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Program von Papen 
Kanclerz niemiecki 

niedzielę w Miinster przemówienie, 

które oznacza, że rząd obecny nie za- 

mierza lekko ustąpić przed Reichsta- 

giem. Von Papen sprec ował swoje 

zasady rządzenia, któremi są siła i 

niezawisłość władzy państwowej od 

przejściowego układu sił partyjnych. 

Władza ta w swem postępowaniu ma 

się opierać na światopoglądzie „kon- 

serwatywno-chrześcijańskim*. Rz d 

Rzeszy nie pozwoli się steroryzować 

ającemi autory- 

wygłosił w 

      

  

  

wystąpieniami narus 

tet prawa i nie cofnie się przed uży” 

;ch środków celem 

  

ciem najostrze 

ukrócenia panującego w Niemczech 

teroru politycznego. Żadnej partji nie 

przysługuje przywilej oceniania dzia- 

łań i postępków ludzkich pod kątem 

jej wyłącznych żądań, zwłaszcza je” 

żeli te ostatnie stoją w sprzeczności z 

obowiązującym porządkiem praw” 

nym. Rząd opierając się na powszech- 

nie uznanym autorytecie Prezydenta 

Hindenburga, zamierza wytrwać na 

swem stanowisku do tego czasu, aż 

przywrócona zostanie równowaga sił 

politycznych, zdolnych do pokierowa- 

nia państwem w myśl interesów ogó” 

łu. Wreszcie kanclerz wy aził się sce- 

ptycznie o możliwości koalicji hit- 

  

lerowców i centrum ze względu na 

głębokie sprłzedziności: (v poglądach 

tych partyj na podstawowe zagad- 

nienia współczesne. 

Ta polityczna część przemówienia 

von Papena wywołała wielkie wraże- 

nie w Niemczech. Ogólnie oczekuje 

się, że kanclerz stanie przed Reichsta- 

giem z dekretem Hindenburga w 

kieszeni, rozwiązującym parlament i 

że uczyni z niego użytek nawet przed 

wyrażeniem votum nieufności, o ile 

się przekona z nastrojów, że jest ono 

nieuniknione. Natomiast nie przewi- 

dują, aby wybory odbyły się w ter: 

minie dwumiesięcznym od chwili roz 

wiązania, jak tego wymaga konstytu- 

cja, mimo że kanclerz zechce zapewne 

uniknąć jej naruszenia, stosownie do 

swoich kilkakrotnych zapowiedzi. 

Jak z tego zadania wybrnie—nad tem 

pytaniem głowią się w Niemczech 

wszyscy politycy. Są podobno dane do 

przypuszczenia, że nastąpi uprzednio 

zmiana ordynacji wyborczej. 

Jak donosi „Pat“ wczoraj odbyło 

. się spotkanie von Papena z gen. 

Schleicherem i Hitlerem, które miało 

ma celu pozyskanie osłabionego ostat 

niemi niepowodzeniami wodza naro- 

dowych socjalistów do współpracy w 

realizowaniu przyszłych koncepcyj 

kanclerza. Rząd obecny wyraźnie usi- 

łuje poskromić dyktatorskie zapędy 

Hitlera, aby go potem poklepać pro- 

tekcjonalnie i wciągnąć do koalicji 

ze sobą. Niezawodnie w tym kierun 

ku działa Schleicher, który. nie-chcąc 

stać się podwładnym Hitlera, tem 

niemiej nie ma ochoty mieć go prze- 

ciwko sobie, Według informacyj wie 

deńskich nie uchroni te wszystko von 

Papena od porażki, której owoce zbie- 

rze jednak nie Hitler, lecz Schleicher 

z Hitlerem, jako swoim subalternem. 

Druga część mowy Von Papena 

była poświęcona programowi gospo” 

darczemu, który zawiera dwa główne 

punkty: 1) zaniechanie polityki defla 

cyjnej i etatystycznej i 2) walka z 

bezrobociem zapomocą środków uzy 

skanych przez zdyskontowanie w Ban 

ku Rzeszy kwitów zaliczkowych na 

podatki płatne w r. 1934. Z tego źró- 

dła, oraz oszczędności ma rząd uzy- 

skać kwotę 2 miljardów marek, która 

zostanie użyta na wykonanie wielkie- 

go planu ożywienia życia gospodar: 

  

czego. 

W wywiadzie z „Rheinisch Westfa 

lische Zeitung“ kanclerz podkrešlil, 

že plan ten idzie w pewnej mierze po 

linji życzeń hitlerowców i że na jego 

podstawie spodziewa się on nawiązać 

R 

z nimi współpracę w rządzie. Narazie 

giełda berlińska zareagowała na mo- 

wę von Papena zwyżką wszystkich 

walorów. 

Jakim będzie skutek tych wszyst 

kich zabiegów okaże się w dniach naj 

bliższych. Uwaga powszechna skiero 

wana jest dziś na Niemcy. Bowiem nie 

wątpliwie wynik dokonywujących się 

tam przemian zaważy bardzo silnie na 

cgólnym układzie stosunków europej- 

rz. skich. 
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WARSAWA, 29. 8. (Pat). W dniu 

dzisiejszym o godzinie 12 w południe 

jako w pierwszą rocznicę śmierci wi: 

ceprezesa klubu BBWR śp. Tadeu- 

sza Hołówki, z iniejatywy komitetu 

uczczenia jego pamięci, odbyła się u 

roczystość poświęcenia nagrobka — 

pomnika na cmentarzu ewangelicko- 

reformowanym. W uroczystości tej 

wzięła udział najbliższa rodzina zmar 

łego, członkowie rządu z p. premjerem 

Prystorem na czele, posłowie i sena- 

torowie z marszałkiem Sejmu Świ- 
talskim i p. marszałkiem Senatu Wł. 

Przed otwarciem Reichstagu. 
Przewidywane są poważne incydenty. 

BERLIN, 29. 8. (Pat). Przygoto- 

wania do otwarcia w dniu jutrzejszyra 

Reichstagu i sejmu pruskiego są w 

pełnym toku. Po południu w hotelu 

Kaiserhot odbyłe się zaprzysiężenie 

frakeji parlamentarnej i pruskiej na” 

rodowych socjalistów przez Hitlera. 

Otwarcie Reichstagu zApo: [ada się 

bardzo burzliwie, Narodowi socjaliś 

ci zamierzają zjawić się na posiedze- 

nie w mundurach. Wobec pogróżek 

narodowych socjalistów w związku z 

objęciem przewodnictwa przez komu 

nistkę Kiarę Zetkin oczekuje się po- 

ważnych incydentów W: kołach parla 

mentarnych słychać, że centrum zgo 

zgodziło się poprzeć kand. hitlerowea 

na prezydenta Reichst. Frakeja naro” 
dowo-socjalistyczna wysuwać ma ja- 

ko swego kandydata byłego wicepre- 

zydenta parlamentu Stoehra, wzglę- 

dnie posła Fabriciusa, Policja od ra 

na znajdować się będzie w pogotowiu 

alarmowem. Wzmocnione oddziały po 

lieji konnej i pieszej skonsygnowane 

zostały wpobliżu gmachu Reichstagu 

li Sejmu pruskiego. Pozatem posterun- 

ki policyjne w śródmieściu, zwłaszcza 

w okolicy gmachów rządowych, otrzy 

mają posiłki. 

    

  

Narady rządu z prezydentem. 
BERLIN, 29. 8. (Pat), Kanclerz Pa- 

pen, ministrowie Schleicher i Gayl o 

raz podsekretarz stau v.. Meissner wy 

jechali w poniedziałek wieczorem do 

Neudeck, gdzie we wtorek toczyć się 

będą w obecności prezydenta Hinden- 

burga ważne narady polityczne. 

Ostry protest związków robotniczych. 
BERLIN, 29 8. (Pat): Wolne zwią- 

zki zawodowe robotników i pracowni 

ków wystosowały do prezydenta Hin 

denburga telegram, zawierający ostry 

protest przeciwko nowym planom g0 

spodarczym rządu Rzeszy. Ogłoszony 

przez Papena program — oświadcza” 

ja związki — przekreśla konstytucyj 

  

TENS ESET 

nie zagwarantowane ustawodawstwo 

taryfowe. wzbogacając przedsiębior- 

ców kosztem klasy pracującej. Zwią- 

zki zawodowe wzywają prezydenta 

Rzeszy, aby odmówił swego podpisu 

na nowych zarządzeniach i stanął m 

obronie praw konstytucyjnych robo- 

tników i pracowników. 
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Raczkiewiczem na czele, członkowie 

klubu BBWR z prezesem Sławkiem, 
prezydjum Federacji PZOO z gen. 
Góreckim przedstawiciele władz pań 
stwowych z zastępcą komisarza rzą 
du na miasto stołeczne Warszawę — 
Ołpińskim, dyrektor Polskiej Agencji 

@. W pierwszą rocznicę śmierci Ś. p. Tadeusza Hołówki. 
Poświęcenie nagrobka-pomnika. 

Telegraficznej Roman Starzyński о- 

raz przedstawiciele organizacyj i sto 

warzyszeń. Po poświęceniu pomnika i 

odprawieniu modłów przez superinten 

denta ks. Skierskiego, wygłosił prze- 

mówienie ininister W. R. i O. P. Ję- 

drzejewicz. 

Przemówienie min. W. R. i O. P. Jędrzejewicza. 
WARSZAWA. 29.VIII. (Pat.) Na dzisiej- 

szej żałobnej uroczystości nad mogiłą Ś. p. 
Tadeusza Hołdwki p. minister W. R. i O. Р 

Jędrzejewiecz wygłosił następującą przemo- 

wę: 
Rok już minął od tragicznej śmierci Ti- 

deusza Hołówki. Przeszedł człowiek, prze- 

stał Gheenością swą podnosić myśl. budzić 
uczucia, rozniecać zapał, swojem kryszta- 

łcwem Gbliczem moralnem wzbogacać i wy- 
wyższać poziom społecznego sumienia. Urok 

postaci, prawda słowa, spojrzenia i uśmie- 
chu zostały tyłko w pamięci przyjaciół, ko- 

legów i współpracowników. Ci go napewno 
nie zapomną, bo Tadeusz Hołówko nie nale- 

žal do ludzi, których się zapomina. Zbyt 

silną, zbyt bujną był indywidualnością, aże- 

by niepamięć mogła go wziąć w swoje wła- 
dznie. Ale człowieka niema, ale dzieło jego 
życia zostało brutalnie przerwane, działanie 

jego wyjątkowej (indywidualności zagasło. 

Czyż naprawcyż zastały po nim tylko 

nici tęsknoty gromadzkiej najbliższych, bez- 

radnie czepiające się zmarłych rysów koeha 

nej twarzy i zgasłego dźwięku jego cha- 

rakterystycznego głosu, czyż naprawdę 

wszystko, co było nim zmieniło się jedynie 

we wspomnienie coraz bardziej szare, coraz 

mniej uchwytne, ażeky z ezasem rozwiać 

się w mgle oddalenia. Czyż rzeczywiście bez- 

nadziejność naszego krótkotrwałego życia 

ięga aż tak daleko. Twierdzę, że tak nie 

jest. Twierdzę że praca człowieka, jego e- 

nergja myśli, wola, zapał, wytrwałość, czy- 

ś ć i bezintęresówność są trwałym i nie- 

przemijającym. dorobkiem, który zniszeze- 

niu zatracie nie ulega, ale działa i pracuje 

w dalszym ciągu, choć osobowość. która 

była ich twórcz, znajdujesię po tamtej stro 

   

    

nie bytu. 
Gdy. człowiek odehodzi, zostaje zagad- 

nienie jego życia, rozwiązane — wytycza 

drogi przyszłości, nierozwiązane — zmusza 

innych do dalszej pracy, zagarnia w krąg 

zaczarowany, wyznaczony wolą i pracą zma 

rłegc, domaga się odpowiedzi, żąda decyzji. 

Tak rzecz ma się i z Tadeuszem Hołówką. 

Był cn jednym z tych, którzy całem swem 

życiem, rzucenem na front walki o Pelskę, 

stawiali historyczne zagadnienia, częściowo 

dcpiero przez nasze pokclenie rozwiązane. 

Polska niepodległa i potężna powstała do 

życia znojem i krwią żołnierzy polskich, 
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Zwirko zwyciezcą raidu awjonetek. 
Przebieg i ostateczne wyniki. 

BERLIN. (Pat). Start do rozstrzygającego 
leta wyścigowego w raidzie lotniczym dooko 
ła europy rozpoczął się z lotniska w Staa- 
aken @ godz. 15, Pierwszy startuje Żwirko 

6 15,15: który w trzy minuty potem przele- 

ciał nać Tempelheffem kierując się w stro 

nę Frankfurtu nad Odrę. Nad Frankfurtem 

Żwirko przeleciał o godz. 15 minut 42, ве- 

kund 37. Letuik niemiecki Poss wystartował 

o godz, 15.20 i przeleciał nad Frakiurtem o 

godz. 15.47, sekund 43. Hirth wystartował o 

godz. 15.21 i przełeciał nad Frankiurtem © 

godz 15.47, sekund 34. Bajan wystartował o 

godz. 15.40, Kirpiński © godz. 15 minut 4€, 

sekund 30, Gedgowd o godz. 15.44. 

©О godz. 16.41 Żwirko przerwał wstęgę na 

mecie jako pierwszy. W pół minuty potem 

przyleciał Morzik, który ze Staacken starto- 

wał o godz. 15.26. 
BERLIN (Pat). Według ostatecznych obli 

czeń zwycięseą w międz. zawod. (samolot. 

turystycznych) zGstał por. Żwirko osiągając 
461 pkt. dystansując wszystkich swoich 
współzawedników. Najwyższą ilość punktów 

po por. Žwirce esiągnął Morzik i Poss (458). 

W. ten sposób puhar przechodni dostaje się 

aerckluhowi polskiemu, który zorganizuje 

następne azwody europejskie. Jak wiadome 

trzy zwycięstwa uprawniają dany kraj do 

zachowania puharu. Niemcom nie udało się 

zatrzymać mimo dwukrotnych zwycięstw 

Morzika w latach poprzednich. 

BERLIN. (Pat). Od godzin popołudnio- 

rych na oibrzymiem lotnisku w Tempelho- 

nieprzejrane ztłamy publiczności oczeki 

y w najwyższem napięciu wyniku raidn. 

widzów ebliczają na 50 tys. Po starcie 

ków ze Staaken głośniki na lotnisku 

Tempelhofi ustawicznie podawały  wiado- 
mości o przebiegu tego niebywałego wyści- 
gu. Żwirko stale był na czele ścigany przez 
faworytów niemieckich Possa i Morizka któ- 
ry szedł w szalonem tempie. Na ostatniej 

st kontrolneį, 95 klm. przed Berlinem 

wyścig przybrał na/ryższę tempo. Publicz- 
ność z zapartym tehem wypatrywała w kie- 
runku południowym zjawienia sig samolo- 

tė 

    

     

  
  

  

   

     

   

w. 
Walka między górnopłatowcem Żwirki a 

niemieckim dolnopłatowcem Morzika na tym 

estatnim odcinku osiągnęła punkt kiulmina 

cyjny. O godz. 16.40 na horyzoncie ukazał 

się mały punkt: był to górnopłatowiee Źwir- 

ki, który w przepięknem tempie z szybkoś- 

cią 215 klm. na godzinę szedł bokiem do 

lotniska, potem pod kątem prost_m zawiro 

wał na metę i opuścił się nisko o godz. 15 

min. 42 i jedna sekunda, aby: po przejściu 
mety, strzeliwszy raz jeszcze w górę wyla 
dować gładko. 

Wysiadajacego z aparatu Žwirkę publiez- 
ność powitała owacyjnie. Kolonja polska w 
Berlinie z członkami poselstwa RP. na czele 

wręczyła lotnikowi polskiemu kwiaty. 
Z kolei jedna po drugiej lądowały potem 

maszyny połskie idące w przepięknej for- 

mie. 

   

  

BERLIN. (Pat). Żwirko w otoczeniu jury 

udał się po ogłoszeniu wyniku na wysoko 

zbudowaną estradę. Po obu stronach zwy- 

cięsey stanęli niemieccy faworyci Poss i Mor 

zik. Przemówienie acygłosił "major Kehle! 
prezes aeroklubu niemieckiego podkreśl: 
przedewszystkiem wyczyn  Zwycięscy por. 
Żwirki i bezpośrednio po nim następujących 

Morzika i Possa. 
Z kolei orkiestra odegrała hymn nawodo 

wy polski, którego eała zebrana publiczność 

wysłuchała wśród ciszy i miłezenia stojąc z 

adsłoniętemi głowami. Odegrano następnie 

dwukrotnie hymn niemiecki, czechosłowacki 

i francuski. 
Wśród nieustających owacyj. pod krzy- 

żowym cgniem fotografów i aparatów filmo 

   

wych Żwirko wsiadł następnie do samochodu 
w towarzystwie attache wojskowego w. Berli 
1ie majora Szymańskiego i udał się do ho- 
telu. 

Fachówey tutejsi z wielkiem uznaniem 
į zasługi konstruktorów dwupłatow 

ez polskiego w szczególńości owac i 
tano jednego z konstruktorów obe 
letnisku. 

BERLIN. (Pat). Zdobyty dziś przez por. 
Źwirkę jako nagroda artystycznie wykonany 

puhar przechodni ma wartość 20 tysięcy fr. 

Zwycięzea otrzymuje pozatem nagrodę w wy 

sokości 100 tysięcy franków. 

      

  

Druga nagroda wznosi 50 tysieey fran- 

ków, trzecia 25 tysięcy, czwarta 13. tys. 

