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Listy z Warszawy 
Mentor i informator. 

Warszawa zaczyna spostrzegać, że 

o t. zw. kresach wschodnich-ma po- 

jęcie nadzwyczaj mętne Zorjentowała 

się prawdopodobnie dzięki rozwojowi 

turystyki. Drożyzna paszportów za” 

granicznych i doskonała organizacja 

przeróżnych wycieczek krajoznawcz. 

wpływa na wzrost zainteresowania 

sprawami prowincji. Już dziś każdy 

prawie warszawianin wie, gdzie leży 

%Worochta, Zaleszczyki, Jaremcze, a 

gdzie Jastarnia, Wejherowo; Polesia 

nie mieszają z Podlasiem, a puszczy 

Białowieskiej nie szukają pod Wil- 

nem. 

W związku z popularyzowaniem 
się geografji Polski i spraw pozarsto- 

łecznych, nastąpiła pewna zmiana te- 

matów, poruszanych przez korespon- 

dentów pism warszawskich. Panowie 

ci, uprawiający dotąd reporiaż z ba 

  

lów, obchodów i przestępstw krymi- - 

nalnych, trochę (w miarę możności) 

poważnieją. Tu i ówdzie zaczynają 

ukazywać się listy, informujące nas 

vo stosunkach społecznych, o kłopo- 

tach włościaństwa, o stanie jego kul- 

tury ; & р. Niekiedy pojawiają się 

sprawozdania z wycieczek, pisane 

przez renomowanych publicystów, 

którzy nie poprzestają na notowaniu 

postrzeganych faktów, ale też po swo 

jemu je komentują. 

Przed paru dniami właśnie jeden 

z organów „narodowych poświęcił 

kilka sporych %szpalt t. zw. Kresom 

Wschodnim. Pomieszanie wielu traf- 

nych uwag z bałamutnemi objaśnie 

niami jest tu wysoce charakterystycz- 

ne. Charakterystyczne zarówno dla 

partyjnych poglądów autora, jak i 

dla ogólnego stosunku  opinji war: 

szawskiej do spraw „kresowych“. 

Czytelnik artykułu dowiaduje się 

przedewszystkiem ciekawej rzeczy— 

rzeczy, której dotąd prasa nasza nie 

akcentowała — mianowicie, że mniej- 

szości narodowe są w pewnych okoli- 

cach większościami. Wiadomość dla 

niektórych kół wręcz rewelacyjna. 

Dalej czytamy, iż na. owych „kre- 

sach* Polakami są tylko ziemianie, 

trochę szlachty zagrodowej, osadnicy 

wojskowi i urzędnicy. Dwie ostatnie 

kategorje — jako element napływo- 

wy -- są nielubiane przez Polaków 
którzy wogóle czują 

pewną antypatję do rodaków z in- 
nych dzielnic. Autor dopatruje się 

rezmaitych przyczyn tego faktu, a 

pomiędzy miemi widzi u autochto 

nów „kresowych* brak poczucia na- 

etnograficz- 

„łutejszych”, 

  

rodowego w znaczeniu 

nem. Polska dla nich nie tam jest, 

gdzie mieszka zwartą masą lud pol- 

ski, ale tam, gdzie są polskie dwory 
i polska władza. Oto dlaczego szlach- 

ta Litwy i Białej Rusi nie przykłada 

się do polszczenia miejscowego włoś- 

ciaństwa, a jednocześnie niezbyt bie- 

rze do serca niebezpieczeństwo, gro- 
żące ze strony Niemiec ziemiom et- 

nograficznie polskim, lecz nie posia” 
dającym wielkiego zie 
miaństwa 

polskiego 

Sądzę, że przybysze, którzy przed 
wojną osiedlali się w Wileńszczyźnie, 

powyższe naświetlenie sprawy uzna* 

ją za fantastyczne i subjektywne. 

Przedewszystkiem żadnej nie odczu- 
wali on; niechęci ze strony „tutej- 

szych”. Przeciwnie, traktowano nas 

życzliwie, gościnnie; uważano za po- 

żądanych kombatantów w walee z na 

jazdem i rusyfikacją kraju; niejedne- 
mu z owych „intruzėoy“ ofiarowywa- 

no poważne stanowiska społeczne. 
Wprawdzie nieraz wytykano Warsza- 

wie, że za dużo ma blagjerów i lekko- 

duchów, co szczególnie raziło solid- 

nych i szczerych wilnian, ale właśn'e 

owa solidność nie pozwalała zgóry 
uprzedząć się do poszczególnycj: je 
dnostek, 

Wszystko, eo wspomniany arty- 

kuł zarzuca „tutejszym* Polakom 

odnosić się może zaledwie do niektó- 

rych przedstawicieli wielkiego zie- 

miaństwa.. Całemi wiekami trzyma 

jąc się ojcowizny, z pewną nicufnoś- 

cią traktowało ono pędziwiatrów, ła- 

two przenoszących się z miejsca na 

miejsce. Tylko oni też --- owi wielcy 

panowie — mogli być obojętni w sior 

sunku do Litwinów i Białorusinów. 

Atol; ogół Polaków „kresowych kie 

rował się (o ile ja osobiście megłem 

zauważyć) pobudkami zupełnie inne- 

mi. Ludzie, którzy w obronie swej 

odrębności narodowej staczali wałki, 

o jakich w innych dzielnicach (nie 

wyłączając Wielkopolski) pojęcia się 

nie miało — nie mogli z lekkiem :ser- 

cem przystąpić do wynaradawiania 

miejscowego ludu. Jest rzeczą mnad- 

zwyczaj ciekawą, że właśnie najlepsi 

polscy patrjoci, najodważniejsi ob- 

rońcy praw własnego narodu, na 

gruncie litewsko-białoruskim okazy- 

wali dużą sympatję gwarom ludo- 

wym. To wcale nie przypadek, że 

śród literackiej puścizny Syrokomli 

znalazły się poezje po białorusku pi 

sane. Kondratowicz nie był wyjąt- 

kiem. Każdy przybysz mógł łatwo za- 

uważyć, że Polacy „tutejsi tę gwarę 

lubią, niekiedy nawet serdecznie. ją 

kochają. : 

Ich więc niechęć do polszczenia 

t. zw. mniejszości narodowych bynaj- 

mniej nie ma źródła w jakimś wy- 

wyższającym polskość separatyzmie, 

an; w lekceważeniu etnograficznego 

charakteru kraju, ale właśnie w de 

mokratyzmie i w doskonałem ocenia- 

niu odrębności plemiennych ludu. 

  

Setki lat Niemcy przenaradawiali 

Ślązaków, Kaszubów, Mazurów. I co 

zrobili? Gdzieniegdzie zdołali nieco 

popsuć miejscową gwarę polską ludu, 

który jednak zgermanizować się nie 

dał. Tam, gdzie germanizacja, wsku- 

iek warunków lokalnych, osiągnęła 

niejakie sukcesy — np. w Prusach 

Wschodnich — uczyniła z miejscowe” 

go ludu nietyle Niemców, ile ich ka- 

rykatury. 

Możliwość polszczenia elementów 

obcych wymaga dwu warunków. 

Przedewszystkiem element ów musi 

nowić rzeczywistą mniejszość, 
rozproszoną Śród większości. A na- 

stępnie owe polszczenie się może być 

tylko dobrowolne. Ten ostatni waru 
nek najczęściej trafia się między je 

dnostkami, odpryskami jakiejś etno- 

graficznej bryły, której atrakcyjność 

dła nich ustaje. 

Polszczyli się Ukraińcy 

Białorusini. ale pojedyńczo, i to wte 

dy, kiedy masa, z której wychodzili, 

nie dawała jednostce możliwości dźwi 

gnięcia się kulturalnego. Dotąd pol- 

się poszczególni Niemcy i Ży- 

    

Litwini,   

   

dzi, klasyczne w Polsce mniejszości. 

Polszczą się dobrowolnie. 

Ale spolszczyć masę, siedzącą na 

swojej własnej ziemi, może chcieć tył 
ko fantasta. któremu... brak poczucia 

narodowego w znaczeniu etnograficz 
nem. 

Publicysta warszawski, który ma 

za złe Polakom z Ziem dawnego W 

Ks. Litewskiego że nie polszczą ludu, 

śród którego żyją. jest. niestety, dość 

rozpowszechnionyni typem w tatej- 

szem dziennikarstwie. Pisze z tupe- 

tem o rzeczach, które zbadał doryw- 

Warszawian 

  

czo, po łebkach i uczy. 

со to są „Kresy*, a „Kresy* uezy, 

k mają robić. Potem taki pan 
dziwi się, że Polacy „tutejsi“ nie lubią 

rodaków 4 innych dzielnie. 

     

Ciekawa rzecz, jak można lubić 
mentorów, którzy doradzają robić... 
głupstwa. 

Benedykt Hertz. 

„Adrjatycki pakt o nieagresji” i pakt 4-ch. 
Premi. Dalacier uda się do Rzymu. 

PARYŻ, (Pat). Korespondent „Ma 
tin* z Rzymu zapowiada, że po podpi 
saniu paktu 4-ch i zainstalowaniu sie“ 
w Rzymie nowego ambasadora fran- 
cuskiego premjer Daladier uda się 0- 
sobiście de Rzymu. „Matin* not     

pogłoskę, jakoby podjęte już zostały 
rokowania między Włochami i Jugo- 
sławją o zawarcie „adrjatyckiego pa- 
ktu o nieagresji*, który byłby wzoro- 
wany na protokóle, podpisanym ostat 
nio między ZSRR a Małą Ententą. 

Z iednego Kryzysu w drugi 
wpada konferencja ekonomiczna. 

PARYŻ, (Pat). Ocena sytuacji, 
wytworzonej na konferencji londyń- 
skiej na skutek rezultatu głosowania 
na pierwszej podkomisji walutowej, 
gdzie uczestnicy obrad podzielili się 
ma 2 zdecydowanie wrogie obozy, jest 
w opinji francuskiej jednozgodną. 

Konferencja łondyńska wpada + 
jednego kryzysu w drugi. Prasa pary* 
ska codziennie i jednogłośnie zapo- 

wiada ostateczne rozbicie obrad, a 
wszystko, ca się obecnie robi, łączn:: 

  

z zapowiedzią nowego orędzia Roo- 
seevlia, jest tylko sztucznem przedlu- 
żeniem agonji konferencji i trudno 
jest przypuszczać, ażeby znalazła się 
taka formuła, któraby zbliżyła ideo 
logję tworzącego się bloku angielsku- 
amerykańskiego z blokiem państw o 
walutach złotych, znajdującym w pa 
ryskich obradach gubernatorów baa- 
ków emisyjnych nowy bodziec dla 
niezachwianej obrony swego stane* 
wiska 

  

(o się dzieje w Hiszpanji? 
Strajk powszechny. — Akty terorystyczne. — Bandytyzm. 

PARYŻ, (Pad. Według imformacyż 
nadesłanych z Madrytu, syiuacja spo 
łeczna i pelityczna w Hiszpanji - 
ga komplikacji. 

W związku ze zwołanym na jutso 
wiecem właścicieli ziemskich do Sa- 
lamanki generałny związek robotni- 
ków prowincji Estremadure  egłosił 
strajk powszechny. 

W mieście doszłe do strzelaniny 
między robotnikami са stronnikami 
właścicieli ziemskich. 

W Bilbao wyktyto spisek, mający 
na etlu podpałenie starożytnej kate- 
«dry. 

Akty terrorystyczne zaręjestrowa 
no w Barcelenie i Sewilli. 

Rozłam w rządowem stronnictwie 
radykalnych socjalistów komplikuje 
jeszeze upór setejalistów, którzy. nie 
240 eheą usiapić ze zdobyczy soejai- 

  

  

mych ubeiużnjątysk zkytnio budzet 
państwa. 

Ko 

Na pomoc Matternowi. 
MGSKWA. (Pat). Szef centralnej dyrekcji 

dróg morskich na .północy 'Schmiilt -ošwiad 
czył, iż iwa wielkie hydroplany, które jaż 
niejednokrotnie dokonywały letów wyw a- 

dowczych nad Oceanem Arktycznym, znaj 
dują się obecnie w drodze do wyspy Czu 

kockiej, Jeden Hydrsplan, pilatowany (pr 
lotnika Łewaniewskiego, dotarł juź do Cha 
barowska, drugi z: k.erowan, 

  

          

Konkordat Watykanu 
Szerokie uprawnienia Kościoła. 

BERLIN, (Paij. Wedlug śnforma- 
cyj „Germanii*, umowa konkordatu 
Rzeszy z Watykanem składa się o- 
koło z 38 artykułów tekstu oraz pro” 
tokółu wstępnego. Rząd Rzeszy p 
znał kościołowi katolickiemu najdat- 
sze prawa w zakresie utrzymania 
szkół wyznaniowych, udzielania na- 
uki religji pod kierownictwem ducho- 
wnych katolickich oraz rozwija 
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jieta, znajduje się w drodze, Hydroplany 
mija polecenie pośpie: pomocą za 

zinienemu lotnikówi amerykańskiemu Mat- 
teruowi. Na aparaeie Lewaniewskiego, lecą 
doświadczeni technicy, którzy będą mogli 
poczynić niezbędne rcperacje w aparacie Mat 
terna, Pozatem 4 piloci wyruszyli z Włady- 
«wostóku w kierunku ciešnicy Beringa, ce- 
lem niesienia pomocy Matternowi. 

g         

swobodnej działałności przez kościel- 
ne i kulturalne organizacje katolickie 

Konkordaty zawarte przedtem ze 
Stolicą Apostolską przez kraje związ- 
kowe Bawarję, Prusy ; Badenję mają 
być utrzymane w mocy. Zasadnicze 
postanowienia  konkordatu  badens- 
kiego rozszerzone mają być w przy- 
szlošei na Wirtembergję, Hesję i Sa 
ksonję. 

  

   

       

     
tego r07hU8 
(nawiasem SE 
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mówie sd) rodziny, 
* 
      

   

Cele przyjazdu prem]. Węgier 
do Wiednia. 

BUDAPESZT, (Pat). Podróż prem- 
jera Goemboesa do Wjednia ma na ce- 
lu w pierwszym rzędzie omówienie 
problemów gospodarczych. Pozatem 
poruszone mają być aktualne kwestje 
znajdujące się na porządku dziennym 
konferencji londyńskiej, między inne 
mi kwestje nowego stanu rzeczy w 
Europie Środkowej i stanowiska wo- 
bee Bliskiego Wschodu. 

„Pester Lloyd“ zaprzecza wiado 
mošciom, jakoby mialy byč omawia 
ne sprawy unji personalnej i unji cel 
nej oraz kwestja przywrócenia mo” 
narchji, 

WIEDEŃ, (Pat). Węgierski prezes 
rady ministrów Goemboes przybył w 
niedzielę o godz. 17.45 do Wiednia, 
powitany na dworcu przez kanclerza 
Dolfussa, członków rządu austrjac- 
kiego i przedstawicieli poselstwa wę 
gierskiego. Goemboes odjechał do 
gmachu poselstwa węgierskiego. 

