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PLANOWOŚĆ 
W POLITYCE ROLNEJ. 

Rolnictwo, jako największa gałąź 
gospodarstwa narodowego, wymaga 
dla swego rozwoju systematycznego i 
skutecznego oddziaływania polityki 
rolnej. Potrzebne tu są takie metody 
i środki, jakie potrafią wywołać od- 
powiedni efekt, który, jako taki mo- 
że być sprawdzianem, czy i o ile sto 
Sowane metody i środki są racjonalne, 

   
   

    

Do środków bezpośrednio oddzi«* 
ływujących na gospodarstwa rolne 
należy zorganizowana sieć 
agronomów i instrukto 
rów rolnych, których naczelnem 
zadaniem jest podnoszenie kultury 
gospodarczej wsi za pomocą krzewie 
ria wiedzy i techniki rolniczej. Śro- 
dek ten jest już, nawet na terenie Wi: 
leńszczyzny i iednich połaci kra 
ju, mamy w zględnie dawno; począ- 

tek jego sięga lat przedwojennych. 
Jednak nadzwyezaj mozolna i źle op 
łacana praca tych, bardzo rzadko ro: 
zmieszczonych w terenie, jednostek, 
^ stosunku do olbrzymiej ilości go- 
spodarstw daje efekt mały. 

Niewątpliwie, jedną z głównych 
przyczyn jest niepomyślna sytuacja 

    

    gospodarcza wsi. Wskazówki i 
porady agronomów, aczkałwiek się: 

gają do uszu gospodarzy, to 
jednak, brak środków w obrębie go- 
S$podarstw uniemożliwia ich zastos 
wanie. W' konsekwencji tego ye 
nieliczni, zamożniejsi i bardziej ry 
zykowni gospodarze mają możn 
praktycznego zastosowania  udzielo- 
nych przez agronomów wskazówek, 
reszta — olbrzymia większość gospo 
darzy — z usług agronomów Sk o- 
rzystać nie może. 

e w tem jednak leży sedno spra 
wy. Kwestja mniejszego, czy więk* 
szego oddziaływania agronomów į in 
struktorów rolnych na gospodarstwa 
rolne, może być w poszczególnych 
wypadkach różnie oceniana. Nato- 
miast nie ulega wątpliwości fakt, że 
dotychczasowe nastawienie pracy 4 
gronomów, jak również i szeregu or“ 
ganizacyj rolniczych, idzie w kierun- 
ku zwiększania produkcji 
'Prawie zupełnie nie zwraca się uwagi 
na „cały cykl działalności gospodar” 
czej, w którego orbitę wchodzi o wie 
le ważniejsza, bo decydująca o pro: 
wadzeniu produkcji, akcja wymia 
ny wytworzonych , dóbr. 
Mimowoli odnosi się wrażenie, że ani 
organizacje rolnicze, ani agronomów, 
ani też wreszcie samych rolników 
nie obchodzi dalszy los owoców ich 
pracy. poza najbliższym miejscowym 
Tvnkiem. 

Rolnictwo nasze ogólnie biorąc w 
potrzebach i wymaganiach rynków 
nietylko zagranicznych lecz i krajo- 
wych, nie jest zorjentowane. Tem tyl 
ko można wytłomaczyć fakt, że rzucu 
ny na rynek produkt krajowy po 
względem swej... jakości 
ustępuje znacznie produ 
ktowi krajów zagranicz 
nych, gdzie rolnictwo ma inne na- 
slawienie produkcji: nie tyle na ilość 
ile na jakość produktu. 

Jedną z zasadniczych przyczyn 
niepowodzenia naszego eksportu mię 
snego na rynkach zagranicznych, 
przedewszystkiem na rynku angiels- 
kim, jest wielka, niespotykana ni; 
dzie różnorodność towaru, 
pochodzącego z Polski. Stwierdza to 
delegacja Polskiego Związku Beko- 

ik która w drugiej połowie ma 
ja r bawiąc w Londynie miała mo 
žno E uab z importerami an- 

i imi szeregu kwestyj standary: 
nych oraz zbadania przyczyn, 

dla których nolskie bekony i szynki 
notowane są na rynku angielskira 
prawie najniżej, w porówna 
niu z temi samemj produktami inne- 
go pochodzenia, 

Różnorodność produktu pochod -а 
cego z Polski jest spowodowana r 6 ż- 
norodnością typów trze: 

dy chlewnej, dostarczającej su- 
rowiec na polskie bekony. Skutkiem 
tego, detalista angielski, kupujący po 
szczególne partje polskich bekonów 

nie jest w stanie określić zsóry wz 
jemnego stosunku procentowego czę” 

            

   

    

   

   

    ści droższych do tańszych, W rezul- 
tacie kalkuluje cenę niższą, według 
ceny gorszej części bekonu. Pozatem 
bekony polskie odznaczają się ró” 
norodnością kształtów i 
rozmiarów. które to cechy wo” 

bec odpowiedniego wyrobienia gustu 
i przyzwyczajenia konsumentów an- 
gielskich, na kształtowanie się cen ró- 
wnież wpływają ujemnie. Dla przy” 

"'ekonomicznemu, 

kładu zacytujemy, według: „„Przeglą- 
du Mięsnego* z dn. 15 lipca 1933 r., 
КИКа liczb, charakteryzujących kształ 
towanie się przeciętnych cen różnych 
bekonów na giełdzie londvńskiej (za 
50.8 kg 'w shl): 

    

      
  

23.V1|30.V1| 7.v11 
BEREK 1933 | 1933 | 1933 

Anielski 5 7. [667 | 90 68 
Baki 81,5| 84 | 87 
Dani Só: 68,5| 70 | 74 
Szwedzki „ . . 63,5| 64 67 

Holenderski . . . . 61 63 64 

Eatonski*. .0.2% 63 63 63 

Łotewski=+-44,%, — 61 62 

Litewski. 59,5| 60 6i 

Polski 5751 58,5] 385 

Kanadyjskie /.- » + 57 56 57 

Jak widzimy ceny polskich beko- 
nów na rynku angielskim kształtują 
się bardzo nisko; ustępują nawet zna- 
cznie cenom towaru innych krajów 

cksportujących. 

Kształtowanie się cen tego waż- 
nego produktu eksportowego nasze 
go rolnictwa, dość wymownie świad 
czy, jak doniosłe znaczenie odegrywa 
jakość produktu. Podobnież 
przedstawia się sprawa i z innemi 
produktami. 

Jeżeli jeszcze w pierwszych lataen 
powojennych na rynku zagranicz 
nym można było zaobsefewować og l 
ny brak produktów, kwestja ich ja- 
kości w konkurencji handlowej nie 
była zag: adnieniem dominuiącem. T - 
taz nic innego, jak tylko jakość pro 
duktu eksportowego, zwłaszcza na 

rynku angielskim, może ułatwić kon- 
kurencję z towarem znacznie lepszej 
jakości niż wysyłany z Polski. Ry- 
nek zagraniczny wymaga 
towaru dobrego i taniego 
nie tylko tańszego. 

Te wymagania rynku zagranicz 
nego muszą znaleźć swój oddźwięk 
wśród sfer zainteresowanvch. Powin- 
nv bvć przedsięwzięte wszelkie krok! 
w kierunku polepszenia jakości pro 
dukcji rolnejj Dotychczasowe 
ilościowe nastawienie pro 
dukcji, powinno się zmi%- 
nić na jakościowe. Z punktu 
widzenia interesu gospodarstwa na- 
rodowego metody i środki, dotvcheża 
sowego "oddziały wania na sosnodarst 
wo. rolne, powinny ulec rewizji. Wie- 
loletnie doświadczenie upoważnia du 
tego w całej pełni. Akeja oddziaływa 
nia na gospodarstwa rolne, za nomo- 
cy sieci agronomów i instruktorów 
rolnych, powinna wyjść noza ra 
my charakteru i bezplano 

wości. Okres panowania bezpla 
nowości i szeregu związanych z tem 

metod, w obecnych warunkach kon 
junkturalno - gospodarczych należv 
uważać za skończony. 

  

   

  

Całej tej akcji powinien być na 
dany, w oparciu o znajomość istot: 
nych notrzeb rynku skoordyno- 
wanyplandziałania, zmierza 
jaev do osiegnięcia innego niż doty- 
chczas efektu — jakości produktu 
Nie leży w ramach tematu ninieiszeg » 
artykułu przedstawić organizacyjną 
całość zmienionej akcji oddziaływa” 
nia na gospodarstwa rolne. Wystas- 
czy tylko podkreślić że winny w niej 
dominować dwie naczelne zasady 
oddziaływania techniez- 
nego i ekonomicznego. Przy 
tem zasada technicznego oddziaływa- 
nia powinna być wykładnikiem od: 
działywania ekonomicznego. Akcja 
technicznego oddziaływania powinna 
być całkowicie przerzucona”ha teren, 
jej organem wykonawczym jest sieć 
agronomów i instruktorów rolnych. 
Akcja zaś ekonomicznego oddziały 
wania powinna ześrodkować się na 

terenie organizacji rolniczych, o cha 
rakterze centralnym, jak np. izbv ro! 
nicze. W związku z tem dotychezaso 
ww charakter wyłącznie technicznego 
nastawienia organizac"* rolniczych 
musiałby ustąpić nastawieniu 

ujmuiacenu 

zagadnienia: organizacji zby 
tu, standaryzacji, celne, 
taryfowe, podatkowe 1 $7 
reg innych temu podobnych, które do 
tychczas w tych organizacjach nie by 
ły wosółe uwzględniane. Organem 
wykonawczym tej akcji powinien być 
personel wykształcony ekonomicznie. 

  

Łącznie z planowem nastawie- 

  

Pod protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ill Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 
Z6.Vili. 

DZIAŁY GŁÓWNE: 
1933 

PRZEMYSŁ — HANDEL i RZEMIOSŁA — ROLNICTWO — LNIARSTWO i RYBACTWO 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo transportowych. 
Ceny stoisk znacznie zniżone. 

W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy. 

UWAGA! Zamówienia na stoiska w pawiljonie głównym i na terenach otwartych przyjmowane będą tylko do 5 sierpna. 

  

Minister Beck w Wilnie. 
   "ano przybył do Winia mióńi 

spraw zagradicznych p. Józei 
Beck. Okołe południa min. Beek u- 
dał się do Pikiliszek, gdzie był przy- 

A 

  

is2aška Piisudškiėgo. W godzinach 
edwieczornych min. Beck powró- 

ki do Wilna. 

  

  

Cromwellowska postač. 
Angielski artykuł © Marszałku Piłsudskim 

LONDYN. „(Pzt), Znany publicy- 
sta angiciski Georges Słocombe, re 
daktos „Evening Standart“, odbyw- 
szy niedawno podróż po środkowej i 
M 

  

hodniej Europie, zamieszcza dziś 
artykuł p. t.: „Samotnik, kióry trzy- 
ma w rękach klucze do pokoju luk 
wojny w Europie", poświędowy 0so- 
bie Marszałka Piłsudskiego. 

Autor artykułu stwierdza, że o 
becna generacja Polski różni się bar- 
dzo swą mentalnością i poglądami od 
dawniejszego społeczeństwa polskie” 
go, które w pierwszym okresie prz 
wrócenia niepodiegłości traciło © 

‘па spory, dopóki cromwellowska po- 
stać Piłsudskiego nie wstąpiła Ost 
rym krokiem do Sejmu i nie przerwa 

ła tych sporów, Obeena generacja jest 
zdyscyplinowana, posłuszna i przy- 
gotowana do pokoju lub wojny przeź 
milezącego Marszałka. 

W ręku tego samotnika jeżą szan” 
se pokaju europejskiego. Niema w 
tem żadnej przesady. Przyszłość pra 
starej ziemi polskiej — Pomorze zaj 

    

   

  

'muje powszechną uwagę. Zdaniem 
Slocombe'a — gdyby z powodu tej 
dzielnicy miała wybuchnąć wojna, 0- 
znaczałoby to powołanie pod broń ca- 
łej Europy. Rozumie te Piłsudski i 
rozbudowuje system obozy. państwa. 

Sloeombe omawia tu odprężenie pol- 

skosuwiec 
Taza wyw 
oddziałów 
(wały wzdłuż granicy polskiej 
większą ostrożność i nie prowokow A 

adnych ineydentów. Dalszym sku 
m były rozmowy, prowadzone w 

berlinie i Wa 
sławiciełami 
micckiego, oraz wizyta gdańskich hi: 
tłerowców w Warszawie. 

Ale, gdy te pojednawcze spółka: 

nia odbywały się w Warszawie, dale- 
kowidząca dypiomacja Pilsndskiego 
nie próżnowała. W Łondyni: przed: 
stawicieł Polski podpisał niedawno 
pakł przyjaźni ze Związkien: Sowiee- 
kim i innemi sąsiadującem* z: nim 
państwami, co znówu w peweym stop 

    

   
     

  

      

   

    
  

  

niu gwarantuje granice Polski na- 
«wschodzie, północy i południowe 
wschodzie. 

Niemey Są obeenie dyptomatycz- 

nie izolowane, z wyjątkiem tikcyjnej 
obrony, jaką stwarza im pakt czte” 
ireeh, mający stanowić — zdaniem a- 
utora artykułu — papierowy pavcasol 
pod którym Francja, Niemcy. Wło” 
chy i Anglja mogą się cheonić,. 4dy 
świeei słońce, ale który daje malo ko- 
rzyści w czasie burzy. 

WMMIEKTEK TNA PWST TORTY RRT DOCZEWIE R TOZWDWÓCO CE OWE RERENCZO RE SRREPECA 

Wieś rodzinna w hołdzie Stanistawowi Przybyszewskiemiu 

  

   
ielstwo z Kujaw ufundowało ta- 
kową ku © $. р. St. Przyby- 
Tablicę tę wmurowano na bu 

    

SZEW: vskiego. 

т йа) ł * 
% 80 

dynkuszkoinym w sAzinnsjų vei (al co 
pisarza Łojewie, gdzie ojciec St. Przybyszew 
śikiego był nauczycjelem. 
    

  

  

$kutki spekulacji giełdowej w Ameryce. 
PARYŻ, (Pat). Prasa francuska poświę- 

ca obecnie największą uwagę sytuacjj g0- 
spodarczej i finansowej Stanów Zjednoczo- 

niem akcji óddziaływania na“ sospo” 
darstwa rolne, według powyższych za 
sad, metody i środki tej akcji mają za- 
pewnioną podstawę do racjonalnego 
zastosowania. Tylko od planowo zor- 
ganizowanej akcji polityki rolnej, w 
kierunku oddziaływania na gospodar 
stwa rolne, za pomocą racjonalnie za- 
stosowanych metod i środków, mo” 
żemy się spodziewać odpowiedniego 
efektu w gospodarczym rozwoju na: 
szego rolnictwa 

Inż. S. Symonowicz. 

nych, nazywając politykę prezydenta Roose- 
velta „wojną krzyżową*. Spekulacja spowo- 
dowala na Wallstreet straty, przekraczającą 
75 miljardów franków. Agenci gjełdowi i ma 
klerzy przez 24 godz. obljezalj dokonane 
tranzakeje. Około 10 m/ljonów sztuk papie- 
rów wartošejowych zmieniło. swoich właśe:- 
ejeli. Są to liczby rekordowe przewyższają 
ce słynny krach gjełdowy w Ameryce z dn 

30 paźdzjernika 1929 r. Jak trudno dopro- 
wadzić liczbę ebrotów towarowych Stanów 
Zjednoczonych do poziomu z roku 1929, do- 
wedzi fakt, że rząd amerykański uważa za 

konieczne podniesienie płace pracowniczych 
w Stanach Zjednoczonych w stosuku «do 

zi: ego poziomu o 29 miljardów dola- 
rów i twierdzi, że o jle zwyżka płac nje na- 
stąpi, w najbliższym czasje ceny towarów bę 
dą musiały znów ulee poważnemu spadko- 
Wi. 
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ety na,dłuższej konferencji przez p. 

i uważa, że cbecna jego 

a instrukcje Hitlera do 
urmowych, aby zacho” 

jak naj 

zawie pomiędzy przed 
rządu polskiego ji nie: 

10.1X. 

