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UMDAŃCJA | ADMIKISTRACJA : Wine, Biekepia 4. Telełony: Redakeji 79, Admiuisteacji 99. 
Byrektor wydawnictwa przyjmuje od gedz. 1$— 1 ррой, 

SBa PRENUMERATY: miesięcznie z Gdnoszoniem Óo doma lob przesyłką poastową $ zk, z odbiorem w admiuiotracji 2 zł. 50 gr. 

figa. 1a ma. jeńneecą., cytoczznia mizachenżewe—28 gr. 

  

     

za wyrca. De tych sem dolicza sią: na ogiesaenia cyirewe i tabeleryczne 50%, 1 zaatrzeżomiem: miejsca 25%, 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cie łamowy. Admieistracja zastrzega sobie prow» zmiany terminu druku ogłoszeń. 

odroczeniu Konterencji Ekonomicznej. 
Zwycięstwo W. Brytanji nad dominjami, 

Utworzenie wielkiego 
LONDYN. (Pat). Ogłoszona wczo 

raj wieczorem deklaracja współpra 
cy gospodarczej i finansowej wew- 
nątrz Imperjum Brytyjst|ego podpi 
sana przez delegatów Wielkiej Bry- 
tanji, dominjów i Indyj na konferen 
cję ekonomiczną, kończy odbywające 
się od kilku dni poza obrębem konfa 
rencji dyskusje, które chwilami przy 
bierały formę bardzo drażliwą. Wia 
dome było, że Wielka Brytanja miała 
do pokonania bardzo ostrą opozycję 
Kanady i Australji, które dążyły do. 
złączenia swych walut z dolarem i %а 
dały tego samego od Wielkiej Bry- 
tanji. Deklarację wyżej wymienioną 
należy przeto obecnie oceniać, jako 
zdecydowane zwycięstwo Wielkiej 
Brytanji nad temi dominjami. Zwy: 
cięstwo wyraża się w utworzeniu t. 
zw. grupy szterlngowej dla podtrzy 
mania obecnego poziomu funta szter 
linga, niezależnie zarówno od dolara, 

jak i od walut bloku złotego, Do blo 
ku szterlingowego mogą przystąpić 

bloku sterlingowego. 
również kraje, będące poza nawia- 

sem Imperjum. Jest wielce prawdopo 
dobne, że mp. kraje skandynawske, 
jak również i Argentyna przyłączy się 
do tej grupy. Byłby to zatem najwięk 
szy blok walutowy na świecie, 

Deklaracja brytyjska imperjalna 
dowodzi, że pomiędzy ortodoksyjnem 
trwaniem przy złotym parytecie a in- 
flacyjno—izolacs'na taktyką dolara 
istnieje trzecie wyjście, a mianowicie 
— funt,. oparty na autorytecie Imper 
jum Brytyjskiego. Z deklaracji wyni 
ka dalej, że pozostawiono otwarte 
drzwi dla ewentualnego „późniejszego 
przystąpienia Stanów Zjednoczonych, 
gdy będą do tego gospodarczo goto- 
we. Deklaracja specjalnie podkreśla, 
że Imperjum Brytyjskie popiera poli 
tykę podniesienia cen hurtowych. Do 
póki nie okaże się, że równowaga zo 
stała osiągnięta, wtedy dopiero moż 
na będzie zastosować środki stabili- 
zacyjne. 

  

Hull ustąpi ze stanowiska ? 
NOWY YORK. (Pat). Prezydent 

Roosevelt, który udaje sę obecnie na 
wypoczynek do Hyde Parku w Stanie 
nowojorskim zaprosił do swej r 
dencji sekretarza stanu Hulla, ni 
zwłocznie ipo jego powrocie do Sta: 
nów Zjednoczonych. Według pogło 
sek, krążących w kołach politycznych 
Waszyngtonu, sekretarz stanu spraw 
zagranicznych Hull rzekomo zamie- 
rza ustąpić ze swego stanowiska. Na 

   

tę decyzję miał wpływ sposób, w ja 
ki prezydent Roosevelt traktował go 
w czasie, gdy Hull był szefem dele 
gacji Stanów Zjednoczonych na kon 
ferencję gospodarczą w Londynie. 
Hull ma być rozczarowany i zniechę 
cony, nie mówiąc już o tem, że jest 
on niezadowolony z interwencji prof. 
Moley'a podczas konferencji go-po- 
darczej. 

  

Dolar zwyżkuje. 
WARSZAWA, (Pat), Moena tendencja. dla 

dolara, która panowała już w dnju wczo 
rajszym na wszystkich gjełdach świażowych 
uległa dziś jeszcze większemu wzmocnienju. 
Kurs dolara szykko podskoczył do poziomu 
addzwna nienotowanego. Tę znaczną zwyżkę 
najlepiej ilustrują następujące dane cyfro- 
we: 

Na gjełdzje warszawskiej kurs czeku na 
Nawy York podniósł sję od wczoraj z 6,44 
ma 6,77 a przekazu telegraficznego z 6,45 ra 
6,78, — czyli o 33 gr. ną dolarze. W Zu 
rychu dewiza nowojorska zwyżkowała z 3,77 
ma 3,90, a w Paryżu z 18,60 na 19,01. Na 
giełdzie nowojerskiej dewizy europejskie 
gwałtownie spadły od środy 26 bm. Dewjza 
paryska spzdła z 5,42, w dnju wczorajszym 
na 5,34 i dzisjaj na 5,28, dewiza szwajearska 
® 26,75 wczoraj spadła na 26,35, a dziś na 

  

26,00 przy tendencji w dalszym ciągu zniż 
kowe Funt szterlinga dla którego wezoraj pa 
nowała tendencja słaba, dziś miał tendencję 
moenjejszą i njeco poprawił swój kurs, — 
Na giełdzie warszawskiej z 29,80 na 29,83, w 
Zurychu z 17,18 ną 17,21 i pół, w Paryżu -— 
z 84,82 i pół na 85,15. Na giełdzje londyń 
sk;:j obeenie dewizy zniżkowały: za jeden 
funt przy wpłatach na Paryż notowano 85,18 
wczoraj 84,94, — na Szwajcarję — 17,24, 
wezoraj 17,17. 

