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Przemówienie prezesa Walerego Sławka w Gdyni. 
Na Zjeździe Legjonistów prezes 

płk. Walery Sławek wygłosił nastę- 
pujące przemówienie: 

Im bardziej posuwamy się w lała, 
tem dalszemi stają się wspomnienia 
minionych walk, tem bliższemi zaczy 
nają być pytania wkraczające w przy- 
szłoś tę dalszą, która gdzieś po nas 

dopiero nastąpi. 

Nie mam zamiaru zajmować was 
i siebie zgadywaniem przyszłych zda- 
rzeń. Niech się tem zabawiają ludzie. 
którzy rolę swoją ograniczają do bier 
nej obserwacji, do bezpłodnej krytyki 
i dawania rad — niby zbawiennych, 
w istocie nierealnych. 

My nie tak pojmujemy naszą rolę. 
Nasz stosunek do życia jest inny. Ka- 
żdy z nas miał w sobie gotowość -da- 
nia swego wysiłku, zaryzykowania ży 
ciem, aby się ziszczało. to, co było 
naszem marzeniem i naszym zamia- 
rem. To też, gdy chcę dzisiaj uwagę 
Waszą zająć zagadnieniami przyszło 
ści, to pragnę postawić wyraźne py- 
tanie, co my mamy uczynić, aby ta 
przyszłość była taką, jaką mybyśmy 

ją chcieli widzieć. 

Biegu rzeczy przyszłych zgadnąć 
nie można, lecz można chcieć, aby 
wśród nieskończonej rozmaitości za- 
interesowań, wśród prądów nurtują- 
cych umysły i nadających ogólny kie- 
runek wysiłkom ludzkim — pewne 
prawdy wybijały się na czoło, stawały 
się dorobkiem i wartością w życiu, 
stawały się regulatorem obowiązują- 
cym. 

Tego można chcieć i wierzę, że 
przynajmniej w pewnym stopniu mo- 
żna osiągnąć. 

W społeczeństwie, które tyle lat 
przez niewolę było deprawowane, wy, 
suwają się ponad wszystkie inne dwa 

zagadnienia: po pierwsze — potrzeba 
odrodzenia dumy narodowej i ambi- 
cyj państwowych .tak nierozłącznie 
związanych z poczuciem honoru 0so- 
bistego; po- drugie — chęć i gotowość 
społeczeństwa ukłddania własnemi rę- 
kami cegiełek pod budowę wielkości 
własnej Ojczyzny. 

Oba te zadania są bardzo niełatwe. 
Bo—jak zrobić, aby byle zaprzaniec, 
wysługujący się obcym czynnikom, 
nie deklamował też na temat honoru 
i miłości Ojczyżny. Musi tu działać 
nacisk opinji publicznej — tak ostrej 
i bezwzględnej, aby umiała kwalifi- 
kować według istotnych wartości, we- 
dług czynów, a nie według frazesów 
lub formalistycznych przepisów ko- 

deksów honorowych. 

Honor wkłada na człowieka duże 
obowiązki — wkłada i sam je dyktuje, 
a w ciężkiej służbie jakiejś wielkiej 
sprawy doświadcza się i hartuje jego 
wartoŚć. 

Ilež w naszej walce mieliśmy mo- 
mentów, ileż starć napozór drobnych, 
lecz zwykle takich, gdzie godność na- 
sza została zadraśnięta. Ileż z tej racji 
gniewu i nienawiści naszej ściągnęli 
ku sobie nasi z początków wojny kom 
batanci — i jak ta nienawiść wydo- 
bywała z nas napięcie i moc naszych 
wysiłków, a z czasem i naszych ude- 
rzeń. 

Taką była praktyka naszego życia, 
a hartowała ona w nas poczucie god- 
ności własnej i zawziętość walki o 
godność narodu. Umieliśmy naszem 
postępowaniem pokazać, że wartości 
te nie były odświętnym frazesem. 

Przeszliśmy w szkole Komendanta 
przez Legjony, wielu z nas przez Pol- 
ską Organizację Wbjskową, a więlu 
już przedtem przez Organizację Bojo. 
wą.—Może rozmyślając nad naszemi 
przeżyciami, zdołamy znaleźć drogi i 
metody podniesienia i rozszerzenia w 
narodzie poczucia honoru i ambicyj 
państwowych. Może wskażemy ten 
głęboki związek, jaki istnieje między 
włożeniem własnej pracy a dumą х 
osiągniętych rezultatów. 

Dziś, gdy dorastają i w życie wscho 
dzą młodsze roczniki, gdy całe war- 
stwy narodu, zapóźnione w swoim 
rozwoju, eoraz bardziej będą musiały 
czuć i rozumieć odpowiedzialność zu 
Państwo i jego przyszłość, dziś trzeba 

rozwinąć w ludziach gotowość do 

czynnego budowania wspólnego dob- 

ra, a z honoru osobistego i ambicyj 

państwowych uczynić wartości żywe, 
obowiązujące szeroki ogół. 

Wierzę, że pod kierownictwem 

obecnego Ministra Jędrzejewicza bę 
dzie je dawać szkoła, Daje je wojsko 
—wychowując żołnierza. Dają te or 
ganizacje, które powołują obywateli 

  

       

     

    

  

do służby na rzecz wielkości i siły 
Państwa. 

My ze swej strony, jako ludzie 
mający w różnych środowiskach swój 
głos i swoje znaczenie—musimy ka 
tym problemom uwagę swoją skie- 
rować, 

Nie próbujmy ani tym ludziom, 
którzy do nas się przyłączyli, ani tym 
młodszym serjom działaczy, którzy 
obok nas w życie wchodzą, a później 
po nas pozostać mają, wmawiać ścis- 
łych doktryn i recept myślenia. Niech 
myślą sami, niech w nowych warun- 
kach nową rzeczywistość tworzą. 
Lecz żądajmy służby i pracy na rzecz 
Państwa, Gdy coś w budowanie jego 
potęgi wniosą, to rozwiną w sobie 
pierwiastki dumy państwowej. 

Niech w ten sposób tworzy się 
elita lepszych ludzi ze wszystkich 
warstw Narodu, Niech się poli do 
wspólnej pracy, a przez to zespolenie 
niech poczuje swoją siłę i — niech ma 
odwagę żądać, by inni do wartości, 
jakie ona rozwinie — musieli podcią- 
gać. 

Gdy się mówi o honorze osobistym. 
gdy na ambicjach szukających wiel- 
kości Państwa chciałoby się oprzeć 
jego siłę, to nie można nie widzieć 
pewnej prawdy, jaką ujawniły całe 
niemal dzieje Polski. I ongiś przed roz 
biorami — i w długiej walce o wy- 
zwolenie z niewoli widzimy tylko 
garstki ochotników. Brały one na sie- 
bie cały ciężar, dawały wysiłek olbrzy 
mi, lecz nie mogły, czy nie umiały 
zmobilizować wszystkich sił, jakie Na_ 
«ód mógłby dać i jakich wymagała 

  

historja. Poza niemż. było zbyt wielu, 
zapatrzonych w ciasne sobkostwo i 
uchylających się od wszelkich ofiar. 
A zarówno aparat państwowy, jak i 
opinja publiczna tolerowały to, nie 
umiały ani karać, ani stawiać pod prę 
gierz. 

I dziś aparat państwowy składa się 
w ogromnej liczbie z ludzi tak czułych 
na lamenty osobiste, a tak mało twar 
dych, gdy chodzi o dobrog Państwa 
Za dobrych i uczynnych uważają się 

ci, którzy nie ze swej, alexz państwo- 
wej kieszeni chcą być hojni. Ten sy- 
stem deprawuje społeczeństwo. 

Dopóki elita moralna nie wytwo- 
rzy twardych zasad opinji publicznej, 
karcącej nadużycia i wskazującej win 
nych, dopóki organy przeznaczone w 
aparacie państwowym do karania 
przestępstw — będą się chwaliły ła- 
godnością swoich orzeczeń dopóty to 
zło będzie się w Polsce panoszyło. 

Elita nie może poprzestać na tem, 

Г За VO SSRS DRS аЬЕЙЕ ао сН Я 

Магзза!еК Pižsudski do Leajonistów 
Marszałek Piłsudski przesłał XI Zjazdowi Legjonistów pismo treści nasiępującej: 

Drodzy Koledzy i Towarzysze Broni! Nie mogąc przybyć na Wasz Zjazd, 
muszę choć listownie przesłać Wam serdeczne pozdrowienia. Ile razy bieg- 
nę myślą po drogach historji polskiej, tyle razy widzę jasno pokolenia, co 
„wiosnę mieli w życiu*, by zakończyć stałym refrenem, mówiącym „wiek 
męski, wiek klęski* — refrenem pełnym goryczy i pełnym smutnych za- 
wodów. Jeżeli my wyciągnęliśmy szczęśliwy los na loterji pokoleń i do- 
wiedlišmy, žė nie zawsze słowo „męski* rymuje ze słowem „klęski — to 
jednak los nie oszczędził nam ani goryczy, ani zawodu. Nie dziwota. Bieg- 
liśmy bowiem po drogach i ścieżkach wpoprzek wszystkich dróg Polaków, 
więc znieść musieliśmy tyle niespodziewanych i niczem niezasłużonych znie 
wag, a wypić musieliśmy tyle kielichów goryczy, że doprawdy ubiegłe po- 
kolenia pomimo klęsk tylu niewiele mają nam do pozazdroszczenia. 

Co do mnie w owe. czasy twierdziłem nieraz, że się obawiam, by syno- 
wie w tym kraju nie płuli na groby ojców za ich głupotę, że za Polskę krew 
swoją leli. Na usunięcie tej goryczy z życia polskiego dałem z siebie dużo 
najlepszej pracy, zrobiłem wiele w najcięższym wysiłku, straciłem masę 
swego zdrowia — i nie sądzę, aby ta moja praca poszła na marne. Gdy zaś 
tak jest, nie radzę — i to mówię na wszelki wypadek — odczuwać jakąś go- 
rycz czy zawód. Życząc więc możliwie pogodnych nastrojów, pozostaję z 
Wami myślą i sercem. 
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że sama idzie w pierwszym szeregu, 
Ma ona obowiązek, bo tego wymaga 
wychowanie Narodu, dbać aby i inni 
za nią podążali. Jednych pociągnie 
zapał i przykład, innych państwo bę- 
dzie musiało zmusić środkami, które- 
mi Państwo winno dysponować w sto 
sunku do swoich obywateli. 

Co znaczy nacisk opinji i jakie mo- 
że być jej działanie — zrozumie ten, 
kto się wmyśli w warunki naszej da 
wnej walki rewolucyjnej. Była ona 
prowadzona przeciwko dobrze zorga- 
nizowanym władzom zaborczym w 
Polsce, była połączona z narażeniem 
się na więzienia, sądy i inne przyjem 
ności — do kary Śmierci włącznie. 
Za cenę zdrady niejeden mógł siebie 
ratować. Ale moralna siła opinji była 
tak wielką, że jestem przekonany, iż 
dla wielu ludzi w ich samotnem sza- 
motaniu się — czasem w przeddzień 
stracenia — obawa przed pogardą ze 
strony społeczności rewolucyjnej sta- 
wała się jednym z czynników, zwięk 
czających siłę oporu i wytrwania. 

A przypomnijmy sobie dalej, jak 
traktowaliśmy ludzi, którzy w chwi- 
lach dla nas najcięższych łamali się 
i nie dotrzymywali kroku z najbar- 
dziej twardymi. Dla ilu ludzi nawet 
z naszego Środowiska było to bodź- 
cera do przetrwania. 

Napewno było tu głębokie zaufa- 
nie do naszego Włodza — Józefa Pił- 
sudskiego, napewno wydobywało ono 
z nas wartości najlepsze, lecz wielu 
z pośród nas przypomni i odnajdzie 
w sobie i to drugie uczucie, jakiem 
była obawa, by w oczach kolegów 

„ — Legionista musi stać na posterunku. 
Mowa gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. 

Na Zjeździe Legj. gen. Rydz-Śmi 
gły w czasie akademji wygłosił nast. 
przemówienie: 

Koledzy! Zjazd nasz ma charakter 
Ściśle koleżeński, dlatego też, kiedy 
zdecydowałem się przemawiać tu, 
wśród was, powiedziałem sobie, że 
będę się starał utrzymać przemówie- 
nie w tonie właśnie kołeżeńskiej poga 
wędki. 

Ponieważ znalazłem się dziś mię 
dzy wami, więc chciałoby mi się ze 
wszystkimi porozmawiać; wobec tej 
ilości jednak, jaka się tu zebrała jest 
te rzeczą niemożliwą. Pomówię więc 
odrazu ze wszystkimi. Pozatem i mun 
dur, który mam zaszczyt nosić, rów- 
nie nakłada na moje słowa pewne 
Ścisłe ramy i wytyka mi pewną Ściśle 
określoną drogę. Jednak nie kryje, że 
na drodze, prowadzącej do zrealizo- 
wania mego zamiaru, kryją się za- 
sadzki. Jakież to są zasadzki? 

Przedewszystkiem atmosfera wa- 
szego zjazdu, atmosfera razem prze- 
bytej i przewojowanej wojenki, nuta 
wspomnień, w którą każdy z mów- 
ców, tutaj uderzał, atmosfera współ- 
nych przerzyć, o których każdy z nas 
musiał wspomnieć. A jeśli zaczyna się 
mówić o wojence wspólnej, to mimo- 

woli, nim się człowiek opatrzy, już 
dotyka ręką żołnierską wielkich i wa_ 
żnych sparw. 

a Jesteśmy jak ludzie, którzy mając 
wolną chwilę, wybrali się w łodzi, by 
na toni spokojnej, użyć trochę wyw- 
czasów i oto nagle łódź ich porywa 
silny nurt, głęboki i niesie w dalekie 
horyzonty. Gdy zaczynamy mówić o 
naszych żołnierskich wspomnieniach. 
to porywa nas ten nurt dziejowych 
przeznaczeń narodu, porywa nas nurt 
wielkich spraw, nurt spraw wiecz- 

nych, ociekających krwią pokolen-- 
spraw wznoszących się wielkością po- 
koleń i karlejących ich małością. 

My znamy ten nurt i znamy jego 
groźny wstrząsający dreszcz, mimo 
tego, że jesteśmy weseli. Wszak zna- 
ny jest dowcip i wesołość legjonisty, 
ale ten dowcip i ta wesołość nie prze- 
szkadzały, że właśnie my, w okresie 
czasu, wybuchającej wielkiej wojny 
byliśmy ludźmi, którzy pewną spra- 
wę brali najpoważniej. Wszak wszy- 
scy Polacy ze czcią chylili głowy i 
uznawali wielkość filozoficznej synte_ 
zy patrjotyzmu „dulce et decorum est 
pro patria mori*, ale z pośród wielu 
myśmy potraktowali to poważnie i 
poszliśmy tam, gdzie ten nagrobny 
napis, oddający pogrobową cześć wiel 
kim prochom, stał się formułą co- 

   

  

   

   

  

dziennego życia. 
Ten okres to przeszłość, przeszłość 

dla nas skończona, zamknięta,—sta- 
nowi ona jednak zdecydowaną war- 
tość, a kto tej wartości nie rozumie, 
kto w całokształcie dzisiejszej Polski 
tej wartości nie widzi, ten, na Boga, 
niech się strzeże i pilnuje, aby nie 
zbłądzić między mogiły, które kryją 
naszych kolegów, by nie zmącić wiecz 
nego ich spokoju, A przecież los tylko 
zrządził, że tu nie oni stoją zwartem 
kołem na tem miejscu, gdzie wy stoi- 
cie. Wszyscy byliśmy tak samo goto- 
wi pełnić swoją powinność, 

Ale to przeszłość, A czyż jesteśmy 
ludźmi, którzy błądzą między echami 
przeszłości a marzeniami przyszłości. 
Cóż więc mamy dziś począć koledzy? 

Jeśli mamy odpowiedzieć na to 
pytanie, i mamy dać odpowiedź rze- 
telną, to musi ona być szczerą, a stać 
nas na szczerość. Możemy sobie na 
nią pozwolić, bo mamy już za sobą 
dobry szmat pracy, a jeszcze do grobu 
się nie chylimy. Jeszcze nie nadeszła 
ta zima, po której niema już wiosny, 
jeszcze przyjdzie niejedna wiosna i 
nieraz trzeba będzie przyłożyć mocno 
rąk, by wyorać skibę długą. równą 
na nowy posiew. Więc możemy i 
musimy być szczerzy, choćby to na- 
wet przykrem było, 

Koledzy. czy nasza praca i nasza 
rola żołnierzy jest skończona, czy już 
skończony trud i t. zw. „„harówka*. 
a nadszedł okres dosytu i spokoju, 
nadszedł okres wywczasąw M słodkich 
miodów życia? Nie, jesteśmy tymi 
ludźmi naszego pokolenia, dla któ- 
rych niema dosytu, dla których niema 
słodkich miodów. Stało się tak, prze- 

padło i nie tego nie zmieni. Ileż po- 
koleń krwawiło się beznadziejnie, by 
osiągnąć to, co myśmy osiągnęli, my 

  

  

urodzeni w niewoli i żyjący dziś w 
wolności. O ileż szczęśliwsi jesteśmy 
od innych urodzonych w wolności 
i kończących życie w niewoli. Osiąg- 
nęliśmy ten przywilej, ale za ten przy. 
wilej trzeba płacić, trzeba płacić nie 
kilku latami życia i wyrzeczenia, ale 
życiem całem. Pamiętacie piosenkę z 
naszej młodości, piosenkę pieśnia 
powstańczego: .„Dla nas niema róż, 
my jak płacy na wędrówce, Dziś tu, 
jutro na placówce". Ta pieśń jest i 
musi być symbolem naszego życia, 
jeżeli chcemy być wierni przeszłości 
i jeśli chcemy coś znaczyć w Polsce. 

