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Konkordat niemiecki. 
Rzesza Niemiecka nie miała, ja- 

ko całość, uregulowanych stosun 

ków z Watykanem. Konkordaty były 

zawierane przez poszczególne kraje 

związkowe: przez Prusy w r. 1919, 

Bawarję w 1424, Badenję w 1932 r. 

"treść ich nie jest jednakową. Naogót 

w krajach katolickich kościół posia” 

dał z tytułu tych konkordatów znacz 

nie większą sterę wpływów. Nprz. w 

Bawarji i Badenji sprzeciw państwa 

cu do kandydatów na wyžsze stano- 

wiska kościelne nie miał charakteru 

wiążącego. Inaczej w Prusach, 

Zawarty obecnie konkordat pomię 

dzy Rzeszą Niemiecką a Stolicą Apo- 

stolską, którego tekst przed paru dn. 

został ogłoszony, po raz pierwszy us 

tanawia pewne ogólne zasady 

stosunku Kościoła do państwa nie 

mieckiego. Zamiarem rządu Hitlera 

było zastąpienie przez nowy 

konkordat wszystkiech dotychczas o- 

bowiązujących partykularnych kon 

kordatów. Narazie do tej „unitikacji” 

nie doszło — prawdopodobnie wsku- 

tek niechęci Watykanu, jednakże o- 
gólne zasady uznane zostały za po” 

wszechnie obowiązujące. 

Komentarz urzędowy, opubliko- 

wany wraz z tekstem konkordatu za 

"powiada wyraźnie, że pozostanie w 

mocy konkordatów krajowych, jest 

tylko tymczasowem, bowiem 

równolegle z likwidacją odrębnośc. 

krajowych zniknąć będą musiały i od 

rębne konkordaty. Mościół jednak 

woli zaczekać, aż stanie się niewątpli 

wem, że federalizm niemiecki został 

ostateeznie pognębwiy. 

Konkordat niemiecki 

mentem bardzo ciekawym ze wzglę 

du na odbicie w nim ogólnych tenden 

cyj hitleryzmu, które w swej is- 

tocie są sprzeczne z duchem chrze- 

ścijańskim, Ale w samym konkorda- 

cie niema oczywiście, o tem mowy. 

Jest on oparty o zasadę rozgran: 

czenia sfery wpływów kościo 

ła i Państwa. W granicach tego po 

działu siera kościelna jest przez pań 

stwo zagwarantowana. 

Zakaz istnienia partyj i organiza 

cyj poktycznych, wynikający z zasa- 

dy wchłonięcia państwa sprzez partję 

narodowo - socjalistyczną, znajduje 

swe odbicie w konkordacie, którego 

jest doku- 

art, 32 postanawia, że „z uwagi na 

panujące w Rzeszy szczególne warun 

ki, jako też wobec udzielenia Kośc'o- 

łowi swobody działania w określo 

nym zakresie, Stolica Swięia wy 

da zarządzenia zabraniające ducho- 

wieństwu Świeckiemu j zakonom na- 

leżenia do partyj i działalności dla 

nich. Postanowienie to jest wzoro- 

wane na układach lateraneńskich, re- 

gulujących stosunek wzajemny рай- 

stwa faszystowskiego i! kościoła: W 

obu wypadkach „ujednolicone* poli 

tycznie państwo zabezpiecza się przed 

ewentualną polityczną akcją ikościo” 

ła o tendencjach z panującym reżi- 

mem sprzecznych. 

  

Ten ciężki warunek Kościół przy 

jał. Robi to wrażenie, że antychrześci- 

jańskie zasady hitleryzmu nie napoi 

kają w swoim rozwoju na żadne prze 

szkody ze strony kościoła. Jednakże 

państwo hitlerowskie zrewanżowało 

się przyznaniem pęłnej swobody ko- 
sciołowi w dziedzinie kultury i wy- 

chowania, oraz zarządu sweimi spra 

wami wewnętrznemi. Jak będzie wy 

glądało w szkole nauczanie religji i 

etyki katolickiej obok etyki i filozofji 

hitlerowskiej — to już jest innna spra 

wa. 
W całym tym kompromisie można 

się dopatrzeć ze strony kościoła pew 

nej reservatlio mentalis. Kry 

ją się tu niewątpliwie zarodki przysz 

łych konfliktów, jeżeli kościół katolic 

ki w Niemczech pozostanie sobą i nie 

da się „ujednolicić* z nauką hitleryz 

mu — co wydaje się być wyłączonem. 

  

Stosowne do przyjętej zasady roz- 

graniczenia sfer działania kościoła : 

Państwa art. 31 konkordatu postana 

wia, że tylko te związki i organizacje 

katolickie będą korzystały z ochrony 

prawnej, które służą wyłącznie 
celom religijnym, kultural 

nym idobroczynnym, inne — 

tylko w tych wypadkach jeżeli dają 

gwarancje, że ich działalność nie od 

bywa się w ramach jakiejkolwiek 

partji, Ale najchętniej będzie się widzia 

ło zlanie się tych ostatnich organzzacji 

z odpowiedniemi organizacjami pań- 

stwowemi (czytaj: hitlerowskiemi). 

Ze stanowiska naszych stosunków 

polskich, gdzie bardzo wydatna poli 

tyczna aktywność znacznej części 

duchowieństwa katolickiego wyraża 

się w formie sympatyzowania i sekun 

dowania prądom zbliżonym do hitle 

ryzmu, (t. zw. obóz narodowy) można 

tylko żałować że w konkordacie Polski 

nie zostały te sfery działania odpowied 

nio rozgraniczone. Ale p. Stan. Grab 

skiemu o to oczywiście nie chodziło, 

a ówezesny słaby rząd nieposiadający 

własnego oblicza, wogóle sprawą kon 

kordatu mało się interesował. Ustępli 

wość Watykanu w wyłączaniu poli- 

tyki ze sfery działania Kościoła stoi 

zawsze w stosunku prostym do siły 

i wyraz:stości programowego 

stanowiska kontrahenta. Konkordaty 

włoski i niemiecki są tego najlepszym 

dowodem. 
* * * 

Ciekawym szczegółem konkordatu 

niemieckiego (art. 29) jest przyznanie 

katolickim mniejszościom  narodo- 

wym prawa używalności ojczystego 

języka w nabożeństwach, na: 

ucerełigjiikościelnem ży. 
ciu organizacyjnem w tych 

samych rozmiarach w jakich z tegoż 

prawa korzysta mniejszość niemiecka 

w odpowiedniem innem państwie. 

Przypis ten ma szczególne znaczenie 

dla Polaków, którzy stanowią w Rze- 

szy wła 

  

iwie jedyną poważną liczeb 

nie mniejszość. Powinni oni odtąd 

korzystać z tych samych praw języ- 

  

kowych w kościele, jakie przysługują 

Niemcom-katolikom w Polsce. 

  

Gdyby przepis ten był lojalnie wy 

kony 

doznałaby poprawy. Nie można 

  

a Polaków śląskich 

  

1y, sytu 

  

    29 

окерте 

že-art.   
nak oprzeć się wrażeniu 

charakter 

zentacyjny“ w 

  

ma wyłąc 

sensie zademon- 

strowania przed światem tolerancji 

narodowościowej w hitlerowskich 

Niemczech. W piaktyce nioże on po- 

zostać martwą literą, Testis- 

BRT LLTI 

„Przysposokbienie do akcji 
kolonizacyjneį“. 

BERLIN. (Pat). Ministerstwo kultury przy 
gotowuje sję do wprowadzenja do mjejskieh 
szkół powszechnych 9-tego reku nauki, t. zw. 
roku wiejskiego, który młodzież spędzać ma 
na wsi dla zapoznanja się z pracą na rolj. 

Wetiug komunikatu bjura Contį, stanowić 
to będzje równocześnie przysposobjenie do 
akeji kolonizaeyjnej, lab do innych newych 
zagadnień państwowych. Akcja powyższa 0- 
bejmie koło 220 tys. dzjeci z r/iast. 

SAARBRUECKEN. (Pat). Korespondent 
„Le Matjn* d%onosj z Akwisgranu, że dyrck 
terowje Szkół Średnich na całym ohszarze 
Rzeszy Niemieckiej otrzymałi instrukcje w 
sprawie nauki młodzieży rzucanja granatów 
strzelania z karabinów ; pistoletów. Ćwjcze 
nią te mają sję odbyć dwa razy w tygod- 
niu. Wykłady prowadzone hędą przez człon 
ków organjzacyj szturmowych i związków 
hitlerowskich. 

Za „groźną postawę” — 
śmierć. 

BERLIN. (Pat). W) miejseowośej Lever 
husen zastrzelony został przez szturmowców 

bezrobotny Jaśkowiak. Według informacyj 
Bjura Gontj, Jaśkowiak zatrzymany przez 
kilku sztarmowców, „zajął groźną postawę”, 
wobec czego jeden ze szturmoweów „chcąc 
uprzedzić atak strzeljł do Jaśkowiaka, kła- 
dac go trupem na miejscu. 

Rzadka uroczysteść 
religijna. 

BERLIN. (Pat). W njedzjelę odbyła sję 
w Trewirze uroczystość wystawienja w kale 
drze relįkwji tuniki Chrystusowej. Uroczy- 
stość rozpoczęła sję odprawjeniem mszy pon 

tyfikalnej przez arcybiskupa Kolonjj w obec 
noścj 'wjcekanclerza Papena, przedstaw. 

władz i t. d. Obchód tego rodzaju odby 
się co 40 — 50 lat. 

  

    

  

   

  

Min. Wysocki — ambasadorem Rzplitej we Włoszech 
Posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym Rzpiitej 

w Rzeszy został mianewany p. Józef Lipski. 
WARSZAWA, (Pat). „Dziennik U- 

rzędowy Ministerstwa Spraw Zagra 
nicznych przynosi nominację p. Józe 
fa Lipskiego dotychczasowego naczel 
nika Wydziału Zachodniego MSZ na 
posła nadzwyczajnego ć ministra peł- 
nomocnex* Rzeczypospolitej przy rzą 
dzie w Rzeszy Niemieckiej, — dr. Al- 
freda Wysockiego, posła nadzwyczaj: 
nego i ministra pełnomocnego w Ber” 
linie, na ambasadora Rzeczypospolitej 
przy JKM królu Włoch. Pozatem m. 
in. nominację dr. Jana Starzewskiego 
radcy ministerjalnego, na charge, d'a- 
ttaires Rzeczypospolitej w Berlinie. 

° s + Życiorys m n. Lipskiego. 
INowomianowany poseł Rzeczypospoljtej 

przy rządzje Rzeszy Niemjeckiej minįster 
Józef Lipskj ukończył 9-klasowe gjimnaz 
jum humanistyczne njemjeckie. Studjował w 
uniwersytecie w Lozannie prawo oraz nauki 
ekonomiczne j społeczne. W, roku 1919 w 
dnju 6 czerwca mjanowany został sekrella- 
wzem przy poselstwie Rzeczypospolitej w 
Londynje i pozostał na tem stanowjsku do 
pierwszego stycznia 1922 r., kiedy został prze 
niesiony jako sekretarz do poselgdiwa Rzeczy 
pospolitej w Paryżu. Od r. 1923 pełnił poza 
tem funkcje sekretarza delegacjj polskiej 
przy konferencjj ambasadorów j w związku 
z decyzją uznanja granic wschodujch Pol. 

ski został odznaczony krzyżem kawalerskim 
Odrodzenia Polski. Pierwszego stycznja 1921 
r. zostaje sekretarzem pierwszej klasy j 
przydzielony czasowo w tym charakterze dy 
poselstwa w Berlinie. W maju 1925 r. pow» 

łany zosłał do Mjnjsterstwa Spraw Zagra- 
nicznych do centrelj w charakterze kierow 
nika referatu nzjemieckiego w Wydzjale Za 
chodnjm. Brał udział w konferencji locar- 
neńskjej w październiku 1925 r. W grudniu 
łegoż roku mianowany zastępcą naczelnika 
Wydziału Zachodniego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych prowadził jako delegat mj 
nistra z posłem njemjeckjm w Warszawie ro 
kowanja w sprawje wjazdu, pobyłu i osied 
lenia. Brał udzjał w rokowaniach w Warsza 
wje i Berljnie co do umowy drzewnej polsko- 
njemjeckjej dałej rokowania nad protokó- 
iem aJckowskj-Stresemann w sprawje umowy 
handlowej polsko-njemieckiej. W dnju 1 
stycznia 1928 r. objął kierownictwo Wydziału 
Zachodnjego. Prowadził pertraktacje z pos- 
łem njemjeckjm w sprawie zatargu po roz 
povządzeniu o granicach państwa, zakończo 
nem wymianą not 17 lipca 1928 r. Z ramienia 
ministra przemysłu i handlu prowadził roko 
wanja w sprawie Chorzowa, zakończone po- 
lubownem porozumjenjem 12 listopada 192% 
roku. Dalej prowadził rokowania z posłem 
niemieckim w sprawie prowizorjum drzew- 
nego 1929 r. Brał udział w pierwszej kon- 
ferencji haskjej w sierpniu 1929 r. prowadzjł 
rokowanja w sprawie umowy ljkwidacyjnej 
polsko-niemjeckjej, podpisanej w Warszawie 
31 października 1929 r. Brał udzjał w dru 
giej konferencji haskjej w styczniu 1930 r. 
dalej w rokowanjach handlowych polsko - 
niemieckich, począwszy od grudnia 1927 r. 
aż do podpjsanja umowy w dniu 17 marca 
1930 r. Podpjsał z posłem njemieckim w 
dnju 8 lipca 1930 r. porozumienie w spra- 
wie incydentów granicznych polsko-niemie: 
kjch. Odznaczony został 8 listopada 1930 r. 
krzyżem komandorskim Polonia Restituta za 
wyjąkowe zasługi, położone w związku z 
zawarcjem umów międzynarodowych. 

  

   

    

Pod protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

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

DZIAŁY GŁÓWNE: 
1933 

PRZEMYSŁ — HANDEL | RZEMIOSŁA — ROLNICTWO — LNIARSTWO i RYBACTWO 
Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo transportowych. 

eny stoisk znacznie zniżone. 
W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy. 

UWAG!! Zamówienia na stoiska w pawitjonie głównym 

Brytyjskie demarche 
w Sprawie niemieckich zbrojeń powietrznych. 

7 LONDYN, (Pat). Popołudniowe 
dzienniki londyńskie przynoszą wia 

demość z Berlina o demarche'u bry- 
tyjskiem, dokonanem w Auswaerti- 
ges Amt przez brytyjskiego charge 
d'affaires Newtona w imieniu rządu 
brytyjskiego w sprawie niemieckich 
zbrojeń powietrznych. Newton w imie 
niu rządu angielskiego miał zaprote- 
stować przeciwko zapowiedzi min. Go 
eringa co do udzielenia zamówień na 
budowę aeroplanów policyjnych, W. 

      

nowisku, że utworzenie przez rząd 
niemiecki flotyli napowietrznej dla 
eelów policyjnych oznaczałoby pog- 
wałcenie traktatu pokojowego, który 
bezwarunkowe zabrania Nf-meom 
posiadania policji napowietrznej. 

Protest rządu wywołał w kołach 
politycznych An siłne wrażenie i 
jest dowodem, że rząd brytyjski serjo 
traktuje zbrojenia Niemiec, na któ- 
vych niebezpieczeństwo prasa angiei 

  

    

ska kilkakrotnie ostatnio zwracała u 
Brytauja miała dać wyraz swemu sta wagę. 

REFE SRA "TOSA 

Małżeństwe Mollisonowie ranni 
podczas przymusowego iądowznia. 

LONDYN. (Pat). Cała prasa angjelska 
przyncsj dzisiaj pełne entuzjazmu i triumfu 
wjadomiośej, poświęcone lotnjkom Molijso 
nowi Amy Johnsen—Moljsenowej, o tem, że 
przelecieli Atlantyk j że wylądować mieli 0- 
koło godz. 2 nad ranem według czasu euro 
pejskiego w Nowym Jorku. 

Tymczasem na podstawie  wjadomoścj, 

które nadeszły dzjsjaj nad ranem, Molliso- 
nowje ulegli wypźdkowi w miejscowości 
Brjdgeport w stanje Connectient, w odleg 
łości 50 mł od Nowego Jorku. Wskuiek wy 
czerpania zapasów paliwa Mellisenowje ziiu 

   szenj byli lądować o godz. 9 według czasu 
nerykańskiego czyli o godz. 3 nad ranem   

  

a M 

ie ośwjetlonem dostatecznie, gdzje ne 
kiwano jch, na lotnisku nie przystoso 

winem do lądowauja cjężkjeh maszyn, samo 
let zawadził © rów i przewrócjł . Aparat 
jest mocno uszkodzeny. Ohoje są rannj i 

  

    

  

będą musjeli pozostać przez kiłka dni w 
szpitalu. 

  

W epoce rozbrojenia, 

    Armja Stanów Zjednoczonych A. P, otrzy 
mała nowe czojgi. Na zdjęciu naszem wjdzj- 

my jeden z tych czołgów ustawjony. na dzje 
dzjńcu Ministerstwa Wojny. 

i na terenach otwartych przyjmowane będą tylko do 5 sierpna. 