Różnica między funtem i dolarem szybko 
się zmniejsza. Podczas gdy w środę notowa 
no w Londynje za jeden funż 4,62 1/8 dol.. 
to wezoraj 4,56 i pół, a dziś już tylko 4,44 

i pół. To samo w Nowym Jorku, gdzje dewi 
za londyńska spadła z 4,62 3/8 na 4,53 j pół. 
ą w dniu dzisjejszym na 4,47 i pół w otwar 
ciu gjełdowem. 

Bonnet o konferencji. 
LONDYN. (Pat). Poszczególne de 

legacje ma konferencję gospodarczą 
zaczynają opuszczać Londyn. Dziś ra 
no wyjechał Hymans i szef delegacji 
włoskiej. 

Minister Bonnet przed wyjazdem 
udzielił wywiadu korespondentowi 
„Paris Midi*: „Gdy udawaliśmy się 
do Londynu — powiedział minister—- 
to wówczas wszystkie rządy zdawał: 
się być zgodne co do kwestji stabili 
zacji waluty. Żałujemy gorąco, że po 

yższy problem nie został rozstrzyg 
nięty*. Bonnet w tych słowach jasn: 
przedstawił istotne powody rozbicia 
się konferencji, która nie była zdolna 
osiągnąć żadnych rezultatów z chwi 
lą uchylenia się Stanów Zjednoczo- 
nych od zagwarantowania stabilizacji 
dolara. 

Powrót delegacji polskiej. 
LONDYN. (Pat). Rzeczoznawcy do 

spraw gospodarczych, wchodzący w 
skład delegacji polskiej na konferen 
cję ekonomiczną odjechali dzisiaj do 
kraju. Szef delegacji polskiej wicemin 
Koc. pozostanie w Londynie jeszcze 
przez kilka dni dla przeprowadzenia 
i sfinalizowania umowy o elektryii 
kację warszawskiego węzła kolejowe 

   

  

     

Redaktor zaczelny prryjmuje od godz. 2—3 ypel. Se 
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Rozmowy premjera Węgier z Mussolinim. 
BUDAPESZT. (Pat). Według ko- 

respondentów rzymskich pism wę 
gierskich rozmowy, jakie prowadzą 
cbecnie 'premjer Goemboes z Mussoli 
nim dotyczą przedewszystkiem spra 
wy sytuacji politycznej w dolinie Du 
naju i związanem: z tem możliwościa 
mi. „Pesti Naplo* twierdzi rzekomo 
na podstawie informacyj ze źródeł 

  

miarodajnych włoskich, że rokowania 
te doprowadzą do ważnych decyzyj w 
sprawie stosunków węgiersko - austr 
jackich. Co do projektu wschodniego 
w poglądach Mussoliniego i Goembo 
esa islnieje zgodność, że pod tym 
względem zarówno Włochy, jak i Wę 
gry nie zamierzają przystąpić do poro 
zumienia, zawartego w Londynie. 

  

St. Zjednoczone uznają Sowiety? 
NOWY YORK. (Pat). Prasa nowo 

jorska donosi, że sen. Baruh, — jeden 
z bliskich współpracowników prezy 
denta Roosevelta, podczas swego po- 
bytu w Europie ma odbyć konferencję 
z Litwinowem w sprawie uznania So 
wietów przez Stany Zjednoczone. 
Rząd amerykański podobno pragnie 
przyśpieszyć uznanie Sowietów ze 

względu na to, że Francja i Anglja 
prowadzą obecnie (pertraktacje z So 
wietami o zawarcie traktatów handlo 
wych, Dojście do skutku tych ukła- 
dów może — zdaniem prasy amery 
kańskiej — oddziałać niekorzystnie 
na przyszłe stosunk: handlowe Sta- 
nów Zjednoczonych z ZSRR. 

  

Rozruchy we francuskiem Marokko. 
CASABLANCA, (PAT). — Podezas akeji 

dumienia rezruchów w gėrach  Šredniego 
Atlasu oddzjały wojsk francuskich poniosły 
znaczne siraty. Padł m, jn. por. Mangjn, syn 

znanego bohatera z wojny światowej. Zabi 
tych zostało kikunastu żołnierzy i 40 ran- 

nych. 

W Indjach także. 
LONDYN, (PAT). — Wzdłuż północno — 

zachodniej granicy Indyj szerzy się rewolta 
szczepów tubylczych, Ostatnie wiadomości, 

nadchodzące z Indyj, wskazują, że zaburze 
nia mają objawy bardzo poważne. 

    

Przeszło 4 tys. wojska skoneentrowano 
w Peshawarze. Wysłano również oddziały 
wojskowe nad granjeę Afganistanu. Urlopy 
cticerom w Peshawarze eofnjęto. 

go. 