Każdy legjonista, na  jakimkol- 
wiek znajduje się posterunku, winien 
stale robić moralny dzienny raport 
słanu pracy, każdy legjonista powi- 
nien być gotów co chwila stanąć 
przed Wodzem swym i zdać sprawę 
z dokonanej pracy i z zaniedbanych 
rzeczy, Pownien powiedzieć, co zrobił 

i czego zaniedbał i dlaczego zaniedbał. 
Powinien szczerze powiedzieć, ile ra- 
zy o wszystkiem zapomniał oprócz 
własnej ambicji, ile razy był mały i 
małoduszny, ile razy zeszedł ze skwar 
nej, trudnej placówki, ponieważ są- 
dził że nieprzyjaciela już niema, że 
wojna już się skończyła, że nadszedł 
czas dosytu i spokoju. 

Niech nas nie mami spokój, niech 
nas nie mami to, że mamy Polskę wol 
ną ze stałemi granicdmi. 

Ludzka dzusza ma to do siebie, że 
gdy są wielkie zdarzenia, że gdy prze- 
chodzą nad nią wielkie burze, to wy- 
miatają z niej wszelkie śmieci, wszel- 
kie egoizmy, wszelką małość i sobko- 
stwo i kują ją na modłę bohatera. A 
spojrzeć dziś naokół Polski. Spójrzcie 
co się dzieje. Wszędzie kotłuje się 
targ wszędzie zabiegi, chytre podstę 
py, bez wojny walka, każdego dnia o 

    

Oświadczenie min. Boernera 
w imieniu rządu. 

P. minister Ignacy Boerner, repre- 
zentujący na Zjeździe Legjonistów 
Rząd Rzplitej, wygłosił na akademji 
zjazdowej następujące przemówienie: 

„Gdy Komendant Piłsudski mie- 
czem bronił imienia i honoru narodu 
polskiego, byliście żołnierzami czynu 
i hartu. = 

Gdy Komendant Piłsudski mie- 
czem wykuwał granice Najjaśniejszej 
Rzplitej, byliście żołnierzami czynu i 
hartu. 

Gdy Komendant Piłsudski mieczem 
bronił mocarstwowego stanowiska Naj 
jaśniejszej Rzeczypospolitej, byliście 
żołnierzami czynu i hartu. 

Dziś, gdy obecny Rząd, który w 
istocie swej jest Rządem Komendan- 
ta Piłsudskiego, walczy z trudnościa 
mi gospodarczemi, obejmującemi nie- 
omal cały świat — Rząd jest pewny, 
że jako zahartowani żołnierze dopo- 
możecie Państwu Polskiemu przezwy 
ciężyć i tego wroga*. 

  

dzień nowy, każdego miesiąca o lep- 
szy miesiąc, Bezczelność żądająca, ro- 
szcząca sobie pretensje otwarcie do 
cudzej własności Więc koledzy, wa- 
runki dzisiejsze mogą wywołać w du- 
szy szlachetnej ambicje wielkiego wy 
siłku. 

Jestem głęboko przekonany, że 
nikogo wśród nas niema, ktoby prag- 
nął, by kiedyś, gdy historja będzie wy 
rokować o naszej epoce i naszem po- 
koleniu, określiła ten okres w sposób 
następujący: Piłsudski, człowiek gen- 
jalny, człowiek wielki, wyjątkowy, o- 
patrznościowy, ale podkomendni Jego 
nie umieli zrozumieć .Jego wiel 
kości, nie umieli zrozumieć swej 
roli. Uczniowie Jego byli podkomend_ 
nymi, niegodnymi Wielkiego Wodza. 

Dla nas niema róż, ale zato jest 
świadomość współpracy w wielkiej 
epoce budowania państwa, jest świa- 
domość włożonych trudów, włożo_ 
nych nie przypadkowo, jest świado- 
mmość współdziałania z tym wielkim 
opatrznościowym mężem Polski. 

My. wojskowi, zdając sobie spra- 
wę z tego, znamy swoje obowiązki. 
Naszą rzeczą jest, by armja, dowodzo 
na przez Wbdza, była armją bitną, ar- 
mją silną, która potrafi każdemu wro 
gowi, zmierzającemu ku naszym gra- 
nieom, zastąpić drogę i chwycić go za 
gardło. A w czasie pokoju ta armja 
jest i będzie gwarancją i rękojmią po- 
rządku, ładu, prestiżu państwa i pre- 
stiżu władzy. A wy kochani koledzy, 
którzy już munduru nie macie, pamię 
tając, że jeszcze ciągle placówka jest 
ważna, że jeszcze ciągle jest aktualna, 
znajdziecie napewno również i myśl i 
siły w sobie, by swój obowiązek wyko 
nać A wtedy nie będziemy błądzili 
między echami przeszłości, a marze- 
niami przyszłości — i przeszłość, te- 
raźniejszość i przyszłość — to będzie 
jeden ciąg. 

I wtedy w Polsce ucichną szepty, 
pocieszające się, że już się kończą, że 
już ich kres, a i poza Polską odpadnie 
potrzeba obłudnej troski o to, co się 
z Polską stanie. 

Poddajcie swoją pierś pod ten 
nurt wielkich przeznaczeń narodu, a 
on przez wasze piersi przejdzie do 
serc: tych młodych, którzy stoją obox 
was i których coraz więcej będzie — 
bo nie dla kogo innego, a dla nich od- 
rzucamy róże, by naprawiać klęski i 
szkody niewoli — poto, by oni nie 
potrzebowali myśleć i mówić o niewo 
li, by żyli w Polsce silniejszej, więk- 
szej, rozsądniej i mądrzej patrzącej na 
swe przeznaczenie. 

      

nie uchodzić za dezertera, nie być tym, 
który się załamał. 

Jeśli nam kto powie, że w okresie 
walk o niepodległość cel był jasny i 
prosty, to wiemy dobrze, że jasnym i 
prostym był on tylko dla garstki, któ- 
ra umiała ponad inną rzeczywistość, 
ponad niewiarę otoczenia — wysunąć 
cel główny. ` 

I wielu trzeba było ofiar i trudów, 
wielu wprost lat, aby cel ten stał się 
jasnym i prostym dla wszystkich. 

Myśmy - odegrali rolę przedniego 
szeregu, lecz już pod koniec wojny 
światowej i następnie w wojnie naszej 
z Rosją — Polska wydała liczne sze- 
regi jej bojowników, — dzisiaj wola 
obronna Państwa śmiało oprzeć się 
może na wartościach całego Narodu. 

Bo — gdy cel jest wielki a trud- 
ny, to najpierw pociąga ku sobie elitę, 
a dopiero później znajduje w instynk- 
cie narodu oddźwięk, porusza głębiej 
duszę każdego człowieka, a w jakimś 
— może małym stopniu — nawet i 
tego, który napozór poza codzienną 
szarą rzeczywistość zainteresowaniami 
nie wykraczał. 

Jeśli cel, jaki sobie stawiamy, ma 
wielką i głęboką wartość, to nie bywa 
on łatwy do zrealizowania, a dla więk 
szości będzie się wydawał utopijnym 
i niemożliwym. Sięgnijmy znowu do 
naszej niedawnej przeszłości — do hi 
storji ostatnich lat trzydziestu. Z soc- 
jalizmu — takiego — jakim on był 
na całym świecie — i wbrew jego za- 
sadniczym nastawieniom — wyrosła u 
nas organizacja bojowa, walcząca o 
Polskę. Wbrew kierowniczej większoś 
ci w łonie partji masa robotnicza opo- 
wiedziała się za walką zbrojną i za 
organizacją bojową. 

Gdy ta po kilku latach walkę 
zbrojną musiała przerwać, to prze- 
rzuciła swoje siły na tworzenie orga- 
nizacyj strzeleckich. Obok starych bor 
jowców stanęli młodsi — nowe rocz- 
niki, nowa serja dorastających do 
czynnej roli jednostek. Utworzyła się 
nowa siła, która miała podjąć walkę 
w jakichś przyszłych, nowych a nie- 
znanych wówczas warunkach sprzy- 
jających. 

Legjony i Polska Organizacja Woj- 
skowa stają się już w Niepodległej 
Polsce ośrodkiem tworzącego się woj- 
ska, przeznaczonego dla innych no- 
wych zadań i nowych trudów. 

Cel, który nie był ani jasnym ani 
prostym dla ogółu, stał się z czasem 
celem i wartością dla całego Narodu. 

Dalszy przykład: zastaliśmy po 
wojnie życie polityczne opanowane w 
Polsce przez partje, dla których dobro. 
Państwa jako całości nie było sprawą 
najgłówniejszą. Odwołaliśmy się do 
lepszych ludzi i lepszych instynktów. 
Może nieodrazu znaleźliśmy posłuch i 
zrozumienie, bo to, czego myśmy chcie 
li, zbytnio odbiegało od tego, co przed: 
tem było przyjęte i ustalone. A teraz 
widzimy, jak coraz więcej ludzi staje 
razem z nami do pracy i jak coraz 
głębiej i szerzej przenika nasza myśl 
przewodnia. 

Oprócz tego dorastają pokolenia 
młodsze — nowe roczniki. Trzeba, by 
przejęły od nas i po nas gotowość wy' 
siłków, zdolność i chęć realizowania 
własnemi rękami tego, co z marzeń 
swoich chcieliby przerobić na rzeczy- 
wistość. 

Naród nasz będzie miał dużo zro- 
zumienia dła znaczenia czynnika ho- 
noru, lecz, by nadać mu właściwą ro- 
ię w życiu — trzeba umieć stawiać 
za nawias tych którzy z honorem nie 
są w porządku. Twarde normy oczy- 
szczą nas z deprawacji pozostałej po 
niewoli i stworzą z honoru osobistego 
i ambicyj państwowych najsilniejszą 
gwarancję potęgi i przyszłej roli Pol- 
ski, 

    

Cele, które sobie dzisiaj stawiamy 
— okażą się z czasem również jasne i 
proste. 

Musimy przyznać, że w życiu re- 
alizowało się to, czego myśmy chcieli. 
Może dlatego, że umieliśmy skupić wy 
siłek na rzeczy najważniejsze i dotrzy 
mywać danych przyrzeczeń, może dlą 
tego, że nie uprawialiśmy demagogji i 
pustych frazesów. Umieliśmy i umie- 
my na krzyki, które nas otaczały i 
otaczają patrzeć spokojnie i krzykami 
nie odpowiadać. Znamy bowiem nasze 
miejsce w Narodzie, znamy miarę na 
szej siły i surową twardość naszej słaż 
by. To też, gdyby- na całość, lub choć 
by skrawek Rzplitej ktoś targnąć się 
poważył — spotkamy go gotowi, a 
honorem naszym będzie rzucić na 
szalę najwyższy, nieżłomny wysiłek.



Imponujący przebieg II Ijai 
Przyjazd uczestników 

Zjazdu. 
Morze polskie przyjęło legjoni 

stów, którzy zjechali do Gdyni 
na swój jedenasty Zjazd, pięk 
ną pogodą. Rozsłonecznione niebo, 
ciepła pogoda, błękit morski. tlota wo- 
jenna stojąca u brzegów, stanowiły na 
turalną dekorację, rywalizując z arty- 
stycznie dekorowanemi gmachami pu- 
blicznemi i domami prywatnenmi. 

Wszystkie przygotowania do Zjaz- 
du zostały zakończone w sobotę wie 
cezorem, w niedzielę rano miasto było 
już gotowe na przyjęcie dziesiątków 
tysięcy gości. 

Ze wszystkich stron kraju ed wcze 
snego rana zjeżdżać poczęły na dwo- 
rzec gdyński pociągi zwykłe i spec- 
jalne — składające się częstokroć z po 
nad 30 wagonów — z których wysy- 
pywały się setki uczestników Zjazdu. 

Z dworca ze sztandarami i orkiest- 
rami udawano się nad brzeg morski, 
gdzie po uciążliwej podróży rozpoczy- 
nano dzień od kąpieli w morzu. Z brze 
gu morskiego w ciągu długich godzin 
ciągnęły grupy na Kamienną Górę, 
gdzie przy olbrzymich stołach oczeki- 
wało na nich śniadanie. Ci, którzy zde 
łali wcześniej załatwić formalności, u- 
dawali się na przejażdżki po morzu. 
Do ich dyspozycji oddano wszystkie, 
stojące w danej chwili w porcie, okrę 
ty pasażerskie. 

W niedzielę rano przybył do Gdyni 
inspektor armji gen. Edward Rydz 
Śmigły, powitany na dworcu przez 
komitet zjazdowy. 

Adres pomorskiej kawaierji. 

Q godz. 10 rano zaczęły przybywać 
sztafety motocyklowe, rowerowe i pie- 
sze, oraz sztafeta konna pomorskiej 
brygady kawalerji pod dowództwem 
płk. dypl. dr. Romana Abrahama. Szta 
feta kawalerji przywiozła dla Preze- 
są Sławka następujący adres: 

„Wielce czcigodny Panie Prezesie 
i Kochany Pułkowniku! W imieniu 
własnem, dowódców oddziałów ofice- 
rów i podoficerów oraz szeregowych 
toruńskiej brygady kawalerji składa- 
my na Wasze ręce szczere żołnierskie 

pozdrowienia dla XI Zjazdu Legjoni- 
stów Polskich w Gdyni. Zechciejcie 
zarazem przyjąć to zapewnienie prze- 
nikniętych tym samym duchem i myś- 
łą — wyłącznego poświęcenia się i słu- 
żenia sprawom Ojczyzny — wierni 
ideałom  Zwycięskiego Wodza, Mar- 
szałka Piłsudskiego. Stoimy tak w 
pełnej gotowości orężnej na straży wy 
brzeży, jak i ponoszenia wszelkich tru 
dów na każdym odcinku nakazanej 
ram pracy państwowej. 

; Dowódca brygady kawalerji Toruń 
(—) dr. R. Abraham płk. dypl.* 

Delegacje z poza kraju. 

15 rano przybyła, wśród innych, 
delegacja młodzieży polskiej z Czecho 
słowacji, złożona z 40 osób, przywo- 

'żąc pozdrowienia dla uczestników Zja 
zdu Legjonistów i adres hotdowniczy 
dla Marszałka Piłsudskiego. Razem z 
nią przyjechali do Gdyni wysłannicy 
b. a. zamieszkałych na cze- 
skim Śląsku Cieszyńskim oraz delega- 
ci b. ochotników armji rumuńskiej. 
Ponadto przybyli z Czerniowiec dele- 
gaci legjonistów polskich mieszkają- 

_ cych w Rumunji. 

Przed nabożeństwem. 
Na godz. 10.30 rano wyznaczone zo 

_ stało nabożeństwo na molo Wilsona 
przed specjalnie ustawionym tam ołta 

 rzem. W krzesłach zasiedli przedstawi- 
ciele Rządu z p. ministrem Boernerem, 
pp. wiceministrami: Kocem, Starzyń- 
skim, Piestrzyńskim, Gallotem, prezes 
Sławek, generalicja z gen. Rydzem - 
Śmigłym, gen. Orlicz-Dreszerem, gen. 

_ Burhardt . Bukackim na czele. Obok 
zajęli miejsca oficerowie polskiej floty 
wojennej z komandorem  Unrugiem 
oraz powstańcy z 1863 r. Z drugiej 

_ strony zasiedli delegaci kombatantów 
zagranicznych, a więc prezes FIDAC'u 
płk. White, wiceprezes FIDAC'u na 
Francję p. Taudiere, dalej przedstawi 
ciele finlandzkiej gwardji oborony na- 
rodowej oraz przedstawiciele ochotni- 

- ków armji rumuńskiej. 
Ze szczególną uroczystością odby- 

ło się przeprowadzenie z gmachu to- 
_ warzystwa „,Żegluga Polska* przed oł. 
tarz 7-miu historycznych szłandarów 

 legjonowych, wśród których znajdo- 
_ wał się również sztandar I-szej Bryga- 
dy. Poczet sztandarowy w historycz- 
nych mundurach legjonowych prowa 
dził gen. Galica. Sztandary eskorto- 
wała kompania marynarki wojennej 
z orkiestrą. W chwili, kiedy sztanda- 
ry wyniesiono na molo Wilsona i usta 

_ wiono po lewej stronie ołtarza, kontr- 
torpedowiec „„Wicher* oddał salwę 
honorową z 21 wystrzałów  armat- 

- nich. 
Na molo ustawiły się okręgi Związ 

“ku Legjonistėw Polskich oraz liczne 
delegacje bratnich organizacyj. Wiel- 

- kie molo Wilsona i wszystkie doń przy 
_ ległe ulice wypełnili uczestnicy Zjazdu 

zajmując przestrzeń kilku kilomet- 
_ rów. 

    

   
   

  

   
    

Msza Święta. 
Wśród ogólnej ciszy i skupienia ks, 

skup dr. Okoniewski w asyście kle- 
u odprawił mszę św. Po mszy na ka- 

zalnicę wstąpił kapelan legjonowy ks. 
mtosz i wygłosił podniosłe kazanie. 

Kaznodzieja zwrócił się z prośbą do 
ks. biskupa Okoniewskiego o udziele- 

    

nie błogosławieństwa dla Rzplitej, zgro 
madzonych tłumów i dla słów jego 
kazania. Ks. biskup Okoniewski pod- 
niósł się z miejsca, za nim uczynili to 
samo wszyscy obecni. Pochyliły się 
sztandary i z ust dostojnego kapłana 
popłynęły serdeczne słowa błogosła- 
wieństwa. Na twarzach zgromadzo- 
nych dało się zauważyć wzruszenie. 

