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W CIENIU LOJALNOŚCI. 
W odpowiedzi na głosy prasy poi- 

skiej, podkreślającej konieczność sa 
nowania życia i stosunków w Cerkv 
ze względu na zagrożony interes pań* 
stwowy, organ prawosławnego metro 

  

   
polity „Woskr. Cztenje“ (Nr. 26) przy 
niósł znamienne oświadczenie, mogą 
ce być niejako syntezą poglądów hie 

  

  
rarchji cerkiewnej na zagadnienie in- 
teresu państwa. Oświadczenie to wy* 
raża w słowach: 

„Polski interes państwowy jest 
dla nas obowiązującym, lecz nie 
w każdem jego rozumieniu 
(podkr. P. J.)* Istotną treść tego о$- 
wiadczenia można odnaleźć tylko n- 
przytomniając sobie cele hierarchj,, 
jej działaln i skutki tej działalno” 

a porównawszy je z interesami 
państwa otrzymamy odbitkę prawdz:- 
wego oblicza pogłądów wyższej hie 
rarchji cerkiewnej oraz podwładnych 
jej organów ma interes państwa 
w ich własnem rozumieniu, 

Jak już nieraz zaznaczališmy, 
pierwszorzędnym celem tych lub o 
wych posunięć hierarchj: jest podpo* 
rządkowanie życia cerkiewnego inte- 
resom rosyjskiej (polityki emigrane- 
kiej. Temu celowi ma służyć ducho 
we życ'e polskich prawosławnych oby 
wateli. Stąd tak zazdrośne ochrania- 
nie pokostu rosyjskości w życiu cec 
kiewnem. 

Interes państwa wymaga by pra 

wosławni obywatele w swem życiu 
religijnem i kulturalmem nie byli krę- 
powani przez czynniki obce, mające 
własne polityczne cele na oku. Rze- 
czywisty interes państwa jest grubo 
różnym od swoistego pojmowania je 
go przez hierarchję cerkiewną. 

Działalność hierachji zmierzającej 
do celów prorosyjskich nie pokrywa 
się z interesami państwa, bo wnosi 
w cie cerkiewne zamęt walki na- 
ruszający spoistość państwa. 

Jako przykład tej działalności 
może posłużyć podana przez ukraiń- 
ską „Swobodę* (Nr. 25) opis niesym- 
patycznego zdarzenia. 

Paroch cerkwi w Rudce Koziń: 
skiej (Wołyń) o. Sataniewicz od Wiel 
kiej Nocy odprawiał nabożeństwa po 
ukraińsku. Na Zielone Święta oświad 
czył parafjanom, że dziekan (błaho- 
czynny) zakazał używanią ukraiń- 
skiego języka w nabożeństwie. Obu- 
rzeni parafjanie tłumnie udali się do 
cerkwi dekamalnej, : tam zaczęli śpie 
wać liturgję po ukraińsku, co wywo 
łało przerwę w nabożeństwie, Po- 
czem tłum opuścił cerkiew. Nazajutrz 
parafjanie w cerkwi w Rudeć w czasie 
turgj: celebrowanej po słowiańsku 
przez sąsiedniego parocha o. Smolara 
też poczęli śpiewać po ukraińsku, Ce- 
lebrans zażądał by chór przestał śpie- 
wać, a gdy to nie pomogło zwrócił się 
do ludu z przemówieniem, w którem 
zaznaczył, że gdy była „jedyna Ro* 
ja“ wszystkim było dobrze, lecz sza- 
tan Rosję podzielił na Ukraińców, 
Białorusinów. Litwinów, Polaków 
ete. Ponieważ to przemówienie skut- 
ku mie odniosło i lud dalej żądał na- 
bożeństwa po ukraińsku — celebrans 
nabożeństwo przerwał. i 

Wszelkie awantury w świątyni są 
zjawiskiem gorszącem i niepożąda- 
nem. Lecz w tym wypadku trudno 

nie dopatrzeć się 'w stłanowiskf czyn- 
ników cerkiewnych chęci do wywoła” 
nia ingerencji władz sądowych w 0b- 
ronie niby [powagi nabożeństwa świą 

    

   
    

  

  

    

    

   

  

  

   

  

   

    

       

tyni, a zwłaszcza przeciw słusznyn: - 

  

wymaganiom ludności, 
Kanonieznie  liturgi języ” 

kiem Cerkwi może być a więc 
i ukraiński. Zależy to od wymogów 
wiernych * literackiego wyrobienia ję 

zyka odpowiednio opracowanych 
ksiąg lilurgicznych. Stanowisko to 
zostało uwypuklone i w decyzji war 
sza'yskiego synodu, na której podsta 
wie Ukraińcy zaczęl: wprowadzać w 
cerkwiach swój język. Ruchowi temu 

obecnie kler rosyjski pragnie poło- 
żyć tamę, uważając go za czynnik nie- 
bezpieczny dla planów emigracji, na- 
wiązującej ścisłą łączność z hitlerow- 
cami (ostatnio jak donosi prasa utwo- 
rzoną zostałą w Niemczech parfja ro- 

syjskich narodowych socjalistów na 
czele której stanął gen. Awabow). 

Vie lepiej przedstawia się działal- 
ność hierarchji na polu przygotowy” 
wania przyszłych kapłanów prawos- 
ławnych. 

k już domosiliśmy  (,.Kurjer 
Wil* Nr. 165) w wjl. praw. duch. se- 
minarjum istnieje śród wychowan- 
ków zakonspirowana organizacja ro- 
syjska. 

Owa organizacja opiera się na sy 
stemie piątkowym. Celem organizacji 
jest utrzymanie w seminarjum ducha 

  

   
    

      

   

  

<iego oraz aktywna walka о 
rosyjskość i poza seminarjum. Upra* 
wia się presję w stosunku do wycho- 
wanków Białorusinów i Polaków 
co jest najciekawsze, że protektoro- 
wie organizacji stale wysuwają ko- 
nieczność spolonizowania życia semi- 
naryjnego, a jednocześnie komauni- 
kują organizacji pozdrowienia -cen- 
trali emigracji z Berlina, otrzymywa* 
ne za pośrednictwem Warszawy. 

    

  

  

   

      

Wewnętrzne życie seminarjum 
wymaga - poważnego  wglądniecia, 
Wszak słuchacze są cały czas syste- 
matycznie wychowywani w duchu ro- 
syjskim, dopiero gdy już chodzi o 
otrzymanie Świadectwa moralnoše: 
nagle stają się polskimi patrjotami i 
zajmują się polonistyką. Nie lep.ej 
przedstawia się sprawa z pedagoza- 
mi. Za małymi wyjątkami są to Ro- 
sjanie, a wykładowcy Białorusini są 
dopuszczani o ile nie są  polonofi- 
lami. 

_ W jakim celu deprawuje się kon 
spiracją i dwulicowością dusze mło- 
dzieży seminaryjnej (przyszłych pra- 
wosławnych kapłanów biskupów: 
o tem wiedzą najlepiej wyższa cel- 
kiewna hierarchja i władze semina- 
ryjne, a że te cele nie pokrywają się 
Z interesami państwa to o tem WSZyS- 
cy wiemy, 

W r. 1840 w wileńskiem seminas- 
jum uczył się o. Mikołaj Moroz („Kur 
jer Wil* Nr. 81). Białorusin z pacho- 
dzenia łączył z tem gorącć um'towa- 

  

nie Rzeczypospolitej. To umiłowanie” 
zaprowadziło go w r. 1868 w szeregi 
powstania, za co był skazany na ka- 
torgę i życie prawdopodobnie skoń- 
czyi ma Syberji. 

Oto ideał kapłana prawosławnego 
do którego winno dążyć wychowanie 
seminaryjne. Dla upamiętnienia bo- 
hatera swego wychowanka i na wzór 
dla potomności seminarjum winno 
było zdobyć się na tablicę pamiąt- 
kową. ; 

Duch ś. p. o. Moroza to duch i 
sens autokefalji Cerkwi, to interes 
państwowy, ale o. Moroz dla hierar- 
chji cerkiewnej i kierownictwa semi- 
narjum jest symbolem negacji rosyj- 
skości, a to nie zgadza się ami 
centrali emigracji. I dlatego mamy 
do wyboru: albo o. Moroz i Autoke- 
falja, albo rosyjska hierarchia i jej 
organy z interesami emigracji. P.J. 

    

    

  

   

    

    
    

26.VIII. 
DZIAŁY GŁÓWNE: 

Pod protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Mi Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 
1933 

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

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

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

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

10.1X.        

  

Konierencja Ekonomiczna odroczona 
25 przemówień. — Zadowolenie delegata sowieckiego. — Dobra mina 
St. Zledn —Rezczarowanie państw europejskich —Westchnienie ulgi. 

  

  

MAC DONALD 

przewodniczący konferencji. 

LONDYN. (Pat). Dziś nastąpiłe 
tormaine odroczenie konferencji gos 
podarczej, Chociaż odroczenie te by 
ło sprawą postanowioną, zamknięcie 
prac konferenejj na życzenie Mae 
Donalda i ezłonków prezydjum od- 
było się w sposób uroczysty, Mimo 
straszliwego upału, panującego dziś 
w Londynie, delegaci, rzeczoznawcy 
i dziennikarze wraz z nieliczną publi 
cznością musieli wysłuchać, nie liczac 
tłumaczeń, które ograniczono tylko 
do wystąpień formalnych, — 25 prze 
mówień w ciągu 3-godzinnego posie- 
dzenia rannege i na posiedzeniu po 

    

Marszałek Piłsudski i min. Beck w Wilnie, 
Konferencja. — Odjazd. 

P. minister spraw zagranicznych 
Beck przybył w ezwartek/ drogą po- 
wietrzną do Wilna, witany na łotnis 

ku przez p. wicewojewodę M. Jankow 
skiego. 

P. Marszałek Piłsudski przyjął w 
czwartek dnia 27 bm. w pałacu Re- 

    

prezentacyjnym w Wilnie p. minist 
ra spraw zagranicznych Józefa Bee- 
ka na posłuchaniu, poczem odjechał 
zpowrotem do Pikieliszek, 

P. minister Beck odjeżdża dzisiaj 
w piątek również samolotem zpowro 
tem do Warszawy, 

Lioyd George propaguje 
protekcjonizm gospodarczy. 

LONDYN. (Pat). W czasie wcze- 
ej debaty w Izbie Gmin na temat 

enterencji Gospodarczej, przenia 
wiał Lloyd George. 

Przemówienie jego stanowiło zu 
pełną zmianę platformy gospodarczej 
tego dawnege przywódcy liberzłów 
angielskich i wyznawcy zasady we!- 
nego handlu. Mowa Lloyd George'a 
była zerwaniem z wolnym handlem 
oraz z libedalizmem. Lloyd George 

    

    

wystąpił w obronie programu protek 
cejonizmu narodowego, twierdząc, że 

  

Wielka Brytanja powinna się wraz ze 
swemi dominjami i kolonjami okopać 
szańeami, podobnie jak to robią inne 
narody i starać się być samowystar- 
ezalną, Okres międzynarodowych kon 
fereneyj — rzekł Lloyd George —- 
skończył się. Mówea zaproponował, 

by w ciągu bieżącego roku wypraco 
wać w porozumieniu z dominjami 
projekt osiedłeńczy, ażeby osiedlić 
500 tysięcy rodzin bezrobotnych na 
roli, 

  

Przemówienie Lloyd, George'a 
sprawiło elbrzymie wrażenie. Dzisiej 
sze dzienniki liberalne wyrażają swe 
zdumienie i zastrzegają cię. że nie 
megą się zgodzić z wywodami przy- 
wódey liberalizmu angielskiego. 

„New Chroniele* ogłasza artykuł 
p. t. „Bomba p. Lloyd George'a, pi- 
sząc, że w kwestjach handlu między 
narodowego pogłądy, wyrażone przez 
konserwatywnego kanclerza skarbu 
Chamberlaina są bliższe liberalizmu 
gospodarczego, aniżeli poglądy Llo- 
yda George'a. 

Tajemnicze wykopanie zwłok 
uczestników napadu w Gródku Jagiellońskim. 

LWÓW, (PAT). — W nocy z dnia 24 na 

25 bm. niewykryci sprawcy rozkopali na 

cmentarzu w Gródku Jagiellońskim mogiłę, 

w której pochowane były zwłoki Jurka Be- 

reźniekiego i Wiładysława Staryka, uczestni 

ków napadu na urząd pocztowy w Gródku 

Jagiellońskim w lipcu 1932 r. 

Przybyli na miejsce przedstawiciele władz 

znaleźli grób rozkopany i pusty. Miejscowy 

starosta pewiatowy przystąpił natychmiast 

do energicznego dochodzenia, które zostało 

uwieńczone pozytywnym rezuliatem, w cia 

gu bowiem 24 godzin ciała zmarłych odnale 

ziono, W! obecności starosty powfatowego le 

karza powiatowego, dwóch przedstawicieli 

społeczeństwa ukraińskiego posła dr. Bilaka 

i Proeyszyny, oraz organów policji państwo 

wej zwłoki Bereźniekiego i Staryka złożone 

w grobie. 

Starosta powiatowy zarządził aresztowa 

nie miejscowego graharza. Sprawę zaś skie 

rowano do prokuratora. 

południowem, które miało trwać pół 
torej godziny. 

Przemówienia te były nieciekawe 
i niezawierały nie nowego. Zadowole 
nie cechowało jedynie przemówienie 
delegata sowieckiego  MAJSKIEGO, 

który z nieukrywaną satysfakcją 
twierdził, że rezultaty konferencji rów 
nają się zeru. Delegat sowiecki twier 
dzii, iż konferencja kończy swe pra 
ce w bezładnej ucieczce. 

Przemówienia innych delegatów, - 
zwłaszcza państw europejskich, acz- 
kołwiek łagodniejsze co do formy, by 
ły niemniej pesymistyczne od przemó 
wienia delegata sowieckiego. Zwłasz 
cza silne wrażenie sprawiła szczera i 
prawie brutalna mowa COLIJANA, 
który uważa, iż niema żadnego powo 
du wróżyć o wyniku pierwszego Ю 
stu prać konferencji, ponieważ okres 
ten wywiera raczej wpływ zuiechęca 
jacy. 

  

    

  

sama nuta brzmiała również w 
przemówieniu de ej Bry 
tanji kanclerza skarbu EVILLE 
CHAMBERLAINA, który stwierdził, 
że w najważniejszem zagadnieniu w 
sprawie podniesienia cen i stabilizacji 

    

    

  

FB 

BONNET 

minister skarbu. 

  

francuski 

iwalutowcj nie dokonane nie i nie 
wyszło się poza ramiy wstępnych rez 
mów, 

Francuski minister skarbu BON- 
NET w przemówieniu bardzo dypio” - 
miatycznem podkreślił stanowisko kra 
jów o złotym parytecie, wynikłe wsku 
tek sytuacji wewnętrznej w Stanach 
Zjednoczonych i posunięć rządu ame 
rykańskiege, podyktowanych wyma: 
gzniami wewnetrznemi, 

Od przemówień tych odbijały jas- 
krawo mowy delegatów amerykań: 
skich, najwidoczniej obliczone na wra 
żenie, jakie wyweiają w Stanach Zjed 
noczonych. Przemówienia te nacecho 
wane były nieczem nieuzasadnionym 
eptymizmem. Wysłuchano aż czterech 
oświadczeń amerykańskich, Pierwszy 
przemaw GOX, jako przewodniczą 
cy komisji finansowej, usiłując w 20- 
minutowem przemówieniu wmówić 
w słuchaczy, że komisja finansowa 
zaszłą bardzo daleko w swych pra- 
cach i że dyskusje, które ułatwiły wza 
jctmne wyjaśnienia poglądów, mają 

rartošč, eo konkretne rezul 

    

        

  

      

   

      

Ten sam optymizm zawarty był 
w erędziu Roosevelta, które odczytał 
sekretarz stanu HULL, 

Cox w swem przemówieniu pow- 
tórnem dziękował rządowi brytyjskie 
mu za gościnność, a Mae Donaldowi 
za umiejętne kierowanie konferencja. 

  

   

  

' 

CORDELL HULL 
delegat SŁ Zjednoczonych na' konferencję. 

