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- Nowy etap zbiiżenia 

: piko = - wegiersko -austriackiego 
« , RZYM (Pat). Ogłoszono tu następujący ko- 

; mamikat urzędowy: W następstwie rozmów, ja- 

| kie podczas swego pobytu we Włoszech odbył | 

austrjacki sekretarz stanu do spraw zagraniez 

mych Schmidt z Mussolinim i ministrem Ciano 

P
 

ż
e
 

= postanowiono; po należytem poiniorniowa- | 

| miu rządu węgierskiego i uzyskaniu jego zgody, 

zwołać niebawem w Wiedniu zgromadzenie mi-- 

nistrów spraw zagranicznych Włoch, Austrji i 

Węgier, zgodnie z tem, co przewidziane „jest w 

moe rzymskich. 

— В! personalne we Francji 
* PARYŻ (Pat). w dzisiejszem posiedzenin rady 
ministrów wziął udział również minister prze 
smyslu % handlu. 'Bastid, kt. dzisiaj rano powrócił 

„ dyktowanego przez ministra spraw wewnętrz- 
myeh.Salengro, rada ministrów obszernie rozpa 

| śrywała zagadnienia polityki gagranieanej. 
Na propozycję ministra spraw  zagraniez- 

Dełbosa ustałono skład delegacji francus- 
`° kiej na 17 Zgromadzenie Ligi Nar. w Genewie. 

Ustępujący rezydent generalny w Marokku 
Peyrbuton, w myśl postanowienia rady minist- 
rów przechodzi do służby dyplomatycznej. 

do Paryża. Według brzmienia komunikatu. po- 

p Niujė jego na stanowisko rezydėnia gene 
ralnego gen. Hogues, na wniosek ministra Dą- 
ladier, będzie jednocześnie naczelnym dowódcą - 
wojsk w Marokku i zachowując stanowisko 

członka najwyższej rady wojennej. 
Na wniosek ministra Daladier gen. dyw. 

Meulie Desjardins został mianowany członkiem 
najwyższej rady wojennej, Na wniosek ministra 
Cota gen. dyw. Fequant został mianowany sze 
fem sztabu generalnego lotnictwa, 
Następnie rada ministrów wypowiedziała się 

w sprawie propozycyj min. Delbosa, dotycz4- 
€eych przesunięć w służbie dyplomatycznej. 

Odprężenie sytuacji strajkowej 
PARYŻ, Pat). Konferencje w sprawie kom 

fiktu w przemyśle włókienniczym północnej 

Francji tnwają w dalszym ciągu. Delegacja 

(związków zawodowych przybyła do pałacu pre 

' zydjum rady imimistrów przed godz. 5 popol, 

* 

e, 

w chwilę później przybyła delegacja pracodaw - 

sów. Wibrew ostatnim zapowiedziom o konfe- 
© rencji zbiorowej, premjer przyjął najpierw dele 

gację pracodawców, Po godzinnej komferencji 

"« nią i po półgodzinnej naradzie z min. Olrau- 

„ damps i min. Saiengro premjer Blum. rozpoczął | 
# Ъшіегеше„)‹; z. przedstawicielami związków. zawo 

dowych, która przeciągnęła „się poza godz. 8. w. 

+ Jest rzeczą. prawdopodobną, że próby: zliłewido- 
ania tego konfliktu nie zostaną zakońezone 

m dniu dzisiejszym. : _ 

e i i a a ООО УИСОМ PDK TAKAS 

Zaloga „L.O.P P.“ jedzie 

+ 

Już do Moskwy 
MOSKWA, (Pat). Aeronauci polscy kpt. Ja- 

, musz i por. Brenk przybyłi dziś samolotem do | 

Aschangielska i dziś w nocy wyjeżdżają pocią- 

giem do Moskwy. Wystosowahi oni list otwar 

ły do „Prawdy Siewiera”, w którym dziękują 

władzom, lundności & Jotnikom sowieckim za oka 

zaną Pa” i p". 

® 

Kapitan . Janusz udzielił korespondentowi A- 
genoji TASS następującego wywiadu: 

Вают nasz wystartował z IWarszawy jako ©- 
Э18404 w 30 sierpnia o godzimie 1fj' Lecieliśmy 
w. kierunku na Brześć, Bobrujsk, Moskwę. Od 
Bobrujska wdzialność była bardzo zła. Lecieliś- 
amy na. wysokości. 4600 m, . Wczesnym, rankiem 
1 września wpadłiśmy w strefę silnego wiatru i 
maromu. Poczęliśmy wyrzucać balast, co jędnak 
wiewiele pomogło, Powłoka balonu zaczepiała o 
drzewa i wskntek tego porozrywała się. Podczas 
apadania balon złamał 8 drzew Cały czas pozo- 
stawaliśmy. w koszu. Obrażenia jakieśmy odnie- 
6% są nieznaczne. 

O godzimie 8 rano wylądowaliśmy opodal 
rzeczki, w odległości 25 km—Qd m. Nosowszczyz 
ma, Poszukując wioski poszliśmy wzdłuż rzeki. 

„Po pięciu dniach uciążliwego marszu doszliśmy 

ało ujścia: rzeczki, gdzie znaleźliśmy chatę rybac 
ką. 'Wieczorem tegoż dnia przyszedł rybak Ku- 
bryn, opatrzył nas w. produkży na drogę i do- 
«wiózł do wsi Nosowszczyzna. 

Odpocząwszy, dn. 7 bm, udaliśmy się na po 
szukiwanie balonu, który znaleźliśmy dopiero 9 
'hm. Z kosza zabraliśmy przybory, lecz „zanim 
zwinęliśmy powłokę zapadł zmrok, Zbudowa!iś- 

' my szałas i pozostaliśmy na noc w lesie. Dnia 1 

e 
bm. przybyliśmy do m. Kałgacicha, gdzie odpo 
„częliśmy dwa dni, Tu doprowadziliśmy się nieco 
do porządku, wykąpałiśmy się i zmieniliśmy 
bieliznę oraz ubranie, Władze miejscowe zaopa 
trzyły ńas w produkty i obuwie. 

Z Kałgacichy udaliśmy się do Małosujki. Po 
drodze ujrzeliśmy samolot, który proponował 
xrzucenie nam żywności, lecz podziękowaliśmy, 
gdyż jedzenia mieliśmy poddostatkiem, Dnia 15 
Ibm. o godzinie 19 przybyliśmy do Małosujki, 
gdzie przyjęto nas gościnnie, Kończąc. swój wy- 
wiad kapitan Janusz prosił o wyrażenie podzię- 
kowania władzom lokalnym oraz ludności za u- 
dzieloną pomoc i gościnne przyjęcie,   

T S LORE ZG S$ Z ERZZERÓE 

VE Mai Salento -wyszedłszy na "chwilę z po- 

koju obrad, zakomunikował przedstawicielom 

prasy, że głównymi piunktami spomymi w tym 

konflikcie jest nietylko kwestja podwyżek lecz 

również kwestja delegatów fabrycznych, e0 do. 

których pnzemysłowcy zgłaszają zastrzeżenia, © 
wiadczając, że instytucja ta naruszy autorytet 

właścicieli j kierowników fabrylk, 

W sprawie podwyżek przemysłowcy zasadni 

czo Oc sprzeciwu kategorycznego, nie 

się. tylko zgodzić. na. przesądzanie. sprawy. 

  

pca i ewentutatnej ruchomej tabeli płae, 

dostosowy wanych do cen na zbyt dhigę metę. 

Przedstawiciele” zwiążków zawodowych о$- 

wiadczyli premjenowi, że zasadniczo żądania ro 

botników co do podwyżek wahały się od 20 da 
45 procent, aby okazać ustępiiwość * dobrą wo | 

łę, robotnicy ze swej strony: gobnowolnie - zgo 
ФИ sę zredukować te żądania do: 10 proc. 

podwyżki W kołach politycznych oceniają, że 

dzisiejsze obrady zaznaczyły się jaż pewnem 

odprężemiem w Sytuacji. 

  

Cena 15 groszy 

KURIE WILEŃSKI 
  

BEZSKUTECZNE WYSIŁKI ANGLII 
nad ustaleniem daty konferencji lokarneńskiej 

" LCNDYN, (Pat). Wielka Brytanja, według 
Rentera nie nalega, by konferencją lokarneńska 

odhyla: się 19 października, W kołach brytyjs- 

kich argumentacja włoska i niemiecka nie spot 

kała się jednakże z przychylnem przyjęciem 

Okwes 5 lub 6 tygodni był przez koła brytyjskie 

ańważańty za wystarczający do przygółowamia ob 

said konferencji. Przypominają, że-Niemcy pier 
wsze: proponowały ky komferencja lakarmeńska 

odbyła | sięw drugiej połowie października. 

Nie zdecydowano jeszcze czy Wielka Bryta- 

ńja: poweźmrie inicjatywę rożmów przygotowaw 

czych, występując z memorandum, czy też będą 

one prowadzone przez przedstawicieli dyploma 

tycznych. Prawdopodobnie ta druga metoda ż0-   

stanie przyjęta, ponieważ pozwała na stopmio 

we przezwyciężenie napotykanych trudności. 

Wielka Brytamja w dalszym ciągu będzie 4 

niesłabnącą energją dążyła do ustalenia daty 

konferencji, ponieważ nie zgadza się na pumki 

widzenia przypisywany Niemcom, iż datą kom 

ferencji powinna być ustałona dopiero. wtedy, 

kiedy widoki jej będą zupełrtiie wyraźne. Wiel- 

ka Brytanja pragnie przedewszystkiem uniknąć 

przeciągającej się dyskusji. 

W pracach przygotowawezych, koła brytyj: 

skie biarą pod: uwagę trzy dokumenty dyploma- 

tyczne: t) :'plań pokojowy z 7 marca, 2) kontr 

propozycje framouskie i 3) kwestjonarjusz bry- 

tyjski. 

Vi lotniczy konkurs turystyczny 
został zakończony 

WIARSZAWIA (Pat). Dziś samoloty. biorące 
udział w 6 krajowym lotniczym konkursie tury 
atycznym, przebyły dwa końcowe etapy, a mia 
mowicie piąty: Lwów — Brzeżany — Stanisła- 
wów — iLwów oraz szósty: Lwów — Zamość 
-— Lublin -— Warszawa, 

Na tym ostatnim etapie 24 samolotów kon 
kursowych wystariowało w kluczach po 3 samo 
loty, biegając się o nagrodę zesbołową, Najle 
piej lecący klucz na tym etapie mógł uzyskać 

„ 200 punktów. 

Ó godz. 17,09 wylądował na lotnisku Moko 
towskiem klucz samolotów Aeroklubu Lwowskie 
go, lotnicy: Kowalski, Prusžyūski, Markowsk“, 

Następnie w godzinach między 17,09 a. £7,20 
wyłądowały ną lotnisku następujące trójki samo 
tów konkursawych: 

„Ž)Aeroklubu Lwowskiego — Solak, St. Sę- 
dzik i B, Bernas, d 

3) Aeroklubu: Gdańskiego — lotnicy Czyżew 
ski, Mathens, Mielczarski. 

4) Aeroklubu Warszawskiego — lotnicy: Kaz, 
Kula, W, Maciejewski, Jan Krawczyk. 

5) Aeroklubu Warszawskiego i Pomorskiego 
— lotnicy: Eng. Jeżiorowski, M. Urban, M. Le 
wandowski, 

6) Trójka kombinowana z zawodników po- 
szczególnych aeroklubów — lotnicy: Trubicyn, 
Antoni Uszacki, Zb. Talarczyk. 

Powitanie oddziałów garnizonu warszawskiego 

  
Jak podawaliśmy, 15 bm. stoliac witała uroczy Ście, a zarazem serdecznie, powracające z ćwi- 

czeń oddziły wojskowe garnizonu warszawskiego. Na zdjęciu - — szyk oddzialow na Płacu Jó- 
zefa iPiłsudżkiego, 

Min. Bastid dziękuje 2a przyjęcie w Polsce 
WIARSZAWI (Pat) Na ręce p. ministra prze | wałem podczas pobytu mego w pańskim kraju, 

mysłu i handlu Antoniego Romana nadeszła z 

| Katowic od francuskiego ministra przemysłu i 

handlu Paul Bastid'a, następująca depesza: 
„Opuszczając ziemię polską, pragnę jeszcze 

raza wyrazić W, E, wielką radość, jaką odezu 

oraz wdzięczność za tak gorące, zgotowane mi 
przyjęcie, Wyciągnę jak najkorzystniejsze wnio 
ski ©o do stosunków ekonomicznych i kultural 
nych franeusko-polskich*, 

(—) PAUL BASTID. 

  
  

7) Aeroklubu Krakowskiego — lotnicy: Kaz. 
Plenkiewicz, Tyrała, W. Chałupnik. 

Z samolotów, które na tym etapie startowały 
indywidualnie, pierwszy przybył Bronisław ZA. 

KRZEWSKI (Aer, Wiłeński), Szarek (Lwów) i 
Grzegorz NIELUBSZYC (Aer. Wileński). 

Min. Bastid pow. ócił 
do Paryża 

PARYŻ (Pat). Dziś rano o godzinie 10,45 po 
wrócił do Paryża francuski minister przemysłu 
i handlu Paul Bastid., 

Rozpoczną się rokowania francnsko- 
n'em eckie 0 trakiat bandlowy 

BERLIN, (PAU). Niemieckie biuro informa= 

cyjne, podaje, że w dniu wczorajszym francuski 

minister przemysłu i handlu Bastid odbył z dr. 

Schachtem dłuższą nozmowę, w której stwier 

dzeno identyczność poglądów na cele niemiecko 

framcuskich stosunków gospodarczych. Z obu 

stron wyrażomo życzenie możliwie największego 

ożywienia wzajemnych obrotów handlowych w 

zapowiedzianych rokowaniach 

Min. Goebels uda się 
do Grecli 

ATENY, (Pat). Dzienniki podają, 

chodzącą niedzielę przybedzie samclotem do 

Aten minister Goebiels. Minister Rzeszy przy- 

być ma. jako turysta i pobyt jego nie będzie 

nosił charakteru oficjalnego. 

P zedstawie ele niepodległej 
Kbisynji stowa się w Genewie 
LONDYN, (Pat), Poselstwo abisyńskie w 

Londynie ozmajmiło iż delegacja abisyńska na 

zgromadzemie Ligi Narodów wyjedzie do Gene 

wy. W skład jej wejdą: poseł abisyćski w Lom- 

dynie Martin, Lorenzo Taezaz i prof. Gastom 

Jeze. Reuter podaje, że delegacja abisyńska bę 

dzie reprezentowała rząd abisyński, którego tym 

czasową stolicą jest Gore. Jest mało prawdopo- 

dobnem, by Haile Selasic udał się do Genewy. 

„kle nie dopuszczą Ch pa (brady 7 
PARYŽ, (Pat). Havas donosi 7 Genewy, že d 

cyzja negusa co do wysłania delegacji abisyńs- 

kiej na zgromadzenie Ligi Narodów może wy- 

wołać, przynajmniej na początku sesji nową dy 

skusję w sprawie konfliktu! włosko-abisyńskie 

go. Rzeczą komisji weryfikacyjnej, której zada 

«nie. było dotychczas prawie wyłącznie protoku- 

larne, jest wypowiedzieć się o ważności pełno 

mocnictw delegacji abisyńskiej a w konsekwen 

cji o dopuszczeniu jej do Zgromadzenia, Koła 

międzynarodowe sądzą naogół że ze względów 

faktycznych komisja oświadczy, iż istnieje wąt 

pliwość co do pełnomocnictw delegacji j że nie 

będzie ona dopuszczona do zgromadzenia. 

Swól na s“ e00 
RZYM (Pat), Oddriały tubyleze pod dowództ 

wem rasa Ailu i dedżasa Mangaszia rozproszy 
m grupę tubyleów, którą dowodzil dedžas Bal- 

a. 
Akcja ta rozpoczyna operacje oczyszezania 

zajętych przez Włochów terenów z oddziałów 
tubylczych, które jeszcze: nie zgłosiły uległości, 

że w nad



WARSZAWIA, (Pat), W drugim dniu obrad 

korterencji informawyjnej, odbywającej się w 

ministerstiwie skarbu pod przewodniciwem p. 

wicepremjera Kwiatkowskiego, prowadzona by 

ła dyskusja nad wygłoszonemi referatami. 

Ww sddeina przedpołudniowych uczestnicy 

konferencji z wielkim zainteresowaniem wystu 

chali przemówień czojowych przedstawicieli ży- 

cia gospodarczego m. innymi REKTORA WI- 

POŁDA STANIEWIUCZA. 

Wisszyscy mówcy w dyskusji, utrzymanej na 

wysokim poziounie do referatów wygłoszonych 

przez przedstawicieli rządu dorzucili szereg wła 

smych ocem i spostrzeżeń, nurtujących reprezen 

towane przez nich środowisko. 

Prezes KAJETAN MORAWSKI zalecał ostro 

optymizmie panującym wśród ludności 

co do sytuacji w rolnictwie. Nawiązując do re- 

feratu dyrektora Bobrowskiego, prezes Moraw 

wzrost dochodu gotówkowe- 

  

żność w 

ski podkreślił, że 

go rolmictwa następuje jeszcze powoli i da się 

oszacować na około 3 proc. dochodu z r. 1928. 

Z tego wzrastejącego dochodu rolnictwo imasi 

„załatać dziury, które powstały* w budżetach 

gospodarstw rolnych, a jednocześnie wymaga 

się, aby z tego zwiększonego dochodu mogły 

być pokryte podatki, wierzytelności i żwiększo 

ne obroty, 

Dyrektor 

przemówienia 

A. WIERZBICKI, nawiąztjąc do 

pana wieepremjera przy zagaje 

niu konferencji wynaził pogląd, że niema is- 

totnie lepszego określenia na Kierunek naszej 

polityki gospodarczej, - jek. określenie „polityki 

zdrowego rozsądku, którą przeciwstawić nale 

ły LL w. powszechnemu przekonaniu o możli- 

wości prowadzenia polityki bardziej efektownej: 

Profesor ADAM KRZYŻANOWSKI, nawiązu : 

" jąc de przemówień pp. Morawskiego i Wierżbic 

kiego zaznączył, że przy ocenie charakteryzowa 

nych przez obu przedmówców zjawisk, należy 

pamiętać o powiedzeniu „wedle stawu grobla'. 

Warunki sytuacji polskiej sprawiają, że popra 

"a gospodarcza nie rozwija się szybko, ale trze 

ba pamiętać, że są kraje których stosunki są 

jeszcze gorsze. į 

Poprawa konjumkiury jest niewalpliwa. Zbie 

$ła się ona w Polsce z wprowadzeniem ograni 

Gzeń dewizowych i ucieczką kapitałów do war | 

iości rzeczowych. Paprawa konjunktury opiera 

się jednak na podstawach rozleglejszych. Ana 

$izując przyczyny tej poprawy prof. Krzyżanow 

ski podkteślit jej międzynarodowość, przystoso 

wiania się cen, poprawę cpłacalności w ekspor- 

cie płodów rolnych oraz dyskontowania przysz 

łej pożyczki francuskiej, co pociąga ża sobą 

znaczne obniżenie się cen monet złotych w nie 

"dozwolonych tranzakcjach oraz korzystne zmia 

ny na giełdzie pieniężnej. 

Rząd powinien wytrwać na dwodze, na którą 

szedł wydając dekret > ogramiczeniach dewi- 

zowych. 

REKTOR 

że poprawy 

Trzeba dążyć do przywrócenia 

PROF. STANIEWICZ 

konjunktury 

podkrešlii, 

można zmarne- 

opłacalna 

ści w rolnictwie, ponieważ nie można tego osią 

gnąć przez wysolkie ceny rolnicze, trzeba dążyć 

do zmniejszania nakładów gospodarczych. Dla 

tego też problem „nożyc cen*' jest dalej aktu 

Rolnika imteresuje zagadnienie ile otrzy- 

muje za sprzedawane przez siebie produkty i za 

ie nabywa potrzebne mu towary i materjały. 

nie 

<уаб. 

alny. 

To są właściwe nożyce, wynikające z nazbyt 

«*ielkiego pośrednictwa. Tym problemem należy 

się też zająć, a wtedy może górnictwo į hutniet 

wo megloby podwyższyć swe ceny bez uszczerb 

ku dla rolnictwa, 

Prezes KLARNER stwiendza dużą stabiliza- 

ėję zjawisk gospodarczych, która nastąpiła po 

długich zabiegach deflacyjnych. Efek: 

został osiągnięty. Mamy zrównoważony budżet 

państwa, co jest podstawowym 

deflacji 

warunkiem we 

Mimister Kwiat- 

szczęśliwą rękę. 

wszelkiej pracy 

kowski ma twardą, ale 

gospodarczej. 

Siwierdzając, że wchodzimy fazę stosum- 

prezes Klarner omówił sze 

w 

ków normalnych p, 

reg związanych z 

przemysłem i rolnictwem i wzajemnemi stosun 

kami tych dwóch 

zagadnień pragramowych, 

ziedzim gospodarczości. 

WARS OO OD A T di RIAA DS ATI 

Dr. I. Jabrow 
(Choroby wewnętrzne i dzieci). 

POWRÓCIŁ, 
Przyjmuje 8—11 i 4—7. 

