urz. z Warszawy; Chmielew 
ski Konrad z Warszawy; Eborowicz Włodzi- 
amierz z Łodzi; hr. Lasocki Bronisław z maj. 
Wilanowo; Daberhut Bolesław z. Łodzi; Graj 
%wowski Czesław z Białegostoku; Banasiński An 
toni z Warszawy. ) 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

i Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny bardzo przystępne.   
p 

° — Do Hotelu „Europa“. Kpt. Błeszczyński 
Antoni z Łomży; Jaziwiński Jan z Warszawy; 
"Karmicka Heleną z Warszawy; Zajder Bernard 
z Hoduciszek; Szapiro Jerzy z Rygi; ks. Ko- 
pyto Roman; Xrybrny Miłosław ze Lwowa; 
spor. Dorzecki; Bohdanowicz Tómasz z Białego 
stoku. 

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

T AEA 

| KINA I FILMY 
„POZNALI SIĘ W MONTE-CARLO*. (Kino Pan) 

„Poznali się w Monte Carlo'* — to jeden z 
„ostatnich amerykańskich filmów słodkiej Lil 
ganki, a więc zawędrował on do Wilna z dużem 
opóźnieniem. Późniejszy bowiem chronologicz 
mie film „Czarne Róże* — oglądaliśmy jeszcze 
mw zeszłym sezonie, 

4 Piękne czasy takich filmów jak „Kongres 
"Mańczy* — zdaje się  —minęły dla Liljany 
Harvey bezpowrotnie. Wyjątkowo zdolna i 
"wdzięczna ta artystka stanowczo nie ma szczę 

ścia dą scenanjuszów. Banalność fabuły i nieu- 
«miejętność wykorzystania wiielkich możliwości 
artystki, wykończą napewno wkońcu talent i 
popularność Liljanki. 

  
  

Ps 

< Film „Poznali się w Monte Carlo“ — 70 

stał specjalnie napisany dla Liljany Harvey o 
raz cCebiutanta filmowego, znanego śpiewaka 

Tullio Carminati. Reżyserję objął reżyser o usta 

“ Jonej marce — Victor Schatrtzinger (twórca 

* 

„Parady Milošci“). Pomimo doskonalej obsady 

į rutynowanej režyserji film nie przekracza po 

'giamu przeciętnego. Winę tu ponosi banalny 

«cenarjusz, nie posiadający żadnych prawie wa 

forów ściśle filmiowych.  Wiszechstronna Lil- 

janka Harvey nie ma tu okazji wytańczemia i 

'wyśpiewania się, ani też wielkiego pola do po 

pisu aktorskiego. Pomimo wszystko jednak, wy 

gątkowy wdzięk tej artystki, prawdziwie fil- 

«mowe piękno jej ruchów i pewna gra zmuszają 

mas od czasu do czasu zapomnieć о wadach 
przydługiej fabuły. Obok niej — Tullio Car- 
«minati, niemłody już śpiewak o rasowej i męs 

%iej twarzy, jako debiutant oi zupelnie popraw 

"my. W roli prawie epizodycznej widzimy bardzo 
ładną i „małpowatą” rodaczkę naszą — Talę 

Birell. Reżyser — Victor Schaertzingor poka 

zał nam robotę gładką, nacechowaną rutyną, 

ale pozbawiona oryginalniejszego podejścia Pod 

kreślić należy bardzo ładne zdjęcia oraz melo 

adyjną ilustrację muzyczną filmu. Miłośnicy ta 

łentu oraz subtelnej urody Liljany „Harvey na 

jednak chętnie przebaczą niedociągni - 

cia i wady, oglądając swą ulubienicę. 

Na obszerny nadprogram składa się PATA, 

* krótkometrażówka produkcji polskiej „Uczmy 

"sie pływać”, oraz groteska rysunkowa Uniwer 

| salų. A.Sid. 
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— PRZYGOTOWANIA DO NOWEGO SEZO 
NU BUDOWLANEGO. Jak się dowiadujemy, 
Komitet Rozbudowy w najbliższym czasie przy 
stąpi do opracowywania wniosków i memorja 
łu w sprawie kontyngentu kredytów budowla 
nych na rok 1937. Sprawie tej ma być poświę 
cone jedno z najbliższych posiedzeń Komite 
tu Rozbudowy. 