Z pobytu w Polsce gości łotewskich. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 

6.55 przybyła do Warszawy delegacja 
eskadry floty łotewskiej w następują 
cym składzie: dowódca floty koman 
dor Spade, szef sztabu kom. Fiting- 
hof, dowódca dywizjonu łodzi pod 
wdnych Rodins, dowódca kanonierki 
„Virsaitis“, kom, Kadas i adjutant de 
wódcy floty por. Turowski. Wraz / 
gośćmi łotewskimi przybyli attache 
Rzeczypospolitej na Łotwie ppłk. dypl 
Andrzej Libich oraz z ramienia do” 
wództwa marynarki wojennej kpt. 

Jacynicz. 

O godz. 10 kom. Spade w towa' 
rzystwie szefa sztabu kom: Fitingho" 
fa oraz ppłk. Libicha i kom. de Wal 
dena udali się na Zamek i do Belwe 
deru, gdzie kom. Spade i kom, Fiting- 
hof wpisali się do ksiąg audjenejonai 
nych. 

O godz. 11 goście łotewscy przedsta 
wili się p. wiceministrowi spr. wojsk. 
gen. Fabrycemu, który w sali kon- 
ferencyjnej dokonał dekoracji wszy” 

PRZEJAWY HITLERYZMU. 
Protest do rządu Rzeszy i Ligi Narodów 

przeciwko metodom hitlerowskim złożyła komisja 
rządząca Saary. 

SAARBRUCKEN. (Pat). Śledztwo 
w sprawie porwania trzech obywateli 
z terytorjum zagłębia Saary na tery 
torjum | Niemiec doprowadziło osta- 
tecznie do wykrycia istotnych spraw 
ców. Pewna kobieta, której mąż był 
aresztowany na terenie Rzeszy za roz 
Hawszechnianie ulotek /komunistycz 
nych, zeznała przed sędzią śledczym 
w Hamburgu, że zaproponowano jej 
zwolnienie jej męża, o ile wskaże ad 

Żeby wydobyć dokumenty 

resy pewnych osób. Kobieta ta wska 
zała żądane adresy. Wówczas uzbro 

jeni napastnicy przekroczyli granicę, 
dzielącą Palatynat od zagłębia Saary, 
poczem przybywszy do Hamburga, do 
konali porwania, 

W. wyniku przeprowadzonego 
Śledztwa kemisja rządząca Saary wy 
stosowała protest do rządu Rzeszy, 
przesyłając jednocześnie powyższy 
protest do Ligi Narodów: 

kompromitujące Hitlera 
dokonano szeregu aktów teroru. 

PARYŻ, (PAT). Władze niemieckie do 

konały w ostatnich dniach w  Palatynacje 
wielu aresztowań. Mjędzy łnnymi uwięziono 
kilka osób, które w roku 1923 brały czynny 

udział w nadreńskim ruchu separałystycz 
nym. 

Wśród aresztowanych znajduje sję siostra 
Franciszka Józefa Heinza, przywódcy auto 
nomistów nadreńskieh, który zamordowany 
został w swoim czasje przez przeciwników 
politycznych, 6 osób z pośród aresztowanych 
przewieziono do szpjłala, ponieważ w czasie 
rewizji, dokonywanej w jch mieszkaniu, zbi 
to ich w nieludzki sposób. 

Aresztowania te są w Ści Е sprzeczności z kon 
wencją londyńską, która zobowiązała rząd 
niemiecki do całkowitej amnestji dla, zwolen 
ników autonomii. * 

„La Concorde“ pisze, že aresztowania w 
Pałatynacie, a w szezególności rewizje u sio 
stry Hejnza, mają na celu wyłowienje pew 
nych dokumentów, które mogą poważnie 
skompromitować Hitlera. Podczas jednego z 
procesów politycznych Hitler zapewniał uro 
czyścje, įž nie go nie łączy Z ruchem auto 
nomistów nzdreńskich i że nie znał osobi- 
ście Heinza. Tymczasem czasopismo „Das 

  Rejehsbkanner* jeszcze przd dojściem do wła 
dzy Hitlera ogłosiło szereg dokumentów z 
których wynika, iż Hitler przyjaźnił się z 
Heinzem. Reprodukowana była  fotografja, 
na której Hitler przedstawiony był obok He 
inza. Autentyczność tych dokumentów poź 
wierdza sjostra Hejnza. Władzom niemiec. 
kim chodzi o unieszkodłiwienie niebezpjecz 
nego Świadka į znįszezenje dokumentów, 

Kowai zawinił, stolarza 
powieszono... 

BERLIN, (PAT). W odpowiedz; ża zni 
szezenie przez nieznanych spraweów t. zw. 
dębu Hindenburga, posadzonego w dniu i 

mają na błoniach Tempelhofu, — tajna po 
lieja polityczna zarządziła, aby wszystkim 
komunistom, znajdującym się w pruskich 

więzienineh i obozach koncentracyjnych, 

przez trzy dni nje wydawano objadu. 

Dalsze aresztowania. 
BERLIN, (PAT). — Poljeja aresztowała W 

Doriten pod Recklinghausen 30 komunistów. 
należących do t. zw. związku walki czerwo 
nego frontu. Podezas rewizji skonfiskowane 
pewną ifość bronj j amunjeji, W Ossenbach 
wykryto tajną organizację komunistyczną. 
przyczem dctkonano licznych aresztowań. — 
Pedczas przewożenia więźniów jeden z nieh 
został zastrzelony przez konwojentów. Wed 
ług komunjkatu bjura Wolffa, wjęzień ów 
usiłował zbjec. 

Nansenowskie paszporty 
NOWY YORK, (PAT). — Rabjn Stephen 

Wise, bawzący obecnie w Europze i Bernard 
Deuisch, prezydent żydowskiego kongresu 
w Ameryce, ożrzymalj od tej organizacji po 
leceniie udania się do Genewy j poczynienja 
w Lidze Narodów starań, aby Żydom, któ 
rych prześladowanie, hitlerowców wypędziły 
z Nijemjec, Liga Narodów przyznała t. zw. 
nansenówskje paszporty. 