Powinszowanie Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA, 29. 8, (Pat). Aero 

klub Rzeczpospolitej Polskiej komuni 
kuje: W związku ze Świetnem zwycię 

stwem jakie odniosła Polska w ostat 
nich zawodach samolotów turystycz 

nych w osobie Franciszka Żwirki, A 
eroklub Rzeczpospolitej otrzymał 0d 

Pana Prezydenta Mościckiego depe; 

szę następującej treści: 
Bardzo Się cieszę ze zwycięstwa 

naszego lotnika i przesyłam mu Ser 

deczne powinszowania. 
(—) IGNACY MOŚCICKI. 
Prezydent Rzeczpospolitej 

Marszałek Piłsudski dziękuje 

por. Ż 
WARSZAWA 29. 8. (Pat). P. Mar- 

szałek Piłsudski, minister spraw wojs: 
kowych po otrzymaniu wiadomości 

o pięknem zwycięstwie por. Żwirko, 

Prasa belgijska 0 
BRU A, 29. 8. (Pat). Raid lotniczy 

dookoła Europy i sukcesy, jakie w nim od- 
niosło lotnictwo polskie, odbiły się w Belgji 
głośnem echem. Prasa tutejsza poświęcała 
nmbszerne codzienne sprawozdania  raidowi, 

  

   

     

wirce. 
polecił szefowi gabinetu przesłać por. 

Žwirce wyrazy uznania oraz podzię- 

kowanie za ten wspaniały wysiłek dla 

chwały polskiego lotnictwa. 

naszem lotnictwie. 
skutkiem czego raid i wyniki polskich pilo- 

tów były w Belgji powszechnie znane i szcze- 

gółowo komentowane. Pisma stwierdzają ol 

brzymi postęp, jaki uczyniło lotufictwo polskie 

w ostatnich latach. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Gwałtowne walki w Nankinie. 

MUKDEN. 29.VIII. (Pat.) W, mieście to- 

czą się gwałtowne walki na skutek gwał- 
townych ataków ze stzony Chińczyków. We- 
zwane zostały na pomoc oddziały japoń- 

skie z tankami i karabinami maszynowemi. 

Trzęsienie ziemi w Afryce. 
CAPETOWN. 29.VIII. Silny wstrząs pod- 

ziemny dał się odezuć w całej wschodniej 
części Unji Południow-Afrykańskiej. W nie- 

Chińczycy zaatakowali lotnisko i arsenał. 
gdzie wybuchł pożar. 

których miejscowościach domy zostały 

wstrząśnięte aż do fundamentów. Nie stwie- 

rdzono jednak poważniejszych szkód. 

wśród której zisajduje się i krew Tadeusza 

Hełówki, ofiarnie na polu walki przelana. 

Ale jej budowa wewnętrzna dopiero jest za- 

początkowana. 
Dwie wielkłe sprawy wysuwają <ię tu na 

plan pierwszy: zagadnienie sprawiedliwości 

spełecznej, a powtóre współżycie i współ- 

praca narodowości, Polskę zamieszkujących. 
Temi dwoma zagadnieniami żył Hołówko, 

dla ich rowiązania pracował, wałezył, dając 
im wszystkie niepospolite skarby swoich my 

‹ i swego bujnego uczucia. Pierwszemu 
pe ęcił wczesne lata swej młodości i ni- 
gdy mu się nie sprzeniewierzył, Drugie za- 
władnęło jego duszą w latach męskich, żył 

w niem do końca, walcząc pod sztandarem 
braterstwa ludów, zarówno z bezojczyźnia- 

nym kosmopolityzmem, jak i z zaologiez- 

nym nacjonalizmem, będącym ohydną ka- 

rykaturą Szczerego pojęcia, ojczyzny. Na 
irencie tej walki padł śmiercią rycerską, ba 
rycerzem był w całej strukturze swej duszy, 
rycerzem wiernym do ostatniej kropli krwi 

honorowi swego Sztandaru, wodzowi swe- 
mu oddanym na Śmierć i życie. Te cechy 

żonierskie znał w sobie i chlubił się niemi. 
Wiedział, że idzie w pierwszym szeregu naj 
lepszych żołnierzy Marszałka Piłsudskiego, 

że był człowiek, któremu wódz może za- 
ufać bezwzględnie, z całym spokojem, że 
dzieło zamierzone wypełni do końca. Odpo- 
wiedzialność przyjmował z całą dobrą wolą 

—z całą radością człowieka, który siebie 
całegc potrafił uznać za narzędzie w służ- 
bie wielkiego celu. Cała historja jest dzie- 
łem takich właśnie luczi. Wszystko, co w 
naszej przeszłości było elkie i święte, 
wszystko, co stało się dziejową tradycja, 

która przez książkę, słowo, sztukę, wychowa 
nie kształciła nasze cusze, której zaw: 
czamy ciągłość wielkich idei, wielkich wy- 
siłków, która stawia nasz naród na jj'dnem 
z czołowych miejsc cywilizowanych ludów 
świata — wszystko to powstało d2Nki pra- 
ey, ofiarności, poświęceniu duchowemu i fi- 
zycznemu aż do ofiary krwi źvłącznie ludzi 
tego pokroju, co Tadeusz Hołówko. 

I dlatege nazwisko jego nie ulegnie za- 
pcmnieniu i dlatego zagadnienią, które on 
stawiał i próbował rozwiązać, są aktuałne 

i nadal. 
"Dziś, gdy w smuiku i żałobie, po jego 

kolesnej utracie, poświęcdj my ten nagrobek, 

      

   

    

wzriesiony za grosze chficie z całej Polski 
napływające, w/g bezinteresownie zrebione- 
go projektu architekta Zdzisława Mączyń- 
skiego, dziś pragnę w imieniu komitetu 
uczczenia jego pamięci złożyć >: wiązankę 
kwiatów na jego mogile i wywołanej przed 
Cczy dusz naszych jego postaci powiedzieć 
tych słów parę: „Nie wiem, gdzie jesteś, 
nie wiem, jakiemu nowemu dziełu duch 

j służy, czyje i jakie prace po tamtej 
ie podejmuje, ale pamiętamy cię, ży- 

wegc człowieka i drogiego przyjaciela, wspo 
minamy cię czesto i zapewniamy cię, że 
dzieło pracy twego ia będzie niety 
w naszej pamięci, ale w, codziennem na 
niu tych wartości, ku którym dążyłeś 
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re po tobie pracą naszą chcemy reslizować*. 

Dr. A. LIBO 
Choroby uszu. gardła i nosa 

powrócił 
Przyjmuje od godz. 11—12 i 3—5 pp. 

Zawalna 22, tel. 5-99 

Dr. Eizensztadt 
wznowił przyjęcie chorych 

od 8—10 i 3—5 Ludwisarska |, tel. 13-60. 
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W tym roku zostaną otwarte oddziały 1—5 (Oddział 5-ty = 

Opieka nad wychowaniem religijnem spoczywa w rękach ks. dr. Leona 

Puciaty, prof. USB., — opiekę lekarską objął dr. Witold Syłwanowicz, asystent ”| 

USB. (specjalność — higjena szkolna), Urządzenie lokalu zastosowano do nowo- 

czesnych wymagań pedagogiki. Opłaty ustalono jak najniższe. 

Zapisy codziennie, z wyjątkiem świąt, w lokalu szkolnym przy ul. Wiwul- 

skiego 4 m. 7 (róg ul. Piłsudskiego) od 4 do 6 wieczorem przyjmuje Władysław 

Arcimowicz, kierujący organizacją szkoły w imiemiu właścicieli, 

U kleik 

Drukarnia — ul. Š-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

Rozporządzenie Pana Prezydenta 
Rzplitej o pomocy bezrobotnym. 
WIARSZAWIA. 29. VIII. (Pat.) 

Ustaw Rzeczypospolłtej Nr 74 z dnia 29 
Dziennik 

sierpnia zamieszcza rozporządzenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sier- 

a b r. o pomocy bezrobotnym. 
Na mocy tego rozporządzenia tworzy się 

fundusz pomocy bezrobotnym, jako osoba 
prawna z siedzibą w Warszawie. 

Cele swoje Fundusz Pomocy Bezrobot- 
nym spełnia przez: 

1) Wprowadzenie pomocy doraźnej dla 
osób, nie posiadających środków utrzyma. 
nia i nie pobierających zasiłków na wypa- 
dek braku pracy, oraz dla rodzin tych bez 
robotnych. 

2) Gromadzenie i podział funduszów ż 
przedmiotów w naturze. 

3) Podawanie in'cjatywy w kierunku u 
zgodnienia pomocy doraźnej dla bezrobot 
nych, wprowadzonej przez organizacje pań- 
stwowe, samorządowe i społeczne. 

4) Wprowadzenie akcji, zmierzającej do 
zwiększenia zatrudnienia bezrobotnych. 

Organami FundusĄ. Pomocy Bezrobot 
nym są: Komitet Naczelny, Dyrekcja oraz 
Komitety Lokalne. 

W| myśl art. 8 ustawy zostają na rzecz 
Funduszu Pomocy Bezrobotnym ustanowio- 
ne następujące opłaty: od kwitów komor: 
nianych, od biletów wstępu, od stawek wza- 

jemnych zakładów (totalizatorów i t. p.). 
od cukru, od piwa, od schowków (safesów), 
od żarówek ylektrycznych, od spożycia ga- 
zu i od przebywania w godzinach nocnych 
w zakładach gastronomicznych i salach bi 
lardowych. 

Opłaty od kwitów komornianych w sto- 
sunku miesięcznym będą następujące: od 

komornego, wynoszącego do 99 zł. 99 gz 
i pół — 25 gr. od komornego powyżej 200 
zł — 1 zł, — od pośredniego komornego 
opłaty wahają się między 25 gr. i pół a 1 zł. 
Opłatom powyższym nie podlegają kwity 
komorniane od mieszkań jedno i dwZizbo 
wych. Powyższe opłaty obciążają właściciel: 
nieruchomości. 

Opłaty od biletów wstępu pobiera się od 
biletów wstępu na wszełkiego rodzaju pu 
bliczne zabawy, rozrywki, widowiska i zawo 
dy sportowe. Minimalna opłata wynosi 5 gr. 
od biletu do 99 gr. — mak lna 50 gr. 

od biletów w cenie 5 zł. i wyżej. Opłatom 
tym nie podlegają bilety wstępu na amator- 

skie zawody sportowe, na wyścigi konne, 
a ponadto na zabawy, rozrywki i widowiska 
następujące: a) urządzane wyłącznie dla 
żołnierzy, b) urządzane prez zakłady nauko 
we, opiekuńcze i wychowawcze dła mło- 
dzieży szkolnej lub które za zezwoleniem 
władz szkolnych unządzane są wyłącznie 
dla młodzieży tych zakładów lub ich rodzin. 

Od stawek we wzajemnych zakładach, 
urządzanych przez tow twa wyścigów 
konnych, pobiera się op: w wysokości 
1 proc. 

Opłaty od cukru, wprowadzonego na ry- 
nek wewnętrzny i obciążonego podatkiem 
spożywczym, wynoszą 50 gr. od 1 q. 

Opłaty od piwa wynoszą 25 gr. od 1 
hlitra, 

Opłaty od schowków wynoszą 5 zł. mie- 
sięcznie od jednego schowku. 

Opłata od żarówek elektrycznych wyno- 
si 20 gr. od żarówki, wprowadzonej na ry- 
nek wewnętrzny do sprzedaży. Opłacie tej 
nie podlegają żarówki regenerowane, a za 
opłaty. te odpowiedzialny jest wytwórca. 

Opłaty od domowego spożycia gazu w 

lokalach nie posiadających charakteru prze 
mysłowego wynoszą 5 proc. od sumy należ- 
ności, wskazanej na rachunku bez opłat za 
używanie gazomierzy i ifinych dodatkowych 
należności. Za opłaty te odpowiada przed 
siebiorca.. т 

W! zakładach gastronomicznych i salach 
bilardowych, podlegających obowiązkowi 
nabywania świadectw przemysłowych, opła- 
cie w wysokości 50 gr. od osoby, podlegają 
przebywający w tych loMalach w godzinach 
od 24 do 6ej z wyjątkiem osób, zarządza- 
jących i zatrudnionych w danem przedsię- 

biorstwie. Postanowienie powyższe nie ma 
zastosowania do osób. przebywających w 

restauracjach i bufetach kolejowych. 
Rozporządzenie powyższe wchodzi w ży 

cie z dniem 1 września r. b. 

      

   

      

   

      

     

  

  

  

   

МЕГЕ ЕЕ ЕН РЕ Е ЗЕ ЕННЕ З 

Organizuje sie 

Prywatna Koedukatyjna Sakola Powszechna 
„PROMIEN“ 

grona nauczycieli z wyższem wykształceniem. 

1-ej klasie 
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Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna 
Haliny Siewiczowej 

ulica Jagiellońska, 8 — II piętro. 

Zapisy dzieci codziennie qd godz. 1—2 w poł. do oddz. I, II, III i IV, Nauka 

u w oddz. IV według programu szkół średnich. Ilość miejse ograniczona. 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
O Tadeuszu Hołówce. 

K. Zakrzewski w „Słowie Polskiem* 
na tle wspomnień osobistych kreśli 
linję wytyczną działalności ś. p. T. 
Hołówki. W działalności tego ongiś 
płomiennego publicysty z Robotnika, 
potem emisarjusza niepodległościowe 
go, a zawsze gorącego i czynnego wy 
znawcy hasła „dobro ojczyzny najwyż 
szem prawem na pierwszy plan wy 
suwa się kwestja narodowościowa. 

„Dla Połaka, urodzonego w Turkiestanie, 
zagadnienia narodów niewyzwolonych „Rosji 
— więzienia ludów* były poniekąd zagadnie- 
niami własnemi, domowemi. 

„.Jako działacz państwowy, pracujący „na 
długą falę* doceniał w całej pełni znaczenie 
prometeizmu nierosyjskich ludów Federacji 
Sowieckiej dla przyszłych kolei Rzeczypospo- 
litej Polskiej 

Jednakże ś. p. Tadeusz Hotowko 

był 

  

..przesiwnikiem interwencji kapitalistycz 
nego Zachodu, „krucjaty”, która miałaby oba 

lić rewolucyjny rząd bolszewików rosyjskich” 

Natomiast w Polsce byt entuzja- 

  

  

  

stycznym wyznawcą harmonijnego 
współżycia wszystkich grup  etnicz 
nych. : 

„Hołówko pracował jak najusilniej nad 
po niem mas ukraińskich dla państwo- 
wości polskiej ale zdawał sobie doskonale 
sprawę z tego, że nie można uzyskać rezul- 

tatów przez niemoralny, odpowiadający 
talności liberalnej pakt polityczny między Pań 
stwem, a  stronnictwem  separatystycznem 
przez „ugodę* między Warszawą a polity- 
kami „Undo*. Uważał też, że rozwiązanie 
gadnień ukraińskich w Połsce nie może na- 
stąpić bez szeregu strukturalnych przekształ, 
ceń rzeczywistości społecznej na terenach kre 

których przeprowadzenie chciał po- 
obozowi państwowemu, działającemu 

w oparciu o ludność polską owych obszarów. 

Przy tych pracach spotkała go 
śmierć — tragiczna i szczyta zarazem, 
a której echa niewątpliwie będą 
kiego rodzaju, że nędzne rachuby 

S okažą się beznadziejnie 

płonne. 

   

      

   

  

Pierwszy września. 

Pod tym tvtułem „Połska Zbrojna* 
zastanawia się nad zadaniami, które 
niesie nowy rok szkolny. Akcentuje 
sytuację reforma szkolna, której urze- 
czywistnienie będzie istnym egzami- 
nem dla nauczycielstwa. 

Jakaż myśl przewodnia ma kiera- 
wać w tej pracy dla osiągnięcia no- 
wego etapu w rozwoju szkolnictwa 
polskiego? 

„Duszę, serce i charakter przyszłego oby- 
watela kształtują cztery, niezałeżne niemal 
od siebie czynniki: 1) dom rodzinny, 2) szko- 
ła, 3) środowisko koleżeńskie i 4) psychoło- 
giczna atmosfera społeczna. 

Zagadnienie rozstrzyga się w dwóch pła- 
szczyznach: po pierwsze w płaszczyźnie stwo 
rzenia doskonałej instytucji wychow., czyli 
przystosowaniu najdokładniejszem szkoły do 
jej zadań wychowawczych, a po drugie w 

płaszczy źnie wyniesienia szkoły ponad wszy” 
stkie inne czynniki wychowawcze, w przy- 
daniu jej znaczenia i wpływu decydującego”. 

Wobec tego, że generacja wycho* 
wująca dziś dzieci do lat 107ciu wyka- 
zuje b. często całkowite zdezorjento- 
wanie. że coraz częściej nauczyciel le 
piej od ojca radzi sobie z t, zw. „хаКа 
łą rodziny”, wobec tych faktów słowa 
o supremacji wychowawczej szkoły 

nabierają właściwego sensu, 

  

Uczony rekordzista 
(coś dla pływaków). 

Mowa nie o dalekim Piccardzie 

ani o „latającym doktorze Peltzerze, 

tylko o nieznanym oficjalnym poł- 

skim sferom pływackim rekordziście 

dalekich pływań prof. Szymańskim. 

„Dzień Pomorski* donosi nam o 

tym uczonym z Instytutu Naukowego 

Gospodarstwa Wiejskiego, który dla 

rozrywki R sobie po czterdzieści 
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kilometrów Wisłą, jak twierdzi, bez 
zmęczenia. 

Oto, co twierdzi ten niereklamowa 
ny, a niecodziennej miary sportowiec: 

„Uznaję i zamierzam stworzyć zupełnie 

nowy rodzaj sportu wodnego, polegający —— 
nie jak wyczyny dotychczas praktykowane na 
szybkości, lecz — wytrzymałości. Mam nadzie 
ję, iż zainteresowanie się społeczeństwa, a w 
szczególności pływaków dojdzie do tego stop- 
nia, że z czasem można będzie organizować 
długodystansowe sztajetowe biegi wodne na 

wzór pieszych. Rzecz prosta, torem tych bie- 
gów pływackich musi być Wisła, zaś celem — 
morze. Musimy przecież światu pokazać że 
Naród umie wykorzystać każdą odrobinę wo- 
dy, a Polacy czują się na powierzchni fal tak 
pewnie, jak na twardym lądzie“ 

Niewątpliwie wobec tak ograniczo 
nych możliwości racjonalnego t 
wania dystansów krótkich (zwłasz: 
na upośledzonej prowincji), wobec 
braku basenów, instruktorów vte., ini 
cjatywie' profesora—sportowza nale- 
ży jedynie przyklasnąć. Tem bardziej 
że pływactwo długodystansowe ma 
znacznie większą rolę w społecznej 
propagandzie rozwoju fizycznego. 

jim. 