MAG DONALD starał się w swera 
przemówieniu wyłowić wszystkie mo 
menty pozytywne i twórcze, jakie u 
jawniły się w toku prac konferencji. 
'Twierdził on nawet, że poprawa, jaka 
— jego zdaniem — ujawniła się obec 
nie na rynkach światowych, wynikła 
z nadziei, wywołanych przez konie- 
rencję. Pomimo to Mae Donald przy 
znaje, że rezultaty są nikłe. W prze 
mówieniu jego wyczuwało się nutę 
bolesnego rozczanowania. Mae Do- 
nald podkreślił, że stabilizacja wala 
towa jest tym najważniejszym celem, 
do kiórego „dążą wszystkie państwa, 
reprezentowane na konferencji, oraz 
że konferencja nie zamyka się, lecz 
tylko odracza. 

Konferencja zakończyła się po 
dziękowaniami pod adresem rządu 
brytyjskiego, wypowiedzianemi przez 
delegata amerykańskiege Coxa, włos 
kiego Junga i francuskiego Bonneta. 
W imieniu rządu Wielkiej Brytanji 
dziękował kanclerz skarbu Chamber 
lain. Przewodniczący konferencji Mae 
Donald po wyrażeniu podziękowania 
pod adresem Sekretarjatu Ligi Naro 
dów za współpracę zamknąi konfe- 
rencję. 

Gdy delegacje opuszczały salę ob 
rad widoczne było zadowolenie, iż 
kłopotliwy okres konferencji londyn 
skiej zakończył się. Fakt odroczenia 
konferencji wszyscy przyjęli z uczu 
ciem uigi, że nie będą zmuszeni do 
kontynuowania dyskusyj co de poro 
zumień, których los w obeenej syłu 
acji gospodarczej kył przesądzony. 

  

    

    

Komentarze prasy paryskiej 
PARYŻ, (PAT). — Prasa paryska, która 

już od dłuższego czasu przesiała niemał zu 
pełnie zajmować się losami konferencji lon 

ńskiej, dziś powraca do tej sprawy. wyra 
się dość eptymistycznie © meżliwoś- 
jej powtórnego zwołania. „Exeelsior'* 

zadewolenie, że konferencja nie za 
kończyła się jeszeze większem niepowodze 
niem, Obrady lendyńskie — zdaniem dzien 
nika — nie były całkowicie bezpłodne. Pow 
stonie bloku państw o walucie złotej uchro 
niło Europę od wielkiego nichezpieczeńst- 
wa i to jest plusem. „Le Rempart* ocenia 
wysece krytycznie rezultaty obrad i przyta 
cza zdanie Musseliniego, że międzynarodowe 
zjazdy przypominają dzisiaj swego rodzaju 
nadparlamenży, które zgodnie z duchem cza. 
su dzielą losy pariamentów narodowych, t. 
zn. same się unicestawiają. 

= SALVATOR "1 FOUR 

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

Warszawa, Waliców Nr. 11 
t.1. 285-47 

   

  

    

  

Hiszpania uznaje Sowiety. 
MADRYT. (Pat). Rada ministrów 

postanowiła na dzisiejszem posiedze 
niu ofiejalne uznanie Sowietów przez 
Hiszpanję. 

  

       

        
    
        

  

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DOKOLA ŁOTEWSKO-LITEWSKICH 

ROKOWAŃ HANDLOWYCH. 

Nowy poseł litewski w Rydze Urbszys 
sprostował w wywiadzie z korespondentem 
„Brihv: 
które pis 
stąpiła < 
sei wyraził również nadź 
wamia w sprawie zawarcia litewako-łotewskie 
go traktatu idlowego rozpoczną sę w 
sierpniu rb. Najwię trudmości dla norma? 

   

    

    
   

   

  

     

     

        
   

   

  

nego rozwoju stosunków handlowych miedzy 
obu państwami wyn ż główne 
przedmioty eksportu k masło, 
bekony, zboże, nie 
znajduj ynków dla siebie, gdyż 
Lotw dukuje te przedmioty nadto 
jesz + w wielkich iloś 
granicę. Natomiast inaczej 
importem łotewskim do 

tewski produkuje takie towary, które nie są 
w Litwie fabrykowane ; dlatego ynek 1 tew. 
ski jest dla Łotwy bardziej pr ępny. W 
czasach jednak kryzysu Litwa nie może so- 
bie poźwolić na bierny bilans handlowy. Ro 
kowania wsko-łotewskie nie są więc łatwe 
gdyż należy znaleźć formułę, odpowiadająca 
interesom dwóch państw. weszcei poseł li 
tewski oświadczył, iż L. jest zdecy 
na pozostać nadal pr: standarcie 
(Wilbi). 

   

  

   

        
  

  

WSPÓLNA REZOLUCJA. 
Delegaci Estonji, Łotwy i Litw 

konferencji gospodarczej w Łan 1 
ną rezolucję, która głos. 

znie 

ilościowych, to pożądanem jest p. 
by kraje które uważają za st 
stosować ogr: enia imporftu produ 
rolnych, postarały się zrealizować tę poly“ 
kę na podstawie swobodnego porozumienia 
z krajami eksportującemi. (Wilbi). 

głosili na 
ie wspól 

  

     

   

      

   
   

Ambasador Rzplitej dr. wy- 
sacki u Mussoliniego. 

RZYM. (Pat). Dr. Alfred Wysocki 
ambasador Rzeczypospolitej przy Kw; 
rynale, został przyjęty w dniu dzisiej 
szym przez premjera Mussoliniego, 
któremu złożył odpisy listów uwierzy 
telnia jących. 

Premj. Węgieru Mussolini'ego 
RZYM. (Pat), Mussolini przyjął 

  

  

    

premjera węgierskiego Goemboesa i 
min. Kamye. W czasie audjencji obec 
ny był włoski podsekretarz stanu Su 
v'ch. Rozmowa macechowana była 

serdecznością i stwierdziła zgod 
poglądów na kwestje, interesują 

ce oba państwa. 

Mussolini kończy 50 Iat. 
RZYM, (PAT). — Dnia 29 bm. przypada 

rocznica urodzin Mussoliniego, który kończy 
w tym dni 50 lat. Premjer zapowiedział, 

Ž sobie, aby urządzano manifesta 

    

     

   

Goście łotewscy w Gdyni. 
GDYNIA. (Pat). Oficerowie floty 

łotewskiej odbyli dziś przejażdżkę po 
porcie handlowym w towarzystwie 
dyrektora Urzędu Morskiego inż, Sta 
misława Łęgowskiego. Pozatem zwie 
dzili urządzenia i przedsiębiorstwa 
policyjne. 

GDYNIA. (Pat). Dowódca eskadry 
łotewskiej komandor Spada wyjež- 
dża dziś o godz. 23 do Warszawy. 

Herriot uda się do Sowietów. 
PARYŻ. (Pat). „Le Matin* donos', 

że Herriot w towarzystwie sen. Ser- 
lin i deputowanego Bastida, radyka- 
łów socjalnych, wyruszy z Marsylji 3 
sierpnia przez Stambuł do Związku 
Sowieckiego. Herriot powróc' do Pa 
ryża prawdopodobnie przez Polskę. 

Vivant seguens! 
DETROIT, (PAT). — Firma automobilo 

wa Ghevrolet cznajmiła, iż płace 40 tys. ro 
ketnków będą podwyższone o 15 proce. 

Przygoda red. „Kurjera Po- 
rannego" w Berlinie. 

BERLIN, (PAT). — O godz. 11 w nocy 
na ul. 42 dwóch bandytów napadło na redak 
tora „Kurje Porannego* p. Edwarda Pa 
ciorkowskiego. Bandyci przystawili mu rewol 
wer do piersi i kazali podnieść do góry rę 
ce. Następnie jprzekonawszy się, iż nie ma 

i, zażądali oddania im pieniędzy, co 
ie napadnięj hit. Bandyci po 
ių rabunku zbie Redaktor Pacior 

k . W biurze śled 
Ibum z fotograf- 

jami przestępców red. Pacior 
kowski i nie mógł rozpoznać rabusiów. 

—o()c— 

Kronika telegraficzna. 
— W czas'e przeprowadzania do więzienia 
sądowego w Vietz (Niemcy) zostało zabitych 
dwóch młodych łudzi, którzy — jak donoszą 
pisma niemieckie — usiłowali zbiec konwo- 
jentom. Zabici byli oskerżeni i zamordowa 
nie przed rokiem szturmowca. 

— W Sierakowie nastąpiło otwarcie naj 
większego w Polsce obozu Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, liczącego 672 uczestni 

    

     

  

     

        

— W. Gdańsku ogłoszone zostały  za- 
sady reformy organizacji pracownilków biu 

. Według tych zasad członkami orga 
ostać mogą jedynie osoby pochodze 
skiego. 

     



K DRO ER МОВЕ ЦК 
  

oro, dotydhoas „nieddkryle przez Europejczyków. 
Czem jest wybrzeże bałtyckie.—Czy na północy jest chłodno.—Wybrzeże Łotwy —półne- 

cne Grado.—ldylla morska w Estonji.—Plaża w Helsinkach. 
Jeżeli w Europie środkowej po- 

wiada się: „wybieramy się nad mo- 
rze*, zawsze ma się na myśli luksa- 
sowe letnis nadmorsk:e we Fran 
cji, w słonecznych Włoszech lub nad 
jugosłowiańskim Adrjatykiem. Z po- 
jęciem morza mimowolnie łączy „się 
pojęcie południa, skwarnego słońca, 
subtropikafaej wegetacji. Jeszcze nie 
tak dawno nikomu z zachodniej | 
środkowej Europy nie napadło wy: 
brać się w podróż turystyczną lub 
dla spędzenia lata nad Bałtyk. W os- 
tatn.ch czasach dopiero, w miarę jak 
rozwija się życie na wybrzeżu peł- 
skiem, Czechosłowak, Austrjak, Wę* 
gier czy Szwajcar dowiaduje się o cud 
nych plażach nadbałtyckich, a jeżeli 
słyszy coś o Gdyni, nowoczesnym por 
cie polskim, dowiaduje się zarazem 
o przepięknym Helu, o ludnych pla- 
żach tamtejszych. Europa środkowa 
i zachodnia nie zna dobrze wybrzeża 
Bałtyku. Co, jechać na północ, gdzie 
pewiewa chłodny wiatr północy?-— 
powie niejeden, komu opowiada się a 
pięknie wybrzeża nadbałtyckiego już 
nie Polski, ale dalszych krajów pół: 
nocnej częśc. kontynentu. 

Czyż rzeczywiście tam wieje mro- 
źny wiatr północy? Nie jest to pusty 
frazes? Nie jest to żaden paradoks, 
jeśli powiemy, że często w letnich m e 
siącach nad morzem północnem bywa 
więcej słońca niż w krajach dalej na 
południe położonych. 

Tak było naprzykład w roku bie 
żącym w Finlandj.. Podczas gdy Euro 
pa środkowa i zachodnia w maju 
drżała z zimna a we Włoszech nawet 
znieść nie mogli częstych deszczów=- 
na północy, w kraju dziesięciu tys.ę- 
cy jezior ludzie chodz:.li opaleni ża- 
rem sołnecznym a plaże nadmorskie 
były jprzepełnione. 

Morze Bałtyckie, jego wschodnią 
część zwłaszcza, można nazwać ,„mo- 
rzem, którego Europejczycy nie zdo- 
łali jeszcze odkryć, Niedużo jest 
takich, którzy znają jego wygodne, 
szerok.e czyste plaże, szereg idyllicz- 
nych cichych zakątków, gdzie ozon 
sosnowych lasów łączy się z zbawien* 
nem powietrzem morskiem, jego cha 
rakterystyczne wydmy piaszczyste na 
Litwie koło Kłajpedy lub białe noce 
w Estonj: i Finlandji. Dla swych 
skwarnych upałów, słusznie też na- 
zwane zostały okolice Kłajpedy Sa- 
harą północy. Tu panuje odwieczna 
walka morza z piaskiem i piasku z 
wegetacją a [posuwając się dalej na 
północ wzdłuż wybrzeża dojdziemy 
do łotewskich morsk:ch miejscowości 
kąpielowych, które również zasługują 
na większą uwagę. 

Nadzwyczaj  charakterystyczne 
jest, że w czasie, kiedy kraje БаНус- 
kie znajdowały się pod panowaniem 
Rosji, na wybrzeże rysk:e zajeżdżali 
latem liczni obywatele południowych 
gubernij Rosji, chociaż bliżej im było 
do Morza Czarnego, na Krym i na 
Kaukaz. Wabiły ich tu już wówczas 
długie i szerokie plaże Jarmula, obfi- 
tujące w uzdrowiska kąpielowe i cza” 
rujące zakątki. Maiori ; Kemmeci 
(kąpiele dla reumatyków), najlepsze 
z uzdrowisk łotewskich nfhło znane 
były w Europie środkowej i zachod- 

     
  

        

„J i M, 

Ziemie Półnecno- Wschodnie Rzeczypospolitej 
oto tytuł informatora społeczno-gospodarczego, 

który ukaże się z okazji III Targów Płn. w Wilnie 
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ROLNICZEJ i RZEMIEŚLNICZEJ 

ZREDAGOWANY PRZEZ MGR. JÓZEFA ŚWIĘCICKIEGO 

  

niej, ale dobrze o nich wiedzieli w 
Rosji, otoczonej murem celnym i pasz 
portowym. 

Łotewskie wybrzeże naprawdę na- 
zwać można północnem Grado. Jego 
oryginalnością jest, że na przestrzeni 
50 klm. nie znajdziecie żadnego ka- 
mienia, a szeroka plaża piaszczysta 
od wysokich sosen wiekowego lasu 
ciągnie się wprost do morza a w nie 
których miejscach kilkaset metrów 
možia iść wgłąb morza po miękkiem 
piaszczystem dnie. Jest to zaiste mor- 
ski raj dla dzieci, Maiori i 'mne ka- 
piele na ryskiem wybrzeżu w Łotwie 
w całości dostosowane są do wyma- 
gan publiczności. Są to doskonałe 
pensjonaty, restauracje i dancingi, 
koncerty symfoniczne a głównie o 
wiele wszystko jest tańsze niż w in- 
nych kąpielach morskich. 

Mniej znane są miejscowości ką- 
pielowe na estońskiem wybrzeżu. A 
przecież jest to kraj morskiej idylli. 
Są tu niewielkie przytulne miastecz- 
ka, piękne dzielnice will jak mp. w 
okolicy Pernowa, Gapsali : głównego 
miasta Tallina. Cudowna jest plaża 
Brigitta, najwspanialsza plaża estoń- 
ska. Wszędzie są wille, małe pensjo- 
naty, nadmiar dobrych produktów : 
piękne plaże. W lecie wcale niema tu 
nocy. Dzień staje się nocą a noc dn'em 
ale i moc i dzień są równie | 
O godzinie 11 wiecz. kiedy panuj 
półmrok, można jeszcze czytać gaze” 

    

  

      

ty. Dla odpoczynku i snu człowiek 
południa potrzebuje tu znacznie 
mmiej czasu-niż w swych stronach. 
Tak zwłaszcza jest w Finlandji, gdzie 
dzień n.czem się nie różni od nocy 

czy też odwrotnie. Tu też potraf'ą 
wyzyskać naturę, Finlandczycy są 
sportsmenami par excellence, Od 

wczesnego ranka znajdują się na boi- 
skach sportowych i jachtklubach. Na 
plażach, w lasach, nad tysiącami je- 
zior wewnątrz kraju życie kip: w cią 
gu całego lata bezustannie. W zimie 
Finlandja zamienią się w Eldorado 
sportów zimowych, System, celowość, 
opieka nad zdrowiem  fizycznem i 
duchowem człowieka, jego nerwami 
—oto zasady podst/wowe żywota w 
Finlandji. 

