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Najlepszy polityk Kass 
Od chwili zburzenią Bastylji, aż do 

momentu stracenia Robespierra i towa- 

rzyszy upłynęło zaledwie kilka lat. Od 

października 1917-g0 roku: do końca 
Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej t. j. do 

dnia 25 sierpnia 1936 roku upłynęło lat 

19. Taka sama różnica, jak pomiędzy 

temperamentem Francuzów, a tempera- 

mentem Rosjan. 

Krwawy statek Rewolucji omal że 

nie dopłynął do. 20-letniej roeznicy ist- 
nienia. W roku przyszłym Rosja Napo- 

leonowsko-Stalinowska będzie obchodzi 

ła 20-lecie Rewolucji i... rocznicę jej 
zgonu. Tysiące sztandarów koloru krwi 

będą mówiły mniejwięcej te same „,pra 
wdy' co skazańcy w procesie moskiew 
skim. 

„ Ale Wielka Rewolucja / Francuska 

była rewolucją rasy francuskiej, rewolu 
cją etnęgraficzną. 25 sierpnia 1936 roku. 

rozstrzelano 12 Żydów i kilku Rosjan 
zapewne już psychologicznie zasymilo- 

wanych. Rosyjskie przedwiośnie Ceza- 

ryzmu z e 1936 roku jest zbliżo- 

ne więce , zgodnie zresztą z duchem 

współczesnej epoki  nacjonalistycznej, 
do rewolucji hitlerowskiej, niż francus- 

kiej + NA 

Dla ludži“ktėrzy asystowali przy na 

rodzinach krwawego dziecka ta sierpnio 

wa rewolucja Gruzinów i Rosjan prze- 

ciwko żydowskim kombatantom rewo 

lucji jest rzeczą zupełnie naturalną, Nie 

wątpliwie jedną z głównych przyczyn 
rewolucji październikowej była granica 

osiadłości. Gdyby nie ghetto żydowskie, 

stanowiące zbiornik kultur rewolucyj- 

nych, skończyłoby się prawdopodobnie 

na rewolucji marcowej. Niewielki pro- 
cent żydów na olbrzymiem terytorjum 
wytworzyłby może wrzenie; ale nie bol 

szewizm. Ghetto żydowskie Białorusi i - 

Ukrainy dostarczyło rewolucji nie tylko 
zastępu pierwszych organizatorów, ale 

i fanatyków. I to nie byle jakich fana- 

'łyków. Młodzież żydowska przylgnęła 

do rewolucji z całym bezkrytycyzmem 

i żarliwością poniewieranych ras. Ras 

nie poiitycznych, ale religijnych. Tal- 

mud 

dał stop podwójnie fanatyczny. 

"Ale wojną domowa minęła, czas pły 

nął, 160 miljonów obywateli wydawało 

na świat nieżydów, dorastali synowie i 

córki rozstrzelanych ojców. Klasy wyż- 

  

przeniesiony na biurko ' Marksa 

sze strącone na dno, pomieszały się z 

arystokracją ludową, młodzi oficerowie 

nabrali manier oficerskich — i Młoda 
Rosja nie pamiętająca już Rewolucji, za 

częła wytwarzać nacisk atmosfery na 

stalinowskj barometr polityczny. 

Tymczasem u góry zasłaniał drogę 

do karjery las karjer rewolucyjnych. 

Dziwne to były nieraz karjery, W 1923 

roku spotkałem w Wilnie jednego z ko 

legów szkolnych z Mińska Litewskiego 

i zacząłem go rozpytywać, co porabiają 

nasi koledzy szkolni żydzi i Rosjanie. 

Karjery wszystkich były dość fantąsty- 

czne, ale zwłaszcza jedna utkwiła mi w 

- pamięci. Był w naszem gimnazjum sym 

patyczny poeta i literat żyd, stworzenie, 

które napewno nigdy nie potrafiłoby od 

różnić owsą od jęczmienia. No j zgadnij 
cie kim został? Instruktorem rolnictwa 

w „komisarjacie Mohylowskim. Kiedy 

wyraziłem swoje zdumienie, opowiada 

jący zdziwił się bardzo i powiedział: „to 

przecież bardzo naturalne, nie wiem czy 

pamiętasz, że on był zawsze chory na 

płuca. No, a wyjazdy na wieś i djety do 

2 manewrów armji francuskiej 

    

  
Działa przeciwłotnicze w pogotowiu. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 
17,10 wyjechał do Paryża generalny In- 
spektor Sił Zbrojnych gen. dywizji Ed- 
ward Śmigły Rydz. Panu: generalnemu 
inspektorowi towarzyszą w podróży 
szef sztabu głównego gen. bryg. Wacław 
Stachiewicz, szef biura inspekcji GISZ. 

' płk. dypl. Leon Strzelecki oraz adjutan 
ci rtm. Vacqueret i rtm. Horoch. 

Na dworzec przybyli celem pożegna 
mia pana generalnego inspektora p. 
premjer Sławoj Składkowski, pp. mini 
strowie Kwiatkowski, Kasprzycki, Beck 

  

Generał Rydz - Smigły 
wyjechał do Paryża 

i Ulrych, podsekretarze stanu, p. wice 
ministrowie spraw wojskowych, przed 
sławiciele ambasady francuskiej, przed 
stawiciele władz. 

„Licznie zgromadzona publiczność że 
gnała pana generalnego jnspektora grom 
kiemi okrzykami „Niech żyje”. 

PARYŻ. (Pat). W związku z oczekiwanym 

przyjazdem gen. Rydza Śmigłego do Paryża, już 

dzisiaj na łamach prasy paryskiej ukazały się 

fotografje i artykuły, uwypuklające pozycję 

„gen Šmiglego Rydza oraz rolę, jaką odgrywa 

on w życiu „politycznem Polski. : 

brze robią. Može chtopak się poprawi.“. 

Nie wiele odbiegał co prawda od te- 

go typu i Radek, piszący o Rosji w imie 

niu Rosji, Rosji, której nie znał, której 

języka nawet nie potrafił się nauczyć. 

Ten Radek, przemawiający w imieniu 

Rosji i żydzi warszawscy, witający go 

w imieniu Polski, to była jedna z tych 

komedyj historycznych, której zbyt dłu 

go grać nie można, 

Dziś ten syn tarnowskiego ghetta 

opłakuje może na pryczy bynajmniej 

niesłodkiego moskiewskiego więzienia, 
swój niepotrzebny wyjażd z Tarnowa. 

Gdyby nie uległ pokusie zawrotnej kar 

jery naczelnego publicysty jednego z 

najpotężniejszych państw na świecie, 

byłby zapewne, kto wie czy nie szcze- 

śliwym kandydatem do mandatu poseł 

skiego w okręgu Tarnowskim, a w in- 

nym wypadku kolegą p. Grinbauma 
w egzekutywie sjonistycznej. Słabość 

jest rzeczą ludzką j nie o to chodzi, aże 

by wypominać błędy ludziom wiezio- 

nym i rozstrzeliwanym. Czas już jednak 

najwyższy, ażeby komunizująca część 

młodzieży żydowskiej  wyzbyła się 

wszelkich iluzji ji sympatyj, jakie ją je- 

szcze łączą z tamtą stroną  kordonn. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że jedy 

nie tylko sjonizm daje tej młodzieży 

ideę i nadzieję lepszego bytu. 
W śjonizmie żydowskim wytworzą 

się oczywiście 'w swoim czasie różne prą 
dy: i prawicowe, i lewicowe. Ale bez wąt 
pienia tam jedynie kryje się ratunek Eu 
ropy i żydów od dalszych nieszczęść. 

Tu trzeba powiedzieć parę mocnych 
słów pod adresem nie żydów. Prężność 
pary w kotle europejskim rośnie z każ 
dym miesiącem. Tymczasem eunuchow 

ska dyplomacja europejska pozwala 

niedołężnej administracji . angielskiej 

drzemać słodko w Palestynie. Prawdo- 
podobnie, aż do chwili kiedy energiczni 
Włosi przestamą opiekować się Arabami, 

a zaczną opiekować się powstańcami 

żydowskimi... strzelającymi do Angli- 

ków. M 
Zamach stanu 'w Moskwie spowodu 

je teraz „niebywały rozkwit* Birobidża- 

nu. Jest to przecież początek antysemi 

tyzmu urzędowego. Nieurzędowy istniał 

(Dokończenie na str. 3-ej) 

Kazimierz Leczycki. 
  

Przeciwko Stalinowi przygotowywano spisek ? 
„Dayłe Express*, podaje, że po kon 

ferencji ze Stalinem szef GPU. Jagoda 
otrzymał nieograniczone pcełnomoenict- 

wa w zakresie śledztwa i aresztowań 
każdej osoby nie wyłączając najwyż- 

szych dostejników państwowych, partyj 
nych i wojskowych, €o do których ist 

nieje podejrzenie że brali oni udział w 

akcji przeciwko Stalinowi. Ostatnie do 

chodzenie wykazało, że w armji sowie 

ekiej istniało duże sprzysiężenie ofice 

rów przeciwko dyktaturze Stalina.. 

BERLIN. (Pat), Z Moskwy dońoszą, 
/żę nomiędzy Stalinem a wdową po leni 

nie Nadieżdą Krupską wybuchł zatarg. 
Krupskaja wyraża się podobno ostro 0 
straceniu Zinowjewa i Kamieniewa. Gro 
zi jej, jak mówią aresztowanie i banieja 
z Moskwy. 

MÓSKWA, (PAT). — Były sowiecki attache 

wojskowy w Londynie Putna, który przed 2 

miesiącami został odwołany i powrócił io Mo 

skwy, został w związku z procesem Zinowjewa 

"1 Kamieniewa aresztowany. " 

Radek według informacyj z kół oficjalnych 

"jest chory į znajduje się w .wilii pod Moskwą. 

Ostatni artykuł Radła w „Izwiestjach“ pošwię 

cony procesowi, był zamieszczony 21 bm. Od 

tego czasu ani jeden artykuł z podpisem Radka 
nie ukazał się w „Izwiestjach*. Według tych 

samych źródeł Bucharin znajduje się na urlło 

pie w Kirgizji, skąd ma udać się na Pamir: 
W. Moskwie oczekują jego powrotu. „Izwiestja* 

: podpisywane są w dalszym ciągu przez Bucha- 

rina. 

'W stosunku do Radka, Bucharina, Rykowa 

i innych, wymienionych w oświadczeniu: pro 

kurałora, prowadzone jest Śledztwo, po które 

go ukończeniu ma się odbyć proces według 

wszełkiego prawdopodobieństwa przy drzwiach 

zamkniętych. | 

Wdowa po Leninie rewolucjonistka Krupskaja w niełasce, grozi jej banicja. Bucharln, Radek, Rykow i inni staną przed sądem 
JEDNEGO UROCZYŚCIE, 

A DRUGIEGO... 

MOSKWA. (Pat). W czwartek na placu Czer 
wonym w Moskwie odbył się pogrzeb gen. Ka 

mieniewa Zebranie żałobne otworzył Unschlicht 

a przemówienie wygłosili: zastępca przewodni 

czącego rady komisarzy ludowych Czubar, ko 

misarz obrony Woroszyłow, przewodniczący so 

wietu moskiewskiego Bułgarin i prezes ©ssoa 

wiachimu  Eidemann. Urmę z prochami Kamienie 

wa niešli ku ścianie Kremla Kaganowicz, Woro 

szyłow, Kalinin, Czubar, Ordżonikidze i inri. 

Przy sałlwach armatnich urmę wmurowano w 

ścianę. | `



Wszystkim, którzy wz ęli udział w od- 
daniu ostatniej posługi 

$. Р. 

Barbarze Cypko 
z głębi serca Bóg zapłać — składa 

RODZINA 
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Trocki internowany 
Obaj jego sekretarze wysiedleni 

z Norwegji 

LONDYN. (Pat). Reuter w depeszy z 

Osło potwierdza wiadomość o tem, że 

rząd Norwegji postanowił internować 

Trockiego i jego żonę. Narazie będą oni 

internowani w pod  Hoenefoss, 

gdzie mieszkają obecnie, dopóki nie wy 

najdzie się dla nich nowego lokalu, 

Rząd norweski jeszcze nie powziął 

decyzji, czy odebrać Trockiemu przysłu 

gujące mu do 18 grudnia r. b. prawo po 

bytu. 

Podróż Schachta 
bezproduktywna? 

BERLIN, (PAT). Dziś wieczorem powróci? 
saniolotem do Berlina po 4-dniowym pobycie w 
Paryžu mNister gospodarki i dyrektor banku 

Rzeszy dr. Schacht. Na temat wizyty tej pisała 
prasa niemiecka w ostatnich dniach niezwykle 

dużo. Wysuwano przytem nietylko momenty 
gospodarcze, które stanowić miały cel rozmów 
paryskich, lecz uwypuklano równocześnie mo 
menty polityczne. 

Obciążającym momentem 
rozmów była ostatnio 

wiilį 

dla wszystkich 
wprowadzona w Niem 

cezch 2-letnia służba wojskowa. Nie ułatwiło 

to misji dr. Schachta. Podczas gdy prasa nie 

miecka nadaje dziś jeszcze duże znaczenie 

prowadzonym w Paryżu rozmowom, niemieckie 
czymniki polityczne wykazują dość sceptycyzmu 

«co do wyników tych rozmów. 
W tych więc okolicznościach, patrząc z Ber 

lina, podróż min. Schachta nie przedstawia 

żadnego głębszego znaczenia politycznego. 

Goebbels lec! do Wenecji 
BERLIN. (Pat). 

cbbeis się 

gdzie włoskiego ministra prasy 

da propagandy Alfieri zwiedził wystawę Biennale. 

BERLIN. (Pat). 

ła tu wiadomość, że w sobotę udaje się na 

Minister propagandy dr Go 

nuda je jutro samolotem do Wenecji, 

na zaproszenie 

Duże zaciekawienie wywoła 

2. 

dniowy pobyt do Wenecji minister propagandy 

Rzeszy dr. Goebbels. 

Podróży min. Goebbelsa do Włoch, 

jak zwykle w podobnych wypadkach, 

czenie polityczne, 

nada ją 

zna- 

świadczyć o zbliże 

między Berlinem i Rzymem. 

Sytuacja w Palestynie 
niepewna 

JEROZOLIMA. (Pat). Sytuacja nadal jest nie- 

spewna. Pomimo rozpowszechniania przez pra 

-SĘ optymistycznych doniesień na temat zakoń 

«czenia strajku, stwierdzono nowe fakty wzajem 

nych zabójstw Żydów i Arabów Jutro naczelny 

komitet arabski 

Mimo pogłosek o zamierzonem zaniechaniu 

akcji terorystycznej, syłuacjąa ponownie uległa 

mające 

niu 

ma powziąć ostateczne decy 

pogorszeniu. W godzinach rannych zastrzelono |, 

na przedmieściu Jerozolimy żydowskiego polie 

jamta, który był jednacześnie studentem uniwier 

sytetu hebrajskiego. "W czasie pogrzebu, który 

odbył się w dwie godziny później, dwuch Ara. 

bów strzeliło do tłumu Żydów, nie raniąc niko 

go. W dzielnicy żydowskiej Jerozolimy pewien 

Arab został Sprawcę napadų za 

trzymano. W pobližu szpitala żydowskiego wy 

buchła' bomba ! 

postrzelony. 

Możliwość przesilenia FiądOWegO 
w Rūminį ' 

BUKARESZT. (Pat). Premjer Tatarescu, któ 

ty ubiegłej nocy odbył rozmowę w Sinaia z kró 

łem ; jest w kontakcie z przyw. partji liberal 

nej postanowił dziś rano wezwać do Bukaresz 

tu wszystkich będących na urlopie Hub zagrani 

cą ministrów na nadzwyczajne posiedzenie gabi 

netu, które odhzędzie się w sobotę. "Na posiedze 

niu tem zapadną decyzje z związku z poważ 

ną sytuacją wewnętrzną. Koła polityczne nie 

wykluczają bliskiego przesilenia, 

które może doprowadzić do  rekamstrukcji i 

wzmocnienia obecnego gabinetu. Rząd powziąć 

które może doprowadzić do rekonstrukcji i 
zbrojnym fonmacjom partyjnym. W tym wypad 

ku uniknęłoby się utworzenia rządu pod prze 

wodnictwem wodza frontu rumuńskiego Valda 

Ybeved lub rządu wojskowych. 

rządowego, . 

„KURJER“ z dnia 2% sierpnia 1936 r. 

Po wczorajszej kanonadzie 
względny spokój — 

W Madrycie pracuje gilotyna 
  

  
stańcami. Wizięli górę powstańcy. 

PARYŻ, (PAT). 

iż podróżni przybyli z Madrytu lonoszą © na 

stępujących osobach, stnaconych naskutek po 

żaru w więzieniu madryekiem 24 bm.: znany 

z walk w Marokko gen. Capaz, były minister 

Melquiades Alvarez, minister Martinez: de Ve- 

— Havas donosi z Tuluzy, 

lasco, który podpisał swego czasu” francusko- , 

^ 

Na jednej:z wysp Ballearskich, Majorce, doszło do zaciętej bitwy między komunistami, a pow- 
Na zdjęciu łądowanie zwycięskich eddziałów powstańczych 

hiszpański traktat handlowy, b. minister ma: 

rynarki admirał: Salas, b. wysoki: komisarz Ma 
rokko Rico Avello; przywódca monarchistów. dr. 

Albinana; emany: bankier margrabia Deurquijo 

orxz kuzyn: b. dyktatora Fernando Primo de 

Rivera. Pozałem: miano: rozstrzelać około 106 

nuiej znanych osobistości: 

Sztab generalny armji powstańczej 
donosi o nowych zwycięstwach 

BURGOS, (PAT). — Sztab generalny: armji 
powstańczej ogłosił wezoraj o godz. 22 następu 
jący komunikat: — na froncie Samosierry za. 

jęlśmy miejscowości Lapolovera: i Penanegra, 
panujące całkowicie nad drogą wiodącą do Lo 

zoya. Nieprzyjaciel poniósł tam wielkie straty. 

Na. południw kolumny nasze posunęły się w o- 
kolicach Riaza. Przed Irun: strącone zostały 
dwa samoloty czerwone a oddziały Legji zajęły 
psterunki wpobliżu wygórza San Marciał, któ 
re panuje nad Inne. 

Dowódca wojsk rządowych o sukcesach 
na froncie Estramadury 

MADRYT, (PAT). — Specjalny korespondent 
Havasa na froncie Estramadury donosi: główna 
kwatera wojsk rządowych znajduje się w Ta 

lavera del Tajo w odleglošci 116 klm. od Mad 
rytu. Gen. Riquelme, naczelny dowódca tego 
frontu oświadczył korespon:lentowi, że sytuac 

ja ma froncie Estramadury uległa poprawie. 

Wszystko jest przygotowane do marszu na Me 
rida, która stać słę ma panktem wyjścia dla 
zaatakowania Sewilli. Wojska nasże; — mówił 
generał—starają się obecnie odciąć powstańców 
6d wszelkiej komunikacji w granicą portugal 
ską i posuwają się w kierunku Trujillo. 

Pod Saragossą 
SEVILLA, (PAT). — Komunikat radjowy 

powstańców o godz. 8.30 zrana domosi m. in.: 
w Badajoz znaleziono 100.000 karabinów, któ 
re czerwoni rozdawali ludności. Mały oddział 

marodowy odparł atak na Cuenca-Minera. Ata 

ki marksistów na Oviedo odparto, Skupienia 
marksistėw pod Saragossą nagossą rozproszgli Aotniey. 
W Huełva obchodzono radośnie zdobycie Rio- 
Tinto, w Salamance i Valladolid odbyła się rew 
ja lotnictwa narodowego. 

Na froncie Irun 
HENDAYE. (Pat). Sytuacja na froncie Irun 

„od wozoraj wieczorem nie uległa zmianie Woj 

ska rządowe utrzymały wszędzie swe pozycje. 

Dziś rano strzelanina była dosyć ożywioną na 

skutek wi legji cudzoziemskiej. Legjoniśc: u 

Pod San 
"LONDYN (Pat). Reuter donosi z Hendaye: 

Na froncie Irun — San Sebastian od rana pa 

nuje spokój. Jak zdaje się, obu stronom walczą 

cym brak pocisków po wczorajszej zaciekłej ka 

„nonadzie. Żadnej zmiany w pozycji walczących 

siłowałł zająć stoki: góry. Turiarte, / lecz, karabi 

ny maszynowe wojsk rządowych powstrzymały 

ich. Artylerja i lolnictwo obu stron bombardu 

ją jeszcze stanowiska nieprzy jacielskie, 

Sebastian 
miema, powstańcy nie poósunęili się ani 0' knok 
naprzód w kierunku okopów na San Martiai, 
gdzić ulokowano _baterje rządowe, które wcze 
raj przyprawiły powstańców o bardzo ciężkie 
straty. 

z Fries Gola! i РИ * 

Posiedzenie ekonomicznego 
komitetu ministrów 

WIARSZA WiA (Pat). W piątek 28 bm. odbyło 

się pod przewodnictwem wicepremjera E. Kwiat 

kowskiego posiedzęnie komitetu ekonomicznego 

ministrów, na którym omówiono plan prac. 