SD ADD ООЗЩЕКСЯНЙ 

Dr. GLOBUS 
(Choroby skórne i weneryczne) 

powrócił 
Wileńska 22 

LTE SERIO NAT 

Nowelizacja rozgorządzenia 
o sądach doraźnych. 

Jak się dowiadujemy, rada mini- 
strów na piątkowem posiedzeniu u- 
chwaliła m. in. projekt nowelizacji 
rozporządzenia o sądach doraźnych. 

Nowelizacja ta ma charakter 
zmian czysto formalnych, koniecz- 
nych ze względu na to, że z dniem 1 
września r. b. wchodzi w życie nowy 
kodeks karny. Dekret o sądach do- 
raźnych, wymieniając przestępstwa, 

które podlegają postępow: aniu w try- 
bie doraźnym określa je zapomocą 
paragrafu kodeksu karnego, przewidu 
jacych te przestępstwa. Ponieważ od 
powiednie numery paragrafów mają 
w nowym kodeksie zupełnie inną 
treść, bowiem cały układ i numeracja 
kodeksu są inne, niż w kodeksie do- 
tychczasowym, przeto nowelizacja roz 
porządzenia o sądach doraźnych za- 
stąpi paragrafy dawnego kodeksu wy 
liczeniem odpowiednich paragrafów 
kodeksu nowego. 

Rozporządzenie ukaże się jeszcze 
przed dniem 1 września r. b. tak, abv 
zaczęło obowiązywać jednocześnie z 

wejściem w życie nowego kodeksu 

karnego. (Iskra). 

Otwarcie Il wielkich targów 
wołyńskich. 

RÓWNE Wczoraj o godzinie 13 od 
było się w Równem otwarcie HI wiel 
kich targów wołyńskich Na uroczy” 
stość przybyli przedstawiciele władz 
państwowych z wicewojewodą wo- 

łyńskim Sleszyńskim na czełe. Po 

przecięciu wstęgi goście udałi się z 

p. wicewojewodą na specjalnie przygo 
towaną trybunę w pobliżu targów, do 

której przedstaw iciele poszczególnych 

gmin zanieśli wieńce i bukiety z kło- 

sów zboża, symbolizujące w ten spo- 

sób dożynki. Następnie goście zwie- 

dzili wszystkie pawilony targów ró- 

wieńskich, interesując się specjalnie 
produkcją rolną Wołynia. Obecne III 

targi wołyńskie wykazują duży postęp 

tak w dziedzinie organizacji jak i ja” 

kości eksponatów. To też już w pier 

wszym dniu otwarcia targi zwiedziło 

około 10 tys. osób. 

   

   

Ueattysty obchód 18 rocznicy wskrzeszenia 

Artylecji Polsk —na poligonie w Pohulance 
Przed 18 laty Komendant Legjo- 

nów Józef Piłsudski wydał rozkaz ka- 

pitanowi Ottokarowi Brzozie-Brzezi- 

nie sformowanie artylerji w ramach 

„dostosowanych do projektu organiza- 

cji Legjonów. 

Data ta, stanowiąca o zaczątkach 

1 p. a. p. Leg. została obrana jako 

dzień święta pułkowego i słusznie mo- 

że być uważaną za święto całej artyle- 

cji polskiej. 1 p. a. 1. nawiązał do tra- 

dycji sławnej artylerji gen. Bema z 

1831 r., pielęgnował tę tradycję w Cza- 

sie pobytu na polach walk i przeka- 

zał innym pułkom. 
Baterje uzbrojone z początku w 

górskie działa austrjackie, wygrzebar 

me z mrocznych głębin arsenałów 

(strzelające nieco ponad 2.000 matr.; 

prochem dymnym, bez odtoku lufy, 

wywracające się po każdym strzale. 

zdradzające swe stanowisko potężne- 

mi kłębami „dymu, mniej nadawały się 

do walki niż sławne karabiny pierw: 

szych oddziałów piechoty legjonow. ej, 

przezwane „werndlami. Przezwano 

je też wkrótce „werndlami na kół- 

kach'. 
Działa te jednak nieraz dały się 

dobrze we znaki wrogowi i chwałą 0- 

kryły pierwszą artylerję polską. To 

też i Marszałek Piłsudski w  dzieie 

„Moje pierwsze boje“ daje im chlubne 

świadectwo: „Brzoza ze swemi ośmiu 

armatami musiał stanąć prawie za wła 

sną piechotą na pozycji, prawie zu- 

pełnie odkrytej i widocznej dla Ros“ 

jan... Chłopcy przy armatach praco- 

wali szalenie, i mieli ten rzadki dla 

artylerji zaszczyt, że pracowali: \ э 

gniu karabinowym, gdyż dla osiągnie 

cia nieprzyjaciela musieli stanąć bli- 

sko niego. Przecież karabiny swoją do 

nośnością przewyższały polską artyle- 

rję. Mam cały szacunek dła oficerów 

i żołnierzy artylerji*. 

Trzy lata walk w legjonach w bar- 

dzo ciężkich warunkach wytworzyły 

nowy typ artylerzysty polskiego. Od- 

ważny do zuchwałości, opanowywał 

on w zupełności naukowe zagadnienia 

swej broni, choć szkołą było mu zaw” 

sze tylko pole walki. Większość bo- 

wiem wśród podoficerów było studen 

tów, z żołnierzy co drugi posiadał śre- 

dnie wykształcenie. Nadto cechował 

„pikrwszych „artylerzystów nieugięty 

hart ducha, gotowość do ofiar i świe 

tny swoisty humor, drwiący sobie 2 

największego niebezpieczeństwa. Na 

pierwsze wezwanie do czynu rzucał 

wszystko do zapamiętania i śpieszył, 

gdzie go rozkaz wzywał, czy na Mur: 

man do oddziałów polskich. czy do 

niebezpiecznej pracy w Р. O. Wą'czy 

też do więzień i katorg bolszewickich. 

Gdy tylko zabłysła jutrzenka wol- 

ności i Orzeł Biały, zwolniony z oko” 

wów rozwinął swe skrzydła do trium- 

falnego lotu, zrządzeniem Opatrznos- 

ci Božej, pierwszy po dwuletniem nie- 

istnieniu, powstaje znowu w Krako- 

wie 1-szy Krakowski Pułk Arty lerji 

Polowej. W połączeniu z 12 p. a. p. 

otrzymuje 'o0n dawną, upragnioną naz 

wę — 1 Pułk Artylerji Polowej Le- 

gjonów. 
Włalki z Ukraińcami. na froncie li 

iewsko-białoruskim, kampanja zimo- 

wa w Inflantach, działanie na Ukrai- 

nie i w odwrocie z pod Kijowa, w gru 

pie uderzeniowej pod Warszawą, bi- 

kWaR JE R M lal. FAN 5 KJ 
= 

Nr. 197 (2439). 
  

Rozporządzenie Pana Prezydenta Rzplitej 
w sprawie monetarnej. 

WARSZAWIA, 29.VIII, (Pat.) W Nr. 74 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej z 29 sier- 
pnia 1932 r. ogłoszone zostało ogłoszenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.VIM 1932 
roku o zmianie niektórych postanowień roz 
porządeznia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany 

ustroju pieniężnego. 
Art. 2-tej ustawy otrzymjije brzmienie 

następują 
„Węybijana będa monety: 1) złote po 100, 

50 i 25 złotych, 2) srebrne po 10, po 5 i pe 

  

2 zł., 3) niklowe po 1 złotym, 50 gr., 20 gr., 
10 gr., 4) bronzowe po 5, 2 i 1 gr. 

Monety złote po 25 zł. otrzymają 
dukata'*. 

Zmiana tego artykułu polega na dodaniu 
w p. 2 art, 2 prawa wybijana przez państwo 
monet 10-złotowych. Dalej ozporządzeńie 
potwierdza, że monety srebrne wybijane bę 
dą ze stopu, zawierającego na 1 tysiąc czę 
ści ogólnej wagi 750 części srebra, p. 
czem waga monet 10-złotowych wynosić 
będize 22 gr., a Średnica 34 mm. Monety 

nazwę 

  

   

  

po 5 zł. ważyć będą 11 gr., a średnica 28 
mm. Wlaga monet 2-złotowych wynosić bę- 
dzie 4,4 gr.. średnica 22 mm. Rozporządze- 
nie pozatem ustanawia, że o ile zapłata, 
w myśl obowiązujących przepisów, nie jest 
przewidziana w inny sposób, monety, wy 
puszczone na podstawie rozporządzenia z 
dn. 29 b. m. są środkiem płatniczym. ma- 
jącym moc umarzania zobowiązań przez 
zapłatę: monety złote bez ograniczenia kwo 
ty. monety po 10 zł. — do kwoty 1000 zł. 
nionety po 5 zy, — do kwoty 500 zł., pozo- 
stałe monety niklowe i bronzowe do 
kwoty 10 zł. przy każdej wypłacie. Kasy 
państwowe przyjmują monety wszelkich ro- 
dzajów w każdej ilości przy wszystkich 
wpłatach, z wyjątkiem tych, które w miyśl 
obowiązujących przepisów winny być uisz- 
czane w monetach złotych. Rozporządzenie 
powyższe wchodzi w życie z dniem ogłosze 
nia. Równocześnie traci moc obowiązującą 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 30 paźdiernizka 1930 r. w sprawiestopu 
monet srebrnych po 5 zł. i 2 zł. 

  

  

Projekt nowej monety 10-złotowej. 

  

Wkrótce mają się ukazać w obiegu srebr 
ne monety 10-złotowe. Projekt srebrnej 10 

złotówki już jest przygotowany. Autorem 
jego jest znakomity rzeźbiarz profesor Anto 
ni Madeyski. 

Na jednej stronie srebrnej  10-złotówki 

znajduje się symboliczna głowa niewieścia 
na tle kłosów zboża, na drugiej stronie orzeł 
państwowy. W otoku nad orłem napis: „Rze 

czpospolita Polska* pod orłem zaś data 

„192 i napis „10 ziotych.10“. 
Dziesięcio złotówka będzie o 1 mm tylko 

większa w średnicy od dotychczasowej mo- 
nety 5-złotowej. Na ustalenie takiej wielkos- 
ci wpłynął względ że dotychczasowe nasze 
monety srebrne są duże dzięki temu nie 

wygodne i zbyt ciężkie. Są one o wiele 

większe od monet srebrnych tej sa 

mej wartości w innych krajach. Nasza 2- zło- 

tówka np. jest tak wielka jak niemiecka mo- 

neta dwumarkowa, ma jąca śwartość 4-ch zło 

tych, a dwa razy grubsza i większa niż 1 

frank szwajcarski równający się prawie 2 

    

złotym (Ściśle 1 zł. 74 gr.) Srebrna 10-złotów- 
ka polska będzie więc miała lepszą niż do- 
tychczas t. zw. „portatywno i będzie rów 
na mniej więcej co do wielkości równoważ- 

n monetom zagranicznym jak np. niemiec 
ej 5-markówce czy włoskiej monecie 20 li- 

rowej. 
Zaznaczyć należy przytem, że nowa srebr 

na moneta „polska będzie tak jak dotychcza- 
sowe 750-ej próby. Jest to wyższa próba sre 

bra niż w AOR angielskich lub niemiec 
kich, które są tylko 500-ej próby. 

Fotograf ja nasza przedstawia: 

1) i2) projekt srebrnej monety 10-złotowej 

3) srebrne 20 lirów włoskich — 9 złotych 

    

  

      

   

17 groszy. 
4) srebrne 5 marek niemieckich — '10 

złotych 60 groszy. 
5) srebrna dwuzłotówóóka. 
6) srebrny 1 frank szwajcarski — 1 zło- 

ty 74 groszy. 
7) srebrna 2 markówka niemiecka zie. 

złote 23 groszy. 

Przed zmianami personalnemi 
w Sądownictwie. 

Czasawe pełnomocnictwa 
W,,Dzienniku Ustaw“ Nr. 73 

dnia 27 bm. opublikowany został de- 

kret Prezydenta Rzeczypospolitej z 

mocą ustawy o upoważnieniu władzy 

mianującej do przenoszenia sędziów 
w stan spoczynku i na inue miejsca 
służbowe. 

Dekret ten postanawia, 7е мПа 

mianująca może w czasie od dnia wej 

ścia w życie rozporządzenia do dnia 

31 października 1932 r. przenosić sę- 
dziów bez ich zgody do innego równo 
rzędnego sądu lub w słan spoczyn ku. 

Prezesów oraz wiceprezesów sądów 

można w tym czasie mianować bez 

ich zgody sędziami w tychże sądach 
oraz w sądach równorzęanych lub 
wyższych, przyczem otrzymują oni 

  

twy pod Grodnem, Sejnami, Lidą, po” 

Ścig ma Nowogródek, wypełniają chlu 

bne karty historji artylerji legjonowej 
w Polsce Odrodzonej. 

Uznanie Naczelnego Wodza, za- 

warte w jego dziele „Rok 1920*: „Dzia 
łania 2-ch dywizyj l-ej i 3-ej, stano 
wią jedną z najchlubniejszych kart, 
jakie arm ja polska „posiada*. odnosi 
się to w całości i do bateryj 1 p. a. 
p., które swym ogniem wspierały dziel 
nie te dywizje. 

W dowód uznania wyjątkowego 

męstwa, dzielności i odwagi żołnierzy 
1 p. a4p. Leg. Naczelny Wódz w dniu 
3 grudnia 1920 roku w Mołodecznie 
udekorował krzyżem Virtuti Militari 

trąbki 9 baterji. Takie wyróżnieie i 

zaszczyt podobny nie spotkał żadnego 
innego pułku artylerji. Nadto pułk 
ma 92 kawalerów Virtuti Militari i 
371 osób odznaczonych Krzyżem Wa- 
lecznych, niektórych czterokrotnie. 
trzykrotnie i dwukrotnie. 

Z chlubą i dumą może żołnierz 1. 
p. a. p. Leg. spoglądać wstecz na dzie- 
je bojowe swego pułku. Ale i czasu po 
kojowego żołnierz tego pułku umie 
tak zaprawiać polską ziemię swoim 
potem i znojem, jak jego poprzednicy 
krwią i trudami wojennemi... 

Znany ze swej gościnności 1 p. u. 
p. Leg. obchodził w tym roku swoje 
święto pułkowe (w ścisłych ramach) 
na poligonie w Pohulance. W wigilię 

święta odbył się uroczysty apel, poś” 
więcony czci poległych bohaterów. 
Dowództwo pułku dołożyło wszelkich 
starań, by kult dla bohaterów jak naj 
głębiej zapadł w dusze obecnych żoł- 

nierzy. Po incenizacji bitwy, huku ar 

mat, przy ogniskach odczytano listy. 

obecnych i nieobecnych t. j. poległych 

na polu chwały. 

W dniu 18 sierpnia o godzinie 10 

ks. Edmund Nowak, proboszcz para- 
fji wojskowej z Nowej Wilejki odpra 

      

ministra sprawiedliwości. 
w tym wypadku tylko uposażenie, 
związane z nowem stanowiskiem. 

W okresie do dnia 31 października 

rb. przepisy prawa o przedstawiania 

przez kolegja sądowe kandydatów na 

stanowiska sędziowskie nie mają za- 

stosowania. 
Sędziowie, którzy nie nabyli praw 

emerytalnych, w razie przeniesienia 

w stan spoczynku otrzymują jedn. ra 

zową odprawę w wysokości sześcio- 

miesięcznego uposażenia, o ile byli 

conajmniej pięć lat w służbie państwo 
wej polskiej, a o ile krócej, w wyso- 
kości trzymiesięcznego uposażenia. 

Wykonanie rozporządzenia Prezy 

denta Rzeczypospolitej poruczone z0 

stało ministrowi Sprawiedliwości. 

  

wił dla pułku polową mszę św. i wy* 

głosił podniosłe, płomienne, okolicz-. 

nościowe kazanie. Kaznodzieja wy: 

szedł ze słów Chrystusa „Błogosławio 

ne oczy, które widzą, co wy widzicie 

uszy, które słyszą, co wy skuszyci c 

Mówca nawiązał do dziejów artylerji 

polskiej, tej z pod Gdańska, Pskowa. 

Połocka, Beresteczka, Bemowskiej, 

której ogniwem pomiędzy dawnemi i 

obecnemi laty jest 1 p. a. 1. Leg., ma- 

cierz współczesnej artylerji polskiej. 

W nabożeństwie i uroczystościach 

wzięli udział: dowódea 1 D. P. gen. 

Skwarczyński, szef 3 Grupy Artyle- 

ryjskiej pułk. Schrótter, delegacje puł 

ków artyleryjskich, pułków piechoty 

legjonowej, pułków kawalerji, garni- 

zonu wileńskiego, grodzieńskiego, su- 

walskiego i liczni goście. 

Po skończonem nabożeństwie prze 

mówił w serdecznych słowach do żoł 

nierzy długoletni dowódca pułku płk. 

Władysław Filipkowski, kończąc swe 

przemówienie okrzykiem na cześć 

Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Ig- 

nacego Mościckiego i Pierwszego Mar 

szałka Polski, Szefa Pułku, Józefa 

Piłsudskiego. 
Poczem wiara artyleryjska, har: 

monijnie i sprawnie przedefilowała 

kłusem przed gen. Skwarczyńskim, 

budząc wśród zebranej publiczności 

podziw dla tężyzny duchowej i fizy- 

cznej obecnej naszej artylerji. 
Po śniadaniu dla gości rozpoczęło 

się o godzinie 12- ej na placu alarmo- 

wym odczyty wanie rozkazu pułkowe- 

go, zawierającego szereg awansów po 

doficerskich oraz listy odznaczonych 

znakiem pułkowym. 

Bezpośrednio po ceremonji wojsko 

wej pułk udał się na obiad żołnierski 

do pięknie udekorowanych i sposo- 

bem harcerskim urządzonych stołów. 
W czesie obiadu przemawiali na 

cześć pułku dowódca О. P., Szef 3-ej 

  

Odgłosy naszej kamienicy 
„Maleńka buzi daj, 

Mamusi nie słuchaj, 

I mama tak robiła 

Gdy sama mloda byla“ 

Brzmi z poza szczelnie osłoniętych okien 

wesoła piosenka. śpiewana przez maszerują- 

cych ulicą żołnierzy i przez dzieciarnię »0d- 

wórka, która specjalnie tę piosnkę umiło- 

la i powtarza ją równie często jak okrzyk 

brawo, Hurra. Niech Žž 

Ferje letnie przerwały 

posiedzenia. 

nych komitetów, Znajomi również povuzjež 

dżali się na wszystkie strony, to też z ko- 

nieczności siedzi się więcej w domu, ma czas 

obserwować najbliższe otoczeni: i 

chiwać rozlicznym dźwiękom i odgłosem na- 

szej kamienicy. O bo w takiej kam 'enicy о 

32 małych mieszkaniach jak w ulu życie wre 

intensywnie i ciągłe. się coś dziejc. 