Cała Finlandja jest niby „olbrzy- 
miem kąpielowem miejscem odpo- 
czynku*, chociaż cośkolwiek odle$- 
łem od zacholnej i środkowej Europy. 
Drogi komunikacyjne są ulepszane, 

śnie szybkość parowców a także 
je lotnicze rozwijają się prawdzi- 

wie amerykańskiem tempem. Obec- 
nie tanim samolotem przebyć można 
drogę z Tallina w Estonji do Helsi- 
nek, stolicy Finlandii w ciągu 20 mi- 
nut, podczas gdy dawniej droga ta 
pochłaniała 4 godziny czasu. 

Niedaleko jest czas, kiedy -ta 
część kontynentu zostanie „odkryta, 
kiedy plaże nadbałtyckie zaroją się 
wybrednymi południowcami, K. B. 

  

  

  

  

    

  

  

Nr. 198 (2739) 
  

Kpt. Skarżyński wraca. 
PARYŻ (PAT), — Dziś o godz. 3 po por. 

przybył do brzegów Boulogne sur Mer pa 
rowiec „Avila Star, na którym przyjechał 
de Europy 7 Buenos Aires kpi. Skarž: į 
Celem powitania naszego znakomitego łot 
ka przybył: dziś rano'do Boulogne s/Mer z 

  

  

ramienia ambasady polskiej mjr. Niewęgłow 
ski i kpt. Jarzębiński. 

PARYŻ, (PATG — Kpt. Skarżyński, który 
przybył z 6-godzinnem opóźnieniem z Bue 
nos Aires da Boulogne s/Mer, oświadczył 
przedstawicielowi PAT-a, że iż odlot jego 
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EMCZECH. 
Aresztowania i starcia z komunistami. 

BERLIN, (PAT). -— Z różnych miejscowo 
Ści Rzeszy nadchodzą nowe wiadomości o 
aresztowaniach wśród komunistów i o star 
ciach z nimi. 

W Sussen pod Stutgartem niewyśledzeni 
sprawcy dali salwę do patrolu szturmowców. 
Ciężko rannego hitlerowca odwieziono do 
szpitala. W Angermunde aresztowano i odsża 
wiono do obozu koncentracyjnego w Ога- 
nienburgu kobieżę, która w listach anon'mo 
wych występowała z pogróżkami przeciwka 
kilku przywódeom narodowo — socjalistycz 
nym. W lesie między Stolarzowczmi i Wie 
chowicami na Górnym Śląsku aresztowana 
podczas tajnego posiedzenia grupę komuni 
stów, złożoną z 14 osób. Podczas obławy w 
Neumunster aresztowano w jednej z fabryk 
4 osoby, oskarżone o działalność antypań 
stwową. Aresztowano również trzech rowe 

Po wykryciu nowych zamachów. 
Jak aresztowany został Alvensieben Niemieckie samoloty nad Austrją. 

„ Jeszeze nie ochłonęła austrjaeka opinja 
publiczna z oburzenia nad niedawnemi ofi 
cjalnemi oświadczeniami njemieckiemi, ja 
koby Niemcy nie występowały wrogo wo- 
bec Ausirji į že nikomu nie zabranjają wy 
jazdu do sąsiedniego państwa, co jest wy 
raźnem odwracanjem prawdy do góry no- 
gami a już przewaljła sję nowa fala obu 
rzenia, tym razem nie z powodu tendeneyj 
nych wymyslėw, Ale konkretnych danych 
austrjackjich władz bezpieczeństwa, które 
w tych dniach epublikowały komunikat 
urzędowy © wykryciu przygotowań do no- 
wych zamachów terorystycznych. = 

W piątek wjeczorem w pewnym kabare- 
cje wiedeńskim arsztowany został dwudzie 
stoletni Werner Alvensleben, znany hoch- 

sztapler, który bezprawnje przedstawiał się 
jako hrabja, Aresztowanie nastąpiło przy- 
padkowo. W wjniarni na Geireidemarkt ba 
wiło sję przy winie trzech gości, z których 
jeden opowiadał o zamachach bombowych 
i miepokojeniu publiczności. Jeden z bywał 
ców winiarni, chociaż rozmowy dobrze nie 
słyszał, mając pewne podejrzenja zawja- 
domjł policję, która rzeczywiście areszto- 
wała trzech podejrzanych gości. Dwaj zo 
stali wypuszczeni na wolność natychmiast 
po przesłuchaniu, ponjeważ okazało się, że 
słuchalj tylko opowiadania trzeciego. Ten 
trzeci wylegjięymował się jako niemiecki oby 
watel Steiger { wykazał się paszportem wy 

stawionym przez poljcję w Monachjum. — 

Podczas przesłuchań, urzędnik policyjny 
przypomniał sobie, że już skądś zna podob- 
ne personalja. Po krótkim namyśle kazał 
sobie przedłożyć akta z śledztwa w spra- 
wie znanego zamachu czerwonego szefa 
Heimwehry Steidlego j mógł na podętawi: 
dokumentarnego materjału stwierdzić z ea 
łą pewnoścją, że te same personalja co dt. 
swego  pochodzenja i zamieszkania podał 

   

  

niejak; Riickhuber w Seefeld. Po zaciągnię 
ciu informacji u tamtejszych władz stwier- 
dzono, że j wygląd obu osobników jest zu 
pełnie podobny. Nadradea policyjny Dr. 
Spring kazał tajemniczego Steigera areszto 
wać a przesłuchiwany, uprzytomniwszy So 
bie, że bezskuteczne byłoby wykręcanie się 
przyznał się że jego prawdziwe nazwisko 
brzmi Alvensleben, że paszport jest fa/lzy- 
wy, wystawieny przez bawarską policję ; 
że do Austrjj przybył aby zorganizować za- 
machy, przedewszystkjem ma  prezyden'a 

policji, ministra spraw _ wewnętrznych 
. Freyana dr. Steidłego, na którego pierw- 

Szy zamach się nje powiódł. Nie ujawnił 
nazwisk swych wspólników, odpowjadając 
dumnie: „Niemiecki junkier nie zdradza. 
iPrzyznał się dalej że brał udział w zam 
chu na dr. Stejdlego dnia 11 czerwca j że 
kjerował autem, którem zamachowcy przy- 
jechalį do Innsbrucku i którem zbiegli 
przez niemiecką granicę, Przyznał się dalej, 
że już sebie utorował dostęp do mjeszka- 
nia mjnistra Freya, gdzie był dwa razy, aby 
rozejrzeć się, jakby najlepiej dokonać za- 
machu, Powjedział też, że Frey już dawno 
byłby ofiarą jego zamachu, gdyby podczas 
tych wizył miał do tego sposobność. Hacken 
kreutzlerzy, według jego zeznań przygofo- 
wywalj mowe zamachy, aby wywołać niepo 

koje. 
Wynik; śledztwa wykazały zbrodnjczość 

hackenkreutzlerowców, którzy mieli doko- 
nać dalszych czynów terorystycznych pod 
kierunkiem niemieckich obywateli. Władze 
policyjne zwrócjły się do | Monachjum 
z żądaniem, aby poljeja bawarska ścigała i 
wydała władzom austrjackim swanturnika 
który uczestniczył w zamachu na Dra Stej 
diego, otrzymały dokładny opis jego 0s0- 

   

by, ale wbrew prawu międzynarodowemu 
nie uczyniły nie, aby sprawea został ukara 

ny, lecz przeciwnie Alvelsiebenewi wys/n- 
wįono mowy paszport fałszywy. Nie więc 
dziwnego że społeczeństwo austrjackie jest 
cburzene i domaga się energicznych zarzą 

dzń, tembardzjej, że w ostątnich (dniach 
było świadkiem innych zatrważających de- 
monstracyj. Według urzędowych wiadomos 
e; pod koniee ubjegłego tygodnia nad tery- 
terjum austrjackiem krążyło pięć samolo- 
tów 'miemjeckjch, które zrzuczfy ulotki 
szkałujące w ordynarny sposób władze 
austrjackie a przedewszystkiem  kanelerza 
Delliusa. Ułctki zrzucane były nad Soiz- 
burgiem j Viraribergjiem, gdzie rozrzucono 
c©koło 20.000 ulotek takiej treści. Przecjw- 
ko oheym samolotom wystartowały samolo 
ty austrjackje, ale z powodu niepomyślnej 
pogody nie mogły akcji zapobiec. Niemjee 
kie samoloty znów powrócjły na ferytorjum 
Niemiec. Systematyczne te najazdy na An- 
strję dowodzą, że pomiędzy Berlinem a 
Wiedniem  jstnieje olbrzymie napięcie. 
Sprawa była już przedmiotem  obrań 
austrjackiej rady mjnistrów, która pos/a- 
nowiła złożyć w Berlinie jaknajostrzejszy 
prołest przeciwko tego rodzaju propagan- 
dzie i przecjw naruszanju zasady nietykal- 
nośej granie. 

Austrjacka opjnja dowiaduje się z nie- 
których źródeł, że rząd austrjacki zamierza 
zwrócić sję do Ligi Narodów jeżeli protest 
posła austrjackiego w Berljnie nie odnie- 
sie nałeżytego skutku. Wyrażane są jednak 
pewne wątpliwości, czy byłoby to taktycz- 
nie dpowjednje pociągnięcie i czy krok łn 
nie byłby bronją w ręku hackenkrentzierów 
w ich propagandzje jako dowód „osiągnię 
tych sukeesów*. 

 KAREZEYTOSZECECZEDNCSACEEW 

Broń z Niemiec dla austrjackich hitlerowców ? 
WIEDEŃ, (Pat). Z Lingu donoszą 

dzienniki wiedeńskie że na rzece Inn 
nad granicą bawarską przemycana 

jest broń z Niemiec, przeznaczona dla 
austrjackich narodowych socjalistów. 

Nowa interpretacja historii... 
WIEDEŃ, (PAT). — „W. Alig. Ztgść po 

je, że wczoraj radjo monachijskje nadało 

(ii alicja. katja Dytó iii: 
„TE III I INIT ZA 

U KOPISTÓW. 
Pociąg, wiozący nas od dłuższego 

czasu z Wilna, po odpowiednim po- 
stoju w Królewszczyźnie rusza po" 
wol. ku granicy. Zmniejszony skład 
pociągu zmusza nas do stłoczenia się 
w jednym wagonie. Wispaniała lipco- 
wa pogoda wdziera się przez otwarte 
okna, ukazując w perspektywie sze- 
rokie pola żółkniejącego żyta i kwie- 
cistych łąk, przesuwają się kolejno 
błękitne jeziora, kręte rzeczki i gąsz* 
cze leśne jak w panoramie. Wreszcie 
pociąg zwalnia biegu i ukazują się 
czerwone dachy pięknych budyn- 
ków... siedziby 7 Baonu K. O. P. — 
Podświle. 

Oglądamy te wspaniałe gmachy 
przez okno wagonu i podziwiamy ich 
p.ękne położenie nad brzegiem lazu* 
rowych wód szeroko rozlanego jezio- 
ra, które rankiem lśni jak szklaa 
tafla. Pciąg staje — wysiadamy. Rą- 
cze koniki do eleganckiej bryczki za- 
przęgnięte, w:ozą nas do gościnnych 
progów dzielnych opiekunów granic. 

Z okazji „Święta Morza”, które 
się odbywa uroczyście (dzięki stara- 
niom oficeków i podoficerów) i wyjąt 
kowo malowniczo gdyż jezioro Kra- 
siekie i wieczorne na miem „Wianki'* 
z korowodem łodzi, baletem maryna” 
rzy i orkiestrami kompanijnemi, 
oraz chórami na ukwieconej tratwie, 
płynącej po lustrzanej tafli wodnej— 
wzbudzają zachwyt publiczności. Ty- 
siączne tłumy włościan zgromadziły 
się z najdalszych okolic. 

Po tej uroczystości, która wypad- 

ła wyjątkowo pięknie, wczesnym ran- 

kiem oglądamy, dzięki uprzejmości 
adjutanta bataljonu kpt. Kowalczyka 

obecne gmachy koszar zbudowane w 

1925 r. Wszędzie wzorowa czystość, 
trawnik:, kląby i rabaciki pełne kwia 
tów; po drodze zaglądamy do šwiet- 
licy. Obszerna, ładna sala, z estradą, 
na której się odbywają produkcje 
wokalno-muzyczne i przedstawienia 

stalego zespolu amatorskiego w Bao- 

nie, oraz zespołów teatralnych Strzel- 
ca; bywa i kimo, odczyty okoliczno” 
Ściowe, zabawy taneczne dla žolnie- 
rzy i okolicznej ludności, która chęt- 
nie korzysta z gościnności naszego 
zacnego Kopu, spełniającego tym spo 
sobem kulturalną m 'sję wśród tuby! 

<ów. 
Gdy dorośli korzystają z rozry” 

wek w świetlicy, dzieci mają też coś 
dla siebie — staraniem Pani Majoro” 
wej Sosalukowej i Pań z Rodziny 
Wojskowej, Kowalczykowej i Wąso: 
wej, zostało zorganizowane przed- 
szkole dla dzieci oficerów i podofice- 
rów. Maleństwa te mają dla siebie 

dwa pokoik w głównym gmachu, ład 

nie i celowo ozdobione, urządzone od. 
powiednio; na małych krzesełkach 
siedzą bobasy od lat 3 do 7-miu we- 
soło wyglądające i witają sę ochoczo 
z gośćmi. Jest ich przeszło 14-cioro. 
Młoda ta armja brała też udział w 
Święcie Morza i dziś powtarzają nam 
odpowiednie wierszyki. 

K. O. P. zagospodarował się w 
Podšwilu od lat 7-miu wzorowo. Za* 

łożone ogrody warzywne dają obfity 
plon, Baon posiada własną cieplar- 
nię i inspekty, dużo wzniesiono budyu 
ków gospodarczych, jak to: pralnię, 
składy, chlewnię, wożownię, wartow- 
nię, wszystko to zostało zbudowane 
z sum zaoszczędzonych (przez Baon 

odsieczy wiedeńskiej, jako dzieła elektrora 

badeńskiego, a nie króla Jana Sobieskiego. 

wiją się wśród malowniczych zarośli, 
prowadzą do przystani, gdzie kilka- 
naście łódek i kajaków, o fantastycz- 
nych nazwach, oczekują na spacero” 

wiczów. 
Wiosłowanie wśród zarosłych las 

kami brzegów, omijanie wysepek, 

  

iPrzedszkole w Podświłu. 

z wydatków gospodarczych į dzięk: 
niezmordowanej pracy b. dowódcy 
mjr. Królikowskiego i obecnego mjr. 
'Sosialuka oraz kwatermistrza kpt. Do 
lata, 

Prócz tego podziwiamy park mad 
brzegiem Krasickiego jeziora, urzą: 
dzony w wolnych od ćwiczeń godzi 
nach przez żołnierzy, kręte dróżki 

posianych na lazurowych wodach, 

stnowi ulubioną rozrywkę mieszkań: 
ców Podświla. Gdy skręcamy od przy. 
stani przez park do wyjścia z „rejo- 
nu” koszar mijamy dwa korty teni- 
sowe, gdzie eleganckie towarzystwa 

rozgrywa namiętnie jakiś nadzwy* 
czajny mecz. Zaraz za bramą widz 
my zbudowany ubiegłego roku obszer 

   

rzystów, którzy oświadczyli, iż odbywają 
podróż z Paryża na kongres esperanżystów 
w Sztokholmie. Masowych aresztowań doko 
mano na terenie kraju związkowego SŚcha- 
umbarg — Lippe, konf'skując różne druki 
nielegałne, m, in. broszurę pod tyżułem „Cze 
go cheą narodowo — socjalist/czne organi 
zacje zawodowe* i numery „Rołe Fahnc*. 
W Reckhausen policja nairafiła na zakopa 
ne w ziemi składy broni i dokonała wśróń 
komunistów aresztowań, 

BERLIN, (PAT). — Biuro Cont' ogłasza 
następujący komunikat p. t: „Żydzi handła 
rzami materjałów wybuchowych, 

W środę aresztowano we Wrocławiu zło 
żeną z dwóch csób komunistyczną kelumnę 
plakatewą. Jeden z aresztowanych miał przy 
sobie notatki, dotyczące materjałów wybu- 
chowych i listę składek, na której znajdowa 
ły się niemal wyłącznie firmy żydowskie, — 
Równocześnie z Wrocławia donoszą 0 aresz 
tewaniu dwóch Żydów i odstawieniu ich do 
obozu koncentracyjnego. Zarządzenie to mo 
tywowane jest ogioszeniem w organie urzę 
dowym gminy żydowskiej artykułu p. t. — 
„Szukamy braci*, dotyczącym traktowania 
Żydów w Niemczech. Artykuł napisany przez 
jednego z aresztowanych „zawierać ma nie 
prawdziwe twierdzenia, mogące przyczynić 
się do antyniemieckiej kampanii. 