Echa aresztowania Alwensiebena. 
WIEDEŃ. (Pat). W związku z aresztowa 

niem barona Alwenslebenia, sprawey zama 
chu na dr. Stejdlego półurzędowa „Pol. Kor.* 
czyni władzom niemjeckim zarzuty, że chro 
nįly Alwenslebena į ułatwiały mu jego zkrodć 
nię. Po zamachu na dr. Steidlego Alwensle- 
hen zbjegł do Bawzrjj ; mimo że władze au 
strjackie domagzły sję wydania zbrodniarza, 
policja monachijska pozostawiła Alwenslebe 

Wyjazd kpt. Lepeckiego 
па 5убег|е. 

Dnia 22 b. m. wyjechał na Sybe- 
rję, korzystając z urlopu kpt. Mie- 
czysław Lepeeki, adjutant Marszałka 
Piłsudskiego i znany podróżnik. Po 
odwiedzeniu Moskwy, kpt. Lepecki 
uda się do Irkucka j nad jezioro Baj- 
kał. Podezas swego tam pobytu kpi. 
Lepecki zamierza odwiedzić miejsco 
wość Tunkę, odległą od 200 wiorst 
od Irkucka, w której przebywał na ze 
słaniu w latach 1887—1892 Marszałek 
Piłsudski. Tunka leży obecnie w grani 
cach Sowieckiej Republiki Burjacko- 
Mongolskiej wpobliżu granicy Mongo 
lji Chińskiej. 

Następnie kpt. Lepecki przez sto 
licę tego kraju Wierchnie Udińsk oraz 
Bajkał powróci do Irkucka, a stam 
tąd przez Moskgrę do Warszawy. 

(Iskra). 

Min. Beck powrócił z Wilna. 
WARSZAWA, (Pat). Minister spr. 

zagranicznych p. Józef Beck powró- 
cił dziś rano z Wilna w towarzystwie 
dyrektora p. Sokołowskiego. 

10.1X. 

DYREKCJA TARGÓW 
Wiino, Ogród Bernardyński, tel. 11-06 
Biuro czynne codziennie z wyjątkiem Świąt 
dla interesant. od 1| do 13 i od 17 de 19 

Wysokie odznaczenie dla 
posła rumuńskiego. 

WARSZAWA, (Pat). P. minister 

spraw zagranicznych Józef Beck przy 

jął dziś posła rumuńskiego p- Caderę. 

któremu wręczył wielką wstęgę orie: 
ru Polonia Restituta. 

Trocki we Francji. ' 
PARYŻ, (Pat), Dzisiaj przybył do 

Marsylji parowiec .,Bułgarja*, na któ 
rego pokładzie jechał Trocki. Ku wiel 
kiemu zmariwieniu grupy komunis- 
tów oraz licznie zebranych dziennika 
rzy i fotografów, którzy oczekiwali 
na brzegu pojawienia się byłego do- 
wódcy czerwonej armji, — dla un*k 
nięcia spotkania i ewentualnych przy 
krości Trocki wysiadł dość dfieko na 
morzu z parowca i wsiadł do łodzi 
motorowej na której znajdował się 
osobisty przyjaciel Trockiego  vraz 
wyższy urzędnik policyjny i zupełnie 
niepostrzeżenie przewieziony został 
na brzeg: Tu Trocki wsiadł do ocze- 
kującego nań samochodu i odjechał 
wgłąb Francji, Miejsce pobytu Troc: 
kiego trzymane jest w tajemnicy Tro 
cki nie podlega żadnym ogranicze- 
niom i traktowany jest przez władze 
jak każdy cudzoziemiec.. 

zwłoka w locie eskadry 
włeskiej. 

NOWY JORK. (Pat). Gen. Bzlbo, który 
według pierwetnych zamjerzeń, mjał wystar 
tować we środę na czele swej eskadry w 
powrotną drogę wstrzymał przygotowania 
do odloiu. Zwłoka ta spowedowana została 
ujepomyślnemi wiadomościamj o stanie po 
gody na oceanie. Gen. Balbo postanowzł cze 
kać na pomyślnjejsze warunki atmosferycz- 
ne. 

  

  

  

na w spokoju j nawet wystawiła mu fałszy 
wy paszport i udzjeliła pozwolenia na po- 
nowny wjazd do Austrji. Alwensleben skorzy 
stał z pozwolenia į przekroczył granicę 
zustrjącką z zamiarem przeprowadzenja no 
wych zamachów. Dzjennjk dodaje: kamenta 
rze do tsk dziwnego zachowania, sję władz 
niemieckjeh wGbec pospolitego zbrodniarza 
są zbyteczne. 

E A] 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROZŁAM WŚRÓD NIEMCÓW. 

KŁAJPEDZKICH. 

Jak wiadomo, wśród Niemców Kłajpedz- 
kich panują tarcia partyjne. Mjanowicie ście 
rają się ze sobą dwie parije: pastora Sassa 
į grupa Neumanna. Pastor Sass  udzjełjł 
ostatnio wywiadu, w którym oświadczył, że 
będzie nadal werbował ludzi do swej partji 
i rozpowszechniał swe idee w Klajpedzie 
przy pomocy nowozałożonego pisma. (Wjlbjł 

WYBORY CZŁONKÓW MAGISTRATU 
KŁAJPEDZKIEGO. 

Niedawno odbyło się posiedzenje sej- 
miku miejekiego, na którem obrano 8 człon 
ków magistratu — radców miejskich. Z S 
miejsc 2 przypadły Litwinom, a mjanowi- 
cie Stiklorisowi i Głożajtjsowi. Volkspartei 
uzyskało 2 miejsca, grupa Sassa — 2 į grupa 

Neumanna — 2. Na tem samėm posiedzenju 
obrano rownjež wszystkie komisje samorzą- 
dowe, p em we wszystkich reprezentowani 
są Litwini. (Wiłbjj. 

  

    

  

KŁAJPEDA A NOWA USTAWA 
Q© SĄDOWNICTWIE. 

„Memeler Dampf.* Nr. 165 omawiając 
nową ustawę o sadownictwie podkreśla, że 
pomiędzy ustawodawstwem lilewskjem, a 

kłajpedzkiem w zakresje sądownictwa istnie 
ją duże różnice. Nowa ustawa litewska o 
sądownictwie przystosowana do warunków 
litewskich zostanie obecnie przeniesiona ua 
grunt kłajpedzkji. W zwjązku z tem należy 
się obawiać niepożądanych skutków i kon- 
sekwencyj. (Wilbi). 

    

   

REDUKCJA URZĘDNIKÓW 
W GUBERNATURZE KŁAJPEDZKIEJ. 

W budżecie ikłajpedzkim na rok bieżący 
skreślono pozycje, przeznaczone na opłace- 
nje pensjį adminįstratora Gubernatury kra- 
ju. Urząd ten zlikwidowano całkowicie. Sta 
nowisko administratora zajmował w przecią 
gu 11 lat Klemas, który obecnie został zwoł 
niony. (Wilbį). 

  

Proces wadowicki. 
WIADOWICE. (Pat). W, toku dzisjejszej 

rczprawy o zajścia antyżydowskie j; rabunek 
przecejwko członkom byłego Związku Hal- 
Jerczyków i O. W. P. w powiecje żywieckjem 
trybunał przesłuchał zkolej 15 oskarżonych. 
Wszyscy do winy się nje poczuwają. Jutro 
prawdopodobnie zakończy sję przesłuchiwa 
nie ostatnich 13 oskarżonych ;j trybunał przy 
stąpj do badania śwjadków. 

Przemysł cukrowniczy 
przechodzi na worki Iniane. 

Produkcja worków lnianych w 
ciągu ostatnich kilku miesięcy, dzięki 
zgłaszanemu coraz liczniej zapotrze 
bowaniu ze strony różnych gałęzi 
przemysłu, wzrosła znacznie, W;y- 
twórczość w tym zakresie zakładów ° 
żyrardowskich, które dział ten nieda 
wno uruchomiły, sięga obecnie 50.000 
sztuk miesięcznie. 

W. chwili obecnej zakłady rar” 
dowskie wykonywują większe zam5- 
wienia na worki Iniane dla przemys 
łu cukrowniczego, posiłkując się 
przytem wyłącznie surowcem pocho* 
dzenia krajowego. (Iskra). 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWIA. (Pa). Londyn 29,98—30,13 

„83; Nowy Jork 6,36 i pół — 6,40 i pół 

    

      

    
      

  

  

Nowy Jork kabel 6,37 —6,41— 
5,04 — 35,13 —34 Szwaj 

— 173,48 — 172 Berljn 

AKCJE: Bank Polski 78 — 78,50. Cu- 
kier 19. 

Dolar w obrotach prywatnych 6,37 — 
6,38. 

, Rubel złoty 4,83. 

Kronika telegraficzna. 
— Sąd przysięgłych w Berlinje skazał na 

oskarżonych 3 śmierć 
na 

dwoch  komujsltow, 
ad na lokal narodow      

   

sh. 
Pr: 'szystk wię 

twórniach filmowych zostały wstrzy      

  

Zamachy na szturmowców hitlerowskich. 
BERLIN. (Pat). W pobliżu Monachjaum 

znaleziono zwłokj zastrzelonego przez nie- 
wyśledzonych spraweów szturmowca hitlerow 
skiego. Ze Słupea donoszą również © cięż- 
kiem poranienju nożami członka, oddziału 

szturmowego przez czterech Cyganów, któ 
rych zdołane ująć. W miejscowości Bergza- 
bern pod osłoną nocy postrzelono jednego 
szturmowca a sprawców napadu nje schwy 
tano. 

  

Poznań — mistrzem drużynowym w tenisie. 
POZNAŃ. (Pat). W poniedziałek zakoń 

czyły się półfinałowe rozgrywki © tenisowe 
mjstrzostwo Polski między poznańskim A. 
Z. S. a krakowskim A. Z, S. Mecz te został 
przerwany w niedzjelę przy stanie 3:3. O 
zwycjęstwie zdecydowała gra między Brat 
kiem z Poznania j Tarłowskim z Krakowa. 

Po įnteresującej walce zwyciężył Bratek w 
stosunku 4:6, 6:3 į 6:3, przesądzajac zwycję 
stwo na korzyść poznańczyków. Bratek wy 
sunął sję cbecnie na ezoło poznańskich tenż 
sistów i jdzje szybko w ślady Tłoczyńskjego 
który swą karjerę rozpoczął również w Poz 
naniu. 
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„Towarzystwo popieranja budow 

publicznych Szkół — Powszechnych” 

nadsyła nam poniższe z prośbą 0 za- 

mieszczenie. (Red). 

Jednym z nieodzonych warunków rozwo- 

ju szkolnictwa jest własny, wygodny budynek 

szkolny, odpowiednio urządzo! wyposażo- 

my w pomoce do naukį. Sytua finansowa 

Państwa, nje pozwała na podjęcje w obecnej 

chwili akcji budowianej. Szkoły powszech e 

slanowiące podstawowy stopień oświecenia : 

gęsto pr: władze polskie stosownie do po- 

trzeb łudnoścj rozsiane, znalazły się po od- 

zyskanju Niepodległości w wyjątkowo trud 

mej sytuacjj, zwłaszcza w województwach 

wschodnich. у 

W myśl uchwalonej przez Sejm w 1. 1922 

ustawy o budowie publicznych szkół pow- 

szechnych obowiązek budowania szkół 6po- 

czywai w połowie na gminie, w połowje na 

iPańsdtwie. Z chwilą jednak, gdy z powod: 

wzrastającego kryzysu pomoc finansowa Pań 

stwa ustała zmalała równjeż do mjnjmutu, 

a w rezultacie zamarła niemal całkowicie ak 

tywność budowlana gmin. Skutkiem tego 

* obecnie wobec wzmożonego przyrostu dzieci 

znajdujemy sję w sytuacji, utrudnia jącej rea- 

lįzowanje powszechnego nauczania. Šwį2d- 

<zy o tem fakt, že podezas kjedy w r. 1928— 

29 znalazło miejsce w szkołach 96,4 proc. 

wszystkich dzjeci w wieku szkolnym, a łicz 

ba ich wynjosła 3 miljony 570 tysięcy, to 

procent ten, malejąc w latach następnyci, 

wynjósł już w r. 1932-33 tylko 92,5 proc., jak 

kolwiek ljczba dzjecj w szkołach wzrosła 

do 4 mjljonów 590 tysięcy. Na pomieszcze- 

nie tak znacznie zwiększonej jlości dziecj w 

szkołach przy niezmjenjonych warunkach 

tokałowych wpłynęły skuteczne zarząd 

mija władz szkolnych, które w trosce o realj- 

zację powszechnego nauczania zdecydowały 

się zmniejszyć liczbę godzjn nauki w posż: 

czególnych oddziałach, natomiast zwiększ 

liczbę dziecj w oddzjałach i liczbę god 

pracy nauczycjela. 

7 dokonanych przez Ministerstwo W. R. 

i O. P. obliczeń wynika, że w okresje od ro- 

ku 1929-30 do 1939-40 liczba dzjecj wzroś 

nie prawje o 2 j pół miljona, czyli wynjesje 

zgórą 6 mjijonów 70 tysjęcy. Budowę po 

frzebnej jlości szkół z odpowiednią liczbą 

Klas i mjeszkań nauczycjelskich, z odpowied 

mjem urządzeniem i wyposażeńjem w pomo 

ce naukowe Skarb Państwa njeprędko jesz- 

<ze będzje mógł podjąć o własnych sjłach. 

W poszukiwanfu dróg wyjścja, w trosce głę- 

bokiej o dobro kraju i Państwa pows 

Tcwarzystwo Popjeranja Budowy Publicz 

nych Szkół Powszechnych.. Cdlem Towarzy- 

stwa jest staranje się zgodnym wysjłkiem 

možlįwje najszerszych rzesz obywallelį, zwją 

zanych wspólną troską o szkołę powszechi 
o uzyskanie funduszów na budówę 67 

powszechnych i na zaopatrzenie ich w urzą 
dzenia j [pomoce do naukj. 

Na založycielį Towarzystwa zaproszono 

majwybjtniejszych obywateli kraju į przed- 
stawicieli organizacyj społecznych, których 
pierwszem zadanjem jest zorganizowanie kół 
i oddzjałów Towarzystwa ma terenie całej 
Rzeczypospoljtej oraz zaproszenie do współ 
pracy w kołach j oddzjałach jak najwięk- 

szej liczby osób. Członkowie zwyczajni pła 
«cą jednorazowo 50 gr. wpisowego i 4 złote 
składkj rocznej. Składka może być wpłac»- 
ma ratamj. Członkami dożywotnimj są cj. 
którzy wpłacą jednorazowo na rzecz Towa- 
rzystwa co najmniej 150 zł., Człomkowie do 
żywdinj nje są obowiązani do żadnych in- 

mych wpłat. Cele, zadania j współpracę kół 
j oddzjałów określa statut Towarzystwa, z 
którym można sję zapoznać w bjurach Ku- 
ratorjów Okręgów Szkolnych oraz w Inspek 
toratach Szkolnych. Ponadto nakładem 

Związku Nauczycjelstwa Polskiego ukazała 
sję broszurka Juljusza Kaden-Bandrowskiego 

p. t. „Budujmy szkoły*. Broszurka zawie- 
ra korespondencję autora z dziećmi szkół 

wszechnych j omawja zadania powstałego 

©owanzystwa. Cena broszury wynosj 1 zł. 
20 gr. a dochód z wydawnictwa przeznaczył 

autor na Towarzystwo Popjerania Budowy 
Pubłjcznych Szkół Powszechnych. 

Nie należy wątpić. że wszystkie warstwy 
społeczeństwa, zainteresują sję Towarzyst- 
wem. wezmą udział w jego szczytnem zada. 

niu j wesprą czynnie jego dążenja do celu. 

    
      

   

  

    
  

  

   

  

     

   
  

   

  

  

    

ODEZWA DO WYDAWICÓW I KSIĘGARZY 

W! bjeżącym roku zawiązało sję Towarzy 

stwo Popjeranja Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych, którego zadaniem jest m. in. 
przyjść z pomocą materjalną i poradą tech- 
mnjiczną czynnikom społecznym (samorządo- 
wym) w budowanju szkół i zaopatrywanju 

i 'w bibljotekį i įnne pomoce naukowe. 
ak dostatecznej iloścj jzb szkolnych, cia- 

sngta j zły stan higjeniczny znacznej liczby 
istniejących budynków szkolnych — powo- 

        

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK Е 

Зау!еНой5Ка 16, т. 8 

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

premjum. Е 

Czynna od godz. ||-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne. 

AAA 

    

wysiłkiem! 
dują, że poważna jdąca w setkj tysięcy cyfra 
dzjeci pozostaje poza szkołą, nje kształci sję 
zupełnie, powiększając liczbę ańalfabetów w 
kraju. Zmniejsza się ljczba odbiorców kul- 
tury, zmniejsza się liczba czytelników ksją- 

żek. 
Towarzystwo przystępując do realizacjį 

swoich zadań — musj zgromadzić odpowied 
nje fundusze. Ważność i jakość motywów za 
łożenja Towarzystwa wydała się dostateczną 
podsiawą do zwrócenia sję o poparcja jego 

celów m. jn. także do Polskiego Towarzyst- 

wa Wydawców Ksjążek. Towarzystwo Wy 
dawców Ksjążek, doceniając po obywatielsku 
ważność sprawy — zgodziło sję na opodatk» 
wanje drobną kwotą sprzedawanych podręcz 
ników szkolnych na rzecz Towarzystwa Po- 
pieranja Budowy Szkół. W! porozumienju z 
Towarzystwem Wydawców 'Ksjążek ustalony 
sposób techniczny jprzeprowadzenia tej akeji 
przez nalepjanje na podręcznikach szkolnych 
znaczków wartoścj 10 gr. przyczem opłata 
ta, stanowjąca dochód Towarzystwa Budo- 
wy Szkół, ma być zawarta w cenie ksjąžki. 