Ciągle się ktoś wprowadza, lub wyprowa- 

dza, 

rarscy mają stałe zajęcie przy ustawicznych 

remontach mieszkań. Już od piątej rano 

wre praca przy przeróbkach mieszkań, a wy- 

sypywanie gruzów i wałenie młotów badzi 

wcześnie wszystkich mieszkańców. Mniej 

więcej o tym samym czasie brzęczą by od 

prze, ających ulicą en cariere furgonów 

i ciężarówek wojskowych. 

Nieco później rozlegają się w podwórku 

głosy wędrownych 

gle, „co sprzedać panowieńkie? co 

? kupuje kalosze, kamasze, ubranie 

butelki*, Wi ten gwa 

czynoża, który ze swoją przenośną maszyną 

wędruje od podwórka do podwórka. 

  

„Brawo, 

  

na jakiś okres, 

zjazdy, i intensywną pracę róż- 
  

przysłu- 

majstrowie stolarscy, kanalars, i mu- 

    

  

  

handlarzy: „węgle, wę- 

węgłe*, 
  

  
sprzedać? 

  

wpada dzwonienie to 

Przez całe lato na podwórku suszy się na 

rozciągniętych sznurach bieliznę, biada temu 

kto ją powiesi na strychu, gdyż dotąd nie 

i sprawcy stale ją kradną. Taka kra 

bielizny jest potem przez kilka dni 

tematem głośnych interesujących dociekań i 

dyskusyj na podwórku narówni z wzy» 

niem pogotowia, 

naszej kamienicy. 

Wędrowni muzykańci i śpiewacy 

maicają popołudnia, a gdy zmrok zap: 

połowa mieszkańców wylega na podwórko 

na długie rozhowory. Nocą zaś dolutaje rż 

nie, parskanie i tupanie koni z pobliskiej 

stajni wojskowej, a co parę dni około pół 

nocy słychać rozdzierające donośne krzyki 

dolatujące z jednego parterowego mieszkania 

na podwórzu. Wiyskakujesz z mieszkania by 

śpieszyć na pomoc lub wezwać policję, lecz 

zapał twój studzi wiadomość nie 

stało, bo to tylko gorliwa o cnotę matka, 

w ten sposób strofuje swego 33-letniego sy 

na za późny powrót do domu. 

większą jednak plagą naszej kamie- 

nicy są dzieci, jest ich około 30 i to z ka- 

tegorji, do której zastosować można trawesta 

wyk; 

  

   
  

  dzież 

    

weselami i pogrzebami w 

uroz- 

    

  że się nie 

  

      

Kto ty jesteś? Łobuz mały, Jaki znak 

twój? Osioł biały, Gdzie ty mieszkasz? W 

kamienicy, Gdzie się bawisz? Na ulicy”. 

    

Przyjmujemy zapisy do kłas I — VIII. 

nia o godzinie 9-ej. 
naukę od 25 zł. 

  

Kancelarja czynna codziennie w godz. 
mies. Niezamożni korzystają z ulg. 

Dła uczniów (nie) będzie zorganizowana bezpłatna czytelnia podręczników. Przy 
gimnazjum fstnieją kursy wieczorowe @а dorosłych. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Nakładem Akademickiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego „Lechja* i Koła Medyków 
U. S. B. w Wiilnie został wydany Informator 
o studjach na Wydz. Lekarskim i Oddziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Wileńskiego. 
Jest to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo 
na akademickim gruncie wiltńskim przezna- 
czone dla nowowstępujących koleżanek i ko 
legów. Informator powyższy zawiera: 

1. Włarunki przyjęcia na odnośne Wydzia 
ły. 

2. Plany. 
jów. 

3. Warunki zaliczenia studjów. 

4. Dane, dotyczące wysokości opłat na 
podstawie rozporządzenia Ministerstwa WR. 
i OP. z dnia 12 lipca 1932 r. 

5. Dział traktujący 
akademickiego. 

6. Zbiór ustaw i rozporządzeń minister- 
jalnych. 

programy i czasy trwania stud 

o organizacji życa 

Informator 
można nabyć w 
natu Wydz. Lek 

powyższy w cenie 2.50 zł. 
Wiilnie u woźnego Dzieka- 

u woźnego w Zakładzie 
Farmakognozji USB. (Objazdowa 2), u woź- 
nego w'* Bratniej Pomocy (Wielka 24), w 

Farmaceutycnzem | į,Lechja“ 
„i w Kole medyków (Wielka 

" zapotrzebowanie , „Informa- 
«z prowincji mogą się zwracać listow 

do Akad. T-wa Farm. „Lechja*, pod 
wyżej wspomnianym adresem, lub do Koła 
Medyków U. S. В. 

A NT KITŲ 

W SZKOLE 

„DZIECKO POLSKIE" 
pryw powsz. pod kier. Stef. Świda 

„przyjmują się zapisy i podania do 
*kl. 1-ej gimnazjum i do innych klas 
szkoły i przedszkola (od 4-ch lat) 
codsiennie od «. 1 do 2 od 4 do 5-ej 
Mickiewicza 11—11 'gdzie kino Lux) 
Egzaminy wstępne od 29.VIII., lekcie 
rozpoczną się 5IX Niezamożnym mo- 

żliwe ustępstwa w opłatach. 

  

      

   
    

Akad. T<wie 

  

34).   

tora“ 
nie 

    

  

Dzieci te od rana do nocy bawią się, 

śpiewają, biją, kłócą, i wrzeszczą na pod- 

wórku i na ulicy, zaśmiecają schody. zjeż- 

dżają po poręczach, wybijają szyby, pędzają 

psy i koty, dzwonią do drzwi, jednem sło- 

wem napełniają powietrze okrzykami plemie 

nia Sjuksów, doprowadzają nerwy do ostat. 

niego napięcia. 

   

  

Pomimo kiłku wolnych mieszkań i czestej 

zmiany lokatorów, dzieci w naszej kam:eni- 

cy jakoś nie ubywa, bo na miejsce bezdziet. 

rodzin lub z odchowanemi dziećmi 

przybywają mieszkańcy z dwojgiem, troj- 

giem, lub czworgiem niesfornych, krzykli- 

wych pociech, zatruwających życie całemu 

otoczeniu. 

nych 

Polska stoi na pierwszem miejscu co do 

przyrostu ludności, na przedostatniem zaś co 

do zużycia mydła. Ta pouczająca statystyka 

w zestawieniu ze zmorą naszej kamienicy: 

plagą dizeci, nasuwa refleksje, że żyłoby się 

znacznie spokojniej milej i lepiej gdyby by- 

ło odwrotnie. 

Zet. 

  

E GINNAZIUM anas Ato im. KRASZEWSNIEGO 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. 

Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 wrześ- 
9—13. Opłata za 
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$6 Prywatna KosdukacyjnaSzkoła Powszechna 
i ogródex« dziecięcy 

E. FOCHT I N. SZEPOWALNIKOWOWEJ — Dąbrowskiego 5. 
Szkoła przygotowuje do gimnazjum. 
W! związku z nową ustawą o szkolnictwie jedyna szkoła posiadająca w pro 

gramie zezwolenie od Min. WR. i OP. na nauczanie języka francuskiego 
Nadprogramowo wprowadzony język niemiecki. 

Szkoły ul. Dąbrowskiego 5 od 10—18. się codziennie w kancełacji 
Przy szkołe internat francuski. 

За ро! 

  

Grupy artyleryjskiej, delegaci pułków 
oraz zostały odczytane liczne gratu- 
lacyjne depesze dla bohaterskiego puł 
ku. Pięknie wypisaną depeszę od lo- 

iników polskich spuścił porucznik-pi- 
lot 54 eskadry lotniczej. Dowódca puł 
ku podziękował zebranym gościom 
za zaszczycenie Święta pułkowego 
swoją obecnością. wznosząc toast na 
ich cześć. Rozochocona brać żołnier- 
ska porwała na ręce unochanego przez 
siebie dowódcę płk. Filipkowskiego 
i gen. Skwarczyńskiego i obniosla 
przez wszystkie baterje ze śpiewem i 
wiwatami. Owacje spotkały również 
płk. Schróttera, ppłk. Pichla, z-cę do- 
wódcy pułku. Kto widział te rozrado- 
wane twarze żołnierzy, biorących Sa: 
morzutnie na ręce swoich dowódców 

i śpiewających w rozradowaniu „sło 

lat* ten musiał, być zachwycony tą 

serdecznością i zaufaniem, z jakiem 
nasz żołnierz odnosi się do swoich 
władz, płacąc im sercem za serce, 

Z imiejatywy d-cy pułku została 
odczytana i wysłana depesza do Mar- 
szałka Piłsudskiego, Szefa 1 p. a. p. 
leg. z wyrazami najgłębszego hołdu 
i oddania żołnierskiego. Depeszę do- 
ręczył porucznik pilot 54 eskadry lot- 
niczej. 

O godz. 9 rózpoczął się obiad i 
wieczór taneczny w kasynie poligo 
nowem pułku. Kasyno drewniane 
umajone zielenią, położone nad rzecz 

ką Merą, wśród sosnowego lasu, roz- 

noszącego z poszumem lekkiego wia- 

terku woń żywiczną, robiło wrażenie 

staropolskiego dworku. Przed wejś- 

ciem do ganku stały jak cerbery dwie 

armaty. Cały ganek uiluminowany 

lampjonami. Po jego bokach ładnie 

ozdobiony bufet i folwarczek. Sztucz 

ne ognie i rakiety dodawaly tež nie 

malo uroku. Wszędzie panowal swoj 

ski i rodzimy nastrój, Stąd też najwię 
kszem powodzeniem (co się dziś rzad 

    

Początek OE di wina 1 września 1932 r. 
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z polskim i francuskim 
językiem nauczania 

Zapisy dzieci przyjmuje 

Do ogródka przyjmują się dzieci od lat 

ko zdarza) cieszyły się nasze polskie 
mazurki, oberki. poleczki... 

Ale nie tu koniec pomysłowości 

leguńskiej. Przez mostek ad hoc urzą 
dzony na Merze (tej świętej rzece poli 
gonowej, orzeźwiającej nietylko spra 
gnioncyh ludzi i koni, ale też orzeź 

wiającej czcicieli Bachusa, poufalą- 
cych się zabardzo z „Baczewskim*) 
przechodziło się nad święte ognisko, 
otoczone fosą, na którem  płonął 
znicz, wyciągając wysoko ku niebu 
swe ogniste języki. Przy nim od czasu 
do czasu, stawała w półkolu mło- 
dzież, nucąc pełne werwy i humoru 
leguńskie piosenki. 

Ognisko rzucało snopy Światła na 
mały, opodal stojący, domek, kryty 
słomą, z dwoma „,ptaszkami przyno- 
szącymi dzieci* nieostożnym młodym 
parom, marzącym zadługo przy Świe 
tle księżyca (który też był uwidocz 
niony na wysokiej tyce). 

Gdy się weszło do domku, oczom 
widza przedstawił się obraz typowej 

starej polskiej karczmy. W niej ser- 

decznie podejmował przybywających 
gości przy świetle łojówek stary Jan- 

kiel (taki z pana Tadeusza) i jego 
dorodna córka Esterka, nie szczędząc 
słów zachęty do napitków. To też 
goście z apetytem zajadali litewską 
kiełbasę, zakrapiając czareczką czy- 

stej i browarową wodą. Kaskady śmie 

chu i humoru odbijały się o Ścianv 
karczemki, a echo ich ginęło gdzieś 
daleko w lasku, hen poza Merą... 

Tak w skromych ramach obcho- 
dził swe święto 1 „gwardyjski* pułk 
artylerji lekkiej leg. „pierwszy w bit- 
wach, ostatni w odwrocie*, wynagra 
dzając gościom brak wygód salono 
wych obfitością humoru. Nex. 

| edy pom 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Echa straszliwej tragedji w Minojtach. 
Masowe morderstwo czy ojcobójstwo i samobójstwo? 
We wczorajszym numerze donosiliśmy 0 

straszliwej trągedji jaka rozegrała się na 

pastwisku obck szosy Lida — Bielica w po 
ibfiżu wsi Mincjty, gm. lidzkiej, gdzie tam 

łejsi mieszkańcy znaleźli w kałuży krwi 
awłoki Nikodema Bujela I. 76 z podęrżnię- 
dem gardłem. Zdołaliśmy pozyskać niektóre 
szczegóły które do wiadomości czytelników 
podajemy й 

Nikedem Bujel będze na utrzynianiu u 

swego syna Jana, któremu gospodarkę swą 

przepisał zajmował się przeważnie pasaniem 
bydła i koni ponieważ już do innej pracy 

jako staruszek nie nadawał się. Jak eodzien 

nie tak i w dniu krytycznym skoro Świł wy- 

pędził bydło i konie na pobliskie pastwisko. 

Po niejakim czasie za ojeem podążył z kesą 
ma ramieniu syn jego Jan lat 48 z zamiarem 

ukoszenia trawy 
Przechodzący tamtędy iudzie widzieli oj 

«ca i syna rozmawiających z sobą, lecz nikt 

mie przeczuł jaka łam za chwilę rozegra się 
tragedja. Dobrze już hyło z południa a staru 
Szek bydła nie przypędzał wobee czego ktoś 

  

  

  

      

    
Bujel usnął i dlatego bydio eszcze pa 
To eo ujrzana zamroziła krew w żyłach. 

Zrobił się ogromny alarm i kto żyw hiegł 

    

ma miejsce zbrodni, Postano po polie Nie 

spełna w pół godziny przybył Komendant 

Posterunku PP. gminy lidzkiej st. przod. 

  

   
ście policjantów i przystą 
badania ludności w eelu 

złapsnia jakiegoś wątka. któryby naprowa- 

dził na Ślad mordercy Wszyscy zeznali że 

widzieli jak do pasącego bydło Bujela Niko 

Misiakowski w а5; 
pił niezwłocznie 

    
  

dema podszedł rano jego syn Jan a pozatem 
nikcgo nie widziano. Teraz dopiero przypom 
riano sebie że i Jana Bujela: również niema 
cd samego rana. St. przed, Misiakowski miał 
fuż Ślad. Zaczął zbierać dane 6 Janie Bujelu 
którego bezwątpienia uznał za mordercę oj- 
ca. Oto Jan Bujel od dłuższego czasu zaczął 
zdradzać chjawy choroby umysłowej wygra 
żając się częstokroć że ojea zabije za ło że 

wydał go na świat. 
Przyczynę zniechęcenia do życia tłoma- 

czył niepewodzeniem w gospodarstwie, mia- 
nowicie ostatnio spaliła mu się stodoła zde- 
chio parę sztuk bydła i inne nieszczęścia. Z 
konkretnym wnioskiem że Bujel zamor 
qdował swego ojea przod. Misiakowski złożył 
raport de Komendy Powiatowej P. P. w Li- 
dzie, Wszezęto zatem poszukiwania za zbie- 
giem który jakoby udał się w stronę pusz- 
czy Glżewskiej. 

Następnego dnia przygodni rybacy ło- 
wiąe ryby 1M rzece Dzitwie natknęli się na 
zwłoki jakiegoś mężczyzny. Po wyciągnię- 
ciu stwierdzono że topielee ma poderżnięte 
gardło. Zawiadomiono pajicji 

Przybyła na miejsce policja skonstanto- 
wała że topielcem jest nie kto inny jak Jan 
Bujel dómniemany morderca. 

Wi tceązeem się dcchodzeniu nasuwają się 
pewne wątpliwości a mianowicie: Czy czasem 
nie dokonano na escbach Bujelów morder- 
stwa? Wskazuje na to fakt że tak Nikodem 

Bujel jak i jego syn mieli poderźnięte ga 
ła. ewykluczene jest tu jednak ej 
stwo. Energiczne śledztwo w najbl 
dniach rozwiąże tę ponurą azgadkę. 

   

  

   

  

      
  

Druga ofiara Krwawej masakry na weselu 
w Mielkach. 

Wieś Mielki, gminy lidzkiej słynie na 
akclice z dokonywanych tam morderstw 
przeważnie na tle porachunków osobistych. 

Żadna zabawa żadne wesełe nie odbyło. się 

Mhez krwawych bijatyk pociągających za so- 

bą częstokroć śmierć a już najmniej cięż- 

kie uszkodzenia ciała, 
Dwa cy trzzy lata temu zabite tam żoł- 

mierza 5 p. Lotniczego, następnie na którejś 
z zabaw zarżniędo bagnetem jak prosiaka 
jednego z tamtejszych mieszkańców Po każ 
dej zabawie czy weselu widzieć można we 
-wsi połowę mieszkańców a zwłaszeza mło 
dzieży z porozbijanemi głowami, po 

bokami i innego rodzaju 6 
«mu to przypisać? Bezwątpienia ciemnocie, 
która w chłopskich mózgach wytwarza krwio 
żercze instynkty. Dla tego zwierzęcia ist- 
mieje na świecie tylko wódka i nóż. Dziw- 
mem sę ijednak wydaje że przecież Misiki 

  

    

    

położcne są załedwie o parę kilometrów od 
Lidy i że tam taka panujecnemnota. 

Ostatnio taka krwawa masakra — ofiara 

której padły trzy csoby w tem dwie śmier- 
telne a jedna ciężko ranna, miała miej 

nocy 23 na 24 bm. W dniu wczorajsz; 
dawaliśmy e niej pokrótce. Oto w cazsie 23- 
kawy edbywającej się z okazji wesela w 
pewnej chwili powstała bójka która wkróś- 

ce zamieniła się na rzeź. 
Na miejscu wyzionął ducha Walicki 

Piotr ze wsi Łaskowszczyzna, dgodzony no: 

żem w jamę brzuszną, zaś Podhajny Stani- 
sław z Newopruds i Piotrowski Walerjan z 
Mielek załani krwią ze słabemi oznakami ży 
cia zwalili się z nóg. Przewieziono ich do 
szpitala Pow. w Lidize Jak się dowiadujemy 
w dniu wczorajszym zmarł w strasznych mę- 
czarniach Podhajny Stanisław jako druga 
cifara, zaś Pictrowski walczy ze śmiercią. 

