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POLACY I LITWINI NA LITWIE HISTORYCZNEJ. 

  

Prof. Michał Romer, rek Uni- 

wersytetu Witolda Wielkiego w Ko- 

wnie, udzielił drugiego z kolei wywia- 

du czasopismu kowieńskiemu „Tri- 

mitas*. Wywiad nosi tytuł: „Droga do 

  

Wilna*, lecz znaczna jego część jest 

poświęcona innym zagadnieniom jak 

oddźwięk, 

  

gdyby w odpowiedzi 

wywołany w prasie kowieńskiej i wi- 

leńskiej przez wywiad pierwszy. Pi- 

saliśmy o nim przed paru tygodniami 

(„Kurjer Wileński* Nr. 168 х @п 

28.VI ari. „Echa przyszłości), 

   

W drugim swoim wywiadzie prof. 

Romer porusza kilka ciekawych i 

spornych kwestyj i wypowiada szereg 

bardzo oryginalnych poglądów. Każ 

dy z nich może posłużyć tematem 

osobnego omówienia. Uwagi poniższe 

ograniczamy narazie do sprawy deli- 

nicji pojęć „Polak* i „Litwin* na tle 

  

dzisiejszego stanu rzeczy na Ziemiach 

b. W. Ks. Litewskiego. 

Zdawałoby się zagadnienie jest 
proste i jasne i niema o co się spie- 

rać. A jednak tak nie jest. Pojęcia 

„Polak i „Litwin*, rzucone na tło 

historycznego rozwoju naszego kraju, 

są bardzo rozlicznie rozumiane. Do: 

wodem tego są m. i. poglądy prof. 

Romera na tę sprawę, obszernie po” 

traktowane w ostatnim jego wywia- 

dzie. 
* * » 

Prof. Romer charakteryzuje po 

szczególne warstwy społeczeństwa 

Republiki Litewskiej, zastanawiające 

się szczegółowo nad tem kim są Po: 

lacy litewscy. Jego zdaniem istnieją 

wśród nich dwa prądy. 

„Stronnicy jednego z nich nazywają siu- 

bie odłamem narodu poł 

zamieszkałym na Litwie Inne uważają sje- 

mówiących po 

kiego 

bie za Litwinów 

polsku“ 

Prof. Romer jest zdecydowanym 

przeciwnikiem pierwszego z tych o 

kreśleń, które — jego zdaniem — 

może być zastosowane tylko do kolo 

nistów, lecz nie do autochtonów, ja: 

kimi są w ogromnej swej większości 

Polacy litewscy. 

„Polacy litewscy — mówi — tlo nietyle 

wytwór historjj, ile koncepcja psychiczna, 

jąca na tem, że ludzje sami siebje na   spoleg: 

zywają. Polakami, nieraz wcale nimi nje bę- 

dąc”.. 

I dalej rozwija następującą tezę: 
„Pragnąc lepiej zrozumieć i poznać dzi- 

siejszyćch Połaków litewskich (polską szlach 

tę) należy pamiętać, że są onj pozosta- 

łością z _r. 1830. Ostatnie powstanie wyr 

wało z pośród nich najczynniejszych j naj- 

postępowszych  idealistów, pozostali zaś 

głównje bezczynni, ułegający jnnych wpły 

wom i posłuszni rządowj rosyjskiemu lu- 

dzie. Ich potomkowie to właśnie obecni Po 

  

  lacy litewscy. Większość z njch 

czuje sję dzjeiaj jako „koło 

niści*. Tymczasem wszystkim Romerom w 

XIX w. „kołonizm* był obcy. Wkzy: 

śmiało podnosjlj głos przeciwko uciskowj ro 

syjskjemu na Litwie. Wprawdzie dzisjaj nie 

którzy Polacy litewscy (szlachta) czują sję 

odepchnjęci od -po. iej dzjałalności z po 

wodu nieznajomości języka 

j innye h przyczyn. Mimo wszystko 

nje mają oni prawa na ać siebje odłamem 

narodu polskjego, zamieszkałym na Litwie. 

odłamem jakie. 

litew. 

y ont 

    

litewskiego 

    

Jeżeli są oni 

goś narodu, to raczej 

skiego, a nie polskiego”. 

  

Wreszcie istnieje kategorja „Lit: 

winów mówiących po polsku“. Sądzi 

prof. Romer, że 

„będąc pochodzenia litewskiego, lecz ma 

jac kulturę polską, powjnniby onj utworzyć 

nowy pośredni naród pomiędzy Po 

lakami i Litwinami. O ileby taki naród ist- 
niał — oświadcza prof. Romer — to zapew- 

ne j mnje wypadłoby sjebie do niego zali- 
czyć'*! 

W końcu wymienia kilku wilnian, 

jako ludzi tego samego typu, zalicza” 

jąc do nich również ; niżej podpisa* 
nego. 

* о* * 

Dyskusja jest niełatwa z powodu 

wielkiego pomieszania pojęć, które 

zresztą wogóle mie są ustalone. Prof. 

Romer identyfikuje dwa różne 

pojęcia: naród w znaczeniu poli 

tycznem i naród, jako zbiorowość 

jednostek tej samej 

Spór teoretyczny o to czy dany czło” 

wiek jest Polakiem Litwinem 

pod względem narodowościowym jest 

w gruncie rzeczy zpełnie jałowy. O 

przynależności do tej czy innej naro- 

narodowości. 

czy 

dowości rozstrzyga ostatecznie i nie- 

oawołalnie własne poczucie 

każdej jednostki. Działa tu w pełni 

zasada samookreślenia. Tylko sam 

zainteresowany niezależnie od jego 

cech objektywnych — pochodzenia, 

kultury, języka — może określić 

swoją narodowość. 

W; Centralnej i Wschodniej Euro- 

naród rozumiane jest 

zbiorowość jedno 

narodowości, 

pie słowo 

jako 

siek 

niezależnie 

pewnej 

od 

państwowej. W tem ujęciu Polak za- 

mieszkały w Niemczech czy Czecho- 

ich przynależności 

  

  

słowacji, jest członkiem narodu pol 

skiego. Nikt też nie przekona najbar” 

Gziej lojalnych Niemców łódzkich 

lub austrjackich nawet najzawzięt- 

szych stronników niezawisłości Aust- 

„że nie należą do jednego narodu 

niemieckiego, tak pojętego. 

Co się składa na poczucie przy” 

należności do pewnej 

Pochodzenie tylko w 

stopniu (wyjątek stanowią naprz. Ir 

landczycy). Przeważnie decyduje 

ciągłość posiadanej kul 

tury.i-jęZyKa Oraz szereg 
czynników natury emocjo- 

nalnej. 

  

narodowości? 

minimalnyia 

  

Słowo naród może być używa” 

ne również w innem znaczeniu: poli 

tycznem, Tak jest ono rozumiane w 

Zach. Europie. Naród w znacze- 

niu politycznem obejmuje 

wszystkich obywateli danego państ- 
wa niezależnie od ich narodowości. 

Naród szwajcarski składa się z odła- 

mów trzech narodowości: niemiec 

kiej, francuskiej i włoskiej. Naród 

belgijski dzieli się na Wallonów i Fla- 

mandów, którzy w gruncie rzeczy są 

odłamem Holendrów. Naród angiel- 

ski mieści w sobie nieliczne grupy 

Celt'ów i Szkotów. 

Lecz cecha objektywna narodu w 

znaczeniu politycznem  (przynależ- 

ność państwowa) może w praktyce 

okazać się niewystarczającą. Pragnąe 

to pojęcie określić ściślej, należałoby 

i tu wprowadzić kryterjum 

subjektywne. Wówczas uzyska” 

my następującą definicję: człon- 

kiem danego narodu poli 

tycznego zorganizowane. 

własnem państwie, 

każdy obywatel tego 

go we 

jest 

państwa jakiejkolwiek na- 

rodowości politycznie ró- 

wnouprawniony i stojący 

na gruncie danej państwo” 

wości. Polacy w okresie rozbiorów 

o tyle nie przestali być narodem po- 

litycznym, o ile łączyło ich dą 

  

żenie do odzyskania utra- 

conego państwa. 

„Naród litewski w daw: 

nej Rzeczypospolitej posia 

dał klasyczne cechy narodu w zna: 

czeniu politycznem. Obejmował zbio- 

rowość ludzi różnego pochodzenia, 

różnej wiary, różnego języka. 90% 
ówczesnych Litwinów nie znało zu* 

pełnie języka litewskiego. Spójnią we. 

wnętrzną ogółu uprawnionych oby: 

wateli był wspólny įdeal po- 

lityczny, wspólne dążenia 

i aspiracje w dziedzinie życia 

państwowego i polityki zewnętrznej. 

W okresie po-Witoldowym Litwy 

Historycznej wpływ elementów naro- 

dowošciowo-litewskich na rządy nie 

był dominujący. Niemniej jednak ka- 

żdy uprawniony obywatel kraju od 

szlachcica zagrodowego aż do wiel- 

możów i dostojników państwowych 

zwał się Lit w ine m, był członkiem 

politycznego narodu litewskiego, cho- 

ciaż mówił po łacinie, po poisku lub 

po rusku. T. zw. panom litewskim nie 

przychodziło do głowy z tytuiu swej 

łacińsko”polskiej, lub ruskiej kultury 

wyzbywać się miana Litwinów, 

  

Najistotniejszą bowiem cechą na” 

rodu politycznego nie jest ani pocho- 

dzenie, ani kultura, lecz współ- 

zbiorowych dą 

ražniejszo- 

en w 

  

ność 

przeszłości ite 

ści, oraz ciągłość związku 

Im z pewnem terytorjum. 

większe ofiary i wysiłki poniosło 

niegdyś dane społeczeństwo dla współ 

nego celu, tem silniejsza więź wc 

wnętrzna w niem się tworzy. 

* ъ 

O tem wszystkiem irzeba pamię 

tać chcąc trafnie ocenić i zrozumieć 

w różnem znaczeniu na ziemiach b. 

W. K 

„Polak“ i „Litwin“. Sądzę, że prof. 

Romer historyczne tło tego specyficz 

nego zagadnienia niedostatecznie bie- 

rze pod uwagę, wskutek czego mie- 

sza odrębne pojęcia, określane tem 

samem słowem. 

    s: Litewskiego używane pojęcia 

  

Pochodząc z rodziny niegdyś nie 

inieckiej, od wieków w Litwie osiad- 

łej i tu z polską kulturą zrośniętej, 

uważa siebie „napoły za Polaka, na* 

poły za Litwina*. Bardzo pięknie, ale 

w jakiem znaczeniu: politycznem czy 

Odpowiedź jest 

wydaje mi się; że 

narodowościowem? 

  

liudna, poniev 

prof. Romer oba te znaczenia identy- 

tikuje. Prawidłowszą dla niego bę 

dzie definicja: Litwin narodo- 

wości polskiej. 

W normalnych warunkach przyję 

łaby zapewne tę definicję ogromna 

większość Polaków litewskich. Dziś 

nie jest to możliwe. W Litwie nie 

uznają różnicy pojęć narodu i naro- 

dowości. W pojmowaniu Litwinów 

polityczny naród litewski może obej- 

mować tylko osoby narodowoścj li 

tewskiej. ich zdaniem Polacy litew- 

scy z tytułu swego pochodzenia, lub 

długotrwałego związku z etnograficz- 

'em terytorjum litewskiem powinni 

przyjąć wzgl. powrócić do narodo- 

  

wości litewskiej, W przeciwnym razie 

będą uważani za ciało obce w orga” 

nizmie narodowo-paūsiwowym, lub 

za „kolonistów. 

Rozwiązania zagadki tego naro: 

dowego uniłaryzmu litewskiego szu: 

kać należy w tem, że historyczny, po” 

okr 

  

lityczny naród lilewski w 

  

> po 

  

ŻAŁOBA W LITWIE 
w dniu pogrzebu tragicznie zmarłych lotników. 

KOWNO, (Pat). Około 50 tysięcy 
osób czekało od rana na lotnisku na 
przybycie samolotu, wiozącego trum- 
ny ze zwłokami tragicznie zmarłych 
lotników. Na lotnisku zebrani byli 
przedstawiciele władz wojskowycn, 
korpusu dyplomatycznego i liczne or- 
ganizacje społeczne ze sztandarami. 

Po przybyciu zwłok tłumy oddały 

    

im cześć. Trumny udekorowano 0d- 
znaczeniami wojskowemi. Następnie 
zwłoki lotników przeniesiono z lotni- 
ska do katedry. Dziś, we czwartek, 
odbywa się uroczysty posrzeb. Z za 
graniey nadchodzą do Kowna setki 
depesz kondoleneyjnych. Dzienniki 
kowieńskie ukazały się w dniu wczo- 
rajszym w żałobnych obwódkach. 

Na adjęcju naszem widzimy strzaskany samolot litewski. 

  

P. Marszałek Piłsudski 
+ - Dziś w godzinach popołudniowyci: 
przybył do Wilna z Pikiliszek P. Mar- 

przybył do Wilna. 
szałek Piłsudski i zatrzymał się w 
Pałacu Reprezentacyjnym, 

Zupełne fiasco konferencji londyńskiej. 
[Nawet w sprawie pszenicy nie doszło do zgody. 

LONDYN, (Pat). Konferencja e 
kononiiczna dziś właściwie została za 
kończona, jeżeli chodzi jo praktyczne 
prace w podkomisjach. Pozostaje j 
tylko podsumowanie spraw zat 
'dzonych, względnie omówionych i u- 
jętych w formę sprawozdania. 

Dzisiaj czynione były wielkie wy- 
Ssiłki, aby doprowadzić do porozumie 
nia między krajami eksportującemi 

4% importującemi pszenicę. Wszystkie 
te próby jednak zawiodły. Postulaty 
krajów importujących zostały przez 
kraje eksportujące odrzucone i do po- 
rozumienia w Sprawie podniesienia 
cen oraz obniżenia taryf celnych za 
przewożoną pszenicę nie doszłe. Aby 
jednak zachować chociażby pewne 

     

pozory i nie dopuścić do zupełnego 
załamania tych pertraktacyj wybrano 
komisję redakcyjną, do której wyde- 
legowano 3 przedstawicieli krajów 
eksporiujących — Wielkiej Brytanji, 
Francji i Włoch — i 6 delegatów kra- 
jów eksportujących — Australji, Ka: 
nady ; Węgier. Zadaniem tej komisji 
będzie znalezienie na dzisiejszem wie 
схогпет posiedzeniu formuły porozu 
miewawczej, stwierdzającej możli 
wość kontynuowania dyskusji na kon 

  

Aereneji, jaka zwołana zostanie w koń 
eu września w Genewie. 

Niepowodzenia, jakiego doznały 
rokowania zbożowe, odbiera konfc- 
rencji jedyną szansę wykazania się 
jakimś pozytywnym rezultatem. 