Nowa instytucja propagan- 
dowa. 

BERLIN. (Pat), Wczoraj utworzy 
"ny został w Berlinie Naczelny Zwią- 
zek do Spraw Bezpieczeństwa Nie- 
miec, którego zadaniem ma być pro 
wadzenie w Rzeszy i nnych krajach 
propagandy i uświadomienia w kwesti 
jach, dotyczących walki o równoupra 
winienie Niemiec, oraz zagadnień roz 
brojenia . bezpieczeństwa. 

Stahlhelm i szturmówki 
hitlerowskie: 

BERLIN, (PAT) — „Krenz — Zeitung“ 
donosi, że między kierownictwem hitlerow- 

skich oddziałów i Stahlhelmem w Prusach 
Wschodnich doszło do perozum'enia, w 
myśl którego wszyscy członkowie t. zw. for 
macji młodostahihelmowskich w wieku do 
lat 35 poddani zestają władzy naczelnej 
Sszturmówek. Dziennik wyjaśnia, że zarzą 
dzenie to zostało wydane ze względu na „wy 

jątkowe stosunki* panujące na „szczególnie 
zagrożonym obszarze prowinej'*. 

Eskadra włoska. 
SH0AL HARBOUR (Nowa Funłandja), — 

(Pat). — Gen. Balbo zapowiedział, że odiot 
eskadry włoskiej w k/erunku Irlandji nasią 
pi w dniu jutrzejszym. 

do Warszawy nastąpi bezpośredn'o, gdyż ni 
gdzie nie będzie stę zatrzymyw. 

IKpi. Skarżyński odłeci natychmiast po 
zmontowaniu samoleżu, co może nastąpić 

już pojutrze. Maszyna przybyła razem z lot 
nikiem do Boulogne s/Mer na okręcie „Av'l: 
Star“, skąd jutro © godz, 8 rano 'przewiezio 
na zostanie samochodem na acrodrom w St. 
Anglevaire, oddalonem o 22 kim. od Boulo 
gne s/Mer, gdzie zajmie się jej składaniem 
specjalnie przybyły w 'tym celu kierown*k 
warsztatów lołniczych z Warszawy. 

Kpt. Skarżyński podkreślił uprzejmość 
angielskiego towarzystwa okrętowego Blue 
Satr Line, które przewiczło na, okręcie, nale 
żącym do niego, samołot zupełnie bezinfere 
sowy'e pomimo, iż okręt nie jest przygotowa 
ny do tego rodzaju transportów. 

Kpt. Skarżyński jest wzruszony przyję- 
ciem, jakiego doznał od rodaków w dalekiej 
Południowej Ameryce i zachowa we wdzięcz 
nej pamięci dowody uprzejmości władz i 
łudnośei miejscowej Brazyl;: ; Argentyny, 

Wpoczęty w czasie długiej i spokojnej 
podróży morskiej kpt. Skarżyński oczekuje 
chwili, aby w drodze powietrznej jak naj 
szybciej powrócić do kraju. 

alalki 7 Polski i ze Świata 
-— ZMNIEJSZONO HONORARJA AU 

TORSKIE wskutek ogólnego kryzysu. Wy- 
sokie gaże, jakie doniedawna płacono czoło 

m gwiazdom i gwiazdorom filmowym —- 
uległy powszechnej obniżce: obecnie za głów 
ne role wynagradza się majwyżej po 5,006 
zł. za grę zaś fragmentaryczną po 30 do 56 
zł. Chętnych do gry i za taką cenę nie 
brakuje, byleby tylko płacono... 

— SĄD KONKURSOWY W WARSZAW - 
SKIEJ „ZACHĘCIE wystawy „Żołnierz i 
koń w sztuce polskiej XIX į; XX wieku“ 

nał następujące nagrody 
муу — Wojcechowi 

obraz p. t.. „kur 
x*, nagrodę M 

Bylinie za olejny obraz p. t. . 
ik, nagrodę Tow. hęty do Hodowli 

Koni w Polsce Eugenjuszowi Geppertowi 
za olejny obraz p. t. „Forword“. 

  

   

   

     

   
     

       

   
  

  

   

    
      

    
  

— PRACE NAD BUDOWĄ MUZEUM 
WOJSKA POLSKIEGO w Warszawie rażno 
postępują naprzód. Mieści się ono w  siod- 
mej ogólnego gmachu Muzeum Naro 
dowego w alei 3 Maja. Roboty w ńczenio 
we przeprowadzone zost na eni bie 

żącego roku, Muzeum będzie posiadało naj 
w.ększą salę w Warszawie. 

    

       
    

    

— MIŁOSNE LISTY NAPOLEONA sprze- 
dano w Anglji za 130,000 zł. przy licytacji 
bibljoteki Rosenberga. W bibijotece tej znaj 
dowało się 8 miłosnych listów wiel 
korsykan'na, do jego późniejszej małżonki 
Józefiny Beanharnais. Nabył je pewien an- 
tykwarjusz londyński. Słarali się o to, ale 
bezskutecznie, również, Francuzi i Ameryka- 
mie. 

— NA BRONZOWO OPALIĆ SIĘ jest 

p'eknie, ale niezdi ak twierdzi le- 
karz francuski dr. óry w odczycie 

wygłoszonym w Alkademji Medycznej radził 

amefiorom opalania się nie doprowadzać 

skóry do zabarwienia na bronzowo pod 
wpływem promieni słonecznych. Dr. Bordy 

jest zdania, że skóra zbronzowiała w słońcu 

traci zdolność przypuszczania promieni sło 
necznych, a zatem neutralizuje dobroczynny 
wpływ naświetlania słonecznego. Modne więc 
opalanie się „ialk murzyn* nie tylko nie 
przynosi dla zdrowia pożytku, ale wręcz 
przeciwnie — szkodzi. 

— ANGIELSKIEMU KRÓLOWI NiE 
WOLNO LATAĆ, Jedna z wytwórni samolo 
tów w Anglji ofiarowała królowi Jerzemu 
V w darze samolot, z którego jednak król 
korzystać mie może, gdyż fstnieje w Wielkizy 
Prytanji specjalnie ustawa dworska, żabra 
niająca królowi narażanie się na jakiekol 
wiek niebezpieczeństwo dla życia. 

   
   

    

   

        

amik. 

| OKRĘTEM »POLONIA< WOKÓŁ EUROPY 
od 2 do 23 września 1933 r. 

Ceny biletów od 600 zł. łącznie z paszportem i wizami. 
TRASA PODRÓŻY: Gdynia — Kanał Kiloński — Lizbona 

- Algier — Pireus (Ateny) — Stambuł 
Constanza (koleją) — Lwów. 

Inform. i sprzedaż biletów: LINJA GDYNIA-AMERYKA 
w Warszawie, ul. Marszałkowska 116, tel. 547-47 
w Gdyni, .vl. Waszyngtona, we Lwowie, ul. Na Błonie 2 
w Krakowie, ul. Lubicz 3, w Rzeszowie, ul. Grottgera 1004 

oraz w biurach podróży. \ 

  

ny domek w polskim stylu, gdzie 516 
mieści „Spółdzielnia Baonu Podświ- 
la“, fryzjer i Dqąm Ludowy, dla oko 
licznej ludności i żołnierzy. Takie pla 
cówki, łączące ludność wojskową i cv 
wiłną przy kulturalnych rozrywkach, 
z których radjo i tańce największe 
zawsze mają powodzenie, są doskona 
łym środkiem szerzenia uświadomie- 
nia narodowego i poczucia panstwo- 

wości. 

Pokój-czytelnia elegancko umeb- 
lowana i dorze zaopatrzona w tygod: 
miki i gazety, a Spółdzielnia czystu, 
zasobna w towary. Całość, to dzieło 
adj. Baonu kpt. Kowalczyka i Zarzą- 
du, który z niezmordowaną energją 
doprowadz:ł organizację handlową tej 
placówki do wzorowego porządku. 

Gdy oderwiemy się od spraw ziera 
skich, wzniesiemy się do spraw bo- 
skich, a mianowicie do pięknego czy: 
nu postawiena ślicznego kościoła dre 
wnianego obok koszar. Dzieło rąk na- 
szych pobożnych Kopistów, na grun- 
cie ofiarowanym przez miejscową zie 
miankę, Amielę Maekiewiczową (któ- 
ra się i prócz tego przyczyniła do 
wzniesienia Domu Bożego), widne 
jest zdaleka. Pełna prostoty, harmo 
mijna architektura w stylu zakopiań- 

skim, wewnątrz jeszcze ubogo lecz 
estetycznie. Wszyscy Się nad tem 
dziełem napacowali, a głównie: b. 
dowódca mjr. Królikowski i obecny 

d-ca mjr. Sosialuk przy dużem popar 

ciu finansowem pp. oficerów, podo: 
ficerów, strzelców, jako też okolice- 
nej ludności. Komitet budowy kościo* 
ła, pod przewod. por. Burhardta i bu 
downiczego Plopa (który pracował 

  

      

    

bezinteresownie), wywiązali się zna- 
komicie z zadamia, dając przykład, 
jak dobrem użyciem środków pienięż- 
nych pochodzących z pomysłowych 
imprez dochodowych można posta” 
wić dzieło trwałe i potrzebne wielkiej 
masie ludnośc.. 

Korzystają też z gościnności Bao: 
nu trzy obozy harcerskie, dwa z na- 
szych zzchodnich kresów, a jeden 
żeński z Głębokiego z dołączeniem 
harcerek wielkopolskich z Gniezna. 
Zachodzimy do nich, wita mas uprzej 
mie komendantka p. Leśniakówna, 
z zachwytem opow'ada o swych wra- 
żeniach w naszej jeziornej : leśnej 
okolicy i zaprasza przygodnych gości 
na podwieczorek, złożony z chleba z 
masłem, herbaty, czekolady i weso- 
łego śmiechu dzielnych pan.enek, któ 
re mimo, iż są wszystkie z miast, żyją 
sobie wśród naszych puszcz doskona: 
le. Wieczorem płona ogniska i jasne 
głosy młodzieży rozbrzmiewają pio- 
senkami obozowemi... 

Wyjeżdżamy pod dodatniem wra: 
żeniem ogólnem: racjonalnej, realne; 
pracy cywilizacyjnej, niesionej ręka 
mi naszych Kopistów, którzy umieją 
wciągnąć najoboiętniejszych do krę 
gu zainteresowań społecznych, zorga 
nizować trwałe podstawy pomocv 
ekonomicznej dla cywilnej ludność , 
a że i o estetyce i o rozrywkach nie 
zapominają, więc Podświle pod ich 
op:.eką, może służyć za wzór naszym 
posterunkom. 

R. 

—0()о— 
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Nr. 198 (2739) KURIE R 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU ŠVi<to Szóstaków 
Zakaz władz kościelnych 

ustawienia popiersia Ś. p. ks. bisk: Bandurskiego. 
BIAŁYSTOK. (Iskra). Obywatet- 

ski komitet uczczenia rocznicy wy- 

marszu Pierwszej Kadrowej w Biu- 
łymstoku postanowił uczcić to Święto 
oddaniem hołdu Ś. p. ks. biskupowi 
Bandurskiemu. W tym celu komitel 

zwrócił się do miejscowego probosz- 
czą ks. dziekana Chodyko z prośbą 
o zezwolenie na ustawienie przed koś 
ciołem popiersia Ś, p. ks. biskupa Ban 
durskiego. Ks. Chodyko wyraził swa 

zgodę na ten 'projekt. Uroczyste po” 
święcenie pomnika miało się odbyć 

   

  

    

dn. 5 sierpnia w przeddzień rocznicy 
wymarszu legjonistów na wojnę. 

Dnia 25 b. m. ks. Chodyka zako- 
munikował komitetowi obywatelskie- 
mu, że z przyczyn od niego niezależ 
nych musi cofnąć poprzednie swoje 
zezwolenie. Jak utrzymują, ta niespo- 
dziewana zmiana decyzji w sprawie 
ustawienia popiersia Ś. p. ks. biskupi 
Bandurskiego na terytorjum okalają- 
cem kościół spowodowana została Toż 
porządzeniem ks. arc"biskupa Jai 
brzykowskiego. 

    

  

Powiat oszmiański domaga się przedłużenia 
kolei PE 8: 2 przez Oszmiane 

0 У. 
Jak się dowiadujemy, przed kil 

koma dniami wicewojewoda Jankow 
sk* przyjął w zastępstwie nieobecnego 
wojewody Jaszczołta delegację Rady 
Powiatowej BBWR z Oszmiany w 
osobach (pp. Antoniego Łokociewskie- 
go, b. marszałka Sejmu Wileńskiego 
i Józefa Zubela, burmistrza m. Osz: 
miany, którzy złożyli obszerny me 
morjał, wskazujący na konieczność 
wszczęcia prae przy przedłużeńiu |+- 
nji kolejowej Woropajewo—Druja 
v'a Oszmiana do Lidy. W memorja:e 

tym m. in. podkreślono, że sprawa 
ta całkiem dojrzała i życie samo wy- 
maga, żeby ją zacząć realizować. 

Trzeba zaznaczyć, że sprawa ta 
była już w swoim czasie przedmio- 
tem VFeznych uchwał i konferencyj 
i jeszcze przed kilkoma laty zaintere 
sowane sejmiki powiatowe: brasław* 
ski, oszmiańsk: i święciański wniosły 
odpowiednie uchwały i zadeklarowa* 
ły swój współudział przy budowe 
nowej tej tak ważnej linj* kolejowej. 

  

  

Zagadkowe 
W dniu 25 bm. około godziny 9, 

w rzece Maszynce, przy wsi Rogacze, 
gm. krzywoszynskiej, powiatu barano 
wiekiego, odnaleziono zwłoki miesz 
„kańca tejże wsi Kondratczyka Józefa. 

$. Bazylego i Antoniny, lat 22. 
Sekcja zwłok wykazała, že śmiere 

Kondratczyka nastąpiła wskutek udu 
"szenia. 

Na głowie trupa stwierdzono znak 

od lekkiego uderzenia tępem narzę” 
dziem. Na podstawie zeznań Świad 

zabójstwo. 
ków ustalono, że Kondratczyk w dniu 
24 bm. około godz, 13 na łące, wpobli 
žu wsi Rogacze kosił trawę. W tym 
czasie obok niego przejeżdżało fur- 
manką 5 ludzi, ze wsi Zawinie, gm. 

ostrowskiej, którzy pozostawili konia 
z wozem w Rogaczach, a sami pobie 
gli de koszącego trawę Kondratczyka, 
schwycili go, pobili kołkami, a następ 
nie wrzucili do rzeki. 

Kondratezyk kosił jakoby 

na eudzej łące. 

trawę 

Noworodek żywcem zakopany 
uratowany przez dzieci. 

Garstka dzieci zażywających wywczasów 
letnich na kolonji policyjnej bawiła się w . 
„komórki do wynajęcia*. Aranżerka tej dzie 
<ięcej zabawy rysując koła na ziemi nałk- 
męła się na grunt, który się pod patyczkiem 
osypywał. Zaintrygowana zaczęła w tem 
amiejscu grzebać głębiej i zdumiona poczuła 
pod pałuszkam: coś miękkiego. Trochę prze 
ważona swejem odkryciem zwołała koleżanki 
a kolegów i już razem z nimi rozkopywała 
ziemię, 

Jakie było przerażenie dzieci, kiedy pod 
ich drobnemi paluszkami zaczęło coraz wy- 
raźniej zarysowywać się figura małego dzie 
<iątka. 

Dzieci pobiegły do swych wychowawezyn 
f jedno przebijając drugie obwieściły Sensa 
-eyjne odkryc:e,. 

