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SASKI ZLOT. 
(Od naszego korespondenta w Niemczech). 

Co się w Niemczech zmieniło w 

ciągu ostatnich 6 miesięcy? 

Z punktu widzenia ulicznego łazi- 
ka, dla którego obce są polityczne na- 

miętności i krytyczne poszukiwanie 

istoty wydarzeń, zmieniło się jedno: 

znikły z chodników i ulic rzesze sprze 

dawców sznurowadeł do butów j spi 

nek do mankietów... Ich miejsce za- 

   

jęli handlarze znaczkami partyjnemi, 

pocztówkami z portretami wodzów, 

chorągiewkami ze swastyką i innemi 

przedmiotami. Taki 

jest, przynajmniej zewnętrzny, wyraz 

przemian, które zaszły w ciągu ostat 

niego półrocza: uliczni 

„sezonowemi* 

sprzedawcy 

zmienili towar. 

Bieda w ciągu tego półrocza nie 

znikła. Jak i przedtem kolumny nę- 

dzarzy oblegają sklepy, stając się ich 

głównymi klijentami. 20—30 żebra- 

ków dziennie — to liczba zwykła. 

Zresztą — taryfa zniżona. Były cza” 

sy, gdy żebrak dostawał 10 fenigów, 

potem 5, dziś otrzymuje 2 fenigi... 

Handel przedmiotamį rytualne- 

mi w „Trzeciej Rzeszy” szczególnie 

się ożywia w dni narodowych uroczy 

stości; na brak których dziś uska аё 

się nie można. W jednym tygodniu 

trzy narodowe obchody. Cudownie... 

Orkiestry cukierni, radja i maszeru- 

jących kolumn bezustanku grają 

hymn „Trzeciej Rzeszy” — „Horst- 

Wessel-Lied...“ 

W ubiegly czwartek maszerowal 

„Front. Pracy", Dr. Ley proklamował 

na placu rewji, że znicze rasowo-bio- 

logicznej rewolucji zapłonęły już na- 
wel poza granicami Rzeszy: w Aust- 

adynawji, Szwajcarji, Holan- 

. Zupełnie jak tam — na „Kras- 

nej Płoszcządi* — w Moskwie, gdz e 

już dawno widzą ognie innej co- 

prawda — światowej rewolucji... 

Tam widzą międzynarodową so- 
wiecką republikę pod egidą Moskwy, 

tu — granica Germanji od Renu do 

Oceanu Spokojnego... 3 

Gniewnie wspomina Ley maleń- 

kiego Dolfussa. Jak śmie ten Pigme- 

jczyk stawać na drodze wielkiej raso- 
wo-biołogicznej rewolucji?! Zetrze go 
w_ proch... 

Znowu uroczystość — zlot saskiej 

S.A. 

Na wezwanie miejscowego „,part- 

koma* domy są ozdobione flagami. 

Z okien powiewają stare chorągwie 

monarchistycznych Niemiec i nowe 

— ze swastyką „Trzeciej Rzeszy... 

Morze sztandarów. Nawet żydowska 

gmina wywiesiła flagę z okazji zlotu 

SFA. .- 

Szczególnie pstro w zamożnej 

dzielnicy handłowej: na Hainstrasse. 

Na każdym sklepie chorągiew na cho 
"rągwi. W oknach popiersia Hitlera, 
marcepanowe torty z jego portretami 
i barwne girlandy kwiatów. W pew- 
nym sklepie materjałów p śmiennych 
widnieje cały „oetycki elaborat na 

cześć zlotu saskiej S. A.: „SA und SS, 

die ihr in Leipzig weilt, der Mittel- 
stand grūsst euch...“ 

  

  

Słyszę w tramwaju, jak pewna le: 

ciwa Niemka, drżącym od wzruszen a 

głosem pyta: „On sam przyjdzie? 

Sam? W tonie jej głosu wyczuwa się 

oczekiwanie i zachwyt, których nie- 

podobna opisać, Tak bywa wypowia- 
dane tylko to nieskończenie słodkie 
“ nieskończenie męczące pytanie: 
„Ty kochasz mnie, prawda?...* 

„On* przygląda się nam z okien 

magazynu damskich ubrań gotowych, 

„on* patrzy na nas z marcepanowych 
wyrobów cukierniczych, „on“ wy 

ziera z okładek pism ilustrowanych, 
z serc 14-letnich sztubaków i 80-let- 

nich staruszek... Oto idzie malutka, 

zgarb'ona staruszeczka. Za rękę pro: 

wadzi wnuka — 4-letniego brzdąca. 

zarta į Bethovena — idzie kolumna 

S. А. Tram-ta-raram... I babunia mó- 

wi do wnuka: „,Laut musst du es 

schreien, dam:t sie es hóren, mein 

Junge!'* Ghłopczyk słucha wskazań 

babuni: cieniutkim głosem krzyczy: 

„Heil Hitler!“ Oblicze staruszki roz: 

jaśnia się, ale głos chłopca zagłusza 

łoskot bębnów. S$. A. widoczne nie 

dosłyszała i milcząca przechodzi da 

lej... A na rogach i skrzyżowaniach 

ulie tkwią uliczni sprzedawcy i do 

nośne 7roponują:  „Festabzeichen! 

Das Fesłprogramm! Der  Freiheit- 
skampf...* 

Siedzieliśmy ze znajomym w cu- 

  

kierni: w przeciągu godziny — bez 

przesady — podeszło do naszego sto 

Пка 80 osób kolejno proponując na 

bycie: Festabzeichen, Festprogramin, 

Freiheitskampf... Znajomy mój wkoń 

cu uległ i kup:ł Festabzeichen, Fest- 

programm, Freiheitskampt... 

— Aby się pozbyć natrętów — po* 

wiedział — gniewnie. 

Ja wytrzymałem do końca, Sznur 

ki do bucików? Chociaż w uniwersai- 
nym sklepie 4 pary kosztują 20 feni- 

gów, a uliczni sprzedawcy żądają 20 

fenigów za jedną, dlaczegożby nie dać 

zarobić bezrobotnemu?  Rytualne 

przedmioty Trzeciej Rzeszy? — Dan- 

ke, kein bedorf... i jeżeli mi w ciągu 

godziny 30 razy proponują — 30 ra- 

zy mówię: nie! 

Z powodu zlotu i uroczystości S.A. 

były urządzone specjalne trybuny: 

miejsca od 3 do 12 marek. Najdroż: 

sze miejsca zostały, oczywiście, nie- 

rozprzedane. Coprawda, sąsiednie cu- 

kiernie skorzystały z uroczystości: 

brały po 2—3 marki za miejsce, wy: 

dzierżawiały się okna z dobrym wi- 

dokiem na plac, gdzie się odbywała 

defilada S. A. 

Według moich spostrzeżeń, w u- 

roczystości brało udział około 200.000 

osób *). Jest /to obliczenie na oko. Wi- 

działem jedynie brunatne morze, bar 

dziej uświadomien; wytłumaczyli mi, 

że ci, którzy są z zielonemi naramien: 
nikami — to S. A., ci — w czarnych 

spodniach — to «. 5., ei z odznaką Q 

— to członkowie partji z r. 1923, vi 

w czarnych mundurach z pióram: na 

  

czapkach — to górale, ci z czarnym 

sztandarem — to młodzież hitlerow 

ska, ci z białemi znaczkami — to ki: 

rownicy „partjaczejek...“ (Zdaje sę 

że nie poplątałem). 

Oprócz wyżej wyliczonych kate” 

goryj hitlerowców maszerowali jesz- 

cze jacyś marynarze, lecz w żaden 

sposób na mogłem się domyślić: skąd 

raptem w  Saksonji marynarze?... 

Lecz najważniejsi jednak byli z S. A. 

w stroju i wyekwipowaniu polowem 

przedetilowalį tak uroczystym kro- 

kiem, że podoficerowie wszystkich 

czasów i narodów, tylko palceby ob* 

lizywali. Wymusztrowano ich dosko- 

nale. 

Z placu uroczystości rozehodzi- 

ły się oddziały w różne części miasta 

na postój. Dzień był upalny, na ulicę 

wysypały się dziewczęta i kobiety z 

wiadrami: podbiegały do przechodzą 

cych S. A. i ofiarowywały wodę. 

Szturmowey zatrzymywali sie į sma- 
kowicie pili wodę. Jeden ze szturmo- 
wców przepłukał usta i wypluł. Przy- 
pomniałem, jak mnie niegdyś ucze 
no: „w marszu pić nie należy, gdyż 

od picia zwiększa się pragnienie. Na- 

leży tylko przepłukać usta*. 
Tą zasadę znał zapewne tylko ten 

jeden szturmowiec. 

Przechodniom szturmowey krzy: 

czeli: „Pfoten hoch*, co znaczyło, że 

ich sztandary należy witać podniesie 

niem prawej ręki. 
Przed drzwiami swego Oowocowe- 

*) Według urzędowych danych w uro- 

  

Na podniebnych szlakach. 
Szczątki bohaterskich lotników 

wracają do ojczyzny. 

  

tragicznie zmar- 

Stefana Dariusa 

wa Gjrenasa na tle sa- 

Ilustracja przedstawia 

łych lotników ljtewsi 

(od lewej) i Stanisł: 

molotu „Lithuanica*. 

    

BERLIN. (Pat.) Dzisiaj o godz. 8 
rano na ementarzu w Myśliborzu od: 
było się nabożeństwo żałobne za du- 
sze zmarłych lotników litewskich. 
W nabożeństwie wzięli udział przed- 
stawidiele poselstwa litewskiego w 
Berlinie i radca legac. Dymsa; jako 

  

  

przedstawiciel premjera litewskiegu. 
Na trumnach złożono wieńce. 

Trumny ze zwłokami lotników prze- 
niesiono na dwa samochody. Po obu 
stronach  kroczyła straż honorowa, 
złożona ze szturmowców  hitlerow- 
skich. Orszak przeszedł ulicami mia- 
sta. U bram cmentarza wygłoszona 
przemówienia. : 

O godz. 9 samochody ruszyły w 
drogę do Szczecina, "dokąd przybyły 
o godz. 11. Na lotnisku w Szczecinie 
odbyła się również uroczystość żałob- 
na przy udziale przedstawicieli władz. 
Następnie trumny ze zwłokami lotni- 
ków przeniesiono na samolot, który 

o godz. 12,20 wystartował w kierun- 
ku Litwy. 

SZCZECIN. (Pat. Na lotnisko 
szczecińskie przed: odlotem samola- 
tu, wiozącego zwłoki lotników litew* 
skich do Kowna, przybył konsul Rze 
czypospolitej Sztark, który złożył na 
ręce radcy poselstwa litewskiego w 
Berlinie kondolencje z powodu tra 
gicznej śmierci lotników. 

BERŁIN, (PAT). — Samolot ze zwłokami 
letników litewskich, przybył o godzł 14,30 
na lotnisko w Devau w Królewcu. Kompan 
je Rejchswehry j oddziałów szturmowych 
oddały honory wojskowe. W. jmjenju rzą 
du pruskjegć przemawjał wiceprezes dr. 
Bethke, wyrażające współczucie narodowi | 
tewskiemu oraz składając hołd tragicznie 
zmarłym lotnikom.  Litewskį konsul gen. 
Budrys dziękował za. okazane współczueje. 
Po krótkim postoju samolot wystartował w 
<alszą drogę do Kowna. 

Gen. Balbo wraca. 
CHICAGO, (PAT), — Eskadra włoska od 

leejała do Nowego Yorku. 
BERLIN, (PAT). — Prasa herljńska I- 

czy się z możliwością przyletu w drodze 
powrotnej z Ameryk; samoletów włoskich 

z.min. Balbo na czele de stolicy Niemiec. — 
Niemieckje koła ofiejalne nie otrzymały di 
tyefczas żadnege w tym kierunku zawiade 
mjenia. 

Lot Posta. 
IRKUCK, (Pat). Dziś 6 godz. 7 rano ame 

rykański lotnik Wjlley Post odlecjał w dal- 
szą drogę. 

MOSKWA, (Pat). Według otrzymanych 
tu wiadomości, lotnik amerykańskj Willey 
Post zamierza zatrzymać sję w Błagowiesz- 
czeńsku. Pobyt jego w Irkucku przedłużył 
się wskutek ulcwnych deszczów i gęstej 

mgły. W Irkucku dokonano drobnych repe- 
racyj aparatu j uregulowano dopływ oliwy. 
Lotnik czuje się dsokonale, chocjaż odcz:: 
wa lekkie zmęczenie. 

MOSKWA, (PAT). — Lotnik amerykań 
ski Post 6 godz, 8,50 przeleciał nad Wierch 
nieudjnskiem. 

Lądowanie z powodu 
niepogody. 

MOSKWA, (PAT). — Niepomyślne wa- 
runki atmosferyczne zmusiły Wjlley Posta 
do wyl4dowania w miejscowości Ruchłowo 
1180 klm. od Chabarowska. Wylądowanje 
nastąpiło o godz. 14,32. Dolna część aparatu 
zawadziła © wierzehołki drzew, co wskazu 
je na to, że Post obniżył swój lot, szuka- 
jąc miejsca lądowania. Aparat nje został 

  

uszkodzony. Lądowanie odbyło sję pomyśl. 
nie. Pomimo zmęczenia Post postanowił wy 
startować w dalszą drogę do Chaharowska. 

—000— 

Po Matterna. 
MOSKWA, (PAT). — Pzlet Lewandowski 

przybył dzjś do Anadiru, gdzie przebywa lot 
nik Mattern. Lewandowski, o jle dopisze po 
goda, zamierza już jutro wystartować na 
swym samolocie razem z Matternem na Ala 
skę. 

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

    

Munduromania. 

  
Niemcy objęte zostały manją 
operetkowym stroju, przybyłego ma. uroc 

  

nie go sklepu stała p. K. Flagi 

wywiesiła, chociaż jest aryjką. Jasna 

piękna blondynka w zielonej spód- 

niczce na szelkach i w ziełono:żółtej   

ość zaślubin jednego ze swojch partyjnych 
ciół. 

— No, cóż ładnie jest dzisiaj: — 

zapytałem. 

— Jutro również trzeba będzie 

- odpowiedziała mi smutno...   

Lotnicy sowieccy 
w Warszawie. 

WARSZA WA, (Pat). Wczoraj w go- 
dzinach rannych lotnicy sowieccy 
dowódca sił lotniczych ukraińskiego 
okręgu wojennego Ingaunis, dowódcx 
brygady lotniczej Tużanski oraz ob- 
serwatorzy jnż, Mienzinow i inż. Pa- 
włow zwiedzili Państwowe Zakłady 
Lotnicze. Między godz. 11 a 12 lotni 
cy sowieccy „złożyli wizytę szefowi 
sztabu głównego gen. Gąsiorowskie- 
mu, zastępcy szefa administracji ar- 
mji gen. Langnerowi, który ich przy- 
jął w imieniu p. ministra spraw woj 
skowych, oraz szefowi departamentu 
aeronautyki ministerstwa spraw woj: 
skowych płk. Rayskiemu. Następn e 
płk. Rayski podejmował lotników 
śniadaniem. W godzinach popolud- 
niowych goście sowieccy  zwiedziti 
Instytut Aerodynamiczny i fabrykę 
Skody. Wieczorem lotnicy: będą po- 
dejmowani obiadem przez Aeroklub 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 
20.30 w hotelu „Polonia“ przedstawi- 
ciele Aeroklubu Rzeczypospolitej po 
dejmowali obiadem przybyłych da 
Warszawy lotników. sowieckich. W 
przyjęciu wzięli udział — poseł Z. S. 
R. R. w Warszawie p. Antonow-Ow- 
siejenko z członkami poselstwa, szet 
sztabu głównego gen. Gąsiorowski, 0- 
raz oficerowie lotnictwa z płk. Rays 
kim i dowódcą 1 p. lotn. i inni. 

Gość francuski w Gdyni. 
GDYNIA, (PAT). — We środę 19 

bm. przybył z Warszawy do Gdyni 
bawiący obecnie w Polsce główny de 
legat francuski na konferencję rozbro 
jeniową w Genewie minister pełnomoc 
ny p. Louis Oubert w towarzystwie 
przedstawiciela ministra spraw zagra 
nicznych radcy Słowiańskiego. Min. 
Qubert zwiedził port wojenny i hand 
lowy. Po południu p. Oubert udał się 
do Gdańska, gdzie był podejmowany 
przez komisarza generalnego Rzeczy 
pospolitej Polskiej min. Pappee. 