Namiestnik Bawarii zaniepokojony. 
MONACHJUM, (Pat). Według 

'dzienników wiedeńskich, namiestnik 
bawarski gen. Epp odbył inspekcję 
granicy austrjacko”bawarskiej. Gen. 

Epp wygłosił w mieście Hoff mowę, 
w której powiedział, iż stan nad gra* 
nicą austrjacko-bawarską jest niepo 
kojący j to z winy Austrji. 

doznał roz- 

szczepienia na swe składowe 

elementy narodowościowe. Z chwilą 

wzrosiu emancypacji narodowościo- 

ostatniem powstaniu 

wej elementu litewskiego zarysował 

się silny rozdźwięk w ogół- 

nych dążeniach i ideałach 

politycznych pomiędzy nim a 

elementem polskim na Ziemiach Lit- 

wy Historycznej. Najważniejsza więz, 

tworząca z tych elementów dotąd je- 

den naród polityczny, pękła. Litwa 

Historyczna stanęła wobec perspekty- 

  

wy rozbioru od wewnątrz — przez 

wyrosłe na jej obszarach nacjona- 

lizmy. 

Ale nie zapominajmy, że jeszcze w 

r. 1918 większość społeczeństwa pol- 

skiego na ziemiach b. W. Ks. Liiew 

skiego stała na gruncie państwo 

wości litewskiej w rozu 
mieniu historycznem, t. 

w sensie restytucji Litwy w związ 

z Polską. Dopiero wyłączność nacjo- 

nalistycznych aspiracyj litewskich, 

sięgających w imię zasady narodowo” 

  

ściowej po terytorja narodowościowo 

nielitewskie, oraz cały kompleks wy- 

darzeń, które na tem tle wynikły, 

zmusił społeczeństwo polskie do re 

wizji tego stanowiska. Wówczas jesz- 

cze do r. 1922-go mogło ono walczyć 

orealizacjęswojejkoncep. 

cji państwowości litewskiej. Obec- 

nie walka ta jest zakończona. Wobec 

niemożliwości ani porozumienia, ani 

całkowitego zwycięstwa jednej z tych 

tez zasadniczych, Litwa Historyczna 

uległa podziałowi przez wewnątrz 

niej wyrosłe siły odśrodkowe. Histo 
ryczny naród litewski w znaczeniu 

politycznem w tym momencie prze- 

stał istnieć, utracił bowiem swą naj- 

istotniejszą więź wewnętrzną: wspól: 

ność idei i dążeń politycznych. Czy 

się kiedyś odrodzi — któż na to może 

dać odpowiedź ?... 

Połacy litewscy, t. zn. zamieszku- 

jący w obecnej Republice Litewskiej, 

mogliby dziś uważać się wspólnie z 

prot. Romerem za Litwinów na 

rodowości polskiej. Stoją na 

gruncie państwowości litewskiej ; ire- 

denty politycznej nie uprawiają. Ale 

są tam inne przeszkody. Po 

jęcie narodu litewskiego nie jest w 

Litwie rozumiane w sensie politycz 

nym, Panują tam niepodzielnie od- 

mienne na tę sprawę poglądy: Za 

Litwina uznany jest tylko człowiek 

narodowości litewskiej. Nazwać się 

przeto Litwinem — znaczy w Re 

publice Litewskiej wyrzec się swej 

nielitewskiej narodowości. Toby było 

przecież dla Polaków litewskich pra 
wdziwą traged ją. 

„Odłamem narodu poł 

skego, zamieszkałym na 

Litwie*, Polacy litewscy istotnie 

nie są — jeżeli rozumiemy słowo ,,na- 

ród* w sensie politycznym. W formu- 

le tej tkwi błąd zasadniczy i 

taktyczny, mimo, że nie upoważ. 

nia ona do imputowania używającym 

jej psychologji „kolonistów*. Cechą 

kolonisty jest obcość względem 

otoczenia, jego psychiki, obyczajowo- 

ści, oraz całokształtu interesów da- 

nego kraju. A wszak Polak siedzący 

na głębokiej Żmudzi w otoczeniu wy- 

łącznie litewskiem, bynajmniej ob: 

cym mu pod żadnym wzlędem nie 

jest. Obcości bowiem nie stwarza jed- 

na tylko różniea języka i kultury. 

   

  

Polacy litewscy nie są dotąd Lit: 

winami w sensie politycznym nie 

z własnej winy. Ich niemile wi- 

dziana przynależność do narodowości 

polskiej, której ze zrozumiałych po 

wodów nie chcą porzucić, zamyka 
im wrota do politycznego równoupra 

wnienia. A zgodzi się zapewne ze 

mną prof, Romer, że trudno jest wy. 

magać od obywatela niższej katego- 

rji, mającego poczucie godności indy* 

widulanej i zbiorowej, aby to swoje 

upośledzenie dobrowolnie sankejono- 
wał. 

Rezerwa Polaków litewskich jest 

wymuszoną przez politykę litewską 

w stosunku do narodowości polskiej, 

która jako zorganizowany 

czy nnikspołeczny nie jest tam 

uznana. Wszelkie starania utworze 

nia oficjalnej reprezentacji społeczeń. 

stwa polskiego w Litwie nie odniosły 

skutku, Zdawałoby się, że istnienie 

takiej reprezentacji w Kownie może 

tylko ułatwić sferom rządzącym 0Ф° 

jentację w nastrojach społeczeństwa 
polskiego, oraz oddziaływanie na nie, 

a temu ostatniemu wyraźnie j wią- 

żąco określić swoje stanowisko w 

sprawach zasadniczych i bieżących. 

A jednak — nie. Dlaczego? Właśnie 

tylko dlatego, że się nie chce uznać 

poł: 

Litwie, jako składo 

wejzorganizowanejczęści 

istnienia społeczeństwa 

skiego w 

pałitycznego narodu litewskiego. 

Jeżeli prof. Romer jest choćby 

tylko — jak sam powiada — „napoły 

Polakiem", powiiwen zrozumieć, że w 

tych warunkach zespolenie po- 

lityczne obywaleli Litwy, poczu 

wających się do narodowości polskiej 

z politycznym narodem litewskim, 

(co, oczywiście, nie oznaczałoby jesz' 

cze akceptowania obecnego systemu 

rządów i jego polityki wewnętrznejj, 

jest dla nich uczuciowo trudne, 

bowiem mogłoby nastąpić tylko ko 

sztem odstępstwa od swej naro 

dowości. 

Gdyby kiedykolwiek przewaga 

niemiecka w Szwajcarji miata się wy: 

razić w pozbawieniu zachodn. Szwaj 

carów równouprawnienia ich języka 

i kultury — naród szwajcarski po” 

maniejszyłby swą liczebność o ludność 
trzech kantonów z kulturą francuską. 

* * 

Prof. Romer zauważa w śwvim 

wywiadzie, że również w Wilnie są 

ludzie o kulturze polskiej nazywający 

siebie Litwinami, Tak jest istotnie, 

ale czyżby prof. Romer sądził, że ter 

min ten jest tu używany w tym sa- 

mym sensie co w Republice Litew* 

skiej? Tu ma on znaczenie zupełnie 

inne, znaczenie symboliczne. 

Polak wileński który powiada: „„jes* 

tem Litwinem*, 

(oprócz chęci przeciwstawienia się 

centralizmowi), że się solidaryzuje z 

historyczną ideą państwo 

wą dawnej Rzeczpospoli 

tej polsko -litewsko - rus | 

kiej, że czuje się wewnętrznie spad: 

kobiercą tradycyj W. Ks. Litewskie- 

go, że idei tej nie uważa za martwą. | 

'Takiem;j właśnie Litwinami byli wy | 

bitni mężowie stanu W, Ks. Litewskie 

go, takim też Litwinem był Adam 
Mickiewicz i powstańcy litewscy z 

1830 i 1863 roku. Polak wileński na 
zywający siebie Litwinem jest uczu. 
ciowo członkiem tego politycz 3 

nego narodu litewskiego, który ist- 

niał przed rozbiorami i jeszcze w r 

1863 w lasach litewskich krwią swo | 

ich synów wypisywał dokument swe- 

go istnienia. 

Nie mam zamiaru rozwodzić się 0 

aktualnej, politycznej wartości tego 

przedewszystkiem uczuciowego sta: 

nowiska pewnej kategorji ludzi, Sto- | 

sunek dzisiejszych Litwinów „z 

tamtej strony* do maszej współ | 
nej przeszłości historycznej jest zna” 

ny i na ten temat nie podejmuję w 

tej chwili dyskusji. W uwagach po- 

wyższych chodziło o przeanalizowa” 

nie i możliwe wyjaśnienie pewnego 

kompleksu pojęć i stanów psychiez- 

nych, których rozbieżność po „tej i 
tamtej stronie* jaskrawo uwydatniła 

się w wynurzeniach prof. Romera. 

Testis. | 

zaznacza przez to-- 
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WARSZAWA. (Pat.) Sąd Apelaeyj- 
ny po rozpoznaniu sprawy z oskarże- 
nia Hermana Liebermann i innych 
od wyroku Sądu Okręgowego w War 

 szawie z dnia 13 stycznia 1932 r. na 
zasadzie odnośnych przepisów prawa 
orzekł: 

Zaskūržy wyrok 
tem, że wymierzoną 

zatwierdzić 7 
oskarżonym 

WADOWICE, (PAT). — Dzisiaj przed są 
dem okręgowym w Wadowicach rozpoczęła 
się rozprawa © zajścia antyżydowskie, jakie 
miały miejsce w marcu rb, w Rańczy ; Mi 
łówce powiatu żywiekiego. 

Oskaržonych jest 42 członków byłego © 
 bozu Wjelkjej Polski ; Związku Hallerczy 
ków, z których 12 odpowiada z więzienia. 
w skład trybunału sądzącego wchodzą sę- 

    
   
     

   
   
   

   
   

     

   
     

WIEDEŃ, (PAT). — Komunikat policyj 
my przedsiawis wynik dochodzeń w sprawie 
zamachu na kolej elektryczną Wiedeń — Bą 
den. Dochodzenia wykazały, że zamachu do 
konali ucznjowje szkół średnich i kjika stu 
dentek. Sporządzono 13 bomb. Materjał wy 
budowy do tych bomb dostarczony był przez 

"Przed paru dniami © 3 rano wypłynął 
a Kłajpedy do Libawy jacht motorowy har- 
 €erzy ljtewskich z 13 ludźmi załogi, odpro 
wadzany na pewnej odległoścj przez statek 
portowy „Rudas“. Wkrótce jacht najechai 
ma ławicę piasku i rozbił się. Trzej mary- 
marze, Wyncenty Szydłauskas, Edward Jesu 

х 

BUKARESZT, (PAT). — Pasažerski po- 
„ ciag, jadacy Zz Ploestį do Braszowy, padł 

wczoraj wįcezorem ofjarą niezwykle zuch 
wałego napadu bandy rozbójników, którzy 
przy pomocy rewołwerów usiłowali sterory 
ED Pin podróżnych w celach rabun 

owych. — Znajdujący się w poejągu polie 
L 

  

Wizyta floty łotewskiej. 
GDYNIA, (Pat). 26 bm. przybę- 

| dzie do Gdyni z oficjalną wizytą flota 
E łotewska pod przewodnictwem ko- 
 mandora Spade. Przybyć ma jedna 

kanonierka, 2 trauler" 2 łodzie poi- 
wodne i 2 hvdroplanv. 

Rekord, który notujemy ze 
szczególną satysfakcją. - 

- GDYNIA (Patj. Ogólny przęładu- 

  

| nek w porcie gdyńskim w dniu 18 bra 

£ 
# 

wyniósł 28.583.4 tonny. Jest to rekor- 
 dowa cyfra mrzeładunku dziennego, 

E jaką notowano dotychczas. Osfatni 
przeładunek notowany był 6 maja | 
wyniósł 27.339.8 tonny. 

    

    

    

  

   

  

    

Łunaczarski przyjedzie 
: do Warszawy. 

PARYŻ. (Pat.) Były komisarz oś- 
wiaty ZSSR Łunaczarski, który obec: 
nie bawi w Paryżu po odpoczynku w 
jednej z miejscówości  kuracyjnych 
we Francji, przybędzie do Warszawy 
celem wzięcia udziału w międzynaro 
'dowym kongresie historyków. 

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

_dyn 29,75 — 29,74 — 29,89 — 29,59. — No- 
wy York 6,28 — 6,32 — 6,24. Nowy York 
kabel 6,29 — 6,33 — 6,25. Paryż 35,05 — 
85,14 — 34,96. Szwajcarja 172,85 — 173,25 

- 172,42. — Berlin w obr. pryw. 213,40. 
TE AKCJE: Bank Polski 82,50. 

DOLAR w obr. pryw.: 6,18. 
RUBEL złoty: 4,85 ; pół. 
— Do Poznania przybyła wycieczka :uło 

| dzježy polskiej z Amerykį w ljezbie 40 osób, 
| mezniow szkėl dokszlalcających w Nowym 

orkų. 
— W Poznaniu bawi wycieczka naukowa 

związku inżynierów dróg j mostów w Pary 
„bu w liczbje 32 osób. 

D-=r RYWRIND 
żĘ "| choroby nosa. uszu i gardła 
SH powrócił 

ocka = tel. 7-35, Przyjm. od 12—1i5—7 

  

  

    

    
         

     
    

  

     
      

     

   

   

   

    

   

       

Święta śpiewu, odbywające się obe 
enie co pięć lat, są największą uroczy 
stością narodu estońskiego. Miały о- 

doniosłe znaczenie w historj; roz- 
* woju jego kultury i myśli politycznej. 
SW: drugiej połowie zeszłego stulecia, 
- kiedy nowe prądy przeszły przez Eu 
ropę, w okresie wiosny narodów, wiel 
_k; działacz narodowy i literat estońs 

ki J. W. Jannsen wskrzesił mit boga 
(pieśni Wenemujne. W związku „We: 
ii nemujne* skupił najświatlejszych lu 

! swojej ojczyzny, a w roku 1869 od 
yło się pierwsze święto śpiewu 
lwiek liczba śpiewaków była nie: 

wielka, jednak zabiły żywiej serca mu 
| zykalnego narodu estońskiego. To 
- pierwsze wielkie zdarzenie w życiu 
- kulturalnem Estonii, w okresie kiedy 
naród „jedynie pieśnią mógł ZAJRARIĆĆ 

wać swoją odrębność kulturalną. 
omogło mu skupić swe siły, które złą 

czone we wspólnej, wytężonej pracy 
nad „odrodzeniem kulturalnem przy 

_ ćzyniło się do wytrwania w walce z 
przemocą caratu. 