Wychoówawey nie bardzo dobrze rozu- 
smiejąc o co właściwie chodzi udali się na 

Juraciszki. 
pow. wołożyński. 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO KOŁA 
B. B. W. R. 

Koło gminne B. B. W. R. w Juraciszkach 
istnieje od roku 1930, i ma około 50 człon 
ków. je tłęj wi 

W! dniu 18 ljpca rb. odbyło się zebranie 
koła miejscowego BBWR. przy licznym u- 
dzjale członków, sympatyków, zjemiaństwa, 
inteligencji j miejscowej ludnoścj wiejskie; 

ści około 400 osób. Na zebranie przybyli 
specjalnje zaproszeni goście w osobach p. 
posła Kuca, p. Adamowicza prezesa Rady 
Powiatowej BBWR. w Wołożynje zagaił i 
przewodniczył p. Józef Pilecki (wóji gminy! 
Następnie p. poseł Kuc omówił przęczyny 
kryzysu ogólno-światowego ze $zczególnem 
uwzględnjenjem sytuacji gospodarczej Poi 
ski — przytaczając fakt, że kryzys dotknął 
majbogalsze państwo fjnansowe, jakiem są 

y Zjednoczone Amerykj Północnej. W 

swych dalszych wywodach p. (poseł Kuc, 
określił genezę BBWR. zdając sprawozdanie 
co zdziałało BBWR. na terenie sejmowym w 
okresie od 1930 r. do chwili obecnej. W koń 
tu swego referatu p. poseł omówił o į 
ustawy wydane przez Rząd, które mają 
gólne znaczenje dla rolnictwa. — oraz przed 
stawił zebranym preljmjnarz budżetowy pań 
stwa ma m. 4, udawadnjając, że Rząd 
dąży wszelkiemi siłami do jaknajdalej idą 
cych oszczędności w gospodarce państwowej 

Po referacje p. posła Kuca zabrał głos p. 
Tyszkowski, omawiając dokładnie sytuację 
międzynarodową Polski, pakt o nieagresji 
oraz ostatnie ustawy i prace Rządu i Sejmu. 
które dla rolnictwa mają ogromne znaczenie. 
Wireszcie prezes Rady Powjatowej BBWR. 

iamowjcz podziękował zebranym za 
ybycie, oraz wskazał na konieczność 

istnienia silnej organizacji rolnictwa. 
Po referatach wyłoniła się oży ; 

skusja, w której zebrani omawjali bieżące 
sprawy i informował się w kwestjach praw- 
mych i samorządowych. 'Rzeczowych infor- 
macyj j wyjaśnień udzielali p. poseł Kuc j p. 
Józef Pilecki. Wreszcje zabrał głos admini 
strator kościoła Rz. Kat. w Juraciszkach ks. 
A. Twardowski, pouczając zebranych aby w 
w sprawach wątpliwych į zawikłanych za- 
sięgali porad prawnych u przedsitawjcie!i 
mjejscowego Koła BBWIR. Wi końcu zebra 
mia jeden z obecnych, w krótkich słowa:h 
podziękował p. posłowi Kucowi, p. Adamowi 
czowį i p. Tyszkowskiemu za przybycie na 
zebranje, oraz za pełną poświęcenia į bezin 

teresowną pracę. Złożył także podziękowa- 
nie p. Pileckiemu za doskonałe prowadzenie 
obrad. 

Na zakończenie należy dodać, że zebrania 

RK K J ИЫ 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 9 
Kompletna beletrystyka do os 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma Е 

premjum. Е 

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

Warunki przystępne. 

    

  

   

   

      

  

  

     

    
  

     

   

  

  

      

      

    
    

   

   
   

   

miejsce „tajemniey*, żeby tam dokładnie zor 
jentować się co spowodowało tak silne pod 
niecenie Rozkopując dalej wskazane przez 
dzieci miejsce znaleziono noworodka dające 
go jeszeze słabe oznaki życia. Po zastosowa. 
niu zabiegów dziecko przywrócono do życia 

Zaalarmowana polieja po przeprowadze 
niu Mechodzenia, ustałłn, że sprawczynią 
tego przestępstwa jest niejaka Leokadja Wa 
lentynowiezówna, służąca, mieszkanka folw. 
Ustronie, gm. rzeszańskiej. 

Wyżej wymieniona prowadziła dłuższy 
romans z pewnym młodzieńcem, który ja 

porzucił. 
Kiedy przyszło na Świat dziecko, postano 

wiła się go pozbyć i w żym celu zakopała 
żywcem Bogu ducha winne niemowlę, 

Narazie dzieckiem zaopiekowała się „Ro 
dzina Policyjna”. — Walentynow'czówna za 
słała aresztowana. (e). 

powyższe przez swą liczną frekwencją i żywe 
zajnteresowanje się obecnych przebiegiem 
obrad świadczy, że ludność doskonale doce- 
nia i popiera prace Rządu i wysiłki BBWR. 

P. Komorowskį. 

    

dzisiejszym 6 p. p. Leg, obchodz* swe 
doroczne Święto pułkowe. Pułk ten 
ofiarną krwią swych żołnierzy i ofice 
rów obficie przelewaną na wszystkich 
prawie frontach i szlakach walk n'e 
podległościowych — złotemi zgłoska 
mi zapisał się na kartach historji woj 
ska polskiego. To też „Szóstacy* do- 
stąpili nielada zaszczytu — udekoro 
wania swego sztandaru pułkowego 
krzyżem „Virtuti Militari, 

Stacjonując od szeregu już lat w 
Wilnie pułk zdobył sobie sympatję 

ludności cywilnej, z którą nawiązał 
ścisły i serdeczny kontakt,współpra- 
cując z ną na odcinkach pracy pań 
stwowotwórczej. To też w Święcie te 
go dzielnego pułku niewątpliwie we” 
mą udział liczne rzesze wilnian. 
, Wczoraj w przeddzień święta, o 
godz. 8,30 wiecz. ma bo*sku sporto- 
wem zgromadził się cały pułk, ustu 
wiając się kompanjami. W oznaczo 
nej godzinie przybył dowódca pułku 
pułk. Riestek. eJdnocześnie na sto 
„kach gór antokolskich zapłonęły zni 
cze. Pułk. Biestek przyjął raport * da 
konał przeglądu zebranych  oddzia- 
łów. Zkolei nastąpiła podniosła uro 
czystość — apel poległych. Najmłod 

y oficer pułku wśród grobowej ci 
szy wywoływał dłzgą litanję nazwisk 
oficerów, podoficerów i legjonistów, 
którzy swe życie złożyli na ołtarzu 
Ojezyzny. Orkiestra pułku odegrała 
szereg okolicznościowych utworów. 

Po skończonej uroczystości ulica 
mi miasta przeciągnął capstrzyk ог- 
kiestry pułkowej, zwiastując miastu 
o dzisiejszem śwyęcie. 

Program dnia dzisiejszego jest na 

stępujący: 
O godz. 8 min. 30 zrana nastąpi 

przegląd pułku na placu św, Piotra 
i Pawła, poczem o godz. 9 w kościele 
św. Piotra i Pawła odprawione zosta 
nie uroczyste nabożeństwo. O 4 dz. 
9 min. 45 nastąpi złożenie wieńca na 
grobie Biskupa Bandurskiego. Defila 
da pułku odbędzie się o godz. 10-ej na 
ul. Kościuszki. O godz. 12 min. 30 - - 
wspólny ob'ad žolnierski. Po polud 
niu odbędzie się zabawa żołnierska na 
boisku sportowem pułku oraz przed 
stawienia dla żołnierzy w  miejsco- 

wych kinach. Wieczorem w salonach 
kasyna oficerskiego pułku odbędz'e 
się raut. i 

  

   

  

      

Wycieczki Wilno— Narocz. 
Zarząd Komunikacji Autob. Ikursujacycl: 

na linji Wilno—Narocz idąc na spotkanie 
Szanownej Publjcznoścj urządza tanje wy- 
cieczkį nad jezjoro Narocz w każdą sobotę 
i niedzjelę. 

Zapjsy przyjmują sję w bjusze Mjckjewj- 
cza 11 m. 9 codzień w godzjnach 10—-12. 
Cena przejazdu tam j zpowrotem 10 złotych, 
zamjast normalnej opłaty 16 złotych. Wyjazd 
w sobotę o godz. 17. Njedzjela 6 rano. — 
powrót w njedzjelę o godz. 18 z Narocza. 
Bliższe jnformacje udzjela biuro. 

Humor. 
SZCZĘŚLIWA OKOLICZNI 

Lekarz do pacjenta przed operacją: 
— Muszę uprzedzić pana, że operacja 

jest bardzo niebezpieczna. Na cztery wypad 
ki, trzy są beznadziejne, Ale pan ma szczęś 
cie. Ostatnie trzy operacje nie udały mi się, 

(New Yorker). 

      

WLAN AS KI 

Zwycięzca w biegu pływackim Wiłarów—Warszawa. 

  

     W ubiegłą odbył s'ę bieg pływae 
ki Warszawa — Wilanów, organizowany co 
rocznie przez oficerski Yacht-Klub na 1e 

przeszło 7 klm. Bieg odbył się przy wspania 

  

    

  

łej pogodzie, Startowało 128 zawodników, w 
tem 5 kobiet. W biegu tym pierwsze miejsce 
zdobył zawodnik z A, Z. S. Kratochwil. 

   

Trup Kobiety w lesie na Dolni. 
Wczoraj około godziny 3 p. p. przechod - 

nie znaleźli w lesie, wpobliżu Dolnej, zwło- 
ki kobiety z ciężkiemi ranami głowy. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe stw'et- 
dziło iż śmierć nastąpiła naskutek spadnię- 
cia na głowę denatki dużej gałęzi. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 

ustaliło, iż jest to 65-leimfa Ewa Iwanowska 
zam. przy ulicy Klonowej 14. 

Zachodzi przypuszczenie, iż Ewa Iwanow 
ska padła mimowolną ofiarą złodziei leś- 
nych, którzy kradnąc drzewo z lasu państwo 
wego podcięli gałęź, a ta padając zabiła 
Iwanowską. (e). 

Aresztowanie agentki handlarzy żywym towarem. 
„Bogata" przeszłość Marji Nikiferenko. Werbowanie dziew- 

cząt na „eksport”. — Pomocnik? 
Niedąwno przybyła do Wilna niejaks 

Marja Nil4'ierenko — ukrainka, znana po- 
licji ze swej przeszłości. Pochodzi z Kijowa 
gdzie jeszcze jako młoda dziewczyna wiejska 
zbiegła z domu, pracowz/a jako praczka. 
Później fortuna się jej uśmiechnęła — wy- 
szła zamąż za kapitana armji rosyjskiej. W 
<zasie wojny porzucila ciężko rannego mę- 
Ża i zbiegła z oszustem i handlarzem żywym 

towarem, z którym rozpoczęła swcją karje- 
rę przestępczą. 

Przed niedawnym stosunkowo czasem 
ten jej quasi — mąż został aresztowany i 
skazany na pięć lat więzienia za, jakeś wła 
manie, Nikiferenko wkrótce znalazła pocie 

szyciela w osobie tym razem widocznie dla 
odmiany, prawdź wego bezrobotnego. 

Pe przybyciu Nikiferenko do Wilna poli 
cja reztoczyła, nad nią ścisłą obserwację, po 

  

nieważ odrazu powstało przypuszczenie, iż 

zamierza ona działać tutaj w charakterze 
ugentki handlarzy żywym towarem. 

Rzeczywiście w wyniku przeprowadzo 
nych wywiadów i obserwacyj ustalono, iż 
Nikiferenkowa werbuje dziewczęła na wy- 
jazd z Wilna. Udało się już jej zwerbować 

trzy kobiety, które wyraziły zgodę, aby z nią 
wyjechać. 

Na przeszkodzie stanęła jednak policja, 
która w przeddzień sfinalizowania planu Ni 
kiferenkową zatrzymała. 

Tegoż dnia zatrzymany został na stacji 
autobusowej jakiś młody eczłowjek pochodzą- 
cy z Lidy, który miał stać w pewnym kon- 
takcie z Nikiferenkową. 

.W czasie rewizji osobistej znaleziono przy 
nim większą iiość fotografij młodych dziew- 
cząt. 

Złodziej zbiegł przedrozprawąsądową 
Przyszedł, iecz potem stchórzył. 

Onegdaj wyznaczona została w sądzie w: 
leńskim sprawa niejakiego Edwarda Kaszew- 
skiego zawodowego złodzieja znanego w ste 
rach podziemi wileńskich pod przezwiskiem 
„Edek Rudy*. 

Naskutek decyzji sędziege Śledczego 
„Rudy Edek* przebywał do czasu rozprawy 
sądowej na wolnej stop'e pod dozorem po 
lieji, 
a parę dni przed terminem rozprawy są 

dowej, policja etrzymała informacje, iż Ka- 
szewski wiedząc że mu grozi poważna kara 
zamierza nie zgłaszać się mna rozprawę 
sąłową i zbiee przed jej rozpoczęciem. 

W związku z tem w dniu w którym mia 
ła się odbyć rozprawa wywiadowey policji 
śledczej występujący w spraw'e tej w charak 
terze Świadków postanowili dopilnować by 
oskarżony, stawił się do sądu. 

W tym celu onegdaj rano udali się da 

  

  

KURJER SPORTOWY. 
Wiedeńczycy w Wilnie. 

Dwa dni gościć będą w Wilnie 
doskonali piłkarze Wiednia „Liber- 
tas“, 

Wczoraj właśnie władze piłkarst- 
wa wileńskiego otrzymały depeszę od 
piłkarzy wiedeńskich, którzy zobo- 
wiązują się do nas przyjechać na dwa 
gościnne występy. 

Libertas obecnie kończy swoje 
występy w państwach bałtyckich i w 
drodze powrotnej z Estonji 3 sierpnia 
wieczorem przyjedzie do Wilna. 

Wiedeńczycy w sobotę 5 sierpnia 
spotkają się z drużyną Makabi. Mecz 
odbędzie się na hoisku Makabi. W dru 
gim |zdś dniu Libertas grać będzie 
z mistrzem Wilna WKS na nowyin 

stadjonie 1 p. p. Leg. w koszarach 
I Brygady. 

Zaznaczyć trzeba, że piłkarze wie- 
deńscy niedawno pokonali reprezen- 
tację Litwy 5:0, reprezentację Łotwy 
4:1, a więe znajdują się w doskonałej 
formie, to też występy ich powinny 
obudzić rekordowe zainteresowanie 
szerszych mas publiczności, 

Wilno, dzięki wytężonej praey or 
ganizacyjnej władz piłkarskich na cze 
le z pik, Z, Wendą, podziwiać będzie 
pierwszy raz w dziejach sportu wi 
leńskiego grę wiedeńczyków, którzy 
mają specjalną szkołę gry. Czekajmy 
więc przyjazdu tych, których będzie- 
my niebawem podziwiać, 

Przed startem w Rydze. 
Po regatach w Trokach okazało 

się, że Łotwa przysłała do nas wzglę l 
mie słabą osadę. (o tam długo owijać 
w bawełnę, byli to wioślarze, którzy 
nie potrafili do połowy nawet toru 
utrzymać narzuconego tempa i nie 
dziwnego, że ta osada zdd:ydowanie 
przegrała bieg. 

Stanowisko Łotwy nieco nas dzi 
wiło, a jedynem usprawiedliwieniem 
było to, że osada łotewska składała 
się z członków akademickiego klubu 
„U. S.*, który jak się okazało nie jest 
zbyt zaawansowany w sportach wod- 
nych. Słowem wioślarze łotewscy 
przyjechali do nas po naukę. Dwa 
tygodnie trwały lekcje sportowe na 
Wilji i na joziorze w Trokach... i 
nadszedł dzień rewanżu, 

Łotysze zaprosili nas do/siebie. 
Jak więc nie skrozystać z takiej oka- 
zji. 

Wiemy, że wioślarze nasi już wy* 
jechali, że trenują teraz w Rydze. 

Nasuwa się więc pytanie z jaką 
konkurencją spotkają się osady wi 
Jeńskie na Łotwie, czy sport wodny 
w Rydze jest mniej więcej na takim 
samym poziomie jaki reprezentuje 
„U. S.* czy też nieco silniejszy. Py- 
tanie to zostanie rozwiązane dopiero 
w niedzielę jw czasie regat ryskich. 