Podając powyższe do wjadomości Panów 
Wydawcow j Księgarzy, Zarząd Towar: 
stwa. Budowy Szkół zwraca sję równocześni? 
z usilną prośba o najśpjeszniejsze przy 
pienje do realjzacjj tej akcji j udzielenie jej 
swego ipełnego poparcia. Znaczki na ksjążki 
są do nabycja: w dowolnj iłoścj w Biurze Po 
warzystwa Popieranja Budowy Szkół, War- 
szawa Al. Szucha 25 oraz w paczkąch po 500 
sztuk w każdym urzędzie pocztowym. 

     

    

     

    

     

      

   

  

   

    

  

  

    
   

   

  

Zarząd Towarzystwa Popierania 
Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych 

(7) Kazimierz Pieraekį 
Sekretarz 

(7) Stanisław Bugajski 

Skarbnik 

(— ) Stanisław Machowski 
Wjceprezes 
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Z mrokow duszy ludzkiej. 
Kulisy ponurej zbrodni. 

Wezorzj donieśliśmy o zbrodni ojea-zbo- 
czeńca, który przez zazdrość do własnej 
córki zamordował zjęcja. Obeenie dowiadu 
jemy sję dalszych szczegółów, uzupełniaj:- 
cych cbhraz tej ponurej zbordnj. 

Morderca Wojejunowjeza Wł. Pzotrov - 
Ski, jest jeszcze stosunkowo młodym człowie 
kijem, ma 47 iat. Kiedy córka miała lat 15, 
«jciec, który już wówczas wdowcem, dat 
ujścje sw; zwyroódnjałym insłynktom i z 
rodzonej eórkj uczynił kochankę. 

Miało io mjejsce przed 5 laty. Anjela 
nie miała nikcgo przed kim mogłaby sję po 
skarżyć, brat jej o 3 lata młodszy, Michał, 
w zupełności był podległy wpływom ojca. 
Pozatem zboczeniec zazdrośnie pilnował 
swej tajemniey a zhańbjona przez ojca 
dzjewezyna ukrywała jak mogła swój wstyd. 

Mając 17 łat poczuła sję maiką, Nie było 
mowy o spędzenju płodu, gdyż musiałoby 
to być dokonane przy pomocy osoby 3-ej, 
Ktėraby tę ponurę tejemnicę ro! 
gła ujawnić. Wtedy perfidny ©jciee zezwo 
Iį! eórce, za przykładem jej rówjeśnie, przyj 
męewać adorację młodych parobczaków. W. 
tym właśnie okresje Anjela poznała młodego 
i porządnego chicpcąa—Michała Wojciunowi 
czs. Miłość była wzajemna. Wiładysław był 
gospodarzem na 20 ha ziemj, pannę też uwa 
žsno za posažną. Rodzina Michała nje mja'a 
nie przecjwko zbliżenia młodych. 

Jak pjorun z jasnego njeba spadła na 
Władysiawa wiadomość ©  urodzenju Sję 
<iziecka. Zerwał stesunk; ze swą narzeczoną.. 

ułe nie mógł o niej zapomnieć. Gorzej czu- 
ia się Amiela, Męczyła ją tajemnjea pochodze 
nia dzjeeka i zawód, który uczyniła u koeha 
nemu. 

   
      

   

  

    

  

   

POSSE BED TZ SB WETO ZA LLTI ESA, 

Zabytki budowlane w Ostrogu nad Horyniem. 

  

Ostrogskich - Ostróg 
nad Horynjem posjada szereg cennych zabyt 
ików budowlanych. Na zdjęciu widzimy za- 

Stara siedziba ks. 

  

mek ks. Ostrogskich z cennem muzeum. W 
środku wjdać prawosławny sobór. 

Przeszło 2 lata. Malec rozwijał sję zdro 
wc, a matka jego 4ż nie mogla zapom- 
njeć o Michale Wojejunowiczu. Ulegla, jak 
i poprzedujo ojeu-zboczeńcowi ale już teraz 
zma €euę przyrzeczenia, że doprowądzj da 
małżeństwa z Michałem. W ub. roku odbyt 
sję ślub. Anjela zdohyła opjekuna, człowieka 
kochanego, kochającego, uczciwego j trzeź- 

wego. 
Od tego czasu coraz mniej ulegała wpły 

wom ojea, który zrozumiał, że nie potraźj 

walezyć o córkę z zięcjem, którego ta ubó 
stwiała. Nje mógł jednak zwalez 
zbrodniczego popędu nje umiał wyrzec Się 
córki dla jej szczęścja. 

I wtedy powstała straszna myśl. 
Pewnej soboty, 26 ljistopada ub. roku 0j- 

ciee Anielj — Władysław zabrał ze soba do 
Rudziszek syna i zjęcia. Wstąpjłi we trój- 
kę do pjwjarnj należącej do Klejewskiej, 
która zeznała w śledztwie, że stary zmu- 

Szai zjęeja do Vieia wódki, bo ten wódki 
nje lubił, W stanje mocno podchmielonym 
cała trójka wsiadła, zpowrotem na wóz. Oj- 
ciec powozjł a zięć j Syn ulokowalj się na 
słomie i zasnęłj. Nie dojeżdżając do swej 
wsj Władysław obudził swego 17-letnjego 
syna Michała, rozkazał mu być pomocnym 
przy morderstwie, ą gdy ten próbował sprze 

    

   

ciwiać sję, zagrozjł į jemu zabójstwem. Ta 
silna woła, która zmusj/a córkę do uległoś 

€j, zmusjła i syna do wzięcja udziału w 
zbrodnj. 

Wiadysław przyszykoewaną zawczasu 
siekjerą rezpłatał głowę Śpjącemu zjęcjowi, 
a następnie razem z synem zakopał zwłok: 
pod Gsłoną nocy, przy drodze w odległości 
2 klm. od wsi. 

Zaraz pe przyjeździe, zbrodniarz słomę z 
woza schował w chlewie, zaś następnego dn. 
złćżył meldunek w poljejj, że zjęć o godz. 
16 dnia poprzedniego wyszedł z domu po 
tytoń do Rudzjszek ; dotychczas nje wrócił. 
Wie wsi rozpuścił pogłoskę, że zjęć poszedł 
do Litwy. Nie było świadków zbrodni. Ale 
obje wersje o zjęcju zaczęły prędko bankru- 
tować, 

Niebawem znaleźli się świadkowie, którzy 
mogli stwjerdzić, że zięć nie poszedł po ty- 
toń, a był znacznie później z Władysławem 
i synem jego w pjwjarn;. Bylj j tacy Kió- 
rzy widzieli nieruchome spite ciaia w noc so 
botnją na wozje, wreszcie trudno było pr 
puścić, by kochający małżcnek pozostaw; 
bez żadnej wjadomoścj żonę. Te wszystkie 
podejrzenia i pogłoski dotariy wreszcie do 
poliejį. 

Dalszy przebieg wypadków znany. te) 

      

  

    

  

Zaliczka na podatek prze- 
mysłowy od obrotu. 

W dniu 15 lipca upłynął termin 
płatności I-ej zaliczki na poczet podat 
ku przemysłowego od obrotu 2a rok 
1933. Ze względu na to, że wymiar 
podatku przemysłowego od obrotu za 
rok 1932 ustalony został przedsiębior 
stwom handlowym i przemysłowym, 
naogół biorąc,:za wysoki i nie odpo 
wiadający faktycznym obrotora, za 
liczki, oparte i obliczone na tym wy 
miarze, wypadły również wysokie, 
przerastające niejednokrotnie finan- 
sowe możliwości przedsiębiorstwa, 

Zaliczek na poczet podatku prze 
mysłowego władze skarbowe z zasidy 
nie rozkładają na raty, zostaje przeto 
płatnikowi ewentualność zapłacenia 
Iej zaliczki najpóźniej Mdo dwa 29 
lipca, w którym to dn. upływa termin 
ulgowy wpłacenia zaliczki beż odse 
tek za zwłokę. Płatnicy, którzy wnie 
śli w przepisanym terminie odwoła- 
nia na wymiar podatku od obrotu za 
1932 rok, mogą zwrócić się do užzędu 
skarbowego z podaniem 0 ogran'eze 
nie zaliczek do czasu ostatecznego 
>alatwienia odwolan'a 

  

Morze—to pluca narodu 
  

Wielkie projekty, które nie weszły w życie 
Wielkie projekty i wynalazki absorbo- 

wały uwagę ludzkości cd setek lat. Wiele. 

większa część tych projektów została tyłko 

projektami. Ale to, eo wczoraj jeszcze bylo 

marzeniem, dzisiaj, dzięki postępom nauki 

i technik, stało sę rzeczywistością. 

„KAMIEŃ FILOZOFICZNY”. 

Odwiecznem zagadnieniem była np. kwe 

stja tabrykacji złota, której Średniowiecza: 

alehemicy nadali nazwę „kamienia filozo- 

ficznego*. Od setek, od tysięcy lat szaria- 
tani stosowali najrozmajtsze sztuki j sztnez 
kj, mające na celu wyprodukowanie złota 
z ołowiu, czy z innego metalu. Dzisiaj, dz'ck'; 
badaniom Rutherforda wiemy już, że teo- 
retycznje fabrykowanje złota z innych me 
tali jest możliwe; rozbjcie atomu * przemia 
ma, atomów pozwalają jeden pierwiasiek prze 
mienjć w drugi... w teorji. W praktyce roz 
bjeje atomu nie jest jeszcze dostępne fizyce 
współczesnej. 

MORZE — ŹRÓDŁO ENERGII. 
Od czasu zastosowania elektrycznoścj licz 

ne były próby wyzyskanja morza, jako śród 
ła energji elektrycznej. Kilka projektów wy 
zyskania np. różnicy temperatur w glebį į 
na powierzchni morza wypróbowano w za 
toce Meksykańskiej j nad morzem Śródziem 
nem, ale okazało się, że są to metody zbył 
kosztowne i niepraktyczne. 

WIATR. 

Jako źródło energji usiłowano oddawna 
już wyzyskać wiatr. Odnośny projekt wy 
zyskania, siły napędnej wiatru dla wprowa- 
dzenia w ruch dynamomaszyn i prodako- 
wania energjj elektrycznej opracował jnży 
nier njemiecki, Honneł; według jego pomys 
łu należałoby wznieść wjeże żelazne wysokoś 
«i 400 metrów, a szerokości 22 metrów, u 
szezytu których znajdowałyby się trzy ol- 
brzymie koła wjatrakowe napędzane przez 
wiatr, Realizacji projekt ten się nje docze 
kał. 

WYZYSKANIE WULKANÓW 

Jak wjatr i morze, tak też usjłowano w 

ostatnich czasach wyzyskać dla celów pro- 
dukcyjnych wulkany. Inżynierowie włoscy 

cprzeowalj projekt skaptowania sjł wybueho 
wych i gazów wydostających się z wulkanów 
w celu uruchomienja przy ich pomocy ma- 
szyn. I ten projekt, aczkolw ck szczegółowo 
6pracowany, pozostał dotychczas Na  pa- 
pierze. 

PRZEOBRAŻENIE SKORUPY ZIEMSKIEJ 

Do dziedziny pozornie nie mniej fantas 
tycznych projektów należą opracowane zresz 

tą naukowo plany przemjan wyglądu skoru 

py żwierzchniej naszego głobu, Do takich 
projektów należy np. plan geviegów 2ustr- 
jackjch obniżenia poziomu morza Śródziem 
nego o 15 metrów, a to przez zamknięcie za 
pomocą tam cieśniny Gibraltarskiej i stop 
niewe wypompowywanje wody z morza 
Śródziemnego; w ten sposób ląd nadbrzeżny 
wynurzałby się z pod wody, niektóre wyspy 
uzyskałyby połączenje z lądem, a natomiast 
obeene porty stałyby sję miastami kontynen 
talnemį. 

SAHARA — KWITNACYM OGRODEM, 

W projekcje tym, który zagražalby kwit 
nącym portom wybrzeża afryka ego, cho 

dzi jednak 6 co innego, niż o zys ie pas 
ma newego lądu: celem jego miałoby być na, 
wodnjenie Sahary, do której miałyby być 
skierowane wody odcjągnięte z morza Śród 
ziemnego; w ten sposób olbrzymia pustynia 
przekształciłaby się w wielki kraj urodzajny, 
mogący wyżywić miljony ludzj. Środk; tech 
niczne, jakiemy dzisiaj rozporządzamy, poz 
woliłyby bezwarunkowo na urzeczywistnje- 
nie podobnego płanu, gigantyczne jednakże 
musiałyby być Środki finansowe niezbęńne 
dla zrealjzowania gigantycznego projektu, 
któryby jednocześnie pomógł do zwałezanja 
częściowego bezrobocja przez zatrudnjenie 
przy wykonaniu olbrzymich robót setek ty 
sięcy bezrobotnych. 

    

„DROBNOSTKI. 

Natomiast dawne, utopijne w swojm cza 
sie płany przeprowadzenia tunelu pod cieś 
nįną Gibrsltarską i pod kanałem la Manche, 
polączenja kontynentu z Anglją, a Europy z 
Afryka, są dzi technjcznemi „drobnostka 
mi* i przytem niezbyt kosztownemi nawet. 
Jeżeli stają wykcnanju jeh na przeszkodzje 
pewne względy, te nie natury technjeznej 
ani finansowej. 

    

RAKIETA KOSMICZNA. 

Jednym z ostatnich projektów był pomysł 
rakjety kosmieznej, w której możnaby odby 
podróż na najbliższego naszej zjemi satel; 
tę — księżye. Profesor Oberth wykonał na 
wet rakjetę próbną w małych rozmiarach, 
pędzena wybuchami gazów. Start tej rakie 
ty nie dał jednak rezultatów zachęcających 
W tej dziedzjnje marzenja © komunjkacji 
międzypłanetarnej są jeszcze tyiko marzenia 
mj. Tak samo jak marzeniem są pomysły po 
rozumienia się optycznego z Marsem, luh też 
przy pomocy fal radjowych. 

W każdym razje niejedno z utopjjnych 
dotąd marzeń stało sję obeenie ciałem i, jak 
się okezuje, przy cjągłych zdobyczach tech 
ntki i wiedzy, marzenja j Śmiałe projekty 
zyskują z czasem trwałą podstawę i ze 
skrzydeł fantazj; przenoszą sję na twardszy 
grunt realizacji 
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ОМИННАНИ. _ НГАПЫКТОНИИ 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA L 

Komitet obchodu 250-lecia 
odsieczy Wiednia. 

W piątek dnia 21.VII 1933 r. о у 
ło się w Komendzie miasta pod prze 
wodnictwem p. ppłk: Błockiego orga 
nizacyjne posiedzenie sekcji obchudu 
250-lecia odsieczy Wiednia, która 76 
stała powołana przez komtet Obchc 
du Roeznic Historycznych i będzie 
miałą charakter wojewódzkiego Ko- 
miłetu Obchodu 250-lecia odsieczy 
Wiednia. 

Komitet ukonstytuował się nastę 
pująco: przewodniczący ppłk. Stefan 
Błocki, viceprzewodniczący — prezy 
dent miasta dr. Maleszewski, sek se 
tarz dr. Ludwik Bar, członkowie: 
starosta grodzki Kowalski, naczelnik 
Szule, redaktor dr. Charkiewicz, dy 
rektor Hulewiez, dyr. Szydłowski, dr. 
Lorentz, dr. Niżyński, dyr. Szpak'e: 

wicz, komisarz Her, p. Wołejko: 

PROGRAM OBCHODU. 

Uchwałono wytyczne programu obchodu, 
które przedstawiają sję następująco: obchód 

będzje mjał przedewszystkiem charakter uro 
czystości wojskowych j w Wilnie odbędzje 
się w dnjach 23 i 24 września. 

IW sobotę, ia 28 września wjeczorem 

odbędzie się capstrzyk, koncerty na placach, 
įluminacja mjasita i rozpalenie ognja na ota 
czających mjasto wzgórzach. W njedzic!ę 
24 września — msza połowa na placu Łukjs 
kjm z kazaniem, transmitowana przez mega 
fony na różne punkty miasta, defilada, kon 
certy orkiestr wojskowych w parkach, słn- 
chowisko radjowe, w kinach dodatki okoljcz 
noścjowe, wieczorem wjdowjsko „Sobjeskį 
pod Wiedniem“. 

W dniu 24 września odbędzie sję zbjór- 
ka na odnowienie Zamku w Olsku, będą 
sprzedawane pocztówki j znaczki. .Na tere- 

nje województwa powołane będą komjtety 
powiatowe j gminne, które podejmą dzia- 
łalność na swojch terenach. 

Komunikacja Autobusowa 
Wiino— Grodna. 