    

  

Ucieczka więźniów z więzienia 
nowogródzkiego. 

W| nocy na 28 sierpnia, po przepiłowaniu 
%rat w oknach zbiegli z więzienia karno- 
śledczego w Nowogródku czterej aresztowa- 
mi: Szach Jan, Kozak Piotr, Mielnik Jan 
4 Karpowicz, pochodzący z okolie Nowo- 

gródka i podejrzani o działalność wywre- 
tewą. Zawdzięczając dzielności strażnika 
więziennego  uniemożliwiono ucieczkę in- 
nym aresztowanym. Pościg za zbiegami za- 

rządzono. (Pat.) 

Włamanie do mieszkania Ks. prawosławnego 
w Oszmianie. 

W Oszmianie do mieszkania ks. prawo- 
sławnego Włodzimierza Rawda zakradł się 
złodziej w czasie kiedy domiownicy pogrą“ 
sżeni byli w głębokim šnie i „lustrowal“ mic: 
szkanie księdza. 

W, pewnej chwili 

Małżonkowie podpalili 

przez nieostrożność 

przewrócił krzesło i spowodował hałas, któ- 
ry obudził żonę księdza. Złodziej ratując 
się ucieezką zdążył zabrać tylko srebrny 
krzyż z łańcuchem. Policja prowadzi docho 
dzenie. 16) 

  

własne zabudowania 
w celu otrzymania premii asekuracyjnej. 
W. pow. brasławskim we wsi Poszkolow- 

<e gm. N. Pohost spalił się dom mieszkalny 
ź sprzęty dimowe, należące do Akima Leo 
mewa. Dochodzenie ustaliło, że żona poszkc- 
<dowanego za jego namową podpaliła dom 

Zagadkowy 
Aleksander Glebiec, gajowy Nadleśnictwa 

Smorgońskiego zameldował, że mieszkaniec 
zaść. Zacisze, Franciszek Łukowski, strzelał 
«do niego z powodu odebrania mu przez Gle- 
'bieca torby z orzechami uzbieranemi w lesie 
rządowym. Strzał był źle wymierzony i chy 
bił. 

  

FIRMA 

w Lidzie ul. Suwalską 55 

  

  

  

Mołodeczno. 
Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 

Prezydentowej Mościekiej. 
20 sierpnia w miejscowym kościele odbyło 

się uroczyste nabożeństwo za duszę ś. p. 

Michaliny Mošcickiej, Žony Pana Prezydenia 
Rzplitej. Košci6! zapelnily rzesze wiernych, 
przedstawiciele władz administracyjnych i 
"wojskowych z p. starostą i dowódcą pułku 
ma czele, przedstawiciele urzędów, stowarzy 
szeń i związków. Liczny udział wzieli pra 
<ownicy kołejowi z oddziałem straży pożar 
mej kolejowej. Miejscowy chór kolejowy 
„„Ognisko* pod batutą p. Smolskiego wykenał 

"wzniosłe pienia religijne. 

Z pogranicza. 
Wysiedlenia z Rosji sowieckiej. 

Z pogranicza donoszą, iż w dniu 27 bm. 
ma odcinku granicznym Korenice w rejonie 
Domaniewicz z granic Rosji sowieckiej wy 
siedłeni zostali Michał Poreznikow, Andrzej 
Kulbiakowicz, Elżbieta Dworanienkowa, jej 
<órka Marja. 

Wysiedlonemi zaopiekowały się władze 
powiatowe, (z) 

Bezprawne raidy samolotów sowiee- 
kich i litewskich na pograniczu. 
Z Wilejki donoszą, iż sv osthtnich dniach 

w rejonie Kurzeńca mieszkańcy okolicznych 
wsi zauważyli sowiecki samolot wojskowy. 
który przez dłuższy czas krążył w pasie po 
granicznym. Dnia 27 bm. zauwążono jakiś 
podejrzany samolot w. rejonie Dołhinowa. 
Samolot ten po okrążeniu kilku wsi granicz 
mych odleciał w kierunku Bieholina. Rów- 
nież w tych dniach zauważono dwa samolo 
ty niedaleko Dzisny. ё 

Samoloty te przez dłuższy czas krążyły 
nad rzeką i granicznemi miejscowościami. 
poczem skierowały się w kierunku Dryssy, 

Nad granicą polską zauważono ródnież i 
litewskie samołoty. Przed paru dniami li- 
tewski wojskowy samolot przez dłuższy czas 
latał nad miejscowościami granicznemi w re 
jonie Oran, dwa samoloty zauważono koło 

Łodziej oraz dwa samoloty w rejonie Wi 
żajn. Jeden z samolotów litewskiej eskadry 

kowieńskiej skutkiem zmylenia drogi opadi 

   

  

   

  

w celu otrzymania premji asekur. Żona 
poszkodowanego, Luba Leonowowa ozstała 

zatrzymana i przekazana Sędziemu Śledcze 
mu. (c) 

wypadek. 
Jednakże dochodzenie przeprowadzone 

przez policję ustaliło, że rewizja w tym 
kierunku u Łukowskiego nie dała obciąża- 
jącego materjału i nawet istnieje przypusz- 
czenie, że zameldowanie zostało wymyślone, 
a napad symulowany. (c) 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
(przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie materjały manufakturowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

na teren polski. Dwóch aspirantów litnicej 
szkoły kowieńskiej zatrzymano. 

Wczoraj komendant litewskiego odcinka 
straży granicznej interwenjował u naszych 
władz celem wydania lotników i samolotu. 
Ponieważ dochodzenie w sprawie lotników 
litewskich nie zostało zakończone znajdują 
się oni jeszcze na terenie polskim. Jednak 
znacze władze obiecały po przeprowadzeniu 
dochodzeń obu lotników wydać komendzie 
litewskiej. с (z) 

Ucieczka litewskich żołnierzy do Pot- 
Ski. 

Na odcinku granicznym Kołtyniany na 
teren polski zbiegło dwóch litewskich żoł- 
nienzy, którzy oświadczyli, iż chcą zaciągnąć 
sią do szeregów armji polskiej, 

Zbiegów odesłano do dyspozycji władz 
wojskowych. (z) 

Wysiedlenie żebraków-włóczęgów z 
Litwy. 

Na odcinku granicznym Olkieniki z gra- 
nic Litwy wysiedlono trzech żebraków — 
włóczęgów, którzy przed kilku miesięcami 
nielegalnie przedostali się na Litwę, gdzie 
wałęsali się po żebraninie. 

Żebraków zatrzymano w lipcu i z pole: 
cenia władz administ/acyjnych skazano ich 
na dwa miesiące aresztu za nielegalne prze- 
bywanie na terytorjum litewskiem. Po odby 
ciu kary żebraków wysiedlono. (z) 

Kalendarzyk łowiecki 
na wrzesień. 

Na podstawie przepisów łowieckich, obo- 
wiązujących na terenie całego państwa. op 
rócz województwa śląskiego, we wrześniu 
przypada czas ochronny na następującą zwie 
rzynę i płactwo: e 

Łosie — byki, jelenine byki (do 15 wrześ 
nia), daniele — rogacze (do 15 września) 
zające szaraki, zające — bielaki, niedź. 

wiedzie, rysie. borsuki, wiewiórki głuszcze— 
koguty, cieuzewie — kury w województ- 
wach wileńskiem, białostockiem, nowogródz 
kiem, poleskiem i wołyńskiem (od 15 wrześ 
ria), bażanty — koguty, dropie, dzikie in- 
dyki— samce, oraz dzikie indyki — sami- 
ce. 
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tańca. 

Piękna jest ta scena plastyczna odłańcczona przy zachodzie słońca przez uczenice 
jednej z angielskich szkół choreograficznych 
     

SPORT. 
Heoda mistrzem Polski w tenisie. 

Niedzielne finałowe rozgrywki o mistrzo   
stwo Pelski w tennisie przyniosły olbrzymią 
niespodziankę w postaci detrnizacji wielo- 
kretnegc mistrza Polski Ignacego Tieczyń- 
skiego przez lwowskiego zawodnika 'febdę. 
Ten cstatni, jak wiadomo odniósł również 
zwycięstwo nad 12 rakietą a doskona 
łym ezechem 'Menzlem, wysu je się w ten 
sposób na czoło polskich rakiet. 

hniczne wyniki zawodów podajemy 
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Finał gry podwójnej pań wygrała para 
pclska Jędrzejówska Volkmerówna, bijąc pa- 
rę ceszkc-niemiecką Eril—Crammer 3:6, 7:5 
6:1. 

Finał gry pojedyńczej panów przyniósł 

   zwycięstwo Hebdzie który pokonał Tłoczyń- 
skiege pc mcrderczej pięciosetowej walce 
1:6, 6:4, 6:4, 4:6, 6:4. 

W, finale gry poiedyńczej pań tryumfo- 
wała Jędrzejewska która odniosła łatwe zwy 
cięstwe nad Volkmerówną 6: : 

W) finałe gry pocieszenia Grandguiiiot 
(Egipt) pokonał Tarłewskiego 6:2, 6:4, 6:4. 

Tytuły mistrzów Polski zdobyli: w grze 
pojedyńczej panów Hehda, w grze pojedyńcz 
pań — Jędrzejowska, w grze podwójnej pa- 
„nów para Grandguillot — Jerzy Stolarow, w 
grze podwójnej pań para Jędrzejowska — 
Volkmerówna, w grze mieszanej para Jędrze 
jowska Tłoczyński, wreszcie w grze juniorów 
Tarłcwski. - (Pat) 

  

  

     

  

Sukces Wilna w walce a wejście do Ligi. 
1p.p. Leg. — 76 p. p. 4:0. 

      Stosunek bramek zdaje się wskazywać 
bezapelacyjną przewagę Wilna, w rzeczywi 

i jednak jest on zbył wdzący dla 
którym należały się j 2 bramki. 

niedzielny był właściwie zmaganiem się 
linij pomocy obu drużyn, ponieważ linje a- 
taka w nich zawiodły. W, pomocy Wilna 
prym trzymał Wysocki, który pracował jak 
maszyna, rozbijając akcje ofenzywne Grodna 
i zasilając swój atak celnemi podaniami oraz 
niejdnokrotnie ratując bramkę z opresji. Bi- 
lewicz bardzo dobry, może jedynie nie tak 
„wszechobecny* jak Wysocki, Puzyno ofiar- 
ny i pracowity lecz słabszy niż jego koledzy. 
Pomocnicy 76 p. p. zaprezentowali się do- 
datnio swą kondycją fizyczną i nieustępli- 

wością w wałce. Wyróżnił się lewy pomocnik, 
który poprostu unieruchomił Pawłowskiego 
i Browkę — coprawda kontuzjowanego. 

Sędziowanie p. Katza bvło nieforiunne. 

Usiłował on być bezstronnym, lecz w rezuł- 
tacie krzywdził obie strony. Pewne cornery 
i otfside'y, odgwizdywane przez niego nie 
były zbyt przekonywające. Za błędne należy 

również uznać przyznanie wolnych, wówczas 
gdy szkodzą one drużynie skrzywdzonej. 

Naogół mecz odznaczał się żywem tempem 
i był interesujący. Pierwsze minuty gry nie 
ujawniły przewagi żadnej z drużyn, jednak 
odrazu zaznaeza się szybki start do piłki u 
gości. W 4 min. corner dla 1 p. p. Leg dosko 
nale podaje Wysocki, lecz Pawłowski prze- 
strzeliwuje. Gwałtowny kontratak Grodna po- 
wstrzymuje sędzia odgwizdując offside. W 8 
min. Bilewicz strzela wolnego, lecz Browko 
głową przenosi nad poprze „ Jeszcze je- 

przeb. Browki zakończony ostrym 
strzałem likwiduje śmiałą robinsonadą bram 
karz gości Gra wyrównuje się a nawet pił 
ka częściej zacz. wędrować na połowę 1 
p. p. Leg Grodzi y gracze dobrze obsta- 
wiają Wilnian, pr ając ich w st е 

i walczą nawet o beznadziejne piłki, co skła- 

  

   
   

  

  

    

    

      

  

    

    

     

    

da się na żywe tempo gry. Jedynie anemji 
strzałowej ataku 76 p p. należy przypisać 
to, iż Grodno w tym okresie nie zdobyło am 
jednej bramki. Pawolny Haselbusz zaprze- 
paszcza dwie murowane pozycje. Rogow sku 
tecznie interwenjuje. W 32 min. wypad le 
gjonistów przynosi im corner — coprawda 
bardzo wątpliwy — dobrze podany przez 
Wysockiego, z którego strzela nie do obrony 
Naczulski. Wilno prowadzi 1:0. Gra dalej 
toczy się na środku boiska, linje pomocy obu 
drużyn pracują doskonale, tak, że do przerwy 
pomimo prowadzenia Wilna ogólny wynik 
pozostaje pod zhakiem zapytania. 

W drugiej połowie Grodno prze gwaito 
wnie do wyrównania. Rogow i Maniecki ma: 
ją wiele do roboty, szczególnie, że Chowaniec 
zaczyna udawać dribblera i kilkakrotnie za- 
pędza się do linji ataku. Te spacery mogłyby 
smutnie się skończyć dla Wilna, lecz niezmor 

dowany Wysocki ten „robot* piłkarski — za- 
wsze zdołał zastąpić nieobecnego obrońcę. Z 
ataku Legjonistów tylko Zbroja utrzymuje 
kontakt z pomocą, koledzy zaś jego iedynie 
czekają na piłki. W 28 minucie corner pod 
bramką Wilna. Następuje zamieszanie, piłka 
wędruje z nogi na nogę, wpada do bramki, 
lecz sędzia odgwizduje off-side! To niepowo- 
dzenie załamuje 76 p. p. a dla Wilna staje 

  

się dopingiem. W 31 minucie Zbroja pięknym 
górnym strzaiem podnosi stan bramek na 2:0 
dla Wilna. Od tej chwili wynik meczu jest 
przesądzony. Coprawda twarda drużyna gro 
dzieńska walczy o piłkę i przerywa się na 
połowę wilnian, lecz są to już wyczyny indy- 
widualne, pozbawione cech planowej i zespo- 
łowej akcji. Uzyskanie przez Naczulskiego w 
37 min. gola z zamieszania podbramkowego 
przygniata ostatecznie gości. W trzy minuty 
później tenże gracz strzela błyskawicznie z 
przeboju czwartą bramkę. Ostatnie 5 minut 

to sołowe wyczyny poszczególnych graczy. 
wj. 

SPORTOWA NIEDZIELA W WILNIE. 
Ostatnia niedziela uraczyła nas obfitym 

repertuarem imprez sportowych.  Nieomai 
wszystkie rodzaje sportów były reprezento- 

wane. 2 

Kolarstwo 

Szosowy wyścig o mistrzowstwo Wilna 
na dystansie 50 klm. przyniósł zwycięstwo i 
tytuł mistrza Jasińskiemu w czasie 1 godz 
41 min. Drugim — o gumę — był Kalinow- 
ski. 

  

» 

Pogoń za lisem. 
W emocjonującej tej imprezie na motocy 

klach odniósł zwyciąstwo Holsztej, po pr 
jechaniu 89 klm. Drugim był Sadowski. 

Lekka atletyka. 
Zawody lekkoatletyczne wykazały dobrą 

formę naszych zawądników. Niestety nieodpo 

wiednia pogoda, a mianowicie silny wiatr — 
przeszkodził w uzyskaniu lepszych wyników. 

Rekordy ustanowili: Gniech i Wojtkiewicz 
Pierwszy na 300 mtr. uzyskał 37,1 s., drugi 
zaś w rzucie oszczepem osiągnął 55,43 m. 
a oburącz 93 m. 89 cm. 

  

  

Pływactwo. 

Niedzielne zawody pływackie pfzyniosły 
następujące wyniki: 
100 mtr chłopców do lat 14 — 1) Szwed 
2 m 14,4, 2) Mejer 3) Naborowski. 

K. S „DRUKARZ* (WILNO 
Oddawna oczekiwane zawody między 

powyższemi drużynami, które decydować ma 
ja o tem kto jest godnym progów klasy „A*% 
Okręgu — Wileńskiego przyniosły druzgo- 
cącą klęskę PKS., zaś Drukarzowi zwycięst 
wo tem cenniejsze, że w całej pełni asłzużo 
ne. 

Zawody te które tak ciekawie się zapo- 
wiaday, gdyż sądzono że jdna bramka mo- 
že zadecydowa ćo wyniku, rozczaroway jeno 
publiczność, która PKS. uważała za fawory- 
ta. Od początku zawodów inicjatywę bierze 
w swe ręce „Drukarz* i coraz bardziej na- 
ciska bramkę przeciwnika. PKS. gra nerwo 
wo, co wykorzystują Wiilnianie i przy wydał 
nej pomocy bramkarza PKS. zdobywają 
pierwszą bramkę. 

Za chwilę obrońca Lidzian Markiewięz iau 
luje, z podyktowanego rzutu wolnego pada 
dla gości druga bramka. Teraz PKS. zała- 
muje się całkowicie, prawie że na bo'sku 
nie istnieje, a goście dążą coraz agresywniej 
do powiększenia swego sukcesu co im zresz 
tą się udaje przez dwie kolejno po sobie 

strzelone bramki. Zdawało się, że po przer- 
wie PKS. opanuje swe zdenerwowanie i po- 
trafi się oprzeć przeciwnikowi i poprawić 
haniebny wynik. Lecz widoczny brak am 
bieji lidzian, doprowadza do utraty dalszych 
dwuch bramek, a wynik mógłby dobrze 
brzmieć i 7:1, gdyby nie gest pomocnika 
gości, który tendencyjnie rzut karny skiero 
wuje w aut. Najzagorzalsi sympatycy PKS. 
z wyrzutami odnoszą się do swoich i aplau 
dują wilnian, którzy grają ładnie a braki te 
chniczne starają się nadrobić grą pełną serca 
i poświęcenia. 

  

100 mtr. stylem dowolnym uczniów: — 1) 
Martynenko 1 m 48,2 s 2 Wawrzyński 2 m. 