Następnie komitet ekonomiczny wysłuchał 

sprawozdania wiceministra R.  Raczyńskeigo, 

przewodniczącęgo komisji popierania obrotu 

produktami rotniczymi. O działalności tej ko 

misji w r. 1935-36 stwierdzono, ŻE PRACE KO 

MISJI PRZYNIOSŁY ROLNICTWU POWAŻNE 
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KORZYŚCA, WYRAŻAJĄCE SIĘ M. IN. W RO 
KU SPRAWOZDAWCZYM WE WŻROŚCIE O 
42 PROGENT EKSPORTU PRODUKTÓW Ho- 
DOWLANYCH Prace tej komisji postanowiono 
kontynuować. 

Wreszcie komitet ekonomiczny rozpatrzył 
zagadnienia i wnioski bieżące, miedzy in. zade 
cydował ostatecznie rozdział sum na cele inwe 

stycyjne z 3-procemtowej premjowej pożyczki 
inwestycyjnej. 

- łowie. Kolumbji, Danji, 

Samolot powstańczy nad 
Madrytem „ań 

MADRYT (Pat): Wiezoraj rano nad Madry 
tem ukazał się samołot powstańczy, który jed 
mak szybko zmuszony został do ucieczki. Cha 
ddziło zapewne o łot: wywiadowczy. 

Jedyne hiszpańskie „śródło broni 
rządu zniszczone 

LIZBONA, (Pat). Powstańcza stacja radjowa - 
donosi, że lotnictwo: powstańcze zniszezylo fa. 
dbrykę broni w Toledo, będącą jedynem hiszpań 
skiem źródłem, dostarczającem materjałów wo 

jennych rządowi madryckiemu 

Antonio Primo de Rivera 
af kM otrzymał 3 rany 

BURGOS. (Pat). Według wiadomości z dob 
rego źródła przywódca falangi hiszpańskiej Am 
tonio Primo de Rivera, o którego. losie krążą 
sprzeczne wieści, w: dniu 23 bm. żył jeszcze. 
Otrzymał on trzy rany, z których jedna jest 
ciężka. Miejsce pobytu syna b. dyktatora Hisz 
panji trzymanę jest: w ta jemniey. 

Poselstwo Portugalji 
opuściło Madryt 

PARYŻ. (Pat). Z Madrytu donoszą, że poz 
Finlandji i Portugalji 

opuścili Madryt. Poseł , pontugalski wyjechał 
wraz z całym personelem poselstwa do Alican. 
te, skąd uda się drogą morską do Lizbony. 

Powstancy unieważniajią | 
operacje baniu hiszpańskiego 
BURGOS. (Pat). Komitet rządzący powstań 

„czy ogłosił dekret unieważniający wszystkie © 

+ 

peracje banku hiszpaūskiego poczynając od 18 
lipca. Jako motyw dekretu podano szkodliwe dla 
gospodarki społecznej Hiszpanji trwające dotąd 
wywożenie złota banku zagranicę, Jumtą oświad 
<za, że yni Kroki, aby odzyskać: wywiezia 
ne złoto. 

Nowy ambasador Ż. S. R. R. 
w Madrycie 

MADRYT. (Pat). Przybył tu pierwszy 
ambasador" ZSRR.. Marceli Rosenberg. 
SMEREK WU GGSDUEAGAARECE 

Sowiety przeciwko 
rewizji statutu L. N. 
GENEWA. (Pat). Do sekretarjatu Li 

gi Narodów wpłynęła nota rządu sowie 
ckiego w sprawie stosowanią zasad pak 
tu Ligi. W nocie tej rząd sowiecki wy 
powiada się przeciwko rewizj; traktatu 
Ligi Narodów, wskazując ną trudności, 
jakie taka rewizja musiałaby wywołać 
w związku z art. 26 paktu. 

Premjer Węgier uda się do Austeji 
WIEDEŃ. (Pat). Premjer węgierski 

- Gómbós przeprowadzi kurację w jed- 
nem z 'sanatorjów: ausirjackich. 

Atak 1200 bandytėw 
na Addis-Abebę 

"RZYM, (PAT), — Ageneja „Stefant. m. э 
Addis-Abeby; grupa złożona z okola'1200 bam 
dytów ahisyńskieh, którzy wczoraj popołudnia 
usiłowali podejść do stolicy па południe ed 
łotniska została zaałakowama przez wojska eryt 

-«rejskłe i .włoskie dokonywujące wywiadów w 
tych okolicach. Bauda została zmuszona de 
ucieczki, pozostewiając na placu 200 zabitych. 
Straty włoskie wynoszą: zabitych 15 askart 
sów a rannych 40 askarisów. 

Co jest ze Zbyszkiem 

Cyganiewiczem ? 
RIO-DE-JANEIRO, (PAT). — Tutejsze pisma 

podały wiadomość, że Zbyszko Cyganiewica 

zginął w Madrycie. Jedne pisma twierdziły, że 
padł ofiarą napadu patrolujących żołnierzy 

wojsk rządowych, inne zaś, że podobno wziął 

"czymny'udział w wałkach po stronie rewolucja 

nistów. 

Natomiast jedno z pism doniosło, iż Cyga 

miewicz zdołał uciec z Madrytu do Casablanca, 

gdzie wsiadł na jakiś amerykański statek i wy 

lądował w Nowym Jorku.
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NAJLEPSZY POLITYK KASS 
% - (Dokończenie ze str. I-ej) 

już  oddawna. Zapewne posłyszy- 
my niebawem jak to dziesiątki tysięcy 
„trockistów, wysyłając z każdej sta- 
ch ibiekożynkć depesze do Stalina za 
egzekucje Apfelbauma, Rozenfelda ; in- 
nych z „entuzjazmem śpieszy na Sy- 
bir. Ale co zrobią masy żydowskie w 
Środkowej Europie, których położenie 
staje się z każdym rokiem coraz bar- 
dziej tragiczne? 

jedną odpowiedź daje Palestyna, dru 
gą emigracja. Trzeciej udzielił pewien 

rybak kaszubski, nazwiskiem 
Kass. W organie sjonistów krakowskich 
„Nowym Dzienniku“ z dn. 19 livca r. b. 
znajdujemy następujący ciekawy „opis 
tworzenia początków rybactwa morskie 
Bo dla Palestyny. Rzecz dzieje się nara- 
zie w Gdyni. Słuchaczami są młodzi ży 
dzi, którzy nie szukając bajecznych kar 
jer rewoiucyjnych, usiłują od podstaw 
tworzyć życie swego narodu w Erec I:- 
rael. Ale dajmy głos gdyńskiemu kore- 
spondentowi „Nowego Dziennika, 

: „Nie wszyscy. chybą wiedzą o tem — pi 
korespondent — że na wybrzeżu mor- 

skiem w Gdyni odbywają obecnie przeszkole 
nie fachowe młodzi Żydzi, kszłałcąc się na 
przyszłych rybaków: dla Palestyny. Od pew 
nego bowiem czasu czynny jest nad morzem 
6-cio miesięczny kurs rybacki, zorganizowa 
ny przez Związek „Zebulun* w Polsce, dzięki 
czynnym wysiłkom koła gdyńskiego. Rybact 
wo przybrzeżne w Palestynie jest dotąd w rę 
kach. Arabów, uprawiających ten zawód w 
sposób prymitywny. 

Wiładze rządowe idą na rękę w organizo 
waniu kursów. Iistruktorem fachowym jest 
p. Kass, sędziwy Kaszub, znany na wybrzeżu 
rybak. Pouczeń teoretycznych z dziedziny na 
wigacji udziela p. inž: Komorowski. 

sze 

Dalej następuje barwny opis pierw 
szego połowu przez świeżo-upieczonych 
adeptów flotylli rybackiej: 

„I oto z głębin zaczęły się srebrzyć jasne, 
brzuszki flonder. Praca idzie sprawnie... 

— Spoglądam — pisze korespondent — 
na agorzałe muskularne ciała młodych ryta 
ków żydowskich, ociekające potem i bryzga 
jącą wodą morską. Co chwilę, niewprawny 
jeszcze rybak klepie się po zmęczonych krzy 
żach, dalej ciągnie za sznur i znów pojawia 
ja się nówe okazy. Kass udziela dyskretnie 
wskazówek. l znów rybak, zarzucając linę 
za siebie, uderza o łódź, i zwalnia rybę z ha- 
czyka. Ruchy te stają się coraz bardziej ryt- 
miczne... Zdarzało się, że przy rozmachu 
sznurkiem wtył, ryba przerzucona wpadała 

do morza, zanim zdążeno uderzyć nią o 

, łódź. W tych chwilach okrzyk żalu wyrywał 

się z ust towarzyszącego nam dziennikarza 

p. W., który jpo takiej stracie był najbardziej 

niepocieszony. Ukojenie znalazł dopiero na 

widok 120 flonder złowionych, wśród któ- 

zych znalazł się i zabłąkany węgorz"... 

Ukojenie słuszne, czas bowiem na- 

„stoi już kuter rybacki 
gli. Okazuje się, że na wodach Teł Avivu 

„Bikkura' į cze- 

ka:na młodych rybaków — sjonistow >. 
Gdyni. 

Wo 3 

Sędziwy rybak kaszubski Kass bę- 

dzie miał zdaje się szczęśliwszą rękę niż 

stary Karol Marks, który pchnął Rozen 

felda, Apfelbauma, Dreitzera i 9-ciu in 
nych żydów po latach: więzienia iSy- 

berji pod iufy plutonu egzekucyjnego. 

Młodzi rybacy żydowscy będą zapewne 

spokojnie pływali po jednem z najpisk 

niejszych mórz, zawijając po drodze do 

cudownych portów Lewantu. 

Tworzenie się państw współczesnych 

podobne jęst do budowy domu w Ame 

ryce, wytwarzanego w różnych miejsco- 

wościach, a składanego w jednem miej 

scu, Zresztą, czyż nie tak powstawała i 

Polska? Legjony, I korpus, Murman, 

gen. Żeligowski ma Kaukazie, Syberja, 
Włochy, Haller, Stanv Zjednoczone! 

Państwo Palestyńskie może również bu 

dować poszczególne gałęzie, co zresztą 

już robi. 
Mówiąc nawiasem marynarka w Palesty 
nie może się z czasem rozwinąć ni: 50 

Z manewrów arm]i czeskiej 

  

Zdjęcie nasze przedstawia fragment wielkich manewrów armji czechosłowackiej, odbywaija- 
cych się obócnie z udziałem Prezydenta Repub liki Benesza, oraz korpusu dyplomatycznego. 

Widzimy nowy typ ciężkiego działa na trudnej terenowej pozycji. 

  

szerokich masach młodzieży 

rzej od marynarki greckiej, czy norwe 

skiej. Żydzi skupieni są przeważnie w 
wielkich portowych miastach świata. 

Marynarka palestyńska w Nowym Jor- 

ku, Antwerpji, Londynie, czy Buenos 

Aires, znajdzie niewątpliwie w kolon- 

jach żydowskich tych miast gorące po 

parcie. 

Nie chodzi tu zresztą o detale. Cel 

główny to przestawienie psychologji 

młodzieży żydowskiej z torów negatyw 

nych na tor pozytywny. Praca od pod- 

staw dla własnego Państwa, czyż to nie 

najlepszy tor pozytywny? 

Nie ulega wątpliwości, że idea sjoni 

styczna zataczą coraz szersze kręgi w. 

žydow- 

skiej, Dotychczas napotykała jednak na 

przeciwdziałanie ze strony t. zw. meche 

sów i żywiołów komunizujących. Me- 

chesi topmieją i tracą wpływy organicz 

nie, ponieważ nie są w zgodzie z du- 

chem epoki, Na żywioły komunizujące 

powinien piorunująco podziałać proces 
meskiewski, proces wszczęty w 

treści pod ukrytem hasłem 

spasaj: Stalina. 

swej 

„biej żidow, 

Nie ulega wątpliwości, że w najbliż 
szym czasie młode pokolenie żydowskie 
znajdzie się w przededniu swego roku. 

1914-go. Szalę zwycięstwa przechyli jed 
nak raczej uczeń kaszuba Kassa, niż roz 
strzeliwany dygnitarz bolszewicki. czy 
parjas z ghetto. Stary rybak pomorski 
Kass okazał się najlepszym politykiem. 
Rozwiązał ostatecznie problemat żydow 
Ski. Kazimierz Leczycki. 

REA ORO RORY RATY TIT TDI A AREA 

Główne punkty. traktatu brytyjsko-egipskiego 
Zniesienie wojskowej okupacji brytyjskiej Epiptu. Egipt ma wstąpić do L'gi Narodów 

LONDYN, (Pat). Traktat brytyjsko- 
egipski podpisany we środę dnia 26 b. 
m. zawiera następujące główne punkty: 

Okupacja wojskowa Egiptu przez brytyjskie 

siły zbrojne kończy się od tej chwili, W. Brytan 

ja i Egipt znajdują się w stosunku sprzymie- 

rzeńczym. Traktat ważny jest na. okres 20 iat, 

W razie jednak życzenia jednego. z podpisują 

cych go państw poddany może być rewizji po 

upływie 10 lat, W razie prowadzenia wojny 

przez jedno z państw, drugie przyjdzie mu z 

pomocą. Pomoc Egiptu polegać będzie na odda 

niu do dyspozycji W. Brytanji portów, lotnisk, 

środków komunikacyjnych, stosowania wszyst- 

kich zarządzeń prawnych i administracyjnych, 

oraz ułatwienia transportu brytyjskich si? zbroj 

nych, Celem ochrony kanału Sueżkiego będzie 

W. Brytanja upoważniona do utrzymywania 

tam załogi nie przekraczającej 10.000 wojsk lą 

dowych i wojsk lotniczych nie przekraczających 

liczby 400 pilotów. Do czasu kiedy Egipt będzie 

sam w stanie zapewnić bezpieczeństwo w strefie 

  

BATORYM 
do stolic Północy 

Kołyszemy się łagodnym ruchem na spokoj 

mym Bałtyku — mijamy, niestety nie zjeżdża 
jąc do niej, uroczą wyspę Gobland 4960 m kw. 

opasaną murami, ze stolicą Wisby, ongiś potę 

ga hauzeatycka, potem. omijana wskutek no- 

wych kombinacyj handlowych i opuszczona dziś 

zupełnie; wyspa ruin i róż oplatających 11 roz 

padających się w gruzy kościołów katolickich 
zburzonych za reformacji, i 4000 m. długości 

mury, opasujące wyspę. Płyniemy w ciągłym 

szarawym błękicie który się lśni i srebrzy na 

szerokim gościncu jaki pruje przez wodę nasz 

Batory. Mewy z kwikiem przysiadają na szlaku 
słatku, wyławiając fyry odpadków wyrzucanych 

žm przez kucharzy i sprzątaczy. 

Po południn Bałtyk błękitnieje — dake 

objadłszy się lunchem, który ma tyle potraw co 

wystawny obiad, odpoczywają po trudach do 

 jazdu i odczytują listę pasażerów, odnajdują się 

kanału rząd Egipski ma obowiązek wybudowa- 

nią dróg od strefy kanału do Kairu i Aleksan- 

drji oraz doprowadzenia do porządku komuni 

kacji kolejowej, zaś gdy to nastąpi brytyjskie 

siły zieojne zostaną przeniesione do. strefy ka 

mału. Załoga brytyjska w Aleksandrji pozosta- 

wąć będzie jeszcze przez 8 lat, to znaczy przez 

okres poirzebny na zbudowanie koszar w stre- 

fie kanału. Samoloty brytyjskie będą miały zu 

pełną swobodę przelotów nad Egiptem, a tereny 

lądowania samolotów i wodowania wodnopła - 

łowców zostaną określone przez dodatkowe u- 

mowy. Przy armji egipskiej pozostawać będzie 
brytyjska misja wojskowa, uzbrojenie zaś i ek 
wipunek obu anmij będą jednakowe. 

Traktat przewiduje administrację Sudanu 

na zasadach określonych w umowie o condo- 
minium w r. 1899. Sudan nie uzyska suweren- 

mości. Rządzić nim będzie generalny guberna- 

tor, do którego dyspozycji stać będą, w razie 

zagrożenia kraju, piócz wojsk sudańskich siły 

zbrojne brytyjsko-egipskie. Imigracja egipska 

do Sudanu nie będzie w niczem ograniczona, 
prócz względów porządku publicznego i higje- 
ny. W sprawie kapitułacyj, rząd bryty jski uz- 
nając za niezgodne z duchem czasu 
sytuacją Egiptu, postanowił poprzeć 
ski w pertraktacjach z państwami, które po- 
siadają prawa kapiiulacyjne, celem uzyskania 
zniesienia ograniczeń suwerenności 
dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, ustanowie- 
nia przejściowego okresu działania sądów miesza 
mych, a następnie zupełnego ich zniesienia. 

Obydwa państwa będą reprezentowane w sto 
licach przez ambasadorów, przyczem ambasa- 
dor brytyjski w Kairze będzie stale dziekanem 
korpusu dyplomatycznego. Egipt złoży prośbę 
o przyjęcie da Ligi Narodów, w czem będzie 
poparty przez W. Brytanję. Wszystkie niepo- 
rozumienia wynikłe między obu państwami na 
tle wykonywanią i interpretowamia traktatu, w 
wypadku niemożności dojścia do porozumienia 

3:2 śhecią 

rząd egip- 

Egiptu w 

. przez obie strony, będą rozstrzygane w myšt 
paktu Ligi Narodów. 

niespodzianie znajomi — parę osób z Wilna. 

Nauczyciel szkoły powszechnej z Postaw, który 

jedzie z wycieczką Zw. Namczycielstwa na b. 

dogodnych warunkach (powiedzmy tu odrazu 

że byli wszędzie przyjmowani z niezmierną goś 

cinnością, w Osló przez magistrat, zwiedzali 

zamki i szkoły i dostawali upominki, a būlety 

miek po. 250 zł.). 

Tworzą się grupy i pogawędki, jacyś zbrod 

niarze zasiadają do bridża! Ogół leży, łazi 

wzdycha z rozkoszy, pijąc płueami czyste mor: 

skie powietrze i wydychując precz sadze i jady 

lądowe. Tak trwa do wieczora, kiedy o 6-ej 

znów nas okarmiają — będzie tak przez cały 

czas podróży! Zrana od 7 śniadanie z jajeczni. 

cami, szynką, serami i owocami kawą, herba 

tą, owsianką i ryżem. .O 1-ej lunch z kiłkuna 

stu potrawami do wyboru, podwieczorek o 5-ej 

herbata i ciastka — obiad o 7-0cj, znów kilka 

naście potraw, a dodajmy do tego wabiący bar, 

gdzie napitki tanie i rozmaite kuszą od rana 
do późnej nocy — nigdy tam nie było, pusto, a 

często tłumnie. 

Wieczór zapada cichy i bardzo ciemmy. Tyl 

ko kwik mew dolatuje. W głównym salonie dan 
cing trwa. do 12 godz. Zasypiam przy oddało 

nych dźwiękach przeraźliwego saxofonu i przy 

tupocie maszyn, które rytmicznie niosą nasze 

go. olbrzyma w dal północną. 

Wstaję bardzo wcześnie, o godz. 6-ej i w 

srebrnych mgłach poranku oglądam niezliczone 

wysepki: tworzące wstęp do stolicy Szwecji. Na 

„szaro - srebrnej wodzie zjawiają się żaglówki, 

z których wiewają chustki i okrzyki powitalne, 

skały wyrosłe z morza porośnięte rośliną też 

„są szare i smutne. Jakaż to północ! Smutny kra 

jobraz, ale na tych wysepkach, na tych złomach 

szarych graniłów rozsiądły się gęsto domki cam 

pingów letnich, i dlą ożywienia krajokrazu, jeśli 

nie mają pęków kwiatów w ogródkach wiel 

kości chustki do nosa, to przynajmniej dachy, 

okiennice, drzwi czy płotki malują w jaskrawe 

barwy rozweselające oko. Długo tak płyniemy 

wśród tego stada skalistych wysepek: fjordem 

sztockholmskim, coraz więcej żaglówek coraz 

gęściej domów, zbliżają się powoli w srebrnej 

mgle wysokie gmachy. 21 wysp połączonych 38 

mostami, zabudowanych gęsto miastem zaroś 

niętem ogrodami pełnemi kwiatów — oto sto 

lica Szwecji. Sześć miljonów mieszkańców w 

mało zaludnionym kraju, 600 tys. Sztockholm. 

<Miasto rozbudowało się znakomicie w czasie 

"wojny i po, miej, powstały całe ogromne dziel 

mice robotnicze i kooperatywy mieszkaniowe, 
które są słuszną dumą mieszkańców, gdyż tak | 
estetycznego rozwiązania problemu zbiorowisk 
mieszkaniowych nie widziałam nigdzie i nigdy. 