DYREKCJA TARGÓW 
Wiino, Ogród Bernardyński, tel. 11-06 
Biuro czynne codziennie z wyjątkiem świąt 

dla interesant. od Il do 13 i od 17 @о 19 

Urlop Premjera Jędrzeje- 
wicza. 

WARSZAWA, (Pat). Prez 
Ministrów Janusz- Jędrzeiew 
się dziś na dłuższy urlop, który spę 
dzi w kraju. W ciągu najbliższych dni 
p. premjera zastępować będzie mine 
ster spraw wewnętrznych Bronisław 
Pieracki. 

Min. Szumlakowski u prezy- 
denta Portugalji. 

LIZBONA, (Pat). Poseł polski p. mi* 
nister Szumlakowski ziożył wczoraj 

na uroczystej audjencji u prezydenta 
Garbony swe listy uwierzytelniające. 
Po'audjencji poseł Szumlakowski zło: 
żył wienie u stóp pomnika poległyca 
w czasie wielkiej wojny. 

   

    

Dokumenty dotyczące dzia- 
łalności Marszałka. 

WARSZAWA, (Paf). „Prezes Wa- 
lery Sławek otrzynał od sowieckiego 
komisarjatu oświaty 578 pism i de 
kretów, dótycyicych działalności: p. 
'Marszałka Piłsudskiego w okresie 
'walk'o niepodległość. Dokumenty te 
pochodzą z archiwum rządu carskie 

go. 

Radek odjechał do Moskwy. 
WARSZAWA, '(Pat). Dziś opuścił 

"Warszawę, udając 'sięzpowrotem do 
'Moskwy wybitny publicysta j politvk 
sowiecki Karol Radek. Na dworcu że 
gnali go przedstawiciele noselstwa. 5» 
«wieckiego i prasy warszawskiej. 

  

  

  

Massolini ministrem wojny 

  

RZYM.” (Pat.) Minister wojny Ga 
zera ustanił ze swego sian: owiska. P 
kę ministerstwa wojny objął Musso” 

lini. 

   

  

Krach giskdnwy w Ameryce, 

RE: (Pat) Dzienniki lon 
e pełne są wiadomości ze Sta 

nów Zjedióczońyćh o WA 
się krachu giełdowym, jaki wybuelił 
w następstwie swoję jstec zatętadi 
nia się kursów. 

Jak podaje prasa w Nowym Jorku 
sprzedano wczoraj 9 miljonów 5749 

ake" Deprecjację papieró v 
ysłowych abliczono wczora 

blisko 3 miljardy dolarów. Gorączko 
we wyprzedawanie akcyi jest tak 

że maklerzy giełdowi nie mo- 

gli nadążyć a«nzakcjom. Chicagow- 
ska giełda zbożowa naskutek szalo- 
nej spekulacji jest przez dzień dzi- 

  

       

   

  

   

   

   

    

siejszy zamknięta. 

Prezydent Roosevelt — jak dono- 
szą z Waszyngtonu — ma się nie 

  

przejmować zbyłnio temi objawami 

  

krachu giełdowego i nie zamierza 
jakoby przedsiewziač Żadnej akcj;, 
ograniczającej spekulację giełdową. 

Ю-г RYWKIND- 
choroby, nosa, uszu i gsrdła 

powrócił sa 
Trocka 9, tel. 7-35. Przyjm. od 12—1 i 5—7 

  

Prywatna Koedukacyjna Szkoła Administracyjno- Handlowa 
im. Prez. Narutowicza — z prawami 4-letnich szkół stopnia Papadaiaopi 

* w Wlinie, ul. Uniwersyteska 9; « r 
Szkola posiada Wydział Administracyjno Komunikacyj ao Handlowy (iyfowo-ko- 
lejowy). Świadectwo ukończeni 
stwowej służbie cywilnej do VI s 

   szkoły uprawnia do objęcia stanowisk w pań- 
„sł, oraz do skróconej służby wojskowej w szkole 

podchorąż. rezerwy. Do kl. l-ej przyjmuje się młodzież obojga płci, na podsta- 
wie świadectwa ukończenia conajmniej szkoły powszechnej Ili go stopnia, 
czątek roku szkolnego 21 sierpnia r. b. Zapisy przyjmuje 

Przy szkole prowadzone są Kursy Pisania na Maszynach. od godz. 10—13. 

  

Po- 
kancelarja szkoly 

  

„Konferanoja Ruzhrojeniowa 7hiera się we wrzešniu? 
PARYŻ, /(Pat)t Ucze do rt 4. FR д 

Terenčji rozbrojeniowej dersoh 
zamierza zwołać prezydjum konferc 1 
cji rozbrojeniowej około 20 września 

iejwięcej gy L mMym eza- 
sie, esja fly Nao dów i na 
parę dni przed ks prac komi- 

sji ogólnej: FA 

е я 

PARYŻ. (Pat.) Paul-Boneouv po 
dejmował dziś śniadaniem Hendersv- 
na, który który szczegółowo infor" 
mował o swych podróżach do Rzymu, 
'Pragi, Berfna i Monachjum. Jak się 
zdaje, osiągnięte zostały znaczne po 
stępy między państwami kontynen- 
talnemi co do niektórych zagadnień, 
iKadanychoprzez”konferencję rozbro 
jeńiową, 'a mianowicie zagadnienia 
'kontroli i określenia napastnika, Po- 
stępy te pozwalają mieć nadzieję. na 
osiągnięcie * porozumienia. „Istnieją 
jednak pewne różnice między tezami 
Francji i Niemiee, mianowicie w spra 

'wie podziału na dwa okresy czasu, 
w którym równość praw w zakresie 
zbrojeń mogłaby być istotnie przy- 
znana Rzeszy. Rokowania w tej spra 
wie prowadzone będą do. września 
normalną drogą dyplomatyczną. Dzi 
siejsze rozmowy trwały do godz. pół 
do 12 w południe. 

W godzinach popołudniowych 
IHenderson odjechał do Londynu. 

Rozmowy z Hendersonem dały 
Paul-Boncourowi okazję omówienia 

  

  

jezo w 

Francja przystąpi do konwencji 
F określającą hapaśtnika. ' 

4 „Politisėm sprawy ewentualnego 
przystąpienia Francji do Protokółu, 
określającego napastnika. Paul;Bon- 
cour nie widzi w tem żadnej trudno* 
ści, gdyż idea paktu odpowiada te- 
zom, przedstawionym pr4:z delega- 
cję w Genewie. Sprawa ta była rów- 
nież przedmiotem narad Paul-Bonco- 
ura z ambasadorem Francji w Mosk 
wie p. Alphantem, który zakomuni- 
kował ministrowi o przychylnym 
zwrocie epinji sowieckiCh kół rządo- 
wych w stosunku do paktu czterech. 
Ta ewolueja oninji ZSSR odpowiada 
podobnej ewolucji w kołach Małej 
Ententy, zostało bowiem stwierdzone, 
że ten doniosły dokument dyploma- 
łyczny dąży do ustalenia pokoju na 
okres 10 lat, opartym na zasadzie po* 
szanowania traktatów. 

Ambasador Alphant zawiadomił 
Paul-Boncoura o podziękowaniu zło- 
żonem przez Mołotowa pod adresem 
rządu francuskiego za wybitne jego 
współdziałanie w rokowaniach, które 
doprowadził do podpisania  proto- 
kółu, określającego napastnika. 

    

Finiandją przystępuje do porozumienia 
wschodniego. 

MOSKWA, (Pat), Minister pełno 
mocny Finlandji w Moskwie Kosk:- 
nen złożył zgodnie z *oleceniem swe 
go rządu zastępcy komisarza spraw 
zagranicznych Krestinskiemu dekla* 

  

rzeję,dotyczącą przystapigiia Finlan 
dji do' paktu, zawierającego określe- 
nie napastnika i podpisanego 3 lipca 
w Moskwie przez Estonję, Łotwę, Pol- 
skę Tureję, Persję, i Afganistan.    



    

2 К Е оВ К Wsłal EŃ $ KJ 

Minister Spr. Zagr. Łotwy Ostre tarcia w łonie socjalistów franeuskich 
o sprawach polityki łotewskiej 

` i międzynarodowei. 
21 lipca łotewski min. spraw zagr. 

Salnais wygłosił przemówienie radjo- 
we na temat międzynarodowej sytu 
acji i aktualnych zadań łotewskiej 
polityki zagranicznej. 

Łotwa, jako małe państwo nie 
może oczywiście pretendować do ode- 
grania decydującej roli w rozstrzyga” 
niu różnych problemów polityki eu' 
ropejskiej. Łotwa winna jedynie u- 
ważnie śledzić za wypadkami i dą- 
żyć do zabezpieczenia dla siebie w 
grze sił międzynarodowych pewnego 
bezpieczeństwa. Łotwa winna też 
współpracować w miarę możności w 
organizacji i utrwaleniu pokoju i bez- 
pieczeństwa przynajmniej we wscho” 
dniej części Europy. 

Jeżeli chodzi o stosunek dc paktu 
czterech, Łotwa może jedynie pogra* 
tulować państwom stworzenia pakiu. 
Bardzo ważnym sukcesem w dziele 
utrwalenia pokoju w Europie Wscho- 
dniej jest również podpisany niedaw 
mo w Londynie pakt 8-miu państw 
'w sprawie określenia napastnika. 
Łotwa była pierwszem z państw bał- 
tyckich, które rozpoczęło rokowania 
z Litwinowem odnośnie zawarcia 
tego paktu, 

Łotwa dążyła zawsze ilo najściś- 
lejszej współpracy ze sprzynuerzoną 
Estonją. W. czasie pobytu w Rydze 
estońskiego min. S. Z. prof. Piipa, 
udało się obu rządom uzgodnić po- 
glądy na program konferencji londyń: 
skiej i t. d. Na konferen:jach tych 
(delegacje Łotwy i Estonji pracowały 
i pracują w najściślejszym kontak ie. 

Bardziej skomplikowany jest pro- 
gram stworzenia bliższych stosunków 
z Litwą. Należy podkreślić, że Łotwa 
migdy nie wyrzekała się myśli o zwią” 
zku trzech państw bałtyckich. Łotwa 
dotychczas w tym kierunku praco- 
wała. Będzie też pracować nadal po- 
mimo wszvstkich przeszkód. W cza- 
sie prywatnych rozmów w Londynie 
z litewskim ministrem S. Z. wyłoniły 
się pewne idee ściślejszej współpracy. 
Do zadań najbliższej przyszłośi bę- 
'dzie właśnie należało wprowadzenie 

- tych idei w życie. 

Ostatnio Łotwie udało się zlikwi- 
dować bardzo niemiły konflikt z Niem 
cami w związku z zakazem importu 
masła. Zaznaczyć należy, że wbrew 
twierdzeniom niektórych polityków 
łotewskich Łotwa żadnych nowych 
obietnic, nieprzewidzianych w trakta- 
cie handlowym i w ustawach łotew- 
skich Niemcom nie dawała. | 

Łotwa ma zkolei dojść do poro- 
zumienia gospodarczego z  Anglja. 
Łotwa otrzymała od Anglji na pod- 

„stawie klauzuli największego uprzy- 
wilejowania wszystkie ulgi udzielone 
przez Anglję państwom skandynaw- 
skim. Porozumienie z Anglą jest d>- 
niosłym sukcesem jeżeli chodzi o roz- 
wój stosunków handlowych Łotwy z 
'Anglją. Spodziewać się należy, że w 
niedalekiej przyszłości przystąpi Ło” 
twa do rokowań w sprawie zawarcix 
stałego traktatu. * 

* Jeżeli chodzi o długi łotewskie 
"względem Ameryki i Anglji Łotwa za- 
płaciła Ameryce z tytułu raty czerw- 
cowej zaledwie 6 tys. dolarów, dalsza 
 prolomgata należnośc bedzie zależeć 
od rokowań jakie Ameryka prowa- 

+ dzić będzie z dłużnikami. 

    

    

Co do Anglji zgodziła się ona na 
prolongatę długów bez żadnych wa- 
runków, Wreszcie (Francja uzależniła 
sprawę prolongaty do rozwiązania 
sprawy długów wojennych w skali 
światowej. 

Zadaniem polityki łotewskiej jest 
dalszy rozwój sojuszu politycznego z 
Estonją, zawarcie nowych traktatów 
handlowych z Litwą i z ZSSR, ure- 
gulowanie stosunków gospodarczych 
z Polską i zakończenie rokowań go 
spodarczych z Czechosłowacją. 

ATOLużos 
OD PLAGI Ietniej, 

ląc radykalnie: muchy, komary, 
ły, pluskwy 1 wszelkie robactwo. 

Sprzedaż w składach apt. | aptekach. 
Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

        

        

Leon Blum na mównicy. 

PARYŻ. (Pat.j Naskutek decyzji 

stałej komisji administracyjnej stron 

nictwa socjalistycznego, powołąnej 

do życia na kongresie, kierownictwo 

polityczne oraz administracyjne orga 

nu partyjnego „Le Populaire* powie- 

rzone zostało Rosenfeldowi. Tym spo 

sobem dotychczasowi kierownicy „Le 

Populaire* Compere Morel į Blum 

nie będą nadal spełniać swych do 

tychczasowych funkcyj. 

Stała komisja stronnictwa socja* 

listycznego odbyła wezoraj posiedze” 

nie, na którem przyjęto wniosek Paul 

Faure'a, potępiający tych deputowa:* 

nych socjalistycznych, którzy swe 

koncepcje stawiają ponad interesy 

stronnictwa. Wniosek zapowiada za* 

stosowanie wszystkich przewidzia* 

nych sankcyj przeciwko członkoia 

stronnictwa, którzy nie poddadzą się 

uchwałom ostatniego kongresu. 

W skład komisji administracyjnej 

nie wszedł żaden ze zwolenników Re- 

naudela. 

  

Ferment w obozie Hitlera. 
Goering szuka przyczyn 

BERLIN, (Pat). Na konferencji pra 
sowej premjer pruski Goering oświad 
czył, że niebezpieczeństwo komuniz- 
mu tylko pozornie zdawało się być 
przezwyciężone. W rzeczywistości ko- 
munizm, ośmielony przez pewne oko 
liczności, znowu podnosi głowę. Ob- 
serwacje z ostatnich czasów zmusiły 
'premjera do zastosowania bezwzględ 
nych zarządzeń, m. in.: ktokolwiek po 

waży się zaatakować członka ruchu 
narodowo-socjalistycznego lub przed- 
stawiciela państwa, musi wiedzieć, że 
opłaci to życiem. Wystarczy, że do- 
wiedzie mu się zamiar w tym kierun- 
ku. 