— ROBOTY NIWELACYJNE W OGRÓDKU 
SZTRALOWSKIM. W ogródku, przylegającym 
do cukierni Sztrala, rozpoczęto przygotowawcze 
roboty ziemne do budowy gmachu PKO. i Ban 
ku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie niweluje” 
się teren ogródka, wkrótce zaś nastąpi zakłada 
nie fundamentów. | : 

— NOWY ŚWIAT OTRZYMA NOWY GMACH, 
SZKOLNY. Magistrat zmierza do wybudowania 
ma terenie Wilna jaknajwiększej ilości gma- 
chów szkolnych. Obecnie, jak już donosiliśmy 
buduje się gmach nowej szkoły powszechnej 
na Jerozolimce. W roku przyszłym władze miej 
skie zamierzają wybudować nowy gmach szko 
ły powszechnej na Nowym Świecie przy ul. 
Szkaplernej. 

— SZKOLNICTWO POWSZECHNE W CYF 
RACH. Podług przeprowadzonych obliczeń w 
nowym roku szkolnym pnzybędzie Wilnu do 
szkół powszechnych 1072 dzicci. 

W porównaniu z latami poprzedniemi przy 
rost dzieci w wieku szkolnym nieco się zmniej 

szył. Ogólna ilość dzieci w nowym roku szkol 
nym, wynosić będzie, jak przypuszczają około 
20000. - 

SPRAWY SZKOLNE 
— Prywatna VI-klasowa Koedukacyjra Szko 

ła Pow3zechna „Dziecko Polskie*, Wilno ulica 

Mickiewicza 11 m. 11 przyjmuje zapisy do 
wszystkich klas codziennie w godz. 13—15, Ru- 
tynowane siły nauczycielskie. Troskliwa opieka. 

—Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pówszechna 
i Przedszkole im. Elizy Orzeszkowej z polskim 
i francuskim językiem nanczania. Gwarancja 
umieszczenia do gimnazjów państwowych. Za- 
pisy nowowstępujących uczenic i uczniów do 
wszystkich klas na rok szkolny 1936/47 przyj- 
muje codziennie od godz. 10 do 13 kancelarja 
Szkoły przy zaułku Ponomarskim 2 (Zarzecze). 

— Kierownictwo Prywatnej Żeńskiej Szkoły 
Zawodowej Stow. „Służba Obywafelska* w Wil 
nie komunikuje, że zapisy uczenie do klasy I 
są przyjmowane codziennie w godz. od 10—l14, 
ul. Bisk, Bandurskiego 4 m. 5. 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 

Szkolnictwa Średniego Z. N. P. w Wiilnie zawia 
damia, że wykłady zostają wznowione w dhfu 
4 września o godz. 14 w lokalu gimnazjum im.. 
kr. Zygmunta Augusta w Wilnie. 

Zapisy nowych słuchaczy przyjmuje się od 
dnia 1 września codziennie w godz. 17—-18 w 
wyżej wymienionym lokalu, 

— Zapisy do kl. I Prywatnej Męskiej Szkoły 
Rzemieśiniczo-Przemysłowej w Wilnie (dział 
stolarski), przy ul. Dobrej Rady Nr. 22, odby 
wają się codziennie w godzinach od 8 do 14. 
Kurs nauki trwa 3 lata. Absolwenci otrzymują 
świadectwa czeladnicze Warunki przyjęcia: — 
wiek od lat 14 do 16 oraz 6 oddziałów szkoły 
powszechnej. 

T-wo Salezjańskie prowadzi Zakład Wycho 
wawczy (bursę), w którym uczniowie szkoły 
rzemieślniczej zapewnione mają pełne utrzyma 
nie oraz troskliwą opiekę o obywatelsko-państ 
wowym i katolickim kierunku wychowawczym. 

Do bursy przyjmowani są również ucznio 
wie innych szkół, poczynając ad powszechnych. 

WOJSKOWA. 
— DODATKOWA KOMISJA POBOROWA 26 b. 
m. odbędzie się posiedzenie dodatkowej Komisji 
Poborowej. Stawić się winni wszyscy mężczyź 
ni, którzy z jakichkolwiek względów we właś 
ciwym czasie nie uregulowali swego stosunku 
do wojskowości. 

Komisja Poborowa urzędować będzie w lo 
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— T-wo Filatelistów i Numizmatyków w 

Wilnie zostało przeniesione do nowego lokalu 
przy uł. Gimnazjalnej 6/4. Zwykłe zebrania 
członków odbywają się w każdą środę od godz. 
5 popol, 
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RÓŻNE. 
DYREKCJA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY 

RZEMIÓSŁ BUDOWLANYCH W WILNIE u. 
Kopanica nr. 5, tel. 943 podaje do wiadomości, 
że egzaminy wstępne dla nowowstępujących do 
kl. Lej odbędą się dnia 3 września br. o godz. 
9 „rano. 