Dr. T. Jabrowa 
(Choroby kobiece), 
POWRÓCIŁA. 

Przyjmuje 10—11 i 5—7, 
Wileńska Nr. 32 
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| form rolnych JULJUSZ PONIATOWSKI. 

(| mą porażkę, Powstańcy wzięli licznych jeńeów. 
' Kawalerja powstańcza odniosła sukecsy w utar 

„KURJER“ z» dnią 17 września 1956 r. 

Obrady gospodarczej Konferencji 
informacyjnej w Warszawie 

Y 
zakończeniu prezes Klarner omówił nic- 

a, zagadnienia podatkowe, stw'endzając zna 

czńią poprawę storunków między płatnikami i 

urzędami. skarbowemi, s 

AW sprawie trwającego sporu między przemy 

słem i rolnictwem, co do pierwszeństwa, które 

w polityce gospodarczej należy dać jednej czy 

drugiej gałęzi gospodarstwa narodowego, który 

przejawił się również w toku dyskusji na kon- 

ferencji, zabrał głos p. minister rolmictwa i re- 

Pan minister stwierdził, że sprawa urbaniza 

eji i rozwoju w przemyśle jest ważna nictylko 

dla całości gospodarstwa narodowego, ale i dla 

wsi, Rolnicy mają tę świadomość. Chcieliby wi- 

dzieć podwojenie dochodu miast i przemysłu, 

choćby dlatego, aby wzmożona chłomność miast 

zmniejszyłaby zależność rolnictwa od eksportu. 

Ale w dążnościach tych przemysł nie może być 

otaczany przesadną opieką. Spór między rolii- 

ctwem i przemysłem często jałowy — jeśli już 

ma być prowadzony winien być nacechowa- 

ny poczuciem Świadomości wzajemnych ofiar. 

W żadnym wypadku nie można działać w ten 

sposób aby podcinać korzenie tej dużej cżęści 

gospodarstwa narodowego, jaką jest rolnictwo.   
  

Po przemówieniu posła Zygmunta Sowińskie 

go, który wypowiedział się za koniecznością za- 

kreślenia szerokiego plamu gospodarczego opar- 

tego © możliwości surowcowe” kraju i niewytko 

rzystanć ręce robocze, zabrał głos wiceminister 

TADEUSZ LECHNICKI który w mecnym prze 

mówieniu odpowiedział p. Wierzbiekicmu ° С1- 

szewskiemu, P, wiceminister Lechnicki broni za 

sad polityki gospodarczej którą rząd prowadził 

Gd 5 lat na odeinku cem artykułów przemysło- 

wych, stwierdzając, że nie można jej nazwać 

polityką „bamałów i ulegania nastrojom ulicy". 

W sferach kartetowych nigdy n'e było zrozumie 

nia dla słusznego kompromisu, jakiego wyma- 

gało życie. 

Wiceminister Lechnidki bardzo ostro zapro 

testował przeciwka poglądom, że przemysł gór 

niczo-hutniczy doszedł do stanu zagrażającego 

podstawom życia gośpodarczcgo. kraji na sku, 

tek polityki rządowej. Jeżeli znalazł się on w 

tym sia to. odpowiedzialność za to obarcza 

w pierwszym rzędzie dysponentów kapitału w 

tych gałęziach przemysłu, którzy niestety w ok 

resie pomyślnej konjunktury nie imwestowali 

w przedsiębionstwach wygospodarowanych pie- 

niędzy i nie wykazywali zrozumienia dla po- 

stawienia właściwych ludzi przy warsztacie. 

    

Prozesi Sądów Wyszyński i Kadusz- 
kiewicz przeniesieni w stan spoczynku 

WARSZAWA, (Pat). Prezes Sądu A- 
pełacyjnego w Wilnie p. Wacław Wy- 
szyński oraz prezes Sądu Okręgowego 
w Wilnie p. Michał Kaduszkiewicz prze 
niesieni zostali w stan spoczynku. 

Socjaliści szwajcarscy 
zerwali z komunistami 
PARYŻ (Pat). „Le Journal* donosi z Gene- 

wy, że szwajcarska partja socjalistyczna w Zu- 

richu postanowiiu zerwać paki współpracy, wię - 

żący ją z komiunistami szwajcarnskimi, Powyż- 
szą decyzję socjaliści wnotywowali tem, iż ko- 

| muniści szwajearscy odnieśli się z sympatją do 
wyroku, wydanego w uiedawnym procesie mo- 

dkiewskim. 

Stany Zjednoczone 
kupują pszenicę 

NOWY JORK. (Pat). Spowodu nieurodzaju, 
wywołanego, niebywałą suszę, Stany Zjednocze 

me miitiszońe były rozpocząć import póżenicy. 
W ókresie od 1 iipca do 5 września r. b. przy 
wieziono do Stanów Zjednoczonych około i6 

miłjonów buszii pszeniey, Licząc w tym samym 
stosunku, całoroczny wwóz pszenicy powinietż 

wynieść około 50 miljonów buszli, podczas gdy 

w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 34 miljany. 

  

Powstańcy wciaż atakując 
prą naprzód 

SEWILLA (Pat), Kołumna dowodzóna przez 

mjr. Caralesa oraz oddziały pod wodzą płk. Va 

rela zajęły miejscowości Penarubią i Ytabique. 

Pod Oviedo wojska rządowe poniosły poważ 

cżee z wojskami ryądowemi pod Guadalajara. 

Według informscyj z kół powstańczych, 

wśród obrońców San Sebastijano, walezyli liezni | 
eudzoziemey: 50 Niemców, 45 Francuzów i 18 

Włochów. ` 
Na ironcie Saragossy totzyly się dzisiaj za 

jadłe walki na bagtety, t.   

Pod Talavera wojska powstafieze zajęty po- 

nownie dołinę Tietrd, 
W: Bartełonie. rozstrzełano .5 oficerów, któ 

rych podejrzewano © komunikowanie się z pow 

słańeami. 

W. Tarragone pozstrzełano gen. Castro, 

ŁA CORUNA (Pat). Tutejsza radjostacja na 

dała komunikat, według którego kolumna wojsk 

południowych zajęła Sierra Yeglas. Wojska rzą | 

dowe zosłały odrzucone. 
Kolumna, operująca w kierunku Toledo, po | 

suncla się 0 35 klm, Oddzialy pułkowuika Re- 

dondo zajęły drogę, prowadząca do m. Rondo 

na odcinku Malaga. 

Jedynym ratunkiem nowe powstanie 
narod owe? 

B. premjer przeciwko krwawej dyktaturze rządu w Burgos 
LIZBONA (Pat). Były premjer hiszpański, | 

przywódca stronnictwa radykalnego Lerroux w ; 

liście do Vincente Sierra, jednego z wybitniej 

szych przedstawicieli stronnictwa radykalnego, 

wypowiedział się przeciwko krwawej dyktaturze ' 

„Gaballero, uważając iż od katastrofy może ига 

tować Hiszpanję jedynie powstanie narodowe. 

#а 15 dni atak na Madryt 
TENERIFE, (Pat). Według komunikatu ra- | 

djowego, gen. Franco ściąga w dalszym ciągu | 

transporty wojsk z Afryki. Gen. Mola dał od | 

działom wojskowym 4 dni wypoczynku, a nastę |. 

pmie skieruje je ma front Guadarrama. 

Jak przypusaczają, za.15 dni rozpocznie się 

aiak na Madryt.. 

Niemieckie samoloty bombardowały 
Madryt? 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa donosi z No 

wego Jorku:: korespondend „New York Times'a“ 

opisuje w jaki sposób z narażeniem życia zdołał 

przedostać się do bazy lotniczej powstańców. w 

“ Caceres, 

Stwierdza on, iż lotnisko zostało całkowicie 

zteorganizowane przez 

Nie noszą oni „hiszpan |! 

Z ratunkiem dla o 
RABAT, (Pat). Radgostacja w Kadyksie ko- 

munikuje, że tor Kolejowy między Biibao a San 

rzekomo mundurów 

Sebastian został całkowicie zniszczony przez sa 

moloty powstańcze. Na odcinku Talavera strą | 

cono dwa rządowe samoloty myśliwskie, Obroń | 

cy Alłkazaru będą niebawem uwolnieni przez | 

| wojska powstańcze, przygotowujące się do decy 

lotników niemieckich. | 

skich, Korespondent naliczył 10 samoistów bom 

bardujących i 17 samolotów myśliwskich produk 

cji niemieckiej, Wszystkie te samoloty są pilo 

towane przez załogi niemieckie. 

Korespondent „New York Times'a“ był, rzeko 
mo obecny przy licznych startach tych samolo 

tów, które, według jego informacyj zbombardo 

wały Madryt. 

brońców Alkazaru 
dującego ataku na Tołedo. 

Stacja radjowa w Tótuamie, odpowiadając 
na komunikat, ogłoszony przez władze madryc 

kie, stwierdza, że wojska narodowe dysponują 

170.000 Iudzi dla podjęta ataku na Madryt, a 

na wszystkich odcinkach 

górą 500.000 ludzi. 

frontu posiadają z 

Wojska rządowe zaciekle bombardują 
MADRYT, (Pat), Ministerstwo wojny komu- 

nikuje, że artylerja i lątnietwo rządowe bom- 

bardują w dalszym ciągu Oviedo. Na wzgórzach 

| Ponte Ferrado między prowincjami Asturji, Le- 

onu į Galieji oddziały górników i chłopów ata 

kują zaciekle wajska powstańcze. Artylerja rzą 

dowa bombarduje nadał Teruel, skąd ucieka 

wielu mieszkańców i żołnierzy. 

Na odcinku Naval Peral w prowincji Avila 

artylerja powstańcza bombardowała pozycje 

wojsk rządowych w Las Neal. Lotnicy rządowi 

zmiszczyli jedną z anmat powstańczych. 

Na odcinku Pereguinos na froncie Guadarra 

ma wojska rządowe po zaciekłej walce posu- 

nęły się naprzód.   
  

Dowódca oddziałów powstańczych na froncie 

północnym — gen, Mola. 

Oric w rękach powstańców 
HENDAYE, (Pat). Trzy samoloty rządowe 

"bombardowały dziś San Sebastian, Ofenzywa 

wojsk narodowych utrudniona jest na skutek 

niszczenia dróg i mostów przez cofające się 

wojska madryckie,”Wojska narodowe zajęły m. 

Orio. Oviedo było dziś ponownie tombardowa 

ne przez samoloty nządowe Bomby trafiły w 

szpitai i w szkołę. Oblegane wojska narodowe 

dokonały dziś wypadu, obsadzając ważne pozy 

cje w okolicah Oviedo. 

Podwodna łódź rządowa 
zatopiona 

JACA (Pat). Radio tutejsze donosi, że krążow 
nik powstańczy zatopił łódź podwodną i ad rzę 
dowej marynarki wojennej, 

$ziify generalskie w tornistrach 
członków oddz. szturmowych 

M. AIDRYT, (Pat). Po zakończeniu posiedzenie 

rady ministrów minister spraw wewnętrznych 

oświadczył dziennikarzom, że w nocy ogłoszone 

będą teksty dekretów o stworzeniu mificji pe- 

licyjnej możliwości uzyskania przez 

członków oddziałów sztummowych nowej rangi 

generała za zasługi wojenne. 
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1 ęyczną formę wrażenia, 

^ ukryte pod powierzchnią życia namiętności. 

  

„KURJER% z dnia 17 września 1936 r. 

WOKÓŁ EUROPY 
Kryzys europejski — Wojna domoua w Hiszpanji — Farcia ue Francji — Dua) 

smikjoarcieg śramków — Pieniądze czy armaty 

Gdybyśmy chcieli zawrzeć w jedną symte- 
jakie w bezstronnyim 

postezegaczi wzbudza różnorodność przeja- 

wsów życia Europy obecnej, to ujęlibyśmy je 

* w wyraz: chwiejność. Chwiejność ustrojów 

| gospodarczych, chwiejność systemów polity 

azmych. Chwicjność równowag wewnętrznych 

4 dhwiejność równowagi międzynarodowej. 

Wszędzie poszukiwanie dróg, niepewność, 

empiryzm. Nigdy jeszcze „chyba Europa nie 

była tak wzburzona, nigdy nie przeorywały 

7 społeczności w niej żyjącej procesy tak inten 

sywne i tak nieznane co do kresu, ku które 

mu zdążają. 

iNad światem rozpętał się straszliwy cy- 

%liom ekonomiczny. 'We wszystkich krajach 

znasy eierpiące głód, sospodarstwa w stanie 

" . mpadku, budżety obciążone defisvtem, insty 

tucje. niezdolne do przeciwstawiania się złu. 

Trudności materjalne, z którymi każay naród. 

ściera się beznadziejnie, rozżarzyły duszne i 

Kryzys ekonomiczny, kryzys społeczny, kry- 

zys moralny, kryzys międzynarodowy — 

wszystko to zazębia się o siebie. Barjery cel 

me, kontyngenty, reglamentacje, 2:mpin31, de 

waluacje, fabrykowanie „gazów šmiercionos- 

mych dla zatrudnienia bezczynnych rąk robo 

czych: polityka większości krajów- przestała 

>. być dziełem rozsądku i przewidywania; dziś 

>. sdają się nią kierować elememtarne i instynk 

° ° towme odruchy, coraz bandziej rozprzęgające 

spoistość dotychczasowej cywilizacji mater” 

jatnej świata. 

Europa rozprzęga się i łamie. Wzra 

sła wzajemna nieufność państw: | 

'-_ „Europa, stolica Paryż” — mówią Niem: 

cy, zgrzytając zębami. „Euroma, „stolica Ber 

Kn“ — ironizują w Paryżu... I być może, nie 

%tórzy myślą: „Europa, stolica Rzym!“... Tył 

ko Anglicy nie mówią nie, tak są przekona 

mi że stolica Europy — a cawet stolica 

Świata — zawsze była i będzie w Londynie. 

Tak wygląda sytuacja europejska w 

oświetleniu ,„Kurjera Porannego" A rola 
Polski? ‚ 

Na tle tego, pozbawionego dawnych punk 

* 4ów oparcia i coraz bardziej rozprzęga jącego 

| się systemu europejskiego, Polska zdobywa 

0 coraz większy autorytet w świecie. Słów tych 

* "mie dyktuje próżna samoułuda, są one uję: 

*. <iem najbardziej. realnego 
| uchwytnego stanu rzeczy. 

` Ta ewohicja wiąże się przedewszystkiem z 
> usamodzielnieniem polskiej polityki zagrani 

' ezmej. W świecie utrwaliło się przekonanie, 

' - że Polska może czynić swobodny wybór mię. 
‘ dzy różnymi systemami polityki zagramicznej 

" i że wybór jej zaważy w sposób decydujący 
ma dalszych losach naszego kontynentu. Po 
zycja Polski w świecie przesądza o wyborze 
systemu; będzie nim w każdym momencic sy 

stem, gwarantujący utrzymani- ładu i po 
'rządku w Europie. Wzmocnienie węzłów po 
Sitycznych między Polską a krajami, ożywio 

- nymi identycznymi ' dążeniami: stanowi. już 
najważniejszą manifestację pracy na rzecz 
pokoju, taką przyniosły ciężkie lata ostatnie 

A * » a kosy 

-Hiszpanja nie przestaje 'ntęresować 
prasy światowej i prasy polskiej. Pow- 
stańcy jak wiadomy zlikwidowali odci 
nek frontu nad Atlantykiem. Jak pisze 
korespondent „Gazety Polskiej”: 

Wraz z upadkiem San :Sebastjan zakoń- 

| ezyła się pierwsza wielka faza vofenzywy 

pan НОИ 
, Fikmowców już od paru dni widuje się 

ma mieście. „Och mój Boże! — zawołała jakaś 

'sztubaczka ma rwidok Brodzisza i Bogdy — 

zwyczajni ludziel!!* Polska pnodukcja filmu 

„Dzwony Okstrobramskie'* (Dyv. gen. Stefan 

  

Nasfeter) prosi dziennikarzy na pogawędkę. 

Wchodzę, lawiruję między stolikami. — 

Prosimy, panie redaktorze — Pam. pozwoli. 

Nasz dyrektor, masz operator, nasz. nasza:.. 

Przy ukłonmach twarze są ma pienwszym pianie, 

w t zw. „zbliżeniu. Bnodzisz ma wąsiki. — Dla 

urozmaicenia, tym razem — dodaje reżyser. 

A ta czerstwa męska twarz, to operator, pan 

* Thayer Rozmawia (po niemiecku, ale można 
i po francusku. Pierwsze uśmiechy. 

Gwiazdor opowiada o jakimś majątku 

ziemskim. Wzorowy porządek, panie, przy jem 

nie popatrzeć, Rewamżuję się opowieścią o fol 

warkach węgierskich. Tak sob'e, gadu-gadu. A 

tu stół czeka, „wódka się ogrzeje'. W Wilnie 

mówią „wódka szkłem. zajdzie”, ale można i 

tak. — Na zdrowie, panie Węgier! — Ha, ha! 

doskonały koncept pana gwiazdora, To dla na 

stroju. Wiadomo, prasa. Pożartować nie zasz 

kodzi. 

Zresztą gwiazdy patrzą na życie trzeźwo. 

i najbardziej 

wojsk generała Moło. Zlikwidowany został 
jedem z frontów hiszpańskiej wojny domo- 
wej. Powstańcy opanowali cały obszar na po 
Judniu od Pirencjów wzdłuż granicy francu 
skiej między Katałonją a oceanem Atlantyc 
kim. Akcja ich ma się rozwijać nadal kon 
sekwentnie w myśl płanów dyktowamych 
przez naczelnego wodza generała Franco. 

Tymczasem w Madrycie edną z naj 
„ważniejszych trosk stanowi wciąż spra 
„wa jednolitego dowództwa. Wielokrot- 
„nie już informowano, że przynajmniej 
„tearetycznie i częściowo zagadnienie to 

zostało rozwiązane. Ale tak nie jest, 
Jeden z najwybitmiejszych oficerów wojsk 

madrydkich płk, Pedro oświadczył 
francuskiemu korespondentowi: „Jeśli 

ów: Madryt, Barcelonę, Lewant i Asturję. 

sywa naokół Madrytu, ofenzywa ma Saragor 

Mamy trzy czy cztery naczelne dowództwa, 

  

załez Pena. Jedne z nich, jak sztab asturyj- 
ski, słuchają przedewszyskiem nakazów na 
miętności i uczucia, inne, jak Katalonja fak 
tyczhie już niepodległa i .przygotowująca za- 
garnięcie Balearów, kieruią się tyłko własny 
mi interesami. Najłatwiejsza nawet 

ne dominują nad generalnymi". 

wego ongama oświadcza, iż bez względu na 
to jak uregulowana zostanie w Mawrycie no 
wa wojskowa organizacja, katałońskie siły 
zbrojne muszą podlegać jedynie i wyłacznie 
barcelońskioj Generalidad". W najpomvyślniej 

go rotwoju oneracii sprawneł komendzie no 
stronie powstańców. Zobaczymy <zv inne 

skowe garnizóhu warszawskiego. Fragment 

— Ach te kontrakty, Żeby nie wiem jak się 

obmurować, zawsze znajdzie się dziura, zawsze 

| „oni* postawią na swojem. Aktor, panie, naj- 

mniej jest wimiem, Co można wiedzieć z góry? 

25 biur filmowych, 25 filmów kręci się maraz. 

Tłok w ateliers. Kontrakt na grudzień robi. się 

rw listopadzie. Wcześniej niema sensu, bo mo 

że kloś da więcej. Słuszmie. Ale wobec tego 

nie wiadomo, kto będzie grał w fitmie „Dzwo 

ny Ostrobramskie* pomniejsze role. No tak, 

tak, Ale mamy nadzieję... 

Nadzieja: ma swój symbol — kotwicę, taki 

podwójny haczyk. Zakotwiczam się przy reży 

serze. Pan Stefam d'Alben owszem, europejczyk. 

Praca zagranicą. Szwajcarja etc. Pali fajxe, 

więc rozmawiamy o tytomiach fajkowych. An- 

gielskie, holenderskie? Polskie są też wcale 

miezłe. — Zapytać o film, czy nie? Czemu 

właśnie „Dzwony Ostrobramskie'? Może pytać 

mie wypada? Jasna rzecz — piękny cel, budują 

ca treść, malownicze miasto. Może zniżki wię 

ksze przyznają? Poparcie? Ale już mówimy o 

mieście, —Wilno: jest... mo — cudowne! 

Rozmowa staje się ogólna. Gwiazdor, czło- 

wiek trzeźwy, a zapada się, — Windę zrobić na 

św. Jana! Elektryczny wyciąg na dzwonnicę! 

Ach, wilnianie, my wam pokażemy Wilno. Pa- 

mięta jpan film „Wiatr 9d morza“? — Owszem 

pamiętam, ale Ito było bardzo dawno. Lepiej 

pamiętam „Rapsodję bałtyku* — „nie umie 

żyć ten kto nie służył w marynarce*. Córeczka   moich gospodarzy krzyczała przez sen. Go pam 

wręcz: 

tak. 
dalej pójdzie, będziemy zgubieni. Mamy trzy. 