Wyładowanie pasażerów z okrętu i załado 
"wanie do kilkumastu olbrzymich autocarów opa: 
trzonych każdy w przewodnika, to nie jest 
rzecz trwająca krótko, Wszyscy wrzeszczą i na 
wołują się jak banda cyganów, każdy bada ho 
ryzont, medytuje czy aby będzie pogoda? Nie 
zdecydowany leci spowrotem po schodkach do 
kabiny po parasol, lub właśnie by parasol zo 
stawić. Bo słońce po chmurnym ranku świeci 
i grzeje. Inni szukają żon, żony lamentują, „bo 
im mężowie się zapodzieli. 

Wreszcie ruszamy pod opieką biało ubranej 
w lmiany kostjum dystyngowanej Szwedki, mó 
wiącej dobrze po francusku i niemiecku. Po 
dnodze pokazuje nam pałac królewski, brzydki 
i przeciętny, gmach opery, jakieś banki i t. p. 
Gmachy stare i bezstylowe. To centrum, stare 
miasto. Magazyny piękne i obficie zaopatrzone, 
pełno kwiatów na werandach restauracyj. Ruch 
mały. Wjeżdżamy w dziełnice kooperatyw mie 

szkaniowych i tu się zaczynają cuda. Nudne 

bloki domów 0 kilko i dwupokojowych miesz- 

kaniach, niektėrė juž mają zbiorową pralnię i
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Ф® ПА НАН CH WSE IE 
Zinowiewa i towarzyszy 

Sprawa „procesu 16-tu trockistów", zakoń 
czonego salwami na dawnym dziedzińcu egze- 

kuecyjnym GPU nie schodzj dotychczas ze szpalt. 

prasy europejskiej. Korespondenci moskiewscy 

wielu pism donoszą o coraz to nowych szcze- 
gółach przuebiegu procesu oraz jego tragicznego 

finału. 

OSKARŻENI PŁAKALI 

W prasie angielskiej znajdujemy sposób za- 
chowania się cskarżenych podczas trwającego 
5 godzin przemówienia prokuratora Wyszyń- 

skiego. Nerwy niektórych z oskarżonych nie 
wytrzymaiy nieprzebierającego w słowach ata- 

ku oskarżycielskiego j wszyscy wyraźnie byli 

zadenerwowani. Z oczu Jewdokimowa nieraz pły 
nęły łzy, płakali również & inni oskarżeni, jedy 
nie Fritz-Dawid (Kruglańskij), Olberg i obaj 

bracia Lurje Mojżesz i Natan zachowywali się 
stosunkowo: spokojnie. 

WYSZYŃSKIJ I ZINOWJEW. 

Przemówienie Wyszyńskiego wywarło szeze- 

gólnie przygniatające wrażenie wiedy, kiedy z 

robionym patosem żądał, aby „wściekłe. faszy- 

stowskie psy* były zgładzone. 

Korespondenci angielskich pism podkreślają 
przytem, że jednakże bardziej przygniatające 

wrażenie wywarło na nich przemówienie Zinow 
jewa, które było dziwną mieszaniną historji i 

chytrości. Oskarżony, przypisując sobie wszyst 

kie „grzechy* i solidaryzując się z żądaniem 

prokuratora © karze Śmierci, jednocześnie da- 

wai do zrozumienia © możliwości zastosowania 
łaski. 

Ostatnie przemówienie Zinowjewa zawierało 
ciekawy szczegół: Zinowjew „z oburzeniem od- 

rzucii* interwencję II międzynarodówki. Oczy- 

wiście Zinowjew, przebywając w więzieniu pod 
czas procesu, o tej interwencji mógł się dowie 

dzieć tylko od „reżyserów procesu*, którzy też 
postarali się, aby oskarżony publicznie ogłosił 
swoje „oburzenie“. 

KALININ, LITWINOW I KRUPSKAJA, 

Stalin, podczas procesu, według relacji „Sun- 
day Express*, przebywał w Kremlu i nie opusz 
czał go ani na chwilę. Dostęp do niego hył 
miezwykle utrudniony. Zwiększona straż dopusz 

czała tylko zaufanych sprawozdawców w Spra- 

wach, niecierpiących zwłoki. Korespondent tej 
gazety twierdzi, że w ostatnich dniach eała re- 
zydeneja Stalina została specjalnie zabezpieczo- 

na, a między innemi otoczona lrulem z prądem 
elektrycznym wysokiego napięcia. 

Po ogłoszeniu wyroku, wedłuż wersyj krą- 

żących po Moskwie, w sprawie skazanych in- 
terwenjowač mieli u Stalina Kalinin, Litwinow 
i Krupskaja. Szczególnie chodziło im o los Ka- 
nieniewa i Zinowjewa. Stalin jednak, jak twier 
dzą w Moskwie, spokojnie oświadczył, że ios 

skazanych znajduje się w rękach  prezydjum 
<< I. K. 

ODRZUCONA PROŚBA O ŁASKĘ. 

'(Oskarżeni, jak donoszą pisma angielskie, zło 
żyli prosbę © ułaskawienie. Prezydjum CIK 
odrzuciło ją, © czem natychmiast powiadomiono 
Stalina i Wyszyńskiego, który następnie varzą- 
dzii wykonanie wyroku. - 

Oskarżeni przyjęli napozór spokojnie wia- 
domość © odrzuceniu ich prośby © ułaskawie- 
nie. Wszyscy przebwałi w jednej celi. Wypro- 
wadzono ich na podwórze „Łubianki*, nale- 
żące przedtem do GPU. Oczekiwnł ich tu oddział 
żołnierzy z pułku gruzińskiego, pełniącego zwyk 
le straż przy Stalinie. Podwórze było oświetlo- 
ne reflektorami. Dobiegała godzina 2-ga w nocy. 

„ZA CO“? 

Prokurator odczytał jeszcze raz wyrok i oś- 
wiadezył, że oskarżeni będą rozstrzelani czwór- 

kami 7nproponował aby rozlosowali między 

sobą kolejność czwórek. Natan Lurje zemdlał. 
Kamieniew i Zinowjew poprosili, aby postawio- 
no ich pierwszych. Obok nich ustawiono obu 

,judaszowi Trockiemu*, 
„Kamieniewowi i ich podłej sforze.* 

Lurje. Wszystkim zawiązano oczy. Kamieniew 
+ Zinowjew podali sobie ręce. Salwa... 

Ter-Waganjanin próbował stawić opór i sto- 
jąc pod ścianą krzyczał: „Za eo?!*.. Sałwa nie 
pozwoliła dokończyć mu okrzyku. 

"Zwłoki rozstrzelanych m spalone w kre 
matorjum. 

' WYMOWNE TYTUŁY. 

Qtó próbka nagłówków, które ukazały się 
w prasie sowieckiej w ciągu dni ostatnich: „Jed 
nomyślnie akceptujemy wyrok o rozstrzelaniu 
trockisto-zinow jewewsk. zabójeców*, „Trockisto- | 
zinowjewska banda przed sądem*, „Bezlitośnie 
ukarač bandę MOW LEEOWA NOE ROW. „Krwawa 
banda“, „Rozstrzelač wściekłe psy*, „Kraj po- 
tępi podłych zabójców, „Zetrzeć w proch wro 
gów soejalizmu*, „Klątwa podłym krętaczom, te 
rorystom, zdrajeom kraju, socjalizmu*, „Zdep- 
tač gadzinę“, „Zniszczyć wrogów narodu*, „Zni' 
szczyć bandytów*, „Niema nie pogardliwszego 
ponad imię trockisty“ , „Troeki, Zinowjew, Ka- 

młeniew — Gestapo", „Wieczna klątwa głów- 

nemu organizatorowi faszystowskiej bandy — 
„Śmierć „Zinowjewowi, 

Jest to jedynie mała próbka wymyślań, ha- 
seł i żądań, WERKA przez prasę sowiec- 
ką. 

Sprawiedliwość z uwzględnieniem osoby 
Do jednego z najbardziej rozpowszechnio- 

mych propagandowych haseł w Sowietach nale- 

ży twierdzenie, że ustrój sowiecki zapewnił sta 

ruszkom spokojne i zapewnione życie w Go- 

statku. W rażącej sprzeczności z tem sielanko- 

wem twierdzeniem znajduje się los 66-letniego 

dczorcy fabryki koło Leningradu niejakiego 

Slizewskiego. Slizewski spędził prawie całe swe 

życie na fabryce. W maju tego roku dyrektc- 

rem fabryki mianowany został niejaki Chaza- 

mów. Chazanow kazał wyrzucić starago dozor- 

cę z zajmowanego przezeń pokoju. Slizewski 

odpowiedział, że nie ma dokąd się udać. Cho- 

ciaż komitet fabryczny oponował przeciwko 

tej niezgodnej z prawem eksmisji, dycektor 

fabryki wezwał milicjantów i z ich pomocą 

wyrzucił staruszka z zajmowanego przezeń lo- 

kalu. Slizewski zginął bez śladu. Nikt go nie 

Z Jarmarku poleskiego 

  

Zdjęcie nasze przedstawia jeden z najoryginał niejszych eksponatów na Jarmarku Polesktm 
w Pińsku, a mianowicie 

na dołe lub łazienki dla mieszkań restaurację 

ców całej kamienicy — ożywione są barwami. 

Szare, kremowe, zielonawe kamienice mają ob- 

ramowania okien, gzemsów i t. p. czerwone, 

błękitne. W 

dziedzińcach otwartych, pełnych słońca i powie 

pomarańczowe, jaskrawo zielone, 

trza klomby kwiatów również barw jaknajżyw 

szych i dobranych do barw kamienicy. Więc to 

można tak mieszkać? Mieć taki odpoczynek dla 

oczu i psychiki po pracy? Więc jest w ludzkiej 

mocy dać mieszkańcom wielkich miast tyle słoń 

ca, powietrza, barw i estetyki? A czemuż tak 

nie jest we wszystkich skupiskach ludzkich. Nie 

pojęta czystość panuje abso- 

lutnie nigdzie nie widzieliśmy najmniejszego 

papierka na ulicach! Autocar leci poprzez mosty 

i wciąż mamy wodę i zieloność zarośli. Tu 

woda morska, tu już, po drugiej stronie mostu 

słodka, tu skały, tuż drzewa rosną. Tego cały 

czas pojąć nie mogłam jak oni to robią, 

tuż przy gołym granicie rosły drzewa, krzewy 

i kwiaty? Dzielnica 

malutkie domki 

wszędzie, Niema, 

żeby 

robotnicza ukazuje nam 

z ogródkami, autostradą wy 

szlifowną jak szkło pędzimy do zamku, raczej 

pałacu Drot'nigshoku który jest szwedzkim 

Wersalem, ile źe twórcy tej rczydencji król Gu 

staw III i jego matka, czy żona? Hedwig Eleo 

autentyczny „kuryń ryb 

Poleszucy mieszkają nad brzeg: ami rzek. Kuryń ten, 

  

ski* zbudowany z szuwarów, w którym 

jak  donosiliśmy, spłonął. 

  

nora (przejęci wpływami francuskiemi dołożyli 
wszelkich starań by koło 1620 r. naśladować 
Ludwików francuskich i stworzyć wszystko to, 
<о kultura Wersalu niosła na całą Europę. 
Więc partety, strzyżone bukszpany, fontanny, 
wewnątrz zachowano całą patynę ówczesną, zo 
stawiając nawet obicia papierowe na ścianach, 
nawet podłogi niefroterowane ij meble oraz ca 
łe urządzenie. Obecnie zrobiono tam wspaniałe 
muzeum teatru. Nie widać w rysunkach i ob 
razach nie oryginalnie szwedzkiego, stroje w 
szafach są również we francuskim stylu lub 
włoskim. Ale rysunki i malowidła różnych in 
scenizacyj, odegrywanych tu feeryj, bajek i ba- 
letów ze smokami i czarodziejskiemi koncepta 
mi te centaury z nagiemi nimfami hasający pe 
scenie — fantazja w kostjumerji i maskach, 
bandzo ciekawe. Nie trudno było w tem mieście 

wysp i wody urządzać weneckie maskarady na 

złoconych gondolach. Teatr zachowany do naj 

drobniejszych szczegółów z XVII w. loże, deko 

racje, złocony i malowany foriepjan—wszystko 
współczesne. Obecnie odbywają się tam stylo 

we przedstawienia i Gołdoni, oraz Gluck wyglą 

dają cudownie w swych autentycznych opra- 

wach. Jest to jedyny w Europie tak zachowa 

ny teatr, HEL. ROMER. 

szukał. Chazanow wpisał do aktów: „Slizewski, 

dozorca, skreślony z listy płac, jako nieobec- 

ny”. Na brzegu Newy znaleziono ubranie i do- 

kumenty Slizewskiego oraz list, w którym o- 

skarża dyrektora Chazanowa jako winowajcę 

swej śmierci. Milicja cały zebrany materjał zło 

żyła do dyspozycji” naczelniku cyrkułu Kuli- 

kowskiego. Ten jednak miał wątpliwości, ina- 
czej mówiąc, bał się zaczepić tak wpływową 

osobistość, jak dyrektor fabryki Chazanow. Wła 

dze miejscowe, jak widać, podzielają te oba- 

wy, ponieważ nikt nie odważył się rozpocząć 

dochodzenia karnego w tej sprawie. Wszędzie 

maówi się pokryjomu o samobójstwie Slizew- 

skiego. Tak podaje to prasa sowiecka, która. 

apeluje do prokuratora A. Wyszyńskiego. 

Otóż skąd wynika: 1) Lokalni dygnitarze 

według swego widzimisię wyrzucają obywateli 

z zajmowanych przez nich pomieszczeń wbrew 

wszelkim przepisom prawnym, 2) lokalne wła- 

dze sowieckie obawiają się wszczynać sprawy 

sanne przeciwko miejscowym dygnitarzom. Je- 

żeu przeciwko dyrektorowi fabryki trzeba zmo- 

pilizować aż maczelnego prokuratora Związku 

Sowieckiego A. Wyszyńskiego, to kogo trzeba 

będzie zmobilizować, gdy jakieś przestępstwo 
popełni, za przeproszeniem, komisarz ludowy? 

Sp. 

Odczytywanie 
zniszczonych rękopisów 

'We wrześniu 1935 roku pracowniey naukowi 
sowieckiej wyprawy polarnej znaleźli koło 
pizylądka Weża siup drewniany, pozostawiony t 

przez ekspedycję szwedzkiego uczonego Nor- 
denszelda w 1887 roku. Wpobližu slupa znale- 
ziono szkatuię, w ktorej znajdował się własne- 
ręczny list Nordenszelda. List ten spowodu od- 
dziatywania wilgoci w ciągu 48 lat znajdował 
się,w takim »tanie, że niesposób było go prze- - 
czytać. Jednak laboratorjum Konserwacji i re- 
stauracji dokumentów przy bibljotece Akade- 
mji Nauk ZSRR potrafiło: przeczytać ten ze- 
psuty list. 

Laboratorjum to w ciągu dwóch lat swej 
działalności potrafiło naprawić szereg warto- 
ściowych dokumentów. M. in. przeprowsdzone 
restaurację aktów tangudzkich, pochodzących 
z 1i—lIii wieku, które znalazł znany badacz 
i podróżnik rosyjski Kozłow w 1926 r. Akty 
te rozpadały się na drobne kawałki. Mimo to 
udało się piweczytać je dzięki zastosowaniu 
specjalnej techniki restauracji aktów. Labora- 
torjum bada również przyczyny zestarzenia pa- 
pieru. Papier współczesny, przygotowany z ma 
sy drewnianej starzeje w ciągu 10—20 lat. Kop 
piekty dzienników psują się. 

Kierownik laboratorjum prof. N. Tiehonow 
w iozmowie z współpracownikiem moskiew- 
skich „Izwiestij” omówił metody przedłużenia 
żywota papieru i dzienników do lat 100—156. 
Laboratorjum opracowało również metodę mi- 
kroiotografji dokumentów drukowanych. Prze 
druk odbywa się na specjalnem szkle, pokry- | 
tem pewną emulsją, stąd zaś na walec PA 

W takim stanie przedruk może przetrwać aż 
1000 lai. 

Laboratorjum opracowało ciekawy projekt 
papieru, który może egzystować aż 1000 lat. 
Papier ten zosta! zrobiony na podstawie stu- 
djów nad papierami egipskiemi. Prof. Tieho- 
mów twierdzi, że tajemnica žabrykacji papiera 
egipskiego została wykryta i że fabryczny wy- 
rób takiego trwałego papieru będzie droższy, 
uiż fabrykacja zwykłego papieru. Obecnie prze 
prowadza się badania nad Po tego pa- 
giera. Sp. 

Podatek od kotów 
coraz modnielszy 

Na koty przyszły w Austrji ciężkie czasy. 
Donosiliśmy przed kilku dniami, że magistrat 
miasta Innsbruck postanowił obłożyć właścicieli 
kotów podatkiem w wysokości 10 szylingów od 
jednego kota. Myśl ta podobała się bardzo fcz 
nym gminom austrjackim, które kolejno podej 
mują podobne uchwały. 

Należy przewidywać, że już w niedługim cza 
sie w całej Austrji obowiązywać będzie podatek 
od kotów, a kto wie, czy samorządy 
państw nie zainteresują się również tym nowym. 
sposobem zasilania swych kas. 

VAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAALAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAS 

Testr Muzyczny LUTNIA 

Dziš o godz. 8.30 wiecz. 

Wieczór bezpretensjonalny 
z udz. artystów operetki wileńskiej 

   

  

     

Chińczycy będą jeździli polskiemi Iskomotywami 
Dr. Chang-Hsin-H+l o możliwościach zwiększenia eksportu do Chin 

26 b. m. dr. Chang-Hsin-Hai, minister pełno- 
mocny Chin, zwiedził ogólnopolską wystawę 

przemysłu metalowego į elektrotechniczmego. 

Po zwiedzeniu udzielił wywiadu współpracaw: 

nikowi „Codziennej Gazety Handlowej', w któ 

rym powiedział m. inn.: 

— Specjalną uwagę zwróciłem na wszełkie- 

go rodzaji: maszyny techniczne ; sprzęt kolejo- 

wy, jak lokomotywy, wagony, szyny ; t. d. 

Chciałbym podkreślić, że rząd chiński zapo- 

czątkował obeanie realizację wielkiego progra- 

mu robót publicznych, mających na celu zupeł- 

mą rekonstruxcję struktury gospodarczej Chin, 

i podźwignięcie naszej ojczyzny na wyższy 

szczebei rozwoju. To też w związku z tą akcją 

zamierzamy poczynić zagranicą znaczne zamó- 

wienia, przedevrszystkiem w dziedzinie wszel- 

kiego rodzaju imstalacyj technicznych i środ- 

"ków transportu i komunikacji. Dotychczas do- 

stawy tego rodzaju uskuteczniały najbardziej 

uprzemysłowione państwa Europy, jednakże 

stwierdzam z zadowoleniem, że — jak przek?- 

maliśmy się — maszyny i lokomotywy polskiej 

produkcji w niczem nie ustępują podobnym 

wyrobom innych państw, a nawet są znacznie 

tańsze. Przed kilku miesiącami zakupiliśmy ty- 

tułem próby jedną lokomotywę firmy Cegielski 

w Poznaniu. Pragnę zaznaczyć, że jesteśmy zu- 

pełnie zadowoleni z dokonanej tranzakcji, te 

też w najbliższym czasie przewidujemy zakup 

* większej ilości lokomotyw polskiej produkcji. 

  Zdjęcie masze przedstawia końcowe prace dookoła konstrukcji ołbrzymiej mapy plastycznej 
Paryża wiaz z wieżą Piffla, która będzie umieszczona na Paryskiej Wystawie Światowej w 1937 r. 
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Przyjęcia u P. Prezydenta 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 28 „sierpnia przyję 

ty został па spetjalnej audjencji przez Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej poseł japoński Nob- 

Bumi-Ito, który z okazji 10-lecia piastowania 

urzędu Prezydenta R. P. przez prof. Ignacego 

Mościekiego, wręczył na odznaki orderu „Chry 

zantem“, najwyższego odznaczenia japońskiego 

wraz z listem cesarza Hirohito. 
Order „Chryzantem* nadawany jest tylko 

panującym i najwyższym dosiojnikom w Ja- 

ponji. Posiada tak jak order „Orla Białego* je 

dną tylko. klasę. : : 

„Nadanie orderu - „Chryzantem* Pre- 

zydentowi R. P. z okazji jego jubileuszu stano 

wi wyjątkowy dowód przyjaźni cesarza dla Pa- 

na Prezydenta RP. i Polski. 