O godzinie 19 odwiedził premjera 
węgierskiego kanclerz Dolfuss i od- 
był dłuższą konferencję, która w dal 
szym ciągu toczyła się także i w gma 
chu poselstwa węgierskieyo. 

Ogodzinie 19.30 kanclerz Dolfuss 
wydał na cześć gościa obiad, w kró 
rym wzięli udział przedstawiciele Au- 
strji.i- Węgier. Po obiedzie toczyły się 
rozmowy mężów stanu. 

O godzinie 22.30 premjer węgier 
ski przyjął dziennikarzy wiedeńskien 
i zagranicznych. 

Premjer Węgier uda się 
do Londynu? 

LONDYN, (Pat). W niedzielę ro 
zeszła się po Londynie wiadomość, że 
premjer węgierski Goe fbves przyby 
wa jutro do Londynu. Przyjazd prem 
jera węgierskiego tłumaczony jest 
koniecznością udziału jego w roko- 
waniach zbożowych, odbywających 
się w Londynie. Nie ulega jednak wą- 
tpliwości, że gdyby Goemboes istotnie 
przybył do Londynu, to przyjazd jego 
będzie miał cele polityczne, związane 
z wyjaśnieniem stosunków austrjacko 
węgierskich. 

z Rzeszą. 
"Oredzia Hitlera. 

BERLIN. (Pat), W związku z parafowa- 
niem konkordatu kanclerz. Hitler wydał. na 
stępujące rozporządzenie: 

Zawarcie konkordatu między Stolieą Apo 
stolską : rządem npemieckim zdaniem mo 
jem daje wystarczające gwaraneje, że OD- 
TĄD OBYWATELE RZESZY WYZNANIA 
RZYMSKO-KATOLICKIEGO BEZ ZASTRZE 
ŻEŃ ODDADZĄ SIĘ W SŁUŻBĘ PAŃSTWA 
NARODOWO - SOCJALISTYCZNEGO. 

Postanawiam więc: 

1) niezwłoczne uchylenie zakazów takich 
organizacyj katolie| „ które przez niniej 
szą umowę zostały uznane, a których roz- 
wiąganie nastąpiło bez zarządzenia, rządu 
Rzeszy; 

2) wszelkie zarządzen:a przymusowe prze 
«wke duchownym ji, innym  kierownikoma 
tych organizacyj katolickich mają być cot- 
nięte. Ponowne stosowanie takich zarządzeń 

jest w przyszłości niedopuszczalne i; karanc 
będzie według obowiązujących ustaw. 

Czuję się szczęśliwy, będąc przekonany, 

że skończył się okres, w którym niestety naz 
byt często powstawały pozernie nierozwią- 
zalne sprzeczności między *nteresami rel'gij 
nemi i politycznemi, Zawarta między Rzeszą 
i Kościełem Katol'ckim umowa również w 
tej dziedzinie służyć będzie przywróceniu po 
kcju, którego wszyscy pragniemy, 

Żywię nadz'eję, że w niedługim ezasie ten 
akt pokoju ukoronowany zostanie uregulowa 
niem spraw, obehoddzących wyznanie ewenn 
gelickie. 
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Tajemnica budžetu 
niemieckiego. 

Ogłoszony w końcu. czerwca budżet Rze 
$ na okres 1$33—34 r., wynoszacy lacznie 

5.060 miljonów marck, zawiera dwie nader 
interesujące pozycje, pelne tajemniczości. 
choć hardzo wiele mówiące, Dotyczy 
nówe kreowanych ministerstw: lotnietwa i 
propagandy. Nz, łotnietwo asygnują w tym 
reku przeszłe 78 miljonów marek. 
Suma bardzo pokaźna. Choć prasa niem'es 
ka nie informuje na eo ta suma jest przez 
naczena, jasne jest, na ©6 w całości ona pój 
dzie. 

Minisierztwe Prop: 
tację w su 

  

     

   

  

   

  

    

     

Mandy otrzymalo d“ 
14 miijonów marek, które bę 

dą również zużyte bez żadnej kontrok, 

  

    

  

    

A 
W drodze do ojczyzny. © 

Skazani na więz:e w Sowietach inży: 
nierowie angielscy Mac Donald i nton, 
jak wiadomo, naskutek porozumienia Sowie- 

tów z Anglją zostali zwolnieni pod warun- 
kiem natychmiastowego opuszczenia granie 
ZSRR. 

Nustracja przedstawia: wracających  in- 

żynierów na dworcu benlińskini. 

    

Min. Kac w Warszawie. 
WARSZAWA. (Pat). W niedzielę 

o godzinie 17.50 powrócił do Warsza 
wy z Londynu. wiceminister Adam 
Koc. Na dworcu powitało go grono 

  

ciół z ministrem Zawadzkim na 

  

Ograniczenie 
produkcji hawełny. 

NOWIY YORK, (Pat), Prezydent 
Roosevelt, który jest właścicielem 
plantacyj bawełny, wystosował do se 
kretarza rolnictwa Wallace'a 10smo, 
w którem wzywa producentów baweł 
ny, aby w ciągu najbliższego tygodnia 
zgłosili swój akces do projektowanej 
przez rząd akcji, zmierzającej do 
zmniejszenia produkcji bawełny. 

Poleski ziaza gospodarczy. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, (Pat). Pole- 

ska grupa regjonalna posłów ji sena- 
torów BBWR zorganizowała w dniu 
9 bm. w Brześciu n. Bugiem zjazd 
działaczy gospodarczych i społeczn. 
Na zjazd przybyli przedstawiciele 
miejscowych władz i urzędów, posło- 
wie i senatorowie polskiej grupy те- 
Sionalnej itd. Obecny był ma zjeździe 
wojewoda Kostek - Biernacki е oraz 
przedstawiciele Ministerstwa Rolm- 
ctwa 

Pos. Poniatowski wygłosił referat 
P. t. „Polesie w strukturze gospodar- 
czej Polski”. Inż. Roth mówił o zaga- 
dnieniach rolniczych na Polesiu i ich 
realizacji, wreszcie pos. Dunin-Mar- 
kiewicz — na temat samorządu jako 
czynnika twórczego w budowie życia 
gospodarczego wsi polskiej. Po refe- 
ratach wyłoniła się dyskusja, podczas 
której wskazywano na miezbędność 
wydobycia maximum sił i zdolności 
ludności; Polesia, na konieczność po- 
większenia przestrzeni użytków oraz 
wykorzystania ofiarnej pracy obywa- 
teli przez szarwarki w zastosowaniu 
do meljoracji oraz naprawiania i ba- 
dowy nowych dróg. V/reszcie wska- 
zano w dyskusji, że Polesie, posiada- 
jące bogatą sieć kanałów i rzek, mo- 
że się stać ważnym terenem zbytu to- 
warów i dzięki skoordynowaniu wy” 
siłków miejscowego społeczeństwa 
zdobyć sobie może właściwe miejsce 
w strukturze gospodarczej państwa. 

Na posiedzeńcie T-wa Kolei 
S$iąsk— Gdvnia. 

WARSZAWA. (Pat). W niedzielę 
byłi do Warszawy z Paryża pan 

ron, były ambasador francus- 
linie. prezes Rady T-wa Kolei 

ynia. oraz p. Koehl, dyrek 
tor administracyjny T-wa, cełem wzię 
cią udziału obradach zarządu Twa 
które rozpoczną się jutro w Warsza 
wie. 

      

    
  

     

AZ 5 i 
Do egzamiców wstępnych 
które odbędą się w sierpniu i wrześniu 

- w PAŃSTWOWEJ 

Szkole Technicznej w Wilnie 
przygotowują nauczyciele specjaliści 
ul. Stara 24 m. p. Szulakiewicza, 

  

  

  

„ Stara 24. 

Metody wołające © nomstę. 
PIŁA, (Pat). Wczoraj w godzinach przed 

wieczornych przeprowadzono przez P'łę by 
łego tutejszego dyrektora policji socjal -— 
demokratę Thiemanna, aresztowanego ostał 
nio we Wrocławiy. Fhiemann niósł na nfe- 

  

each i piers plakaty z piętnującemi go na: 
pisami, a na wielkim drągu miał małą flagę 
republikańską. Thiemenn był zupełnie zgnę 
łR'ony i wyczerpany tak, że prowadziło 40 
pod rękę 2 szturmowców. 
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ŚWIĘTO BŁĘKITNYCH UŁANÓW. 
Wczoraj 4 pułk ułanów obchodził 

doroczne święto pułkowe. Święto puł 

ku łączy słę z datą bitwy pod Hrebion 
ką, kiedy to pułk odniósł walne zwy 
cięstwo. 

W przeddzień ulicami miasta prze- 
ciągnął capstrzyk orkiestry 4 p uł. 
zwiastując mieszkańcom o zbliżającej 
rocznicy pamiętnego wydarzenia. 

Wczoraj uroczystości rozpoczęto 
nabożeństwem w kościele garnizono 
wym w  obeeności przedstawicieli 
władz państwowych z p. wie. wojewo 
dą Jankowskim na czele i wojskowych 
z gen. Przewłockim, płk. Błoekim, płk. 
Szwejcerem d-cą 4 p. ul. į pik. Dab 
rowskim na czełe oraz licznie przyby 
łej publiczności. Przepiękne przemó- 
wienie wygłosił ks. Edmund Nowak. 

O godzinie 10 delegacja Pułku, z 
zast d-cy ppułk. Dąbrowskim na cze- 
le. złożyia piękny wieniec na grobie 
Wielkiego Kaznodziei ks. Biskupa 
Bandurskiego. 

Na uroczystości tej m. in. obecny 
był również p. wice wojewoda Jan- 
kowski. 

  

мыы он% Tanio! Tanio! 

Po oddaniu hołdu pamięci Uko- 

chanego Kapłana na placu Łukiskim 

odbyła się defilada, którą w otoczeniu 

wyższych wojskowych i przedstawicie 

li władz cywilnych przyjął dowódca 
Brygady gen. Przewłocki. Defilada wy 
padła b. okazale, uwypuklając dosko 
nałe wyszkolenie i prezentację pułku 

O godzinie 11 na placu pułkowym 
nastąpiło nadanie odznak pułkowych. 
W pierwszym rzędzie odznaczeni z0- 
stali oficerowie i szeregowi pułku. 

O godzinie 13 odbył się wspólny 

obiad żołnierski. 
W uroczystościach pułku wzięły 

m. in. udział delegacje 13 i 238 pułków 
ułanów. jako wchodzących w skład 
tej samej brygady oraz delegaci oddzia 
łów garnizonu wileńskiego. 

Święto pułku, aczkolwiek obcho- 
dzone było w ramach wewnętrznych 
wypadło niezwykle okazale i podkreś 
lito sympatię ludności cywilnej do 
dzielnego pułku ułanów Zaniemen- 
skich. 

SIEC SENT   

Powtarzają wszyscy 
którzy odwiedzili! Tanio 

poki Skład koniekcji, galanterji i trykotaży "usa ca 
D. modne | M. koszule 

„tei 1.35 | D-H. W.NOWICKI |, |:;:. 2.90 
jedw.prima 2.40 Wilno, Wielka 30 eve. 0.50 

> ok: 2.90 własna wytwórnia obuwia | M CA 0.45 
Największy wybór wytwornej, modnej damskiej i męskiej bielizny. 
  

25-iecie Związku 
Strzeleckiego. 

POZNAŃ, (Pat), W niedzielę ran? 
rozpoczęły się dalsze uroczystości, 
związane ze świętem 25-lecia isinie- 
nia Związku Strzeleckiego. : 

Na wstepie odbyla się uroczysia 
Msza polowa, w której oprócz kilku- 
tysięcznych zastępów strzeleckich 
wzięli udział m. in. przybyły tu dziś 
samolotem minister P. i T. inż. Ka* 
lińsk; jako przedstawiciel rządu i pre 
mjera, dalej woj. Raczyński w oto- 
czeniu przedstawicieli władz cywil- 
nych, dowódca O. K. 7 gen. Frank w 
otoczeniu wyższych oficerów, wresz- 
cie naczelne władze strzeleckie. 

Po mszy świętej oddziały strzele- 
ckie odmaszerowały na plac Wolnoś- 
ci, gdzie ustawiły się w szyku kom- 
panijnym. Tu wygłoszono kilka prze 
mówień. Ostatni przemawiał pos. Pa- 
schalski, prezes zarządu głównego 
Zw. Strzel., który zakończył swą mo- 
wę okrzykiem na cześć p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej i p. Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Następnie odbyła się przed Zam- 
kiem defilada tysięcznych zastępów 

«Strzelca, którą odebrał w imieniu rzą 
du min. Kaliński. 

Po południu w auli Wyższej Szko- 
ły Handlowej w Poznaniu odbył się 
X-ty walny zjazd delegatów Związku 
Strzeleckiego. Przewodniczącym zjaz- 
du został prof. Kurkiewicz. W imie- 
niu premjera i rządu złożył zjazdowi 
życzenia jak najpomyślniejszych ob- 
rad minister Kaliński. 

W dalszym ciągu obrad prezes Pa 
-schalsk; złożył sprawozdanie z dzia- 
łalności Związku, podkreślając znacz 

ne sukcesy, jak uporządkowanie stru 

który wewnętrznej oraz silny wzrost 

liczebny Związku w stosunku do 1931 
r. o 10—60 proc., co jest tem zna- 
mienniejsze, że rózwój ten przypada n 
okres silnego przesilenia gospodarcze 

go. Zkolei wysłuchano sprawozdania 
komendanta głównego płk. Rusina. 
Po przyjęciu sprawozdań dokonano 
wyborów uzupełniaących do zarządu 

głównego. Do zarządu wesźli: Wła* 

dysław Sieroszewski, Woydak, Pałek 

i ModzelewsIN. 

Zjazd wysłał depesze hołdowni- 

cze do p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, Marszałka Piłsudskiego, premjera 

Jędrzejewicza i innych. 

ODKRY 
Ze stelicy wysp Kanaryjskich Santa — 

Cruz, nadeszła wieść rewelacyjna. Oto na 

jednej z tych hiszpańskich wysepek Te 

ryfie cdkryto 70 mumij, które zdają się być 

szcząskami Gstatnich mieszkańców legendar 

uej Atlantydy. 

  

    

MIT O ATLANTYDZIE, 

Zdawien dawna, od zarania niemał cywi 

lizowanej ludzkości kołacze się z pokolenia 

w pokcienie mit o Atlantydzie. Mit, jak każ 

dy inny, pozostałby mcże w sterze legend, 

o których mało kio wie, gdyby nie Platon, 

ten filczoft — poeta, który w jednym ze 

swych djalogów nieomieszkał napomknač 0 

bajecznym kontynencie, położonym gdzieś 

na zachód cd słupów Herkulesa t. zn, dzisiej 

szego Gibraltaru. Odtąd kwestja Atlantydy. 

zagiwenego lądu, nie przestaje interesować 

nietylko laików, lecz nawet uczonych, Stało 

poniekąd ambicją pewnych prehistory- 

i archeologów wykonać względnie oba- 

lić platońską hipotezę o Atlantydzie. 

  

ISTNIAŁA CZY NIE ISTNIAŁA? 