Kazanie ks. Antosza. 

Mości Panowie, Bracia — rozpo- 
czął kazanie ks. kapelan Antosz — w 
mglisty poranek 6 sierpnia 1914 roku 
rozległa się po kraju strzelecka pio- 
senka. Poszliśmy. 

Dotychczasowe zjazdy legjonowe 
odbywały się jakby ną poszczególnbch 
stacjach legjonowej martyrologji. Dziś 
jesteśmy przed ołtarzem nad morzem. 
Tu nie może powtórzyć się martyroło- 
ja. 

" Pięścią i mózgiem trzymać musimy 
to, co zdobyliśmy szablą, bagnetem i 
traktatem. 

W podniosłych słowach mówił da- 
lej ks. Antosz o czynie legjonowym i 
zakończył wezwaniem do skupienia się 
pomyślenia nad tem, że Polak bez mo 
rza obecnie żyć nie może, że z fal 
Bałtyku płynie na niego bogactwo, 
władztwo i królowanie i że nakazem 
naczelnym dla starszego i najmłodsze- 
go pokolenia polskiego jest utrzyma- 
nie tego okna na Świat. 

Dnia 10 lutego 1920 roku,. w chwi. 
li, kiedy armja polska obejmowała Po- 
morze, przed ołtarzem w Pucku mó- 
wiłem to samo. Dziś wolno mi powtó- 
rzyć to wpobliżu tego dokumentu na 
szej pracy i wytrwałości, jakim jest 
Gdynia. 
"Po kazaniu ks. Antosza, rozległy się 
żywiołowe, entuzjastyczne okrzyki na 
cześć Rzeczypospolitej, polskiego mo- 
rza, Gdyni, by wreszcie skończyć się 
potężnym chóralnym okrzykiem na 
cześć Marszałka Piłsudskiego — akor- 
dem,- zamykającym tę wielką manife- 
stację. 

Akademia. 
Bezpośrednio po nabożeństwie od- 

była się akademja zjazdowa, zagajona 
przez prezesa gdyńskiego oddziału 
Związku Legjonistów p. Briefa, który 
powitał obecnych oraz odczytał depe- 
sze przesłane przez P. Prezydenta 
Rzplitej i p. premjera Prystora. 

Przemówienie p. ministra Boernera 
jako delegata Rządu, p. prezesa Sław- 
ka, gen. Rydza - Śmigłego (mowy te 
zamieszczamy oddzielnie), przedsta- 
wicieli bratnich organizacyj zagranicz- 
nych wysłuchały rzesze uczestników 
Zjazdu w powadze i skupieniu, prze- 
rywanem tylko od czasu do czasu O- 
klaskami i okrzykami. 

Gen. Rydza - Śmigłego po jego prze 
mówieniu tłum porwał na ręce i zniósł 
z trybuny. 

Defilada. 
Po akademji rozpoczęła się defila- 

da, którą przyjęli gen. Rydz - Śmigły 
i prezes Sławek. Na trybunie ustawio- 
nej przy ul. 10-go lutego, zajęli miejsce 
generałowie, goście zjazdowi oraz de- 
legaci armij obcych oraz licznie przy 
byli przedstawiciele prasy krajowej i 
zagranicznej. 

Defiladę, która trwała ponad dwie 
godziny, otwierała kompanja marynar- 
ki wojennej, eskortująca historyczne 
sztandary legjonowe. Następnie gen. 
Orlicz - Dreszer prowadził grupę legjo 
nistów - oficerów, pozostających w 
czynnej służbie. Grupa ta składała się 
z przeszło tysiąca osób. Za nią ze 
sztandarami i transparentami masze- 
rowały okręgi Związku Legjonistów 
Polskich. Niektóre z nich, przynajm- 
niej w części, wystąpiły w strojach 
ludowych: góralskich, krakowskich, 
huculskich, śląskich, łowickich i t. d. 
Za legjonistami postępowały organi- 
zacje przysposobienia wojskowego, od- 
działy strzeleckie, Legjon Młodych i 
Związek Młodzieży Demokratycznej, 
kilka kompanij Kolejowego Przyspo 
sobienia Wojskowego. Wszyscy masze 
rowali w karnym i wzorowym ordyn- 
ku. 

W defiladzie brało udział około 
30.000 ludzi. Przyglądały się jej zgro 
madzone na ulicach niezliczone tłumy 
publiczności. Przez cały czas uroczy- 
stości wszędzie panował wzorowy po- 
rządek. 

W czasie defilady odczytano z try- 
buny list odręczny Marszałka Piłsud- 
skiego do uczestników Zjazdu, który 
przywiozła do Gdyni bratanica Mar- 
szałka, przybyła z delegacją wileńskie 
go Legjonu Młodych. (List ten czytel 
nik znajdzie na innem miejscu). 

Obiad żołnierski. 
Po defiladzie uczestnicy uroczystoś 

ci legjonowych udali się na Kamienną 
Górę, gdzie spożyli obiad żołnierski. W 
czasie obiadu po raz wtóry odczytano 
list Marszałka Piłsudskiego, by wszy- 
scy uczestnicy mogli się zapoznać z 
jego treścią. 

Wielka legjonowa nagroda 
dia msrynarki. 

Jednym z najbardziej wzruszają- 
cych momentów uroczystości było do. 
ręczenie komendantowi floty wojennej 
komandorowi Unrugowi przez gen. 
Galicę Wielkiej Legjonowej Nagrody 
Przechodniej dla jednostki pływającej 
za najlepsze wyniki w strzelaniu arty 
leryjskiem. 

Uroczystość wręczenia nagrody mia 

KUR KIER 

gpjonistów. 
ła miejsce obok ołtarza na molo Wil- 
sona w obecności zgromadzonych tłu- 
mów. 

Legjoniści do kierowników 
nawy państwowej. 

Na wniosek p. prezesa Walere 
go Sławka Zjazd Legjonistów uchwa 
lił wysłać depesze: do P. Prezydenta 
Rzplitej, Marszałka Piłsudskiego i p. 
premjera Pryństora. 
Depesza do P. Prezydenta brzmi: 

„Panie Prezydencie XI Zjazd Leg- 
jonistów w Gdyni składa Ci najgłęb- 
szy hołd jako najwyższemu Zwierz- 
chnikowi Państwa, jako człowiekowi, 
który umiłował każdy wysiłek pracy, 
zmierzający ku budowie wielkości 
Polski. 

Panie Prezydencie, meldujemy, 
że dla rozbudzenia sił i twórczych 
zdolności narodu szczędzić siebie nie 
będziemy”. 

Depesza do Marszałka Piłsudskiego 
ma treść następującą: 

„Komendancie! Z Twojego natch- 
nienia i Twojego rozkazu my, legjo- 
niści byliśmy ręką, która miecza do- 
była dla honoru walki o Polskę. Z Two 
jej też woli Polska na drogę Odrodze- 
nia weszła i dziś może być dumna z 
dorobku, który i tutaj nad morzem 
już osiągnęła. W tym wysiłku dla wiel 
kości Polski, gdy idzie o ryzyko życia 
jak i o źmudny, szary trud — na nas, 
Komendancie, mogłeś i możesz liczyć”. 

Depesza do p. premjera Prystora 
brzmi: 

„Panie Prezesie Rady Ministrów”! 
Legjoniści, zgromadzeni na dorocznym 
zjeździe w Gdyni, wyrażają podziw 
dla Twojego hartu i twardej woli w 
pokonywaniu trudności, pod jakiemi 
uginają się dzisiaj nawet stare potę- 
gi świata. Ten hart, ta Twoja wola 
wydobędzie z narodu zdolność i moc 
łamania przeszkód, których życie nie 
szczędzi”. 

Depesza p. premjera Prystora 
Premjer Prystor nadesłał na Zjazd 

Legjonistów następującą depeszę: 
„Łączę się ze zjazdem w przeko- 

naniu i poczuciu, że zadania i obowiąz 
ki podjęte przez pracowników idei 
niepodległości, a w szczególności przez 
żołnierzy Komendanta w dniu 6-tym 
sierpnia 1914 roku bynajmniej nie zo- 
stały zakończone lecz spoczywają na 
nas w dalszym ciągu. Przesyłam kole- 
gom legjonistom, zgromadzonym dziś 
na zjeździe serdeczne pozdrowienia”. 
(—) Aleksander Prystor. Prezes Rady 
Ministrów. ; 

Dr. KAWARSKI 
wyjechał do Druskienik. 

Dr. ROMANOWSKI 
(Choroby kobiece) 

powrócił i wznowił przyjęcie chorych 

w 
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900-lecie sprowadzenia Cudown. Obrazu. 
Uroczystości na Jasnej Górze w obecności P. Prezydenta. 

Uroczystości 550-lecia sprowadze- 
nia Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
na Jasną Górę rozpoczęły się już w so- 
botę wieczorem. 

Z wałów przyklasztornych ruszyła 
uroczysta procesja, w której wzięło 
udział około 100.000 piełgrzymów. 
Klasztor oświetlono reflektorami. Po 
procesji podniosłe kazanie wygłosił 
ks. biskup Kubina. й 

SUB 

Niedzielne uroczystości rozpoczęły 
się o godz. 6 rano prymarją, a o godz. 
10.30 ks. biskup Kubicki, sufragan san 
domierski odprawił  pontyfikalną 
mszę przy udziale wielotysięcznej rze 
szy wiernych. 

Miasto przybrało wygląd odświętny. 
Domy udekorowano zielenią i flagami 
państwowemi. Od wczesnego rana 
przybywają wielotycięczne rzesze lu- 
dności z najdalszych okolic kraju. 
Drogi do miasta przepełnione są piel- 
grzymami. Specjalne pociągi przywo- 
żą przez cały dzień tłumy wiernych, 
które zdążają ku Jasnej Górze, 

Częstochowa wygląda jak wielkie 
obozowisko. Według  dotychczaso- 
wych obliczeń przybyło przeszło 200 
tys. pielgrzymów, 

Powitanie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej nastąpiło na granicy wojewódz- 
twa kieleckiego w Rudnikach. Dostoj- 
nego Gościa powitali wojewoda kie- 
lecki Paciorkowski, dowódca O, K. IV 
gen. Małachowski, dowódca garnizo- 
nu Częstochowy gen. Dąbkowski, sta- 
rosta częstochowski Kuehn, przedsta- 
wiciele miejscowej ludności i organi- 
zacje społeczne. O godz. 18.15 P. Pre- 
zydent przybył do Częstochowy. 

P Prezydent w czasie pobytu w 
Częstochowie będzie gościem OO, Pa 
ulinów na Jasnej Górze, gdzie przygo- 
towano na Jego przyjęcie specjalny 
apartament. W jednym z pokojów 
apartamentu w 1905 r. zastrzelił się 
polski rewołucjonista Jan Kozłowski, 
ścigany przez moskali. 

* * * 

Wraz z P. Prezydentem Rzeczypo 
spoliteż przybył do Częstochowy jako 
przedstawiciel Rządu p. minister J. 
Jędrzejewicz, 

Ks. Prymas Hlond wskutek defek 
tu samochodu przybył do Częstocho 
wy wieczorem i natychmiast udał się 
do klasztoru Jasnogórskiego, dokąd 
przybył w chwili wygłoszania kazania 
przez ks. biskupa Kubinę, 

Po kazaniu ks. Prymas Hlond zło- 
żył P. Prezydentowi wizytę, w Jego 
apartamentach w klasżtorze Jasnogów 
skim. 

Po owacyjnem powitaniu p. Pre- 
zydenta w towarzystwie  p.ministra 
Jędrze jewicza, ks. biskupa Kubiny i p. 
wojewody Paciorkowskigeo udał się 
wzdłuż szpaleru stowarzyszeń społecz 
nych i organizacyj, w kierunku al. 
Sienkiewicza, Przy bramie jublijeuszo 
wej powitał Go wśród bicia dzwonów 

Hitler zwala wine na Papena. 
BERLIN, 16. VIII. (Pat). W orga- 

nie ciężkiego przemysłu „Rheinisch 
Westfalische Zeiutng“ Hitler ogłosił 
wywiad, w którym m. in. przypisuje 
winę niepowodzenia konferencji z pre 
zydentem Hindenburgiem wyłącznie 
kanclerzowi Papenowi. 

Hitler utrzymuje, że sprawa odrzu 
cenia jego kandydatury na stanowisko 
kanclerza była przesądzona już przed 
jego wizytą u prezydenta Hindenbur 
ga. Wobec rządu Papena partja naro- 
dowo-socjalistyczna przejdzie do opo- 
zycji, której charakter zależeć będzie 
od rozwoju wypadków. Na pytanie, 
dlaczego narodowi socjaliści nie zgo- 
dzili się na propozycję Hindenburga, 
gwarantującą większe korzyści, — Hi 
tler oświadczył, że nigdy nie ustąpi 
„prawa pierworodztwa za miskę so- 
czewicy'*'. 

W sprawach zasadniczych gotów 
jestem podjąć raczej każdą walkę i 
narazić się na prześladowanie, niż 

sprzeniewierzyć się sobie samemu i 
ruchowi socjalistycznemu. Innego sta 
nowiska nie zrozumieliby zresztą po- 
zostali przywódcy narodowo socjalis- 
tyczni, którzy zupełnie solidaryzują 
się z naczelnym wodzem. 

Na pytanie jak partja narodowo- 
socjalistyczna zareaguje na akty te- 
roru politycznego, Hitler odpowie- 
dział, że istnieje prawo koniecznej 0- 
brony, od którego zastosowania nie 
damy się zastrasz. głupiemi frazesami 
o pokoju i porządku. Narodowi socja 
liści do ostateczności walczyli środka 
mi legalnemi. Mordowanie członków 
naszej partji wkrótce się skończy. O- 
sobiście zmuszony by; wydać moim 
towarzyszom partyjnym rozkaz zasto 
sowania prawa obrony koniecznej. 

Partja narodowo socjalistyczna bę 
dzie walczyła o władzę. Środki tej 
walki będą zależały od metod, jakiemi 
posługiwać się będzie przeciwna stro- 
na. 

Co się dzieje w Chinach. 
PARYŻ, 16. VIII. (Pat). Na wczo- 

rajszem posiedzeniu rząd chiński po- 
stanowił przyjąć dymisję Czang-Tsue. 
Lianga oraz propozycję Czang-Kai- 
Szeka, zmierzającą do utworzenia nad 
zwyczajnej komisji wojskowej. Komi 
sja ta, z siedzibą w Pekinie, składają- 
ca się z 13 generałów, wybierze ze 
swego grona komitet trzech, który bę 
dzie urzędował pod przewodnictwem 
Czang-Kai-Szeka w permanencji. Co 
do dymisji premjera Wang-Czen-Wa- 

ja, rząd chiński postanowił w dalszym 
ciągu czynić wysiłki w cel ucofnięcia 
przez niego dymisji. 

PARYŻ, 16. VIII. (Pat). Marszałek 
Czang-Kai-Yvek wysłał ponownie do 
Wang Czen „Weja telegram z prośbą 
o cofnięcie dymisji. Czang Kai Szek 
dodał w depeszy, iż postara się rozwią 
zać kwestję północnych Chin ku zu- 
pełnemu zadowoleniu Wang Czen 
Weja. 

Nawy laż Hausnera. 
CHICAGO, 16. VIII. (Pat). Tu- 

tejsza kolonja polska zebrała przeszło 
5.060 dolarów na samolot Stanisława 

Hausnera. Aparat został już zamówio- 
ny. Hausner planuje łot do Polski w 
pierwszej połowie października. 

Olbrzymi pożar. 
KRAKÓW. 16. VIII. (Pat). Wczoraj w 

godzinach wieczorowych w Szaflarach w po. 
wiecie nowctarskim wybuchł olbrzymi pożar 
który zniszczył doszczętnie 58 gospodarstw w 
tem 130 budynków. Rozszerzeniu się ognia 
sprzyjał wiair, skupienie zabudowań kry- 

Katastrofa 
PRAGA, 16. VITH. (Pat). Wczoraj po po- 

łudniu w czasie lotów dła publiezności z 0- 
kazji dnia lotniczego Ligi lotniczej im. Ma- 
saryka w Lovisicach nastąpiła katastrofa. 
Jeden z samolotów wpadł w korkociąg i ude 
rzył eałą siłą o ziemię. Wszyscy pasażero- 
wie w liczbie 4 zabili się na miejscu, pilot 

tych słomą lub gontami oraz brak wody i 
narzędzi ratowniczych. W: akcji ratunkowej 
brało udział 14 oddziałów straży pożarnych 
Pożar powstał wskutek wadliwej budowy 
pieca w jednym z domów. 

samolotewa. 
jest ciężko ranny. 

Równocześnie odbywał się dzień lotniczy 
w Jemniey na Morawji, gdzie w czasie lo- 
tów dla publiczności wydarzyła się również 
katastrofa, która pociągnęła za sobą dwa 
wypadki śmiertelne i ciężkie poranienia pi- 

lota. й 

  

i dźwięku hymnu narodowego przed- 
stawicieł wojskowości, poczem P. Pre 
zydent przeszedł przed frontem kom- 
panji honorowej 27 p. p. kierując się 
w stronę zgromadzonych przedstawi- 
cieli komitetu obchodu jubileuszowe- 
go, w imieniu którego w serdecznych 
słowach przemówił prezes komitetu 
szambelan papieski, prezes Akcji Ka- 
tolickiej, dr. Wasilewski. Dalszą dro- 
gę do klasztoru P. Prezydent odbył 
pieszo wśród szpalerów wojska i przy 
huku dział armatnich, Gdy orszak u- 
kazał się u wylotu bramy Lubomir- 
skich ozwał się hymn jasnogórski, 
zwiastujący przybycie na Jasną Górę 
Pierwszego Obywatela Rzeczypospo- 
litej. 