Obozująca młodzież wyrato- 
wała jacht szwedzki 

z ciężkiej opresji. 
GDYNIA, (Pat), Wezoraj wieczorem o 

godz. 18 pomiędzy Rozewjem a Jastrzębią 
Górą niedaleko wybrzeża znajdował się 
szwedzk; jacht „Eos“, którego załoga wzy- 
wała pomocy. Zauważyła to obozująca w 
pobliżu młodzjeż przysposobienia wojskowe- 
go. która udał się natychmjast na pomoe 
i wyratowała całą załogę, oraz wyciągnęła 
na brzeg uszkodzony jacht. 

„Eos* powracał z Helu do Karlskrony 
pod dowództwem kpt. Olsona wraz z trzema 
osobami, stanowiącemi załogę. Wypadek 
spowodowany został uszkodzeniem steru. 
Wyratowaną załogę umieszczono w latarni 
w Rozewie. 

O wypadku zawjadomiono konsala szwedz 
kiego w Gdyni, który wysłał po załogę sa 
mochody. oraz holownik, 

Skutki 
strajku w Białostockiem. 
WARSZAWA, (PAT). — Trwający od 

marca do połowy czerwca strajk w bjało- 
stoskim przemyśle włókjennjiczym groził a 
nulowaniem znacznej części zamówień eks- 
portowych. W rezultacie anulowana została 
tylko część terminowych zamówień chiń 

skich, natomjast zamówjenja jne, zwłaszcza 
do Indyj Brytyjskich, udało sję zachować 
Odroczono wskutek strajku wykonanie za 
mówień eksportowych. Będą one one obec 
nie wykonane w przyśpieszonym tempie. 

W. czarwcu wywieziono z okręgu bjałe 

stockiego 49,750 klg. tkanin wełnianych į 
5,989 klg. konferkcji. Wływóz do Mandżurji 
stanowj 50 proc. całego eksportu, do Chin 
— 30 proc. j do Anglji — 14 proc. 

  

    

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
W. TELSZACH STAN WOJENNY!! 

Z rozkazu komendanta wojennego w 
Telszach przestał się ukazywać, wydawany 
w Telszach tygodnįk „Žemaitis“. Zakas obo- 
wiązuje na cały czas trwania stanu wojenae 
go. (Wiibj). 

ENCYKLOPEDJA LITEWSKA. 

Ukazał się już trzecj zeszyt drugiego to 
mu' encyklopedji litewski Pierwszy tom 
zaprenumerowało 7.300 osób, zaś drugi oż. 
4.000. (Wjlbi). 

ECHA ANTYLITEWSKIEGO WYSTĄPIENIA 
ORGANU HITLERA. 

„Lietuvos Žinios“ Nr. 158 art. p. 1. „Teatr“ 
poddają ostrej krytyce antylitewskie wystą- 
pienie „Vólk Beobachter 

Społeczeństwo ditewskie z wielką uwa- 

gą šledzį za rozwojem stosunków poljtysz 
nych Litwy z Niemcami, za otwartemj de- 
monstracjami pod adresem Kłajpedy, za ot 
wariem  wirącaniem się do wewnętrznych 
spraw Litwy i t. d. 

Półurzędowy „Lietuvos Aidas* w swej 
ocenje wystąpień niemieckich wstrzymuje się 
od jakichkolwiek ostrych słów, uważając, 
że to wszystko, co Niemcy czynią pod adre- 

„teatrem. 

Jeżeli się zgodzić na takie określenie aje 
mieckich wystąpień, to w każdym razie Lit- 
wini nje mogą pozostawać biernymi „wjdza 

i* niemieckich „widowjsk*. Już za czasów 
itolda „takim  widowiskom* Litwa się 

Kończyły się one jednak bardzo 
tragjeznie, nie dla reżyserów, a dla widzów. 

Hitlerowcy pod tym względem o tyle mają 
rację, że mogą przypominać czasy Zakonu, 
kiedy to j Kłajpeda i Żmudzinj czulj na so 
bie jarzmo krzyżackie. Jarzmo to i obecn'e 
chcjeliby hitlerowcy marzucić na Kłajpedę 
į Žmudž. 

Wystąpienia niemieckie przeciwko Litwie 
nie dadzą się pogodzić z objektywną praw 
dą j honorem państwa litewskiego. Odrodzo 
na Litwa nie powinna powtarzać błędów 
przeszłości, Odrodzona Litwa musi wykazać 
swą samodzielność. (Wilbi). 

POSEŁ HERBACZEWSKI CHCE WYJECHAĆ 
Z LITWY. 

Jak podaje „Idjsze Stimime“, prof. Her- 
baczewski czyni staranja w odpowjednich 
urzędach w celu otrzymania wymaganych 
przy wyjeździe zagranicę dokumentów. Ko 
nieczność swego wyjazduł (tłumaczy prof. 
Herbaczewskį trudnošciamį materjalnemi. 
(Wilbį). 

KATASTROFA SAMOLOTU 

13 lipca rb. uległ w Kownie katastrofie 
wojskowy samolot litewski. Lotnik poruez- 
nik Stukas zmarł wskutek odniesionych 
obrażeń. (Wfilbj). 

    

  

     

        

    
   

     

      

   

„CZYSTRA* WŚRÓD URZĘDNIKÓW. 
Jak podaje „Rytas“ w związku ze wzmG- 

żoną falą afer i defraudacyj, czynniki ofi- 
cjalne zajęły się sprawą większego dobora 
urzędników. W przyszłości urzędnicy o kry- 
mjnalnej przeszłoścj nje będą angażowani. 
(Wilbi). 

ROZBUDOWA KOWNA. 

Wi r. b. złożono do odpowiednich władz 
1.714 próśb o zezwolenie na budowę. Przy 
budowie zatrudnionych jest 3—4 tys. > 
botników. (Wilbj). 

Królewski rozwód. 
WIEDEŃ, ;PAT) — „Neue Wiener A- 

bendbalt* donosi z Aten, że b. król Jerzy 
zdecydował się rozwieść z żoną ksjężniczką 
Elżbietą, córką zmarłego króla Ferdynanda 
i królowej Marji, 

'Ksjężniczka Elżbjeta zgodziła się na roz 
wód. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon- 

dyn 29,80. Nowy York 6,12. Nowy York ka 
bel 6,14 — 6,12, Paryż 35,06. Szwajcarja -- 
172,85. Berlin 2,13,60. 

DOLAR w obr. pryw.: 6,11 — 6,13. 
RUBEL złoty: 4,86, ъ 

CEDULA GIEŁDY ZBOŻOWO-TOWAROWEJ 
W WILNIE 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, 
parytet Wzlno. — W złotych za 1 q (100 kg). 

Żyto 22. Tend. utrzym, Pszenica — Jęcz 
mień zbierany 21. Owies zbjerany 14,50, — 
Gryka 21. Mąka pszenna 4/0. A. Luks. — 
61,25 — 67,50. Mąka żytnia do 55 proc. —- 
39,50 — 40.,00 Mąka żytnia do 65 proc. 35,00 
Mąka żytnja sitkowa 27,00. Mąka żytnia ra 
zowa 27,00. Mąka żytnia szatrowana 29,00. 
Otręby żytnie 12,00. Otręby pszenne 13,00. 
Otręby jęczmienne 12,00. 

  

Stany Zjedn. — ZSSR. 
Zapowiedź wielkich tranzakcyj handiowych. 

NOWY JORK. (Pat.) W kołach 
nansowych Stanów Zjednoczonych 
komentowana jest żywo zapowiedź 
wielkich tranzakcyj towarowych ze 
Związkiem Sowieckim. Rozważany 
jest projekt sprzedaży Sowietom 1 

  

miljona bel bawełny dla przeróbki w 
przędzalniach sowieckich. Mówi się 
również o eksporcie półfabrywatów 
amerykańskich, które byłyby prze- 
rabiane w fabrykach sowieckich. 

Zgromadzenie i sesja Rady Ligi iiar. we wrześniu. 
GENEWA. (Pat.) Wobec wypowie 

dzenia się większości członków Ligi 
za odroczeniem Zgromadzenia sekrc- 

tarz generalny Ligi zwołał je na dzień 
25 września, zaś sesję Rady Ligi na 
22 września. 

Wędrówka Hendersona. 
BERLIN. (Pat.) Prezydent konfe- 

reneji rozbrojeniowej Henderson wy* 
jechał dziś przed południem z Berli 
na do Pragi, 

DRAGA "YDŹRA Giro WOT A60 

konferencję w kwestjach rozbrojenio - 
"wych, poruszanych w jegó ostatnich 
rozmowach w Paryżu, Berlinie i Rzy- 
mie. Henderson opuści Pragę we 
Sa «gt M ai 
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22 MILJIONY 
na koszty akcji interwencyjnej w roinictwie. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Isk 
ra” już w najbliższych dniach zostaną 
opracowane nowe rozporządzenia, 
wprowadzające w życie powziętą nu 
ostatniem posiedzeniu Komitetu Eko 
nomicznego Ministrów uchwałę w 
sprawie pokrycia kosztów akcji in- 
terwencyjnej dla podniesienia cen 
artykułów rolnych, przekraczających 
sumy, pochodzących ze zwrotu ceł. 

Wpływy na cele pokrycia deficytu 
tej akcji przewidziane są w wysoko- 
ści ogólnej około dwudziestu dwu 
miljonów złotych. Z sumy tej blisko 
12 miljonów ma wpłynąć przez оро- 
datkowanie uboju zwierząt rzeźnych, 
które to opodatkowanie przewidziane 
jest w wysokości 1 zł. 50 gr. od sztuki 
nierogacizny, 50 gr. od cielęcia oraz 
3 zł. od sztuki bydła rogatego. System 
pobierania tych opłat został pomyśla 
ny w takj sposób, aby obciążyły one 
w jednakowym, równomiernym stop- 
niu zarówno producentów jak i kou- 
sumentów. 

Wpływ dalszych czterech miljo- 
nów złotych na rzecz akcji interwen 
cyjnej podniesienia cen artykułów 
rolnych, zostanie osiągnięty przez 
wprowadzenie 10 procentowego do- 
datku do państwowego podatku grun 
towego, który jednakże nie obejmie 
płatn:ków, opłacających podatek 
gruntowy z degresją oraz podatku. 
Przypadającego od gruntów, położo- 
mych na terenie województw wschod- 
nich. 

Wreszcie pozostałe sześć miljonów 
złotych na cele pokrycia deficytu ak- 
cji interwencyjnej ma wpłynąć przez 
wprowadzenie 10-procentowego do 
datku do państwowego podatku prze- 
mysłowego od obrotu, przypadające 
go do zapłaty od obrotów osiąganyci 

XIi zjazd Legjonistów 
Tegoroczny XII Ogólny Zjazd Le- 

gjonistów, który odbędzie się w War- 
szawie w dniu 6 sierpnia, staź będzie 
pod hasłem hołdu dla bojowników 
niepodległości 1863 r. i lat 1904 — 
1905. 

Legjonowym zwyczajem, obok ha- 
sła ezci dla dawnych dziejów, zjazd 
wysuwa drugie hasło, o znaczeniu 
kinetycznem: „obronimy Polskę ka- 
rabinem, a nie rezolucjami. Każdy 
obywatel winien w roku 1933 zdobyć 
odznakę Strzelecką. Legjoniści po- 
winni jako ludzie czynu stwierdzić, 
że dla utrwalenia potęgi Państwa, dla 
odstraszenia wrogów od granic, na- 
leży obok uchwalanych na wiecach 
rezolucyj, tworzyć rzeczy realne 
wzmocnić siły narodu.* 

Organizację zjazdu, który odbę- 
dzie się w tym roku w Warszawie z 
tego względu, że na okres ten przy- 
pada 70 rocznica powstania stycznio- 
wego, zajme się specjalny komitet 
główny obywatelski, z wiceprezesem 
Banku Polskiego Janem Piłsudskim 
na czele. 

W dniu 6 sierpnia obok ogólnego 
zjazdu Legjonistów odbędą się w ca- 
łym kraju uroczystości z okazji rocz* 
nicy wymarszu kadrówk: na wojnę. 

Pozatem specjalnie powołane ko- 
mitety obywatelskie w okresie do 11 
Tistopada realizować będą hasło: 
wszyscy obywatele na strzelnice po 
odznaki Strzeleckie! 

W myśl uchwały Walnego Zjazdu 
delegatów Związków Legjonistów ce- 
na karty zjazdowej w tym roku wv 
nosić będzie 2 zł. 50 gr. względnie 
3.50. ; 

Ministerstwo Komunikacji przy- 
znało w tym roku uczestnikom zjaz- 

"du 80-procentową zniżkę na kolejach. 
z której korzystać będzie można ni 
podstawie kart zjazdowych. 

  

przez płatników I—V kategorji prze- 
mysłowej. 

Wszystkie te świadczenia specjal 
ne na pokrycie deficytu akcji inter 
wencyjnej w roku bieżącym, które 
będą wprowadzone w życie przez no- 
we rozporządzenia, pozostają w śŚcis 
łym związku z tezą, że akcja ta, jako 
leżąca w interesie zarówno rolnictwa 
jak i całego życia gospodarczego, win 
na być przynajmniej w części finaa 
sowana przez życie gospodarcze. 

Należy zaznaczyć przytem, że o 
płaty te i świadczenia zostały 'skalku- 
lowane w taki sposób, aby zbytnio 
nie obciążały zainteresowanych sfer 
gospodarczych, niemniej jednak aby 
mogły dać pożądany i skuteczny wy: 
nik, gdyż akcja w zakresie podniesie- 
nia cen artykułów rolniczych i hodo 
wlanych jest w dziedzinie ogólnej po- 
lityki gospodarczej państwa jedną z 
najbardziej doniosłych, jako przyczy 
niająca się do podniesienia dochodv 
waści warsztatów rolnych. (Iskra). 

R Ux RO BYR WE E NSS i 

Przed Trybunatem Haskim, 
Sprawa reformy rolnej na Pomorzu. 

HAGA, (PAT). — Dziś rano odby 
ła się przed Trybunałem Haskim roz 
prawa, dotycząca  prowizorycznych 
środków zawieszających, których do 
maga się rząd niemiecki, wyłączając 
równocześnie skargę w sprawie rze 
komo krzywdzącego mniejszość nie 
miecką wykonania ustawy o reformie 
rolnej w Polsce. 

Expose prof. Brunsa, rzecznika 
rządu niemieckiego, dotyczyło raczej 
meritum sporu, a nie potrzeby zasto- 
sowania żądanych przez rząd niemiec 
ki środków zawieszających. których 
potrzeba zastosowania była właśnie 
przedmiotem rozprawy. Prof. Bruns 
zażądał zawieszenia ustawy o wyko 
naniu reformy rolnej aż do czasu roz- 
strzygnięcia sporu. р 

Agent rządu polskiego Sobolew 
zarzuca niedopuszczalność tego rodza 
ju środków w sporze, w którym Niem 
cy nie mogą występować w obronie 
jakichkolwiek swych własnych praw. 
gdyż chodzi o obywateli polskich. Nie 

  

Życie na Wiśle. 

  

Upalne dnj, któremi uszczęśliwia nas la 

ito od njedawna, wywabiają tysjące warsza- 
wiaków, miłośników ikąpieli rzecznej i ama 
torów sportu Ikąpjelowego codzjennie ra 
     

Wjsłę. Na zdjęciu naszem widzimy łachę na 

Wiśle pod mostem ks. Józefa Poniatowskiego 
z amatorami kąpjeli i sportu kąpjelowego. 

Hasło Gandhiego nie znajduje posłuchu, 
POONA. (Pat) Rzucone przez 

'Gandhiego hasło wznowienia z dniem 
1 sierpnia akcji biernego oporu na- 
POD na sprzeciw nawet wśród naj- 
bliższych przyjaciół mahatmy. Ostat: 
nio przewodniczący kongresu wesze* 
chindyjskiego Aney wystąpił katego 
rycznie przeciwko  įpropagowanej 
przez Gandhiego idei nieposłuszeńst: 

wa bez względu na formę, jaką akcja 
ta miałaby przyjąć. Różnica poglą- 
dów Gandhiego i Aney'a, który odc- 
grywa wielką rolę w życiu politycz: 
nem Indyj, — w dziedzinie zagadnień 
o tak wielkiej doniosłości może utrud 
nić w bardzo znacznym stopniu prace 
kongresu. ° 

Рареп poleciał do Rzymu 
celem podpisania konkordatu. 