„ośrodki, które nie harmonizują swych wysił 

Wciąż krzyżują się przeróżne plany: defen 

ofenzywa na Teruel, obłężenie Oviedo. | 

z których każde działa na własną rękę: Ru- | 
quelme, Samdino, kwatera w Walencji i Gon 

wojna | 

musi być przegrana, gdy względy partykular | 

Jednocześnie głos barcelońskiego urzędo- | 

szym więc wypadku obóz rządowy bedzie mu | 
siał utrzymać dwa. naczelne dowództwa prze | 
ciw jądmolitej i sadzac wedle dotychczasowe |   

  

czynniki przewagi, jakimi mogą rezporzą- 
dzać rządowcy, będą w stanie zrównoważyć 

ię kandynalną słabość. | 

* > 2 

Wojna hiszpańska, jak wiemy, posia 
da potężny rezonans w innych krajach, 
zwłaszcza we Francji. Wczoraj drukowa 
liśmy korespondencję własną z Paryża. 
tym właśnie sprawom poświęconą. Dziś 
dodajemy parę szczegółów za „Gazetą 
Polską“: 

Ujmując zjawiska syntetycznie, objektyw 
nie j szeroko, przeżywamy obecnie arcycieka 
wy moanent, mający na celu wyzwolenie 

Francji, francuskiej polityki domowej, a prze 
dewszystkiem zagranicznej spod wpływów 
obcych, wyrażających się w zmiennych zre- 
sztą , instmikojach Kominternu. 

Akcją ta oraz projekt «ozbrojenia 
Francji zjednał rządowi dużą syanpatję 
społeczeństwa. 

Ma się dzisiaj po raz pierwszy od wybo 
rów wrażenie, że gdyby rząd stanął przed 
parlamentem, dostałby. masowo głosy swych 
dotychczasowych najgorliwszych przectwni- 
ków. 

Ale jednocześnie z tem 
zarysowuje się przekomamie, że pełna nie 

zależność nie da się osiągnąć tvlko przez ko 

sztowne wydoskonalenie uzbrojenia. Państ 
wowa miezależność musi unikać jak ognia, 
jak ryzyka wojny, oparcia na czynnikach, bę 
dących w ręku obcego kierownictwa. 

| To przekonanie, nazajutrz po wspania- 

tym przyjęciu generała Smiglego-Rydza — 
stwarza rozłam, a co najmniej poważną ewo 

imcję w łonie dotychczasowej większości rzą 

dowej. 
+ z LŽ 

Przyjazd min. Bastida do Warszawy 
oznacza „dalsze zacieśnienie stosunków 
połsko-francuskich. .„Warsz. Dz. Nar.“ 
pisze na margimesie tej wizyty: 

Warszawa wita swoje pułki 

  

Onegdaj stolica, uroczyście, a zarazem serdeczn ie witała powracające z ćwiczeń oddziały woj- 
) defilady pulku piechoty na jednej 

szawskich, 
z ulic war- 

mówi? A tak, film to, ciężka, praca. Poszczegół 

ne sceny, klateczki, technika, siekanina, mom 

taż, zawiłe wyjaśnienia. 

Ale Wilmo bandzo się podobało, W lutym 

sami zobaczycie. Będzie gotów. Na zdrowie! 

Ktoś wstaje od stolika, idzie tańczyć. Na- 

strój jak w środku polskiego. filmu — — byla 

wódka, potem słowa, słowa, słowa, a teraz wy- 

„<zekiwąnie. Takie bure klateczki, Och te polskie 

fiumy. Widział pan to, wódzał pan owe? Praw 

da co za świństwo?! Ach, nie dzirwnego, trzeba 

wiedzieć kto to robi. Tak, okropne stosu 1ki. 

Wpatruję się w twarz mojego rozmówcy -- 

reżysera, Kręcenie fiimu jest bardzo ciężką pra 

cą. To nie teatr. Tam jest ciągłość, nastcoj. 

Tu co innego. Pojedyńcze scenki, nawet gierki 

nawet same klateozki, Cztery kdateczki, dzie- 

sięć klateczek, tak się lepi. Jak się lepi? No 

oczywiście, to wie on, mój rozmówca, reżyser. 

Według planu, według scenarjusza, według 
„drehbuchu“, czyli książki kręceń. Tam jest 

wszystko napisane detalicznie, tylko że nie zaw 

sze wszystko tak wychodzi jak się myślało. Za 

chodzą różne okoliczności, trzeba zmieniać w 

ostatniej chwili, Może to. i lepiej nie robić od- 

razu całego planu, całego „drehbuchu*? Może 

niema sensu? Teraz wrzesień, kontrakty na 

listopad jeszcze nie gotowe zapewne. — A może 

zapytać? — Czy wypada? — Rozmawiamy więc 

w dalszym ciągu o stosunkach w Warszawie. 

Swoją drogą 'to ten pan Thayer, to bardzo 

  

  

Rozumiemy wszyscy bardzę dobrze, że 
dobre stosunki francusko-polskie są koniecz 

nością dla obydwóch narodów, rozumiemy, 
że wymikają one z natury rzeczy, lecz rozu 

miesmy także, że czas już najwyższy nie ogra 
niczać się do dawania wyrazu uczuciom i do 
głoszenia zasad ogólnych, lecz przejść do za 
gadnień konkretnych. 
Chodzi o konkretne formy współpra 

„ty gospodarczej: 
„P. min. Bastid na zetiraniu z przedstawi 

cielami prasy dał wyraz przeświadczeniu, że 
można przewidywać ożywienie w zakresie wy 
miany: towarów, mówił o możliwości wzmoc 
nienia eksportu połskiego węgla i cynku do 
Framcji. Zwracał też wwagę na. komieczność 
rozwoju ruchu turystycznego z Polski do 
Francji 1 z Framoji do Polski, a to zwłasz- 
cza w związku z pnzyszłoroczną wystawą mię 
dzynarodową w Paryżu. Najmniej widoków 
isinicje co do możliwości wywozu produk - 
łów rolnych z Polski do Framcji, » to ze 
względu na sytuację rolnictwa w tvm Ara ju 
oraz na przyzwyczajenia ludności rolniczej 
we Francji, 

э » + 

Nie wiemy ostatecznie jakie formy 
‚ та przybrać francuska pożyczka dla 
Polski. Jakoby część tej pożyczki ma 
być udzielona w materjale wojennym. 
„ABC“ nie uwaža to za najszczešliwsze 
rozwiązamie: 

Można wprawdzie odpowiedzieć, że kwost 
ja obrony jest potrzebą najwyższego rzydu. 

której należy podporządkować wszystkie in- 
ne względy, Jednakże dla zwiększenia obron 
ności technicznej, nie wystamcza uzyskanie w 
danym momencie potrzebnego mata: jała wo* 
skowego, gdyż materjał ten po pewnym cza 
sie zużywa się, niszczeje hub przedawaia, a 
zatem wymaga nowych uzupełnień. Rzeczą 
więc fundamentalną jest postawienie własne 
go aparatu przemysłowego na takim pozio- 
mie, aby w groźnej chwili, gdy mowe dosia 
wy zagraniczne mogą zawieść hub być unie 
możliwione, mógł podołać potrzebom abro- 
ny. Modernizacja, nie traktowana pod tym 
kątem, miałaby wartość tylko dorywc:a. 

IProjektowana więc pożyczka powinna słu 
żyć przedewszystkiem po: temu, aby podnieść 
naszą rodzimą wytwórczość pracującą dla 

obrony, a ożywiając pośrednio cały orga- 
nizm gospodarczy. zwiększyć jego ogółną si 
łę i odporność, a zatem i jego wartość jako 

czynnika współpracującepo dla obrony pań 
stwa. Jeśli zaś is'nieją pewne potrzeby natu 
ry bardzo pilnej, tu przedewszystkiem należa 
łoksy dla ich zaspokojemia uruchomić do naj 

wyższego maksimum całą wytwórczość pol- 
ską, a dopiero brakującą reszte pokryć do- 
stawami gotowymi — i to jedynie w najko 
nieczniejszych rozmiarach. 

Podobmie pisze „Robotnik“: 
Jesi jeszcze jedna: sprawa. Współpraca 

francusko-poliska. ma zaczać się pod znakiem 
współpracy technicznej i fimansowej w dzie- 
dzinie obromnej. Obrona kraju iest dziś spra 

wą przedewszystkiem gospodarczą. Zwiększe 
nie obronności kraju — to nietylko mowe 

armaty. i karabimy, alę zwiększone uprzemy 
słorwienie, lepsze drogi. motoryzacja. 

Ten postęp gospodarki pociaga za soba 
wzrost przywozu, pociąga wiekszą chłonność 
naszego rymku, I któż ma bvć w pierwszej 
linji naszym dostawca, jeść nie nasz sojusz- 

nik, zainteresowany w zwiększeniu obronnoś 
ci kraju. 

Wnt. 

miły gość. Spokój, humor; po polsku mówi 

bardzo niewiele, ale zato ślicznym akcentem. 

Poiiglota, pewnie dobry fachowiec. Od dobrej 

fotografji tyle zależy! (Tak, film to koncepcja 

i fotografja, myślę sobie. Koncepcja powstaje z 

elememtów, fotografuje się ełemonty. W tym 

wypadku — elementy wileńskie. Jaka szkoda 

myślę że pan Thayer i tamci pamowie są pier- 

wszy raz w Wilnie. Czy złapią sens miasta, czy 

może tylko zostanie takie coś „międzymarodo- 

we“ w znanem krajowem wydaniu? Chęci wi- 

dać jak najlepsze, dyr. Nasfeter uśmiecha się 

tak zacnie, rozmawia o sporcie, o dzielnicach 

Warszawy. Go będzie z filmem? — Nareszcie 

jeden dobry, czy też... — Ach, jeszcze jeden, 

panie Węgier! 

A następnego dnia tłok ma ulicy. „Smek* 

magistracki dorożkarz „astałop', gwiazdor wy- 

malowany na ceglasto. Trzeba kręcić bazylikę 

i Brodzisza, a tu żuliki podłażą. Reżyser kręci 

głową. Jalk tu wymagać w takich warunkach. 

Reżyser jest z Europy, a tu „szarzy“ (psia- 

krew!) ludzie. I bądź tu Rene Clairem, kądž tu 

Frederikiem March! Stają, po piętach depcą, nic 

nie rozumieją. Statystyczni ludzie, przeciętność, 

tłum bezbarwny. A mastrój jak wiadomo udzie 

la się Jak więc tu wymagać? Miejmy jednak 

nadzieję. Miejray nadzieję, że wszystko (k.atecz 

ki, siekamina, monitaż, krajowa produkcja etc. 

etc.j, wszystko będzie dobrze. W lutym zoba- 

czymy. Jeszcze jeden, pamie Węgier. 
" 

jim.
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_„KURJUR* z dnią 17 września 1636 r. 

Z hiszpańskiego kotła 
Hiszpańska wojua domowa dostarcza pis 

mom obfitego materjała, tak jak niedawno do- 

ałarczała go knmpanja włoska w Abisynii, 

ALKAZAR. 

Na wojnie, jak to na wojnie... Okrucieństwo 
przeplata się z bohaterstwem, tchórzostwo z 
poświęceniem. Najwybitniejszym bodaj przeja- 
wem heroizmu czy — jeżeli kto woli — za- 

ciekłości jest obrona Alkazaru  pryez garść 

powstańców. 

Alkazar nie jest nazwą odosoł/nioną, Alka- 
zarów t. zw, zamków-pałaców dawnych królów 

mauryłańskich nalicza się w Hiszpanji kilka. 
A więc Alkazar w Tołedo (ten Q którym mowa), 
Alkazary w Kordobie i Segwii, wreszcie Alka- 

zar w Sewiili, bodaj najpiękniejszy ze wszyst- 
kich i mogący śmiało iść w paragon ze słynną 
na cały Świat Alhambrą grenadzką. 

Tygodnie jaż upływają, a powstańcy zam- 
knięci wraz z dziećmi i kobietami w zabytko- 
wym zamku dawmych władców muzuimańskich 

wciąż się bronią rozpaczliwie. Liczą na odsiecz, 

<zy też poprostu chcą własnem życiem przy- 
pieczętować swą wierność hasłom gen, Moli. 

Zaciętość obrońców doszła do tego, że odrzucili 

sziachetne pośrednictwo ambasadora chilijskie- 
go, który chciał przynajmniej kobiety i dzieci 
ewakuować z oblężonego zamku i umieścić po- 
ха strefą ognia. 

Wskutek zaciekłej strzelaniny grozi wspa- 

niałemu zabytkowi axchitektury arabskiej kom- 
pletna ruina, Jaż i tak rozsypało się w gruzy 

mnóstwo architektonicznych cacek, które z ta- 

kim entuzjazmem opisywał w swej pięknej 

książce © Hiszpanii Washington Iroing, Kto wie, 
zaš, czy po skończonych okropnościach wojny 

domowej znajdzie się szlachetny mecenas co 
własnym sumptem odbuduje zbarzone świąty- 

nie, jak to miało miejsce chociażby ze zburzo- 
ną pizez artylerję niemiecką katedrę w Reims. 

Biedny Alkazor w Toledo! Mimo całego uzna- 
nia dla pogardy śmierci i bohaterstwa zamknię- 
tych w zamku i odrzucających wszelką propo- 

życję kapitulacji powstańców, życzyżby należało 

jednej z dwóch alternatyw: bądź rychłej osie- 
czy powstańczej, bądź też kapitulacji obrońców. 

Pierwsza lub druga ewentualność oszczędziłaby 
bowiem starą budowę arabskich mistrzów przed 

dalszą rniną, 

ABD-EL-KRIM? 

Zdaje się, że słynny Abd-el-Krim zawinął już 

do ojczystych portów Marokko i nie zasypia 
gruszek w popiele. Dochodzą wieści o newolcie 
miektórych szczepów marokańskich. Miał zginąć 
pryytem hiszpański kapitan; byli też ranni, Je- 
żeli istotnie Abd-el-Krim maczał w tem palce, 
to może to być początek końca panowania hisz- 
pańskiego w Marokko. Skoro Abd-el-Krim po 
trafił przed 10 laty gromić oddziały jednolitej 
wtedy, nierozdartej przez wojię domową Hisz- 

panji, to tem bardziej może okazać się groźny 

teraz, gdy Marokko zostało ogołocone z wojska, 
przerzuconego na front powstańczy ua półwys 
pie iberyjskim. 

Nodų 
„Oteryczny” 
Puder do TONZY 
Zadziwiajacy wynalazek 

paryskiego chemika-kosmetyka 

  

    

Puder do twarzy dziesięciokrotnie eieńszy 
i lzejszy niż to kiedykolwiek zostało osiągnięte ! 
Tylko puder utrzymujący się w powietrzu jest 
sużytkowany! Na tem polega nowy zadziwiający 
sposób fabrykacji pewnego paryskiego chemika— 
zaadoptowany P> pon firmę  Tokalon. 

  

Sprawia to, że Puder Tokalon spreparowany 
według  oroginalnego francuskiego przepisu 
znakomitego paryskiego Pudru Tokalon, przylega 
równo i gładko, pokrywając skórę jakby  nie- 
widzialną powłoką piękności. Wynikiem tego 
jest zupełnie naturalnie wyglądające piękno. 
Różni się tak bardzo od staromodnych pudrów, 
które nadawały wygląd „maquillage'u*. Puder 
Tokalon zawiera pozatem Piankę Kremową, 
dzięki której trzyma się w ciągu 8-iu godzin. 
W najbardziej dusznej sali restauracyjnej twarz 
Pani nie będzie nigdy wymagała przypudrowania, 
jeżeli używa Pani Pudru  Tokałon. U 
schyłku przetańczonej nocy cera Pani będzie 
świeża i pozbawiona połysku. 

| Wogóle z tem Marokko zaczyna być niewy- 

raźnie, Ponoć powstańcy mieli obiecać ustąpie- 
| nie Maskka pewnemu eurgpejskiemu mocarst- 
| wu, wzamian za pomoc w walce z czerwony- 

mi, Wiadomość tę wprawdzie zdemontowano. 
lecz pamiętajmy, że nie bez słuszności pewien 
dyplomata twierdził, iż dopiero dementi dają 
prawdziwy obraz zakulisowej polityki. Różnie 
więc z tem Marokko być może, 

MADRYT. 

Jeżeli wieszyć komunikatom wojsk powstań 

czych, zajęcie przez powstańców Madrytu jest 
kwestją paru tygodni. Już obeenie niemal co- 

dziennie samoloty powstańcze wykonują raidy 
na stolicę, bomhardując gmachy ministerstw, 
dworzec i t, p. Łatwo zrozumieć, że tego rodza- 

ju wypady nie pizyczyniają się do podniesie- 
nia ducha wśród czerwonych obrońców Madry 

tu. Ponoć napróżno wzywałi oni posiłków z 
Katalonii. W/g ostatnich informacyj, powstań- 
cy, posuwający sie na stolicę półkolem zamie- 

  

  
    

Jak podałą onegdaj agencja „wkra*, uruży 

nv junackie, prowadzone przez Fundusz Pracy, 

zostaną w czasie najbliższywa przejęte przez Ko 

mendę Główną Jumackich Hufców Pracy, insty 

tucję newą, pozostającą pod kierownictwem 

ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Wszystkie formalności, związane z tą zmia 

ną kierownictwa drużym junackich mają być 

załatwione przed nadejściem zimy, ponieważ 

SKOSZAROWANIEM DRUŻYN NA OKRES ZI- 

MY zajmie się jnż Komenda Hufców. 

W tem sposób drużyny junackie od począt 

ku swego istnienia przejdą pod Kierownictwo 

trzeciej skolei onganizacji i miejmy nadzieję 

tym razem ostatniej, która już wreszcie powin 

na postawić je NA NALEŻYTYM POZIOMIE, 

Jak wiemy twórcą drużyn było Stowarzysze 

nie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą, w 

skróceniu S,.0.M. Stowarzyszenie to rozpoczyna   ło pracę z pięknomi zamiarami, które jednak 

przerosły jego możliwości finansowe. Młodzieży 

którą rekmiowano do drużyn, obiecano pracę 

stałą także w okresie zimy. W jesieni jednak 

WOBEC BRAKU FUNDUSZÓW ROZWIĄZANO 

WIĘKSZĄ CZĘŚĆ DRUŻYN i rozczarowanycih 

junaków odesłano do domów. 

Po bankructwie S.0.M-u ideą drużyn junac 

kich zaopiekował się Fundusz Pracy. Na wios 

>ot słynnego sowieckiego lotnika Zygmunta 
Lewoniewskiego i kapitana Lewczenko z Los 
Angeles do Moskwy (19000 kilometrów) trwał 
stosunkowo długo: od 5 sierpnia do 12 września, 
Spowodowane to było licznemi przerwami w 
podróży. Był to lot badawezy, obliczony na 
poznanie warunków podróży, nie na rekord 

czasu, 
Mimo to lot ten ma zasadnicze znaczenie, 

stonowi on etap do opanowania powietrznej 
trasy transoceanicznej. Najkrótsza droga z 
Moskwy do Ameryki prowadzi bowiem przez 
biegun północny, nie przez Atlantyk. Podróż 
z Moskwy do portu atlantyckiego pociągu trwa 
2 doby, podróż z portu atlantyckiego do Amery- 
ki na najbardziej szyhkim  paroweu Świata 
„dueen Mary* 4 doby, razem więc przynaj- 
mniej 6'dni. Przy opanowaniu zaś wielkiej drogi   

  

W, Barcelonie sformował się bolszewicki pułk kobiecy, 

  

  

  

rzają zostawić czerwonej miłicji drogę do 
ucieczki na połudnowy wschód, w kierunku 

Barcelony, To posunięcie tłumaczą powstańcy > 
chęcią uniknięcia daremnego rozlewu krwi, 
walk ulicznych i bombardowania stoliey. Moty- 
wy, jak widzimy, są pszekonywujące. Niewia- 
domo jedynie, czy czerwoni zechcą z pozosta- 

wienej przez powstańców wspaniałomyślnie 
furtki do ucieczki skorzystać. Zacięłość jest 
przecie po obu stronach wielka, znacznie więk- 
sza niż poszanowanie własnego i cudzego życia 
czy eześć dla zabytków architektury. 

Wszystkie plsma curopejskie podkreślają 
zgodnym chórem okrucieństwo hiszpańskiej 
wojny domowej. To już leży w tradycjach tego 

narodu, Straszłiwe ruezie, dokonywane przed 
500 łaty na Maurach, przed 406 łaty na Azte- 
kach į Inkach, przed 100 Iały na oddziałach 
napoleoūskich („guerilla“), nie licząc pomniej- 
szych domowych okazyj znalazdy dzis ciąg dal- 
szy, Makabryczny hołd złożony cieniom Toma- 
sza Torquemady, księcia Alby, Corteza czy 
Pizarra. NEW. 

  
nę roku bieżącego rozpoczęto ' rekrutację mło 

dzieży. Dano jej wamuki nieco lepsze niż S. O, 

M. Spodziewano się naogół bardzo dużego, na- 

pływu kandydatów. Przewidywania jednak za 

wiodły. Mimo dużego nasilenia bezrobocia 

wśród młodzieży ZGŁOSZEŃ BYŁO:STOSUNKO 

WO NIEWIELE. Młodzież bezrobotna, nie ma 

Jac pewności, (doświadczenie z SOM-em), że 

„drużyny junackie dadzą jej opiekę i pracę tak 

że w zimie, wołała szukać zarobku na sczono- 

„ wych robotach rolnych, lepiej płatnych. 