Mówią, że Niemcy wiosłują lepiej, 
ale nikt nie mówi od kogo lepiej, to 
też nie można nic formalnie wywnio 
skować. 

  

Nam oczywiście chodzi o to, żeby 
osady łotewskie wiosłowały grubo le 
piej od osad „U. S.*, bo w przeciw* 
nym razie nie będzie można mówić 
o rywalizacji sportowej, a tylko o 
nauce. Wiemy jednak, że rywalizacja 
przynosi obopólne korzyści, wówczas 
gdy uczenie jest jednostronne i jeżeli 
chodzi o sport wileński, to nie dorósł 
on jeszcze do tak wysokiego poziomu, 
by mógł fachowo uczyć kogoś, gdyż 
potrzebuje on wciąż sam się uczyć. 
U nas brak jest fachowych znaw45w 
sportu, zwłaszcza skomplikowanego 
sportu wioślarskiego, który b. często 
wprowadza pewne odchylenia od 
przyjętych zasad, to też uważamy, 
iż lepiej i korzystniej byłoby dla nas, 
gdyby z Łotwą nawiązały sie stosca- 
ki rywalizacyjne, ale nie „pedagogicz 
ne“, 

Rzecz oczywista, že nie trzeba tych 
rzeczy brać krańcowo, bo jak jeden 
kierunek, tak też j drugi jest, a ra- 
czej może być przy umiejętnem pro: 
wadzeniu b. korzystny, zwłaszcza je” 
żeli chodzi o przyjemność wzajem: 
nego porozumienia z Łotwą, to znaczy 
przyjazdem ich do nas i naszym wy: 
jazdem do Rygi. 

Podkreślam jeszcze raz, że z punk 
tu widzenia sportowego musi nam cho 
dzić w pierwszym rzędzie o rywaliza 
cję i dążyć musimy dlatego do czę 
stych zawodów sportowych. 

W zawodach tych trzeba jednak 
umieć odróżnić zwycięstwa, które mo 
gą być cenne i mniej cenne. Wszystko 
zależy rzecz oczywista od walki na 
torze, względnie na trasie. Bo jeżeli 
zwycięstwo a raczej pierwszeństwo zo 
stanie zdobyte bez kropli potu, jeśli 
zwyciężymy tych. których przed ty 
godniem uczyliśmy abecadła, to niech 
nam wybaczą ci wszyscy wielcy mi 
strzowie, że my im składać gratulacji 
nie będziemy. 

Regaty więc ryskie stoją pod zna 
kiem zapytania. Najwięcej oczywiś 
cie interesuje nas slart Witkowskiego 
i czwórki W. K. S. gdyż w tych dwóch ^ 
biegach zgłoszone są osady niemiec 
kie. 

Może jutro już dowiemy się o 
przed regatowych nastrojach, które 
pozwolą wysnuć pewne przypuszcze 
nia, 1-06 

„KAJAKIEM DO GDAŃSKA I JASTARNI. 

W dniu 23 bm. ze stacji Niemen wyruszył 

kajakiem („Kim“ „Akademickiego Związku 

Morskjego K. P. z załogą w składzje: Perkow 

skį Janusz į Bjalogursk: Stefan. 

Kajak udaje sję do Gdańska j dalej mo 

rzem do Jastarni. 

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE 

MŁODZIEŻY RZEMIEŚLNICZEJ. 

Zarząd Klubu Sportowego Zrzeszenja Mło 
dzjeży Rzemieślniczej j Przemystowej w W Į 
nie miiniejszem podaje do wiadomości że w 
dniach 28 29 ś 30 bm. odbędą się zawody lek 
ko-atletyczne o mistrzostwa Oddzjałów m. 
Wjłlna na Stadjonje Okręgowego Ośrodka W. 
F. (Pjóromont). 

"W zawodach bjerze czynny udzjał prz*sz 
10-40 zawodńjków z młodzieży rzemjeślnj- 
częj -* 

    

   

ja zawodów wyznaczo 
no na godzjnę 17 ćrja 28 bm. (pjątek). 

Kjerownjctwo zawodamj z re.njen'a Okr 
gowego Ośrodka W. F. objął jnstruktor p. plu 
tonowy Sadowski, 

RAID MOTOCYKLOWY. 

W, niedzielę dnia 30 bm. odbędzie się I 
Propagandowy Rajd ŻAKS-u. Trasa Wilno 
— Ejszyszki — Wilno. Komandorem Raidu 
jest p. mec. Jerzy Preiss, w'ce—kom. p. dyr. 
Józei Szapiro. Start na Placu Katedralnym 
© godz. 10 rano. Powrót przypuszczalnie 
© godz. 4,30 po poł. 

Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat Żaks-u 
ul. Ludwisarska 4 od 12 do 4 po poł, i 
firma „Fetoskład* — Rabinowicz — Wielka 
4 przez cały dzień. 

  

mieszkania przyjaciółki oskarżonego, nieja- 
K'ej Aleksandry Wysockiej, u której miesz 
kai Kaszewski. Mimo bardzo wczesnej godzi 
ny Kaszewskiego nie zastali już w domu. 
Kechanka zaś zapewniła iż „Rudy Edek“ 
udał się do sądu. Wywiadowey nie bardzo 
wierząc jej eświadczenyp udali się do sądu 
i ku zdziwieniu przekonali się, że tym razem 
mówiła prawdę. 

Mimo to wywiadowey przez cały czas 
nie spuszczali go z oczu, spodz'ewając się 
lada chwila jego ucieczki. 

Nadeszła wreszcie kolej i oskarżony u. 
siadł ną ławie oskarżonych, zaś wywiadow- 
ców zaprowadzono do pokoju śwładków. Tej 
chwili oczek*wał z utęsknieniem Kaszewsk:. 
Korzystając z krótkiej przerwy przed rozpo 
częciem sprawy, zeszedł z ławy oskarżonych 
i zwiał. 

Gdy spostrzeżono ucieczkę było już za 
późno. Wszelki ślad po nim zaginął, 

W rezultaq'e sprawa przeciwko niemu 
została odroczona. Jednocześnie sąd zmienił 
w stosunku do uciekiniera środek prewencyj 
ny, zamieniając mu dozór policyjny na bez 
względny areszt. (e) 

ATOLna 
OD PLAGI letniej, 

tępiąc Z SRie: muchy, komary, 
pchły, piuskwy I wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. I aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryiska 74; 

        

      

  

Kto są ci ludzie? 
Od kilkunastu już lat władze włoskie i 

psychjatrzy azylu dla obłąkanych w Aversa 
stoją przed zagadką, na którą pomimo wszel 
kich usiłowań, nie znaleziono dotąd odpo- 
wiedzi. 

Chodzi o grupę 18 ludzi, którzy w czasie 
wojny Qostali się do niewoli włoskiej, prze 
bywali w obozach jeńców, a następnie w za 
kładach dla obłąkanych, i od których dv 
tej pory mie udało się wydobyć żadnych da 
nych, pozwalających ustalić ich identyc- 
ność, 

  

Tą grupą dziwnych ludzi są to Rosjanie, 
wzięci do niewoli zapewne przez Austrja 
ków, przeniesieni później do kopania ro 
wów strzeleckich na front południowy, gdzie 
powtórnie, tym razem Włosi, zabrali ich do 
niewoli. Przy wstępnem badaniu ani jeden 
z nich nie podał, jak się nazywa i skąd po- 
chodzi. Próbowano ich zatrudnić tu i ówdzie, 
ale mie chcieli pracować, Uciekli się nawet 
do strajku głodowego i w rezulłacie odsta- 
wiono ich do zakładu obłąkanych w Ave: 
sa, gdzie dotąd przebywają. 

INie zdołano do tej pory ustalić, czy się 
ma do czynienia z wypadkiem zbiorowego 
szaleństwa. W każdym razie byłoby to sza- 
leństwo zupełnie wyjątkowe gdyż ludzie ci 
nie popełniają żadnych warjackich czynów 
i porozumiewają się ze sobą w ojczystym ję 
zyku w sposób zupełnie naturalny, tak, że 
ich obłąkanie ograniczałoby się Aylko do 
zbiorowego ukrywania nazwisk. 

Z braku nazwisk oznaczono tych ludzi 
kolejnemi numerami i każdemu z nich przy 
szyto ma ubran'u kawał materji z cyfrą. 
Wszyscy, jak jeden, podarli te etykiety. 

Zauważono również że grupa posiada je 
dnego. przywódcę. Jest to człowiek którego 
oznaczono numerem 5; cieszy się on respek 
tem u towarzyszy i wszyscy go słuchają. On 
też w imieniu całej grupy zabiera głos w 
łamanej włoszczyźnie, gdy przełożeni zwra- 
cają się do Rosjan z jakiemś zapytaniem. 

Powyższy fakt poddania się dyscyplinie 
i władzy jednego człowieka. wskazywałby ra 
czej ma to, że ma się tu do czynienia z sy 
mulantami. Niewiadomo tylko jaki interes 
mają ci dziwni Rosjanie w zbiorowem sy- 
mulowaniu i ukrywaniu swo!ch nazwisk. 

      

Zwycięstwo życia nad 
śmiercią. 

W r. 2075 będzie 10 miljardów 
ludzi na ziemi. 

Czy wiece, że stu ludzi rodzi się co mi 
nutę, 145 tysięcy ikażdego dnia, a 90 tysięcy 
umiera co dnia... 

Przyglądnijmy się dalszym cyfrom, a doj 
dzie do liczb astronom c 

Nadwyżka ludzi pozostaj 
w stosunku do zmarłych wynosi 60 

głów w 24 godzinach, 

   
    

    

  

  

  

Rocznie na naszej planecie rodzi się 52 
miljony ludzi, królestwo cieni pochłania 32 
miljony. 

Czysty zatem zy: cia nad śm'ercią wy 
nosi około 20 m nów istnień ludzkich. 
Z poważnej tej cyfry mogłyby co roku pow 

stawać państwa o zaludnieniu jakie posiada 
Rumunja. 

Rodzina ma całym Świecie, zamyka się 
według statystykę z r. 1930, w imponującej 
cyfrze 2 i 

       

  

   

    

jonów Europę, 230 Amerykę, 164 Afrykę i 
9 miljonow Australj 

Skoro zważymy, że według spisu z r. 1910 
bylo „Aylko“ 1.600 m'ljonów mieszkańców, 
cyfra z r. 1930 świadczy o niesłychanej płoł 
mości rodzaju Tudzkiego. й 

iRóżnego todzaju ikatastrofy, jak trzęsie- 
nia ziemi i wojny, bardzo nieznacznie pow 
strzymują pochód ludzkości, o ile chodzi a 
coraz to nowe pokolenie ludzkie, przewyższa 
jące liczbę zmarłych, r 

Ostatnie trzęsienia ziemi pochłonęły 190 
tys. ofiar, i ubytek ten natychmiast został 
pokry 

Ostatnia wojna pochłonęła 10 miljonów 
ludzi, Jednakże w czteroletnich, krwawych 
zmaganiach przybyło 60 miljonów nowej łu 
dności, a więc o 20 miljonów mniej rocznie, 
niż w czasach pokojowych. 

Statystycy chętnie porównują ciągły 
wzrost ludności, ze sumą złożoną w depozy 
cie w banku, której wartość, w miarę czasu 
i dobrej konjunktury nieustannie wzrasta. 

Biorąc za podstawę powyższe mniemanie, 
wyliczyli, że w r. 1966 zamieszkiwać będzie 
4 miljardy ludzi, zaś w r. 2075 planeta na 
sza żywić będzie musiała olbrzymie rzesze 
ziemian: 10 miljardów. 

Te obliczenia „suchych* 
są zbyt zachęcającą wizją. 

Pociesza nas natomiast jeden z dowcip 
mych pisarzy framcuskich, któremu wydaje 
się, że jeden tylko departament sekweński 
gładko pomieści 2 miljardy ludzi, niezapo- 
minając dodać, że trzebaby wszystkich umieś 
cić ramę przy ramieniu. 

PAISSAP KET BEZ GOWRZZOCZYYTA 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Baranowicz ogłasza niniej- 

szem przetarg na przebudowę miejskiej 
sieci elektrycznej, która polegać będzie na 
zamianie przewodów żelaznych na mie- 
dziane. 

Bliższych informacyj udziela Biuro Miej- 
skiej Sieci Elektrycznej Magistratu. 

Ostateczny termin do złożenia ofert do 
dnia 10 VIII 1933 r. 

M. Baranowicze, dn, 25.VII 1933 r. 
(>) M. Jarmulski. 

Burmistrz m Baranowicz. 

   

  

   

  

  

statystyków nie 

  

GATE ROZRYWCE ATEN ZWCKRCZNW | 

КА О 
WILNO. 

PIĄTEK. dnja 28 lipca 1933 r. 

7,00: Czas i pieśń. 7,05: Gimnastyka, 7,20: 
Płyty. 7,25: Dziennik poranny. 7,30: D. c. 
płyt. 7,52: Chwjlka gosp. dom. 11,57: Czas. 
12,05: Płyły. 12,25: Prasa. Kom. 12,35: D. 

<. plyti. 12,55: Dziennik poł. 14,50: Program 
dzjenny. 14,55: Płyty — Wielcy soliści. 15,25: 
(Kom, gosp. 15,35: Konkurs modnych chó- 
rów polskich (płyty). 16,00: Koncert. 16,40: 
Arje w wyk. T. Łuczaja. 17,00: „W świetle 
rampy” felj. teatr. wygł. T. Łopalewski. — 
17,15: Koncert solistki. 17,45: Muzyka lekka. 
18,10: Pogadamka. 18,15: „Policja w Polsce 
odrodzonej — odcz. wygł. inż. J. Szaryńskj. 
18,35: Recital fortep. 19,20: Ze spraw ljtew 
skich. 19,35: Program na sobotę. 19,40: Na 
widnokręgu. 20,00: Koncert symfoniczny, — 
20,50: Dzjennjk wiecz. 21,00: „Dokąd jechać 
w święto*? 21,10: D. c. koncertu. 22,00: Mu 
zyka taneczna. 22,25: Sport. 22,35: Kom. met. 
22,40: Muz. tan. 3 

        

SOBOTA, dnia 29 lipca 1933 r. 

i pieśń. 7.05: Gimnastyka. 7.20: 
25: Dziennik poranny. 7.30: D. e. 

| vika gosp. dom. 115 
Prasa. Kom 

r Dziennik poł. 
: Program dzienny 1 : Płyty — mu- 

zyka operowa. 15.25: Kom. gosp. 15.35: Pły- 
ty. 16.00: Audycja dla chorych a) pogadanka, 
b) muzyka. 16.30: Muzyka lekka (płyty 
17.00: Odczyt. 17.15: Koncert solistów. 18.1 
„Mustafa Kemal-Pasza i europeizacja Turcji 
— odczyt wygł. Wł. Jewsiejczyk-Jewsiewicki, 

18.3 luzyka lekka. 19.20: Tygodnik literac 
k 5: Program na niedzielę. 19.40: Kw. 

r. 00: Godzina życzeń (płyty). 21.05% 
Dziennik wiecz. 21.15: Przegląd prasy го!- 
niczej kraj. i zagran. 24.30: Koncert Chopi- 
mowski. 22.00: Muzyka taneczna 22.25: Sport. 
komun y. 22.35: Kom. niet. 22.40: Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NIECH ŻYJE POLICJA. 

Społeczeństwo naogėl nje docenja rolj: 
poljcjj, nje wczuwa się w jej ofjarną i bo- 
haterską pracę, nje umje z nją współdzjałać. 
Hołd oddany polskiej poljcj: w „Przedwjoś- 
nju“ Żeromskiego jest pięknym, ale zupełnie 
odosobnjonym wyrazem zrozumjenja istot-. 
nego sensu cjągłej twardej służby tych żo- 
njerzy pokoju. To też szczególne znaczenie 
ma zapowjedzjany ma dzjś na godz. 18,15 
odczyt inż. Szeryńskjego „Policja w Polsce 
odrodzonej*. Wysłuchać powjnjen go każdy 
radjosłuchacz. у 

   

    

   

  

  

     

  

    

     

  

  

  

  

DWA PIĘKNE KONCERTY 
POPOŁUDNIOWE. 