Pruska rada ministrów — oświad- 

w akcji komunistycznej. 
czył Goering — uchwaliła złożyć rzą- 
dowi Rzeszy do zatwierdzenia w try- 
bie przyśpieszonym projektu ustawy, 
rozszerzającej stosowanie kary Śmier- 
ci nietylko za wymienione wyżej 
przestępstwa, lecz również na wypadki 
naruszenia autorytetu lub bytu pań- 
stwa oraz na wypadki uprawiania * 

*zw. propagandy okropności. Propagan 
da ta bowiem — mówił premjer — 
przyczynia się również do podważenia 
podstaw państwa i do stwarzania 
przez ustawiczną kampanię takich sto 
sunków, które w przyszłości mogą 
mieć dla Niemiec bardzo poważne па- 
stępstwa. 

Uchwały pruskiej rady ministrów. 
BERLIN, (Pat). Pruska rada mini 

strów na odbytem dziś pod przewod- 
nictwem premjera Goeringa posiedze- 
niu uchwaliła szereg ważnych ustaw i 
rozporządzeń, mających na celu: 

.1) zapewnienie wzmocnionej o: 
chrony dla przedstawicieli ruchu na- 
rodowo-socjalistycznego i państwa, a 
więc przedewszystkiem członków po* 
licji, oddziałów szturmowych i Stahl 
helmu, : 

2) oddziaływanie na  społeczeń- 
stwo w kierunku bezwzględnego pod- 
porządkowania się autorytetowi pań* 
stwa. 

3) zastosowanie się do deklaracji 
kanclerza Hitlera z dnia 15 lipca, że 
wobec zwycięstwa narodowego socja- 
lizmu rewolucja jest skończona. 

Rada ministrów przyjęła dalej m. 
in. ustawę o rozszerzeniu pełnomoc- 
nictw prezydenta w sprawie stosowa- 
nia prawa łaski. Komunikat urzędowy 
podkreśla, że w państwie autorytatyw 
nem prawo łaski, podobnie, jak za cza 
sów monarchji, przysługuje jedynie i 
wyłącznie głowie państwa. Tytuł tej 
ustawy brzmi: „Ustawa o przywróce- 

  

Чесе zamachowców. 
WIEDEŃ, (Pat). Komunjkat policyjny 

podaje że wczoraj w nocy w pewnej wjniar 
mi w Wiedniu poljeja aresztowała 3 mężczyzu 
x Niemiec, którzy zwrócili na siebje uwagę 
głośną rozmową na tematy polityczne. Je- 
den z aresztowanych zeznał, że nazywa Sję 
Werner von Alwensleben ; przyznał się, że 
brał udział w zamachu na dr. Steidlego w 
Insbrucku. Mjanowieje, prowadził auto, w 
którem znajdowali się spjskowcy i dawał 
znaki, kiedy mają być oddane strzały do dr. 
Sejdlego. Alwensleben ukrywał się następ 
mje w Austrji, ostatnio przebywał w pobliżu 

  

Wiednia. Przy rewizji w jego mieszkaniu 
w Kritzendorije policja znalazła kilka, re- 
wolwerów i czapkę Hejmwchry. 

Aresztowany zeznał, że mjał obecnie za- 
miar dokonać zamachu na minjstra Feya i 
ponownego zamachu na dr, Seidlego. Gdy 
by zamachy te nie udały sję wówczas pła- 
nowane było niepokojenje ludności różne- 
mį eksplozjamį bombowemi, 

Komunjkat zaznacza, že pogłoska, jakoby 
był planowany również zamach na prezy- 
denta republiki Miklasa, nie sprawdzą, się. 

Literaci Z. S. S. R. wciąż „niepoprawni”. 
'Od początku swego istnienia Zwią- 

zek Sowieckich Socjalistycznych Re- 
publik dążył do stworzenia „litera- 
tury proletarjackiej*, któraby wypar” 

ła i skazała na zupełne zapomnien:e 
dawniejszą literaturę burżuazyjną. 
Wiele trudów podjęto w tym kierun- 

ku, — wiele poniesiono kosztów i 
dotychczas nic z tego nie wyszło. 

Początkowo popierano autoryte- 

tem partji i subsydjowano różne frak 

cje, powstałe na ciele bardzo krótko 
wiecznego rosyjskiego futuryzmu 
przedwojennego. Okazało się jednak, 

że futuryści, rekrutujący się z niedo* 
kończonych gimnazjalistów, są nie- 
zdolni do jakiegokolwiek zrozumie” 
nia, choćby najpowierzchowniejsze” 
go, marksizmu, który bądź co bądź 
opiera-się na przesłankach filozoficz - 
nych i wymaga konsekwentnego filo" 
zoficznego myślenia. Jeden Majakow* 
skij ze względu na zasługi położone 
podczas przewrotu (nawoływanie do 
ustawicznych rzezi) był czas dłuższy 
tolerowany i subsydjowany. Próba 
zorganizowania we wspólny front pi- 
sarzy, duchem i pochodzeniem pro” 
letarjackich, niepowiodła się. Partja 
przyszła do wniosku, że ci pisarze 
są jednak zbyt przepojeni duchem 
burżuazyjnym i że twórczość ich nie 
jest jeszcze literaturą proletarjacką. 
Zkole lei, w związku z ogólnym kierun- 

kiem kompromisowym polityki Ne- 
pu, dopuszczono do głosu sympaty- 
ków (poputczyków). I to właśnie, co 

"znamy tu, jako literaturę sowiecką, 
są to w większości utwory tych właś- 
nie ludzi. Należą tu Fiedin, Kawie- 
rin, Pilniak, Sejfulina, Pantalejmon 
'Romanow, Szyszkow, Katajew i in. 
Wśród nich zdarzają się większe i 
'mniejsze talenty, jednak rozwinąć 
talent w ZSSR jest bodajże rzeczą nie- 
możliwą. 

Przeszkodą jest dyktatura partii 
komunistycznej, która obejmuje rów: 
nież dziedzinę literatury. Partja dąży 
(aczkolwiek "narazie bezskutecznie) 
do stworzenia. takiej literatury, któ: 
raby była współpracowniezką partji 
w takiej mierze, w jakiej są inne dzie 
dziny pracy. 

Partja chciałaby przedewszyst- 
kicm dyktować tematy, a wykonanie 
ich kontrolować. To się nie udaje. 
Tematy pozwalają sobie dyktować 
tylko ludzie bez talentu, którym cho” 
dzi tylko o to, aby za wszelką cenę 
„wleźć* do literatury. Jeżeli temat zo. 
stanie narzucony pisarzowi, którego 
talent skądinąd jest już znany, to ten- 
dencja i dyktatyzm, które z takiego 
postawienia rzeczy muszą wyniknąć, 
sprawiają, że powstaje utwór pod 
względem literackim niedołężny. Zja- 
wisko takie znane jest oddawna psy” 

      

niu nieograniczonego łaski 
głowie państwa. 

Art. 54 (p. 2 i 3 konstytucji pru- 
skiej), uznający ogłoszenie amnestji 
lub umorzenie procesu od zgody par- 
lamentu, został uchylony. 

Premjer Goering upoważnił pru- 

Niezadowolenie z 

wania reform 
PARYŻ, (Pat). Cała prasa paryska 

'podaje dzisiaj alarmujące wiadomos- 
i o sytuacji w Niemczech, 

prawa 

  

Nagła i niespodziewana zmiana 
frontu społćcznego czyników kieru- 
jących ruchem narodowo-socjalistycz 
nym — według prasy paryskiej — 
wywołała poważne fermenty w ma- 
sach wyznaweów Hitlera. W wielu 
"miastach prowincjonalnych doszło do 
poważnych rozruchów. W niektórych 
miejscowościach, m. in. na niemiec 
kim Górnym Śląsku , w Bytomiu i 
Wrocławiu wystąpienia te, kierowa- 
ne przez szefa policji znanego mor: 

dereę politycznego Heinesa, miały wy 
'bitny charakter radykalnospołeczny. 
'W innych miastach, jak np. w N 
rymberdze rozruchy przybrały cha 
rakter antysemicki. W Hamburga 

grupa Szturmowców zajęła t. zw. 

  

„dem brunatny“, gdzie zatrzymano 
wiele osób. W wielu miastach inter" 
wenjować miała podobno Reichsweh' 

skiego minisra sprawiedliwości do wy- 
korzystania prawa łaski w stosunku do 
osób, które dopuściły się karygodnego 
czynu w związku z rewolucją narodo 
wo-socjalistyczną lub też w interesie 
państwa _ narodowo-socjalistycznego. 
Pruski minister sprawiedliwości powo- 
łał do życia centralny urząd prokura- 
torski, którego zadaniem będzie opra- 
cowanie ujednostajnionych zarządzeń 
przeciwko zamachom ze strony ele- 
mentów antypaństwowych na urzędni 
ków policji lub bojowników ruchu 
narodowo socjalistycznego. 

Curiosum XX wieku. 
BERLIN, (Pat). Rząd Turyngjį na wnio 

sek ministrą ošwjaty utworzył „Urząd dla 
bhadanja czystości rasy". Jest to pierwszy 
urząd tego rodzaju w kraju związkowym 
Rzeszy. 

Raid samochodowy dokoła 
Niemiec. 

BERLIN, (Pat).  Dzjsiaj rozpoczął sję 
okrężny d  samochodowo-motocyklowy 
dookoła Niemiec, organizowany przez nie- 
mjecki Automobjlclub i narodowo-socjalj- 
styczny. korpus samochodowy. Do udziału 
dopuszczono 234 maszyn. Trasa  wynosj 
2000 klm. Start nastąpił w dwu miejscowoś 
cjach; w Baden-Baden i Chemnitz. 

powodu zahamo- 
społecznych. 

tra, aby przywrócić porządek. 
W związku z tą sytuacją, która 

zdaje się być w najwyższym stopniu 
miepokojącą, minister Goering miał 

przerwać swój urlop i zwołać do Ber- 
lina naradę szefów grup szturmow. 
i specjalnych odziałów hitlerowskieh 
Decyzja ta zapadła na skutek pouf- 
nej narady wvższych urzędników mi- 
ufisterstwa sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych z szefami policji poli- 
tycznej. 

Dzienniki paryskie twierazą, że 
kierunek radykalno - Socjalistyczny 

wśród mas hitlerowskich bierze górę 
i Fitler będzie miał obecnie przed 
«sobą ciężkie zadanie uspokojenia umy 
słów i ustabilizowanie stosunków go- 
spodarczo-społecznych w Rzeszy. 

* . Część prasy francuskiej dopuszcza 
możliwość zmiany pod wpływem mas 
w kierunku radykalnej przebudowy 
społecznej. 

    

  

  

Austrja zaprotestuje. p 
WIEDEŃ. (Pat.) W dniu wczoraj 

szym samoloty, noszące odznaki lot: 
nicze Rzeszy niemieckiej ponownie 
rozrzuciły w Salzburgu ulotki asiła- 
cyjne, skierowane przeciwko rządo* 

chologom twórczości artystycznej 1 
historykom literatury, przyczyny je- 
go tkwią w naturze ludzkiej. Tenden- 
cja i dyktatyzm obniżają dzieło sztu- 
ki czy literatury nawet wtedy, jeżeli 
płyną z własnej inicjatywy autora, 
a cóż dopiero, gdy są narzucone zze 
wnątrz. Partja komunistyczna nie 
chce się z tem zgodzić, Dla niej litera 
tura to jedno z odgałęzień produkcji 
gospodarczej i jako taka powinna się 
podporządkować dyrektvwom partji. 

Powiedziałem, że partja uzurpuje 
sobie prawo nie tylko narzucania te- 
matów, lecz i kontroli nad ich wyko 
naniem. Dla tego celu uniwersytety 
sowieckie wyprodukowały armję kry - 
'tyków literackich marksistowskich. 
Zadaniem takiej krytyki literackiej 
jest rozpatrzenie każdego utworu pod 
kątem widzenia „dogmatyki* marx- 
sistowskiej. Wystarczy dowieść, że 
jakiś ustęp dzieła literackiego koli- 
duje z jakimkolwiek poglądem Mark - 
isa lub marksistów, aby dane dzieło 
zdyskwalifikowač *). 

Nic dziwnego, že literatura skrę 
powana takiemi dwoma powrozam”, 
jak narzucanie tematów i ustawiczna 
kontrola nad prawomyślnością, w do- 
datku żyjąca w ciągłej obawie najsu- 
rowszych kar i prześladowań nie ma 

    

*) Por. WI. Chodasiewicz. Współcz. liter 
rosyjska. Przegl. Współcz. 1933, Nr. 129. 
styczeń. Stamitąd zaczerpnąłem również wia 
domości historycznych wyżej podanych, 

'wi austrjackiemu. Wobec ponownego 
tego rodzaju nalotu powietrznego na 
terytorjum Austrji, rząd austrjacki 
postanowił złożyć protest w Berlini». 

możliwości swobodnego rozwoju. Nie 
pomagają nawet i przynęty: sowicie 
opłacane konkursy, subsydja i wszer 
ki inny protekcjonizm. Partja chce 
'wytresować sobie literaturę na proła: 
tarjacką, działając w kierunku zastra 
szenia lub rozbudzenia apetytu. Mo. 
toda tresury w innych dziedzinach 
np. w przemyśle, naukach przyrodni- 
czych, technice i t. d. dała pewne re 
zultaty, lecz tu na polu literatury zu- 
pełnie zawiodła i nie zawieść nie śno* 
gła. 

Literatura była dotychczas wyra 
zem życia duchoweso ludzkości, po- 
legającego na szukaniu coraz to no 
wych form i treści, coraz to lepszych. 
Literatura bywała pierwszym zwia- 
stunem nowych epok, sygnalizowała 
pierwsze przebłyski nowych zjawisk, 
wespół z filozofją propagowała nowe 
drogi życia umysłowego, społecznego 
i gospodarczego. Prawda w niemniej - 
szym stopniu była jej celem niż pięk- 
no. Bywały epoki wywołane przez li- 
teraturę (np. rewolucja francuska) w 
których sama ich twórczyni zamiera: 
ła. Ta jej śmierć znaczyła, że praca 
umysłu i uczucia w tym kierunku 
została już wyczerpana, że dla rów 
nowagi kulturalnej dziejów trzeba ją 
gdzieindziej skierować. Tak po ubó- 
stwie literackiem rewolucji francu- 
skiej wybuchnął nowy silny prąd li- 
teratury religijnei. Wielkość literatu- 
ry opiera się przedewszystkiem na 
tym jej postępie, na nięzadowoleniu 

Lot Posta 
EDMONTON, (Pat). Amerykański lotnik 

Willey Post odleciał dziś o godz. 16.49 w 
kierunku Nowego Jorku. 

- Małżeństwo Mollisonowie 
lecą przez Atlantyk. 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera donosį 
iż lotnik Mollison wraz z swą żoną wystar- 
tował dziś rano z lotniska Stagłane do m;ej- 
seowości Pendinensands, skąd po nabraniu 
zapasów paliwa wyruszyć ma przez ocean 
w kierunku Nowego Jorku. 