Zajęcia praktyczne dla nowoprzyjętych roz 
poczna się dnia 8 września br. 

— WYJAŚNIENIE. W związku z notatką p. 
t. „Czy ojciec potwór*? zamieszczoną w „Kur 

jerze WilL“ w dniu 21 r. b. na prośbę p. A. 
Nawrockiego, autora meldunku o losie dziew- 
czyny—kaleki, wyjaśniamy, że tytuł wzmianki 
„Czy ojciec potwór”? jest rędakcyjny i że p. 
N. tych słów nie używał, co zresztą bardzo jas 
mo wymiką z treści notatki. 

— DEMONSTRACJA MOTOCYKLI „SOKÓŁ* 
W dniu 25 bm. na teren województw północno 
-wschodnich wyruszy z Wilna z ramienia firmy 
M. Rabinowicz, posiądającej przedstawicielstwo 
motocykli polskiej produkcji „Sokół Państwo 
wych Zakładów Inżymierji, specjalny „zespół 
demonstracyjny* dla propagowania motocykli 
„Sok61“ wśród sportowców i szerokich rzesz 
ludności naszych ziem. 

TEATR I MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Ostatnie przedstawienie komedji „Nau- 
czycielka*, Dziś, popołudniu o godz. 4,15 i wie- 
czorem o godz. 8,15 — po cenach zniżonych — 

ukaże się dwukrotnie współczesna komedja Da- 
rio Niccodemi'ego „Nauczycielka* z pp.: Wie- 

czorkowską i Mrożewskim w rolach głównych, 

w dalszej premjerowej obsadzie pp.: Borowski, 
Chaniecka, Puchniewska, Siezieniewski, Wołłej 
ko, w reżyserji dyr. Szpakiewicza. Mimo po- 
wodzenia dopisującego Świetnej komedji, scho 
dzi ona zupełnie z repertuaru teatru wskutek 
wystawienia w dniach najbliższych nowej prem- 
jery, którą będzie polska współczesna komedja 
Stefana Kiedrzyńskiego  ,,Ten stary waftjat'* — 

Przygotowanie nowej premjery trwa już od. 
dawna pod reżyserskim kierunkiem Władysła- 
wa Neubelta. 

* TEATR MUZYCZNY LUTNIA, 

W najbliższy piątek dn. 28 bm. o godz. 19 

red. Jarosław Nieciecki podzieli się z publicz 

nością wileńską wrażeniami olimpijskiemi, wy, 

głaszając odczyt na następujące tematy: 1) Ber 

lin w promieniach pięciu kół olimpijskich, 2) 

Defilada sztandarów, 3) Walka narodów, 4) 

Brama maratońska. 

Ceny propagandowe. Wycieczkom oraz mło 

dzieży zgłaszającej się grupowo przysługiwać 

będą specjalne zniżki. Ze względu za zaintere 

sowanie odczytem kasa teatru Lmtnia będzie 

sprzedawała bilety codziennie, począwszy od 

dnia dzisiejszego. 

MIEJSKI TEATR Z WILNA 
gra dziś, 23.VIII w Nieświeżu — „Miłość już 
mie w modzie'. 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO 
— BIAŁORUSINI WILEŃSCY ZAPROSZENI 

NA KONGRES MNIEJSZOŚCI DO GENEWY. 
W dniach 14 j 15 września br. obradować bę 
dzie w Genewie Kongres Mniejszości Narodo 
wych. Jak się dcwiadujemy, Białorusini wileń 

scy otrzymali zaqroszenie na wzięcie udziału 
w komgresie i wydelęgują na niego swoich przed 
stawicieli. 

nauczycie MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

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

  

  
  

Widłami zmasakrowali człowieka 
(W Niemieżn wczoraj podczas bójki został 

przebity widłami Edward Kozan. Napastnicy 
zadali mu kiłka ran. Krewni przywieźli go do 
Wilna, na Lipówkę, gdzie chory stracił przy- 

tomność, spowodu upływu krwi. Wezwane po- - 
gotowie ratunkowe o. go w stanie b. 
ciężkim do szpitała Św. Jakóba, Sprawcami po- 
ranienia Kozana zajęła się policja powiatowa. 