„Estonja wyśpiewała sobie niepo” 

   

   

Wincentemu Witosowi, Kazimierzowį 
Bagińskiemu, Mieczysławowi Mastko. 
wi, Hermanowi Liebermanowi, Nor- 
bertowi Barliekiemu, Władysławowi 
Kiernikowi, Stanisławowi Dubois, 
Adamowi Pragierowi, Adamowi Cioł 
koszowi i Józełowi Putko karę wię- 
zienia, zastąpującą dom poprawy, 
zamienić na karę więzienia z utratą 

  

Proces o ekscesy antyżydowskie. 
Na ławie oskarżonych — obwiepciacy i Halierczycy. 

dzja Sądu Okręgowego Lódzki, jako przewo 
dniezący j sędzia Sądu Okr. Jaros j Rogosz, 
jako wotanej. Oskarżą podprokurator Pele. 

W dzisiejszym dniu po odczytanju akta 
oskarżenia przesiuchany był główny osksr 
żeny Jerzy Ferens, emerytowany profesor 
z Bielska ; Józef Surmy, rolnik z Rańczy. 
Rozprawa potrwa przypuszczalaje 10 dni. 

Uczniowie z nauczycielami dokonali 
zamachu na pociąg. 

profesora gimnazjum Bayera. Kiedy władze 
rozpoczęły śledztwo zamachowcy usiłowali 
zakopać w zjemi niezużytkowane bomby. — 
Kilkunastu uczniów i 8 profesorów areszto 
wano. Śledztwo wykazało, że zlecenia wyka 
nanją zamachów nadchodzą regularnie z Mo 
%achjum . 

Pod Kłajpedą zatonął jacht harcerzy litewskich. 
kiewiezius į  Wiktor Anulewiczius, utonęli, 
kapitan jachtu j dwaj marynarze, mime zl 
nych Gbrażeń, dopłynęli wraz z resztą załogi 

o portu. Siatek portowy „Radas* pozosta- 
wa/ bezczynny podezas katastrofy. Poljeja 
wszezęłą dochodzenże. 

  

Napad na pociąg. 
janej rozpoczęli z bandytami walkę. Z chu 
stren padły liczne strzały rewolwerowe. -- 
Walka z wnętrza wagonów przenjosła się na 
dachy biegnącego pocjągu. Jeden 7 bandy- 
tów został zastrzelony. Zwłoki jego znale 
ziono na szynach. Odparci baudycj zbiegli 
pod 6słeną ciemności. 

7 UR 4 EB 

Wyrok w procesie „Centrolewu” 
Zaskarżony wyrok zatwierdzono. 

praw obywatelskich i praw honoro* 
wych, — w stosunku do oskarżonych 
Witosa, Bagińskiego,  Liebermana, 
Barlickiego i Kiernika na lat 3, w 
stosunku do pozostałych na lat 5. 
KR TIS LTEN SNS ЧНОНОСНТеЯ 

į“ SALVATOR "į 
znany od 50 lat — usuwa odciski, 
i zgrubienia skóry. Żądać w apte- 
kach i składach aptecznych — skład 
główny: „SALBOR* Lsb. Chem. Farm. 

Warszawa, Waliców Nr. 11 
tl 285-47 

WALL AN SIR I 

Kronika telegraliczna. 
— W Szwecji zakazano noszenja mundu 

rów organjzacyj politycznych. Zakaz będzie 
obowiązywać od dnia 1 sierpnia. 

— Рп\Ь\'? do Krynicy na odpoczynek 
miesi ęczny J. E. ks. yb. Marmaggi, nun 

Apostolskiej w Wiarszawie w 
swego sekretarza ks prałata 

  

   

  

   

  

     
  stwie 

- W Koelonji samochód ciężarowy zde 
Šai się z wozem tramwajowym, przyczemi 

2 osoby ponjosły śmierć na mjejscu, a Sze- 
reg innych odniosło dotkliwe poparzenia. 

— Zmarł nagle w 
ham, były właściciel dziennjka 
legraph“*. 

— Otwarcje żydowskiej konferencji anty 
niemieckiej nastąpiło w „Carlston Hotel" w 
Amsterdamie. W konferencj wzięlj udział 
przedstawic żydostwa Stanów Zjednoczo 
nych, deleg; z ABD Holandji, Belgji, Pol 

  

Lońdynje lord Burn- 
„Daiły To- 

  

      

    

  

  

JEDZ 
29 lipca = 

4 sierpnia = 
15 sierpnia = 
21 sierpnia » 

CE 

Nr. 191 (2732) 

IEMY ZAGRANICĘJŚ 
Do Francji I Belgii В 
Wokół Wielkiej Brytanii 
Do Sztokholmu 
Do Analji i Belgji 
NY BILETÓW OD 100 ZŁOTYCH/Ę 

2 września — do Afryki, Grecji i Turcji 

CE NY BILETÓW OD 600 ZŁOTYCH. 

PASZFDRTY ZAGRANICZNE ZBĘDNE.Ą 

Inf. i sprzedaż 

W WARSZAWIE, 
biletów: LINJA GDYNIA-AMERYKA E 
UL. MARSZAŁKOWSKA 116. TEL. 547-47 @ 

W GDYNI, UL. WASZYNGTONA. WE LWOWIE, UL. NA BŁONIE 2 

W KRAKOWIE, UL. LUBICZ 3, W RZESZOWIE, UL. GROTTGERA 1004. H 

ORAZ w BIURACH PODRÓŻY 

  

Silna flota powietrzna— 

najlepszą obroną granic 

NA PODNIEBNYCH SZLAKACH. 
Lot Posta. 

Londyn, (Pat). Według otrzymanych tu 
wiadomości lotnik amerykański Wiliey Post 
odleciał dziś o gedz. 5.58 z Chabarowska do 
Nome na Alasce. Post opuścił wezoraj © 
godz. 23.35 Ruchłowo i wylądował w Chaba 
rowsku o godz. 3.45. 

MOSKWA, (PAT). — Przed odlotem z 
Chabarowska do Nome Wįlley Post oświad 
czył korespondentowi P. A. T.-a: 

— Jeślibym, oczekując na polepszenie 
Się pogody, zdecydował się opuścić Chaba- 
rowsk w dnju 21 bm., powórzyłbym popro 
stu mój rekord z r. 1931, odlatując zaś dziś 
mam nadzieję pobić swój rekord o 24 goilz. 
zgórą. 

    

Post uważa, że nje może urzeczywistnić 
swego planu dokonania lotu dooko/a świała 
w ciągu czterech dnj z powodu njepomyśl 
nych warunków atmosferycznych wzdłuż ca 
łej drogi od Berljna aż do Chabarowska, — 
Post spodziewa się dolecieć do Nome po 16 
godzjnach. 

Przed odlotem lotnik amerykański wyra 
zjł wdzjęczność władzom sowieckim za ser 
dłeczne przyjęcie i ZA okazaną ma na 
terytorjum Z. S. R. 

šio ar 
Post na Alasce. 

NOWY YORK, (PAT) — Willey Post przy 
był do Nome nad zatoką Norton na Alasce. 

Lotnicy sowieccy w Krakowie 
KRAKÓW, (Pat). Dzisiaj o godz. 

12.40 'po południu wylądowali na lot 
nisku krakowskiem lotnicy sowieccy 

ATU Lona ё 
OD PLAGI ietniej, 

komary, 

       

      

tępiąc radykalnie: muchy. 
pchly, pluskwy | wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. | aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalyrarniec ^° 

  

Ingainis i Tużański. Lotnikom towa- 
rzyszą attache wojskowy poselstwa 
sowieckiego w Warszawie. 

KRAKÓW, (Pat). Po śniadaniu, 
wydanem w kasynie oficerskiem lot- 
nicy sowiecey pojechali samochodem 
na Wawel, gdzie z yiedziłi poszczegól 
ne sale królewskie i groby królewskie 
a następnie katedrę. Potem w towa- 
rzystwie oficerów polskich udali się 

na ulicę Krowoderską, gdzie obejrzeli 
dom, w którym mieszkał Lenin. Ju: 
tro o godz. 9 rano goście sowieccy od 
lecą zpowrotem do Warszawy. 

     

  

  

Po podpisaniu paktu 4-ch. 

  

Na zdjęciu uczestnicy podpisania paktu 

4-ch. Od lewej: von Hassel — njemieckj 

ambasador we Włoszech, 'Mussoljni, sir Ro- 

land Graham j Henry ce Jouvenel. Zdjęcie 

wykonane zaraz po podpisaniu paktu w Pa- 

łacu Weneckim. 

Papen zaleca hitleryzm całej Europie. 
BERLIN, (Pat). Wicekanclerz Pa 

pen w wywiadzie z korespondentem 
specjalnym kilku większych dzienni- 
ków niemieckich, oświadczył, że do- 
piero rząd narodowo-niemiecki potra 
fił stworzyć odpowiednią platformę 
dla owocnej współpracy między koś 
ciołem a państwem. 

Wicekanclerz podkreślił następnie 
że Watykan bez wahania przystąpił 
do zawarcia konkordatu z Niemcami 
w przekonaniu, że kościół powinien 
udzielić pomocy każdemu, kto podej 

   

  

ZKICE BALTYCKIE. 
„Święto Pieśni w Estonii. 

zka 
dległość* — czytaliśmy w dniu świę: 
ta w prasie estońskiej, W imię tego 
śpiewu zebrały się znów dziesiątki ty 
sięcy śpiewaków, grajków i widzów. 
Zebrali się wbrew wszelkim trudnoś 
ciom gospodarczym, nie szczędząc 0- 
fiar materjalnych i czasu, przybyli na 
przekór wszelkim troskom i zmaxt- 
wieniom, liczniej niż kiedykolwiek, + 

najbardziej oddalonych wysp j zapad 
łych wioseczek. „Święto nas zjedno- 
czyło ongiś* czytamy w „Postimees*. 
tego zjednoczenia potrzebujemy i dzi 
siaj. Niech zginie rozłam, który nas 
dzieli. Nieufnie i wrogo spoglądają o 
bywatele sobie w oczy. Powietrze na* 
sączone jest złem. Śpiew, przy рорат- 
ciu ducha Wenemujne zniweczy 
wszelkie zło”. 

I zabrzmiały z wież gotyckich koś 
ciołów fanfary. 

Wczesnym rankiem obudzono oby 
wateli miasta. Rozpoczęło się X, jubi- 
leuszowe Święto Śpiewu! Zaczął się 
I Estoński Festiwal Muzyki. Dwune- 
stoma pociągami nadzwyczajnemi 
przybyli śpiewacy. Przybyły również 

mie się walki z bolszewizmem i bez: 
bożnikami. 

W zawarciu konkordatu i paktu 
czterech w stolicy faszystowskich 
Włoch wicekanclerz Papen widzi do- 
wód, że z Niemiec i Włoch wyszły i- 
dee, na których rozpocznie się budo- 
wa nowej Euroby. Okoliczności te 
niewątpliwie przyczynią się do zacieś 
nienia węzłów duchowych między o 
bu krajami, mającemi zresztą w za” 
kresie polityk; zagranicznej tylko ni. 
liczne punkty styczności. 

i chóry akademickie bratniego naro- 
du fińskiego, chóry zaprzyjaźnionej 
akademickiej młodzieży łotewskiej, w 
pięknych strojach ludowych, or: 
chór akademiczek norweskich w po: 
ważnych strojach północy. W białych 

jak śnieg sukniach i powiewnych czar 
nych mantylach, w fantazyjnych, 
czarnych beretach, kroczyły średnio: 
wiecznemi zaułkami Tallina zgrabne 
Norweżki z białemi jak len włosami. 
wzbudzając ogólny podziw i zachwyt. 
Niejeden z moich kolegów pragnął się 
zbliżyć do wysmukłvch panien, lecz 
ich surowy strój, raczej do habitu kla 
sztórnego podobny, każdego od flirtu 
odstraszał. 

Z Moskwy przybyło 15 dyploma: 
tów obcych, znużonych realizmem ży 
cia sowieckiego. Przybyło również 
50 dziennikarzy zagranicznych z Pol 
ski, Czechosłowacji, Łotwy, Litwy, 
Niemiec i Finlandji. Przybyli strzelcy 
polscy i turyści ze wszystkich krajów 

  

    

bałtyckich. Był też wśród dostojnych 
gości, tak dobrze Wiłnu znany, p. Mi- 
nister Beczkowicz. 

'Podczas I Wielkiego Festiwalu Mu 
zyki Estońskiej, od rana do wieczora 
we wszystkich salach i dzielnicach 
miasta, odbywały się najróżniejsze 
koncerty. W teatrze przysłuchiwać się 
mogliśmy dźwiękom oper estońskich, 
których scenarjusz oparty jest na da: 

Złe horoskopy. 
PARYŻ, (Pat). Dzisiej 

de“ A szereg faktów polity Cz: 
bezpośrednio 

po podpisaniu paktu czterech. Dzien 
nik zwraca uwagę na ostatnie pos ' 
nięcie Hendersona, pragnącego dopr > 
wadzić do spotkania Daladier j Hit'e 

ra. podkreślając, że była to niepe- 

        

   

trzebna gorliwość, która wywołała 
oświadczenie ze strony Niemiec, *e 

  

wszełka inicjatywa w tym wzgledzi. 

powinna w z.Par „D. Dipl. 
Pol. Kor.“ pisze wyražnie, įž pgopo- 
zycje Hendersona są przedwczesne i 
wszelki kompromis -francuskonie: 
mieeki w sprawie rozbrojenia jest ilu. 
zją. 

Dziwnie brzmiało również — pi 
sze „L'Ordė“ — oświadczenie Simo- 

na, złożone jakoby przed iego mor 
sko wycieczką korespondentowi ,.Ja 
urna] de debats“. Simon miał rzeko- 

ma powiedzieć, iż nakt czterech musi 
służyć za punkt wyjścia dla międze: 
narodowej akcji, mającej na celu r* 

wizję obowiązujących obecnie trak- 

iatów. 
Zestawienie tendencji Henderson * 

deklaracyj Berlina i oświadczenia Si 
mona nie wróży nie dobrego dła dal- 
szego rozwoju sytuacji politycznej w 
Furopie w następstwie zawartego pa 
ktu czterech. 

     

    

  

  

  

—000— 

Wędrówka Hendersona.! 
PRAGA, (Pat). Henderson opuś ił 

Pragę. udając się do Monachjum. 
BERLIN, (Pat). Z kół poinformo- 

wanych donoszą. że Henderson w 
Monachjum spotka się z kanclerzem 
Hitlerem. Do Monachjum wvieżdża 
również minister spraw zagranicz .. 
Rzeszy Neurath i weźmie udział w na 
radach Hitlera z Hendersonem. 