O godz. 17,15 znakomita primadonna Ma 
rja Mokrzycka zaśpjewa szereg aryj j Pieśni, 
z repertuaru popularnego. O g. 18,35 utalen 
towana pjanistka M. Josówna wykona śwjet- 
ny program, ułożony z nazwjsk Bacha, Beet- 
hovena, Liszta, Albenjza, Granadosa, Iberta 
i Isserljna. а 

KONCERT NAD KONCERTAMI. 
Wieczór pjątkowy posjada wyjątkowo 

piękny program symfoniczny. Dyryguje jeden 
z majlepszych polskich kapelmjstrzów Adam 
Dolžyckį, soljstą jest doskonały wjolonczetj 
sta R. Lanes. Usłyszymy Sujtę Bacha, utwory 
Wagnera, Mengelberga, Chopina, Granadosa, 
słynną pjeśń Muezzjna Szymanowskiego, 
wspaniałą Toccatę Prescobaldjego ; njeśmjer 
telną symfonję VII Beethovena, która jest 
genjalną feerją rytmów tanecznych, upojo 
nym hymnem na cześć życja. 

ŁOPALEWSKI POWRÓCIŁ. 
Po przerwie mjesjęcznej Tadeusz Łopa 

lewskį Wwznawja dzjś o g. 17 swój przegląd. 
teatralny „W świetle rampy*. W; przededniu 
nowego sezonu (dowiemy się zapewne cieka 
wych szczegółów o kształtowaniu się naszega 
życja teatralnego na nowy sezon. 

| oc I
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Inicjatywa Słonima. 
Zarząd m. Słonima, chcąc rozwią 

zać sprawę zatrudnienia bezrobot- 
nych, od kilku dni intensywnie pra 
cuje nad urządzeniem w mieście gos 
'podarstwa rybnego, którego obszar 
obejmuje około 80 ha przestrzeni. W 
związku z zakończeniem prac przygo 
tłowawczych dziś spuszczona została 
woda z jeziora miejskiego w celu ob 
wałowania stawów obok torów kole 
jowych. Prace te potrwają przez kil 
ka miesięcy, w czasie których magist 
rat zatrudni ponad 100 robotni- 
ków dziennie. Wobec upustu wody 
turbina, dostarczająca prąd elektrycz 
ny w Słonimie, została unieruchomio 
na na przeciąg czterech dni. 

  

Kto może uczestniczyć 
w tegorocznym 

Źjeździe Legjonistów. 
W XII Zjeździe Legjonistów ucze- 

stniczyć mogą wszyscy Legjoniści, Pe 
owiacy i ich rodziny, członkowie Zw. 
Strzeleck' ego i poczty sztandarowe 
pokrewnych ideowo organizazyj b. 
wojskowych akademików,  społecz- 
nych oraz członkowie zaprzyjaźn 
nych Związków. 

Na Zjazd zorganizowany zosż anie 
specjalny pociąg 

Uczestnicy Zjazdu w myśl cozpo 
rządzenia Ministerstwa Kkomun kacji 
korzystają z 80 procentowej zniżki ko 
jejowej. Warunkiem uczestnictwa w 
Zjeździe jest uzyskanie karty zjazdo 
wej. Opłata za tę kartę wynosi R zł. 
50 gr., względnie 2 zł. 50 gr. od osoby, 
Karta zjazdowa upoważnia do zniżk” 
kolejowej i do uczestnictwa w całym 
programie Zjazdu. 

Obiadu wspólnego nie będzie, na 
tomiast wszystkie prawie restauraeje 
będą wydawały za okazaniem karty 
zjazdowej obiady po cenach znżo- 
nych. Resturacje takie będą u wejśzia 
posiadały ogłoszenie. 

Biuro Zjazdowe w Wilnie mieści 
się przy ul. Tatarskiej Nr. 3 (Biuro 
F'rmy Chevrolet) telefon Nr. 17—52 
i czynne będzie codziennie od dnia 
28 bm. w godzinach od 10 do 13 i od 
16 do 20. 

Tamże udziela się bliższych infor 
macyj. 

Defraudacja w urzędzieskarbowym 
w brasławiu. 

Antonj Dorasjewjcz był sekwestratorem 
Urzędu Skarbowego w Brasławju. Zachoro- 
wała mu żona. Dorasiewicz kilkakrotnie skła 
dał podanie o przenjesjenjie go do Wjlna, 
gdzjejego żona powinna było Eo. dłuż 
szy czas pd obserwacją lekarzy. Odpowjedzj 
na podanja były odmowne. W obec tego, że 
Dorasjewjcz musjał jednak wysłać żonę na 
leczenje, a pienjędzy nie mijał, „zaczął po- 
życz: pieniądze zajnkasowane u podatnj 
ków. Musjał jednak z tych pożyczek fukoś 
legitymować sję, ; doszło do tego, że zaczął 
robić manjpulacje w ksjążee pokwjtowań. 

Przywłaszczona została suma koło 400 zł. 
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Kto ma rację ? 
W. marcu b. r. na st. Turmonty zdarzył się 

wypadek pobjcja przez właścjcjela bufetu 
kjerown*ka komjsarjatu Bjbjłło. W zwjązku 
z tem został pocjągnięty do odpowjedzjal- 
noścj właścjcjel bufetu p. Jastrzębski. 

W czasie dochodzenja aspjrant Bjbjło 
zeznał, że Jastrzębskj podszedł do njego w 

bufecje gdy on tam był służbowo j uderzył 
po głowie. Jastrzębski jednak przedstawia 
tę sprawę njeco jnaczej, 

Tw'erdzį on, że aspjrant Bjbjłło w to- 
warzystwje 3-ch znajomych spożył w bufecje 
kolację. przyczem asp. Bjbjło nje był w 
unjformje. Towarzystwo sporzyło do kolacjj 
półtora litra wódk:. Kjedy przedstawjono go. 
Ścjom rachunek, uznalį onį ceny w rachunku 
za wysokje. Wtedy asp. Bjbjłło wszedł do 
kuehnj, nawymyślał gospodyni, p. Eleonorze 
Jastrzębskiej j rzekomo  mjał ją kopnąć. 
Oburzony podobnem zachowanjem sję goś- 
cja Jastrzębski w obronje żony uderzył asp. 
Bibjłło. 

Kto ma rację, rozstrzygnie Sąd w Brasła 

wiju na początku przyszłego miesjąca. 

E. KOBYLIŃSKA. 
  

ZŁOTE SCHODY. 
trzeba się pozbyć — Rzeczywiście, koleżanko, 

niepotrzebnej brawury. Ostrożność 

k'em. 

— Jestem ostrożna — obraziła się Ludka, — ale 

KRO 
E į Das ei 
Piątek | Jatro: Marty V. 

Line I SEL ono a) 
Žas L aaa     

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.8. 
w Wilnie z dnia 27-VII— 1933 roku. 

Cjśnjenje 760 
Temperatura średnja -- 20 
Temperatura najw 
Temperatura najni: 
Opad — 
W;satr zachodni 
'Tendencja: lekkj wzrost 
Uwagj: dość pogodnie 

    

— Pogeda dn. 28 bm. według P. L. M 
W, całym kraju pogoda słoneczna i upalia, 
przy słabych wiatrach miejscowych — аЪ 
ciszy. 

OSOBISTA 
— Inspekcja linij kolejowych. Dyrek     

  

PKP. Wilno inż. Falkowski wyjechał na in 
spekcję węzłów kolejowych. 

Powrót dyr. Falkowskiego nastąpi w naj 
bliższą sobotę. 

    

MIEJSKA 

— Bezpłatne rozdawnictwo mąki. 
Magistrat, otrzymał wiadomość, że 
mąka w ilości 40000 kilogramów, 
przeznaczona przez Fundusz Pracy 
dla rozdawnictwa między ubogą lud- 
nością została już wysłana z Warsza 
wy i w dniu dzisiejszym przybędzie 
do Wilna. 

Warunki rozdawnictwa mąki о- 
mówione zostaną na dzisiejszem ро- 
siedzeniu magistratu, 

— Związek Pr. Ob. Kobiet 'przy- 
chodzi z pomocą dzieciom wyrzuco- 
nym na bruk, Niemal z każdym dniem 
na terenie Wilna wzmaga się fala 
eksmisyj miezkaniowych. Codziennie 
do opieki społecznej zgłaszają się co- 
raz to nowi petenci pozbawieni dachu 
nad głową. Dziennie wydział opieki 
społecznej rejestruje od 5 do 8 takich 
wypadków. Dom przy ul. Dzielmej, 
wynajęty przez magistrat na pomiesz 

czenie wyeksmitowanych jest prze 
pełniony. Znajduje się w nim przeszło 
80 osób, w tem około 60 dzićci. Do- 
Žywianiem tych dzieci ma zająć się 
Związek Pacy Obywatelskiej Kobiet, 
przy finansowem poparciu mag'st 
ratu. 

—  Przeszacowywanie majątku 
miejskiego. Władze miejskie zgodnie 
ze zleceniem władz nadzorczych przy 
stąpiły już do przeszacowan'a mająt 
ku miejskiego. Prace te posunęły się 
już dość daleko. Podług obecnego sza 
cunku majątek gminv m. Wilna obii 

  

" zaś w przeddzień 

| К 
czany jest na sumę 83 miljonów zło- 
tych. 

Pierwsze sprawozdanie z wykonania 
ntwego preliminarza budżetowego. Magistrat 
przedłożył władzom wojewódzkim spraw 
damie z wykonania nowego budżetu za pier 
wszy kwartał. W sprawozdaniu tem Magi 
ślrat przedłożył wnioski co do zleconych 

ędności, miasto spodziewa się o 
dzięki reorganizacji przedsiębiorstw 

ich. 

    
   

  

      
   

WOJSKOWA. 

— Wcielenie do szeregów poboro 
wych z cenzusem. Dow'adujemy się, 
że w b. r. wcielenie do szkół podcho 
rążych poborowych z cenzusem na- 
stąpi w połowie września. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Zajęcia szkolne rozpoczynają 
się 21 sierpnia. Wobec kursujących 
ostatnio pogłosek, że termin rozpo” 

częcia się roku szkolnego ma być pro 
longowany, ze źródeł miarodajnych 

dowiadujemy się, że zajęcia w szko: 
łach rozpoczną SIĘ w roku bieżącym 
nieodwołalnie z dniem 21 sierpnia, 

ń nabożeństwa szkol 

ne. 

— Przedszkole im. Jzna Łaskiego. Wileń 
ski konsystorz  ewangelicko-reformowany 
zlikwidował swój stosunek finansowy, praw 
ny i kierowniczy do przedszkola im. Jana 
Łaskiego, które prowadził w ciągu 2 lat ze 
znacznym nakładem, Po zlikwidowaniu prze 
dszkola inwentarz i lokal dawny otrzymało 
naukowe i oświatowe towarzystwo im. Jana 
Łaskiego. 

Zapisy do wznowionego :przedszkola im. 
Jama Łaskiego będą przyjmowane w lokalu 
przedszkolnym (ul. Zawalna 1) od połowy 
sierpnia, zaś zajęcia rozpoczną się od 1-30 
września, 

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZI: 

— Kredyt dla rzemieślników ży- 
dowskich. Dowiadujemy się, że z kre 
dytów otrzymanych przez wileńską 
Izbę Rzemieślniczą na cele rzemiosła 
wileńskiego na rzecz rzemieślników 
Żydów przyznano 60.000 złotych._ 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Czy otbędą się nowe w;fsory 
do gminy żydowskiej? Deficyty, jaki 
wykazuje ostatnio budżet gminy ży: 
dowskiej i nieudane próby uregulo- 
wania finansów wytworzyły na tere- 
nie gminy sytuację bardzo naprężo” 
ną. Podobno władze administracyjne 
noszą się z zamiarem wyznaczenia 
wkrótce nowych wyborów. Do tego” 
rocznego budżetu gminy, który przez 
władze wojewódzkie dotychczas nie 
został zatwierdzony, wstawiona zo- 
stała pozycja w wysokości 5000 zł. 
na przeprowadzenie nowych wybo* 
rów. 

  

ATR DNS ITK IAE E RODE APRA RE A TOPAS USS TINKA 

Ping-pong na wodzie. 

  

  

  

Z powodu wielkich upal6w kilka zwolenniczek gry w ping-ponga przeniosto się z tą 
&га л diusznej sali do chłodnej wody. 

7 
mowie. 

przysiężonej 

przedewszyst     

hamowanym szeptem o zbaczanie z najpre 

drogi. 

brzydoty, która ją otacza. Wydaje się jej plugawą 

nędza materjalna, konieczność ciągłego przestawania 

z osobami trywjalnemi, 

wyrozumiałość miłości. 

— Niewiadomo dlaczego dopiero teraz zrozumia- 

ciły kontakt z otoczeniem, utonąwszy w cichej roz: 

Gwałtowna Ludka oskarżała się przed Metą 

  

tszej, za: 

O to, że już nie może znieść 

dla których pow:nna mieć 

nie mogę kryć się wszędzie ze swemi przekonaniami. 

Uważam to za tchórzostwo. I tak już... — tu znowu 

iznęła się ku drzwiom, szukając 
  

  

nie domówiła ' prześ 

łam, jak wielką pokusą może być naprzykład... własna 
łazienka. Czyżbym zdolna była do zaprzaństwa, do 

sprzedania s'ę, jeżeli nie za miskę soczewicy, to za 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Okręg Wileński Polskiego Czerwonego 
Krzyża organizuje w dniach od 4 do 7 wrześ 
mia rb. kurs z ratownictwa i obrony przeciw 
gazowej dla lekarzy zamiejscowyci 
nu województw Nowogródzkiego i Wileń 
go — według obowiązującego programu, о- 
pracowanego przez Dep. Służby Zdrowia Mi- 
nisterstwa Opieki Społecznej. Zgłosz 
przyjmuje Zarząd Okręgu Wileńskiego P. 
K., ul, Tatarska 5 do dnia 25 sierpnia 1938 

      

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie Z. A, S. P. w Wilnie 

Teatr Letni — dzisiejsza premjera „Cienia“ 

z gościnnym występem M, Maliekiej i Z. sa 

wana. Dziś, piątek 28 lipca o godz. 8 m. 15 
w. Teatr Letni daje premjerę niezwykle ory 

ginalnej sztuki Nieccodemi'ego p. t. „Cień. 

W sztuce tej Wilno będzie miało sposobność 
podziwiamia wspaniałej gry, jednej z naj- 
głośniejszych aktorek współczesnego poko 
lenia Marji Malickiej, która z roli Joanny 
stwarza szczyt kreacji aktorskeij. Atrakcją 
tej sztuki będzie również występ Zbyszka 
Sawana, artysty Teatru Ateneum w War- 
szawi 

  

   
ozostałych rolach wystąpią pp.: Ło- 

dziński, I. Ładosiówna, O. Trembińska,, " 

Paszkowska. Reżyserja Dr. J. Ronard-Bu 
jańskiego. 

Ceny miejsc specjalne. Kredytowki ważne 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W niedzielę dnia 30 lipca o godz. 
4 przedstawienie popołudniowe wypełni ar- 
cywesoła i melodyjna komedja „Jim i Jill, 
w obsadzie premierowej. 

Ceny miejsc zniżone. Jest to ostatnia po, 
południówka grana w obsadzie premjerowej. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Szaleństwa 
Coletty*. Dziś, po raz 2 ukaże się czarująca 

operetka Stołza „Szaleństwa Coletty*, któca 
zdobyła sobie ogólne uznanie i cieszy się 
wielkiem powodzeniem. W! roli tytułowej — 

Mary Gabrielli, która niebawem opuszcza 
Wilno, udając się na urlop wypoczynkowy 
Pozatem role główne spoczywają w rękacn 
Halmirskiej, Dembowskiego, Szczawińskieg , 
Morawskiego i Tatrzańskiego. W akcie I i 
ILI zespół baletowy pod kierownictwem W. 
Morawskiego wykona szereg tańców i ewoiu 
cji — cancan, foxtroilt, taniec tragarzy, ma 
rynarzy i tańce z myszką (K. Rubonówna). 