Przedsiębiorca budowlany i robotnik 
wpadli do studni 

Przy ulicy Grodzkiej 11 odbywa się remont 
studni. Nadzor nad robotami remontowemi spo- 
czywa w ręku przedsiębiorcy budowlanego, 60- 
letniego Józefa Kozaka, zam, przy ul. Bosacz- 

kowej 4, : s 
Wezoraj w godzinach porannych przedsię- 

biorca Kozak, cheqc się przekonać jak posuwa 
ją roboty, zaglądnął do studni, W tym momen 
cię doznał nagłego zawrotu głowy i, straciwszy 
równowagę runął w dół. Spadając Kozak pocią 
gnął za sobą pracującego w studni na specjal 

nej podwieszonej platformie, robotnika Fran 
ciszka Rynkiewieza. 

Z pobliskiego komisarjatu niezwłocznie wez 
wano na miejsce wypadku straż ogniową i po 
gołowie ratunkowe, 

Strażacy przy pomocy mechanicznej drabiny 
wydobyj ze studni obie ofiary wypadku, po- 
czem zajęło się nimi pogotowie ratunkowe. 

Zawdzlęczając szczęśliwemu zbiegowi okoli 
cezności obaj doznali stosunkowo niegroźnych 
pokaleczeń. Skierowano ich do szpitala, — (с). 

11 
7 

Nowy zastępca naczelnika wydz. 
polit. - społecz. w Urzędzie Wojew. 

Zastępcą naczelnika wydziała polityczno— 
społecznego Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie 
miamowany został p. Wysokiński, dotychczase 
wy naczelnik jednego z działów w Komisarja 
cie Rządu na st. m. Warszawę, 

RADJO 
WILNO. ! 

NIEDZIELA, dnia 23 sierpnia 1936 roku. 
8,00: Czas i pieśń; 8,03: Amdycja dla wsi; 

8,45: Dziennik; 8,55: Program; 9,00: Nabożeń- 
stwo; 10,30: Orkiestra i soliści (płyty); 11,45: 
Życie kulturalne; 11,57: Czas; 12.03: Poranek 
muzyczny; 14,30: Wieści ze wsi; 15,20: Muzyka; 
15,40: Koncert; 15,55: Muzyka; 16,00: Transm. 
otwarcia Wystawy Przemysłu Metalowego & 
Elektrotechnicznego; 17,00: Muzyka; 18,00: „Kom 
cert'; 18,30: Mała Ork. P. R. z udz. Solistów; 
20,25: Co czytać; 20,40: Przegląd polityczny; 
20,50: Dziennik; 21,00: Transm. z międzynaro- 
dowych zawodów lekkoatletycznych; 21,30: Kom 
cert rozrywkowy; 22,55: Dziennik, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 2 4sierpnia 1936 roku 
630 Pieśń; 6.33 Gimnastyka; 6.50 Muzyka (pły- 
ty); 7,20 Dziennik; 7,80 Program: 7,35 Infoć 
macje; 7.40 Muzyka (płyty); 11.57 Czas i hejnał; 
12.03 Skrzynka rolnicza; 12.13 Dziennik; 12.23 
z oper komicznych (płyty); 15.30 Odcinek po- 
wieściowy; 15.88 Życie kulturalne; 15.43 Z ryn- 
ku pracy; 15.45 W co się będziemy bawili? 
16.00 Koncert; 16.45 O grzybach jadalnych i 
trujących; 17.00 Wesele Ałtynkyz; 17.25 Muzy- 
ka (płyty); 17.35 Recital fort.; 17.50 Odpoczy- 
nek zorganizowany, pogadanka; 18.00Z litew- 
skich spraw aktuałnych; 18.10 Edward Grieg— 
Sonata op. 8; 18.30 Pogadanka radjotechniczna; 
18.40 Koncert; 18.50 Pogadanka; 19.00 Audy- 
cja strzelecka; 19.30 Koncert; 20.30 Skrzynka 
ogólna; 20.45 Dziennik; 20.55 Pogadanka; 21.00 
Nasza marynarka gra;21.45 Sport; 22.00 Kon- 

cert rozrywkowy; 22.55 dzien. radj. 

Na wileńskim bruku 
KIEDY SIĘ SKOŃCZĄ HARCE? 

21 bm. pasażerowie wozu Nr. 31, kursujące 
go na linji 3, między godz. 18—19 przeżyli 
wstrząsającą chwilę, Jadąc od strony Antoko 
la wóz ten na skrzyżowaniu ulic Zygmuntow 
skiej ; Arsenalskiej z rozpędu uderzył w latar 
nę uliczną. Siła uderzenia była tak wielka, że 
słup z lanego żelaza wykrzywił się a w same 
chodzie rozbił się zderzak, błotnik i odpadła la 
tarnia. Jedynie wskutek niezwykle szczęśliwych 
okolicznošci obeszło się bez ofiar ludzkich. 