  

   

wnych dziejach narodu estońs r. 
Grano: A. Lemby „Kalmunejd* i 
„Kaupo“ A. Wedro. Ta ostatnia opera 
posiada szereg motywów oryginał 
nych i pięknych, Fragment „Ave Ma 
ria“ pozostanie nadługo w mojej. pa 
mięci. Zresztą, otrzymawszy od kom 
pozytora rękopis z dedykacją, który 
dowiedział się od kolegów moich, 
dziennikarzy estońskich, że dzieło '0 
wywarło na mnie wielkie wrażenie, 
będę mógł melodję tę, gdy ją zapom: 
nę, znów odświeżyć. 

Punktem kulminacyjnym festiwa- 
lu był jednak gigantyczny koncert 
20.000-nego chóru, który odbył się 
pierwszego i drugiego dnia na olbrzy 
miej, otwartej estradzie za miastem. 

Gdy pochód 20.000 śpiewaków w 
barwnych strojach ludowych, z 312 
sztandarami wyruszył w stronę es 
dy, nad morze, cały Tallin i bodajże 
pół Estonji wyległo na ulice, aby 
przyjrzeć się temu, w swoim rodzaju 
jedynemu, widowisku, Gdy pierwsi 
śpiewacy schylali swoje sztandary 
przed Naczelnikiem Państwa i prezy: 
dentem Łotwy, ostatni mieli przed so 
bą 4kilometrową drogę. Pochód 516 
chórów trwał dwie i pół godziny. 

Na zaproszenie Estończyków bru- 
liśmy również udział w: pochodzie. 
Zrównoważony zazwyczaj naród: es 
toński hucznie oklaskiwał przedsta- 

    

Eskadra gen. Balbe. 
NOWY YORK, (PAT). — Hydroplany 

min. Balbo po kilkakroinem okrążeniu Man 
hattamu wylądowały w zatoce Jamajka —- 
Bay przy Long Island. Eskadrze włoskiej 
towarzyszą liezne samoloty amerykańsk 

oraz sterowjee „Macon*. 

Gen. Balbo w Waszyngtonie. 
WASZYNGTON, (PAT). — Gen. Balbo : 

10 starszych lotników jego eskadry przybyli 
<o Waszyngtonu aeroplanem marynarki po- 
wjctrznej amerykańskiej. Na powitanie 101 
ujków włoskjehoddano 19 strzałów armat- 
nich. Na lotnisku zebrały się olbrzymie tu 
my publiczności, która owacyjnie — мыы 
gen. Baibe i jego towarzyszy. Gen. Balbo po 
przyjęcju raportu od warty honorowej wraz 
z towar: į mu leinikami w/oskimį 
udał się do hotelu, a następnie do Bzałego 
domu, gdzie prezydent Roosevelt podejmo- 
wał go Śnjadanje 

  

       

    

   

  

Gėk:7 Babo“ w Mońtteal't. 

Lot fiński. 
HELSINGFORS, (PAT). — Znany 

ński kpt. Viijnó Brener, odbyw 
nie lot dockol: jata i pr 
Ameryce, zamie dnia 22 lip 
wać z Nowego Yorku do przelotu przez At- 
lantyk. 

L LL) 

lotajk 
obee 

      

          

Notatki ze Świata. 
— SŁYNNY BASISTA ROSYJSKI SZALJA 

PIN wydał njedawno pamiętniki, które uka- 
zały się na rynku księgarskim w języku fran 
cuskjm. W żywej formie opisuje w nich gł 
ny śpiewak dzieje swej wjelkjej karjery. 
Rozpoczął ją jako młod szewczyk w po 
nzędnym chórze cerkjewnym, dokąd uczęsz 

czał razem z Gorkijem, znanym įpisar: 
bolszewiekim. Gorkij zajmował się wówczas 
również SPICE j dystansował nawet w 
tem swego pr p pewnego razu gdy 

ru, Gorkij otrzymał 
zajęcie, odrzucono. 

Przypomina to ep zod z życja naszego tenn- 

ra Jana Kiepury, na którym też odrazu nie 
poznano i musiał wędrować z kwitkiem 
od podwojów Polskiej Opery. 

Ś a dużo miejsca w pa- 
miętnikach charakterystyce ych stosun- 
ków z wielkimi dygnita i sowieckim. 
Znał 0s ie Lenjna, o którym p się 
z entuz , w przeciwieństwie Troc- 

kiego, kitėrego nje znosi. O Stalinje, ra 
rwie, Włoroszyłowie — pisze z oznakami 
jawnej sympatji, a już wprost serdecznie 
określa swoje pożycie z Demjanem Biednym 
poetą bolszew m. Pisząc o tym ostatnia, 
Szaljapin mówj, że Biednyj wcale nje był ' 
nie jest.. biednym 
Razem im spędzili wjete chwil. — na r 
JS miłej bomblerce, spilj ni 
cen kieluzek wyborowego wjna, które 

sam się przyznaje, wszechświatowy mistrz 
basu — bardzo, bardzo lubj. 

— ZMARŁA W WARSZAWIE WŁADY- 

SŁAWA ORDON-SOSNOWSKA znakomita 
artystka dramatyczna doby powojennej. 
Kreowała ona po pierwszy p. młodą w 
„Wese!łu** Wyśpiańs. stała przez aje 
go wybrana do otworzenia „ A 
„Bolesławie Śmiałym*. Po licznych 
pach — „0d szeregu lat Sosnowska j 

wała sję, usunąws: 
ia domowego. 

RWATORJUM ASTRONOMICZ 

NEMU W POZNANIU ofiarowało dar w po- 
katałogów i map fotograficznych nie 
śtronomiczne obserwato m francu- 

     

   
   

            

           

     
    

    

   

  

   

    

  

        

  

     

    

  

      

    

    

  
   

    

Darowizna ta jest wartoścj 10.000 złotych. 

— CENNY KSIĘGOZBIÓR ZAŁUSKICH, 
znajdujący sję w dawnej bibljotece carskiej 
w Rosjj ma być wkrótce prz ny do Pol- 
ski. Toczą się obecnie e w Le- 

  

  

  

     

   

  

       

  

ningradzje rokowania komisji 
polsko-sowieckjej. 

„byt tego- 
mu pomy- 
on w mi- 

    
    

  

1 formach 

ych osobist 
asło,     repro 

      

20 politycz 
— mogą 

й & rozlewu 
kolizji 2 Kodeksem Kar- 

nym. 
= amik. 

  

Z pobytu lotników sowieckich w Warszawie. 

i 3 A „a 

Onegdaj przybyli do Warszawy na dwóch 
samololach wybtai lolnicy : dowódi 

ca brygady lotniczej Turż'aski z obserwa- 
torem jnż. słowowem j dowódcą sjł lot 
niczych ukraińsk ee oki. wojennego In 
gaunis z obserwatorem jnż.: Mjenzjnowem. 
Na ietmsle warszawskjem rowjłaly totni 
ków sowieckich przeastawic.ele — po'skiego 
lotnictwa wojskowego i cywilnego, M 35 Z, 
czionkowje poselstwa ZSRR j t d. Goścje 

  

    
    

    

  

wicieli młodzieży polskiej, fińskiej i 
łotewskiej... 

„.kiedyśmy 
przed  estradą, 
końca. 

— „Elagu Poola* Niech* żyje Pol 
ska! Vivatl C! Polonia! — oto okrzyki 
którem; nas witano. Niejeden dziar- - 
ski filister estoński na widok czapek 
polonusów wileńskich wspominał ze 
wzruszeniem dawne dzieje, kiedy Pi 

lacy w Dorpacie walęzyli również i 
o prawa młodzieży estońskiej, wów: 
czas kiedy w pojedynkach zginęło 
kilkadziesiąt _Niemeów i kilkunastu 
Polaków. 

— Dłaczego nie widać w pochodzie 

wkroczyli na polanę 
owacjom nie było 

  

„naszej mniejszości niemieckiej, zas 
wyczaj ochoczo Śpiewającej na wszy” 
stkich swoich zebraniach — słychać 
glos 7 z tłumu. 

— Nie wypada im śpiewać pod 
batutą estońską —” oświadcza ktoś 
żartobliwie, 

— Gdzie tam — mówi inny. — 
Nie śpiewają, bo program nie przewi 
duje hymnu hitlerowskiego. 

Jak, fale wzburzonego morza ko: 
łysał się kilkudziesięcioty:ł trzny tłum 
na olbrzymiej polanie. A kiedy 70060 
widzów zajęło swe miejsce i 
zapanowała cisza zabrzmiał  chórał     

sowieccy bawili w Warszawje 
odiecjelj do Krakowa. 

n widzimy lotników so 
h w otoczenju przedstawicieli władz 

polskich na warszawskiem lotnisku. Sloją 
od lewej: Ingaunis (1), Turzańsk: (Qi, pułk. 
Rayski (3), atache wojskowy sowiecki pułk. 
Lepjn (4), szef departamentu lotnictwa cy 
wjlnego w mjnisterstwie Komunikacji pułk. 
p powicz (5), komendant miasta ppułk. Sza 
ewaiki (6). 

trzy dni i 

      

      

śpiewany nrzez . gigantyczny chór. 
Oddano cześć należną w szechpotężne. 
mu Twórcy. Nad tłumem wzbił się w 
powietrze skowronek, 

— Święty duch nam błogosławi - 
mówi obok mnie pobożna wieśniacz 
ka. 

Nie jeden Estończyk przypomniał 
sobie przytem 71me Święto Śpiewu. 
w T. 1910, kiedy w kraju szalała rusy- 
fikacja. Miano wtedy jednocześnie za 
łożyć kamień węgielny p. gmach te- 
atru narodowego. Władze rosyjskie 
zaakceptować nie chciały uroczystego 
obchodu. widząc w tem pierwsze od- 
błyski budzącej się wolności. Od 
przewodniczącego dr. Ackela, później 
szego Ministra Estonji żądali prze” 
mówienia w języku rosyjskim, „tem 

żądaniem zdegradowana nas nietylko 
do szeregu obywateli drugiej katego 
rji, lecz również i do ludzi gorszego 
gatunku oświadczył dr. Ackel, rezyg 
nując z uroczystości założenia kamie 
nia węgielnego. Święto śpiewu 
jednak walczyło i stało się wielką 
manifestacją patrjotyczną. Następne 
święto odbyło się już w niepodległej 
Estonji w r. 1923. ; 

— Podobnie jak dawniej, musimy 
i dzisiaj przezwyciężyć wszelkie trud: 
ności własnemi siłami. Musimy się 

(Dotończ nie na str, 4-ej.) 
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| WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU kol 
į Wykrycie morderców. 

Donosiliśmy wczoraj 6 znalezjeniu w za- 
4 roślach we wsj Ameljno zwłok Mikołaja 

Romanowjcza w poderżniętem gardłem. Wła 
dze bezpieczeństwa wykryły momentalnie 

+ sprawców zbrodni. Zabójstwa  dokonaij 

! Ep is 

Swieciany 
POŻEGNANIE MIŁYCH GOŚCI. 

ają, że w dzis czasach 
go rodzaju kryzysów, załamują- 

ch konieren- 

    

     

  

   
   

Роу 
wszela 

  

     

  

wór słał sję rzecz ą niemożliwą — na: 
wet njemodną ięcej znajduje się lu- 

"dzi, noszących czarne okulary. I dlatego mi 

| ło jest się czasem znaleźć w środowiska 

EE humoru i dobrej m 
Wieczorem 13 bm. przypadkowo trafi- 

łem na pożegnalne ogniska obozu harcerek 
XII stoł . 4 km. szosą, a po- 

i amj j byliśmy na miej 
scu. Obszerna Bon: Przytulone do ściany 
lasu bielą się ne Obok wysokiego masz 
tu z chorągwią buch jasnym płomienjem 
ognisko. Dwie druhny w rotj westalek, pil- 
nujących ogniska wykazują duż sprytu. 

Reszta „szarych sukienek” zbjta w gromad 

Likę, 5 dzi na koc: ach, patrzy w ogjeń i śpie 

j wa. trój pogodny, a jednak mający w 

sobie coś, z zadumy j smutku. 
Harcerkom p. nie łatwo by- 

4, ło pożegnać sję z przyrodą i namiotami, na- 

( drabjały mh . Gdy umjikży Vis 
nej modlitwy a ręce w pozdrowienju sz! 

„ daru podniosły się w górę było dziwnie c; 

cho. 
Pożegnanie jest zawsze wzruszające. Ko 

fmendantka obozu i organizatorka p. Stan;- 
, sława Pośnjkówna była bardzo uprzejma i 

+ po Dak gościnna. Okazało sję, że „pod 
swemi rozkazami* ma 21 dziewcząt, bardi0 
karnych, wesołych, zawsze dających radę, że 

uczestniczki obozu — przyszłe nauczycjelk 
łudowe pod namiotami 'poznają kraj, 
zjoro Narocz, które zwjedzily jest cudo 
i zachwycające, że staropolsk 
na gościnno: 
kliszki, państ 
са j nje może by: 

(la tylko sercem i pod; wem. 
Trudno bez łez j u zostawiać Wileń- 

szczyznę, tych ludzi >rostych i szczerych --- 
usłyszałem na pożegnanie. K. 

Stonim. 
UKONSTYTUOWANIE SIĘ RADY 

POWIATOWIEJ BBWR. 

Pod przewodnictwem prezesa Rady Po- 
wiatowej BBWR. p. inspektora Adolfa S3- 
beckiego odbyło jedzenie organjzac 

ne Rady, na którem dokonano wyboru pre 
zydjum i powołano do życja dwie sekcje, a 

mianowjcie gospodarc i samorządową. 

                

    

        

   

  

     

      

   

     

   

  

   

          

   

  

          Wi skład prezy djum weszli: prezes - 
meckj, wiceprezes — Antoni Zasada, sekre- 

Ą tarz — B oraz członkowie inż. Ka- 

      

    

    

  

zimierz z m. Słonima i 
gefnec. Głowacj 

“| Przewodnictwo sekcji gospodz trczej ob 
jał pos. Emeryk Hutlen- c sekcji 

  

ed : senatorowie . 
Sjedun oraz pos. Emeryk Hutten-Czapski. 

Brasław. 
POSTRZELENIE 

у W Iesje, naležącym do dobr Belmonekich 
mjewykryty Gciąd sprawca postrzelił Piotra 
Maeuka, mieszkańca wsi Borowe, gminy bo 
hińskiej, liczącego lat 17. Rannego odwjezio 
ne do szpitala w Śwjęejanach. 

Uigi w spłacie zaległości 
podatkowych. 