Na terenie województwa wileńskiego rekruta 

eja junaków również z tego względu nie dała 

spodziewanych wyników. Powiat brasławski 

oraz częściowo postawski i święciański wogóle 

POSIADAJĄ NIEWIELE MŁODZIEŻY BEZRO- 

BOTNEJ, ponieważ bezrobocie zostało tu w zna 

<mym stopniu rozładowane dzięki masowej w : 

tym roku emigracji robotnika do Łotwy na se 

zonowe roboty rolne. W innych powiatach mło 

dzież tyła częściowo zniechęcona do drużyn. 

Obecnie na Wiileńszczyźnie pracuje 11 dru 

żyn junackich, liczących ogółem do 900 chłop 

ców, w czem OKOŁO 60 PROC. POCHODZI Z 

TERENU NASZEGO WOJEWÓDZTWA reszta 

zaś z województw centralnych i południowych. 

Rekrutacja młodzieży w «celu uzupełnienia 

stanu drużyn do ustalonej normy 100 osób odby 

Ż Moskwy do Ameryki przez biegun północny 
północnej przez biegun północny podróż potrwa 
statkiem powietrznym 3 doby, czyli dwukrotnie 
mniej, Lewoniewski łeciał nie przez biegun pół- 
nocny, lecz wzdłuż północnych wybrzeży Sy- 
berji. 

W 1927 roku lotnik amerykański Lindberg 
pokonał Atlantyk, Obecnie między Ameryką a 
Europą regularnie kursują francuskie i nie- 
mieckie statki powietrzne. 

W 1936 roku lotnik sowiecki Lewoniewski 
pokonał Pacyfik. W 1929 roku wyprzedzili go 
lotnicy sowiecey Szestakow, Bołotow, Sterligow 
i Fufajew, którzy z Moskwy przylecieli do No- 
wego Jorku. Lewoniewski odbył powrotną z 
Ameryki do Moskwy. Możliwe, że za kiłka lat 
regularna komunikacja powietrzna przez Pacy- 
fik będzie faktem dokonanym. Sp. 

  

  Zdjęcie przedstawia kwaterę główną. | 

 NAROCZ. 

  

Ю) @ » © 
Na ciemnej ulicy rozległ się strzał. Inspek 

tor Burke wybiegł z rewolwerem w ręku. Mię- 

dzy drzewami ujnzał wysokiego mężczyznę, de 

którego palnął  skolei,  Zaszeleściły  kraa- 

ski, ktoś upadł. Inspektor w świetle księżyca 

znalazł leżącą postać. Dźwignął go na plecy i ®# 

trudem zaniósł do tylnego pokoju. Nareszcie z» 

baczył zbliska: jednego z członków bandy — bę 

| dzie mógł częgoś się dowiedzieć. Nieprzyjaciet 
robi roąpaczłiwe kroki, największego zbrodnia 

rza może zgubić jakiś drobny szczegół. Teraz ów 

spektor Burke dowie się wszystkiego, 

'W tej chwili rozległy się strzały — inspek | 

tor Burke wybiegł z pokoju. Ale nigdzie nike 

"ga nie widział. Szybko zorżentowawszy się, wró 

cił do więźniia. Och, co za straszny widok: szyję 

, więźnia otaczał cienki sznurek jedwabny, wywa 

lany język świadczył, że jeniec nie żył. Na ubra 

niu wisiała kartka z napisem: „Nie u niege 

się nie dowiesz, inspektorze Burke“, 

ika chwycił za rewolwer i wybiegł na 

ulicę, W ostatniej chwili zorjentował się, że 

grozi mu niebezpieczeństwo. Mokra płachta spa 

dła mu na głowę. Inspdktor stracił przytomność. 

Obudził się w ponurym lochu, Poczuł jak*ć 
swąd w powietrzu. Powąchał powietrze i po- 

wiedział spokojnie: 

— Gaz świetlny, chcą mię otruć. Ale nie ude 

się im, nie! 

Począł gorączkowo ostukiwać ściamy niezna- 

nego mu lochu. Gazu było coraz więcej. Pe 

chwili analazł mały guziczek, Nacisnął go, w 

ścianie otworzył się czarny otwór. Inspektor 

Burke rzucił się weń bez wahania. Był już oaj 

wyższy czas, za chrwilę gazby go udusił. Inspek 

tor Burke biegł blisko godzinę podziemnym lo- 

chem. Po godzinie usiadł, by odpocząć. Przed 

nim było małe zakratowane okienko. Nagłe w 

okienku ukazała się straszliwie  wydręczon= 

twarz kobieca i dwie ręce duszące ją za szyję. 

Była to Mary, którąś ktoś dusił. Powietrze roz 

darł straszłiwy okrzyk kobiecy: „Ratunku*! Im 

spektor miał tego dość i z rewałwerem w rękn 

zemwał się, rzucając... 

I ja też miałem dość. Zerwałem się, nzuez- 

‚ 3ас książkę do pieca, poczem przepisałem z pa 

mieci ten feljeton. D. T. F. 

  

Drużyny jumackie 
wą się w dalszym ciągu na terenie powiatów. 

Naprzykład w brasławskiim rekrutacja trwa i 

zakończy się 18 bm. 

Fumdusz pracy, jak wiemy, dysponuje spe 
cjalnemi kredytami na zatrudnienie młodzieży, - 

w drużynach junadkich, jednak zbliżający się 

sezon zimowy mógłby wywołać pewne trudne. 

ści w sprawie załrwaterowania wszystkich dru. 

żym. Przejęcie drużyn przez wojsko: 2 

wszelkie obawy. KOSZARY ZNAJDĄ SIĘ — 

storja „somowa* z rozwiązywaniem AMA Sag 

powtórzy się. 

Drużyny junackie z Wiłeńszczyzny PÓJDĄ 

DO OBOZÓW ZIMOWYCH Z NASTANIEM 

WIĘKSZYCH CHŁODÓW. Pierwsze przerwą 

pracę te, które zakiwaterowane są w namiotach, 

ostatnie mieszkające w barakach drewnianych. 

Jumacy na Wileńszczyźnie są zatrudnieni az 

robotach drogowych. Drużyny 68 i 69 pracują 

koło wsi Macury w pow. postawskim, gdzie bu 

dują drogę Postawy — Łuczaj. Grunt tutaj jest 

bandzo ciężki, prace postępują powoli. Drużyna 

71 pracuje na drodze Oszmiana — Holszany, 

72 koło Krewa, na drodze Oszmiana — Krewo- 

— Bielica, 73 koło. Kłewicy na drodze Klewi 

ca — Drziewiemisziki, 74 — koło miejscowości 

Narocz w powiecie wilejskim na drodze Narocz 

-—Racewicze, 7% — w Szarkowszczyźnie na dre 

dze Szarkowszczyzna — Henmamowicze, 76 — 

buduje groblę koło Homowa w powiecie dziś 

nieńskim, 79 w powiecie wileńsko-trodkim na 

Qzarnym Trakcie i wreszcie 80 — W DNIACH 

NAJBLIŻSZYCH ROZPOCZYNA PRACĘ KOŁO 

, KOBYLNIKA PRZY BUDOWIE WĄSKOTORO 

WEJ ODNOGI KOLEJOWEJ DO JEZIORA 

(w). 

   
ŻYTO BIENIAKOŃSKIE 
i inne zboża siewne. 

Wszelkie NAWOZY SZTUCZNE 

poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowyčh 

Wilno, Mickiewicza 19, tel. 2-56 

       

    
    
       

 



Zmarł b prezydent 
Grecji Zalimis 

WIEDEŃ, (Pat). B, prezydent republiki gre 
ckiej Aleksander Zaimis, który od pewnego cza 

su przebywał w Semmeringu, zmarł w jednej z 

klinik wiedeńskich w wieku lat 80, 

Aleksander Zaimis należał do rodziny, któ 
rej nazwisko: jest ściśle związane z historją nie 
podległości greckiej. Jego dziaddk Andrzej Zai- 
mis i jego ojciec Tracydules piastowali wielo 
krotnie godność prezesa rady ministrów. Alek- 
sander Zaimis urodził się w Atenach w paź- 

dzierniku 1855 r. Był kilkakrotnie ministrem 
spraw zagranicznych, prezesem rady ministrów, 
a następnie delegatem greckim na konferencję 
pokcjową w Bukareszcie w r. 1914. Po ustąpie 
niu z areny politycznej w r. 1917 był przez wie 
le lat gubernatorem banku ateńskiego. Od grud 
nia 1926 r. do lipca 1928 r. stał na czele rządu 
jedności narodowej do czasu objęcia władzy 
przez Venizelosa. W dn. 14 grudnia 1929 r. wy 
brany był na stanowisko prezydenta republiki 
greckiej, jako następca admirała Kenduriotisa. 
9 września 1934 r. obrany był ponownie prezy- 
dentem republiki i opuścił to stanowisko dopie 
ro po restauracji króla Jerzego. 

  

istnieje od .1843 roku 

WILENKIN— Tatarska 20 
MEBLE. 8% spialnie I gabi- 

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

po niskich cenach.  Nadeszły nowości.     
  

  

  

„KURJER“ z dnią 17 września 1936 r. 

Sojusze Francji grożą jej wojną? 
Wywody „Deutsche Diplomatich Politische Korespondenz“ 

BERLIN, (Pat). Urzedowa „Deutsche Diplo- 
malisch politische korespondenz* zajmuje się 
ostatnią mową ministra Delbosa. 

Korespondencja m. jn, oświadcza: 

„W tym samym czasie, gdy w Norymberdze 

zabezpieczenie i utrzymanie pokoju, jako zasa- 
dniczej normy niemieckiej polityki zagrani: 
znalazło nowe uroczyste potwierdzenie, minister 

spraw zagranicznych Framcji Dełbos zabrał głos 
na temat wytycznych frameuskiej polityki za- 

granicznej. 

| Pan Delbos określił bezpieczeństwo swego 

|okraju utrzymanie pokoju jako dwa cele tej 

| polityki. Nie należy wątpić, że wynikają one z 

| uczciwej dobrej woli. Z dalszych wywodów od- 

nosi się jednak wrażenie, że francuski minister 

| Spraw zagranicznych dla urzeczywistnienia tych 

| celów dzisiaj jeszcze obstawać chce przy sta- 

| rych metodach i receptach, które w ciągu dłu- 

| gich lat miały niewielkie powodzenie, 

Uroczysta deklaracja Niemiec, że nie życzą 

| one sobie od Francji niczego innego, poza 

ORREKE. WRODZONE i i i II S I i I I 

Walka z wywrotowcami 
6 osób zabitych 
WARSZAWA (Pat), W kilku wsiach powia 

tu rubieszowskiego i zamojskiego, woj. luhels- 
kiego władze państwowe stwierdziły działalność 
wywrotową szeregu agitatorów, stosujących bez 

względny terox wohec miejscowej ludności, W 
związku z tem zarządzono ostatnio rewizje u 

działaczy komunistycznych, aresztując ich i prze 
kazując władzy sądowej, 

W dniu 16 bm. w trakcie przeprowadzania 
rewizji we wsi Żuków, gminy Miączyń, pow. 
hrabieszowskiego zebrała się większa grupa wy 
w/utowów, która, pragnąc udaremać aresztowa 

nie ich przywódcy, zaatakowała czynnie oddział 

w tem 1 policjant 
policyjny, Do policji oddano szereg strzałów re 
wolwerowych, w wyniku czego zostało ranio- 

| nych trzech policjantów, z których jeden zmarł 
| w szpitalu w Zamościu. 
| Dowódca oddziału policyjnego polecił oddać 
| w powietrze salwy ostrzegawcze, gdy zaś to nie 
| odniosło skutku i wywrotowcy w dalszym ciągu 
nacierali na policję, oddział policyjny zmuszony 
był w obronie własnej ofiać strzały do atakują 
cych, W czasie starcia zabitych zostało 5 wywro 
towców, Pe przywróceniu spokoju, władze bez 
pieczeństwa aresztowały 15 znanych komunistów 
podżegaczy, 

stosowania 

  

współżyciem w stosunkach dobrosąsiedzkich i 

w atmosferze wzajemnego zaufania, powinnaby 
stanowić solidniejszą i zdrowszą gwarancję bez 

która 

skomplikowanej 

pieczeństwa niż ta, wyniknąć może 

bezpie- 

czeństwa francuskiej polityki zagranicznej. 

ze 

koncepcji 

Teza o zagrożonem bezpieczeństwie Francji 
wydaje się dziś hasłem, którego sensu — przy- 

najmniej w Niemczech nie można już dziś 

dokładnie zrozumieć, nie wiadomo bowiem, kto 

zagrażć miałby bezpieczeństwu Francji, 

Pan Delbcs i tym razem kładzie nacisk na 

szeroko rozgałęziony system sojuszów i paktów 

francuskich, za pomocą których jedynie „moż- 

na Wszystkie 

wysiłki nie przyniosły jednak Europie prawdzi 

zapewnić te olbrzymie polkój”*. 

wego pokoju i nie były w stanie rozproszyć o 

gólnego niepokoju i niepewności. 

Nie można pominąć obaw — pisze dalej ko- 

respondenėja — że sojusze takie działają nie 

tylko wyłącznie w interesie bezpieczeństwa 

Francji i że francuska polityka zagraniczna 

wbrew jej woli, właśnie przez swoje zobowiąza 

nia sojusznicze. narazić się może łatwo na nie 

bezpieczeństwo znalezienia się w sytuacji, któ- 

rej pragnęłabhy uniknąć”, 

  

_ORĘDZIE HITLERA 
VIII kongres partji narodowo-socja- 

listycznej w Norymberdze rozpoczął się 
odczylaniem orędzia Hitlera. 

Orędzie odczytał kierownik partji hi 
tlerawskiej w Bawarji, bardzo podobny 
do Hitlera z głosu i wyglądu. Hitler sie 

dział tuż obok i przysłuchiwał się od- 
czytaniu jego orędzia. Chociaż po ope | 

„racji wiązadeł głosowych, której doko- 

nał profesor Sauerbruch stan zdrowia 
kanclerza jest całkiem poprawny jednak | 
zgodnie ze wskazówikami lekarza kan- 

clerz musi zachowywać ostrożność i nie 
nadużywać swych 'wiązadeł głosowych 
w celu uniknięcia ewentualnej recydy- 
wy. 

к Odczytanie deklaracji trwało dwie 
godziny. 

Orędzie to posiada zasadnicze zna- 
' czenie. Na kongresach partji narodowo- 

socjalistycznej zgodnie z zasadą autory 

tatywną niema żadnych dyskusyj, rzecz 
główna na tych (kongresach to mowy 
przywódców i w pierwszym rzędzie 

oczywiście Hitlera osobiście. Hitler prze 
mawiał na kogresie prawie codziennie. 
Ze względu na obfitość materjału prasa 
narodowo - socjalistyczna nie potrafiła 
nawet wydrukować wszystkich jego 
mów, wygłoszonych na tym kongresie i 

poprzestała przeważnie na skrótach. 
'Wśród wszystkich tych przemówień 

czółówe miejsce zajmuje jednak orędzie 
Fiihrera odczytane w dnin otwarcia kon 
gresu. Słanowi ono nie tylko introduk- 
cję „łecz sformułowanie zasad polityki 
hitlerowskiej. : 

Orędzie ito jest jednocześnie sprawoz 
daniem z rządów, polemiką z krytyka 
mii programem przyszłej polityki. Zda 
niem Hitlera w Niemczech za jego rzą 
dów odbył się cud odrodzenia kraju i 

narodu. W kraju prawie niema beźro- 
bocia, w wielkich miastach przemysło 
wych nastąpiło niezwykłe ożywienie, da 
wniej martwe porty odżyły, nastąpił roz 
kwit kultury niemieckiej, teatru i lite 
ratury. 

Szczególnie Hitler podkreślił odbudo 
wę armji i remilitaryzację Nadrenji. 

Kierownietwo narodowo - socjalisty 
czne zdaniem Hitlera dokonało cudu: 

Polityczne kierowniętwo Rzeszy i woj- 
sk owe bezpieczeństwo są zapewnione w 
WiEnrszym stopniu, niż kiedykolwiek. 

, Barsgzjej jednak, niż sprawozdanie 
Hitlera o vagiągnięciach «jego rządów 
interesowały opitzia publiczną / świata 
wyłyczne jego polityki na przyszwaęe, 

Co do tego istniały różnie przypusz». 
czenia. X 

Myślano 9 nowych hasłach w spra- 

wie żydowskiej lub w dziedzinie poli 
tyki kościelnej. 

Jednak w roku ubiegłym Hitler oś 
wiadczył, że ustawą norymberską (za 

kaz małżeństw mieszanych, karalność 
„hańby rasowej” i pozbawienie praw o 

  

  

bywatełskich) kwestja żydowska jest 
definitywnie rozwiązana. To też nowych 
haseł w sprawie żydowskiej Hiller nie 
wysunął. 

Nie poruszył również kwestji kościel 
nej Chodziło mu przecie o hasło, nada 
jące się do zjednoczenia narodu. Stwo- 
rzenie zaś jakiegoś narodowego kościo” | 

ła niemieckiego, pozbawionego ponadto 
rezonansu w masach, dla” tego się by | 
najmniej nie nadaje. Z biegiem czasu 
socjalizm narodowy może się przekona, 

że religja metafiżyczna nie da się w zu 
, pełności zastąpić religją polityczną. W 
każdym razie w deklaracji Hitlera nie 
padły słowa, które mogłyby się przyczy 
nić do zaostrzenia sytuacji na wyzna- 
niowym odcinku. 

Nowem hasłem, które Hitler wysunął 
na kongresie norymberskim, było żą- 

danie kołonij, I tu tkwi właściwie pew 
'na sensacja. Po nader ostrej kampamji 

antysowieckiej Trzeciej Rzeszy spodzie 
wano się naogół, że padnie coś w rodza- 
ju apelu do pochodu krzyżowego prze- 
ciwko 50iwietom. 

W Norymberdze nie zabrakło copra 
wdaą nader ostrych zwrotów pod adre- 

sem Sowietów, szczególnie minister pro 
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pagandy dr. Góbbels w swem przemó- 
wieniu, wygłoszonem do służby pracy, 
popisywał się w tej dziedzinie, ale za- 
miast zapowiedzi podchodu krzyżowego 
wysunięto žądūnie kolonij. 

| Żądanie to jest skierowane pod adre 
| sem Amglji i wywołało w Angiji raczej 
| nieprzyjazne echa. 
| Prasa angielska, 
i „Daily Herald“ do 
| „Morning Post* odpowiedziała wyraźnie 
| „Nie! O zwrocie Niemcom kolonij mo 

I 

ad 

konserwatywnej 
robotniczego 

wy być nie może!” 

Bardziej pojednawcze stanowisko 
zajęłą tyllko proniemiecka ,Times*, któ 
ra poniekąd zastrzegła się, że opinja 
publiczna Angiji ustosunkowuje się bez 
względnie negatywnie do żądania Nie- 
miee, jednak dało do zrozumienia, że 

omówienie tej kwestji dałoby się, prze 
prowadzić, gdyby jednocześnie została 
zawarta umowa, w kiórej Niemcy uro- 
czyście wyrzekłyby się wojny jako na- 
rzędzia swej polityki. 

Beznadziejnem więc żądanie Niemiec 
nie jest, chociaż nie zupełnie jasnem 
jest przystąpiemia Niemiec d, jakiej u- 
mowy domaga się wpływowy dziennik 
angielski, Jednak w przededniu konfe 
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Przemąrsz oddziałów SA. i SS, przed Hitlerem na placu imienia kanelerza. 

"obok dylematu 

  

rencji pięciu wysunięcie przez wpływo 
wy dziennik angielski takiej przesłan- 
ki przystąpenia do omówienia kolomial 
nych żądań Niemiec posiada niewątpii 
wie zasadnicze znaczene. 

Drugiem ciou deklarūeji Hitlera byt 
program gospodarczego uniezależnienia 
się Niemiec od obcych źródeł surowców. 

Introdukcją do tego programu była 
polemika z zagranicznymi krytykami 

polityki gospodarczej Trzeciej Rzeszy, 
którzy jej zarzucają poco wyrabia ar- 
maty zamiast towarów. Na ten zarzut 
Hitler odpowiedział, że rynek wewnętrz 
ny Niemiec ma swe granice i że gdyby 
Niemcy zamiast wyrabiać zbrojenia wy 
rabiały towary dła eksportu krytycy 

Niemiec podnieśliby jeszcze mocniejsze 
larum spowodu zalewu rynków świato 
wych przez towary niemieckie. 

, Ta argumentacja Hitlera nie jest poz 
bawiona słuszności. 

Jednak w pewnej sprzeczności z po 
wyższem rozważaniem znajduje się pro 

gram przyszłej polityki gospodarczej 
Niemiec, zapowiedziany przez Hitlera. 

Hitler oświadczył, że uniezależnienie 

Niemiec od obcych źródeł surowców da 
Niemcom możmość zatrudnienia tych 
miljonowych rzesz robotniczych, które 

będą zwolnione p, zakończeniu dozbro 
jenia, A więc istnieje trzecia możliwość 

— eksport przemysło- 
wy albo zbrojenia... 