Przy pierwszej bramie jasnogór- 
skiej spotkał P. Prezydenta generał za 
konu OO. Paulinów o. Pius Przeź- 
dziecki w towarzystwie przeora 0. 
Ziemkowskiego i w otoczeniu kon- 
wentu OO. Paulinów oraz licznego du 
chowieństwa, 

Generał Pius Przeździecki powitał 
w serdecznych słowach P. Prezydenta. 

„Cześć Ci, najdostojniejszy Panie 
Prezydencie, że dzisiejszem przyby- 
ciem do Częstochowy uwieńczasz wę- 
zeł łączący przyszłość narodu z chwa. 
lebną jego przeszłością przesiąknię- 
tą bohaterskiem poświęceniem dla 
najwznioślejszych ideałów wiary i oj 
czyzny. Chwila obecna jest jedną 2 
najpiękniejszych, jaką przeżywa Jas- 
na Góra w ostatniej dobie, Oto bo- 
wiem światły spadkobierca Piastów, 
Jagiellonów, Sobieskich, przybywa do 
stóp Królowej Niebios i Polski, by za 
początkować gremjalny hołd z okazji 
Jej jublileuszu. Oby Twój przykład 
Najdostojniejszy Panie Prezydencie 
rozżarzył w sercach polskich szlachet 
ne uczucie. Niech dzisiejsze Twe przy- 
bycie na Jasną Górę zaświeci przed 
oczami narodu pochodnią wiary, 
niech wskaże mu drogę, po której iść 
winien ku szczytom. Za ten piękny 
przykład i naukę w nim zawartą cześć 
Ci, Najdostojnieszy Panie, hołd i 
wdzięczność wyrażamy. 

Według ceremonjału jakim wita- 
no ongiś królów polskich P. Prezy- 
dent, odprowadzony pod baldachi_ 
mem w towarzystwie ks, biskupa Ku- 
biny, generała o. Przeździeckiego przy 
dźwękach pieśni religijnych, wszedł 
w bramę klasztoru, udając się do Ba- 
zyliki, gdzie powitał P, Prezydenta ks, 
biskup Tymieniecki i ks. biskup Ku- 
bicki. 

Po krėtkich modlach, odprawio- 
nych przez ks. biskupa Kubinę p. Pre 
zydent udał się przed Cudowny Obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy 
dźwiękach „Intrady*  jasnogórskiej 
Obraz został odsłonięty. P. Prezydent 
wśród ogólnej ciszy pozostał długą 
chwilę na modlitwie. 

Po krótkim wypoczynku P. Pre- 
zydent wraz z otoczeniem udał się do 

Zgon ks. Stanisława 
Lubomirskiego. 

PRAGA, 16. 8. (Pat). Czechosłowac 
ka Agencja donosi o śmierci $.p.księ- 
cia Stanisława Lubomirskiego, który 
przybył dopiero wczoraj do Karlo- 
vych Varów, gdzie zamieszkał w ho- 
telu Rudolshof, Śmierć nastąpiła na- 
gle o godzinie 11 rano. Wezwany le- 
karz skonstatował tylko zgon. 

Odjazd pana Premjera. 
Pan Prezes Rady Ministrów Alek- 

sander Prystor odjechał z Wilna w po 
niedziałek wieczcyem zpowrotem do 
Warszawy. 

Nowy transporter w Gdyni. 
GDYNIA, 16. 8. (Pat). Uruchomio- 

no na pobrzeżu gdyńskiem transpor- 
ter taśmowy Skarbopolu, służący do 
przełądowywania około 400 ton wę- 
gla na godzinę. Jest to jedno z naj- 
bardziej nowoczesnych urządzeń prze 
ładunkowych w porcie gdyńskim. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA. (Pat). Bilans Banku Pol- 

skiego za pierwszą dekadę sierpnia wyka- 
zuje: 

Zapas złota 475.614.000 zł. t j. o 4.462.000 
zł mniej niż w poprzedniej dekadzie, na- 
tomiast » 

pieniądze i należności zagraniczne zali- 

czone do pokrycia zwiększyły się o 5,035.000 
do sumy 45,225.000, niiezaliczone do pokry- 
cia zmalały o 3,376.000 do sumy 101,634.060, 

Portfel wekslowy spadł o 28,216.00Q i wy- 
nosi 659,095.000. 

Stan pożyczek «zastawowych wzrósł o 
974,000 zł. do kwoty 121,674.000. 

Inne aktywa wynoszą kwotę 134,806.000 
zł, t. j. o 9,530.000 mniejszą niż w deka- 
dzie poprzedniej. 

Wi pasywach pozycja natychmiast płat- 
nych zobowiązań wzrosła o 7,977.000 do 
sumy 163,304.000 zł. 

Obieg biletów bankowych zmniejszył cię 
o 20,846.000 do 1,068.324 zł. Stosunek pro- 
centowy pokrycia obiegu biletów i natych- 
miast płatnych zobowiązań banku wyłącz- 
nie złotem wynosi 38,62 proc. Pokrycie kru- 
szeowo-walutowe 42,29 proc. Wreszcie po- 
krycie złotem samego tylko obiegu biletów 
bankowych wynosi 44,52 proc. > 

Stopa dyskontowa Banku 7 i pół, lom- 
bardowa 8 i pół. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. in- 

westycyjna 96,75 — 95 i pół, 5 proa „kon- 
wersyjna 36 i pół — 37,25; dolarówka 54 — 

58,75; 4 proc. dolarowa 49,25; 7 proc. sta- 
bliizacyjna 50 — 51,70 — 49, 75; 10 proc. 
kolejowa 100,75; Bproc. obligacje budowl. 
BGK 93; 4 i pół proc. LZ. Ziem. 37,75. Ten- 
dencja słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 71 i pół. 

wielkiego kościoła, skąd ruszyła pro- 
cesja z najświętszym Sakramentem, ce 
lebrowana przez ks. biskupa Tymie- 
nieckiego, Celebransa prowadził: od 
bazyliki do pierwszej bramy P. Prezy 
dent Rzeczypospolitej oraz minister 
Jędrzejewicz. Procesja, w której wzię 
ły udział tysiączne rzesze wiernych, 
przeszła wzdłuż wałów klasztornych, 
kierują się do szczytowego ołtarza, U 
podnóża klasztoru zgromadziła się 
blisko 3300-tysięczna rzesza pielgrzy- 
mów. Po krótkich modłach ks. bi- 
skup Kubina wygłosił podniosłe kaza- 
nie. 

Na szczytowym ołtarzu klasztoru 
ustawiony został przenajświętszy Sa- 
krament. Tłumy wiernych zgromadzo 
ne u podnóża Jasnej Góry przez całą 
noc śpiewały pieśni religijne. 

* * * 

W poniedziałek w 1annych godzi- 
nach przybyło jeszcze na Jasną Górę 
wiele pielgrzymek z różnych stron 
kraju, Ogólna liczba osób, przybyłych 
do Częstochowy, przekraczała 400.000 

Q godz. 8-ej rano w kaplicy Matki 
Boskiej przed cudownym obrazem J. 
Е. ks, biskup Kubina odprawił cichą 
mszę św. na intencję Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i jego rodziny. Na 
nabożeństwie obecny był Pan Prezy- 
dent. 

O godz. 9 m. 45 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w towarzystwie p. 
ministra Jędrzejewicza i wojewody 
Paciorkowskiego przyjął w swych a- 
partamentach delegację miasta Bełza, 
która wręczyła Panu Prezydentowi 
wykonany według projektu prof. Ba- 
towskiego srebrny ryngraf na złotym 
łańcuchu, na pamiątkę sprowadzenia 
przez Władysława Opolskiego w roku 
13882 cudownego obrazu Matki Boskiej 
na Jasną Górę. 

Niedługo potem jen. o. o. Pau- 
linów ks. Pius Przezdziecki ofiarował 
Panu Prezydentowi srebrny medal ju_ 
bileuszowy, wyobrażający z jednej 
strony wizerunek Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej z drugiej—moment wrę- 
czenia przez księcia Władysława Opol 
skiego cudownego obrazu Matki Bo- 
skiej ojcom. Paulinom. 

O godz. 10-ej Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej udał się do kaplicy Mat- 
ki Boskiej Częstochowskiej, gdzie u- 
klęknął przed cudownym obrazem i 
pozostał chwilę na modlitwie. 

Niezwykle podniosły był moment 
gdy przy dźwiękach intrady jasnogór- 
skiej o.o. Paulini zdjęli cudowny о- 
braz Matki Boskiej z ołtarza i ustawili 
go na specjalnym tronie, pokrytym 
purpurą, Przy dźwiękach pieśni „Zdro 
waś Marjo*, śpiewanej przez rozmo- 
dlone tłumy, ruszyła procesja z cudow 
nym obrazem, niesionym przez 8 oj- 
ców Paulinów w zakonnych habitach 
a następnie przez duchowieństwo świe 
ckie. Przed cudownym obrazem po- 
stępowało liczne duchowieństwo z I. 
'E. księżmi biskupami Kubiną, Tymie_ 
nieckim Kubińskim na czele. Dalej po 
stępow. P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przepasany wielką wstęgą orderu Or- 
ła Białego, w towarzystwie przedstawi 
ciela p. prezesa rady ministrów mini- 
stra w. r. i o. p. Jędrzejewicza, woje- 
wody Paciorkowskiego, jen. Małacho- 
wskiego, członków domu cywilnego i 
wojskowego, delegacji komitetu ju- 
bileuszowego z szambelanem dr. Wa- 
silewskim na czele, przedstawicieli 
miejskiego komitetu i w. in. W uro- 
czystej procesji wzięli też udział stu- 
denci paryskiej Ecole Politechnyque, 
bawiący w Polsce. 

Procesja szła wzdłuż wałów klasz- 
tornych z których roztacza się prze- 
piękny widok na wielki dziedziniec 
przed Jasną Górą, gdzie zgromadziły 
się wielotysięczne rzesze pielgrzymów 
Tłum w skupieniu klęczał przed cu- 
downym obrazem, oddając hołd Kró- 
lowej Korony Polskiej. Gdy procesja 
z cudownym obrazem zbliżyła się do 
ołtarza szczytowego, ustawionego na 
wałach, kompanja honorowa 27 p. p. 
ze sztandarem sprezentowała broń. 

Po nabożeństwie przy ołtarzu szczy 
towym 0.0. Paulini podejmowali Pa- 
na Prezydenta śniadaniem w historycz 
nym refektarzu klasztornym. Pan Prź 
zydent zasiadł w krześle, na którem 
ongiś zasiadali królowie polscy. Po 
krótkim wypoczynku Pan Prezydent 
udał się do pałacu biskupiego, gdzie 
odwiedzał J. E. ks. biskupa Kubinę, 
który podejmował Pana Prezyedenta 
podwieczorkiem. 

Ogodz. 17 m. 30 Pan Prezydent 
opuścił Częstochowę, udając się w 
powrotną drogę do Spały. Przed pa- 
łacem oczekiwali na odjazd Pana Pre. 
zydenta przedstawiciele władz miej- 

' skich i członkowie miejskiego komite 
tu przyjęcia, a wzdłuż ulic miasta usta 
wiły się niezliczone organizacje ze 
sztandarami oraz młodzież szkolna. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prze 
szedł przy dźwiękach hymnu narodo- 
wego przed frontem kompanji hono- 
rowej 27 p. p., poczem pożegnał się z 
oczekującemi nań dostojnikami. 

O godz. 18 m. 30 nastąpiło uroczy- 
ste odprowadzenie cudownego obrazu 
Matki Boskiej z ołtarza szczytowego 
do kaplicy. W uroczystości tej wzięły 
udział tysiączne rzesze pielgrzymów. 
Godzi się podkreślić, że cudowny о- 
braz przeniesiony był na ołtarz szczy 
towy po raz drugi w historji Jasnej 
Góry. Po raz pierwszy przeniesiono ga 
za czasów przeora Kordeckiego.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Uroczystości święta Wniebowzięcia 

Najświętszej 
Doroczne . święto Wniebowzięcia 

Najświętszej Marji Panny obchodzone 
było w Trokach bardzo uroczyście. 

W uroczystościach wzięły udział 
mieprzeliczone tiumy wiernych oraz 
pątników, przybyłych nietylko z Wil- 

Marii Panny. 
na i całej Polski ale nawet z zakordo- 
nu litewskiego. Pielgrzymka litewska ° 
liczyła zgórą 50 osób. 

Uroczystości religijne oraz odpust 
trwam przez dzień cały. (z) 

Prace konserwatorskie przy ruinach zamku 

na wyspie w Trokach. 
Dowiadujemy się, iż prowadzone 

od połowy lipca r. b. prace konserwa- 
torskie przy ruinach zamku history- 

cznego na wyspie w Trokach dobie- 
gają końca. 

Kierownictwo robót spoczywa w 
wytrawnych rękach inž. architekta 
„Jana Borowskiego. Obecnie wykańcza 
się konserwację wielkiej wieży zamku 
głównego na wyspie. Prace te bądą 
ukończone około 25 b. m. poczem 
jeszcze w b. sezonie rozebrane zostaną 

Świętokradczy 
‚ WI ub. niedzielę we wsi Ukłonowicze, gm. 

piotrowskiej Szymon Trajkanow będąc w 
stanie nietrzeźwym  rostrzeskał kamieniem 

rusztowania, otaczające wieżę od 2-ch 
lat. W r. b. prócz tych robót ukończo- 
na zostanie konserwacja ściany przed 
niej zamku głównego na wyspie, w 
szczególności zaś zabezpieczone zosta- 
ną piękne gotyckie sklepienia i otwo- 
ry okienne. 

Prace w Trokach pomimo skrom- 

nych kredytów posuwają się szybko 
naprzód mając na względzie dojiro- 
wadzenie do estetycznego wyglądu 
zamku historycznego. (z) 

czyn pijanego. 
figurę Najświętszej Panny Marji. 

Trajkanowa zatrzymano. (c) 

Nie udałe się. 
WI nocy z 15 na 16 b. m. nieznany spraw 

a usiłował przy pomocy włamania dostać 
się do zakrystji kościoła w Ławaryszkach w 
celach rabunkowych. Do świętokradztwa je- 
<lnak nie doszło, gdyż drzwi prowadzące da 

  

zakrystji były dobrze zabezpieczone a w do- 
datku sprawca został widocznie pnzez ko- 
goś spłoszony. 

Za zbiegłym złodziejem wszczęto poszu- 
kiwania. te) 

Złodziej usiłował zastrzelić przodownika 
policji. 

Z Rzeszy donoszą o następującym wy- 
padku: idący szosą przodownik policji Ed- 
'ward Łukasik zauważył jakiegoś osobnika, 
zamierzającego skraść z fury jakiegoś włoś- 
lanina wiezione przez niego towary. W 

li, kiedy przodownik usiłował zatrzy- 
«mać złodzieja ten ostatni wydobył nagle re- 

    

  

wolwer oddając w kieruyku policjanta kil- 
kilka strzałów. Pnzodownik w obronie włas- 
nego życia również użył rewolweru, raniąc 
złodzieja lekko w głowę. Napastnikiem oka- 

zał się niejaki Konstanty W/aszkiewicz. 
Ulokowano go w szpitalu w Wilnie. 

Tragiczna śmierć pod kołami pociągu. 
i Mezoraj na szlaku kolejowym Wilno-- 
Tólewszczyzna na 111 kilometrze ód Wilna 

miał miejsce tragiczny wypadek. Pociąg pa- 
Faks" Nr. 514 zdążający w kierunku Kró: 

ewszczyzny przejechał człowieka w wieku 
©koło 40 lat, Kola pociągu zmasakrowały go 

straszliwie odeinając mu zupełnie nogę i rę- 
kę. Śmierć nastąpiła natychmiast. Nazwisko 
zabitego nie zostało narazie ustałone. Nie- 
wiadomem jest również czy miało tu miejsce 
samobójstwo czy też nieszczęśliwy wypa- 

dek. (e) 

  

Stan murów na górze Zamkowej 
w niebezpieczeństwie. 

Magistrat lekceważy pamiątki historyczne Wilna. 

Przed dwoma laty groźny stan hi- 

storycznych murów na Górze Zamko- 
wej spowodował wszczęcie robót kon- 

serwacyjnych. Strona techniczna była 
powierzona Magistratowi. Zgodnie z 
orzeczeniem specjalnej komisji, która 
wówczas przeprowadziła szczegółowe 
'badania stanu pozostałości zamko- 
wych — ruiny jak i samą basztę na- 
deżało natychmiast odremontować, od 
powiednio zabezpieczyć przed działa- 
Miami atmosferycznemi i t. p., a to W 
celu zabezpieczenia przed dalszem о- 
suwaniem się murów. 
Е За RE odpowiednie trwały przez 
Magii użsży z funduszów udzielonych 

„A8lstrątowi przez czynniki urzędo- 

we. Po wyczerpaniu środków Magis- 
trat pracę przerwał nie troszcząc się 
wcale o zabezpieczenie wykonanych 
robót, co w konsekwencji spowodowa 
ło, że już obecnie tak części napra- 
wione jak i reszta murów grożą pono- 
wnie osypaniem się. Onegdaj zauwa- 
żono osypanie -się części rumowisk- od 
strony składów wojskowych przy ul. 
Syrokomli. Spodziewać się należy, iż 
odpowiednie czynniki zdołają spowo- 
dować by Magistrat wznowił prace 
konserwacyjne na Górze Zamkowej, 
bo wszak tu chodzi o zabytek history 
czny, na zniszczenie którego w żad- 
nym wypadku pozwolić sobię nie mo- 
żna. (z) 

Pogłoski o aferze węglowej w Magistracie 
wileńskim. 