BERLIN, (PAT). — Wicekanelerz 
Papen odleciał dziś samolotem do Rzy 
mu, dokąd przybył w godzinach popo 
łudniowych. Według doniesień pra 
sy, podpisanie konkordatu między 

Rzeszą Niemiecką a Stolicą Apostol 
ską nastąpić ma jutro. Bezpośrednio 
po podpisaniu konkordału wicekan 
clerz Papen powróci do Berlina. 

Trocki osiądzie we Francji? 
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa donosj 

„že Trocki opuszeza wyspę Principo i udaje 
się do Włech w celu zasięgnięcja, porady u 

lekarzy w związku ze złym stanem zdrowja 
swej żony. Trocki wraz z rodziną zamierza 

przez czas dłuższy zatrzymać się na Korsyte. 
STAMBUŁ, (PAT). — Według informacyj 

z dobrych źródeł tureckich, Troek; uzyskał 
od rządu fruneuskiego zezwolenie na stały 
*pobyt we Franejį. 

  

Znowu żywiołowy pożar 
20 ofiar ludzkich. 

RABAT, (PAT). — Olbrzymi pożar stra- 
wił wysuszone łąki na przestrzeni 30 tys. 
ha, pochłaniając jednocześnie wielką ilość 
zabudowań gospodarczych francuskich j a- 
rabskjch. Według obliczeń, w tej żywiołowej 
katastrofie, której nie možna bylo žadnemį 
Środkami zapobiec, zginęło przeszło 20 osób 
Ponadto 100 esób ciężkopoparzonych odwie 

Restaiiracja kościoła św, Mikołaja 
Przed kilku dniami rozpoczęto re- 

staurację gotyckiego kościoła św. Mi- 
kołaja w Wilnie. Ponieważ kościół ten 
należy do najstarszych zabytków ar- 
cbitektonicznych miasta, przypomnij. 
my pokrótce historję jego budowy, że. 
by zastanowić się potem nad zagad- 
mienłami, które nasuwają się przy 
pracach konserwacyjnych. 

Wiadomości źródłowe o począi- 
kach kościoła są skąpe i dość nie 
pewne, analizując jednak architektu- 
rę budynku możemy przyjąć rozpow- 
szechnioną wersję, że na miejscu pier 
wotnego kościoła drewnianego wznie 
siono obecny murowany kościół oko- 
ło r. 1440. Z tego czasu istotnie po- 
chodzić mogą mury zewnętrzne nawy 
i prezbiterjum oraz fasada ze szczy 
tem, zdobionym wnękami. t 

Już jednak prof, Kłos, który kie 
rował pomiarami inwentaryzacyjne- 
mi kościoła z ramienia Towarzystwa 
Miłośników Wilna, zwrócił uwagę na 
to, że „ponowna przebudowa kościoła 
nastąpić musiała pod koniec XVI w., 
polegająca na dodaniu bogatych skle 
pień gwiaździstych i siatkowych, za: 
miast pierwotnego stropu drewniane- 
go; otwory w murze, mieszczące ksń- 
ce belek tego stropu, zachowały się 
de dziś na poddaszu kościoła tuż nad 
sklepieniem. Drugim argumentem, 
przemawiającym „za przesunięciem 
daty budowy filarów i sklepień aż do 
drugiej połowy XVI w., było wyraźne 
pokrewieństwo w opracowaniu fila- 
rów kościoła św. Mikołaja i kościoła 
„pobernardyūskiego — te ostatnie bo: 
wiem, jak wiemy ze źródeł arghiwa!- 

nych, powstały również dopiero w 
tak późnym okresie. 

Korzystając z odbicia w kilku 
miejscach tynku w czasie remontu, 
można było hipotezę tę obecnie spra- 
widzić. Okazało się, że istotnie jest 
całkowicie słuszna, Mury zewnętrzne 
kościoła, wzniesione w XV w., wybu- 
dowane są z typowej dla piętnasto- 
wiecznej architektury gotyckiej ceg- 
ły dużych wymiarów: długości 32--- 
35 cm., szerokości 15—17 cm., gru- 
bości 8'/,—9'/, em. Charakterystyczne 
też są bardzo grube fugi, przeciętnie 
od 4—5 em. Tymczasem cegła w skle 
pieniach jest znacznie  drobniejsza, 
wymiary jej wynoszą 25—26 cm. X 
5/,—6 cm. © wiele cieńsze są też 
fugi. Co ciekawsze jednak, że pola 
sklepień wykonane są nie z czerwo 
nej, lecz z żółtej cegły, a żebra skle- 
pienne z cegły żółto-różowawej, przy- 
tem fugi między cegłami żeber nie 
są zagładzane — wszystko to świad- 
czy, że sklepienia i żebra były od 
początku tynkowane, a nie pozosta- 
wione w surowej cegle, jak to trady* 
cyjnie podawano. 

* Wr. 1749 kościół spalił się w cza 
sie wielkiego pożaru, który strawił 
znaczną część miasta. We współczes- 

nym utworze wierszowanym, poświę* 
conym opisowi pożaru, taką znajdu: 
jemy o tem wzmiankę: 
Kościół św. Mikołaja dawny 
Między wszystkiemi pierwszy stawał 

sławny, 
W żadnym pożarze nie zgorzał jak 

teraz, 
Wspomną to nieraz. 

zjóno do szpitałj Ferna i Meknesu, Casah 
lanca nje mogła nawiązać kontaktu ani tele 
fonieznego, ani telegraficznego ż miejscowo 
ściami, objętemi pożarem, wskutek uszko 
dzenia wszystkich przewodów. Według pro 
wizorycznych obliczeń straty wynoszą prze 
Szło 25 mjlj. ir. Katastrofje uległ cały okręg 
t. zw. Gharb. \ 

Pożar pociągnął za sobą skutki 
bardzo doniosłe. Przy odbudowie 
przekształcono gotyckie okna, rażące 
poczucie estetyczne w XVIII w., na: 
dając im w miarę możności rokokwv- 
wy charakter, wzniesiono wieżę w 
narożu między prezbiterjum i nawą 
oraz dobudowano przy wieży piętro 
wy budynek, mieszczący na parterze 
zakrystję. W tym też czasie powstał 
prawdopodobnie mur, zdobiony wnę 
kami, okalający teren kościelny. We 
wnątrz spaliły się widocznie ołtarze 
i chór. Dzisiejsze rokokowe ołtarze, 
nieudolnie wykonane, i ciekawy chór 
rokokowy, bardzo zbliżony do chóru 
w kościele pódominikańskim, wyko. 
nane zostały niewątpliwie w czas:e 
odbudowy po pożarze w r. 1749. 

Remonty kościołów dają zwykle 
możność rozwiązać szereg interesują 
cych zagadnień i pogłębić znajomość 
historji budynku. I w tym wypadku 
już w początkowym okresie prac kon 
serwacyjnych udało się poczynić kil- 
ka spostrzeżeń, Wspomniałem już, że 
ustalono definitywnie charakter, skle 
pień. Prócz. tego, wyjaśniono, przy* 
najmniej częściowo, historję kolej. 
nych przekształceń otworów okiea- 
nych. Ponieważ trzeba było zbadać 
pęknięcie nad pierwszem od wejścia 
oknem w prawej nawie bocznej, roz- 
czyszczono rysę i natrafiono na ślad 
pierwotnego okna gotyckiego, praw* 
dopodobnie ostrołukowego, przeskle- 
pionego dość płasko. Że jest to ślad 
okna pierwotnego wskazuje i gru- 
bość ukośnie ułożonej cegły, wyno- 
sząca około 9 em., i przecięcie wykro 
ju okna z linją nasady sklepienia. W 
czasie budowy sklepień musiano więc 
okna nieco obniżyć, może zasklepia- 

zależnie od tego mówca wykazał brak 
warunków uzasadniających zarzą- 
dzenie środków zawieszających, pod 
nosząc w końcu, że zarządzenie takic, 
jakiego domaga się rząd niemiecki, 
wstrzymałoby mormalne funkejono 
wanie i wypełnienie ustawy, regulują 
cej życie ekonomiczne i społeczne 
państwa, co byłoby równoczesne z na 
ruszeniem suwerennych praw pols- 
kich. 

Po wywodach Sobolewskiego a 
gent niemiecki zgłosił żądanie pono* 
wnego zabrania głosu. Trybunat jęd- 
nak zastrzegł sobie prawo co do mo: 
żności dopuszczenia po raz drugi da 
głosu prof. Brunsa. 
    

Projekt międzynarocowej 
instytucji do spraw 

emigracji. 

LONDYN. (Pat. Delegacja para 
gwajska na konferencję gospodarczą 
wystąpiła z projektem powołania do 
życia międzynarodowej instytucji 
podporządkowanej Lidze Narodów. 
której zadaniem byłoby regulowanie 
ruchu emigracyjnego pomiędzy pań- 
stwami oraz opieka nad emigrantami. 

Aresztowanie wybitnego 
komunisty— Węgra. 

BUDAPESZT, (Pat), Policja aresztowała 
głównego przywódcę komunistów  węgier 
skieh Rosjngera, redaktora wydawanego w 
Moskwje dziennika węgierskiego. Rosinger 
przybył do Budapesztu eeclem zorganizowa 
пга stałego ruchu kemunistycznego na We 
grzech. Pracował on głównie wśród woj. 
i o6rganjzował ostatnia sirajki robotni 
fabrycznych. Areszfówano również najbiiż 
szych współpracowników Resjngera w liez- 
bie 5 esób. 

Niemiecka tajna policfa 
w przedstawicielstwie dypio- 

matycznem? 
PARYŻ, (Pat). „Le Rempart* zwraca uwa 

$e na zwiększenie się osiatnijo iirzby człon 
ków ambasady niemieckiej w Paryżu. Ilość 
nowoprzybyłych pracowników dyplomałyc 
nych przedstawjejelstwa Rzeszy w Paryżu 

wyncsi cheenie 40 osób, 

Jak twierdzj dziennik, pracownicy ci 
nałeżą do tajnej policji politycznej organ;- 
zacjj hitlerowskiej, Do Paryż zostali wy- 
delegowani, ab dzili za dzjałałnością em; 
$rantów niem ich, 

   
   

    

    

      

    

Kronika  telegraficzna. 
— Zbiegły poszukiwany przez policję no- 

wojorską bankier Harriman, pow ił do 
kljnjikj taksówką, której szofer oświadczył 
następnie, że Harriman w przėmoczonei 
ubraniu zawołał na miego mad brzegiem 
Hudsonu i mówiąc, że przed chwilą wyda 

stał się z rzgi, kazał mu możljwie jak naj 
prędzej odwieźć się do klinikį. 

  

— Zaginął hydroplan włoskiego towarzy 
stwa Aero — Expresso, który odleciał w. 
raj z Faleronu do Rhodos z dwoma pas 
rami j czterema ludźmi załogi. Władze grec 
kie w y torpedorce na poszukiwanie za 

   

    

ginionych. 

® — Dr. Schacht wraz z delegatem niemice 
kim na konferencję gospodarczą Krogman- 
nem odjechał z Londynu do Niemjec. 

— Na 58 lat ciężkiego więzienia skazany 
został 'w Helsingforsie znany włamywacz 
intke za kilkanaście włamań ; kradzieży. 
Poprzednio już w jnnych okręgach sądowych 
skazany on był ogółem na 57 lat więzienia. 

  

  

  

  

— Joha Perpont Morgan przybył do Lou 
dynu ij oświadczył, że zamierza odwiedzić 
Sjr Normana, nawiązując kontakt z bryty. 
skiemij kołami fjnansowemi. Morgan - 2 
dzi również biura swego banku w Londynie. 

       

— W: EM (Turyngja) spłonął gmach, w 
którym odbywały się widowiska pasyjne. — 
Szkody wynosza pół miljona szylingów -- 
Żamdarmerja sądzj, że ogień został podłożo 
ny z zemsty przez narodowych socjaljstów. 

   

— W jednym z małych paryskich hoteli 
ków odebrał sobie życie Fregmulh, emigrant 
polityczny z Niemiec. — Odegrał on wybit 
ną rolę polityczną w konstytuacje wejmar 
skjej, w sejmie pr im w 1919 r. — Brak 
środków do życia był powodem tragicznej 
śmierai. 

    

jąc je już półokrągło. Wreszcie dzi- 
siejszy rokokowy wykrój otrzymały 
okna w połowie XVIII w. 

Na sklepieniach nie odnaleziono 
żadnych śladów polichromji. W prez- 
biterjum na prawej od wejścia ścia- 
nie wpobliżu nawy natrafiono na 
fragment bardzo zniszczonego malo- 
widla, przedstawiającego prawdopo- 
dobnie postać Świętego. Malowidło tu 
wykonane jest mnie ma pierwotnym 
tynku, lecz na warstwie pobiały, po- 
chodzi przypuszczalnie-z XVII lub 
XVHT-=*,-i nie posiada wielkiej war- 
tości zabytkowej — ze względu na 
szczątkowy stan zachowania odtwo- 
rzyć go nie będzie można. 

Ostatniej większej restauracjj ko 
ścioła dokonano przed 30 laty. Nie- 
stety wypadła ona bardzo niefortun- 
nie. Ściany zewnętrzne kościoła, 
przybudówki i mur pomalowane czer 
woną farbą, szczyt fasady otynkowa* 
no, wewnątrz wymalowano ornamen- 

tacje, szpecąc zabytkową architektu* . 
rę, a ołtarz i figury pociągnięto farbą 
olejną. Największą krzywdę wyrzą- 
dzno Iprzez wzniesienie kruchty, za” 
słaniającej gotycki portal. We wnęcę 
nad tą kruchtą nieudolny rzemieśl- 
nik wymalował obraz, przedstawia: 

jący Boga Ojca. 
Rozpoczęcie restauracji kościoła 

w roku bieżącym budzić musi praw 
dziwe zadowolenie — przynajmniej 
w części uda się naprawić popełnione 
niedawno błędy Program robót został 
już w ogólnych zarysach ustalony 
przy współudziale prof. Morelow: 
skiego, p. J. Hoppena i arch. Naręb- 
skiego. W najbliższych dniach wyko- 
na się próby odczyszczenia czerwonej 

  

Zmiany okręgów sądowych 
w woj. wschodnich. 

Rada Ministrów postanowiła znieść 
Sąd Okręgowy w Suwałkach i włą- 
czyć jego terytorjum do Sądu Okrę- 
gowego w Grodnie. 

Decyzja ta pozostaje w związku 
z przeprowadzoną przez rząd akcją 
oszczędnościową w drodze łączenia 
względnie kasowania pewnych urzę 
dów które bez szkody dla interesów 
ludności i admirństracji mogłyby być 
połączone względnie skasowane. Do- 
tychczasowy okrąg sądu okręgowego 
w Suwałkach był pod względem licz- 
by ludności, obszaru i ilości spraw 
najmniejszym okręgiem w zaborze 
rosyjskim. Obejmował on dwa powi» 
ty. augustowski i suwalski o łącznej 
liczbie 184.000 ludności. Wpływ 
spraw do tego sądu był stosunkowo 
niewielki. Po włączeniu sądu okrę- 
gowego w Suwałkach do sądu okrę 
gowego w Grodnie zamierzone jest 
utworzenie w Suwałkach wydziału 
zamiejscowegó sądu grodzkiego, któ- 
ry uwzględniałby potrzeby mieszkan- 
ców okręgu suwalskiego. 

« Jednocześnie Rada Ministrów po- 
stanowiła przeprowadzić pewne zmia 
ny w podziale terytorjalnym okręgów 
Sądowych na obszarze województw 
wschodnich ze względu na to, że 
obecny podział nie odpowiadał potrze 
bom administracji i sprzeczny był 
również częstokroć z interesam; miej 
scowej ludności. 