  

  

Lotnicy sowieccy odlecieli 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś o godz. 
8.30 z lotniska na Okęciu wystarto: 
wali w drogę powrotną do Moskwy 
lotnicy sowieccy Ingaunis j Turżań: 
ski. 

Sowiecki lot do stratosfery. 

Leningradzka fabryka , Staljn* rozpoczę- 
ła budowę gondoli dla sowieckiego lotu do 

strałtostery. Gondola wykończona zostanie 
pod koniec lipca. 

Równocześnie przygotowuje się rozmajte 
įnstrumenta do b: stratosferycznych, Lot 

sowjeckį do strafosfery przedsięwzięty hę- 
dzie w sierpniu b. r. 

     

  

Samolotem przez Kaukaz. 
W! pierwszych dniach 

drugiego tolu na ljnj 
dy przez wierzchołek k 
pilot Radoza i dowiódł 
bowym można przeleci 

lipca  dokonan:» 
lis—Mineralne Wo 

zbeku. Lotu dokonał 

      

    

    
Obecnie czynione są 

rozpoczęcja prawjdłowyci 
nich na linjį Moskwa—Tyflis. 
ciągiem na tej przestrzeni ftrwa 96 god 
Samolotem drogą okrężną przed zdobyc 
Kazbeku podróż trwała 48 god: 
przestrzeń tę można będzje przele 
gu 15—16 godzjn. 

  

   

   
   

NJ ZGRUBIAŁTĄ SKÓRĘ i BRODAWKI 
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Kronika telegraficzna. 
— Auto z 6 pasażeramj spadło do głębo- 

kiego na 150 m. wąwozu koło miejscowoścj 
z ($zwajcarja). Wszyscy pasażerowie 

ciężko ramni. ja GR 

— Niemiecka tajna polieja zawiesiła wy- 
dawnictwo dziennika „Volkswarte*, będą- 

cego organem Ludendorfa, na okres 3 mie- 
czas 

    

   

  

    

    

sięcy. IRównó je przedłużono na 
nieogi zony az czasopjsm pod nazwą 
„Der Fiūhrer“. 

— Bilans handlu zagranicznego Stanów 
Zjednoczonych, wykazuje 'po raz pierw od 
sierpnia 31 j ` 
ci 21 milj. dol. port w czerwcu osiąg- 
nął119,9 milj, dol., a įmport — 122 milj. dol. 

— Wydarzyła sję katastrofa pod Norym- 
jgowe Brauchiza na sku- 
w pełnym biegu jedneg > 

óciło sję i wpadło do rowu, ule- 

emu uszkodzeniu. Jadący autem 
doznali nych obraż 

     

  

     
gając @ 

cudem       
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Architektura w Rumunii. 

     

8 SĘ 

    

  

z pięknych budowli w swoistym 

im w Rumunji. — Cerkiew 

Nagrody za prace malarskie 
WARSZAWA, (Pat). Sąd konkursowy wy 

stawy pod nazwą „Żołnierz i koń w szłiuce 
polskiej 19 i 20 w. 

  

     

          

gro: nagrodę m. 1 

wj Kossakowi za obraz olejny p. t. , 
wa niedzjela w Petersburgu*, nagrodę Mi- 
misterstwa Rolnictwa — Michałowi Belinie 
za obraz olejny p. t. ,„Biwak”* 1 nagrodę To- 
warzystwa Zach do Hodowli koni w Pol- 
sce — E 

  

  zugenjuszowj Geppertowi za obraz 
„olejny 'p. t. „Forward 

71-kiiometrowy gazociąg. 

TARNÓW, (Pat). Dziś przed poł 
dniem w obecności p. ministra prze 
mysłu i handlu Zarzyckiego, wojewo- 
dv krakowskiego dr. Kwaśniewski: 
go i władz Polniinu odbyło się poświę 
cenie budowy rozpoczętego gazociągu 
na szlaku Mościce'Krasne długości 77 
klm. Rurocis* ten będzie doprowa- 

dzał gaz ziemny do Państwowej Fab: 
ryki Związków Azotowych w Mości: 

cach. 

Radjo — chluba cywilizacji. 

WIEDEŃ (Pat). Wobec antyaustrjackiej 
propagandy radjowej, uprawianej stale przez 

hitlerowców, rząd austrjacki ma  przystą- 

pić do ogłaszania przez radjo wiedeń- 

skie sprawozdań o sytuacji po- 

litycznej w Niemczech. Pozatem podjęte ma- 

ją być prace — mające na celu techniczne 
uniemożliwienie odbioru audycyj propagan- 
dowych w Austrji, 

    

Urosztowanie wampira łowickiego 
Konfrontacja zboczeńca z lego ofiarami. 

Pisaliśmy swego czasu o grasowaniu w 
Łowjezu i ekolicy tajemniczego zbrodniarza. 

który napadał na kobiety zniewalał je i 

mordował. Przez trzy tygodnie policja pro- 
wadzjła intensywne dochodzenie, ale zbocze- 
niee pozostawał njewykryty. Dopiero oneg- 
daj jedna z cfiar, która zdołała „wampjro- 
wi“ ujść, rozpoznała go przypadkowo pr 
kinem we Wrocławku. Jest nią 14-letnja 

dziewczynka Rożenówna. Po rozpoznaniu na 
pastnika zaalarmowała policję, która zbrod 
niarza ujęła, Okazał stę nim 20-letni Tadeusz 
Ensztajn, urodzony w Połoeku, jako nieślub 
ne dziecko. Szezupły blondyn który zewnę- 
trznie nje przedstawia typu zbrodniczego. 
Žnaleziono go jako podrzutka nieznanych ra 
dziców j do 18 roku życia Ensztajn przeby 
wał w sjerocineu w Łodzj. 

Dotychczasowy biłans przestępczy Ensz- 
tajna jest następujący: dokonał on morder 
stwa pod Mjechowem na 40-letniej Marjannie 
Liszewskiej, zniewoljł 14-letnją Kazimjrę Pie 
trzzkownę pod  Nieszawą, zniewolił j po 
bił i4-letnią Aleksandrę Perzynównę ; doko 

nał napadu na 14-letnją Aleksandrę Min- 
chównę i 13-letnią Anialę Mandraszkównę 
we wsj Niedźwiadek. Zbrodniarz zabijał swe 
ofiary kołkiem od brony, napadając na nje 
znienacka, 

Po aresztowaniu Ensztajna przewieziono 

  

z form istniejących. Jest to ustawie - 
nv sen ludzkości o lepszem doskonal- 
szem jutrze. 

  

Tymczasem partja komunistyczna 
każe zrezygnować z jutra. Wedłtug 

" niej ostatniem słowem postępu jest 
marksizm w interpretacji powag par 
tyjnych. Myśleć o czemś lepszem ni 
ma poco. Nic doskonalszego się nie 
wymyśli. Tak tedy jutro w istocie 
swej będzie takie, jak dziś. Tylko be 
'dzie więcej fabryk, więcej dóbr ma- 
terjalnych. Te zmiany ilościowe, któ 
re zachwycają wyobraźnię partyjni- 
ków i zaagitowaną młodzież niewiele 
obchodzą literatów, którzy patrzą na 
świat i ludzi pod kątem widzenia 
psychologji, moralności, estetyki, cza- 
sem metafizyki, ale nigdy nie przej: 

mują się z natury i z zasady staty: 
styką. 

Czasem literatura buržuazyjna 
zwracała tęskne spojrzenia w prze: 
szłość. Nie dlatego, żeby chciała tę 
przeszłość całkowicie wrócić, lecz 
dlatego, że dostrzegała tam rzeczy 
wartościowe ze stanowiska moralne” 
go, estetycznego, metafizycznego lub 
społecznego, które dzień dzisiejszy 
satracił. Pragnęła tedy wskrzesić je 
dla dni nadchodzących. Partja komu- 
nistyczna nie pozwała w ten sposób 
patrzeć na przeszłość. Wszystko, eo 
było przed Marksem, było wytworem 
egoizmu klas rządzących i służyło 
ich celom. Dlatego nic wskrzeszać nie 
wolno, żadnej treści, — wyjątek sta- 

  

   

  

nych zbrodni, W celu dalszego dochodzenia 
wano go w szpjtalu św. Tomasza z cjężko 
ranną Perzynówną. Perzynówna odrazu roz- 
poznała w nim osobnika, który ją napadł i 
tak się przelękła, że zemdlała i musiano ją 
cucić, Również jnne ofjary, z któremi upioc 
łowjeki był konirontowany stwierdziły jego 
tożsamość. 

Zbrodniarz łowickj popełnił szereg įn- 
nych zbrodni. W celu dalszego duchodzenia 
odstawiono go zpowrotem do Wrocławka, 
gdzie osadzono w więzjenju. Poddany zosta- 
nie on badanjom  psychjatrycznym, gdyż 
zdradza chjawy choroby umysłowej. Między 
innemi miał odezwać sję do badającej go 
poliejį w ten sposób: „poczekajcle, jak so- 
bie coś jeszcze przypomnę — to wam opo- 
wiem*, Ensztajn zdradza objawy katatymjį, 
choroby wskutek której popełnia się rozmai- 
te czyny niezależnie od woli. Upjor Łowicza 
przyznaje sję do wszystkich popełnionych 
przestępstw i zachowuje się naogół spokoj- 
nie. Wobec tego, że od zbrodni dokonanych 
przezeń upłynęło przeszło już dwa tygodnie 
nie stanie on przed Sądem doraźnym, chyba 
gdyby wyszłe na jaw jakje zbrodnie popet- 
nione później. 

Łowiezanje mają wreszeje spokój gdyź 
ostatnio wieczorem w mieście na ulicy nie 
cdważała pojawić sję sama żadna kobieta. 

(m.). 

nowi technika literacka. Leaderzy 
partyjni bolszewizmu przekonani są, 
że cały sekret literatury tkwi w opa 
nowaniu techniki. Stąd takie karyka- 
turalne pomysły, jak szkoły dla lite- 
ratów (Proletkulty). 

'Tak tedy przeszłość przekreślona, 
przyszłość monotonna j niezmienna, 
zastygła w najdoskonalszej z form: 
komunistycznej, Cóż pozostaje pisa 
rzom w Sowietach? Teraźniejszość: 
tyrteizm komunizmu, który wcale nie 
zachwyca literatów ani swem sam- 
ubóstwieniem ani bezruchem, mart- 
wotą doktrynerską myśli. Pisać ry: 
mowane komentarze do Marksa lite- 
ratom sowieckim nie przyszło jeszcze 
do głowy, chociaż možeby to i przy 
padło do gustu partji. Swojego czasa 
domagano się od literatów, aby wv* 
kazali swemi dziełami, że komunizm 
opanował Rosję nie przygadkowi, 
lecz był wynikiem dążeń i pożądań 
ogromnej większości społeczeństwa 
rosyjskiego. To się nietylko nie po- 
wiodło, lecz owszem znalazło zaprze* 
czenie w utworach sympatyków, aż 

wreszcie odparte zostało najsilniej 
samobójstwem największego z poetów 
w Sowietach poety-chłopa Sergjusza 
Jesienina, samobójstwem  popełnio. 
nem na tle zawiedzionych nadziei 
ideowego zwolennika rewolucji, po: 
kładanych w partji komunistycznej. 

Władysław Arcimowicz. 

(Dok, nast.) 
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WIEŠCI I OBRAZKI Z KRAJU Dokola zbrodni na Trakcie Raduńskim. 
Tragedja w urzędzie pocztowym. 

  

Mieszkańcy Postaw znajdują się pod wr: 
żenjem krwawej tragedji, jaka rozegrała 
w ubiegły piątek w lokalu miejscowego urzę 
du poeztowego. 

W godzjnach wjeczorowych, przed samym 

końcem urzędowania, zgłcsjł się do urzędu 
b. starszy technik pocztowy J. Andruszkie- 
wiez, który po wymianje kilku słów z jedną 

POŹ 
W nocy z dnia 18 na 20 b. m. około go 

dziny 23 w stodole należącej do Dzjechciara 
Wineentego mieszkańca wsi Łogowińce, gm. 
i pow. postawskjego wybuchł pożar, który 
przerzucjł się na sąsjednie zabudowania, 
skutkiem czego spaliło się 12 stodół z częś- 
eiowym zbiorem tegorocznego siana, jeden 
dom stary njezamieszkały i jedna szopa, Po 
szkodowanych przez pożar jest 10 osób 
Straty sięgają do 8.000 zł. Przyczyny pożaru 
marazje nie zdołano ustalić 

* * * 

W nocy z dnia 19 na 20 okolo godz. 24 

  

z urzędniczek poezty trzykrotnie wystrzelił 

do niej kładąc ją trupem na mjejscu. 
Zanim świadkowie dramatu ochłonęli za 

bójea skierował lufę do skron; ij celnym strza 
łem odebrał sobie życje. 

Zabójstwo i samobójstwo popełnione zo- 
stalo na tle romantycznem. Źwłoki ofjar tra- 
gedji zabezpieczono na miejscu. (e). 

ARY. 
w domu Kozarowca Eustachjusza, mieszkań- 
ca wsł Kozarowszczyzna, gm. woropajew- 
skiej wybuchł pożar skutkiem czego spali- 
ły się 4 domy mieszkalne, 4 chłewy, j róż 
ne sprzęty gospodarcze. Poszkodowani obly- 
czają straty poniesjone skutkiem pożaru na 
ogólną sumę 8.000 zł. Przyczyny pożaru na 
razie njeustalono. 

* * * 

W nocy z dnia 20 na 21 w kolonji Rodej 
ki, gm. podbrzeskiej spalił się chlew, siecz 
karnią i różne ruchomoścj gospodarskie na- 
leżące do Kwjatkowskiej Wiktorji. Przyczy- 
ny pożaru narazje nieustalono. 

  

22 

Landwarów. 
MIEJSCOWE OSOBLIWOŚCI. 

W Landwarowie musiałem kjlka godzin 
czekać na pocjąg, więc dla skrócenia czas: 
kupiłem u handlarkj trochę poziomek. Ko 

to też uda-       
łem się z nią ażyć owoce 
Olsiuga, bufetu kolejowego — dwóch brnd- 
nych, bosych b. uprzejmych chłopców-9—12     

lat, — chętnie zaprowadziła mas do nie- 
manjej brudnej kuchni i udzjeliła wag. Gdy 
przyjrzałem sję odważnikom oniemiałem z 
podziwu! Były to jeszcze ś. p. odważniko ro- 
syjskie, któremi bufet kolejowy posługuje 
się w roku 1933. 

Ładne kwjatki! Landwarów, tuż obok 

Wilna, mjejsce turystycznych wycieczek pa 
siada takie osobliwości, godne do oglądan'a 
dla turystów. 

'Poprosiłem cokolwiek do zjedzenia i pacz 
kę papjerosów. 'Niestety, nje mogli mi dać 
tego, bo przeraźliwa pustka panowała na 
całej ladzje bufetowej, Zniechęcony i głodny 
usiadłem w poc podzįwiając odw 
wycieczek przyjeżdżających z dalekich krań 
ców Polskj. 

        

    

    

Suchorzecki. 

Z pogranicza. 
NIEUDANA UCIECZKA. 