Zdania są podzielone, Jedni twierdzą sta 

nowezo, że Atlantyda istniała. Powołują się 

na kataklizm geologiczny, który istotnie 

miał ongiś mieć miejsce. Polegało to na tem, 

że dzisiejsza Afryka i dzipiejsza Ameryka Po 

łudniowa stanowić miały jeden olbrzymi 
łąd. W pewnej epoce ląd ten częściowo Się 
zapadł, a powstałą stąd olbrzymią wklęsłość 

zalała woda t. zn, dzisiejszy ocean Atlanty 

€eki. Fale oeanu pochłonąć przytem miały 

kraj o wysokiej kulturze, bogatych miastach 

i wspaniałej rasie ludzi. Tak miała zginąć 

Atlantyda i jej mieszkańcy — Atlanci, M, in. 

zwelennikiem tej hipotezy był słynny ro- 
mansopisarz Juljusz Verne, który w swej 
arcyzajmującej książce „20,000 mil pod wa 

dą” kazał nam oglądać przez szkła nurków 
legendarnej stolicy Atlantów, spoczywającej 
na dnie eceanu, wśród morskich wodorostów . 
i krabów. 

Według innej hipotezy, Atlantyda spoczę 
ła na, wieki pod piaskami dzisiejszej Saha- 
my. Hipotezę tego rodzaju spopularyzował 
inny, niemniej od Verne'a sławny pisarz 
framcuski Piotr Benoit w swej egzotycznej 
„Atlantydzieć, Ci, co czytali tę książkę lub 
oglądali „Atlantydę* na srebrnym ekran'e 
kin miejscowych pamiętają, że chodzi tam 
o tajemniczą kobietę — demona, Antineę, — 
rzekomą władczynię zatraconej w głęb'nach 
Sahary j spowitej w mrok zagadki Atlan- 
tydy. 

  

MUMJE Z TENERYFY. 

Zdaniem tych, eo lokalizują Atlandydę 
pomiędzy Afryką a Ameryką i, wierzą w to, 
że stotnie przed wiekami pogrążyła stę ona 

w morskie odmęty, wyspy  Kanaryjs i 
Azot skie są ecalałemi, najwyższemi, szezyła 
mi zatepionego lądu. Ostatnie znałezska w 
postaci 70 mumij zdają się to pozornie fan 
tastyczne przypuszczenie potwierdzać, W ja 
kż sposób na mumje te natrafiono? 

   

Odkrycia w gmachach pofranciszkańskich 
w Wilnie. 

(Freski i stylowe cechy przebudowy. Ich zalety. Rodzime 

nazwiska artystów). 

(Dokończenie). 

W odkrytych freskach' zasługują 

ma podniesienia: zarówno ich techni- 

ka, rzadka u nas, jak i wartości ich 

stylowe i kompozycyjne. Artysta, któ 

ry je tworzył, opanował poważnie 

znajomość postaci ludzkiej; jej pos* 

ław, gestów i rzutu fałdów szat. Wy- 

raził on zajmująco swe zamiłowanie 

do pięknych układów figuralnych. 

Z tego, co dotąd odkryto, nie można 

sądzić, aby zbytnio ulegał wpływowi 

rokoka, które jeszcze w owych l. n. p. 
w Niemczech w dużym stopniu pano 
wało, wytwarzając się tam w manie: 

rę, pełną częstej a przykrej przesady 

Uderza nas że w danym wypadku 

znowu, jak w licznych innych wy: 

padkach rezultat polskiej incjatywy 

art. dzieło ręki polskiej, wyodrębnia 

się od wielu dzieł zachodnich na* 

szych sąsiadów większym umiarem 

i głębszem zrozumieniem tej właśnie 

strony starej kultury włoskiej, tra- 

dycyjnej, która nawet poprzez wybu 

jałości baroku i rokoka, raz po raz 

skłaniała całe grupy artystów Italji 

do nawrotów ku większemu spoko- 

jowi formy. Wedle starych komuna* 

łów, które poniewolnie powtarza nie 
    

raz po dziś dzień Zachód, pod wpły 
wem niechętnych nam czynników, 
sztukę naszą dawną nadmiernie ok 
reśla się, jako ciągle zależną najsil: 
niej, od niemieckiej. Trudno o więk 
szy fałsz. Sięgaliśmy w różnych epo: 
kach, bezpośrednio i usilnie, ponad 
głowy Niemców do głębszych źródeł 
cywilizacji flamandzkiej, francuskiej 
i włoskiej zwłaszcza. Właśnie Wilno, 
między innemi miastami dawnej 
Rzeczypospolitej, należy do tych, kto 
re świadczą o tem wyraziście. Od 
czasu sprowadzenia tu włoskich ar" 
tystów w szesnastym wieku, aż do 
drugiej połowy ośmnastego, — po” 

przez stylowe cechy i dokumentalne 
dowody, ujawnia się w Wilnie głębo 
ki zmysł dła wyższość; kultury włos 

kiej. Mówi o tem dobitnie zarówno 
wnętrze kościoła św. Kazimierza, jak 

i kaplica pod tem wezwaniem przy 

katedrze,—kościół ostrobramski św. 
Teresy, jak ; oba antokolskie,—po* 

dobnie też św. Katarzyna. Misjona- 
rze i t. d. W niemałej liczbie wypad 
ków są to przejawy wykazane @ам` 

niej. Starałem się uzupełnić te wy- 

iaśnienia w N-rze X. Alma Mater Vil 

K. URL R M UE STS R 

P. Minister Beczkowicz w Wilnie. 
W niedzielę o godz. 8 rano przybył 

z Rygi do Wilna poseł Rzeczypospoli: 
tej Polskiej przy rządzie łotewskim p. 
minister Zygmunt Beczkowicz. Na 
dworcu witali p. ministra p. wicewoje” 
woda wileński Marjan Jankowski, w 
otoczenu pp. starostów Kowalskiego : 
Tramecourt'a, wicekomendanta P. P. 
na m. Wilno kom. Herra i innych. 

Pan minister Beczkowicz zamiesz- 
kał w pałacu Reprezentacyjnym. 

W godzinach popołudniowych p 
min. Beczkowicz wyjechał do Trok i 
obecny był na międzynarodówych re- 
gatach wioślarskich, w których ucze- 
stniczyła osada łotewska. 

Pan minister Beczkowicz zabawi w 
Wilnie jeszcze przez dzień dzisiejszy, 

to jest ponie 

      

Radek w Warszawie. 

    

Onegdaj wie        
zorem przybył do Warsza 

wy jeden z najwybitniej publicystów 
sowieckich Karol Radek. 

Na zdjęciu naszem widzmy p. Radka (xi 

       
   

na Dworcu Głównym w Warszawie w towa- 
twie posła Z. S. R. p. Antonowa ‹ — 
ejenki (1) i posła Bogustawa Miedziń 

> (2): 

      

IE ATLANTYDY? 
0 TNI MOHIKANIE, 

W pobliżu wioski San Miguel (poładnio 

wy krar(ee Teneryty) znajduje się jaskina, 

uważano ed n'epamiętnych czasów przez lud 

ność miejscową za m+cjsce święte. Gdy w 

XIV w, na wyspy Kanaryjskie przybyli p'er 

ws hszpańsey osadnicy zastali tu wymiera 

jący szezep nieznanego pechedzenia. Nazwa 

mo go „Guanchos* į zepehnieto do roli 

rzędnej tak, jak to np. miało miejsce w 

ru, gdzie hiszpańscy zdobywcy bardzo в 

ko zlikwidowali, szczep Inkasów. „Guaneiios 

byli typowymi ostatnimi: Mohikanami. Bie 

ni, niedostesowani do walki o byt, wymiera 

łi szybko. Pesiadali jednak bezcenne okazy 

jakiejś prastarej sztuki złotniczej, przedmuo 

ty ze złoła i srebra, pokryte tajemniczemi 

znakami, słowem przechowywał: skarby, zda 

jące się świadczyć © Świetnej amierzchłej 

przeszłości, Pielęgnowali też jakieś bliżej nie 

zbadane tradycje, które ustnie, pod wielt.im 

sekretem przekazywano z pokolenia na po 

kolnie. Specjalnie czeili wspomnieną grotę. 

Cześć ta, przez sugestję, udzieliła się hisz- 

pańskim osadnikom. Gdy umarł ostatni „gi 

anchoś, nikt z ebeych nie eśmielił się zak 

łócić spokoju ostatnich mohikanów pogrze 

banych w „świętej grocie*. 

  

    

    

   

  

SENSACYJNE ODKRYCIE. 

Mijały wieki, Pamięć e dziwnym szczepie 

„guancho“ j szacunek dla „Świętej groty 
trwały. Dopiero wiek XX miał uchylić rąbks 
tajemnicy, Jak przed kilkunastu łaty lord 

Cezrnarvon podniósł „Świętokradzką* rekę 

na złożone w podziemnym grobowcu szezął 
ki Tuiankhamona, tak obecnie niejaki Fer 
nando de la Ranza zdecydował się, wbrew 
ostrzeżeniom miejscowej, zabobonnej ludno 
ści, wtargnąć do wnętrza „Świętej jaskini. 

Kilka tygodni przekopywano wzdłuż i 
wszeż „Świętą jasklnię*. Łup był jednak tax 
«bfity, że wynagrodził podjęte trudy. Wy 

   
   

   
   

  

Wykolejenie 
BERLIN. (Pat). W niedzielę po południu 

wykolęł się pod Apołda, w Turyngji pociag 
pośpieszny, kursujący na linji Sztutgart — 
Berlin. 6 wagonów wyskoczyło z szyn. Do- 

nensis, więc tutaj nie będę się nad 

tem szerzej rozwodził. — Ale fresk! 

franciszkańskie ; związane z tem ba” 

dania, archiwalne, obejmujące też 

architekturę klasztoru, ujawniają 

nam znowu owe bezpośrednie związ: 

ki Wilna z Włochami. Tem więcej 

należało o tem wszystkiem wspom” 

nieć. Tą drogą bowiem uprzytomnia 

my sobie, że dokonane odkrycia 

posiadają szersze znaczenie dla uwy 

puklenia istotnych a generalnych 

cech kultury dawnego' Wilna. 

Okazało się że freski franciszkań- 

skie z całą pewnością, zaś architektu- 

ra klasztoru najprawdopodobniej. są 

dziełem sił rodzimych. Mamy tu więc 

do czynienia nie z importem i dziełem 

cudzoziemca, które — jeśli o naszą 

stronę chodzi — świadczyłoby jedy 

nie o dobrym smaku i orjentacji fun 

datorów przy wyborze artysty obcego. 

Stoimy przedtem, wyrażającem naws 

kroś nasze własne ówczesne tendenc 

je; przed swoistym wyrazem kultury 

osobistej artysty-Polaka, tej, z jaką on 

wzory zagraniczne wybrał, przetrawił 

i przetworzył. 

Poszukiwania w dokumentach fran 

ciszkańskich, mieszczących się w dzia 

le rękopiśmienniczym Wil. Bibl. Uniw. 

poprowadzone przez p. archiwarjusza 

Rosiaka, dały nader ciekawe wyniki. 

Znalazły się mianowicie streszczenia 

posiedzeń kapituł prowincjonalnych 

(Rkp. A. 357 K. 96) a w nich pod da- 

tą 16 — I 1780 r. wzmianka, że auto 
rem tych malowideł przedstawiających 

sceny z życia Św, Antoniego, był brat 

  

KALENDARZYK WYCIECZEK MORSKICH 
Piqte k—21 lipca —Do 

Sobota—22 lipca —Do Anglji i Holandji 
Sobota—29 lipca —Do Francji 

Piqłe k— 4 sierp. — Wokół Wielkiej Brytanii 
Wtorek—15 sierp.—Do Sztokholmu 
Poniedziałek —21 sierp. —Do Anglji i Belgii 

CENY BILETÓW OD 100 ZŁOTYCH. 
PASZPORTY ZAGRANICZNE ZBĘDNE. 

ne. + s»tzepaż sacrów. LINJA GDYNIA*AMERYKA 
w WARSZAWIE, Ut, MARSZAŁKOWSKA 116 TEL. 547-47 
W GDYNI. UL WASZYNGTONA. WE LWOWIE. UL. NA BŁONIE 2 

W KRAKOWIE. Ut. LusicZ 3, W RZESZOWIE. UL. GROTIGERA 1004 

dobyto mianowieie 78 mumij i liczne przed 
mioty © wivlkiej wartości artystycznej i ar 
checlogicznej. Obck klejnotów ze złota i 
srebra, odkryto broń j narzędzia z bronzu 
Dsgrzehano się de podziemnych sal i kruż 
goaków, przepysznie ozdobienych t świadczą 
cych o tem, że musieli tu być chowani człon 
kcowie petężnej jakiejś dyn istji. Niemożl wą 
i przytem rzeczą przypuszczać, by cho 
doło tu jedynie o władców maleńkiej Tene 
ryty czy małej grupki wysepek  Kanar 
kich Siłą rzeczy nasuwa się myśl 0 wlad 
potężnego jak'egoś i wielkiego kraju. 5%а 
rzeczy znajduje potwierdzenie hipoteza © 
władeach, czy może tylko członkach jednego 
z połężnych redów Atłantydy, który tu, na 
mikroskopijnej Teneryfie, w „Świętj jaski 
ni* znałazł ostani odpoczynek, 

  
   

  

    

  

   

  

MIT CZY PRAWDA O ATLANTYDZIE, 

Znalezione przedmioty wykazują wiele 
podobieństwa z przedmiotami z epoki bron 
zu. wykopanemi w swoćm czasie na północ 
nem wybrzeżu Afryki. Fernando de la Ranza 
przesłał też do zbadan'n znalezicne mie- 
dziane tablice, pekryte tajemniczem pismem 
Niechybnie zrcheologowie długo się głowić 
będą nad odeyfrewaniem tych znaków, któ 
rych pochedzenie ginie w tak odległej prze 
szłości. Może trzeba będzie czekać, aż się 

urodzi drugi jakiś Champołlion, drugi jakiś 
genjalny badacz rerum antiquarum, kłóry 
adezyta tę zaklężą w miedzij zagadkę. A mo 
że tablice dadzą się łatwo odcyfować i oka 
že się z nich, że znałeziene mumje są szeząt 
kami wodzów któregokolwiek ze szezepów 
berberyjskich, który mógł przed wiekami 
esiedlić stę na wyspach Kanaryjskich, znę 
cony ich cudownym klimatem i przyroda. — 
Kte wie, czy dotychczasowy mit o Afłanty 
dzie nie pozostanie mitem nadal? Czy Atlan 
tyda zechce zdradzić swą tajemnicę? 

New. 

Kopenhagi 

i Belgji 

> zat = 

sie pociagu. 
tychczas wydobyto z pod przewróconych wa 

gonów 3 zabitych i 12 ciężko rannych oraz 

wielu Ižej. 

Franciszek Niemirowski z zakonu O. 
O. Marjanów, którego do tej pracy za 
prosił ówczesny gwardjan wileński 

franciszkanów O. Karęga. Fr. Niemi 

rowski, prócz skłepienia, ozdobił także 
ściany kościoła scenami z życia N. M. 
P. i św. Franciszka, oraz (wedle ak- 
tów) stworzył dla kościoła cały sze- 
reg nieznanych nam obecnie bliżej ob 
razów. Ponadto wypełnił postaciami 
apostołów medaliony na filarach, za 
chowanę po dziš dzień. Wedle odnałe 
zionych źródeł — ozdobił on także 
mieszkanie bisk. Towiańskiego w kla 
sztorze wileńskim, ta ostatnia praca 
jednak już w 1810 r. została zniszczo 
na. 