Z oświadczenia tego wynikałoby po 
nadto, że dozbrojenie Niemiec zdamiem 

Hitlera zbliżą się ku końcowi, a to ot- 
wierałoby w pewnym stopniu perspek- 
tywy stopniowego zaprzestania rywali 
zacji zbrojeń. 

Co do możliwości uniezależnienia 
Niemiec od: obcych źródeł surowców, to 
nie jest to rzeczą ami niemożliwą, ani 

słuprocentowo możliwą, jak to przyz- 
naje zresztą Hitler osobiście. 

Byłoby naiwnością uważać ową za 
powiedź za bluff, jak to czyni pewna 
część prasy zagranicznej. 

Wystarczy wymienić sztuczną ben 

zynę i namiastki gumy, Tu genjusz nie- 
mieckich chemików istotnie ma wielkie 
pole do popisów, 

Oczywiście, w płaszczyźnie między- 
narodowego podziału pracy to się nie 

apłaca. Sztuczna benzyna niemiecka 
kosztuje 3 i pół krotnie tyle, ile natu- 
ralna, a sztuczny kauczuk niemiecki aż 

siedmiokrotnie tyle, ile naturalny, 
Użycie sztucznych namiastek surow 

ców nie tylko obniża zdolność konku 
rencyjną przemysłu niemieckiego na 
rynkach międzynarodowych, lecz rów- 
nież musi obniżyć stopę życiową w 
Niemczech. Co do tego Hitler nie po- 

zostawił miejsca dla żadnych iluzyj i 
wyraźnie zastrzegł się, że podwyżka 

plac nie jest aktualna. Obs.
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W ałej. Polsce organizuje się obcho | Jarosławiu, w 1573 roku delegowany do | siony do Kiako 

dy upamiętniające jednego z najznako 
mitszych Polaków, choć nie zreformo- 
wał on ducha czasu, w którym danem 
mu było żyć i działać, jednak wymową 
miłością Ojczyzny, śmiałością bezkom- 
promisowych poglądów katolika i kapła 
na na sprawy społeczne i politykę, któ 

rą podporządkować cheiał wyznaniu, 
czystością życia swego, a zwłaszcza słyn 
nemi. kazaniami, pozostawił nieśmier- 
telną pamięć. Blask jego świętobliwych 
czynów, potęga słowa, umiejętność od 
wracania dusz z błędnych ścieżek kacer 

stwa na drogi katolicyzmu, i dziwny 
dar proroczy, wstrząsały współczesnych 
i chociaż, „chwaląc kazania żywota nie 

 poprawiali”, późniejsze, straszliwe spra 
wdzenie się przepowiedni: Kara niewor 

li za niezgodę i uciemiężenie pospólstwa 
przez możnych tego świata, sprawiły, że 
postać słynnego Jezuity zajmuje ogrom 
ne miejsce w historji Rzeczypospolitej. 

Przygołowując specjalny numer о 
Skardze, Kurjer podaje dziś tylko król 
ką motatkę, streszczającą chronologicz- 
nie żywot zasłużonego męża. Urodzony 

w małomieszczańskiej rodzinie w Grój 
cu, pa Mazowszu w 1536 roku kończy 
Akademję Krakowską w 8 lata i żosta- 

je bakałarzem, rektorem szkoły para- 
fjainej św. Jana w Warszawie. W 1557 

roku jako mentor młodego Tęczyńskie 
go jedzie do Wiednia. W 1562 wyświę- 
cony na księdza we liwowie, zdobywa 

tamże szybko kolejne dostojeństwa, jesl 
kaznodzieją i kanclerzem Rzplitej Iwow 
skiej. Jest potem kaznodzieją na dworze 
Tarnowskiego. Po pobycie na Rusi w 
1568 roku rusza do Rzymu i tam wstę- 
puje do zakonu Jezuitów. W kitka lat 
potem jest nauczycielem i kaznodzieją 

w Kolegjum Jezuitów w Pułtusku, ta- 
kież Kołegja organizuje w Poznaniu i 

AAAA AAAAAAAAAKŁA AAA KAKA DAŁ AAAA AA AR ŻA AA AAAA 

Eugenja Kobyllūska н 

Pamiętnik panczycielki 
Wyszedł już z drukarni „Znicz” i jest 
do nabycia we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 5— 
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Wiadomości radjowe 
MUDYCJA KONKURSOWA POLSKIEGO RADJA 

ODBĘDZIE SŁĘ 
20 września o godz. 19,17, 

W konkursie wzięło udział przeszło 40 ty- 
Bięcy osób. 

Konkurs Letni Polskiego Radja, który wywo 
łał tak wielkię zainteresowanie wśród szerokich 

rzesz atonentów, został zakończony. W środę 

dnia 2 września w kancelanji notarjusza Stefana 
Benedykta w Warszawie otwarta została stoje] 
ta zawierająca termin audycji propagandowej 

Okazało się, iż audycja ta nadana zostanie ze 
studja radjowego na Wystawie Przemysłu Me 
talowego i Elektrotechniki, 

P
Y
W
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
V
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
V
Y
T
H
 

  

  

w niedzielę dn, 20 września o godz, 19,17. 

Posiędzenie Jury konkursu, które obradować 
hędzie pod: przewodnictwem senatora Piotra Ole 
wińskiego wyznaczone zostało na dzień 16 wrze 
śnia. Zajmie się ono rozdziałem nagród konkur 
sowych w obecności przedstawicieli notarju 
SZA. 

O wielkiem zaimteresowaniu konkursu świad 
czy najlepiej liczba przeszło 40 tysięcy odpowie 
dzi, które wpłynęły od abonentów całej Polski. 
Na program audycji konkursowej, która odbę- 

dzie się w nadchodzącą niedzielę w studjo rad 

jowe ma WIMIEL. złożą się: przemówienie Naczel 

nego Dyrektora Polskiego Radja p. Romana Sta 
rzyńskiego, wręczenie pierwszej nagrody — klu 
czy od samochodu Austin zwycięzcy Konkursu, 
wręczenie ważniejszych nagród kiłku laureatom, 

wreszcie odczytanie listy nagrodzonych na Kom 
kursie. | ь) ЗИ К 

as 

Cholekinaza jest mieszaniną odpowiednio do- 
branych i w specjalny sposób spreparowanych 
ziół, Kuracja Cholekinazowa polega na pobu- 
dzeniu wątroby do normalnej czynności, jako 
organu, który dla krwi jest jakgdyby filtrem. 
«rew zabiera odpadki komórek i inne szkod- 
łtwe substancje do wątroby. W wątrobie z od- 
padków tych wytwarza się żółć i wydziela się 

7 organizmu przez kiszki. W ten sposób odby- 
wa się prawidłowa przemianą materji. 

Jeżeli pobudzić wątrobę do zwiększonego 
wytwarzania żółci, zacznie ona wyciągać coraz 
większe ilości odpadków ze krwi. 

Z tego wynika, że im więcej wytwarza się 
kółei, tem dokładniej organizm wydala ze krwi 

    

Wilna dlą walki z szerzącą się coraz 
słiniej reformac ją, pozostaje tu 10 lat 
dokonywując istnych cudów  nawróce- 
zk wśród magnatów i pospolitej szlach- 

r, którą zania z powrotem do kato 
sa O swćj wymowy i argu- 
mentacji. Na całą Litwę i Inflanty roz 
szerza swą misy jną działalność. Jest re- 
ktorem Koleg gjum Jezuitów w Wilnie, 
a od 1579 roku pierwszym rektorem no 
wozałożonej przez Batorego Akademji. 

Po zdobyciu Połocka wezwany przez 
króla, zakłada tam Kalegjum Jezuitów 
(późniejsza Akademja, która przetrwała 
dzięki względom Katarzyny, p, kasacie | 
Zakonu). Takież Kolegja zakłada w 

'W roku 1584 przenie Rydze i Dorpacie, 

Uroczystość ku czci księdza Plotra Skargi w Warszawie 

łeczne, tworzy lombardy, Mons Pietatis, 

dła biednych. W 1588 roku zostaje na 
dwornym kaznodzieją; Zygmunta IM i 
jest nim przez 24 lata, nie bez wpływu 
na (kierunek wewnętrznej polityki, zwła 
szcza odnośnie do inowierców, których 
zwalcza. W 1606 roku na Sejmie obala 
edykt tolerancyjny, co przyczyniło się 
pośredni, do rokoszu Zebrzydowskiego. 
Pośredniczy też w rokowaniach pomię 

dzy rokoszaninem i krółem. Bierze u- 
dział w 1596 roku w Synodzie Brzeskim 
jako selkretarz. Wreszcie w 1612 roku 
opuszcza dwór i Warszawę, kiórą za- 
dziwiał i. wstrząsał swemi proroczemi 
kazaniami i umiera w Krakowe w tym 
że roktt 27 września, H. R. 

  
13 bm. z okazji 400-letniej rocznicy urodzin: odbyły się w Warszawie wiełkie uroczystości ku 
czci ks. Piotra Skargi, Uroczystości główne zostaly zorganizowane w Warszawie, przy udzia- 
le Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Generalnezo Inspektora Sił Zbrojnych gen. Rydza-Śmigłe 
go, rządu, oraz wszystkich katolickich organi zacyj stolicy Ponadto w rodzinnem mieście ks. 

Piotra Skargi, w Grójcu pod Warszawą, odbyły się równeż uroczystości ku uczczeniu wielkiego 
kaznodziei przy udziale wiełotysięcznych rzesz. 

Zdjęcie przedstawia fragment uroczystego nabożeństwa, odprawionego w dniu wielkiego jubile 
uszu ks. Piotra Skargi na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, W, piqrwszym rzędzie 
siedzi Pan Prezydent R.P., obok Generalny Inspektor gen. Rydz-Smigły, prezes Rady Ministrów 
gen Sławoj-Składkowski, marszałek Sejmu Car, wicepremjer Kwiatkowski, minister AREN 

ski i inni 
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i i S. p. Janina Łuczyńska 
Ś. p. Janina Łuczyńska magister filozofji U 

niwersytetu Stef. Batorego, nauczycielka male 
imałyk: i wychowawczym imiernatu Panswowe 

ga Seminarjum  Nauczyciejszieęgo w Lrokach 

umarła nagie, jak kwiat podcięty, na nowem 

stanowisku nauozycielk, gimnazjum w Bai ano 

wicząch. Zawsze zdrowa nie wyirzymała zazię 

bienia przy psychicznych ciężkich przezyciach 
związanych z porzuceniem diugoletniego war 

ształu pracy, ukochanej szko.y, której oddała 
serce, — duszę całą. kKkozpoczęła swój zawód 

nauczycielski w Trokach i po 1 Olatach 
na tej pracy skończyła swoje życie promienie 
jące dobrem. 

Niesirudzona budowniezka szkolnej placów 
ki wychowaczej w Trokach o niespotykanej wy 
trwaiości, obowiązkowiści, niespożytej energi, 

a najważniejsza wychowawczyni w najlepszem 
„nowoczesnem tego słowa znaczeniu, oddała ca- 

łą siebie, bez reszty, pracy i swe zdolności nau- 

kowe, pedagogiczne, przywiązanie, miłość sios- 
trzaną do wychowanków, koleżeństwa, pracow- 

ników. Diesięć tat wśród ofiarmej cichej pracy 

z płomieniem idei w sercu była bojowniczką o 
lepsze dziś dla Polski, Wychowała rzesze nau- 

czycieli szkół powszechnych, którzy wyszli w 
bój życiowy spod Jej ukochanych. opiekuń- 
czych skrzydeł. 

Rano, czy późną nocą, w pracy czy święto 
zawsze prędka do pomocy, czujna, wytrwała, 

kochająca, kochana siała spokój i raaość w 
przezwyciężaniu jrudności. — Społecznica naj 
lepszego pokroju była przykładem solidarności 
i pracowitości narówni traktowanych w pracy 

zawodowej, jak i bezinteresownej społecznej. 
I nie wierzymy, że Jej niema już wśród 

walczących, że opustoszał Jej szaniec. 
Spałiia się ceałopalną otiarą ciężkiej doli 

nauczycielskiej. Jednak wierzymy, że plony Jej 
pracy wydadzą nowe ziarna, nowe pędy, które 
wyrosną w słońcu lepszego Jutra. J), 

| —(::)— 

Wycieczki nad Narocz 
Korzystając z pięknej pogody Związek Pro 

pagandy Turystycznej kontynuuje wycieczki na 
roczańskie. W' najbliższą niedzielę odbędzie sie 
kolejna %-ta wycieczka, Wyjazd dn. 20.IX o 

rano, Koszt przejazdu w obie strony 
Lg, 

Po drodze wycieczkowicze obejrzą kościół 
w Michaliszkach, . bogate w przeszłość histo- 
ryczną jez. Świr i malownicze jez. Szwakszla. 

Dzień spędzony nad największem w Poisce 

jeziorem (Narocz zajmuje obszar 84 km. kw.) 

zostaje nadługo w pamięci, Dużem urozmaice- 
niem są motorówki, żaglówki i kajaki, z któ- 
rych za groszową opłatą każdy może sko- 
rzystač. Bóg 

Dla, uzupełnienia należy dodać, że, ze wzglę 
du na bezpieczeństwo, żagłówki prowadzą wy 

kwalifikowani sternicy, 

  

Dr. Jerzy IWANTER (uj) : 
renfgenolog 

POWRÓCIŁ 

Wilno, Mickiewicza 24, tel. 9—-63. 

  

Trecia katastrofa Kolojowa na Wileńszczyźnie w ciągu b. 
Dia kołejntetwa wileńskiego rok 1936 

jest rokiem fatalnym. W eiągu pierw- 
szych 9 miesięcy zanotowano TRZY PO 
WAŻNE KATASTROFY KOLEJOWE: 
pod Borkami, tuż pod Wilnem, u wyło 
tu ulicy Syberyjskiej, oraz wczoraj, trze 
cia, w odległości 5 kilometrów od Moło 
deczna na sziaku Mołodeczny — Poło- 
czany. 

KATASTROFIE ULEGŁ POCIĄG TO 
WAROWY ZDĄŻAJĄCY Z MOŁODECZ 
NA DO WILNA, 

Na pociąg wpadły dwa parowozy wy 
puszezone z edległej o kilka kilometrów 
mijanki Wiązowiec. W pociągu zostały 
rozbite dwie puste lory towarowe oraz 
wagon kondukterski, eo świadczy o du 
żej sile zderzenia. Kilka wagonów wyko 
ieiło się, 

Kierownik pociągu Włodzimierz DĄ 
BROWSKI oraz  hamuleowy dan 

KOWSZ zostali ciężko rauni. 
WRZ I NN S IE TAN IRO IST INTER 

Czem jest kuracja Cholekinazowa? 
szkodliwe substancje, które powstają w ustroju, 

' jako poboczne produkty przemiany matetji i 
| traw ienia. Organizm wzmocnióny sam sobie 
daje radę z chorobą. 

Cholekinazę stosuje się przy chorobach wąt 

roby i na jej tle: 1) kamieniach żółciowych: 
2) żółtaczce; 3) chronicznych zaparciach stolca; 
4) katarach żołądka i kiszek — oraz przy cho- 
robach na tle złej przemiany materji, to jest: 
i) artretyzmie; 2) ischiasie i innych neuralgiach 
artretycznych; 3) chorobach skóry na tle, złej 
przemiany materji (czyraki i t. p.), 

Broszury bezpłatnie wysyla labor. fizj.-ehem. 
Cholekinaza H. Niemojewskiego, Warszawa, 
ul, Nowy-Świat 5, oraz apteki i skł, apt. 

  

Maszynista niezwłocznie zawiadomił | ZEZWOLENIA. W tym samym czasie, 
o katastrofie stację w Mołodecznie, skąd 

wysłano drużynę ratowniczą. Ze zmiaż 
dżonego wagonu konduktorskiego wydo 
hytę ciężko rannych, których niezwłocz 

nie przewieziono do szpitała w Mołode 
eznie. Na miejsee przybyli również 
przedstawiciele władz kolejowych oraz 
sądowo śledczych, którzy wszczęli de 
chodzenie, 

Już z miejsea stwierdzono dziwny 
fakt. USTALONO MIANOWICIE, ŻE 
POCIĄG TOWAROWY  ZDĄŻAJĄCY 
= WILNA WYSZEDŁ ZE STACJI KO 
LEJOWEJ W MOŁODECZNIE BEZ 

Szczegóły 
O katastrofie dowiadujemy się uzapełniaja- 

ea następujących szczegółów: 

Pociąg towarowy szedł w kierunku Połoczan, 

dokąd miały być dostarczone wagony. O g0 
dzinie 6 min. 7 po poł. maszynista pociagu 
smostrzegł zbliżający sę od strony Połoczan po- 
ciąg, składający się z dwóch luźnych lokomo- 
iyw, tózey w Kierunku Mołodeczna. Niebczpie- 

<zeństwo zawważył również maszynista pier- 
wszej łokomotywy drugiego pociągu, Obaj ma- 
szyniści zahamowali pociągi, lecz było już za 
późno. Nastąpiło zderzenie, 

Pierwszy parowóz pociągu towarowego oruz 
pierwszy parowóz drugiego pociągu zostały 
uszkodzone, PRZYCZEM TENDER LOLOMOTY 
WY POCIĄGU TOWAROWEGO WYKOLEM. 
SIĘ. Bramkart, dwie płatiorimy oraz wagon 
kryty (wagon konduktorski) wykoleiły się I 20- 

rozbite. 
KATASTROFA SPOWODOWAŁA rownież 

USZKODZENIE TORU. “ 
Spowodu katastrofy nastąpiła przerwa ko 

munikacji kolejowej na odeinkn Mototleej a“ 
| Połoczany, 

USUWANIE ZAPORU ORAZ NAPRAW LENIE 
USZKODZEŃ TORU TRWAŁO DO GO.?Z! 
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gdy pociąg nabierając rozpędu zbliżał 
się do miejsca katastrofy, ze wspomnia 
nej mijanki wypuszczone dwie lokome 
tywy, które mknęły w tym samym kie 
e»unku. 

KIEDY ZAUWAŻONO NIEBEZPIE - 
CZEŃSTWO, BYŁO JUŻ ŻA PÓŹNO. 
LOKOMOTYWY WERŹZNĘŁY SIĘ W 
NADBIEGAJĄCY POCIĄG. 

Jak się dowiadujemy, zatrzymany 74 
stał maszynista pociągu towarowego, 

który opuścił bez zezwolenia stację wy 
jazdową. (e). 

katastrofy 
10 WIECZOREM Z MINUTAMI, poczen, PO 
6-CIO GODZINNEJ ZGÓRĄ PRZERWIE, 
WZNOWIONO NA TYM ODCINKU NORMALNY 
RUCH KOLEJOWY, 

Pociąg towarowy wyszedł ze stacji Mołodcez- 
no bez zezwolenia, 

Kierownik pociągu Dąbrowski ruszy! w di. 
gę nietyłko bez zezwolenia, lecz i bez wies ny 
kierownika ruchii ną stacji Mołodeczno, | 

Tłumaczy się to tem, że w ciągu о517 śmie h 
kilku dni na stacji Mołodeczno panųj4“ 797920 
wielkie ożywienie | rzadko notows+4€ "esilenie 
ruchu pomiągów, Kierownik — +<DU byi bardzo 

zajęty i tem się iłnn=""<V decyzja kierownika 

pocia ranem ofiary katasirofy, Włodzimierza 
* Dąbrowskiego oraz hamulcowego Jana Kowsza 
dostarczone do Wilua. Po upływie kilku go- 
dwim, pe przewierieniu rannych do szpitala na 
Wilezej. Łapie 

WŁODZIMIERZ DĄBROWSKI ZMARŁ. 
Jan Kowsz doznał złamania lewego podu- 

dzia, Życiu jego, jak informują, bezpośrednie 
uiebezpieczeństwo nie zagraża, 

Na miejsce wypadku wyjechała 
specjalna kolejowa komisją śledcza, 

z Wilna 
(C). 
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 KURIER SPORTOWY Mo 

_ Prasa niemiecka o meczu 
: „Polska - Niemcy 

„KURJER% z dnią 17 września 1936 r. 

283 tysiące dochodu 
/ 

Niemieckie koła sportowe z dużym napięciem 
oczekiwały wyniku spotkamia piłkarskiego Pol 

'alka — Niemcy, tum bardziej, że po olimpjadzie 
$czekiwano od drużyny niemieckiej rehabilita 
€ji za porażki olimpijskie. MIRA 
- Obecnie po meczu w Warszawie prasa nie- 
miecka jest wyraźnie nienodowolona ze swej 
drużyny. Wiszystkie jednak dzienniki przyznają, 
że wynik 1:1 odpowiada istotnemu stosunkowi 
sił, 

„Rozczarowanie w Warszawie” — pisze spe 
cjalny wysłannik „,Westphaelische Landesztg.* 
Hans Saalbach. „Po sławnej walce jedenastka 

p niemiecka — pisze dziennik — wywalczyła z 
, Polską remis i to z -—-wną do”- szczęścia”. Wy 

mik ten oczywiście nie odpowiada nadziejom 
niemieckim, zwłaszczą wobec wysokiej przegra 
nej Polski w Białogrodzie, jest natemiast 

dużym sukcesem połskiego sportu 
piłkarskiego. 