WARSZAWiA, (Pat). Pan Prezydent Rzeczy- 

pospolitej przyjął dziś po południu Inspekto 

ra Obrony Powietrznej Państwa gen. Zająca. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent Rzeczypo 

-spolitej podejmował dziś na Zamku herbatą 

uczestników Zjajdu Międzynarodowego Zw. Ae 

ronaulycznego (FAl) oraz uczestników zawodów 

balonów wolnych o puhar Gordon Bennelta. 
W przyjęciu tem wzięli udział przedstawi 

ciele władz cywilnych i wojskowych, członko- 

wie Międzyn. Zw.  Aeronautycznego, szefowie 

„placówek dyplomatycznych  attaches wojskowi 

państw, wchodzących w skład FAL, przedstawi 

ciele miasta, przedstawiciele władz lotniczych, 

członkowie zarządu 

przedstawiciele 

Panu 

cywilnych i wojskowych, 

i rady aeroklubu R. P. 

LOPP. i PUWIF. 

oraz 

Błogosławieństwo dla P. Prezydenta 
od Ojca Świętego 

WARSZAWA, (Pat). Dziś w godzinach po- 
łndniowych ks. kardynał Manmaggi, który był 

legatem Ojca Świętego na synod biskspów pol- 

skich w Częstochowie przyjęty, został na uroczy 

stej- audjencji przez P. Prezydenta RIP. na 

Zamku. 

Należy zaznaczyć, 

otrzymał specjalne polecenie od Papieża Piusa 

jedenastego udzielenia P. Prezydentowi RP. bło 

'gosławieństwa w imieniw Ojca Świętego. 

Kronika telegraliczna 
— PO RAZ PIERWSZY OD OBJĘCIA RZĄ- 

DÓW. MUSSOLINI udał się wczoraj do stolicy 
prowincji Loania—Potenzy. Ludność witała go 
owacyjnie. Mussolini wygłosił w Potenzy prze- 
mówienie, w którem podnosił znaczenie dużego 
przyrostu ludności we Włoszech. 

— WE WŁOSKIM DZIENNIKU URZĘDO- 
WYM. OPUBLIKOWANY ZOSTAŁ DEKRET, 
'na którego podstawie mają być wyemitowane 

przez rząd włoski w walutach zagranicznych 

bony skarbowe z terminem 12, 18, 24 i 36 mie 
sięcy. Bony te mają być ulokowane na ryn- 

kach zagranicznych. Międzynarodowe koła fi 
mansowe uważają nową emisję za próbę zdo 

bycia kapitałów zagranicznych na uprzemysło 
wienie Abisymji. 

-— BILANS BANKU FRANCJI OGLOSZONY 
W DN. 27 BM.: Spadek zapasu złota o 173,8 do 
54,674 milj. frs. Bezprocentowy kredyt dla 
skarbu państwa z tytułu wykupu zredyskonto- 
wanych bonów skarbowych wzrósł o 1.169 do 
233. Bezprocentowy kredyt udzielony przez 
bank państwu do maksymalnej granicy 10.000 
utrzymuje się w dalszym ciągu bez zmiany na 
poziomie 500. Stosunek pokrycia złotem wynosi 
59.30 wobec 59.17 proc. poprzednio. 

— SENAT GDAŃSKI ZMIENIŁ na podstawie 
dekretu ogłoszonego w dzienniku ustaw Wol 
nego Miasta pragmatykę urzędników gdańskich, 
włączając do niej par. 10-a. Paragraf ten przyz 
naje coprawda urzędnikom prawo swobolnej 
działalności politycznej, jednak z zastrzeżeniem, 

że zobowiązani są do bezwzględnej wierności, 
posłuszeństwa i uszanowania w stosunku do 
senatu, 

Rana as 

że ks. kardynał Marmaggi 

„KURJER“ z dnia 29 sierpnia 1936 r. 

DEPESZE KONDOLENCYJNE 
do rodziców Ś. p. 
WARSZAWA, (Pat). P. Prezydent R. 

P. przesłał rodzinie Ś, p. redaktora Woj 
ciecha Stpiczyńskiego depeszę treści na 
stępującej: 

„Głęboko przejęty zgonem dzielnego 
żołnierza i gorącego patrjoty przesy- 
łam państwu WYBIZY szczerego współ- 
czucia“ 

(—) IGNACY MOŚCICKI. 

WARSZAWA. (Pat). Do redakcji 
„Kurjera Porannego nadeszły m. jn. je 
szcze następujące telegramy kondolen- 
cyjne z powodu zgonu Ś. p. red. Wojcie 
cha Stpiczyńskiego. 

„Głęboko wzruszony Śmiercią Ś$. p. Wojeie- - 

eha Stpiczyńskiego, bojownika o niepodległość 
Polski i wybtnego publicysty, przesyłam wy- 

razy serdecznego żalu i współczucia 

W. ŚWIĘTOSŁAWSKI, 
Min. Wyzn. Kel i O P. 

„Śmierć ś. p. Wojciecha Stpiczyńskiego, jed- 
nego z najbardziej zasłużonych bojowników © 
niepodległość Połski przejęła mnie głębokim ża- 
lem. Redakcji „Kurjera Porannego*, która traci 
w nim naczeinego redaktora i znakomitego pu- 
blicystę, przesyłam wyrazy mego szczerego 

współczucia Е 
Min. Spraw Wojskowych | 
TADEUSZ KASPRZYCKI, 

gen. dywizji. 

„Proszę szanowną Redakcję przyjąć wyrazy 

" mego szczerego ubolewania spowodu zgonu jej 
naczelnego redaktora pana Wojciecha Stpiczyń- 

skiego, znakomitego pisarza: i wielkiego potrioty 
HOEFLINGER, posel austrjacki. 

Na ręce rodzic6w š. p. Wojeiecha 
Stpiczyńskiego napłynęły między inne 
mi następujące depesze: 

„Głęboko przejęty śmiercią ich syna, Ś. p. 

Wojciecha Stpiczyńskiego, wybitnego żołnierza, 

W. $tpiczyńskiego 
niestrudzonego hojownika o niepodległość Pol 
ski i znakomitego publicysty, zasyłam wielce 
szanownym państwu wyrazy. mego najszczer- 
szego współczucia i żalu 

TADEUSZ KASPRZYCKI, 
Min. Spraw Wojskowych. 

Szczere współczucie państwu w ich smutku 
i żałobie przesyłam wyrazy głębokiego żalu 

z powodu przedwczesnego zgonu Ś. p. Wojcie- 
cha Stpiezyńskiego, posła na Sejm, zasłużonego 

działacza i utalentowanego pisarza 

GRABOWSKI, 
= Mim. Sprawiedliwości”. 

WARSZAWA. (Pat). Do redakcji 
„Kurjera Porannego nadchodzą w dal 

szym ciągu liczne depesze kondolencyj 
ne z powodu zgonu Ś. p. redaktora Woj 
ciecha Stpiczyńskiego. 

Pomiędzy 'innemi nadeszły depesze 
następujące: 

„Głęboko wzruszony Śmiercię nieodžalowa- 
nego redaktora &. 

przesyłam wyrazy mego wielkiego żalu 
MARJAN ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI, 

Mim. Opieki Społecznej”. 

„Z powodu zgonu zasłużonego bojownika 
walk o niepodległość, wybitnego polityka, świef- 
nege pisarza i redaktora Ś. p. Wojciecha Stpi- 
czyńskiego składam na ręce pana redaktora 0- 
rmz pozostałych w redakcji „Kurjera Poranne- 
go* najbliższych współpracowników zmarłego 
wyrazy najgłębszego żalu i współczucia 

KAZIMIERZ OKULICZ, 
Szef Biura Prasowego 

Prezydjum Rady Ministrów. 

„Gięboko zasmucony przedwczesnym zgonem 

Šš. p. redaktora Wojciecha Stpiezynskiego prze- 
syłam wyrazy prawdziwego żalu w imieniu 
własnem oraz Prezydjum Federacji PZOO. 

PREZES ROMAN GÓRECKI. 

gen. bryg.* 

Zwłoki ś. b. W. Stpiczyńskiego w drodze 

z Paryża do Warszawy 
PARYŻ, (PAT). — Wi piątek o godz. 11 ra 

no w polskim kościele Wniebowzięcia przy ul. 

św. Honorjusza odbyło się uroczyste nabożeń 

stwa żałobne za spokój duszy śp: „Wojciecha 

Stpiczyńskiego. | + 

„ 
Za wozem żałobnym, którym trumna odwie 

zioma Żostała na dworzec północny, podążyła 

samochodami prywatnymi i taksówkami znacz 

na część uczestników uroczystości żałobnej. Na 

dworcu po ostatnich modłach, odprawionych 

przed drzwiami wagonu, do którego trumna 

została załadowana, komsul generalny RP. 

ikonat formalności związanych z opieczętowa 

niem wagonu. Wagon, wiozący 

wieczorem przyłączony będzie do pociągu, 

Trumna przybędzie 

do 

trumnę dziś 

od 

chodzącego do Warszawy. 

do Warszawy w niedzielę o godz. 8,30 rano. 

ANDNRASA | do 

Włochy wprowadziły zakaz wywozu 
broni do 

RZYM, (Pat). Od dzisiaj Włochy 
wprowadziły w życie zakaz wywozu bro 
ni do Hiszpanji, Ogłoszono o tem komu 

nikat urzędowy który donosi, że zarów 

no pośredni, jak bezpośredni wywóz lub 

MOSKWA. (Pat.) Agencja Tass donosi: Dnia 
27 b. m. naczelnik 2-go dep. wschodniego nar- 
komindiełu Kozłowskij przyjął japońskiego 
charge d'affaires Sako i złożył na jego ręce 
protest z powodu wystrzałów do sowieckiej 
straży pogranicznej w dniu 26 b m. w rejonie 
Poltawk; па granicy sowiecko-mandżurskiej. 

Kozłowskij zażądał aby rząd japoński przepro 
wadził jaknajrychlej dochodzenie w sprawie 
tego nowego incydentu i ukarał winnych. Koiz- 
łowskij oświadczył, że ostatnie informacje po- 

Hiszpanii 
tranzyt sprzętu wojennego do Hiszpanji 
i do kolonij hiszpańskich i strefy hisz 
pańskiej w Marokko jest wzbroniony. 
Zakaz dotyczy wszystkich umów, do- 
tychczas nie wykonanych. 

p. Wojciech Stpiczyńskiego 

я 

Bucharin a „naród 
radziecki" 

Od 21 sierpnia. począwszy „naród radziecki" 

Radka, 

„Žądania“ 

domaga się glow Bucharina, Tomskiego, 

Sakolnikowa i innych. te są zamie 

szczone we wszystkich gazetach bolszewickich, 

w tej liczbie i ' w podpisywanych przez Buchari 

na „Izwiestjach“. Dziennik ten (z dn. 22 i 23 

sierpnia), zamieszcza na pierwszej stronie sze 

reg tego rodzaju rezolucyj, a na ostatniej stro 

mie widnieje podpis odpowiedzialnego redakto 

ra A. Gzy ło jest szopka czy też 

klepsydra pośmientna? 

Bucharina, 

Może Bucharin już dawno. poszedł w ślady 

Tomskiego i palnął sobie w łeb? 

Prasa szwedzka bowiem donosi, że w tych 

ambasador 

Jest rzeczą bardzo 

aniach skończył samobójstwem b. 

w Londynie Sokolnikow. 

możliwą, że swych przeciwników „z prawa” 

zmusi Stalin cichutko skończyć samobójstwem, 

aby nie zrażać reszty sojuszników z 

ludowych. 

„frontów 

v. V. 

a wschodnią granicą 
— DRUGA FABRYKA KAUCZUKU SYNTE- 

TYCZNEGO W Z. S. S. R. Donoszą z Moskwy, że 

w Tambowie, w Rosji Środkowej budowana jest 

Koszt 

budowy fabryki wymosić będzie 120 milj. rubli. 

Obecnie intensywna praca koło budowy 

druga fabryka kauczuku syntetycznego. 

wre 

fabryk pomocniczych, elektrowni, która nowe 

zakłady będzie zaopatrywała w prąd, oraz oko- 

ło budowy domów robotniczych, 

M LOTNIK MOŁOTOW odbywający lot 
podbiegunowy po starcie z wyspy. Wrangla wy 

lądował dnia 26 bm. na wybrzeżu zatoki Am 

barczik, gdzie spotkał się z lotnikiem lewoniew 

skim, odbywającym lot z Los Angeles do Mos 
kwy. 

LEINJA LOTNICZA PRAGA—MOSKWA. 
26 bm. przybył samolotem dyrektor linij lotni 
czych czeskosłowackich i linji Praga—Moskwa. 

Przyjazd jego związany jest z ustaleniem szcze 
gółów inauguracji linji Praga — Moskwa na 

przestrzeni 2400 klm. przez Kijów i Jassy— 

Użhorod. 

— ŚLEDZIE HOLENDERSK1E DO ZSRR. 
Holenderski Związek Towarzystw Połowów Śle 

dzi doprowadził ostatnig do skutku drugą 
tranzakcję na dostawę 30 tys. szkockich tonn 

Siedzi do ZSRR. Razem z nierwszą dostawą 

całkowita sprzedaż śledzi z połowów 1936 r. | 
do ZSRR — wynosi obecnie 70 tys. szkockich 
tonn. 

OE 

Przerwa w Ssypźniu 

kopca na Sowińcu 
KRAKÓW, (PAT). — Z powodu padających 

deszczów prace przy sypaniu kopca Marszałka 

Józefa Piłsudskiego uległy narazie przerwie. — 

Kopiec dosięgnął już 23 metry wysokości. Obe 

cenie przy budowie zatrudnionych ' jest 600 ro- 

botników. Pod koniec liczba ta ulegnie zwięk 

szeniu do 800 osób. 

„Pierestrełkać na granicy sowiecko - mandżurskiej 
dane przez Sako Litwinowowi o kilku wypad 
kach strzałów ze sarony sowieckiej w rejonie 
Tuning nie zostało potwierdzone przez skrupu- 
latnie przeprowadzone dochodzenie. Stwarza to 

wrażenie, że władze lokalne japońskie wprowa 
dziły w hłąd rząd centralny, twierdząc, że strza 

ły oddano z terytorjum sowieckiego, aby w ten 
sposób usprawiedliwić ataki zgóry przygotowa 
ne na straż pograniczną sowiecką. 

MOSKWA. (Pat.) Agencja Tass donosi z Cha 
barowska: Dnia 26 b. m. na granicy sowiecko- 

  

mandżurskiej w rejonie Połławki grupa straży 
pogranicznej sowieckiej w czasie pojenia koni 
w rzece została zaatakowana ogniem Zz 

karabinów maszynowych i karabinów, pocho- 
dzących ze strony m. Tunguing na terytorjum 

Mandżukuo. Ogień trwał 20 minut, 3 konie zo 

stały ranione, 1 zabity, straż pograniczna se- 
wiecka spostrzegła w okolicy 3 plutony żołnie- 

rzy japońsko-mandżurskich, którzy potem od- 

dalili się w kierunku miasta. Straż pograniczna 
sowiecka na wystrzały nie odpowiadała. 

Olimpjada frontu ludowego w Hiszpanji 

  
Bieg z pochodnią, Strzelanie z pistoletu. 

  

  

  
  

  

Bieg na 1500 mtr. przez granicę 
hiszpańsko-franeuską. 

Nagrody dla zwycięzców. 
(Je suis partout).
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KoŽYGAMI PRZEZ PRASĘ 
„Czas* o reformie administracji. 
Metoda zajmowania przez poszczególnych 

luda kilku naraz dobrze płatnych posad, rozpa 

noszyła się i przybrała wielkie rozmiary w |. 

zw. państwowym świecie gospodarczym i finan- 

sowym. Liczni dyrektorzy i wysocy funkejonar 

jusze państwowych banków, przedsiębiorstw i 

instytucy j finansowo-gospodarczych, zajmują 

po kilka posad jednocześnie, otrzymując z fun 

duszów publicznych bardzo wysokie wynagro 

dzenia miesięczne, Wysoka biurokracja gospo- 

darcza stała się w ten sposób nowoczesną szlach 

tą, wytwowzoną na koszt państwa i społeczeńst 

wa. 
To też sfery urzędnicze są zdania, aby je- 

dnocześnie z rejestracją arystokracji urzędni- 

czej dokonana zostałą rejestracja (państwowej 
arystokracji finansowo-gospodarczej. 

Sfery te podkreślają, że bez uporządkowau a 

kwestji zarobków i posad w państwowym świe 

cie finansowo-gospodarczym oraz na wysok:ch 

szazeblach drabiny biurokratycznej, nie może 

być mowy o skutecznej realizacji hasła „Surv- 

wego. życia. 
Jesteśmy w zupełności zgodni w tych spra- 

wach z organizacjami urzędniczemi. Mamy na 

dzieję, że p. premjer Składkowski z właściwą 

sobie energją nie spocznie w nół drogi, lecz do 

prowadzi sprawę oczyszczenia atmosfery na- 

szych urzędów do końca. 

"W. szezególności oczekujemy akcji w kierun 

ku podniesienia fachowości naszych  urz:dni- 

ków. Wiemy, że w urzędach pracuje wieln za») 

nych i szczerze oddanych swej pracy ludzi. Wie 

my również niestety, że doesłało się tam wielu, 

którzy zdobycie stanowisk legitymują nie stud 

jami fachowemi, nie długoletnią a owocną pra 

cą, lecz innymi względami, które chcielibyśmy, 

aby nigdy na przyszłość nie decydowały o obei 
mowaniu stanowisk urzędowych. 

„Warszawski Dziennik Narodowy* 

o warunkach dozbrojenia się Polski. 

Trudno w tej chwili przewidzieć, jaki głów 

ny kierunek obierze ekspansja niemiecka. P-sa- 

liśmy już niejednokrotnie, że Rzeszą znajduje 

się dziś na skrzyżowaniu dróg dziejowych. Atbo 
pójdzie ona tradycyjną drogą polityki pruskiej, 

szukając na europejskim wschodzie terenów dla 

swojej ekspansji, albo podejmie usiłowania 

w kierunku zdołyycia sobie pozycji światowej 

kosztem dzisiejszych poteg kolonjalnych, Poli- 

tyka niemiecka liczy się z obu_ temi możli- 

wościami i przygotowuje dla siebie podstawy 

do obu tych dróg. 
Nie wdając się jednak w szersze rozważania 

tych zawiłych zagadnień, należy stwierdzić, że 

ostatnie zarządzenie kanclerza Hitlera, zwiększa 

jące dwukrotnie armję niemiecka. musi pociąg 

nąć za sobą uatychmiastowe następstwa. 

Głosy prasy francuskiej wskazują na to, że 

tam zrozumiano powagę sytuacji. Mówi się o 

konieczności głębokich przeobrażeń w organiza 

cji obrony narodowej, o konieczności nowych 

zbrojeń i nowych wysiłków. Polska musi pójść 

tą samą drogą i poważnie zastanowić się nad 

konięcznością zwiększenia swojei zdolności bo- 

jowej. Dotychczasowa przewaga mililarna Rze- 

szy nad nami zostanie dwukrotnie zwiekszona. 

Czy mamy patrzeć na to obojętnie, zasłaniając 

się paktem nieagresji, który obówiązuje nas i 

Niemcy jeszcze (przeż lat ośm? 
Stosunki, jakie panują w kraju, w dużym 

stopniu komplikują sprawę naszej obrony. Stan 

moralny i gospodarczy kraju wskazuje na to, 

że naród nie rozwinął wszystkich swoich sił i 

całego zapału i całej swej energji moralno-po 

litycznej. Stoi mu pod tym wzgledem na drodze 

wiele przeszkód, które w interesie obrony naro 

dowej muszą być szyłłko i radykalnie usunięte. 

Powaga sytuacji, jaka się wytworzyła, nie- 

bezpieczeństwo, jakie nadciąga powinno. poło 

żyć kres eksperymentom robionym bezustannie 

w kraju i niszczącym siły moralne oraz ener 

gję gospodarczą społeczeństwa. 
Ostatnia chwila z drogi tej pawrócić i po- 

ważnie pomyśleć o przygotowaniu kraju do cze 

kających go wielkich zadań. 

Wszystkie partje'i stronnictwa pol- 

skie muszą zrozumieć konieczność jed- 

nolitego działania w służbie temu, co 

wspólne. Nie czas dzisiaj na rozproszko 

wanie sił. Tylko wspólny front całego 

narodu może wydobyć siły, które za- 

gwarantują nam przyszłą potęgę Polski. 

Nie wszyscy jeszcze to rozumieją. 

Obsesja nie ustaje. 

„Gazeta Polska“ o przyczynach przy 

znania się „trodkistów”. 
Imdzi, których czeka rozstrzelanie niesposób 

chyba zmusić przed śmiercią do tak tchórzliwe 
go upodlenia, pomimo szeroko stosowanej pod 
czas Śledztwa „tortury nadziei* i lęku los 

krewnych, przyjaciół i znajomych, zazwyczaj 

w takich wypadkach masowo aresztowywanych. 
Czy alby nie grał tu roli strach, że w razie 

krnąbrnego zachowania się na „jawnym proce 
sie“ — grożą im bezterminowe tortury — po 
opublikowaniu komunikatu o wykonaniu wyro 
ku śmierci — gdy już umarli dla świata? 