  

  

Śmierć w przepaści górskiej. 
KRAKÓW, (PAT). — Jak donoszą z Zako 

panego, wczoraj wydarzyła sję w Wysokich 
* Tatrach katastrofa turystyczna, która pociąg 
nęła za sobą śmierć znanej turystkj czesko 
słowackiej panj dr. Kettler, żony prof, uni- 
wersytetu Króla Karola w Pradze. 

W cezasje wycieczki runęła ona w Zleb ; 
odniosła tak ciężkie rany, że zmarła w kil 
ka godzin po przewiezjeniu jej do schron; 
ska. Mąż zmarłej prof. Kettler przebywa, obce 
enie w Ameryce, gdzie odbywa studja badaw 
cze. — Jest również znanym alpinįstą i 

ezłonkiem honorowym Polskjego Towarzyst 
wa. Tatrzańskiego. 

INTRA, (PAT). — Podczas wycieczki, gór 
skiej w Veglia dwie alpinįstkį Ernestyna Lu 
isetti i Palma Guglielmi na skutek mgły 
spadły w przepaść. 

Poszukiwania trwały trzy dnį. Wreszeje 

zmalezjono ciała nieszezęśliwych alpinistek 
„na dnie przepaści, głębokiej na kjlkadzjesiąt 
metrów. Obydwie ofiary gór znane były w 
kołach sportowych, jako wytrawne i odwaž 
ne alpinistk;, 

stkich 5 oficerów łotewskich orderem 
Polonia Restituta. Komandor Spade 
otrzymał komandorję orderu Polonia 
Restituta. Również udekorowani zo- 
stali <i oficerowie łotewsecy, którzy 

ze względów służbowych pozostać mu 
sieli w Gdyni. Oficerowie eskadry sa 
molotów otrzymali odznaki polskie p 
lotów—obserwatorów: 

Po dekoracji goście łotewscy złoży 
li wizytę szefowi sztabu gen. Gąsierow 
skiemu, W zastępstwie ministra 
spraw zagrancznych gości łotewskich 
przyjął p. wicemin. Szembek. 

O godz. 12.15 delegacja marynar 
ki łotewskiej złożyła wieniec na gro 
bie Nieznanego Żołnierza, przyczem 

kom. Spade wygłosił krótkie przemó 
wienie, składając hołd prochom Żoł 
nierza Polskiego. 

O godz. 13 delegacja łotewskiej 
marynarki wojennej podejmowana 
była śniadaniem przez oficerów Jacht 
— Klubu. W czasie śniadania wicem. 
nister spraw wojskowych gen: Fab 
rycy wygłosił przemówienie, wznosząc 
toast ma cześć marynarki łotewskiej. 
Na przemówienie odpowiedział kom. 
Spade, oddając hołd maręnarce wojen 
nej polskiej. 

O godz. 20 chargć d'affaires Łot 
wy w Warszawie podejmował ofice- 
rów łotewskich oraz zaproszonych 
gości obiadem w hotelu Europejskim. 

  

Zdjęcje (przedstawi 
statku łotewskiego 

  

   

przybycie na pokład 
aitis“ Dyr, Urzęda     

Morskiego inż. Łęgowskiego, rewizytującego 
komandora Spade. 

  

REZERWA ERA T TAS A ZERA NIO IE O TASTE KA 

Boliwia — Paragwaj w Radzie Ligi Narodów. 
PARYŻ, (Pat). 3 sierpnia ma zeb 

rać się Rada Ligi Narodów, by roz 
patrzeć konflikt boliwijsko - parag 

wajski. Francję reprezentować bę: 
dzie Clauzel. 

a 

Gen. Balbo wraca przez Hiszpanię. 
SHOAL HARBOUR, (PAT). — Gen. Balbo 

zmienił w ostatniej chwil: płan drogi powrot 
nej i zdecydował się lecjeć przez Hjszpanje, 
a nie przez Irladnję. Odłet nastąpi jutro © 

godz. 4, jeżeli pozwolą na to warunki atmo 
sferyczne. Możliwie, że eskadra, gen. Balbo 
przeleci nad Azoramj. 

di 

Antyżydowskie demonstracje w Bagdadzie 
JEROZOLIMA, (PAT). — Donoszą z Bag 

dadu e demonstracjach antyżydowskich, ja 
kie miały miejsce ostatnio w miejscowości 
Adhamiga wpobliżu Bagdadu. Tłum Arabów 
złożony z 200 ludzi, niosąc transparenży z 
napisami antyżydowskiemi) ruszył ulicami 
mjasta, bijąc napotkanych po drodze Ży- 
dów. 

  

W Bagdadzje raniono nożem jednego 
przechodnia Żyda. Policja, która początkowo 
zachowywała się biernie, aresztowała kilku 
podżegaczy. Gminą żydowska w Bagdazje 
wystosowała z powodu zajść antyżydowskich 
ostry protest do władz, domagając sję uka 
rania winnych. 

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc sierpień i wyrównanie zaległości. 

Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 
z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 60.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów miejscowych i zamiejscowych.   

czynna od godz. 9— 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

    

Prem. Jędrzejewicz 
na uroczystości przeniesienia 

zwłok śp. Jana Kasprowicza 
W uroczystościach przeniesienia 

zwłok Jana Kasprowicza, które odbę 
dą się w dniu 1 sierpnia r. b., weźmie 
udział prezes Rady Ministrów p. Je- 

drzejewicz. 