Korespondent  „Westphaełische Landesztg.* 
jest tak dalece rozczarowany wynikiem niedziel 
mym, że spotkamie to nazywa „spotkaniem mię 
dzynarodowem na niskim pozioanie', Dalej ko 
respondent uważa. że organizacja zawodów by 
ła niedostateczna, a umieszczenie przedstawicie 
li prasy niemieckiej w bloku miejsc nienumero 
wamych mazywa ; 

' wielkim nietaktem. 

Zdaniem korespondenta, również publiczność 
polska wykazała „niewyrobiemie sportowe“, cho 
ciaż na innem miejscu przymaje, że '„spotka- 
mie odbyło się w atmosferze przyjaznej i że pu 
bliczmość polska witała serdecznie drużyne nie- 
miecką*. | 

Stanowiisko korespondenta tego dziennika nie 
pokrywa się bynajmniej z wrażeniami wszyst- 
kich imnych dzienników miemieckich. "Wyn*k 
1:1, pisze ,„„Nachiausgabe”, potwiendza, že suk 

' tes Polaków w turnieju olimpijskim nie był 
  
  

Fragment walki Szczepaniaka z Niemcem 

Elbern'em. ! 

przypadkowy. Spotkanie niedzielne stało techni 
cznie dużo wyżej, niż ostatnie spotkanie Pol- 
ska — Niemcy we Wrocławiu. W czasie walki, 

pisze dziennik, nie powstało nawet najmniejsze 
niezadowolenie, 

Wszystkie dzienniki berlińskie poświęcają 
meczowi bardzo dużo aniejsca,. głosząc m. in. 

- Przed meczem z Cracovią 
W niedzielę 20 września w Wilnie odbędzie 

się jeden ż najciekawszych meczów piškarsk'ch 
o wejńcie do Ligi między Cracovią a WKS 
Smigły. _ _ 

Cracovia jest jedną z najstarszych drużyn 
piłkarskich Polski, która w pierwszych rozgryw 
kach o mistrzostwo Polski była mistrzynią, a 
potem zaczęły datować się upadki tej drużyny, 
która prze 'ugie lata pokazywała niejednej 
drużynie krajowej i zagranicznej swój «wi pa 
ZAL. 

Dziś Cracovia jest już tylko „A“ Kllasową 
drużyną. Musi w pocie czoła walczyć o stano 
wisko nieco bardziej zaszczytne. Cracowia jest 

najpoważniejszym rywalem WKS Śmiątego > 
wejście do Ligi. Ze względu na *obra formę 
'Kracovii i ze względu na jej ogromne, za:ługi 
w piłkarstwie polskiem, stała się ona fawory!- 
ią pczgrywek. Ząpewne nikt temu się nie dzi- 

rwi. 
|. To, że Cracovia jest faworytką, nie wyklu 
cza całkiem żeby WIKS Śmigły miał mecz 
przegrać. Z Cracovią trzeba grać po gentlemem 
sku, jak przystało na godnego rywala, a publicz 
mość wileńska zgromadzona na deskach trybu 
my reprezentacyjnego stadjonu powita zapewne 
wybiegających na zieloną murawę piłkarzy 
<€racovii w sposób entuzjastyczny. Potem to już 

/ wszystko zależeć będzie od naszej jedenastki. 
Jak grać z Cracovią, żeby uzyskać najlep 

szy wynik? 
' Każde zwycięstwo polega zawsze na ofenzy- 

"wie. Nie zwycięża ten, kto się broni W 90 
procentach zwycięstwo uzałeżmione jest od na 
szych napastników, a więc od: Pawłowskiego, 
Skrzypczaka, Drąga, Naczulskiego i piątego gra 
<a, który mie został jeszcze wyzmaczony przez 
kierownictwo drużyny, ale prawdopodobnie za 

„ gra Hajdul, który ostatnio nie miał jednak mo 
liwości chodzić ma trening. Od tych pięciu gra 
«zy zależy powodzenie meczu. 

Fodzielmy piątkę na części. Omówmy rolę 
1 charakter każdego gracza. 

PAWŁOWSKI jest asem. Nareszcie wyzbył 
się gry solowej. Jeżeli zagra zespołowo i będzie 
«dobrze strzełać, to kilka z jego bomb musi 

wpaść do bramki Cracovii. Pawłowski jest ży 
wym graczom i ruchliwym. Będzie to jedem z 
ostatnich meczów Pawłowskiego w Wilnie 
przed wyjazdem do szkoły oficerskiej do Byd 
goszczy. Zapewne postara się on dołożyć wszel 

' kich starań, żeby po sobie zostawić w Wiilmie 
żak najlepsze wspomnienie. 

Por. DRĄG. Jako skrzydłowy nie zawiódł 
dotychczas naszych nadziei. Jest jednak często 
graczem o zmiennej formie, Mniej kiwać się, a 
więcej podawać i stale mieć czucie z pomocą 
1 ze środkiem ataku. Radzimy również por. Drą 
gowi opanować nerwy i myśleć оу czasie gry ty 
ko o strzeleniu bramki, o meczu, o wykorzysta 

" miu każdej okazji. 
SKRZYPCZAK. Musi wyczwwać luki, Powi 

miien grać skrzydłami i to nietylko jednem skrzy 
dałem, ale i drugiem. Od Skrzypczaka w dużej 
mierze zależy, jak pracować będzie cały atak, 
"od pierwszych jego piłek zależy caty mecz. bo: 

_" wiemy dobrze co zmaczy pierwsze wrażenie. 
, NACZYLSKI jest graczem chaotycznym. Am 

a bicja przeważa. nad techniką. Nie bawić sie pił 
ką, a strzelač zdecydowanie. Nie myśleć tylko 

16.6 sobie, ale i o innych kolegach, którzy nieraz 

mają może bardziej dogodne pozycje do strzału. 
em piąty, to zapewne HAJDUL. Gracz o wiel 

  

kim talencie piłkarskim. To cośmy zauważyli, 
nie jest sekretem, ałe nam się wydaje, że Haj 
dul w decydujących momentach lęka się popro 
stu brać na siebie odpowiędzialności i wów- 
czas zaprzepaszczamy piękne sytuacje. Strzelać, 
r Hajdul, jak najwięcej strzelać i grać do 

em. 
POMOC: Prawy pomocnik to por. PUZYNA. 

Gracz „stary“ rutynowany. Musi ekonomicznie 
rozłożyć siły, żeby po zmianie stron grać w dal 
szym ciągu dobrze. Dokładne podania muszą 
być celem Puzyny. Pamiętać o przerzucaniu gry 
na lewą stronę. 

SKOWROŃSKI. Jubilerska jego gra budzi 
ogólmy podziw i zachwyt, ale ta precyzja powin 
na być również skuteczna. Podawać, ale nie 
kiwać, To jest zresztą hasło, które musi być wy 
pisane na karku każdego gracza, aby Skowroń 
ski mógł to przeczytać. 

MOSZCZYŃSKI jest bardzo ambitny i twar 
dy. Jest nieobliczalny. Może czasem niechcąc na 
wet faulować, a wówczas sypią się wolne w 
naszą stronę, a z wolmego może wjpaść bramka. 

ZAWIEJA i: CHOWANIEC — to mur, który 
nie może mw niedzielę pęknąć. Obrona powinna 
nawiązać łączność z pomocą. Niech będzie zaw 
sze w pogotowiu. Trzeba dobrze ustawiać się i 
pamiętać, że jeden błąd może przekreślić powo 
dzemie. 

CZARSKI. Uczyć go już nie warto. Jest nie- 
co zmanierowany. Mniej grać dla oklasków, a 
więcej dla siebie, dla pewności, dla drużyny. 
Czarski jest najlepszym naszym bramkarzem, 
a sądzimy, że zamiast niego piłki nie będzie ła 
pać siatki kramki WKS. Śmigły. 

Niech tych naszych kilku wwag gracze nie 
biorą za złe. Życzymy bowiem z głębi serca 

„zwycięstwa. Cieszyć się będziemy razem z nimi 
zwycięstwa, a smucić się porażką. ‚ 

° № niedzielę mwiec 9 godzinie 15 padnie syg 
nał do walki sensacyjnie zapowiadającego się 
meczu. Spowodu braku miejsc panie muszą tym 
razem nabywać bilety wstępu. Ze względu na 
spodziewamy tłok, organizatorzy proszą o wcześ 
niejsze zajmowanie miejsc na trybunie. J.N. 

  PĘBREEZZZ | лоа 
nar 

Strajk bezrobotnych, zatrudnionych na ro- 

kotach miejskich w Wilnie rozszerzył się wczo- 

raj znacznie i objął prawie wszystkie roboty 

publiczne w mieście. Liczba strajkujących wy- 
| nosi obecnie ponad 1200 osób. 

Štrajkujący „okupują“ teren robót. Okupa- 

cja ta uzewnętrznia się w stałem przebywaniu | 

bezrobotnych koło pozostawionych w różnych 

miejscach narzędzi. W nocy narzędzi pilnuje 

mniejsza grupa. Wielu strajkujących bezrohot- 
nych po spędzeniu pierwszych dwóch nocy pod 
gołem niebem uległo przeziębieniu. Obecnie 

zorganizowano cztery zmiany, dyżurujące kolej 

no na terenie robót po 6 godzin bez przerwy. 

Chorych odesłano do domów. Strajk ma prze- 

bieg spokojny. 

w widocznych tytułach: 
„Remis po wyrównanej walce — entuzjazm 

40 tysięcy mwidzow“ („Berliner Boersen Ztg.*), 
„l-ka niemiecka wywalcza z Polską tylko re- 
mis“ („Berliner Tageblatt“), „Wyrównana wał 

| ka (oficjalny „Voelkischer Beobachter“), „Pol 
ska miespodziewanie silna, nowo zestawiona dru 
žynę, niemiecka osiągnela w Warszawie przeciw 
ko najsilniejszej reprezentacji polskiej honoro 
wy remis“ („Angriff“), „Jedenastka niemiecka 

smalzła godnego przeciwnika“ („Lokal Anzei- 
| ger") — „W czwartym spotkaniu wystarczyło 

tylko na 1:1* (Deutsche Allg. Ztg.*). 
Specjalny korespondent „Frankfurter Ztg.“ 

stwierdza, że „publiczność' polska. pomimo reł 
nego temperamentu uznania dla własnej druży 
ny, zachowywała się bardzo ponrawnie. Spotka 
nie stalo pod znakiem najszczerszej przyjaźni 
sportowej'. Zdaniem dziennika, reprezentacja 
połska grała w mierwszej połowie z wyraźnym 
pechem, nie mogła bowiem zdobyć bramki, Ko 
respondent stwierdza dalej, „iż zwyciężyć 11-kę 
polską ma własnem boisku byłoby bardzo cięż- 
ko, należy ona bowiem pod względem technicz 
nym, i taktycznym bezwarunkowo do czoło- 
wych drużyn piłkarskich na kontynencie, czego 
nie może zmienić nieszczęśliwa porażka z Jugo 
sławią”. 

„ll-ka niemiecka osiąga tylko 1:1* — stwier 
dza korespondent .,B. B. am Mittag*. Widok 
stadjonu — pisze dziennik — był imponui=ev. 
Publiczność mimo entuzjazmu, nigdy re za- 
chowała się niesportowo i była <sprawiedliwa. 
Atak austrjacki nie potrafiłby przeprowadzić 
dokładniejszych i płynniejszych kombinacyj. Po 
iący grali przynaimmiej tak dobrze, jak podczas 
turnieju olimpijskiego. Również zdaniem kore 

| spondenta „B. Z. am Mittas“, remis 1:1 jest 
dla Niemców >ochlebny. 

Połska zrehabilitowała się 
— kończy dziennik — i udowodniła, że wysoka 
przegrana w Białogrodzie . nie odpowiada jej 
istotmej formie, 

„Wszystkie dzienniki zgodnie stwierdzają, że 
najlepiej w obu drużynach grali obrońcy. Z gra 
czy polskich na czoło drużyny wysunął się Wo 
darz, z drużyny niemieckiej — Hohman. Rów 
nież co do sędziego Szweda Ekloeffa prasa nie- 
miecka stwierdza, że kierował on meczem beż 
zarzutu, poprawnie i sprawiedliwie. 

Wobec remisu niemieckiej drużyny piłkar- 
skiej w Warszawie, Zwyciestwo Niemców w wyś 
cigu kolarskim Berlin — Warszawa zeszło zupeł 
nie na dalszy plan. 

Mecz. Polska —- Niemcy przyniósł przeszło 
80,000 zł, z tego 53,000 zł. czystego dochodu. 

Węgierscy, belgijscy i polscy 
lekkoatleci na bieżni 

W najbliższą sobotę i niedziele rozegrane 
zostaną w Warszawie, na Stadjonie Wojska Pol 
skiego, sensacyjne mecze lekkoatletyczne Polska 
— Węgry i Polska — Belgja. Protektorat nad 
tymi zawodami objął Prezydemt m. Warszawy 
min. Stefan Starzy ski. 

Mecz Polska — Belgja diozgrywany jest o ma 
grodę wędrowną Polskiego Związku Lekkoatlety 
cznego, zaś mecz Polsk -— Węgry o nagrodę 
wędrowną m. Warszawy. 

Mecze Belgja — Polska odbyły się już trzy 
razy, a mianowicie w roku 1931 w Brukseli wy 
grali Polacy 38:28, w r. 1933 w Warszawie wy 
grali Polacy 65:50, a w Brukseli y r. 1935 wy 
grali Polacy 77:64. 

Mecze Polska — Węgry odbyły się 5 razy, 
przyczem za każdym razem wygrali Węgrzy, a 
mianowicie: w r. 1929 w Budapeszcie 51:27, w 
r. 1931 w Chorzowie 51:25, w r. 1932 w Buda 
peszcie 50:32, w @. 1933 w Chorzowie 47:34 i 
W r. 1985 w Budapeszcie 77:58. 

iProgram zawodów przedstawia się następu 
jąco: Sobota godz. 15,30 defilada, bieg 100 m., 

„kula, skok wzwyż 1500 m., 400 m. płotki, 5 
km., oszczep, sztafeta 100—300—400—800 m. 

W sobotę po zawodach a godz. 18 drużyny 
lekkoalletyczne Polski, Węgier i Belgji przyję 
te będą na ratuszu na herbatce przez prezyden 
ta m. Warszawy Stefana Starzyńskiego. 

  
  
| Wczoraj o godzinie 10-tej w Inspektoracie 
| Pracy rozpoczął się dalszy ciąg konferencji 
porozumiewawczej, przerwanej onegdaj. W kon- 
ferencji wzięli udział przedstawiciele Funduszu 

Pracy, magistratu, inspektoratu pracy i dele- 

gacja strajkujących bezrobotnych, 
Bezroh?tni stanowczo domagają się: i) pod- 

wyżki płac do 3 zł: 20 gr. za 8-miogodzin- 
ny dzień pracy i do 2,40 za 6-ciogodzinny oraz 

2) zmniejszenie tak zwanych w żargonie bez- 

robotnych „przerw wypoczynkowych to jest 

przerw między kolejnemi zatrudnieniami, 

Natomiast przedstawieiele Funduszu Pracy 

"dzień pracy i obiecują zmiany w kierunku 

' zmniejszenia „przerw wypoczynkowych.   

„Polska jednak silnym przeciwnikiem — | 

Piszą do nas 

Biały Grabiec 
i czerwony Bujnicki 

Niestety nie cofam się z duchem „Czasu” ii 

czytuję to pismo niesłychanie rzadko. To też de 

piero teraz wpadł mi w ręce numer 238 wymie 

nionego onganu z jprzeglądem prasy p. Graben. 

P. Grabiec omawia zamieszczony na łamach 

Kurjera Wil. list Teodora Bujnickiego o wy- 

stąpienim z „Karty i charakteryzuje autora fi 

stu w ten sposób: 

„.„„Rurjer Wileński, który niedawno po- 
czytywał sobie za chlubę, że bierze pienią- 
dze podatkowe, drukuje list młodego, poety 
Bujnickiego, niegdyś bandzo czerwonego. 
wieszczącego krwawą rewolucję, rozmazują. 
cego się w tej czerwieni jak w kamminie, któ 
rym szminkuje się rymy, jak dziewczyna e 
nocnego lokalu szminkuje sobie usta”. 
Wiem. Widzieliśmy to wszyscy. Bujnieki 

czerwono ubrany z czerwonym sztamdarem bie 

gał po czerwonych ulicach Wilna, pokazywał 

Grabcowi czerwony jjęzyk 4 chorował na czer 

wonkę. Widział ta nietylko Grabiec, ale i Gop- 

lama, i Kirkor, i Balladyna, i ślepa matka Bał 

ładyny (ta widziała najlepiej). P. Grabiec czytał 

też zapewne dużo rewolucyjnych wierszy Buj 

mickiego i zna świetnie stosunki wileńskie, sko- 

ro sugeruje czytelnikowi, że Bujnicki zrobił ta 

ki zwrot dopiero wtedy, kiedy redaktorzy „Po- 

prostu* i „Karty wypadli z łaski „czynników. 

miarodajnych *. 

„Trzeba znać sytuację wileńską, żeby wie 
dzieć, jakie to szpetne. Przyjaciele Bujnickie 
go na których w toku swego długiego listw 
napada, to dzisiaj nie stypendyści, nie sułr 
sydjowani, mie bronieni przez „Gazetę Pok 
ską, okadzani įprzez „Kurjer Wileński", te 
ludzie którym skolei odmawia się „ius ignis 
et aguae“, A 
Trzeba znać sytuację mwileńską żeby wie 

dzieć, jaka to bzdura. Pan Grabiec twierdzi, iże- 

jeszcze przed rokiem, kiedy opuszczał „lewą pra 

`зе“ Łobodowski, lewica wileńska była subsyd 

jowama, że patrzona na mią przez różowe szkieł 

ka i głaskamo po główce. Pan Grabiec pomija 

takie drobiazgi, jak konfiskaty, procesy i kary, 

które spotykały redaktorów ,„Poprostu* оф 5-р 
numeru tego pisma aż do jego. zamknięcia, 

które spotykały redaktorów „Karty* od I--go 

miumeru tego pisma do 3-go i ostatniego. Tem 

dziwny sposób subsydjowamia pism i łudzi łe 

wicowych przez rząd, według pana Grabca u. 

łrzymywał dotychczas Bujnickiego przy lewicy. 

Dopiero — powiada pam Grabiec — kiedy po 

takich dniach tłustych przyszły na tych łudzi. 

dni chude i odmówiono im nawet ius ignis et 

aquae, młody poeta zdecydował się na „pokajam 

je“. Widocznie uważał, że można się narażać 

ma komfiskatę i sąd, i inne pieszczoty hołułną 

cega lewicę rządu, kiedy jednak stanęło przed 

mim straszme widmo braku wody (co za tem: 

idzie: i wódki) i ognia (zakaz sprzedawania mu 

papierosów) — uląkł się i cofnął. Rozumowa 

nie pana Grabca jest logiczne i opante na praw 

dzie matematycznej: skoro dwie przesłanki są 

fałszywe, to: wniosek musi być prawidłowy, mi 

nus przez minus daje plus. 

Cytowany przeze mnie przegląd prasy stane 

wi klasyczny przykład metod pubłicznych, pale 

gających na upodobnianiu prawdy do plastel: 

my. Chcę mieć pieska — ugniatam ją na pie- 

Ska, Chcę anieć koziołką — ugniatam na ka 

*ziołka. Mając w ręku pieska i koziołka, mogę 

każdego pogryžė, mogę każdemu zarzucić 

strach, chęć zysku i inne mieszlachetne pobud 

ki postępowania 

Wcale nie twiendzę, jakoby sam pam Grabiec 

zajmował się uwgmiataniem prawdy w dowolne 

kształty. (Mógł mieć infonmatorów, którzy mt 

już gotowy materjał przynieśli. Jeżeli jednak: 

ci informatorzy mie zasługują na zaufamie, te 

nie wypada ich wywodów drukować w poważ ' 

nym, niezależnym onganie, który chlubi się tem, 

że ma własne (na podatkach zaoszczędzome) pie   
| Delegacja bezrobotnych 

| ranków tych nie przyjęła i. konferencja nie dz- 

proponują: 2 zł. 70 groszy za 8-miogodzinny | 

niądze. GE 

AD EA L T OT O KR I i AAA 

Strajk bezrobotnych rozszerza sie 
strajkujących wa- 

| ła żadnych wyników. Dziś o godz. 10-tej rano 
delegaci strajkujących, po naradzie ze swymi 

wyborcami, mają dać ostateczną odpowiedź. 
Przedstawiciele Funduszu Pracy oświadczy- 

li delegacji strajkujących, że podniesienie płac 

do 3,20 pociągnie za sobą zwiększenie wydat- 
ków na robotach publicznych o 75 tysięcy zło- 
tych miesięcznie. Wileński Fundusz Pracy nie 
dysponuje na ten cel żadnemi dodatkowemi kre- 

| dytami. Podwyżka taka jest więc niemożliwa 

do przeprowadzenia. 