  

  

Odkrycia p. Rosiaka są tem cen- 
niejsze, że nietylko dzieł, ale nawet na 

zwiska artysty tego nie zna „Słownik* 
Rastawieckiego a podobnie nie wymie 
niają go Encyklopedje kościelne i inne. 
W związku z odbudową klasztoru i 

kościoła w XVIII w. nasuwa się pyta 
nie, kto był twórcą nowych planów 
architektonicznych. Musiał to być ktoś 
nieprzeciętny w dziedzinie artystycz- 
nej. Budowle te, a zwłaszcza klasztor, 

wykazują wysoką kulturę. W stosun 
ku do ówczesnego stanu sztuk pięk- 

nych w Wilnie, przedsławiają się ja 
ko bardzo śmiałe w pomyśle. Autor 

ich, zwłaszcza w dziedzińcu klasztoru 
zrywa z panującym dotychczas w ar 
chitekturze stylem rokoko a przez w» 
czystą rytmikę podziałów zapowiada 
zbliżaiący się kierunek klasycyzujący 
w Wilnie. Co do osoby architekty nie 
mamy takiej pewności jak co do au 

  

0 autorze, którego się 

w Niemczech nie pali. 
W ostatnich latach na w'downię literatury 

niemieckiej znów wypłynęło, zapomniane już 
oddawna, nazwisko Hansa Heinza Eversa. 

Tym razem zeż 
siebie genre powieść fan 

cznej na tle obyc 

  

    

    

    

    
   

    

  

   

        

  

   
    

owem, któr 
Ś jest on ofieja 

4 nową kar 
gdy 

    
lteracką rozpoczął Evers ki 
ką pt. „Reiter in deutscher ) 
w niemiecką noc), gdzie w formę po 
obleka historję ostatnich wz 
oddziałów niemieckich па & 
wojnie, W drugiej ostatniej < 
mowej powieści, która się niedawno uka ы 
p. t. „Horst Wessel“, ilustruje on, podobno 
na osobistą prośbę samego Hitlera, histocję 
trzechletnich walk na ulicach Berlina. Boz 
Łalerem pow/eści jest Horst Wiešsel, student 

uniwersytetu berlińskiego i dowódca narado- 

50, 
komunistów, 

  

  

   

   

  

    

a pasowany dziś na bohatera narodowego 
hitlerowskich N.emiec, 

   
           

    
wnem, bo nietrudno lutaj wpaść w 

lnego panegiryzmu czy patosu pa- 
Lrjotycznego, rs nie potrafił, czy nie 
chciał uchronć od t. niebi a a 

ść jego jest niczem więce 
iowego regim'u; mie zasługiy 1 
ią na zatnieresowanie, gdyby nie 

jest reprezentacyjnem dziełem nowej 
ury niemieckiej ze względu na „urzęde- 
temat i nazwisko autora, (Nie trzeba 

jednak są у у 
dzie až tak slawne jak w 
w Polsce; u nas świetną rek 
oni Przybyszewski, «2 
rauną*. (We Francji map 
jest stosunkowo mało znany) 
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ko to było wsze 
albo emczech. 

mę zrobił 

y jego 
ykład 

        
   

   

  

twe wr 
po 

cuski p, 

żenia z rozmowy z Eversela 
eździe z Berlina, literat 

1 Copeau: 

  

   

  

    

Zadzwoniłem do drzwi, 
żystojny mężczyzna, z monoklem 

w oku, w krótkiej brunatnej kurtce, ze swa 

yką, w butonierce — Hans Heinz Evevs 
zyjął mne w swoim gabinecie. Zaczynam 

rozmowę od najdrażliwszego tematu: 

— Wszyscy przedstawiciele sztuki i lilera- 
tury niemiecl którzy mają  wyrobioną 
markę zagran nei solidaryzują się z na 
wym rządem; czy może mi pan wymienić 

Wysoki, starszy     
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znane nazwiska, reprezentujące nową litera- 

turę? 

narodowych. od- 
powiada mi p. Evers, to ludzie młodzi, 
bezsprzecznie utalentowani, chociaż jeszcze 

m i między nimi tylko jeden 

pos y siawę naprawdę międzynarodo- 

wą: łym jestem ja. 

  

Większość pis 

  

    
   

  

go punktu rozmowy, co do któreg» 

S'ę on bardzo kategorycznie, p. 
wymijać moje pytania. Kwestję 

antysemityzmu składa na rac k zupełnie 

usprawiedliwionej ji ia mnie 9 

istn' eniu wolności m j Rzes 

    

   

   
    

  

       
     
   

      

     

pod + będzie 
propagowało tego, co tu nazywają „Kultur- 
bolschevismue*. Mógłby przytem dodać dla 
ścisłości: pod warunkiem dostosowania cię 
do instrukcyj min'sterjum propagandy. 

. Eversa ma przy- 

albo 
» nie narażę 
o kraju, jeże 

rodowym socj 
        

    

jest on 

tylko, z tych samych pr. 
    

  

ndlowe, stroją ę odniedaw: 
yki, albo też przedstawił mi: narodowy 

lzm w wodzie różanej na użytek Fran. 

domy I      

   

  

iadczenie nauczyło mnie, że kiedy się 

В! erowcam!, ci 
swoich inyśli. 

ć tego studenta 

  

  

    

nigdy n'e wyjawiają otw 

Wolę już brutalną szcze 
który mi powiedział: 

  

— Rewolucja narodowo-socjalistyczną 

jest rewolucją chłopów przeciw intelebitualis- 

tom! Liberalizm uważamy słabość: nie po- 

winno się mówić ludowi, co jest dla 30 
dobre. Wolność myśli rozprzęga społeczeń- 

stwo! 

     

    

   

  

Gdyby Goethe, odpowiadam mu, Żył 

apewno nie mógłby się zgodzić z 

sorjamį i pojechałby do Paryża, by 

się połąc: temi dziesięciu tysiącam 

ców, którzy już tam są, 

      

    

- Z pewnością; on jest zbyt uniwersalny, 

by być Niemcem. Chętn'e rezygnujemy Z 
Goelhegc J . 

  

   

Karnawał wenecki. 

  

  en'e edbywa się w Wen: rnawał urządzony dla zwabienia turystów 

AEA T TEE ERZE ZEW POZZO WW ZEE ZEE 

Powódź w Małopolsce Wschodniej 
Wody zaczynają opadać. 

PRZEMYŚL, (Psi).  Niebezpieczeństwo 
powodzi wzdłuż brzegów Sanu jest obecnie 

zażegnane. Wody ed wczoraj zaczęły opa- 

dać, W niedzielę rano stan wody wynosił w 

Przemyślu 6 m. 10 em. ponad normalny po 

ziem, pe południu zaś już tylko 4 m. 40 

em, Również i w górnym biegu Sanu, Woda 

zaczęła opadać, ustępując z pól i łąk, które 

zalała w dniu wezorajszym, przyczem wy- 

rządziła, szkody w zasiewach, 

BORYSŁAW. (Pat). Stan wody na rzece 

Stryju wynosił w n/edzielę 3 metry ponad 

normalny poziom, Woda nie wystąpiła jesz 

Cyklon w Meksyku. 
MEXICO CITY. (Pat). Niesłychanej gwał 

towności cyklon nawiedził stan Tamkuli- 
pas. Ofiarami cyklonu padło 15 zabitych. 
Liczne wsie uległy zupełnemu zn/szezeniu. 

cze z brzegów, W kilku miejscowościach mo 

Sty zostały zerwane, Komunikacja jet w 

wielu miejscach przerwana. M'ędzy Kropog 
nikami Nowemi a Staremi obsunęła 5 na 
drogę góra, przysypując ją rumowiskiem 

mien'. Długotrwałe deszcze wyrządziły 

dy w zasiewach i; ogrodach. 
STANISŁAWÓW, (Put),  Kulminacyj 

punkt powodzi na wszystkich rzekach yo- 

jewództwa stanisławowskiego nastąpił w me 

cy z soboty na niedz'elę. W niedzirię od rą 

na woda zaczęła opadać. с 

  

   

Setki osób pozostały bez dachu nad głową. 
Wobee uszkodzenia, torów kolejowych wy- 
słano na miejsce pomoc sanitarną | Zapasy _ 
żywności aeroplanami. i 

P] 
tora fresków. Przypuszczać jednak 
możemy dość śmiało, że był nim O. 

Kazimierz Kamieński z zakonu O. O 
Franciszkanów. Wedle badań p. Ro- 
siaka, O. Kamieński został w połowie 
siódmego dziesiątka XVIII stułecia wy 
słany przez władze zakonne na stud 

ja teologiczne do Italji. Na miejscu 

jednak zmienił, czy uzupełnił przed- 

miot swych nauk, bo oto okazało się. 

że w „Bononii* (Bołonii) studjował na 

uki matematyczne, fizyczne i architek 

turę. Nie zaamy daty jego powrotu do 
kraju, ;ednak w okresie odbudowy koś 
cioła swego zakonu przebywa on w 
Wilnie. Świadczy o tem protokół ka- 
pituły zakonnej, odbytej w 1775 roku 
w Gielwanach, na której nadano mu 
doktorat zakonny. (Rkp. A. — 357, 

str. 89). Wskazuje to, że widocznie 
musiał dla Zakonu zasłużyć się. mię- 

dzy innemi prawdopodobnie także 
przy odbudowie klasztoru i kościoła, 
rozpoczętej w 1773 r. Że zaś właśnie 
architektura 1а — а zwłaszcza klasz 
toru — wskazuje na artystę, który nie 
dawno zapoznał się z nowemi ideami 
zagranicznemi, temwięcej skierowuje 
my supozycje do O. Kamieńskiego: wo 
bec jego studjów architektonicznych 
w Itałji. Z aktów wynika, że był nad 
zwyczaj pracowitym i czynnym na 
wielu polach. Wiemy dowodnie m in., 
że w 1788 r. projektował gmachy kla 

sztorów w Gielwanach (Rkp. A. 357 
str. 110 — 111), w 1815 r. dzwonnicę 
przy kościele OO. Franciszkanów w 
Pińsku. Musiał być wogóle postacią w» 
bitną, W zakonie doszedł do najwyż- 

  

szych dostojeństw. Wybrano 56 w 

1802 r. na urząd prowincjała, a wi- 

docznie nie zaniedbywał w kraju roz 

ległych studjów, bo zdobył w akademji 

Wileńskiej tytuł doktora kanonu i 

prawa kościelnego. Przez pewien ok 

res pracował, jako rzeczywisty profe 

sor szkoły wydziałowej w Krożach, 
gdzie wykładał fizykę, matematykę, i 

logikę (Rkp. A. 357, str. 110 — 111). 
Zmarł 22 grudnia 1828 roku w Olkie 
nikach i tam został pochowany. W 
najobszerniejszym obecnie „Słowni- 
ku“ architektów Łozy nie figuruje on 
wcale. 

Wobec tak pozytywnych rezulta- 

tów badań p. Rosiaka pozostaje mi do 
dać tylko kilka uwag. Hipoteza jego 
co do Kamieńskiego. jako autora bu- 
dowli franciszkańskich w w. XVII w 
Wilnie ma poważne dane za sobą. Z 
chwilą gdy on architekt.a franciszka 
nin, bawi w Wilnie w czasie przębudo 

wy i wiadomem jest, że jemu gdziein 
dziej bracia z tego samego zakonu w 

tej samej okolicy powierzają plany in 
nych prace architektonicznych przy- 

puszczać należy iż raczej jemu także 
oddali je oni w naszem mieście. Trze 
baby jednak Koniecznie zbadać, czy i 
co z owych innych gmachów napewna 

będących jego dziełem zachowało się 
dotąd, w stanie niezmienionym od 
XVIII w. Wtedy określiwszy dokład 
nie ich cechy, wartoby porównać o jle 
powtarzają się one i w omawianych 

„wileńskich budowlach. Mogłoby to 
z czasem hipotezę, pełną silnego praw 

dopodobieństwa, zamienić na pewnik. 

    
 



‚ Zamieszczając niniejszy artykuł z dza 
ialności pierwszego dziesiątka lat W. 
K. S. W. „Grodno“ życzymy mu by w 

dalszym ciągu owocnie pracował 
dobra sportu polskiego, utr: 
przyjazne stosunki ze spor ie 
szezyzny. (Red, Kur. Sport.) 

    

   

  

Szczęśliwym zbiegiem okolicznoś 
«i rok bieżący łą w sobie dwa waż 
niejsze wydarzenia w życiu Klubu. 
Jednem z nich jest 10-ciolecie istnie 
nia Klubu, które niestety nie mogło 
być obchodzone z większą uroczystoś- 
cią wskutek przeszkód natury mater 
jalnej, drugiem zaś jest udział w mię 
dzynarodowych regatach na jezio- 
rach Trockich, organizowanych przez 
przyjazny nam Wileński Komitet To 
warzystw Wioślarskich. Te dwa do- 
piosłe momenty stanowią tem ścisłej 

2 że po swej dziesięcloiei 
pracy niej stowawczej. 
skromnie okreś możemy 

uznać za dodatnią pod „dym wzgłę 
dem. występujemy obecnie spor 
narówni z innemi klubami, posiadają 
«emi już wyrobioną sławę. wyszkolo 

        

    

      

  

        

  

       
    ją 

  

    
ne osady, dostateczny sprzęt i t. d. 
do ryv zacji z'gośćmi z zagranicy 

Istnienie Klubu datuje się od dnia 
16 lutego 1923 r., kiedy do Grodna 
zostało przeniesione Dowództwo Ok- 
ręgu Korpusu Nr. III wraz z podleg 
łemi urzędami wojskowemi. Grupa 
ficerów na czele z długoletnim póź 

niej prezesem Klubu, p. płk. dr. Szre 
dersem stanowiła komitet organizacyj 
ny. Wypada nadmieć, że obojętność 
społeczeństwa na zadania sportu wod 
nego, kompleiny brak funduszu na 
wydatki organizacyjne. oraz brak od 
powiedniego terenu pod siedzibę przy 
szłego Kłubu, w niczem nie zniechę: 
ciło inicjatorów. Było ich, poza czo- 
łowym zwolennikiem ideji utworzenia 
klubu płk. dr. Szredersem, zaledwie 9 
osób, a mianowicie: płk. S. G. Okulicz 
— Kozaryn, mjr. dr. Łakiński, mjr. dr. 
Śleszyński kpt. Polniaszek, kpt. Во- 
chalski, kpt. Wierzbicki, por. Lewko- 
wicz, por. Koziołkowski i por. Bor- 
kowski. Oni tylko figurowali na liście 
6becnych szeregu zebrań organizacyj 
nych. jak również stanowili późmej 
Zarząd WKW. „Niemen*. 