Minister Beck odleciał 
de Warszawy. 

Wczoraj o godz. 9 rano żegnany 
przez przedstawicieli władz odleciał 
samolotem do Warszawy minister 
spraw zagranicznych płk. Beck. 

Jak wiadomo, minister Beck' dnia 
poprzedniego odbył w Wilnie konfe 
rencję z P. Marszałkiem Piłsudskim. 

Amb. Patek przybywa 
do Polski. 

NOWY YORK. (Pat). Ambasador 
Patek odjechał do Polski na parowcu 
„Jl de France*. Wczoraj wieczorem 
linja Gdynia — Ameryka urządziła 
na cześć ambasadora przyjęcie. Am 
basador Patek w treściwem przemó 
wieniu podniósł znaczenie linji, jako 
łącznika między Połską a krajami za 
morskemi- Licznie zebrani przedsta 
wiciele kolonji polskiej przyjmowaii 
ambasadora owacyjnie. 

Zjazd prezesów lzb Skarbo- 
wych. 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 26 lipca 
pod przewodnictwem p. ministra Za 
wadzkiego w obceności wiceministra 
Rożnowskiego i przedstawicieli wszy 
stkich departamentów Ministerstwa 
Skarbu odbył się zjazd prezesów iżb 
skarbowych. Przedmiotem obrad zja 
zdu była sprawa uproszczenia urzę- 
dowania w urzędach skarbowych i 
sprawy reorganizacji j usprawnienia 
akcji egzekucyjnej w kierunku uczy 
nienia jej mniej uciążliwą, zwłaszcza 
dla drobnych podatników. Decyzje, 
powzięte na podstawie obrad zjazdu, 
zostaną niebawem ogłoszone, 

Kpt. Skarżyński przygote- 
wuje się do lotu. 

PARYŻ. (Pat). Przez cały dzień 
dzisiejszy kpt: Skarżyński zajęty był 
dozorowaniem przy wyładowywaniu 
samolotu. Samolot przewiezion z Bo: 
ulogne sur Mer do St. Anglevaire. Od 
godz, 12 do obecnej chwili kpt. Skar 
żyński przy pomocy kierownika war 
sztatów fabryki samolotów w War 
szawie p Cieńskiego pracuje nad zmon 
towaniem aparatu, co wymagać bę 
dzie kilku dni czasu. Prawdopodobnie 
przylot kpt. Skarżyńskiego na lotni 
sko w Warszawie nastąpi dnia 2 sier 
pnia we środę o godz. 4.30 po połud 
niu. 

Bazylice św. Zofji w Stambule 
zagraża runięcie. 

WIEDEŃ. (Pat). Jay donosi „N. 
Wiener Presse*, sławnej bazylice św. 
Zofji w Stambule grozi niebezpieczeń 
stwo zawalenia się, gdvż jeden z + 
filarów, dźwigającvch wielką kopułę, 
jest podmyty i przeżarty. Bazylika św. 
Zofji święcić będzie w grudniu roku 
1937 1400 rocznicę swego istnienia. 

Kronika telegraficzna. 
— Na jeziorze w Dymczowje Starym w 

pow. poznańskim towarzystwo, złożone z 6 
młodych ludzi na łodzi rybackiej popłynęło 
ma środek. — Tam łódź wywrócjła się į 
wszyscy wpadli do wody. Dwie osoby zdoła 
ły sję uratować, reszta utonęła. 

— Pod Visby uległ katastrofie polski 
jacht „Nikc*, który płynął ze Sztokholmu do 
Gdyni. Załoga jachlu adwokat j dwóch in- 
żynierów zostałą uratowana. Jachtu prawda 
podobnie nje uda sję uratować. 

— Z powodu zatargu e płzce między ro 

botnikami i związkiem fabrykantów przemy 
słu jedwabniczego nowojorski związek robot 
njczy ogłosił strajk. Strajk obejmuje 70 tys. 

— Ma być otwartych w  pogranjeznych 
okręgach Prus 15 nowych obozów pracy dla 
kobiet. Obozy te mają na celu dostarczanie 
sjł pomocniczych przy akcji kolonizacyjnej. 

— Helens, Dymitrowa, siostra jednego z 
oskarżonych Bułgarów — komunjstów o u' 
dział w podpalenju Reichstagu, zamierza 
rozpocząć w najbliższym czasie objazd sto 

i ich celem przeprowadzenia ak- 

cji ratowanja brata od grożącej mu kary 

   

  

   

      

   

   jatywy ministra opiekj społecz 
ię w Gdynj konferencje stron 

zainteresowanych w sprawie projektu ustawy 
o czasie pracy rbotników portowych. 

— O katastrofie lotniczej donoszą z Bent 
heimu (Niemcy) gdzie lotnik Stell podczas lo 
tu pokazowego na szybowcu spadł na zjemię 
ponosząc śmierć. 

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

dyn 29,98 — 29,68. Nowy York czek 6,77 — 
6,81 — 6,73. Paryż 35,10 — 34,92. Szwajcarja 
173,40 — 172,54, Berlin 213,30. Tend. niejed 
nolita. 

DOLAR w cbr. pryw.: 6,72 — 6,73. 
RUBEL: 4,82. 