Z pogranicza donoszą, że w rejonje Wi- 
_ dejki usjłowała do Polski przedostać się gru 

pa włościan sowieckich. Zbjegowie jednak 
wpobliżu linji granicznej wpadli w zasad 
urządzoną przez siiraż sowiecką j wszy: 

zostali zatrzymani. 

  

   

ACZEJKI FASZYSTOWSKIE W BIAŁORUSI 
SOWIECKIEJ. 

Ze Stołpeów donoszą, że w okręgu Kiej- 
danowskim GPU. natrafjło na, działalność ja 
<zejek nowopowstałej iajnej organizacji fa- 

    

CZYTAJCIE 

„babeliny Wileiiskie“ 
Wydanie 

Rady Wiieńskich Zrzeszeń Artyst. 
Е z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
I. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobzlinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„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 zabycia we wszystkich księgarniach 

     
        
      

        

        

        
    

  

Przyrost ludności w Polsce 
maleje. 

Ostatni numer „Wiadomości Sta- 
tystycznych“ (Nr. 11) przynosi dane 
© naszym ruchu naturalnym ludno - 
Sciowym. Dane te wykazują spadek 
ilości zawieranych małżeństw, zmniej 
szenie się liczby urodzeń, wyludnianie 
"Się poszczególnych miast oraz okry 
gów przemysłowych, 

Liczba zawartych małżeństw w 
Polsce w roku 1930 wynosiła okrągłą 
<yfrę 300.000. W roku 1932 liczba ta 
zmalałado 270.000. Liczba urodzeń w 
T. 1930 wynosiła 1.015.000 dzieci, w 
r. 1932 zmniejszyła się do 932.000, 
<zyli zmalała w ciągu jednego roku 
© 83.000. 

Pierwszy kwartał roku biežąvezo 
wykazuje dalszy silny wprost spadek 
Przyrostu ludności w Polsce. Za pierw 
sze trzy miesiące r. 1933 liczba uro- 

 *dzeń w Polsce była o 34.000 mniejsza, 
ani żeli w I kwartale roku ubiegłego, 
a przyrost naturalny aż o 44.000 osób 
mniejszy. 

Wysoki wskaźnik plskiego |rzy- 
«ostu naturalnego, który wynosił w 
roku 1925 na 1000 mieszkańców 18 
(35 urodzeń, 17 zgonów), spadł obec 
mie w r. 1933 do 10. 

Charakterystyczne, że ludność im. 
- st. Warszawy po raz pierwszy w roku 
bieżącym wykazała spadek iprzyrostu 
1 ilość żywych urodzeń w I kwartale 
T. b. była o 832 mniejsza od liczby 
zgonów w tym czasie. 

Spadek- przyrostu ludności w Pal: 
Sce dziwnie wygląda w porównaniu 
up. z Rosją sowiecką, gdzie przyrost 
Wynosi średnio 21,7 proc. na tysiąc 
mieszkańców (42 urodzeń, 21 zgo- 
Rów), Jest to więc akurat dwa razy 
Większy procentowo przyrost ludno- 
Sci, aniżeli w Polsce. Za okres od 1 

įtYeznia 1926 r. do 1 stycznia 1932 r. 

  

у udność Rosji sowieckiej wzrosła o 
6 miljonów głów. 

B zachodnich województwach 
ski cyfra urodzeń z roku na rok 

Aleje, większy stosunkowo jest 
łęzyrost ludności we wschodnich po- 

<iach kraju. 

     

     

  

szystów rosyjskich. Jaczejkj te prowadziły 
wśród włościan jntensywną agitację, dążąc 

do wywołania przewrotu i obalenia, ustrejn 
komunjstycznego. W poszczególnych wsiach 
aresztowane kilkanaście osób. 

    

AEROPLAN SOWIECKI NAD POLSKĄ. 

ranjcznym w rejonie Toma- 
żono nad polskjem terytorjum 

samolot o barwach sowieckich. Po kilkuna 
stunrinutowem krążeniu, skrzydlaty gość 
odleciał, biorąc kierunek na Mińsk. 

Żniwa. 
szych dniach rozpoczną 

w województwie  wileń- 

   
  

  

  

W najbl 
się żniwa 
skiem. 

Z poszczególnych powiatów nad- 
chodzą wiadomości, że urodzaj zboża 
jest naogół niezły, w niektórych na 
wet miejscowościach dobry. 

Akcja bezpłatnego rozdaw- 
nictwa mąki między ubogą 

iudnością. 
Dowiadujemy się, że wkrótce wy 

dział opieki społecznej magistratu 
przystąpi do bezpłatnego rozdawnie- 
twa mąki pomiędzy ubogą ludnością. 
Mąka w ilości 40.000 kilogramów zo* 
stanie miastu przydzielona przez Fun 
dusz Pracy. Prawdopodobnie rów- 
nież rozdawane będą kartofle. W tym 

jednak względzie ścisłych informacyj 
magistrat nię posiada. 

    

  

Ofiarę mordu zakopano żywcem. 
W związku z ponurą zbrodnią na Trak- 

cie Raduńskjm, o której donosjliśmy wczo- 

raj dowiadujemy sję następujących szczegó 

łów. 

Morderstwa dokonano w nocy ze Środy 

na czwartek. Zabójcy, z racji swego bliskie- 

Ka 

  

go sąsiedztwa dobrze wiedzieli o tem. jź 

roł Parwjekj zwykle sypia w stodole. Zak 

dli sję więc w nocy do stodoły i zadali śpją 

cemu, jak ustaliła bkspertyza sądowo-le- 
karska, 4 uderzenia młotkiem po głowie. 

Na skutek tych ciosów, z których ża. 

den nje był Śmiertelny Parwjeki stracił 

jedynie przytomność. Sądząc widocznie, iż 

ofiara wyzienęła ducha, zabójcy wykopali 

jamę głębokości jednego metra i ulokowaw- 

Szy па jej dnie njeprzytomnego Parwjekjego, 

zasypali złemją. Sekcja zwłok stwierdziła z 

  

całą pewnością iż Parwieki został żyweem | 

zakopany j zmarł naskutek uduszenja. 

Aresztowani sprawcy narazie wypierali 

sįę wszystkiego. Gdy jednak policja przed- 

siawiła im zgromadzone w ezasie Śledztwa 

dowody, jeden z zabójców Marcjn Guckiel 

przyznał sję do zbrodni, 

Wi trakcie dalszego dochodzenia ustal»- 

ne zostało, jż tego dnia Parwiekj miał otr 

mać większą sumę pienjędzy, 0 czem zabój- 

cy wiedzielį. Przeliczyli się jednak, Parwjc- 

ki pienjędzy nje otrzymał i łupem zabój- 

eów stało się tylko 40 zł. 

    

Marejn Guckiel zataił przed lyolegami 

znaleziony w kieszeni zmarłego 20-złotowy 

banknot i nazajutrz na jednym z rynków 

mjejscowych nabył za te pieniądze marynar 

kę oraz zegarek, który dla pewości sch9- 

wał w ogrodzie pod gruszą. Wczoraj policja 

znalazła ten zegarek który dołączono do 

akt sprawy w charakterze dowodu rzeczowe 

go. 

Drugi sprawca zabójstwa Juljan Guckiel 

wypierał się nadal. Mimo to w Śwjetle zgrc- 

madzonych dowodów udział jego w zbrodni 

jest niewątpliwy. : 

Wezoraj aresztowano trzeciego domnie 

manego współuczestnika morda. Jest nim 

niejakj Stanisław Maciutkjewicz zam. przy 

ulicy Zawałnej 28, którego krytycznego wje- 

czora widziano w towarzystwie Guekiełów. 

Jak można przypuszczać Maciutkiewjez stał 

w czasie zabójstwa na czatach i fałszyw;e 

zaalarmował swych kompanów o rzekowem 

niebezpjeczeństwie, naskutek czego nie do 

kończywszy swego zamiaru zatarcia śladów 

zbrodni przez zakopanje zwłok do ziemi 

mordercy zbjegli. (e). 

Znowu trzy wypadki samochodowe! 
Wezoraj wieczorem _wpobljżu gmachu 

wojskowego więzienja na Antokolu miała 
mjejsee katastrofa samochodowa, która je 
dynie dzięki szezęśliwemu zbiegowi okoljcz- 

    

zach. 
Szybko mknąey autobus komunikacji za 

miejskiej, kursujący na linji Wilno—Nie- 
menczyn, skutkiem nagłego zepsucja się kje 
rowniey wjechał z całego rozpędu na przy: 
drożne drzewo. Uderzenie było tak sįlne, že 
drzewo wyrwane zostało z korzeniami. Au- 
tobus został bardzo poważnie uszkodzony 
Przednją część karoserji roztrzaskana. Pa- 
sażerowie 6raz szofer szczęśliwie unjknęli fi 
talnych skutków katastrofy i wyszłj bez 
szwanku. (e). 

   

žr d   

W dniu 21 b. m. na ulįcy Trakt Batorego, 
autobus komunįkacji pozamiejskiej, prowa 
dzeny przez Stockiego Mįikolaja (Filarecka 
20) najechał na wóz ciężarowy Kosewa fir 
sza (Zawalna 49) wskutek czego u wozu zo 
stały połamane tylne koła. 

  

Letnie rozkosze. 

  

KURJER SPORTOWY 
Dzisiejsze imprezy sportowe. 

Dziś mamy dwie większe imprezy 
sportowe, a mianowicie: pięciobój 
lekkoatletyczny na Pióromoncie o $. 
16 i mecz o wejście do Ligi na boisku 
6 p. p. Leg. na Antokolu. 

Pięciobój lekkoatletyczny inter>- 
suje nas z punktu widzenia wyników 
Wieczorka, który jeżeli będzie dobra 
pogoda, to. „pójdzie na rekord*, a 
biorąc pod uwagę, iż mistrz nasz 
ostatnio w dobrej znajdował się for- 
mie przeto zeszłoroczny rekord Pol- 
ski, należący do Wieczorka może 
paść, a wówczas to już rzeczywiście 
będzie pierwszorzędny wynik pięcio 

boju. Zawody rozpoczną się punktu. 
alnie o godz 16, 

Drugą również ciekawą imprerą 
mającą też ogólne znaczenie jest piei- 
wszy mecz piłkarski o wejście do 
Ligi, Mecz ten WKS z mistrzem Po 
lesia 4 D. Samochodów może by 
dość ciekawy. Interesuje nas w pier 
szym rzędzie poziom mistrza Wilna, 
który jest zdaje się, że faworyteiy ro: 
grywek ligowych. Dzisiejszy mec. 
pozwoli nam zorjentowłać się nieco 
lepiej w sytuacji, która, jeżeli chodzi 
o dwóch pierwszych przeciwników, 
jest dość wyraźna. 

  

   

| Wycieczka ŽAKS-u. 
Naszą trasa: Wilno — Warszawa — Sla 

woszyno — Karwja — Ryżewo — Jastrzę? 
bia Góra — Wejherowo — Hel — Gdynia -- 
Gdańsk — Langfuhr — Oliwa — Zoppot — 
Wilno. 

Ruszamy z Wilna w ilości 35 osób. Na- 
strój podniecony. Na dworcu cjsza j grono 
Koleżanek i Kolegów żegna „szczęśliwców 

którzy za chwilę obejrzą aż tyle! Sama myśl 
o tem tłumi oddech w płucach. W wagonie 
gwar słychać (piosenki znanego powszechnie 

E. Jary, słychać żarty któreby potrafiły obu 
dzić z letargu. Czas mjja, njespostrzeżenie. 
Przybywamy do stolicy — Warszawy. Nad- 
zwyczaj miłe przyjęcie ze strony głównega 
Zarządu Ż. T. IK. Zwjedzamy wszystko, co 
było godne zwjedzenia. Niezmordowana wy 
cieczka rusza wieczorem w dalszą uciążliwą, 
a miłą podróż. Przyjeżdżamy do Sławoszyna 
a stamtąd ślicznemj powozami Kaszubów do 
Karwjį, do kolonjį Ž. T. K. oddz, łódzkiego. 
Co za cudowne przyjęcie! Krótkj okres cza- 
su spędzamy na plaży. Wa 
mieszkańcy Kołonji mieli 
nek w postaci koncertu » 
uczestników wycjeczkj wileńskiej ze zna- 
nym śpiew m p. K. Jarem. ko Wilnia 
nin równi występował b. dyrektor gimn. 

i wykonując na skrzypcach sze 
teg numerów. W Karwjj w nocy na łodzjach 
rybackich jedzjemy po flondry. Wzburzone 
fale morskje rzucają łodzjami. Wydaje się, 
że za chwilę spotka nas njechybna Śmierć 
lub conajmniej nadprogramowa  kąpie!.. 
Wracamy jednak cało. 

  

  

  

   rio zaznaczyć, że 

riele niespodzja- 
ykonanego przez 

    
     

            

  

.Hetu przyjmuje nas b. go 

Pieszo zwiedzamy Różewo, latarnię mor- 
ską i Jastrzębją -Górę. Przybywamy z Karwj 

na Hel. Pomijam cały szereg miejscowość 
by przypadkowo czytelnika nie znudzić, Na 

mie Akad. Kol. 
Lwowian. Oczywista częstują mas  snjada- 
mjem, a następnie cudownem powietrzem, 
słońcem į plażą. Statkiem „Jadwiga* przy 
bywamy z Helu do Gdyni. Wizburzone fale 
morskie przyjęły nas bodaj gościnniej anį- 
żeli hitlerowcy w Gdańsku. : 

W) Gdyni zwiedzamy port, niektóre urzą- 
dzenia, flotę morską. Miejscem naszego poby 
tu w Gdynj byla willa „Skarbek“, znajdują- 
ca sj Szezycie znanej Kamiennej Gó: 

rzyjeżdżamy następnie do Gdańska. Zwie- 
dzamy stocznję Gdańską, stare mjasto i inne 
Nazajutrz zwiedzamy Langfuhr. Tam też 
zwiedzamy krematorjum, które przedstasria 
sję dla nas jako wielki ogród przepełniony 
różnobarwnemi kwiatami. Zwiedzamy polj- 
technjkę i jedziemy do Oliwy. Kończymy na 
szą marszrulę w Zoppotach. Znów mor 
Idzjemy do Kasyna, gdzie mieliśmy b. wjele 
wesołych przygód, 

u 

     

  

   

    

     

  

Wi podróży powrotnej do Wilna. — Śpiew 
i humor nie opuszczają nas. Nadajemy ikon- 
certy przez radjo pociągu. Koncert wykonuje 
nasz znamy E. Jary, Zainteresowanie we 
wszystkich przedzjałach ogromne. Cały sze- 
reg serdecznych podzjękowań i w Wiilnj 
Na dworcu cisza. Słychać ostatni gwizdek 
maszego kierownika, który trzymał w dość 
mocnych karbach wycieczkę. 

M. Kryński. 

  

Z nad morza. 

  

  Najmłodsi wjoślarze przy pracy. 

  

    

   

   

'ANGLJA — STANY ZJEDJNOCZONE 
2:0. 

W obecności 10 tysjęcy widzów, wśród 
niezwykłego napięcia całego świata sporto- 
wego rozegrano onegdaj w Paryżu na stad- 
jonje Roliand Carros w ramach spotkania 
międzynarodowego Anglja — Stany Zjedno- 
czone 6 puhar Davjsa dwie gry pojedyńcze, 
które zukańczyły się njespodziewanemi Sen- 
saeyjnemi zwycięstwamj Anglików. 