Zaledwie w parę miesięcy później, 
Ło iuż w dniu 17 czerwca 1922 roku 
nastąpiło otwarcie Klubu na terenie 
nadbrzeżnym, udzielonym przez Ma- 
gistrat m. Grodna. Skromny drewnia- 
ny pawilonik i 8 łodzi typu obecnie 
można nazwać muzealnego, zreszłą wy 
cofanych oddawna z ruchu, stanowiły 
wówczas pokaźny majątek, zdobyty 
częściowo z subwencji, a przeważnie 
z różnych imprez dochodow. na przy- 
stani, jak: koncerty, zabawy i t. p. 

   

  

  

    

K UR JER WwILENSKI 

KURJER SPORTOWY 
Dziesięć lat Wojskowego Klubu Sportów Wodnych „ Grodno". 

organizowanych przez mjra dra ła 
kińskiego, ówczesnego skarbnika Klu- 

bu. 

Zainteresowanie Klubem stale wzra 
stało i było już około 90 członków. W 
tymże roku odbyto pierwszą wyciecz 
kę turystyczną na łodzi „Warta” (sz 
stka podwójna) w składzie 7 osób 
przez Kanał Augustowski do Warsza 
w; 

Otwarcie sezonu w roku następ- 
nym, t. jj w 1924 było bardziej ulat- 
wione, gdyż dzięki wydatniejszemu po 
parciu pr M. S. Wojsk. i władz mi 
skich, rozszerzono budynek przystani. 
wzniesiono budynek przystani, wznie 
siono budynek murowany, w którym 
ulokowano tabor wioślarski i urucho 
miono w nim wiasne warsztaty, pro- 
dukujące łodzi do własnego użytku, 
jak również dła innych  zamiejsco- 
wych klubów. W tymże roku ponow- 
nie urządzono propagandową wyciecz 
kę z Krakowa do Gdyni również na 
„Warcie, przyczem łódź nasza była 
wogóle pierwszą z łodzi klubów wioś- 
larskich w Odrodzonej Polsce. która 
wypłynęła na nasze Morze. Szereg in- 
nych wycieczek lokalnych i regaty we 
wnętrzne, połączone zawodami pływace 
kiemi, były dążeniem w kierunku za- 
interesowania miejscowej ludności 
sportem wodnym. 

Nie pozostało to bez oddźwięku 
bo już w tym czasie zgrupowano mło- 
dzi kolną i z pośród niej przygoto 

ywź złe kadry wioślarzy. W 
latach późnieiszych odbyto wycieczkę 
wodną na Hel i po raz pierwszy wv- 
słano na regaty międzyklubowe w War 

   

  

     

      

   

   

    

szawie czwórkę wyścigową, która wal - 
Czyła o palmę pierwszeństwa narówni 
z czołowemi klubami Polski W tymże 
roku, t.j. 1926 dla łatwiejszej orjen- 
tacji zmieniono nazwę na „WKW. 
Grodno''. 

Wejście Klubu na tory pracy wy 
łącznie sportowej po raz pierwszy na 
stąpiło w 1927 roku: kiedy na rega- 
tach w Wilnie w biegu jedynek czło 
nek nasz zdobył pierwsze miejsce i na 
grodę o mistrzostwo m. Wilna. Od tej 
chwili datuje się wyłącznie wykorzy- 
stywanie w pełni pod względem spor 
towym przygotowanej młodzieży szkol 
nej, oraz starszych członków Klubu. 
Zamierzeniom tym ułatwiło w znacz 
nym stopniu posiadanie odpowiednie 
go rasowego taboru w pokaźnej zresz 
tą iłości, oraz stan funduszów czerpa- 
nych z eksploatacji statku „Šmigly“. 
wybudowanego we własnych wsrszta 
tach: " " 

Wyniki regał, w których Klub brał 
udział w streszczeniu podaje następu- 
jąca tabela: 
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Jedynki półwyścigowe. 
». wyścigowe 

Czwórki klepkowe 
wyścigowe 

podwójne klepk. El
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Dwójki 

Idąc z postępem czasu i dostosowu 
jąc się do potrzeb lokalnych w 1933 
roku Klub przeistoczono na Wojsko 
wy Klub Sportów Wodnych „Grodno* 
i w wyniku tej reorganizacji urucho. 
miono sekcje: wioślarską, żeglarską, 
pływacką i turystyczno - kajakową. 
W zamierzeniu jest również utworze 
nie sekcji narciarskiej. Dła całokształ 
tu koniecznem jest wyjaśnienie, że po 
mimo swojej wojskowej nazwy. Klub 
posiada w 50 proc. członków z pośród 
społeczeństwa cywilnego. 

Jako dalszy etap reorganizacji, 
ważnym momentem jest zorganizowa 
nie przy poniocy Okręgowego Urzędu 
WF. i PW. DOK. III ośrodka žeglar- 

Podobnie wartoby zbadać, czy w Ol- 
kienikach nie zachował się nagrobek 

„ lub inny dowód pamięci, z którego mo 
że dałoby się odczytać wiadomość o 
innych nieznanych jeszcze dziełach je 
go architektonicznych. Nie wątpimy, 
że praca p. Rosiaka i w tych jeszcze 
kierunkach rozrošnie się. Ważność od 
krycia w Wilnie, w wymienionych la tach, architekta Polaka i to wykształ 
<onego w jednem z głównych wówczas centrów, we włoskiem—podkreślę do statecznie, gdy wspomnę; że do nie- dawna nawet w bardzo poważnej lite raturze naukowej polskiej, przyjmowa 
ło się zdanie, że w owym czasie „Je. dynym architektem artystą w Wilnie przed Guęewiczem był Knackfuss. Oka zuje się na chlubę miasta że wcale tak się rzecz Rie miała. W dodatku cechy stylowe kląsztoru i przebudowy koś- cioła pofranciszkańskiego zbyt odróż niają te gmachy od dzieł Knackfussa. To również wmacnia hipotezę p. Ro- siaką co do autora Kamieńskiego. 

Odkrycie żaś dotyczące O. Niemie rowskiego, Jako dokumentalnie pew- nego twórcy ftesków w kosc. pofran <ciszkańskim Może mieć szersze zna czenie i dla iqnych dzielnic. Polski Myśl tę nasuwa mi zwłąszcza ostatni 4-tv numer „Biyjetynu naukowe. o“ Zakładu architektury Polskiej Poi techniki Warszawskiej, który ok Się dopieroco po adczycie DZIRósjACh, W tem nowem czasopiśmie nau ia. doskonale redagowanem ( 
a zapowiadającem się, 

  

kowem, 
! (taniem n.b.j 

jako istną ko palnia poważnych, dowych materiałów 
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skiego w Jeziorach pod Grodnem. Do 
godna komunikacja, kilka jachtów i 
odpowiedni teren łączy szereg jezior 
— zapowiadają przyszłość temu ośrod 
kowi. Uroczyste otwarcie ośrodka od 
było się w dniu 25 czerwca 1933 r. 
przy udziale przedstawicieli władz i 
społeczeństwa, którzy przy tej sposob 
ności, dzięki inieiatywie Prezesa Klu- 
bu, ppłk. dypl. Perkowicza zwiedził: 
Święte Błoto, schronisko powstańców 
% 1863 roku, znajdujące się w pobli- 
żu Jezior. 

Pozatem Klub posiada sekcję wioś 
larską w Druskienikach, zaopatrzoną 
w odpowiednią ilość taboru. Czionka- 
mi sekcji są przeważnie kuraciusze, 

do historji sztuki w Polsce, znajduję 
ciekawą informację, rozszerzającą na- 
sze wiadomości o zasługach artystycz 
nych O. O. Marjanów. Oto jak dono 
Si w „Biuletynie“ X. Piwocki, zajęto 
się obecnie bliżej dużemi kompozyc- 
jami zdobiącemi, iako rodzaj poli- 
chromii ściany i stropy kościoła drew 
nianego, wniesionego w r. 1776 w Goźli 
nie (pow. garwolińskim), przez O. O. 
Marjanów. Autor notatki przypusz- 
czą, że malowidła te są „zapewne dzie 
łem samych zakonników”. Byłoby 
zewszechmiar ciekawem uzyskać fo- 
tograf je tych kompozycyj i porównać 
je z wileńskiemi, malarza Niemirow- 
skiego, członka tego samego zakonu 
w tych samych czasach. Tem więcej 
że „wartość goźlńskich, jest wcale 
znaezna'. 

  

Równocześnie w różnych stronach 
Polski prowadzone badania ukazują 
nam w jeszcze o wiele szerszym zakre 
sie niż tu zaznaczyć mogłem, że udział 
rodzimych sił w rozwoju sztuki ubieg 
łych wieków był u nas wogóle znacznie 
większym niż doniedawna sądzono. 
Prace wileńskich badaczy już dokona 
ne i inne zapowiedziane w Sekcji na 
jesieni pozwalają z przyjemnością 
stwierdzić, że tutaj rzecz "miała się 
podobnie. 

Marjan Morelowski 

  

którzy z zapałem uprawiają wioślarst 
wo po Niemnie, niezrównanym w swej 
piękności w okolicach zdrojowiska. 

Od czasu istnienia Klubu, można 
zauważyć w Grodnie na izcee Niemen 
znaczną ilość łodzi prywatnych typu 
turystycznego, zamiast dawnych zwyk 
łych, ciężkich ,„Niemenek*, oraz niez 
liczoną ilość kajaków zwykłych i żaglo 
wych, wzorowanych na taborze Klubo 
wym. i 

W swojem nieustającen dążeniu 
do popularyzacji sportu wodnego 
wśród najszerszych warstw społeczeń 
stwa: Klub urządza eoroczni: powszech 
ne zawody pływackie, wyścigi łodzi i 
czółen rybackich, przyczem zwycięscy 
otrzymują nagrody pieniężne. Poza- 
tem tradycyjne „wianki* stanowią at 

zonu i gromadzą ilumy puh- 

    

      

     

Tak w streszczeniu przedstawia się 
działalność Klubu za okres pierwszego 
dziesięciolecia 

  

  

  

REGATY TROCKIE. 
Olimpijczycy mistrzami Wilna. 

Porażka Kieśkiewiczówny, dobra forma grodnian, ostatnie miejsce 

Regaty wioślarskie o mistrzostwo 
Wilna, chociaż nie zgromadziły na 
starcie spodziewanej ilości osad z ca- 
łej Polski, to jednak pierwsze te re- 
gaty, które wczorajszym dniem zaczy 
nają przechodzić do przyszłości uda* 
ły się pod każdym względem, a więc 
udały się one i pod względem sporto- 
wym, propagandowym i wreszcie pod 
względem ilości zgromadzonych wi 
dzów. - 

To cośmy wczoraj widzieli w Tro 
kach daje nam pewność, że sport wio 
ślarski w Wilnie może mieć swoje 
„gorsze” i „lepsze* lata, ale sport 
nasz nie upadnie. Wczoraj wypłynę- 

Mecze ligowe. 
Wczorajsze mecze ligowe zakoń- 

czyły się następująco: 
Warszawianką zremisowała z Po- 

genią 1:1 (1:0), a Garbarnia wygrała 
1:0 z Podgórzem, które zeszło z boi- 

ska. 
Cracovia pokonała drużynę Rucha 

2:0 (1:0). 
Legja zaś wygrała z 

(2:0). 
ŁKS 4:0 

Piłkarze wiedeńscy w Wilnie. 
Dowiadujemy się, iż na dzień 6-g0 

sierpnia WKS zakoniraktował mecz 
z wiedeńską drużyną pilki nożnej Ii- 
bertas. : 

Libertas zalicza się do czołowych 
drużyn wiedeńskich, to też przyjazd 
jej będzie nielada wydarzeniem spox 
tewem. 

W przededniu wielkich zawodów 
lekkoatletycznych. 

Podana przez nas wiadomość o 
mających się odbyć wielkich zawo 
dach lekkoatletycznych z udziałem 
Pławczyka, Kluka, Lokajskiego, Wie- 
czorka, Składa, Wojtkiewicza i in. 
obudziła całkiem zrozumiałe zainte- 
resowanie. 

Dziś możemy już o tych zawo. 
dach, które mają się odbyć w naj- 
bliższą niedzielę, powiedzieć coś 
więcej. 

Zawody te Wilno — C.LW.F. 
mieć będą wyłącznie charakter pro- 
pagandowy ; nie trzeba się zbytnio 
martwić jak w punktacji ogólnej Wil 
no przegra, bo przecież będziemy 
mieli b. silny zespół, z którym walka 
będzie nadzwyczaj ciekawa i trudna 
Zapewne zostanie ustalony cały sze- 
reg pięknych wyników. 

Wystarczy powiedzieć, że w sko- 
ku wzwyż weźmie udział Pławczyk, 
kt. zapewno zechce zrechabilitować 
się za porażkę w Bydgoszczy i usta- 
lić znów piękny wynik. W skoku o 
tyczce zobaczymy Kluka, który jest 
mistrzem Polski. Kluk ma piękny 
styl i efektownie przechodz; wysvo- 
kość grubo ponad 350. Wysokość 
ta dla zawodników jest niedościg- 
nionym celem. W skoku w da] bę- 

  

dziemy mieli wyrównany poziom: 
Skład, Ropa, Wieczorek, Szczerbie- 
ki. Wszyscy oni skaczą ponad 6 mtr. 
a kto wie może nawet skoczy się ; po: 
nad 7 co będzie tegorocznym reko.* 
dem, który należy w tym roku do 
Lukhansa 7,05. 

W; rzutach też mamy extra klasę. 
Ciekawi jesteśmy kto wygra oszczep 
Wojtkiewicz, Lokajski, Wieczorek 
czy Zieniewcz, a w dysku Wieczu 
rek zechce pewne zapomnieć o kom 
promitującym wyniku w  Bydgosz- 
czy, a teraz postarać się rzucić rze- 
czywiście ponad 40. W kuli Wilnianie 
Zieniewicz i Molcki walczyć będą 
z Wojtkiewiczem i Pławskim. Mają 
oni swoje własne porachunki. 

W biegach konkurencja równeż 
jest wyrównana zobaczymy kto wy: 
gra .płotki*, jak pobiegnie Żyliński 
na 400 mtr. i kto ostatecznie zwy- 
cięży w sztafecie 4x100 mtr. Sztafeta 
musi należeć do nas, bo Kliks, Wie- 
czorek, Żyliński i Szczerbicki są już 
nieźle z sobą zgrani ; pałeczka im 
„idzie*. 

Słowem zawody z C.L.W.F. zapo- 
wiadają się nadzwyczaj interesująco, 
mają się one odbyć przy specjalnej 
ceremonji powitalnej itd. 

