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0 nową szkołe. 
Nawiązując do artykułu „Wyjście 

z teorji“ p. H. Romer w Nr. 142 „Kur- 
jera Wileńskiego", jako jeden z pra- 
cowników oświatowych na wsi zabie- 
ram w tej sprawie głos, z punktu wt: 
dzenia wsi oświetlając tę sprawę. Na 
wstępie stwierdzam, że artykuł wyżej 
wspomniany jest obecnie bardzo na 
czasie i porusza zagadnienie ze znajo 
mością rzeczy. Może nie z punktu wi- 
dzenia fachowca pedagoga lecz ogól- 
noobywatelskiego. Ja również nie ro- 
szczę pretensyj do wyczerpania tema- 
tu wszechstronnie lecz chcę dorzucić 
parę swoich uwag o tej sprawie obcho 
dzącej nas, interesujących się przy- 
szłością narodu i państwa. 

Wszak wszyscy wiemy, że jak 
przygotujemy tę młodzież do życia, 
takie cena stworzy rządy gdy je obej- 
mie w swe ręce po nas, My tę przy- 
szłość tworzymy i my za nią odpo- 
wiemy. Dlatego słusznem jest aby 
dziś wszyscy pomyśleli o tej sprawie 
kiedy odpowiednia jest ku temu chwi 
la, kiedy wchodzi w życie nowa usta- 
wa o ustroju szkolnym i przygoto- 
wują się ustawy do jej wykonania, 
opracowują się nowe programy, a te- 
oretycy i praktycy starają się ująć 
w ramki przepisów wszystko to co 
ma być podstawą nauczania i wycho- 
wania naszej młodzieży. 

Ten moment powinien odzwiercie- 
dlić wszechstronnie nasze potrzeby i 
bolączki i wogóle całość naszej du- 
szy aby z niej mogli czerpać swe wska 
zania jak mamy prowadzić tę pracę 
dla przyszłości z pożytkiem. W grę 
tu przedewszystkiem wchodzi doświa- 
dczenie nabyte w czasie już przeszło 
dziesięcioletniego niepodległego bytu 
szkolnictwa, które pomimo wad sta- 
rych programów, a nawet w pierw- 
szych latach nieodpowiednio przygo- 
towanego nauczycielstwa, już ma po 
za sobą duży dorobek i doświadczenie 
nabyte w trudnych warunkach two- 
rzenia w niepodległej Polsce szkoły 
polskiej. 

Znane jest Mickiewiczowskie po- 
wiedzenie, że „zapał tworzy cudy* 
Otóż wielu dokonało nauczycielstwo 
w pierwszych latach niepodległej Pol- 
ski pomimo wszelkich przeciwności, 
ono jedno prawie, jeżeli chodzi o wieś, 
pracuje społecznie poza szkołą, dla u- 
społecznienia, uświadomienia i wyro- 
bienia poczucia obywatelskiego wśród 
ciemnych mas ogółu wieśniaków, za- 

chowujących się biernie, a nawet cza 
sami nieprzyjaźnie do wszystkiego, co 
wiąże nas z Państwem Polskiem. 

Przytoczę parę obrazków takiej 
pracy: 

Szkoła na pograniczu polsko-łote- 
wskiem, nauczyciel pracuje ten sam 
około lat dziewięciu. Ludność miesza- 
na. Początkowy stan — dzieci w sta- 
nie nawpółdzikim nie dają przejść 
przechodniom — dorośli w wolnych 
chwilach zajmują się piciem samogon 
ki i grą w karty, kradzieże i bójki na 
porządku dziennym; stosunek do Pol- 
ski nieprzychylny, Pola stoją po więk 
szej części odłogiem, chudoba wynędz 
niała — to obraz przed dziewięciu 
laty na terenie tej szkoły. Dziś w 
szkole to samo co przedtem, nauka 

odbywa się tak samo, może tylko to, 
że dziatwa teraz w szkole mała, kiedy 

wpierw uczęszczali prawie dorośli, ale 
prócz szkoły jest Kółko Rolnicze, któ- 
re prowadzi gospodarstwa przykłado- 
we, ma punkt czyszczenia zboża, spo” 
wodowało komasację gruntów, pro- 
wadzi różne doświadczenia w upra- 
wie i hodowli, ma rasowych rozpłod- 
ników i t. d. Dalej jest i Koło Gospo- 
dyń Wiejskich i te również pracują 
i doskonalą się na różnych kursach, 
np. kroju i szycia, przetworów owo- 
cowych, przetworów wedliniarskich 
i higjeny domowej. gotowania i pie- 
czenia (takie tu się odbyły), prowadzą 
racjonalną hodowlę drobiu — pobu- 
dowane są kurniki i t. p. 

Istnieje również i Ochotnicza Straż 
Pożarna, Koło Młodzieży Wiejskiej, 
które prowadzi Przysposobienie: Woj: 
skowe i Wychowanie Fizyczne Mło- 
dzieży, orkiestrę i chór, oraz posiada 
własny zespół amatorski teatralny. 
Przytem wszystkie te organizacje po- 
siadają wspólną sekcję porad sąsiedz- 
kich i samopomocy nawet materjal- 
nej. 

Niema prawie Święta aby która 
z organizacyj nie urządzała jakiegoś 
zebrania z pogadankami, odczytami 
it. p. Przytem we wszystkich tych 
pracach bierze czynny udzial nauczy- 
ciel oraz on te wszystkie organizował, 
sn jest ich duszą, bez niego żadna pra 
ca społeczna nie może dobrze się roz- 

  

winąć. Należy dodać, że również roz- 
winięte jest czytelnictwo i prawie ka* 
żda organizacja posiada swoją bibljo- 
tekę, jednak wszystkie są pod jednem 
kierownictwem nauczyciela. Dosyć 
spojrzeć na pola dziś zasiane z racjo- 
nalnie prowadzonemi  płodozmiana- 
mi, ugory i odłogi już przechodzą do 
przeszłości, Domki na działkach po- 
budowane nowiutkie i schludne, a 
przy nich dosyć duże ogrody warzyw- 
ne, czego dawniej nie było. Takiej 
metamorfozy zdołał dokonać jeden 
człowiek w ciągu 9 lat pracy na jed- 
nej placówce — podałem to tylko 
zgrusza bo któż wyliczy wszystko, 
co tu się zrobiło i co się robi—dość 
powiedzieć, że jeden z przedstawicieli 
powiatowych O. T. K. R. wyraził się 

w swem przemówieniu w czasie ot- 
warcia jednej z imprez tutejszych w 
dn. 8.II 1930 r. — to jest „„Lisków 

Wilenski“. 

Inny przyklad. Nauczyciel dopie- 
ro po ukonczeniu Seminarjum pracu- 
je drugi rok w tej samej wsi (praca 
początkowa) ma 4 oddzialy, 117 ucz- 
niów, izdebka mała na szkołę, nauka 

na dwie zmiany, ludność białoruska, 
też początkowo nieprzychylna szkołe. 
Nauczyciel jedna sobie młodzież, or- 
ganizuje przedstawienia i zabawy kul 
turalne, organizuje kursy wieczorowe 
i przerabia z młodzieżą koresponden- 
cyjne kursy im. St. Staszica — pro- 
wadzi czytanie gazet i t. d. Po sześciu 
godzinach pracy szkolnej izba ta prze 
mienia się na świetlicę na jakieś 3 do 
4 godzin i tak codziennie w kółko, 
a do tego różne próby zespołu chóral- 
nego i teatralnego tak, że praca pra- 
wie bez przerwy i to dosyć wytężona 
często przekracza 12 godzin dziennie, 
a o warunkach i trudnościach na ja- 
kie napotyka to tu niema co i mó- 
wić. Muszę zaznaczyć, że to są nie 
wyjątki lecz bardzo wiele takich pra- 
cowników wśród nauczycielstwa ma- 
my na wsi: 

A teraz,o samych programach pra 
cy i przygotowaniu do ich wykonania. 
Nowa ustawa o ustroju szkolnictwa 
przewiduje zmianę programu szkół 
powszechnych, jak one będą wyglą- 
dały jeszcze nie wiemy. Według wy- 
wiadów od osób pracujących nad ich 
opracowaniem mają to być programy 
więcej dostosowane do życia czyli z 
obłoków teorji mają opuścić się na 
codzienny szary grunt miejscowych 
warunków pracy, Nauczyciełowi i 
dziecku mają nowe programy ułatwić 
zadanie do wykonania. Ponieważ na- 
razie nie mam przed sobą takiego 
projektu programu więc nie mogę wy- 
dawać o tem żadnego sądu. Składain 
życzenie pod adresem tegoż przyszłe- 
go programu i rozporządzenia wyko- 
nawczego do ustawy o nowym ustro- 
ju aby te możliwości, które otrzyma- 
ła ustawa zostały wykorzystane na 
korzyść pracy, nietylko ściśle w ra- 
mach samego nauczania i przygoto” 
wania dzieci do przyszłego objęcia 
pracy po nas dla szczęśliwego jutra. 
lecz i objęcia tą praeą oświatowe” 
społeczną młodzieży już znajdującej 
się poza szkołą. Mojem zdaniem pro- 
gramy również jak i ustawa powinny 
być ramowe, dopiero da się wtłoczyć 
potrzeby regjonalne poszczególnych 
dzielnie zależnie od warunków miej- 
secowych również należy rozdzielić ob- 
ciążenie pracą wykonawców t. j. na- 
uczycieli. Czyż można dziś równać 
pracę nauczyciela w wiejskiej szkole, 
która ma 4 oddziały i jedną siłę nau- 
czycielską i 100 dzieci na nauczyciela, 
plus praca społeczna z ludem i brak 
środowiska kulturalnego podtrzymu- 
jącego jego zdolności twórcze z nau- 
czycielem o tychże kwalifikacjach w 
mieście pracującego w wieloklasowej 
szkole urządzonej według nowoczes- 
nych wymagań pracującego z jednym 
oddziałem nawet z tą samą ilością 
dzieci i pozatem już mającego swobo- 
dę i podnietę do pracy. 

  

J. Brzozecki. 

DLA DZIECI 
ze sfery inteligentnej. 

We wzorowem 

PRZEDSZKOLU i w SZKOLE 
obejmującej obecnie 1 i 2 oddz. szkoły 
powszechnej przyjmują się zapisy. 

Ilość miejsc ograniczona. 
Zgłaszać: środy. czwartki i piątki od 
6 do 7'/, wiecz. do Bibljoteki Synodu 
(Zawalna 11) do Wacł. Studnickiego 

  

   

Szef lotnictwa pułkownik Rayski uległ katastrofie samochodowej. 
W katastrofie zginął dowódca 2 pułku lotniczego pułkownik Jasiński — 

żona pułk. Rayskiego doznała zgniecenia 
KRAKÓW, 10, 8. (Pat). Dzisiaj 

przed południem na granicy powiatu 
limanowskiego i nowosądeckiego do 
wódea 2 p. lotniczego Stanisław Ja- 
siński cheąc wyminąć jadący przed 
nim samochód, wiozący pułkownika 
Rayskiege i jego żonę, zaczepił wo- 

zem o przydrożne drzewo, przyczem 
został wyrzucony z auta i poniósł 
Śmierć na miejscu. Pułkownik Ray- 
ski wyszedł z katastrofy bez szwan- 
ku, natomiast jego żona odniosła cię 
żkie rany i przewiona została do 
szpitala w Nowym Sączu. 

KRAKÓW, 10. 8. (Pat). O kata 
strofie samochodowej donoszą na- 
stępujące szezegóły: 

Na wirażu na terenie gminy Wy- 
soka w powiecie limanowskim puł- 
kownik Rayski, jadący z eórką na 
przodzie chciał przepuścić samochód 
pułkownika Jasińskiego, który je- 
chał z panią Rayską, Pułkownik Ja- 
siński nie zwolnił na wirażu tempa, 
wpadł na słup telegraficzny, i prze- 
wrócił się. 

Pułkownik Jasiński został wyrzuco 
ny z auta i poniósł Śmierć na miejs- 

klatki piersiowej. 
cu. Pani Rayska została przygniecio 
na przewróconem autem. Pułkownik 
Rayski przy pomocy okolicznych 
włościan wydostał żonę z pod auto- 
mobiłu i odwiózł ją do szpitala w 
Nowym Sączu. Następnie wrócił na 
miejsce katastrofy, skąd zabrał zwło 
ki Ś. p. pułk. Jasińskiego i przewiózł 
je również do szpitala w Nowym Są 
czu. 

Jak się okazuje pułkownikowa 
Rayska doznała zgniecenia klatki 
piersiowej. Stan jej jest ciężki, obaw 
jednak nie budzi. 

SY TURCJA W NIEMCZECH. 
Dekret-dekretem a teror i zamachy 

nie ustają. 
BERLIN, 10. 8. (Pat). Sądy specjal 

ne według ogłoszonego dekretu zosta” 
ły zaproewadzone na razie w następu- 
jących okręgach: Berlin, Królewiec, 
Wroclaw, Dysseldori, Hamm, Elbląg. 

BERLIN, 10. 8. (Pat). Dziš ogloszo- 
no w całych Niemczech dekret © zwal- 
czaniu aktów terorystycznych. Mimo- 
to akty gwałtu nie ustają. 
W Holzhausen zastrzelono we włas 

nem mieszkaniu Reichsbannerowca, li 
ezącego lat 22. : 

Szezególnie siłnie zaznaczają się 
akty teroru w Prusach wschodnich i 
na Śląsku niemieckim. 

W Elblągu rzucono 2 bomby na 
dom wydawnietwa soejałdemokraty- 
cznego „Freie Presse*, Wybuch wy” 
rządził duże szkody. 

Na Śląsku w Strzelinie znaleziono 
przed budynkiem związku zawodowe- 
go bombę, która na szczęście nie wy- 
buchła, Fachowcy stwierdzają, że siła 
wybuchu tego pocisku byłaby tak wiel 
ka, że eksplozja megła zniszczyć pół 
miasteczka, 

BERLIN, 10. 8. (Pat). Grupa umun 
durowanych hitlerowców w miejsco- 
wości Potemba w powiecie gliwiekim 
zajechała przed dom 22-letniego ro- 
botnika Konrada Pieczuszy i wtarg- 
nęwszy do mieszkania pastwila się 

nad Pieezuszą, bijąc go do krwi. Kie- 
dy bezbronny Pieczusza wydarł się na 
pastnikom, został przez jednego z 
nieh zastrzelony na miejscu. Również 
brat zastrzelonego został ciężko zbity. 

Pod Wrocławiem w Reusendorfie 
ostrzeliwane biura urzędu gminnego. 
W Pezigu rzucono granat do mieszka 
nia Reichsbannerowca Altmanna, któ 
ry został ranny. 

W Zgorzelicach rzucono granat na 
miejscową współdzielnię. 

W Saksonji we Freital dokonano 
zamachu bombowego na księgarnię 
ludową. 

W Obersaltzhurn wybuchła ma- 
szyna piekielna w willi hr. Moltkiego. 
gdzie mieściła się siedziba miejsco- 
wej bejówki hitlerowskiej. 

W Erlangen komuniści zaatako- 
wali trzech żołnierzy Reichswechry i 
poranili ich. W czasie interwencji poli 
cji doszło do strzelaniny. 

W Koenigstaedten doszło również 
do burzliwych starć między różnemi 
grupami politycznemi przyczem cięż- 
ko został postrzelony przez hitlerow- 
ców pewien robotnik. 

W Berlinie jak również na prowin 
cji policja dokonała szeregu areszto: 
wań osób posiadających broń. 

Rokowania w sprawie rekonstrukcji 
gabinetu Rzeszy. 

Hitlerowcy żądają powierzenia teki kancierza Hitlerowi. 
BERLIN, 10. 8. (Pat). Przybył dzi: 

siaj do Berlina prezydent Hindenburg 
i przyjął przed południem kanclerza 
Papena, upoważniające go do podjęcia 
rekowań w sprawie rekonstrukcji ga- 
binetu. 

Kanelerz Papen na zlecenie Hin- 
denburga zwróci się do Hitlera z za- 
proszeniem edbycia konferencji. 

Przedtem jeszcze kanclerz edhędzie 

konferencję z przedstawicielem cen- 
trum posłem Joosem i byłym mini- 
strem Stegerwałdem oraz przewodni: 
ezącym niemiecko narodowych Hug' 

genbergiem. Na temat składu przyszłe 
go rządu krążą już dziś najsprzeczniej 
sze pogłoski. 

Narodewi socjaliści nada! żądają 
eddania im teki kanelerza. Tekę tę 
cbjąłby Hitler. W przyszłym „gabi- 
necie osobistości* narodowi socjaliści 
otrzymać mają 2 teki. Ministerstwo 
spraw wewnętrznych objąlby Grze- 
gorz Strasser. Ministerstwo spraw za 
granicznych pozostałoby w ręku Pa- 
pena, który objąłby również stanowi- 
sko wicekanelerza. Minister Sehlei- 

cher pozostałhy ministrem Reichsweh 

ry, Neurat objąłby z powrotem pla- 
cówkę dyplomatyczną w Londynie. 
Minister spraw wewnętrznych Gayl 
powołany być ma na stanowisko nad- 
prezydenta Prus Wschodnich. Hitler 
jako kanclerz byłby zarazem komisa- 
rzem rządu dla Prus. W kołach poli- 
tycznych liczą się ze zgłoszeniem for- 
malnej dymisji gabinetu jeszcze przed 
rozpoczęciem rokowań. 

BERLIN, 10. 8. (Pat). Posiedzenie 
gabinetu trwało do godz. 20. Konferen 
cja Hitlera z Papenem odbędzie się w 
piątek, Hitler przyjęty zostanie przez 
prezydenta Rzeszy Hindenburga na 
audjercji. 