Tak więc okręgi sądów grodzkich 
w Berezie Kartuskiej, Kosowie na Po- 
lesiu, Prużanie i Telechanach wyią 
czone zpstaną z okręgu sądu okręgo 
wego w Grodnie i włączone do sądu 
okręgowego w Pińsku. Okrąg Sądu 
grodzkiego w Kamieniu Koszyrskim 
wyłączony będzie z okręgu sądu okrę 
$owego w Łucku i włączeny do okrę 
gu sądu okręgowego w Pińsku. Te 
zmiany ułatwią wykonywanie nad“ 
zoru nad wymienionemi sądami, a 
skrócenie odległości między poszcze- 
gólnemi miejscowościam; a siedzibą 
sądu okręgowego przyniosą oszczęd 
ności nietylko skarbowi państwa, ale 
i miejscowej ludności. (Iskra) Е 
‚ mz: z zy 

    

Wszyscy do szeregów Lig! 
Morskiej i Kolonjalnej 

 OOOEZZ ZE REZZ PEER ZOK 
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Notatki ze Świata. 
— ZA GŁOWĘ BERNARDA SHAWA 5 

TYSIĘCY FUNTÓW. SZTERLINGÓW  ofia- 
rowuje pewien Anglik. Naturalnje po śmier 
ci. Słynny (pisarz mijał się wyrazić, że propo 
zycja ta w dzisiejszych kryzysowych czasach 
warta je: zastanowienia. Niewiadomo wjęc 
czy w p i czaszka Bernarda Shawa 
nie będzie służyła za „ozdobę'* mieszkania 
jakiegoś 

— NA DNIE MORZA ODKRYŁ MIASTO 
lotnik angielski Gull. Przelatując nad Egip 
tem w okołjeach Abukir zauważył on w głę 

morskich coś w roc u kontur 
. $postrzeżeniamj temi lotnik podzielił 

sįę ze znanym archeologiem egipskim — 
Omanem Tussum, Ten ostatni zorganizował 

iast wyprawę, w wyniku której nur 

odkrycie 
va znaleźli szcze 

słupów zatopjonego miasta 
ednemn z nurków udało się nawet 

) ma powjerzchnię marmurową ма*ие 

бга wyobraža Aleksandra Wielkjego. 

— PAMIĄTKOWĄ TABLICĘ PRZYBY- 
"S AU wmurowano w rodzjnnej 

   

    
   

  

    

          

   

    

    

      

   

        

         

  

     
yejelem. 

ufundowało nauczycjełstwo ku- 

Jawskie. 

— DZIECKO SPRZEDAŁA ZA 50 GR. CY 
GANCE młoda rozwódka Katarzyna Pikwe- 
gier we Lwowić. Po rozejścju się z mężem 
znalazła się ona w ostatniej nędzy. Nowo- 
narodzone dzjecko chciała zpoczątku zosta 
wić na dworcu kolejowym, ale nawjnęli się 
Cyganie, którzy dzjedko „kupili. „Тгап- 

dokonała Cyganka Marja Kostyniuk. 
jednsk to policjant j obie kobiety 

ił do komjsarjatu. 

  

       Zaw 
odsita 

   

Po przesłuchaniu Pikwegier zwolniono. 
— BIAŁY LEW URODZIŁ SIĘ W WAR- 

SZAWSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM. 
Jest lo pierwszy tego rodzaju wypadek na 
świecie, gdyż fakt urodzenia sję białego lwa 
w ogrodach zoologicznych nie był dotychczas 
notowany. 

— TOWARZYS! 

   

  

  

     

   
  

  

   /0 KRZEWIENIA KUL 
TURY TEATRALN W POLSCE, które 
niedawno powstało w Warszawie z zada 
niem opiekj nad teatrami j sztuką krajową 
— ma subsydjować oprócz „Teatru Polsk 

— Jak to było pierwotnie w projekc 
ż dwa prywa teatry stołeczne, 

        
    

  

  

  

   

  

  

je: „Ateneum — Jaracza i Ka- 
Adwentowjeza, 

Tyliko przyklasnąć. 
amik. 

Komunikacja Autobusowa 
Wilna— Grodno. 

Odjazd z Wilna: 7.30 r. i 13.30 
Е z Grodna: 5.30 r. i 16.00 

UWAGA! W soboty nie odchodzą z Grodna 
o 530, a z Wilna o 7.30. 

LC O R ay o Ą 

Z wystawy w Zachęcie. 

Olbrzymiem powodzeniem cjeszy się oi 
iikunastu dni w Tow. Zachęty do Sztuk Pjęk 

nych w Włrszawie ostatnia wystawa. Na 

  

zdjęciu naszem widzimy jedno z arcydzjeł 
Jozefa Chelmonskiego: „Doježdžacz““, 

40 istnień ludzkich i 30 tys. ha zasiewów 
padło pastwą płomieni. 

CASABLANCA, (PAT). — Pożar, jak; po 
wsłał skutkiem wybuchu w traktorze pod 
czas pracy w polu w miejscowości Petit Jean 
z6stał ziokalizowany. 

Ogień strawił zasjiewy na przestrzeni 30 

  

farby ze ścian zewnętrznych kościoła 
i w zależności od ich rezultatu bę: 
dzie rozstrzygnięta sprawa restaura- 
cji kościoła od zewnątrz. Wątpić trze 
ba czy udałoby się usunąć tynk ze 
szczytu fasady, (którą otynkowano 
Prawdopodobnie ze względu na zły 
stan cegły. Jeśli przypuszczenie to 
potwierdz; się, nie będzie pewnie mo- 

żna przywrócić szczytu do pierwot- 

nego wygiądu. Wymaga też specjal 
nie starannego przemyślenia sprawa 
płatów tynku, pomalowanych dziś 
czerwoną farbą, które pokrywają na 
ścianach bocznych pionowemi, niere- 
gularnemi pasami miejsca, w których 
znajdowały się skarpy, wymurowa:- 
ne, jak sądzić można, w XV w. w 
związku z budową sklepień, a roze- 
brane w w. XVIII. Może najczęś- 
lwszy byłby pomysł osłonięcia tych 
pasów tynku pnącą się roślinnością. 
zaznączającą kształt dawnych skarp. 

  

Kruchtę najlepiej byłoby zupełnie 
znieść, wejście do kościoła w porze 

zimowej urządzić 'w drzwiach fron 
towych, a dla uchronienia kościoła 
od chłodu wybudować pod chórem 
niewielki drewniany tambur. Jeśli ze 
względów praktycznych nie będzie to 
możliwe, pozostanie tylko otynkować 
kruchtę dla wydzielenia nowej przy- 
budówki z bryły zabytkowego bu: 
dynku. Byłoby też bardzo pożądane 
zastąpienie rażącego obrazu Boga 
Ojca we wnęce nad kruchtą przez 
dzieło artysty malarza, a nie rze- 
mieślnika. Widok na kościoł bardzo 
zyska po odmalowaniu na nowo wie 

ży, piętrowej przybudówki i muru, 
oczywiście nie na kolor czerwony. 

Wewnątrz kościoła usunięto już 

tys. ha. W płomjeniach zginęło 40 osób. — 
Znaczna liczba sób doznała ciężkich opa 
rzeń. Straty, wyrządzone przez pożar, obli 

czane są na miljony tranków. 

  

ciemno-bronzową olejną farbę z fiła 
rów. Można było odrazu stwierdzić, 
Jak wiele zyskał wygląd kościoła. 
Sciany i sklepienia będą pomalowa- 
ne gładko, bez żawnych ornamenta 
cyj, wydzieli się tylko ciemniejszym 
kolorem żebra sklepienia, ponieważ 
przyczy: ię to do ożywienia wne 
trza, a leży w charakterze architekt 
tury gotyckiej. 

Rokokowych ołtarzy nie można 
uważać za dzieła sztuki. Wykonane 
są przez miernych majstrów, słabe 
w proporcjach, kapitele są ukształto- 
wane nieumiejętnie. Ołtarze te nie 
raziłyby, gdyby nie pomalowanie ich 
błyszczącą olejną farbą w szpetnych 
kolorach. Po usunięciu/farby olejnej 
ołtarze pomaluje się techniką karci- 
nową, a kapitele będą wyzłocone. Na 
strychu kościelnym odnaleziono kilka 
drewnianych rzeźb figuralnych, które 
kiedyś wypełniały architekturę ołta- 
rzową. Nie są to wprawdzie wybitniej 
sze dzieła sztuki, zostaną jednak usta. 
wione na swe dawne miejsca, ponie- 
waż wzbogacą zbyt suche, pozbawio- 
ne ozdób ołtarze. 

Restauracja kościoła św. Mikołaja 
przypomina jnny zabytek, wymagają 
cy jak majrychlejszego zabezpiecze- 
nia — kościół pofranciszkański, — 
w którym zachowały się,cenne frag- 

menty gotyckie. Usunięcie z murów 
kościelnych archiwum i gruntowne 
odrestaurowanie budynku jest spra” 

wą bardzo palącą. 

   

   
   
  

  

S. Lorestz. 

—— ABS ©. ŠE 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Huragan w okolicach Oszmiany. 

Nad Oszmianą i przyleglemi gmi- 
nami przeszła lonegdaj huraganowa 
i gradowa burza. Poczyniła ona :luże 
spustoszenia w zbożu. 

Na drodze Oszmiana—Kucewicze 
oraz na trakcie Żuprany—Smorgo nic 
huragan wywrócił kilka słupów tele- 

fonicznych, przerywając połączenie 
na kilka godzin, We wsi Narbutowsz- 
szyzna powalił kilkadziesiąt drzew. 
W folwarku Kucewicze wywrócona 
została stodoła i zniszczony las na 
przestrzeni 5 ha, gdzie drzewa o śred 
nicy do 50 cm. legły pokotem. 

.. Zbrodnia na pastwisku. 
Z Mołodeczna, komunikują, że ubiegicj 

nocy miała miejsce tajemnicza zbrodnia wc 
wsi Amelinc gm. bienjekjej, dokonana na 
<sobje gospodarza tej wsj , 54-leiniego Mi 
kołaja Romanowicza. 

R. odprowadził konć na pastwisko w odle 
głości pół kil. od swego mieszkania. W. 
czorem konie same wróciły z poła. Gospoda 
rza nje było. Gdy tylko zaczęło świtać za- 
miepokojeni domownicy pobiegli na pastwi- 

   

Sko. Znalezli jedynje ślady, które prowadzj- 
ły dc rowu napełnionego wodą, w odłegłoś 
ci pół kjlomera od mjejsca, gdzie zwykle 
pasły się konie. Z rewu wydobyto zwłoki 
Romanowicza. 

Powiadomjona poljeja stwierdziła, iż Ro 
manowjezewj pederżnięto gardło i następ- 
nie rzucono do wody. Istnieje przypuszeze- 
nie, że zbrodnię dokonano przez zemstę. 

„Dubeltówka wystrzeliła sama“. 
Czy zbyt pochopne użycie broni? 

  

Leśniczy Edward Kiewisz zam. w 1 
czówce Antenjszk; gm. trockiej zauważył 
Kilku escbników pasących konie na kulłu- 

rach leśnych, gdzje dozorował. Kiewisz Ś 
gając nieproszonych gości strzelił w ich kje- 

runku. Trzfjł w plecy uciekającego Wiady- 
sława Urbanowjcza. Wi stanie ciężkim od- 

   

wiezjeno go do szpitala w N. Trokach. 
W. czasie dochodzenia Kiewisz zeznał, że 

wskutek upadku niechcący spowodował on 
strzał. Niewątpliwie dałsze śledztwo wyjaśni, 
w jakim stopnju tiumaczenje wystrzału 
przypadkiem odpowiada prawdzie, (e). 

Lista ofiar iata wzrasta... 
Z Wilejki donoszą o 3 wypadkach uto- 

nięcja: W koionji Dzjerwiele, gm. wojstom 
skjej utonął w czasie kąpjeli w sadzawce 
Anatol Browko. W kałuży przy drodze Nie- 
wintany-Dołhinów utopiłz, sjię umysłowo cho 
ra Anna Łozoówik z Njewinian, Cjerpiała ona 
na chorobę t. zw. „padaczkęć. W Wjlji uio- 

piła się Emilja Łukaszewiczowa ze wsi Sie 
ejnięta, gm. wiśnjewskiej. W tym wypadku 
bylo to szmebójstwo. Zwłoki odnalezjono. 

Ze Święcian piszą, że w czasie kąpiel; 
utonął Aleksander Rutkiewicz, mieszkanire 
m. Śwjra, 

Kobieta na drodze. 
Wezeraj w godzinach rannych do ambu 

latorjum pogotowia ratunkowego dostarczona 
została, 68-letnia Albertyna Songjnowa glu 
choniema, z cznakami iłuczonych ran na 
głowie oraz na całem ciele. 

Człowiek, który  dosłarezył staruszkę, 
opowjedzjał, iż padła ona ofjarą napadu ra 
bunkowego, wykonawcą którego była kobieta, 

Rzecz miała sję podobno następująco: 
Albertyna Songinewa postanowiła udać 

się na, pielgrzymkę do Częstochowy. Całą po 

dróż miała odbyć pieszo. Onegdaj wjeczorem 
gdy znalazła się sama na szosje Wjinc— 
Grodno, już niedaleko Grodna została nagle 
napadnjęta przez jakąś kobietę, która ją 

iwie pobiła i zrabowała rzeczy, pozo- 
c w stanie nawpół przytomnym na 

szcsie. Siaruszkę znalazło jakjeś auto, które 
tostarzylo ją do Wilna. Ostatkiem sił przy- 
była do swego mieszkanja przy ulicy Św. 
Mikołaja 3, skąd sąsiedzi zaprowadzilj ja 
do pegotowja ratunkowego. (e) 

   

  

Smolenie świń kosztowało 25.000 zł. 
Onegdaj miał miejsce duży pożar w mja- 

steczku Lebjedziewoa pow. mołodeczańskiego, 
pastwem którego padło 10 gospodarstw. 

Pożar powstał w chlewie Ignacego P0sn- 

cha, gdzie gospodarz smoljł Świnię. Przez nie 
ostrożność ogień zajął chłew ; przerzucił się 
na sąsiednie zabudowanja, Straty wynoszą 
keło 25.000 zł. ° (e). 

Daugieliszki. 
©О DOZĘ OBYWATELSKOŚCI. 

Szkoła dzisiejsza stała sję kuźnicą siły 

społecznej. Wychowanie obywatelskie posta 
wiono na pierwszem mjejscu. Nowe prog 
my manuczania, dostosowane do. współ 
mege życia społecznego, nałożyły na ba 
nauczyciela wielkje obowjązkj, Do współ- 
pracy z nauczycielem poszedł rząd i szero%y 
ogół oŚwieconego- społeczeństwa. _Tylkolyd 
wiejski wraz ze swymi przedstawicjelamj w 
gminach mie doceniają jeszcze wartośc; 
szkoły. Dziś każdy grosz wydany na podnie 
sienje szkoły uważają wójtowje za ciężar, z 

którym należy zwlekać tak długo, jak się to 
tylko daje. 

Nie będę tu omawiał poszczególnych obo 
wiązków gminy względem szkoły, mam tyl- 

ko stwierdzić smutny fakt z terenu gm. duu 
gieliskiej. 

Dotychczas żadna szkoła powszechna w 
gm. daugjeljskiej nie posiada portretu Mar 
szałka Pjłsudskjego. Nauczycielstwo w cią- 
gu przeszło 10 lat obija progi gminne, do- 

jąc się tych portretów, dotąd daremn'". 
szkolny wezwał do sprawozdania 
wie kjerownijctwa wszystkich szkół 

zechnych w pow. święcjańskim. Smut- 
my wynik ankiety poruszył na zjeździe wój- 
tów i sekretarzy w Święcianach. Wydał w tej 
sprawie okólnik, lecz narazie bez zmian... 

„Nauczycielstwo gm. daugjeljskiej nje ótrzy 
mało*za dwa ubiegłe lata ryczałtu na św 
tło i czystość w szkołach. Dodatek mies 
miowy nie wypłacono za 4 ubiegłe mjesją- 
Jeżeli to prawda, że w kasje gminnej niema 
pieniędzy, skądże one będą w kieszeni bjed- 
nego nauczycjela? 

Wójtowie usprawiedliwiają sję brakiem 
pienjędzy i nie ponoszą żadnej odpowied 
noścj za niewykónane obowąjzki. Nauczyciel 
wikłada do szkoły swój krwawy grosz i v 
ile są jeszcze jakieś niedociągnięcja pociąga 
my jest do odpowiedzialnoścj służbowej. 