Międzynarodowe zawody pływackie - 
w Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat), W Warszawie odbył 
się w niedzielę dalszy ciąg międzynarodo- 
wych zawodów pływackich, Tym razem za 
wody ściągnęły wielotysięczne rzesze publicz 
ność. W dalszym ciągu osiągn'<to szereg do 
skonałych wyników, a m. in. kilka rekor- 
dów polskich, Między in. w biegu na 200 
metrów stylem klasycznym pań w konku- 
rencji krajowej Chomiakówna z Legji pa- 
kiła rekord Warszawy w czasie 3:37, W 
200 m. stylem klasycznyg panów w konku 
rencji międzynarodowej odniósł zwycięstwo 
zawodnik czeski w czasie: 1:22,4, Drug'e 
miejsce zajął Szrajbman II z warsz. Legji, 
który oq'agnął wspaniały czas 1:24,2. Jest 
to nowy rekord Polski, pobity o 0.8 sek. 
200 metrów stylem dowolnym panów w kon 

kurencji międzynarodowej wygrał Bocheń 
Ski, który osiągnął czas 2:20,6 sek, Rekord 
Polski pobity został o 4,2 sek. Drugie miej- 
ce zajął Węgier Szekely w tym samym cza 
sie. Trzeci był Węgier Meszoły — 2:26,5, 
czwarty Karliczek — 2:27,8. Sztafetę 35100 
stylem zmiennym wygrała drużyna polska 
w składzie: Karliczek, Szrajbman II, Bo- 
cheński, osiągając czas 3 min, 39,2 sek, Re 
kord Polski pobity o 11 sek. Każdy z tych 
zawodników polił indywidualnie rekord Pol 
ski. Czas Karliczka wynosił 1:14,4, Szrajb- 
„mana II — 1:23,6, Bocheńsk'ego —1:01 2. 
Drugie miejsce zajęła drużyna zagraniczna 
w składzie: Heiling, Abeles, Szekely w cza 
sie 3:40,14 sek, 

W. K. S. — 78. p. p. 12 : 1. 
Rozegrany wczoraj mecz piłkarski 

o mistrz: vo okręgu wileńskiego za 
kończył bezapelacyjnem zwycięst 
wem WKS, : 

Wilnianie pokonali zespół 78 p. p. 
w stosunku 12:1, co w sposób wyraź- 
ny podkreśla dobrą formę WKS. 

   

76 p. p. — MAKABI 3 ': 2. 
Towarzyski mecz piłkarski Makabi 

z 76 p, p. (Grodno) przynosi nam prze 
granę wicemistrza Wilna. 

Makabi po sobotnim sukcesie 3:1 
przegrała teraz 3:9 

  

BOKSERZY JUŻ TRENUJĄ, 

Dowiadujemy się iż na stadjonie Ośrod 
ka W. FE. w najbliższy wtorek o godzinie 
7 rozpoczną się stałe tren'ngi bokserskie. 

Treningi odbywać się będą trzy razy ty 
godniowo: wtorkami, czwartkami i sobota 
mi od 7 do 8. 

Kierownikiem treningów jest płutonowy 
Sadowski z Ośrodka W, F, Plutonowy Sa 
dowski przed paru tygodniami ukończył kurs 
wojskowy przy CIWF. i teraz właśnie już 
jako fachowiec będzie mógł dzielić się naby 
temi wiadomościami. 

Treningi letnie „dla bokserów mają wiel 
kie znaczenie, gdyż w znacznym stopniu 
wpływają one dodatnio na formę poszczegól 
Logo zawodnika, to leż trzeba sądzić, iż 

    

iż na 

  

tren'ngi uczęszczać będzie sporo pięściarzy. 

Łotysi zapraszają do siebie. 
Widzimy, że stosunki sportowe 

z Łotwą stają się coraz bardziej za 
żyłe. Po wspaniale udanych zawo 
dach narciarskich i po przyjeździe 
do nas wioślarzy łotewskich zaczyna 
obecnie stawać się aktualną kwestja 
wyjazdu nowych wioślarzy na rega- 
ty do Rygi. 

Łotysi zapraszają nas do siebie 
па 30 lipca. W tym to terminie mają 
w „Rydze na rzece Aa odbyć się regaty 
międzynarodowe. Regaty te rok rocz 
nie gromadzą u nich na starcie cały 
szereg osad zagranicznych łącznie 
z osadami niemieckiemi, które są b. 
silne. 

Regaty te są w Rydze dniem świę 
ta sportu wodnego. Zapewne z zapro” 

szenia wilnianie skorzystają wybiera- 
jąc się do nich by w ten sposób jesz- 
sze raz podkreślić maszą przyjaźń 
sportową w stosunku do tak bliskich 
sąsiadów. Jednocześnie Łotysi przy- 
pominają nam o reklamowan. przez 
nich spływie kajakowym z Polski. 
Wiedzą już oni, że ma przyjęchać 
30 wioślarzy do Rygi. Spław rozpocz 
nie się tuż zaraz po 20 i weźmie w 
nim udział jak przewidziano koło 30 
kajakowców. 

Trzeba wiedzieć, że sport kaja- 
kowy na Łotwie jest bardzo popular: 
ny, cieszy się on ogromnem powodze 
niem, to też przyjazd polskich kaja: 
kowców jest w Rydze oczekiwany 
z wielkiem zainteresowaniem. 

miłych gości z Łotwy. 
liśmy na szeroke wody. Zorganizowa 
liśmy wielkie międzynarodowe rega    ty, które są swego rodzaju rewją wio 
ślarską tych wszystkich ośrodków 
sportowych, które wyczuwają eoraz 
większą potrzebę częstszego porozu 
miewania się. Do rzędu tych ośrod- 
ków wszedł sport łotewski. Mamy tu 
na myśli sport akademicki, który ro 
zumie doskonale korzyści przez na- 
wiązanie stałego kontaktu z ościen- 
nemi państwami starając się w ten 
sposób wyraźny, podkreślić swoje 
sympatje do sportowców z nad mo- 
drej Wilji. 

Regaty trockie były imponującą 
rewją sportu wodnego. To nic nie 
znaczy, że pierwszy ten start osady 

łotewskiej nie udał się, że zajęła ona 
ostatnie miejsce, ale przecież nikt 
chyba nie łudził się nadzieją że w 

Łotwie wioślarstwo przewyższać bę- 
dzie wioślarstwo Polski. Przecież Ło 
tysi sami w swojem przemówieniu 
przyznali się szczerze, w sposób nad- 
zwyczaj skromny, że przyjechali do 
nas nie po sukcesy, a jedynie tylko w 
celu nawiązania kontaktu W słowach 
wypowiedziąnych przez kierownika 
drużyny łotewskiej czuło się, że los 
jest zmienny, że dziś zwycięża ten, a 
jutro drugi, to też wytworzył się miły 
stosunek względem przyjeznych go” 
ści, 

Z punktu widzenia sportowego, !» 
osada łotewska jest silną fizycznie. 
ale niestety brak jei jest stylu. Wie- 
my przecież, że w wioślarstwie tech- 
nika to grunt, a tu techniki ani za 
grosz. Wystarczy powiedzieć, że. Ło* 
tys; fizycznie są tak silni, że w czasie 
treningu potrafili złamać aż dwa wio 
sła, co nie należy znów do rzeczy zbyt 
łatwych. 

Z prawdziwą przyjemnością mu- 
simy stwierdzić, że podniósł się znów 
poziom wioślarzy grodzieńskich, któ 
rzy wygrali kilka biegów, skrzętnie 
zbierając cenne punkty. 

Z klubów wileńskich najlepiej wy 
szędł WKS, a w pierwszym rzędzie 
zwraca na siebie uwagę osada czwór 
ki Pogoni i osady 3 p. a. c., które ma- 
ją b. silnych i doskonale zbudowai 
nych wioślarzy. Trzeba też w kilku 
przynajmniej słowach wspomnieć o 
wielkiej niespodziance jaką swoim 
zwycięskim statrtem uczyniła p. Ple- 
wakowa, która wygrywając z mistrzy 
nią Kuśkiewiczówną wykazała wiel- 
kie zdolności wioślarskie, zwłaszcza, 
że p. Plewakowa wygrała bez więk- 
szego wysiłku mając w tym samy:m 
dniu jeden już start. 

Zawód uczynili wioślarze PKS, 
którzy prócz zdobycia mistrzostwa 
Wilna na jedynce przez Witkowskie 
go i valcoverowego biegu „wagi lek- 
kiej” nie zdobyli żadnego więcej miej 
sca, a przecież „policja** zapowiadała 
się na foworyta regat, 

AZS udało się nazbierać trochę 
punktów. Chłopcy przegrali i to prze- 
grali przez nieumiejętność, bo czyż 
można mając do mety 15—20 mtr ra- 
ptem zwolnić, a nawet przestać wios 
łować. Rozumiemy, że to było niepo 
rozumienie, ale przecież warto było 
dowiedzieć się w którem miejscu prze 
chodzi linja mety. Akademicy mog!i 
by z powodzeniem wygrać bieg czwó 
rek młodych ale kiedy cóż było robić 
Jak osada się zatrzymała. W słowach 
tych kryje się jednak bezradność i 
brak subordynacjj w stosunku do 
sternika, bo przecineż najbardziej spi 
łowana osada może zawsze zdobyć się 
na kilka chociaż pociągnięć wiosłem 

Najgorzej wyszło z regat Wil T. 
W., które wystawiło jedną osadę i tę 
nie dopuszczono do biegu, bo zamiast 
250 kgr. wažyla va4 > 1klg i 704 gr. 
za duż ;. 

Klasą dla siebie samych byli elim- 
pijczycy, którzy stali się foworytami 
regat, zwyciężając z łatwością swo- 
ich przeciwników. Tak samo wspa- 
niale wypadł start War. K. Wiośla- 
rek w biegu czwórek wyścigowych. 
Pech zaś prześladował w biegu czwó 
rek półwyścigowych. Warszawianki 
przegrały o kilka centymetrów, na э 
ko wydało się nawet, że osada WKW 
pierwsza przecięła linję celownika, 
ale jakoby różnica była jednak na ko- 
rzyść Grodna. 

Kraków przysłał jedną osadę, któ: 
ra przegrała bez żadnych zastrzeżeń 

Tak więc mniej więcej wyglądają 
omówienia poszczególnych klubów. 

Zanim jednak przyjdziemy do wy 
ników, to z wielkim smutkiem, wy 
wołującym oburzenie stwierdzić mu 
simy powtarzające się w wysokim 
stopniu niesporiowe zachowanie się 
„jakiejś tajemniczej ręki*, Znów w 
sposób łobuzerski nadcięto AZS wio* 
sło, zepsuto Pogoni ster i td. Fakty 
te są tem smutniejsze, że nie są one 
pierwszym wypadkiem w dziejach 
historji sportu wodnego kresów 
wschodnich. Zwracamy więc na to u- 
wagę, mając święte przekonanie, że 
więcej nigdy już nie podobnego się 
nie powtórzy. 

Przejdźmy więc teraz do strony o: 
ficjalnej cegat. Kilkanaście minu! 

  

przed 12 na pomoście zgromadzili się 
Łotysi oraz władze sportu wioślars- 
kiego w Polsce na czele z przybyłym 
z Warszawy prezesem PZTW p. Bo- 
jańczykiem. 

Pierwszy przemówił p. Bojańczyk 
a potem powitał gości w imieniu W, 
K. T. W. prezes mjr. Z. Lankau, wrę- 
czając im wiązankę kwiatów. Odu- 
grano hymn Łotwy, po wysłuchaniu 
go przemówił Łotysz Keze, wznosząc 
okrzyk na „cześć sportu polskiego. 
Orkiestra znów odegrała hymn, ale 
już polski. 

Po stronie oficjalnej rozpoczęto 
regaty. Na brzegach zgromadziło się 
koło 4 tysięcy widzów, a w loży hono 
rowej zasiadło szereg wybitnych oso- 
bistości, których jako organizator ra 
gat witał p. mjr. Z. Lankau, a więz 
w ložy zasiedli: pp. minister Beczko- 
wicz, konsu] Donas, wicewojewoda 
Jankowski, starosta Kowalski, staro 
sta Tramecourt, kurator Szelągowski, 
dyr. Hulewicz, pos. Czapski, płk. 
Schróatter dow. gr. art., płk. Pełczyń 
ski, płk. Wenda i cały szereg znanych 
osób. 

" Wyniki techniczne regat są nastę- 
pujące: 

Czwórki młodszych pań AZS valco- 
ver. : 

Czwórki półwyścigowe pań. 1) W. 
K. S. Grodno 3 min. 30 sek.; 2) WKW. 
3 min. 30,1 sek. Na mety osady wpa- 
dły dziób w dzób. Skład osady zwy 
cięskiej: Kuśkiewiczówna, Mrozows 
ka, Romańczykówna, Bojarowska i 
na slerze Ottówna. 

Czwórki młodszych 1) WKS Grodno 
6.37,4 (Mrozowski, Gryniuk, Antono- 
wicz, Zamierowski i Drunis; 2) AZS 
Wilno; 3) PKS Wilno; 4) WKW Kra- 
ków; 5) U. S. Riga. 

Jedynki pań młodszych. 1) Plewa- 
kowa WKS Wilno 3.50; 2) Mincerów-, 
na AS, i 

Czwórgi półf yścigowe. 1) WKS 
Grodno 6.56 (Grajewski, Selchano* 
wicz, Januszewski, Kleszczonek i Hi- 
ppins; 2) PKS; 3) WKS (3 p. a. e.). 

Czwórki półwyścigowe osad szkol 
nych. 1) Grodno 3.10 (Mrozowski, 
Gryniuk, Antonowicz, Zamierowski i 
Dzinis). 

Bieg czwórek wagi lekkiej. 
alcover. 

Jedynki o mistrzostwo Witkow. 
ski PKS valcover. 

Czwórki półwyścigowe pań. 1) A. 
Z. S. 3.53,4 (Kontrymowiczówna, Du- 
bicka, Sunderland, Sigołłówna i Woj- 
ciechowiczówna; 2) WKS Grodno. 

PKS 

Czwórki nowicjuszy PKS Wilno, 
Jedynki nowiejuszy Ryrzko valco- 

ver, 

Bieg osad wojskowych. 1) WKS 
Wilno (3 p. a. c.); 2) 1 p. p. Leg.; 3) 
3 B. sap. Skład zwycięski osądy: Nir 
kolajewicz, Wasiukiewicz,  Karasie- 
wicz, Mróz i Witkowski Leon. 

Jedynki pań. 1) Plewakowa WKS 
3.49,8; 2) Kuśkiewiczówna WKS Gro: 
dno o 3 przeszło łodzie. 

Czwórki pań. 1) W. K. Wioślarek 
3.12,8 (Ziarkówna, Pomorska, Archi- 
tówna, Mroczkowska i Śniadecka; 2) 
AZS o 4 łodzie. 

Czwórki półwyścigowe nowieju: 
szy, 1) WKS 3 p. a. c. 6.48,2, (Nikoja* 
jewski, Wasiukiewicz, Karaniwisz 
Mróz i Witkowski); 2) 3 B. sap.; 3) 
Grodno; 4) PKS; 5) AŻS. 

Jedynki młdszych. Frenske AZS 
valcower, t 

Bieg czwórek 0 mistrzostwo Wił- 
na. 1) WTW (ol;mpijczycy) 6.15 (Bra- 
un, Ślązak, Urban, Kobyliński i Sko- 
zo: 2) WKS Pogoń 6.32; 3) 
PKS. ; 

Po regatach odbylo się uroczyste 
wręczenie nagród. Przemawiali:. -pp. 
Konsul Donas, Samorewicz, Szumań- 
ski, oraz prezes Bojańczyk, który po” 
dziękował p. mjr. Lankauowi za zor- 
ganizowanie tych pierwszych na zie- 
mi wileńskiej 
wych. Po rozdaniu nagród wznoszo- 
no parokrotnie okrzykj na cześć spor 
tl, na cześć zawodników łotewskich, 
a z drugiej strony na cześć wioślarzy 
polskich. 