Jest to tylko przypuszczenie, ale przypusz 

czenie nie bezpodstawne. Egzekucje w Związku 
Sowieckim nie odbywają się publicznie i zwłoki 
nie są wydawane rodzinom. „Rozstrzelanego* 

można również dobrze zwolnić, i pod innym 
„nazwiskiem wysłać na odległą prowincję (o 

ile sobie na to „zastužyt“), lub też można „ży 
wego trupa* przez długie lata „mieć do dyspo 
zycji:, nie narażając się na żadną komnromita 

cje wobec zagranicy A jeżeli nawet tego rodzaju 
pogłoska zacznie krążyć po Moskwie, to wpły 
nie co najwyżej na zwiększenie straszliwego lę- . 
ku przed władzą. Wobec_tąkich perspektyw mo 
że zadrżeć najodważniejszy człowiek, 

„KURJER* z dnia 29 sierpnia 1936 r. 

DOROCZNY ZJAZD LEKARZY 
z terenu województwa w Brasławiu 
W. dniu 28 bm. rozpoczął się w Bra- 

sławiu 2-dniowy doroczny zjazd lekarzy: 
powiatowych ,j kierowników powiato- 
wych ośrodków zdrowia województwa 
wiłeńskiego. 

Na zjazd przybyli wicewojewoda wi- 
leński Marjan Jankowski, inspektor ge 

neralny służby zdrowia. dr. Kowarski, 
oraz z ministerjūm opieki społecznej do 
cent 'Przasnycki i dr. Rudolfowa-Sko- 
kowska, a pozatem sęnałor Dobaczew 

ski, lekarze powiatowi i kierownicy po“ 
wiatowych ośrodków zdrowia woje- 
wództwa wileńskiego. 

- Zjazd zagaił wicewojewoda Jankow 
ski, który w dłuższem . przemówieniu 

podkreślił szczególne znaczenie służby 
zdrowia w życiu państwowem i społecz 
nem. Następnie powitał zjazd general- 
ny inspektor służby zdrowia dr. Kowar 
ski, poczem przystąpiono do obrad. W 
ciągu pierwszego dnia obrad omówiono 
szczegółowo sprawy zaopatrzenia lud- 
ności w wodę oraz sprawy ośrodków 
zdrowia i medycyny społecznej. 

Wicewojewoda w godzinach popołu- 
dniowych na zjeździe nie był obecny, 
gdyż udał się do gminy przebrodzkiej, 
gdzie zaznajomił się ze sprawą budowy . 
szkół imienia Marszałka Piłsudskiego w 
Hawryłowie i Dziedzińce, poczem zwie 
adził obóz P. W. w Rackim Borze i obóz 

CIWF, 

Zjazd starszego harcerstwa 
obradował nad sprawami gospodarczemi 

Otwarty w schronisku nad jez. Narocz wie- 

czorem 24 sienpnia rb. Zjazd kierowników pra 

cy starszo-harcerskiej obradował w dniach 25 i 

26 sienpnia nad zagadnieniami  gospodarczemi 

Po!ski wogółe, a w szczególności omawiane by- 

ło zagadnienie udziału starszego harcerstwa w 

życiu gospedarczem Polski, dyekutowane na 

tle wysuwania: konkretnych i dostępnych harce 

rzom. poczynań gospodarczych. 

Bez dyskusji negatywnej, jako wyrok myśli 

i woli wszystkich przyjęte zostały za konieczne 

postułaty : į 

1) udziału st hareerstwa w pracy spółdziel 

czej własnej i ogólno-państwowej; 

2) propagandy spraw gospodarczych w har- 

cerstwie; 

8) pogłębienia przygotowania zawodowego; 

4)współpracy z wsią w dziedzinie gospodar... 

czej, 

EHR a i 

24 Targi w Krėlewcu 

  

  
W Krolewcu zostały otwarte 24 Targi. Prasa podkreśla, iż targ; tegoroczne prezentują Się 

o wiele okazalej, niż targi z poprzednich Iat. 

  

Wzdłuż i rz Polski 
Trzy nowe teatry 

IW: nowym sezonie teatralnym powstanie na 

prowincji szereg nowych teatrów, które zatrud 

mią większą część bezrobotnych aktorów. Mię 

dzy imn. powstają: 1) Teatr Miejski z siedzibą 

w Ostrowiu Wilkp. (kierownik Marja Szczęsna) 

o charakterze objazdowym, popierany przez 

specjalnie zorganizowane w tym roku towarzy- 

stwo przyjaciół tego teatru, 2) teatr im. Wys- 

piańskiego pod kierunkiem Edmunda Czermań-, 

skiego z bazą w Kielcach oraz wyjazdami do 

Radomia i okolicznych miast powiatowych, 

3) teatr „Nowy w Poznaniu pod kierunkiem 

p. Lisowskiego ; Brema. 

Z pierwszymy dwoma teatrami Z. A. S P. 

podpisał już w tych dniach konwencję, z trze 

cim prowadzone są pertraktacje. 

Balon „Katowice“ орай 

pod Kozienicami. 

Balon „Katowice“, ktėory zerwal sie wezoraj 

na lotnisku mokoiowskiem, opadł koło Kozienie 

w woj. kiełeckiem. 

Przemoknięty balon ściągnięty był z drzew 

przez okolicznych mieszkańców. 

Po otrzymaniu wiadomości z Kozienie, wy- 

jechało natychmiast pogotowie lotnicze z War- 

szawy w celu przetransportowania. 

1060 zł, za niesłuszne aresztowanie. 

Warszawski sąd apelacyjny zatwierdził wy- 
rok w procesie cywilnym, wytoczonym przez 
urzędnika Banku Gospodarstwa Krajowego, An 

toniego Nowakowskiego przedsiębiorstwu pań- 
stwowemu „Poczta, telegraf ; telefon“ z powo 

du niefortunnego aresztowania go przy odbic- 
rze oszczędności. Gdy N. zgłosił się z książecz 
ką nx pocztę po pieniądze, urzędnik omylił się 
co do numeru zastrzeżonej przez PKO. książecz 
kij wezwał policjanta, wskazując mu intere- 
santa jako fałszerza książeczek. N. aresztowa- 
no i bez uzasadnionego powosłu przesiedział 
razem ze złodziejami 24 godziny w areszcie po- 
liey jnym. - 3 

Tytulem Gcdszkodowania moralnego zasądzo 

na na rzecz Nowakowskiego 1,000 zł, a sąd 

npelacyjny wyrok ten zatwierdził. Obecnie, po 

uprawomocnieniu się, wyrok stanowić może 
precedens w praktyce sądowej w wypadkacii 
niezasłużenych aresztowań. . 

0 $r0sze klg, banónów 
Ostatni numer Biuletynu Polsko-Łacińsko- 

Amerylkańskiego zamieszcza ciekawą rozmowę 
z gościem z Brazylji, p. Kazimierzem Miedzia- 
nowskim, rolnikiem z zawodu — — na temat 
głównie cen niektórych artykułów spożywczych 
w Brazylji i w Polsce. ‚ 

„Bardzo charakterystyczna jest dla pośred 
nictwa handlowego cena bananów w Brazylji i 
w Polsce — mówi między innemi p. Miedzia 
nowski — uderza mnie na każdym kroku w 
Warszawie cena bananów, wahająca się w gra- 

nicach 3 do 560 zł. w detalu za kg, podczas 
gdy w Brazylji za grono bananów t. zw. kesz 
liczące 20—25 kg płaci się olkoło 70 groszy. 
Cena bananów w Brazylji odpowiada cenie kar 
tofli w Polsce. Przewidując specjalne warunki 
transportu bananów nieznacznie wyższe od ko 
sztów transportu polskich kartofli do Argentyny 
wymagające również troskliwego opakowania, 

Walka x szórieniem harardu 
wśród ludności ubogiej 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. podjęło wal 
kę z hazardem, szerzonym wśród ubogiej lud- 
ności. przez instalowanie automatów zręcznościo 
wych w lokalach publicznych. 

Do wiadomości wszystkich wojewodów po- 
dano, iż mogą być udzielane licencje wyłącznie 
aa takie automaty zręcznościowe, które obli- 
czone są na drobną opłatę za czas gry. 

Zakazane będą automaty tego typu, przy 
których gra odbywa się tyłko pomiędzy człowie 
kiem a automatem. : 

Tego rodzaju urządzenia są bowiem zawsze 
obliczone na przewagę automatu nad człowie- 
kiem, noszą więc cechy przedsiębiorstwa oszu 
kańczego. 

vszukańcze aparaty zręcznościowe, jak pod- 
nosi M. S. W., pozbawiają niezamożną ludność 
ciężko zapracowanego grosza przez łudzenie na- 
dzieją wygranej. : 

Za automaty zręcznościowe typu dozwolone- 
g0, ponosić mają odpowiedzialność właścice'ele 

lokali rozrywkowych, w których automaty te 

są zainstałowane, gdyż mają oni możność bez- 
pośredniego nadzoru nąd aparatami, 

  

Wiadomošci radjowe > 
SYGNAŁ AUDYCYJ RADJOWYCH, 

transmitewąnych z Wystawy. 

Wszystkim  radjosłuchaczom już wiądomo, 
iż w związku z otwarciem Wystawy Przemysłu 
Metalowego i Elektrycznego, część! programu ra 
djowego transmitowana jest ze studja mieszczą- 
cego sių w pawilonie radjowym, Audycje te 

oznajmia w programach radjowych codziennie 

specjalny sygnał w rytmie polonezowym, o cha- 
rakterze wybitnie polskim. Sygnał ten jest opar 
ty na melodji , Pobudki*, śpiewanej swego cza 

su w szwadronie rotmistrzą Wąsowicza i skom 

ponowany został przez Tadeusza Sygietyńskie- 
go. — Tadeusz Sygietyński znany jest dobrze 
audytorjum radjowemu ze swych oryginalnych 
audycyj o charakterze rodzimym, jak: „Od 
chatki do chatki”, „Plotki*, „Wioska na Mazow 

szu“ i „Wieczór wśród górali, Ludowe te 
obrazki muzyczne cieszyły się nietylko powodze 
niem wśród radjosłuchaczy polskich, ale rów- 
nież uznaniem zagranicy, która transmitowała 

je z zasłużonym sukcesem. “ 

MUZYKA POLSKA W BRUKSELI. 

Pianista polski p. Ignacy Blochman, warsza | 
wianin, zamieszkujący Brukselę został niedawno 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Ko 
rony Belgijskiej, Występy p. Blochmana zdoby 
ły mu uznanie prasy i publiczności w Belgji, Ho 
landji i Luksemburgu. W dużej mierze dzięki - 
jego staraniom studja radjowe w Brukseli, fran 
cuska i flamandzka poświęciły w ostatnim ro- 
ku cztery koncerty wyłącznie muzyce polskiej, 
dając słuchaczom belgijskim sposobność pozna 
nia twórczości naszych kompozytorów. W pro- 
gramach tych koncertów figurowały nazwiska 
od Moniuszki do twórców naszej młodej gene 
racji: m. im. Łabuński, Kondracki, 
Wiechowicz. Fitelberg. Ignacy Blochman wystą 
pi przed mikrofonem Polskiego Radja w dniu 3 
września o godz. 21.30 w krótkim recitalu i w 
dniu 11 września o godzinie 21,00 w koneercie 
symfonicznym. ' : 

14-LETNI PIANISTA MACIEJ STRIKS 
gra w radjo. : 

Cudowne dzieci doby dzisiejszej to zazwy 
czaj nietylko znakomici wirtuozi, którzy poko 
nali trudności techniczne, lecz równiżż ariysui o 

dużej kulturze i wyczuciu muzycznem. Jakiczo 
rodzaju artystą jest 14-lelni chłopczyk Maciej 

_Striks, przekonają się radjosłuchacze w qudycji 
sobolniej o godz. 16,00. W audycji tej kbow:em 
przedstawi Polskie Radjo szerokiej pubi:czności 
tego młodocianego pianistę. Różnorodny pro- 
gram, jak utwory Bacha, Chopina, Mendeisona 
i Mozarta pozwolą na wszechstronne poznanie 

tak dobrze i ciekawie zapowiadającego się arty 
sty. " 

a 

  

Książki — to Ro” z ga" ludźmi 

Wypożyczalnia książek 
Wilno, JaglelloAska 16 — 9 

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

oraz DLA DZIECI! 
Czynna od q. 12 do 18 z wyjątkiem świąt. | 
Kaucja 3 zł. : Abonament 2 zł.   
ы 20 zł. klę, szynki 
musimy stwierdzić, że ceny kartofli polskich na 
rynku argentyńskim nie osiągają tej fantastycz 
nej ceny bananów w Polsce. Kupcy polscy ofe 
rują ziemniaki w Buenos Aires przeciętnie po 
20 złotych za 100 kg*. 

„Artykułami, które można eksportować z 
Polski do Brazylji są; kartofle, myte płatki kar 
toflane, słód, konserwy mięsne, kekony, a prze 
dewszystkiem szynki. Warto zaznaczyć, że je- 
den kilkogram szynki importowanej, kióra cie 
szy się wielkiem popytem, kosztuje w Brazylji 
około 20 złotych. Szynka brazylijska dła swego 
specyficznego niskiego gatunku mimo ceny za- 
ledwie 3 złotych za kg. nie znajduje chęt- 
nych nabywców. Polski len jako włókno, wy- 
roby lniane, zwłaszcza gatunki fabryczne, wełna 
i wyroby ciężkiego przemysłu, węgiel. cement... 
to artykuły, których napróżno latami oczekuje 
2 Polski Brazylja“. "S ' 

Rudnieki,. 

>
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ae Świaća Filmus 

|andyn owym ośrodkiem produkcji ilmowaj 
Ostatniemi czasy przybył filmowi europej- 

skiemu nowy ośrodek  produkeji filmowej. 
Ośrodkiem tym, który stał się w stosunkowo bar 
dzo krótkim czasie najpoważniejszym, „obok 
Paryża, jest Anglja. Potrafiła ona stać się kon- 
kurentką Hollywoodu. Ba, obecnie producenci 
mmerykańscy ubiegają się nawet o udział w 
produkcji angielskiej. Chodzi o to, że koszta pro 
dukcji filmów dźwiękowych, a teraz i koloro- 
wych, wzrosły niepomiernie. Rynek, zaś angiel- 
ski jest dla Ameryki, dzięki wspólności języko- 
wej, idealną poprostu lokatą filmów, można tu 
bowiem oszczędzić koszta napisów oraz dubbin 
„gowania filmów. ; 

Okolicznością, która szezegėlnie korzystnie 
wpłynęła na rozwój przemysłu dc) w 
„Anglii, był upadek filmu niemieekiego. - Film 
miemiecki, który przedtem górował jakościę 
«oraz ilością nad filmem francuskim, po prze- 
wrocie hitlerowskim nie zdradza większych ten- 
dencyj do. ekspansji. Wiele producentów, reży- 
serów, artystów filmowych oraz personelu tech 
nicznego — wyemigrowało z Niemiec przyczy- 
„niająe się do podniesienia się produkeji fran- 
'enskiej z jednej strony, z drugiej zaś do roz- 
woju przemysłu filmowego w Anglji. . 

Angliey mie chcą pogodzić się z wulgarną 
angielszczyzną amerykańską. Chcą wa wszelką 

eenę mieć produkcję własną, zresztą, stać ich na 
ło. To też rosną tam, jak grzyby po deszczu 

„olbrzymie ateliers, tworzą się wielkie koneerny 
filmowe. Na czele tych koncernów stoi Gaumout 
British, z kapitałem zakładowym 6,250,000 fun- 
tów sterlingów. Na drugiem miejscu stoi Asso- 
<ciated British Picture Corp. Dwie młodsze wy- 
twórnie, niedawno stosunkowo powstałe, to Bri 
tish and Dominion Film Corp., oraz London 
Film. Anglja również posiada swoje Hollywood. 
Jest to miejscowość Elstree pod Londynem. Zre- 
«sztą ma pierwsze miejsce ostatnio wybija się 
aruga miejscowość — Denham. Stosunkowo jesz 
eze niedawno słynny reżyser Aleksander Korda 
mabył w Denham siedzibę jakiegoś zbankruto- 
wanego lorda. W krótkim czasie pałac prze- 
ikształcił się w olbrzymie atelier filmowe, pięk 
my park zaś służy jako naturalna dekoracja. 

-Obeenie Denham pretenduje słusznie do nazwy 
„angielskiego Hollywood. 

Młoda, angielska produkcja filmowa nie po- 
siada jeszcze własnego zaschu techników, reży- 
serów oraz artystów. Bardzo bogata i nie liczą- 
«a się prawie z wydatkami, a postępująca na- 
przód prawdziwie siedmiomilowemi krokami— 
ściąga do Anglji największych artystów i reży- 
serów nietylko Europy, lecz i Ameryki. 

Prócz samego Aleksandra Kordy, który na- 
fkręca obecnie film historyczny „Rembrandt* 
‘а życia tego wielkiego malarza z Charlesem 

Lsaughionem w coli tytułowej, pracuje teraz w 
Denham również Renć Clair. Po wielkim sukce- 

«sie, który odniósł jego pierwszy film „Uplór 
«na sprzedaż”, przygotowuje ten młody a tak 
„adolny reżyser drugi film, w którym pokładają 
„Anglicy wielkie nadzieje. Słynny reżyser fran- 
suski — Jacques Fyeder nakręci film z „samą* 
'Marłeną Dierich .i Robertem Doratem (pamięt- 

nym hrabią Monte-Christe), Dawny filar berliń 
skiej Uty — Erie Pommer pracuje nad filmem 
(historycznym o królowej Elżbiecie, a Annabella 
wakręen z Henry Fondą film w kolorach natu- 
„rałnych „Wings of the Morning“. Do tego fil- 
mu została sprowadzona z Ameryki załoga tech 
'miezna, która nakręcała w swoim czasie w Hol- 

4dyweod film kolorowy „Becky Sharp“. Ukon- 
czony został obraz w/g seenarjusza H. G. Wellsa 
p. t. „Wielki Mag*, reżyserji Lothara Mendesa. 
w przygotowaniu są dwa filmy: „Dark Jurney* 

m Mirjam Hopkins oraz film z Edwardem Ro- 
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TEN STARY WARJAT 
Ceny zniżone 
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binsonem. Wytwórnia „Pall Mall* realizuje film 
P. t. „Paderewski*, Największą sensację budzi 
występ samego mistrza Paderewskiego, który już 
przyjęchał do Anglji Wszystko to — tylko 
cząstka tego, co się nakręca obecnie w Anglji. 

Naogół więc nastał dla przemysłu filmowe- 
og w Anglji okres rozkwitu, opartego na wiel- 
kiej pojemności rynku angielskiego. Obecnie 
jest w Anglji 4,305 kin o łącznej pojemności 
3,870,090 miejse, to zn. na jedno miejsce w 

kinie przypada 9 Anglików, liczących ponad 
15 lat. Program w kinie jest bardzo obszerny. 
To też prócz wielkiego importu może nasycać 
rynek produkcja własna. ATN 

Ostatnio Hollywood z coraz większym nitepo- 
kojem zaczyna się oglądać na Anglję, która w 
urótkim czasie stać się może groźną rywalką 
Ameryki, walcącą skutecznie o palmę pierwszeń 
stwa w przemyśle filmowym. Hegemon ja stolicy 
filmu jest poważnie zagrożona. A. Sid. 

Ignacy Paderewski w filmie 

Jak już donosiliśmy, do Londynu przybył mistrz 
udziału w nakręcaniu filmu p. t. „Sonata Księżycowa”. 

  

Ignacy Paderewski, celem wzięcia 
Na zdjęciu naszem Paderewsk. przy 

fortepianie, w atelier wielkiej angielskiej wytwórni filmowej Denham, podczas jednej ze scen 
filmu: 

  

irytujące ! 
Napisy na mapkach PAT-a 

muszą być poiskie 
PAT przysyła nam od czasu do cza- 

su przeróżne aktualne mapki z terenów 
objętych walkami hiszpańskiemi. Daw 
niej drukowaliśmy podobne mapki z A 
bisynji, Chin i t. p. Nie rozumiemy dla 

"cžego wszyslikie napisy na tych kliszach 
są'z reguły francuskie lub angielskie, 
czasem niemieckie. PAT reprodukuje 
mechanicznie materjał otrzymywany od 
agencyj zagranicznych, zmuszając czy- 
telnika prasy polskiej, nieznającego da 
nego języka, do łamania głowy, co po- 
szczególne wyrazy znaczą, Wymaga to 
dużej znajomości nazw geograficznych, 
które często zupełnie inaczej brzmią w 
języku polskim, inaczej w obcym. Moż- 
na te rozumieć jako swoiste zachęcanie 
Polaka do studjów nad językami obce- 
mi, ale w takim razie PAT przyjmuje na 
siebie rolę, do której nie jest powołany. 
W istocie jest to zwykłe niedbalstwo. 
Czyż agencja, obsługująca wszystkie 
dzienniki w Polsce, nie może się zdobyć 
na wykreślenie raz w tygodniu mapki 
czy planu sytuacy jnego z polskiemi nad 
pisami? Prasa polska powinna się tego 
stanowczo domagać. 