ЗИ związku z powziętą na ostat 
niem posiedzeniu Komitetu Ekonomi 
cznego Ministrów uchwałą w, sprawie 
unormowania zaległości z tytułu niu: 
leżności publiczno” prawnych, a: więc 
podatkowych, komunalnych oraz 
składek na rzecz instytucji ubezpie 

| czeń społecznych, Ajeneja' „Iskra“ 
_ dowiaduje się, że uchwała ta doty eży 

Ayszelkich zaległości tego rodzaju, 
/*których termin płatności 
przed 1 października r. 1981. 

W celu urealnienia ogólnej sumy 

zaległości, ulegną skreśleniu, zgodni” 
z projektem, odsetki i kary za zwło: 
kę za okres czasu do dnia 1 września 

. Ъ. jak również wszelkie zaległości 
2 nieściągalne: 

Spłata urealnionych w ten sposób 
zaległości zostanie unormowana w tx 
kim stosunku, że pokrycie zaległości 
zahipotekowany ch na majątku płatn. 
ków, będzie rozłożone na 10 lat przy 

4 „odsetku 4 1 pół proc. w stosunku ro 

nym. Początek spłaty tych zaległ 
‚ nastąpi dopiero z dniem 1 stycznia 

j 171935. 
Spłata tych zalesłości natomiast, 

dla których brak ubezpieczenia hipo- 
, tecznego, zostanie kurtų žbas na prze: 
ciąg trzech lat przy odsetku 6 proc. 
W. stosunku rocznym, przyczem pew 

_ Ra część owych zaległości zgodnie 7 
_ projektem, ulegnie zbonifikowaniu. 
' Niezaležnie od tvch ulg zostaną 
| I6wniež wprowadzone jak najdalej 
/ idące ułatwienia dla spłaty zaległości 
w naturze oraz w drodze odstępowa 

_ nia na rzecz skarbu, względnie związ 
| ków komunalnvch, gruntów rolnych 
R 1 budowlanych. 
4 Zainteresowane ministerstwa, jak 
i się dowiaduje Ajencja „Iskra“, zgod- 

nie z tym projektem unormowania 

| zaległości podatkowych, przystąpiły 
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duż do opracowania zarządzeń, wzgię 

ie norm ustawowych, niezbędnych 
dla zrealizowania tego projektu. 

i Prace te potrwają przypuszczał: 
; Rie do 1 września r. b. Należy nadmie 
2 nić, że zastosowanie nowych ulg w 
J zakresie zaległości podatkowych, któ 

Te problem ten załatwią w całokształ 
Cie, nie zmienia w niczem stosunku 

włądz skarbowych do. terminowego 
„łacanią podatków bieżących. | Należ 

i bieżące winny być spłacane w 
Przewidziany ch terminach, skarb pań 
ads bowiem, wprowadzając tak do- 
datę, ulgi w zakresie uiszczenia po- 
or i zalegivch musi mieč zapew- 

bież... terminowy wpływ podatków 
eżących. (Iskra). 

        

upłynął = 

  

mieszkańcy tej samej wsi Antoni, W;ktor j 
Włedzimjerz Skórkowie. Włodzimierz Skór- 
ko przyznał się, że brał udzjał w morder- 
stwie lecz powiada, że do czynu namówio- 
ny został przez swych braci. 

Ż pogranicza. 
LIKWIDACJA BANDY  PRZEMYTNICZEJ. 

W. rejonje odejnka granicznego Turmon- 

ty zlikwidowana została njebezpieczna ban 

«a przemytnicza, która przez dłuższy czas 

była nieuchwytną zarówno dla straży pol: 

skiej jak į łotewskiej. 

Aresztowano 7 osób. 

MANEWRY LITEWSKIEJ FLOTY 
POWIETRZNEJ. 

Od kjlku dnj na pograniczu polsko-ljtew 

skiem w rejonie Oran odbywają się, dorocz 

ne, na szeroką skalę zorganizowane mane 

wry powietrznej floty litewskiej. Wpobijżu 

granicy polskjej krążą eskadry samolotów 

litewskich. = 

I) bi L A 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 5. 

Jagiellońska 16, m. 3 E 
Kompletna beletrystyka do os- 

    

    

tatnich nowości w języku pol- E 
skim oraz w obcych. — Lek- E 
tura szkolna. — Dział nauko- 3 
wy. — Każdy abonent otrzyma 5 

premjum. 

Czynna od godz. ||-ej do IB-ej. 

Warunki przystępne. 

NOW g ie A 

  

  

KU RJ BR 

Dyrekcja P. K. P. komunikuje: W związ 

ku ze stawianemi zarzutami o popełn'eniu 
Lo suejo, w a wa 
                                
roczeń polcealicśch na nadużywaniu. weż) 

słanowjska dla, celów osobistych korzyści — 

zostały z polecenja p. dyrektora Kolej Pań 
h w Wilnie wszczęte dochodzenia 

e przeciwko adjunktowi 9 stopnia 

    

WIE EN SCK T 

Malwersacje w warsztatach 
eiowych w Nowo-Swiecianach. 

służbowego wydziału kolej wąsko — toro 
wych Józetowi Jendzy ; kanqzljścje kolej 

wąsko — torowych w Nowo — Śwjęcjanach 
Janowi Podlcckiemu. Równocześnie w sto 
sunku do tych pracowników został przez 

windze Śledcze zastosowany areszt prewen 
cyjny, zaS$ dyrekcja P. K. P. zawiesiła įeh 
w czynnościach służbowych. 

Utonął na oczach ojca. 
Wezoraj, podczas kąpieli w Wiljj na Za- 

krecje, utonął 13-letni uczeń J. Wyszyński 

z uljey Zakretowej. Wypadek zdarzył sję na 

cezach cjea tragicznie zmarłego, który wraz 

z trzema synami zażywał kąpieli. 

Chłopcy 13 i (16 Sat odpźyn 
brzegu, zostali porwani przez sjlny prąd. 

Jeden z nieh począł tonąć. Na ratunek rzu 

cit sję drugį lecz również siracjł siły i po 

ezął tonąć wraz z bratem. Wówczas z po- 

mocą pośpjeszył trzeci brat, któremu udaćo 

się jednego z tonących uratować. J. Wyszyń 

ski znikł pod wodą. 

  

  

  

Zawezwane na miejsce wypadku pogoło- 

wie ratunkowe doprowadziło uratowanego 

chłopca ie przytomności, Zwłok topielea na 

razie nie ©dnaleziono. Łódź policyjna po- 

szukuje zwłok. 

Wi ezasie wypadku ojcjec chłopców stał 

w bezsjlnej rozpaczy na brzegu, nie umiejąc 

pływać nie mógł pośpieszyć z pomocą wal- 

czącym ze Śmiercją swym dziecjom. 

W ejągu dnia wezorajszego zanotowano 

pozatem na Wilji jeszcze kjlka wypadków 

tonięcia, które na szezęścje nie zakończyły 

się tragieznie. (e). 

  

Śmierć od ukąszenia muchy 
Nieecdzienny tragiczny wypadek wyda- 

rzył się obecnie w Wilnie. 

Stała mjeszkanka Wilna 25-letnia Rache- 

la Sapirówna stale zamieszkała w Wilnie 

przy ul. Zawałnej 58, przebywały ostatnio 

ną letnisku we wsj Góry, położonej na te- 

renje Wielkiego mjasta Wilna w obrębie 

drugiego komisarjatu. 

W sobctę wieczorem, podczas spaceru w 

lesje, Szpirówna ukąszona została boleśnie 

przez jakąś muchę, na co, naturalnie, nie 

zwróciła uwzgi Po upływie pewnego czasu 

w miejscu ukąszenja wytworzył się wrzód. 

  

О 

Tegeż wieczora nieszczęśliwa dostała bardzo 

dużej temperatury. Chorą njezwłocznie prze 

wieziono do Wjłna, lecz lekarze nje moglj 

określić choroby. > 

Po upływie trzech dni, mimo wysiłków 

lekarzy, chora zmarła. 

Amadegiczny wypadek śmjerci wskutek 

ukąszenia muchy wydarzył się przed trze- 

ma laty na Polesiu, wpobliżu Dreczynowa, 

gdzie został ukąszony  trzydziestoletni syn 

ziemianina Dąbrowskiego i mimo wysiłków 

lekarzy zmarł. (e). 

     
  

NIUŠKI“, 

  

NASZA NOWA POWIEŚĆ 

: OD JUTRA, 22 b. m, ROZPOCZNIEMY DRUK POWIEŚCI 

. Zugenji Mobyliykiej-cejewske 
„ZŁOTE SCHODY" 
Nowa powieść autorki „UTOPIONEJ LALKI, 

świeżo wyd. „ŚWIATA W SZKOLE" 

wzbudzi, niewątpliwie, najszersze zainteres. wśród sfer czytającego Wilna. 

POCZĄTEK JUTRO! 

„KŁOPOTÓW PANI 

oraz licznych poezyj 
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KURIER SPORTOWY 
Wioślarze jadą na regaty do Rygi. 

Pisaliśmy już dość obszernie o 
mających się odbyć 30 lipca w Rydze 
regatach międzynarodowych. 

Otóż teraz możemy już całkiem 
konkretnie podać, że z Wilna na rc- 
gaty .te pojedzie. kilkunastu wiośla 
rzy i tak WKS wysyła swoją najl>p 
szą osadę do biegu o mistrzostwo Ło 
twy. 

Czwórka WKS Pogoni jest całą 
naszą nadzieja. Spotka się ona z elitą 
wioślarstwa łotewskiego, Królewca i 
Memla. Start niemieckich osad oży 
wia zainteresowanie, gdyż dotychczas 
stale na rzece Aa, na której właśnie 
odbędą się omwiane regaty, zwycię: 
żały osady z Królewca. Pojedynek ten 
Pogoni z Królewcem powinien przy 
nieść nam pierwszy wioślarski suk: 
ces na obcym międzynarodowym ie- 
renie, a jeżeli rzeczywiście dzielni 
nasi zwyciężą, to zyska przez to b. 
wiele sport wiłeński, bo sukcesy na 
arenie międzynarodowej są najlep 
propagandą tężyzny nietylko fi 
nej, ale i duchowej. To też na wyniki 
wioślarskie z nad rzeki Aa oczekiwać 
w Wilnie będzie całe wioślarstwo 
Polski. Osada Pogoni została ostatnia 

  

   

   

      
  

    

wzmocniona doskonałym wiošlarzeni 
Wil. T. W. Łukaszewiczem, a całość 
osady wygląda następująco: Hawrył 
"kiewicz, Matwiejczyk, Łukaszewicz, 
Zawadzki i Przemysław Nieciecki, 
który jest sternikiem „wileńskich 
olimpijczyków”. 

Nadzieją naszą jest również Zyg- 
munt Witkowski, który startować bę- 
dzie o mistrzostwo Łotwy w biegu 
jedynek. W biegu Witkowskiego star 
tują również Niemey. Sądzimy jed- 
nak, że wicemistrz Polski przywiezie 

do Polski cenny tytuł mistrza i wiel 
kie moralne zadowolenie. 

  
  

  

Prócz tych dwóch osad wysyła 
również swoich wioślarzy i A. Z. S. 
Jedzie czwórka, która nie została į 
szcze całkowicie skompletowana. : 
kademicy mają zamiar startować w 
biegu akademickim. 

yjazd, to znaczy dzień wyjazdu 
uzależniony jest od załatwienia nie 
zbędnych formalności paszportowych 
ale zapewne we środę, czwartek bę 
dziemy wioślarzy naszych odprowa 
dzać na dworzec by w niedzielę wie* 
czorem oczekiwać od nich telefonicz 
nej wiadomości z przebiegu regat. 

      Kwartet.   

   

  

PREZES MŁODZIEŻY AKADEMIC' 
KIEJ ŁOTWY W WILNIE. 

We wtorek ma przylecieć do Wii 
na samolotem prezes łotewskiej, mło 
dzieży akademickiej p. Rlume. 

Wiedzieć trzeba, że p. Plume jest 
na Łotwie b. ustosunkowaną jednost- 
ką j wielkim działaczem na terenie 
akademickim, pracując nad zbliże- 
niem młodzieży łotewskiej z Polską. 

Przyjazd działacza łotewskiej mł. 
akad. związany jest bezpośrednio z 
gościną wioślarzy łotewskich w Wil- 
pie. 

J. KALINOWSKI K. P. W. WEŹMIE 
UDZIAŁ W BIEGU DOOKOŁA POLSKI. 

Dowiadujemy się jź członek sekcji kolar 
skiej KPW. Ognisko Jerzy Kalinowski wcž- 

mie udzjał w biegu kolarskim dookoła Po!- 
Ski. 

Wjemy. że trasa tego biegu 10 sierpnia 
przebiegnie przez Wilno, a więc Wilno ocze- 
kiwać będzje z daleko większem zacjekawje: 
niem przyjazdu zawodnjków, którzy walczyć 
będą na trasie długości koło 3000 klm. 

W. danym wypadku do wzięcia udziału 
Kalinowskiego w tym wielkim biegu kolar- 
skjm przyczynił się p. Kisiel, który poczy- 
nił mu wszelkie ułatwienia. 

  

TURNIEJ TENISOWY WE LWOWIE. 

LWÓW, (Pat). W drugim dniu turnieju 
tenįsowego © drużynowe mjstrzostwo Pol- 

ski rozegrano dalsze gry, w których odnio- 

sła zwycięstwo LKT. nad KT. 24 w stosunku 

6:1. Naogół gra była na niskim poziomie i 

nie wzbudzała, zainteresowania. Techniczne 

wyniki były następujące: Kołcz I pokonał 

Lantnera — 6:4, 6:2, Wełeszczukowa zwy 

cjężyła Sznejdrównę — 6:0, 7:5. W grze po- 

jedyūezej Hebda—Kolez II wygralį z parų 

Łaniner—Locwenherz — 6:3, 6:0. 

SUKCES HELJASZA W STOKHOLMIE. 

STOKHOLM, (PAT). — W środę odbyły 
się w Stokholmie wielkie międzynarodowe 

zawody lekkoatletyczne. Heljasz osiągnął w 
pchnięciu kulą znakomity sukces, zajmując 

pierwsze miejsce z wynikiem 15 mtr. 25 em. 

przed swym groźnym rywalem Czechem Do- 

udą — 15 m. 19 em. 

WALNE ZGROMADZENIE P. Z. P. N. 

/WARSZAWIA, (PAT) — Na dzień 6 sier- 
pnia o godz. 9 rano zwołane zostało w War 
szawie nadzwyczajne. walne zgromadzenje 
PZPN. 

'Na porządku dziennym wybór nowego 
wydzjału gjer i dyscypliny. 

Jakie instytucje zajmą się rozpro- 
wadzaniem kredytów na zastaw 

Zboża. 
Bank Polski przystąpił do urucho- 

mienia rejestrowego kredytu na za 
sław zboża na następną kampanję 
zbożową. 