Przecjeż przy tegorocznych <egzamjnach 
kwalifikacyjnych padło 65 proc. nauczycjeli 
z powodu nieodpowiedniej czystości w szko- 
Jach, spowodowanej tylko mjeodpowiedniemi 

kam; lokalnemi, brakjem uświadomie 
mia wśród ludności wiejskiej j wśród przed- 
stawicielj gminnych. 

Należy zmniejszyć wymaganja względem 
nauczyciela, a p. wójtów prosić o dozę oby 
watelskoścj. 
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Giry. 
NOWA PLACÓWKA. 

Braci strzeieckiej przybyła mowa gro- 
madka — dnia 16. VII 1933 r. powsłał od- 
dział Związku Strzeleckiego we wsi Giry, 
gminy Gjerwiaty. Na pjerwszem zebraniu or 

izacyjnem pod przewodnictwem p. Wła- 
dysława Romanowskiego, kierownika szko 
ły, który zagaił zebranie i zaznajomił obec 
mych ze statutem, przy ogólnej jednomyś 
noścj zebranj postanowili założyć odd 
Z. $. deklarując swoje wstąpienie i pracę 
<zynną w szeregach strzeleckich. 

, W! skład zarządu weszlj: prezes Pietryk 
Bronisław, wicepreezs Katkowski Jan, skarb- 
nik j referent wychowania obywatelskiego 
Romanowski Władysław, członek zarządu 
Szukiel Franciszek i sekretarz Szemis Anto- 
mj, na komendanta oddziału powołany zo: 
stał Pietryk Tomasz, podoficer rezerwy, j na 
zastępcę lljojć Władysław. 

Po omówieniu działalności na majbliż- 
szą pnzyszłość z gorliwym opiekunem pracy 
strzeleckiej na tutejszym terenie p. WĄkto 
rem Kobyljńskim, odśpiewaniu przez chór 
szkolny pieśni „Strzeledka dola*, zebranie 
zakończono gromkim serdecznym  okrzy 
kiem na cześć Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go założyciela i pierwszego Komendanta 
Głównego Strzelca. 

Nowopowstały oddział, który obecnie 
<zy 26 członków czynnych rokuje nadz 
czynnej pracy i rozrostu liczebnego, bo zje- 

„ dnoczył ludz; owjanych chęcią czynu w imię 
* dobra współobywateli i państwa, 

W] wyścigu pracy nie zabraknie dzjelnych 
obywateli z Gir, Knistuszek, Milciej į okoljcz 
nych wsi w żadnej z dziedzjn życia strzelec- 
kiego... 

  

   
   

        

   

Swieciany. 
POCIESZAJĄCE ZMIANY. 

Państwowy Szpital w Święcjanach zało- 
żony został w roku 1860 i do roku 1932 nie 
cieszył się zbyt dobrą opinją. Obszarp; 
nadniszczony budynek, brak odpowiedniz; 
czystości i b. słaby wikt, odstraszały cho- 
rych, podrywając autorytet wogóle szpitali. 
Rok 1932 przyniósł pocieszające zmiany. Sta 
nowisko dyrelktora szpitala objął p. dr. Ma 
łafiejew, wybitny chirurg, zdolny organjza- 
tor j energiczny pracownik. 

Staraniem p. dyrektora Wiłeński Woje- 
wódzki Wydział Zdrowia przeprowadził w 
roku 1932 kapitalny remont budy: i 
talnego i wyposażył w potrzebny inwentacz. 
Szpital zajmuje obecnie trzy budynki. 

Szpital wyposażony jest w „Rentgen, 
„Lampę kwarcową* i jnne narzędzia łecz- 
micze, z rozrywek dla chorych posiada va- 
djo, bibljotekę. Wzorowa kuchnia dostarcz: 
pożywnych, acz skromnych obiadów. N 
ważniejszą postacią w szpjtalu jest cho 
któremu wszystko służy. Opiekunką oddz 
łu wewnętrznego jest siostra p. Branieka. 
Cechuje ją ' ideowe poświęcenie się dla cho 
rych. : 

Opłata za dobę w Szpitalu wynosi: na 
oddziale chirurgicznym 4,50 gr. ma oddzia 
le wewnętrznym 4 zł. i na oddziale zai 
nym 2,50 gr. Przeciętna liczba chorych w 

    

  

  

   

   

  

* Szpitalu wynosi dziennie 50 osób. 
$. O—k. 

ZMIANY PERSONALNE W GIMNAZJUM 
PAŃSTWOWEM. 

Jak słychać, Kuratorjum O. S, W. zarzą 
dzito „przeprowadzkį“ personelu nauczyciel 

ego miejscowego gimnazjum. I tak mają 
być przeniesieni z początkiem roku szkolne 
go do innych gimmazjów, lub też szkół pow 
szechnych p. Siwiec p. Zdrojewska, Oberlej 
tnerowa i Esymontówna, 

    

K. 

Oszmiana. 
OD PIORUNA. 

Piorun uderzył w dniu 17 bri. sw zašė. 

  

  
Okmjenieje, kolo Oszmiany w stodołę An- 
tonisga vicza, wybuehł pożar. Spa- 

   

  

z inweniarzem, nara 
szkody w wysokośc; 

lił się budynek wraz 
żając właścjciela na 
1000 zł. 

RAŻONY PRĄDEM. 

W QOszmianje na podwórzu domu Glezesa 
przy ul, Sadowej Nr. 26 urwał się przewód 

elektryczny. Porażony został prądem miesz- 
kanjec Oszmiany Elja Milner, który poniósł 
śmierć na miejscu. 

Z pogranicza. 
LIKWIDACJA BANDY PRZEMYTNICZEJ. 

W. rejonie odeinka granicznego Michnie- 
wicze placówki KOP-u zaalarmowane zosta- 
ły wezoraj w nocy odgłosam; walkj, toczą 
cej sjię w pobliżu granicy. Patrole KOP-u 
zwróciły baczną uwagę na odcinek. Po kil- 

kunastu minutach jedna z czujek zauważyła 
jakiegoś mężczyznę, który oejekając krw'a. 
ezołgał się w kierunku linji granjeznej. 

Ranny podał się za zbiega, politycznego, 
któremu rzekomo udało się zbiec w chwjli 
przetransportowywanja do wiezienja poloc- 
kiego. Dalsze jednak dochodzenie podwa 
żyło prawdziwość jego zeznań. Okazało się 
że uciekinier jest członkiem bandy przemyt 
niczej, która wpadła w pułapkę zastawioną 
przez sowiecką straż granjczną i będąc ze 
wszystkich stron oszczoną, broniła się za 

ciekle. я 
Banda ta od dłuższego już czasu graso- 

wała bezkarnie na pograniczu polsko-so- 
wieekiem, ostatnio jednak dzięki współdzia 
łaniu straży udało się ją zlikwidować, 

Silna flota powietrzna— 

najlepszą obroną granic 

КО ВВ 

RADIJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 20 lipca 1933 r. 

1.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: Pły- 
ty. 7.30: Dziennik por. 7.52: Chwil 
dom. 11.58: Czas 12. 
sa. Kom. metecr. 12.35: 
nik poł, 14.50: Program 
ły: 
D. c. pły 
16.09: Dla 
„Wspėlžyci 

wiedzajmy Wileńszcz) 
nka pocztowa Nr. 

19.40: Feljeton 

      
    

  

   

        

   

  

. 19,35: Program 
„Turystyka we 

       

  

na pi 
własnym podwórku”, 20.00: Koncert. 20.50: 
Dziennjk wiecz. 21.0 

21.10: 

  

    

      

„Co nas bolj* feljc 
D. c. koncertu, 22.00: Mu 

Wiadomości sporto 
v. 22.40: Muzyka taneczna. 

ton. 

    

PIĄTEK, dnia 21 lipca 1933 r. 
7,00: Czas i pjeśń. 7,05: Gimnastyxa. 

Płyty. 7,30: Dziennik poranny. 7,35. 
Chwjika gosp. dom. 11,57: Czas. 

Płyty. 1 Prasa. Kom, meteor. 
„85: D. ©. płyt. 12, Dziennik poł. 14,50 

Program dzienny. 14,55: Płyty. Kom. D. c. 
płyt. 15,25: Kom. gosp. 15, Mikrofon w 
Pogotowiu Ratunkowem, reportaż. 16,00: 
Koncert. 17,00: Mała skrzyneczka. 17,15: 
Koncert solistów, 18,15: Co to jest fundusz 

     

  

   
     

  

  

      

     
    

    

  

      
   

  

  

pracy? od 18,35: Pi 19.10: Rozmai. 
+ 10 h. 19,35: Pro 

gram na sobotę. 19.40: „O wysław Sobj 
  skjego na W: 20,00: Koncert. 2 

Dzjennik wiecz. 21,00: Dokąd jechać na nie 
dzjelę? 21,10: D. e. koncertu. 22,00: Muzyka 

a : Wliad. sporłowe. 22,35: Ko 
y. 22,40: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
ODCZYT O DZIECIACH. 

Dzjś Wilno nadaje na całą Polskę od- 
-zyt wybitnej specjalistki od spraw wyc! 
wawczych p. Wandy Pełczyńskiej, który za- 
interesuje wszystkich wychowawców ż obo 
wiązku i z zamiłowania. Tematem prelekcj: 

est niezmiernie ważne zagadnienie. Współ. , 
życie dzieci*, Odczyt o godz. 17. 

    

    

   

  

    
   

  

    

WSZYSCY JADĄ NA WILEŃSZCZYŹ TĘ. 
Barwnje j treściwie opowie konserwator 

dr. St. Lorentz dziś o godz. 18.15 słucha:zem 
całej Polski o tem, co i jak należy zwiedzac 
na ziemiach północnych  Rzec ypospal 
Propaganda tury. į na Wilensz i 
maga jeszcze wjelu starań ponieważ ogół 
kraju, a nawet ludzie tutejsj, za mało znają 
skarby i cuda ziem ych. 

ematy turystyczne omawia też odszyt 
p. Warneckiej o godz. 19.40, 

    
     

   

            

ZNAKOMITA ŚPIEWIACZKA. 
Znekomita śpiewaczka H. Lipowska w 

stąpj w radjo dziś o godz. 20, w konce 
wypełnionym pozatem programem popular: 
nym w wyk: orkiestry pod dyr. St. Nawro- 
ita. 

  

     
  

  

  

JEDZIEMY SAMOLOTEM. . 
Dziś o godz 

„Jak Antek G 
lotem*, Dowiedzą 

16 Lwów opowie dzieciom 
dalski podróżował samo- 

ę mali słuchacze wjelu 
i cych szcz 

napowietrznej, o jej 
jemnościach. 

i ii ii, 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 
Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 

Książka o Wich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

Wlija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
łeńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńsk. 

FD UA Jei 

  
  

    

  

    

  

  

  

       

  

Wyd. L. 

  

   

  

B BNS K Wei 

Nowy żaglowiec Yachtklubu Gdyńskiego. 

    

   
W tych d 

ze swej rzutko 
dził uroczy 

achitklub gdyń 
i przedsiębior 

enie 

ki znany 
i obcho- 
now. 

            
       

Prof. Herbaczewski Stara 
się o zezwolenie na przyjazd 

do Wilna. 

Dowiadujemy się, że prof. Herba: 
czewski poczynił u władz litewskich 
starania o uzyskanie zezwolenia na 
przyjazd do Wilna. 

Jak przypuszczają, prof. Herba- 
czewski zawita do Wilna w poc.ąt- 
kach przyszłego miesiąca. 

Eksport rękawiczek 
wileńskich. 

Sezon eksportowy rękawiczek wi. 
leńskich można uważać już za skoń* 
czony. Spółdzielnia eksportowa „Ka- 
zanvil* wysłała w roku bieżącym za* 
granicę rękawiczek na przeszło 100 
tys. zł. Transporty kierowały się w 
pierwszym rzędzie do Anglji i Holan- 
dji, gdzie rękawiczki wileńskie cieszą 
się największem wzięciem. 

Trzeba zaznaczyć, że wielkie tru. 
dności w eksporcie nastręczała zniżka 
dolara, gdyż większość tranzakcyj 

zawierano w tej walucie, 

      

żaglowców. Na zdj z nowonaby- 
tych żaglowców. 

iu jeden 

  

1 2] 

ZAPARCIE U DZIECI. 
Niehygjeniczne odżywianie dzieci 

zawsze powoduje u nich zaparcie. 
Dlatego też, przystępując do walk: 
z tem cierpieniem, należy dbać prze- 
dewszystkiem o dobre warunki higjo- 
niczne w ogólności, a osobliwie zaś 
pamiętać o higjenie kiszek. Należy 
dz ecko przyzwyczaić do regularnego 
oddawania stolca. Dla osiągnięcia co- 
dziennego wypróżniania trzeba sto- 
sować Kaskarynę Leprince, która w 
tych razach oddaje wyśmienite usłu- 
gi. Środek ten może być stosowany 
codziennie przez czas dłuższy, bez 
najmniejszej obawy, w dawkach n'e- 
co miejszych np. w ilości 1 pigułki 
wieczorem podczas jedzenia. Sprze- 
daż w aptekach. Ceny zniżone. Fla- 
kon (50 pigułek) £ zł. Torebka (5 pig.) 
40 groszy. 

Czyżby mewy? 
Wezoraj na Zwierzyńcu koło plaży wi- 
mo naił УУа unoszące się niespotyka- 

Le u ras płaki. Jak Świadkowie — bywałcy 
morza twierdzą, były to mewy zagnane aż 
do nas najprawdopodobnjej burzami. 

      

   

  

Pobicie rabina. 
Wczoraj około godziny 12 w południe, 

dzjedzjniee szkolny przy ul. Niemieckiej był 
terenem nieeodziennego wypadku. 

Nijak; Top.el, napadł na znanego wśród 
społeczeństwa, żydowskiego w Wilnie działa 
cza filantropijnego, prezesa „T—wa Ostat- 
niej Pesługj* i innych, rabina M. Joselewj- 
cza zaczął okładać go z całej siły laską. 
Krzyki napadniętego zwabiły przechodniów, 
którzy urstowsli rabina z rąk awanturnįka. 

Tłe napadu bylo następujące: Wczoraj 
rad ranem na Śeanach dziedzińca szkolnego 
wywieszone zostały drukowane ułoikj, za 
wierające insynuacje i złorzeczenia pod айтс 

sem kiłku dzjałaczy żydowskich, m. in. rów 
nież Joselewicza. Ulotk: te wydane zostały 
przez znanego w Świecje żydowskim z po 
dobnego rodzaju wystąpień Mojżesza Engel 
szterna. 

Gdy Joselewicz po wyjściu z domu modlit 
wy, zauważył ulotkę ; przeczytał jej treść, 
chciał ją usunąć, Zauważył to Topiel, należą 
cy, jak twierdzą stali bywaley dziedzińca 
szkolnego, do sympatyków Engelszterna į 
zareagował po swojemu. 

Należy dodać, jż w przeddzień ten sara 
'Topięl pobił dotkliwie starszego Zarządu 
Szkoły Gaona M. Krejnesa. (e). 

KURJER SPORTOWY. 
Pusz kolarskim mistrzem Polski na r. 1933. 

    

   
. W. poniedziałek wieczorem zakończyły 

się na Dynasach IKolarskje mistrzostwa Pol- 
ski na dystansie 1000 m. na r. 1938, Tytuł 

Wieczorek chce 
Rekordzista Polski Jan Wieczo- 

rek najduje się obecnie w doskonałej 
formie i w najbliższą niedzielę spró- 
buje on swych sił w pięciobój. 

  

Wieczorek jeżeli będzie miał dobty 
dzień to może zupełnie śmiało popra; 
wić nieco swój zeszłoroczny rekordt 
Polski, który i tak jest już dość wy*- 
śrubowany. 

  

Ciekawi więc jesteśmy czy mistrzo 
wi naszemu uda się poprawić swój 
własny wynik. 

mistrza zdobył Pusz, którego widzimy na 
naszej jlustracji w otoczeniu grona przyja- 

ciół. > 

bić swój rekord. 
Przeciwnikam; Wieczorka nieste 

ty nie będą lekkoatleci CLWF, którzy 
muszą uczyć się na gwał pływać w 
Brasławiu, a tylko lekkoatleci wileń- 
scy. Wszyscy ci pozostali zawodnicy 
stoczą z sobą walkę o drugie miejsce 
o zaszczytny tytuł wicemistrza Wilna. 