A. G. 

Zebranie spółdzielni mleczarskiej 
w Daugieliszkach 

W niedzielę 30 sierpnia rb., odbędzie się w 
Daugieliszkach, pow. święciańskiego, niedaleko 
Ignalina, ogólne zebranie członków spoldziei 
czej mleczarni, wykazującej wybitny rozwój w 
ostatnim roku tak, że przerób dochodził w nie 

których miesiącach do 12,000 litrów. 

  

GEUESEER SPORTOWY 
Sport w kilku wierszach 

Prowizoryczne śkłady ną mecze 
z Łotwą i Jugosławią 

<+Na mecze piłkarskie z Łotwą i Jugosławją 
kapitan związkowy p. Kałuża ustalił następu- 
jące składy: ) 

Na meczu z Łotwą Polska wystąpi w skła- 
dzie: Tatus (wzgl. Andrzejewski), Doniec, Szcze 
paniak, Zicka, Cebulak, Lesiak, Korbas, Matjas, 
Artur, Musielak, Schwarz. X 

Z. Jugosławją walczymy w składzie: Madej- 
ski lub Fontowicz, Martyna, Gałecki, Kotlar- 
czyk 2, Wasiewicz, Wodarz, God, Peterek, 
Szerfke, Piec, Dytko. 

W składach tych zajdą prawdopodobnie zmia 
ny, a przedewszystkiem niepewny jest udział 
Szerfikego, który znajduje się w szpitalu. 

Gen. von Hotiing przeprasza 
za spóźnienie 

"»*Komuniku ją nam; že: gen. von: Holting-zwró 
cił się dziś listownie do polskiego attache olim 
pijskiego ppłk. dypl. Szymańskiego, przeprasza- 
jąc go za spóźnione zawiodomienie o decyzji 
„Jury d'Appel“ w sprawie odebranego polskim 
jeźdźcom srebrnego medalu olimpi jskiego. 

Piłkarze rumuńscy na Litwie 
Prasa litewska podaje, że w Kownie piłkar- 

ska drużyna studentów bukareszteńskich roze- 
grała dwa mecze z reprezentacją Litwy, w pier 
wszym meczu wygrywając 2:1 (1:0), natomiasł 
w drugim ponosząc porażkę 1:4 (0:3). 

Najlepsza na Świecie stacja telewizyjna w Londynie 

  

"©%W| Londynie została zbudowana najlepsza na świecie stacja telewizyjna, która wysyła obrazy 
na fali długości 6,7 mtr., zaś dźwięk na fali około 7,2 mtr. Przed uruchomieniem stacji wy- 
konaro wiele prac eksperymentalnych. Zdjęcie nasze przedstawia t. zw. studjo Marconiego 
ina stacji telewizyjnej, w którem są umieszczone dwa aparaty telewizyjne, z których jeden trams 

mituje aktualny program, drugi zaś jest przygotowany do następnych eksperymentów. 

+ Przedstawiciele 4-ch brytyjskich związków 
piłkarskich postanowili na konferencji w Lon- 
dynie utworzyć „Brytyjski olimpijski komitet 
piłki nożnej”. i 

Komitet ten zająć się ma sprawą turnieju 
piłkarskiego na Igrzyskach Olimpijskich w To- 
kio. W skład komitetu weszło po 2-ch przed- 
stawicieli Anglji, Irlandji, Szkocji. i Walii. 

* 
Kierownictwo Madison Square Garden а790а 

miło ze Schmelingiem termin meczu Schmeling 
--Braddock o mistrzostwo świata na 19 czerw- 
cą 1937 'r. 

Warto zaznaczyć, że przed ostatnim wyjaz 
dem Schmelinga z Ameryki do Niemiec, bok. 
ser niemiecki oświadczył gotowość stoczenia 
rewanżowego meczu z Louisem pod warun- 
kiem jednak, że udzielona będzie gwarancja 
w wysokości 3 miljonów szyl. 

4 * 
Król długodystansowców Nurmi był oficjal- 

nym kierownikiem olimpijskich przygotowań, 
prowadzonych z fińskimi długodystansowcami 
ma Igrzyska Olimpijskie. 

Obecnie, po powrocie do. kraju Salminen 
oświadczył w wywiadzie prasowym: „Moje zwy 
cięstwo jest zwycięstwem Nurmiego“. 

W tych kilku słowach Salminen wyraził 
całą swą wdzięczność dla swego znakomitego 
nauczyciela — Nurmiego. 

а 

\ kika dni po Igrzyskach Olimpijskich 

odbył się w Londynie mecz lekkoatletyczny 
Amglja — Stany Zjednoczone. | 

W czasie meczu tego miał miejsce wypadek 
następujący: Kiedy zawodnicy obu krajów de- 
filowali na stadjonie londyńskim, nadano przez 
megafon hymn angielski, poczem nastąpić miał 
ymm Stanów Zjednoczonych. Ku przerażeniu 
widzów i zdumieniu amerykańskich zawodni- 
ków, megafon nadał zamiast hymnu amerykań 
skiego jakiś marsz operetki, który mie miał nie 
wspólnego ze Stanami Zjednoczonemi. 

Organizatorzy meczu przeprosili amerykań- 
skich zawodników, poczem polecili obsłudze 
megafonowej odegranie hymnu Stanów Z jedna- 
czonych na zakończenie zawodów. 

* 

Na zasadzie decyzji Rady Komisarzy Luda- 
wych rozwiązana została Najwyższa Rada dlax 
Kultury Fizycznej Związku Sowietów. Na jei 
miejsce powołany został do życia Wszechzwiąz 
kowy, Komitet dla Spraw Kultury. Fizycznej i 
Sportu. Przewodniczącym Komitetem mianowa 
ny został Iwan Charczemko. 

W motywach rozwiązania Rady przytocze- 
mo, że Rada niedostatecznie opiekowała się roz. 
wojem sportu. Zamiast propagowa čsport w 
masach, a szczególniej wśród młodzieży kok- 
chozów, Rada zajmowała się zbyt wiele po- 
szczególnemi organizacjami sportowemi i dba- 
ła nadmiernie o jednostkowe wyniki. Wskutek. 
tego szwankowała również praca nad szkale 
miem jnstruktorów. 

PAC A ABA RÓ 

Katolicka myśl wychowawcza 
Wczoraj rozpoczęły się w Wilnie obrady 

Siudjum Katolickiego na temat katolickiej my- 
śli wychowawczej. Obrady zagaił prezes Naczel 
nego Instytutu A, K. sen. Adolf hrabia Giiń- 
ski. Po wybraniu prezydjum, przemówił J. Е. 
Arcybiskup-Metropolita wileński, wskazując na 
przełomowość czasów dzisiejszych. Odczyt inau 
guracyjny wygłosił ks. prof. Konstaniy Michal 
ski z Krakowa p. t. „Katolicka įdea wychowaw 
cza*. Prelegent przedstawił zasady wychowania 
chrześcijańskiego w związku z nowemi prążanu 
psychologji w świetle współczesnych dokiryn. 
Wychowanie katolickie opiera się na rozwoju 
osobowości człowieka w oparciu o osobę Chry- 
stusa. Celem nie jest człowiek zmechanizowany, 
homo faber, ale wewnętrzne udoskonalenie i 

podniesienie człowieka. Myśl katolicka jest dyna 

miczna i optymistyczna. Chce oddziaływać na 

władze człowieka od Szczytu, nie zaś od dołu. 

Pełnia życia nie polega na pełnieniu cnoty z 

mozołem. Mirao marzycielskich niemal wyżyn 
katolicka myśl wychowawcza wnosi jasność ce- 

lu i jasność poznania. 

Po X. prof. Michalskim referat p. t, „Wycho 

wanie wcbec kultury współczesnej** wygłosił X 
Stopa, podkreślając źródła ducha mechaniczne 
80 naszej kultury w którym upatruje źródła 
podobieństwa między Stanami Zjednoczonemi a 
Sowietami. 

Po (południu obradowała sekcja wychowania 
religijno-moralnego z dwoma refcratami: 1) 
Wychowanie religijno-<moralne w domu i szkole 
powszechnej oraz 2) wychowanie religi jno-me« 
ralne w szkole średniej, 

Program dzisiejszy. 
godz. 8,30 — Nabożeństwo w kościele św. 

Jana; 

godz. IQ — Sekcja wychowania rodzinnega 
1) „Zasady i ideał katolickiego wychowania ro- 
dzinnego* — prof. Witold Bałachowski. 2) „Ak 
cja nad usprawnieniem rodziny w jej roli wy- 
chowawezej“ — dr. Marja Sliwińska-Zarzecka: 

godz. 16 — Zebranie plenarne 1) „ Współczes 
ne prądy i metody pedagogiczne w świetle kry 
tyki naukowej* prof. Zygmunt Kukulski. 2% 
„Zasady personalizmu a wychowanie* — prof. 
Karoł Górski. 

Obrady będą trwały do wtorku włącznie.



WIADOMOŠCI GOSPODARCZE : 

Znaczenie wzrostu obrotów handlowych 7 zagranicą 
Wynik; handlu zagranicznego Polski w I-em 

półroczu r. b., a zwłaszcza w lipcu nasuwają 

pewne refleksje, nad któremi warto się zasta- 

aawić. Należy jednak podkreślić, że wpływ ob- 

. rotów towarowych zagranicą na naszą gospf- 

darkę nie ogranicza się wyłącznie do kwestji 

vsiągniecia wyższego lub niższego salda dodat- 

miego. Wpływ ten sięga o wiele głębiej w życie 

gospodarcze. 

I tak wywóz — stwarza nietylko możność 

uzyskania od zagranicy potrzebnygh nam walut 

obcych, ale jednocześnie umożliwia zbyt pew- 

mej części naszej produkcji. Wywóz obok zbytu 

ma rynku wewnętrznym decyduje o rozmiarach 

produkcji, a tem samem i o stopniu zatrudnie- 

mia. lm większy wywóz, tem większa liczba za- 

trudnionych dla wytworzenia eksportowych arty 

kułów rolnych i przemysłowych. I dlatego ko- 

rzystniejszy dla kraju — nietylko ze względu 

ma wyższą wartość — jest wywóz artykułów 'g0 

towych od eksportu surowców. 

Podobnie przedstawia się sprawa z impor- 
żem. Przywóz surowców umożliwia zwiększenie 

mnacznej części naszej produkcji przetwórczej, 

a więc i liczby zatrudnionych. Pfzywózż maszyn 

i narzędzi, powiększając zdolność techniczną, 

ułatwia rozwinięcie i udoskonalenie produkcji 

artykułów już wytwarzanych, bądź rozpoczęcie 

wytwarzania artykułów dotychczas nieproduko 

wanych. Najmniej korzystny jest import wyro- 

bów gotowych i artykułów spożywczych, choć 

nie jednokrotnie niezbędny. Ponadto w obecnych 

warunkach wymiany towarowej wielkość ргту- 

wozu często decyduje © wielkości eksportu. 

Jak wynika z przedstawienia tak uproszczo- 

mego obrazu, szereg niezmiernie ważnych zja- 

wisk gospodarczych powiązany jest ściśle ze 

sobą. 

W. I-em półroczu r. b. obroty handlowe Poi- 

ski w stosunku do analogicznego okresu r. ub. 

wzros(y niemal o 82 miljony zł. przy prawie jed 

nakowem saldzie dodatniem. Wywóz wzrósł o 

2 ; pół miljona złotych, a przywóz o więcej niż 

42 miljony złotych. 

Jedną z przyczyn wzrostu wywozu są nowo- 

zawarte przez Polskę umowy handlowe, które 

umożliwiły rozszerzenie naszego eksportu, zwła 

azcza artykułów spożywczych. Natomiast wzrost 

przywozu spowodowany został w „łównej mie- 

rze zwiększeniem zakupu surowców przez nasz 

przemysł. 

Przywóz ważniejszych surowców w I-em póź 

roczu r. b. w stosunku do pierwszych 6-ciu mie 

sięcy r. ub. zwiększył się o 33 miljony złotych. 

Reszta wzrostu przywozu w sumie 9 miljonów 

wł. przypada na import maszyn, środków trans 

portowych ; innych towarów. Na wzrost przy- 

wozu wpłynęła oczywiście rozpoczynająca się 

u nas poprawa konjunkturalna. Poprawa ta zre- 

sztą przejawia się także zagranicą. Wyrazem 

jej jest wzrost importu europejskiego przecięt- 

nie o 8%. Stąd też przychodzi niewątpliwie 

wzrost obrotów handlowych w wielu państwach. 

W lipen n b. jeszcze wyraźniej wystąpił 

wzrost: obrotów towarowych Polski z zagramicą. 

Zarówno wywóz, jak i przywóz wykazały po- 

ważne zwiększenie, a cyfry ich, osiągnięte w 

lipcu nie notowane były w Polsce w takie; ws- * 

sokości od roku 1932. Wartość wywozu w lip 

cu, przekraczająca sumę 84 miljony złotych, 

przewyższyła o miespełna 14 miljonów zł. wy- 

wóz czerwcowy, a o blisko 8 miljonów złotych 

wywóz z lipca roku ubiegłego. Wzrósł zwłasz- 

cza wywóz płodów rolnych, surowców mineral- 

nyeh, drzewa ; wyrobów drewnianych oraz 
przetworów chemicznych. Zmniejszył się wpra 

wdzie w stosunku do czerwca r. b. o 400.000 zł. 

wywóz wyrobów włókienniczych, ale jest to 

"adek przejścieęwy, wywołany znacznym wzro- 
stem tego wywozu właśnie w czerwcu r. b. 

Wbrost przywozu surowców wskazuje na 

zwiększenie się produkcji, Również to samo 

' zmączenie posiada wzrost o blisko 3 miljony 

złotych przywozu maszyn i aparatów oraz sprzę 

tu elektrycznego. 

Ogółem w lipcu r. b. przywieźliśmy towirów 

za sumę blisko 82 i pół miljona złotych, czyli 

o 20 i pół miljona zł. więcej niż w czerwcu r. b. 

Pawilony dla Targów Futrzarskich 

„KURJER* z dnia 29 sierpnia 1936 r. 

m 

i o 9,2 miljona zł. więcej, niż w lipcu r. ub. 

Mimo więc wprowadzenia reglamentacji im- 

portowej i kontroli dewizowej, które niewątpli- 

wie: utrudmia ją. przeprowadzanie tranzakcyj z 

zagranicą, obroty te wzrosły. Jest to zjawisko 

bardzo pociesza jące, gdyż rozmiar obrotów han 

vdlowych z zagranicą posiada pierwszorzędne 

znaczenie dla układu stosunków gospodarczych. 

Import surowców umożliwia wzrost produkcji, 

a także i wzrost wywozu — i odwrotnie — 

oprawa gospodarcza, przejawiająca się m. in. 

we wzroście produkcji, wzmaga zużycie surow 

ców,/a więc i ich przywóz. Te zjawiska zazę- 

biają się obecnie niezwykle silnie. I dlatego 

wzrost w naszych obrotach handlowych zarów 

mo wywozu, jak ; przywozu jest zjawiskiem gos' 

podarczem niezwykle dodatniem. Trzeba jed- 

nak, aby kupieetwo nasze i przemysł wykazały 

jeszcze więcej przedsiębiorezości dla zwiększenia 

naszego eksportu. Ustawać w tych wysiłkach 

nie wolno nam, zwłaszcza obecnie, gdy niemal 

raszystkie państwa europejskie zwiększyły swój 

import. W okresie przejawiająćęj się poprawy 

zdajemy egzamin z prężności gospodarczej i z 

naszej przedsiębiorczości tak, jak doniedawna 

--w okresie szalejącego kryzysu — zdawulišmy 

: zdaliśmy dobrze egzamin z obrony pokój 

naszego gospodarstwa. . 

na ul. Legjonowej 
Powodzenie Targów Futrzarskich w Wilnie 

wylkazało, że jest to przedsięwzięcie rokujące 

w przyszłości jaknajlepsze nadzieje, wymaga 

ono jednak pewnych inwestycyj, 'a przedew- 

szystkiem lokalu, obecnie bow em wielu wy- 

stawców skanżyło się na niedogodności w związ- 

ku z tymczasowem jpomieszazeniem w pawilo- 

nie Targów Północnych. 

Mimo że kwestja wyznaczenia odpowiednie 

go placu przez miasto. nie została ostatecznie 

zdecydowana, bierze się jednak pod uwagę mo 

żliwość zużytkowania jako terenu przyszłych 

targów piacu miejskiego przy ul. Legjonowej, 

niedaleko słupów i figury św. Jacka. 

Izba Przem.-Handlowa w Wilnie, która do 

czasu zorganizowania stałego komitetu targów 

futrzarskich wzięła na siebie tę imprezę i pro- 

wadziła ją już w roku bieżącym na własną 

odpowiedzialność, zwróciła się do Fumduszu Pra 

Ya prośbą © wyasygnowanie odpowiedniego 

funduszu na budowę stałych pawilonów wysta- 

wowych. Dyr. wileńska F'und. Pracy rozpatrzy 

ła tę sprawę przychylnie, popierając wnio- 

sek, i zażądała od [zby Przem.-Handl. dostar 

czenia planów przyszłych pawilonów wraz z 

kosztorysem, Inwestycja ta włączona jest do 

4-letniego planu najpotrzebniejszych nid 

"czo Pam Ziemi Wileńskiej. 

Rzeźnia eksportowa w Postawach 
Najaktualniejszem zagadnieniem gospodarki 

zarządu gminy w Postawach jest obecnie spra 

wa budującej się rzeźni. Wzniesiony w roku u- 

biegłym sumptem 31 tys. złolych nowoczesny 

gmach, aby mógł być oddany do użytku potrze 

buje urządzeń wewnętrznych, studzien i kanali 

zacji. 

W dn. 26 bm. została podpisana umowa z 

jedną z firm budowlanych, która przeprowadzi 

całość niezbędnych instalacyj tak, by na po- 

11 tował wprawdzie pułkownika sporo pieniędzy, ale 

  

czątku przyszłego rokii rzeźnia mogła być uru- 

chomiona. Ogólne koszta wyniosą około 80 tys. 

złotych. Kierownictwo całej budowy sprawuje 

kierownik działu budowlanego w Wydziale Po' 

wiatowym p inż, Turczynowicz. 

Z otwarciem rzeźni wiążą się wielkie nadzie 

je tutejszych sfer rolniczo-handlowych. Doko- 

nywane bowiem w roku bieżącym skupy trzody 

chlewnej na eksport zagraniczny wykazały zna 

czne możliwości rozwojowe miejscowego rynku 

mr и 
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POLSKA 

— ZAROBKI WOLNE OD EGZEKUCJĘ. 
Zgodnie z przepisami artykułu 575 par. 1 Kode- 
ksu Postępowania Cywilnego, zarobki do 100“ 
zł. micsięcznie wolne są od egzekucji. Ostat- 
nio niektóre organizacje kupieckie wystąpiły o 
obniżenie tej granicy, motywując swe stanowi: 
sko 'względami praktycznemi i panującemi о- 
becnie stosunkami. Podkreślają mianowicie, 'że 
poziom zarobków, zwłaszcza robotniczych, czę 
sto nie sięga_100 złotych miesięcznie; w tym. 
stanie rzeczy kupcy alto odmawiać muszą wie- 
lu osobom kredytu, albo narażać się na niebez- 
pieczeństwo zamrożenia, szczególnie na prowin 
cji swych nikłych środków obrotowych u nie“ 
sumiennych dłużników, korzystających z ad A 
mienionego przepisu. 

Sprawą tą zainteresował się samorząd gos- 
podarczy, przyczem poszczególne organizacje - 
gospodarcze sformułować "mają w tej materji. 
swe wnioski. i 3 

AMERYKA 
- — BEZROBOCIE W STANACH ZJEDNO- 

CZONYCH SPADŁO DO 9,5 MILJ. OSÓB. Se- 
xretarz stanu w Ministerstwie Handlu ogłosił" 
ostatnio рогах pierwszy wyniki urzędowych o- 
bliczeń statystyki bezrobocia, prowadzonej od 
dłuższego czasu. Napięcie na rynku pracy osią 

gnęło swój szozytowy punkt w Stanach Zjedno- 
czonych w marcu 1933 roku (15,1 milj. 
bezrobotnych). Ze statystyki, prowadzonaj 
wrzez związku robotnicze, wynika, że liczba- 
osób bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych» 
w owym czasie była nieco wyższa, mianowicie 
15,7 milj. osób. Rozbieżność między statystyka 
mi związków robotniczych i obliczeniami urzę: 
dowemi powiększyła się w roku bieżącym. W. 
kwietniu br. Ministerstwo Handlu podaje liczbę 
bezrobotnych w wysokości 9,9 milj, 
tymczasem związki zawodowe 11,5 milj. osóa 
Ministerstwo Handlu oblicza zatem spadek bez 

robocia w Stanach Zjednoczonych między temi 
dwoma okresami na 5,2 milj. osób, związki za 
wodowe zaś tylko па 4,2 milj. 

opinji sekretarza stanu, liczba bezrobotnych” 
'w Słanach Zjednoczonych od kwietnia do czer” 
wca tego roku w dalszym ciągu zmnieszyła się- 
с 400 tys. osób, tak, że obecnie wynosić ma: 
9,5 milj. osób. į 

ae 
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hodowlanego. Możność korzystania z nowoczes, 

nej rzeźni i chłodni w. Postawach stanowić bę: 

dzie dla eksporterów duże udogodnienie i zachę* 

ci ich dó zwiększenia ilości Meka ch trams | 

zakcyj. 