Kontyngent tego kredytu został 0- 
kreślony na 30 miljonów złotych, z 
czego przypada na krfyty zaliczko- 
we dla mniejszej własności rolnej 
6 1 pół milj. zł. Oprocentowani» 
kredytu razem z korzyściami, pob:e- 
ranemi przez instytucje rozprowad 
jące wynosić będzie 7*/, proc. do e 
go mają dochodłić koszty oszacewa 
nia przedmiotów zastawu, tak, że fak 
tyczne oprocentowanie będzie wvno 
siło około 8 proc. 

Pożyczki z tytułu kredytu zasta- 
wowego mają być spłacane w 6rciu 
ratach miesięcznych, począwszy od 
stycznia 1934 r. Pierwsze cztery raty 
będą wynosiły po 15 proc. początko 
wego kapitału, dwie ostatnie po 20 
proc. 

Jak się dowiaduje Ajeneja „Iskva“ 
rozporządzeniem kredytów zajmą się 
następujące instytucje: Bank Gospo” 
darstwa Krajowego, Państwowy Bank 
Rolny, Bank Kwilecki, Potocki i Spół 
ka. Bank Poznańskiego Ziemiaństwa 

        

Kredytowego, Bank Związku Spółek 
Zarobkowych, Wileński Prywatny 
Bank Handłowy i Centrala Rolników. 

Ponadto rozprowadzaniem kredy” 
tów dia mniejszej własności rolnej 
zajmie się Bank Rolny i Bank Związ- 

ku Spółek Zarobkowych. (Iskra). 

Urzędnicy państwowi inter- 
wenjują o zwrot czesnego. 

Z powodu wprowadzenia zmian w 

podziale roku szkolnego, w my śl któ: 

rych ferje rozpoczynają się od poło: 

wy czerwca, 'urzędnicy państwowi 

narażeni. zostali na niespodziewany 

wydatek. 
Pobrano gd nich czesne za €ały 

czerwiec, uzasadniając to tem, że wy 

płaty nauczycielskich poborów doko- 

nywane są zgóry za miesiąc, 

Ponieważ także no%y/ rok szkolny 

rozpoczyna się od połowy sierpnia, 

czesne zwiększa się o jeden miesiąc, 

za który jednakże urzędnicy nie о- 

trzymaliby zwrotu. 

W związku z tem organizacje u 

rzędnicze poczyniły odnośne zabiegi 

u władz o uregulowanie tej sprawy 

i zwrot czesnego w granicach dosto* 

sowanych do okresu nauki, 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 21 lipca 1933 r. 

700: Czas i pieśń. 7,05: Gimnasty 
: Płyty. 7,30: Dziennik poranny. 7 

7,52: Chwjlka gosp. dom. 11,57: Czas. 
Płyty. 12,25: Prasa. Kom. meteor. 

D. e. płyt. 12, Dzjennik poł. 14,50 

Program dzienny. 14, Płyty. Kom. D. c. 
Kom. gosp. 15,35: Milkrofon w 

Ratunkówem, reportaż. 16.00: 

   

  

    

   

  

  

      

  

Pogotowiu 
Koncert. 17,00: Małą skrzyneczka. 17, 
Koncert solistów. 18,15: Co to jest fund 

? . 18,85: Płyty. 19,10: Rozmai- 
19,20: Ze spraw litewskich. 19,35: Pro 

gram na sobotę. 19.40: „O wystawie Sobje- 
skjego na Wawelu*, 20,00: Koncert. 20,50: 
Dziennik wiecz. 21,00: Dokąd jechać na n 
dzielę? 21,10: D. c. koncertu. 22,00: Muzyk 
taneczna. 22, Wiad. sportowe. 22,35: Ko 
munikaty. 22,40: Muzyka: taneczna. 

SOBOTA, dnia 22 lipca 1938 r. 

ZĘ 00: Czas i pi 7,05: Gimnastyka 7,20“ 

       

  

      

30: Dziennik poranny. 7,85: D «<. 

Chwilka gosp. dom. 11,57: Czas 
Pty. 12,25: Prasa. Kom. meteor. 

   

  

   
  Dziennik południo- D. <. plyt. 12,52 

Płyty. 14,50: Program dzienny. 
15, 25: Kom gesp. 15,3 : 

cja dla chorych. 16,30: Koncert muzyki lek 
kiej. 17,00: Odczyt. 17,15: 'Koneent. 17 
Tr. Mjędzyn. Meczu Piłkarskiego. 18,15: 
Tr. z Poznania zamknięcia zawodów strze- 

leckjch. 18,45: Koncert. 19,20; Tygodnik li- 
tewskj. 19,35: Program na niedzielę. 19,46: 

Kwadrans literacki. 20,00: Koncert wjecz. 
21,15: Przegląd prasy roln. 21,30: Koncert 

Ghopinowski. 22,00: eo taneczna. 22,25: 
Wiadomości sportowe 2 Kom. meteor. 
22,40: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
KARŁOWICZ — DWORZAK — DUKAS 
Piątkowy ikoncert symfoniczny ze studja 

warszawskiego o g. 20 rozpocznie trylogja 
muzyczna Karłowicza „Odwieczne pieśni”, 
które są jakby zwierciadłem tragicznej nuty 
życia kompozytora. Pozatem w programie 
orkiestrowym pod dyr. Br. Wolfstala mamy 
barwną i efektowną „Symfonję z Nowego 
Świata Dworzaka i cnarakterystyczny, gro- 
teskowy obraz Pawła Dukasa „Uczeń czar- 
noksjęski*. Świetny skrzypek Łudwik Hole 
man wykona pozatem koncert g-moll op 26 
Brucha. 

MIKROFON W POGOTOWIU 
RATUNKOWEM. 

W. serjj swoich spacerów po różnych !e 
renach życia mikrofon wileński zawędruje 
w piątek o g. 15,35 do naszego Pogotowja 
Ratunkowego, by zaznajomić słuchaczy z 

tą wielce pożyteczną, obfitującą w drama- 
tyczne wydarzenja instytucją użyteczność: 

publicznej. Przyznajmy się: jlu z nas zdaje 
sobie sprawę z istotnego znaczenia Pogoto- 
wia, z jego zbawiennej roli w społeczeń- 

stwje j z form współpracy naszej w tym do 
brodziejem nieszczęśliwych, ratowanych w 
magłych wypadkach? Posłuchajmy tego re- 
portażu, który nam wiele powie i zmusi do 
poważnej zadumy... 

POGADANKI NA CZASIE, 

Piątkowe odczyty: o godz. 15,15 „Go to 
jest Fundusz Pracy?*, o godz. 19,40: „O 
wystawje Sobjeskiego na Wawelu*, a godz. 
21 „Dokąd jechać na niedzielę?*. 

      

      

   

    

   

  

   
   

   

  

W rocznicę 

  

w. związki z. 50-leciem 

;ch pjonierów przez tubyl- 

W iKaljfor: 

nia pierw 

‚ zrekonstruowane zostały, w celach po- 

    

    

kazowych ówczesne szubien ce. 

„Spółdzielnia Ariystyczna” 
Idącemu ul. Mickjewicza rzuca się w oczy 

suterena, pomałowana mocnym błękitem. 
Na szyldzie mapis: „Spółdzielnia artysty: 
ma*. Wystawione są obrazy, rzeźby, projek- 
ty architektoniczne. Wichodząc do wnętrza 

(wstęs bezpłatny) widzimy cały lokal zajęty 
przez eksponaty. 

Niegdyś była lu kawiarnia. Teraz także. 
Tylko z pewną różnicą. Kawiarnia została 
odsunięta na drugi plan į nie jest celem —- 
jeno środkiem utrzymania tej placówkj, za 
daniem której jest pre anda sztukj wszel 

kiemi dostępnemj środkami. 
Grupa dudzj dobrej w 

dróg popułaryzowan 
spėlėzielnię, która st 

            

i poszukujących 
stworzyła tę 

bie za zadanie 
h mas. 

  

   
     

  

    

   W  „spółdzielni** 
wszystkich _ artystów-malarzy 
Można kupić obraz, zamówić. Maža tež 
mówjć portret, rysunek,” albo projekt archį- 
tektoniczny. 

Placówsa ta njeogranicza się do działal- 
ności w mieście. prowincji także będą 
urządzane wystawy z referatami o sztuce. 

Ma powstać sekcja propagandowa, której za- 
em będzie dążenie do tego, by mie: 

mie każdego średnio zamożnego mieszka 
Wileńszczyzny było ozdobione wartościowem 
as a: a nie oleodrukiem bez żadnej 

    

   

       

     

  

„Spółdzielni* będzie 
okrężna wystawa sztuk plastycznych, która 
PR Grodno, Białystok, Druskieniki, 

k, Słonim, Baranowjeze, Niešwiež, 
Now ogródek, Lidą, Molodeczno į Święciany, 

W związku z tem Zarząd * Spółdzi ni 
Artyst. apelajo do Członków Spėldzįelni iak 

( jących tej idei o jaknajljezniej 
zanje prac z dziedziny: arcnitektu- 

ry, malarstwa, rzeźby, grafiki, zdobnictwa i 
fotografji artystycznej w terminje do końca 
lipca rb. 

Prace należy zgłaszać do biura Spółdziet 
mi Artyst.: Wilno, ul, Mickjewjcza Nr. 11 
od godz. 9 do 23 codziennie. 

    

    

     

  

nie zatyka par, 

nie psuje cery, 
nie zawiera metali. 

Działalność państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy 

Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy 
na terenie całej Polskj skierowały do pracy 
w cjągu maja ogółem 41.868 osób, w ten 
35.369 mężczyzn i 6.499 kobiet. Z ogólnej 
liczby zapośredniczonych do pracy 2.689 0- 
sób przypada na przemysł górniczy, 1.182 
na hutnjczy, 1.819 na metalowy, 476 na włó 
kiennį 65 na budowlany, 1.664 ma :n 
ne grupy zawodowe, 26.301 na robotnikósy 
miewykwalifikowanych, 2.600 ma robotników 
rolnych, 785 na pracowników umysłowych, 
391 na młodocjanych, oraz 1.196 na służbę 
domową. 

Komfort mieszkaniowy 
z przed 4000 iat. 

W. pustyni, ma wschód od Tygrysu, 80 
kilometrów od Bagdadu cjągnie się pasmo 

  

   

  

wzgórz, zwane przez Arabów "Tell Asmar. ° 
Znany orjentalista amerykański profesor 
Breasted przedsięwzjął w tej okoljcy poszu- 
kjwania, uwieńczone pomyślnym rezultatem: 
znalazł on wykopaliska i cegły wypalone z 
napjsami. 

Wykopaliska te datują się z roku 2156 
(przed Nar. Chr., t. j. odnoszą sję do okresu 

panowania trzecjej dynastjj Miasto, które się 
wznosiło w tej okolicy nosiło nazwę Eschun- 
ua. 

Ekspedycja archeologiczna, wysłana z 
Chicago, dokonała szeregu prac i dokopała 
sję do njeźle zachowanych kilku domów, 
których wnętrza wskazują na wysoki stopień 
ówczesnej cywjlizacji. W pokojach znalezio 
mo zachowane w całości wazy, garnki glinia 
me, młynki ręczne į rozmaite sprzęty domo- 
we. Rzecz szczególna: znaleziono czerwoną 
szminkę, pewną ilość ikolu do barwienja 
brwi i nzęs, co wskazuje na znajomość i 
stosowanje kosmetyki. 

Uwagę j podzjw archeologów wzbudzi. 
ły urządzenja higjeniczne: łazienki np. wy- 
łożone wypaloną cegłą o podłodze z wylota- 
mi rur, prowadzących do kanału zlewowego. 

w każdej łazience znajdowała się wpuszczo- 
ma w podłogę wanna z polewanej gliny. W 
jednym z pokoi znalezjono pod podłogą 
schowek, w którym ukryte były rozmajte klej 
noty. Znajdowały się tam: kule z lapis-la- 
zuli, onykcu, zwiercjadełka srebrne, kolje ze 

srebra i lapjs-lazuli, kolczyki, branzoletkj. 
Or. 

   

Dobrze zastosowana umiejętność z dziedziny 
ratownictwa. 

Mieszkańcy ul. Brackiej znajdają się pod 
wrażenjem następującego wypadku. Onegdaj 
wieczorem spadający ze słupu telegraficzne 
go drut elektryczny zawadził o 12-letniego 
chłopca Witolda Niedzjelskiego zam. w do- 
mu nr. 18 przy tejże ulicy który rażony prą 
dem wysokiego napjęcja padł na ziemię ze 
słąbemi oznakami życja. 

Obeeni przy wypadku nje stracili orjeu- 
tacji j zanim ktoś pobiegł po pomoe zako 

pali go do ziemi. | 
Przytomność umysłu przygodnych śwjad 

ków wypadku uratowała życie chłopcu. Z 
chwilą przybycja na mjejsce wypadku po 
gotowia ratunkowego, chłopiec odzyskał 
już przytomność. 

Po udzjeleniu mu pierwszej pomocy, 1e- 
„karz stwierdził, iż stan chorego jest zada- 
walający wobec czego przewiezjono go do 
mieszkanja pod opiekę rodzjców. (e). |              
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 20-VII— 1933 roku. 

Ciśnienie średnie 764 

"Temp. średnia + 20 

Temp. napwó. + 24 

Temp. najw. + 24 

"Opad — 

Wiatr: cjsza 

Tend. barom.: niezw. spadek 

Uwagį: mglisto, zachmurzenie zmienne. 

— Pogoda 21 lipca br. według P. I. M. 
W całym kraju pogoda słoneczna i upalna 
przy słabych ruchach powjetrza lub ciszy. 
Słaba skłonność do burz. 

KOŚCIELNA 

— QOdsłonićcie tablicy ku czci 
kapłana-patrjoty. W najbliższą nie- 
dzielę odbędzie się uroczystość odsło- 
nięcia tablicy wmurowanej ku czci 
ks. Zienmckiego w kościele św. Ra- 
tała. 

W roku bieżącym, jak wiadomo, 
mija 70 lat od zgonu tego kapłana: 
patrjoty rozstrzelanego przez Rosjan 
za udział w powstaniu styczniowem. 

— Ostra Brzma: W niedzielę, 23 ljpca 
br. z Koścjoła Ostrobramskjego po prymacji 
któfa będzie odprawiona o godz. 6 rano, wy 
ruszy uroczysta pjelgrzymka Jubileuszowa 
do Kalwarji z orkiestrą pocztowców. W ri- 
zie wielkiego deszczu pjelgrzymka odbędzje 
sję w następną niedzielę. 

— Do Kalwarji. W dnju 23 Jipca br. w 
niedzielę, odbędzje się zorganizowana przez 
Cech Rzeźników i Włędljnjar w_ Wilnie 

Pielgrzymka do Kalwarji. Zbjórka przy ka- 
pliczce Matki Boskiej Bolesnej w Kalwarji 
punktualnje o godz. 6.30 rano. 