3 s. 3) Szwed 2 m. 5 s. 
100 matr stylem dowolnym panów: — 1) 
Wihbilis 1, 23, 8 2) Wolski 3) Głuszenko. 
100 mtr. stylem dowolnym dla pań 1) Mince- 
równa 2, 1. t 
100 metrów na plecach panów 1) Radzule- 
wicz 1.49 2) Ignatowicz 3) Nowicki. 
209 mtr. styl klasyczny panów: 1) Radziule- 
wiez 8 m. 32 s.. 
206 mtr styl klasyczny pań: 1) Roze 4 m.22,1 
200 mtr. styl klas. nieklasyfikowani: 1) Katin 
3 m. 40,2 sek. 
3X100 mtr. 1) Pogoń 5 min. 4 sek. 
5X50 pań 1) AZS. 6 min. 10,2 sek. 
3X100 pań 1) AZS. 8 min. 54,4 sek. 
4X100 pań 1) AZS 9 min. 49 sek. 
4X200 panów: 1) Pogoń 14 min. 58,4 sek 

5X50 panów 1) Pogoń, 2) AZS. 
Wartość sportowa zawodów znacznie zosta 

ła zmniejszona przez niebranie w nich udzia 
łu zawodników PKS. * 

Tennis. : 
AZS. II zrewanžowai šię Wilji za poražkę 

7:5, odnosząc žwyciestwo w stosiinku 9:4. 
Do ciekawszych neležaly spotkaniia Kopeč 

— Bukowski 3:6, 8:6, 6:0; Kopeč—Opoėzyns 
ki 7:5 i 6:4 i Opoczynski-—-Bialas 6:2, 7:5. 
ŽAKS, w stosunku 7:4 pokonał 1 p. p. Leg. 
Wyróżnił się Kewes wj. 

P. K. S. (LIDA) 6:1 (4:0). 
Wiilnianie za wyjątkiem kilku ostatn'ch 

minut górują nad przeciwnikiem i startem 
oraz taktycznie ich bezwzględnie przewyższa 
ją, o miejscowych nic powiedzieć nie można, 
gdyż to, co pokazali, to zamało by mieć 
pretensje na osiągnięcie miejsca w „ekstra 
klasie a nawet taki poziom gry w „B“ kla 
sie, śmiało nazwać można marnym. Bezpoś 
rednio przed końcem zawodów udaje: się 
PKS-owi z podbramkowego zamieszania u 
zyskać przez prawo skrzydłowego Millera 
honorową bramkę. Wynik zawodów odpowia 
da przebiegowi gry i jest zasłużony. 

Zagadką jest co się stało z PKS-em, 
gdzie ambicja tego Klubu? czy może za 
mało opieki doznają, Przeciwnie. Zarząd 
obchodzi się ze swymi pupilkami jak z mięk 
kiem jajkiem! Niczego nie odmawia, niczego 
nie żałuje! Widocznie tylko Zarząd za mało 
dba o to, by w drużynie tej znajdowało się 
jaknajmniej takich, którzy drużynę potrafią 
demoralłzować! Szkoda tylko, że brakło w 
ostatnich tygodniach kapitana drużyny pod- 
kom. Kobelskiego, którego „twardą rękę”, 

drużyna napewno byłaby odczułą.  Osta 
tnią nadzieją P. K. S. jest również w 

Wiilnie w dniu 4 września br. O ile by PKS. 
potrafił w tem spotkaniu zwycięstwo przechv 
lić na swą stronę, o wejściu do klasy „A“ 
musiałoby zadecydować trzecie spotkanie na 
neutralnem boisku. Lecz czy po takiej grze, 
jaką mogliśmy d obserwować można się 
tego spodziewać — raczej nie! A może prze 
cież PKS. dozna chęci rehabilitacji. 

Wileńskiemu Okręgowemu Kolegjum Sę- 
dziów Piłki Nożnej słusznie należy się też 

atka — gdyż niewynzaczenie sędziegi na 

  

  

    

Podróże inspekcyjne 
p. wojewody wileńskiego. 

W miesiącu sierpniu wojewoda wi 
leński p. Z. Beczkowicz dokonał 
dwóch podróży inspekcyjnych zwie 
dzająćc pow. mołodeczański (17 — 20 
sierpniaj i wilejski (23 — 26 sierpniaj 

Inspekcje te miały na celu, jak za 
zwyczaj zbadanie zwiedzanych tere- 
nów pod względem administracyjnym 
samorządowym i gospodarczym, jak 
również zapoznanie się na miejscu z 
najbardziej aktualnemi i palącemi po 
trzebami szerszych warstw ludności. 
Szczególna uwaga zwrócona była na 
stan tych gmin, które zwiedzał p. wo 
jewoda po raz pierwszy z powodu po 
minięcia ich przy inspekcji zeszłoro - 
cznej. 

W ciągu podróży dokonał p. wo- 
jewoda przy pomocy towarzyszących 

mu organów fachowych lustracji dzia 
łalności podległych mu urzędów ad 
ministracąyjnych, samorządow. i po- 
licyjnych oraz zwiedził szereg lokal- 
nych organizacyj społecznych i cha- 
rakterze gospodarczym i kulturalno- 
oświatowym, biorąc udział w zwoła- 
nych ad hoc posiedzeniach ich orga- 
nów kierowniczych, oraz odbywając 
konferencje z wybitniejszymi działa 
czami tych organizacyj. 

Województwa wschodnie 
nawiązują stosunki 

gospodarcze z Sowietami. 
W. związku z ostatnim pobytem przed- 

stawicieli sowieckiego handlu i przemysłu w 
Wilnie, którzy przeprowadzili szereg pertrak 
tacyj w sprawie gospodarczo-hancjowej z 
delegatami Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie oraz sferami przemysłowemi i jak 
już wyraili czhęć wy 
miany niektóry 
mi wschodniemi, w b. tygodniu odbędzie się 
w Wilnie specjalna konferencja czynników 
przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych, 
na której zostanie omówiona sprawa ewen 
tualnego awazrcia umowy z Targpredem na 
sprowadzanie towarów sowieckich do woje- 
wództw wschodnich oraz eksportu towarów 
z tych województw do Rosji. 

Chodzi tu głównie o surowce, skóry, tłusz 
cze, maszyny i konopie oraz len. (z) 

    

    

Zagmatwane przepisy 
o przyznanie zasiłków 

dla bezrobotnych. 
Ostanie rozporządzenie o postępowaniu 

aniu zasiłków dla bezrobotnych wpro 
istotne obost/zenie dotychczasowych 

przepisów formalnych tak pod względem ewi 
dencyj, które mają być prowadzone w księ 
gach przedsiębiorstw, jak i pod względem 
wykazów, które mają być co miesiąc skła- 

dane. 
Wykazy te azwierają liczne rubryki i 

cyfry, muszą być prowadzone w formie wy- 
ciągu z ksiąg płacy, albo w formie odpisów 
z imiennych list płacy. Dzięki temu około 
5 razy w tygodniu opracowane muszą być 
osobne wyczerpujące załączniki. 

To zwiększenie formalności biurowych 

stanowi niepotrzebne obciążenie i jest zbyt- 
nim balastem formalistyki biurokratycznej 
bowiem wykazy prowadzone według dawne- 

go rozporządzenia były wystarczającym do- 
wodem dla obliczenia i sprawdzenia składek, 
a pozatem urzędnicy kontroli Funduszu Bez 
robocia mieli możni prawdziwość tych wy 
kazów skontrolować na podstawie ksiag 
przedsiębiorstw. (z) 

Uzupełniająca taryfa 
pocztowa prasowa. 

Z dniem i września rb. obowiązywać bę 
dzie uzupełniająca taryfa pocztowa do korzy 
stania z rozmów prasowych, 

Według tych uzupełnień, prawo prowa- 
dzenia rozmów prasowych przysługuje kores 
pondentom pism i ajencyj prasowych do 
redakcyj pism codziennych, albo do. ajencyj 
oraz redakcjom dzienników do swych pod- 
redakcyj, ponfidto redakcjom i podredakc- 
jom do ajencyj prasowych i do swych kores 
pondentów. 

Treść rozmów prasowych, może zawierać 
wiadomości polityczną, giełdowe, handlowe, 
i inne przeznaczone do rozpowszechniania w 
prasie codziennej. Nie wolno podawać w 
rozmowie prasowej reklam. ogłoszeń i ta- 
kich wiadomości, za których /mieszczen'e 
pismo pobierałoby opjiatę. 

Ruch towarowy polsko- 
litewski. 

W bm. przez stację graniczną Raczki 
przez Prusy Wkchodnie do Litwy wywiezio 
no 35 wagonów węgla górnośląskiego, 10 
cystern olejów, kilka nafty, 15 manufaktury 
widzewskiej, białostockiej i łódzkiej oraz 1 
wagon jedwabiu krajowego. 

WI przyszłym miesiącu przybędzie do Poł 
ski delegacja kupców i przemysłowców li- 
tewskich celem poczynienia zakupów, 

Jednolite uzbrojenie 
funkcjonarjuszów policji. 
Komendant głównej Policji Państwowej 

wydał zarządzenie, normujące sprawę uzbre- 
jenia niższych funkcjonarjószów policji. 

Wi miastach, w których istnieją komisar 
jaty, starsi przodownicy i przodownicy służ 
by pieszej mają być uzbrojeni na służbie w 
szable i rewolwery, poza służbą zaś — w 
szable. 

Posterunkowi i sżarsi posterunkowi służ 
by pieszej nosić mają na służbie bagnety i 

rewolwery, poza łuźbą zaś — bagnety St 
przodownicy, przodownicy, st. posterunko- 
wi, oraz posterunkowi oddziałów konnych 
nosić mają na służbie szable kawaleryjskie i 
rewolwery, poza służbą żaś — szable. 

W! innych miejscowościach wszyscy wy- 
mienieni funkcjonarjusze oddziałów pieszych 
noszą na służbie karabinki i bagnety, poza 
służbą — bagnety, st. przodownikom i przo 
downikom przysłąguje prawo noszenia poza 
służbą szabli, у 

Funkejonarjusze oddzialėw konnych no 
szą na służbie karabinki i szable kawaleryj 
skie, poza słu szable. 

POST IRN Sa IBO" 

tak poważne zawody, mimo pisemnej preś- 
by PKS:u można uważać nie tylko za lekce 
ważenie Klubów prowincjonalnych, lecz tak 
że za macosze traktowanie sportu na pro- 
wincji w ogólności: o ile zaś sędzia był wyż 
naczony, 

spełnić poruczone mu zadanie, winien być 
rociągniętym do odpowiedzialności i przv- 
kładnie ukarany. 

Po długich pertraktacjach lecz za zgoda 
kapitanów obu drużyn zawody prowadził 
gracz WIKS-u 5 p. Łotniczego p. Juljusz Ba 
losek. 

Mimo niepewnej pogody i znacznej od 
ległości boiska ad miasta, zebrała się dość 
pokaźna ilość publiczności. 

      

    

    

    

  

   

      

   

   

  

  

  

Z, Wohlmann 

h towarów z województwa | 

a nie miał na tyle zrozumienia by , 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Lutni — „Azei*. 3 dni pro- 
pagandowe (ceny od 20 gr.) D we wtorek 
30.VIII o godz. 8.15 dana będzie przedostatni 
raz głośna sztuka Tołstoja i Szczegolewa 
p t. „Azef*. Fenomenalna ta sztuka porus 
zagadnienia osnute na tle afery szpiego 
skiej z czasów przedwojennych. W| rołi ty- 
tułowej wystąpi znęłiomity artysta teatrów 
Łódzkich, Józef Wtnawer, który zdołał już 
pozyskać sympatję całego Wilna, odtwarza 
jąc charakterystyczną dwoi duszy tak 
zwyrodniałego człowieka, jakim był Azef. 
W, roli Burcewa ujrzymy p. Jana Bonee 
kiego, znakomitego artystę teatrów warsza 
wskich. Ceny najniższe od 20 gr. 

Jutro, we środę 31.VIII © godz. 815 
„Ažel > 

— Rewja „Tylko dla dorosłych* w Te 
atrze Letnim. Dziś, we wtorek 30.VIII o 
godz. 8.15 szampańska Newja artystów Te 
atru „Morskie Oko“ pod kierownictwem 

  

   

   

        

   
Ludwika Sempolińskiegj — „Tylko dla do- 

rosłyc| z gościnnym występem fenome 
nalnej pary tanecznej — Iny i Jerzego Ney. 
Świetna ta para zdobyła sobie odrazu serca 
zachwyconych widzów i amatorów tańca. 
Pozatem udział biorą pp. Carnero, Kozłow- 
ska, Sempoliński, Sulima-Jaszczołt oraz Re 
ruński, Świetny odtwórca piosenek satyry - 
czno-humorystycznych. 

Jutro, we środę 31.VIII & godz. .8.15 
rewja „Tylko dla dorosłych*. 

— Premjera w Lutni. Już w piątek, dn, 
2.1Х Teatr Lutnia daje nową sztukę p. t. 
„Handlarze sławy* w reżyserji Jana Bonec- 
kiego, który kreuje jednocześnie jedną z ról 
naczelnych. 

— [I-szy występ Zofji Hajdamowiczówny. 
WI piątkowej premjerze „Handlarze sławy”, 
która ukaże się w teatrze Lutnia — wystąpi 

po raz pierwszy w jednej z głównych ról, 
urocza artystka p. Zofja Hajdamowiczówza. 

— W, Parku Żeligowskiego. Dziś Kon- 
cert Symfonicżny pod dyr. prof. Małachow- 
skiego. oraz wesoły wieczór rewjowy w wy- 
konanniu Nowej Rewji Wileńskiej p. t. 
„A u nas dla wszystkich”. W! programie 
najnowsze przeboje rewjowe pod kier. Lit. 
Ant. Jaksztasa i kier. Al. Jaszczyńskiego. 

ek o godz 8.15. 
e tylko 30 gr. 

  

      

   

  

   

Teatr letni (Bernardynka). 
REWJA „TYLKO DLA 

DOROSŁYCH*. 

Nowa rewja „Tylko dla doros- 
łych* ściągnęła do Teatru Letnigo 
tak jak dwie poprzednie tłumy pub- 
liczności, pomimo iż na afiszu nie 
figurowało już nazwisko Stanisława 
Gruszczyńskiego. Fakt ten dowodzi 
że magnesem przyciągającym na Re- 
wję są p. Carnero i p. Sempoliński 
i że wilianie spragnieni są widowisk 
rewjowych. 

  

Na ostatniej premjerze rewji .„Tyl 
ko dla dorosłych* mieliśmy sposob- 
ność oglądać kilka nowych doskona- 
łych sketchów, z których .,Kinoma- 

nja” był najzabawniejszy, bardzo ła- 
dny stylowy obrazek „„Zatańczmy wa- 
lczyka jak za dawnych lat“ w dosko 
nałem wykonaniu śpiewno tancznem 
Sempolińskiego i Kozłowskiej i resz- 
tą zespołu. Bardzo udałym był rów- 
nież finał rewji z zabawą piłką z pu- 
blicznością. 

Pana Sempolińskiego, zmusiła pu- 
bliczność niemilknącemi oklaskami 
do zaprodukowania niemal całego 
swojego repertuaru, z nieśmiertelnym 
Tomaszem włącznie, a pani Carnero 
swym ciepłym i miłym głosem ślicz 
nie odśpiewała piosenki, eo tak rozen 
tuzjazmowało widzów, że nie dali jej 
zejść ze sceny, domagając się szere- 
gu naddatków. Zarówno piękny, 
dźwięczny i ciepły głos artystki jak 
też szczerość i głębia ekspresji, naj- 
lepiej uwydatniają piosenki jak ..San 
ta Madonna“, ,„Wrócisz* 1 i 
trzeba rwać jak młode wiśnie 
rych żar namiętności, góruje nad li- 
ryzmem. 

Ze świeżo pozyskanych sił, pan 
Boruński nie zdobył uznania na jakie 
jego rzetelny talent zasługuje, gdyż 
produkcje jego przypominają Lopka. 
no a przecież Krukowski jest w swoim 
repertuarze tak czarująco miły że nikt 
mu dorównać nie może, a przytem, 
publiczność ma taki kult dla Lopka. 
że musi się odnosić z chłodną rezerwą 
do jego sobowtóra. 

Natomiast produkcje taneczego 
duetu Ney'ów, są tak czarującem zja- 

wiskiem, że z punktu zelektryzowa- 
ły widownię. Jaka lekkość i miękkość 
ruchów, połączona z posągowością li 

nij i kształtów. Pani Ina Ney wygląda 
jak statuetka z łanagry, która nagl* 
ożyła. Urok subtelnej harmonji wieje 
z'każdego jej ruchu i całej postaci. 
Ney'owie wyglądają pięknie jak grec- 
cy bogowie w tańcu akrobatycznym. 
by się w następnym przekształcić w 
parę egzotycznych kwiatów czy mo- 
tyli. Duet taneczny Ney*ów, zachwy- 
cit i rozentuzjazmował widownię i 
jest bezsprzecznie świetnym nabyt- 
kiem zespołu rewjowego. : 

Frenetyczne oklaski i gwałtowne 
domagania się bisów były najlepsz 
dowodem że się publiczność bawil: 
doskonale, co wróży nowej rewji dłu- 
gie powodzenie. 

  

   

   

Zastępca. 

Szybownictwo w programie 
przyszłej Olimpjady. 

Na .ostatniem posiedzeniu Międzynarodo 
wego Komitetu Szybowcowego, które odł 
się po zawodach w Rhón, uchwalono pro 

włączenia zawodów szybowcowych do pro. 
gramu Olimpjad. Zaprojektowano, aby kon 
kursy szybowcowe odbyły się już w rzmach 
następnej Olimpjady w roku 1936. 

Szczegółowy projekt w tej sprawie > 
dłożony ma być głównemu komitetowi 
pijskiemu po przyszłorocznych między: 
dowych zawodach szybowcowych w Rhóv. 
Udział w opracowaniu tego wniosku weźmie 
również Polski Komitet Szybowcowy. 
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Popierajcie Ligę Morsk» 
+ Rzeczna! 
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Dziś: 

Jutro: Rajmunda. 
Feliksa. 