Zawody odbędą się na stadjonie 
Ośrodka WF na Pióromoncie. Począ- 
tek o godz. 16. Do pięcioboju. wcho- 
dzą następujący konkurencje: 200 
mtr., skok wdal, rzut dyskiem, rzut 
oszczepem i bieg na 1500 mtr. 

Ziikwidowanie szajki złodziejskiej. 
Ub.egłej nocy udało się policj; zlikwido- 

wać niebezpjeczną szajkę złodziei-włamywa 
czy, która od dłuższego czasu grasowała w 
mieście, dokonujące, szczególnie na teren;e 
6 komisarjatu szeregu kradzjeży i włamań. 

Wezoraj w nocy 3-ci posterunek policji 
zaalarmowany został © nowej kradzieży do 
konanej ną jego terenie. Jak się okazało, 
złodzieje włamalj się do mieszkania Bejl; 
Ibedas (ul. Kopanica 14), skąd skradli b.e- 
liznę eraz garderobę na ogólną sumę prze 
wyższającą 400 zł. Pewne okoliczności wska 
zały, jż złodzieje zbiegli w kierunku ul. Za- 
rzecznej. Wkrótee na miejsce wypadku przy 
byli również wywiadowcy wydziału śledcze- 
go, którzy przeprowadzili obławę w całym 

   

rejonie. W: wyniku zdołano całą szajkę po 
chwycić na ementarzu żydowskim w chwili 
kiedy dokonywała podziału łupu. Na widok 
wywiadowców złodzjeje usiłowali ratować 
się ucieczką, lecz skierowane w nich luty 
rewGlwerów zmusiły do poddania się. 

Jak się ekazało bylj to znani poliej; 
złodzieje Rynkjewjez, Niewiarowicz i Kre- 
kin. 

Szajka urządziła sohie kryjówkę na 
cmentarzu żydowskim, gdzje przechowywa- 
ła również rzeczy pochodzące z kradzieży. 
Niektóre z nich znaleziono. Policja areszto- 
wała pozatem, w wyniku dalszego dochodze 
nia dwoje paserów. (a 

PIERWSZY MECZ O WEJŚCIE 
: DO LIGI. 

Znów przeżywać będziemy emoc- 
jonujące momenty rozgrywek piłkae- 
skich o wejście do Ligi. Pamiętamy 
przecież doskonale jak w roku ubieg- 
łym piłkarze nasi walczyli ambitnie 
o prawo wejścia do Ligi, ale niestety 
w finałowem spotkaniu musieliśmy 
ustąpić. * 2 

To tež w tym roku staje się aktu- 
ainą znów kwestja rozgrywek, które 
przyniosą nam może nareszcie tak 
upragnione stanowisko ligowego mia. 
sta. 

WKS w najbliższą już niedzielę 
rozegra swój pierwszy mecz z .Biu- 
łymstokiem. Sądzimy, że wilnianie 
mecz ten wygrają, inkasując dwa 
cenne punkty. Drugim meczem bę: 
dzie spotkanie z Polesiem, a potem to 
już jak Bóg da. 

W najbliższą więc niedzielę roż- 
pocznie się pierwsza batalja rozgry- 
wek o wejście do Ligi. 

BIAŁYSTOK PROSI O REWANŻ. 

Wobec przegrania lekkoatletów 
Białegostoku w Wilnie, która to prze- 
grana pozwoliła Białostokowj nasu- 
nąć ze swej strony szereg niesłusz- 
nych i wielce podejrzliwych myś!), 
zachodzi teraz ewentualność rozegra” 
nia spotkania rewanżowego. 

Białystok ze swej strony chce ro- 
zegrać spotkanie w możliwie najbliż 
szym terminie. 

Spotkanie prawdopodobnie odbę- 
dzie się w ostatnią niedzielę lipca w 
Białymstoku. + 

W tym tygodniu ułożona zostanie 
reprezentacja wileńska. 

REKORD ŚWIATOWY W PŁYWANIU. 

NOWiY JORK, (Pat). Pływak amerykań- 
ski Jack Medica ustanowił nowy rekord 
światowy w pływaniu na 880 jardów sty- 
lem dowolnym, uzyskując czas  10.15,4. 
Crabbe gorszy był o 5 sek. 

ST. ZJEDN. — CZECHOSŁOWACJA. 

PRAGA, (Pat). Międzypaństwowe spot- 
kanie tenjsowe Stany Zjednoczone — Cze- 
chosłowacja zakończyły się zwyejęstwem ra, 
kjety amerykańskiej w stosunku 4:1. 

REKORD W: STRZELANIU. 

POZNAŃ, (Pat, W 11 dniu zawodów 
strzeleckich w Poznaniu w konkurencji ka- 
rabinów bocznego zapłonu fabryk  krajo- 
wych ustanowjony został nowy rekord. Por. 
Matuszak uzyskał 879 punktów na 900 mo- 
żliwych w trzech postawach, a w postawie le 
żącej — 299 punktów na 300 możliwych. 

    

Małżeństwa w Polsce. 
Jak wynika z ostatnich danych Głównego 

Urzędu Statystycznego w pierwszym kwar- 
tale rb, zawarto w Polsce ogółem 81,681 mał 
żeństw, z czego 2,288 małżeństw przypada 
na Warszawę, 6,507 na wojewódz. warszaw 
sikie, 7,212 na łódzkie, 7,946 na kjeleckie, — 
7.093 na lubelskje, 5,351 na białostockie, — 
4,641 na wileńskie, 2,826 па nowogródzkie, 
2,983 na poleskie, 6,024 na wołyńskie, 4,333 
na poznańskie, 2,176 na pofnorskie, 2,542 na 
śląskie, 5,615 na krakowskie, 6,655 na lwow 

skie, 4,580 na stanisławowskje, j 2,595 ma wo 
jewództwo tarnopolskie. 

Z ogólnej liczby małżeństw 54,392 przy- 
pada na wyznanie rzymsko — katolickie, -— 
8,837 na grecko — katoli , 10,584 na pra 
wosławne, 1,631 na ewangelickie, 5,870 na 
mojżeszowe j 367 na inne wyznania. 

Urodzenia I zgony 
w l kwartale r. b. 

Jak wynika z ostatnich danych Główne- 
go Urzędu Statystycznego, w I kwartale rb 
zanotowano w Polsce ogółem 220.291 urv- 
dzeń żywych i 139.437 zgonów; przyrost 
naturalny wynosił 80.854  mjeszkańców. 
Przeciętnie na 1000 mieszkańców przypada 
27.3 urodzeń żywych j 17.3 zgonów, przy- 
rost naturalny wynosi 10. 

Z ogólnej liczby urodzeń 80.084 przypa- 
da na województwa centralne, 44.527 na 
wschodnie, 30.364 na zachodnie j 65.316 na 
południowe. Z ogólnej liczby zgonów 56.732 
przypada na województwa centralne, 24.092 
na wschodnie, 17.254 na zachodnie i 41.359 
na południowe. 

Przyrost naturalny w województwach 
centralnych wynosi 23.352 mieszkańców, we 
wechodnich 20.43 w zachodnich 13.110, w 
południowych 23.957 

Deszcz meteorytów spada 
na ziemię. 

W: muzeach przyrodniczych przechow 
się setkj meteorytów, gości z przestrzeni kos 
mieznych. Wjększość meteorytów jest roz- 
miarów mjewielkich, albowiem niezliczone 
ilości aeroljtów, przyciągane w s 
przez ziemię, rozżarzają się do białości w 
zetknięcju z atmosferą naszego globu, a 
wówczas spalają się one, pękają na drobne 
kawaikj i po większej części spadają na zie 
mię w postaci maleńkich okruchów. Astro- 
nomowie obliczają liczbę bolidów, które spa 
lają się w atmosferzę ziemskiej na blisko 12 
mjljardów dziennie. 

Największy bolid spadł w Europie we 
wsj Kniahi na Węgrzech. Spadł on na 
pole w r. 1866, ważył około 300 kilogramów. 
A jednak wymiary tego bolidu są nikłe w po 
równaniu z gjganty emi aeroljtami, które 
w miedającej się określić epoce, spadły na 
lterytarja Brazylji, Peru; Meksyku; waga 
tych olbrzymó aha sję między 8000 -— 
15.000 <kilogarmów. 

Jednym z ostatnich pocisków kosmjicz- 
nych wielkich rozmiarów, który spadł na 
ziemię, był kołosalny aerolit, który lat temu 
kjlka ugrzązł w tajgach zachodnio-syberyj 
sikjch. Uderzenie tej kjlkusettonowej masy 

tak potężne, iż w promieniu kjlkudtie- 
sięcju kilometrów odczuło wstrząs podobny 
trzęsieniu zjemi. Pęd j macisk powjetnz 
przy spadku aerolitu spowodował połamanie 
i powyrywanie drzew z korzeniami w taj- 
dze w promieniu kilkunastu kilomftrów od 
miejsca spadku. 

Ożywienie w przemyśle 
garbarskim. 

Od pewnego czasu daje się zau- 
ważyć wielkie ożywienie w wileńskim 
przemyśle garbarskim. Źródło tego 
kryje się w pierwszym rzędzie w 
gwałtownej wyżce cen na skórę na 
rynkach zagranicznych. W związku 
z tem garbarze wileńscy rozsprzedali 

          

   

   

  

    

  

     

   

          

   

    

  

   

    

* już wszystkie swoje zapasy. 
Ceny na skórę zdradzają lekką 

tendencję zwyżkową. 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie, 
Teatr Letn' — dziś, czwartek 20 lipca o g. 
8 m. f6 w. rewelacyjna komedja muzyczna 
„JIM į JILL, w. świetnem wykonania 
wszystkich artystów z pp.: Kamińską, Jasiń 

ską-Detkowską, Węgrzynem, Neubeltem na 
czele. Altrakcją „Jima i Jjlla* (poza feno- 
menalnemi - kreacjamj tytułowemi — Ka- 
mińską i Węgrzyn) są wspaniałe produkcje 
tameczne w wykonanju artystów baletu Pań 
stwowej Opery w Rydze pp.: Edyty Pfeiter 
i Zenona Leszczewskjego. 

Zaznaczyć naležy, iž „Jim i Jill“ zewzglę 
du na znaczne koszty związane z udziałem 
klku występowiczów — po cenach propa- 
gandowych nie będzie mógł być grany. 

— Niedzielna popołudnjówka w Teatrze 
Letnim. W niedzielę, dnia 23 lipca o godz. 
4 pop. odegrana zostanje. nieodwołalnie po 
raz ostatni, arcywesoła komedja węgierska 
St. Zagona p. t. „Bez posagu ożenić się nie 
mogę*. Ceny propagandowe 

— Wystypy Maliekiej « Sawana w Ber- 
nardynce. Już w przyszłym tygodniu przy 
ježdža do Wjlna znakomita j urocza artyst 
ka Marja МаЦсКа w towarzystwie swega 
męża Sawana-Nowakowskiego, artysty Tea 
tru Ateneum w Warszawie. Dyrekcji Teatru 
udało sję pozyskać znakomitych artyshtów 
na gościnne występy w przepięknej sztuce 
„Cień', przeto przypomnieć należy publicz- 
noścj wileńskiej, że ostatnia nowość „Jim 
iJill* będzje musiała zejść z afisza, a także 
że nie będzie dawana (po cenach propagando 
wych. IKto mie widział „Jima i Jjlla* musi 
w dniach najbliższych iść do Bernardynki. 
Obok znakomitych gości w „Cienju* ogłą- 
dać będziemy p. Ładosjównę, Łodzińskeigo, 
Pawłowskiego i in. 

— Szkoła dramatyczna przy Teatrach 
Miejskich ZASP. na Pohulance. W. dniu 22 
i 23 czerwca odbyły się roczne egzamina w 
obecności p. Dra St. Lorentza, prof. St. 
Srebrnego, Dyrekcji oraz całego gremjum 
profesorskiego. Rok 2 studjów dramatycz- 
nych rozpocznie się w drugiej połowje wrześ 
nią r. b. Informacje dotyczące zapjsów no- 
wowstępujących udzjelane będą, począwszy 

od 1 września rb. w sekretarjacie Szkoły w 
Teatrze ma Pohulance w godz. 11—1 popoł. 

— Teatr Muzyczny „Lutnja*. „Królowa 
Nocy“. Dziś w dalszym cjągu melodyjna į 
pełna humoru operetka W. Kollo „Królowa 
Nocy*, (która zdobyła ogólne uznanie i cie- 
szy się wielkiem powodzeniem. W wykona 
niu biorą udzjał najwybjtniejsze siły zespo- 
łu — B. Halmirska( rola tytułowa). M. Ga- 
brielli, Z. Molska, K. Dembowski, E. Glió. 
Skį, W. Szczawiński, M. Tatrzański į K. 
Wyrwjcz-Wichrowski, który operetkę tę sta 
ramnie wyreżyserował. Akt II urozmaicają 
tańce i ewolucje układu baletmistrza W. Ma 
rawsikiego. 

Na okres leinj ceny miejsc wyznaczono 
minimalne qd 25 gr. do 2.90 gr. Początek 
o godz. 8 m. 30 w. \ 

— Niedzielna popołudniówka w „Łutnj*. 
W: nadchodzącą niedzielę na przedstawieniu 
popołudniowem ukaże sję piękna operetka 
Gilberta „„Cnotliwa Zuzanna*. Udział bierze 
cały zespół artystyczny. Początek o godz. 
4 pop. — Ceny od 25 gr.  
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Dziś: Czesława. 

Czwartek | jaro: Fraksedy P. M. 

20 | 
| > Lipca || Wschód słońca — g. 3 m. 39 

Zachód › —=a 7 m: 48 

Spostrzeżenia Zakładu Metsorołogji U.8.E. 
w Wilnie z dnia i9-VIl— 1933 roku. 

Ciśnienie šrednje 763 
Temp. šrednja + 20 
Tenrp. najw. + 23 
Temp. najn. + 12 
Opad — 
Wiatr pidn.-zach. 
Tend. bar. stan staly 
Uwagi: zachmurzenie zmjenne. 

— Pogoda dn. 20 lipca według P. I. M. 
Pomorze i Wileńskjie — naogół pochmurno 
z większemi rozpogodzenjiami w ciągu dnia. 
"Temperatura bez wjększych zmian. Słabe 
wiatry zachodnie. Pozostałe dzielnjce — po 
goda słoneczna į ciepła. Miejscami lekka 
mgła. Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

MIEJSKA 

— Łatanie dziur na Antokolu. 
Przed kilku dniam; magistrat przy” 
stąpił do łatania bruków na Antoko 
lu. Roboty są prowadzone sporadycz- 
nie, w różnych punktach. 

— Magistrat nie otrzymał pożycz- 
ki. Dowiadujemy się, że starania ma- 
gistratu o uzyskanie w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego pożyczki w wyso 
kości 500.000 złotych n'e dały rezui- 
tatu. 

— Komendanta straży ogniowej 
narazie nie bedzie. W swoim czasie 
magistrat rozpisał konkurs na stano- 
wisko komendanta straży ogniowej. 
Do konkursu stanęło moc kandyda* 
tów z terenu całej Polski. Magistrat 
nie mógł jednak zdecydować się def. 
nitywnie na żadnego. W związku z 
tem postanowił stanowiska komen: 
danta narazie nie obsadzać, a jedynie 
mianować w najbliższym czasie no- 
wego oficera w straży, w stopniu po* 
dinspektora. 

Funkcje komendanta pełnić bę: 
dzie nadal inspektor Rusak, 

— Giełda zbożowo-towarowa zmie 
nia lokal. Istniejąca w Wilnie od 6 
miesięcy giełda  zbożowortowarowa 
rozwija się pomyślnie. W ciągu 
względnie krótkiego okresu swej 
działalności notuje obrót przeszło 5 
miljonowy. 

W najbliższym czasie Giełda ma 
być przeniesiona do punktu bardziej 
dogodnego. 

  

Z KOLEI 
— Inspekcja węzła kolejowego 

Wiino—Królewszezyzna, Wczoraj na 
czele specjalnej komisji lustracyjnej 
wyjechał na inspekcję linji kolejowej 
Wilno — Woropajewo — Druja — 
Królewszczyzna dyrektor P. K. P. 
Wilno inż. Falkowski. 