Odjazd z Wilaa: 7.30 r. i 13.30 
= z Grodna: 5.30 r. i 16.00 

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

Przygotowania do rewizji 
traktatów handlowych. 
Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra 

w połowie września r. b. rozpoczną 
się rokowania handlowe polsko-szwuj 
carskie, Rokowania te będą się odby 
wały w Bernie. Z ramienia biura trak 
tatowego w rokowania polsko-szwaj- 
carskich weźmie udział dr. Roger 
Battaglia. 

Biuro traktatowe przy izbie prze- 
mystowo-handlowej w Warszawie 
przygotowało również materjały ne- 
gocjacyjne do rokowań handlowyca 
z Czechosłowacją, które rozpoczną 
się przypuszczalnie w drugiej połowie 
września w Pradze. Jako delegat rady 
traktatowej w rokowania tych weź 
mie udział inż. Marjan Szydłowski. 

Ponadto biuro traktatowe oprac» 
wuje materjały do rokowań polsko- 
angielskich i ipolsko-holenderskich. 

(Iskra). 
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Notatki ze Świata. 
- POLSKIE SIŁNIKI ELEKTRYCZNE 

WŁA Z. S. R. R. mają być wyproduko 
w zakiadach, Rohn Zjeliński”. 
w tej sprawje przeprow 
szego przemysiu podc rego 'poby 
Moskwie. Wpłynęło ju: >wjeckje zamówje 
nie na dostawę 10 silników trójfaz 

  

       

    

     

  

    

    
    

elektrotechn polskim przemyśle 
przeważnie w tychezas uskuliceznjano je 

Njemczech. 
SZKOŁĘ 

  

  

TEATRAL-   REŻYSERÓW 

jako osobna sel 

Państwowym ln 
Kierownikiem jest znany : 
Leon Schiller. 

— WAMPIR Z ŁOWICZA stanie przed 
Sądem dc ym, ponie od chwjli ostat 
niej jego zbrodni do ©ozasu aresztowani: 
nie upłynęiy ustawowe dwa kygodnie. 

Tadeusz m, który jak wiadomo 
jest upiorem ło jm, oświadczył że nie 
obawja si inego wyroku i jest mu wszy 
sJiko jedno. Zboczeniec nie zaangażował żad 
nego adwo. a ponje mie posjada też 
nikogo z rodziny — obronę wnosjć będzie 
adwokat z urzędu. 

— J. SMOSARSKA — GORGONOWĄ. Znz. 
na a ka fjlmowa Smosarska m 
główną rolę w filmy tym na sprawie 

Rjty Gorgon. Film realjzuje jedna z wyt- 
wórni krajowy 

— WYSTA 
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5. ; mieco później — we wrześniu 

odbędzje podobna wystawa w Madrycje. 
— CIUNKIEWICZOWA WYGRAŁA PRO- 

  

CES z wdową po ambasadorze sowieckini 
w Londynie Krassinje. 

iProces odbył się w Pa 
jeźdzjła „w uregulow 

kowych*. „Przy sposobność 
lniła swego administratora, który w pra 

żu, dokąd Cjun-     

          

    

pularnie „wystawą*, klióra ma 
kryzys”. 

Na otwarcju wygłoszono szereg optymj- 
stycznych przemówień. amjk. 

—0()0— 

Walka o zbiory w Z.S.S.R. 
Jeźdzjec z karabjnem w ręku wśród ła 

nów zboża... Organizacja zbrojnej ochrony 
urodzajów przed ludność Specjalne kadr 

ojne dla ochrony zbc Orygjnalno 
ch w obecnym czasje nie można spell 

nigdzie na świecje tylko w Rosjj sowieckiej... 
iNigdzje, anj w Europie zachodniej, ami w 

Ameryce nje zobaczycie na roli uzbrojonego 
jeźdźca, który z napjęcjem strzeże faluj 

iosu, rozgląda sję wokoło, by z0 
którzy przychodzą na łany, 

kłosy. W Rosjj sowieckiej pisma +9- 
wjeckje często zamjeszczają fotogratje jeźdź 
ców z bronią, strzegących urodzajów. Jedno 
z takich zdjęć zamieszczone zosiało ostatni? 

w mosskjewskjej „Brawdzie“. Obrazek przy- 
pomjna wywjadoweę. przednią straż z wojny 
Śwjatowej: pusta równina, step; na nim ste- 

ckj konjk z jeźdźcem spoglądają. 
cym w dal; na ramienju jeźdźca krótka rusz 

nica, mały manlicher... 
Sądząc z doniesjeń prasy sowieckiej, w 

Rosjj sowieckiej rz: ywiścje organizacja ta 
kjej ochrony zbrojnej urodzajów jest potrzeb 
ma. Trzeba tu staczać zacjętą walkę o uro- 
dzaje, trzeba przeciwdziałać rozkradanju zbv 
ża z pól kołchozniczych. Trzeba było zorga- 
mjzować specjalne oddzjały, które dniem $ 
nocą pełnią służbę wśród szerokich łanów. 

Moskjewska , Prawda'* w jednym z ostat 
nich swych numerów. pjsze, że ochrona ur» 
dzajów. w obecnym czasje stanowj najważ- 
niejszy problem. „Chodzi o niemiłosjerną 

walkę z wrogami kołchozów, wycjągając 
mj swe ręce fo majątek kołchozniczy* -- 
pisze moskjewskj dziennik. „Resztki ku 
ków, tak jak zeszłego roku starają sjię w wie 
lu miejscach rozkradać zboże należące do koł 
chozów. (Kontrolne komisje muszą roznie- 
cač njeprzejednanje wobec złodziei j dopiąć 
tego aby rabusje urodzajów kołchozniczych 
bylj przykładnie ukaranj. 

Walka o urodzaje jest w wielu wypad- 
ikach utrudnjana tem, że niektóre zarządy 
kołchozów starają sję same ukryć zbiory 
przed władzami centralnemj, lub zmniejszyć 
w swych wykazach ich rozmiary, aby w tea 
sposób zachować dla własnej potrzeby jaknaj 
więcej zboża. 

iMoskjewska „Prawda* stwierdza, że w 
ostatnim czasje zanotowano caiy szereg wy 

padków, że kołchozy przedkładają dowody 
iż urodzaje zostaty zniszczone przez gradob:- 

      

   

  

   

    

    
     

    

    

    

      

   

    

   

    

    

cje i t. p. żywioły. W drugiej połowje czerw- 
ca powjerzehnja  ;,zniszczonych* zasiewów 
znacznie sję powiększyły. Ponjeważ wspoin- 
niane dowody budziły podejrzenia, w wjełu 
miejscach zarządzono kontrolę. W Kubanį 
stwierdzono, że wszyśllkje obszary, oznaczo- 
me jako z zone klęską gradobicja znajdu 
*ą sję w najlepszym stanje. .Na polach tvch 
fałuje wspanjała pazenjca. 

Takich przykładów przytoczyć można 
ły szereg. W pokrowskjm rejonie, koleki 
„Bolszewik Nr. 1** w swych wykazach zawja 

damiał, że żywjoł zniszczył urodzaj pszenj- 
cy na obszarze 129 hektarów. Rewizja wy- 
kazała potem, że na obszarze ttym można 
zebrać conajmniej 4 centnary metryczne z je 
dnego hektara. Również w szeregu jnnych 
kolektówów stwierdzono podobne oszustwa. 
Koichozy czyniły Itak w tym celu aby wł: 
dze sowieckie nie rejestrowały zboża zebra 
nego z rzekomo zniszczonych obszarów, aby 
w ten sposób uzyskać jaknajwiększe jlości 
zboża dla sjebie, 
stycznych przemówjeń. 
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GEORGES GUYNEMER. 
Ktokolwiek choć odrobinę intere- 

suje się lotnictwem w czasie wojny 
światowej, wie, że Georges Anynemer 
był największym, wprost legendar- 
nym asem lotnictwa francuskiego. 
Był godnym przeciwnikiem takich 
znakomitości niemieckich, jak Richt: 
hofen, Boelcke czy Immelmann. Był 
po stronie aljantów największym po- 
gromcą samolotów niemieckich. W/g 
oficjalnych danych francuskiego 
mestwa wojny, Guynemer strącił w 
ciągu niespełna dwóch lat 53 samo 
loty nieprzyjacielskie. Pamięci tego 
bohatera, młodziutkiego zresztą, bo 
liczącego w chwili śmierci lat zaled- 
wie 23 chłopca, pragniemy szkic ni- 
niejszy poświęcić. 

ZWYCIĘSTWO ZA ZWYCIĘSTWEM 

Niezwykłe szczęście wojenne sprzy 
jało Guenemerowi w jego wypadach 
łotniczych. Ileż to razy wzbijał się ze 
swą eskadrą w powietrze i staczał 
pod chmuramj walki z wrogiem. 
Ileż to razy śledzono z okopów fran 
<euskich i niemieckich małe, ugania: 

  

jące się za sobą po niebie punkciki 
zwalczających się wzajemnie ogniera 
karabinów maszynowych samolotów. 
lleż razy wozpędzał Guynemer swój 
aparat na przeciwnika, usiłując do- 
stać go na linję strzału. Czasami zda” 
wało się, że nastąpi zderzenie i oba 
walczące samoloty pójdą w drzazgi. 
Guynemer jednak zawsze zdążył na 
drobny ułamek sekundy przed zderze 
niem ściągnąć ostro stery. Samolot 
jego załamywał wtedy gwałtownie 
drogę i pędził pionowo w górę, skrę 
cał wirażem i znów szukał przeciwni: 
ka. Guynemer był wirtu»zem w kiero 
waniu aparatem, Jego mózg, wola 
i członki pracowały błyskawicznie i 
precyzyjnie. Skupiony, opanowany, 
lecz zaciekłv żądzą walki i zwycięst 
wa złlewał się Guynemer niejako x 
jedno z maszyną. Była mu ona posłu: 
szna, niby żywa istota. Posłuszna na 
każde drgnienie ręki, na każdą mysl 
mieledwie. Szczególn. odczas ostrych 
wiraży i nagłych załamań linij lotu, 
kiedy zdawało się samolot już już 
runie w śmiertelny korkociąg. Bły: 

skawiczne manewry Guvnemera, *o00 

niespodziewane, szybkie jak myśl 
šlizgy i skręty — oszałamiały zwykłe 
przeciwnika. Sekunda wahania — a 
już terkotał niezawodny  kułomiot, 
już pilot niemiecki trafiony w pierš 
opadał bezwładnie na kierownicę, już 
samolot wraży leciał pionowo wdół, 
by werżnąć się ciężko w ziemię, A 
Guynemer zataczał jeszcze jedno koło 
i leciał na nowego przeciwnika. Tak 
odnosił zwycięstwo za zwycięstwem. 

BOŻYSZCZE ARMJI FRANCUSKIEJ. 

Szybko zdobywał sobie Guynemer 
laury i odznaczenia. Szybko został 
bożyszczem armji francuskiej. Legen 
da otoczyła złocistą aureolą nazwisko 
tego młodego, zwykle zamyślonego, 
a ożywiającego się dopiero przy kolej 
nym starcie chłopca: Gdy Guynemer 
wracał z raidu i wypoczywał w swyia 
namiocie, nikt nie śmiał wokoło gło$- 
niej przemówić, nikt nie ważył się 
przerwać snu młodzieńca, Nie dlatego 
bynajmniej, żeby go się bano. Nie-- 
Guynemer nigdy na nikogo głosu nie 
podniósł. Był jednak bohaterem, po* 
gromcą znienawidzonych „boszów*, 

niezwyciężonym  lotnikiem, orłem, 
rycerzem bez trwogi i skazy. 

KRES KARJERY I ŻYCIA. 

Los nie pozwala jednak wyzywać 
się zbyt długo bezkarnie. 11 wrześn'a 
1917 т. Kypitan Georges Guynemer 
wyleciał na zwiady w okolice Ypres 
i nie powrócił już więcej. Towarzysze 
broni łudzili się długi czas, że Guy 
mer dostał się do niewoli niemieckiej. 

Nie mogli uwierzyć, by przysłowiowe, 
legendarne szczęście zawiodło Guync- 
mera. Legenda niełatwo się rozpra 
sza. A jednak płynęły, dnie, miesiące 
i lata, a Guynemer nietylko nie wró 
cił, lecz niewiadomo było co się z nim 
stało. Nie odnaleziono ani szczątków 
samolotu ani ciała. Wszelkie poszuki 
wania, podejmowane zorówno ze 
strony aljanckiej, jak ze strony nia: 
mieckiej (za osobistą interwencją A!- 
fonsa XII) spełzły na niczem. Guv- 
nemer zapadł się w ziemię lub porwa 
ny został wgórę przez jakieś bóstwo, 
zazdrosne o jego sławę. 

  

JEDYNY PROMYK W CIEMNOŚ 
CIACH ZAGADKI. 

W tych dniach dopiero, w szesna- 
ście lat po rozwianiu się Guynemera 

w nicość; błysnął pierwszy. lecz bo- 
daj jedyny promyk. Błysnęła nadzi :- 
ja, że dręcząca zagadka zostanie roz* 
wiązana. Oto jeden z naczelnych dy 
rektorów niemieckiej Lufi-Hanzy w 
Berlinie dr. Knauss przesłał na ręce 
dyrekcji zakładów lotniczych Farmar 
na pod Paryżem blaszkę rozpozhaw 
czą z wyrytem na niej nazwiskiem 
„Georges Guynemer'*. „Blaszki takie 
mieli na rękach wszyscy żołnierze i 
oficerowie na froncie zachodnim. dla 
umożliwienia rozpoznania. osobisto- 
ści zabitego, w razie zniekształcenia 
zwłok, Blaszkę Guynemera wręczyć 
„miał drowi Knaussowi pewien woj- 
skowy lotnik niemiecki 

OKUŁICZNOSCI SMIERCI GUYNE:- 
MERA. 

Przesyłając Francuzom tak drogą 
dla nich pamiątkę po bohaterze, do- 
łączył dr. Knauss list, w którym — 
powołując się na relację owęgo lotni 
ka niemieckiego — w następujący 
sposób opisuje zagładę Guynemera: 

11 września 1917 r. Guynemer z0* 
stał po krótkej rozpaczliwej obron e 
zestrzelony na północ od Ypres (Flan- 
drja) przez jednego z lotników nie 

mieckich. Płonący: samolot Guyneme 
ra opadł pomiędzy okopy. niemieckie 
i angielskie. Niepodobna było jednak 
śpieszyć mu na pomoc, gdyż całe to 
przedpole od szeresu godzin znajdo 
wało się pod ogniem zaporowym arty 
lerji angielskiei, Niemcy nie. mogii 
wprost wychylić się z okopów. Upty 
"nęło parę dni. zanim na przedpole 
mógł wyruszyć patrol niemiecki, Na 
miejscu katastrofy nie znaleziono jed 
nak nic, za wviątkiem wspomnianej. 
nieuszkodzonej -« blaszki rozpoznaw- 
czej. Tylko tyle zostało z legendac 
nego Guynemera- 

ZŁOTE GŁOSKI HISTGRJI, 

Z doczesnego Guynemera pozosta 
ła tylko blaszka. Jednak Guynem* 
żyje w sercach francuskich i w pamię 
ci całego świata. Na ścianie Panteona 
widnieje marmurowa tablica, na któ 
rej oglądać można złote głoski: .I.e- 
gendarnemu bohaterowi, który — bę: 
dąc u szezylu sławy runął z nieba 

na ziemię“. 
Bohaterstwo nie mija bez śladu. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pastwą płomieni 

padła największa fabryka włókiennicza w Białymstoku. 

Wczoraj nadeszła do Wilna wiado 

  

mość o spłonięciu największej w Bia- 
łymstoku fabryki włókienniczej I. D. 
Szpiro, której produkeja zasilała za- 
równo rynki miejscowe, jak i zagra 

niczne- 
Pożar fabryki pozbawił 

G6koło 300 robotników. 
Niewątpiiwie, unieruchomienie tak 

poważnego warsztatu odbije się bar 
dzo poważnie na podaży tkanin bia- 
łostockich, tem bardziej, że prócz bu 
dynków fabrycznych spłonęły także 
magazyny zapełnione gotowym już 

pracy 

Ze wsi Ganczarowszezyzna, gm. turgiel- 
skiej (pow. wzleńsko-trockj) donoszą 0 na 
stępującem krwawem zajścju. Do mieszkanja 
Jana Korzenjewskiego w nocy z 22 na 23 b. 
m. wtiargnęło przez okno 2 mężczyzn. Je- 

<en z njch strzelił trzykrotnie z karabjnu de 
Korzeniowskiego i jego żony, leżących w 
łóżku. Oboje doznali ran postrzałowych w 
ręce. Napastnicy po wystrzałach rzuejlj sję 
fa Korzeniowskich i pokłulj nożami w nog;, 
nadto żonę Korzeniowskiego ugodzono sie- 
kiera w tył głowy. Po tym napadzje spraw- 

do zbytu towarem. 
Podczas akcji ratowania zaszło 

szereg nieszczęśliwych wypadków. 
Kiłku strażaków odniosło poważne 
rany skutkiem poparzenia, 

Akeja nad zlokalizowaniem poža 
ru była prowadzona z niezwykłą ener 
gją ze względu na bliskie sąsiedztwo 
z płonącym obiektem zbiorników z 
benzyną i nałtą. 

Fabryka i magazyny spłonęły do 
szczętnie. 

Przyczyna pożaru dotychezas nie 
została usiałona. 