4 К\ччеві_]а uruchomienia rzežni łączy się tak. 

że sprawa przeniesienia na peryferje targowicy- 

i rynku. Jest to także jedno z palących zagad: 

nień Postaw. Nacechowany estetycznym uro- 

kiem plac Marszałka Piłsudskiego nie wys!arcza. 

już obecnie na gdbywanie normalnych targów i: 

projektu @: - jarmarków. Według istniejącego 

chwilą przeniesienia rynku i targowicy poza: 

miasto zostanie on zmieniony na wzorowo u- 

rządzony skwer. Wymaga tego estetyka miasta 

i jego tendencje rozwojowe. 

OO IN I PI AKINIAI AS S KAI TK SR OROOAOR ZOE ACOTEROAAEAOAEODY GOA 

— Nie Śmiałabym nawet tego od pani żądać. 

530 

osób, gdy: .. 

osób. Według” 

Ludwik Weinert Wiiton 

PANTERA 
Powieść sensacyjna 

Właśnie w scenie miłosnej znów w sposób wyjąt- 
kowo rażący wyjawiła swoje talenty wokalne ; prze- 

rażony reżyser zatkał sobie uszy. 

  

— (Chwileczkę, panno Onmond, to już jest na- 

prawdę nie do wytrzymania. Tutaj musi gdzieś sie- 
dzieć paw. Paw to przepiękne stworzenie, ale kiedy 
się drze, człowiekowi się zdaje, że ktoś ostrzem do 
golenia jeździ po szybie. Panie inspicjencie, niechno 
pan się rozejrzy, gdzie siedzi to przeklęte ptaszysko i 

wyrzuci je na zbity. łeb, niema dla niego miejsca 
w teatrze. Talk,a teraz jedziemy „> Całą scenę 
jeszcze raz od początku: 

Panna Ormond skuliłą się jak rozdrażniony kot, 
a jej błyszczące oczy zaczęły krążyć po scenie w po- 
szukiwaniu odpowiedniego przedmiotu, którym przy 
najbliższej sposobności mogłaby cisnąć w łeb temu 
krzykaczowi w krzesłach. Tymczasem poprzestała 

na bezpośredniej odpowiedzi. 
-— Jalk pan znajdzie tego pawia — pisnęła — to 

niech go pan zapyta, czy nie był przypadkiem dawniej 

reżyserem! 

Niewykluczone, że te krytyczne przycinki do- 
prowadziłyby w rezultacie do nieprzewidzianego koń- 
<a, gdyby nie to, że w tej chwili ukazał się na scenie 

pułkownik Rowcliffe. Elegancki, ciemnowłosy pan 
mógł sobie na to śmiało pozwolić, był bowiem nietylko 
przyjacielem miss Głorji, ale również człowiekiem, 
którego dyrektor teatrzyku nie nazywał inaczej, jak 
„mój czcigodny mecenas". Ten zaszczytny tytuł kosz- 

zato wolno mu było bez żadnych ograniczeń wcho- 

dzić do teatru, kręcić się za kulisami i wogóle czynić 
wszystko, co mu się podobało. Kiedy jego przyjaciół- 
ka, panna Ormond, odbywała próby, przyjeżdżał za- 
zwyczaj i zabierał ją ze sobą po skończonej pracy. 

— (zy wolno mi zaczekać, aż pani skończy — 
zapytał ceremonjalnie — czy też życzy sobie pani, 
żebym przyszedł później? 

— Niech pan na mnie czeka — postanowiła ru- 
dowłosa, rzucając wyzywające spojrzenie w kierunku 
krzeseł. —W ten sposób prędzej ruszymy z miejsca, 
ponieważ pewni osobnicy przestaną się mądrzyć. 

Reżyser zaklaskał trochę nerwowo w dłonie. 
— Przystępujemy natychmiast do próby ostat- 

niej jednoaktówki, moi pąństwo. Tytuł: „Odwiedziny 
w łazience”. Czas trwania: dwadzieścia minut. Jeśli 
się postaramy, będziemy za pół godziny gotowi. Pan- 
no Wingrove, proszę na scenę. Zaczynamy! 

Dziewczyna nie ruszyła się z miejsca. 

— Powiedziałam już panu, że nie będę grała 
tej roli — powiedziała spokojnie, 

— Prosze nie stroić fochów! — wrzasnął ner- 
wowy człowiek. — Nic to pani nie pomoże! 

— Ale ja sama sobie pomogę! 
Wymiana słów stawała się coraz gorętsza j panna 

Ormond zaczęła się niecierpliwić, Nigdy nie zwracała 
najmniejszej uwagi na tak niepozorną koleżankę, jak 
Grace Wingrove j uważała, że uwłaczałoby jej god- 
ności, gdyby miała tracić swój cenny czas z takiego 
powodu. 

— Proszę nie robić scen — powiedziałą rozkazu- 
jacym głosem — czy pani sądzi, że będę przez. nią 
marnowała swój czas?, 

Grace nigdy nie żywiła do rudowłosej wielkiej 
sympatji, więc to wmieszanie się do sporu ostatecznie 
wytrąciło ją z równowagi. 

i 

Proszę, niech pani sama siada do wanny i wszystko 
będzie w porządku. Nie będzie się pani potrzebowała: 
w tym celu wcale rozbierać. 

Glorja zerwała się na równe nogi, twarz jej po- 
czerwieniała ze wściekłości, a piskliwy głos zaczął 
się załamywać, 

— Jak pani śmie tak do mnie mówić! Bezwstyd- 
ne stworzenie! Czy jestem pani równa? A może: 
szwendałam się po knajpach portowych i cyrkach 

i pozwalałam malować sobie na skórze różne rzeczy? 

Grace stała przez chwilę jak osłupiała, potem z 
błyskawiczną szybkością nastąpiło coś, czemu nie 
zdołał zapobiec nawet stojący tuż obok pułkownik. 
Dziewczyna zamachnęła się j w tej samej chwili roz- 
legł się odgłos siarczystego policzka, któremu towa- 

nzyszył przeraźliwy Wrak wściekłości spostponowa- 
nej gwiazdy, + 

Grace Wingrove r akad) wysoko słoówę- 
wycofała się z placu boju, pozostawiając na nim pan- 
nę Ommond, która darła się, jak szalona, płakała 
į wyrywała sobic włosy. A kiedy Rowcliffe próbo-- 
wał ją uspokoić, cała jej wściekłość skierowała się 
przeciw niemu. 

— Nigdy tego panu nie zapomnę, nędzny tchó- 

rzu — krzyczała, — Zelżyła mnie w najordynarniej- 
szy sposób, a pan stoi, jak słup telegraficzny! Taka. | 
tatuowana dziewka pozwoliła sobie na coś podobne- 
go! Przecież to takie samo przebrzydłe dzikie zwie- 
rzę, jak ten kocur, którego ma na plecach! 

[Pułkownik nagłym ruchem pochylił ku przyja- 
„ciółce głowę i wcale niedelikatnie schwycił ją za 
rękę. 

— (o takiego? Co ona ma? 

(D. <. n.) „ADAC ać
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O PAROWE. Sedos ów. Jane Sobota SA R 
Jutro: Róży Lim. P. 

29 Wschód słońca — godz. 4 m.20 

Slerpień | zachód słońca — gódz. 6 m.19 
. Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi! U: S.'8 

w Wilnie z dnia 28.VIIH, 1935 r ' 
"(Ciśmiemie 766 i ' 
'Temp. średnia +-16 
Temp. najw. + 10 

"Temp. najn. +12 
<Opad 0,1 roi 
'Wiatr: półn.-zachodni 
Tend. bar: bez zmian 
Uwagi: pogodnie. 

  

‚  — Przepowiednia pogody do wieczora dnia 
"29 hm. według PIM-a: Po miejscami mglistym 
tub. chmurnyg ranku — pogoda słoneczna. — 

W ciąga dnia temperatura około 20 C. 
Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

DYŻURY APTEK. 

-- Dziś w nocy dużurują następujące apteki: 
1) Miejska (Wileńska 23); 2) Chomiczewskiego 
"(W. Pohulanka 19); 3) Chróścickiego (Ostro- 
wramska 25); Filimonowicza i Maciejewicza 
(Wielka 49). ° 

Pozatem dyžurują wszystkie apteki na przed 
„mieściach za wyjątkiem Śnipiszek. 

RUCH POPULACYJNY. 
ZAREJESTROWANE URODZINY. ij 

Sznicinówna Karolina, 2) Durkowska Stanisia 
Wa 

'— ZGONY; 1) Parlikiński Władysław (nie- 
amiowlę). 

PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do. Hoieru St. Georges: Pawliński Wła- 
dysław z Warszawy; Hartimgh Marceli z War 
szawy; Schón Aleksander z Sosnowca; Schón 
Marja z Sosnowca; Dzieciołowski Karol z War 
szawy; Grandkowski Aleksander z Warszawy: 
Laszczka Irena z Warszawy; Juszkiewicz Bch 

"dan z Mińska Maz.; Janik Leon, kupiec z Ka 
"bowie; Koreywo Wiktor z Warszawy; Dumni- 
poki +Juljusz, inż. z. Warszawy; Tymowska Sta 
"misława z Warszawy; ks. dr. Jank Franciszek 

z Torunia; Gołdflus Norbert z Paryża; Jasiń 
.siki Piotr z Płocka; Nehring Aleksander z War 
szawy; Kalkstein Wanda z Przemyśla; Drużba 
"ka Felicja z Prołkowa; str. Łącki Wincenty; 

hr. Buiński Adolf; ką Wilkoński Ludwik; ks. 

Kaczmarek Czesław; Baładowski Witold z Byd 
goszczy; Mickiewicz Marjan, inż. z Warszawy; 
Malinowski Alfred, adm. dóbr z Woropajewa; 
ks. Soroko Jan; ks. Surdacki Zygmunt z Lubl: 

„ma; Samocki Jan z Lublina; Schón Włodzimierz 
© Sosnowca; ks. Życzkiewicz Ignacy; Świętorze. 

„ski Karol, ziem. z maj. Połoczany; Reveguau- 
"Leourt Klaire z Paryża; Krzyżanowski Wacław 
—- motar.; Brzozowski Stanisław, inż. ze Lwo 
wa; Kuźmicka Alicja, naucz. z Warszawy. 

  

||] | KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St. GEORGES 
W WILNIE 

| Apartamenty, lazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystepne.   

  

— Do Hotelu „Europa“: mec. Niewodowski- 
„Purowicz Jan z Pińska; inż. Kasperowicz Jan 
s Warszawy; ks. Milik Jan z Katowic; gen. 
Prik Aleks z Warszawy; Michalski Wacław z 
Warszawy; inż. Kisielnicki Bogdan z Woropa 
„jewa; Gandswaindt Waldemar, handl. z Nie- 
smiec; por. Sadowski Henryk z Warszawy; Sza 
ja Brems z Warszawy. 

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

  

  

  

MIEJSKA, 
_ — WIDOKI ZASŁONIĘTE DRZEWAMI. Da 

„ją się często słyszeć -rarzekania, szczególnie ze 
=8irony -gości *z różnych. stron Polski, odwiedza 
jących licznie Wilno, w roku bieżącym, że pięk 
me zadrzewienie Góry Zamkowej dośięgło już 
„jej wierzchołka, wskutek czego cudowny w; 
«dok, tak ewoisty dla. Wilna, został całkowicie 
miemal zasłonięty. : 

Przerąbanie kilku wylotów na różne strony 
«miasta wśród najmłodszego pokolenia gęsto ros 
"mących klonów nie uezyniłoby, zdaniem miłoś 
ników pięknego krajobrazu, większej szkody, a 
<dodałoby uroku przy zwiedzaniu miasta. 

Jest rzeczą ciekawą, że podobne zjawisko za 
<hodzi obecnie przy znanym widoku z belwe 
derku w Werkach na Wilję, Trynopol i wzgó 
rza wileńskie.. Zarósł on, do tego stopnia, że po 
zostało między” gałęziami, zaledwie małę okien 
ko. Tu również umiejętnie użyta siekiera przy 
miosłaby więcej korzyści niż szkody. 

— POMYŚLNE WYNIKI WALKI Z ŻEBRA 
_ CTWEM I WŁÓCZĘGOSTWEM. Ostatnio akcja ^ 

polityczna, zmierzająca «do usunięcia ze śród- 
snieścia żebraków i włóczęgów, daje coraz po 
amyślniejsze rezulłaty. Na ulicach widzi się już 
znacznie mniej żebrzących, a zwłaszcza żebra 
ków „młodocianych. Jeżeli chodzi o tych ostat 
mich, to widoczne są w tom owoce pracy niedaw 
mo otwartego w Wilnie Dcmu Zatrzymań. 

W ciągu ubiegłego tygodnia z Wilna odsta 

"gia r. przyszłego. 

* 

„KURJER*% z dnia 29 sierpnia 

KRONIKA. 
wiono do miejsc zamieszkania włóczęgów i że 
braków, którzy do Wilna przybyli w nadziei 
większych „zarobków. | 

U 

— MAGISTRAT MYŚLI O NOWYM BUDŻE 
CIE. Wszystkie wydziały Zarządu miasta otrzy *. 
mały polecenie poczynienia przygotowań do roz 
poczęcia prac przy układaniu preliminarza bud 
żetowego na rok. 1937-38. W roku bieżącym 
ce budżetowe rozpoczęte zostaną znaczęie w 

. niej riż zazwyczaj, aby budżet mógł być lichwa 
lony przez wszfstkie instancje przed 1-ym kwiet 

AR 
% 

— KURSĄ. MADURALNE*IM, KOMISJI EDU 
KACJI NARODOWEJ W WILNIE (UL. BENE-, 
DYKTYŃSKA 2, RÓG WILEŃSKIEJ) z progra 
mem gimn. państw, przvimują zanisy na rok 
1936—37. Zakres; matura nowego i starego ty- 
pu. System półroczny. Kancelarja czynna co- . 
dziennie od godziny 10—12 i od 16—20. 

— RANCELARJA SZKOŁY ĆWIQŻEŃ przy 
Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem Żeń 

„skiem im. Kr. Jadwisi w Wilnie, ulica św, Fi 
įlipa 3 przyjmuje zapisy dzieci do 1 kl. codzien 

w godzinach od 10 do 14. 

— PRYW. KOED. SZKOŁA POWSZ. „PRO 
MIEŃ* (Kierownik mgr. Tadeusz  Ciszewskij 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1936—37. Kul 
turalne środowisko. — Be płatne komplety fran 
cuskiego. — Przysiępne warunki, Stypendja. —- 
Kancelarja—Wiwulskiego 4—6, czynna codzien 
nie w godz. 11—13, : 

nie 

— Dyrekeja Kursów „Maturalnych Sekeji : 
Szkolnictwa Sredniego ZNP. w Wilnie zawiada 
mia, że wykłady wznawiają się dn. 4 września 
o godz. 17 w gmachu gimnazjum Zygmunta 
Augusta w Wilnie. Zapisy nowych kandydatów 
przyjmuje się od dn. 1 września w g, 17—18 
codziennie w wyżej wymienionym lokalu. Wy- 
kładają wyłącznie profesorowie państwowych 
szkół. 

— LUSTRACJA LOKALE SZKOLNYCH. Ww 
związku z nowym rokiem szkolnym, który roz 
poczyna się 8 września br., przeprowadzane są 
obecnie lustracje lokali szkolnych dla zbadania 
ich stanu sanitarnego. 

Thy: 7: 

GOSPODARCZA. 
— WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA  SKAR 

BU W SPRAWIE ULG W PODATKU PRZEMY 
SŁOWYM. Wobec błędu, który zakradł się do 
okólnika w sprawie ulg w podatku przemysło 
wym w związku ze zwalczaniem bezrobocia, Mi 
nisterstwo Skarbu wyjaśnia: 

Zakłady gastronomiczne większe mogą być 
prowadzone na podstawie świadectwa przemy 
słowego II kat. zamiast ustawowo przewidzia 
mej Il, o ile w okresie od 1 lipca do końca r. 
b. zakłady te zarówno bez sprzedaży jak i ze 
sprzedażą trunków zatrudniać będą powyżej 25 
pracowników, a na podstawie kat. III zamiast 
Il-ej, o ile zakłady te bez sprzedaży trunków za ° 
trudniać będą w wymienionym okresie najwy 
żej de, 12. pracujących, licząc w tem właścicie 
la i jego członków rodziny. 

- Z POCZTY. 
— RUCH POCZTOWY NA TERENIE WIL 

INA. W ciągu ub. miesiąca nadano w Wilnie 
przesyłek listowych — '1:050.401;/przesylek po- 
leconych 42.899; listów wartościowych —1237; 
wpłacone (przekazów pocztowych i telegraficz- 
nych — 17.720 na sumę 2.077.023; zł. wpłat 
PKO dokonano 22 426 na sumę — 3,668,261 zł.; 
dzienników i czasopism nadano 516,798; tele- 
gramów -— 6.356: rozmów telefonicznych mię- 
dzymiastowych przeprowadzono — 9862. 

W tym samym czasie do Wilna nadeszło: 
przesyłek listowych — 1.479.972; przesyłki po 
lecone — 40.926: listów wartościowych ——4007; 
wypłucono przekazów pocztowych i telegraficz 
nych — 34.860 na sumę 1.879.732 zł.; wpłat 
PKO dokonano. 13389 na sumę 797.597 zł; dzien 
ników i czaspopism nadeszło 108120: telegra- 
mów — 8.052; rozmów telefonicznych między 
miastowych przeprowadzono 12,263, rozmów 
miejscowych — ' 1.328.729. śą 

Powyższy obrót przyniósł rzeczywisty do- 
ód w wysokości 212.316 ał. 

RÓŻNE 
>, EMIGRANCI DO. PAŁESTYNY WINNI 

PRZYŚPIESZYĆ WYJAZD. Wileński Urząd Pa * 
łestyński otrzymał od Centralnego Wydziału Pa 
łestyńskiego w Warszawie okėlnik, že emigran 
ci wszelkich kategoryj. zarėwno wyjeżdżający 
na podstawie certyfikatów. jak też na innych 
podstawach, powinni wyjazd swó: do Palestyny 
przyśpieszyć, wszystkie certyfikaty, które po 1 
września nie będą przez posiadaczy wyzyskane, 
będą rozdzielone pomiędzy t zw, chaluców. 

— ZWIĄZEK PRACOWINIKÓW HANDLO- 
WYCH POWRÓCIŁ DO ŻYCIA. Przed kilku ty 
godniami władze administracyjne zawiesiły dzia 
łalneść Żydowskiego Związku Pracowników 
Handlowych: Obecnie ' postanowienie to  zo- 
stało uchylone i związek ma niebawem wznowić . 
swoją działalność. 

Przeszło 100 budynków szkolnych 
odromontowano na Wileńszezyźnie 

ŃW ciągu: feryj letnich związki powiatowe i 
gminne odremontowały przeszło 100 budyrtków 
szkolnych, przyczem' specjałna' uwaga zwraca 
na byla: na: stronę sanitarną: urządzeń 

PR. 

SPRAWY SZKOLNE 

1936 r. 

  

Najpiękniejsze podwórze w Warszawie 

Na konkursie, ogłoszonym niedawno w stolicy pod hasłem „Najpiękniejsze podwórze w War. szawie“ — pierwszą nagrodę otrzymało podwórze przedstawione na iłustracji. 

TEATR I MUZYKA 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 
— Dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę wie- 

czorem (o godz. 8,15) na przedstawieniach, po 
cenach zniżonych powtórzenie nowości reper- 

,śuaru teatmu, doskonałej współczesnej komadji 
Stefana Kiedrzyńskiego „Ten stary. warjat* w 
obsadzie zespołu pp.: E. Wieczorkowska, H. Ha 
uiecka, H. Puchniewska, H. Borowski, Z. Mro- 
żewski, W. Neubelt, S. Siezieniewski, K. Utnik. 
L. Wołłejko, K. Roman, w reżyserji Władysła- 
wa Neubelta. 