Wczoraj wieczorem, o godz: 21-szej, okrę- 

- gowy inspektor pracy p. Leszczyński, został 

= 

  przyjęty przez wojewodę Bociańskiego.  (w.).
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Przepisy łowieckie 
Zgodnie z przepisami łowiec- 

kiemi, obowiązującemi na tere 

Į ochronny na 
w województwach  wileūskiem, 
nowogródzkiem, 

т 

` ОЬюхъу Narodowej. 

| skiego, 

nie całego kraju (oprócz woje- 
wództwa śląskiego), z dniem 
15 b. m. rozpoczął się czas 

cietrzewie-kury 

białostockiem, 
poleskiem i wołyńskiem; w po- 
zostałych "województwach  czae 
ochronny na  cietrzewie-kury 
obowiązuje przez cały rok. 

Jednocześnie z dniem 15 b. 
m, skończył się czas. ochronny 
ma puhacze w PAL 

„| wileńskiem, który na terenie 
zostałych województw -obowią 
zuje do końca października, Z 
końcem września ustanie czas 
ochronny na żbiki oraz kuny 
leśne (tumaki). 

Rolnicy pow. wilej- 
skiego na Fundusz 
Obrony Narodowej 
W Wilejce został zorganize+ 

wany powiatowy komitet Daru 
Rolnictwa na .F. O. N. Weszli: 
do niego przedstawiciele orga- 
mizacyj rolniczych w powiecie 
na czele z posłem Myślińskim. 
Pierwsze zebranie już się od- 
było. Postanowiono, & akcję: 

przeprowadzi każda gmina: 
osobno. Pożądanem jest, by 
każdy zaofiarował 2 kg zboża: 

od hektara, . „przyczem komitet 
prosi w miarę możności wypła- 
cać gotówką 10 gr. za kg. 
'W| miejscowościach -biedniej- 
szych ofiara może być mniej- 
sza, W poszczególnych groma- 
dach Nano już zbierač 
ofiary na F. O. N. Spodziewać 
się należy, iż całe rolnictwo 
powiatu zajmie wobec akcji 
solidarne i zgodne stanowisko. 
Nieznaczny stosunkowo datek 
może stać się w sumie poważ- 
ną kwołą, która zasili Fundusz 

W. R. 

„Bal Morski : 
w pow. dziśnieńskim 

19 b. m. w Łuźkach, pow. 
/|dzrśnieńskiego odbędzie się 

„Bal. Morski“, organizowany 
przez Oddział Ligi Morskiej 

„d Kaionjalnej. w Lebiedzieńcu. 
Protektorat nad balem obję- 

Ay przez p. Starostę Suszyń- 
jak również  organi- 

zacja spoczywająca w rękach 
|prezesa Oddziału por. Olgierda 
Wazgirda niewątpliwie przy- 
czynią się do powodzenia im- 

prezy, z której dochód prz 
znaczony: jest na cele DY 
Morskiej i. Kopalajpej... 

'NASZE DZIECI. 
Mała Anusia baw; w gościnie 

u babki) na wsi. Po raz pier- 
wszy widzi w ogrodzie pawa. 
Biegnie wzruszona do dom 

į woła: 

     -— Babciu, chodź prędko, kti- 
ra zakwitła, 

Łudwik Weinert Wilton 28 

PANTERA 
Powieść sensacyjna 

Prócz panter nie było w Spitiering Farm nic 
«ciekawego. Rayne oprowadził dziewczynę po parku, 
który najwidoczniej od szeregu łat nie zaznał troskli- 
wej ręki ogrodnika. Przeszło godzinę spacerowali 
w milczeniu i bez planu, aż wreszcie Grace znudziło 
się to i samą skierowała się ku domowi. 

Naraz serce zabiło jej silniej. Zadrżała i przy” 

sunęła się do towarzysza, 
W miewielkiem oddaleniu od ścieżki poruszyły 

się gałęzie i Grace ujrzała dwoje błyszczących, 

utkwionych w miejscu oczu. .Dostrzegł je również 
Rayne i wówczas zaóbserwowała, że brwi jego zmar- 
szczyły się, a w oczach zapłonęły gniewne ogniki. 
Zrobił władczy ruch ręką i oczy za krzakami znikły. 
Rozległ się ciężki tupot oddalających się kroków. 

Grace chętnie usłyszałaby wyjaśnienie, kim był 
człowiek, śledzący ją z poza drzew, ponieważ jedrak 
Rayne nie zdradzał najmniejszej ochoty do rozmowy. 
zie powiedziała nie i urażóna, z zaciśniętemi war” 
gami, przyśpieszyła kroku. 

Rayne odprowadził ją do drzwi, a potem usiadł 
na ławce, czekając na Piotra, któremu postanowił 
dobrze zmyć głowę. Doskonale zauważył, że dzikus 
przez cały czas obserwował z za drzew ich kroki i ta 
niepotrzebna ciekawość denerwowała igo. 

Forge, jakgdyby przeczuwał, eo go czeka, zia” 

wił się dopiero po upływie dłuższego czasu, a zdzi- 
<czała jego twarz miała wyraz cokolwiek niepewny. 

— Nie może. się pan pozbyć swoich jawajskich 
manier — przywitał go Rayne ostro. — Ani w za-   

chowaniu, ani w zewnętrznym wyglądzie! Gdyby się 
wszystko skończyło gorzej, pan byłby za to ponosił 
odpowiedzialność. Czy nie rozumie pan tego, że nie 
wolno nam straszyć dziewczyny, która i tak nie wie, 

co sądzić o całej tej awanturze? 

— №са!е jej nie straszyłem — mruknął Pietr 
tonem protestu — chciałem jej się tylko przyjrzeć. 
Tego mi przecież nie zabroniono. 

— A właśnie, że tak! — zawołał młody człowiek . 
stanowczo. — Dopóki pan nie zmieni wyglądu, pro” 
szę się nie pokazywać jej na oczy. Tutaj w Anglji 
nikt nie jest przyzwyczajony do takich osobników. 
Przecież każdy, ktoby pana spotkał, oczekiwałby cze- 
goś najgorszego. Dlatego właśnie zdecydowałem się 
na ten zakaz i utrzymuję go w mocy, panie Forge! 

Piotr odwrócił głowę, żeby ukryć właściwe sobie 

skrzywienie lewego kąta ust. Uczymił to możliwie nie- 
postrzeżenie, ponieważ wiedział, że skoro Rayne na” 
zywa go panem Forge, sprawy nie stoją dobrze. 

ROZDZIAŁ XII. 

Już /w kilka chwil później huczący jego głos 
dobiegł od strony muru. Najprzód przebrzmiało ja- 
kieś nieskończenie długie przekleństwo holenderskie, 
a potem dopiero Rayne zaczął dorozumiewać się, co 
się właściwie stało. 

— Qzego tutaj szukasz, wywłoko jedna! Zgubiłeś 
co? — ryczał Piotr w najwyższej pasji. — Czekaj 

już ja ci poprzetrącam ikulasy! Oduczysz się od łaże- 
nia po murach, mord, złodziejska! Jak ten tłomok, 
spławię cię na drugą stronę! 

Rayne szybkim krokiem pośpieszył w stronę, 
skąd dochodził głos. Kimkolwiek był intruz, który 
przez mur dostał się do Spittering Farm, jedno było 

pewne: Piotr nie nadawał się do wymierzania mu 
sprawiedliwości.   

Kiedy dopadł wreszcie do muru, Piotr z czerwo” 
ną ze wściekłości twarzą, usHował właśnie schwytać 
obcego, ale tem; pomimo równie ciężkiej budowy cia- 
ła, był od mieg, zwinniejszy. Tlekroć Ba „wyciągał 
łapy, przeciwnik nieznacznym ruchem wymybai A mar 
się i chował za drzewem. 

Aubrey Rayme na pierwszy rzut oka poznał w 
obcym człowieka ze Scotland Yardu, który nie dalej 
niż wczoraj odwiedził go w Londynie. Można było 
bez trudu, domyślić się, jaki cel miała. P80 « obecna 
wizyta. ' 

— Panie Forge, niech pan da spokój! — zawo- 
łał nakazujące i Piotr, jakkolwiek chwiła wydawała 
mu się wyjątkowo dogodna dla schwytania przestęp- 
cy, zrezygnował natychmiast z decydującego skoku. 

— Ten gałgan przelazł przez mur — OŚWIGCZY, 
szczerząc złowrogo pożółkłe zęby. 

- Rayne machnął niecierpliwie ręką, a Murphy u* 
przejmym ruchem zdjął kapelusz. 

— Zrobiłem to, bo nie macie tu żadnego dzwon- 

Ка — usprawiedliwił się, strzepując jednocześnie 
źdźbła trawy z garnituru. — co najmniej pół godzi-- 
ny szukałem jakiegoś urządzenia, <któreby dał pa- 
nom zmać g moich zamiarach, ale napróżno. 

Murphy uśmiechnął się do Rayne'a i otarł pot z czoła. 
— Dobrze się złożyło, że natknąłema się wreszcie na 
tego sympatyczneg, pana — wskazał ną Piotra --- 
w przeciwnym razie musiałbym może przeleźć jeszcze: 
przez kilka okien, zanimbym pana odnalazł. 

Rayne dał jakiś zmak podejrzliwie przysłuchują” 
cemu się Piotrowi i ten pośpiesznie podążył do domu. 

— (zem mogę panu służyć? — zapytał chłodnym 
głosem młody człowiek 9 siwych skroniach, ale nad- 
inspektor podniósł obronnym ruchem ceglastej barwy 
rękę. 

(D. <. n.)



  

DZIŚ OTWARCIE SEZONU: 
  

  

baty Swaziaty: Šv. Franciszka 

Jutro” Józefa z isa 

Wsciyói słońca — Ka 4 m. 55 

Wrzesień | z.chód słońca — godz. 5 m.33 
Spostrzeżenia Zakładu Matagretogi! V. S. B 

|» Witaie z dnia i61X. 1935 © 
Ciśnienie 774 

Temperatura średnia -+ 13 

Teraperatura najwyższe + 19 

Temperatura najniższa + 6 

Opady — 
Wialr północny 

Tendeńcja barom.: zwyćkowa 

Uwagi: pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 
1) Sokołowskiego Tyzenhianzowska, 2) 

Mańkowicza — róg Piłsudskiego i Nowogródz 
kiej, 3) Jundziłła — Mickiewicza 33, 4) Narbuta 
<— św. Jańska, 6) Turgiela i przedmiejskich — 
Niemiecka 15. 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

| Hotel St. GEORGES | 
w WILNIE 

4 Apartamanty, łazienki, telefony w pokojach 
4 _ Geny bardzo przystępne. 

   

  

  
  

PRZYBYLI DO WILNA: 

— DO HOTELU GEORGES'A: Makowski To 
smssz; inż. Dumnicki Juljusz z W-wy; Mikołaj 
«czak Jan z Poznania; senator Terlikowski Anto 
"mi z Grodna; Hurysz Jan — z W-wy; Orzechows 
iki; dr. Holendrówna z W-wy; Borenstein Marja, 
dekarz dentysta, z Wiwy; hr. Plater-Zyberk Kazi 
mierz z maj. Łużki; Jankowski Kazimierz, ku 
„piec, z W-wy; inż. Fin Władysław z W-wy: O 

widzka Ada, artystka z W-wy; Kulczycka Jani 
ma, artystka z Wi-wy; Fisczer Alfons z Pozna- 

[ ROTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — ' Ceny przystępne: 
Telefony w pokojach. Winda osobowa   

  

  

ADMINISTRACYJNA, 

— STAROSTA GRODZKI WILEŃSKI UKA 
BRAŁ ze bezprawne noszenie nielegalnej: odznaki 
t. mw. mieczyka Chrobrego Edmunda KARLIC- 
RIEGO, studenta USB (Krakowska 34) grzywną 

-agł, 15 z zamianą na 3 dni aresztu, oraz Pawła 

BAKRSZASA, rzeźnika (Mysia 9) grzywną 5 zł. z 
zamianą na 3 dni aresztu. 

Za zakłócenie spokoju publicznego, Apiktwo 
i bójki, Andrzeja CZARNIECKIEGO, rototnika 
(Karlsbadzka 20) grzywną 20 złotych. z zamia 
mą na 10 dni aresztu; Wacława Wersockiego 
dawca (Małośrodkówa 4) grzywną 20 złotych, 
mamiamą na 10:dni aresztu; Jana GORBACZEW 
SKIEGO, robotnika (Rysia 9) grzywną 20 zł. 
z zamianą na 10 dni aresztu; Pawła WASILJE 

„WIA, malarza, (Szkaplema 8) grzywną 10 zł 
"z zamianą na 5 dni aresztu oraz Józefa MIKO ! 
ŁAJUNA, robotnika, (Zielona 23) grzywmą 30 
mł z zamianą na 10 dni aresztu. 

MIEJSKA. 
-— AUTOMATY BILARDOWE.  PODRACHO- 

WANE. Automaty bilardowe i „zręczność, któ- 

re ostaimio rozpowszechniły się w Wilnie, zo- 

stały przez magistrat policzone i zarejestrowa 
me. Skolei rozpoczęła się komtrola ich sprawno 
ści i urządzeń, w celu zabezpieczenia grających 
przed oszustwem. u 

Właściciele automatów i gier zręcznościo- 
«wych, którzy dotychczas nie zarajestrowali się, 
będą karani. 

— JAK BĘDZIE Z SALĄ MIEJSKĄ- Losy 
sali miejskiej, gdzie się mieścił teatrzyk „Re- 
'wja' mie zostały jeszcze rozstrzygnięte. 

Kandydatura spółki dvr. Szpakiewicz i Bas- 
kind (właśc. kina „Pan*) obecnie ma mniej 
szams, ponieważ „Strzełec* zaofiarował ostatnia 

magistratowi najwyższą tenutę dzierżawną. 

Strzelec zamierza w sali miejskiej urucho- 
mic kino. a 

SPRAWY SZKOLNE 
— PBGZAMINA DLA EKSTERNÓW. Przy 

dwóch gimnazjach: męskiem im. kr. Zygmunta 
Augusta i żeńskiem im. ks. Adama Czartorys-   

„KUKJER“ z dnią 17 września 1936 r. 

PREMJERA! 

Najpotężniejsze 

arcydzieło 

w historji” 

kinematogr. 

    

©
 

NTY 
Wielka obsada w największym filmie sezonu. W roli głównej wielokrotnie odznacz, złotymi medalami 

Charles LAUGHTON oraz ulub. 
wszystkich Ciark GABLE I Franchot ТОМЕ 

„Koszt realizacji 2.000:000 dolarów. Dwa lata pracy Udział 5000 statystów. Niespotyk. rozmach wystawy 
Piękny nadprogram. (lpraszamy o przybycie punktualnie: 2—4—6—8—10 15. Bilety honor nieważne 

kos, rozpoczęły się, jak co roku, jesienne eg- 
zaminy dla ekstermów. Do egzaminów dopusz- 
czouwo 102 ekstermów. Komisje egzaminacyjne 

przy ciku „gimnazjach składają. się z nauczycieli 
i nauczycielek z pośród personelu czterech gim 
nazjów. wileńskich. 

18 bm. t. j, jutro kończą się egzamina piś- 
miemne. Uste mogą się zakończyć do końca 
września. 

Inowacją tegorocznych eizzaminów  jesien- 

nych dla eksternów jest fakt rozpoczęcia ich we . 
wrześniu zamiast jak zwykle — w październiku. 
Nastąpiło to: w związku z rozporządzeniem Ku- 
ratorjum, a ma na celu umożliwienie dla niek 
tórych eksternów wstąpienia do uniwersytetu, 
gdzie egzaininy i wykłady rozpoczynają się w 
październiku. 

— SHELLEY” INSTITUTE. Mickiewicza 4 
re. 12, U piętro. Zapisy na kursy angielskie. fran 
cuskie, niemieckie przyjmuje kancelarja coazien 
nie od 11—13 i od 6 do 8 wiecz. 

Wpis 5 zł. 50 gr. CZESNE 8 złotych miesięcz 
nie. Urzędnicy państwowi 5 zł 50 gr. BEZ WPI- 
SU. Stypendjum do Londynu otrzymają studenci 
składający egzaminy CELUJĄCO. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW... 

-— ODDZIAŁ YMCA. W WILNIE. Od miesią 
ca islnicje w Wilmie oddział YMCA., założony 
w Polsce w r. 1918 z siedzibą główną w War, 
szawie. Inicjatorem i założycielem miejscowego 
oddziału jest. p. Leonard Bartoszewicz, który 
przy pomocy Polskiego Radja, które powiadomi 
ło o powstamiu oddziału swoich słuchaczy, zdo- 
łał skupić pod sztandarem YMCA. około 200 
<człońków. Oddział posiada, szereg Kół ę cha 
rakterze sportowym, kulturalnym,  wychówaw 
czym i rozrywkowym. Mieści się przy ul. Boni 
fraterskiej 6—2. 

— ZARZĄD POWIATU GRODZKIEGO ZS 
M. WILNA KOMUNIKUJE, że z przyczyn *€ech 
nicznych termin ciągnienia leterji Związku Strze 
ledkiego zostaje przełożony na dzień 5 paździer 
nika rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— WILEŃSKIE KOŁO. ZW. BIBLJOTEKA- 
RZY POLSKICH. Dziś 17 września 1936 r. (we 
czwartek) o godz. 8 wiecz. w lokalu Bibljoteki 
Uniwersyteckiej odbędzie się 146 zebranie Ogól 
ne Koła z następującym porządkiem dziennym: 
1) Sprawozdanie z Dorocznego Zgromadzenia 
Delegatów Kół; 2) Sprawozdanie z IV Zjazdu 
Bibljotekarzy; 3) Najnowsze: czasopisma bibljo 
tekarskie. — Goście mile widz'ani. 

RZEMIEŚLNICZA 
— NA RATUNEK ZAGROŻONYCH CECHÓW. 

sak już podawaliśmy, nowe statuty cechów rze 
mieślniczych ustalają minimalną ilość czionków 
i powodują rozwiązanie «chów, które tega m 
nimum nie posiadaja. Utóż w Wilnie wcbec 
groźby likwidacji spowodu niedostatecznej iloś 
ci członków znalazło się szereg .echów. W 
związku z tem Izba Rzesnieślnicza wszwaia w szy 

stkich rzemieślników  wileńskch na specjalne 
konferencje, na których będą omawiane speso 
by utrzymania przy życiu zagrożome cechy. W 
dmiu 17 bm. odbędzie się konferencja fotogra 
fów i fryzjerów, w dniu 18 — grupy metatywej 
i spożywczej, 22 bm. — grupy budowianej, 25 
bm. — grupy drzewnej, 25 —- włókienniczej 1 
wreszcie 28 — grupy skórzamej. 

— SZEWCY WILEŃSCY ORGANIZUJĄ SIĘ. 
Onegdaj w Izbie Rzemieślniczej odbyło się ze- 
branie wileńskich szewcow chrze:cjar, iu któ- 
rem omówiony. szereg шсВ bieżący: spraw 
Najwięcej uwagi poŚw'e:0n> sprawie organiza: 
cji większych dostaw — przedewszystk' «m de 
wojska. Możliwość otrzymania takich zamó- 
wień wogóle istnieje, lecz szewcy wileńscy nie 
są przygotowani onganizac ie do wykonyws 

nia większej ilości obuwia. lak wiemy, de'vch 

czasowe próby ze spółdzie'nią nie daty pa "y ly 
nego rezultatu. Z tego też względu po'tanowio 
no wypróbonya ćinną formę organizacji w ra- 
mach Zrzeszenia Szewców Cit<>$>jan. Wvybra 
no dwóch przedstawicieli, któszy będą mieii 

prawo ubiegać się w imi niu wszystkich szew- 
ców o większe dostawy, a po otrzymaniu ich 
będą dzielili zamówienie między warsztaty. 

Sprawa ta będzie oprasowuna szczegó'owo 
na najbliższym zebraniu szewców w Zwiazku. 

ONIKA 

  

  

RÓŻNE. 
kurs przewodników, ogłoszony i organi- 

ay przez T. P. T. rozpocznie się w dru- 

, giej połowie września, Lista kandydatów zosta- 
ia już zamknięta. Po przeprowadzeniu selekcj:, 
dotyczącej poziomu zgłaszających się, na kurs 

przyjęto przeszło 40 osób. — Poszczególne wy- 

kłady objęli wybitni znawcy zagadnień turys- 
tycznych i krajoznawczych. 

—  /Turystyczna bibljoteka—ezytelnia jest 
<zynna codziennie (w godz. 17—18, w lokalu 
Związku Propag.-Turyst, Mickiewicza 32. 

Turystyczna bibłjoteka—czytelnia ma cha- 
гаК!ег propagandowy, korzystanie z niej nie 

pociąga żadnych kosztów. 
— WISTRZYMANIE EGZEKUCYJ PODAT-, 

KOWYCH NA CZAS ŚWIĄT ŻYDOWSKICH. 
Wiskutek interwencji żydowskich związków gos 
podarczych w Izbie Skarbowej, postanowiły 
włądze podatkowe wstrzymać wszelkie egzeku 
cje podatkowe w 'przedsiębionstwach żydow- 
skich na czas świąt żydowskich Nowego Roku 
i Dnia Pojednania. (m) 

— ONEGDAJ ODBYŁO SIĘ W ŻYDOWS- 
KIM INSTYTUCIE NAUKOWYM uroczyste po 
siedzenie mawkowe ku czci 80 decia urodzin 
Vimgwisty i fołkiorysty żydowskiego, doktora M. 
Са5!ега, członka  Kuratonjum Honorowego 
Żyd. Instytutu Naukowego w Wilnie. 