Ostatnio na terenie Magistratu krążyły 

CZA pogłoski o ujawnieniu afery wę- 
kie ej polegającej na stałem a dość wyso- 

ni Przepłacaniu paliwa dostarczanego do 

EE instytucyj miejskich. Mówiono, że 

= Sprawy tej wmieszani są wyżsi urzędni- 

A Magistratu, którzy mieli bezpośrednio 
styczność у pieczę nad dostawami. 
че parę możności zdołaliśmy sprawdzić 

= Pogłoski, które okazały się jak to było 
przewidzenia nieprawdziwemi. Wprawdzie 

Ojciec usiłował 
Y ulicy Raduńskiej Nr.-16 w Wilnie 

eszkuję niejaki Piotr Rotkiewicz. 
maty syn jego. Stanisław zamieszkały 
Ulicy Połoekiej zażądał od ojea wy- 
nia mu ojcowizny. Na tem tle wynikł 
<dzy ojcem a synem zatarg, Przedwczo 

Pomiędzy ojcem i synem wynikła kolej- 

Prz 
Zzami, 

przy 
dziele; 
pe mi 

maj 

Prezydjum Magistratu zorjentowawszy się w 
poltyde opałowej uznałi, iż płacone ceny 
są w pewnych wypadkach eokolwiek odchy- 
lone ed cen rynkowych, jednak po uzyska- 
niu wyjaśnień okazało się, że odchylenia te 
należy złożyć na karb wahań cennika jak i 
różnie wynikających z kosztów transportu. 

Sprawa nie została jeszcze całkowicie 
zlikwidowana i dałsze dociekania są w toku. 

(2) 

zastrzelić syna. 
na sprzeczka podczas której ojciec schwy- 
ciwszy nagle rewolwer wymierzył do syna 
pociągając za eyngiel. Na szczęście rewol- 
wer zaciął się i nie wystrzelił. Przestraszo- 
ny syn natychimast opuścił dom ojca i od- 
niósł skargę do policji oskarżając ojca o u- 
siłowanie zastrzelenia go. (e) 

Kto gra w karty — ten ma łeb obdarty. 
zany zzorai do ambułatorjum pogotowia ra- 
jaki owego w Wilnie dostarczony został nie- 
Šiai Stanistaw Szerszeń z trzema ranami w 

S i twarzy. Po nałożeniu mu opatrus- 

- lic: Szerszeń, zamieszkały w Wilnie przy 

ulicy Wzgórze Nr. 9 opowiedział o okolicz- 
nościach przy których został tak dotkliwie 
pobity, 

Okazuje się, że tegoż dnia został on za- 
proszony przez pewnych osobników na grę 

aw karty. Szczęście mu wyjątkowo sprzyjała 

a po kilkugodzinnej grze Szerszeń z przyje- 
*mneścią przekonał się, że wygrał 100 złotych 

Uważając, że taka wygrana wystarczy, pod- 
niósł się i usiłował pożegnać towarzyszy. 
"Tamci zażądali zwrotu wygranych przez nie 
go pieniędzy na co Szerszeń nie zgodził się 
i usiłował odejść. Partnerzy usiłowali go za. 
trzymać wobec czego Szerszeń rzucił się do 
ucieczki prześladowany przez przegranych 
partnerów, którzy zadali mu laską szereg u- 
derzeń w głowę i twarz poczem odebrali mu 
wygrane pieniądze. 

Bez pieniędzy i z pobitą głową musiał 
się Szerszeń udać do pogotowia. (e) 

Sensacyjna ucieczka z domu wariatów 
w Wilnie. 

Szpital Św. Jakóba w Wilnie stał się u- 
Wbiegłej niedzieli terenem niecodziennego wy- 
padku przypominającego rozdział jakiejś 
sensacyjnej powieści. 

Przed niedawnym czaseni umieszczony 20 
stał w szpitalu niejaki Sz. Szamszuro z uli 

cy Zarzecznej zdradzający oznaki niebezpie- 
«znej choroby umysłowej. 

Pobyt w szpitalu nie przypadł choremu 
do gustu wobec ezego począł on domagać się 
«4d swej matki Józefy Szamszuro by uwol- 
niła go ze szpitala. Matka charego, jak opo 
wiada, ubiegała się u czynników miarodaj- 
nych o zwołnienie jej syna, lecz bez skutku, 
bewiem lekarze znaleźli, że chory musi być 
izelowany od społeczeństwa. Wówczas mat- 
ka chorego wpadła na dowcipny pomysł 

„zwolnienia go ze szpitala. 
Wi tym też celu prosiła o pozwolenie 

widzenia się z synem. Pozwolenie otrzymała 
i skwapiiwie je wykorzystała. Przed pójś- 
ciem do szpitała zaopatrzyła się ona w za- 
pasową sukienkę oraz inne niezbędne części 
gurdercby damskiej, poczem udała się do 

szpitala. Wpewnej chwili wykorzystawszy 
okazję, że nikt na nią i jej syna nie zwraca 
uwagi wręczyła ona mu te rzeczy każąc by 
niezwłocznie przebrał się za kobietę. W kil- 
ka chwil później wydział psychjatryczny 
szpiłala Św. Jakóba opuściły dwie kobiety. 
Jedną z nich była Józefa Szamszuro, drugą 
zaś jej umysłowo chory Syn. 

Ucieczkę umysłowo chorego zauważono 

dopiero w parę godzin później . (e) 

Zagadkowy mapad na młodą dziewczynę. 
Wezoraj w nocy mieszkańcy wsi Anto- 

ksina, gminy kołtyniańskiej zbudzeni zostałi 
ze Snu niesamowitemi krzykami w domu 
RR Krupieza. Jak się ckazało o godzinie 
Pierwszej w nocy po wybiciu szyby dostał 
się do mieszkania Krupicza jakiś zamasko- 

wany osobnik i pokłuł dotkliwie nożem jego 
córkę 19-letnią Emilję, Dziewczynę w sta- 
nie ciężkim przewieziono do szpitala powia- 
towego. Podejrzenie o dokonanie napadu 
pada na byłego narzeczonego Emilji Win- 
centego Pauksztę, którego aresztowano. (©) 

KT UR JB B ВОН Ок 

SPORT. 
Polska na Igrzyskach X-ej Olimpjady 

w Los Angeles. 
X Igrzyska olimpijskie należą juz 

do przeszłości... W ubiegłą niedzielę 
hr. Baillet-Latour ogłosił je za ukoń- 
czone. Zagasł znicz olimpijski, płoną- 
cy na wieży przez 14 dni, opuszczono 
sztandary z masztów... 

Przechodząc do charakterystyki 
roli, jako odegrała Polska na X Igrzy 
skach olimpijskich, należy przedew- 
szystkiem zaznaczyć, iż w porówna- 
niu z: Igrzyskami w Paryżu 1924 r. 
i Amsterdamie 1928 r. uczyniliśmy już 
nie „krok“ naprzód lecz raczej .„.skok* 
Wymowa cyfr będzie tu najdobitniej- 
szym dowodem. A więc w Paryżu 
skromny 1 punkt dla Polski zdobył 
w konnych skokach rtm. Królikow - 
ski. Amsterdam przyniósł nam już 
triumf Konopackiej oraz 3 miejsce w 
szabli i biegu czwórek wioślarskich 
ze sternikiem. Kwalifikacja nasza zo0- 
stała znacznie wzmocniona przez 1-ą 
nagrodę literacką K. Wierzyńskiego 
i 8-4 Skoczylasa za rysunki. Ogółem 
zyskaliśmy 9 punktów. 

A obecnie? Nasi zawodnicy Wala- 
siewiczówna i Kusociński posiud 
tytuły mistrzostw olimpijskich, W 
sówna zaś zdobyła 3 miejsce w rzu- 
cie dyskiem. 

W konkurencjach zespołowych 
również nie byliśmy na szarym koń- 
cu: szermierze otrzymali swe 3 miej- 
sce w szabli, a wioślarze prześcignęli 
nawet swych poprzedników z Amster 
damu zdobywając w dwójkach ze 
sternikiem 2gie-, a w czwórkach i w 
dwójkach bez sternika 3-e miejsce. 
Dorobek więc nasz w konkurencjach 
sportowych wykazał 12 punktów. 

Nietylko jednak w dziedzinie wy- 
siłku fizycznego uzyskaliśmy powo- 
dzenie, Klukowski bowiem i Konar- 

ska, w Olimpjadzie artystycznej, zdo- 

byli 5 punktów, chlubnie kontynuując 

tradycję Wierzyńskiego i Skoczyla- 
sa! 

Posiadając ogółem 17 punktów 
Polska w ogólnej klasyfikacji zajmu- 
je 11 miejsce, Jest to olbrzymi sukces! 
Z państw europejskich pokonaliśmy. 
Holandję, Czechy, Austrję, Irlandję, 
Danję, Łotwę, Szwajcarję, Hiszpanję, 

   

i Grecję. Wynik nasz nabiera specjal- 
nego znaczenia, o ile zważymy iż w 
Igrzyskach brało udział 45 państw! 
Z nich zaś tylko 28 narodów sklasyfi- 
kowano. wj. 

—0— 

1 p. p. Leg, walczy o wejście do Ligi. 

Niedzielne zawody 1 p. p. Leg. 
z 78 p. p. w Baranowiczach zakoń- 
czyły się miażdżącem zwycięstwem 
drużyny wiłeńskiej w stosunku 7:1 

(3:1). 
Od pierwszej minuty wilnianie o- 

panowują boisko. Sukces ich obrazują 
3 bramki. 78 p. p. ogranicza się do 
obrony i sporadycznych wypadów. 

Jeden z nich kończy gol dla Barano- 
wicz, strzelony przez Dzikowskiego. 
W drugiej połowie gracze 78 p. p., 
zmęczeni silnem tempem nie mogą 
skutecznie walczyć z wilnianami, to 
też 1 p. p. Leg. strzela jeszcze, 4 
bramki. 

Strzelcami byli: Naczulski i Zbro- 
ja po 2 br. oraz Chowaniec, Lacho- 
wicz i Pawłowski po 1 br. 

Najbliższemi zawodami mistrza 
Wilna będzie mecz z Białymstokiem 
o wejście do Ligi, w najbliższą nie- 
dzielę х wj. 

Wilnianin Witkowski — wice- 
mistrzem Polski. 

W zawodach wioślarskich o mist- 
rzostwo Polski znany wioślarz Wilna 
Z. Witkowski zajął w wyścigu jedy- 
nek drugie miejsce. Pierwszym był 
Verey z AZS Kraków. 

Wynik Witkowskiego pozwala za- 
liczyć go do czołowych wioślarzy Pol- 
ski. wj. 

TURNIEJ TENISOWY. 

Żyd. Akad. Kl. Sportowy „ŻAKS.* urzą: 
dza pod protektoratem p. komendanta Ośr. 
Wych. Fiz. Wielki Turniej Tenisowy z u- 
działem najlepszych rakiet Wilna, na kor- 
tach Ośr. Wych. Fiz. w dniach 18, 19, 20, 
21 b. m. w klasach A i B pań i panów. Za- 
pisy oraz informacje w sekretarajcie „ŻAKS*” 
ul. Ludwisarska 4 od godziny 13 do 15, 
oraz na kortach Ośr. Wych. Fiz. od godz. 
16 do 19-ej do dnia 18 bm. włącznie. Zwy- 
ciężcy w poszczególnych konkurencjach 0- 
trzymują cały szereg nagród, między inne- 
mi cały szereg firm zaofiarował cenne na- 
grody. 

  

Dziś uroczyste otwarcie linii lotniczej 
Warszawa — Wilno — Tallin. 

We środę dnia 17 b. m. w połud- 
nie odbędzie się w wileńskim porcie 
lotniczym w Porubanku uroczyste ot- 
warcie nowej linji lotniczej Warsza- 
wa—Wilno—Ryga—Tallin. W związ- 
ku z otwarciem komunikacji na tvm. 
nowym szlaku , przybył do Wilna 
przed kilku dniami kierownik Wy- 
działu Eksploatacji Polsk. Linij Lot- 
niczych „Lot z Warszawy inż. Lud- 
wik Zejfert, celem wydania, stosow- 
nych ostatnich zarządzeń. Inż. Zejfert 
reprezentować będzie zarząd „Lotu“ 
na dzisiejszej uroczystości. 

Program uroczystości jest następu 
jący: godz. 12.15 — przybycie gości 
wileńskich z miasta, o godz. 12.30-- 
przylot pierwszego samolotu z War- 
szawy, godz. 12.35 — przemówienia, 
godz. 12.55 — odlot samolotu w dal- 
szą drogę do Rygi i Tallina. Po odlo- 
cie samolotu będą zorganizowane 
propagandowe loty nad Wilnem na 
drugim takim samym zapasowym ae- 
roplanie typu Fokkera. Pokazowe łotv 
będą bezpłatne, a osoby, które zechcą 
odbyć taki lot, proszone są o zapisa- 
nie się uprzednie przy specjalnym 
stoliku na lotnisku celem otrzymania 
kolejnego numeru, gdyż ilość lotów 
będzie ograniczona. 

Dla ułatwienia dojazdu do stacji 
Porubanek Dyrekcja Kolei uruchomi 
specjalny pociąg, który odjedzie z wi- 
leńskiego dworca osobowego o godz. 
11.55 a z powrotem z Porubanka — 
o godz. 15. 

Od godz. 11 z placu Katedralnego 
odchodzić będą na Porubanek autobu 
sy turystyczne Towarzystwa  Miej- 
skich i Międzymiastowych Komunika 
cyj Autobusowych. 

Na uroczystości otwarcia obeeny 
będzie p. wojewoda wileński Zygmunt 
Beczkowicz w otoczeniu przedstawi- 
cieli władz państwowych, cywilnych 
i wojskowych oraz miejskich. Przed- 
stawiciele prasy wileńskiej udadzą się 
na lotnisko oddanym im do dyspozy- 
cji przez T-wo „Lot“ specjalnym au- 
tobusem, który wyruszy o godzinie 
11.30 z przed siedziby tutejszego od- 
działu PAT przy ul, Wileńskiej 14. 
Na Porubanku przygrywać będzie w 
czasie uroczystości orkiestra wojsko- 
wa 5 p. p. Leg. 

Specjalny autobus Polskich Linij 
Lotniczych „Lot* będzie we wtorki, 
czwartki i soboty o godzinie 14.30 
zabierał podróżnych udających się z 
Wilna do Warszawy i odwoził ich na 
lotnisko. Autobus ten odjeżdżać bę: 
dzie z przed hotelu Georges'a. W po- 
niedziałki zaś środy i piątki autobus 
„Lotu również z przed hotelu Geor- 
ges'a odjeżdżać będzie o godzinie 9 
min. 20, odwożąc podróżnych, udają- 
cych się do Rygi i Tallina, 

Godziny odlotu będą następujące: 
W poniedziałki, Środy i piątki: 
odlot z Warszawy o godz. 7 m. 20 

rano, 
przylot do Wilna — godz. 9 m 55, 

odlot z Wilna do Rygi — godz. 
10.25, 

przylot do Rygi — godz. 13, 
odlot z Rygi do Tallina — 13 m. 30 
przylot do Tallina — godz. 15,20. 
We wtorki, ezwartki i soboty: 

odłot z TalHina godz. 10.10, 
przylot do Rygi — godz. 12, 
odlot z Rygi — 12.380, 
przylot do Wilna — 15.05, 
odlot z Wiilna do Warszawy — 

15.35, 
przylot do Warszawy — godz. 18 

min, 10. 

Podróż z Warszawy do Wilna ko- 
sztować będzie 56 złotych, z Wilna do 
Rygi — 39 zł, z Wilna do Tallina — 
81 zł. Podróżni mają prawo wziąć z 
sobą bagaż bezpłatnie do 15 kg., za 
bagaż zaś ponad 15 kg. i za przesyłki 
towarowe płacić się będzie z Warsza- 
wy do Wilna i odwrotnie — 50 gr. 
za kilogram, z Wjilna do Rygi — 30 gr. 
z Wilna do Tallina — 60 gr. za kilo- 
gram. 

Wszelkich informacyj udziela biu 
ro „Lotu* w Wilnie na Porubanku, 
tel. Nr. 80. 

Na linji Warszawa—Wilno—Ryga 
—Toallin przewozić będą podróżnych 
8-osobowe samoloty typu Fokker, za- 
opatrzone w trzy silniki Wright'a vo 
łącznej mocy 660 HP, to jest po 220 
HP każdy. T-wo „Lot* posiada 12 sa- 
molotów trójsilikowych tego samego 
typu. Każdy samolot posiadać będzie 
radjostację nadawczo odbiorczą, dzię 
ki czemu samolot pozostawać będzie 
w czasie lotu w stałym kontakcie z 
portami lotniczemi, które informo- 
wać będą w czasie lotu prowadzącego 
samolot pilota o warunkach atmosfe- 
rycznych, panujących na linji. Na li 
nję lotniczą Warszawa—Wiilno—Ryga 
—Tallin T-wo Polskich Linij Lotni- 
czych „Lot“ odkomenderowato 4 naj 
lepszych swych pilotów, z których 
każdy przeleciał już powyżej pół mil- 
jona kilometrów. Obsługę każdego sa 
molotu stanowi prócz pilota również 
radjomechanik, umiejący także samo 
dzielnie prowadzić samolot. 

Na lotnisku na Porubanku stać 

będzie zawsze w rezerwie zapasowy 
trójsilnikowy samolot Fokkera, ażeby 
w razie dostrzeżenia nawet najdrob- 
niejszej usterki w odbywającym po- 
dróż samołocie mógł zastąpić go w dal 
szej drodze. W Wilnie następować bę 
dzie również zmiana pilota. Oczekw- 
wać tu będzie pilot, ażeby zastąpić 
swego kolegę, który prowadził samo- 
lot z Warszawy do Wilna, 

Pole lotniskowe na Porubanku zo_ 
stało powiększone o drugą taką samą 
przestrzeń, jaką zajmowało dotych- 
CZAS. 