Bestiaiski napad. 
cy jego zbiegli. Korzenjowskim pośpjeszono 
na ratunek. Korzeniowskiego, który był lżej 
ranny, opatrzono na mjejscu zaś żonę jega 
musiano przewjeść do szpitala w Sznmsku 
w ciężkim stanie. Korzeniowski początkowo 
zeznał, że spraweą napadu był Kįs;el Antoni, 
ich wychowanek. Dodatkowo potem Korze- 
njowski oświadczył, że sprawców było 2, 
lecz drugiego nje poznał, Kisjela uwięziono. 
Przyczyną usjłowania zabójstwa jest, we- 
diug zeznań Korzenjoewskiege, zemsta za wy 

dzjedziczenje Kisjelą z majątku. 

13-letnia desperaitka 
We wsi Andrzejkj, gm. mjadziolskiej, 13 

letnja dziewczyna Ławrysia Brzeska, pope!- 
njła samobójstwo przez powieszenie sję w 

stedcle swego ©jca. Jako przyczynę samó- 
bójstwa podają nędzę oraz złe trakiowanie 

córki przez ojea pijaka, 

Echa tragedji w urzędzie pocztowym. 
Onegdzj donosjliśmy © wsirząsającej tra 

gedjj w urzędzje pocztowym w Postawach, 
gdzie zredukowany starszy technik pocztowy 
Bronisław Andruszkiewicz zastrzełii urzęd- 

niczkę pocztową — mężatkę oraz popełnił 
samobójstwo. 

Obecnje dowiadujemy sję następujących 
szczegółów w tej sprawje: 

Bronisław Andruszkiewicz był wjinianinem 
liczył lat 22 ; mjeszkał stale przy ulicy Syg 

małowej 26. 
Ostatnio pracował w szeregu urzędów 

pocztowych m. in. w Postawach, gdzje za- 
płonął gorącym afektem do jednej z urzęd- 
mjczek — Bronjsławy Gryszkjewicaowej. 

Po krótkim pobycje w Postawach, Andrn 
szkjewicz przeniesiony został do Głęhokjego, 

W spierając bezrobotnego, 
: pomagasz sobie. 
Li 2 

Skupy płótna inianego 
Skupy płótna lnianego zorganizo 

wane i prowadzone przez Komitet 
Opieki nad Wsią Wil. okazały się 
doskonałe w pomyśle i cieszą się w.*i 
kiem zaufaniem ludności wiejsk'ej. 

Ostatnio na specjalną prośbę tka 
czek gminy Orany uruchomiono 

  

' punkt skupu w Oranach. 
Jak ta akcja nabiera rozmaclu 

majlepiej ilustrują cyfry niżej podane. 
W maju i czerwcu zakupione ze 

stały nast. ilości: kużelu 2800 intr., 
' ręcznika 4700 mtr., płótna workowe 

„go 20000 mtr. za łączną kwotę 52000 
zł, kiedy przez cały rok 1930 wartość 
zakupionego płótna przez Bazar Prze 
mysłu Lud. wyrażała się sumą 2350 ;1. 

Różnica bijąca w oczy. 
Jest to wyłączną zasługą przew. 

Komitetu p. Janiny Prystorowej, któ 
ra potrafiła wyprowadzić zagadnie- 
nie Iniarskie z zaułków teorji na dro 
$gę realizacji. 

Ocenił to należycie Bazar Przemy 
słu Lud. w Wilnie, z którym Koanitet 
współpracuje jak również Bazar: 
białostocki. nowogródzki i poleski : 
na pierwszem posiedzeniu org, Kom* 
tetu porozumiewawczego bazarów 
uchwałono najgorętsze podziękowa:* 
nie p. J. Prystorowej za umożliwiea 'e 
ludności wiejskiej woj. kresowv'h 
zbytu płócien Inianych i okazywanie 
stałej pomocy w akcji Iniarskiej baza 
rom- 

Oczywiście, skupy prowadzone 
przez Komitet nie są prowadzone ja- 
ko przedsiębiorstwo handlowe, lecz 

są traktowane wyłącznie na płaszcz” 
źnie społecznej spełniając rolę regu 

Tatora cen. 

: ее 

Olkieniki. 
KOLUMNA OKULISTYCZNA P. C. K. 

Od 15 czerwca br. Olkjeniki znacznie oży 
'wiły się, zawdzjęczając pracy Kolumny Oka 
ljstycznej P. C. K. Od wczesnego rs do 
późnego wieczora około budynku ; 
"widać skupi itudzj. Są tam: kobjety j męż 
xzyżnj, star į dz Niektórzy przybyli 
piechotą kilometrów by 
wać wzrok. W kolumnje pracują: czterec 

karzy i pięć osób obsług 
p. Dr. Żólkowska. Pracę jch cechują: spok 

    

   

     
   
   

    

   

    

          

       

   
   

     
   

<cjerpliw. ij humor nzadkį w dz - 
sach). Czasamį dzįennie przy 

B siąca chorych Ha ZAS 

liczba prz około 600. N nie do- 
jem w pracy je e per- 

1 je się w roż 
entamj jęz. tjtewskjm. 

  

LL SLS A 

dalsze szczegóły mordu na Trakcie Raduńskim. 
Dochodzenje prowadzone przez władze 

sądowo śledcze w sprawje mordu rabunk - 
wego na Trakcje Raduńskjm, ofiarą którego 
padł aKrol Parwieki, zdołało ustalić szereg 
<aiszych okeliezności, świadczących o nie 

_ zwykłej perfidji mordu. 

Jak już donosjliśmy w poprzedniej re- 
lacji ekspertyza sądowo-lekarska ustaliła 
iż Parwjekj zmarł nie naskutek uderzeń mło 

| tem jakie otrzymał, lecz wskutek uduszenja 
ię w ziemi, 

Dalsze dochodzenie obaliło przypuszeze 
Rze, iż merdercy zostali przez kogoś spłosze 

i i zbjeglj, nie zakopawszy dobrze zwłok 
wej ofiary. W rzeczywistości, sprawa przed 
tawiała się nieco inaczej. 

Jak się okazuje, główny sprawer. zbrod- 
Ri Marcin Guckjel stale sypiał w stodole ra- 

z Parw;ckim. Tragjcznej nocy po doko 
 Maniu zbrodni nje zawahał się nocować w 

  

gdzje został też zredukowany. 
W czasie swej bytnoścj w Giębokjem za 

kcchany młodzieniec formalnje zasypywał 
listamj ukochaną, żądając od njej by porzu 

ciła męża j przyjechała do niego. Tragicznie 
zmaria Gryszkjewiczowa albo wezle nje od 

powjadała na listy, albo w odpowjedziach 
Żądała by jej dał wreszcie spokój. 

Rczerwa ubóstwjanej kobjety deprowa- 
dzała m!Gdzjeńca do rozpaczy, nieraz groził. 
że zamorduje ją i odhjerze sobie życje. 

P. Gryszkjewiczowa nie zwrócjła jednak 
zbytniej uwagj na pogróżki. 

Dałszy przebjeg wypadków wjadomy. 

Wezeraj odbył się w Posiawach pogrzeb 
ofier knwawej tragedjj. (С) 

    

  

k UR IE R ML pon» KO ESSE 

Burza nad Wilnem. 
Wezoraj w godzinach popołudnio 

wych nad Wilnem przeciągnęła silna 
Фигта, połączona z nienotowaną jesz 
eze w. tyni roku ulewą. Strumienie 
wody załały niżej położone części 
miasta. Woda wdarła się do szeregi 
mieszkań i suteryn wyrządzając zna 
czne szkody, 

  

   

    

JEZIORA NA ULICACH. 

Większość ulie wileńskich, zwła 
szcza w dzielnicach: nieskanalizowa 
nych pokryło się bajorami, tworząc 2 
jezdni jeziora, trudne do przebycia 
dla aut i dorożek, nie mówiąc już » 
pieszych. Na ulicy Biskupiej up. w 
potokach wody uitknęło jakięś auto 
prywatne, i upłynęło dobrej pół godz. 
żanina dzięki intensywnym zabiegom 
udało się je uruchomić. 

   

RUNIĘCIE DOMU. 

© rozmiarach ulewy świadezy wy 
mownie wypadek, jaki zdarzył się w 
posesji położenej przy ul. Wiłkomier 
skiej 161. Naskutek podmycia funda 
mentów przez rwące potoki runęła ie 
dna ze Ścian domu. Wypadku z ludź 
mi na szezęście nie było, gdyż miesz 
Kkańcy przezornie zostali ewakuowani 

USZKODZENIE RUR 
KANALIZACYJNYCH. 

Przy zbiegu ulie Flisowej i Tartaki 
spływające potoki spiętrzyły wodę, 
która podmyła piasek skutkiem czego 
powstala olbrzymia wyrwa głębokoś 

ci około 3 metrów 6 powierzchni prze 

Szło 19 metrów”. Kilkanaście tonn zie 
mi runęło do świeżo wykopanych ro 
wów kanalizacyjnych zamulając je 
więcej niż do połowy. 

Straty z tege powodu są bardzo 
znaczne, Na miejsce wypadku zjechu 
ia speejalna komisju techniczna z ra 
mienia magistratu, która bada roz- 
miary uezynionych uszkodzeń: 

WQGDA W MIESZKANIACH, 

Z różnych punktów miasta nad 
chodzily nieustanne meldunki o wdor 
ciu się wody do mieszkań i suteren. 
M. in. na uł. Tartaki zalany został 

  

Dokoła lil-ch Targów Północnych 
i Wystawy Lniarskiej w Wilnie. 

NOWE PAWILONY. 

Ze względu na szeroki zakres mających 
się odbyć mjędzy sjerpuja śni 
rb. II Targów Północnych i Wys 
skjej Komjiet Wykonawczy tej doniosłej jm 
prezy zdecydował wznj: je na lierenacn 
Targowych 2-ch nowych o ych pawilo 
nów: lnjarskjgo į rybackįego. Pawilon Iniac 
ski już jest wzniesiony pod dach į posjadać 
będzje 5 obszernych sal przeznaczonych na 
pomieszczenie 5 planowanych działów Wy- 
stawy Lniarskiej. Przed pawilonem urz4- 
dzone zostały pólka dośwjadczalne. 

'Projektowany pawjlon rybackj powslaaje 
w najbardzjej malowniczem punkcje ogrodu 

jego na tle sadzawek mjejskich, 
iktóre otrzymują wygląd odkrytych basenów, 
przystosowanych dla różnych gatunków ryb 
krajowych. Baseny te w porze wieczornej w 
czasie Targów będą rz ie oświetlone lam 
pamį zewnetrznemį j pódwoduemj. U wylotu 
pawjlonu urządzona zostanie reustarcja ryb 

na, a ponadto na pobljzkich trawnikach roz 
piętych zostanie kilka namiców przeznaczo 
nych na p sjeci oraz różnych materja- 
łów propag ych spożycje 2 = 

W. ostatnich dniach rozważane jest rów- 
nież ewentualność wzniesjenja kosztem Komj 
ltetu Wtykonawczego Targów Północnych przy 
udzjale finansowym zainteresowanych insty 
tucyj gospoda h Pawilonu portowega 

Rzemiosła. Wypływa to z zajniteresowanja 
sję szczególnie Targami tych dzjałów rzemjo 
słą wileńskiego, których produkcej. 
nawet w dobie obecnego kry 
pytem ma rynkach zagranicz 

aktualnymi, poszukiwany 
aftykułamj rzemiosła :g 

bowe do piwa, w 
kj białoskór%u- 

oby kuśnjerskje i wszelka galant: 
órzana. 
Udzjał w rzemiośła w Targach Pó) 

mych dzjęki żywemu zainteresowaniu się 
spra organ jną tego działu Izby Rze 
mieślnjczej w Wflnie jest przesądzony j o jie 
zajnteresowane sfery nizdołają w: * osob 
nego pawilomu, to w każdym bądź razje wy> 
drębniony zostanie na osobnym sltojsku w 
pawjlonje głównym. 

Z dotychczasowych zgłoszeń fjrm prze- 

mysłowo-handlowych wyniką, iż na teren; 
targowym powstanie około 10 okazalszych 
pawilonów różnych įnstytucyj i firm ргу- 
walnych „Poraz pjerwszy wystąpi z pokazem 
propagandowym urządzeń miejskich Magj- 
strat m. Wjlna, który również wznosi na ten 

Zjem 

pawiłon 

     

    

  

  

    

  

     
  

  

   

    

     

    

   
   

    

     

   

  

    
    

   

  

   
     

    

     

  

   

  

  

   

      

     

    
      

   
cel pawjlon. Z zakresu wytwórczości 
Pėln. Wschodnich ma powsta 

wiełkie odkryte 
eksportowemj D 

Państwowych. Obok wzniesiony 
Dyrekcję czteropokojowy domek prof 
wy z budułca miejscowego. 
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WSPANIAŁA MANIFESTACJA PRZEMYSŁU 

SAMODZIAŁOWEGO NASZEJ WSI. 

„Podczas Wystawy Lnia ` 
nej przy IIIf Targach Pół 1 w Wilnie 
odbędzie się „Dzień Lniarskj* w dniu 27 

3 r. Dzień ten będzje miał c 
i w programie kt 
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tej samej stodole gdzie popeinį/ morder- 
stwo. Spał przez całą noe płzy zwłokach 
swej efiary i dopiero nad ranem, kiedy pjer 
wsze promienje słoneczne przedostały s;e do 
stodoły, zauważył wydostającą Się z pod 
zjmj kurczowo ścjśniętą rękę Parwickjego, 
Przerażony tem tajemniczem dla niego zja 
wiskiem zbiegł, zapominając o zatareju śła- 
dów za sobą. 

Wydostająca sję z jamy kurczowo ściś- 
nięta ręka tłumaczy sję tem że zasypany 
żyweem Parwicki usjłował wygrzebać Sję į 
zdołął wyswobodzić tylko jedną rękę. Wię- 
cej sił mu nie starczyło. 

Dalsze dechodzenie wykazało również ;ż 
zrabowana przez zbrodniarzy suma jest 
większą niż, jak zeznalj sprawey, 40 zł. Praw 
dcpodobnje łupem zbrodniarzy padło około 
100 zł. (e) 

   przewidziane są odczyty najwybjtniejs 
działaczy w dzjedzjnje lniarskjej, omawi 
ce zagadnienja rodzimych surowców włó- 
kjennjczych bogato ilustrowane przezrocza 
mi, wyśwjetlanie filmów lniarskich, spec:al 
nie w łtym celu sprowadzonych z zagranicy, 
pokazy mody i't, p. impreży. | 

iPragnąc zajntere.ować w tym dniu spra- 
wą lnarską majszersze warstwy spłołecze. 
stwa w całej Polsce organizatorzy imprezy t 
j, Towarzystwo Lnjarskie zwołuje wi 
Zjazd ILnjarski z terenu całejRzeczypospo- 
litej j w: tym celu wysłłosowało już apel do 
swych placówek oraz do wszystkich wydzia- 

łów samorządowych j organjzacyj rolniczych 
z prośbą o zajęcje się organjzacją wyciecze%. 
Zjazd ten będzje wspaniałą manjfestacią 
przemysłu samodziałowego naszej wśj j hi 
wąipliwie zaważy ma szalj rozwoju Inia 
stwa j wzmożenia zajnteresowania nem za- 
równo na rynkach krajowych jak į zagranį 
czych. 'Przemówienje jnauguracyjne na 
Zjeźdzje 'Lnjarskim w Wilnje w dniu 27-g0 
sierpnia r. b. wygłosj niesltrudzony propaga 
tor j orędownjk Inu krajowego Gen. Bronj 
Łucjan Żeljgowskj. 

  

      

ki 

      

   

ZJAZD PSZCZELNICZY W WILNIE. 

Towarzystwo Pszczelnicze Ziemj Wiłeń- 
skiej, korzystając z tego, jż liczne stowarzy- 
szenia pszczelarskie, jak i poszczególni właś 
cjcielek pasiek województw północno-wschod 
njch biorą udzjat w III Północnych Targach 
i Wystawie Lnjarskjej, które odbędą się w 

dniach 26 sierpnia — 10 wnześnia r. b. w Wil 
mje organjzuje w dniach 5 i 6 wrzeSnia re- 
gjonalny dwudniowy zjazd pszczelarzy wó- 
jewództw półoeno-wschodnich ma który leż 
będą zaproszeni nasi wybitni jpszczelanrze z 
innych dzielnic  Rzeczypospoljtej Polskiej 
Zjazd ten będzie mjał na celu wzajemne za- 
poznanje sję pszczelarzy tak z województw 
sąsiednich jak j innych dzielnic, omówjenie 
wspólnych spraw organizacyjnych 1 zawodo 
wych oraz poinformowanie się o stanie 
pszczelniciwa, w sąsiadujących * województ 
wach, 

     

sklepik Jelika. Szczególnie znacznie 

dała się we znaki ułewa na ul. Wien 
skiej, Zawałnej, Sierakowskiego i No 
wogródzkiej, gdzie w okolicach rynku 
drzewnego załaniu uiegio szereg mie 
Szkań niżej położonych. Tak samo 
rzecz sę miała na ul. Kaiwaryjskiej. 
"Wszystkich wypadków załania nit 
'sposób zanotować. Straż ogniowa i 
sfacja pomp były nieusiannie w ra 
chu, wypompowująe wdzierającą się 
do mieszkań wedę w rozmaitych pun 
kftach imiasia, 

      

POŻAR OD PIORUNA- 
a pioruna zapalił się 

dach w m z domów przy uł. 
Chocimskiej. Dzięki szybkiej i ener 

gicznej interwencji straży ogniowej 

ogień zds9iano zlokalizować. Wypad 
ków z ludźmi na szezęście nie było. 