— Popołudniówka. Jutro, w niedzielę na po 
południowem przedstawieniu (o godz. 4,15) po 
cenach propagandowych, dane będzie wznowie 
nie lekkiej komedji Wilhełma Starka „Miłość 
już nie w modzie”, która po madzwyczajnych 
"sukcesach artystycznych i nadzwyczajnem po- 
„wodzeniu w szeregu miastach prowincji — wra 
ca na afisz teatru w obsadzie pp. E. Ściborowa. 
W. Ścibor i T. Surowa. Świetna ta komedja za- 
stamie powtórzona również w poniedziałek wie 
czorem — po cenach propagandowych, 

41 

TEATR MUZYCZNY. „LUTNIA*. 
— Dzisiejszy wieczór bezpretensjonalny. —- 

Dziś o godz. 8,30 w. artyści teatru muzycznego 
„Lutnia" wystąpią w oryginalnem widowisku, 
które nosi tytuł „wieczór bezpietensjonalny". 
Na całość programu składają się — piosenki, 
skecze i-produkcje baletowe. : ь 

W widowisku tem bierze udział świetna AT- 
tystka Ola Obarska, w otoczeniu Martówny, 
Lubowskiej,  Ciesiełskiego, Świętochowskiego, 
Tatrzańskiego, Rewkowskiego i Wyrwicz-Wich- 
rowskiego, który prowadzi reżyserję całości. 

'Pozatem udział biorą chór rewellersów oraz 
balet. Wieczór dzisiejszy wywołał wielkie za- 
interesowanie. 

Autobusy podmiejskie 
Od dnia 1.IX 1936 r. w związku z zaaikiem 

frekwencji na letnim odcinku linji 3-ej Woło- 
kumpja — Kolonja Magistracka, na okres zi- 
mowy, komunikacja zostaje przerwana. 

W związku z zanikiem frekwencji na letnim 
odcinku 3-ej linj Tramwajowa—Pośpeszka od 
dnia LIX r. b. linja ta na okres zimowy zostaje 
skróconą do ul. Tramwajowej. Natomiast da 

„Pośpieszki będą uruchomione autobusy do dn. 
14.IX 1936 r 6/razy: dżieninie ;w dnie powszed- 
nie, a mianowicie: 

| W dnie powszednie: 
Odjazd od Cerkwi do Pośpieszki o godz. 

6,50, 15,20, 19,30. 

Odjazd z pl. Katedralnego do Pośpieszki o 
godz. 7,04, 7,43, 15,34, 16,13, 19.44, 20.23. 

Odjazd z Tramwajowej do Pośpieszki o g, 
715, 8,00, 15.45, 16,30, 19.55, 20,40. 

Odjazd z Pośpieszki do PI. Katedralnego o 
godz. 7,25, 8,10; 15,55, 16,40, 20.05, 20.50. 

OO RWE O 
Niezależnie od wyżej wymienionego rozkła- 

du: będzie w soboty kursował dodatkowy wóz 
Tramwajowa—Pośpieszka od godz. t6-ej do 
20-ej co pół godziny. AW 

| W dni Świąteczne: 
W. dni świąteczne będzie tylko kursować 

wóz Tramwajowa-—-Pośpieszka ad godz. 10-ej 
do 30-ej co pół godziny. 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorzet 

W związku z kilkakrotnemi atakami „Słowś” 
pod moim adresem, a ostatnio w związku z ar- 
tykułem „Kirow a docent U. S. B.* („Słowa 
z dmia 26 b. m.), insynuującym mi świadome 
Składanie fałszywych zeznań w charakterze 
świadka ma procesie „Lewicy Akademickiej", 
pozwalam sobie prosić Pana Redaktora o umoż 
liwienie mi oświadczenia na łamach Pańskiege 
poczytnego pisma, że polemiki ze „Słowem* 
prowadzić nie zamierzam, skierowałem nato- 
miast sprawę na drogę sądową. 

Zgóry dziękując Wielce Szanownemu Panu 
Redaktorowi za łaskawe uczymienie zadość mej 
prośbie, łączę wyrazy prawdziwego szacunku 
i poważamia. 

Docent Dr. Bronisław Haliekft. 

RADJO 
эа 

SOBOTA, dnia 29 sierpnia 1936 r. 
6.30 Pieśń; 6.33 Gimnastyka; 6.50 Muzyka 

(plyty); 7.20 Dziennik; 7:30 Program dzienny; 
1:35 Giełda roluicza; 7:40 Muzyka“ poranna 
(płyty); 11:57 Czas; 12.08 Przegląd rolniczy 
12.13 Dziennik; 12.23 Trio iPolskiego Radja; 
13.15 Koncert życzeń (płyty); 14.15—14,30 Przer 
wa; 14.30 Muzyka rozrywkowa (płyty); 15.36 
Codzienny odcinek powieściowy; 15.38 Życie 
kulturalne miasta i prowincji; 15.43 Z rynku 
pracy: 15.45 Audycja dla dzieci; 16.00 Utwory 
na fortepjan; 16.30 Koncert chóru KPW; 16.46 
Reportaż; 17.00 Koncert w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej; 17.50 Pogadanka; 18.00 Przegląd 
litewski; 18.10 Noc w Paryżu, audycja w opra- 
cowaniu Grzegorza Kowarskiego; 18.40 Koncert; 
18.50 Pogadanką aktualna; 19.00. Koncert kapeli 
ludowej; 20.15 Audycja dla Polaków zagranicą; 
20.45 Dziennik; 20.55 Pogadanka; 21.00 Recitai 
wiołonczełowy; 21:30 Kukułka wileńska „Niech 
żyje nauka* napisał magister Juraś; 22.00 
Sport; — 22.15—23.00 Копсет! rozrywkowy. 

PANSTWOWA | 
SZKOŁA TECHNICZNA | 
Im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wiinie ! 

Holendernia 12, telefon'171 : 
Wydzialy typu licealnego o kursie 3-letnim 

| MIERŃICZY * Aj ELEKTRYCZNY '. 
(kształci miernicz.) (kszt techn.-elektr.) 
Kandydaci winni posiadać ukończony całko» 
wity kurs 6 ki. gimnazjum państw., ew. pry- 

watnego, posiadającego uprawnienia. * 
Egzamin sprawdzający rozpoczyna się 1.1X. В 
Szczegółowych informacyj udziela Kancelarja 

Szkoły lub wysyła na żądanie. 

Człowiek o dwóch 
mózgach 

W Sydney żyje człowiek, jedyny ma świecie, 
który potrafi wykonywać jednocześnie dwie prz 
ce. - Znany jest w mieście pod przezwiskiem: 
„człowieka o dwóch mózgach*. Potrafi on pisać 
jednocześnie obu rękoma, przyczem każdą rękę 
pisze zupełnie inne zdanie, albo rysuje zupełnie- 
inne rysunki. ы 

pisał on w szkole lewą rę 

l 
REP М SRA | 

  

  
  

  
W swej młodości 

ką.sBy go.od. tego odzwyczaić przywiązywano: 
mu ją do paska. Nauczył się więc pisać i prawą, 
ale odtąd ma jakby rozdwojony mózg i może- 
obiema rękami pracować zupełnie niezależnie.
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Protest Żydów wileńskich 
przeciw groźbie wstrzymanią 

imigracji do Palestyny 
Wczoraj, w proklamowanym przez organi- 

macje sjonistyczne, dniu protestu Żydów pol- 
skich przeciwko terorowi arabskiemu i projek 
torwi wstrzymania przez Anglję imigracji żydow 

skiej do Palestyny, odbyło się w sali b. Konser 
watorjum zebranie protestacyjne. Na wiecu 

moh'walono rezolucję, w której wypowiedziano 
się przeciw wszelkiej próbie zlikwidowania nie 
pokojów w Palestynie kosztem praw narodu 

żydowskiego do Ziemi Świętej, a w szczególno 
ści kosztem prawa do imigracji. 

Rezolucje postanowiono przesłać do Komi 
tetu Koordynacyjnego w Warszawie. 

Turkolodzy wiieńscy 
w Jugosławii 

Przed kilku dniami wyjechała do Jugosław 
ji wycieczka Koła Turkologów Słuch. Szkoły 

Nawk Polit. w Wilmie. Celem wycieczki jest 
wwiedzenie staryci: cśrodków muzułmańskich w 

khugosławji. Kierownictwo naukowe objął J. E 
Chan Hadży Seraja Szapszał. 

Trasa prowadzi pizez st. graniczną Zebrzy 

dowice, tranzytem przez Czechosłowację (Bo- 
bumim -Brzesław) do Wiedrmia, Z Wiednia wy 

cieczka uda się do Zagrzebia, skąd autokarami 

podąży do Serajewa, następnie zaś przez Mo- 

star (stolicą Hercegowiny) do. Dubrownika i 
morzem do Kotosu, następnie z Kotosu do Cy 

tymji, Peczu, Mūtronicy, polem do Niszu i bez 
pośrednio do Belgradu i wreszcie z Belgradu 

do Budapesztu i przez Czechosłowację do Pol 
ski. 

Powrót wycieczki jest spodziewany w drugiej 
połowie września rh. 

Zemerytowanie prezesa Sądn 
Okręgowego w Wilnie 

Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie p. Ka- 

dłaszkiewicz został przeniesiony na emeryturę. 

„ M. 

Poszukuję 

pracownika 
do wyrobu 

pasty do zębów 
Oferty do A Wil.   
  

  

Dziś początek o 2-ej 

Pierwsza rewelacyina 

komedja POLSKA 

MAŁY 

P 
А 
м 

CASINO | 
Premjera. 2 godziny 
humoru | werwy ! 

Krėlowie smiechu 

HELIOS | 

w najnow,. poryw., 
najwes, filmie jako 

DZIS 

(m). 

„KURJER“ z dnia 29 sierpnia 1936 r. 

Tam, gdzie się odbywa Synod 

  
Klasztor Jasnogórski w Częstochowie, gdzie 28-go b. m. został otwarty synod biskupi. 

Zatrzymanie Kupca 
w związku z nadużyciami w Kuratorjum Szk. 
Przed kilku dniami w sklepie oraz miesz 

kamiu Głazmana przeprowadzona została rewiz 
ja, podczas której zakwestjonowano i przeka 
mano władzom sądowo-śledczym niektóre doku 
menty handlowe. 

W sferach kupieckich zatrzymanie Głazma 
na wywołało sensację. 

W. toku dalszego dochodzenia w tej sprawie 
z polecenia władz prowadzących dochodycnie 
dokonano onegdaj wieczorem szczegółowej re 
wizji w mieszkaniu inż. Nowickiego. 

Wyniki rewizji trzymane są w. tajemnicy. 

Przed kilka dniami donieśliśmy o areszio 
waniu w związku z prowadzonem przez pro- 
kuraturę Sądu Okręgowego dochodzeniem w 
Sprawie nadużyć w Kuratorjum  Szkołnem b. 

dyrektora Państwewej Szkoły Rzemiosł Budow 
lanych inż. Nowickiego. 

Wczoraj w wyniku dalszego dochodzenia do 
konano jeszcze jednego aresztowania. Na pole 
cenie sędziego Śledczego Łobanosa wostał aresz 

towany M. Głazman, właściciel sklepu mater 
jałów żelaznych i budowlanych przy ulicy Jul 
jusza Klaczki 14. 

Zamordował ojca i usiłował udusić policjanta 
Onegdaj wieczorem we wsi Wiałasacze, gm. 

bereskiej w pow. baranowieckim jeden z wie 
śniaków Teodor Domasz zamordował siekierą 
swego ojca Bazylego. Sprawcę mordu natych 

imiast aresztowano. Ponieważ zdradę on ob 
jawy choroby umysłowej — skierowano 50 do 

Wilna celem poddania tu badaniom psychjatry 
„Gray, 

Pati Patachon 
Najpiękniejszy dramat osnuty na tle znakomitej powieści 

Warwika Dupinga, która osiągnęła rekord ow na całym świecie 

  

Nadprogr. Dodatki i aktualja 

Początek seans. o godz. 2-ej 

Kapitan SORRELLEISYN 

RYNARZ 

Wczoraj późnym wieczorem podczas eskor- 
towania, ojcobójca w chwili, gdy znajdował się 

na ul. Zamkowej, nagle rzucił się na poliejan 
„ta, przewrócił go na ziemię i zaczął dusić. — 
Na wszezęty alarm nadbięgł drugi policjant, peł 
niący służbę koło Urzędu Wojewódzkiego. Z 

wielkim wysiłkiem furjata udało się unieszko 
dliwić i odwieźć dorożką do szpitala. ||| (e). 

Przetarg 
. K. O. ogłosiła w „Monitorze Polskim“ > 

= `29 sierpnia 1936 r. przetarg na roboty bu- 
dowlane przy budowie w stanie surowym gim8 
chu Oddziału PKO. w Wilnie przy ul. Mickio | 
wicza 16. Termin przetargu „dnia 11 września. 
1936 r. godz. 12. Formularze * (przetargowe są do 
nabycia od dnia 21 sierpnia 1935 TW wydzia- | 
le Budowlanym PKO. w Warszawie przy ul. 
Świętokrzyskiej 35 oraz w Oddziale PKO. w 
Wilnie przy ul. Mickiewicza 32 

| ME”: 

Obwieszczenie 
W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Minist 

rów z dnia 25 czerwca 1932 r. 0 postępowania | 
egzekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. URP. 
Nr. 62, poz. 580), Urząd Skarbowy w Stołp- 
cach podaje do ogólnej wiadomości, że w dniw 
2: września 1936 roku o godzinie 12 w miejsco 
wościach Budy i Kromań (przy jeziorze tejże- 
nazwy) gminy Nalibockiej celem uregulowania. 

| AE należności podatkowych na rzecz róż: 
nych wierzycieli odbędzie się sprzedaż z licy: 

tacji niżej wymienionych ruchomości należę: 
cych do firmy „SZUBIN: 

Ё 
Sosna nieokorowana w kanale Kromań w 

ilości 800 m.» — oszacowaną na 4000 zł, buduw. 
lec sosnowy na placu przy jeziorze Kromań w 
ilości 1000 m. — oszacowany na 5000 zł., klo: 
ce brzozowe na placu przy jeziorze Kromań w 
ilości 1000 m.» — oszacowane na 5000 zł. kle 
ce brzozowe na placu przy jeziorze Kromań w 
ilości 500 m. — oszacowane na 3000 zł. 

IL. 
Drzewo opałowe brzozowe, olchowe j w ma 

łej ilości osikowe przy kanale „Kamionka“ оф 
drogi Parańskoj, 10 kim od m. Naliboki, w ilość 
ci 3000 m.” — oszacowane na zł. 2400, — drze: 
wo opałowe olchowe na brzegu wzdłuż kanału: 
Szubiūskiego od os: Szubin do Os. Holendernia: 
w ilości 2000 m. — oszacowane na zł 1600, — 
drzewo opałowe sosnowe, brzozowe i olchowe ,w* 
lesie (5 klm. od m. Naliboki w kwartałach: 
161, 162, „117. 178, 190, 199 i 200) w: ilości 
10,000 m.* oszacowane na 8000 zł. - 

Dojazd od st. kolejowej Stołpce da m. Nali 
boki autobusem, z m. Naliboki do m. Ктотай 
i Budy odległych 13 klm. — furmanką. 

Nabyty z licytacji materjał można spławić 
kanałami do rzeki Niemen w okolicach m. Lub: 
cza pow. Nowogródzkiego 

Z uwagi na to. że licytacja wyznaezona w 
pierwszym tenminie na dzień 7 sierpnia 1936: 

roku na budulec sosnowy i kloce brzozowe nie 

doszła do skutku, wymieniony wvżei materjat" 
leśny, w myśl $ 92 powołanego na wstępie roz 
porządzenia może być sprzedany za cenę niż 
szą od oszacowania. Zajeęty materiał leśny moż 

na wglądać w dniu licytacji od godziny 10 w 
w. wymienionych miejscowościach bez przeć 
stawiciela Urzędu Skarbowego. 

za Naczelnika Urzędu 'М. SLASKI) 

  

Brodniewicz — EBogyda — 

Feriner — Orwid — Conti 

Nad program. Kolorowy dodatek KG. 

„Krówka Molly i Indjanie* i najn. aktualja 

Poszukuje się 
montera na prowadze- 
nie elektr owni motorem 
na gaz ssany o sile 
40 k. m. f-my „Ursus“ 
Termin złożenia ofert 
wraz z podaniem wy-|. 

sokości żądanego wy- 
nagrodzenia do dn.5.1X. 
36 r. Posada do objęcia 
z dn. 1.X.36. Oferty na- 
leży kierować pod adre= | 
sem Baonu K. O. P. 

  

Słobódka*, n-ta Sło 
W rol. gł. H. B. WARNER. Nad program: Tygodnik P.A.T. Początek seansów od g. 4-ej # todka—Zawierskaj Į 

WID | Rutynswany 
SWIATO | buchal'er z ukończe- 

Wesoła polska komedja p.t. Dwie Joasie 
W rekordowej obsadzie: Jadwiga Smosarska, Brodniewicz, Benita, Znicz i Zeiwerowicz 

Humor! Muzykal O ONIRA piosenki! 

OGNISKO | 
dyskretny losy Mt 
śliwej żony i matki 

Nad program: RKTUALJA. Sala specjalnie wentylowana 

Dziś. Arcyciekawy, em' cjonujący film, ilustrujący w sposów wyśoce 

NOC KARNAWAŁOWA 
W rolach głównych: IWAN MOZŻUCHIN i Tania Fedor 

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

a słać drzewka owocowe 
poleca w wielkiem wyborze 

ogr. W. WELER — Wilno, Sadowa 8, teł. 10-57, 

Śz. K. L. zapraszamy odwiedzić nasze szkółki. 
Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

Rutynowany 
NAUCZYCIEL M U Z Y EG 8 
udzieła iekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

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

niem handlowej aka- 
demji w Wiedniu i dłu- 
goletnią praktyką ban- 
kową i kupiecką poszu- 
kuje posady we włas- 
nym fachu, lub jakiejś 
innej pracy biurowej, 
zgodzi się zarządzać 

domem. Kawaler, po- 
siada niemiecki język. 
Zgłoszenia do admini- 
stracji Kurjera Wileńsk. 

dla B. T. 

ZAKŁAD FRYZJERSKI 

„MISZA“ 
Wielka 44 (w podwórzu) 
Ondulacja trwała no- 

  

woczesnemi aparatami:   

dni posezonowych 
ID niskich cen na ga- 

lanterję, trykotaże, 
== bieliznę, obuwie 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

KUPIĘ 

za gotówkę natychmiast 
na Zwierzyńcu, 

Zakrecie, Antokolu 

  

Oferty do adm. Kurjera 
pod „Dom* 

  

Działki ziemi 
O 'obszarze '2526 т., 
4456 m. i 3266 m. przy 
ul. Senatorskiej .i Bys- 
uzyckiej, są do sprze( 
dania. Wiadomość: ul 
Mickiew cza 1 — Bank 
Antokolski, albo ulica 

Senatorska 9 m. 1 | 

DOMEK 
murowany i 2400 sąž.? 

  

ziemi — do sprzedania. 
lub wydzierżawienia па 
b. dogodnych warunk. 
Dowiedzieć się; ul. Ja- 

gielion:ka 16—9 
Bibljoteka   

MIESZKANIE 
7-pokojowe Zz wygodami 

do wynajęcia. 
Nadaje się na biuro 

lub pensjonat. 
Gimnazjaina 4 

MIESZKANIE 
do wynajęcia 

  

3 pokoje z kuchnią ze 
wszelkiemi wygodami, 
centralne ogrzewanie, 

zł. 60 miesięcznie. 
Piłsudskiego 9-c, : do- 
wiedzieć się u właśc. 

  

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią 

z wygodami — do wy- 
najęcia. Dowiedzieć się 
Słucka 17 od 4—5 pp. 
  

Od 1 września 
potrzebne. 2 mniejsze 
POKOJE lub I większy 
słoneczne, z wygodami 
Oferty: Biuro Giabow- 
skiego, Garbarska 1 
  

Smiatowska 
ul. Wielką 10—7 
(vis-a-vis poczty) 

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

  

POKÓJ 
słoneczny, umeblowa- 
ny, z wygodami — 

do wynajęcia . 
Bonifraterska 2 m. 4 

Przyjmę 

  

jkilku uczni 'z pełnem | 
utrzymaniem 50 zł. m. 
Praktyka języków. Stała 
opieka.  Bernardyński. 

zaułek 8. m. 4. 

Przyjmę 
uczniów na mieszkanie 
i całkowite utrzymanie 

Opieka solidna. 
Zamkowa 14 m. 1 

Akwizytorzy 
zdolni, inteligentni po- 
szukiwani do rozpow= 

    

szechnienia radja zna- 
jnej firmy Oferty: Biuro 
„ Oglosz. J. Karlina, Nie- 
miecka 35, dla „Radjo“ 

  

АКОЗХЕВКА 
Marija 

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

    

MEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Biak. Baudurakiego 4 

Auministracja 'czynna wd g. 9!/,—31/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
Kaało czekowe P. K. O. nr. 80.750. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 

Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

1—2 ppoł. 
Telelony: Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjrauje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od 4 1-8 p 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9!/,—$3*/, i 7—8B wies. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem 46 domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administr. bez dodatka książkowego ik 58 e. zagranicą 6 zły. 

€ZNA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekatecu - - 76 gr., w tekście 60 gr.. za tekst. 30 gr., kronika гейаКс, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkam, — 10 gr. 
Be tych cen dolicza. się za ogłoszenia cyfrowe:.i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem ,8-mio łamowy, 
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