Jak się okazało, przy kierownicy tego wozu 
siedział kierowca Władysław Bilukiewicz kons 
pletnie pijany. 

Dobrze, że się tylko na tem skończyło. Prze 
cie z równem powodzeniem, jak na słup, ów kie 
rowca mógł stoczyć autobus po nasypach do 
rzeki? Dyrekcja powinna bardziej dbać oe bez 
pieczeństwo pasażerów ; staranniej dobierać 
obsługę autobusów. Przecież ten sam Bilukie- 
wiez w ubiegłym roku, również będąe pijany, 
najechał i rozbił kiosk na regu ulic Bazyljań 
skiej i Końskiej! 

PLUSKWY radykalnie wytępisz 

tylko świecą gazową 

FUMIGATORE CIMEX 
Skutek absolutnie gwarantowany. 

FUMIGATORE CIMEX — Wilno, Tatarską nr. 3 
Telefon 22-77. 

Wystrzegać się bezwartošciow. naśladownictw 

  

  

  

Książki — to rozmowy WA ludźmi 

Wypożyczalnia książek 
Wiino, Jagiellońska 16 — 9 

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

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

Patenty na suknie 
Niektóre krawcowe w Warszawie szyjąc sul 

nie według własnych pomysłów zwróciły się de 
władz z prośbą o każdorazowe opatentowanie 
modelu sukni. 

Ma to na celu zwalczanie masowego kopjowa 
nia sukien. 

Telewizja zawiodła 
na Olimpjadzie 

W związku z olimpjadą w Berlinie niemiee 
kie ministerstwo poczty uruchomiło w całem 
mieście liczne stacjd telewizyjne, mieszczące się 
w lokalach dawnych teatrzyków i kin. 

Stacje te miały być uruchomione dla publi 
czności, która mie mogąc być obecną na roz 

grywkach olimpijskich, miała obserwować zawa 
dy na transmisjach telewizyjnych. 

Na stadjonie olimpijskim ustawiono trzy 
ogromne aparaty odbiorcze, zaopatrzone w gogro 
mne „oko elektryczne”. | 

Ale już pierwsze próby transmisyj telewizyj 
nych ze stadjonu do dwudziestu paru stacyj od 
biorczych dały bardzo złe rezultaty, obrazy wi- 
dziane na ekranie były zamglone i niewyraźne, 
a dźwięki ledwo uchwytne. Wobec tego stacje te 
zostały zamkniętej ; 
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| BR | : : „ Udział najsłyn. artystów wie- DZIŚ NOWY SUKCESI 
3 deńskich: Leo Siezaka, Eich- 

Wspaniała wiedeńska operetka 
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kę Rozkład |azdy statków 
KURSUJĄCYCH MIĘDZY WILNEM A WER- 
KAMI Z PRZYSTANKAMI W POŚPIESZCE, 

WOŁOKUMPJI, KALWARJI I PLAŻY 
WERKOWSKIEJ. 

W dni powszednie przy słoneczno-ciepłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna do Werek: 9, 10, 44, 12, 14, 
16, 17, 18,. 1941 (prócz sobót) 19,30. 

Odjazd z Werek do Wilna: 7,50, 10.15, 11.15, 
12,15, 13.15, 15,15, 17.15, 18.15, 19,15, 20.15. 

W niedziele i święta przy słoneczno-ciepłej 
pogodzie. 

Odjazd z Wilna do Werek: 7.15, 8, 8.45, 9.30, 
10.15, 11, 11,45, 12.30, 13.15, 14, 15, 16, 16.45, 
17.30, 18.15, 19. й 

Odjazd х Werek do Wilna: 8.80, 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 
ma pogodę: 

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

Odjazd z Werek do Wilna: 7.50, 10,15, 18,15. 
W razie potrzeby mogą być dodane statki 

dodatkowe, których nieobowiązują godziny roz 

kładu. Wszelkie informacje udzielane są na 
przystani statków w Wilnie, ul. Tad. Koścuszki. 

      
  

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE 
KURSY 

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

przygotowujące na ustnych lekcjach zbioro- 
wych, oraz w drodze korespondeńcji, zapomo- 
cą przystępnie i wyczerpująco opracowanych 

skryptów, wskazówek, programów i tematów, - 

przyjmują wpisw na nowy rok szkolny 1936/37 
na: 

1) Kurs maturyczny gimn. 