Austjn (Anglja) pokonał zdetronizawone- 
go w Wimbiedonje mistrzą świata Vinesa w 
trzech krótkich setach 6:1, 6:1 6:4. Łatwe 
zwycjęstwo Anglika wywołało zrozumiałą 
konsternację wśród Amerykanów oraz nie- 
zwykle owacje, zgotowane Austjnowj przez 
licznie na spotkanie to przybyłych Anglików. 
Vi robił wrażenie zmęczonego oraz wy- 

przetrenowanego, Niespodziewana po 
rażka nądziej amerykańskiej odbiła się nie- 
wątpłiwie na następnej grze pojedyńczej, ro 
zegranej pomiędzy Perrym, a drugim sjngl: 
sta Stanów Zjednoczonych Allisonem. AI 

„Son wyraźnie zdenerwowaiy przykrą poraž- 
ką Vinesa, uległ Perry'emu, grającemu z nje 
zwykłym spokojem, a ponadto nader Szezę- 
šlįwie również w trzech krótkich setach 1:6. 
5:7 4:6. Po pierwszym dniu Anglja wobec 
tego prowadzi. (ATE). 

UDOR 
Aaa kai a ad 

WENA aZA) 

    

    

  

Renesans piki. 
Bodaj żaden rodzaj materjału nje docze- 

kał sję takjego powodzenia, co pika. Skrom- 
na, bjała pjka, wlokąca dotąd żałosny żywot 
na kołnjerzykach dzjecjnnych, w najlepszym 
wazje na męskich kamįzelkach balowych. 

Trudno powjedzjeć, dlaczego sję tak sta- 
ło, może sprawja to olśnjewająca biel piki, 
a może przewrotność ludzka, pragnąca pro- 
slemį į skromnemį środkamj sprawić jak 
największy efekt. Fakt, że tak jest, pomjmo 
że jstnjeją materjały njemnjej praktyczne. 
injemnjej efektowne j njemnijej dostępne. 
Paryż w tym względzje ustabjljizował już 
wzory j objekty z pjkj. Oto kjlka wzorów 
z paryskich magazynów. Jednym z najpo- 
pularnjejszych jest granatowa jedwabna suk- 
mia poobjednja, ozdobjona krótką pelerynką 
«z białej piki; z pod pelerynki wdzięcznie wy- 
łanjają sję granatowe rękawy. Szerokj piko- 
'wy pasek zapjęty jest na duży granatowy gu- 
zjk. Całość ta stanowj jedną z najpopular- 
miejszych kreacyj obecnego sezonu. Niemniej 
dobrze przyjął sję model wjeczorowy sukni 
z czarnego satjn cjrć z bolerkjem z łososjo- 
wej pikj. Głośnym okrzykjeni zaćhwytu po- 
witano na jednym z ostatnich pokazów gład- 
ką pikową kamjzelkę zapjętą na wjelkj, ob- 
cjągnięty pjką, guzjk j posjadającą aż cztery 
'kjeszonkj; może dlatego, że kamizelka taka 
zdolna jest przywrócjć pozory mowoścj naj- 
starszej j najskromniejszej sukjence. Orygj- 
malnjej njeco przedstawia sję jnny rodzaj 
kamjzelkj, której gładka góra zakończona 
jest u ramjon skrzydełkamj, a cały przód 
i plecy przybrane są dużemj guzjkamj. Koł- 
mierz takj zapina się dla odmiany z boku na 
guzįkį, wykonane z tego samego materjału, 
z którego zrobjona jest cała suknja. Na tym 
pokazje pjkowych ozdób wjdzjeljiśmy jeszcze 
czarującą sukjenkę z granatowej wełny ozdo- 
bjoną długim szalowym kołnierzykiem z bja- 
tej pikį. Końce koinjeąza rozszerzone były 
ku dołowi j przypinały się do sukni z dwócn 
stron za pomocą guzjków. Na jnnej odmjanje 
tego modelu, wykonanego z bronzowego weł- 
nianego shanjtuangu, kołnierz był z beżowej 
Pikį į krzyżował sję nisko pod pjersjam;, 
spięty w tem mjejscu kljpsem z matowego 
«złota. [Wogóle wszelkje kombinacje szala j 
paska z pjkj bardzo były na tej wystawie 
faworyzowane. Cćljne. 

nie pocjągnęła za sobą ofiar w. Н, 

zee, 
POT i NIEMIŁĄ ,:-«WON 

W dnju 21 b. m. o godzinie 16,35 na ali 

cy Zamkowej, auto nr. rej. 18 próbne, pro 
wadzone przez Buczkowskiego Francjszka, ro 
botnika warsztatów autotechnicznych znaj 
<ujących się przy ulicy Wźileńskiej 23 naje 
chało na przechodzącą chodnikiem Szmu 

kler Chaję (ul. Zawalna 55), która, dozna'ą 
lekkjeh obrażeń cjała poczem auto uderzyło 
w mur kościełą Wszyst. Św., — skutkiem 
czego z auta spadł na, bruk Wasilewski Ka 
zimierz  (Staro—Oszmiańska 9) doznając 
również iekkjch obrażeń. 

a a Na DSO REEDA 

„Uwadze Magistratu. 
Modne jest dzisjaj słowo „urbanjstyka”. 

Dużo uwagi poświęcają zagadnieniu podnie 
sienia wyglądu zewnętrznego naszego miasia 

    

ipisma, Radjo specjalnie przeznaczyło ma to 
„kwadrans“ į dowejpnie dopinguje naszych 

  

sta w ich zbożnej pracy nad zmy- 
ciem brudów marosłych na njezmiernie w 
rzeczywistości pięknej szacje izewnętrznej 
naszego miasta. I należy przyznać dużo, 

zególnje za ostatnich kiłka lat, w tym kie 
runku poczyniono. Je w item wszystkiem 
są pewne lukj są rzeczy o których nikt nie 

ał. Chodzi o zapomnianą przez bogów 
(z miasta) ulicę Beljny j jej przedłu- 

żenie — 'Lipówkę. 

  

   

    

iKtoby zechciał pieszo dzisiaj dostać sję 
np. do Radjostacjj ten by sję przekonał, że 
iatwiej przebrnąć przez Afrykę kierując si 
z północy na południe. Poczynążąc od u 
Nowa Aleja z lewej strony ul. Beliny le: 
od kilku lat nie sprzątnięta zjemia, której 
stale jprzybywa po każdym ulewnym desz- 
czu. Podczas pobytu w Wjlnje parę lat te- 
mu Pana Prezydenta Rzeczypospoljtej i jego 
przejazdu tą ulicą Magistrat wstydliwie po 
kropuł te złoża zjemi, ale obecnie wiatr hu- 
la potema pustkowiu, podnosząc tumany ku- 
rzu. 

Podobno toczy sję proces pomiędzy ma- 
gisttratem a właścicielem (czy też użytkowcą, 
przyległych terenów. Proces — procesem, ale 
co temu winni mieszkańcy, zmuszeni codzień 
połykać tumany kurzu? 

    

    

   

Dalej — koło cmentarza prawosławnego 
i Jeszcze dalej — aż do stacji Radja to już 
Dzjkie Pola, to już kompletna pustynja. A 
przecież itak niedużo potrzeba, aby to zmje- 
nić, — przecież dzisiaj cały szereg miasteczek 
prowincjonalnych lepsze mają place niż to 
przedmieście „Wjelkjego miasta Wilna". 
Słupy wkopane po brzegach jezdni wstrzy- 
mywałyby zjeżdżanie wozów na strony, a mię 
dzy jezdnią a chodnikiem zasiać trawę i —- 
sprawa załatwiona. 

    

   

Tyle co do jezdnį. Ale oto nowa sprawa. 
(Klinika św. Józefa pozbawia ulicę Beliny 
rzeczy najważniejszej: ulica ta ma śliczne 
widoki na ogrody przylegające do Lecznicy. 
Stary parkan wprawdzie robj przykre wraże- 
nie, jednak rekompensuje właśnie perspek- 
tywą ma ogrody. Otóż obecnie iKlinjka zno- 
si stary i stawia nowy parkan, ale tak wys»- 
iki (8 mtr.) i ścjsły, że wszelki widok pa 
stronie prawej tej ulicy na przestnzenj ia- 
kiegoś pół klm. jest kompietnje zasłonięty. 

„ Jest to ni mniej ni więcej — tylko wandal;zm 
swego rodzaju któremu należy jak najry- 
chlej zapobiec, A. K. 

Ukryte niebezpieczeństwo 

dla kąpiących się. 

Zwracamy iiwage na njebezpieczeńsitwa, 
grożące kąpjącym się vis-a-vis Pośpieszki. 
W swoim czasie jako znak ostrzegawczy, 
wbjte zostały tam pale, połączone drutem. 
Miały one stanowić granicę. do której bez 
narażenja życia mogli kąpiący się zbliżać. 
Obecnje wskutek podniesienia się pozjomu 
wody pale te nie są widoczne i wielu osób 
nadziewa się na nie, co łatwo może spowo- 
dować mjeszczęśliwe wypadki. 

Sprawę tę należy, jak najszybciej uregu- 
lować. ! 

Pracownik nie može byč 

przymusowo Ściągnięty 
z urlópu. 

Sąd Najwyższy wydał ostatni» 
orzeczenie, z którego wynika, że pra* 
codawca nie może odwołać pracowni- 
ka z udzielonegu mu urlopu. o 

  

W związku z tem brak zgody pra- 
cownika na przerwanie urlopu nie 
może być uznany za ważną przyczyn: 
do zerwania umowy o pracę z winy 
pracownika. р 

  

     
    

  

    
   

kiedy troskliwie chroniło 
się twarz przed promienia» 

mi słońca. Obecnie 

PRZECIW PIEGOM 
pomagają niezawodnie 

krem i mydło 

Lesznicera 
preparaty specjalne o nie- 
doścignionej skuteczności. 

    

  

Wyrób krajowy fy.: APTEKARZ DRANC 
laboratorium chem. tat    

4Historja 200.000 zł. 
Takie pieniądze dziś można wy- 

grać tylko na Loterji. Wi następnej 
TV kl. główna wygrana wynosi jeszcze 
więcej, bo 250.000 zł., a w V-ej okrąg: 
ły miljon złotych lub nawet dwa. 

200.000 padło w ostatnich dniach 
na los sprzedany w Warszawie. Wła” 
ścicielami dwuch 'pierwszych ćwiar: 
tek tego losu są dwaj krawcy: pano- 
wie K. E. i M. O. Z pewnością obu 
pieniądze przydadzą się bardzo. Ileż 
to garniturów trzeba uszyć, aby zaro* 
bić po 40.000 zł. netto. 

Trzecią ćwiartkę posiada urzędnik 
prywatny p. W. U. Wreszcie na czwar 
tą ćwiartkę wygrał pośrednik handlo- 
wy p. A. J. Interesy rozmaite jeszcze 
idą kiepsko, ale za to ten z Loterją 
Państwową poszedł mu bardzo do- 
brze. 

Z pewnością żaden z tych graczy 
nie żałuje, że kupił los, a każdy kto 
los kupił ma te same szanse wygra 
nia. Bez losu nie wygrasz. Ciągnienie 
IV klasy rozpoczyna się 10 sierpnia 

i trwa 5 dni. 
01 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, 23 lipca 1933 r. 

10,00: Trasm. nabożeństwa. 11,57: Sygnał 
czasu j hejnał. 12,10: Kom. met. 12,15: Po- 
ranek muzyczny. 14,00: Odczyt rolniczy. 

14,45; JKom. roln. met. 14,20: Płyty. 14,45: 

Odczyt rolniczy. 15,05: Aud. specjalna a) 
Ogrzewanie się powietrza; b) „Czytajmy”. 
16,00: Aud. dla dzjeci. 16,30: Recital śpie 
waczy. 17,00: Wrażenje z międzynarodowej 

konferencji pracy. 17,15: Koncert poświę- 
cony muzyce ludowej. 18,00: Trasm. zamk- 
njęcia międzyn. zawodów strzel. 18,35: Pro- 
gram na poniedziałek. 18,40: Rozmaitości. 
18,45: Audycja literacka w jęz. litewskim. 
19,00: Transmisja słuchowiska. 19,40: Skrzyi 
ka techniczna. 20,00: Koncert. 20,50: Dzjea- 
nįk wiecz. 21,00: Na wesołej fali lwowskiej. 
22,00: Muzyka. 22,25: Wiadomoścj sportowe 
ze wszystkich rozgłośni. 22,40: Komunikaty. 

22,45: D. c. Muzykį tanecznej. 

    

PONIEDZIAŁEK, dnja 24 lipca 1933 r. 

7,00: Sygnał j pieśń. 7,05: Gimnastyka. 
7,20: Płyty. 7,30: Dzjennik poranny. 7,35: 
Płyty 7,52: Chwilka gosp. dom. 11,57: Sygnał 
czasu. 12,05: Płyty — koncert Beathovena. 
12,25: Prasa. Kom. 12,35: Płyty. 12,55: Dzjan 
nik poł. 14,50: Program dzienny. 14,55: Pły- 
ty — muzyka popularna. 15,25: Kom. gosp, 
15,35: Aud. dla dzieci. 16,00: Koncert popn- 
larny. 17,00: Pog. w języku francuskim. 
17,15: Koncert soljstów. 18,10: Interwencj>- 
mizm pańswą w rolnictwie. 18,35; Koncert fos 

tepjanowy. 19,20: Z gospodarczego *życia 
Polskj — odczyt w języku litewskim. 19,35: 
Program na wtorek. 19,40; Feijeton literacki, 
20,00: Piyly — utwory Griega. 22,10: Skrzyn 
ka poczt. roln. 20,20: Dziennik wieczorny. 
20,30: Operetka. 21,00; Wil. kom. sport. 21,10: 
D. c. operetki. я 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERTY NIEDZIELNE. 

Wi niedzielę mamy poranek z Warszawy 
obiadową muzykę ludową, o g. 16.30 reciłal 
basa J. Popjela, o g. 17.15 koncert, polskiej 
muzyki ludowej (Argasińska Janowskj, Ur- 
Stein), a wieczór wypełnią Warszawa, humor 
lwowski i GCjechocinek. * 

   

CIEKAWE POGADANKI. 

Audycja specjalna ze studja wileńskjego 
pizynosį nam w mjedzielę o godz. 15.05 
dwie popularne i ciekawe pogadanki: „Ogrze 
wanie sję powietrza” i „Czytajmy. 

A 

PRZY DOLEGLIWOŚCIACH ŻOŁĄD- 
KOWO-KISZKOWYCH, braku apetytu, atonji 
kjszek, wzdęciach, zgadze, odbijaniach, ogól 
nem podrażnieniu, bólach głowy mjgreno- 
wych, zastosowanie 1 — 2 szklanek natu- 
ralnej wody gorzkiej „FRANCISZKA-JÓZE- 
FA“ wywołuje doskonałe opróżnienie prze- 
wodu pokarmowego. Zalecona przez lekarzy. 

Fresztowanie zboczeńca. 
Onegdaj z polecenia władz sądowo śled: 

czych aresztowany został mieszkaniee Wilna, 
Alfons Kozakiewjez (ul. Garbarska 8) pod za 
rzutem zniewolenja trzynastoletniej dziew 
czynki. 