ADMINISTRACYJNA 
Starostwo Grodzkie W 

ogólnej wiadomość: 
ustaliło następując 
kjlogram: Żytni pytlowy 

isitkowy 34 gr. 

  

    

    

  

   

  

eńskie podaje do 
z dniem 21 lipca „Br 

      
    
    

  

, żytni razowy 
groszy. 

Winni żądanja lub pobiera 
szych od ustałonych będą karar 

  

cyjnje aresztem do 6 tygodni lub grzywną 
do 3,000 zł. 

MIEJSKA 

— Narady nad uregulowaniem 
komunikacji miejskiej. Wczoraj przy. 
był do Wilna przedstawiciel central 
„Pommaku* z Warszawy i odbył w 
godzinach południowych z prezyden- 
tem miasta dłuższą konferencję. 
Przedmiotem narad była sprawa ure 
gulowania komunikacji autobusowej. 

— Zaległości podatkowe za stra- 
gany. Kontrola magistracka ujawniła 
bardzo znaczne zaległości na rynkach 
za dzierżawę straganów, Tak naprz. 
na samej Hali Miejskiej i rynku drze 
wnym zaległości podatkowe sięgają 
sumy przeszło 40.000 złotych, z czego 
więcej niż połowa nie da się już 
wskutek zmiany warunków, względ 
nie przedawnienia, ściągnąć. 
r 
ži WOJSKOWA. 

— Kiedy nastąpi zwolnienie z sze- 
regów rocznika 1910-go? Jak się do- 
wiadujemy, zwolnienie z szeregdw 
rocznika 1910go, odbywającego służ- 
bę wojskową w piechocie, nastąpi w 
okresie między 10—15 września r. b. 

tate Z POCZTY 

— Nowe znaczki pocztowe. W o- 
biegu ukazały się ostatnio nowe zna* 
ge pocztowe wartości SENSZO I 

" RÓŻNE. 
— Ustalenie cenników na artykuły 

pierwszej potrzeby. W związku z op: 
racowaniem nowych cenników na ar 
tykuły pierwszej potrzeby onegdaj u 
p. starosty grodzkiego interwenj)wa- 

ła delegacja zainteresowanych branż 
handlowych, prosząc o współpracę z 
organizacjami gospodarczemi przy 
"ustalaniu cenników, obowiązujących 

na prowincji. 

— Woda na Wilji spada. Wczoraj 
rano poziom Wilji wykazywał w da! 
szym ciągu tendencję zwyżkową. 

Przybór spowodowany jest, jak wia 

adi 1 SH 

    

domo, deszczami. W godzinach po- 
łudniowych woda zaczęła spadać, 

— Nowe Komisje szacunkowe. 
W roku bieżącym kończy się kaden 
cja Komisyj szacunkowych wybiera- 
nych na okres 3-letni do współpracy 
przy wymierzaniu podatków. W zwią 
zk z tem wileńskie organizacje gospo 
darcze czynią już przygotowania do 
wybrania nowych Komisyj, 

— Komitet Odbudowy Wojskowego Koś- 
cjoła (po-Trynitarskjego) w Wilnie uprzej- 
mje podaje do wiadomości, że portrety Ś. p. 
por. Fr. Żwirki oraz inż. St. Wigury wi 
ły z druku i można je nabywać w godz. 
9—12 į od 5 do 7 w Wilnie przy ul. Garbar 
skiej Nr. 3—5 m. 12. — Komitet poszuku 
je zdolnych j inteligentnych agentów (pa- 
nów j pań) do rozpowszechniania portretów 
$. p. Żwirki j Wigury. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie ZASP, w Wilnie. Teatr 

Letnį w egrodzje Bernardyńskim. Dziś, pią- 
tek 21 lipca o godzinie 8 m. 15 w. koncert 
gry aktorskiej w mistrzowskiej komedji mu- 
zycznej „Jim i Jill“, ktėra stala sįę njetyi- 
ko rewelacją arty: w Wilnie, ale w 
całym polskim św: teatralnym. 

Tłumy publiczności, wypeinjające codzjen 
nie szczelnie po brzego Teatr w Bernardyn 
ce — bawią się świetnie i nie szczędzą hura 

znakomitym wykonaweom 
j Węgrzynem (role tytuło- 

Neubeltem, Elw 
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wskim, Dejunowiczem, — Вгаи- 
nówną i Świętochowską na czele. — Urok 

doskonałej komedji „Jim į Jill“ podkreśla ją 
prześliczne pjoseniki (orkiestra pod dyrekcją 
Gzosnowskiego) j zachwycające tańce w wy 
konaniu pary baletowej (aptystów Opery 
Łotewskiej w Rydze) pp.: Edyty Pfejfer j Ze 
nona Leszczewskiego. 

      

      

    

     
—- Nidzielna popoludni6ėwks, (23 ljpca o 

godz. 4) Będzie njeodw ie ostatniem 
przedstawjenjem szampar komedji     
„Bez posagu ożenić się nie mo 
pagandowe. 

— Występy Malickiej i Sawana w Ber- 
nardynee — rozpoczną sję już 28 lipca. Na 

artystka wybrała prze 
Nicodemj'ego „Cień, w któ- 

rej ostatnio swoją wspanjałą acją podhi- 
ła na mowo prasę i publiczność. Wobec ry- 

chłej premjery „Cienja* — „Jim i Jill“ bę- 
dzje musiał wikrótce z afisza, należw 
zatem pośpieszyć się z zobaczeniem tej try- 
skającej werwą i humorem nowości, która 
ze względu na znaczne koszta wystawy Nie 
będzie grana po cenach propagandowych. 

Wobec tego, dzjś wieczór randez vous 
całego miasta na „Jim j Jihu'*. 

— Testr Muzyczny „Lutnja*. „Królowi 

Necey*. Dzjś po raz 8 aietody na operetka 
Kollo „Królowa Nocy“, t kaj: „bezbrzež 
nym humorem, oraz p 
wioną akcję sceniczną. Arty. 
dział w wykonaniu ról głównych tej arcywe 
sołej operellki: Halmjrska (rola tytułowa;, 
Szezawjńskim, Tatrzańskim, i K. Wyrwjcz 
Wichrowski — są przedmiotem codziennych 
owacji. Wjelkiem urozmajceniem widowjska 
są efektowne produk taneczne j ewolucje 
girls, w układzie balletmistrza W. Moraw- 
skiego. 

Čeny najnįžsze ой 25 gr. do 2.90 gr. 

— Popołudniówka, niedzjelna w „Lutni*, 
Niedzielne widowisko popołudniowe po <e- 
nach najniższych, wypełni śwjetna operetka 
Gilberta „Cnotljwa Zuzanna* w wykonaniu 
całego zespołu artystycznego. 

Ceny miejsc od 25 gr. do 2.90 gr. — Po 
czątek o godz. 4 pop. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. W nie- 
dzielę, dnia 238 lipca, od godz. 7 wjeczór 
koncert wileńskiej orkiestry symfonicznej 
pod dyr. Mikołaja Salnjckjego. Jedyny wy- 
stęp słynnej śpiewaczki operowej Marji Fi- 
jałko oraz wielka rewja w dwóch częściach 
— 15 obrazach w wykonaniu Marjj Żynówny 
Anltoniego Jaksztasa, Haljny Rynkjewiczów- 
ny, Ryszarda Radwana, Tadeusza Koryckie 
go, Bronisława Adamowicza i Aleksandra 
a Ceny miejsc od 25 gr. 

*. Ceny pro- 

    

    
sztukę 

  

   
    

    

     
   

    

   

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wilenskie“ 
Wydanie 

Rady Wiiefiskich Zrzeszeń Artyst. 
: z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M. Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach", oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Wa: 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

  

„Święto Piešni“ w Eston]i. 
(Dokończenie 

znów zjednoczyć — mówił naczei' 

nik państwa podczas zagajenia Święta 

Śpiewu. — „Niech nam to Święto i 

hym narodowy dopomogą dokonać 

tego dzieła. Zgodnie zaśpiewamy: 

„Moja ojczyzna, moja radość i szczę: 

ście” i w tej chwili uroczystej rzuca 

no w powietrze 10 białych gołębi — 

symbol pokoju. 
I rozpoczął się koncert estońskiej 

pieśni ludowej. Naród ten, który stwo 

rzył kult śpiewu, posiada najbogatszy 
skarb pieśni ludowych. W posiada 
niu archiwum Muzeum Narodowego 

znajduje się 75.000 pieśni ludowych 
i 100.000 pieśni dziecinnych. 

Opuściłem trybunę, wszedłem na 
wzgórze, skąd przedstawił mi się wi 

dok cudowny. Na dole, tak daleko 

jak oko sięgnąć mogło — tłumy; da: 

lej olbrzymia estrada a na niej nieru* 
chomy barwny Hum śpiewaków. To 

wszystko na tle niezrównanej panora 

my morza i profilu Tallina. Na hory- 

zoncie gdzie nięgdzie sylwetka ok- 

rętu. 
Tutaj, w oddali, śpiew chóru, nad 

którym mistrzowsko panował dyry: 

        

ze str. 2-ej). 

gent brzmiał najdoskonalej. Pr: 
RR się długo melancholijny 
smętnym śpiewom ludu estońskiego. 
Ciężka była jednak jego dola, skoro 

się to w tym stopniu odbiło na jeg» 
śpiewach... 

— (o wywarło na was największe 
wrażenie? —- pytałem się moich koie- 
gów. 

— Pochód z pochodniami — była 
odpowiedź. Zwyczajem lat ubiegłych 
młodzież akademicka Tartu i Tallina 
ruszyła w Noc Ś-to Jańską na Wy: 
goród aby oddać hołd należny Na 
czelnikowi Państwa. Na balkonie swe 
go pałacu stał Jan Tomisson obok 
prezydenta Łotwy Alberta Kwiesisa. 
Przez zaułki starego miasta kroczyłi 
akademicy z płonącemi pochodniami 
w rękach. Kroczyli równym i mos- 
nym krokiem. W pierwszym szeregu, 
tuż za orkiestrą wojskową i prezesa 
mi akademickich parlamentów Tartu 
i Talinna, szli Polacy, entuzjastycznie 
witani przez ludność, licznie zebraną 
pomimo spóźnionej pory. Zresztą kto 
$pi w Estonji w białą Noc IŚ-to Jan 
ską, kiedy na ulicy tak widno, że bez 

   

  

     

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

K UR Į LR 

NA WiLENSKIM BRUKU 
NIEUDANE PODPALENIE. 

Wezoraj w nocy w zabudowaniach Lud- 
wika Matusiaka przy ulicy Słomianka 15 
zmalezieno palące sję szmaty, obficie nasy- 
eone naitą. Dzjękj natychmiastowemu spo 
strzeżeniu ognia, zapobieżons pożarowi, któ 
ry mógł, z uwagi na okoljczne drewnjane ba 
diowle, przybrać duże rozmiary. 

Jak utrzymuje poszkodowany, usiłowanja 
podpalenja dopuścił się najprawdopodobniej 
syn jego, Juljan, zamieszkały stale w Mej- 
szagole. 

Miał on z nim zatarg na tle zapisu domu 
i z tego powodu Juljan Matusjak odgrażał 
się kilkakrotnie, że zniszczy dom ojca, je- 

Я; ten nie zgodzi sję na przepjsanie posesji 
na jego imię. (e). 

POKĄSANA PRZEZ WŚCIEKŁEGO PSA. 

Irena Kowalska (Tomasza Zana 13) za- 
meldowkla policji, įž wezoraj wieczorem 
gdy przechodziła ulicą Ludwisarską, wpo- 
Ыи bramy domu nr. 5, została napadnięta 
przez psa, który dotkliwie pogryzł ją w oko- 
cy kolan. Poszkodowana przypuszcza, iż 
pies, należący Adama WE chory jest 
na wściekliznę. 

Policja tym wypadkiem zainteresowała 

się (e). 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

bwa wypadki usjlowanego otrucia  sję 
esencją cetową zanotowano w Wilnie dnia 
19 bm. W pjerwszym wypadku įdzie © p. K. 
Czajkowską z ul. Ljstopadowej 8, która po 
pełniłą zamach samohójczy na siacjį towaro 

wej. 
W drugim o Emilję Raczkowską z ul. Tar 

gowej. — Obydwie desperatki odratowało P< 
gotowie Ratunkowe qpyzewożąc je w stanie 
nie zagrażającym życju do szpitala Sawicz. 

CZYJA ŁÓDKA? 

Józef Klonis zamieszkały przy ulicy Obo 
zewej 86, zameldował poljcjj, iż wczoraj gdy 
przechodzjł brzegiem Wilji zatrzymał jakąś 
porzuconą łódź, która płynęja wdół rzekį. 
Łódź jest pomalowana na kolor zielony, obij 
czona na 6 osób. 

Właściciel może zgłosjć sję po jej odbiór. 

NIEUDANE WŁAMANIE. 

Wezoraj w nocy dokonano nieudanego 

włamania do sklepu spożywczo-kolenjałnego 
p. Teszewa przy ul. P dskiego 28. 

Nieujawnienj złodzjeje wyśrubowali ot- 
wór w drzwiach sklepu, usiłując przedostać 
się do wnętrza. W! ostatnjej chwili „robotę: 
zauważyła mieszkanka tegoż domu Chuna 
Rozenblumowa, która podngjosła alarm, zniu 
szając włamywaczy salwować sję ucieczką. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Nakładem Głównej  Ksjęgarni Woj- 

skowej w Warszawie ukazały s ostatnio 
następujące mowości wydąwnicze z dziedzi 
ny sportu 

PRAKTYCZNY 

    

   

   
    

  
PODRĘCZNIK PILOTA 

        

SZYBOWCOWIEGO — inż. E. Bachem. Pod- 
ręcznik njemieckiego jnżynjera  Bachema 
Bam na „język = przez Bale: 

 bówiaórwa stanowjąc cenny 

mater Gł zarówno dla ucznjów jak i instruk 
torów. 

Doskona 
znajdzie 

  

   

  

ły podręcznik sztuki żeglowania 
dy żeglarz i kajakowiec w ksją 

žeczce L wykowskiego GLARZ ŚRÓD 
LĄDOWIY*, Komenda Harcerska zaleciła ją 
wśród swej organizacji. 

Dla tych, którzy pragną pos 6 za Кр 
kadziesįąt zlotych wlasny kajak, prawdzįwą 
pomocą będzje pod ik Jabłońskiego -- 
„BUDOWA DWUOSOBOWEGO KAJAKA 
HARCERSKIEGO TYPU „H*. Kajak ten wy 

probowany przez drużyny harcerskie w @ 
gich wyprawach wodnych daje wszelkie gwa 
rancje stateczności, wytrzymałości j wygody. 