Inspekcja potrwa dwa dni. śpi 

  

& WOJSKOWA. 

— Wypłata zasiłków rezerwistom 
Referat wojskowy magistratu w naj- 
bliższym czasie przystąpi do wy 
płacania zasiłków rezerwistom, któ 
rzy odbyli już ćwiczenia wojskowe. 
W roku bieżącym stawki nie uległy 
zmianie, Rezerwiści żonaci otrzymy- 

wać będą 90 gr. dziennie, ppsiadający 
małą rodzinę (żonę i jedno dziecko) — 
1.10 i rezerwiści obarczeni dużą ro- 
dziną — 1 zł. 30 gr. dziennie. 

+ —Ukaranie poborowych. Ostatnio 
referat wojskowy skierował do wła 1z 
administracyjnych kilkanaście wnio- 
sków o ukaranie w drodze admini- 
stracyjnej mężczyzn w wieku pobo- 
rowym, którzy zaniedbali obowiązku 

  

rejestracyjnego, względnie znaieżli 
się w kolizji z innemi przepisumi woj 
skowemi. 

— Weielenie poborowych do szkół 
podehorążych.  Ministerstwb Spraw 
Wojskowych przesunęło termin weie- 
lenia do szkoły podchorążych poboro 
wych z cenzusem. Wcielenie połoro- 
wych rocznika 1912 i korzystających 
z odroczenia szeregowych roczników 
1908. 1909, 1910, 1911 odbędzie się 
w okresie od 16 do 18 września. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd T—wa, Polskie Kuratorjum nad 

Biednym: w Wilnię na podstawje $ 18 Sta- 
tutu T-wa uprzejmie zaprasza członków 
T-wa o przybycie na ogólne zebranie, które 
odbędzie się we gzwartek dnia 20 ljpca r. b. 

0 godz. 19 w lokalu przy ul. Trockiej dom 
Nr. 11 m. 7 w sprawie likwidacji Towarzyst- 
wa i prowadzonego przezeń „Domu Pracy" 
przy zaułku Lidzkjm dom Nr. 6. 

Wi razie njeprzybycia ustawowej jlosci 
członków, następne zebranie zwołuje się we 
czwartek dnia 10 sierpnia r. b. o godz. !9 
w tymże lokalu, które będzie prawomocne 
przy wszelkjej ilości obecnych członków. 

— Z Akademickjego Oddziału Zw. Strze- 
leekiego. 'Komendant Akademickiego Oddz. 
Związku Strzeleckiego niniejszem podaje io 
ogólnej wjadomości, że w nijedzjelę dnia 23 
lipca br. organizuje zawody strzeleckie » 
„Odznakę Strzelecką* Z. S. na strzelnicy 
Miejskiego Komitetu WF. i PW. na Pjóro- 
moncje. 

Początek strzelania o godz, 9 rano. Cena 
amunicji wraz z tarczą nje przekracza 1 zł. 
Karabinki małokaljbrowe na miejscu. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE: 

— Kredyty rzemiosła. lzba Rze- 
mieślnicza w Wilnie podaje do wia- 

  

   

      

domości, iż po załatwieniu wszelkich 
formalności w B-ku Gospodarstwa 
Krajowego, sfinalizowana została 
sprawa rozprowadzenia kredytu rze- 
mieślniczego pomiędzy warsztaty rze 
mieślnicze m. Wilna. Instytucją roz- 
prowadzającą kredyt dla rzemieślni- 
ków chrześcijańskich wyznaczony zo 
“stat Spółdzielczy Bank Rzemieślni- 
ków i Kupców Polskich w Wiinie, 
ul. Niemiecka 25, 

Kredyt ten o charakterze krotko” 

terminowym (6 miesięcy) oprocento” 
wany będzie w wysokości 9 proce. w 
stosunku rocznym łącznie z prowizją 
instytucji rozprowadzającej 

O przyznanie kredytu ubiegać się 
mogą wyłącznie rzemieśln cy, pczia- 

   

dający karty rzemieślnicze, oraz 
czynne warsztaty pracy. Wysokość 
przyznanych pożyczek uzależniona 
będzie od zdolności produkcyjnej i 
płatniczej danego warsztatu oraz od 
wartości gwarancji poręczycieli (ży- 
rantów), przyczem maksymalna su- 
ma pożyczki nie może przekraczać 
sumy zł. 2.000, 

Podania w tej sprawie należycie 
umotywowane przyjmuje biuro Izby 
Rzemieślniczej w: Wilnie (4. Miekie- 
wicza 23—5) w godzinach od 9—14, 
tamże udzie!a się wsze'k ch mforma- 
cyj w sprawach z kredyteni związa- 
nych, graz wydaje się druki podań. 

: RÓŻNE. 

— Woda na Wilji podnosi się. 
Wskutek ostatnich deszczów, poziom 
Wilji podniósł się o dalszych kilkana- 
ście centymetrów. Obecnie stan wody 
na Wilji wynosi blisko pół metra po 
nad stan normalny. 

— L'URBAINE Stowarzyszenie Posjada- 
czy Poljs Tow. Ubezpieczeń ,„L'Urbajne* w 
Paryżu, zarejestrowana 23 czerwca 1933 roku 
Warszawa, Królewska 16, m. 1, udziela 
wszelkich informacyj w sprawie realizacji 

  

yJ 
polis Towarzystwa „L*Urbajne*. 

ZABAWY 

— W sobotę 22 lipca w razie pogody 
odbędzie sję dancjng-brjdż na Przystani W: 
leńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

CZYTAJCIE 

„Bobeliny Wilenskie“ 
ydanie 

Rady Wiień skich Zrzeszeń Artyst. 
z 40 reprodukcjami. 

| Zawiera: 
I. „Wartość historyczna i arty 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

  

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M.. Znamierowskiej-Prūfferowej. 
„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 

  

KTO PODPALIŁ REICHSTAG? 
Były przewodniczący parlamentarnego klubu niemiecko- 

narodowych obwinia hitlerowców. 

Odnowiona ,.Die neue Weltbiihne* 
wychodząca obecnie w Pradze zamie 
szcza w numerze z 13 lipca rewela- 
cyjne wynurzenia dra Ernesta Oberfo 
hrena, byłego prezesa parlamentar* 
nego klubu niemieckich nacjonali- 
stów o pożarze niemieckiego parla- 
mentu Rzeszy. Czasopismo podkreśla, 
że Obertfohrenow; udało się podać 
odnośne wiadomości do zagranicy 
oczywiście drogą tajną. — 7 maja 
popełnił samobójstwo. 

Oberfohren, który szczegółowo 
imformowany był przez niemiecko- 
nacjonalistycznych członków gabine- 
tu Hitlera uważany może być za auto" 
rytatywnego świadka w tej kwestj;, 
"którego enuncjacje należy przyjmo- 
wać poważnie. Swemi wynurzeniami 
zasila tylko podejrzenia, jakie wyłoni 
ły się w pierwszej chwili, a mianowi 

„cie, že hitlerowcy sami podpalili Re- 
_iehstag, aby zastraszyć drobnomiesz: 
"czaństwo niebezpieczeństwem komu- 
mistycznego przewrotu i aby uspra- 
wiedliwić miemiłosierne typienie mar. 
xistów. 

  

ydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  "ska ы Poz) 

Oberfohren na wstępie opisuje, 
jak 24 lutego b. r. policja pod kierow 
nictwem nowego narodowo-socjali- 
stycznego prezydenta nagle odkryła 
w centrali niemieckich komunistów 
w domu Karola Liebknechta „kom 
promitujący materjał'; w rzeczywi: 
stości dom ten od kilku tygodni był 
opuszczony i materjał ten został tam 
tajnie wniesiony. 26 lutego opubliko- 
wano urzędowy komunikat, zawiera: 
jący romatnyczny opis tajnych kory- 
tarzy, podziemnych katakomb i zam 
ków. Oberfohren zaznacza, že śmiesz 
nością byłoby twierdzić, że komuniści 
w tym domu przechowywali w wiel 
kich ilościach najszczegółowsze wska 
zówki i materjał dla przygotowywa 
nej rewolucji. 26 lutego prezydent po- 
licji podał sprawozdanie komisarycz- 
nemu ministrowi spraw wewnętre 
nych Goeringowi. W gabinecie Papen, 
Hugenberg i Sełdte gwałtownie kar- 
cili Goeringa, że posługujesię tego 
rodzaju „gaunerskiemi* metodami. 
Znalezione rzekomo dokumenty były 
tam niesmacznie fałszowane, że wo- 

Sprawy żydowskie, 
ŻYDOWSKA DELEGATURA ROLNICZA 

W WILNIE. 

W wynjku szeregu posiedzeń, które były 
poświęcone sprawom rolnictwa żydowskiego 
w Polsce postanowiono po porozumieniu się 
z żyd. Towarzystwem Rolniczem we Lwowie 
przystąpić do zorganizowania oddziału tego 
Towarzystwa w Wilnie. Oddział ten ma w 
najldižszym czasie rozpocząć pracę na tere- 
nie północno-wchodnjich województw, z 
szczególnem uwzględnieniem Wjlna i okoi:c. 

STARCIA WŚRÓD UGRUPOWAŃ 
ŻYDOWSKICH W: POLSCE. 

Od pewnego czasu dochodzi między 
ugrupowaniami żydowskimi w różnych mja- 
stach Polskj do poważnych starć na tle po 
lityki sjonjstycznej. Ostatnio doszło do awan 
tur pomiędzy zwolennikami Żabotyńskjego 2 
sympatykami Grvnbauma w Lublinie. Poseł 
Grynbaum  sjonsta-radykał, przybył przed 
kilku dniami na odczyt. Kiedy zaczął prze- 
mawiać wtargnęlj na salę zwolennicy Ża- 
botyńskiego. Doszło do walkj na pięście, la- 
skj i krzesła. Awanturę zlikwidowała policja. 

DOOKOŁA MORDU POLITYCZNEGO 
W TEL AWIW. 

Sprawa morderstwa dokonanego na dr. 
Arlosorowje nie schodzi dotąd ze  szpalt 
pism żydowskich, które żywo interesują sję 
biegiem dochodzeń. Coraz więcej osób zgła 
sza się do sędzjego prowadzącego w tej 
sprawj 9 vo, starając się wykazać а1е> 
wjnność posądzonego o ten mord obywatela 

  

   
    

polskiego Stawskiego. Ostatnio został aresztu 

  

wany podejrzany o udział niejakį Juda Mi 
ne. Policja aresztowała też po dłuższej ob- 
serwacji dwóch Arabów. Skierowanie śledz- 
twa w tym kjerunku, czego domagała się 
prasa rewizjonistyczna  (radykalno-nacjona 
listyczna) wywołało wielkie poruszenie. 
Szczegóły aresztowania trzymane są jeszcze 
w tajemnicy. 

WYBORY NA KONGRES SJONISTYCZNY. 

Do wyborów na XVIII. Kongres Sjcai 
styczny, który się tego roku odbędzie w 
Pradze stanęło 76 ljst sjonistycznych. Wybo- 
ry odbędą się w miedzielę 23 b, m. Lisię 
ogólnych sjonjstów pro red. „Hajntu“ 

  

    

    
Dr. J. Gotl nistów (sjonistów-mak 
symałistów) Żaboty ;  „Mizrachi* (reli- 
gijne ugrupowanie sjonistów) rabin Couk 
i adw. Farbsztajn; opozycji rewjzjonistycz- 
nej Grosman; „AI ha miszmar* (radykalni 
sjonįšci) pos. Grynbaum; lchud* (robotai- 
czy odłam sjonjstów) imż. Reiss i dr. Tarta- 
kower, oraz „Hjtachdut* z b. posłem na cze- 
le. Analogiczne wybory odbyły się -zeszłej 
niedzieli w Małopolsce Wschodniej. 

CO K i 

NOWA WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄ ŻEK 

Jagiellońska 16, m. 9 

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

premjum. o 

= Warunki przystępne. š y 

| [M 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRZY ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

W ejągu ubiegłej doby zanotowano w 
Wilnie znowu trzy zamachy samobójcze ko- 
biet. 

W godzjnach wieczorowych w rejonie uli 
cy Tartak; rzuciła się nagle do Wiljj w za- 
mjarze samobójczym jakaś kobieta w šred- 
nim wieku i zaczęła tonąć. Wypadek ten 
zauważył przechodzący brzegiem Samuel 
Perewozkj (W. Pohulanka 19), który n-e 
zwłocznie pośpieszył na ratunek i wydobył 
samobójczynię jeszcze z ©znakam; życia. 
Okazała sję nią 40-letnia Nina Stołowa, za- 
mieszkała przy uljey Zawalnej 32. 

Tegoż dnia w godzinach wjeczorowych 
przechodnie znaleźli w jedńej z alei Ogrodu 
Bernardyńskiego nieznaną młodą kobietę 
zdradzającą oznaki zatrucja się  eseneją 
octową, Jak sję okazało, była to 30-letnia 
Nadzieja Adamowiczowa. W. stanje ciężkim 
przewieziono ją do szpitala Sawicz. Powo- 
«łu zamachu narazje nie ustalono. 

Trzecį zamach samobójczy zanotowano 
wczoraj na ulicy Antokolskiej 15, gdzie na- 
piła się esenejj octowej Helena Jemeljanów- 
na, którą również odwieziono do szpitała 
Sawicz. (e). 
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Czynna od godz. ||-ej do 18-ej 

  

PODRZUTKI. 
W klatce sehodowej domu Nr. 18 przy 

ul, M. Pohułanka znałeziono podrzutka, p/ei 
męskiej w wjeku około 8 miesięcy. Dziecko 
umieszczono w przytułku TOZ. 

W, lesje Dębniak;j, na terenie JI Konusar 
jatu P. P. znaleziono podrzutka, płei żeń- 
skiej, w wieku około 1 dnia. Dzjecko umiesz 
czono w przytułku Dzięciątka Jezus. 

W podwórzu domu Nr. 2 przy ul. Pźwnej 
znalezjono podrzutka płe; męskiej, w wieku 
około 2 tygodni. Przy dzieeku była wartka, o 

„Ochrzezony, nazywa się Stanisław 
. Dziecko umieszczono w przytyłtku 

Dzjecjątka Jezus. ю 

  

góle nie było można przedstawić je 
opinji publicznej. Chociaż nacjonali 
ści zgodzili się na zastrzeżenie zarzą” 
dzeń przeciwko komunistom, to jed 
nak nie pozwolili, aby komunistom 
uniemożliwiono udział w wyborach; 
bałi się, aby w ten sposób hitlerowev 
nie uzyskali w sejmie rzeszy absolut 
nej większości. Goebbels i Goering 
byli dlatego bardzo oburzeni. Stanow 
czo chcieli wymusić zakaz partji ko: 
munistycznej. Aby uwierzytelnić fał- 
szowane dokunienty wzniecono w Ber 
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PAN| 
Po raz pierwszy w Wilnie najnowszy dźwiękowiec 

PIRACI STEPU 
według powieści 

(Ludzie pozbawieni sumienia, szerzący w kraju spokojnej, wytężonej pracy 
pionerskiej bezprawie i zamęt). Oszałamiające tempo skcji! Bogata treść! 
NAD PROGRAM: Dodatek. CENY: Na Is.: Balkon 25 gr., Parter 54 gr. 

Nr. 190 (2731) 

Zane Greya p.t. 

  

DZIŚ! 
Wspan. przebój 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Miłostki o północy 
W rol. gł: Daniele Parola i Pierre Baczew. 

(Les Amours 
de minuit) MIŁOŚĆ ŽORŽETY 

W filmiz taniec „Czn- Can* — wykonaniu cajlepszego ze- 
+polu z „Folies Bergere*. CENY ZNIŻONE: Ne 1-szy seans balkon 25 gr.. parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. 
  

CASINO| » Jej Grzech 

DZIŚ! Rewelacyjny program! 