Kozakjewieza osadzono w więzieniu na 
Łukiszkach. 

Z jmienjem aresztowanego łączy się je- 
Szeze jedno dochodzenje prowadzone przez 
władz Śledcze, a mianowicie: 

Przed kilku dniami jakjś osobnik na ro- 
werze zatrzymał na ulicy młodą dzjewczynę; 
sprzedawczynię kwiatów i namówił ją by się 
z njm przejechała. Młoda, niedoświadczona 

  

BIBLJOTEKA 

dziewczyna, nje przeczuwająe podstępu, zgo 
dziła się, 

W. ehwili gdy oboje znaleźli się na Zwie- 
rzyńcu przy moście Strategicznym osobnik 
ów rzucił sję nagle na swą towarzyszkę. 
Napastowana broniła się jak mogła. W pew- 
nej chwili udało się jej uwolnić zacjśnięte 
dłonją usta j wezwać pomocy. To ją urato- 
wało. Napastnik ulotnił się. Dziewezyna 
twierdzi, iż nazywał się Alfons. Obecnie za 
chedzj przypuszczenie, iż sprawcą usiłowania 
dokonania gwałtu na młodocianej kwiaciarce 
był ten sam Alfons Kozakiewjez. 

Dochodzenie wykaże ezy to przypuszcze 
(e). nie jest słuszne. 

  

POLIC. KLUBU SPORT. w BARANOWICZACH, ul. Szosowa 80-a 
Posiada przeszło 3.000 tomów — dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Abonament miesięczny | zł. za dwie książki. 
Bibljoteka czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty 

od godz. 17-ej do 20-ej. ! 
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KRONI 
  Dziś: Apolinarego B. 

     Niedziela || Jutro: Krystyny. 

zg > 
Lipca | Wukėi słońca — ц. 3 m. 44 

| — || СасВоё ‚ — «. 7 m. 42 

Spostrzeženia Zakiadu Meteorolegji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 22-VII— 1933 roku. 

Ciśnienie średnie 764 

Temp. średnja + 23 

Temp. najw. + 26 

Temp. najn. + 12 

Opad — 

Wiatry: półn. 

Tend. barom.: spadek 

Uwagi: pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody w 
xłniu 23 lipea b. r. według PIM-a. Wielko. 
polsku, Polska Środkowa, wyżyna Małopol- 
ska, Sląsk, Podhale, Tatry j Małopolska 
Wschodnja — wzrost zachmmrzenia ze skion 
moścją do burz j przelotnych deszczów po- 
chodzenia burzowego. Upalmie. Słabe wiatry 
miejscowe lub cisza. Pozostałe dzielnice — 
w dalszym ciągu pogodnie i upalnje o sła- 
bych wjatrach mjejscowych. 

  

OSOBISTA 
— Komendant P. K. U. m. Wjlna mjr. 

Ossowski Maksymjljan rozpoczyna z di 
dzisiejszym urlop wypoczynkowy i w 
dżą do Zaleszczyk. Komendanta P, K. 
zastępuje kpl. Mikołaj Berenft, 

      

    

  

MIEJSKA 

— Otwarcie ruchu kołowego na 
ul. Niemieckiej i Bakszcie. Wobec 
zakończenia prac nad układaniem 
kostki kamiennej na ul. Niemieckiej. 
z dniem dzisiejszym na ul. tej ma być 
otwarty ruch kołowy. W; związku z 
tem autobusy lnji 3-ej w najbliższych 
dniach wrócą do swej dawnej trasy. 

Również na ul. Bakszta, gdzie u: 
kładano resztki pozostałego z robót 
zeszłorocznych klinkieru, ruch koło- 
wy zostanie dzisiaj wznowiony. 

   

  

— Bezrobocie zmniejsza się. Osła: 
Inie dane notują na terenie Wilna 
6075 bezrobotnych, Bezrobocie w po- 

równaniu z tygodniem poprzednim 

zmniejszyło się na terenie miasta о 
37 osób. Ž . 3 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Gimnazjum dła dorosłych im. 
ks. Piotra Skargi (Wilno, ul. Mickiewicza 

nr. 22) podaje do wjadomości, iż podania o 
ie do klas IV—VIII przyjmuje kan- 

a we wtorki j czwartki w godz. 17—-19. 
Gimnazjum jest typu humanistycznego 

z oddzjałem  matematyczno-przyrodniczymi. 

Lekcje rozpoczynają się dnia 21 sierpni 
i prowadzone będą w godz. od 16.30 do 2i-ej 

— Humanistyczne Koedukacyjne Gimnaz 
jum F. Welera z prawami gimnaz. państw. 
Wiilno, ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2—65 podaje 
do wiadomošej, iž egzamina wstępne do klas 
I — VIII rozpoczną się 21 sįenpnja r. b. a 
godz. 9 rano. Przy gimnazjum — Przedszko- 
le i szkoła powszechna E. Focht. Kancelarja 
czynna codzjennje od 10 do 12 pp. 

Z POCZTY 

— Władze pocztowe wydały okó!- 
nik do urzędów pocztowo:telegrafic:- 
nych w sprawie udzielania informa- 
cyj abonentom co do szybkości otrzy” 
"mania międzymiastowego połączen:a 

telefonicznego. 
Na pytania, jak długo trzeba bę 

dzie czekać na połączenie abonenci 
otrzymywali dotychczas  najczęści»j 
odpowiedzi wymijające. Obecnie tel: 
fonistki przyjmujące zamówienia na 
rozmowy międzymiastowe będą obo- 
wiązane udzielać odpowiedzi wycze”- 
pujących. 

      

      

RÓ: 

— Urząd Pocztowy na terenie 3 
'Targów Półnoenych. W najbliższych 
dniach Wileńska Dyrekcja Poczt i Te 
legrafów przystępuje do gruntownego 
odremontówania' swego pawilonu. 
mieszezącego «się „na „terenie Targów 
iPółnocnych. W okresie trwania 3 
Targów w pawilonie tym mieścić się 

FENARTREW 

E. KOBYLIŃSKA. 

      

będzie urząd pocztowy, który na miej 
scu załatwiać będzie wszelkie czyn 
ności pocztowe i telegraficzne. 

— T. zw. „tania jatka*, mieszcząca się 

dotychczas w lakalu przy ul. Ponarskiej I 
z dniem 25 b. m. zostanie przeniesiona do 
nowoodremontowanego i specjalnie dla tego 
celu przystosowanego lokalu w  gmacdu 
Rzeźni mjejskjej (Ponarska 54. Tel. 494). 

Instytucje i organizacje dobroczynne mo- 
gą nabywać mjęso w taniej jatce po specjal 
nie obniżonych cenach. 

      

— Stan zdrewotny Wilna stale się po- 
prawja. Ostatnie notowanja władz sanjt: 
nych stwierdzają na terenie Wilna da 
poprawjenie się dtanu zdrowotnego ludn 
Tak naprz. w tygodniu ubiegłym chorowało 
ogółem w Wilnie na choroby zakaźne 31 
osób. Z poszczególnych chorób zanotowano 
następujące:*ospa wjetrzna — 2; tyfus brzusz 

    

    

  

    

    

ny 5, (w tem 1 zgon); płonica i błonica 4; 
odra 1; róża 2; gruźlica 1 į jaglica 8. 

W stosunku do stanu chorób z przed ro- 

  

asiabnięć na choroby zakaźne spa- 

dła od 10 do 20 nrocent, również i śmjerte 
ność uległa dużemu. stosunkowo zmniejsze 
mju się. 

Najbardzjej niebiezpieczną w obecnym ”- 
jest tyfus brzuszny. W związ 

vysilki miejskich władz sanitar 
nych idą w kierunku njedopuszczenia do 
nasilenia tej choroby. Warunki jednak zwał. 
czanja tyfusu są bardzo utrudnione z powo- 
du okresu, sprzyjającego rozwojowi tej cha 
roby. W) każdym razje, bezpośredniego nie. 
bezpieczeństwa epjdemji niema. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie ZASP. w Wilniv, 

Teatr Letni — gra dziś, (niedziela 23 lipca 
o godz. 8 m. 15 w.) w dalszym ciągu, wspa- 

komedję muzycz „Jim i Jill“. Ko- 

ta obilituje м szereg zabawnych sy- 
tuacji. Wyborna gra całego zespołu z gośćmi 
Haliną Kamińską, Mieczysławem Węgrz 
nem (role tytułowe) oraz fenomenalnie ś 
mą w komiźmie parą pp.: Detkowską-Jasiń- 
ską j W. Neubeltem na czele. Na specjalią 
uwagę zasługuje para baletowa (efektowae 
tańce) pp. Edyta Prejfer j Zenon Leszczew 
ski, artyści Państowej Opery Łotewskiej w 
Rydze. 

      

       

   

— Dzisiej: popołudnjówka w Bernar- 
uynee. Dziś njedziela 23 lipca o godz. 4 pop. 
dana będzje po raz ostatni jako popołudnjów 
ka, szampańska komedja węgierska „Bez po 
sagu ożenić się nje mogę*, Ceny pfopagan- 

dowe (od 20 gr.). 

  

    

    

— Występy Malickiej i Sawana w Teatrze 
Letnim. W piątek 28 lipca Teatr Letnį goó- 

będzje znakomitą artystkę Marję Malje- 
która przybywa na gościnne występy w 

arzystwie swego męża Zbyszko Sawana. 
Na wydiępy te p. Malicka wybrała 
ną szłukę Nicodemjego p. t. „Cień* 
rej ostatnią swoją wspaniałą krea wpro 
wadziła w podziw prasę i publiczność sto 
leczną. 

— „Tani poniedziałek* w Bernardynce. 
Jutro, w poniedziałek dnia 24 lipca o godz. 
8 m. 15 w. poraz ostatni ukaże się arcyweso 

ła komedja węgjerska St. Zagona „Bez pa 
sagu ożenić się nje mogę*. Ceny propagando 
we (od 20 gr.). 

    
   

  

   

  

  

       

  

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Królowa 

Noey*. — Ciesząca się wielkjem powod 
njem wesoła operqdlika W. Kollo „Królowa 
Nocy“, grana będzie dziś na przedstawieniu 
wieczornem z udziałem B. Halmjrskiej, M. 
Gabrjelli, Z. Molskiej, K, Dembowskiego, E. 

Glińskiego, W. czawińskeigo M. Tatrzań- 
skiego, i K. Wyrwjcz-Wiichrowskjego w r» 
lach głównych. Operetka ta odznacza się hu- 
morem, werwą i posiada wjelce ożywioną ak 
cję sceniczną, urozmajconą produkcjami ta 

necznemj i ewolucjamj w układzie baletm!- 
strza 'W. Morawskiego. 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90 
gr. — Początek o godz. 8 m, 30 w. 

   

  

   

— Dzisjejszą popołudniówka w „Lutni*. 
Dziś, o godz. 4 pop. ukaże się po cenach naj- 
niższych od 25 gr. melódyjna operetka. Gjl- 
berta „Cnotliwa Zuzanna* z udzjałem naj- 
wybitnjejszych sił ar ch oraz zespołu 
girls. Zaznaczyć należ „Cnotliwa Zuzau 
na” grana będzie po raz oeliatni, poczem scho 
dżi zupełnie z repertuaru. 

— Dziś w parku im. gen. Żeligowskiego od 
godz. 7 wjecz. koncert wileńskiej orkiestry 
symfonicznej pod dyr. Mikołaja Salnjckiego. 
Jedyny występ słynnej śpiewaczki operowej 
Marji Fijałko oraz wielka rewja w 2-ch 

-h 15 obrazach w wykonaniu Marji 

      

          
    

wny, Rvszarda Radwana, Tadeu. 

Koryckiego, Bronisława Adamowicza i A 

sandra Jaszczyńskiego. Ceny miejsc od 25 

groszy. 

2 raz pokazuje. 

      
     

Podobało się — znaczy. A ja ich lubię, 

КОВ РЕ 

Święto 3 Baenu Saperów. 
241 25 b. m. 3 Baon Saperów ob 

chodzić będzie uroczyście swe dorocz 
ne święto pułkowe. W programie 
przewidziane są: nabożeństwo w koś 
ciele garnizonowym św. Ignacego, de- 
filada na placu Łukiskim, oraz w 
czenie odznąk  pułkowych i 
dectw na podwórzu koszarowem oraz 
obiad żołnierski. 

Ruch pocztowy na terenie 
Wilna. 

Qstatnje notowanja Wileńskiej Dyrekcj 
Pocztowej stwje Ją, że ruch pocztow 
terenie Wilna uległ pewnemu zmniejsze 
W” miesiącu ubjegiym obrót pocztowy 
stawiał się w cyfrach następujących. 1 
no w Wilnje: 

Przesyiek lįstowych 890.361; listów pole- 
cónych 38,960; listów wartościowych 2082, 
paczek 9271; zleceń pocztówych 2022; wpła- 
cono jprzekazów pocztowych i telegraficz- 
nych 10,906 na sumę 1.136.383 złote; wpłat 
PKO. dokonano 21.184 na sumę zł.: 5.445.190; 

czasopism nadano 543,494;  ltelegramów 
6802; rozmów (telefonicznych międzymiasto- 

įęžzynarodowych przeprowadzono 

je 9638. 
m samym c 

   

    

   

   

   

    

  

  

   
    

   

szło do Wilna: 
Przesyłek listowych 656 listów pole- 

listów wa owych 3808: 
ра wypłacono przekazów poczt. 
i tel, 25.788 na sumę 1.574.053 złote; wypłat 
PKO. dokonano 7948 na sumę złotych: 
597808; czasopism nadeszło do Wilna 58.198; 
telegramów 7375; rozmów telefonicznych 
mjejscowych przeprowadzono 1:820.03 

Rzeczywisty ogólny przychód z powyższe 
go obrotu wyniósł 198.608 złotych. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZBIEGŁ KAJAKIEM Z WILNA DO GDYNI. 

Adam Lewandowski mjeszkaniec Wjlna 
(ul. Śwjęciańska 2) zameldował policji © 
ucieczee syna, 15-letniego Jerzego, który w 
nocy, w czasie snu domowników zbiegł. 

Przed ucieczką chłopjec skradł ojcu 15 zł, 
aparat fotografiezny j różne jnne rzeczy. 

Od kciegów zbiegłega ojciee dowjedział 
się, iż syn jego udał się kajakiem czerwo 
nego koloru z Wilna do Gdyni. 

Ns prośbę Lewandowskiego za, zbjegłym 
chłopcem połieja wszczęła poszukiwania. Do 

i s jednak na ślad młodocianego po- 
ika nie natrafiono. (e). 

ŽIA A 

Helena Romer 
Tutejsl. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

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

MMM 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Włodzimierz Bielski „OTO PRUSY*. 

sięgi niedoli ludnoścj polskiej w 

Prusach Wschodnich. Nakładem Związku 
Obrony K 0 achodmėch, Poznan r. 1933 

str. 
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akt oskarże 
idministracyjnych 

1 zw. „demok 
- W kilkunastu 
przedstawia ją- 

cych war Ё i polskiej na tere 
nje Prus Wiszhodnich w latach ostatnich, au 
tor daje wstrząsające ilustracje walki prowa 
dzonej z bezbronną ludnoścją polską. W. 
wałlee tej narzędziem działania są niemieckie 
organizacje tyczne, gospodarcze i społecz 
ne, metodą zaś terror, stosowany w najroz 
majtszej formie, Najczęstszym przejawem 
jest t. zw. (prze utora „terror dnia pow- 
szedniego*, wyr jący się w nacisku eko 

nomicznym i administracyjnym. Gdy zaś te 
formy terroru zawiodą, zjawjają się inne, 
ostrzejsze. 