Konferencja kancierza 
z gen. Schleiserem. 

BERLIN, 10. 8. (Pat). „Deutsche 
Allgemeine Ztg.“ donosi, że wczoraj 
wieczorem kanclerz odbył dłuższą roz 
mowę z ministrem Schłeicherem. W 
dzielnicy gmachów rządowych poste- 
runki policyjne otrzymały karabiny. 

W związku z wiadomościami o kon 
centracji hitlerowskich oddziałów 
szturmewych w okolicy Berlina, z kół 
narodeworsocjalistycznych wyjaśnia- 
ją, że ostatnie wydarzenia zmusiły kie 
rownietwo partji do wycofania hitle- 
rowców z Berlina. Koła oficjalne о- 
Świadczają, że niema powodów do 
obaw. Gstatnie wypadki śledzone były 
z wielką uwagą przez czynniki miaro- 
dajne. Zapewnia się, że ze strony rzą- 
dowej podjęte zostały wszelkie zarzą- 
dzenia eelem sparaliżowania ewentuał 
nych prób wywołania rozruchów. 

Prasa sowiecka o sytuacji 
MOSKWA, 10. VIII. (Pat). Umyślny ko- 

respondent „Izwiestij*, omawiając sytuację 
w Niemczech, wskazuje na rosnące przeci. 
wieństwa pomiędzy hitlerowcami, dażącymi 
do władzy, a zamiarami prezydenta Rzeszy 
w kierunku utrzymania przy władzy rządu 
o charakterze ponadpartyjnym. Przynajmniej 
do czas uzwołania Reichstagu rekonstrukcja 
gabinetu — zdaniem dziennika — nie nastą- 
pi. Pismo twierdzi, iż kolia rządowe spekulu_ 
ją ma rezłamie, zaznaczającym się wśród hit 
leroweów. Otoczenie prezydenta nastrajać 40 

chętnie w stosunku do hitlerowców, 
stanowiących zbyt wielkie niebezpieczeństwo. 
Pisme konkluduje, iż rząd obecny przygoto- 
wuje się do trwałego sprawowania władzy. 

„Prawda* pod tyt: „Teror faszystów" 
doncsi © zaostrzeniu metod walki klasowej i 
ścisłego współdziałania policji z bojówkami 
Hitlera przeciwko ugrupowaniom lewicowym 

  

Przesilenie gabinetowe 
w Rumunii. 

BUKARESZT, 10. 8. (Pat). Premjer 
Vayda złożył dzisiaj królowi dymisję 
gabinetu. Miał on pełnić swe funkcje 
jedynie w okresie wyborów i podać 
się do dymisji po ukonstytuowaniu się 
nowej Izby, co obecnie nastąpiło. 

Maniu oraz wiceprezes pariji naro 
dowo chłopskiej Michalache nie przy” 
jęli ofiarowanej im przez króla misji 
utworzenia nowego gabinetu. Wobee 
tego król powierzył misję tę byłemu 
premjerowi Vayda Voevodzie, 

ZG 

Na Dalekim Wschodzie. 
Koncentracja wojsk 

Japońskich. 
PARYŻ, 10. 8. (Pat). Z Dalekiego 

Wsehodu donoszą: Prócz faktu niepo- 
rozumień między ministrami i genera- 
łami chińskimi wielkie zaniepokeje- 
nie i przygnębienie wywołały wśród 
ludności północnych Chin pogłoski, 
że Japończycy skoncentrowali znaez- 
niejsze oddziały wojskowe na granicy 
oddzielającej państwo, mandźurskie 
od prowincji Jekol. 

Panuje obawa, aby Japończycy 
istotnie nie rozkazali tym wojskom 
maszerować na Pekin. O ileby to rze- 
czywiście nastąpiło, wojska chińskie 
z okolice Pekinu wyszłyby naprzeciw 
armji japońskiej, 

Straż pod której opieką jest posel- 
stwo japońskie w Pekinie, miałakhy w 
wypadku stracia zaatakować wojsko 
chińskie na tyłach. 

Raport w sprawie mandżur- 
skiej. 

PARYŻ, 10. 8. (Pat). „Le Journal* 
przytłacza informacje waszyngtońskie 
go korespondenta „Baltimore Sun*, 
który oświadcza, że raport komisji 
Lyttona, dotyczący kwestji mandżur- 
skiej, będzie przedstawiony w najbliż- 
szym tygodniu i że może on wprowa- 
dzić w wielkie zakłopotanie Ligę Na- 
rodów, gdyż postawi ją wobec dylema 
tu — albo wystąpić czynnie, albo u* 
znać się za bezsilną. — Korespondent 
utrzymuje, że raport komisji będzie 
dla Japonji nieprzychylny. 

Zastraszejąca powódź. 
PARYŻ 10. VIII. (Pat). Powódź w Man- 

dżurji przybiera zastraszające rozmiary. W. 
Sansin utonęłe kilkaset osób. Straty mater. 
jalne w tym rejonie dochodzą do 50 miljo- 
nów dolarów, nie licząc szkód w zbiorach. 

Wóokolicy Houhai szyny kolejowe i kil. 
ka mostów zostało zerwanych i uniesionych 
przez wodę. 

Zaprzeczenie. 

BERLIN, 10, 8. (Pat). Od kilku dni 
obiegają pogłoski alarmujące o kon- 
centracji hitlerowskich oddziałów 
szturmowych i projektowanym mar- 
szu na Berlin. Koła oficjalne zapewnia 
ją że wiadomości te są conajmniej 
przesadzone. Policja w ciągu ostat- 
nich dwu dni nie zdołała nigdzie 
stwierdzić koncentracji większych od- 
działów. W! każdym razie policja jest 
w pogotowiu i wraz z wojskiem przed 
sięwzięłaby odpowiednie zarządzenia.. 

Rozruchy wojskowe w Hiszpanii. 
Rozruchy wywołali monarchiści. 

MADRYT, 10. 8. (Pat). Dzisiaj o 
Świeie wybuchły tutaj rozruchy anty- 
rządowe. Zamachowcy dążyli przede” 
wszystkiem do zawładnięcia gmacha- 
mi ministerstwa wojny i poczty. O g. 
4,39 doszło do starcia między uczest- 
nikami ruchu a policją, która dokona 
ła wielu aresztowań, 

Już przedtem w ciągu nocy mini- 
sterstwe spraw wewnętrznych, prze” 

widując wybuch zamieszek nakazało 
rewizje w kołach monarchistycznych 
przyczem 24 monarchistów aresztowa 
no. 

Ruch antyrządowy rozszerzył się i 
na prowincję. 

Przez cały ranek komunikacja z 
zagranicą była przerwana. Po bitwie 
stoczonej przez policję z powstańcami 
rząd wydał oświadczenie, w którem 

stwierdza, że sytuaeja została epano- 
wana. 

MADRYT, 10. 8. (Pt). O 4 rano de 
ministerstwa komunikacji wtargnęło 
3 oficerów, którzy zwrócili się do stra- 
żników z wezwaniem do poddania się. 
Ci jednak nie ustąpili, nie pozwolili 
otcerom wtargnąć do części gmachu, 
w którym znajduje się centralny u- 
rząd telegrafiezny, 

Tymczasem na ulicy przed mini 
sterstwem komunikacji rozpoczęła 
się strzelanina. Gwardja cywilna w 
czasie walki zabiła 3 rewolucjonistów 
i zraniła kilkunastu. 

Jak przypuszczają na czele rucha 
dewolucyjnego stoi generał Ctalezuti 
i kilku oficerów menarchistów. Gene- 
rał ten ukrył się przed aresztowa- 
niem. Powstańcom odebrano wiele 

broni m. i. karabiny maszynowe. Po- 
między godziną 8 a 9 rano słychać by 
ło w Madrycie silną kanenadę armat- 
nią. Ministerstwo spraw wewnetrz- 
nych oświadczyło, że są to odgłosy 
ćwiezeń artyleryjskich, 

MADRYT, 10. 8. (Pat). Powstanie 
w Sevilli zostało wywołane przez na- 
czelnego dowódcę korpusu karabinje- 
rów, San Jurio i zostały poparte przez 
garnizon w. Sevilli i miało objąć rów- 
nież miasto Jerez. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 
oświadeza, że rząd jest panem sytuacji 
w całym kraju. Komunikacja z Sevil- 
lą jest nadal utrzymana. 

MADRYT, 10. 8. (Pat). Minister 
spraw wewnętrznych oświadczył, że 
ruch powstańczy, który wybuchł dzi- 
siaj rano a zorganizowany był przez 

dymisjonowanych generałów z popar- 
ciem elementów monarchistycznych, 
został już opanowany. Powstańcy, 
którzy usiłowali opanować gmach głó 
wnej dyrekcji policji zostali według 
tego oświadczenia odparci, przyczem 
dokonano 50 aresztowań. 

MADRYT, 10. 8. (Pat). Rozruchy 
wojskowe, które wybuchły dzisiaj ra: 
no, wywołane były przez koła monar- 
chistyczne i skierowane były przeciw- 
ko ustrojowi republikańskiemu. Prze 
szło 300 powstańców, przeważnie efi- 
cerów kawalerji, brało dzisiaj rano 
udział w starciu, Ogółem padło około 
200 strzałów. Zbuntował się pułk ka- 
walerji garnizonu, stacjonowanego w 
Aleała de Henarez. Pułk ten usiłował 
maszerować na Madryt, został jednak 
powstrzymany. 

Wypadki w Madrycie spowodawały 
poza kilku zabitymi sporo ofiar w ran 
nych, w tem było kiłku ciężko ran- 
nzeh. Dokonano około 100 areszto- 
wai. 

O godz. 10 ulieami miasta prze” 
maszerowały liczne pochody manife- 
stacyjne z chorągwiami 0 barwach re- 
pubłikańskich i czerwonymi sztanda* 
rami. Grupa manifestantów wtargnęła 

do klubu wojskowego, wypędziła ofi- 
cerów i wywiesiła na gmachu sztan- 
dar republikański, 

Obecnie panuje spokój, zarządzo- 
ne zostały nadzwyczajne Środki celem 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

Związki robotnicze ogłosiły odez- 
wę, potępiającą dzisiejsze wypadki. 
Klasa robotnicza — mówi odezwa mu 
si okazać energję i zachowując spokój 
musi jednak hyć gotowa de walki. 

MADRYT, 10. 8. (Pat). Powstańcy 
utrzymują się jeszcze tylko w SeviNi. 
Rozruchy w Jerez de la Frontera zo- 
stały szybko bezkrwawo zlikwidowa- 
ne, 
MADRYT, 10. 8. (Pat). Według ostat 

nich danych w starciach powstańców 
z wojskiem, które pozostało wierne 
rządowi, zginęło 8 osób, rannych by- 
ło 50 w tej liczbie 4 ciężko. 

Aresztowano trzech generałów, za- 
wieszono 8 dzienników o charakterze 
zachowawezym. Aresztowano b. mi- 
nistra Estradę z gabinetu Berenguera 
i brata b. ministra z czasów dyktatury 
Sotelio. 

Połączenie telefoniczne i telegra- 
ficzne z Sevilią jest przerwane. Poza 
Sevillą wszędzie panuje spokój.
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Ordery, tytuly i etykieta w Z.S.R.R. 
Światoburcze hasła, idące na cały 

świat z Rosji Sowieckiej, niezawsze 
dadzą się pogodzić z .,.czerwońą* rze 
czywistością. Bolszewicy obalili wiele 
rzeczy, Wypwiedzieli walkę również 
wielu rzeczom. Mimo wszystko, utrzy 
mało się w Sowdepji to właśnie, co na 
zdrowy rozum powinno było runąć 
w pierwszym rzędzie. Utrzymała się 
orderomanja, tytułomanja i etykieta. 
Zmieniła się niby forma. Treść pozo- 
stała ta sama. Nieśmiertelnej strunki 
próżności nawet bolszewicy z psychi- 
ki ludzkiej nie potrafili wyrwać. 

Pierwszy order sowiecki —— order 
Czerwonego Sztandaru — powstał w 
1919 r. Długi czas uchodził on za wy- 
różnienie wojskowe, i był rozdawany 
kardzo nielicznym tylko jednostkom. 
Z biegiem czasu zaczęto nadawać or 
der Czerwonego Sztandaru także gmi 
nom, organizacjem, kompanjom, puł- 
kom. Za zasługi cywilne nadawano or 
der Czerwonego Sztandaru Roboczego 
Otrzymywały go fabryki warsztaty, u 
rzędy itd. Oba ordery posiadały jedną 
tylko klasę. Mogły być natomiast kil- 
kakrotnie nadawane jednostce lub ko 
lektywowi. Order Czerwonego Sztan 
daru wygląda tak: na czerwonej ema- 
11 srebrna kula ziemska, otoczona 
wieńcem z kłosów i przykryta rozpo- 
startą czerwoną flagą. Order wisi na 
czerwonej, jedwabnej wsłążeczce. Roz 
miary całości sięgają dłoni dziecka, 

Przed paru laty stworzony został 
order Lenina: srebrny, otoczony wień 
cem z kłosów portret Lenina, na czer 
wonej emalji. Obecnie jest to najwyż- 
szą odznaka w ZSRR, Dopiero po or- 
derze Lenina, idą kolejno: order Czer 
wonego Sztandaru Roboczego i order 
Czerwonej Gwiazdy, Ta ostatnia od- 
znaka stworzona została również nie- 
dawno. 

Order Lenina nadano dotychczas 
zaledwie paruset osobom.  Przedew- 
szystkiem otrzymał go oczywiście Sta 
lin. Z posiadaniem orderu Lenina wią 
żą się pewne przywileje. Kawaler te- 
go orderu nie potrzebuje wystawać w 
kolejkach, korzysta z bezpłatnego 
przejazdu tramwajem, otrzymuje dwa 
razy rocznie bilet wolnej jazdy na ca 
łym obszarze ZSRR., nie może być wy 
dalony z posady bez zgody rządu, a- 
utomatycznie dolieza mu się 10 lat do 
lat wysługi, otrzymuje dożywotnią 
rentę miesięczną w sumie 30 rb., ma 
prawo żądać większego lokalu, jego 
dzieci mają zapewnione miejsce w 
wyższej uczelni. Order Lenina nada- 
wany bywa przez specjalną kapitułę, 
istniejącą ad.hoc przy rządzie mos- 
kiewskim. Odbywa się to nadzwyczaj 
uroczyście. Order wręcza sam prezy- 
dent ZSRR. (w danym wypadku Kali- 
nin). 

SEL: TUTIS STREET 

Słońce o północy.     
Oto nastrojowy obrazek północnego krańca 
Szwecji. Przez pół roku nie schodzi tam pra- 

wie słońce z firmamentu. 
Na ilustracji naszej widzimy to nocne słońce 

nad jeziorem Torne Trisk w Laplandji. 

A teraz nieco o sowieckich tytu- 
łach. Ten, co się wyróżnił w pracy lub 
co spędził kilkadziesiąt lat w uczciwej 
służbie zostaje mianowany „bohate- 
rem pracy”. Taki „bohater ргасу“ о- 
trzymuje odpowiedni dyplom, który 
oprawia następnie w ramki i zawiesza 
na honorowem miejscu. Akurat tak sa 
mo, jak w krajach „burżuazyjnych* 
wiesza się nad łóżkiem dyplom za do- 
bry bieg, czy wyrób dobrych wędlin. 

Dla artystów stworzono w ZSRR. 
dwa zaszczytne tytuły: „zasłużony ar 
tysta* i „narodowy artysta*. Ten 0- 
statni tytuł jest zaszczytniejszy i tak 
się ma do pierwszego, jak powiedzmy 
— „nadradca“ do „radey“. Rzecz pro 
sta, każdy z tych tytułów nakłada 
również na danego artystę pewne o- 
bowiązki. Wyrazić je można krótko: 
noblesse oblige. Artyście nie wolno za 
pominać o tem, że jest „zasłużonym, 
lub „narodowym. Musi przeto Świe- 
cić swym ziomkom przykładem. Ina- 
czej spotyka go to, co spotkało Sza- 
lapina — pozbawienie tytułu „narodo 
wego artysty'. Była to kara. Przewi- 
nienie polegało na udzieleniu przez 
wielkiego Śpiewaka wsparcia jakie- 
muś emigrantowi w Paryżu. 

Niższy stopień odznaczenia pole- 
ga na umieszczeniu podobizny zasłu- 
żonego robociarza czy innego działa- 
cza w pismach, z odpowiednią pochle- 
bną wzmianką i stereotypowym fra- 
zesem: „Naród winien znać swych 

bohaterów. Można też dla rozmaitoś 
ci być upamiętnionym przez odlew 
gipsowy (głowa lub popiersie), który 
się następnie stawia w jednej z alei 
Parku Kuliury Fizycznej w Moskwie. 
Oczywiście, mówić o takim odlewie, 
jako o „monumentum aere peraen- 
nius* byłoby przesadą. Odlew trwa 
zwykle do pierwszej pluchy jesiennej 

Pozostaje wreszcie sprawa etykie 
ty w czerwonem państwie. Ftykieta 
w ZSRR — to nie zwrot retoryczny. 
Etykieta naprawdę tam istnieje i to 
niebylejaka. 

Tak więc — zgodnie z ohyczajami 
„zgniłego Zachodu -- urządza się 
na Kremlu od czasu do czasu wspania 
łe przyjęcia, z lokajami w iiberjach, 
kwiatami, srebrem, kryształami, ka- 

wiorem i szampanem. Zaproszenia są 
rozsyłane na najlepszym brystolu, w 
języku francuskim: „Łe president du 
Conseil des Commisaircs du peupie de 
€U.R.S.S, et Madame Mołotałf prient 
Minsieur et Madame X da leur faire 
Ihonneur de venir a la reception...*, 
Sam marszałek dworu angiclskiego 
by się nie powstydził poprawności 
form etykietalnych. 