Dwa przebojowe filmy: |) 
Rapsodja 

  

SAMOTNY ORZE tarej Arizony weeług powieści 
Zana Grey'a. W rol gł. George O'Brien 

Sensacyjny dźwięk. z Sorothy Mat-Caill i Joe! Mc Crea bohater filmu Rajski Ptak 
CENY ZNIŻONE: Balkon dz. 25 gr., wiecz. 40 gr. Początek o godz. 4—6—8—10.15 
  

Lejesir AANUIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 241III. 1933 r. 
13404. I. Fjrma: „Sklep bławatno — galanteryj 

ny Sora — Rochel Kurycka w Ignalinie", — Sklep 
bławatno — galanteryjny. Sjedziba w Ignalinie gm 
Daugieliskiej, pow. śwjęciańskjego. Właścicielka Sera 
Rochel Kurycka, zam. w Ignalinie, gm. daugieljskiej, 
pow. święcjańskiego. Na mocy aktu jntercyzy z dn. 
27 grudnia 1932 r. między Abramem Eljaszem Ku- 
ryckim i Sorą Rochą Róg zawartego obowiązuje Ab- 
rama Eljasza Kuryckiego i Sorę Rochę Kurycką — 
względem ich majątków zarówno obecnych jak i 
przyszłych rozdzielność majątków. 800/V1 

    

    

      

13405. 1. Firma: „I-sza Wileńska Spółka Komis 
ryb — M. Giliński i Ch, Gawendo spółka firmowa* 
komjsowa sprzedaż ryby. Siedziba w Wilnie przy 
ul. Skopówka 3, Przedsiębiorstwo istnieje od 1 marca 
1933 r. Spólnicy zam. w Wflnie: Morduch Gilińsk: 
przy ul, Skopówka 3 j Chaja Liba Gawendo przy w 
Ostrobramskiej 3. Spółka firmowa zawarła na moc; 
umowy z dmia 24 lutego 1933 r. na czas nieograni- 
czony. Zarząd należy do obu wspólników łącznie. — 
Weksle, umowy, zobowiązania i plenjpotencje podpi 

sują pod stemplem firmowym obaj wspólnicy łącz- 
nie lub osoby przez nich specjalnie plenipotencją 
upoważnione. 801/V 

W dniu 25.III. 1933 r. 
13406. I. Firma: „Sura Lerner* w Wilnje, ul. Rud 

micka 2. Sprzedaż manufaktury. Fjrma istnieje od 
1983 r. Właściciel — Sura Lerner zam. przy ul. Sło 
wackiego 24 m. 9 w Wilnie. 802/V1 

W dniu 27.III. 1933 r. 
13407. I. Firma: „Glezer Josel“ w Wilnie zaul. 

Oszmiański 8, Sklep spożywczo — kolonjalny, Fjrma 
istnieje od 1903 r. Właściciel Glezer Josel zam. przy 
ul. Niemiedkjej 25 m. 31 w Wilnje. 803/VI. 

  

  

  

13408. I. Firma: „Kulkies Mirel“ w Wilnie przy 
ul. II Jatkowej 4 40. Jatka mięsna. Fjrma jstnje 
je od 1898 r. Właściciel — Kulkies Mirel zam. przy 
al. Szklannej 9—11 w Wilnie. 804/V1 

W dniu 28.III. 1933 r. 
13409. I. Firma: „Josel Aron — Komjsowa sprze 

daž ryb* w Wjlnie, ul. Zarzeczna 14 m. 12. Komi: 

sowa sprzedaż ryb, Firma istnieje od 1928 r. Właśc. 
cjel — Josel Aron zam, w Wilnie przy ul. Zarzecz- 
nej 14 m. 12. 805/V1 

W dniu 31.III. 1933 r. 
13410. 1. Firma: „Dymitr Turczuk* w Wilnie, 

ul. Hetmańska 2 m, 4. Mleczarnia. Firma istnieje 
od 1933 r. Wiłaścjcieł — Dymitr Turczuk zam. przy 
ul. Hetmańskjej 2 m. 4 w Wilnie. 806/V1 

W dniu 3.1V. 1933 r. 
13412. I. Firma: „Kasryel Gulbas* w Wilnie, ul. 

W. Pohulanka 18. Prowadzenie robót asfaltowych, 
posadzikowych i cementowych. Firma jstnieje od 
1898 r. Właścicjel — Kasryel Gulbas zam. tamże. 

807/V1 

   

    

W dniu 19.IV. 1933 r. 
13413. I. Firma: „Przedsiębiorca budowlany Cu- 

kienman Chackiel* w Wjlnie, ul. Węglowa 8/2. Pro 
wadzenie robót budowlanych. Właścicjel — Chackjel 
Cukierman zam. w Wilnie przy ul. Węglowej 8/2. 

808/V1 

W dniu 2.V. 1933 r. 
13414. I. Firma: „Pracownia Kamieniarska i zak 

ład pomników — Aleksandra Baranowska*. Pracow 
nią kamienjarska i zakład pomników, Fjrma jstnieje 
od 1933 r. Właścicjelka Alesandra Baranowska zam. 
tamże. 809/V1 

13415. I. Firma: „Jeam Martens, biuro — pośred 
nietwo handlowe“, w Wilnie ul. Teatralna 9/4. Bjuro 
pośrednictwa handlowego. Firma jstnjeje od 1933 r 
Wiłaścicjel Jan Martens zam. tamże. 810/VI 

13416. I. Firma: „Zenon Jacewjcz* przy przyst. 
kol. Orwjdów, gm. niemenczyńskiej, pow. wileńsko-— 
trockiego, Prowadzenie żwirowni. Właścicjel Zenon 
Jaącewjcz zam. w Nowej Wilejce pow. wileńsko -- 
trockiego. 811/V! 

13417, I. Firma: „Uszatowicz Weronjka sklep 
spożywczo — kolonjalny* w Wiilnie ul, Legjonowa 
42. Handel towarami spożywczemi i kolonjalnemi. — 
Firma jstnieje od 1931 r. Właścjcjelka  Wieroni 
Uszatowicz zam. tamże. 812/V1 

    

  

13418. I, Firma: „Szmerel Świrynowski* w Łebie 
dziewie, pow. mołodeczańskiego. Młyn motorowy. —- 
Firma isinjeje od 1932 r. "Właściciel — Szmerel Św: 
rynowski zam. tamże, 813/V1 

13419, I. Firma: „Sklep spożywezo — kolonjaln:y 
Marji Kadzjewiczówny* w Wilnie ul. Raduńska 3. -- 

i Koenon opuścili gmach parlament, 
banda szturmoweów udała się do pra 

  

  
było wiedzieć jeszcze zanim pożar 
ugaszono, że sprawcy zbiegli pod- 

Sklep spo о — kolonjalny. Firma istnieje od 
1932 r. Wi jelka Marja Kadziewiczówna zam. w 
Wilnie ul. Praczkarnia 15/19, 814/V1 

    

  

13420. I. Firma: „Samuel Šwirskį — dostawa mię 
sa dla 3. Pułku perów* w Wilnie, ul. Witoldowa 
49. Dostawa mięsa Go 3 Pułku Saperów irma istnie 
je od 1933 r. Wiłaściciel — Samuel Świrski zam. 
tamże. 815/VI 

     

  

     

W dniu 4.V. 1933 r. 
13421. I. Firma: „Sora Zilbekowa“ w Wilnje, ul. 

Szkaplerna 61. Sklep spożywczy i bakalejny. Fjrma 
istnieje od 1931 r. Właściciel — Sora Zilbekowa zam 
tamże. 816/VI 

13422. |. Firma: „Prywatna lecznica położniczo : - 
ginekologiczna Liby b. Lewin Karapans w Wiilnie* 
w Wilnie ul, Żeligowskiego 5/14. Zakł. leczn— położ- 
njczy. Firma istnjeje od 1932 r. Właścicielka  Liba 
Lewjn — Karapans zam. w Wilnie ul. Żeligowskiego 
5— 817/V1 

  

13423. I. Firma: „Antoni Walter“ w Wilnie, ul. 
Dominjkańska 13/2. Sklep wyrobów tytoniowych, —- 
Fjrma istnieje od 1932 r. Właścicjel — Antoni Walter 
zam. w Wilnie ul. Dobroczynna 2-a — 7. 818/VI 

W dniu 6.V. 1933 r. 
13424, I. Firma: „Sklep skór Czernuski Zelik“ w 

Wilnie, ul. Zawalna 41. Sklep skór. Fjrma istni 
od 1932 r. Właściciel — Zeljk Czernuskj zam. ta 

819/ 
W dniu 12.V. 1932 r. 
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13425. I. Fjnma: „Inż. Witold Maksymowicz — 

Biuro i ie i Przedsiębiorstwo Budowy* — 
w Wi ., Piekiełko 5. Przedsiębiorstwo budowla- 

  

Właściciel inż. Witośd 
820V/1 

ne. Finma istnjeje od 1930 r 
Maksymowicz zam. tamże. 

13426. I. Firma: „M. Mackowiak, T. Romańczuk 

spółka fįnmowa“. Skląp sukienny i bławatny. Siedzi 
ba w Wilnie, ul. Wielka 47. Przedsiębjorstwo istnieje 
od 28 lutego 1933 r. Wspólmicy zam. w Wilnie Micha: 
Madkowiak przy ul. Zarzecze 16 i Teodor Romańczuk 
przy ul. Monjuszki Spółka firmowa zawarta na mo 
cy umowy z dnia 31 marca 1933 r. na czas njeogra 

njczony. Zarząd należy do obydwóch wspólników. 
Wszelkiego rodzaju umowy, akty plenipotencje zobe 
wiązania, weksle, żyra na wekslach czekį į inne do 
kumenty podpisują pod stemplem  fjrmowym obaj 
spólnicy. 821/V7 

i iii ILS 

    

   

    

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 

EE w zakresie drukarstwa 

= WYKONYWA 
PURKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

: EE 

AMM 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza PRZETARG 

na dostawę pieczywa do szpitali miejskich 
i przytułku, 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej 
lub *%/ę ustępstwa od cen rynkowych należy 
składać do dnia 24.VII. 1933 r. 

Ustny przetarg odbędzie się w tymże 
dniu o godz. 10-ej rano. 

Stający do przetargu powinni złożyć wa- 
djum w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie ofert i udzielanie infor- 
macji uskutecznia się w Wydziale Zdrowia 
i Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna 
(ul. Dominikańska 2, oficyna — pok. 2). 

Magistrat m. Wiina. 

Przy zakupach prosimy powoływać sę 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, 

    
  

  
  

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 tei. 567. 
ad godz. £—1 1 4—8, 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel, 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

      

Akuszerka 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulicz Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
wierzyniec, Tom. Zano 

aa lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

  

4-nuk. mieszkanie 
suche, z wygodami, 

l-pię r. dom w ogrodzie 
Tyzenhauzowska 4, m. 7 

ROWER 
w dobrym stanie 
kupimy 

Zgłoszenia do Adm. 
Kurjera Wileńskiego 

od godz. 9—15 

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się w sierp- 
niu i wrześniu 

w Państw. Szkole 
Techniczn. w Wilnie 
przygotowują nauczyciele 
specjaliści ul. Stara 24 

m. p. Szulakiewi, 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gi. 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pob 
ski. Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wił'* 
pod b. nauczyciel. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty de Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka” 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy uł 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 
DANIA. O warunkach do- 
wiedzieć się w Admini. 

stracji „Kurjera Wileńs. 

kiego" pod plac. 

  

  

  

          

dzić się na zakazanie partji komuni- 
stycznej. D!latege w obozie hakenkre- 
uzlerowców przygotowywano prze cy. Ponieważ. było ich mało, pożar 

podłożony został w kilku miejscach. 
Potem w cy tą samą drogą wrócili 
do pałacu przewodniczącego, ubral' 
się w mundury szturmowców i spo- 
kojnie wyszli. W gmachu sejmu pozo 
stał tylko van der Luebbe, który 
wziął do kieszeni swój paszport ho- 
lenderski, komunistyczną ulotkę o 
jednolitym froncie, kilka fotografij 
swej osoby i legitymację pewnej ho* 

    

lnie kilka pożarów. Już dnia 25 lu- © lenderskiej organizacji komunistycz* 

tego głoszono pożar w zamku, 

W poniedziałek 27 lutego, a więc 
na początku ostatniego tygodnia wy 
borczego. cały agilacyjny sztab hitle 
rowców nie brał udziału w agitacji, 
co było faktem uderzającym. Hitler, 
Goebbels, Goering znajdowali się w 
Berlinie; z nimi był sprawozdawca 
„Daily Expressu* Seften Delmar. 
Panowie w Ścisłem kółku czekali aż 
"wybuchnie pożar. W międzyczasie 
mężowie zaufania narodowych socja- 
listów przedostali się podziemnemi 
przejściami któremi prowadzą prze- 
wody centralnego ogrzewania z pała 
cu przewodniczącego Reichstagu Go” 
eringa do gmachu parlamentu. Kiedy 
straż znajdująca się w sejmie głosiła. 
że posłowie komunistyczn; Torgler 

nej. 
Oberfohren następnie krytycznie 

aralizuje komunikaty urzędowe, ja- 
kie potem zostały wydane, aby do: 
wieść, jak właściwie sprawcy pożaru 
nieodpowiednio zainstalowali zdarze” 
nie. Jeżeli twierdzili, że 28 lutego ko- 
muniści zamierzali rozpętać w całych 
Niemczech akcję terorystyczną, dla: 
czego więc nie starali się paraližo- 
wać ich akcji już. 24 lutego, kiedy 
znaleziono plany rewolucji? Kto 
mógł uwierzyć bajee. że pożar pol 
łożył van der Luebbe? Jeżeli opowia 
dano, źe poseł Torgler widziany był 
w sejmie w towarzystwie kilku ludz:. 
z których niektórzy mieli pochodni, 
dlaczego natychmiast nie zostali are 
sztowani i przesłuchani? Jak można 
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ы 

ziemnemi korytarzami, któremi prze” 
chodzi centralne ogrzewanie? Sefton 
Delmar donosił „Daily Expressowi”, 
że Hitler powiedział na miejscu po 
żaru do Papena: „Jeżeli pożar ten, jak 
wierzę, jest dziełem komunistów, nic 
nie może powstrzymać nas od tego, 
abyśmy tę plagę morderców wytępil 
żelazną pięścią*. Goering zaś powie: 
dział: „Nie ulega najmniejszej wątp- 

liwości, że jest to zamach komuni- 
stów. Kilka komunistycznych posłów 
znajdowało się przed wybuchem po- 
żaru w parlamencie, Udało nam się 

pochwycić jednego podpalacza”. Jak- 

że wyraźnie te doniesienia Dełmara 

dowodzą, dlaczego parlament został 
podpalony — pisze Oberfohren. Cha- 
rakterystyczne było, że panom było 
nieprzyjemne, że poseł komunistycz- 
ny Torgler zaraz we wtorek 28 lutego 
rano zgłosił się w urzędzie policyj- 
nym dobrowolnie; dla nich byłoby 
bardziej pożądane, gdyby  Torgler 
zbiegł. Goeringowi nakazano, aby za” 
przeczył temu, że Torgler sam zgłosił 
się do policji. 

Oberfohren wreszcie opisuje zde- 
nerwowanie wśród hitlerowców, kie- 
dy niemieccy nacjonaliści nawet po 
pożarze Reichstagu nie chcieli zgo* 

  

  

wrót, który miał nastąpić w nocy z 
5 na 6 marca. Miano opanować dziel 
nicę, w której znajdują się gmachy 
publiczne a Hindenburg miał być zmu 
szony do dymisji w wypadku, gdyby 
nie zgodził się na przetworzenie rzą” 
du. Oberfohren też ujawnia, co za” 
mierzali w tym wypadku uczynić na- 

ejonaliści: zdecydowani byli oznaj- 
mić opinji publicznej, że sprawcami 
pożaru parlamentu byli marodow:- 
socjaliści. W nocy z 5 na 6 marca 
Hindenburg miał się znajdować poza 
Berlinem pod ochroną Reichswehry, 
która była w pogohowiu. 

Tyle dr. Ernest Oberfohren. Do- 

dač maležy, že wedlug „Daily Herald“ 
z 6 lipca międzynarodowa komisja 
śledcza, która pod przewodnictwgn 
Alberta Einsteina stara się wyjaśnić | 
sprawę pożaru niemieckiego Reichs- 
tagu zgromadziła ostatnio dowody, 
zgadzającesię z wynurzeniami  drą 
Oberfohrena. Potwierdzić je misę 

  

że pod przysięgą pewien narodo 

wossocjalistyczny szturmowiec, który 

był jednym ze sprawców pożaru, 4 
który potem zbiegł z Niemiec. 

N. P: 
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