Opracowanie reżyserskie M, Tatrzańskie 
go. Ceny miejsc najniższe od 2% gr. do 2.90. 
Początek o godz. 8 m. 30 w. 

— Przedstawienie popołudniowe w „Lut. 
ni“. W niedzielę nadchodzącą o godz. 4 pop. 
ujrzymy raz jeszcze po cenach zniżonych 
pełną humoru i zabawnych sytuacji, arzy 
wesołą operetikę W. Kollo „Królowa Nocy” 
w obsadzie premjerowej. 

Ceny miejsc od 25 gr. 

        

   

  

   

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W; odpowiedzi na uwa      

    e proszę o 7 

uwag i wy 

  

    

    

    

mieszczerie poni 
śnień. 

W dniu 21 Fpca rb. autobus kurs 
na linji Wilno—Niemenczyn, jadąc w 

ku Antokola, ma skutek magłego px 
jabłka w kierownicy, wpadł na drzewo, z naj 
dujące się na chodniku i ulegi lekk emu usz 
kodzeniu pras go DĄ raz latarni i 

а przednia szy- 
m Ze znejd jących się w autobusie osóh 
nikt nie uległ żadnemu okaleczenju. Zawdzię 
czając sprawno: komunikacji w Spółce 
Autobusowej Niemenczyn* sp 

st przybył drugi autob 
) / kich pasażerów do N 

menczyna. Taki wypadek może sę wydarzy 
z każdym samochodem. 

Autobusy Komunikacji Zamiej 
jewództwa Wiileńskiego oraz wsz, i 
ojazdy są pod względem technicznym w 

bardzo przyzwoitym stanie tylko dlatego, że 
rownik Referatu Samochodowego przy 

Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie p. inż, Kra 
kowski od szeregu lat fachowo dba o to i 
wszyscy posiadacze samochodów dobrze zna 
jąc jego wymagania, wozy swoje utrzymują 
w należytym stanie. U nas na terenie Wo- 

jewództwa Wileńskiego, jest najmniej kata- 
strof z powodu braków technicznych, a je” 
żeli porównamy nasze autobusy i taksowki 

np. z warszawskiemi to musimy powiedzie 
że tam naprawdę są graty. 

Wi odpowiedzi w sprawie pobierania opłat 
za bilety do Ponar, uważam za poltrzebne 
wyjaśnić co mastępuje: Nie wolno zabrać 
pasażera do Ponar lub Dobrej Rady, a pozo 
stawić pasażera do Trok, albowiem ustawa 
wyraźnie mówi, że autobus Komunikacji 
miejskiej, może zabierać jadącego na kr: 
ce miasta tylko wtedy, gdy ma wolne miej 
sce i pobierać opłatę za przejazd podług cen 
nika zatwierdzonego przez Urząd 'Wojewódz 
kii podług normy, jaka się należy do pierw 
szego przystanku. Na linji Wilno-—Troki 
pierwszym przystankiem jest Kaplica w Po 
narach i cena biletu wynosi 1 złoty. Pasa- 
żerowie, posiadający bilety Towarzystwa Kra 
joznawvezego, jadą zawsze specjalnymi auto 
busami, tak zwanymi — wycieczkowymi i 
dziwną jest rzeczą domagać się, ażeby wóż, 
wynajęty przez wycieczkę, zabierał pasaże 
rów, którzy mają jechać wozami rozkłado- 
wemi. 
Nieprawdą jest zarzut co do rozkładu j 

dy autobusów i to że autobusy odjeżdża 
tylko witedy kiedy się zbiorą pasażerowie, 
Wystarczy przyjść na plac Orzeszkowej, aby 

    
   

      

      

      

    

   

      

   

      

   

   

   

  

   

  

  

PAN 
Dziś wielki podwójny program! Na żądanie 
publiczności jeszcze 2 dni film o wyjątkowej 

wartości artystycznej i niezwykłem powodzeniu 
po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy akrobatyczny film. 

  

Kobieto, nie grzesz ".:: 

Nr. 198 (273%; 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻ BIŻUTERII ZE SKLEPU. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni sprawcy prze 
destali się do sklepu p. Izaaka Michelisa 
przy ulicy Wszyktkich Świętych 3, gdzie 
podebranym kluczem otworzyli biurko i 

  

skradli dwa zegarki złote, pierścionek z bry 
lantem, 5 dolarów, książki buchalieryjne i 
inne przedmioty. (e). 

NAJŚCIE RZEKOMYCH BEZROBOTNYCH 
NA MIESZKANIE, 

Przy ulicy Rydza Śmigłego 31 mieszka 
70-letni, Katarzyna Barkiewiezowa, 

Wczoraj wieczorem, kiedy słaruszka 
chciała się już połeżyć do snu, posłyszała 
pukanie do drzwi. Zanim zdążyła otworzyć 
drzwń, do pokoju wtargnę/o kilku niezna- 

nych i podchimielonych osobników, krzy 
zażądali od niej pieniędzy i eświadczyli, iż 
nie są bandytami, lecz bezrobotnymi, którzy 
rje mająe innego sposobu zdobycia środków 
na kupno chleba, zdecydowali się na prze 
moe. Wi razie odmowy rzekomi bezrobeżni 
grozili zdemolowaniem mieszkania i wybi 
ciem szyb. 

Staruszka m'e wydała jednak pieniędzy, 
lecz podniosła krzyk, którym zwabiła sasią. 
<iów, wiedy napastnicy rzucili się do ucie 
czki. — Jednego z napastników Jana Koz 
lowskiego zam. przy ulicy Rydza Śmigłego 
36 ujęto. (e). 

    

   

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

się przekonać, że autobusy odchodzą regu- 
larnie według rozkładów. Jeżeli jedna ma 

  

  

  

szyna nie jest w stanie zabrać wszystkich 
ра rów — natychmiast przybywa drugi 
autobus, który wyrusza wślad za rozkłado- 
wym. 

  

sztą na placu stale dyżuruje posterun 
kowy z Referatu Ruchu Ulicznego przy Ko- 
men/dzie Rezerwy Policji Państwowej m. Wi? 
na, który ściśle dopilnowuje odejścia aut: 
busów w czas według wyznaczonego roz- 
kładu, o co zresztą dba każdy z przedsię 

biorców, utrzymujących komunikację zamiej 
ską, albowiem dobrze zdaje sobie sprawę z 

tego że tylko regularna komunikacja daje 
zyski, 

Wilno, dnia 26 lipca 1933 r. 
JAN KAŁABIN. 

    

Wyświetla 

również 
CENY: Na I s. balkon 25 gr, parter 54 gr. 

  

CASINO 
Dziś premjera! Wiel- 
ki podwójny program. » PORUCZNIK MARYNARKI 

|» Z ROZKAZEM KSIĘŻNICZK 

film ilustrujący życie 
w Legji Cudzoziemskiej 

W rol. główn, LILJAN HARWEY i HENRY GARAT. 
CENY ZNIŻONE: Balkon dz. 25 gr., wieczor. 40 gre 

  

Sensacyjny podwóny į vDOUGLAS FAIRBANKS "zawsze "* 
H ELIOS| "POSKROMIENIE ZŁOŚNICY » ?? ZNAK NA DRZWIACH ?? s: 

I aisiais, namiętności współcz, życia. Znakom. spał gwiazd: Rod la Roque, Betty Bronson, Wil. Boyd. 
CENY: Na |l-szy seans balkon 25 gr.. parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
  

     

   

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, Edażki dla urzędów 
państwowych, samnorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
nagle zazdrosnym gniewem. 

i złapała się oburącz za głowę. 

— Jestem podła. Przebacz, 

przebacz! 

ŻA 

) ЦНШШШН\ПИН!П!!ПН!Н…!!іі!іі…іі\……ііі\!!НН\|…Н!\!|Ш№\|!ШНПН i 

— On pewnie będzie zajęty po zebraniu. Bardzo 
rzadko teraz m:ewa czas wolny dla mnie. 

— A żeby miał, tobyś napewno mnie nie zapro- 

siła. Dajesz mi tylko resztki, — dodała, zapalając się 

„Meta posmutniała, jak zwykle wobec gwałtow- 

ności przyjaczółki. Na rzęsach jej prześlicznych oczu 

zamigotało coś, czego Ludka znieść już nie mogła 

moja mała lilijko, 

— zy koleżanki głosują za wniosk.em, vzy prze- 

Poszukiwany 

  

ZSSR LO Sa) 
z calodziennem utrzyma- 
niem, požądane pianino. 
Pisemne zgłoszenia i po- 
dania warunków do biura 
ogłoszeń J. Karlina, Nie- 

miecka 35. 

Do egzaminów 
wstępnych 

w Szkole Technicznej 
przygotow. 

od |-go sierpnia do 1-go 
września. 

Opłata za kurs 15 zł. 
Św. Jacka 5. 

s a 
Pianina 
wynajmuję — 
37—32, Wiej 
Ciasnei, p. Estko. 

3202. 

  

  

  

reperuję 
stroję i 

ickiewicza 
ie z ulicy 

7702 

  
    

  

    
stołem? 

Pożyczę 
= m |500 zł. temu, kto 

mi jako zredukowanemu 
urzędnikowi z dobrem za- 
świadczeniem z poprzed- 

niej pracy, łaskawie do- 
pomoże znaleźć w Wil- 
nie pewną posadę biu- 

Okaziciel dowodu osob. 

  

Legitymacja "2, 
przez ministerstwo W. R, 
i O,P. dyrektorowi archi- 
wum państwowego Wa- 
cławowi Gizbertowi Stud- 
nickiemu 
Się, z powodu zagubienia. 

Pokój 
DO WYNAJĘCIA 

z osobnem wejściem, 
Zarzeczna 14 m. 16 

  

— Śmieszna 

upieczony sp:skowiec, delegat nowego koła Związku. 

Swoją drogą trzeba do roboty konspiracyjnej brać 

tylko ludzi pewnych i wyrobionych. 

— Niech kolega będzie spokojny — odezwał się 

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moezopłciowe 

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

It. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

rową. 

Poste-restante 
Wilno. 

  

unieważnia 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba 17. Do wynajęcia po- 

koje, pensjonat, stołownia 
Ceny krrzysowe. Estko   

— Nie wiesz, dlaczego ta mała spaceruje pod 

— Nie mam pojęcia. Może jej się przypomniały 
niedawme czasy? 

smarkula! — powiedział świeżo 

urażony sąsiad z lewej strony, wysoki blondyn o sze* 

rok:m nosie, o twarzy, pooranej śladami ospy, znany 

powszechnie „Ster“. Ona z ramienia Komitetu Cen: 
„ Mety. 

dziewczyna poczuła łzy w oczach. 

— Och, Metko! — szepnęła, ściskając ją gorącz- 

kowo. 

— Co ci jest? — zdziwiła sę tamta. 

— Co mi jest? Sama nie wiem. Coś się we mnie 

jątrzy. A tak spragniona jestem p'ękna, že sam widok 

twój do łez mię rozrzewnia. 

Na widok jej słodkiej twarzy zdenerwowana 

oko, a w razie czego... 

w przepaść kołtuństwa. 

ciółki. 

Nie powinnaś przecie dopuścić, 

własny wygodny dom? Meta! Meta! Miej ty na mnie 

możesz mię zastrzelić — wy- 

paliła nagle podniecona własnemi słowami Ludka. 

żebym 'stoczyła się 

Meta położyła miękką dłoń na ustach przyja” 

ciw, bo nie możemy się doczekać — wpadł między 

ich pochylone głowy donośny głos sekretarza. 

— Owszem, za za! — oznajmiła bystro Ludka, 

widząc podniesioną rękę Wydry, któremu ufała naj- 

zupełniej, a który właśnie oświadczał się za wnio- 

skiem. To mówiąc, podniosła rękę i Mety. 

— (o robisz? — westchnęła zrozpaczona przyja 

tralnego dwa razy była u nas w Grodnie, a odwie* 

dzała tež i Bialystok... Co prawda koledzy dop:ero 

w Petersburgu przystąpił. do organizacji. 

Obaj białostoczanie spojrzeli na Ludkę ciekaw'e. 

Szezupła i bardzo zgrabna miała trochę rudawe po- 

łyskujące włosy i okrągłą twarzyczkę o dużych, zu 

pełnie dziecinnych ustach. 

  

Meta się zarumieniła aż po gładkie jasne warko- 

cze, parę razy dokoła głowy owinięte. Czarny aksam't 

brwi sfałdował się nad prostym nosem, gdy odrzekła 

z lekką niechęcią. 

; — Мат czasami wrażenie, że tylko dla mojej 

tak zwanej piękność: mnie potrzebujesz. 

— Meto, gluptasku jedyny! Czy jest oprócz cie- 

bie choć jedna kobieta na świecie, któraby się obra- 

żała, widząc zachwyt dla swojej osoby? 

— Nie obrażam się, ale nie lubię przesadnego 

podkreślania tej ceny, która — zdaniem mojem — 

mie ma żadnej głębszej wartości, bo nie od nas przecie 

zależy... Przypuśćmy, że zbrzydłam okropnie. Gorzko 

pomyśleć, że przestałabyś mię kochać... i nie ty 

jedna... 
— Zwarjowałaś! Masz się czem trapić! — roz 

gniewała się Ludka. Obie panienki na jakiś czas stra” 

   

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

— Dzidzi!... — użyła pieszezotl'wych słów, mó- 

wionych tylko w ciszy wzajemnych zwierzeń. — Lulu 

najmilsza! Bez pokus, bez walki — cóż życie jest 

warte? Pewnie, że charakter masz niebezpieczny: 

zapalasz się i gaśniesz w jednej chwili. A że widzia- 

łam nieraz, jak prześliczn'e umiesz się palić, nie wie- 
rzę, żebyś mogła kiedykolwiek zgasnąć zupełnie, ° 

— Pocieszasz mię... Zawsze jesteś najlepsza... 

Chciałabym, żebyś mię pogładziła m.ęciuchną łapką 

po głowie. To doskonałe lekarstwo na moje stra- 

pienia. o. 

- To przyjdź do mnie, Luluś, po 

Poczęstuję cię herbatą i pomów:my, jak dawniej. 

Ale kiedy 

zebraniu. 

  — Przyjść? — zawahała się Ludka, 

on pewnie będzie? 

rumieniec rozświetlił twarz Mety Leciuchny 

i zbiegł aż ma delikatną szyję. 

    

® 
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ciółka, Nie w:em, o co tu chodzi. 

się z przeciwnej strony, szepnęła: 

skiem głosowałam? 
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— Daj spokėj! Przeciež nie možna się kompro- 
mitować żądaniem wyjaśnienia. Zresztą pójdę spytać 

Wydrę. To mówiąc dała nurka pod stolik i zjawiająe 

— Franku! Na miłość boską! Za jakim to wnio* 

— Za nawiązaniem kontaktu z młodzieżą litew- 

muszę zapisać rezolucję. Mam zdawać sprawozdanie 

z uchwał naszych na zebraniu mego koła, 

Luda znowu znalazła się przy Mecie ku zdufnie 

niu dwóch kolegów z Białegostoku. 

  

student, 

*tej sprawy?   
— Może... 

wyższy, przypatrując się Ludce uważnie. 

— Daj spokój tej dzierlatce. Spójrz na jej przyj 

"Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

-— Daleko jej do piękności — szepnął niższę 

Ale ileż ona ma wdzięku — rzekł 

Właśnie uśmiechnęła się do Janusza, króry uda* 

wał, że mdleje z głodu, a nagłe błyśnięcie równych 

zębów i przekorne iskierki w błękitnych oczach, uczy” 

niły ją czarującą na chwilę. 

ską : białoruską — wyjaśnił Wydra z niezamąconą ciółkę... To dopiero piękność skończona... 

PóÓwese: — Pss... koledzy! Uwaga! — ryknął zniecierpli- 
— I, proszę cię, znikaj znowu pod stołem, bo wiony Wydra. — A więc czy mamy wystąpić z inieja- 

tywą urządzenia wieczoru dyskusyjnego na gruncie 

międzyorganizacyjnym, czy zaniechać na jakiś czas 

(D. e. n.) 
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