Na lotnisku zbudowany został przez 
Polskie Linje Lotnicze „Lot“ prowizo 
ryczny budynek, w którym znalazło 
pomieszczenie biuro Wileńskiego Od 
działu „„Lotu* pozostające pod kiero- 
wnictwem wilnianina p. Kazimierza 
Markiewicza, któremu dodano kilka 

Teatr Letni (Bernardynka). 
„Weź ten kwiatek na zadatek”, Występy Wielkiej Rewji 

Warszawskiej. 

  

Dziwili się stróże Bernardyńskiego 
ogrodu, dziwili się bileterzy Teatru 
Letniego, olbrzymiemu tłumowi pu- 
bliczności, który zwalił na premjerę 

Wielkiej Rewji Warszawskiej. Pomi. 
mo wigilji dwóch świąt i cudownego 
wieczoru, kompiet na widowni a spo- 
ro ludzi odeszło jeszcze od kasy. Nie 
takiego cudu Teatr Letni nie oglądał 
jeszcze w tym sezonie. 

Powód, a właściwne powody tego 
fenomenalnego zjawiska, zupełnie ja- 
sne i przejrzyste, primo — tęsknota 
publiczności wileńskiej do dobrych 
rewjowych widowisk, secundo — sym 

patja Wilnian do pana Sempolińskie- 
go i zaufanie do jego imprez. 

Wszelkie widowiska organizowane 
przez pana Sempolińskiego zapewnia, 

ją rzetelne artystyczne walory, zaró- 
wno w układzie programu, jak też 
w doborze całego zespołu. I tym ra- 

zem Świetnie się bawiła publiczność, 

która tak licznie przybyła na premje- 

rę Rewji .,Weź ten kwiatek na zada- 

tek*. Widowisko było zewszechmiar 
udane, doskonałe dowcipy, pełne hu- 
moru sketche, stylowe tańce, barwa, 

ruch, życie, i ostatecznie warszaw- 
skie przeboje, w wykonaniu przemi- 
łych i doskonałych artystów. 

Oczywiście pan Sempoliński jest 
najukochańszym benjaminkiem pub- 

liczności wileńskiej, która wita go 
zawsze burzą oklasków, tak jako con- 
ferenciera, jak też jako niezrówna- 
nego wykonawcę charakterystycznych 

piosenek. Za każdym przyjazdem do 
Wilna świetny artysta rewjowy, pre- 
zentuje nam coraz to inny nowy do- 
skonały szlagier, co jednak nie prze- 
szkadza, że na ogólne żądanie, musi 

zawsze powtarzać „Tomasza“ zbiera- 

jąc zań nieodmiennie dużą porcję za- 
służonych braw! Dowcip pana Sem- 

FIRMA        

  JAKÓB WINER i S-ka 
w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 

oraz wszelkie matecjały manufakturowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

Ludwik Sempoliński. 

polińskiego jest zawsze wytworny; 
najdrastyczniejsze kąwały umie om 
podać z dyskretanym umiarem. 

Pani Carnero, dźwięcznym, mięk- 
kim aksamitnym głosem, urodą, 

wdziękiem, ekspresją gry i mimiki, 
czaruje widownię, to też jest zawsze 
mile witaną ulubienicą publiczności 
wileńskiej. Młoda wysoce utalentowa 
na artystka, wykonała Świetnie na o- 
statniej premjerze szereg ślicznych 
piosenek, lecz zaiste trudno byłoby 
powiedzieć, czy większy sukces od- 
niosła w „Ty i miłość i wiosna”, czy 
„Kiedy zegar północ bił*, czy też w 
„Szczęście trzeba rwać jak wiśnie”, 
gdyż każda piosenka pięknie była wy_ 
konana i przepojona czarem kobiece- 
go uroku. О 

Mistrzowi Gruszczyńskiemu, sprzy 
krżyły się widocznie koturny, oper i 
poważnych aryj, to też przerzucił się 
on na piosenki, wszak wielkiemu ar- 
tyście wolno pozwolić sobie na fanta- 
zje. Znakomity malarz, który z wiel- 
kieh płócien przerzuci się do malo- 
wania minjatur, zdobędzie sobie zaw 
sze poklask o ile minjatuty godne bę- 
dą mistrza, to też nic dziwnego, że 
piękny siln yi dźwięczny głos pąna 
Gruszczyńskiego w „Santa Lucia“, 
„Zawsze* i „Przyjdź na romantyczną 
przygodę”, wzbudza entuzjazm wido- 
wni i frenetyczne brawa. 

Pani Kozłowska jest doskonałą, 
charakterystyczną w „A ja na to jak 
na lato”, i przemiłą dużą lalką w 
„Czarnym Bobi*, Pani Leitzkówna 
tańczy lekko jak elf, który pomimo 
swojej lekkości nie jest eteryczną zja- 
wą ale czarującą obdarzoną tempe- 
ramentem kobietą. Pan Sulima był 
poprawnym konferencierem. 

Zastępca. 

    

  

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Ostatnie przedstawienie „Azefa*, Dziś 

we środę 1 7b. m. o godz. 8 m. 15 fascynu- 
jąca sztuka „Azef* w roli głównej Józef 
Winawer. Sztuka ta od samego początku 
zdobyła sobie wielkie powodzenie u pubti- 
czności dzięki zagadnieniom w niej poru- 
szonym oraz znakomitej grze, całego zespo: 
łu. 

m. 15 „Azef“. 

— Rewja Warszawska w Teatrze Letnim. 
Dziś, we Środę dnia 17 b. m. o godz. 8.30 
wiecz. barwna i arcywesoła rewja p. t. „Weź 
ten kwiatek na zadatek* z udziałem pp. St. 
Gruszczyńskiego (I tenora Opery Warszaw- 
skiej), Carnero, Kozłowskiej,  Leitzkówny 
(primabaleryny Opery Warsz.). Sulimy-Jasz 
czołta oraz Ludwika Sempolińskiego. Dos- 
konałe to widowisko ma zapewnione powo- 
dzenie dzięki świetnej obsadzie, która jest 
pierwszorzędnie zgrana. 

Jutro i codziennie rewja. 

— Najbliższa premjera w Lutni. W! nad- 
chodzącą sobotę, dnia 20 sierpnia odbędz:e 
się premjera w Teatrze Lutnia p. t. „Kio- 
poty pana Bourrachona“, komedjo-farsa w 
3 aktach Laurent Dillet'a w inscenizacji i z 
gościnnym występem znakomitego artysty 
Teatrów Łódzkich Józefa Winawera. 

  

— W| Parku im. Żeligowskiego. Dziś wy: 
stęp znakomitego tenora Opery Whrszaws- 
kiej Stanisława Gruszczyńskiego oraz wielka 
Rewja artystów teatru „Morskie Oko* z Lu- 
dwikiem Sempolińskim na czele. W. prog- 
ramie najnowsze przeboje rewjowe. 

Wejście tylko 40 groszy. 
Jutro jeden tylko koncert w którym wy- 

stąpi fenomenalny i pierwszy baryton Ope- 
ry Włarszawskiej Eugenjusz Mossakowski. 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 

Popierejcie Przemysł Krałowy 
GOERING TOOK REGENEDA 

sił pomocniczych. Ponieważ lotnisko 
wileńskie jest lotniskiem paszportowo 
celnem, w budynku tym znalazł rów- 
nież pomieszczenie urząd celny i u- 
rząd kontroli paszportów. 

& * 

Wedlug ostatnich informacyj, pier 
wszym aeroplanem, otwierającym ko- 
munikację na nowej linji z Warszawy 
do Tallina, przybęda dyrektor Depar- 
tamentu Lotnictwa Cywilnego z Min. 
Komunikacji płk. Czesław Filipowicz, 
zastępca jego kpt. Zygfryd Piątkow- 
ski i naczelny dyrektor ,„Lotu* mjr. 
Wacław Makowski. 

Jutro, we czwartek 18 b. m. ogodz. 8 

RADJO 
ŚRODA, dn. 17 sierpnia 1932 r. 

9.10: Uroczysta inauguracja Komunikacji 
Lotniczej Warszawa—Wilno—Ryga—Tallin. 
w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Transmisja z Warszawy. 11.58: Sygnał 
czasu. 15.10: Program dzienny. 15.15: Muzży- 
ka z płyt. 15.35: Kom. met. 1540: Audycja 
@1а dzieci. 16.10: Muzyka z płyt. 16.35: Roz- 
maitości. 16.45: Koncert popołudniowy. 17.15 
Recytacja w wyk. Ireny Wysockiej art. dram 
17.30: Muzyka z płyt. 1800: Zwycięstwo pod 
Warszawą* odezyt. 18.20: Muzyka lekka. 
19.15: Z zagadnień gospodarczo-społecznych 
(po litewsku). 19.30: Program na czwartek. 
19.35: Prasowy dziennik radjowy. 1945: „Ka. 
wiarnia warszawskiej bohemy*  feljeto: 
20.00: Koncert. 21.00: Kwadrans litera: 
(M. Kuncewiczowa). 21.15: Koncert solistów. 
21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka taneczna. 
22.25: Muzyka z płyt. 22.40: Wiadomości 

CZWIARTEK , dnia 18 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
15.15: Muzyka z płyt.15.35: Kom. met. 15.40: 
Muzyka z płyt. 1640: List Cioci Hali ze wsi 
do dzieci. 17.00: Koncert. 18.00: Stulecie 
„Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego". 
18.20: Muzyka taneczna. 19.15: „Wj świetle 
rampy" nowości teatralne. 19.30: Program 
na piątek. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: Rozmaitości. 20.00: Muzyka lekka. 
21.20: Słuchowisko. 21.50: Komunikaty. 22.00 
Muzyka taneczna. 22.40: Wiadomości spoc- 
towe. 22.50: Muzyka taneczna. 

3-tygodniowy kurs dla 
lekarzy Ośrodków Zdrowia. 

W: dniu 12 września r. b. rozpocznie się 
w Państwowej Szkole Higjeny 3-tygodniowy 
kurs dla lekarzy Ośrodków Zdrowia. Kurs 
ten ma za zadanie zapoznanie słuchaczy z 
zasadami i techniką pracy w Ośrodku Zdro- 
wia. Program przewiduje, poza wykładami, 
pracę we wzorowych instytucjach higjeny 
społecznej oraz wycieczki. Słuchacze mogą 
korzystać z pomieszczeń bursy Państwowej 
Szkoły Higjeny. 

Zgłoszenia przyjmuje  Sekretarjat Pań- 
stwowej Szkoły Higjeny. Warszawa, ulica 
Ghocimska 24. 

DLA DZIECI 
ze słery inteligentnej. 

We wzorowem 

PRZEDSZKOLU i w SZKOLE 
obejmującej obecnie 1i2 oddz. szkoły 
„powszechnej przyjmują się zapisy. 

llość miejsc ograniczona. 

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

  

=| Dziś! Jacka W. 

  

| Środa | Jutro: Firmina B. 

EU 
| Wschód słońca — g. 3 m. 57 
| Sierpień 5 
| P ыИ Zachód » — к 6 ш. 48 

Srosirzožania Zakladu Meteoroiog|! U. 8, B. 
m winio 2 dnla 16/VIII — 1932 reka, 

Ci:nienie śrędaie w milimetrach: 765 

Temparetata śródzia > 239 C 
= uajwyższsi + 28 C 

«ntniższa + 14 C. 

Opat: — Ślad. 
Wiatr: północno-zachodni. 
Tendencja: stan stały. 

Uwagi: Opady przelotne. 

  

KOŚCIELNA. 
Kościoła Bonifratrów. 

W. ubiegłą niedzielę wieczorem odbyła się 
podniosła uroczystość konsekracji kościoła 
Bonifratrów. O godz. 6 m. 30 wiecz. przy 
wejściu do świątyni delegacja duchowieńst- 
wa powitała przybyłego J. E. Ks. Arcyb s- 
kupa Jałbrzykowskiego. który przybył da 
świątyni z relikwjami świętemi. 

Ceremonja konsekracji zasadniczo rozpo 
częła się o godz. 7 rano dnia następnego. 
J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski w asyście 
licznego duchowieństwa sXiprawił Mszę Św. 
przed cudownym obrazem Matki Boskiej. 
Po wstępnych uroczystościach o godz. 1030 
zostało odprawione dziękczynne nabożeńst- 
wo. Nabożeństwo odprawił ks. prałat Wo- 
łodźko, zaś podniosłe kazanie wygłosił ks. 
kanonik Żebrowski. Uroczystości zakończy- 
ły się nieszporami. 

— Konsekracja   

    

   

OSOBISTA 
— Pan Wojewoda Wileński Zygmunt Becz 

kowicz powrócił z urlopu wypoczynkowego 
i objął urzędowanie. 

— Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie p. 
Michał Kaduszkiewicz w dniu 16 b. m. we 
wtorek wrócił z urłopu i objął urzędowanie. 

— Kierownik Wydziału Śledczego p. Ko- 
misarz St. Wasilewski wyjeżdża w dniu dzi- 
siejszym na urłop wypoczynkowy. Zastępo- 
wać go będzie kierownik pierwszej brygady 
wydziału śledczego pkm. Mroczek. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. Wojewody do Mołodeczna. 

P. Wojewoda Beczkowicz wyjeżdża w dniu 
17 b. m. o godz. 15 na inspekcję powiatu 
mołodeczańskiego. P. Włojewodzie towarzy- 
szą naczelnik wydziału p Bruniewski, dyre- 

ktor robót p. Zubelewicz, naczelnik wydzia- 
łu dr. Rudziński i inspektor związków ko- 
munalnych p. Żyłko. 

    

   

    

MIEJSKA. 

— Usprawnienie i reorganizacja 
gospodarki miejskiej. Prace Komisji 
powołanej do usprawnienia admini- 
stracji miejskiej postępują naprzód. 
Powołani do komisji: prof. Gutkowski 
naczelnik Rakowski i inspektor Żyłko 
i inni opracowują referaty, dotyczące 
reorganizacji poszczególnych wydzia- 
łów Magistratu mając* na uwadze 
wspomniane usprawnienia biurowo- 
ści jak również zwężenie wydatków 
personalnych. Jak wiadomo równole- 
gle z pracami komisji postępuje praca 
komisji redukcyjnej, która rozpatru- 
jąc przedłożone przez poszczególne 
wydziały akta personalne pracowni- 
ków miejskich przedkłada wnioski re 
dukcyjne w pierwszym rzędzie mając 
na uwadze stan materjalny redukowa- 
nego. Na pierwszego września utraci 
prace kilkunastu pracowników. Rów- 
nież przygotowywane są wymówienia 
na wrzesień. 

Ogółem jesień przyniesie 30 zwol- 
nień z posad. Wziąwszy pod uwasję 
likwidację egzekucji miejskiej — licz- 
ba zredukowanych wzrośnie tem sa- 
mem o dalsze 20 osób. Ponadto komi 
sja redukcyjna licząc się z całkowitem 
zlikwidowaniem niektórych działów 
w wydziale podatkowym co ma nastą 
pić z dniem 1 stycznia r. przyszłego 

  

już obecnie przygotowuje wnioski dal- 
szych redukcyj. 

— Starostwo Grodzkie komunikuje: We- 
bec zamierzonego zamknięcia ulicy Zam 
wej na czas układania nowej jezdni kli 
kiėrowej ruch kołowy będzie kierowany 
od placu Katedralnejo ulicami Bonifra- 
ierską, Ludwisarską, Wiileńską i  Nie- 
miecką do Hetmańskiej. Również z tego 
powodu trasa linij autobusowych Nr. 1 i 3 
ulegnie zmianie. Linja Nr. 1 pójdzie ulicami 
wyżej wspomnianemi, zaś linja Nr. 3 pój- 
dzie z placu Katedralnego ulicami Bonifra- 
terską, Ludwisarską, Poznańską, Zawalną i 
Wielką Pohulan 

Zmiana ta nastąpi około 20 sierpnia b. I. 
— Podwójne zastępstwc prezydenta mia- 

sta..W dniach najbliższych nowoobrany ław 
nik dr. ewicz przystępuje do pełnienia 
obowiązków szefa Sekcji Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Jednocześnie jak się dowiaduje- 
my dr. Safarewicz wespół z wice-prezyden- 
tem Czyżem obejmie zastępstwo prezydenia 
Maleszewskiego, który rozpoczyna kiłkutyge) 
niowy urlop. 

Charakterystycznem jest, iż w roku bie- 
żącym zastępstwo prezydenta powierzono zo- 
stało dwóm osobom, podczas gdy w latach 
ubiegłych zastępstwo automatycznie obejmo 
wał wice-prezydent miasta. (z) 

— A łódkarze wciąż swoje. Mimo, że Od. 
dział Wodny Urzędu Wojewódzkiego Już 
przed kilku tygodniami ustalił cennik prze- 
jazdów łodziami przez Wilję określając jed 
norazowy przejazd na 10 groszy, łódkarze w 
dalszym ciągu żądają cen w ych nic sobie 

nie robiąc z zarządzenia władz. 
Spodziewać *%ię należy, że odnośne czyn- 

niki wejrzą w to i uregulują nareszcie tę 
kwestję tak żywo obchodzącą mieszkańców 
zmuszonych korzystać z przejazdów łódke- 
mi. (z) 

— Statki na rzece Wiilji. Od dnia 15 sierp 
nia r. b. kursują w godzinach: 

z Wilna: 8—9—10—11—12—13—13—15 
16 — 17 — 18 — 19 i 19,30 ostatni; 

z Werek: 7 — 8 — 9.30 — 10.30 — 11.3D 
— 12,30 — 13,30 — 14,30 — 15,30 — 16,30 

— 17,30 — 18,30 i 19,30 ostatni. 
W) soboty, niedziele i dnie świąteczne 

statki kursują przy większej frekwencji co 
pół godziny. 