Małżonka komisarza spraw zagra- 
nicznych ,„Madame Litvinoff“ nigdy 

nie zaniedba uprzedzić dyplomatów, 
akredytowanych w Moskwie, ani też 
rodzin najwyższych sowieckich dygni 
tarzy o dniach jej prywatnych przy- 
jęć. Król Stanisław miał swoje czwart 
ki. „Madame Litvinoff* może mieć 
swoje, powiedzmy, poniedziałki. 

Gdy się odbywa bankiet dyploma- 
tyczny czy polityczny, sowieccy mist- 
rzowie ceremonji nigdy nie uchybią 
nikomu, sadowiąc przy stole np. po- 
sła tureckiego wyżej, niż zastępeę nar 
komindieła Krestinskago czy Kara- 
chana. Każdy z zaproszonych gości 
zajmie miejsce, należne mu „z wieku 
i urzędu*. Podkomorzego uwagi o 
grzeczności znajdują wśród moskiew 
skiej elity całkowite, nieraz aż prze- 
sądne uznanie. Wymiana biletów wi- 
zytowych, wizyty i rewizyty, ukłony 
i reweranse — wszystko to są rzeczy, 
skrupulatnie w Moskwie przestrzega 
ne. Niepodobna sobie np. wyobrazić, 
by w loży teatralnej, przeznaczonej 
dla Woroszyłowa rozparł się któregoś 
wieczoru, w imię „proletarjackiej row 
ności* zwykły marynarz. Niby obaj 
są „towarzyszami. Jednak dystans 
pomiędzy nimi jest z pewnością więk 
szy, niż w „zgniłej Europie* — po- 
między robotnikiem a prezydentem 
republiki. 

Wreszcie, jak wygląda sprawa 
zwrotów w rozmowie towarzyskiej? 
Słowo „gospodin'*—pan—jak wiado- 
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ELJASZ BUNIMOWICZ 
po krótkich cierpieniach zmarł w nocy z 8 na 9-go sierpnia 1932 roku. 

Eksportacja drogich nam zwłok z domu żałoby przy ul. W. Pohulanka Nr. 5, odbę- 
ia, o godz. 12-ej w południe. 
krewnych, przyjaciół i znajomych 

pogrążeni w nieutulonym żalu 

ŻONA, SYN i RODZINA. 

dzie się dziś, 11-go sierpn 

O czem zawiadamiają 

  

Dom Bankowy T. BUNIMOWICZ w Wilnie 
z głębokim żalem donosi o niepowetowanej stracie w powodu śmierci dyrektora firmy 

s.p. ELJASZA BUNIMOWICZA 
(brata właściciela Domu Bankowego) 

który po krótkich cierpieniach zmarł w nocy z 8 na 9.go sierpnia r. b. 
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dziš, we czwa 

w południe z domu żałoby 

  

    

   
   

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach z 

2-ej po poł. z mieszkania przy ul. Zaw. 

.» ABRAM JOFFE 
(Felczer Kasy Chorych m. Wiina) 

przy ul. W. Pohulanka Nr. 5. 

  

      
marł w wieku lat 37. 

Eksportacja drogich nam zwłok odbędzie się dziś, 11 sierpnia, © godz. 
alnej Nr. 4. 

© czem zawiadamia pogrążona w nieutulonym żału 

RODZINA 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
skiego*! Jakże tu zrobić by wilk był 
syty i koza cała? Po rozum do głowy 
— i „sprytne pióro machnęło: 

„Powyższym wywodom „Głosu Narodu* 

Dzieje pewnego pytania. 

W swoim czasie podaliśmy na 
tem miejscu pewne „oryginalne* py- 
tanie wyjęte z ankiety ziemiańskiej 
w pow. kieleckim. 

Brzmi ono: 
„Czy zemiaństwo ma przyczyniać się do 

krzewienia kultury i oświaty wśród chło- 
pów”? 

Całkiem konsekwentne to dła pe- 
wnego ustroju myślowego „curio- 
sum“ znalazło szerokie echo w pra- 
sie. „Głos Narodu* nie byłby sobą, 
gdyby nie ujrzał w tem „światopo- 
glądu sanacyjnego*, Р 

Zdaniem pisma, pytanie to nie 
jest wyrazem tendencyj konkuren- 
cyjnych. Geneza jego kryje się w 

czem innem. 
„Ziemiaństwo popierające bez zastrze- 

żeń system sanacyjny i związawszy z nim 
swą e/zystencję i przyszłość, nie może, rzecz 
prosta, inaczej postępować, jak tego wyma- 
gają główne wytyczne tego systemu. 

Wyniki ankiety, zorganizowanej przez 
ziemian jednego z powiatów ziemi kiełeckiej, 
nie są dowodem obskurantyzmu, ale stano- 

wią jeden więcej dowód współczesnej „ide- 
ologji“ ziemiaństwa. która powtarzamy 
— nie może być inna od światopoglądu po- 
lityczno-społecznego obozu sanacyjnego* 

Przeczytał to „Dziennik Wileński”, 
„Dojechali sanacji, no—no! Wartoby 
przedrukować!* Ale jakże tak? Toć 
to środowisko, które wyemanowało 
ze siebie pytanie w ankiecie — toć to 
najgorliwsi wyznawcy ideologji „na- 
rodowej, opora endecji, wszelkiego 
obskurantyzmu i „Dziennika Wileń- 

mo w słowniku sowieckim nie figuru 
je. Oficjalne „towariszcz* — towa- 
rzysz — praktykuje się w sferach niż- 
szych*. Nawet „grażdanin* — oby- 
watel — uważa się wśród czerwonej 
arystokracji za zwrot zbyt wulgarny. 
Wyjście? Nazywać się starym rosyj- 
skim zwyczajem, wymieniając imię 
własne i ojcowskie interlokutora. A 
więc „Iwan Wasiljewicz, „Władimir 
Hjicz* itd. Żony dygnitarzy sowiec- 
kich przystoi całować w rękę. 

Tak utrzymują się w „najpostę- 
powszem“ państwie świata „najzaco- 

  

"fansze“ przežytki. 
T. J—ski. 

  

nie można do pewnego stopnia odmówić ra 
cj. Obydwa cytowane pisma popełniają je- 
dnak błąd zasadniczy — uogólniają wypa- 
dek niewątpliwie odosobniony. Że tam w 
jednym z powiatów rozpisano ankietę, że 
do tej ankiety wstawiono niemądre i zgoła 
zbyteczne pytanie, że na to pytanie kilku 
zapewne zgnębionych doszczętu i rozgory- 
czonych ziemian odpowiedziało wcale ni 
mądrze — za to nie można czynić odpowie- 
dzialnym całego ziemiaństwa, jak nie mo- 
żna twierdzić że całe ziemiaństwo związało 
swą egzystencję z sanacją“. 

Jak się zdaje, podając to sławne 
dziś pytanie, „EXpr. Por.* niż miał 
wcałe zamiaru imputowania całemu 
ziemiaństwu tych pobudek, których 
wyrazem ono jest. My przynajmniej, 
cytując je, rozumieliśmy, że chodzi 
tuo jeszcze jedno wykazanie co zdol 
ny jest wyemanować ze siebie — 
wszystko jedno „narodowy czy „sa 
nacyjny* — „konserwatyzm*. Za- 
bawny jest „Dziennik Wileński* su- 
gerujący wszelki obskurantyzm „sa- 
nacyjnemu ziemiaństwu* z wyelimi- 
nowaniem „narodowego““. 

-Najznamienniejszy jednak jest 
ustęp końcowy. Pomijając już nama- 
szczenie medjatora (z którem czy do 
twarzy „Dziennikowi* — niech to 
czytelnicy osądzą) — proszę zwrócić 
uwagę na podkreślone zdanie: 

„Podobne artykuły, zamiast łagodzić tyl- 
ko obostrzają przeciwieństwa kłasowe i dla 
tego, mimo moralizatorskiego tonu, raczej 
szkodę przynoszą sprawie ogólnej, \ пагойо- 
wej”. 

„Dziennik Wilenski“ qdeskonałe 
wyczuł, jaka to „ideologija“ wydala 
pytanie w ankiecie kieleckiej! Pocóż 
tedy te cytaty o sanacji? 

Dokąd idzie Rosja? 
Pod takim tytułem znajdujemy w 

„Dniu Polskim* ciekawy artykuł. 
Szereg posunięć władz sowieckich, 
w szczególności dekrety o prawie 
sprzedaży produktów z wolnej ręki 
stworzyły jakby okres nowego Nepu 
w Sowietach. 

„Przed kilku dniami „Prawda* zamieś- 
ciła korespondencję z Niżniego Nowogrodu, 
której autor donosił z dumą, że w okolicy 

        

rtek, dnia 11 b. m. o godz. 12 ej   
otwarto w ostatnich czasach aż 200 sklepów 
Co sobie pomyśli prawowierny komunista, 
któremu tłumaczono czarno na białem nie 
dalej jak przed pół rokiem, że „czastnik* 
(handlowiec prywatny) jest pijawką na cie- 
le klasy robotniczej, a któremu dzisiaj każe 
się wierzyć, że tenże „czastnik* jest czynni- 
kiem potęgi państwa proletarjackiego?“ 

Dalej autor stwierdza: 
„Jak wiadomo w Sowietach nie istniał 

nigdy ustrój komunistyczny. Panuje tam 
system skrajnego monopolu i kapitalizmu 
państwowego. Po niefortunnej próbie wpro- 
wadzenia komunizmu integralnego na tych 
właśnie stanowiskach zatrzymał się przed 
dziesięciu laty trzeźwy oportunizm Lenina. 
Otóż nawet z tych skromnych pozycyj So. 
wiety cofają się wciąż dalej i dalej, na sia- 
nowiska, o których nie można powiedzieć, 
jak to było w zwyczaju przy redagowaniu 
rosyjskich komunikatów wojennych, że były 
zgóry upatrzone”. 

Na tych przesłankach autor opie 
ra dalsze rozważania: 

».. Paradoks, dający do myślenia: w 
chwili, gdy na burżuazyjnym Zachodzie sze- 
rzy się kampanja przeciwko tradycyjnym 
formom gospodarki społecznej, okręt so- 
wiecki, metropolja rewolucji, „ojczyzna pro- 
letarjatu*. płynie całą parą ku rysującym się 
już na horyzoncie wybrzeżom świata kapi- 
talistycznego. Załoga okrętu z kapitanem 
Stalinem na czele, ma nadzieję, že dobi 
portu, poto tylko, by zaopatrzyć się w żyw- 
ność i paliwo i znowu pożeglować na pełne 
morze „budownictwa socjalistycznego”. 

„Zresztą masy już się budzą. Wiadomości 
o ..wrzeniu wśród robotników nie wydają 
się tym razem przesadzone i każą nam za- 
dać sobie pytanie czy ewolucja gospodar- 
czo-polityczna ostatnich miesięcy nie przy- 
Szła zapóźno, czy okręt sowiecki nie roz- 
bije się o skały podwodne zanim dopłynie 
do „portu kapitalistycznego“. 

      

   

Rot 

A. T. E. donosi w depeszy z Rygi: 
„Podczas obrad С. K. partii komunisty- 

cznej nad dekretem o spółdzielczości rzemie- 
Ślniczej, doszło do burzliwych scen. Pomię- 
dzy Kalininem a Kaganowiczem. którego po- 
parł premjer sowiecki Mołotow, doszło do 
ostrej wymiany zdań. Kalini forsował de- 
kret rozpowszechniający, wbrew początko- 
wym zamierzeniom partji, t. zw. „Neo-nep* 
również na miasta. 

Większość członków (. K. stanęła po 
stronie Kalinina, który, jak wiadomo, skła- 

nia się ostatnio ku prawej opozycji. W ten 
sposób Kalinin odniósł pierwsze zwycięstwo 
taktyczne nad trymwiratem Stalin — Kaga- 
nowicz — Mołotow i C. K. Partii komuni- 
stycznej postanowił włączyć „do nowego de- 
kretu artykuł, przyznający prawa wolnego 
handlu rzemieślnikom indywidualnym. Pod 
wpływem dekretu zawiązuje się w Moskwie 
szereg spółek, celem uruchomienia restaura- 
cyj i kawiarni, przyczem spółki te, składa- 
jące się przeważnie z drobnych kupców, wzo 
rują się statutowo na spółdzielniach, aby w 
ten sposób uniknąć płacenia wysokich po- 
datków. Wprowadzenie „neonepu* również 
na miasia, wywołuje liczne komentarze w 
Moskwie. 

85 podporuczników. 
BYDGOSZCZ, 10. 8. (Pat), Odbyła 

się tu dzisiaj uroczysta promocja 96 
podchorążych tutejszej szkoły na pod 
poruczników. Wiceminister gen. Fa- 
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za 

brycy obecny jako przedstawiciel p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej i p. Mar- 
szałka wręczył prymusowi szkoły pod 
por. Józefowi Sadzikowskiemu szablę 
honorową, ofiarowaną przez p, Prezy- 
denta. 

Zjazd Legjonistów w Gdyni. 
Zarząd Okręgu i Oddziałów Zw. 

Legjonistów Polskich w Wilnie przy 
pomina, że karty zjazdowe do Gdyni 
wydawane są w lokalu przy ulicy 
Tatarskiej Nr. 3 (F-ma „Auto-Gara- 
že tel. 17—52) w godzinach od 10 do 
14 i od 17 do 20, i zawiadamia, že 
wydawanie kart zakończy się osta- 
tecznie w piątek dnia 12 sierpnia b. 
r. o godz. 10. 

Wyjazd z Wilna na Zjazd nastąpi 
w sobotę 13 b. m. o godz. 12 w połud 
nie pociągiem specjalnym. Uczestni- 
cy Zjazdu zgromadzą się tego dnia 
o godz. 10 na dworcu kolejowym w 
poczekalni klasy Il-ej, poczem nastą 
pi zakup biletów zbiorowych. 

Gzłonkowie Związku Legjonistów 
Polskich zaopatrzeni w opaski biało 
czerwone, na prawem ramieniu z pie 
częcią Związku Leg. Pol. będą udzie 
lać informacyj wskazując miejsca w 
pociągu i t. d. 

SPORT 
SUKCESY WIOŚLARZY POLSKICH 

W| LOS ANGELES. 
Wczoraj rozegrano przedbiegi 

kach bez sterni 
się osady: Pols 
nych i Nowej Zelan: 

w. dwój- 
Do finału zakwalifikowaiy 
nglji, Stanów Zjednoczo. 

Za faworytów uważa 

  

    
   

ne są osady Anglji ij Polski. 
gu czwórek osada polska narówai 

  
W b. 

z osadami Angli rancji, Nowo Zelandji i 
zakwalifikowała się do finału. 

zych szczegółów brak. 

  

   
  

   

  

NURMI ZDYSKWALIFIKOWANY 
KUSOCIŃSKI ZREHABILITOWANY. 
Na ostatniem posiedzeniu Międzynarodo- 

wego Kongresu Federacji Lekkoatletyczne; 
(I. A. A. F.) zapadła uchwała dyskwalifiku. 
jąca ostatecznie najsłynnie zego biegacza 
fińskiego Paawo Nurmi. jako amatora. 

Na tem samem posiedzeniu protest Fin- 
landji przeciwko Kusocińskiemu został odrzu. 
cony. 

  

Konkurs awionetek. 
„ BERLIN, 10. VIII. (Pat). Na lotnisku Sta_ 

aken wyłądowałe o godz. 18.45 pięć samolo- 
tów polskich, które wezmą udział w konkur_ 
sie awjonetek. Konkurs techniczny potrwa 
do 20 b. m. 

Trasa lotu konkursowego do którego za- 
wodnicy wystartują 21 b. m. z Berlina WY- 
nesi siedem i pół tysiąca kilometrów. 

Na letnisku powitał lotników polskich po- 
seł dr. Alired Wysocki w towarzystwie atta_ 
che poselstwa Szymańskiego. 

Hitlerowcy w Gdańsku. 
GDAŃSK, 10. VIII. (Pat). W. sprawie 0s- 

tainiego pobicia przez hitlerowców trzech 
Żydów, z których 2 bylo obywatelami polski 
mi t. į. Jakóba Landaua i Abrahama Weiss 
berga craz obywatela gdańskiego Lejby Fra- 
gera komisarz generalny | Rzeczypospolitej 
wystosewał w dniu dzisiejszym do senatu 
gdańskiego odpowiednie pismo. Zaznaczyć 
należy, że jest to już 6 wypadek atakowania 
Żydów przez hitlerowców w Gdańsku w 0s_ 
tatnich tygodniach. o 

Lui SS | 

W krainie Lapończyków. 

  

Fotogrzfja rodziny lapońskiej w oryginalnych 
strojach ludowych. lLapończycy mówiący 
językiem podobnym do fińskiego są koczow- 
nikami i znajdują się na niskim szczeblu 

kultury. 

PETERS 
Przypomniano sobie (Świat w Nr. 

29) półwieczną rocznicę tygcdnika któ 
ry odegrał niepoślednią, a może nawet 
decydującą rolę na kształtowaniu się 
pogłądów politycznych całego wielkie 
go odłamu społeczeństwa polskiego w 
rosyjskim zaborze, we wschodnich 
zwłaszcza jego częściach. Można śmia 
ło stwierdzić, że Litwa i Białoruś, Wo 
łyń, Podole i ukraińskie ziemiaństwo 
magnaci, szlachta i inteligencja tych 
ziem widzieli przez lat kilkadziesiąt 
w organie p. Erazma Piłtza swoją nie 
ofiejalną trybunę i jedyne pismo, któ 
re, uprawiając kierunek najzupełniej 
lojalny, ugodowy i zbliżający do Ro- 
sji, było jednak jedynem, które o spra 
wach tych obszarów i ludziach na 
nich pisywało mniej więcej oiwarcie. 