„ŁÓDŹ HARCERSKA ŻAGLOWO - WIOS- 
LOWA“ Galbryjelewcza — ułatwia Е 
rzom opanowanie materjału potrzebnego na 

stojpień żeglarza. 
,„PRAWA I OBOWIĄZKI KAPITANÓW 

l STERNIKÓW JACHTOWYCH* gen. 
M. Zaruskiego są niezbędnym podręcznikiem 
dla jachtsmenów morskich. 

„DZIAŁANIE I OBSŁUGA SAMOCHODU* 
— L. iKapjtaniaka. Podręcznik opracowany 
w sposób jasny j zwięzły, obejmuj cało- 
kształt automobilizmu, jest niezbędny dla 
każdego kierowcy, a w pierwszym rzędzie 
dla uczniów kursów samochodowych. 

„OBOZY* — Z. Trylskj jnż. Podręcznik 
omawiający przygotowanie i prowadzeni 
bozów, z uwzględnieniem najdrobniejszych 
mawet szczegółów, godny polecenia wsz 
kim, których jnteresuje obozownictwo. 
leźć sję powinien zarówno w ręku kz 
„obozowjicza* jak i pedagoga oraz kierowni 
ka obozu. Jest to pierwszy w literaturze pol 
skjej podręcznik o obozowaniu ujęty tak 
obszernie i wyczerpująco. Dodać trzeba. 

autor, zasłużony działacz harcerski o 
my już w tej dziedzjnie (pisarz, potrafił 
ująć nie tylko fachowo, ale i barwne. 
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iż książka jest istotnie zajmująca i ciekawa 

Humor obozówy” przebija się też w licz- 
:h, ktore st hewją j rawdzjwą 

    

Dr. Krzemianski 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 
Wilno, Kwiatowa 7, te!. 14-25 

  

trudu czytać można pismo. 
Noc Ś-to Jańska bywa niezwykie 

uroczyście obehodzona w Estonii. 

Nad brzegiem morza i na wyspach lu 
dność zapala olbrzymie ogniska, przye 
których odżywają stare obyczaje po” 

gańskie... 'Tę noc przedziwną spędzi 
5 w Kosz, we wspaniałej rezyden 

cji związku dziennikarzy estońskich. 
Siedziałem na tarasie tej pięknej sie 

dziby spoglądając na stromy brzeg 

rzeki Pinity i przysłuchiwałem się do- 

latującym z oddali dźwiękom zabawy 

ludowej, aż opuściłem gościnną sie 

dzibę kólegów estońskich i pośpieszy 
łem hen, ku morzu, gdzie było 
prawdziwe życie, nie zwiększone ża 
lem į mied "parodowemį konwenan 
sam; towar yskiemi. 

„„Pality się ognie, beczki smolo 
ne. Rakiety, ognie „sztuczne Na es 

tradzie demonstrowano tańce ludowe. 

Bawił się wielotysięczny tłum. I mi- 

mowoli musiałem uczynić porówna: 

nie z naszemi zabawami ludowemi. 

Porównanie wypadło na korzyść na 
szych „ihrys Wyższa tu cyv 
zacja i bardziej zdy scyplinowany jest 
naród. 

Zresztą ; naszą młodzież czekała 
zabawa nie byle jaka. Drugiego dnia 

            

   

  

     
  

W_Ę'L'E Ń/S_K I 

HELIOS| sensacyjny. 
Premjera! Wielki film 

W podwójnej 
roli ulubieniec publiczności 

CENY ZNIŻONE: Na |-szy seans balkon 25 gr.. 

Harry Piel 
w erotyczno- 

sensacyjnym 
przeboju 

parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. 

4 

Nr. 191 (2732) 

ON ALB ALBO JA 

  

Ostatnie dni. 
PRZAGŚJ 

PAN 
Dla młodzieży doswolone. 

Po raz pierwszy w Wilnie najnowszy dźwiękowiec według powieści 

PIRACI STEPU 

| 

oda o SE 4-ej | 

Ostatnie dni. 
Zane Greya p. t. 

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

CASINO| 
L Rewelacyjny 2 

Dwa przebojowe filmy: 

| » Jej Grzech 
SAMOTNY ORZE 

sady dźwięk. z Borothy Mat-Caill i Joel Mc Crea bohater filmu R 
CENY ZNIŻONE: Balkon dz. 25 gr., wiecz. 40 gr. Początek o godz. 4—6—8—10.15 

Rapsodja starej Arizony weeług powieści | 
Zana Grey'a. W rol.gł. George O'Brien 

ki Ptak 
  

   

  

Ogłoszenie przetargu 
na budowę przegród żelazo-betonowych 

dla Elektrowni Miejskiej w Wilnie. 

Magistrat m. Wilna ogłasza publiczny 
dzień |-go 

sierpnia 1933 r. na budowę przegród żela- 
zo-betonowych dla Elektrowni Miejskiej w 
Wilnie, o ogólnej kubaturze robót żelazo- 

przetarg ofertowy pisemny na 

betonowych około m* 2500. 
Oferty wraz z zaiącznikami, należy zło- 

żyć w biurze Elektrowni Miejskiej w Wil- 
| sierpnia 1933 r. 

Bliższe warunki przetargowe, szkice, ob- 
jaśnienia i ślepe kosztorysy, mają być bra- 
ne w Referacie Wydziału Elektrycznego w 
godz. od 9-ej do ||-ej za opłatą 3 zł. od 

nie, do godz. 12-ej dn. 

kompletu. 
Magistrat m. Wilna. - 

    

  

nejegtr MANUIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Wydziału Za- 

miejscowego Wileńskiego Sądu Okręgowe- 
go w Lidzie, Dział A, w dn. I lipca 1933 r. 
pod Nr. 2252 wciągnięto wpis następujący: 

piwiarnia na ul. 
Falkowskiego pod Nr. 18. Firma istnieje od 1 kwie- 

įcielką jest Mina“ Bojaiaks sam. 
829/V1 

Firma „Mina Bojarska w Lidzie* 

tnia 1933 r. Właś 
w Lidzie, przy ul. Falkowskiego 18. 

  

Do Rejestru Handlowego Wydziału Za- 
miejscowego Wileńskiego Sądu Okręgowe- 

, Dział A, pod Nr. 2251-1 w dn. 
7 lipca 1933 r. wciągnięto wpis następują- 
go w Lidzie 

cej treści: 
lzaak Sipilkowelimas 

Spółka firmowa. 
Spółka została zawarta na czas 

należy do obu spólników łącznie. 
Wszelkie zobowiązania w imieniu spółki, a mia- 

nowicie: umowy, weksle, indosy, czeki i pzłnomoc- 
nictwa podpisywaó będą obaj spólnicy łącznie, pod 
stemplem firmowym, lub przez osoby do tego przez 

Zwykią:ko- 
respondencję i pokwitowania Z odbioru pieniędzy, 

korespon- 
pieniężnej, poleconej, przekazów pie- 

niężnych, zaliczeń, ładunków i towarów może załat- 
wiać każdy wspólnik samodzielnie z prawem sub- 

828/V1 

wspólników notarjalnie upoważnione. 

towarów oraz pocztowej i telegraficznej 
decji, jak to: 

stytucji. 

Ginda-Chaja Zylberszac. 
Siedzibą Spółki jest miasto Lida. 

nieograniczony 
Przedmiotem jej jest handel zbożem i przetworami 
zbożowemi. Wspólnikami są: lzaak Szpilkowski i Gin- 
da-Chaja Zylberszacowa, zam. w Lidzie przy ul. Sa- 
dowej Nr. 7. Ząrząd i prowadzenie interesów Spółki 

b. tanie. 

  

Dr. Zaldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka 

Marja Laknejova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

  

my, usuwa zm 
dawki, kurz. 
W. Z. P. 4 

  

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—1: 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmeiyez 
szczki, bro 

  

  

WDOWIEC lat 30, przy- 
stojny. agronom. leśniczy, 
mierniczy, posiada mają- 
tek 120.000 złotych, prze- 
bywa czasowo w Wilnie. 
Poślubi pannę lub wdówkę 
do lat 35 najchętniej z ro- 
dziny ziemiańskiej. Infor- 

macje „Rapid* Wilno, 
W. Z. P. Nr. 69. Słowackiego 24— 12. 

Zgłoszenia natychmiast. FABRYKA 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan: 

na lewo Gedeminowsk: 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy ul. 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 
DANIA. O warunkach do- 

wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kurjera Wileńs- 

kiego* pod plac. 

  

km.   
naszego pobytu w gościnnym Talli 
nie akademicy Estonji wydali bal na 

cześć akademików zaprzyjaźniony h 
narodów. Bal ten zamienił się wž 
wiołową manifestację przyjaźni mła 
dzieży bałtyckiej. Kolejno tańczyliś 
my z Estonkami i Łotewkami przy 
branemi w malownicze stroje ludowe. 
Zawieraliśmy przyjaźń z Finkami ; 
wyznaczaliśmy sobie spotkania w 
Helsinkach. Młodzież nasza cieszyła 
się powodzeniem. Zebrani byli w kom 
plecie najwybitniejsi działacze aka 

    

    

demiecy wszystkich państw  bałty: 
kich. Zawierano bliższą znajom« 

  

    
   

  

nawiązywano kontakty. Odtąd pr 

czły prawie czas podróży byliśmy sta 
le otoczeni reprezentantami młodzie 

ży bałtyckiej. Przecie wspólnie z Fin 
nami wyjechaliśmy z Tallina. Z pre 

zesem parlamentu akademickiego w 

Dorpacie p. R. Tasso i prezesem wy: 

działu zagranicznego NKA Rygi Oł 

gierdem Riederesem, bawiliśmy rów- 
nież w Finlandji. W bardziej jednak 
ścisłem gronie, t. zn. w kole przyja” 
ciół Polski nastrój przyjaźni i wspól 
ności młodzieży bałtyckiej osiągnął 
punkt kulminacyjny lecz o tem póź 
niej, gdy mówić będziemy o „zaniku 
granicy zatoki fińskiej. 

  

Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno; Biskupia 4, tel. 3-40 

Osobiście 9 rano — 9 w. 
Listownie załączyć 

czek na odpowiedź. 
(Dyskrecja) 

4-pok. mieszkanie 
suche, z wygodami, 

|-piętr. dom w ogrodzie 
Tyzenhauzowska 4, m. 7 

Folwark 
sprzedam 16h. w tem las, 
pastwisko, łąka i ziemla 
orna, kompletne nowe za- 
budowanie, młody sadek, 
od st. kol. Ponary 2'/, km. 
Dowiedzieć się na miej- 
scu z ulicy Raduńskiej 
na trakt ejszyski na 6-y9m 

od Wilna folw. Sło- 
bódka, Kozakiewicz. 

  

  

  

  

ZNIŻYLIŚMY | © 
CENY OPANEK! 
  

   
OPANKI z płótna i skóry są najmilsze, a p 

Piękna opanka do stroju letniego, w kilku kalo- 
rach. Lekkie — przewiewne. 

Bardzo oryginalny model kombinowany w róż- 
nych kolorach. Półwysoki obcas lakierowany. 

    

   

  

Art. 8165-14 

    

   

  

Art. 8965-93 

  

Art. 8485-73 

Art. 1137-27 
Eleganckie męskie półbuciki z szarego płótna, 
z lakierową obsadą, są najodpowiedniejsze na 

letnie spacery. 

Do obuwia letniego polecamy nasze skarpetki 
tenisowe : Dziecięce: Zł. 0.40, 0.50, 0.60, 0.90. | 

Damskie: Zł. 0.60, 1.20. 
* 

W CHEŁMKU.   30-54 
  

zna- 

  
  

2 М 

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

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

1С 2 

Wykonują wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 

i introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
    
  

Pisząc o obchodach i uroczysłoś 
ciach kilka słów poświęcić muszę i 

naszym rodakom w Estonji, których 

liczba jest tak niewielka, że nigdy 

powstać nie mogą w Estonji konflik- 

ty z „mniejszością polską“ Kilkadzie 

sięciu Polaków, mieszkających w Tai. 

linie, zorganizowało się w „Polskim 

Związku Narodowym*. Mając tak 

rzadko okazję powitania rodaków » 

ojczyzny, szczerze ucieszyli się z na” 
szego przyjazdu. W skromnym ale 
gościnnym lokalu Polskiego Związku 
Narodowego w Estonji spędziliśmy 

wspólnie z naszymi dzielnymi Strzel 

cami, którzy „Junakiem“ do Tallina 
p: zybyli, miłe chwile. Z prezesem or 

ganizacji polskiej Tallina rozmawia! 
śmy o niewdzięcznej robocie społec 

nej na terenie Tallina, gdzie polska 

'młodzież rzemieślnicza, nie posiada: 

jąca już języka macierzystego, acz 

kolwiek za Polaków się jeszcze uwa 

ża, do roboty społecznej aciągnąć 

    

    

          

„się nie chce, bojkotując naszą inteli- 

gencję. Smutne to, ale prawdziwe. 

chodzi o propagandę Polski nad za” 

niedbuje jednak żadnej okazji, gdy 

chodzi o propawandę Polski nad za: 
toką Fińska. To też 4 lipca z okazji 
przybyciu do portu „Śląska”, okrętu 

naszej marynarki handlowej, zorgani 
zowano święto polskiego morza. Uro 
czystość ta zgromadziła nietylko na“ 

kolonię lecz i wielu Estów a żyeź 
liwa nam prasa estońska poświęciła 
słów kilka temu obchodowi. Przez tei 
że związek prowadzony jest bezpła? >. 

ny kurs języka polskiego, z któreg ® 

    

korzystają również i liczni Estor ® 

BDC z: 3 
Przyjęciem u ministra Spraw Za- 

granicznych dziennikarze zagranice- 
ni zakończyli swój pobyt w  Talli- 
nie. Na miejscu honorowem, obok p. 
ministra Toffera, zasiadł [przedstawi* 
ciel Polski, naczelny redaktor „Pat' 
Mieczysław Obarski. I tu nam czte- 
rom dziennikarzom polskim pošwię- 
cono wiele uwagi i okazywano dużo 
uprzejmości. Miałem znów okazję w 

serdecznej pogawędce spędzić z es' 

tońskimi kolegami kilka  przyjem- 
nych godzin. Zresztą znamy się odda- 
wna. ŚNIE razy spotykaliś! ny się na 

terenie Polski jak i Estonji. Informa/ 
cje udzielone mi przez kolegów estoń; 
skich o bieżących zagadnieniach po” 
litycznych į ekonomicznych Estonji, 

będą tematem następnej, ostatniej ko) 
respondencji z Estonji. 

Norbert Żaba. 

    

 