  

    

 



  

Okryty chwalą wojenną, wslawio 
my w licznych bojach i wałkach, bli: 
ski sercu wilnian 6 p. p. Leg. obcho 
dził wczoraj swe doroczne święto puł 
kowe. Pułk na sztandarze swym ma 
wypisany swój bohaterski testament. 
Zawiera 10 nazw miast i miasteczek 
pod któremi krwawili dzielni legjo- 
niści, staczając bohaterskie zmagania 
z przeważającym wrogiem, zawsze 
zwycięskie, zawsze skuteczne. Testa- 
ment ten brzmi: Kopne 25/X. 1915; 

aKmieniówka — 29/X. 1915; Polska 
Góra — 6/VIL 1916. Następuje dłuż- 
szy okres, kiedy legjoniści zgodnie z 
rozkazem Komendanta za odmowę 
przysięgi na wierność państwom cen 
tralnym poszli za druty kolczaste Ben 
jaminowa i Szczypiorny. Woleli wię 
zienie niż wysługiwanie się wrogom 
Polski. I znowu po kilku latach w ok 
resie tworzącej się młodej państwo- 
wości polskiej wskrzesili swą dawną 
bohaterską tradycję. Poszli pod Lwów 
i krwią swoją obficie tam przelaną 
wypisali na sztandarze jego nazwę. 
Szlak dziejów „Szóstaków' wiódł ich 
dalej pod rozkazami ukochanego Ko 
mendamta po przez Wilno — 30/IV 
1919; Dyneburg 27/IX. 1919; Kijów— 
9/V. 1920; Hornajstopol — 7/VI. 1920; 
Świniuchy — 8/VIII. 1920 i 28/IX. 
1920. 

Oto 10 krawawych i bohaterskica 
szlaków 6 p. p. Leg. krótki, jak już 
zaznaczyliśmy, — testament bohater 
skiego pułku, który dostąpił zaszczy 
tu udekorowania swego sztandaru or 
derem „Virtuti militari*. 

Pułk stoczył mnóstwo bojów i po: 
tyczek, ale najkrwawszą i najbardziej 
bohaterską bitwę stoczyli „Szóstacy * 
w roku 1920 na Ukrainie pod Hor- 
nastajpolem kiedy to przez 3 dni i-3 
noce bez snu i pożywienia żołnierz 
6 p. p. rozbijał ataki całej dywizji pie 
choty i brygady jazdy kozackiej, aż 
wreszcie przebił sobie drogę bagne- 
tem. I znowu 28 września pamiętnego 
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20 roku pod Lidą przez 36 godzin wal 
czą dzielni „Szóstacy* z najwyższem 
bohaterstwem i determinacją, koń- 
cząc swą krwawą walkę niezwykłym 
sukcesem. W przeciwnatarciu pułk 
bierze do niewoli całą 21 sowiecką 
dywizję piechoty. 

Od roku 1922 pułk stacjonuje sia 
le w Wilnie, mieście, które złotemi 
zgłoskami wypisane zostało na sztan 
darze „Szóstaków*. W ciągu tych 11 
lat pracy pokojowej pułk zrósł się z 
grodem Gedyminowym i stał się bar 
dzo bliski sercu Wilnian, w obronie 
których poniósł tak znaczne ofiary i 
krwią swą własną przypieczętował 
więzy przyjaźni, łączące go z nami. 

To też wczoraj w dniu święta dziel 
nych „Szóstaków* Wilnianie wzię: 
gremjalny udział w uroczystościach, 
tłumnie przybywając na nabożeńst- 
wo i defiladę. 

Nabożeństwo. 
O godz. 9 zrana w kościele św. 

Piotra i Pawła zebrał się cały pułk 
oraz poczet sztandarowy drużyny har 
cerskiej, którą się nułk opiekuje. Na 
nabożeństwo przybyli: wice-wojewo 
da Jamkowski, prezydent miasta dr. 
Maleszewski, starosta na pow. wil.— 
trocki Tramecourt oraz wielu innych 
dostojników cywilnych. Władze ws] 
skowe w zastępstwie nieobecnego do 
wódcy dywizji reprezentował pułk. 
Stachiewicz, licznie zgromadził się kor 
pus oficerski z dowódcami pułków 
garnizonu wileńskiego ma czele, 3 sa 
modzielną Brygady Jazdy reprezen- 
tował pułk. Filipowicz, przybyli rów 
nież i to bardzo licznie na święto swe 
go pułku b. oficerowie z b. dowódcą 
pułk. Kozickim, oraz pułkownikami: 
Dworzakiem i Świtalskim na czele. 

Nabożeństwo odprawił ks. kape- 
lan Roman Kościkow, okolicznościo 
we kazanie wygłosił ks. kapelan No- 
wak. 

Kazanie ks. kap. Nowaka. 
„Podnieśmy upadek moralny naro 

du naszego, a walczmy za lud nasz i 
za świętoci nasze”. 

Te słowa, Drodzy Łegjoniści, mo 
gli powtórzy w całej pełni ci, którzy 
w lipcu 1915 r. na rozkaz Twórcy 
naszego wojska, Marszałk) Józefa 
Piłsudskiego przystąpili do tworzenia 
w Rozprzy pod Piotrkowem waszego 
pułku, pierwszego na terenie b. Kró 
lestwa Polskiego. Naród nasz długo 
pił z kielicha truciznę, podawaną mu 
hojnie przez zaborców, długo zatru- 
wano duszę polską. Zawiedziony w 
swych nadziejach po okrutnem siłu 
mieniu powstań, przeszedłszy piekieł 
otchłanie prześladowań. począł się już 
godzić z losem, zaczął bołdować trój 
lojalizmowi, skierował całą swą uwa 
gę na podniesienie dobrobytu, a zarzu 
cił myśl o szpadzie, o czynie zbroj 
nym. Doszedł do tego, że już ostatnie 
pokolenie zaczęło także nawykać do 
noszenia jarzma niewoli, że nie zrozau 
miało wołania Wodza Narodu „De 
broni! Niewolno, by po zakończonej 
wszechświatowej zawierusze wojen 

"nej zabrakło na szali sprawiedliwości 
dziejowej szabli polskiej”. 