Kierunek duchowy czyli politycz- 
ny, nadali pismu nadnewskiemu, dwaj 
niepospolici ludzie: redaktor i wydaw 
ca Erazm Piltz oraz Włodzimierz 
Spasowicz, ten niezwykły typ Polaka, 
gorącego patrjoty polskiego, rozko- 
chanego przytem w potędze i wartoś- 
ciach Rosji, pragnącego jakiegoś na- 
rodu polskiego zbratanego z Matuszką 
moskiewską, otoczonego jej opieką, 
jakiejś idylli rosyjsko-polskiej, chi- 
mery, której ulegało wielu i szerzonej 
za jego wpływami w Kraju. 

BURSKI „KRAJ”. 
Niezarzeczenie, zasada pisma, 

które postawiło sobie za zadanie uś- 
wiadamiać Polakom i objaśniać o 
olbrzymiem imperjum w którego ob- 
rębie pracować i istniej musieli, zasa- 
da bezstronnego i bez uprzedzeń poz- 
nawania Rosji, była bordzo piękna: 
przemawiała do ówczesnego pozytywi 
zmu, do hasła zdobywania: stanowisk 
i pieniędzy w kraju a choćby dalej w 
Rosji, z mętną ideologją służenia w 
ten sposób Ojczyźnie. Ideologja ta 
była fałszywa, zbliżanie do wszystkie 
go co rosyjskie, zaprzyjaźnianie z ży- 
wiołami mogącemi wzbudzić szacu- 
nek czy sympatje, nie prowadziła do 
żadnych zdobyczy politycznych, j 
się to okazało dokładnie po 1905 r 
kiedy zaledwie strajk ogólny i wolu 
cara, a bynajmniej nie wysiłki „przy- 
jaciół Moskali* dały narodowi połskie 
mu ulgi i prawa. Spełniając doskonałe 
swoje zadanie informatorskie, dając 
w świetnie redagowanem piśmie in- 
formacje o ośrodkach życia polskiego 
pozbawionych prasy i zaprzepaszczo- 
nych w morzu rosyjskości, będący 
jedynym organem gdzie Polak ze 
wschodu mógł się wypowiedzieć i zain 
teresować czytelników, był obok tego 
Kraj pismem szerzącym szkodliwą i- 
deologję zjednoczania, spajania pol- 

    

skiego elementu z rosyjskim, intere- 
sów politycznych i ideowych rosyjs- 
kich z naszemi, i wpajania w czytelni 
ków, że jedynie program polityczny 
rosyjskiego rządu powinno społeczeń- 
stwo polskie popierać 

  

Oczywiście najsilniejszy nacisk 
kładło się, dzwoniąc na alarm 
„drang nach Osten“ i na solidarny 
front słowiański oraz w myśl rosyj 
kich poglądów na obronę praw Rusi 
nów galicyjskich, potępiano wszelkie 
myśli niepodłegłościowe i przekreśla- 
na każde o tem wspomnienia. Bywały 
w Kraju takiego rodzaju artykuły, 
(mające swe polityczne cele: zjedna- 
nia jakichś potęg w Petersburgu i u- 
wolnienie się od jakiejś zbyt twardej 
ingerencji), które oburzały jeszcze zbo 
łałe po zdarzeniach 63 roku społeczeń 
stwo na Litwie. Nie chciano prenu- 
merować Kraju, ale chciano go zaw- 

sze czytać. Był świetnie redagowany, 
brał jednak w obronę kulturalne spra 
wy polskie, katolicyzmu bronił gdy 
wyczuwał poparcie w lepszych elemen 
tach rosyjskich, jak to miało miejsce 
w sprawie krożańskiej. Dzielnie pra- 
cujące przy redakcji Biuro informa- 
cyjne zbierało materjały i organizowa 
ło niejedną akcję ratunkową wśród 
prasy lub przedstawicieli społeczeńst- 
wa rosyjskiego usposobionych mniej 
polakożerczo. Ale obok tych rzetel- 
nych zasług, piętrzyły się zasługi Kra 

  

ju w kiefunku urabiania z gnębionych 
Polaków jak najłojalniejszych podda- 
nych jego cesarskiej mości. Wydany 
w r. 1892 memocjał tajny przeznaczo- 
ny dla władz rosyjskich, tłumaczący 
zasługi rusofilskie redakcji Kraju 
przez lat dziesięć, niemało przyczynił 
wrogów pismu, które się w ten $ро- 
sób chciało ratować ed silnych ataków 
na siebie idących od warszawskiego 
gen. gub. Hurki, który debit Kraju 
chciał wstrzymać w Królestwie, a 
cenzurować pismo w Warszawie. Ob- 
licze polityczne Kraju i jego redaktor 
Piltz, było atakowane wielekroć i sil- 
nie. W skomplikowanem i tak trud- 
nem ówczesnem życiu Polaków, nic 
nie było bezwzględnie dodatnim lub 
zupełnie ujemnym czynem. Tak ugo- 
dowość, jak i konspiracja, ie dwie 
trucizny narodów niewolnych. miały 
swoje fatalne dla psychiki naro lowej 
strcny, Ale jeden kierunek prowadził 
dc łagodnego pogodzenia się z tą nie- 
wolą, drugi do wieczneg » przeciw nie 
woli buntu, Wpływy poliiyki Kraju. 
okazały się w czasie wcjny i dobrze 
po niej, ludzie ze szkoły Piltzs, długo 
Niepodległości zrozumieć nie mogli, 
nawet gdy ich mistrz i nauczyciel był 
posłem, podsekretarzem stanu i bez- 
mała kierownikiem polityki zagranicz 
nej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Bowiem Piltz był człowiekiem niepos 
policie zdolnym, orjentującym się szy 

   

  

  

  

bko ale i konsekwentnie trzymającym 
się swego programu. Na zasługę po- 
czytać mu należy że szczerze był prze 
konany o doskonałości swojej polity- 
ki i nie karjerowiczostwo, ale tak po- 
jęty patrjotyzm kierował jego pracą. 
Kraj jako redakcja, i jako salon reka- 
ktora skupiał w sobie najtęższe siły pu 
blicystyczne, tam się wyrabiali świet- 
ni dziennikarze, którzy wychodzili z 
nadnewskiej pracowni wyszkoleni so- 
lidnie, władający polszczyzną bez za- 
rzutu, wysoką kuliurą słowa i myśli, 
znajomością swego fachu i z wpojo- 
nem w sobie przekonaniem, że dzien- 
nikarstwo nie jest tylko zarobkiem 
ale i służbą społeczną, odpowiedzialną 

i wymagającą bojowej ofiarności. 
Przez redakcję Kraju, przewinęli 

się kolejno tacy ludzie jak: L. Grendy 
szyński, S. Krzywoszewski, L. Strasze 
wiez, Cz. Jankowski, W. Kosiakie: 
wicz, M. Gawalewicz, T. Żuk Skarsze- 

wski, prof. Łoś, J, Szyszło, J. Giej- 
sztor, W. Baranowski i wielu innych. 
Stosunek redaktora do otoczenia był, 

jak przyznają współpracownicy, wzo- 
rowy: starał się ich urabiać w dysku- 
sjach, na które zawsze znajdował 

czas, wprowadzał ich w szerokie ho- 

ryzonty światowej polityki, przez swe 
częste podróże zagranicę utrzymywał 

kontakt z ruchem wszecheuropejskim 
i umiał poziom redakcji postawić wy- 

soko, w koleżeńskiej współpracy wszy 
stkich. 

Dziś to są wszystko sprawy prze- 
brzmiałe i zapomniane doszczętu. 
Kto, oprócz paru żyjących współpra- 
cowników i garści czytelników, pa- 
mięta o Kraju, o tym zeszycie peł- 
nym wiadomości esencjonalnych, bo- 
gatej lekturze dla Polaka zaprzepasz 
czonego gdzieś w Semipałatyńsku, 
Piatigorsku czy w bobrujskim powie- 
cie, dla którego to był jedyny często 
kontakt z krajem, z polskością, jedy- 
ny głos tysięcy rodaków na dalekim i 
bliższym wschodzie? 

I szkody i korzyści wyrządzone 
przez organ p. Piltza minęły, zasiew 
polityki o którą walczyło piórem całe 
grono wybitnych umysłów, tyle dziś 
znaczy co dawno przetrawione i nie- 
istniejące już ziarno. Jeśli o tem 50- 
leciu wspomnieć należy, to dlatego tyl 
ko że obecne pokolenie wiedzieć po- 
winno na jakiem podłożu i w jakiej i- 
deologji wzrastali ludzie tego pokole- 
nia, które jednak mimo wszystko, po- 
trafiło przetrwać, utrzymać polski 
stan posiadania i polską duszę w kra- 
Ju, wystawionym na najcięższe ciosy 
wynaradawiania. 

Trudno „Krajowi* pewnych zasług 
w tej pracy dla kraju odmówić. 

Hel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Proiekt 
Zagadkowe zabójstwo w Holszanach. 

Policja powiatowa w Oszmianie prowadzi 
©becnie dochodzenie w sprawie zagadkowej 
śmierci mieszkańca miasteczka  Holszany 
Kazimierza Zakrzewskiego. 

Okoliczności tej sprawy przedstawiają się 
następująco: 

W dniu 8 b. m. o godzinie 10 wieczorem 
jeden z przechodniów natknął się na placu 
rynkowym na leżącego na ziemi bez oznak 
życia mężczyznę. Z ust i nosa nieznajomego 
sączyła się jeszcze krew. O odnalezieniu nie- 
przytomnego człowieka powiadomiono niez 
włocznie posterunek policji w Holszanach 
skąd na miejsce wypadku przybyli funkcjo 
narjusze policji oraz lekarz rejonowy, który 
stwierdził zgon. 

Wiedług oświadczenia lekarza zgon mógł 
nastąpić na skutek nadmiernie spożytego 
alkoholu łub naskuiek anewryzmu Serca. 
W toku pierwiastkowego doc zenia stwier- 
dzeno, iż zmarłym jest niej: Kazimierz 
Zakrzewski, mieszkaniec Holszan. Wyniki 
qalszego dochodzenia ustaliły szereg nowych 
okoliczności, z których powstało przypusz- 

czenie, że Zakrzewski zmarł nie naskutek 
sanewryzmiu serca, lecz został zabity. 

*Ustalono również iż tegoż dnia zmarty 

   

        

w towarzystwie niejakiego Miehała Dokurno 
i Zygalskiego Feliksa spędził dłuższy czas 
w restauracji gdzie spożył większą dozę 
alkchełu. Po wyjściu z restauracji Dokurno 
poszedł w innym kierunku, zaś Zakrzewski 
wraz z Zygalskim udali się pod okno Ow- 
sieja Rudnika i zaczęli pukać żądając od 
Rudnika by pożyczył im latarki, rzekomo w 
celu odnalezienia zgubicnej przez Zygalskie 
go czapki. Otrzymawszy odmowną odpowiedź 
awanturnicy powybijali szyby w mieszka 
niu Rudnika. Przestraszeni domowniey są- 
dząc, że mają do czynienia z bandytami pod 
nieśli alarm. Krzyki te zwabiły sąsiadów, 
którzy rzucili się na awanturników usiłując 
jeh pobić. Przestraszony Zygalski zbiegł tra 
cąc z oczu Zakrzewskiego, którego nieco 
później znaleziono martwego na placu ryn- 
kowym. Oględziny zwłok stwierdziły, że na 
zwłokach widnieją ślady pobicia. 

Nie wykłuczonem jest że Zakrzewski z0- 
stał zabity przez nieznanego narazie spraweę. 
Tsjemnicę śmierci Zakrzewskiego 
niewątpliwie sekcja zwłok oraz wyniki dal- 
szego dcchodzenia, prowadzonego przez ko- 
mendę powiatową w Oszmianie. (e) 

  

Niedoszły matkobólca sam oddaje się 
w ręce władz bezpieczeństwa. 

Wezoraj na posterunek policji w Radosz 
%kowiczach zgłosił się Denis Wojeieszonok. 
mieszkaniec wsi Remany i zamełdował, że 
zamordował sw matkę a zwłoki porzucił 
w polu. Na miejsce wypadku natychmiast 
wydełegowano dwóch funkcejonarj 
dicji Śledczej, którzy rzeczyw 

       

    

Wojcieszcnek, dającą jeszcze oznaki życia. 
Okazaio sie, że między matką a synem wy- 
nikła kłótnia podezas której kopnął en 
dwukretnie matkę tak siłnie, że straciła przy- 
tomno 

Wejcieszonck w stanie groźnym przewie- 
21020 do szpitala. Syna jej zatrzymano. 

  

Zatrułż swego syna podejrzewając, 
że nie jest lego ojcem. 

Wi dniu wczorajszym z polecenia proku- 
ratury okręgowej aresztowany został mi 
kaniec wsi Dziublewszczyzna, gm. kraśnień- 
skiej Miehał Pisaronok pod zarzutem zatru 
cia swego swego 12 dniowego dziecka. Pi- 
saronok wiał do ust chłopczyka silny roz- 
«czyn kwasu karbołowego powodując jego 

  

śmierć. 
Podczas badania zatrzymany Pisaronok 

przyznał się dc zatrucia swego dziecka, przy- 
czem występny czyn swój tłumaczył niepew- 
reścią czy chłopiec był rzeczywiście jego sy- 
5 Graz ciężkim stanem materjalnym. 

э 

    

Tragiczna śmierć urzędnika pocztowaco 
pod kołami pociągu. 

Z Szarkowszczyzny donoszą o niezwykle 
tragicznym wypadku jaki zaszedł onegdaj na 
miejscowej stacji kolejowej. Na platformie 
przybyłego do Szarkowszczyzny z Wioropa 
jewa pociągu siedział 2i-letni urzędnik 
pocztowy w Wboropajewie Mieczysław Iwań- 
ski. W! pewnej ehwili naskutek własnej nie 
nstrożności oraz wstrząsu spowodowanege 

  

przy szczepianiu wagonów Iwański stracił 
nagle równowagę i wpadł pomiędzy koła po- 
ciagu, które w straszliwy sposób zmasakro- 
wały mu czaszkę i edcięły prawą rękę po- 
wodując śmierć. 

Zwłcki nieszczęśiiwego zehezpieczono na 
iejscu do czasu przybycia komisji sądowo- 

Śledczej. 

  

Giejstuny. 
Za eo powinniśmy kochać Marszałka 

Józefa Piłsudskiego? 

(Na marginesie obchodu Święta Legjonów 
w Giejstunach) 

Dnia 6 sierpnia r. b. we wsi Giejstunach, 
gm. Holszańskiej zorganizował Oddz. Zwiąt, 
ku Strzeleckiego z injejatywy p. magistra 
Konstantego Kochanowskiego obchód Święta 
Legjonów. 

Uroczystość rozpoczęła się wieczorem od 
przemarszu oddziału strzeleckiego po przez 
długą wieś, który swoją dzianską postawą i 

melodyjnym śpiewem pjosenek legjonowych 
wywołał ludność na ulicę i ściągnął da 
świetlicy strzeleckiej, gdzie p. magister K. 
Kochanowski wygłosił licznje zgromadzo- 
nym odczyt pod tyt. „Za co powinniśmy ko_ 
<hać Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Prelegent wyszedł z założenia, że święto 
%go sierpnia symbolizuje czyn, który zapj- 
sał się w dziejach naszych złotemi zgłoskam: 
wraz stał się słońcem naszej wolności i nie 
podlegości. Dokonał tego Wljelki Komen. 
dant, czczony i uwielbiany przez strzelców- 
legjonistow „Dziadek“ za to, že tak ukocha 
swoją Ojczyznę, iż nie zawahał się z garstka 
zuchów — rycerzy 1.ej kadrowej rozpocząć 
«wielkiej epopei oswobodzenia Polski. 

Następnie przebiegł mówca pokrótce ko- 
deje walk i trudności Józefa Piłsudskiego. 
A była to droga usłana cierniami... Lecz nie 
opuściło Wielkiego Wodza nigdy męstwo, 

spokój i świadoma niezłomna dobra wols 

a cechowała Go zawsze bezinteresown 
i wielkie poczucie obowiązku obywatels 

go oraz służenie sprawie publicznej. Dlatego 

też stał się On talizmanem naszego 5 

cia i symbolem wielkości naszej Oje 

Za to więc kochać winniśmy tego Wielkieg 

Ducha wspaniałości dziejów naszego narodu. 

  

   
    

    

      

  

        

    
   

Nieśmiertelny On jest, bo 
wskrzesił do chwały ... Niech 
Wielki budowniczy 
zef Piłsudski niech żyj 

Niech żyje Izba Strzelecka! 
Nie omieszkał prelegent również w tr 

cie odczytu zachęcić do zrzesznia się i pracy 
w Związku Strzeleckim, jako najlepszej szka 
łe wychowania państwowego. 

Poczem odśpiewano stojąc nieśmiertelną 
„Brygadę* oraz ,„Hymn strzelecki*, a po 
przerwie odśpiewali strzelcy wiązankę p'o- 
senek legjonowych i długo jeszcze w późną 

noc zabawiali śpiewem różnych pieśni żoł. 
nierskich wzruszonych słuchaczy... 

Strzelec. 

państwa: Marszałek Jó. 
cH! 

        

Brasław. 
Kultura w Brasławiu. 

Życie kulturalne — serca powiatu — 
Braslawia da się zanalizować bez specjał- 

nego wysiłku. Ośrodkami kultury są: bibljo_ 
teka P. M. S. kino, organizacje, szkoła. Kul- 
turtragerują miejscowi i importowani. Kon- 
sumentami są: świat urzędniczy w całej roz_ 

piętości stopni i profesyj i element miejsco. 
wy „tutejszy* i semicki. 