WILJA. WEZBRAŁA. 
Na skutek ulewy poziom wody na 

Wiljj gwałtownie przybrał, poduo 

Sząc się o kilkanaście centymetrów. 
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GRA D. 

W okelicaeh Pchulanki spadł grad 
Znajdewane bryłki lodu o średnicy 
6 mm. St:/ja meteorologiczna USB 

zanotowała w Wilnie 38 mm opadów 
— ilość dzienną nienotowana od kił 
Ku lat, Jeżeli się zważy, że ulewa 
trwała b. krótko, będsyf my mieli po 
jęctie o jej iniensywności. 

  

BURZA W POWIECIE, 

Z okoglie Wilna sygnalizyją, że pod 
czas ulewy wypadł również grad, któ 
ry wyrządził dość poważne uszkodze 
nia w tegorocznych zasiewach: Komu 
nikaeja podmiejska zestała na pew) n 
czas przerwana. Szereg autobusów 
podmiejskich ugrzeęzło w  bajorach. 
nie mogąc ruszyć z miejsca. 

Niesamowite tło nawałnicy nada 
wały uderzenia piorunów, które acz- 
kołwick nie były częste, połęgowały 
wrażenie szałejącej ulewy. 

      

Święta 3 baonu saperów. 

Jak już donosiliśmy, dziś 3 baon 
saperów obchodzi swe doroczne Świę 

to. W związku z tem wczoraj wiecza 

rem, w przeddzień święta ulicami mia 

sta preciągnął capstrzyk orkiestry 8 

baonu. 

  

Wycieczki Wiine — Narocz. 

Zarząd Komunikacji Auftob. kursującyć 

na linjj Wjlno — Narocz idąc ma spotkan 
pujjlicznoścj urządza tanie 'wycjeczki ma 

jezjoro Narocz w ikażdą sobotę j niedzielę . 
Zapisy przyjmują się w biurze, Mjckie 

wieza 11 m. 9 codzjeń w godzjnach 10—12. 
Cena przejazdu tam j z powrotem 10 zło- 
tych, zamiast normalnej opłaty 16 złotych. 
Wiyjazd w sobotę o godz. 17. Niedziela 6 
rano — powrót w njedzjefę o godzjnie 18 
z Narocza. 

Bliższych informacyj udziela bjuro. 

h      

    

Echa kradzieży w pociągu 

Warszawa— Wilno. 

W zjmje roku ubiegłego njeuchwytna ban 
da złodziejska grasowała na szlaku kolejo- 
wym Warszawa — Wilno, systematycznie 
okradając podróżnych. W: połowie mniej wię 
cej zjmy banda Ла okradła p. Tadeusza Bru 
niewskiego, naczelnika wydzjału bezpjeczeń 
stwa publicznego wjleńskjego urzędu woje 
wódzkiego, zabierając mu drogie futro j ze 
garek. Jednocześnie okradziono dwóch jn 
nych pasażerów: kupca wjleńskjego Noza j 
ks, Matyńskiego, którzy podobnie jak p. Bru 
mjewskj, udawali sję do Włarszawy. 

Zarządzone przez wydział śledczy obser 
wacje doprowadziły do wykrycia sprawców 
kradzieży, okazało się, że bylj nimj bracja: 
Adam i Aleksander Wójcikowje. Skradzione 
nzeczy odebramo na, dworcu у Warszawje, 
gdzie również aresztowano obu złodziejów. 
Onegdaj stanęli onj przed sądem, kltóry wo 
bec niezbjtych dowodów jch wjny skazł: 
Aieksandra na 1 rok i 6 mjesięcy więzjenia, 
zaś Adama na 1 rok., 

        

Kredyty. dla rzemiosła. 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie po- 

daje do wiadomości zainteresowanych 
iż Bank Gospodarstwa Krajowego w 
dalszej kolejności przydzielił kredytv 
dlą rzemiosła Komunalnym Kasom 
Oszczędności na terenie powia.ów 
brasławskiego, oszmiańskiego, dziś: 
nieńskiego, święciańskiego i postaw 
skiego. 

Podania należy składać na ręce 
przewodniczących Komitetów  Roz- 
dzielczych powołanych w każdym po- 
wiecie. 

Wszelkich informacyj w sprawach 
związanych z kredytem udzielają ce- 
chy i związki rzemieślnicze. 

Rękawiczki wileńskie 
do Ameryki. 

Do Wilna nadeszła wiadomość. 
rękawiczkami wileńskiemi zacieka 
wił się rynek amerykański, Kilka firm 
zwróciło się z zapytaniami co do ewen 
tualnego eksportu do Ameryki ręka 
wiczek wileńskich, w pierwszym rzę 
dzie trykotowych. Z importerami 
amerykańskimi wszczęte zostały por 

traktacje, 

Na šiepy tor. 
Pociag podmiejskį, idący z Landwarowa 

do Rudzjszek został dnia 22 bm. o godz. 
14,20 omyłkowo puszczony na ślepy tow. 
Skutkiem tego została nadwyrężona t. zw. 
wykołejnica, położona na zwrotnicy. Maszy 
nista Michał Rolicz, zauważywszy, że wjechał 
na ślepy tor, na mjejscu pociąg zahamował. 
Następnie pociąg cofnjęto na właściwy tor 
tak, iż odjechał do Rudziszek zaledwie z 
5-minutowym opóźnieniem. Odpowiedzja:!- 
ność za puszczenje pociągu na ltor ślepy po 

noszą zwrotniczy Jan Andrzejewski, kjerow- 
nik ruchu Francjszek Sawicki i maszynista 

  

„ Michał Roljcz. 

Pomysłów złodziejom nie brakuje. 
Oncgdaj dokonano njezwykle sprytnej 

kredzieży w mieszkaniu przy ul. Szopenow 
skjej Nr. 1. 

Wbjały dzjeń złodzieje opróżnili prawie 
całe mijeszkanje urzędnika kolejowego Z. 
Zawartko. 

Okoliczności tej kradzieży przedstawjają 
Się następująco: 

W dniu dokonanja kradzieży w gedzi- 
nach porannych do dozorczyni wspomnja: 
nej kamiennjcy zgłosił sję jakiś osobnik, 
który podał się za sekwestratora oświadcza 
jąc, jż musi niezwłocznie doręczyć p. Zawar 
tkowj nakaz płatniczy. Dozorezynį ošwiad 
czyła, jż pp. Zawarikowje wyjechali za mja 

sto i prędko nie wrócą. 
Po otrzymaniu tych jnformacyj rzekomy 

sekwestrator odszedł. 
W, kjlka chwil później do wejścia fron 

towego zajechała, fura. Ziodzjeje majspokoj 
niej w świecie otwóorzyłj przy pomocy pod 
rchjonych kluczy mjeszkanie p. Zawart- 
ki, spakowali eo cenniejsze rzeczy, w tej 
maszynę do szyeja, załadowałj na furę į od 

jechali 
Działo się to na oczach sąsiadów któ- 

rzy bylj pewni, iż pp. Zawartkowie wypro- 
wadzają się z mieszkania. 

Dopiero po powrocje gospodarzy kra- 
dzjeż wyszłą na jaw. (e) 

Lista rośnie... 
W dn. 22 bm. o godz. 19 w pobliżu tar- 

taku Szapiro przy ul. Bagatela wydobyto z 
Wilji zwłoki mężczyzny w wieku od 25-- 
30 kat. Topjelec, był wykokjego wzrostu, 
blondyn, ogolony, ubrany w czarne kąpje 
lówki w czerwone paski. Zwłoki złożono w 
kostnicy szpitała Św. Jakóba, 

We wsi Góry utonął w stawie podczas 
kąpieli Antonj Zjengo, ljczący lat 34, zam. 
przy ul. Ostrobramskjej 8. Zwlokį wydobyto 
i przewieziono do kostnicy Św. Jakóba. 

Dowiadujemy się c 2 wypadkach w któ 

  

rych uratowalj życie tonącym i tak: w dnju 
23 bm. wpoblįžu plažy wojskowej podezas 
kąpjeli począł tonąć w Wilji legjonista 5 
p. p. Leg. Zygmunt Malesa. Na pomoc pośg:e 
szył tonącemu i zdołał wyratować go z wo- 
dy post, 6 Komįsarjatu P. P. m. Wjlna Bo- 
lesław Menjea. W, tym samym dniu również 
wpobliżu plaży wojskowej dostał się na głę 
bię i pcezął tonąć njejakj Paweł Grawhbej, 
zam. przy Giedyminawskiej 39, liczący lat 
14. Uratował go również posterunkowy Bo- 
lesław Menjch. 

KURJER SPORTOWY 
Sukces Heljasza w Sztok- Kolejarze gościli w C. I. W. F. 

Ubiegłej niedzieli na snecjalne za- 
proszenie kierownictwa letniego obo- 
zu CIWF w Brasławiu wybrali się 
członkowie Ogniska KPW, którzy 
byli w obozie b. mile witani. : 

W imieniu sportowców K. P. W. 
przemówił do CIWF p. Andrzej Ki- 
siel,, który wręczył piękny proporzer. 
P. Kisiel podkreślił w swojem prze- 
mówieniu, że jest wdzięczny za tak 

aniły nastrój, jaki się wytwarza przez 
zawiązywanie stosunków sportu wi- 
leńskiego z GIWF i że zapewne sto- 
sunki te rok rocznie będą bardziej 
sie zaciągały. W odvowiedzi zabrał 
głos p. płk. dr. Gilewicz, który jako 
dyrektor GIWIF powitał wilnian w * 
bozie, przyrzekając że swej strony, 
że łączność Wilna z GIWF będzie 
stała. Tak samo przemawiał kpt. Ba 

NA MOTOCYKLU. 

GDAŃSK. (Pzł). W sobotę wystartował z 
przed Domu Akademjckjego we Wrzeszczu 
motecykljsta AZS. gdańskiego  Kowarczyk 
wraz ze studentem Poljtechnik; Gdańskiej 
Wiachtlem, udając się w wielką okrężną pod 
róż na matocyklu po Europie ; Afryce. Tra 
sa pójdzie przez eBrljn, Paryż. Harburg, Bor 
deaux, Avjnjon do Neapolu, następnie przez 
Rzym, Turyn, Medjolan, Pilzno, Kraków & 
inne miasta polskie zpowrotem do Gdańska. 

BOCHEŃSKI PIĄTY. 

BUDAPESZT. (Pat). W niedzielę odbyły 
się pływackie mistrzostwa Węgier. W biegu 
na 100 m. stylem dowelnym startował Bo- 
cheńskj zajął jednak  dopjero 5 miejsce 

ran, który jako referent sportowy 
KPW obiecał ze swej strony większą 
zwrócić uwagę na sportowców wileń 
skich zrzeszonych w KPW. 

Po części oficjalnej na przepięk- 
nie położonym wśród malowniczych 
jezior boisku rozegrano towarzyski 
mecz piłki siatkowej. Mecz po b. ost- 
rej grze wygrali wilnianie 2:1. Wśród 
grających wyróżnił się Amelczenko, 
który był najlepszym graczem na bo- 
isku, W poszczególnych setach wy* 
niki były następujące: 15:12; 13:15; 
16:14. ° 

CIWF zwija już swój obóz i w 
piątek przyjedzie do Wilna by zwie- 
dzić miasto i okolice Wilna. 

Słuchaczami CIWF zamierzają 
zaopiekować się członkowie KPW, 

A Pierwsze miejsce zdobył Węgier Csik 
1:01 4. X 

SUKCES HELJASZA. 
SZTOKHOLM. (Pat). W Upsali odbyły 

się zawody lekkoatletyczne, w których wzjal 
udział Heljasz, W: rzucje kulą zajął on po 
nownje pierwsze mjejsce, osiągając wynik 
14,76. Wi rzucie dyskiem Heljasz zajął trze 
cje miejsce 42,10, — pierwsze miejsce za- 
jaął Węgier Remecz 45,63. й 

REKORD SZYBOWCOWY. 
BERLIN. (Pat). Kirownįk szkoly Iotniet 

wa Sszybowcowego Gutische ustanowił na 
wyspie Sylt nowy rekord lotu bez lądowanja 
utrzymując się w powietrzu przez 16 godzin 
47 ntfin. Rekord ten dłuższy jest o 14 min. 
od dotychczasowego rekordu niemżeckjego. 

helmie. 

  'Najlepszy nasz miotacz Heljasz zdobył na 
międzynarodowych zawodach  lekkoaletycz- 
nych w Sztokholmie pjerwsze mjejsce w 
pchnięciu kulą z wynikjem 15 m. 25 cm. 
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Doroczne Święto w 6 pułku 
piechoty Legjonów. 

W dniu 28 lipca 1933 r. 6-ty pułk 
piechoty Legjonów obchodzi uroczy 
Ście osiemnastolecie swego istnienia. 

Na program uroczystości Święta 
Pułkowego składają się: 

Dnia 27 b. m. o godz. 20:30 — 
uroczysty apel poległych 6 p. p. Leg. 
na boisku sportowem pulku na Anto: 
kolu. 

Gdy zapłoną Znicze, na stokach 
sór Antokolskich nastąpi odebranie 
raportu i przegląd zebranych oddzia* 
łów. 

Po przeglądzie zostaną odczytane 
nazwiska oficerów, podoficerów i ie 
gjonistów 6 p. p. Leg. poległych w 
obronie granie Rzeczypospolitej. 

Po odegraniu okolicznościowych 
utworów przez orkiestrę pułkową, 
odbędziesię capstrzyk na ulicach m. 
Wilna. 

W dniu 27 b. m. — wstęp dla pub 
liczności na boisko sportowe pułku 
wolny. в 

W dniu 28 lipca b. r. o godz. 8.30 
Komendant Garnizonu dokona prze- 
glądu pułky na placu Piotra i Pawła, 

poczem o godz. 9 w kościele św. Pio 

tra i Pawła zostanie odprawione uro 

czyste nabożeństwo: 
Po nabożeństwie, o godz. '9,45 

Dowódca Pułku złoży wieniec od ca 

łego pułku, na grobie š. p. Biskupa 

Bandurskiego. 
Defilada pułku odbędzie sie o g. 

10 na ul. Kościuszki, którą odbierze 

Komendant Garnizonu. 
Wspólny obiad żołnierski odbę 

dzie się w koszarach Piotra i Pawła 

o godz. 12,30 z udziałem dostojników 

cywilnych i wojskowych. 
Po południu odbędzie się zaba” 

wa żołnierska na boisku sportowem 

pułku oraz przedstawienia dla żołnie 

rzy w miejscowych kinach. 

" Wieczorem o godz. 21 (dwudzie 

stej pierwszej) w salonach Kasyna 
Oficerskiego pułku przy ul. Kościusz 

ki 18 odbędzie się raut: 

Pogrzeb tragicznie zmarłego 
Kazimierza Wvszyńskiego. 
W ubegły czwariek zginął Kazimierz W z 

iszyńskj, jak donosjljiśmy, w nurtach Wilii 
ww czasje ikąpjeli młodociany syn dyrek- 
Xora towarzystwa ubezpieczeń „Przezorność* 
"Antoniego Wyszyńskiego. Los znządził, jż nie 
*zdołano chłopaka uratować mimo, jż w tem 
miejscu pełno było kąpjącej sję publiczności 

"Wypadek ten powjnjen być przestrogą dla 

ipubljczności, zwłaszcza młodzieży, ażeby ści- 
£ie stosowała sję do zarządzenja władz. 

Njeszczęścje wywołało powszechne wyra- 
*zy współczucja dla dotkniętej njem rodzjny 
'państwa Wyszyńskich, tem bardziej, iż mi- 

"mo energicznych poszukiwań j wyznaczonej 

magrody, przez cztery dhnj nje można było od 
maležė zwłok śp. Kazjmjerza Wyszyńskiego. 

Dopjero w poniedziałek około godz. 7 rano 

jeden z rybaków spostrzegł njesjone przez fat 

Wilj; šrdkjem rzekį naprzecjwko fołwarku 
„Zakret* zwłokj chłopaka. Natychmiast je 

wyłowiono i przetransportowano do miasta. 
Dzisiaj we wtorek o godz. 9.30 w koścje:e 

(św. Jakóba odbędzje sję nabożeństwo żałob- 

  

  

“ne, poczem nastąpj pogrzeb na cmentarz Ro- 

ssa, 

RADJO 
WILNO. 

WTOREK, dnja 15 lipca 1933 г. 

7.00: Czas j pjeśń; 7.05: Gimnastyka; 7.29 
0: Dzjennjk poranny; 7.35: Płyty; 
iika gosp. dom.; 11.57: Sygnał cza 

5: Prasa; Kom; 12,35: 

D. <. koncertu; 12.50: Dziennjk poł.; 14.5 
Program dzjenny; 14.35: Płyty — pieśni poł 
skie; 15.25: IKom. gosp.; 15.36: Płyty; 16.00; 
Koncert; 17.00: Pog. muz; 1715: Godzina ży- 
czeń; 1815: Odczyt — „Polska marynarką 
handlowa; 18.35: Recjtal Spiewaczy; 18:05: 
Feljeton; 19.15: Rozmajtoścj j płyty; 19.% 
Niemcy w Łotwie j Estonji, odczyt w jęz. 
lit. 19.35: Program na środę; 19.40: Na widno 
kręgu; 20.00: Koncert; 20.50: Dziennik wie 
czorowy; 21.00: Wiad. roln.; 21.10: D c. kon 
certu; 22.00: Muz. tan.; 22.25: Wjad. sport.; 
22.35: Komun.; 22.40: Muz. tan. + 

           

  

  

ŚRODA, dnia 26 ljpca 1933 r. 