W! dnie niepogodne zarząd zastrzega 60- 
bie prawo zredukowania godzin rozkładu: 

z Wilna statki nie odejdą w godzinach 
9— 11 — 13 — 14 — 17; 

z Werek statki nie odejdą w godzinach 
10,30 — 12,30 — 14,30 — 15,30 — 18,30. 

W każdym wypadku zmiany rozkładu na 
dzień niepogodny wywiesza się rzeczywi 
sty rozkład przy kasie, oraz na kurusują- 
cych statkach. 

    

  

  

   

  

   

          

   
      

  

   

    

   

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zapisy do Rocznej Szkoły Pra- 
cownic Gospodarczych Zw. Pracy O- 
bywatelskiej Kobiet. Roczna Szkoła 
Pracownie Gospodarczych Związka 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, przyjmuje 
zapisy nowowstępujących uczennice 
od dnia 16 sierpnia do dria 1 wrześ- 
nia codziennie od godz. 10. do godz. 
12-ej. 

Zadaniem szkoly jest przygotowač 
praktycznie dizewczęta w dziedzinie 
gospodarstwa domowego. 

WOJSKOWA. 

— Przyjazd do Wiłna attache wojskowego 
W dniu wczorajszym przybył do 

attache wojskowy Japonji, Attache 
japoński był gościnnie podejmowany przez 
korpus oficerski garnizonu wileńskiego. 

Z POCZTY. 
— Skrzynki pocztowe komunikacji lot- 

niczej. W) związku z uruchomieniem komu- 
nikacji lotniczej na szlaku Warszawa — 
Wilno — Ryga — Tallin na ulicach umiesz- 
czono wczoraj skrzynki pocztowe dla komu. 
nikacji łotniczej. M. in. jedną z takich skrzy 
nek umieszczono na gmachu B-ci Jabłkow- 
skich. 

RÓŻNE. 
— Ruchoma Wystawa Przemysłu Krajo- 

wego i Rzemiosła w Wilnie. Izba Rzemieślni- 
cza w Wilnie zawiadamia, iż w dniu 18 
sierpnia r. b. o godz. 19 w lokalu Izby przy 
ul. Mickiewicza Nr. 23 odbędize się zebranie 
z udziałem przed cieli Cechów, organiza. 
cyj rzemi ych i szkół zawodowych w 
sprawie wzięcia udziału w Wystawie Rucho 
mej Przemysłu Krajowego i Rzemiosła w 
Wilnie 

     

  

     
      

Zakończenie zawodów łucznych 
o mistrzostwo świata. 

WARSZAWA, 16. XIII. (Pat). We wtorek 

zakończone zostały na torach łuczniczych 
przy ulicy Zielenieckiej zawody o mistrzost- 
wo świata. 

Jako ostatni konkurs rozegrano strzela- 

nie o tytuł króla kurkowego Świata i króla 

kurkowego, Polski. Tytuł króla kurkowego 

šwiatą uzyskał de Rone z Belgji. Oddał on 

15 strzałów trafnych na 15 możliwych. Ty- 

tuł króla kurkowego Polski zdobył Reith 
(Belgja) 14 strzałów trafnych na 15 možli- 
wych. Trzecie i czwarte miejsce zajęli Po- 
lacy: Kurkowska-Spychajowa 12 _ trafnych 
strzałów i Łotocki 10 strzałów. Po zawo- 
dach zespół zagraniczny udał się na grób 
Nieznanego Żołnierza gdzie złożył wieńce. 
Wieczcrem w sali Dekerta odbyło się rozda 
nie nagród oraz bankiet pożegnalny, 

Z lzby Przem - Haudl. 
w Wilnie. 

XIII-te Pienatne Żebranie Izzy Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie. 

Wi dniu 10 sierpnia r. b. odbyło się pod 

przewodnictwem Prezesa Izby R. Rucińskie- 

go w obecności 44 ców XIII Plenarne 

Zebranie Izby P H. w Wilnie. 

Po zagajeniu Zebrania zgromadzeni na 

sali uczcili przez powstanie pamięć zmar- 

łych radców lzby: b. p. Benjamina Epsztej- 

na i Ś. p. Ignacego Materskiego, poczem przy 

stąpiono lo spraw formalnych: sprawozdania 

Zarządu z działalności, sprawozdana ze sta- 

nu budowy gmachu, ustalenie norm opłat 

manipulacyjnych i t d. 
Przyjęto „Sprawozdanie Izby Przemysło- 

wo-Handlowej w Wźlnie za rok 1931“. Spra- 

wozdanie to w postaci książki obj ci 280 

stron druku zawiera kilkadziesiąt tablic sta 

tystycznych, ilustracje sytuację ekonomiczną 

okręgu Izby i działalność Izby w r. 1931. 

Biuro lzby wygłosiło dwa referaty n. t. 

„Morskie cła preferencyjne a interesy g0s- 

podarcze ziem północno-wschodnich* oraz 

„Postulaty życia gospodarczego okręgu Izby 

a sprawa spławu po Niemnie*. W! związku 

z powyższemi referalami XIII Plenarne Ze- 

branie powzięło rezolucje idące w kierunku: 

1) domagania się wyjątkowego traktowania 

okręgu łzby w morskiej polijyce preferenc i- 

nej poprzez stosowanie wyjątków indyw:du- 

alnych od tej zasady*oraz poprzez politykę 

taryfową, rozszerzającą naturalne zaplecze 

polskich portów także przy 

  

  

  

     

  

   

imporcie na 

okrąg Izby; 2) domagania się szybkiego ure- 

gulowania kwestji eksportu drewna drogą 

"międ 

spławu oraz kwestji obrotu uszlachetnia jące- 

go materjałami drzewnemi z wyzyskamiem 

naturalnych spławnych dróg dowozowychk 

do głównych ośrodków przemysłu drzewnega 

okręgu lzby. 

Załatwiono szereg spraw podatkowych; 
innemi rozpatrywano kwestję prze- 

dłużenia terminu ważności ulg w spłacie za. 

ległości w państwowym podatku przemysło- 

wym Oraz kwestję zmniejszenia zaliczek 

kwartalnych na poczet państwowego podat- 

ku przemysłowego od obrotu za rok 1932, 

jak również przedłuże nia terminn ich płat- 

ności dla firm nieprowadzących g hand- 

lowych i niepłacących państwowego padat- 

ku przemysłowego w formie ryczałlu 

Podniesiono także sprawę konieczności 

zniesienia rozporządzenia o lichwie wcjen- 

nej, przewidującego obowiązek uwidocznie- 

nia cen na artykuły pierwszej potrzeby, co 

w obecnych warunkach gospodarczych niema 

żadnegó uzasadnienia. 

    

        

  

Pokaz — Targi w Warszawie. 

Wi czasie od 3 do 18 września T. b. odbę- 

dą się Pokaz-Targi Przemysłu Pe fumeryj- 

no-Kosmetycznego, Sztuki Fryzjer kiej i 

Przemysłów Pomocniczych w Warszawie na 

terenie wystawov „Bagatela * organ. zo- 

wanego staraniem wa Wystaw i Propa- 

gandy w. Warszawie. 

Pobyt na terenie okręgu Izby główne- 

go inspektora wywozu ja] 

W! czasie od dnia 27 lipca do 6 6 erpnia 

r. b. główny inspektor wywozu jaj zagrni- 

cę J. Victorini przeprowadził na terenie 1zby 

Przemystowo-Handlowej w Wilnie wspólnie 

z inspektorem Izby tut. inspekcję składów 

przeróbczych jaj. 

  

   
     

    

  

fydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

КОНА В 

Z Urzędu Ziemskiego. 
W) dniu 12. VIII. 1932 r. pod przewodni- 

ctwem p 0. Prezesa Okręgowe] Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie, Naczelnika Wydziału 
p. Tadeusza Żemoytela, odbyło się posiedze 
nie Okręgowej Komisji Ziemskiej na którem 
rozpoznane zostały: 

1) Sprawy scalenia: wsi Popiszki, Gudej- 
ki, m-ka Rudomino, folw. Leonowo, Pitro- 
wszczyzna, wsi Litwinki, Bucewicze, Miłeję 
kowo, Stulgi, Dziahowce, Lopocie, Bujk'. 
Chozów, Macelany, Oplesa I oraz wsi Kra- 

śne I. 
2) Sprawy likwidacji serwitutów, obci 
jących: maj. Paulinowo na nzecz wsi V 

czyzna, oraz na rzecz wsi Śniegi, maj. 
roń na rzecz wsi Kusztele, maj. Łapacze- 

wo na rzecz wsi Zawrotki, maj. Belmont na 
rzecz wsi Dukiele oraz na rzecz wsi Borowi- 
ki, maj. Woropajewo na rzecz wsi Hrybły, 
Słoboda, Żukowszczyzna, oraz Ahalnica Wiel 
ka. folw. Mańkowicze na rzecz wsi Mańko- 
wicze oraz maj. Bohiń na rzecz wsi Dun- 
dowszczyzna. 

3) Sprawę ustalenia 
nieruchomo: ziemską Korzų 

а- 

  

    

    

      

ia za 
tą na 

  

* глесх faństwa' oraz inne sprawy wchodzące 
kres działania Okręgowego Urz. Ziem- 

skiego w Wilnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

CZYŻBY DZIECIOBÓJSTWO. 

Przy ul. Turgielskiej Nr. 57 zamieszkuje 
niejaka Koczanowa. Przed kilk Zdniami p. 

Koczanowa powiła dziecke które natych- 
miast zmarło. Asystująca jej akuszerka oraz 
na podstawie złożonych przez akuszerkę wy 

jaśnień lekarz orzekli, że śmierć dziecka była 

naturalną i wydał pozwolenie na dokonanie 

pogrzebu. Wi międzyczasie do policji doszły 

pogłoski, że dziecko nie zmarło śmiercią 

naturalną, lecz zostało zaduszone. W; związ- 

ku z tem zarządzona została sekcja zwłok 

Wyniki sekeji wyjaśnią czy w danym wy- 

padku miało miejsce rzeczywiście dziecio- 

bójstwo ezy też dziecko zmarło śmiercią na- 

turalną. (e) 

BÓJKA NA W. POHUŁANCE. 

Wi dniu wczorajszym na W. Pohulance 

wynikła bójka pomiędzy kilku osobnikami. 

Podczas bójki został dotkliwie pobity nieja- 

ki Wincenty Konopowiez (W. Pohulanka 14) 

Pierwszej pomocy udzieliło mu pogotowie 

ratunkowe. (e) 

KRWAWA BÓJKA NA UL. RUDNICKIEJ. 

Wiezoraį wieczorem wpobliżu domu Nr. 

12 przy uł. Rudnickiej wynikła krwawa bójka 

pomiędzy dwoma kolporterami gazet. Pod- 

czas bójki został dotkliwie pobity przez swe 

go konkurenta Ebera Bergera niejaki Pogo- 

rzelski. Pogorzelski otrzymał kilka mocnych 

uderzeń i zmuszony był zwrócić się do am- 

bulatorjum pogotowia ratunkowego, gdzie 

udzielono mu pierwszej pomocy. (e) 

KASETKI NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM. 

Ubiegłego wieczoru policja znalazła po- 

między grobami na ementarzu Żydwoskim 

rozbite kasetki metalowe. skradzione w swo 

im czasie w szkole rzemieślniczej. Kasetki 

te po rozbiciu porzucone zostały przez zło- 

dziei, którzy znajdują się już obecnie w 

  

  

więzieniu na Łukiszkach. (e) 

UJAWNIENIE FABRYCZKI FAŁSZYWEGO 
BILONU. 

Ostatnio policja wileńska zwróciła spe 

cjalną uwagę na znaczną ilość fałszywego 

bilonu będącego w obiegu. Nie było dnia 

by kronika policyjna nie notowała wypad- 

ków usiłowania puszczenia w obieg fałszy- 

wych monet. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 

nia policja śledcza zlikwidowała w dniu 

wczorajszym potajemną fabryczkę fałszy- 

wego bilonu, mieszczącą się przy ulicy: L2- 

gjonowej. 

Fałszerze zdołali puścić w mieście i na 

prowincji Š 

   

  

  i część sfabrykowanych 50 groszó- 
wek i jednozłptowych monet. Jeden z fał- 

szerzy w kłórego mieszkaniu mieściła się 

fabryczka został aresztowany. Podczas re- 

wizji w mieszkaniu znaleziono przyrządy po 

trzebne do wyrąbianią falsyfikatów oraz za- 

as metali z których monety były wyra- 
biane. Dalsze dochodzenie w toku. (c) 

" Z pogranicza. 
Raid sowieckiej eskadry lotniczej 

wzdłuż pogranicza polskiego. 

Z Hancewiez donoszą, iż w dniu wczoraj 
szym nad miasteczkiem i wsiami Qzeremcha 
i Turki przeleciały trzy samoloty sowieckiej 
eskadry wojskowej, które odbywają raid 

Połock—Kamieniec Podolski. 
Trasa eskadry przebiegała wzdłuż pogra- 

nicza polsko-sowieckiego. (2) 

    

Likwidacja czterech band na pogra- 
niezu sowieckiem. 

Ostatnio w pogranicznych mjiejscowoś- 
ciach władze bezpieczeństwa publicznego zli- 
kwidowały kiłka szajek bandycko-wywrota- 
wych, grasujących na pograniczu polsko - 
sowieckiem. 

W. rejonie miejscowości Miklaszewieze, 
Turowszczyzna, Filipowicze, Czarnewiicze 
zatrzymano cztery grupy bandyckie w iloś- 
ci 23 osób, które teroryzowały ludność. 

(2) 

Sowiety spławiają budulec do Prus 
Wschodnich. 

W? ostatnich dniach na Dźwinie wzmógł 
Gię znacznie tranzyt drzewa sowieckiego, 
spławianego w olbrzymich ilościach do Prus 
Wschodnich i Łotwy. 

Codziennie Dźwiną spławia się z Rosji 
sowieckiej po 100 i więcej tratew drzewa 

budułcowego. (z) 

Bolszewicy uwięzili rybaków 
polskich. 

Z Wilejki donoszą, iż 10 b. m. w rejo- 

nie Kamienia patrol sowiecki zatrzymał na 

rzece Wilji łódź rybacką z dwoma rybaka- 

mi narodowości polskiej. Rybacy P. Linkun 

i T. Janulewicz zatrudnieni byli połowema 

ryb na rzece i przez nieuwagę swoją zbliży- 

li się do brzegu sowieckiego, na którym za- 

trzymani zostali przez bolszewików. ‚ 

Rybaków bolszewicy odwieźli do straž- 

nicy Dzierżynowo gdzie ich uwięziono. 

  

  

Pochwycenie większego przemytu. 

Na pogranicznym odcinku Turmonfy. pa- 

trole polskiej pogranicznej straży zatrzymali 

4 podejrzanych osobników, którzy obładowa- 

ni workami zam li nielegalnie przedostać 

rzez granicę, W workach znaleziono 

zą iłość przemytu w postaci sacharyny, 
tytoniu łotewskiego, rodzynek i bakakij. Prze 

mytników skierowano do dyspozycji władz 

sądowych. 

      

    

    

Zakazana literatura z za kordonu. 

W; dniu 11 b. m. w rejonie Kołtynian za- 

trzymano trzech podejrzanych osobników 

którzy przemycali na teren polski niedozwo 

lone druki i wydawnictwa z Kowna. Wyda - 

wnictwa te przeznaczome były dla młodzieży 

i szkół litewskich w Wileńszczyźnie. 

  

Ww 

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

LL NES TI 

Spėtdzielnia „Wlano“ 
rozszerza się na calą 

Rzeczpospolitą. 
ne Walne Zgroma- 

dzenie członków СВ jańskiej Spółdziel- 
ni Wzajemnych Kredytów „Wiano“ Spolaz. 
z odp. udz. w Poznan'u ul. Sienkiew:cza 
Nr 3 odbyło się, zwołaac zgadnie z wyma- 

  

Pierwsze Nadzw 
   

    

  

ganiami prawnemi. w dni 6 рг 1982 г. ° 
w lokalu „Boul 
miejskim Nr. 5. 

vard“ Placu Nawo. 

  

przy 

Zebranie zagaił prezes rady radzore 
Lange, podkreślaiąc w swem prze 

cele i zadania Spółdzielni. Przy 
zydjalnym zasiedli: p Urban'ak ja 
tarz oraz p. Laubówna 1 p. 
radni, 

Z kolei zabrał głos p. dyr. Krzemiński, 
odczytując sprawozdanie z j 
działalności Zarządu oraz sprawozda 
widenta Państwowej Rady S| ezej przy 
Ministerstwie Skarbu w Warszawie, p. radcy 
Potemskiego. 

Z sprawozdania rewidenta wynika, że 
niektóre przepisy statutu były niezgodne z 
ustawodawstwem polskiem., Rewident stwier- 
dza jednak, ksiezowosč jest prowadzona 
wzorowo, a zanządzenia rady nadzorczej kie. 
rują się niezwykłą ostrożnością i cszezęd- 

nością. 

Dotychczasowa  działainość Spółdzielni 
przyniosła bogate rezultaiv, czego Gcwodeni 
4.125 zadeklarowanych udziałów z 15 wo- 
jewództw Poiski, «pracowanych przez 420 
zastępców. Pożyczek udzielono ogółem 29 na 
łączną sumę zł. 26.550. 