Odczyty publiczne są rzadkością. Orga- 

mijizacje dają czasami z większem lub mniej_ 
szem powodzeniem przedstawienia, mniej 
i więcej dociągnięte. Duszek piekielnego roz_ 
politykowania zalatuje zdaleka. Szczególne. 
mi afeklami rzucony jest kler grodu. Toć 
znane są gromy miejscowego prefekta, n 
czem jeremjady naciągane na brasławskie 
kopyto. 

Bibljoteka P. M. S. jest pod znakiem He. 
leny Mniszek razem ze wszelkiemi „Trędo- 

watemi“, — beletrystyka przewažnie lekka, 
obliczona na zabijanie czasu brasławskim 
nudzącym się paniom. Bo ja wiem? — rzeki 
by ktoś — czy nie skutkiem beletrystyki tej 
miejscowe i importowane brasławianki za- 
słynęły z wiernoścj małżeńskiej?... Coś skan_ 
dują o tem miejscowe legendy. Kino... Małe, 
łakoniczne plakaty zjawiające się raz na 
tydzień, para wieczorów zaszczyconych obra_ 

zami filmowemi, budzą dreszcz zadowolenia. 

Kino miejscowe (? — może rzec trzeba wę- 
drowne, gdyż rzekomo odwiedza Druję, W+. 
dze i t. p.) ma to do siebie że urabia j ćwi- 
czy brasławian w cnocie. Tak, w cnocie! 
Trzeba mieć wielką cierpliwość wypatrywa- 

nia całoścj z rwących się co chwilę taśm. 
Ćwiczy więc w. cierpliwości. Podziwu godne 
są maki, które zimą i latem kwitną na stor- 
pie i ścianach kina. Ach, gdyby je móc prze, 
wieźć do Wilna i zademonstrować np. p 
prof. U. S. B. Morelowskiemu jako wybitny 
wykwit regjonalizmu! Bo zrekonstruować — 

  

    

          

powiedzmy — nie da się chyba. Może, może 
mając kosz jaj nadpsutych trochę proszku 
od cegieł i jeszcze czegoś takiego miejscn- 
wego, wypisałby jakiś mjistrz takie maki, 
dobrze celując w sufit. 

Ale nie wiem. W, każdym bądź razie za. 
wrotu w głowie doczekać się można, wpa- 
łrując się 15 minut w kwietne desenie. Ta- 
ka jest sjła wyrazu. Szkoła powszechna do- 
brze wyekwipowana, ałe jak wiadomo szko. 

ła powszechna. Taki sobie ot przeciętny ży- 
wot. O organizacjach kulturalnych, polity 
nych i społecznych napiszemy kiedy indziej. 
Jest jch tu dość. 

tutejsze letnie rozleniwienie troszkę 
3 płynął najazd „golasów*. Insty. 

tut Wychowania Fizycznego scentralizował 
się w 400 osobowej gromadzie obu płci. 
Chodzą sobie takie „pyskate gęby* na go. 
łych kola 
Przy ogn 
a poezja i śpiew targają czasem brasławską 
ciszą: To dobrze. Trzeba tutaj szerszego od. 
dechu, trzeba tutaj czegoś, coby psia krew 
porwało tę biurokratyczną sklerozę brasław_ 
ską. Bo zdaje się czasem „że prócz spicza- 
stych „domków* urzędniczych, prócz kle. 
kotu liczydeł ;; skrybołania piór wszystko 
zdycha. Bo zdaje się, że prócz sztywnie 
stukającego podkówkami policjanta, wypło- 
riałych oczu i skurczonych karków urzędni_ 

czych, niczego niema. Chociaż — serce po- 
wiatu — jest piękne. Ma urocze jeziora. 
Ostatnio zanotowano plażę. Prują sobie 
wpoprzek i wzdłuż kajaki, bielą się żagle 
łodzi. A do życia kulturalnego Brasławia 
jeszczć wrócimy. 3 

Troki. 
Uroczystość otwarcia Obozu žeglar- 
skiego 3-ciej nowogródzkiej Druż. 
Harc. im. Marszałka Piłsudskiego. 

Nazywana popularnie „Amarantową Trój 
ką“ 3.cia nowogródzka Drużyna Harcerska 
im. Marszałka Piłsudskiego nie ustaje w pra 
cy i urządza 6-ty z kolei w tym roku obóz 
również o charakterze specjalnym. obóz że. 
glarsko wiošlarsko pływacki. Onegdaj od- 
była się właśnie uroczystość otwarcia tego 
obozu, na jednej z największych wysepek 
na jez. Trockim, na wyspie noszącej nazwę 
wyspy „Płaczu, a przechrzezonej pnzez har 
cerzy na wyspę „Śmiechu*. Na uroczysto 
przybyli przedstawiciel Baonu Trockiego 
O. P., przedstawiciel kursu żegłarsko wioś- 
larskiego Wi. F. Wfilno p. Kruk wraz z mat. 
żonką, grono instruktorek i instruktorów 
kursu, uczestnicy kursu, szereg gości bawią- 
cych w tym czasie w Trokach, mieszkańci 
Trok, oraz sympatyczne i młode harcerki 
łódzkie kończące swój obóz w Trokach 

Pod sztandarem obozowym stanęły 2-go 
nowogródzka Drużyna Harcerska im. E. O- 
rzeszkowej obozująca też w Trokach (tuż 
obok „Trójki*) oraz „Amarantowa Trójka”. 
pokaźny tłum gości zajął trzeci bok i za 
chwilę sztandar wzniósł się po maszcie w 
górę świadcząc o wielkiej żywotności. drużyn 

nowogródzkich których sztandar załopotał 
znów na przeciwległym Krańcu Polski (od 
Helu — po Troki). 

Po oddaniu czci sztandarowi drużyny od 
śpiewały „Rotę* i własny hymn „My 3-cia 
drużyna to jedna rodzina* następnie odczy- 
tany został rozkaz dzienny. Jest tak chara. 
kterystyczny i tak wymowny, że pozwalam 
z niego przytoczyć parę wyjątków. 

„Orły i „Czajki*! Wielki Budowniczy 
Państwa Polskiego Czcigodny Patron naszej 
Drużyny Marszałek Polski Józef Piłsudski, 
rzucił hasło streszczające się w dwóch żoł- 
nierskich sowach „wyścig pracy”. Drużyna 
nasza od zarania swego istnienia bierze v. 
dział w „wyścigu pracy” i w pracy tej nie 
ustaje, ani jednej chwili. W' ciągu jednego 
tylko roku urządzony 6-ty obóz z rzędu. A 
więc trwajcie dalej mężnie w podejmowa. 

nym przez was „wyścigu pracy”, niechaj 
bec ny nasz obóz żeglarski zakończy s 
zdobyciem przez Was wszyst”ich sprawnoś 
żeglarza wioślarza i pływaka. 

Czuj duch Harcerze! 
iPo odczytaniu rozkazu zabrał głos ko. 

mendant obozu drużynowy „Amaraniowej 
Trójki*. W) gorących i serdecznych słowach 
podziękował on tak licznie przybyłym na 
wzięcie udziału w uroczystości obozowej, 
kładąc b. silny nacisk na utrzymywanie kon 
taktu obozujących druż. harc. ze społeczeńst 
wem. Wskazał on na istotę życia harc. które 
ma tak wysokie walory etyczne i organiza- 
cyjne, które jest tak skondensowane i in. 
tensywne że wymaga pewnych wyładowań 
zewnętrznych, pewnych manifestacyj. Na za- 
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KAU Ra RR ОВ ВО КЕ 

wzmocnienia portyku Bazyliki 
Posiedzenie Komisji Technicznej : 
Komitetu Ratowania Bazyliki 

Dnia 8-go b. m. odbyło się posie- 
dzenie Komisji Technicznej  Komite- 
tu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 
pod przewodnictwem Dyrektora Ro- 
bót Publicznych inż. A. Zubelewicza 
i przy współudziale zaproszonego 
prof. inż. dr. S. Bryły. Przedmiotem 
obrad Komisji by.ło zdecydowanie 
sposobu wzmocnienia portyku, jako 
najbardziej zagrożonej części šwią- 
tyni. 

, Rozpatrywano 3 projekty wzmoc- 
nienia wykonane przez: 

1) Inżyniera E. Romańskiego. 
2) Towarzystwa Robót Inżynieryj 

skich Speejalnych „Tris*. > 
38) Kierownictwa Rbbót Ratowa- 

nia Bazyliki Wileńskiej. 
Po wyczerpującej dyskusji, pra- 

wie jednomyślnie został uznany, ja- 
ko najbardziej odpowiedni, projekt 
Kierownictwa Robót. Projekt powyż 
szy w najbliższych dniach ma być 
przez Kierownika Robót inż. Wąso- 

  

Dawny pałac książąt Sułkowskich w Rydzynie 

  

a następnie zagrabiony przez rząd pros 

się z członkami Komitetu p. prof. J. 
Fedorowiczem, przedłożony Departa* 
mentowi Budowlanemu Ministerstwa 

Spraw Wewn., dla zatwierdzenia. 
Uchwałono zarazem zwrócić się 

do, najpoważniejszych firm  budo- 
wlanych w Polsce, obznajmionych z 
tego rodzaju robotami, o złożenie 
ofert. Rozpoczęcie robót nastąpi w 
końcu b. m., a ukończenie robót za* 
sadniczych przewiduje się przed dn. 
1 listopada r. b. 

Przy rozpatrzeniu ofert, co ma na 
stąpić w tygodniu następnym, bę- 
dzie wzięta pod uwagę oferta spe- 
cjałnej firmy budowlanej na petry- 
fikację, czyli zeskalenie gruntu. 

W tym samym dniu Komitet Wy- 
konawczy Ratowania Bazyliki Wi- 
leńskiej w obecności Jego Ekscelen- 
cji Arcybiskupa Jałbrzykowskiego i 
Przewodniczącego Komitetu Jego Ek 

elencji Biskupa Michalkiewicza, 

wysłuchał sprawozdania Komisji Te- 
chnicznej i aprobował jej wnioski. 

    

  

ofiarowany ongiś Komisji Edukacyjnej, 
i mieści obecnie w .swoich murach gimnazjum 

dla chłopców z internatem. 
Fotografja nasza przedstawia główną część pałacu radzyńskiego od strony dziedzińca. 

  

W drodze nad jezioro Garczyńskie. 
Wyjechać z domu na trzytygodniową wy. 

prawę przed pierwszym, z wycieczką, złożo- 
nę z 24 osób, jest w obecnych czasach co 
najmniej ryzykiem, jeżeli już nie dosłowną 
plajtą 

  

  

     у Przyznam się jednak, že Wialem 2 poś. 
piechem z Wilna z wielu względów. Prze. 
dewszystkiem zależało mi na a 

  

wyjechać z „Błękitną Jedynką Żeglarską* z 
Wilna na Międzynarodowy Zlot Skautów 
Wodnych do Garczyna na Pomorże, jesz. 
cze przedtem, zanim się wszyscy rodzi e do. 

ą o katastrofie kolejowej, która się 
ie p rafiła pod Tczewem. Oprócz 

braku gotó byłby jeszcze jeden pretekst 
więcej dla niejednej mamusi czy cioci, aby 
s syna czy popilka nie puścić w 
świat, ho przecież z Niemcami napreżone 
stosunki, no a Hitler akurat czyha ze swemi 
bojówkami na tego, czy innego petaka, kl6- 
ry przyjedzie na Pomorze!! 

Zebrałem , co się dało, i 
dworcu żegna nas Komendant Cho 
leńskiej, harcmistrz Bar, kilka 

    
       

  

   
    

  

    

agwi Wi. 
druhen i 

dużo krewnych, i znajomych. 
Wisz 

   
yczą nam sukcesów i wesołej 

   

  

: naprawdę rozpoczęła nasza 
wyprawa. Kajaków nie możemy zabrać z 
sobą na bagaż, gdyż kosztowało is t 
240 zł., a nas nie stać na taki luksus. Jesteś, 
my za biedni. Subwencje obliczone, nawet 
w 50 proc. nie wpłynęły do naszej kas 

„ Kwatermistrz ze łzami w oczach przełado 
wuje kajaki z zaplombowanego już wagonu 
i nadaje je zwykłym transportem towaso. 
wym. 

Poinformowali go, że będą w Gaiczynie 
za 3 dni najwcześniej. A kiedy najpóźniej? 
Tege już, panu nie mogę powiedzieć, mówi 
funkcjonarjusz kolejowy. 

Tak więc to, z ozego się najwięcej 
ciła „Błękitna Jedynka”, nasze kajak: 
trzymamy może za tydzień po przybyciu na 
Zlot!! 

Uprzejmy zawiadowca stacji w Wilnie, 
oddał nam cały wagonik osobowy do dyspo_ 
zycji. Jesteśmy mu wszyscy szczerze wdzięcz_ 
ni, będziemy mogli spać przez całą drogę, 
aż do Warszawy. 

Już jedziemy. Ostatnie okrzyki pożegnał. 

  

     

  

   

   

  

   

ne — giną z naszych oczu miłe twarze w 
oddali. 

Teraz zaczynamy się orjentować, kto 

ostatecznie _wyrusz Kilku nie  poje- 
chało z powodów natury familijnej, kilku z 
braku gotówki, kilku z przyczyn narzie nie 
wyjaśnionych. Zato w wagonie niema. ani 
jednego łazika lub człowieka niepot 
go. Najdłuższy „Anton* ma swą lok 
w zastępie reprezentacyjnym, a nowicjusz 
obozowy mały „Moryc* aż zęby szczerzy. 
że się wyrwał z nami na Zlot. 

Wi wagonie świetny nastrój. Jedziemv jak 
na Olimpjadę, zwraca ktoś uwagę, tylko z 
tą różnicą, że nie jedziemy „via Ryga“, no 
i nie spadniemy z formy. 

Na przestrzeni Wilno—Warszawa siada 
do pociągu moc uczestników harcer i 
obozów, które przeważnie wracają do swych 
środowisk z miejscowości kresowych. 

Zdaje się, że obozy letnie są najlepszą 
propagandą harcerstwa. Gdzie się latem w 
Polsce człowiek nie ruszy, tam musi się na 
młodzież harcerską natknąć. Wszystko jed- 
no czy się znajdziemy w Tatrach czy Kar. 
patach wschodnich, czy na Wileńszczyźnie 

lub gdzieindziej, mundur harcerski spolkamy 
napewno. 

W! Warszawie daje się dopiero należycie 
ocenić dobrodziejstwo naszego bezpośrednie_ 
go wagonu. Jednak, jak każda inna rzecz, 
i to ma swą odwrotną stronę medalu. Na 

im dworcu, przetaczają nas gdzieś 
głuchy tor — i nic. Czekamy pół 
godzinę, dwie godziny i wreszcie 

       

      

   

    

kończenie uroczystości odbyły się na wyspie 
zawody łuczne oraz zawody w piłkę siatko. 
wą. W) miłym nastroju rozjechali się gości 
komentując żywo w drodze pnzez jezioro tak 
ciekawą i sympatyczną uroczystość obozową. 

I jeszcze jedno. Opowiadały mi harcerki 
i harcerze z 3-ciej drużyny harc. im. Mar 
szałka Piłsudskiego z entuzjazmem 0 nadzwv 
czajnie seredcznym stosunku do nich kpt. 
Ostrowskiego kierownika Okręgowego Ośrod 
ka W. F. w Wilnie a zarazem komendanta 
Kursu Żegłarsko Wioślarsko Pływackiego w 
Trokach. 

Jakże miło stwierdzić na tem miejscn 
że ośrodek znalazł się w rękach człowieka 
o tak wielkich walorach społecznych, kultu, 
ralnych i osobistych. Ow. 

    

zniecierpliwiony zaczynam sę pyłać kole- 
jarzy, co myślą z nami robić? 

Okazuje się, że mamy czekać do połud. 
nia na przewiezienie na dworzec Główny, 
zaś tam ma być nasz wagon doczepiony do 
pociągu idącego na Pomorze o godiznie 
20ej. No nie, trochę za wiele, tej łaski, :ny- 
ślę i pędzę do kierownika ruchu. Pan w czer 
wonej czapce tłumaczy się, że nie nie może 
na to poradzić, gdyż niema żadnej lokomo- 
tywy wolnej, aby nas przewieźć na Główny 
dworzec. Nie pomagają żadne perswazje, że 
reprezentacja kresów musi być punktualnie 
na miejscu, że młodzi chłopcy nie mogą 
przez kiłka dni przebywać w pociągu bez 
ciepłej strawy 1 & @. 

Zrozumialem, že nie tedy droga do celu, 
Nie od parady rząd wybudowal niedawno 
tuż obok dworca wileńskiego piękny gmach 
dla Warszawskiej Dyrekcji P. K. P. Walę 

vyższej in. 

   

        

   
pozytor dyrekcji wysłuchał mnie cier 

pliwie i zarządził natychmiastowe przetocze_ 
nie naszego wagonu na Wfłarszawę—-Główną, 
skąd już o 14.ej godzinie wyjechaliśmy 
szczęśliwie dalej. 

a Pomorzu było już wszystko jakby 
specjalnie nastawione na Zlot. Funkcjonar. 
jusze kolejowi bardzo uprzejmie pomagali 
nam we wszystkiem. Zaś na dworcach kole. 
jowych tłamy ludzi z zainteresowaniem: wy- 
pytywały się nas skąd i dokąd jedziemy. 
Od Pydgoszczy począwszy, napotykaliśmy 
już prawie na każdej większej stacji grup- 
ki harcerzy w strojach żeglarskich i tabo- 
rem wodnym, zdążających do tego saviego, 
co i my, celu. 