7.00: Czas i pjeśń; 7.05: Gimnastyka; 7.20 
Płyty; 7.25: Dziennik poranny; 7.30: D. c. 
piyt; 7.25: Chwjlka gosp. dom.; 11.57: Sygnał 
czasu j hejnał; 12.05: Płyty; 12.25: Prasa; 
Kom.; 12.35: D. e. płyt; 12. Dziennik pot.; 
1450: Program dzienny; 14. Płyty Chwjł 

trzelecka; D c. płyt; 16.25: Kom. gosp.; 
„35: Płyty; 15.45: Skrzynka P. K. O.; 16.00: 

Koncert; 17.00: iPogadanka aktualna; 17.15: 

Koncert symfoniczny; 18.15: „Co o kajaku 
1 składaku wiedzieć należy; 18.35: Recjtal 
śpiewaczy; 19.05: Rozmajtości; 19.20: Przeg 
ląd ijtewskj; 19.35: Program na czwartek; 
19.40: Kwadrans literacki; 20.00: Muzyka lek 
ka; 20.50: Dzejennik wiecz.; 21.00: „Cjotka 
Albinowa mówi'; 21.10: Koncert solistów; 
22.00: Odczyt: esperancl 22.20: Muzyka; 
22.25: Kom. Sport.; 22.35: Kom met.; 22.40: 
Muzyka Įlaneczna 

NOWINKI RABIOWE. 
NASZA FLOTA HANDLOWA. 

„Wažny i interesujący odczyt wygłosi 
xiziś o g. 18.15 p. W; Jastrzębski na fiemat 
„Polska marynarka handlowa”. 

      

  

     

  

   

  

   

ZMIANA PORY KONCERTU ŻYCZEŃ, 

Dzisjejsza „Godzjna życzeń* przeniesjo- 
na zostałą z godzin wieczornych na g. 17.15 
do 18.15. Posłuchają jej chętnie liczni ama- 
torowje tych stałych audycyj wjleńskich ze 
wszystkich stron Polskį. | 

SZYMANOWSKA ŚPIEWA. 
Wieczór dzisiejszy wypełnij popularny 

koncert z Warszawy w wykonanju znakomi 
tych sił. M. in. wystąpj śwjetna śpjewaczka 
Stanisława  Korwjn-Szyma4owska,  sjostra 
Karola Szymanowskiego. W programie naz- 
wjska Massenefta, Debussyego, Szymanow- 
skiego, Szopskjego i Griega. 

Odpowiedzi Redakcji. 
„P. Jan Pietražycki w Horodyszczu: 

Listu w sprawie zatargu ze stražą po- 
žarną 'w Zastarzynie nie zamieścimy. 
Sądzimy, że zwierzchnie władze OSP 
przeprowadzą w tej sprawie docho- 
dzenie i krewkich „wojowników* 
przykładnie ukarzą, Opisany wypadek 
nie jest pocieszający — cała sprawa 
poprostu za drażliwa.       
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  Przewjdzjany przebjeg pogody w dniu 25 

lipca 1931 r. według PIM. 
Pomorze, Wjleńskie, Polesit, Podole Wa 

łyń, Wiielkopolska Wlschodnia j Tatry —- 
majpierw hmurzenie zmjenne z przelotne 
mi deszczami, potem dość pogodnie. Lekkje 
ochłodzenie. Słabe lub umjarkowane wiatry 
północne—zachodnje j zachodnie, na wy- 
brzeżu chwilami porywjste. W pozostałych 
dzielnicach pogoda słoneczna j cjepła przy 
słabych wiałtrach północno—zachodnich i za 
chodnjch. 
gradem. 

    

KOMUNIKATY 
— 15.000 OSÓB PRZYBYŁO DO KALWA- 

'RJI. Ubjegłej njedzjelji do Wjlna ścjągnęło 
inoc pjelgrzymek z kjlku powiatów wojevfh- 
tiztwa wileńskjego, najliczniej jednak prezen 
towaly sję pielgrzymki przybyłe z  okolje 
Wilna. Pielgrzymki te zwjedziły Kalwarję. 
Jak obljczają, ubiegłe: niedzieli było w Kal- 
warjj zgórą 15.000 osób. 

ADMINISTRACYJNA 
— Chleb staniał, Starostwo Grodz 

kie podaje do do wiadomości, iż z 
dniem 25 lipca ustaliło następujące 
ceny na chleb: pytlowy biały 50 proc. 
żyt. 38 gr., sitkowy 33 gr., razowy 
żytni 27 gr. Winni żądania lub pob'e 
rania cen wyższych od ustalony:k, 
będą karani w drodze administracyj 
nej aresztem do 6 tygodni lub grzwną 
do 3000 zł. 

— Umarzanie zaległości z tytułu 
podatku wojewódzkiego. Wileńska 
Izba Skarbowa otrzymała, okólnik, 
w którym została przez Min'sterstwo 
Skarbu upoważniona do umarzania 
zaległych sum wojewódzkiego podat 
ku od wyszynku i drobnej sprzedaży 
truvków bez względu na wysokość 
zaległości. 

W związku z powyższem każdy 
płatnik, posiadający zaległość: w po- 
datku wojewódzkim, może zwrócić 
się do urzędu skarbowego z podaniem 
o umorzenie ciążących na jego kon- 
>= zaległości w podatku wciewódz 
km 

- m La < 
* MIEJSKA 

"  — Na drodze do załatwienia!? Do 
Wilna nadeszła wiadomość, że roko- 
wania toczące się między Arbonem * 
Saurerem w sprawie przejęcia przeż 
ostatniego komunikacji autobusowei 
są obecnie już bardzo bliskie sfinali 
zowania. Podobno obie strony uzgod 
niły już zasadnicze warunki, na ja- 
kich Saurer przejąłby większość ak- 
cyj wileńskiego ,„„Tommaka* Na wy 
nik tych pertraktacyj magistrat ocze 
kuje już od kilku miesięcy. 

Sfinalizowanie rokowań między 
Saurerem i Arbonem, jak uważają w 
kołach samorządowych, byłoby jedno 
znaczne z rozwiązaniem kwestji ku: 
munikącji miejskie; na terenie Wilna 

Jak zdoialśmy ustalić, magistrat ze 
swojej strony porozumiał się już z 
Saurerem i uzgodnił główne wytycz 
ne, na jakich zawarta byłaby nowa 
umowa. 

Główny i zasadniczy punkt tej 
umowy slanowi kwestja finansowa-— 
opłata roczna, jaką na rzecz Jaiasia 
musi 1      uiścić konrahent. Kwestja ta 
   

RONIKA 
nasuwała najwięcej trudności, obie 
strony jednak doszły już do poroza- 
mienia. Saurer wypiacalby  raiastu 
rocznie 5 procent od obrotu, przy- 
czem ustalone ma być pewne mini 
mum. Otóż magistrat upiera s.ę przy 
minimum 100.000 zł. Saurer skłonny 
jest dać nieco mniej, jednak i ta roz- 
bieżność, da się łatwo usunąć. 

W ten sposób kwestja komunika 
cji autobusowej, która już 9.1 szeregu 
miesięcy jest najaktualniejszym pro- 
blemem samorządu wileńskiego — 
znalazła się w chwili obecnej w prze 
dedniu załatwienia. 
— Wodoejągi na Kopanicy. W! początkach 

sjerpnia magistrat podejmje roboty nad prze 
prowadzenjem wodociągów na ul. Kopanica 
Roboty potrwają kjlka tygodni. 

— Na ul. Popowskiej otwarto ruch koło- 
wy. Włobec ukończenja robót kanalizacyj- 
nych na ul. Popowskjej, z dniem dzisjejszym 
na wljcy tej otwarty zosłanje ruch kołowy. 

  

   

    

    

SPRAWY SZKOLNE 

— Szkoła Zawodowa Dokształeająca Stow 
Pol. w W;lnie, Kopanica 5, tel. 17—11 
y: mechanįezny (dla slusarzy, toka 

rzy, kowali i . p.), elekrcechniczny (dla 
elekromonerów) j budowlany (dla solarzy, 
cieśli, murarzy, zdunów i innych rzemjosł 
budowlanych). 

Zapjsy do szkoły przyjmuje kancelarja 
w poniedziałki, środy j piątki od godz. 18 
do 20. 

Początek roku szkolnągo 21 sjerpnia. 

   

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Wynik; wyborów do Kongresu Sjonj- 
stycznego. Niedzjelne wybory do  wszech- 
światowego 'kongresu sjonjstycznego przy- 
niosły na terenie Wjlna walne zwycjęstwo 
lidze robotniczej Palestyny (ljsta nr. 5), na 

którą oddano 1564 głosy. Lista 6 (Rewjzio- 
nistów — Żabotyńskiego) otrzymała 832 gło 
sy. Lista nr. 1 (posta Grynbauma) — 240 gło 
sów, ljsta mr. 3 (ortodoksyjna — 261 głosów, 
pozostałe listy nje zgrupowały więcej niż 100 
głosów każda. 

Ogółem w Wjlnie oddano 3000 głosów na 
4400 uprawnionych do głosowania. 

— Raid motocyklowy, Sekcja motocykio 
wa Żaksu urządza w nadchodzącą njedzieię 
Pierwszy propagandowy rajd motocyklowy 
na trasje — Wjlno — Ejszyszki — Wilno. 
Zapisy przyjmuje sekretarjal. 

RÓŻNE. 

— Wycieczka campingowa. Dnia 
30 lipca, w niedzielę, o godz. 8 rana 
wyruszy z Wilna do Podbrodzia wy- 
cieczka camping'owa. Powrót z Pod- 
brodzia o godz. 18,50, przyjazd da 
Wilna o godz. 20. 

Wycieczkowicze, niczem nie skrę 
powani, spędzą cały dzień w Podbro 
dniu, gdzie korzystać mogą z plaży i 
kąpieli w Żejmianie. 

Obiad wojskowy (z kotła żołniec. 
skiego) z 2-ch dań 90 gr. 

Przejazd w -obie strony w klasie 
II — 3 zł. 

Zapisy przyjmuje Polskie Biuro 
Podróży „Orbis* w Wilnie ul. Jagiel- 
łońska 1 tel. 8—83. 

Z powodu śwjęta pułkowego 6 p. p. Leg 
w dnju 28 bm. odbędą się uroczystoścj puł 
kowe na placu św. Piotra i Pawła. W dniu 
tym na wspomnjanym placu, rynku nje bę- 
dzje. Przejeżdźające na rynek furmanki kie 
rowane będą na inne rynki, 

— KONFISKATA JEDNODNIÓWKI KO- 
"MUNISTYCZNEJ. Na mocy zarządzenia 
władz admjnjstracyjnych w dnju wczoraj- 
szym skonfiskowano jednodniówkę żydowską 
„Iberbljik* za zamieszczenie szeregu artyku- 
łów o charakterze wywrotowym, 

Doktór В. BUCH 
AKUSZERJA i CHOROBY KOBIECE 

ordynuje od 11—1 i 4—6 
przy ul Niemieckiej 35, tel. 8-64 

Lokuje chorych w Lecznicy Położnicze- 
Ginekolog. —— M. Pohuianka 15, tel. 14-71 

  

Metereologja i kryzys. 
Pewien dziennikarz zwrócił się do zna- 

mego, polskiego metereologa z prośbą o wy 
wiad na temat panującej od kjlku miesięcy 
niepogody. у był bardzo za 

parę dnj. 
jak ść, deszcze ustały 

ę okres si arnego la žm 
„ale zato miezwykle gor 

     
   

   

  

      
go wpraw 
Wywiad P 1 
nak dzien. ję na umó 
miejsce, przyczem wywiązał się następujący 

        

    

estety, (panie profesorze, nikogo już 
nie obchodzj deszcz, ale może mi p. pro- 
fesor powie coś ciekawego dla podzielenia 
się z czytelnikami? 

— Widzę, że pana już nje interesuje ubje 
gła niepogoda. Może niesłusznie. Niech pan 
sobie przypomnj, jak to ludzie mówili, że 
wogóle nie doczekamy sję słońca tego roku, 
że klimat nasz niewątpliwie sję zmienił, że 
Golfstream wjdocznie zmienił swój kierunek 
że trzeba przygotować na stałe oziębjenie kli 
matu Europy, że obecny okres jest przełome 
wy, etc. etc. 

  

  

  

że by : y li juź przysto 
sowanie się do nowego klimatu: njebudowa 
nie letnisk, niekupywanie ubrań letnich i 
top 

— Czy opowieścj o zmjanie klimatu mą 
ją jakąś podstawę? 

— Otóż to! Wszystko to sję mogłoby zda 
rzyć, ale z punktu widzenja naukow. nic nie 
zaszło takiego, coby wskazywało na jaką- 
kolwiek rewolucję w atmosferze. 

— Więc?... 
— Imteresują mnie, redaktorze, od: pew 

nego czasu sprawy gospodarcze. Czytam dość 
dużo z tej dzjedzjny i dowiaduję sję, że to, 
co się w tej chwili dzieje, jest objawem 
jakiejś rewolucji ekonomicznej. Czytam, że 
dotychczasowe kryżysy były konjumkturalne, 
obecny zaś jest strukturalny, Dalej, że daw 
ne warunki produkcji, wymiany j spożycja 
nie powrócą już nigdy, że zaczyna się nowe 
średniowiecze, że trzeba zerwać z dotychcza 
sowym ustrojem i to odrazu, radykalnie j 
że kto pierwszy przestanie oczekiwać polep 
szenia się sytuacji, ten wygra. 

— Może w tem coś jest, profesorze ?... 
— To samo mówją mi uczenj ekonomi- 

$ „Może w lem coš jest“. Wszystko jest 
możliwe, Bywały już kataklizmy gospodar 
cze. Ale — powiadają — nic nie wskazuje 
na to, że obecny ikryzys nie jest taki sam, 
jak wiele poprzednich, może ostrzejszy j 

dłuższy od przecjętnego, ale prędzej czy póź 
niej znów wrócą normalne stosunki. Otóż, 
redaktorze, mojem zdamiem tak samo jak po 
deszczu wypogadza się j słońce Świeci, tak 
samo w ekonomice, po latach chudych nad=j 
dą lata tłuste. Р 

(A jednak po kilku zaledwje dniach po- 
gody znowu leje... Przyp. zecera). 

DPD > 

Zaległości do 50 złotych 
ulegną umorzeniu. 
Donlosłe ulgi podatkowe. 

Jak już donosiliśmy, władze skar 
bowe opracowują obecnie 10zporz4- 
dzenie o ulgach podatkowych. Rozpo 
rządzenie to przewidywać będzie 
znaczne ulgi w spłacie zaległości po- 
datkowych, powstałych przed dniem 
+ października 1931 r. 

Podług uzyskanych przez nas wia 
domości, na podstawie tego rozporzą 
dzenia wszystkie zaległości, które nie 
przekraczają sumy 50 zł., oraz Gd- 
setki i kary za zwłokę zosjaną wmo- 
rzone. 

Przy sumach wyższych, spłaty bę 
dą rozłożone na raty w następując - 
sposób: O ile dłużnik będzie mógł 
zabezpieczyć należności hipotecznie, 
spłaty zostaną rozłożone na 10 lat 
i rozpoczną się w roku 1935. Oprocen 
towanie tych zaległości wynosić bę 
'dzie 4 i pół procent rocznie. 

Zaległości, które nie będą zabez 
pieczone hipotecznie, zostaną rozło 
żone na lat 3, a oprocentowanie wy- 

nosić będzie 6 rocznie. 

—o()0— 
Dolaerówki będą wypłacone 

po kursie 1 dolar 8.91. 
Bank Polski wyjaśnia, jż klauzuła przelį- 

czenjowa premji od 4-procentowej pożyczki 

  

   

      

dolarowej wynosi nadal 1 dolar — zł. 8.914. 
Również kupony bjeżące oblicza się we- 

dług stałego kursu 1 dolar — 8.90.   

   

  

E. KOBYLINSKA- 4 — To w cerkwi?—zapytała przestraszona Ludka, 

ea da za | — Ani w cerkwi... Ot, zwyczajnie... na wiarę — 

: | wyjaśniła cicho ciotka. — Ale my już i tak dawno 

ZŁOTE SCHODY. | spali ze sobą. Małośmy tego ślubu i żałowali, Cóż, 

| wiadomo trzeba, žeby byl porządek i blogoslawien- 

— Dziwny rodzaj miłości — wtrąciła obojętnie | stwo Boże. ale jak nie można, to na ścianę nie pole- 

Ludka. | ziesz. Wiktorek tylko służbę stracił rządową, wia” 

— (o ty tam wiesz! Zupełne ty dziecko — zba: | domo na katoliczestwo przeszedłszy. Ale on mechanik 

gatelizowała tę uwagę ciotka. — Kochali się my, to | dobry, monter, to roboty mu nigdy nie braknie. Pilno- 

kochal. — ciągnęła. — Ale ten złodziej rozpił się | wać tylko trzeba mierzawca, żeby nie zapił jak 

do czortikow., Gdzie z nim było poradzić! Płacze, | tamten. 

po kolanach całuje, przeprasza, a za parę godzin — Ależ ciociu — zarumieniła się Ludka wo- 

wraca na czterech nogach. 