  

Uprzejmy. 

  
— Panie słarszy, befsztyczek cuchnie, 
— Chwiłeczkę cierpliwości, zaraz otw | 

rzę wentylatorek. 

  

regat międzynarodo: | 
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Karygodna jazda. 
Trzy wypadki w jednym dniu. 

Wczoraj motocyki, prowadzony przez po 
rucznika 76 p. piech. Wacława Bojko 
uley Kalwaryjskiej wpadł na rowerzystę 
zystę St Łukaszewieza, który odniósł lek 
kic rany. 

Drugi wypadek spowodowany njeostroż 
ną jazdą miał miejsce przy ulicy Wielk'ej, 
gdzie szybko mknąea taksówka wjechała na 
rowerzystkę. Rower ułegł całkowitemu roz 
trzaskaniu, Rowerzystka, siłą uderzenia, wy 
rzucona zostałą na bruk, lecz tak szczęci: 
wie, że odniosła jedynie bardzo lekkie usz 
kodzenia ciała. 

Trzeci wypadek zanotowano w godzi- 
nach wieczorowych. Auto należące do wię 
zieria Łukickiego w drodze powrotnej z 

  

Dziś: 7 braci męcz. 

ОЕ ОЕ 

| kinis | wWachód słońca — 4. 3 m. 27 
/ąchód — 755 

Srostrzežania Zakladu Meteaorologį! U.S B. 

w Wilnie z dnia 9/VIl — 1933 reku 

Przewidywany przebieg pogody w dnia 
dąsiejįszym 10 lipca według PIM, 

Bardzo ciepło. Słabe wiatry łokalne. Na 
Zachodzie i w środku kraju skłonność dn 
burz, poczem lekkie ochłodzenie. 

  

  

OSOBISTA. 
— Pan Wojewoda Wiłeński Władysław 

Jaszczołt wyjechał w sobotę wieczorem o 
godzinie 23.30 na kilka dni w sprawach służ 
bowych do Warszawy. 

— Starosta Grodzki p. W w Kowai- 
ski rozpoczął w dniu 10 bm, kilkutygodnio 
wy urlop wypoczynkowy. Zastępstwo objał 
p. wicestarosta Józef Czernichowski. Pań- 
stwo Kowalscy, jak się dowiadujemy, wyje 
chali do Krynicy. 

Dodatkowy budżet na roboty 
kanaiizacy jno -wodociągowe, 

Magistrat pracował dodatkowy 
budżet na sumę 90.000 złotych. Z fun 
duszów tych będą prowadzone roboty 
wodociągowa - kanalizacyjne. 

Projekt nowego budżetu skiercwa 
ny zostanie na nalbližsze  posiedze- 
nie Rady Miejskiej. Na pokrycie tej 
sumy magistrat przeznacza fundusz 
renowacyjny. 

UMORZENIE WOJEWÓDZKIEGO 
PODATKU OD WYSZYNKU 

I TRUNKÓW. 
lzba Skarbowa upoważniona 

umarzinią zaległości wojewó. podał 
ku od wyszynku j drobnej sp trun- 
ków, bez względy na wysokość zaległość. 

co BEDZIE ZE STACJĄ AUTOBU- 
© Sów BALEKOBIEŻNYCH, 

Donosiliśmy już o projekcie magi 
budowy slacji autobusów dalekobie 
przy Žawalnej na placu położonym 
УВ a-vis kościałą ewangelcko + Tefotmowa- 

ego. Place leń, należący obecnie do syndy 
kalu rolniczego, magistrat zamierza nabyć 
na własność. 

Obecnie władze miejskie zakończyły już 
opracowywanie planu robót. Podług projek 
tu stacja ma być wyposażona w najnowsze 
urządzenia oraz w wygodną krytą poczeka! 
mię, Całe nieszczęście w tem, ż razie plas 
ten pozostaje jedynie bezwartościowym zwit 
kiem papieru. Dlaczego? — niepotrzeba wy 
jaśnień. Kryzys. 

PODATEK OD LOKALI 
I NIERUCHOMOŚCI. 

15 czerwca upłynęły terminy płatności 
bez kary i etek za zwłokę podatków: od 
mieruchomości za pierwszy kwartał i od lo 
kali za drugi kwartał. Obecnie do nakazów 
doliczane są odsetki za zwłokę. 

OPŁATY SZKOLNE. 
W ubiegłą sobotę ukazało się oficjalne 

zarządzenie w sprawie cofnięica z dniem 15 
sierpnia zwrotu opłat szkolnych za dzieci 
funkcjonarjuszy państwowych, wojskowysh 
i sądowych, 

    

  

    

zosłała do 
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Pensjonaty utrzymywane 
przez rolników. 

Na podstawie półrocznych  šwia- 
dectw przemysłowych zostały całko- 
wicie zwolnione od podatku obrotowe 
go za rok 1988, o ile liczba zajętych 
przez nie pokoi nie przekracza 12. 

>] 

  

MJR. W ST. SP. z wyższem agronomicznem 
wykształceniem — praktyk chętnie obejmie 
administrację majątku od zaraz w wojew. 
Wileiskiem i Nowogrodzkiem, — W'ino, 

Biały zauł. Nr. 3 Michler. 

  

  

  

Nowej Wilejki na zakręcie wjechałe na fur 
mankę, prowadzoną przez Ignacego Gole- 
żyekiego (Trakt Batorego 54), 

Furmanka została rcztrzaskana. Goleży 
eki siłą uderzenia został wyrzucony na bruk 
Naskutek szczęśliwego zbiegu okvlieznoścei 
odniósł stosunkowo lekkie obrażenia ciała. 

Trzy wypadki w jednym dniu! Wszak 
drogi wileńskie i podwiłeńskie, to nie uliee 

€hieago. Są często prawie zupełnie puste. 
Niedobrze bię dzieje z naszem autemobi- 
lizmem! Należy znaleźć środki trafienia do 
przekonania pp, kieróweom. Muszą wreszcie 
przejąć się kardynalnym punktem katechiz- 
mu szoferskiego: nie przechedzeń musi dbać 
© całość swojej osohy, lcez on:! (e) 

KDS PEGEZ ATTAK 

Z dwojga złego .. 
Oswoilišmy sie już z typowem zja 

wiskiem kryzysowem i handlem ulicz 
nym. Domokrążni i uliczni sprzedaw- 
cy cieszą się nawet dość dużem po- 
wodzeniem. Tem stan rzeczy wytwa- 
rza jednak ogromną konkurencję 
właścicielom sklepów. Organizacje 
kupieckie czynią starania o likwida- 
cję, względnie zmniejszenie tego ro- 
dzaju handlu. Starania te jednak nie 
dają większego efektu. Władze są zda- 
nia, że zbyt rygorystyczne traktowanie 
handlu ulicznego w chwili obecnej mo 
głoby mieć skutki niepożądane. Poz 
bawieni środków egzykucji handłarze 
mogliby łatwo zająć się procederem 
kolidującym z kodeksem karnym. 

Kłopoty właścicieli letnisk. 
Z powodu spóźnionego lata i nie- 

mal nieustanych dotąd deszczów wie- 
le letnisk w okolicach Wilna  (Poś- 
pieszka, Werki) pozostało pustych. 
Nie bez znaczenia był tu fakt, że właś 
cieiele letnisk podmiejskich na począt 
ku sezonu nie chcieli zbytnio opusz- 
czać cen, a chociaż następnie zorjen 
towawszy się w niepomyślnej konjun 
kturze, ceny dość znacznie zreduko- 
wali, do chwili obecneż wiele lokali 

    

  

Świeci pustkami. 
Właściciele letnisk codziennie z 

niepokojem przyglądają się chmirom, 
wyczekując razem z pogodą napływu 
ietników 
RTDASDO TSR ESI 

Z niwy ioteryjnej. 
Dowiadujemy się, że nietylko V-ta 

klasa obecnej Łoterji, ale również ter 
min rozegrania następnej 23-ej Lo- 

  

     

terži został wydatnie skrócony. (Gra- 
ezom śpieszy się do wygranej -— dąże 
niom ich czyni zadość Dyrekcja Lo- 
terji. 

—000— 

Jak nas miótmują już w nadcho- 
dzącym tygodniu zostaną opublikowa 
ne szczegóły nowego zreformowanego 
planu gry 28 Loterji. W chwili ohec- 
nej wykańczany jest druk nowego pla 
nu, którego opracowanie trwało od no 
wego roku do końca maja r. b. 

—o000— 

Wobec głosów, które odzywały się 
ze strony graczy, iż dziwnem wydaje 
im się premiowanie losów, które już 
raz wygrały, Generalna Dyrekcja Lo- 
terji Państwowej postanowiła znieść 
system wprowadzony w 26-ej 1 w 27 
Loterji. Losy powtórnie wygrywające 
nie będą premjowane z wyjątkiem 
głównej wygranej ostatniej klasy. Po- 
zostawiony natomiast został system 
wprowadzony w 27 Loterji wygranych 
pocieszenia dla losów, które w ciąg- 
nieniu przegrały. 

Dia reklamy. 

  

Mary Picford i Douglas F 

oklepany już trick r    

  

Starania o rewizję ryczałtu 
w podatku obrotowym. 

W organizacjach kupieckich oma 
wiane są obecnie sprawy, związane z 
zreformowaniem ryczałti w podatku 
obrotowym, który ustalony był na 
podstawie średniego obrotu przedsię- 
biorstwa z lat 1928 — 1930. 

Tymczasem już w r. 1982 obroty 
znacznie się zmniejszyły i wymiar po 
datku stał się nadmiernym ciężarem 
Za rewizją ryczałtu wypowiedziała się 
Izba Przemysłowo - Handlowa, jak 
również organizacje kupieckie. 

Zmiana przepisów ustawy 
antyalkoholowej. 

Niedługo wydane zostanie rozporzą 
dzenie. zmieniające przepisy ustawy 
antyalkoholowej. M. in. ulegnie zmia 
nie podział kontyngentów miejsc sprze 
daży napojów alkoholowych w mia- 
stach i gminach. Podział przeprowa- 
dzany będzie przez Izby Skarbowe w 
porozumieniu z wojewodą, przy współ 
działaniu z wydziałami wojewódzkie 
mi. 

  

Na terenie województwa wileńskie 
go kontyngent miejsc sprzedaży alko 
holowej ma być zwiększony o 15 jed 
nostek. Wreszcie rozporządzenie po- 

» będzie miało na celu rozgra- 
niczenie przepisów o akcji antyalko- 
hołowej z przepisami sprzedaży napo 
jów alkoholowych. 

  

Bezrobocie zmniejsza się 
bardzo powoli. 

Ostatnie dane notują na terenie 
Wilna 6170 bezrobotnych. W stosun 
ku do tygodnia poprzedniego bezrobo 
cie zmniejszyło się o 34 osoby. Najwię 
cej bezrobotnych rekrutuje się z poś 
ród pracowników umysłowych i nie 
wykwalifikowanych robotników  fi- 
zycznych. 

Powolny spadek bezrobocia На 
maczy się minimalnym w r. bież. ru 
chem budowlanym, jak również 
skromnemi rozmiarami robót sezono 
wych. 

Dolary na czarnej giełdzie. 

Na czarnej giełdzie w dniu wczo- 
rajszym dolary wcale nie miały popv 
tu. Czarnogiełdziarze nie znajdowali 
nawet nabywców po 5.80 za dolara. 

  

Dwie młede panienki i uczeń zaginęli. 
W ciągu ubkiegych dwóch dni zanotowa 

no trzy wypadki zaginięcia: 

Do 1 komisarjatu P, P. zgłosił sę niejaki Pa 
weł Wojnicz i zameldował o zaginięcu jego 
syna Mikołaja, który przed dwoma dniami 
wyszedł z domu twierdząc, że udaje się do 

kolegi i od tego czasu wszelki ślad pa nim 
zaginął, 

Onegdaj również do policji wpłynął mel 
dunek o zaginięciu młodej panienki: Macji 
Gtejkówny. Meldunek złożyła cietka zagi- 

niorej, Jułja Komorowiez (ul, Piaski 21). 

Znalazła oną na biurku list od zaginio- 

  

  

ZAMIAST WYPOCZYNKU. 
Posiadamy dwie, ciągle kształcą” 

ce się armje: wojsko i nauczycielst 
wo. O wąfšku wiedzą wszyscy, gdyż 
widzą je w marszu, na ćwiczeniach, 
słyszą huk strzałów, wreszcie niema 
prawie rodziny, któraby z wojskiem 
nie miała czegoś wspólnego, į 
s Inaczej ma się rzecz ź nauczyciel- 
fstwem. Nie ma ono ani specjalnego 
munduru, nie maszeruje w szeregach 
po ulicach, słowem, nie jest widoczne 
tak, jak wojsko. 

A Są wprawdzie w Znaw- 
cy duszy nauczycielskiej którzy na 
ulicy poznają nauczyciela bądź po 
dziurach w bucie bądź po głębokich 
kaloszach i parasolu, bądź po... do- 
dwójnych okularach na nasie. $а to 

jednak cechy zawodowe. ! 

Nauczyciela dzisiejszego po 
z powierzchowności trudno, dziura 
we buty ma każdy urzędnik państwo 
wy, natomiast znacznie lżej z innych 

   

   

  

     

    

cech. Np. stałym lematem rozmów 
wśród nauczycielstw4 jest: szkoła, 
dzieci, programy, metody, kursy, kon 
ferencje, pomoce naukowe, okólniki, 
kancelarja, ławki itd. Słyszy się to na 
ulicy, w autobusie, w/pociągu, kinie, 
teatrze, na weselu, chrzeinach. Może 

to i dobrze. Niech ludzie słyszą, niech 
się czegoś dowiedzą. 

Ale do tematu. Mamy obeenie wa 
kacje. Zdawałoby się, że strudzone 
mu po dziesięciomiesięcznej pracy na 
uczycielstwu należy się odpoczynek 
Prasa zamieszczała niedawno komu- 
nikaty Związku Naucz. o licznych 

  

  

  
Nacz. Kszt Wydz 

Naucz. przy MW, Ri OP 

lsnacy Dzierżyński 

   

nej, w którym wychowanka prosż ją, by nie 
wszezynała, poszukiwań, gdyż żadne n/ebez 
pieczeństwa jej nie grozi. 

Meldująca jest jednak innego zdania i 
obawia się, że wychowanka wpadła w ręce 
handiarzy żywym towarem. 