Na tle przedstawianego w książce p. Biel 
skiego stanu politycznego ludności polskiej 
na terenie Prus Wschodnich staje się zrozn 
miale, dlaczego ludność ta boj sję każdego 
zewnętrznego zamanifestowania swej polsko 
$ ż może być inaczej, jeśli posyłanie 

do szkóły 'polskjej staje się często 
w  nasłępstwje przyczyną  najostrzejszego 
prześladowanja całej rodziny. 

Od kilku miesięcy stan uległ dalszemu 
znacznemu pogorszeniu. Dokonywaną prze- 
mianę witała prasa wschodnio — pruska za 
powjedzą, iż madszedł czas porachunku z 
dzjałaczami polskjmń i z ludnością polską, z 
tymi „którzyby głosowali na listy polskie, 
względnie tolerowalj w swych domach gaze 
ty polskie“. 

Istotnie przćbieg wypadków do dnj ostat 
nich potwierdza, iż zapowiedzi te nie były 
gołosłowne. 

  

i osunku do wład: 
Prus Wschodnich w o 
ratycznego systemu rz 

żywo 
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Ww L EN Saka 

Premjera! Wielki program! 
Dzieje najpiękniejszej kobiety 

„Miss Europy" p. t. KOBIETO, NIE GRZESZ 

Nr._193_ (2734) 

Sala wenty- 
lowana stale 
przy pomecy PAN Bogata wystawa! Zdjęcia z oryginalnego konkursu piękności w Sun Sebastiano 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
Niebywało gra 

CENY: Na |-y seans: Balkon 25 gr., Parter 54 gr. 
ńajlepszych 
aparatów. 

  

| DZIŚ! CASINO 
HELIOS. 

  

б 2151 
sensacyjny. 

  

Rapsodja starej Arizony 
w-g powieści Zana Grey'a, dalszy 

ciąg filmu „Król Stepów* p. t. 
tek krajoznawczy p. t. „S/AM*'. 

Harry Piel 
CENY ZNIŻONE: Na |-szy seans balkon 25 gr.. parter 54 gr., wiecz. od 48 gr. Początek o godz. 4:€j' ® 

Wielki film 
W. podwójnej 

roli ulubieniec publiczności 

samotny Orzeł 
CENY/ZNIŽONE: Balkon dz. 25 gr., wieczor. 40 gr. Początek o godz. 2-ej 

w erotyczno- 
sensacyjnym 

przeboju ON 

W roli główn. George O'Brien 
Nad program: 2 aktualne tygodn. 
dźwiękowe „FOXAa* oraz doda- 

ALBO JA   

  

  

    
Nie cierpiałbym dotąd 

od odcisków wcale, 

Gdybym tylko „LEBEWOHL'" 

używał stale. 
= Żądać we wszystkich aptekach i składach apteczn. 

wyraźnie 

LEBEWOHL 
Wyrób krajowy. 

  

  

PRECZ Z NASZYMI WROGAMI! 
  

  
Karaluchy, prusaki i t.p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady- 

kalnego środka, jakim jest 

FLURIN 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 

  

Z„KOGUTKIEM” 
UWA NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY 
MIGRENĘ, NEWRALGJĘ, 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPĘ PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 
STAWOWE, KOSTNE LELA 

PROSZKI TE WYRABIAMY i W.POSTACI 

TABLETEK. 

ŻĄDAJCIE ORYGINAL 

||
 E
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YCH: PROSZKÓW 
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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- 
«zenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

(
A
 

  

  
lżej. A w Krakowie to ażem się rozpłakał, jak mi 

  

  

HIT   

  

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka li.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na togodnyth Warmnkath 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324   

ERA TAS SET 

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

Wyspecjalizowany 

szofer-mechanik 
z wieloletnią praktyką, 
były oficer wojsk samo- 
chodowych rosyjskich — 
poszukuje pracy. Miejsce 
obojętne. Łaskawe zgło- 
szenia pisemne lub oso- 
biste— Wilno, ul. Św. An- 
ny 2, m. 6, Paszkowski 

  

l:oniecznie 
PLS 
LULICUJI WK 

„KOMALSKINA 
USUWA 

NAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY   

Zawiadomienie. 
Okręgów; Urząd Budownictwa Nr. II] Grodno 

zawiadamia, że w dn. 5 sierpnia 1933 r. o godz. |0-ej 
w lokalu Urzędu przy ul. 3 Maja Nr. 8 w Grodnie, 
odbędzie się przetarg nieograniczony na roboty bu- 
dowlane, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w 
Helenowie pod Mołodecznem, 
Postawąch i Wilnie. 

Lidzie, Porubanku, 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Wileńskim 
Dzienniku Wojewódzkim* w Wilnie, „Przeglądzie 
Technicznym* w Warszawie, „Ilustrowanym Kurjerze 
Codziennym* w Krakowie. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill 

Nr. 
Grodno 
850/Bud MM. 

z dn. 18.VII, 1933 r. 

Akt, Nr, Km. 539/33 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 11-ge 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6—7, 
zgodnie z art. 602—603 K.P. 
publicznej, że w dn. 31-go 

C. podaje do wiadomości 
lipca 1933 r., od godziny 

10 rano w Wilaie, przy ulicy Zawalnej Nr. 20 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości. 
składających się z motoru benzynowego f-my „Ze- 
nith“, oszacowanych na łączną sumę 1500 zł. 

Ч Ruchomošci podlegające sprzedažy možna oglą- 
dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie 
wyżej oznaczonym. 

129/V1 Komornik Sądowy w/z, J. Fiediaj. 

  

SKANALIZOWANE 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
na POPŁ 

po brzegu Wilenki i ulic: Subocz, Popławska 
Ziemia ogrodowa. 

budowlanych warunki ulgowe. 
Informacje: Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8 

f i Saska Kępa. 

AWACH 

Dla spółek 

    

Dr. 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 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 5—1 i 4—8 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7. 

Z. P4 29. 2 

M Keniysberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
| moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
„ telefon 10-90, 

od godr, 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zani 
ua lewo Gedemimowski 

ul. Grodzka 27. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyex- 
ny, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągty, 
W. Z. P. 48. 8323 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 

  

ba 17. Do wynajęcia po--* 

koje, pensjonat, stołownia. 
Ceny kryzysowe. Estko 

GŁĘBOKA WIARA w 
pomoc Bożą dała mi mo- 
żność złożenia ofiary w 

ciężkich warunkach w po- 
staci wymalowania swo- 
im kosztem największego 
posągu Pana Jezusa na 
Krzyżu w kościele Ber- 
nardyńskim. Myślę, że 
szlachetne serca rodaków, 
których nie brak w kraju, 
dadzą mi możność przez 
swe peparcie znalezienia. 
pracy dla dalszej egžy- 

stencji. Bliższe szczegóły 
w Admin. „Kurjera Wil.” 

Pianina "77 stroję i 
wynajniuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasne, p. Estko. 7702 

0000000000 000000004090 

OGŁOSZENIA 
do 3 

Mrjera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 

na najbardziej 

  

  

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

UL. BISKUPIA 4 
00440000000040000004000   

х гэвой 

| piery jakieś wyciągnęłam. Precz z caratem! na nich 

ZŁOTE SCHODY. 
Markiza z kolan ciotki sięgała pod jej łokieć ost 

rym pazurkiem do talerza, albo otwarcie zlizywała 

tłuszcz z fajansowej krawędzi. Ciotka Olesia całowała 

ją od czasu do czasu w popielate futerko, mówiąc 

zachęcająco: 

— Jedz, jedz, Markizeczka, jedz, córeczka moja 

nienagladna. 

Łudka stwierdziła z ipod oka, że jej ciotka ma 

„swój rodzaj”... Inaczej mówiąc, jest osobliwa, cho” 

ciał ta „osobliwość niezawsze trafiała do gustu mło - 

dej krewniaczee. Najbardziej może zajmującą była 

jej polszczyzna, która po 25-letnim pobycie w Peters- 

burgu przesiąkła tutejszemi zwrotami oraz słowami, 

które ciotka bez ceremonji przeflancowała żywcem 

z języka rosyjskiego na domowy użytek. Nie znaczyło 

to bynajmniej, że ciotka zdążyła gruntownie zapoznać 

się z językiem rosyjskim. Łagodziła to „kacapskie“ 

gadanie, polonizując bardziej zawikłane wyrazy i po- 

sługując się bez wahania polskiemi, o ile jej więcej 

przypadały do gustu. W każdym wypadku jednak 

mówiła żywym warszawskim akcentem, który brzmiał 

szczególnie zabawnie, o ile Ciotka wygłaszała dłuższą 

tyradę po rosyjsku. Te małe niedokładności nie zbi* 

jały wcale z tropu pani Olesi, która była bardzo dob- 

rego mniemania o swoich zdolnościach krasomów- 

czych. 

— Ot, widzisz ty, ja zawsze rozśmieszę czło- 

wieka. Pomówię, pomówię, a on i zęby wszystkie za” 

UMTESNZJ. DNIBAGKAGPROT CEE TOAS KT ANWBE K STN BEN 

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

tych Mochów. Głupi naród, ale przyjacielski. Wiary 

mojej oni tu nie zaczepią... A tam reszta!... Powiem 

ja tobie — nam, ludziom zwyczajnym — to żeby tylko 

przeżyć j Boga nie obrazić. Kwaterę, człowiecze, 

masz, głodny nie siedzisz — czegoż tobie? Ty, Luda, 

swoje głupie patrjotyzmy rzuć. Zaraz okołodoczny 

dowie się i do turmy pójdziesz. Zginiesz tam i oczy 

moje ciebie nie zobaczą, dura ty nabita. A mnie serce 

pęknie, już teraz aż mdło, jak pomyślałam. 

* * * 

Polityka widocznie jest słabą stroną wszystkich 

Polaków, bo nawet w tem małem gronie każdy miał 

inne o tej sprawie przekonanie. Zaczęło się to po 

obiedzie. Wuj Wiktor, dłubiąc jeszcze widelcem 

w zębach, znikł znowu za gazetą. Ludka z ciotką 

krzątały się koło małego kredensu, który przy otwie- 

raniu zionął kwaśnostęchłym zapachem, o co nieraz 

powstawały sprzeczki. Bo ciotka dowodziła, że nie 

tu nie pachnie. To tylko może Luda ma nos zepsuty. 

Wuj Wiktor powiedział. 

— A Franciszek Józef, chwała Bogu, już wyzdro” 

wiał, Tęgi staruszek. A niechaj mu zdrowie jak naj 

dłużej dopisuje. Już ja i świeckę do kościoła ofiaro 

wałem. 2 a : и 

— Też! Co wuja może obchodzić taki cesarz? 

Niechby sobie umarł, proszę bardzo! Trzeba mieć 

trochę polskiej godności. A wuj zaraz z czułościami 

do odwiecznych wrogów. 

— Niech Luda tak nie mówi — zaczerwienił się 

wuj. Ja tego cesarza sam w Wiedniu widziałem. 

I arcyksięcia Ferdynanda. Tam w Austrji Polakom 

Polska nie zginęła 

katarynka, zwyczajna katarynka pod oknem „Jeszcze 

zagrała. Austrja swobody lu- 

dom swoim udzieliła. 

— Bo musiała, jak ją przycisnęło — rozgniewała 

się Ludka. Ale gnębi nas materjalnie, zabija przemysł. 

A rzeź Galicyjska? 

— To... Metternich... poruszył się wuj. Już się 

ta sprawa zapomniała. Franciszek Józef porządny 

człowiek, Zresztą panienki na polityce się nie znają. 

To nie ich rzecz. Więc niech Luda lepiej zje czeko- 

ladkę — dodał pojednawczo, wyciągając z kieszeni 

wąską tabletkę ulubionego przysmaku Ludki. 

— Nie, wuju — usunęła się Ludka. Jak wuj 

może powiedzieć o rzezi, że ta sprawa już się za” 

pomniała? 

Dziewczyna szeroko otwartemi oczyma patrzyła 

prosto w twarz panu Wiktorowi. Zapomniała przy* 

tem, że na stole ipod ścierką pozostał niewytarty 

jeszcze talerz i pociągnęła ją nerwowo do siebie. 

Dźwięk pękającego na podłodze fajansu wywołał 

interwencję ciotki. 

— Hospodi, Boże mój! Jakieś cholerne nasłanie 

z tą polityką. Poszedłby ty Wiktor na kanapę po” 

drzemać! Taki talerz! I w drebiezgi! Bierz oczy 

w garść, Ludka! Patrzajcie, jak Markizeczka prze- 

straszyła się. Chwost jaki napuszony! Chodź do cha” 

ziajki, dusza moja, chodź, moja rodzona. 

A ty, Luda, znaj, że władza od Boga pochodzi. 

Jak cesarz, to i poświęcony. Językiem po nim jeździć 

krzech. Jeszcze ten Franciszek, jak Franciszek, ale ty 

już i dalej polazła. Toż ja u ciebie z pod kołdry pa” 

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

  

wydrukowano. O naszym carze niewiadomo eo na- 

walili. Wychodzi, że on całkiem sumaszedszy. A ja 

jego, gołąbka, w domu moim obrażać nie pozwolę! 

—— (o ciotka zrobiła z bibułą? — zdołała wtrącić 

oszołomiona potokiem wymowy Ludka. 

— Z jaką bibułą? Aha, z temi przeklętemį papie- 

rami? Wiadomo co — na rozpałkę poszły, żeby gęś 

prędzej się upiekła. Na rozpałkę to i taka drań się 

przyda. To ja właśnie dziś o tem pogadać chciałam. 

Od tego Wiktorowego Franciszka się zaczęło... To 

i dobrze. Szkoda tylko talerza... Ale o czem to ja?... 

Aha! Luda, głupia ty dziewczonka. Czuje biedę moje 

serce. Sama w nieszczęście wleziesz i mnie z Wikto” 

-rkiem unieszczęśliwisz. Żebyś mi nie śmiała więcej 

tego paskudztwa do domu przynosić! Słyszysz? 

— Słyszę! 

— Słyszysz, a swóje robisz. Już przecie miałaś 

odemnie bobu za to zebranie w pokoju lokatora. 
Nalazło tych żółtodzióbów niewiadomo ile, a starszy, 

dwornik nazajutrz chodził i niuchał tu u mnie. 

Aż dusza w pięty poszła, jak ja tę mordę zobaczyłam. 

Dobrze jeszcze, że wódka w domu była i baranina«/ 

Wiktor, a odezwij się że i ty. Przemów dziewczynie 

do rozumuł | 

  

— Hm! — chrząknął wuj. — Naturalnie. Lud3 

powinna być ostrożniejsza. Ale z drugiej strony mło” 

dość, panie tego... Młode piwo! | 

— Bałwan! Tu srogo trzeba powiedzieć, a nie 

„młode piwo”... Luda, zobacz, kto dzwoni... U mnič 

ręce brudne... 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold: Kiszkis. 
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