Wireszcie, po 36 godzinach jazdy znaleź. 
liśmy się w Kościerzynie. Jeszcze raz nasz 
wileński wagon przetaczają i już wprost 
jedziemy w kierunku na Chojnice —— do 
Garczyna, gdzie się odbywa Zlot. 

Odległość między Kościerzyną, powiato- 
wem miastem, i jeziorem Garczyńskiem, nad 
którem przechodzi kolej, gdzie na czas Zlotu 
uruchomiono przystanek, wynosi tylko 7 
km. Dobra nasza! będzie można w razie 
czego wysyłać ludzi z obozu do miasta po 
zakupy! 

„Błękitna Jedynka* ma już w głównej 
Kwaterze Harcerzy ustaloną markę. To też 
ulokowano ją na skraju głównego placa obo. 
zu tuż pod głównym masztem. Z przeciwnej 
strony placu słynna drużyna „Wilków Mor. 
skich* z Poznania buduje właśnie z dychty 
poznański ratusz, jako dekorację swego oba_ 
zu. 

Cały obóz złotowy jest podzielony na 
dwa podobozy z których nad I.szym powie 

     

   
   

   

rzono komendę družynowemu  „Blekitaej 

Jedynki”. 
Teren obozu jest pąkrojony ulicami, 

wzdłuż których wznoszą się coraz to nowe 
namioty różnej wielkości i typów. Nad ni- 
mi strzela ku niebu las masztów, na których 
jeszcze niema flag i sztandarów, bo obóz 

jeszcze nie został otwarty. 

Narazie wszystko w obozie zdąża w dwu 
kierunkach, aby się jak najwygodniej urzą. 
dzić, i aby jak najgościnniej przyjąć zagra- 
nicznych gości. Trudno przed 4 laty zdobyliś 
my mistrzostwo skautów wodnych — па 
Wegrzech, to teraz musimy pokazać, że 1 
pod względem gościnności potrafimy być 
pierwsi!! 

   

* * * 

„Błękitna Jedynka Żeglarska* po przyby_ 
ciu do Garczyna została ulokowana w jed- 
nym z reprezentacyjnych punktów obozu, 
tuż obok głównego masztu. Równocześnie 

Komendant Złotu powierzył drużynie wileń- 

skiej obsługę głównego masztu, *co jest za- 

daniem honorowem. ze względu na © 

monjał witania przyjeżdżających gości zu 

granicznych. 
Cały Zlot liczy około 1000 osób, w tem: 

28 Węgrów, 16 Anglików, 15 Francuzów, 
1 Łołtysza i 3 Czechów. Spodziewani są w 

dalszym ciągu nowi goście zagraniczni. 

Między drużynami polskimi zostaty roze_ 

grane zawody na wodzie, polegające na To- 

maitych ćwiczeniach z zakresu wiedzy że. 

glarskiej. Е 

„Błękitna Jedynka* zajęła we wszystkich 

konkurencjach pierwsze lub czołowe miejsca. 

Poza tą drużyną jest jeszcze na Zlocie 38 

harcerzy z Chorągwi Wileńskiej. Kresy W$ch 

obesłały zatem silnie Zlot mimo wielkiej od. 

ległości terenu zlotowego. W dn. 3 bm. ba_ 

Sił w obozie Pan Prezydent Rzplitej Moś- 

cieki na którego cześć urządzono pop:sv na 

jeziorze i defiladę ogromnej ilości kajaków. 

L. Kohutek. 

   

  

  

  

Pi 

  

Zastosowanie słynnych olejów kos- 
metycznych z owoców oliwnych, 
palm i orzechów kokosowych i ich 
połączenie przez naszych fachow- 
ców, według specjalnej recepty, 
stanowiącej naszą tajemnicę, - Oto, 
co czyni z mydła Palmolive idealny 
środek do pielęgnowania urody, 
cieszący się uznaniem miljonów 
kobiet, dbających o zachowanie 
młodej i pięknej cery. 

Łagodna piana mydła Palmolive 
uwalnia pory od nieczystości, czyni 
skórę miękką i delikatną, nie draż- 
niąc jej zupełnie. 

Jeśli Pani pragnie zachować świe- 
żość i piękność cery, prosimy zasto- 
sować następujący prosty zabieg: 
wcierać codziennie rano i wieczorem 
miękką pianę mydla Palmolive w 
skóre, następnie spłukać ciepła, a 
potem zimną wodą i delikatnie 
wytrzeć ręcznikiem. 

Ten sam zabieg prosimy sro- 
sować do całego ciała pod- 
czas codziennej kąpieli. 
To wszystko — i oto 
tajemnica _praw- 
dziwej piękności 
na której lata nie 
pozostawiają śladu. 
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ALMOLIV 

ękna cera — 
jędrne cialo 

to symbole młodości 

    

   

          

    
   
   

     

   
    

R Sx WYRÓB KRAJOWY 

Prosimy zwracać 
uwagę na charakte- 
rystyczne cechy 
prawdziwego mydła 
Palmolive — zielone 

TERAZ opakowanie z czarną 
opaską i złotym ni 

GR. 90 pisem Palmoli 

   

    

    

              

    

  

  

Chciał uwolnić zatrzymaną kochankę 
i wywołał awanturę przed komendą policji. 

We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 
nosiliśmy już sprytnem okradzeniu tancerki 
kabaretowej Marji Zającówny, której wykra- 
dziony został z torebki 500 złotowy banknot. 

W związku z tą kradzieżą zatrzymano 
kilkunastu zawodowych złodziei i złodziejąk 
kieszonkowych a między innemi zawodowa 
złodziejkę znaną policji pod przezwiskiem 
„Pantera“, 

Kcechanek „Pantery* prowadzonej do po- 
licji celem skonfrontowania ją z poszkodowa 
ną, zawodowy złodziej i awanturnik Ja 
strzębski, będąc w stanie podchmielonym u 
da łsię do komendy policji i począł się awan 

turować przed wejściem krzycząc by zwró. 

-_ Brutalny 
W! dniu wezorajszym aresztowany został 

mieszkaniec miasta Wilna Kazimierz Swier_ 
kowski który pobił Śmiertelnie swoją ko- 
chankę Marję Bilewiczównę, zamieszkałą 
przy ulicy Bobrujskiej Nr. 15. 

W. dniu 9 b. m. w godzinach wieczoro. 
wych pomiędzy Swierkowskim a jego ko- 

cili mu jego kochankę. Awanturującego się 
Jastrzębskiego zatrzymał przechodzący wy- 
wiadowca Bombel. Jastrzębski stawił jednak 
czynny opór i awanturował się w dalszym” 
ciągu wybijając szybę od drzwi wejściowych 
przyczem wywiadowcy Bombelowi poważnie 
pokałeczył rękę tak iż musiał on się udać 
do pogotowia ratunkowego gdzie nałożono 
mu opatrunek. Jastrzębskiego mimo stawia. 
nego oporu osadzono w areszcie centralnym 
do ezasu wytrzeźwienia. Będzie on miał spra 
wę za stawianie czynnego oporu funkejonar- 
juszcwi policji podezas pełnienia przez nie. 
go chowiązków służbowych. (e) 

kochanek. 
charką Bilewiczówną wynikła któłnia pod. 

czas której Swierkowski dwukrotnie kopnął 

ją w brzuch powodując pęknięcie pęcherza. 

Wi stanie groźnym przewieziono ją do szpi- 

tala Żydowskiego gdzie walczy ona ze šmier 

cią. Swierkowskiego osadzono narazie w are 
szeie centralnym do dyspozycji prokuratury 

Samobójstwo felczera Kasy Chorych. 
W. dniu dzisiejszym przewiezione zostaną d> 
Wiilna zwłoki felczera Kasy Chorych Abra. 
ma Joffe, który przed dwoma dniami pope:- 
nił samobójstwo przez powieszenie się w Ot 

wocku gdzie przebywał na kuracji. Czynu 
desperackiego dokonał Joffe na tle silnego 
rozstroju nerwowego. (e) 

Święto żołnierza paiskiego. 
Rok rocznie armja polska a wraz 

z nią i cały naród obchodzą uroczyś 
cie dzień 15 sierpnia, jako dzień wie- 
kopomnego odparcia hord bolszewie 
kich z pod bram Warszawy i ocale- 
nia przez to niepodległości Polski. 
Dzień ten obchodzi cała Polska jako 
dzień święta żołnierza polskiego, któ 
ry ofiarną swą krwią okupił ciężko 
zdobytą niepodległość. 

W' Wilnie w dniu tym odbędzie 
się szereg uroczystości, które poprze 
dzą dziękczynne nabożeństwa w koś- 
ciołach. 

  

Dar m. Wilna dla kolonii 
poiskiej w Dalmacji. 

W dniu wczorajszym kilku dele- 
gowanych przez Magistrat urzędni- 
ków. przewiozło do Warszawy obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, wyko” 
nany w Wilnie przez artystę-malarza 
Kuleszę dla kolonji polskiej w Dalma- 
cji (Jugosławja). Obraz ten stanowi 
dar m. Wilna dla tamtejszej kolonji 
Polaków ze składek których wybudo 
wany został tam kościół pod wezwa* 
niem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Z Warszawy obraz niezwłocznie 
zostanie przewieziony przez specjalną 
delegację do Jugosławii. 

Egzaminy na drogistów. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych wydało 

zarządzenie, na podstawie którego, celem u- 
łatwienia praktykantom drogistowskim uzy_ 
skania świadectw drogisty egzaminy na sto- 
pień drogisty odbywać się będą nie jak do. 
tychczas w komisji egzaminacyjnej w War- 

FIRMA 
  

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 
uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
została po pożarze w Lidzie przeniesiona na Ul. Suwalską 55. 

szawie, lecz we wszystkich urzędach woje- 
wódzkich. 

Egzaminy przeprowadzać będą inspekto- 
armaceutyczni, do wydawania świade 

za niu stopnia drogisty upowa 
nieni są wojewodowie, zamiast nie istnieja: 

cej Rady Lekarskiej, powołanej na podsta- 

wie ustawy do wydawania tego rodzaju świa 

dectw. 

  

      

Sprawa podatku komunal- 

nego od kinematografów. 

Opracowany przez ministerstwo spraw 
wewnętrznych projekt rozporządzenia wyko_ 

nawczego do jednolitego tekstu ustawy o 
tymczasowem uregulowaniu finansów komu. 
nalnych ujmuje szeroko sprawę opodatko- 
wania filmów. Na podstawie tego projektu 
podatek komunalny 'od przedsiaw:en kine- 

małograficznych zależny będzie od treści i 

wartości filmu, oraz od I y mieszkańców 

gminy, w której jest wyświetlany. Z ulgo- 

wej stawki podatkowej korzystać będą filmy 

uznane za „artystyczne*, „kształcące, oraz 

„o temacie polskim*.. Ocena filmów pod 

względem ich wartości artystycznej dokony 

wana będzie tylko na wyraźną prośbę z 

interesowanych przez delegatów Min. WR. i 

OP. Podania o zakwalifikowanie filmu pod 

względem artystycznym, kształcącym ITP 

wnoszone będą łącznie z podaniami o cen- 

zurę filmów. Maksymalne stawki podatku 

komunalnego od przedstawień kinematogra- 

ficznych projektowane są w różnej wysokoś_ 

ci dla poszczególnych grup miast, zależnie ed. 

liczby mieszkańców. Stawki te wahają się 

od 10 proc. do 50 ргос., w Warszawie zaś do 

60 proc. W! miastach poniżej 5.000 mieszka 

ców, oraz w gminach wiejskich, posiad 

cych stałe kina, podatek od przedstawień 

kinematograficznych wynosić ma najwyżej 

5 proc. 

Jednakowa stawka podatku projektowa. 
na jest tylko dla filmów o tematach pols- 
kich. Stawki te wynoszą dla filmów, nie po_ 
siadających oceny 10 proc. dla „artystycz 
uychś 5 prot.f oraz dlg „kształcących 
3 proc. Kina objazdowe w gminach w 
skich, nie posiadających kin stałych, zwol- 
nione są od podatku komunalnego. 
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Biians strat, wyrządzonych 
przez trąbę powietrzną w pow. lidzkim 

Według urzędowych danych trąba 

powietrzna nad Sobotnikami wyrzą- 

dziła nast. szkody: w miasteczku So- 

botnikach jest poszkodowanych 50 go 

spodarzy, którym trąba zniszczyła 66 

budynków, w tem 5 poważnie uszko” 

dzonych domów mieszkalnych, mniej 

uszkodzonych 16, stodół poważnie u- 
szkodzonych 16, mniej poważnie 8, 
chlewów 21, we wsi Rybaki — poszko 
dowanych jest 19 gospodarzy — bu- 

dynków zniszczonych 43 w tem do- 
mów mieszkalnych 14, stodół 14, chłe 
wów 17, we wsi Szarkuciach zostało 
poszkodowanych 36 gospodarzy — zo 
stało zniszczonych budynków 67, w 
majątku Żemłosław własność USB. 
Wilno została zniszczona stodoła oraz 
w Łyntupce 2 osoby doznały połama- 
nia nóg, oraz 8 osób dość poważa;ch 
obrażeń. 

 



            

  

  

=" (ziót Zuzanny. 
, Czwartek | ro; Klary. 

П 
Wschód słońca - g. 3 m. 48 

perm | Žuchšė |; —g. @01 

żsvhirIał: ge Zakiaów idetetrelsz!; u R. £. 

a Siete z apla 10/Vill — 1932 ręka. 

Ci ajenie średnie w milimet'+chi 757 

Tamyperata:a średnia  -p> IB C. 

- asjwyżeza: -- 22 С 
. anfniższa: О10° С 

Opad: 12 

Wiatr: zachodni. 

«endencja: lekki wzrost. 

Uwagi przelotne opady. 

‚ OSOBISTA 
— Pan Minister Skarbu Jan Piłsudski 

wyjechał w dniu 10 b. m. do Druskienik na 
uriop wypoczynkowy. 

— Odznaczenie. Dyrektor Izby Przemy. 
słowo-Handlowej w Wilnie, inż. Władysław 
Parański został odznaczony przez rząd tran_ 
cuski orderem pour le „Merite Agr'eole“ 
stopnia oficerskiego za udział w pracach 
Międzynarodowego Kongersu Leśnego, który 

„odbył się w roku ubiegłym w Paryżu. Tezy 
referatu, zgłoszonego na ten kongres przez 
dyr. inż. Barańskiego zostały przyjęte za 
podstawę osiągniętego obecnie przez sześć 
państw środkowo europejskich porozumie- 
nia w sprawie eksportu drzewnego. 

MIEJSKA. 
— Dr. Safarewiecz przystępuje do pełnie- 

mia obowiązków szefa sekeji zdrowia. Dow'a 
dujemy się, że wybrany na ostatniem posie. 
dzeniu Rady Miejskiej nowy ławnik d-r Sa. 
farewicz z dniem 1 września przystępuje do 
pełnienia swych obowiązków. 

D.r Safarewicz pełnić będzie funkcje 
szefa sekcji zdrowia i opieki społecznej. 

— Walka o higjenę w rzeźni miejskiej. 
Onegdaj rzeźnicy złożyli Naczelnikowi Wy. 
działu Weterynarji Wil. Urzędu Wbjewódz- 
kiego memorjał, domagający się usunięcia 
antysanitarnego stanu na rzeźni miejskiej. 

— Kiedy zostanie zatwierdzony nowy 
budżet. Dowiadujemy się, że uchwalony 
ostatnio przez Radę Miejską nowy budżet 
miasta zostanie rozpatrzony przez władze 
wojewódzkie dopiero w początkach września 
Budżet natychmiast po zatwierdzeniu wej. 
dzie w życie. 

— Remonty w szpitalach iniejskieh. Z 
dniem 16 b. m. po gruntownym remoncie 
trwającym 6 tygodni uruchomiony zostanie 
oddział chirurgiczny w szpitalu św. Jakóba 
oraz oddział położniczo ginekologiczny w 
szpitalu żydowskim. 

— Wysoki stan wody na Wilji uniemoż. 
liwia prowadzenie robót. Na skutek gwał. 
townego podniesienia się wody na Wi 
spowodowanego nieustannemi deszczami Ma_ 
gistrat zmuszony był przerwać roboty regula_ 
cyjne prowadzone przy ul. Zygmuntowskiej. 

Jak obecnie informujemy się woda za. 
częła już opadać. 

Obecny poziom wynosi blisko metr ponad 
słan normalny. 

— Nowa taryfa autobusowa i zmiana tras 
Z dniem 15 sierpnia na okres próbny 6 mie- 
sięcy wprowadzona zostaje w Wilnie nowa 
ulgowa taryfa autobusowa. Nowy cennik 
przewiduje bilety od 15 do 50 groszy. 

Ogólnie rzecz biorąc nowa taryfa będzie 
niższa od dotychczasowej o blisko 25 proce. 

Jednocześnie z dniem tym skasowane be_ 
dą linje 4, 5 i 6. Zastąpią je odnogi linij Nr. 
2 i 3. Ponadto na niektórych linjach zmie- 
niona zostanie trasa. Naprzykład 3.ka kur- 
sowąć będzie zamiast ul. Niemiecką Domini- 
kańską, a więc odpada dla tej linji i ulica 

Wielka. i 
— Nowy skwer. W dniu wczorajszym Ma 

gistrat rozpoczął roboty ziemne przy budo. 
wie nowego skweru, który zostanie urządzo- 
ny w pobliżu Hali Miejskiej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— 400 Żydów udało się z Wtlna do Łyn- 

gmian. Na dzień dzisiejszy przypada żydow- 
skie święto Tyszebów — rocznica zburzenia 
Jerozolimy. W: dniu tym Żydzi spotykają sią 
na cmentarzu w Łyngmianach, który jest po 
łożony nad samą granicą polską ale już po 
stronie litewskiej. W związku z tem dowia- 
dujemy się, że z Wiilna wyruszyło do Lyng- 
mian zgórą 400 Żydów. Grupa biedoty żydow 
skiej w ilości 50 osób, których nie stać było 
na przejazd autobusem już onegdaj rano u- 
dało się na cmentarz łyngmiański piechotą. 
, 
4 

A RÓŻNE. 
— Krzesiwa przeszły pod zarząd mono. 

polu zapałczanego. Z dniem 1 sierpnia sprze 
daż knzesiw do zapalniczek przejął monopol 
zapałczany. Jednocześnie nastąpiła zwyżka 
cen tego artykułu z 18 na 50 zł. za tysiąc 
sztuk. 