Przewodniczący dziękuje Zarządowi 7а 
jego dotyche: ową owocną d alneść, a 
z grona obecnych wyrażają swe uznanie pp. 
Dr. Stefański, dvr. Ryba * Janicki. 

Zmiany statutu. uzgodnione z Państwową 
Radą Spółdziele oraz regulam n cła rady 
nadzorczej i komisj* rew:zyjnej obecni apro 
bują jednogłośni*. 

Zmiany statua idą w tym kierunku, że 

odtąd Spółdzielnia tworzy speejalny fundusz 

zapomogowy i czionkowie otrzymywać będą 

zamiast dotychczasawych p ślubnych 

i pośmiertnych — na które musie wysta- 

    

  

   

        

   
     

    

  
  

          

    
     

  

    
   

  

   

       

     

NIEMA KRYZYSU! Dźwięk. Kino - Teatr | Ceny od 40 gr: 

HELIOS 
Sileńska 38, tel. 9-26 

Humor! 

Dziś! 
mil 
życia 

Dewięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

  

Dźwiękowe Kino Dziś! 

CASINO 
Miałka 47, tel. 15-41. 

Jgwięk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28   
WZOROWA 
HODOWLA 

KRÓLIKÓW 
Antoniego Wołczaka w 

Iwju k/Lidy ma do sprze- 
dania najlepszej rasy kro- 
liki _mięsno - futerkowe 

Szynszyle i Hawańskie 697/V1 

bohater „Miljona* Rene Lefebvre. 

Czerwonoskóry dżnetelme 
Ceny miejsc na wszystkie seansy: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. Początek o g. 2, 4,6,8i 1015 

NOC SZAŁU 
Film znakomicie wiążący bajeczny humor z tragizmem sytuacji 

na tle zbrodni zbiegłego z klatki Orang:utanga. 
Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. Ż-ej. 

Wielki dramat 
ści i poświęcenia z 

czerwonoskórych 

Podwójny programi 
Przepiękny szampański film p. t. 

orz Cień Szerioka Holmsa 
Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

SKANDAL w TEATRZE ;5;-.; 
nauczy i śpiewać ją będzie cało miasto. Nadprogram: Najnowsze dodatki dźwiękowe. Ceny od 30 gr. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 

z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 26 sierpnia I932 roku o godz. IU-ej rano 
w Wilnie, przy ul. Zakretowej 3, odbędzie się: sprze- 
daž z licytacji, należącego do juljusza Borek-Borec- 
kiego majątku ruchomego, składającego się z motoru 
ropnego firmy „Perkun* oraz piły cyrkularnej, osza* 
cowanego na sumę zł. 5300.— 

wiać weksel — bezzwrotne bcz 
weksla. 

Wi końcu uzupełn.ono radę nadzorczą do 
liczby 9 osób. Obeenie więc tworz:; radę 
nadzorczą pp. J. B. Lange — prez: 
W; Wachowiak — w 
Moyseewicz, inż. Wł. Sawezak, Dr. W. Słe- 
fański, budowniczy Kierzek, assesor Prauss, 
Stefan Paszyc | aren'tzkt Kusze::ński 

W! skład Zarządu wchodzą pp. dyr. Krze. 
miński i Malecha. 

Zebranie :atało przebieg spokujny : Mar- 
monijny. 

Z działalności Komitetu 
Mickiewiczowskiego. 

Działalność Komitetu Uwieńczenia Pamię 
ci A Mickiewicza Ziemi Nowogródzkiej z 
każdym dniem rozwija się dzięki sprężystej 
i godnej poświęcenia działalności Komitetn, 
na czele którego stoi b, włodarz ziemi No- 
wogródzkiej, a obecny wojewoda wileński p 
Zygmunt Beczkowicz, oraz wice-wojewoda 
nowogródzki p. Godlewski. 

Po obchodzie dni Mickiewiczowskich w 
Nowogródku Komitet przystąpił do zreali- 
zowania planu prac, a mianowicie założył 
Muzeum pamiątek po Wielkim Wieszczu & 
bibljotekę z cennemi dziełami i zbiorami po 
Mickiewiczu. Komitet nie poprzestał na tych 
pracach, lecz dą nieustannie w kierunku 
wykupienia p ęknych brzegów Switezi 

dla utworzenia na nich rezerwatu. 
Tranzakcję tę Komitet przeprowadz:ł po- 

myślnie i jak się w ostatniej chwili dowia- 
dujemy, brzegi Switezi przeszły w ręce Ko- 
mitetu. Pozostaje jeszcze do wykupienia bu- 
dynek mieszkalny, w którym urodził się 
Wielki Poeta. zależnie od tego Komitet 
przystąpił do częściowego wykonania testa- 
mentu nieśmiertelnego Wieszcza, który w 
epilogu do „Pana Tadeusza* wypowiedział 
swe marzenia: 

„O. gdybym kiedyś dożył tej pociechy, 
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, 
Gdyby też wzięły iaczki do ręki 
"Te ksęg proste jako ich piosenki". 
Komitet Mickiewiczowski zrealizował ży. 

czenia Wieszcza i o własnych siłach wydał 
w nowym nakładzie dzieła A. Mickiewicza 
kompletny zbór z objaśnieniami i wstępem 

zajesmogi 

        

    

   

          

   

      

   

        

Ceny od 30 gr. 

Nr. 186 (2427) 

literacko-naukowem prof. Tadeusza Piniego. 
Dzieło to w oprawie płóciennej z portretami 
Wlieszcza jest dostępne dla  najszerszych 
warstw społeczeństwa ponieważ cena wyda- 
wnictwa wynosi zaledwie zł. 5 gr. 50 za* 
całość. 

Wydany również został dla użytku szkoł- 
nego w zeszycie ze wstępem i objaśnieniami 
„Pan Tadeusz“ w cenie groszy 80. 

Poczynania Komitetu społczeństwo wileń 
skie winno poprzeć jaknajwydatniej gdyż 
akcja tego ma na celu szenzenie znajomości 
i kultu ideałów największego z naszych Po- 

óry gorąco ukochał piękno ziemi wi 
S „iż najpiękniejszy swój poemat po- 

święcił Wielńszczyźnie. 
WI związku z wielkiem zainteresowaniem 

i popularnością wydawnictw Mickiewicza Ka 
mitet uruchomił f w Warszawie przy u]. 
Marszałkowskiej Nr. 110 m. 12 oraz konto 
P. K. O. Nr. 15.283, gdzie są przyjmowane 
zgłoszenia na tanie wydawnictwa jubileu- 
szowe A Mickiewicza. 

W sprawie usuwania 
witraży zakopiańskich. 

Z Komitetu Witkiewiczowskiego komunikn- 
ją nam: 

Stylowe witraże zakopiańskie z kościoła 
parafjałlnego w Zakopanem, wykonane 30 ląt 
temu według kartonów zmarłego w r. 1915 
Stanisława Witkiewicza zostały wpisane 
przez Oddział Sztuki przy Urzędzie Włoje- 
wódzkim w Krakowie do rejestru zabytków 
sztuki podhalańskiej, chronionych przez 
Państwo, Usuwanie tych witraży bez uprze- 
dzenia o tem konserwatora i uzyskania jego 
zezwolenia jest nietylko lekceważeniem о- 

inji publicznej, domagającej się poszano- 
a dla dzieła wielkiego artysty, ale + 

m rozporządzenia Prezydenta Rze- 
) politej z dnia 6 marca 1928 r. o opie- 

ce nad zabytkami (art. 14 i 15), 

Popierajcie Ligę Morską 

#=== 1 Клесхоа !! 
iai a i 

Pra 
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Jeżeli wszystko zawodzi, PIESEK przynosi FORTUNĘ  Cenv od 40 gr. 

Najnowsza sensacja Paryżal W rol. gł. najwvtworniejsze parvżanki: Wera Sher- 

mem DAMA Z PIESKIEM Gone * Arietta Christiane D'OR 3 ulub. kobiet. 
Dodatki dźwiękowe. Na | s. ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

W roli gł. 
Rod la 
Roque 

z udziałem znakomitych artystów 
ekranów europejskich 

Nadprogram: 

Dziši Po raz pierwszy w Wilnie komiczna 100% śpiewno-muzyczna przebojowa operetka repertuaru świato- 

wego o niezrównanie melodyinej muzyce, śpiewie, wyjątkowo efektownych baletach i arcyciekawej fabule 

Wilno nie oglądało takiej operetki i będzie ją długo pamiętsło. Prze- 
piosenki „Niema życia bez miłości* z ekranu każdy się 

Początek o godzinie 4-ej, w dni świąt. o godz. Ż-ej. 

zowanie i eksploatowanie składów towarowych oraz 
przedsiębiorstw handlowo-przemysłowych związanych 
z eksploatacją składów towarowych. Po przerachowa- 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

ceny: 10 złotych, 15 zło- 
tych i 20 złotych za parę, 

zależnie od wieku. 

Kelnerka 
wykwalifikowana 

m dobremi świadectwami 
potrzebna zaraz. 

Zgłaszać się do Związku 
Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet Jagiellońska 3 m. 5. 

Zaraz do sprzeda- 
nia majątek 

obszaru 65 ha odległy od 
miasta o 4klm., od auto- 
busu o | klm., w niezwy- 
kle uroczem położeniu 
nad rzeką z budynkami 
i ogrodem, bez długu, jest 
hipoteka Wiadomość od 
5—7 u p. mec. Z. Kru- 
szewskiego ul. Jasińskie- 
go 5 w Wilnie. 

L Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłełowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka! 

Maria Lakneromė 
przyjmuje od 9 do 7 wieex 
vlica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69, 8520 

  

i Wilno. . 

Zbrojnej”. 

  

717/V1   
  

umowy z dnia 
25 marca 193: 

  

  

    

wspólnik 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

od g. 9—1 1 5—8 wieca. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz, 

13190. I. 

  

  

indosy. czeki, 

lem firmowym 

  

pocztowych i in 

  

* lem firmowym. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Il. w Grodnie 

zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 1932r. o godz. I0-ej 
odbędzie się w Grodnie przy ulicy 3-go Maja Nr. 8, 
przetarg nieograniczony na roboty pomiarowe w gar- 

nizonach: Białystok, 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 11.IV. 1932 r. 
13189. I. Firma: „Przedsiębiorstwo robót budowla- 

nych J. Ferański i Ch. Chajet Spółka”. Prowadzenie 
robót budowlanych. Siedziba w Wilnie, ul. Młynowa 

6. Wspólnicy zam. w Wilnie: Jerzy Ferańs 

Młynowej 5/7 m. 3a. i Chaim Chajet przy ulicy Wi 

leńskiej 27 — 7. Spółka firmowa zawarta na mocy 
5 marca 1932 r. na czasokres do dnia 

r. z automatycznem przedłużeniem na 
rok następny i tak dalej o ile w ciągu miesiąca przed 
upływem terminu żaden ze wspólników nie zażąda 

rozwiązania umowy. 

odbioru korespondencji pocztowej i telegraficznej jak 

również przekazów przesyłek pocztowych i kolejo- 

wych podpisuje jeden ze współników pod stemplem 

firmowym. Do podpisywania korespondencji i t. p. 

upoważniony jest Jerzy Ferański za do otrzymywania 

należności Chaim Chajet. 

W dniu 12.IV. 1932 r. 
irma: „Zakład Krawiecki E!egancja — 

Wojtkowski, Kulikowska i Kurcewicz Spółka firmo- 

wa”. Prowadzenie zakładu krawieckiego. Siedziba w 

Wiilnie, ul. Mickiewicza 19. Spółka istnieje od 30 mar- 

ca 1932 r. Wspólnicy zam. w Wiilnie: Wacław Woojt- 

kowski przy zauł. Oranżeryjnym 2, Elwira Kulikow- 

ska przy ul. Wielkiej 13 i Aleksandra Kurcewicz przy 

ul. Wiięziennej 2. Spółka firmowa zawarta na mocy 

umowy z dnia 30 marca 1932 r. na czas nieogrniczo- 

ny. Zarząd należy do wspólniczki Elwiry Kuł:kow- 

skiej. Wszelkie dokumenty jako to umowy weksle, 

zobowiązania i inne akty oraz pleni- 

potencje podpisuje zarządca 
wszełkiego 

spółki ma prawo prowadzić każdy ze wspólników jak 

również każdy z nich ma prawo otrzywywać z urz 

     
wszelki p 

e i przesylki za swoim podpisem pod stemp- 

Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 

Okręgowego w 
pujące wpisy: 

W dniu 12.IV. 1932 r. 

25. VIII. Firma: lady 

Pacific — Spółka Akcyžna“. Celem spėlki jest organi- 

Lida, Mołodeczno, Grodno 

„Polsce 

niu bilansu na dzień 1 lipca 1928 r. w myśl Rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.111. 1928 
roku (Dz. Ust. Nr. 38 poz. 852) oraz następnie połą- 

czeniu każdych dwóch akcyj pięćdziesięciozłotowych. 
w jedną stuzłotową kapitał zakładowy wynosi 100000 
złotych podzielony na 1000 akcyj na okaziciela po 
100 złotych każda. Zarząd spółki obecnie stanowią 
Kazimierz Borszewski, Franciszek Girtler i Adam Woj- 
ciechowski. Zarząd prowadzi inieresy spółki i repre- 
zentuje ją wobec władz i osób trzecich. Wszelką ko- 
respondencję w imieniu spółki podpisuje jeden członek 
zarządu. Udzielenie prokury podpisuje dwóch człon- 
ków zarządu na mocy odnośnej uchwały Rady Nad- 
zorczej. Weksle, płenipotencje, umowy, kontrakty, akty 
hipoteczne i notarjalne, czeki na rachunek bieżący tu- 
dzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucyj kre- 
dytowych podpisuje dwóch członków zarządu lub je- 
den członek zarządu łącznie z prokurentem. Do od- 
bierania z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów 
dostateczny jest podpis jednego 
Udzielono łącznej prokury Wilhelmowi Krellowi, zam. 
w Wilnie, ul. Jagiellońska 10 z prawem podpisywania. 

członka zarządu. 

w imieniu spółki łącznie z jednym członkiem zarządu.. 
Okr. Urząd Budown. Nr. Ill 

Grodno 
Nr. 837/Z N. 

  ki przy ul. 
     

Zarząd należy do obydwóch 

  

Uchwała w przedmiocie przerachowania bilansu na 
dzień 1 lipca 1928 r. i przelania części nadwyżki bilan- 
sowej w wysokości 20.000 złotych na kapitał zakła- 
dowy zapadła na Nadzwyczajnem Walnem Zgroma- 
dzeniu akcjonarjuszów dnia 14.XI 1928 r. Statut Spółki 
uzgodniony z przepisami Prawa o spółkach akcyjnych 
z dnia 22.III 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 39 poz. 383) uchwa- 
lony został na Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniu 
akcjonarjuszów dnia 12 grudnia 1930 roku zaprotu- 
kołowanem przez Aleksandra Różnowskiego Notarju- 
sza w Wilnie i wciągniętem do repertorjum za rok 
1930 pod Nr. 6080. 665/V1 

W dniu 19.IV. 1932 r. 
56. III. Firma: „Wileńska Pomoc Szkolna spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. 

została przeniesiona na ul. Wileńską 38 w Wilnie. 

Zarząd obecnie 
Kokarew jako członkowie, zastępcą członka zarządu 

jest Jan Rutski. Wszelkie zobowiązania w imieniu 
spółki, weksle. żyra, pełnomocnictwa, czeki, prokury, 

umowy podpisują pod stemplem firmowym dwaj za- 

rządcy Kazimierz Rutski i Michał Kokarew względnie 
Jan Rutski w zastępstwie Kazimierza Rutskiego i Mi- 
chał Kokarew. Korespondencję zaś ztvykłą i poleconą 
niezawierającą zobowiązań i wszelkie pokwitowania 

z odbioru pieniędzy, przekazów, przesyłek podpisuje 

jeden z członków zarządu pod stemplem firmowym. 

Siedziba spółki 

stanoią: Kazimierz Rutski i Michał 

. Wkzystkie zobowiązania w imieniu epół 666/VI. 

ki w tej liczbie umowy, akty pełnomocnictwa, weksle 

żyro na wekslach, czeki i t. p. podpisują obaj wspól- W dniu 25.III. 1929 r. 

nicy pod stemplem firmowym, pokwiłowama zaś Z 1388. V. Firma: „Zakłady Przemysłwo-Handlowe 

Concordia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. 

Udzielono prokury Łazarzowi 
w Wilnie przy ul. Piwnej 7/16. 

Rabinowiczowi, zam. 
667/V1 

  

679/VL. 

samodzielnie pod stemp- 
rodzaju korespondencję 

państwowych i samorządowych 

go rodzaju korespondencję, sumy 

  

680/V1. 

Wilnie wciągnięto nastę-   „Wileńskie Składy Towarowe 

   
       

  

DR. MED. 

Benedykt Schermann 
przeprowadził się na 

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

w chorobach płuc 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 

Ф. 

    

Mieszkanie 
2-pokojowe, pokoje duże 
luksusowe, 
nadające się na biuro 

do wynajęcia 
Trocka 13, m. |, rządca 

Do wynajęcia 
4-we odremontowane mie- 
szkania na parterze zwy- 
godami, werandą i ogród- 
kiem — ul. 

Nr. 4 m. 10.: 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

POSZUKUJE PRACY 
do wszystkiego lub do 
dzieci. Wiadomość: ul. 

Portowa 19—14 

Od rozu 1815 ietnieje 

"am, s, || Wilenkin 
Wp ut. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne | ga- 
binetowe, Xrodensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCJ. 

8324 

2-gie piętro, 

domu 

Św. Filipa   
              

  
= 

SŁUZĄCA - 

   