1a) Kurs maturyczny półroczny. 

2) Kurs średni: 5-ta i 6-1a kl. gimn. 

3) Kurs niższy z zakresu I i II kl. gimn. 
nowego ustroju. 

4) Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. 

Uwaga: Uczniowie kursów koresponden- 
cyjnych otrzymują co miesiąc oprócz całkowi- 
tego materjału naukowego, tematy z 6-ciu głó- 
wnych przedmiotów do opracowania. Nadto 
obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 
razy w ciągu roku szk. postępy uczniów. 

  

  

z dnla 17 maja 1936 r. 

niczona. Zapisy i informacja 

stąpienia do egzaminu państwowego celem 
niarki zawodowej.   

Kursy Dokształcające dla Pielęgniarek 
przygotowujących się do egzaminu państwowego. 

Program kursu obejmuje wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia 
praktyczne według programu przewidzianego w Dzienniku Ustaw 

Wykłady będą prowadzone pod kierunkiem lekarzy specjalis- 
łów, ćwiczenia praktyczne pod kierunkiem dyplomowanej pielęgniarki 
zatwierdzonej przez Min. Opieki Społecznej. liość miejsc ściśle ogra- 

w lokalu Kursów Wychowania i Pie lęg- 
nowania Dzieci codziennie w godz. 17—19, ul. Mickiewicza 22—5. 

Uwaga: Absolwentki Kursów Pielęgnowania Dzieci w Wilnie, któ- 
re ukończyły powyższe Kursa w lat. 1925—36 otrzymały prawo przy- 

uzyskania dyplomu pielęg- 
Informacyj bliższych udziela sekretarjat Kursów 

Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty niskie. 

dni posezonowych 
| niskich cen na ga- 

lanterję, trykotaże, 
== bieliznę, obuwie 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

SPRZEDAM 
okazyjnie meble, lam- 
py, obrazy kwiaty i in. 
rzeczy. Oglądać od go- 
dziny 16—18. Zygmun- 

towska 8 m. 4. 

  

  

z powodu wyjazdu     

  

sprzedam DOM 
niedrogo w N. Wilejce 
na własnej ziemi,, prze-. 
szło ,ł000 m?, z niedu- 
żym ogrodem owoco- 
wym. Fdres: Nowo-Wi- 
ul. Kazimierzowska 14 

KUPIĘ 

za gotówkę natychmiast 
na Zwierzyńcu, 

Zakrecie, Antokolu 
Oferty do adm. Kurjera 

pod „Dom“ 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie" 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 - 22 

  

    

  
  

        

  

ZARA 

w-g SZEKSPIRA. 

  

NOCY 
LETNIEJ 

Realizacja: Maxa Reinhardta. Muzyka. Mendelsohna 

Dziś początek seansów punktualnie: 2—4.,45—7.30—10.15 
  

HELIOS | 
DZIŚ ostatni dzień 

1) Szampańska komedja Sobowtór królewski 
W rolach głównych: Carl Brisson oraz Mary Ellis gwiazda Metropoliłan Opera 

w roli 
główn. » ŻYWY ZASTAW 

Początek O 4-ej 

SWIATOWID | Król 

tenorów 

w rewelacyj- 

nym filmie 

Nad projram: NAJNOWSZE AKT|ALJA. 

OGNISKO | 
wielkiego przeboju p. t. BEZ 

Zdobyć cię muszę 

Shiriey Н епар © 
Balkon 25 gr. 

AN KIEPURA 
W rol. pozost.: subtelna Claudie 

Leres i Lucien Baroux 
Piękne pieśni w języku polskim 

Uwaga: Sala specjalnie wentylowana 

Dziś. Taagedja chłopca, pozbawionego czułego serca matki oto treść 

NAZWISKA 
W roli głównej największy młodociany talent ekranu JACKIE COOPER 

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

WOTA     
EEDARCJĄA | ADMINISTRACJA: 

kdwministracja czynna od ę. 91/,—3%/, ppoł Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3!/, i 7—0 
GMRA PRENUMERATY: miesięcznie z odsoszeniem do domu lub przesyłką pocziową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatka książkowego 2 zi, 50 gr. zagranicą 6 , 
€XNe OGŁOSZEŃ: Za wierat milimet: praed tekstetw - - 75 gr., w tekście 60 gr., za łekst. 30 gr., kronika redake, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłoez. mieszkau, — 10 gr. za 
ge tych cen dodiezs Bię xa ogłoszenia cyfrowe i iabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. 