— Scalenie podatku obrotowego od cukru 
Wileńska Izba Skarbowa otrzymała okólnik 
na mocy którego z dniem 1 października rb 
wprowadzone zostaje scalenie podatku obro- 
towego przy cukrze. Od 1 października więc 
scalony podatek obrotowy pobierany będzie 

RI" 

WIRGIL MARKHAM. 

    

     

   
  

ONIK 
tylko w jednej fazie od gotowego produktu 
u producenta, wszelkie zaś inne fazy wy. 
miany od podatku tego zostaną zwolnione. 

NADESŁANE. 
— Nowy kino-teatr. W piątek 12 

b. m. otwarty zostanie nowy kino- 
teatr „Wir* w dawnym odnowionym 
lokalu kina „Mimozy* przy ul. Wiel- 
kiej 25. Jest to jedyne kino nieme 
w Wilnie. Mamy nadzieję, że zrobili- 
śmy zadość życzeniom sympatyków 
niemej muzy. Na otwarcie kina wy- 
stawiony będzie wspaniały podwójny 
program na który złożą się: „„\Уатр!- 
ry Warszawy'* dramat erotyczno-sen- 
sacyjny polskiej produkcji z Igo Sy- 
mem i Marją Balcerwiewiczówną, o- 
raz „Pan Dyktator... to ja* świetna 
komedja w 10 aktach z Haroldem 
Lloydem. Podczas seansów przygry- 
wać będzie kwartet koncertowy. W 
sali uruchomiono nowe wentyłatory. 

SPORT 
BACZNOŚĆ KAJAKOWCY! 

Związek  Rezerwistów z okazji š 
„Dnia Rezerwisty* urządza przy współu 
le Policyjnego Klubu Sportowego w dniu 15 
sierpnia r. b. o godz. 13.ej dotychczas nie 
bywały w Wilnie wielki turniej kajaków. 

W: turnieju może brać udział każda oso- 

   

  

ba posiadająca kajak jedno lub więcej oso. 
bowy 

Zwyciężcy otrzymują wartościowe nagro_ 
dy. 

Program: 
Godz. 12: Zbiórka zawodników przy Klu_ 

bie Sport. Policyjnym. Godz. 13 Bieg pierw. 
szy. Godz. 13,30. Walka czarnych z biały. 
mi. Godz. 14: Gonitwa za „Kiełbiem*. Godz. 
14.30: Bieg drugi bez wioseł. Godz. 15: Wal. 
ka wręcz. Godz. 15.30: Defilada zawodników. 

Bliższych informacyj udziela Policyjny 
Klub Sportowy ul. Brzeg Antokolski Nr. 8a. 
Zgłoszenia zawodników tamże, w terminie 
do dnia 14 b. m. godz. 20. 

List do Redakcji. 
Uprzejmie prosimy Szanowną Redakcję 

o łaskawe umieszczenie niniejszego: 

W) związku z ukazaniem się wzmianki © 
mającej odbyć się w dniu 7 b. m. w sali 
Resursy Rzemieślniczej akademji ,„młodzieży 
rzemieślniczej i przemysłowej* z okazji 18 
rocznicy wymarszu I Kadrowej prostujemy: 

Oddział Z. M. R. i P. im. Szymona Ко- 
narskiego chcąc uczcić 18 rocznicę wymar- 
szu I Kadrowej postanowił urządzić akade- 
mję, a nie posiadając własnej sali zwrócił 
się za pośrednictwem Zarządu Centralnego 
R .P. do starszego społeczeństwa Rzemieślni 
czego z Zarządem Resursy Rzemieślniczej na 
czele, z prośbą o łaskawe udzielenie sali Re 
sursy na akademję. 

Starsze społeczeństwo rzemieślnicze wi- 
dząc wielki zapał patrjotyczny i doceniając 
poczynania młodzieży postanowiło przyjść z 
pomocą udzielając salę Resursy Rzemieślni- 
czej na akademję. 

Przyszedł dzień akademji. Młodzież wi. 
dząc chęci starszych gremjalnie, wraz z ro- 
dzicami i gośćmi stawiła się na akademie, 
lecz niestety spotkała nas niespodzianka. 

Sała Resursy Rzemieślniczej była zamknię 
ta, a pan woźny zabronił nawet wstąpić oa 
schody... ale dlaczego? Czy dlatego, że 
Panom Kierownikom Resursy nie odpow*a- 
dał nastrój akademji, czy też ponowne, ten- 
dencyjne wystąpienie przeciw naszym pra. 
com? Prosimy o wyjaśnienie. 

B. Sakowiez (prezes), H. Stnkiewiczówna, 
(sekretarz), P. Pietkiewicz (skarbnik), С. 

Sienkiewicz (prezes), B. Kowalewski (gospo. 
darz), W. Andruszkiewiez (kier. sekcji teat- 
ralnej), R. Chmielewski (członek Zarządu). 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

KONFISKATA PRZEMYTU. 

Jak się dowiadujemy policja dokonała w 
dniu wczorajszym konfiskaty większego tran 
sportu laku dostarczonego do Wilna przez 
przemytników w celu przepędzenia laku na 
wódkę. (c) 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWA, 10. VIII. (Pat). DEWIZY. 

Nowy York kabel 8.926 — 8.946 — 8.906; 
Paryż 34.97 — 35.06 — 34.88; Szwajcarja 
173.95 — 174,38 — 173.52; Berlin 212.39. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. budo_ 
wlana 35.25; 4 proc. inwest. 95.25; 4 proc. 
dolarowa 49; 7 proc. stabilizacyjna 49.25 — 
49 — 49.13 — 54 — 54.75; 10 proc. kolejowa 
99 i pół — 99 — 99.25. Tendencja niejed- 
nolita. 

  

  

   

    

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzówany 2 angielskiego. 

Wyszedłem niepostrzeżenie do ha- 
lu i przyłączyłem się do tłumu. Na 
wszystkich twarzach malowało się 
przerażenie i oszołomienie. Z szablo- 
nowej wesołości nie zostało ani 
śladu. Przepchnąłem się do pokoju 
i zobaczyłem jak nieszczęśliwa wiła 
się na łóżku. Ktoś, może lekarz, wołał 
© mleko, jajka musztardę i wodę. Ale 
w tej chwili ciało znieruchomiało, 
charczenie ustało i morderczyni sko- 
nała. 

Dwóch mężczyzn trzymało koło 
drzwi Teda Brovarda. Wydało mi się, 
że jestem w domu obłąkanym. Nie 
rozumiałem z tego wszystkiego nie 
a nic. 

Nie odważyłem się spytać, co się 
właściwie stało, Hrabina Sieffert, któ 
ra również wmieszała się niepostrze- 
żenie w tłum, wyglądała na zaintry- 
gowaną, lecz nie tak co prawda jak 
ja. 

Zly sen rozgrywał się w dalszym 
ciągu. Pamiętam, że nakazałem sobie 

AKCJE: Bank Polski 70.75 — 71. Ten. 
dencja mocniejsza. 

22 

panowanie nad nerwami, ale nie 
wiem, czy mi się to udało. Miałem 
w mózgu taki zamęt, że  traciłem 
chwilami poczucie rzeczywistości, lecz 
niektóre szczegóły dramatu utkwiły 
mi w pamięci z nadzwyczajną wyrazi 
słością. 

Zobaczyłem ciężkie buty Jacka 
Garsona zapadające się w puszysty dy 
wan w salonie, dokąd zeszliśmy z 

chwilą przybycia policji. Usły: 
bezczelnie ironiczny głos jakiejś pa- 
nienki: 

— (Cholera! Policja! 
Ktoś opowiedział, eo zaszło w po- 

koju filmowym i wszyscy to potwier- 
dzili, nawet ja, który nie byłem na 
miejscu. Rzecz miała się jak nastę 
puje: 

W pewnym momencie, w trakcie 
wyświetlania filmu, wśród anudytor- 
jum wybuchła stłumiona sprzeczka 
między dwiema osobami. Nikt nie 
zwrócił na to uwagi, w przeświadcze- 
ninu, że incydent ten był skutkiem 

  

K UR ESR 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Pożegnałne występy Luwika Czarnow_ 
skiego. Dziś, we czwartek 11 sierpnia o godz. 
8 m. 15 przedostatni raz w Bernardynce ode- 
grana będzie (po cenach zniżenychi)- zy. 
skująca coraz większe powodzenie uroc: 
farsa Arnołda i Bacha „Pod zarządem przy. 
musowym'. Wiyjątkowe wproct zaintereso. 
wanie (mimo złej pogody) sztuka ia va. 
wdzięcza w dużej mierze występom znakomi_ 
tego artysty b. dyrektora Teatrów Lwowskich 
p. Ludwika Czarnowskiego, 

Jutro (piątek 12 sierpnia) „Pod zarządem 
przymusowym'*, po raz ostatni 

W! sobotę 13 sierpnia inauguracyjny wy- 
stęp Rewji Warszawskiej pod kier. art. Lud_ 
wika Sempolińskiego. 

— Teatr Lutnia Dziś, we czwartek jl 
sierpnia o godz. 8 m. 15 po raz 12.ty odegra- 
na będzie fenomenalna sztuka A. Tałstoja i 
P Szczegolewa p. t. „Azef*. Dziś w roli A- 

j artysta i reżyser 
Teatrów fmanows. 

i. Naczelna postać Azefa uk 
na jest z całą zagadkową prawdą. która poz. 
wala nam wniknąć w tajniki dwoistej dus 
organizatora rewolucjonisty i sługi ca 
w jednej osobie. Był czas kiedy Az ро- 
tepiano bezapelacyjnie. Tołstoj i Szczegolew 
ukazują nam biedną, szarpaną nieokiełzna- 
nymi namiętnościami patologję duszy Azefu. 
Publiczność z zapartym oddechem śledzi 
akcję frapującej sztuki. 

Jutro i codziennie „Azef*. 

Włobec wielkiego zainteresowania w sfe. 
rach publiczności, której niewygodnie jest 
uczęszczać na zrzedstawienia wieczorowe, 

  

   

    

  

   

  

    

   

    

  

Dyr. Teatrów postanowiła przeni do Lut. 
ni „Pod zarządem przymusowym* i odegrać 
2 razy jako popołudniówkę o godz. 4.ej 
(niedziela i poniedziałek). 

—Rewja Ludwika Sempolińskiego w Wil_ 
nie. Miłą niespodzianką dla Wilna jes 
powiedź występów rewjowych. Prem 
sobotę 13 sierpnia w Teatrze Letnim. Pierw_ 
szy program nosi tytuł „Weź ten kwiatek 
na zadatek*, w którym ważniejsze przeboje: 
„Ty i miłość i wiosna*, „A ja na to j 
lato", „Czarny Bobi* i w. in. wykon 
nisław Gruszczyński (I tenor Oper; 
szawskiej) wybitni artyści „Morskiego Oka“ 
Janina Kozłowska, Irena Carnero, Janina 
Leitzkówna, (primabalerina Opery Warszaw_ 
skiej), Jerzy Sulima_Jaszczołt oraz przemiły 
conferencier ulubieniec Wiilna Ludwik Stem_ 
poliński, który jest duszą tej wesołej Muzy. 

Ceny niskie od 50 gr do 5 zł. 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 11 SIERPNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien- 

   

   

  

  

   
ny. 15.15: Muzyka popularna. 15.35: Kom. 
met. 15.40: Muzyka polska. 16.40: ,.Puszcze 
polskie w dawnych wiekach*, — odczyt. 

  

17.00: „Rozwój sonaty*. 18.00: „Polowanie 

błotne j wodne* — odczyt. 18.30: Muzyka 
taneczna 19.15: „Paszport zagraniczny, czyli 

feljeton uszczypliwy o rodakach*. 19.30: Pra 
sowy dziennik radjowy. 19.45: Program na 
piątek i rozmaitości. 20.00: Muzyka lekka. 
21.20: Audycja wesoła „Salon państwa Cie. 
lątkowskich*. 21.50: Komunikaty. 22.00: Mnu- 
zyka taneczna. 22.40: Wiadomości sportowe. 
22.50: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 12 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Polscy kompozytorowie muzyki lek- 
kiej i tanecznej (płyty). 15.35: Kom. met. 
15.40: Muzyka francuska oraz współczesna 
muzyka rosyjska (płyty). 16.05: Kom. olim- 
pijski z Warszawy. 16.30: Kom. LOPP 16.40: 
„Panuje nad sobą* (kilka uwag o samobój. 
stwie). 17.00: Koncert. 17.50: Odczyt. 18.10: 
Przegląd prasy litewskiej. 16.35: Program na 
sobotę. 18.30: Przegląd prasy rolniczej, kra- 

jowej i zagranicznej. 18.45: Pogadanka mu- 
zyczna. 19.05: Transmisja z Salzburga. 20.30. 
Komunikaty. 22.50: Muzyka taneczna 

RÓWINKI RADIGWE. 
RODZYNKI W! DZISIEJSZYM PROGRAMIE. 

W czwartkowym programie radjowym z 
interesują wszystkich radjosłu. 

chaczy dwie audycje wileńskie. Pierwsza z 
nich o godz. 19,15 ło dwudziestominutowy 
feljeton p. Antoniego Bohdziewicza o kłopo_ 
tach, jakie wśród rodaków ponosi człowiek, 
ubiegający się o paszport zagraniczny. Te 
kłopoty przedstawione zostaną oczywiście 
na wesoło, aczkolwiek znajdzie się w nich 
tu i ówdzie uszczypliwa uwaga pod właści. 
wym adresem. 

Następnie o godz. 21,20 fale radjowe roz 
niosą po całej Polsce wesołą audycję p. t. 
„Salon państwa Cielątkowskich*. To po- 
godne słuchowisko, opracowane przez H. Ho_ 
chendlingerównz według noweli popularnego 
humorysty naszego i satyryka z połowy w. 
XIX Augusta Wilkońskiego, wskrzesi za- 
bawne typy i typki społeczeństwa warszaw. 
skiego z przed stu laty prawie tworząc 
charakterystyczny choć niepozbawiony ka- 
rykatury obrazek obyczajowy. 

SEA 

DOBRY PREZENT, 

Starałem się kupić dla ciebie coś takiego, 
o czem sam nie pomyślałbyś, kochany Hu- 
gonie. 

— I to ci się udało w zupełności, naj- 

droższo! 

  

   

    

    

    

nadużycia alkoholu. Ale potem dały 
się słyszeć odgłosy szamotania i 
krzyk. Zapalono światła. Magdalena 
Brovard wiła się na podłodze w ago- 
nji i usiłowała pokazać ręką męża. 
Zniesiono ją na niższe piętro i złożo 
no w czyimś pokoju na łóżku, gdzie 
zaraz zmarła. W trakcie znoszenia na 
dół po schodach z ust jej wyrwały się 
słowa, które już podałem. Zrewido 
wano Brovarda i znaleziono przy nim 
świeżo wypróżnioną buteleczkę, z któ 
rej wydobywał się silny, nieprzyjem 
ny zapach, 

Pamiętam spojrzenie, jakie wy* 
mienili między sobą małżonkowie 
Masonowie. Mam nadzieję, że nigdy 
więcej nie zobaczę, tak płomiennego 
i wściekłego wzroku, jak wtedy jej, 
takiego błyskawicznego wybuchu 
wstrętu i nienawiści, Ale on nie spu- 
Ścił przed nią oczu. Przeciwnie. Błysk 
jego źrenice stał się jeszcze silniejszy 
niż zwykle. 

Służba stała pod ścianami z grobo- 
wemi twarzami, Nienapoczęta kolacja 
czekała na wspaniale zastawionym 
stole, jaśniejącym od sreber i krysz- 
tałów. Zauważyłem, jak któryś z po- 
licjantów ułamał sobie duży kawał 
tortu i wepchnął w usta. 

O wpół do drugiej pozwolono nam” 
wracać do domów. 

w IEEE NSRO 

CENY od 40 gr. 
Oświęk. Kino - Teatr 

HELIOS 2) Uwaga! Nareszcie 
Kiłeńska 38, tel. 9-26 potężny egzot. dźwięk. 

1) 3 gwiszdy Liljana Gisch, Rod la Rocque i K. Nagel 
Mawas, syn dżungli 

Nr. 182 (2424) 

Najbardziej sensacyjny podwójny program E 
w czar. rom. 
dźwiękowym Romantyczna noc 
Fasc. przygody w dziewiczych puszczach Indyj. 

: Połów rekinów, walka z tygrysami, polowanie 
na lamparty. Potworny król puszcz orang-utang—Mawasit.d. Początek o g. 4:ej, ost. 10'20. Na l-y s. ceny zniż.. 
  

Dświęk. Kino - Teatr 

hollywood 
%lekiew. 22, tel. 15-28 

Dziśl Wielka 

gwiazda film. Ewelina Hol 
w arcyfil- 

mie p. t. W nocnym lokalu 
Ceny miejsc na wszystkie seansy: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. Początek o g. 4,6, 8-i 1015 
  

Dziś! 
wno-dźwiękowy! Ożwiękowe Kino 

CASINO 
śślaika 47, tei. 15-41. rysunkowa 

Flejszera p. t. 