No i na śmierć się zapił. Sp.rytus w nim się za- 

palił. Umarł w szpitalu i tak straszne potem wyglą- 

dał. Szkoda mnie było człowieka, ale co poradz'sz? 

Sama zostałam. Prawda, kwatera już była, graty jakie 

takie. Mogłam żylców trzymać, obiady wydawać. 

No i Wiktorka Pan Bóg mnie zesłał. On też był mój 

żylec. 

Ciotka uśmiechęła się chytrze, jakby czegoś nie 

domaw:ając, 

„” — Wyszło tak, że kwaterę on miał razem z cha- 

ziajką. Z unitów on był — też prawosławny. Ale do 

kościoła ze mną chodzić zaczął, a po polsku lepiej 

ode mnie łopotał, Bo to matka jego w cichości sama 

była zajadła katoliczka i Polka. On wyszedł ni taki 

ni siak.. Alewięcej do Polaków. Jak car ukaz ten 

wydał w p:ątym roku co do religji, to ja zaraz ochczei- 

łam po ludzku Wiktorka. I zrobił się czysty katolik, 

Tylko ze ślubem takie były chłopoty i tak tam coś te 

psie krwie kręciły, że an: rusz. I księża jakoś strusili. 

Bo to Mochy po tej rewolucji jak do siebie przyszli, 

to znowu ukaz schowali, cara oszukal. i różne „,pa- 

kosti* nowym katolikom robić zaczęli. Tak my i nie 

pożenił: się w koścele. 

  

KEENION INT TO ITS 

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

bec tego wuj nawet formalnie wujem moim nazywać 

się nie może, a karmi mię i pomaga. Tembardziej 

MUSZĘ... 
— Nie nie musisz! — krzyknęła ciotka. — Czy 

on tobie choć słowo powiedział? Czy nie bałuje ciebie 

jak rodzoną? Nie rozdzieraj ty mego serca, dziecino. 

Przecież ty czujesz, że jeśli ja i rugnę ciebie, to z mi- 

łości. Jabym chciała żebyś ty w złocie chodziła jak 

carowa. Żebyś ty biedy i nieszczęścia nieznała. A ty 

w biedę zduru leziesz. To i bronię ja ciebie, choć nie- 

proszona... — tu ciotka Olesa nie wytrzymała i jęła 

znowu zawodzić. 

— 0, bracie mój, bracie, czemuś ty nas osierocił? 

Ludka mimowoli spojrzała na potret ojca, wiszący 

na przeciwległej: ścianie. Kochana twarz patrzyła 

w głąb pokoju łagodnie niewidzącemi oczyma. 

Piękne usta pod obfitym wąsem ukrywały żarto” 

bliwość najmilszego uśmiechu, z którym tak często 

zwracał się do ulubienicy. Uśmiech ten umarł z nim 

razem i fakt ten napełniał serce Ludki zawsze jedna* 

kiem nieopisanem przerażeniem. Wysoki, często 

smutny mężczyzna, który tak Ślicznie umiał z córką 

żartować, był przecież pierwszą i dotychczas jedyną 

miłością bladego dziewczęcia. Poza nim nie spotkała 

   

'lernej Nr 4 — a to: lada dębowa, przegródka dębo- 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

Teatry Miejskje Z. A S. P. w Wilne 
Teżtr Letni — ostatnje przedstawjenja „Jimą 

"i Silla“. Ce niższe od dotychczasowych. 
Dziś. wtorek 25 lipca o godz. 8 m. 15 j 

2 wspanjal 
„MW premjero- 

e z H. Kamjńs M, Węgrzy- 
nem w rolach głównych o jetną parą 
baletową pp. Edytą Pfeifer i Zenonem Lesz- 
czewskjm 

aZzna 

  

          

       

   
     

nej „Jim j Jil 

įž ma lie trzy ostatnie 
przedstaw wtorek 25, jutro środa 

26 j pojutrze czwartek 27 b. m.) — ceny 
zostały ustalone od 3.90 gr. (rząd I-szy) 
do 0.40 gr. 

  

zykowna ze względu na duże koszty 

a lealru zmjeniająca ceny mjejsc 
stanje skwapliwie powiłana przez tę 

    

        

   

część publiczności, która czekała zr +: 

„„Jim i Jjll* po tych cenach będzje grany 
razy. 

— Występy Maliekjej ; 
nardynce. Już w piątek dnia 28 Прс 

Letni goścjć będzje znakomitą art 
ję Malicką, który przybywa na go ` 
stępy, w towarzystwie swego męża Zbyszka 
Sawana, z przepiękną sztuką  Nicodemjega 
p. Ł „Cjeń”. 

iKreacja Malickiej w roli fąanny jes je 
dnym z największych jej sukcesów artystycz 
mych, którym Malieka elekryzowała stolicę 
grając tę rolę w Teatrze Narodowym zgócą 
100 razy. Do Wilna znakomiej cj goście przy 
bywają z gościnnych występów w Łodzj. 

Wystawienie ,„Cjenja* w Wilnie uległo 
odroczeniu z powodu fenomenalnego powo 
dzenja tej sztukj w Łodzi. Wjlno, które umie 
cenić prawdziwe talenty, znajdzje w wystę. 
pach Malickjej j Sawana prawdzjwą ucztę 
artystyczną. 

Bilety od jutra w kasie zamawiań, Prem 
jera w piątek 28 lipca o godz. 8 m. 15 w. 

— Teatr Muzyczny „Lutnja*, „Królowa 
Nocy*. Dzjś, w dalszym ciągu bawić j roz- 
śmjeszać będzie widownię Teatru „Lutnja* 
arcywesoła operetka W. Koilo „Królowa no- 
<у“, która zdobyła sobie ogólne uznanie i 
cjeszy sję niesłabnącem powodzenjem. Wy- 
konawcy ról głównych — B. Halmjrska (ro- 
la tytułowa). M. Gabrjellj. Z. Molska, K. Dem 
bowskj, E. Gliński, W. Szczawiński, M. Ta- 
trzański i K. Wyrwjcz-Wichrowskj — są 
przedmiotem codzjcnnych owacjj ze strony 
publiczności, Efektowne tańce i ewolucje 

  

  

  

   

       

   

w barwne wido 
od 25 gr. dv 

m. 30 w. 

2 iękr 

urozma ą to ze wszechmia 
"wisko. Ceny miejsc najnjź 

2.90 gr. Początek o godz 
      

    

   
     

    

    
retka 
wjoną zostanie w © 
m. w obsadzje jpremj 

i odtwó 

  

    
tki bierze udział cały 

raz zespół baletowy. 

Nocni poszukiwacze ztata. 

  

Piaža w Coney Island w Stanach Zjedno- 

czonych A. P., największej miejscowości ką 

pielowej na $ cje, gromadzj w upalne lato 

do miljona wycjeczkowiczów z Nowego 

Yorku, którzy gubią masowo pjeršejonkį i 

100а biżuterję. Celem odszukiwania zgubio 

nych przedmjotów zarząd kąpielowy ustano 

wił specjalnych poszukiwaczy złota, którzy 

nocami przeszukują całą plażę, jak widzimy 

na naszem zdjęcju. 

  

Nr. 195 (2736) 

Znowu defraudacja. 
Przed kjlku tygodniami zatrzymano mje- 

szkańca Kurzeńca Mjkołaja Daniłowa, któ 
ry sam zgłosjł się do władz policyjnych i ze 
znał że jako rachmistrz Kasy Stefczyka, 
zdefraudował 16.000 zł, na szkodę Kasy 

Steftzyka w Kurzeńcu. Wdreżone dochodze- 
nie wykazało że Danjłow dopuszezał sję 
<deffaudacji systematycznie Gd roku 1927. 
W| wyniku dalszych dochodzeń zatrzymano 
obecnie wszystkich członków Zarządu wy- 
mienjonej Kasy wobec poszlak, że Dan:łow, 
jako funkcjonarjusz płatny, nie wchodzący 
w skład zarządu, nie mógł popełnić defraa- 
dacjj na tak wysoką sumę, bez wjedzy za- 
rządu. 

Aj li S 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

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

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

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

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

LL 

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał sję zeszyt 2 tomu II „Prae In- 

Stytutu Badania Konjuklur Gospodarczych. 
i Cen*, na którego treść składają sję nastę- 
pujące artykuły: 

Jan Wjśniewski: Współzależność pomię- 
dzy wahaniamj sezonowemi a konjunktu- 
ralnemi. — Maciej I. Drybjński: Mjędzyna- 
rodowe obroty towarowe w r. 1932. — Lud- 

dau: Metody badań jprodłuk. prze- 
i zatrudnienia w przemyśle. 

žyt Ren jest do nabycja w księgar- 
njach i w Administracji Wydawnictw Insty- 
tutu (Elektoralna 2, pokój Nr. 26) w cenie- 
zł. 250. 

Humor. 
Młody lekarz do przyjacjela: 
— Powjedz mj jaki aforyzm byłby naj- 

mvłaścjwszy dla lekarza, rozpoczynającego- 
swoją (praktykę? 

— Hm, wydajemj sję, że toby było właś- 
<jwe: „Żyć samemu i dać żyć jnnym*. 

(Le Rijrej. 

  

     

  

Wyd. L. 

    

         

  

DZIŚ! Wielki program! 
Dzieje najpiękniejszej kobiety 

„Miss Europy* p. t. PAN) 
CASINO| 
HELIOS | póśkńa 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru, 

zam w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej Nr. 4, na zasadzie 
art. 602—604 K.P.C. ogłasza, że w dn. 28 lipca 1933 r. 
od godz. 10 rano odbędzie się sprzedaż ruchomości 
z przetargu publicznego — w Wilnie, przy ul. Szkap- 

DZIŚ! 
Dawno niewidziana 

i krajoznawczy p. t. „SJAM*'. 

wa o dwóch drzwiach, dwa stoły, dwieście kg. mąki 
żytniej, waga angielska duża (1100 kg.) i cztery wozy 
kryte blachą — ogólny szacunek w/w ruchomości 
zł. 701.— (siedemset jeden złoty). 

Wymienione mienie ruchome — mogą stający do 
przetargu oglądać w dniu licytacji pod wskazanym 
adresem — Wilno, dnia 19 lipca 1933 r. 

132/V1 Komornik A. Maciejowski. 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

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

  

mężczyzny, godnego uczucia, W dziecięcem uniesieniu 

przysięgła sobie niebacznie, że ngdy żadnego czło- 
wieka wyłącznie kochać nie będzie. Wierna zostanie 

wspomnienia i miłości szerszej, do której wiedzie cier- 

a, podziemna droga. 

— A ciocia wie? — odezwała się drżącym gło- 

sem — że miałabym o tałusiu coś do ipowiedzenia... 

Otóż... zanim... to się z nim stało... tatuś powiedział 

do mnie: Słuchaj, Ludeńko, moje życie było takie sza” 

re, takie niepotrzebne. Wyrwano mię z korzeniami... 

Nie zdołałem się o nic zaczepić... Zazdrościłem ojeu 

mojemu. Żyj ty inaczej, żeby w godzinie Śmierci 

na nowo żyć się chciało. Bo ja jużbym nie chciał. 

Tak, ciociu, tatuś powiedział... To ja dlatego mówiłam 

o dziadku i chcę od niego znowu zaczynać. 

Ciotkę Olesię aż podrzuciło. 

— Dolož moja nieszczęśliwa! — zawołała przej: 

mującym-głosem, Cóż ty wygadujesz, nieprzytomna? 

  nist 

  

Co ojciec twój mówił, to dla mnie jasne. On chce, 

żebyś ty znowu żyć zaczęła po szlachecku. Žebyšcie 

się już nie paskudzili jakiemś rzemiosłem, a ród swój 

podźwignęli. Jak człowiek żyje w dostatku i szczęśli 

wości, to — wiadomo — umierać nie chce. To ty, 

głupia, musisz pomyśleć, jakby do szczęścia rodziny 

się przyczynić, a nie zgubić nas wszystkich. 

Ludka mrugnęła oczyma niepewnie, Serce jej na- 

pełniało się litością. Żałowała ciotki, żałowała siebie. 
Bo niewiadomo kto w tem wszystkem ma rację. | RER 

z AR PR нрр 2 | u ramienia wąs 
Trzeba wyczekač — može się nawinie jakieš rozwią- | a 

zanie. Podniosła spuszczoną głowę i objęła ciotkę 

współczującem spojrzeniem. Ciotka poddała policzek 

gładkiej pieszczocie dłoni. Zmrużyła spłakane oczy 

pod kołysanką słów niewybrednych, a muzykalnych, 

które Ludka dobierała i nizała na złotą niteczkę po” 

ciechy w tę chwilę wieczornej ciszy. Pewnie, ciotka 

mogła ją uważać za dziecko, bo lat miała niewiele.   
Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

KOBIETO, NIE GRZESZ 
Bogata wystawa! Zdjęcia z oryginalnego konkursu piękności w Sun Sebastiano. Niebywała gra 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. CENY: Na |-y seans: Balkon 25 gr., Parter 54 gr. 

Liljan Harwey : Henry Garat 
czarująca przepiękna gra. Przepych wystawy! Śpiew! Tańcel Nad program: 2 aktualne dodatki „Foxa* 

CENY ZNIŻONE: Balkon dz. 25 gr., 

parter 54 gr., 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 
aa lewo Gedemimowska 

ul. Grodzka 27. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wena 
ryczne I moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 1 4—8. 

Tom. Zani 

  

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

Sala wenty- 
lowana stale 
przy pomocy 
najlepszych 
aparatów. 

Z rozkazu Księżniczki 
w dźwięk. 
arcydziele 

wieczor. 40 gr. Początek o godz. 4-ej 

Sensacyjny podwójny program! |) Douglas Fairbanks i Mary Pickford w nieśmiert. dziele Wil. Szekspira. 

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY › ?? ZNAK NA DRZWIACH ?? 
żywiołowych namiętności współcz, życia. Znakom. 

Mocny 
dramat 

zespół gwiazd: Rod la Roque, Betty Bronson, Wil. Boyd. 
wiecz. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.20. 

Akuszerka 

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

W. Z.P. Nr. 69. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

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

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się w sierp- 
niu i wrześniu 

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

m. p. Szułakiewicza. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

taraże gabinet kosmetyez 
zj, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzaiki i wągty, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

  

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, т. 5 

przyjmuje od 9-—1 į 4—8 

  

Wykonują wszelkiego rodzaju Z.W.P SR 6 

roboty w zakresie urukarstwa >: - i epas 

i introligatorstwa Pianina ле © POK J 

wynajmuję — Mickiewicz DO WYNAJĘCIA 
37—32, Wiejście z ulicy z osobnem wejściem, 

Ciasnej, p. Estko 7702 Zarzeczna 14 m. i6. 

Ależ ciotka też była dużem, starem dzieckiem. Śmiała 

się i płakała równie łatwo. A choć rozumiała wiele 
rzeczy trudnpch do pojęcia dla młodej dziewczyny, 

  

    
   

  

to znów o innych sądziła, jak ślepy o kolorach. To też 

Ludka nie chciała i nie mogła ostro stawiać spraw 

swoich. Więc i w tej chwili zamknęła dłonią usta 

ciotce, gdy ta coś znowu mówić zaczęła, a drugą ręką 

wyciągnęła jej grzebyki z potarganych włosów. Potem 

przykucnęła za nią na kanapie z mocnem postano- 

wieniem doprowadzenia niesfornej fryzury do ele- 

ganckiego wyglądu. Ciotka wzięła Markizę na kolana 

i poddała się ze stękaniem tej operacji. Ludka długo 

majstrowała przy włosach, skręcając je i rozkręcająe, 

aż ciotka kiwać się zaczęła w słodkiej drzemce. 

Wtedy dziewczyna miała dość czasu na zbudowanie 

х ciemnych, obfitych jeszcze włosów niesłychanej 

w styłu chińskim fantazji. Po przypięciu jedwabnej 

kokardy na szczycie włosianej piramidy odeszła parę 

kroków, żeby stwierdzić z zadowoleniem, że ciotka 

ze swemi małemi skośnemi oczyma i lekko żółtawą 

cerą naprawdę jest do Chinki podobna. Właśnie roz- 

legł się przenikliwy dzwonek. 
—.- A? Co? Zaraz, zaraz — zerwała się ciotka. — 

Na śmierć zapomniałam, że Wiktorkowi samowar- 

czyk nastawić trzeba. 

— Niech ciocia poczeka! Ja pójdę — krzyknęła 

Ludka, pędząc już po korytarzu. 
— Wuju Wiktorku, wuju Wiktorku — dyszała 

satego poczciwca. — Chciałabym pójść 
na zebranie, Niech wuj mi pomoże, bo ciotka dziś 

gada, jak z kazalnicy. Nie wiem, czy mnie puści. 

— No, no, Luda! Trzeba ciotki słuchać. Postn- 

  

   

szeństwo przedewszystkiem, — to mówiąc wuj z ha- 

| łasem użył czerwonej chustki do nosa. — Ale pomóc 

to ja mogę, Czemu nie? 

(D. c. n.) 

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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