| rabrykę „nadesiane” Redakcja nie edpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i niż przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

so: Sy" 3 
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"PAŃSTWOWA 
SZKOŁA TECHNICZNA 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie 

Holendernia 12, telefon 171 
Wydziały typu licealnego o kursie 3-letnim 

MIERNICZY ELEKTRYCZNY 
(kształci .miernicz.) „ (kszt techn.-elektr.) 
Kandydaci w'nni posiadać ukończony całko» 
wity kurs 6 kl. gimnazjum państw,, ew. pry- 

"watnego, posiadającego uprawnienia. 
Egzam'n sprawdzający rozpoczyna się 1.IX. 
Szczegółowych informacyj udziela Kancelarja 

Szkoly lub wysyla na žądanie. 
  

  

Dyrekcja 

Pryw. Gimnazjum Koedukac. 
w Brastawiu 

s prawami szkół państwowych 
podaje do wiadomości, iż we wszystkich kla 
sach Gimnazjum nowego typu, są jeszcze wol 
ne miejsca dla chłopców i dziewcząt. 

Podania z metryką urodzenia, świadec- 
twem szczepienia ospy, świadeciwem szkol- 
nem i fotografją przyjmuje kancelarja Gim-' 
nazjum do dnia 2 sierpnia 1936 roku. 

Opłata roczna za naukę wynosi zł. 250 
płatnych w ratach miesięcznych. : 

Przy Gimnazjum istnieją bursy dla 
chłopców i dziewcząt. Koszt utrzymania 
niski, 

DYREKCJA.     

KURSY 
kroju i szycia 

konc. przez MWR. i (P, 

$. Stefanowiczówny 
Wilno, Wielka 56—3 

Krój nowoczesny 

DO SPRZEDANIA 
DOM drewn. :o 9 mie- 
szkaniach z ogrodem 
owocowym w dzielnicy 

  

| kolejowej —Ostrobram- 
ska 2 m.8 od godziny 

12 do 15:ej | 

  

OKAZYJNIE 
do sprzecania dužy 

plac z domkiem i zabu- 
dowaniami (nadeje się 
dla ogrodnika) może 
na działki. Dowiedz. się: 
Bystrzycka 6, od godz, 

3—8 wiecz. 

Lokale 
* mieszkalne 

słoneczne z wygodami 
do wynajęcia przy ulicy 
Lwowskiej 11, - dowie- 
dzieć się u wł. d. m. 1 

DO WYNAJĘCIA 
lokal składający się z 
wielkiej sali i kilku po- 
koi, frontowe wejście, 
nadający się na salę 
wieczorową lub na inne 
przedsiębiorstwa — ul. 
$w. Nikodema 6. Do- 
w.edzieć się. u dozorcy 

  

  

TERAZ CZAS sadzić truskawki i byliny. 

Poleca w wielkim wyborze 

ogrodnictwo W. WELER — Wilno, Sadowa 8. 
CA tel. 10-57. 

Cenniki wysyłam bezpłatnie. 

Nadeszły świeże nasiona cyclamen. 

BUDUJ 
  

MRATERJAŁY DOSTARCZY 
„CERAMIKA" 

* Wilno, Trocka 19, tel. 1635     

MIESZKANIA 
2—3 pokoj. z kuchnią, 

wszelkie wygody, 
wolne od podatku 

do wynajęcia 
ul. Tartaki nr. 34-a 

MIESZKANIA 
ze wszeik. wygo sami 
do wynajęcia — Szo- 
pena 3, tel. 20-79, tam- 
że pokoje do wynajęcia 

  

        
BTC S Oro Wye       

    

     
  

Istnieje od 1843 roku 

WILENKIN— Tatarska 20 
MEBLE. 560 Ypialnie tgabi- 

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

po niskich ceńach. Nadeszły nowości.   
  

PRZY 

KEMOROIDACH 
R (KRWAWIENIE ,5WĘDZ6 110 

у гтйіт:‚в'вщ 

TTT MASĖ ы 

"„VARICOL 
Na PORT UI ES 

SWO La a ages LA WTN ai: 

KUPIĘ PLAC 
na Antokolu na brzegu Wilji 

Oferty do admin. Kurjera Wileńskiego 
„pod „Plac na Antokolu* 

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc różniey 
dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele 0- 
fiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchi- 
tu, grypy, uporczywego męczącego kaszlu i t.p. 
stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE* 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, u- 

     

        
      
    

  

  

  

  suwa kaszel. 