Potężny 100% polski film śpie- 
Największy przebój 

polskiej w-g słynnej pow. Elizy Orzeszkowej 

Lekcja muzyki 

produkcji CHAM 
Polska mowa. 
Krystyna Ankwicz i Mieczysław Cy- 
bulski oraz najnowsza komedja dźwięk. 

z udziałem znakom. gwiazdora Bimbo i czaruj. gwiazdy Betty. 
Początek o g. 4, 6, B i 10'15, w święta o 2-ej. 

Polski śpiew. W rol. gł.: 

Ceny od 25 gr. 
  

DZIŚ! 
Ofwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28   dowiska cyrkowe. 

cały świat 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
100% dźwięk. szlagier film. z życia cyrkowców 
żał nam takich atrakcyj cyrkowych jak słynny doskonały cyskowy dramat 
wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią. 

LUDZIE ARENY Żaden jeszcze film nie odzwier- 
ciadliłtak życia cyrku i nie poka- 

„Ludzie areny". Film „Ludzie sreny* 
: W filmie „Ludzie areny* sfilmowano najlepsze wi- 

„Ludzie areny do szczyt techniki i akrobatyki. Film „Ludzie areny* z powodzeniem oglądał 
„Ludzie areny* powinien zobaczyć każdy. — Początek o godz. 4-ej CENY od 30 gr. 
  

Kejesti Handlowy. 
De Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 2.IV. 1932 r. 

8715. II. Firma: „Aron Malka“. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

638— VI. 

8923. II. Firma: „Ginzberg Dawid“. Przedsiębiorst- 
wo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

640—VI. 

9187. II. Firma: „Pupiski Bencjon*. Przedsiębiorst. 

wo zostało złikwidowane i wykreśła się z rejestru. 
641—VI. 

W dniu 6.IV. 1932 r. 
7888. II. Firma: „Lifszyc Borys i Brojdo Abram 

S-ka". Firma obecnie brzmi: „Abram Brojdo, Borys 

Lifszyc i Mowsza Dziewieniski — Spółka firmowa, — 
Siedziba w Wiilnie, ulica Kolejowa 9. Przyjęto na trze- 

ciego wspólnika Mowszę Dziewieniskiego zam. w Wil_ 
nie przy ulicy Piłsudskiego 28. Zarząd należy do trzech 
wspólników, Wbzelkie zobowiązania kontrakty, umo- 
wy, akceptacje weksłe indosy plenipotencje i inne do- 
kumenty zawierane i wydawane w imieniu spółki win 
ny być podpisywane przez dwóch członków zarządu 
pod stemplem firmowym, odbiór zaś korespondencji 
zwyczajnej, poleconej, wartościowej, przekazow pie- 
niężnych, przesyłek pocztowych i kolejowych adreso- 
wanych i nadsyłanych pod adresem spółki jak rów- 
nież podejmowanie z banków należnych spółce sum 
pieniężnych, kwitowanie z odbioru ma prawo dokony- 
wać każdy ze: wspólników pod stemplem firmowym. 

637—VI. 

  

  

8741. II. Firma: „Frydman Sora Rocha*. Właści- 
cielka przedsiębiorstwa Sara — Rocha Frydman zmar- 
ła. Do czasu zatwierdzenia spadkobierców w prawach 
spadkowych po zmarłej prowadzi przedsiębiorstwo 
zmarłej w charakterze pełnomocnika Samson Frydman 
zam. w Wfilnie ulica Sadowa 4 z prawem dokonywania 
wszelkich czynności związanych z prowadzeniem tego 
przedsiębiorstwa. 639—VI. 

W dniu 22.IV. 1932 r. 
1960. III. Firma: O. K. Kalicki Aleksander“.-— 

Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydzia- 
łu VI Cywilnego z dnia 30 marca 1932 r. ogłoszono 
upadłość Aleksandra Kalickiego w handlu i kuratorem 
masy upadłościowej wyznaczono adw. Andrzeja Ro- 
mankiewicza zam. w Wiilnie przy ulicy Zygmutowskiej 
4—5 z urzędu. 642—VI. 

Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 
pujące wpisy dodatkowe i pierwotne: 

W dniu 23.IV. 1932 r. 
494. II. Firma: „Spóika Akcyjna Trak — Eksplo- 

atacja i Handel Drzewny*. Celem spółki jest prowa- 
dzenie przemysłu drzewnego oraz handel drzewem i 
produktami przemysłu drzewnego. Zarząd obecnie 
stanowią: Eryk Lepach z Warszawy ul. Grójecka 40, 
Axel E. Benzler ze Stockholmu, Eugelbreksgatan 16 
i Sven Johnson z Wilna, ul Zawalna 2—2. Weksle 
pelnomocnicta umowy kontrakty akty hipoteczne i 
notarjalne tudzież żądania zwrotu sum z instytucyj 
kredytowych oraz wszelkie wogóle zobowiązania w 
imieniu spółki podpisuje dwóch członków zarzadu 
względnie jeden członek zarządu łącznie z proku- 
rentem, czeki na rachunek bieżący oraz wszelką kore- 

spondencją w imieniu spółki jako też pokwitowania 
z odbioru z poczty, kolei żelaznych, urzędów celnych 

i tp. pieniędzy przesyłek i dokumentów podpisuje 
jeden członek zarządu względnie prokurent. Statut 
spółki uzgodniony z przepisami Prawa o spółkach 
akcyjnych z dn. 22 III. 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 39 poz. 
383) uchwalony został na Nadzwyczajnem Walnem 
Zgromadzeniu akcjonarjuszów w dniu 23 grudnia 
1931 r. zaprotokułowanem pnzez Aleksandra Róż- 
nowskiego Notarjusza w Wilnie, i zapisanem do re 
pertorjum pod Nr. 5471. 654—VI. 

W dniu 30.IV. 1932 r. 
172: IV. Firma: „Spółka Akcyjna Wydawniczo 

Drukarska Rom*. Celem spółki jest wykonywanie 
wszelkiego rodzaju prac drukarskich ljtograficznych 
i introligatorskich wydawnictwo książek i innych dru 
ków, prowadzenie księgarni i drukarnj, produkcja 
papieru i handel w powyższym zakresie. Kapitał za- 
kładowy wynosi 100.000 złotych podzielony na 1000 

      

   

Rozdział XII. 

WŁAMYWACZE. 

siedzącego po jego lewej stronie 
podobnego w mroku do starej skórza- 

akcyj na okaziciela po 100 złotych każda całkowicie 
w gotowjźnie wpłacony. Zarząd spółki stano Ła- 
zanz Spiro, Matus Rapoport i ldel Berlin wszy y 
w Wilna. Weksle plenipotencje prokury umowy kon- 
trakty akty hipoteczne notarjalne i inne czeki na 
rachunek bieżący tudzież pisma z żądaniem zwrotu 
sum z instytucyj kredytowych podpisuje pod stemplera 
firmowym dwóch członków zarządu. Do podpisywa- 
nia korespondencji nie zawierającej zobowiązania 
oraz odsyłania i odbierania wszelkiego rodzaju korė- 
spondencji przesyłek i dokumentów wystarcza pod- 
pis każdego członka zarządu pod stemplem firmowym 
Prokury udzielone Matusowi: Rapoportowi i Zelikowi 
Styginowi wygasły. Statut spółki uzgodniony z prze- 
pisami prawa o spółkach akcyjnych z dnia 22. II. 
1928 r. (Dz. Ust. Nr. 39 poz. 383) uchwalony został 
na Walnych Zgromadzeniach akcjonarjuszów dnia 23 
listopada 1930 r. z dnia 13 grudnia 1931 r. zaproto- 
kułowanych pnzez Jana Buyko Notarjusza w Wilnie 
i wcjągniętych do repertorjum pod Nr. 4529 z r. 1930 
i 4336 z r. 1931 oraz na Nadzwyczajnych Walnych 
Zgromadzeniach akcjonarjuszów z dnia 25 stycznia 
1932 r. i z dnia 25 marca 1982 r. 655—VI. 

W dniu 25 II. 1932 r. 
544. I. Firma: „Pnzemysł Browarniany Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie bro- 
warów słodowjeń i innych przedsiębiorstw przemys- 
słowych oraz handel przedmiotami produkcji tych 
przedsiębiorstw. Siedziba w Wilnie, ulica Podgórna 
7. Kapitał zakładowy 10.000 złotych podzielony na 
160 udziałów po 100 złotych każdy całkowiaje wpła- 
cony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie, Oweiej 
Epsztejn przy ulicy Piłsudskiego 2 i Jocha Kowarska 
pnzy ulicy Stefańskiej 20. Zarząd prowadzi wszystkie 
interesy spółki we wszystkiem reprezentuje spółkę 
wobec władz i osób prywatnych. Wszelkiego rodzaju 
zobowiązania weksle czeki umowy i pełnomocnictwa 
w imjeniu spółki podpisują obaj członkowie zarządu 
pod stemplem firmowym lub osoby przez nich upo- 
ważnione. Korespondencję nie mającą charakteru zv- 
bowiązań może podpisywać każdy z członków zarzą- 
du. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła 
na mocy aktu zeznanego przed Janem Buyko Nota.. 
juszem w Wilnie w dniu 15. III. za Nr. 925, na czas 
niieokreślony. 656—VI. 

W dniu 31.III. 1932 r. 
545. I. Firma: „Parowa Fabryka Konserw P .F. K. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadze- 
nie parowej fabryki konserw. Siedziba w Wilnie, ul. 
Wiwulskiego 10 b. Przedsięborstwo istnieje od sty- 
cznia 1932 r. Kapitał zakładowy 4000 złotych podzi 
lony na 40 udziałów po 100 złotych każdy całkow; 
w gotowižnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią z: 
w Wflnie: Jakób Wołożyński przy ulicy Wielkiej 18 
i Morduch Gołand przy ulicy Wi. Pohulanka 14. Wek- 
sle żyra na wekslach zobowązanja umowy akty i in- 
ne dokumenty winny być podpisywane przez obu 7a- 
rządców ewentualnie przez ich plenipotentów pod 
stemplem firmowym, prowadzenie zaś i odbiór korc- 
spondencji pocztowej w tej liczbie przesyłek przeka- 
zów pienjędzy oraz towarów z kolei żelaznej i przy- 
stani wodnych adresowanych na imię spółki, załat- 
wia każdy z członków zarządu ewentualnie jego pei- 
nomocnik ze swoim podpisem pod stemplem firmo- 
wym. Spółka z ograniczoną odpowiedzjalnością za- 
warta na mocy aktu zeznanego przed Władysławem 
Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dniu 11 stycznia 
1932 r. za Nr. 240 na czas nieograniczony.  657—V: 

В„ ЭКАЛО ВАОМ A h 
A A S F. ZIENKIEWICZA 
2 wł >= Wilno, Ś-ta Jańska 9. 
4 a *% Poleca: duży wybór bro- 

ni myśliwskiej o 10% ta- 
niej kosztu 

Przybory myśliwskie po 
cenach ściśle fabrycznych 

  

   

       

      

    

     
   

М Proszę o przekonanie się 

    

  Zaktad Fryzierski 
Posiadacze MICHAŁ" 

ul: Miekiewieza 33 _ Miemieckich 
poszukuje robotnika przedwojennych 

do robót damskich i męs- 
kich na dogodnych wa- 

runkach od zaraz. 

SŁUŻĄCA 
POSZUKUJE PRACY 
do wszystkiego lub do 

banknotów 
po 1000, 100, 50 i 20 mk. 
proszeni są o zgłoszenie 
się natychmiast pod adre- 
setai Leon Pilgnu, Wilac; 
ulica Subocz 9/8, w celu 
otrzymania ważnych in- 

  

dzieci. Wiadomość: ul. formacyj. 

Portowa 19—14 PĘDY EE TTWONDKTEACOESZKYCA 

i Poznałem 

Br. Zeldawioz 
Choroby skórne, wener: 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz„ 

Dr. Zeidowiczowa 
€ hor. kobiece. wenerycz= 
ne, narządów moczowych.. 
od E 12-2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

DR. MED. 

Benedykt Schermann 
przeprowadził się na 

ul. Wiłeńską 11 
Przyjmuje od g. 4—6 pp. 

w chorobach płuc 

Akuszerkai 

Marja Lakinorowa 
įrayjmuje od 9 do 7 wieez, 
1lica Kasztanowa 7, m. 5, 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

      

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziia stę 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

  

Akuszerka 

Śmiałewska 
przeprowadziis się 

na ul. Garbarską 1 m. IG* 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz* 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wązry. 
W. Z. P. 48. 832% 

Mieszkanie 
5-pokojowe ze wszelkie-- 
mi wygod, suche, ciepłe- 

do wynajęcia 
Litewska 25—3 
(Zwierzyniec) 

    

ZARZĄD 
Bratniej Pomocy 
L N. H. G. w Wilnie, ul. 
Mickiewicza Nr. 18—1V p. 
uprasza właścicieli wok- 
nych  jednopokojowych. 
mieszkań o podawanie 
swych adresów i warun 
ków wynajmu tychże do 
Kancelarji Bratniej Pom. 
w godz. od 17 do 18 we: 
wtorki, czwartki i soboty” 

RUTYNOWANA 

maszynistka 
z własną maszyną 

POSZUKUJE 
stałej posady 

Mickiewicza 33—4 

  

  

Języki obce 
niemiecki,francuski 
włoski (konwersacja),. 

oraz kle :yczne 

łacina: grecki. 
Przygotcwywanie do 

natury i egzaminów 
w zakresie szkół średn.. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b  profes.. 
gimn. oraz absolw. U. S.B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzeminy“ 

  

Edwardsa—Mydlarza.. 
— Gotów chłopcy! Gotów!—rzekk 

Siedzieliśmy w pięciu w norze Sa- 
batiego na Pięćdziesiątej Siódmej, w 
słabem świetle lampy ściennej, osło- 
niętej abażurem, 

— Mniejsza z tem, co to za fotog- 

rafja — warknął Raffy. — Fotografja 
i koniec. Jeżeli ją znajdziecie, to po- 
znacie, г 

— Rozumiem — odparlem.—Pan- 
ska fotografija. 

Wykrzywił piękną twarz 
kim grymasem. 

— Może moja, a może nie. Powta- 
rzam, że ją poznacie, rozumiecie? O, 
chłopcze, mój chłopcze, przynieś mi 
ją odrazu. 

— Jeżeli pan jest taki niespokojny, 
że z nią umknę—rzekłem—to dlacze- 
go nie wyprawi się pan po nią osobi- 
ście. 

Wysunął wyzywająco dolną szczę- 
kę i rzekł, akcentując gestami lewej 
ręki słowa: 

— Ja już ryzykowałem. Ja dużo 

ryzykowałem. Chcesz pan, żebym ci 
odszukał mądrego Juljana? Ale 
wpierw to, zrozumiano? 

— Zrozumiano — odparłem. — 
Dobrze. Zjawię się tu przed świta- 

niem. Niech tam! 
Raffy zwrócił się do człowieka, 

brzyd- 

nej okładki. 
— Peru, on ma ją zdobyć, rozu- 

miesz? 
— Ano — odparł Peru, nieskłonny 

do wielomówności. — ® 

A więc pomimo, że ja byłem przy- 
wódcą ekspedycji, Peru miał mnie 

pilnować. Trudno. Byłem nowicju- 

szem. 
‚° — (o on ma do tego? — zaprote- 
stowałem dla formy. — przecież po- 

wiedziałem... 
— Dosyć — uciął Raffy z właści- 

wym sobie gestem lewej ręki-—Zde- 
cydowane, Peru. Która godzina, do 
stu choler? 

— Qzas w drogę — wtrącił piskli- 
wy głos. — Nim zejdziemy na dół, bę- 
dzie druga. 

Trzech nas wstało: ja, Peru i Jim- 
bo Jeane, wielki, ciężki drab, wyróż- 

niający się piskliwym głosem. Dwaj 
zostali na miejscach: Raffy i ktoś 
drugi. 

— Obudźcie tego hunewota—roz- 
kazał Raffy, 

Wiedziałem, że miało nas iść czte- 
rech, ale tego czwartego jeszcze nie 
znałem. Kiedy przyszedłem, spał. Pe- 
ru pochylił się i potrząsnął go bru- 

talnie za ramię. Śpioch wyprostował 
się i wstał. 

  

energicznie, przecierając ręką zaspa-- 
ne oczy, poczem ziewnął głośno + 
wstrząsnął się jak pies —No, jakże 
tam? 

Powstrzymałem z trudem szalonę 
ochotę do Śmiechu, Udana czujność: 
Mydlarza była arcykomiczna, ale jesz: 
cze komiczniejsze było nasze spotka- 
nie po poprzedniem rozstaniu. 

Nie obawiałem się, że mnie pozna, 
gdyż poznanie człowieka zależy w 
wielkiej mierze od tego. czy go się 
spotyka we właściwem mu środowi- 
sku, Mydlarz równie dobrze mógł się 
spodziewać, że natknie się wśród rze- 

zimieszków na prezydenta Stanów Zje 
dnoczonych. W dodatku wygląd mój 
uległ od franklińskich czasów znacz- 
nej zmianie. 

Nie zdziwiło mnie bardzo to spot- 
kanie. Wiedziałem że został ułaska- 
wiony, głównie dzięki rozgłosowi, jaki 
mu zjednały „moje prześladowania. 
Więzienie nie zreformowało go. Wró- 
cił do dawnego życia. 

— Może będziemy potrzebowali 
waszej specjalności, a może nie — 

zwróciłem się do niego. 
— Możliwe, że tam się roi od po- 

licjj — zauważył Raffy. — Pewnie 
Mydlarz będzie miał robotę: 

(D. c. n.) 

Drukarnia „Znicz, Wilno, ul Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 
  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
pr 
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ya 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkie.