Trzeci wypadek zaginięcia zanotowano 
wczoraj, P. Józet Szezygler (zauł Bernardyń 
ski 3) zameldował poliejj o zaginięciu jego 
€zternastoletniej córki Stanisławy, która 

przed dwoma dniami wyszła z domu i cd 
tego ezasu brak o niej jakiejkolw'ek wiado 
mos (e) 

  

punktach wywczasów letnich. Moż- 
na byłoby sądzić, že p-kty te są prze- 
pełnione „ciałem  pedagogicznem'. 
Niestety, na całym terenie naszgo ku 
ratorjum nie udało się uruchom. ani 
jednego punktu  wypoczynkowega. 
gdyż prawie całe nauczycielstwo bie 
rze udział na licznych kursach pro 
gramowo-ustrojowych, przygotowaw* 
czych do egzaminów praktycznych, 
wychowania fizycznego, $piewu itp 

   

Słowem, kursy, kursy, kursy Ww 
świecie szkolnym są one zjawiskiem 
stałem. = 

O tej. właśnie pracowitości 
i wytrwałości nauczycielstwa szkół 
powszechnych pięknie mówił ostat- 
nio podeias otwarcia jednego z 
kursów (jest ich kika) progra 
nrowo ustrojowych, wizytator p. T. 
Młodkowski. 

Kursy nauczycielskie datują się u 
nas od roku 1918 i znaczna część na- 
uczycielstwa bierze w nich rok rocz 
nie żywy udział. 

Niektórzy są już, na 72 (wyraźnie 
siedemdzięsiątym drugim) zkolei, 

gdyż oprócz kursów wakacyjnych. 
niekiedy nawet w jednym roku po 
trójnych, brali wdział w kursach pod 
czas feryj i w czasie roku szkolnego 
Nie wlicza się tu oczywiście takich 
kursów jak: świetlicowe, lustrators: 
kie, związkowe, samorządowe, higje 
ny, spisowe itp. 

        

   

  

Zamiary T-wa 
Miłośników Trok. 

W przerwie po między biegami nie 
dawno powstałe T-wo Miłośników 
Trok podejmowało śniadaniem grono 
przybyłych na regaty gości z Wilna. 
Przy końcu śniadania ks. prefekt Po- 
trzebski, dziękując gościom za przyby 
cie. w gorących słowach nawoływał do 
pomocy i poparcia zamierzeniom T-wa 
Miłośników Trok. Pragnie ono uczy- 
nić Troki miejsce przyjemnego, spo- 
kojnego wypoczynku ludzi pracują- 
cych nie tylko z Wilna, lecz i z dal- 
szych stron, oraz stworzyć tam odpo 
wiednie warunki do letnich i zimo- 
wych sportów. W tym celu T-wo nosi 
się z zamiarem uporządkowania zew 
nętrznego wyglądu zaniedbanego mia- 
steczka, oraz wybudowania skromnej 
i taniej, lecz odpowiadającym nowo- 
czesnym wymogom gospody, oraz 
przystosowania do potrzeb turystów 
innych prywatnych mieszkań. T-wo 
już przystąpiło do pracy z energją i 
przy pomocy władz państwowych i 
społeczeństwa ma nadzieję powoli re 
alizować swoje projekty. Skutkiem go 
rącego przemówienia ks. prefekta by- 
ło to, że obecni goście gremjalnie przy 
stąpili do T-wa w charakterze jego 
członków. W odpowiedzi ks. Potrzeb 
skiemu zabrał głos p. Min. Beczkowicz, 
który, nawiązując do swej niedawnej 
działalności w Wilnie, podniósł z uz 
naniem ambitne i słuszne zamierze- 
nia T-wa Miłośników Trok i życzył 
mu rychłego i pomyślnego ich urze- 
czywistnienia, 

  

ug
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NOWA WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄ ŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

Kompletna beletrystyka do 0a- 
tatnich nowości w języku pol. 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma ž 

premjum. z 

в 

[
A
     

U
O
 

     

Czynna od godz. | l-ej do I8-ej. 

Warunki przystępne, 

3 Pod protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ill Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 
26.VIII. 

DZIAŁY GŁÓWNE: 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Premjera! 
Olšniewający preebėj 

»SZALENC 

EUGENJA KOBYLINSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux“ 
i jest domabycia w księgarniach wal: 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

TEATR | MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńsl.m. 
Dzisiejszy „Tani poniedzjałck* nieodwolal- 
nie ostatniem przedstawieniem  znakonitej 
komedj Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego 

nieba". Ceny propagandowe (od 20 gr.). 

— „Bez posagu ożenić się nie mogę* -- 
zdobywa sobie coraz większe powodzenie, 
—- we wtorek 11 lipca o godzinie 8 m. 15 
ukaże się po raz 8-ту. 

— Próby z „JIMA I JILŁA* — doskona 
łej komedji muzycznej. są w pełnym toku. 
Reżyscija spoczywa w rękach D-ra Ronard- 

  

    

Bujańskiego. W rolach tytułewych Mieczys 
sław Węgrzyn i Halina Kamińsk Ceny 
specjalne. Premjera w sobotę 15 a. 

— Teatr Muzyczny „Lutniać, Dz: 
my świelną operetkę Gilberta „Gnotl'wa Zu 
zanna* w interpretacji znakomitych arty- 
stów z BR. Halmirską na czeie Ceny miejsc 
najniższe od 25 gr. do 2.90, 

Jutro ukaże gię komedja muzyczna Stolza 
„Peppina“. 

W przygotowaniu „Królowa nocy Kol- 

ujrzy 

  

    

  

  

    
    

lo 

WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 10 lipca 1933 r. 

4 Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne* .. 
ed Gimnastyka. 7,20: Płyty. 7, Dzier 
por. 7,30: D. c, muz. gram. 7,52: Chwilka 
gosp. dom. 11,57: Sygnał czasu i hejnał, —— 
12,05: D. c, płyt. 12,25: Komun. 12,35: D. 
płyt. 12,55: Dziennik południowy, — 14,50: 
Program dzienny. 14,55: Arcydzieła literat. 
skrzypcowej. 15,25: Kom, gosp. 15,35: Audy 
cja dla dzieci „00: Transm, koncertu. 
17,00: Pog. v francuskim, 17,15: Kon 
solistów. 18,1 czyt „Firmy oddziaływa 
nia na poziom cen rolni i 
fort. z płyt, 19,10: Rozma 
żywną/ polityka mniejszo: 
19,35: Program na wtorek. Felj ' 
PL-5S m  pow'ešci polsk 19,55: 
Przerwa. 20,00: Opera „Tis“ į „Verbum No 
bi 21,00; Wil. kom, sport. 22,15: Muz. tan, 
2 : Wiad. sport, 22,35: Kom. 22,40: Mu 
zyka taneczna. 

   
  

  

     
   

       

    

   
   

     

    

kę ej. 

        

1933 
— PRZEMYSŁ, — HANDEL i RZEMIOSŁA, — 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-transportowych. 
Ceny stoisk znacznie znižone. 

W przygotowaniu masowe wycieczki z calej Polski i zagranicy. 

DYREKCJA TARGÓW 
Wilno, Ogrėd Bernardyński, tel. 11-06 
Biuro czynne codziennie z wyjątkiem świąt 
dla interesant. od Il do 13 i od 17 do 19 

„KOBIETA Z BRUKU 
Na l-y s. 

balkon 
Film 

polski (eny zniżone: 

„dwęe flaszki kefiru wartości 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
BÓJKA NA WOŁOKUMPJI, 

Wezoraj pomiędzy kęlku wycieezkowi- 
czami w Wołoókumpji powstała krwawa bój 
ka, w czasie której niejaki P. Kowzan otrzy 
mał trzy pehniząa nożem, Zawezwane pogo 
towie ratunkowe przewiozło go w stanie eięż 
kim do szpitala żydowskiego. Spraweców za 
trzymano, (e; 

  

AMATOR KEFIRU. 

Helena Martynson (Św. Mikołaja 3) za- 
meldowała policji, iż de jej zakładu (ham 
del kefirem) zgłosił się jakiś osobnik, wypiś 

1 zł. 20 gr. 
i nie uregulowawszy rachunku zbiegł. (e) 

KRADZIEŻE. 

Ubiegłej nocy njeujawnieni sprawcy 
przedostali się do mieszkania Br. Kowalew 
skiej (Skcpówka 11) skraQi bieliznę war- 
tość 100 zł, 

Tegoż wieczora do piwnicy Macji Kule 
szówny (Szkaplerna 57) przedostał się zio- 
dziej i skradł szynki oraz inne produkty na 
sumę 60 zł. 

Pozatem zanotowano jeszcze kilka droh 
nych kradź'eży. (e) 

CZYTĄJCIE 

„bobeliny Wileiskie“ 
Wydanie 

Rady Wl'eńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 40 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisal D-r Morelowski. 

  

H. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M. Znamierowskiej-Priifferowej. 
„O gobelinach“, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 

Dochód przeznacza się na ratowanie 
Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

KUPPIŁ TOMBAKOWE OBRĄCZKE 
ZA 76 ZŁOTYCH. 

W dniu 5 lipea 1933 r. o godz, 14,38 pod 

czas jarmarku w Mołezadzi do mieszkańca 
wst Zapole, gm. poezanowskiej Lawruszezy- 
ka Daniela podszedł nieznany osobnik — 
proponując mu nabycie obrączek złotych. 

Po krótkim targu Ławruszczyk nabył 2 obrą 

czki, płacąc za nie 76 złotych. Jak się póź 

niej okazało obrączki te były tombakowe. 

    
   

     
    

10.1X. 
ROLNICTWO i LNIARSTWO. 

    

W roli głównej 
oknista Mel ais 

26 gr. peno DA gr. 
Lupe Velez 

wiecz. 40) gr. 
Ostatnie 2 dni! Świetny podwójny program! Najlepsza komedja i wesołą operetka! Po raz pierwszy w Wilnie 

PAN 

CASINO 

vb COHN i KELLY w TARAPATACH 
» W MAŁEJ KAWIARENCE 
DZIŚ! Film wyświetlany po raz |-szy w Polsce! 
Najnowszej prod. 1933 r. w-g pow Żana Grey'a 
George O'Brien w najnow. kreacji jako wódz Indjan oraz słodka Janet Chandier Czarują widza genjalną SIĄ. 
Oryginalny temat. Przepiękne tło. Nad program: Trzy dodatki dźwięk. CENY: dz balk 25 gr. Parter 54gr- 

  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
WILNO, UL. BISKUPIA 4. Tel. 3-40 

Wykonują wszelkiego redzaju 
= roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

i introligatorstwa 
lub     

  

Rekord. Taką cyfrą kursów miki 
z innego zawodu wykazać się nie pe- 
trafi. Cyfra ta niewątpliwie znajdzie 
swe miejsce w zapiskach dla potom- 
ności. Е Ž 

W: broszurze M. W. R. i O. P, p. t. 
„Kursy wakacyjne”, z r. 1921 czyta 
my m. in.: „Jak doświadczenie wy 
kazało, kursy wakacyjne posiadają 
poza rolą kształcącą, także duże zna 
czenie dla wyrobienia kulturalnego i 
społecznego uczesiników. Nauczycie- 
le szkół powszechnych, pracujący 
przeważnie w środowisku wiejskiem 
lub małomiasteczkowem, odcięci są 
od ruchu umysłowego, skupiającego 
się w miastach. Dlatego też wielu £ 
nich dąży na kursy wakacyjne, aby 
zetknąć się przez pewien czas ze sie 
rą ludzi, która przedstawia te warto 
ści, jakich bark daje się im odczuwać. 
Harmonijne towarzyskie współżycie 
na kursie z kolegami i prelegentami 
wywiera niezmiernie dodatni wpływ 
na uczestników”. 

  

  

Jednym z głównych twórców i 
organizatorów wszelkich kursów na: 
uczycielskich w Polsce jest długolet- 
ni naczelnik wydziału kształcenia na- 
uczycieli przy Departamencie szkol 
nietwa Powsz. M. W. R. i O. P. p. Ig 
nacy Dzierżyński (którego podobiznę 
podajemy). Na naszym zaś terenie wi 
zytator T. Młodkowski i p. inspektor 
Starościak. 

Tak więc sam los zrządza, że na- 
uczycielstwo przez okrągły rok boży 
ma do czynienia z podręcznikami... 

Mówiąc już o sprawach szkolnych 
wspomnę także o pustych budynkach 
Wyłludniły się, przycichły, czekają no 
wer roku s.kolnego by znowu ла 
kipieć życiem, rozebrzmieć gwarem 
głosów dziecięcych. Jest to najlepszy 
czas do wszelkiego rodzaju remon 
tów. 2 

Niestety, wiemy, jak się sprawa 
przedstawia. Gminy za czasów dobrej 
konjunktury nieskore do świadczeń 
pieniężnych, dziś z najmniejszym i 
najniezbędniejszym wydatkiem zwie 
kają jak mogą. Dobra wola potrafi 
jednak nawet kryzys złagodzić. Znam 
np. wójta z gm. R. pow. wil.-trock , 
p. W. Ch., który objechał już wszy- 
stkie na swym terenie szkoły, zbadał 
ich potrzeby, (do niektórych zamó- 
wił ławki, niektóre zaopatrzył już w 
opał), słowem, wkrótce będzie wszyst 
ko w możliwym porządku. A o to 
właśnie chodzi. 

Niech drobny ten przykład wójta 
z gm. R. zachęci innych jego kole 
gów do zajrzenia już dziś do szkół, a 
unikniemy wielu nieporozumień : 
straty czasu na początku roku szkol- 
nego. J. Hopko. 

SZER ZE— 

Akuszerka 

Maria Laknerova 
W. Z. P. Nr. 69. 

Czarna kotka 
angora 

(kotna) zginęła. Za wska- 
zanie, gdzie się znajduje 

dostarczenie 
adresem ul. Wileńska 8 4 
— 10 złotych nagrody. 

  

     

    

    

   
   

  

   

Hucząca życiem, werwą, skrząca się humorem 
i pogodą o rekordowem tempie komedja morska. 

Melodyjny film! Moc piosenek! Szrapnelowe bomby śmiechul 
Ceny: Na | s. balkon 25 gr. parter 54 gr., 

BIAŁY WÓD 

wieczor. od 40 gr. 

Bajeczne widowisko walk na 
Dalekim Zachodzie 

| BRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
a 17. Do wynajęcia po- 

koje, pensjonat, stołownia 

  

Ceny kryzysowe. Estko 

przyjmuje od 9 do 7 wiecz. KRY NIC A 
ulica Kasztanowa 7, m.5. | cy -eścijański Penajonat - 

D-ra Łazarskiego, trzyty- 
godniowy pobyt z kąpie- 
lami mineralnemi 280 zł. 

urzędnicy 250 zł. 

Duży garaż 
(może być wozownią lub- 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

  

pod 

  

Ž i 

AŻDY, 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na I, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 

jednocześnie w 4-ch pismach 

najpoczytniejszych w  Wileń- 
szczyžnie i Nowogródczyżnie: 

|) w Kurjerze Wileńskim 

Kurjerze Baranowickim 

Kurjerze Lidzkim 

Kurjerze Wileńsko- 
Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim, 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 

Wiłno, ul. Biskupia 4, tel. 93 
ASTA 

GGLOSZENIE. 
Rządca samodzielny, kawaler, z 

długoletnią praktyką posiadający b. 
dobre referencje, poszukuje posady 
samodzielnej lub w zastępstwie od 7a 
raz. Na żądanie może przedłożyć Ка- 

ucje. Oferty kierować: Nowogródek, 
kiosk tytoniowy A. Tarczyńskiego. 

w 

w 
w 

Id Kiszkis. 

     