Nie rozumieli tego ci, o których 
poeta Ujejski powiada: 
U njeh to wielkie, co stoi przed twarzą, 
To tylko ejężkie co na dłonj zważą. 
Kiedy ich Matka z grobu wstaje, wskrzesi 
Oni wołają: Zawcześnie! zaweześnie! 
I każą biednej aż do jutra czekać, 
A sami będą przed jutrem uciekać. 

  

Rzeczywiście kazali do jutra cze- 
kać pogrążonej w letargu Matce Oj- 
czyźnie, a sami zaczęli usprawiedl:- 
wiać swoją bierność brakiem należy- 
tego przygotowania i nieodpowied 
nim czasem. A gdy, widząc tę opie 
szałość i kłótnie o sposoby obudzenia 
z letargu Matki Ojczyzny, Komendant 
Piłsudski powołał do czynu orężnego, 
a Matka, jak mówi w księgach Pielg: 
rzymstwa Mickiewicz, ma ten głos 
syna się obudziła... Wtedy niektórzy 
zaczęli mówić: „Niech lepiej leży w 
niewoli, niż ma się zbudzić przez de 
mokrację*. Ogół, niestety, nie zrozu 
miał doniosłości chwili dziejowej 

Garstka jeno szlachetnej młodzie” 
ży — przezywanych szaleńcami, po: 

Pewna kobieta miała bardzo cięż- 
kie [pożycie z mężem, który cierpiał 
na t. zw. „obłęd pierwotny. —M:ała 
z tego powodu dużo różnych przykro 
ści, lecz nie mogła nic poradzić, ponie 
waż chory bardzo umiejętnie „„dysy- 
mulował', to znaczy, udawał zdrowe- 
go psychicznie. Był on ogromnie 
skryty i swoje .stotne myśli, przełado 
wane urojeniami, powierzał tylko pa- 

“ pierowi. Od czasu do czasu więc pisał 
lecz 'wszystko to skrzętnie niszczył. 
Żonie jednakże udało się zebrać te 
pap:ery. Na tej podstawie rozpoczęła 
proces sądowy i uzyskała rozwód oraz 
roztoczenie opieki nad majątkiem. 

Przykład powyższy jest zapoży 
czony z podręcznika Bleulera. Z jed 
nej strony dowodzi to olbrzymiego 
znaczenia, jakie może mieć pismo w 
życiu praktycznem, a zwłaszcza w 
procesach sądowych, z drugiej — wy- 
kazuje, że papier bywa czasem jedy 
nym powiernikiem chorego psychicz 
nie, a tem samem jedynym świadkiem 
choroby. Nic więc dziwnego, że już 
dawno zwrócono uwagę ma p:.smo psv 
chicznie chorych i ustalono dzięki 

szła za głosem Wodza, by podnieść 
z upadku moralnego swój naród, wal 
czyć za swoje świętości, za ojczyznę 
miłą, 

Do pułków legjonowych z 1914 r. 
dołączył wasz pułk, pierwszy z terenu 
Królestwa, dołączył nietylko liczbą, 

ale i bohaterskimi czynami, walcząc 

ramię przy ramieniu. Nie będę wyl 
czał bohaterskich czynów waszego 

pułku, na które z chlubą i dumą spo 

glądać możecie i radować się z tej 
pięknej tradycji i bogatej spuścizny. 
Wystarczy, byście odczytali wypisane 

złotemi głoskami na swej chorągwi 

pułkowej jdziesięć największych bi: 
tew, a z dumą szóstak zawołać może: 

„Od Beskidów do Pomorza 
Z Litwy aż do Zaporoża 
Całą, eałą Polskę znam. 

oraz powtarzać za psalmistą Pań- 

skim: Błogosławionyś Panie, któryś 

postawił na miejscu przestronnem no 
gi moje. 

Trzydzieści bojów i 166 potyczek, 
Virtuti Militari na chorągwi, 63 ofice 
rów i 1553 legjonistów poległych bo- 
haterską śmiercią na polu chwały, 
220 kawalerów Virtuti Militari i 632 
krzyża walecznych, olbrzymie zdoby 
cze w ludziach i materjale wojennym 
mówią o ogromie i doniosłości doko- 
nanych wyczynów bojowych przez 6 
P. p. Leg. W ofiarnej swej i szczytnej 
pracy dla najświętszych naszych ide 
ałów religijnych i ojczystych pułk wy 
trwał na froncie od pierwszych dni 
wymarszu w pole, aż do dnia zawar- 
cia pokoju. „Pierwsi w bitwie, ostatni 
w odwrocie*, powiedziałby Mickie- 
wiez. Wszystkie wyczyny frontowe 
waszych poprzedników świadczą o 
wysokiej wartości bojowej i moralnej 
pułku, ugruntowanej na prawdziwej 
miłości Boga i Ojczyzny. 

Zgromadizliśmy się dzisiaj w świą 
tymi, wzniesionej Królowej Pokoju 
jako wotum przez hetmana Michała 
Paca, by złożyć dzięki Najwyższemu, 
za to, że dozwolił walczyć Waszemu 
pułkowi za świętości i prawa nasze, 
że pozwolił im okryć się niespożytą 
sławą. 

Pamiętajcie, drodzy legjoniści, że 

szczegółowym badaniom szereg bar- 
dzo ważnych faktów. 