-Wialek 

Wschod słońca — х 4 m. 22 

— a 6m 18 dachód . 
E „30. LS] 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S B. 

w Wilnie z dnia 29,VIII — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Tompezattrataródnja DS 1606 
A najwyższa —- 19° С. 

К aaa, MC 
Opad: — 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendenc'a: wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

OSOBISTA 
— P. prezes Rady Ministrów  Prystor 

wraz z małżonką wyjechał w niedzielę wie 

czerem z Wilna zpowrotem do Wkrszawy. 

— P. wojewoda Beczkowicz wyjechał w 

niedzielę wieczór w sprawach służbowych 

do Whkrszawy. 

    MIEJSK 

— Pilna sprawa. Od paru dni obow 
zuje nowy zniżony cennik przy przejazda ch 

w autobusach. Cennik ten jednak w punf 
e tyczącym się przejazdów ulgowych nie 

został dzony przez p. wojewodę. 

mianowicie nie została zatwierdzona cena 
biletu zasadniczego, wynoszącego w/g pro 
jektu Arlonu 20 gr., którą p. wojewoda 
obniżył do 15 gr. Mimo to konduktorzy po 
bierają 20 gr. nie licząc się z tem zarządze 
niem. 

Sprawa staje się szczególnie aktualna ze 
względu ący się rok szkolny. 
Możeby nadzorcze wejrzały w te 
sprawy?! 

— Zapobieganie epidemjom, Z powodn 
ukrywania zasłabnięć żakaźnych obostrzono 
przepisy o karach za niemełdowanie o tem 
magistratowi. 

Prócz członków rodzin, 
rozciągnięto na lekarzy i 

    

    

  

   
   

  

    

władze 

  

ar 

ialność 
(z) 

odpowi 
felczerów. 

   
    

— Zwyžka cen gazu, W' celu zasilenia 
fuduszów pomocy be 

podw. 
robotnym opłaty za 
zone 0 5 groszy (Zi          

Funkcjonarjuszom 
nią się do 
magistrat 

policji, którzy przyczy 
ujawnienia potajemnego uboju 

wypłacał większe od 
dotychezasowych premje. (z) 

— Kioski inwalidzkie. Serję nowych 
kiosków gazetowych podobnych do ustawio 
nego na ul. Miekiewicza modelu, obstalował 
magistrat, (z) 

— O bruki na Antokolu. Dzielnica An 
tokolska szykuje kolejne podanie do magi 
stratu o doprowadzenie do porządku józdni 
na ulicach sąsiadujących z główną. (zy 

    

  

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wzorowe przedszkole z pierwszym ro 
kiem nauczania im. Jana Łaskiego, koncesje 

nowane „przez Kuratorjum kolne istn 
od r. 1931. przyjmuje zapisy codziennie na 
rok szkolny 1 338 w godzinach 16—18 
Zawaina 1, m. 2. 

Ilość miejsc wolnych ograniczona. 
Przy Przedszkolu znajduje się ogródek, 

przytem każde dziecko ma własną grządkę 
Opłata umiarkowana ze względu na ogół 

ny kryzys. 
Początek zajęć 6-go wyrześnia r. b. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

ARESZTOWANIE NIEBEZPIECZNEGO 
ZŁODZIEJA POD ŁÓŻKIEM KOCHANKI. 

Połicja śledcza od dłuższego czasu po- 
szukiwała niebezpiecznego złodzieja Domi- 
nika Maguna, który w sprytny sposób ukry 
wał się przed aresztowaniem. Nareszcie w 
dniu wczorajszym polieja otrzymała poufne 
informacje że nieuchwytny złodziej ukrywa 
się w mieszkaniu swej kochanki Zdanowi- 
czówny przy ul. Zielenej Nr. 19. 

De kryjówki złodzieja natychmiast uda- 
ła się dwóch wywiadowców. Zdawało się, 
że i tym razem złodziejowi udało się ujść. 
Mimo skrzętnych poszukiwań wywiadowcy 

     

    

  

RONIKA 
nie mgli odnaleźć poszukiwanego, co do 
którego mieli pewność, że ukrywa się w 
tem mieszkaniu. W końcu rewijzi jeden z 
wywiadówców zauważył nagle, że leżący 
pcd łóżkiem Zdanowiczówny zwój skór nie- 
znacznie się poruszył. Wywiadowcy natych- 
miast wywlekli z pod łóżka owe skóry, w 
których rzeczywiście znaleziono poszukiwa 
nego Maguna. Zakutego w kajdanki zło- 
dziejaszka przewieziono do aresztu centralne 
go. (e) 
TAJEMNICZA WIZYTA NA CMENTARZU 

ROSSA. 

W* ubiegłą niedzielę nad ranem dozorca 
cmentarza Rossa podcas inspekczji ementa- 
rza auzważył nagle, że wejście do 4 starych 
grobów jest naruszone. O spostrzeżeniu swo 
jem dczerecc pewiadmił Zarązd cmentarza, 
który wszezą dochodzenie. Powstało narazie 
przypuszczenie, że do grobów przedostali 

s złodzieje w celach. rabunkowych nie wy 
trzymuje krytyki skoro weźmie się pod uwa 
gę. że są to stare groby, mające d 100 do 
110 lat. Kto i czego szukał w tych grobow- 
cach dowiemy się wkrótee, gdyż sprawą tą 
zajęła się policja. (e) 

SPLONDROWANIE 9 SKARBONEK W: KO. 
ŚCIELE ŚW. PIOTRA I PAWŁA. 

Ubiegłego wieczoru do kościoła św. Pio- 
tra i Pawła prezdostali się się nieujawnieni 
zioczyńcy, którzy rozbili 9 skarbonek przy 
czem skradli stamtąd złożone przez poboż 
nych ofiary w sumie 15 zł. Po dokonaniu 
kradzie złoczyńcy zbiegli w nieznanym 
kierunku. Śwł;tokradztwo zauważył kościel 
ny, który powiadomił o kradzieży policję. 

су przedostali się do wnętrza 
przed zamknięciem kościoła. 

OKRADZENIE MOGIŁY SĘDZIEGO SĄDU 
OKRĘGOWIEGO Ś. P. MIŁASZEWICZA. 

W dniu wczorajszym w godzinach poran 
nych dožorca cmentarza Św. Piotra i Pawła 
powiadomił policję, iż w nocy nieznany spra 
wca splądrował mogiłę zmarłego sędziego wi 
leńskiego sądu okręgowego s” p. Miłaszewi 
cza przyczem skradł z mogiły 4 doniczki z 
kwiatami. W drożone dociiodzenie uolcyjne 

  

  

  

  

     
     

        
  

wieczorem 

    

  

         

  

   

doprowadziło do uj sprawczyni kradzie 
ży, którą okazała się niej Prokopowa, za 
mieszkała p. uli ej nr. 8. Spraw 

ę aresztowano. Skradzione wazony odna 
lcziono (c) 

AWANTURA PRZY UL. ZAMKOWEJ. 

Wezoraj wieczorem posterunkowy policji 
3 kom. Stefan Bujwid powiadomiony został 
przez przechodniów iż na ulicy Zamkowej a 

uje się jakiś podejrzany osobnik, a 

pia przechodniów wywołuje awantury, 
bijatyki i t. p. Posterunkowy Bujwid niezw 
łocznie zainterwenjował i usiłował zatrzymać 
awanturnika, który stawił policjantowi za 

   
   

      

  

      y opór, przyczem kopnął go nogą w 
brzuch. Awanturującego się osobnika zatrzy 

mano dopiero przy pomocy dwóch wojsko | 
wych. 

  
Zakutego „w kajdanki przewieziono do 

ji Po wylegitymowaniu o 
on niejakim Ch. Plisem zamieszka 

łym przy ulicy Dominikańskiej nr. 6. Osadzo 
no go w are: (c). 

TRAGICZNY WYPADEK NA BOBRUJSKIM 

PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM. 

Ww czoraj na bobrujskim przejeździe kolejo 
wym pociąg podmiejski nr 1738, zdążający z 

Nowej W ilejki do Wilna najechał na furman 
kę wieśniaka Borejki. Furmanka została roz 
trzaskana. Borejko odnósł dzięki szczęśliwe 

mu zbiegowi okoliczności stosunkowo lel 
uszkodzenie ciała. Tymże pociągiem przewie 
ziono go do ambulansu kolejowego gdzie u 
dzielono mu pierwszej pomocy lekarskiej. 

(c) 

  

   

  

  

  

     

  

    

     

Z DACHU NA BRUK. 

Przy ulicy Subocz nr. 45 spadł z ruszto 
wania podczas remontu dachu robotnik Ja 
skulski. 

Nieszcześliwy doznał poważnych potłuczeń 
ciała i głowy. W stanie bardzo groźnym prze 
wiozło go pogotowie ratunkowe do szpitala 
żydowskiego. (c) 

KATASTROFA AUTOBUSOWA. 

Na rogu ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza 
wydarzyła się katastrofa autobusowa spowo 
dowana nagłem pęknięciem: osi w autobusie 
nr. 38.479. Na sze ie w autobusie pasoże 
rów nie było wobec czego obeszło się bez 
nieszczęśliwych wypadków. 

> (c) 

  

       

  

  

SMETYU ZNAKOW O OCÓROWZEOOCKSE WAGA BRZ AK OSI 

Na stary wypróbowany sposób. 
Przed dwoma dniami do mieszkania Zo- 

fji Portnikowej, zamieszkałej w Wilnie 
przy ul. Złoty Róg Nr. i zgłosił się nieznany 
jej, przyzwojcie ubrany mężczyzije, który 
podał się za przedstawiciela banku Stanisła 
wówskiege, sprzedającego na raty dolarów- 
ki i cšwiadezyl, że znajdująca się w jej 
posiadaniu dolarówka o ile nie zostanie w 
czas zamieniona we wspomnianym banku 
Stanisławowskim zostanie unieważniona. W 
tym też eelu przychodzi on z polecenia 
banku by przypomnieć jej 0 tem. Po tem 
«świadczeniu nieznany c/obnik wydobył z 
portfelu kopertę i poprosił by okazałą mu 
delarówkę. Po otrzymaniu dolarówki nie- 
znany osobnik włożył rzekomo dolarówke 
sło koperty i wręczywszy ją p. Portnikowej 

  

* 

WIRGIL MARKHAM. 

jęszcze raz zaznaczył by nie omieszkała wy- 

słać kopertę wraz z dolarówką według ad- 
resu na kopercie. W, kilka chwil po wyj- 
ściu „agenta* Portnikowa zajrzała do ko- 
perty i z przerażeniem skonstatowala, že 
zamiast dolarówki znajduje się tam arkusz 
zwyczajnego białego papieru. Dopiero po 
tem spostrzeżeniu p. Portnikowa uprzytom 
niła sobie, że padła ofiarą zuchwałego oszu- 
sta, który sprytnie zamienił w jej obecności 
dclarówkę na zwykły papier. Zachodzi po- 
dejrzenie, że sa to oszuści, którzy produko- 
wali się w innych dzielnicach Polski i obec 
nie przybyli na „gościnne występy" do Wil. 
na. Ostrożnie więc z „agentami dolarówko- 
wemi*, (e) 

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

„Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Nagle przypomniałem sobie, że 
Linna Cabwen, przyjaciółka Józefi- 
wy, była morfinistką, Wobec tego w 
sypialni tej ostatniej mogła być mor 
jina, ten najlepszy środek na rany 
i ciężkie obrażenia, jak się to okazało 
w czasie wojny. 

Wszedłem szybko do modernisty- 
cznego pokoju, który miał tę zaletę, 
że nie zawierał wielu schowków i za- 
raz w pierwszej szufladzie toalety 
znalazłem to, czego szukałem. 

Zrobiłem Stemholzerowi trzy za- 
yki i lewe ramię i ampułka wy- 

iła się do dna. 
Następnie przewiązałem mu rany 

dwiema czystemi chustkami do nosa, 
rnalezionemi w sypialni. (Z antysep- 
tvcznego punktu widzenia byłem mor 

a). Więcej — cóż mogłem zrobić 

st 

i 

  

   

  

Godzina zmałała do trzech kwa- 
dransów i jeszcze nie pomyślałem jak 
się wymknąć z nastawionej pułapki. 

Na chwilę opanowała mnie gwał- 
towna chęć ucieczki, jak najdalej od 
ciała. Naturalnie była to panika. Jak 
już powiedziałem, zorjentowałem się 
w sytuacji od pierwszej chwili. Ucie- 
czka nie przydałaby się na nic, a 
zawiadomienie policji równałoby się 
samobójstwu. Zresztą byłem pewny, 
że ktoś się tem zajmie. 

Z głębokiego zamyślenia wyrwał 
mnie odgłos kroków i szczęk klamki. 
Poznałem odrazu, że to Józefina wra 
cała do domu i wyszedłem do hallu, 
w którym właśnie rozbłysło światło. 

Była zadyszana od szybkiego bie- 
gu, gdyż uciekała przed deszczem i na 
jej futrzanym kołnierzu  błyszczały 
brylantowe kropelki. Spojrzała na 
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11.58; Sygnał czasu. 15,10; Program dzien 
ny. 1 ; Muzyka z płyt. 15,35; Kom. met. 
15,40; Muzy popularna. 16,40; „Sport w 
Rosji Sowieckiej* odczyt. 17.0 oncert. 

     
10,00; „Morze na środku Atlantyku* — od- 

7 18,20; Muzyka taneczna. 19,10; „Zwy 
two Kemala Paszy nad, Europą" (w rocz 

nicę święta narodowego tureckiego) odczyt. 
19,30; Program na środę. 19,35. Prasowy 

dziennik radjowy. 19.45; Przeględ litewsł::. 
20,00; Modest Mussorgski jako twórca ope- 
rowy. 20,45; Koncert. 21,45; „Dole i niedole 
pisarza polskiego" feljeton. 22.00; Komunika 
ty. 22,10; Transm. z teatru „Morskie Oko“ 
l-szej części Warszaw. ej rewji „Hip, hip, 

hurra! 23,15; Wadadomości sportowe, 

    

ŚRODA, dnia 31 sierpnia 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dz. 
15,15: Muzyka polska (płyty). 15. Kom. 
met. 15 Audycja dla dzieci. 16,05: Utwo- 

ga (płyty). 16,40:. „Mała skczyneczka. 
Koncert. 18,00: Odczyt. 18,20: „Wk4 
w Pałacyku Łaziekowskim*. 18,45: 

a taneczna. 19,10: Z zagadnień gospo 
darczo-społeczniych — (ро litewsku). 19. 
Chór Dońskich Kozaków na pły 19,3. 
Prasowy dziennik radjowy. 19,45: Program 
na czwartek i rozmait S 00: Muzyka 
lekka. 20,35: Kwadrans literacki. 20,50: Re 
cital s ypcowy I. Dubiskiej. 21,30: Kom 
22,00: Muzyka tan. 22,25: Nowości muzyki 
tanecznej (płytyj. 22,40: Wiadomości spor- 
towe. 22,50: Muzyka taneczna. 

Z lzby R tmieśl siczej 
w Wilnie. 

      

      

   

    

      

  

    
  

         

  
  

    

  

Rok szkolny w szkołach dokształcają- 
eo0—zawodowych. 

,lzba Rzemieślnicza w Wilnie podaje do 
wiadomości, iż z dniem 1 września r. b. 
w szkołach dokształcająco-zawodowych m. 
Wilna rozpoczyna się rok szkolny. 

Wszyscy właściciele warsztatów rzemieśl 
niczych, lub ich zastępcy, którzy prowadzą 

samodzielnie warszt. i tałcą: jednocześnie 
terminatorów (uczni) winni w myśl art. 117 
i 118 Ustawy Przemysłowej, oraz $ 9 Przepi 
sów Regulujących Sprawy Terminatorskie w 
Okręgu Wileńskiej Izby Rzemieślniczej — 
bezwzględnie posyłać swoich terminatorów 
do szkoły dokształcająco-zawodowej, według 
bliżej podanego wy! kazu: 

1 zkoly 

   

  

   

Doksztalcająco- 
zyszenia Techników Poł 

skich w % ilnie, ul. Kopanica Nr. 1, uczęsz 
terminatorzy grupy budowlanej, meta 

j i drzewnej; 
Do Męskiej Szkoły Dokształcająco-Zawo- 

dowej im. „Promienistych* w Wilnie, ul. 
Trocka Nr. 14 terminatorzy grupy włókien- 
niczej; 

Do Żeńskiej Szkoły Dokszt.-Zawodowej 
im. Konopnickiej w Wilnie ul. Królewska 8, 

terminatorzy grupy włókienniczej; 
ъ Dokszt.-Zawodowej 

im. Ś „ul. Połocka Nr 2— 
terminatorzy grupy włókienniczej; 

Do Publicznej Szkoły Dokszt-Zawodowej 
Nr 1 w Wilnie, ul. Miłosierna Nr. 2 — ter- 
minatorzy grupy skórzanej, spożywczej i 
usług osobistych (obojga płci). 

Do Żydowskiej Szkoły Dokszt.-Zawodo- 
wej T-wa „Pomoc Pracy* w Wilnie ul. Su- 
bocz Nr. 19 — terminatorzy obojga płci 
wszystkich zawodów. 

Mistrzowie kształcący terminatorów, w 
wypadku stwierdzenia  niezastosowania się 
do wymienionych zarządzeń zostaną pociąg- 

nięci do odpowiedzialności karnej w myśl 
art. 126, 129 i 192 Ustawy Przemysłowej 
grzywną pieniężną do zł. 100Q, względnie 

aresztem do 2-ch, tygodni. 
W wypadku stwierdzenia winy rodziców, 

lub opiekunów terminatora, lub też, gdy 
udowodnioną zostanie wina samego termina- 

tora, takie same kary ponosić będą rodzice, 

opiekunowie i terminatorzy. 

  

  

  

  

  

  

        

    
  

   

  

Zebranie w sprawie wystawy. 

W dniu 25 sierpnia r. b. w lokalu Klubu 
Handlowego przy ul. Mickiewicza 33-a odby- 
ło się IT Zebranie w sprawie wzięcia udziału 
rzemiosła wileńskiego w Ruchomej Wysta- 
wie Przemysłu Krajowego i Rzemiosła, mają- 

yć w Wilnie od 15—25 września 

    

Prewodniczył prezydent Wileńskiej Izby 
Rzemieślniczej p. Władysław Szumański. 