Powitanie Ułanów = 
Zaniemeńskich 

Dziś powrócił do Wilna z manew- 
rów pułk ułanów Zaniemeńskich. Pułk 
przemaszerował głównemi ulicami mia” 
sta, witany emtuzjastycznie przez lud- 
ność która zasypała ułanów kwiatami. 

„ (B) 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

`— Dzisiaj, w czwartek wieczorem (o godz. 
8.15) powtórzenie, świetnej komedji francuskie- 
g2 autora F. Gandery — „O PIĘĆ MINUT ZA 
PÓŹNO* („Górą serca“), 

— Jedyna w swoim rodzaju, genjalna śpie- 
waczka EWA BANDROWSKA-TURSKA wystą- 
pi w Wilnie tylko z jednym koncertem w dniu 
jutrzejszym w piątek wieczorem (o godz. 8,30) 
w Teatrze Miejskim na Pohulance. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— DZIŚ PRZEDSTAWIENIE ZAWIESZONE 

ze względów technicznych. 

— Otwarcie sezonu zimowego w „LUTNI. 

Od tygodnia pod kierownictwem reżyserskim 
M. Tatrzańskiego, odbywają się ensambiowe 
próby z przepięknej operetki Straussa „Te- 
RESINA*, W operetce tej po raz pierwszy wy- 
stąpią nowe zaangażowane siły z Zuzanną KA- 
RIN, Wandą OWIDZKĄ, Marjanem WAW- 
RZKOWICZEM, Karolem CHORZEWSKIM na 

czele, 

TEATR „NOWOŚCI. 

Ludwisarska 4. 

—- We czwartek 17. IX — 2 przedstawenia 
programu rewjowego p. t. „KARUZELA ŚMIE- 
CHU* po cenach znacznie zniżonych (parter 
od 50 gr.) z udziałem całego zespołu, W ponie- 
działek 21. IX nowa premja p, t. „W GÓRĘ. 
DO GWIAZD“, 

Początek o godz. 6,30 i 9,15. 

VMS A Ani a L ESA Е роЕЛ 

Ogłoszenie 
TOWARZYSTWO 

KURSÓW TECHNICZNYCH 
W WILNIE. 

uruchomi w roku 1936—37 następujące 

KURSY ZAWODOWE: 

drogowe, meljoracyjno-miernicze, wyro 

bów betonowych oraz kamieni i tynków 
szlachetnych, żeńskie techniczno-kreślar 

skie, radjotechniczne, samochodowe. Kur 
sy mają na celu danie fachu słucha” 
czom, Informacji udziela kancelarja w 

godz. 17-—19. Wilno, Holendernia 1: —- 

gmach Państwowej Szkoły Technicznej. 

Nowe kółko w łańcuchu aresztowań 
Do Wilma nadeszły wiadomości o aresztowa | władze śledcze dochodzeniem w sprawie nadu 

Pińsku imż. Mersona. 

związku z prowadzonem 

mu w 

pozostaje w 

Aresztowanie to | żyć w Państwowej Szkole Rzemiosł Budowla- 

przez | nych w Wilnie. (e)     

  

RADJO 
CZWARTEK, dnia 17 września 1936 r. 

6.30: Pieśń; 6.33: Gimnastyka; 6,50: Muzyńia 
(płyty); 7,20: Dziennik por.; 7.30. Program dz.; 
7.35: Giełda rolmicza; 7.40: Na dzień dobry; 
8.00: Audycja dla szkół; 8.10. Przerwa; 11.30: 
Audycja dla szkół, 11,57: Czas; 12,00: Hejnaż 

12,08: O':zarządzaniu gospodarstwem; 12,13: 

Dziennik południowy; 12.23: Koncert orkiestry 
wojskowej; 13.10: Chwilika' gospodarstwa dom.; 
13.15: Utwory kameralne Piotra Czajkowskiego; 
14.15: Przerwa; 15.30; Odcinek powieściowy; 

15,88: Życie kulturalne; 16.43: Z rynku pracy; 
15.45: Audycja dla dzieci. 16.00: Koncert popu 
larny; 16,45: Marynarka czy lotnictwo, odczyt; 

17.00: Muzyka salonowa; 17.50: Pogadanka ak 
tualna; 18,00: „Rzeczy nieprzyjemne w Wilnie", 
pog. Stefana Klaczyńskiego; 18,30: Kwadrans 
Mieczysława Karłowicza; 18.30: Na włóczęgę?— 

rady dla turystów; 18.40: Koncert rekl.; 18.50: 

Feljeton; 19.00: Koncert rozrywkowy. 20.00: 
Obrazki z życia Śląska, słuchowisko; 20,36: 
Skrzynką techniezma; 20.45: Dziennik wiecz; 
20,55: IPogądanka aktualna; 21,00: Nasze pieśni; 

21.36: Koncert kameralny; 22.00: Sport; 22.15: 

Muzyka  rozrywkowa;: 22.15: Ostateczne wiado 

mości. 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI „. 

W. Dowgiałło 
Wilno, uł, Ś-to Jańska 6. Tel. 22-35 
Polecą materjały w wielkim wyborze, ostatniej 

nowości na sezon jesienno-zimowy. 

KINA I FILMY 
„W. CIENIU SAMOTNEJ SOSNY* 

(Kino „Helios*). 
Film kolorowy. Przypomina nam trochę 

różnobarwne papierowe otrazki z dziecinnych 
ksiażek. Czysty jednak „nieskazitelny“ błękit 
czy siność potrafią wzruszyć i nawet zachwy 
cić, może dlatego, że przejadła się nam „sza- 
rzyzma. życia”, 

Akcja też papierowa (to znaczy nieżyciowaj 
mimo podmalowywania czerwienią ustawiez- 
mych wystrzałów i krwi. 

Rzecz dzieje się w Ameryce, ale nie w gwar 
nym -New Jorku, tyłko ma dzikich, prawie 
bezludnych wertepach. 

Dwie sąsiadujące że sobą termy dyszą nie 
nawiścią. Wszelkie spory załatwiane są przy 
pomocy kuli. : 

Pierwsza scena filmu —to tak, jakby sce 

na z... walk w Hiszpanji. Z usypisk, z za za 
łomów skalnych, z za płotów sterczą lufy ka 
rabinów i zieją ogniem. 

Każdy wystrzelony mabój pogłębia zwadę. 
Aż na terem niesnasek przybywa ekspedycja. 

mającą przeprowadzić tędy linję kolejową. 

Młody inżymier, tryskający enengją usiłaje 
pogodzić powaśnione strony. Słowem „wnosi 
kulturę", Ratuje od śmierci rannego, nakłania 
do sprzedaży grumtów, które w większej części 
leżą odłogiem. 

Zabawna jest w filmie ,postać małego „cy 
wilizującogo się'* chłopczyka, który zyskuje na 
szą sympatję, zwłaszcza, że niewinny ginie w 
końcu, nikomu niczego złego nie zrobiwszy. 

Piękne a smutne melodje są związane z sa 
motntkiem, który wędruje po lasach i śpiewa. 

Później las zaczyna przerzedzać się pod działa 
niem... toporów — tem cenniejszy staje się „cień 
samotnej sosny'*. 

„Zrównoważonego i kulturalmego" inżymie 
ra życie też wciąga w orbitę konfliktu. Radzi 
sobie... pięściami. 

Za dużo mamy w filmie tej walki zwłaszcza 
„wręcz. Irytują dłużyzny, choć zasadniczo tem 
po jest wartkie. 

Problematyka „działania kultury", powrót 

do malury i nieoczekiwana zgoda skłóconych 
ferm — wydają się być jakieć nieprawdziwe, 
właśnie papierowe. 

Bohaterką filmu jest Sylvia Sidney, o której 
grze pisać nie trzeba, 

Podkreślić warto niebanalne zakończenić. 
Nadprogram © Żeromskim dobry. szwan 

kuje może, tylko strona dźwiękowa. 

Ostatnio w Wilnie kina wyświetliły kilka 
fimów — komedyj polskich. Są to raczej... 

tragedje filmu polskiego. Grany w „Panie* obraz 
pt. „Fredek uszczęśliwia śiwat* miałby pewne 
walory. Cóż, kiedy motywy zerżnięte prawie 
żywcem z obrazu „Świat sie śmieje*, Podobne 
sprytnie brać od innych — to też sztuka. 

Ale niestety tu i spryt szwankuje a. m.



INFORMA TO R 

  

MANUFAKTURA p. 
i SUKNO 

FABRYKA SUKNA 
A. RAPAPORT i S-wie S.A. 

Oddz. Wilno, Niemiecka 23. 

"M, MAĆKOWIAK | 
i T. ROMAŃCZUK 
Wilno, ul. Wielka 47 

„BLAWAT POLSKI“ 
Vilno, Wielka 28, tel. 15-92 

° SZ. KREMER 
„Wilno, ul. Niemiecka 27, tel. 813 | 

"CALEL NOZ 
Wilno, Niemiecka 19, tel, 890 

„SUKNOPOL“ 
Wilno, Wielka 26 (w podw) 

Sa. Jankielewiez i S-wie 
Wiłno, Rudnicka 13, tel. 14-90 

Bielskie Składy Fabr. Sukna 

HENRYK NOŻYCE 
Wilno, Niemiecka 5 

MST AENEON FOYER RECARO 

ZEGARKI, SREBRO, 
ZŁOTO i BRYLANTY 

0. ZAŁKIND 
Wielka 47, róg Rudnickiej 

del. 17-33 

OPAŁ 
M. DEULL Spadkobiercy 

Spółka komandytowa 
Biuro: Jagielloūska 3-6, tel. 811. 

Składy i własna: bocznica: 

Kijowska 8; tel. 999 

  

  

  

ił 

Otwarcie 

sezonu 

1936—37 

    

  

FUTRA GALANTERJA 
  

HURTOWY SKŁAD FOK 

„LA FOURRURE“ 
Wilno, Wielka 56, tel. 21-84 

S. FIN 
Wilno, Niemiecka 20, tel. 

Egz. od roku 1910 

J. KAPELUSZNIK 
Wilno, Niemiecka 29 

Istnieje od roku 1887, 

„an SKŁAD FUTER_ 
H. ŚWIRSKI 

o 37, róg Rudn. tel.828 
W | 

Farbow. futer 
JAN PAWLAK 

$0 Jaūska 6, isin, od 1924 r. 

GOT. UBRANIA 
„TANIOPOL* 

Wilne, Wielka 15. 

POLSKI DOM ODZIEŻOWY 

Wł. W. KOŃCZY 
| „Wilno, Wielka 21, tel. 22-46 

  

338 

  

  

  

  

  

SZ, NOZ 
Wilno, Niemiecka 29, tel. 10-05. 

ABBE SEKSI 

PERFUMERJA 
i KOSMETYKA - 
  

FABRYKA PERFUM. KOSMET,. 

„COSTA“ 
Wilno, Miłosierna 6. Telef. 19-69   

  

ZOFJA JANKOWSKA 
Wilno, uł, Wielka 15 
  

FR. FRLICZKA 
Wilno, Zamkowa 9, tel. 046 

„BON-TON“ 
Wilno, Wielka 21 
  

  

JAN FRLICZKA 
„M. Wielka 11 telef. 19-69 

"MARIA KOSINOWA 
Wiłno, Mickiewicza 11 a 

T La 

WEOCZKI— WELNY 
I ROBOTY RĘCZNE 

„SOPHIR“ 
Wileūska 15 

Sa. i J. BAMDAS 
Niemiecka 37 

KAPELUSZE 
J. KAPELUSZNIK 
Wilno, Niemiecka -29 

Istnieje od roku 1887, 

BLACHA 
oeynkowana ; pomalow. 

  

  

  

  

  

  

T-wo METALURGICZNE 
B-cia CZERNIAK i S-ka 

Wilno, Bazyłjańska 6, tet. 273, 

  

ELEKTRO-TECHN. 
i RADJO 
  

D. WAJMAN 
Wiino, ul, Trocką 17, tel, 7-81 

  

KSIĘGARNIE OPTYKA 
  

JÓZEF ZAWADZKI 
Wilno, Zamkowa 22, tel, 660 
  

i KACEW 
Wilno, Stefańska 8, tel. 

ESBROCK - RADJO 
w. no, „ Mickiewicza 23, „tel : 18-( 06 

„ELFA“ 
HERMAN SZUR i S-ka 

Wilno, Niemiecką 3, tel. 1111. 

BUDOWLANE 
J. LEWIN 

Wilno, Zawalna 37, tel, 9-74 

CH. LEW 
| Wilno, Zawalna 31, tei. 887 

Kaflarnia w Jaszunach. 

u IHNATOWICZ 
Wilno, Zawalna 30 

OKUGIA I NARZĘDZIA 

  

11-02 
  

  

  

  

  

JÓZEF SZKOLNICKI 
Wilno, Wingry 21, tel.669 

SU PRALTIGTOSA, TOKIA W ROCZNE STORA OBO 

ZAKŁ. KRAWIĘCKIE 

SZ. i J. KUNIN 
Wilno, Zawałna 24-1, tel. 18-85 

SALONY MÓD 

  

„ALFA“ 

Wilo, Wielka 16 
  

D. WAKER 
Wilno, Wielka 38, tel, 

„KULTURA* 
Wilno, ul. Trocka 3. 

MAT. PIŚMIENNE 
WŁ. BORKOWSKI 

Mai Mickiewicza 5, tel. 372 

13-36 
  

  

  

M. RODZIEWICZ 
Wilno, ul, Wielka 9, tel 625 

  

- „ELEONORA* 
Wilno, ul. Ś-to Jańska 1 

NACZYNIA 
T. ODYNIEC wł. Malicka 

Wilno, Wielka 10 1 

Mickiewicza 6, tel. 424 

ŻELAZO, GWOŹDZIE, 
RURY 

  

  

  

  

IL CHELEM S-ey 
Wilno, Końska 16, tel. 2-91 

SAUGA KN 

Ewenement filmowy, któremu cały świat bije huczne oklaski! 

PAUL MUNI 

PASTEUR 
Piękny nadprogram: fkoforowy doedatek i najnowsze aktualja. 

Šai punktualnie: 2—4—6—8—10.15. Bilety honorowe i bezpł. bezwzględnie nieważne 

Początek o 2-ej. 

  W. STAWSKA ‚ 
Wamno, Wilenska 32.   D/H Br. CHOLEM 

Kwiatowa 5; tel.: 353, 17-94 239   

I. IWASZKIEWICZ: 
Wilno, Wileńska 25, tel. 16-84 

„OPTYK RUBIN* 
Dominikańska 17, tel, 10-58 

FRYZJERNIE 
SALONY DAMSKIE I MĘSKIE 

„TRIO“ 
Wilno, Mickiewicza 29, tel. 19-77 

  

  

WARSZAWSCY FRYZJERZY 

WACŁAW I JÓZEF 
Wilno, Wiłeńska 42, tel. 20-08 
WADE OWO S 

OBUWIE i KALOSZE 
„DELTA“ 

Wilno, ul. Rudnicka 6. 

WACLAW NOWICKI | 
Wilno, Wielka 30 

L. BORSKI. 
Rudnicka 10 i Niemiecka 32 : 

FOTOGRAFJE 
„FOTO - STUDJO* 

B-cia SZER — ul Wielka %w 

RESTAURACJE 
„ASTORJA* 
Mckiewicza 9. 

  

  

  

  

  

  

  

w filmie 
najwięk- 

szych 
„nagród 

  

Cate Wilno 

mus SŲluvys SHEBNEY 
W cieniu samotneį sosny 

twórcy „Bengali“. Film wykon. całkowicie w kolorach naturalnych 
Nad program: AKTUALJA. Początek © godz. 4-ej 

MELIOS | 
w fiimie, Kiory rozpoczyna 
nową erę w kinemstografji 
Reż. Henry Hathaway — 

Film, o którym aługo mówić będą — — 

BALKON 25 gr. Dziśl WIELKĄ REWJA SZLAGIEROW p. t 

i | KARUZELA SMIECHU 
ui. Ludwisarska 4 | Udział biorą ulubieńcy całej Polski: Mola Grabewska, Irena Režyūska, 

Karo! Hanusz, Stefan Laskowski, Wledz. Boruński, balet Ostrowskiego z Topolnicką | Miszczykiem 

Piekne kostjumy i wyšmienita oprawa dekoracyjna, Codziennie seanse o godz, 6.30 i 915 

SWIATOWID | wsk, Ina Benita, E. Bodo i Fertner 

Alowości 
(dawn. Rewja z ul, 

w arcywes. 
polskim 

Si nie p. t 
Nad program: ATRAKCJE DZWIĘKOWE     

  

Przebojowa 
komedja 
muzyczna 

OGNISKO | „P i O T 7 u s“ 

W roli gł. najweselsza trzpiotka ekranu Franciszka GAAL 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codziennie o godz. 4 pp 

Rutynowany | 
NAUCZYCIEL M U Ł Y «i ` | 

| 

  

udzieła tekcyj GRY NA FORTEPJANIE 
Ceny przystępne. — ! 

uł. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp. | 

| Kołdry 

    
  

  

zauł. Oszmiański 
WATA, WATOLI A 

Kit i Fajmuszewicz |   

Nr. akt Km. 262/36. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komomik Sądu Grodzkiego w Woałożymie, 

Stefan Murza Murzicz, mający kancelarję w Wo 
łożynie przy ul. Wileńskiej nr, 49, na podsta- 
wie art, 602 k p c podaje do publicznej wiado- 
mości, że dnia 28 września 1936 r. o godz. 10 
w Wiołożynie przy ul. Piłgudskiego Nr. 45 odbę 
dzie się pierwsza licytacja ruchomości, należą- 
cych do firmy „Tarelmłyn** składających się & 
40 fesmtr. desek sosnowych gr. 5/4 heblowa- 
nych i fugowanych, dług. od 3 do 6 :ntr., osza- 
nowanych ma łączną sumę zł. 1800. 

| Ruchomości można oglądać w dniu licytacji 
m miejscu i czasie wyżej oznaczonym. | 

- Komormik MURZĄ MURZICZ 
  

Broń swój sad przed szkodnikami, 
„aamów już lep i opaski. 

Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 
Wilno, Zawalna 28, — wł. J. KRYWKO 

Tel, 2148, — Porady fachowe be.płatnie 
Sprzedaż drzewek owocowych. 
  

Wyprzedaż 
mebli od 8 do 15 paź- 
dziernika: jadalnia, Sy- 
pialnia i inne przedm. 
Daje się na vypłatę. 
Wzorowe warsztaty sto- 

larskie —. Subocz 17 
Telefon 198 

SPRZEDAM 
DOM nowy drewniany 

Cena przystępna 

ul. Dar 11 (przy Saskiej 
Kepie) 

  

  

Fortepian 
wiedeński w dobrym 
stanie sprzedam b ta- 
nio. Wiadomość: telef. 

469 od g. 16—18 

NA SEZON 

szkolny 
wielki wybór obuwia 

po cenach dostępnych 

Wł. Zubowicz 
Wileńska 23   

Na jesień nowe fasony, 
- modele OBUWIA 

daroskie, męskie, dzie- 
<ięce poleca wytwórnia 

W. Nowicki 
Makowo Wielka Ee 

1. PALLERA 
W. Pohulanka 19 

zawiadamia P.T KL 
sntek, że po gruntow- 
nym remoncie wyko- 
nują się wszelkie prace 

| Student , 
H k. prawa U.S. B. po> 
siukuje pracy ber wzglę> 
du na rodzaj z mie- 
sięcznem wynagrodze- 
niem 40 zł Oferty skła= 
dać doadm „Kucj. Wił.* 

pod „Sumienny“. 

DOKTOR HED, 

J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynater Szplt. Sawioz 

  

wchodzące w zakięs Choroby skórne, 
fryzjerstwa  damekiege | weneryczne kobiece 

pod kierownictwem | Wiłońska 34, tel. 18-66 
1. РаНега Przyjmuje od 5—7 w. 

ZAKŁAD FRYZJERSKI ,BOKTÓR | 

„RACHMIELA“ | Blumowicz 
Zwierzyniec, Stara 1 

Salony: Męski i Damski 
Specjalność: trwała on- | 

dulacja parowa 

Chorchy weneryczne, 
skórne i moczopiciowe 

Wielka 21, tel. 9-21 
Przyjm, od 9—1 i 3—8 

  

Nowo-otwarta 

Kawiarnia 
„VILENS A“ 

Wilno, Świętojańska 8 
m. 1 (I piętro) 

DOKTÓR 

Jizef Felisztejm 
Stomatolog 

(Choroby jamy ustnej 
i zębów). Przyjm. 4—7. 
Wileńska 16, tel. 15-30   

. ‘ 

Маг} а 

Laknerowa 
Przyjmuje od 91, do 78, 
ul I. lasitskioga 5—18 
róg Oflarnej (ob. Sądu) 

Polski Skiep. 
piśmienno-galanteryjny 

i zabawek 
E. MACEWICZOWA 
Wilno, Wiłeńska 22 

Ceny niskie. 

    

WEDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Banóaenx>ego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, fedaktior naczelny przyjmuje od g. 2-3 ppeł, Sekretarz redakcji przyjmuje od в. 1--8% pP 
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©ERA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszenie do domu lub przesyłką pocztową 
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