Ecnto czekowe P. K. O. nr. 50.750, Drukarnia — u! Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 

SPT ENO OM RZEC NBA OAZY TKO UIAA 

Druk. 

    

„e 

  

        

zg ое NA KAISTINITS TNS 

„Zniez“, Wilno, ui. Bisk. Bandurskiego 4. tel. 3-40. 
SR, 

MIESZKANIE 
3-pokojowe ze wszystk, 
wygodami—do wynaję- 
cia — krakowska 51 

telefon 15 10 

POKÓJ 
(niekrępujące wejście) 
z całodziennem utrzy- 

maniem (łub bez) 
Bazyljańska 9 m. 7 

Przyjmę 
kilku uczni z pełnem 
utrzymaniem 50 zł. m. 
Praktyka języków. Stała 
opieka.  Bernardynski 

zaułek 8. m. 4. 

Potrzebny 
POKÓJ 

cichy, jednoosobowy 
z wygod. na cały rok 
Zgłoszenia w redakcji 
Kurjera Wil. dla „B“ 

Nauczycielka 
młoda może wyjechać. 

Francuski, muzyka. 
Najchętniej I—II gimn. 
Informacje: Zawalna 11 

m.16, godz. 12—14 

        

  

ZAKŁAD FRYZJERSKI 
Męski i Damski 

PUSZAS 
ul. Ostrobramska nr. 20 
Roboty  wykonuje soli- 
dnie, ondulacja trwala 

murowany i 2400 sąž.? 
ziemi — do sprzedania 
lub wydzieržawienia na 
b. dogodnych warunk. 
Dowledzieć się; ul. Ja- 

giellońska 16—9 
Bibljoteka 
  

ZAKŁAD FRYZJERSKI 

L. Tawszuński 
Subocz 4, — Wykonuje   wszelkie roboty. 

Wilde, Bisk. Baadwrekiogo 4. Teleiony: Redakcji 79, Adminisir. 99, Redaklor naczeiny przyjmuje od g. 2—3 ppoi, Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—8 pp 

Redaktor odp. Zygmunt Babiez. 

DOKTÓR 

Szenicki 
choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłciowe 

Rentgenciog 
powrócił. 

„ Baranowicze, - 
„Bosnowa 15, tel. 134 —- 

LEKARZ-DENTYSTA 
Rozenberg- 

Ajzensatadioma. | 
powróciła i wznowiła 
przyjęcai od 10—6 
ul. wielka 30—12 

DR. MED. 
ZYGMUNT | 

KUDREWICZ 
Chor wenerycz., syfilis,. 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tei. 19-68: |: 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

*" DOKTOR 

Blumowicz 
Chorc b; weneryczne, 

skórne i moczopłejowe: 
Wielka 21, tel. 9-24 - 

Przyjm. od 9—1 į 3—7 
Niedziela 9—1 

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe- 
Szopena 3, tel. 20-74 

Przyjm. od 12—2 i 4—8: 

DOKTÓR Fi 

"Wolfson 
Choroby skórne, wena» 
ryczna i moczopłciowe- 
Wileńska 7, tel. 10-67 
wznowił przyjęcia 

od 

  

e 

      

w niedzielę 9—12 

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do £ w, 
ul. J. Jasińskiego 5 —18 
róg Ofiarnej "ob. Sądu) 

ABUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27 

AKUSZERKA 

$miałowska 
uł. Wielką 107 
(vis-a-vis poczty) 

tamże gabinet kosmet,. 
usuwa zimarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

SIOSTRĄ 
(b.studentka medycyny) | 
przyjmuje: . dyżury do" 
chorych, bańki, zastrzy” 
ki, kateteryzacja, masaż 
Miejscowość obojętna. 
Wilno, Kalwaryjska 11 

m' 2, Kreniowa. - 

B. Nauczycielka 
gimnazjum konwersacja 
francuska zaopiekuje 
się dziećmi, zarząd do=- 
mem, lub- jako towa- 
rzyszka starsżej osoby: 
(pani). Oferty do adm. 
Kufjera Wil. @а А. Т. 

-4 
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Buchalter 
z poważną prąktyką 
(dobry organizator) po 
szukuje pracy w Wił 
nie lub na. prowincji, 
Łask. zgłosz. do Admi 
mistracji „Kurį. WiL* © 

     pod „Buchalter. 

į 
# 

L 

Za treść ogłoszeń     