Pan Andrzej Wasio, dyrektor Ruchomej 
Wisławy po omówieniu znaczenia propa- 
gandowego „Wystawy, zaznajomił zebranych 
z technicznym sposobem urządzenia stoisk 
dla poszczególnych zawodów. 

Cena za stoiska dla rzemiosła została 
ustalona zł. 5 za 1 mtr. kwadratowy, z tem, 
że mają być stosowane indywidualne ulgi. 

Bliższych informacyj udziela Biuro wysta 
wowe w lokalu Izby Rzemieślniczej tel. 359, 
gdzie też przyjmowane będą zgłoszenia. od 
1-go do 7 września r. b. włącznie. 

PUDER, 
MYDŁO, KREM, 
BEBE Szofmana 
od lat przeszło 30 

      

  

w służbie dziecka. 

    

mnie ze zdziwieniem i jak mi się wy- 
dało, z radością. 

Położyłem jej rękę na ramieniu 
i rzekłem możliwie spokojnym gło- 
sem: 

—- Nic, mala. Powiem ci, skąd się 
tu wziąłem, ale przygotuj się na nie- 
miłą niespodziankę. W tamtym po- 
koju stał się wypadek. — Pokazałem 
pokój, w którym leżał Stemholzer.— 
Stemholzerowi — dodałem «szybko, 
widząc jej poruszenie. — Ale mało 
mam czasu... 

Pamiętam, że ręce jej znierucho- 
miały w trakcie zdejmowania rękawi 
czek, pierś podnosiła się szybkim, 
urywanym oddechem, a oczy, które 
zatrzymały się na moich skrwawio- 
nych palcach, spoczywających na jej 
rękawie, zajaśniały gorączkowym bla 
skiem. 

— Ty, Terrry? — zapytala roz- 
chylając dziecinne usta i otwierając 
szeroko oczy. 

— Nie, ale ja będę za to odpowia- 
dał, jeżeli — jeżeli ty mi nie pomo- 
ZęSZy 

Nie odpowiedziała, 
kurczowo za za ramię. 

— Stracę pięć minut, ale powiem, 
jak się to stało. Nie rozbieraj się. 

  

Ścisnąłem ją 

WA LE NSS KP 

Dziš premjera! 

Otwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Kileńska 38, tel. 9-26 

Jświęk. Kino - «eau | Dziś! Wielki film 

Koliywood 
* ekiew. 22, tel. 15-28 

seksualny p t. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
%ialka 47, tel. 15-41. 

W rolach 
głównych 

— Przebój 1932/33 roku. 

GARY COOPER 
Claudette Colber 

NAD PROGRAM: 

Atrakcje dźwiękowe. 
  

Dziśl Niebywała sensacja! Wyświetlamy film poraz 
pierwszy na obszarze 

tragedja na luksusowym okręcie, bankructwo wiel- 
kiego Trustu, walka dwóch przestępców p. t. 

NAD PROGRAM: Dźwiękowy. 0 

Geny od 25 gr. 

i ur. partn 

Piękny dramat miłosny. 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

tek Foxa 

Przepiękna wystawa. 

Miłość i obowiąze 
Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4ej, ostatni s. o 10 20 

Jak powstaje człowie 
Dziś tylko dla męzczyzn. Początek o godz. 4-ej. 

„gą Nr. 197 (2439). 

Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bohater filmu „MAROCCO“ 

Chęxaliexa 
nia Atys 
МАа ЫЕ аО: 

Emocjonująca gra. 
Sztuka filmowa 
„Czerwonego Krzyža“ 

Film rozwiąrujący proble- 
my wzajemnego stosunku 
między męzcz. i kobietą. 

Ceny normalne. 

Transatlantic 
Edmund Love, Leis Moren, Gieia Assen i John Halliday 

Przebudzenie się wiosny 
Poiick ŚW godz. 4, 6, 8 1 10 w święta od godziny 2-ej. 
  

twięk. teatr świetlny 

PAN 
it. Wielka 42, tel. 5-28 | 

  2) Czaruj. 
komedja 

Dziś wielki podwójny program! 1) KR 6 L W A LC A 

MISTRZ BEZCZELNOŚCI 
ce człowiekiem z kauczuku. 

Ы talne przygody detektywa-amatora. 

Dramat z życia wielkiego 
kompozyt. Jana Straussa 

Najnowsza kreacja niezrównanego 
Glenna Tryona znanego w Amery- 

Pikantna komedja ilustrująca ciekawe frazmeniy z życia divy teatralnej oraz kapi- 
Nad program: dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6. 8 1 10 15 
  

   

        

niej dnia 1 października 1933 r. 
piśmie zarządowi spółki o 

  

    

nie oświadczy na 

swem 

    

wystąpieniu ze 

  

  

1 | || spółki. 156/V1 | | Ga roku 1848 istnieje 
{ E . - 

| A 331. VII. Firma: „C. Hartwig Spėlka Akcyjna Od- Wilen kin 
dział w Wilnie*. Prokura Stanisława Łuczaka wyg4: 

Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu | '3- Udzielono łącznej prokury dla Oddziału w Wilnie ul. TATARSKA 20 
Stefanowi Wentlandowi, zam. w Wilnie ul. Dominikań 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- sl; RofaAgEWtOpać. 757/VL. 
pujące wpisy: e 

W dniu 17.VI. 1982 r. | "dia, оЗИ о- 
84. IX. Firma: „Nowo Werkowska Fabryka Papic i binetowe, kredensy, 

ru Spółka Akcyjna* Celem spółki jest wyrób i sprze stoły, szafy, łóżka !t,d. 
da „papieru tektury celulozy i miazgi drzewnej, organi Wykwintne, Mocne, 
ganizowanie i eksploatacja przemysłów pomocni 
czych oraz uczestnictwo w innych przedsiębiorstwach NIEDROGO, 
przemysłowych i handlowych. — Akcje na okaziciela. M dogodnych Warupkach 
Zarząd s—ki obecnie stanowią: inż. Jakób Szwaro, Ja 
kób Kalmanowicz i Wiktor Curland Wszelkie zobowią nowoczesne I NA RATY. 
zania w imieniu s—ki jak również czeki podpisują pod * р zł В NĄDESZŁY NOWOŚCI, 
stemplem firmowym dwaj członk. zarządu łącznie luh pie/wszorzędnej jakości z gwarancją 8324 
jeden członek zarządu z prokurentem. Korespondencję poleca p 
zwykłą nie zawierającą zobowiązań podpisuje jeden firma B. Ł 0 K U c l E W S K I 
członek zarządu lub prokurent. Statut spółki uzgod- Wiino, ui. Wileńska 23 * 
niony z przepisami Prawa o spółkach akcyjnych 2 c iż r al awicz 
dnia 22 III. 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 38, poz. 383) uchwa- eny.zniżen e. ° 
lony został na Walnem Zgromadzeniu akcjonarju- Choroby skórne, wener. 
szów w dniu 30 kwietnia 1932 r. 

tem do reportorjum pod Nr 1421. 

W dniu 14.VI. 1932 r. 
86. XVIII. Firma: 

zastępcę Walerego Romana Notarjusza w 
wie, i wciągniętem do reportorjum Nr. 670. 

W dniu 4.V. 1932 r. 
522. II. Firma: 

odpowiedzialnošcią“. 
cę Kowarską. Zgłoszono likwidację spółki. 

zaprotokułowanem 
przez Jana Kłotta Notarjusza w Wilnte i weiągnie- 

„Wlileński Dom Towarowo Prze 
mysłowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna". 
art. 8 i 25 statutu uchwalone zostały na Walnem 
Zgromadzeniu akcjonarjuszów dnia 28 kwietnia 1932 
r. zaprotokołowałem przez Stefana Karnawalskiego 

Zmiany 

„Skowalsk spółka z ograniczoną 
Na likwidatora powołano Szyf- 

749/VI 

w Grodnie i Wilnie. 

  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III. w Grodnie 

zawiadamia, że w dniu 7 września 1932r o godz. I0-ej 

odbędzie się w lokalu Urzędu przy ulicy 3-go Maja 
Nr. 8, przetarg nieograniczony na roboty budowlane 

narządów moczowych 
od g. 3—1 i 5—8 wiecza. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
od g 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 
  

> Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 2 
Warsza- | Zbrojnej”: - enigsberg 

250/V1 Okr. ać Eudown, Nr. II GK Aleisiabario 

763/V1 Nr. 850/Z N. Kenya S 
1 moczopłelowe, 

  

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

   

          

DOM 751/VI 

W dniu 10.VI. 1932 r. DREWNIANY 

533. II. Firma: Centrogum — Spółka z ograniczo | PIZY ul. Legjonowej 42 

i Zarzad obecnie stanowią zam do sprzedania 
Eljasz — Aron Weles — przy ul. Rudni : аао Е о 

ckiej 10 i Rubin Sznajder przy ul. Stefańskiej 32 Dowiedzieė sie: Nie 
  

  752iV1 
W dniu 6.IV. 1932 r. 

331. VI Firma „C. Hartwig Spółka Akcyjna Od 
dział w Wilnie". Prokura Adama Zadrożnego wyga: 

sła. Udzielono łecznej prokury dla Oddziału w V 
nie Wiineentemu Chmielewskiemu zam. w Wilnie ul. 

   

miecka 25, Bank 

MIESZKANIE 
jednopokojowo, I p., 

nadające się 

  

3 Maja 2/5, 753/V1 2 

W dniu 23.VI. 1932 r. na biuro 

Kae Aaaa o 
> p are a Wez. bi 758/V1 Dominikanska ||—1 

W dniu 27.V. 1932 r. 
409. IIT. Firma: „M, Gordon Handel suknem i ma 

nufakturą Spółka Akcyjna*. Pełnomocnikiem nadzor- 
cy sądowego z prawem dokonywania czynności w 
imieniu spółki wyszczególnionych w pełnomocnictwie 
z dnia 29 kwietnia 1932 r. jest Juljan Gordon zam. 
w Wilnie przy ul. Niemieckiej 26. Na mocy decyzji 
Sądu Okręgowego w Wiilnie Wydziału VI z dnia 16 
kwietnia 1932 r. udzielono odroczenia wypłat spółce 
na przeciąg trzech miesięcy licząc od dnia 16 kwiet- 
nia 1932 r. i nadzorcą sądowym nad przedsiębiorst- 

wem firmy mianowano adwokata Bronisława Ole- 

chnowicza zam. w Wiilnie ul. M. Pohulanka 14 m. 2. 
754/\1 

  

444. III. Firma; Restaurac, a Ziemianska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnoś. Do zarządu na miej 
sce Jana Żelazowskiego którv ustąpił powołano Lud- 
wika Urbańskiego zam. w Wilnie ul. Młynowa 2. 

755/V1 

W dniu 21.V. 1932 r. 
272 IX. Firma: „Tektura — spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością*. Przedmiot usunięcie niezdrowej 
konkurencji pomiędzy producentami tektury ulepsze- 
nie produkcji przedstawicielstwo i bronienie intere- 
sów producentów tektury — udziałowców spółki w 
instytucjach państwowych, sądowych i komunaln. oraz 
sprzedaż pod jednem kierownictwem tektury wyrobu 
fabryk. Czas trwania spółki został ustalony do dnia 
381 grudnia 1933 r. z automatycznem przedłużeniem: 
na dalsze trzy lata o ile nikt ze wspólników nie póź-   

  

Do wynajęcia 
DOM przy ul. Sierakow- 
skiego Nr. 4, z 10 pokoi, 

korytarzowy system, wsze 
lkie wygody, ogródek. 
Nadaje się na biuro, 

szkółkę i t.d. Informacje: 
ul. Kasztanowa 5—12, 

tel, 16—75. 
  

Do wynajęcia 
2 pokoje z używalnoś 
kuchni i osobnyn wejś 

ciem na I piętrze. 
ul. Wileńska Nr. 26—8. 

OKAZYJNIE sprzedaje się 
fortepian firmy  „Dide- 
riks* w bardzo dobrym 

stanie, tanio. Dowiedziec 
się: Zawalna 57. Róża 

Kołtańska. 

POTRZEBNI 

  

    

  

Agenci-tki 
ubezpieczeniowi na życie 
w P. K. O. energiczn 
bez różnicy narodowo 
poszukiwani w Wilnie, 
oraz we wszystkich mia 
stach i miasteczkach. Ła- 

twa praca, dobre zarobki. 
Referencje wymagane. 
Oferty pod: okazicielow: 

pozwolenia na broń 
Nr. 117341, Wilno, Poczia 

Główna. 

Litwidaca Lantarių 
Biskupia 4 tel. 14-10. 

Tanio. Dobra okazja. Nie 
drogie źródło nabycia ub- 
rań, płaszczy, materjałów 
bławatn., odkurzaczy, wen 

tylator, kas ogniotrwął., 
samochodów, mebli oraz 

innych rzeczy. 

Kotkirasowe 
(angorki) 

do sprzedania 
Wileńska 4—10 

  

    

    

  

  

Zgubiony dowód osobisty 
wydany przez Urz. Gminy 
Dobromyśl oraz zaświad 
czenie wojsk o kat. 
„E* wydane przez Kom. 
Pob. w Baranowiczach w 
r. 1926 na imię Mitrofana 
Chitryka rocznik 1905— 

unieważnia się. 

PODRĘCZNIKI 
używane 

Wożny - ekspedytor KUPUJE 
Maszynistka-kasjerka Księgarnia 

CAPE AS PZA J. ZAWADZKIEGO 

КОЧОр ROSNACO V Zamkowa 22 
dzielni  „Inžypol““, 
Niemiecka 4 m.20.     

od godz. 9—i2 1 4—8. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz-- 

* ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
ZW R 

  

  

Akuszerkai 

Matja Labnerowe 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
lica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska: 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. Is 
rog Mickiewicza 

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

Języki obce 
a francuski 

włoski (konwersacja), 
oraz klasyczne + 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

matury i egzaminów. 
w zakresie szkół šredn.. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes.. 
gimn. oraz absolw. U. S.B,. 

Zgłoszenia do Redakcji 
pod „Egzaminy“. 

Pracownia obuwia: 
Rawa Konstanty 

Ludwisarska 4 

  

   

  

  

To może zaoszczędzić czasu. Czy mi 
uwierzysz? Uwierzysz prawda? 

— Tak, Terry, wierzę ci... Ale kto 
cię chce wsypać? — zapytała szybko. 

- Zgadnij — odparłem, pokazu- 
jąc dat podpisany przez „„S“.—Pismo 
Sabatiego, prawda? Dostałem to o 
wpół do siódmej. 

Na wzmiankę o Sabatim Józefina 
odrzuciła głowę wtył i rzekła z gnie- 
wem i pogardą: 

— Raffyl... Raffy jest pies. 
— (o mówisz? — zapytałem, nie 

chcąc, żeby mi się zaczęła rozwodzić 
nad jakąś prywatną urazą. — Co ta- 
kiego? 

— Nie. Zrobił mi się dziś afront, 
cholera, 

Oczy jej rzucały płomienie. 
Pomyślałem, że mogło to 

związek z intrygą i rzekelūi: 
Opowiedz mi szybko, jak to 

było. 
— Zadzwonił w południe, że się 

spotkamy. Mieliśmy być na obiedzie 
u Franca, a potem iść na Raz w Życiu. 

    

Powiedział, żebym się nie przebiera- 
ła. U Franca niema strojów. Kiedy 
tam przybyłam, kelner wręczył mi list 
od niego. Zawiadamiał, że na 2liad 
nie przyjdzie, więc, żebym na niego 

  

nie czekała i żebym potem pojechała 
do teatru, to on się może pokaże. 

— Czy zachowałaś ten list? — za 
pytałem skwapliwie. 

— Nie, podarłam go na kawałki i 
bilety także i wdeptałam w podłogę. 
Wszyscy patrzyli na mnie jak na war 
jatkę, ale djabli im do mnie. Wróci- 
łam do domu; nie miałabym ambicji 
żebym... 

— Nie mam ci tego za złe — rze- 
kłem cicho, przerywając potok jej wy 
mow. „, wielka szko- 
da, że nie zachowałeś tego listu. Teraz 
rozumiesz, dlaczego Raffy wyprosił 
cię z domu i dlaczego nie stawił się 
tak, jak obiecał. Czyje jet to pismo? 
Jego? 

Potrząsnęła głową. 

Nie. Prędzej Walla. Mam od 
niego jeden list, 

Opowiedziałem jej, że byłem u 
Raffy'ego w nocy w domu i nie zasta 
łem go i że potem udał wypadek z no- 
gą. Następnie wyrecytowałem pośpie- 
sznie zdarzenia ostatnich dwóch go- 
dzin. Słuchała z opanowaną twarzą i 
tylko na wzmiankę o Sabatim, zacię- 
ła mocno usta. Czułem, że mi uwie- 
rzyła. 

  

  

Kiedy skończyłem zapytała cicho 
z pobladłą twarzą: 

— (o teraz zrobisz Terry? 
— Jeszcze nie wiem. Czy odważysz: 

się tam wejść? 
— Dlaczego nie — odpowiedziała 

pogardliwie i pchnęła drzwi. Myśla- 
łem w pierwszej chwili, że upadnie i 
chwyciłem ją za ramiona. Ale wyrwa. 
ła mi się i krzykęła z oczami w ogniu: 

— Raffy tego nie zrobił, Onby nie 

użył noża, Ale wiem, kto go wyręczył, 

Doktór Clurges. 
— Tak sądzisz ? 
— No. On wie jak zarzynać. Byt. 

kiedyś naprawdę doktorem. 
Zdunmiiałem się, bo przecież widzia: 

łem Raffy'ego koło domu, ale narazie 
nie to było najważniejsze. Obejrza- 
łem się, czy czego nie przeoczyłem. 
Zastanawiając się nad sytuacją dotk- 
nąłem palsami czoła Stemholcera. 

Było jeszcze ciepłe i wilgotne od potu 
—. (o teraz zrobisz? — zapytała 

zniecierpliwiona Józefina. 
— Najprzód dowiem się, co mi właś 

ciwie grozi.i jak się to wszystko stało. 
Potem dopiero będę mógł obmyśleć 
stosowne posunięcie. 

— A ja mam czekać? 

(D s. n.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz“, Mieord 

  

т Jańska 1, tel. 3-40. 
BL 

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