Wspomnijmy przedewszystkiem o 
niektórych zaburzeniach  psychicz- 
nych. Do nich należą przedewszyst- 
k:.em nerwice, a więc między innemi, 
neurastenja, histerja i padaczka (ep: 
lepsja), następnie t. zw. „Parkinso- 
nizm', 

Przy neurastenji, którą charakte 
ryzują odczuwanie urojonych chorób, 
stany przygnębienia oraz uczucie nie- 
pewności siebie, wywołane przez obn: 
żoną zdolność do pracy, spotykamy 
nieraz dość charakterystyczne pismo. 
Nietylko dwa listy mogą różnić się za- 
sadniczo pomiędzy sobą, lecz nawet 
na jednej i tej samej stronicy widuje- - 
my duże różnice zarówno w tempie 
i rytmie, jak' : szerokości oraz rów 
ności linji. Pozatem ciągłość słów by 
wa często przerywana. Łatwe ulega- 
nie cudzym wpływom i sugestji, 
chwiejność mastroju oraz chorobliwa 
fantazja, które tworzą zasadni:czy ze 
spół, występujący przy histerji, nie- 
kiedy nakładają swe piętno i na pis 
mo, Widzimy wtedy cały szereg róż 
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ta piękna tradycja, sławą i bogatą 
spuścizną wielce Was obowiązuje. 
Nie wolno Wam w pracy pokojowej 
niec uronić z tego dziedzictwa. Jak 
tamci umieli umierać dla Ojczyzny, 
tak Wy umiejcie dla niej, żyć ofiarnie 
Dumni bądźcie, że macie zaszczyt słu- 
żyć w tym sławnym pułku! Niech 
żaden z Was nie sprzeniewierzy się 
tym zadaniom, za które tylu bohater 
skich szóstaków życie swoje oddało! 

Legjonistę frontowca cechowały 
zawsze humor i werwa, tak właściwe 
wiekowi młodzieńczemu. Pomnąc na 
to i na upomnienie Mędrca Pańskie: 
go: „Serce wesołe czyni wiek kwit- 
nący, duch smutny wysusza kości 
miejcie zawsze dużo radości, która 
uprzyjemni Wam życie i ułatwi speł 
nienie trudnych, ale szczytnych obo 
wiązków żołnierskich. Miejcie tak 
wielki entuzjazm do pracy jak wasi 
poprzednicy do trudów wojennych: 
„Bez miłości, bez zapału, bez czci dla 
iedałów:* mie wydacie z siebie kwia 
tu ni sobie ni šwiatu“! 

Na służbę swoją niech każdy z 
was zapatruje się nie jako ma twardy 
obowiązek, jako na synowską 

   

  

lecz - 1а 
powinność, na dług Święty spłacany 
Ojczyźnie, jako ma szczytne posłan- 
nietwo obrońcy niepodległości, Matki 
Ojczyzny za wielką cenę krwi zdoby 
tej, bowiem w niej każdy z nas ma 
wszystkie dobra i umiłowanie swoje. 

A jeżeli tak, Drodzy Legjoniść, 
postępować będziecie to błogosławień 
stwo Boże, Opieka Marji Ostrobram 
skiej, u której straż trzymacie i opie 
ka Świętych Patronów polskich bę: 

dzie z wami. Amen. 

Defilada. 
Po skończonem nabożeństwie о4- 

była się ma placu antokolskim (obok 
kaplicy) defilada pułku. 

Defilada wypadła imponująco. 

Pułk dziarskim, żołnierskim krokiern 

pod dźwięki marsza pułkowego prze 

   

  

defilował przed pułk. Stachiewiczem, 
który przyjął defiladę pułku w obec 
ności wyższych wojskowych i dostoj 
ników cywilnych. 

  

Złożenie wieńca na grobie 
ś. p. biskupa Bandurskiego. 

Po ukończeniu defilady delegacja 
pułku na czele z dowódcą pułk. Biest 
kiem udała się do Katedry, gdzie na 
grobie złotoustego Kaznodziei i To 
warzysza Broni złożyła w hołdzie Mu 
wspaniały wieniec. 

Śniadanie w kasynie 
oficerskiem. 

O godzinie 12 odbyło się w salo- 
nach kasyna oficerskiego Śniadanie 
na które przybyli dowódcy pułków i 
oddziałów garnizonu wileńskiego, re 
jprezentant 3 samodzielnej Brygady 
Kawalerji pułk, Filipowicz, liczny kor 
pus oficerski, przedstawiciele władz 
i społeczeństwa wleńskiego z p. wice- 
wojewodą Jankowskim na czele. 

Podczas Śniadania wygłoszona 
szereg przemówień, odpowiadał do- 
wódca 6 p. p. Leg. pułk. Biestek wzno 
sząc toast na cześć Prezydenta Moš 
cickiego i Marszałka Piłsudskiego. 
Wznoszono pozatem wiele toastów za 
pomyślność 6 pułku, przybyłych goś 
ci it. p. Na śniadaniu wytworzył się 
bardzo miły i serdeczny nastrój. Czas 
szybko upłynął na wspomnieniach 
minionych lat bohaterstwa i chwały. 

  

1 ażkżę Kiss 
Obiad żołnierski. 

O godz. 12 min. 30 odbył się w ob 
rębie koszar wspólny obiad żołnier 
ski, na którym * obecni byli również 
przedstawiciele władz wojskowych | 
cywilnych. 

Pułk otrzymał moc depesze gratu 
lacyjnych m. in. od dowódcy O. K. III 
gen. Litwinowicza i szeregu dostojni 
ków zarówno wojskowych, jak i cy 

wilnych- 
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Gzteroletnia Szkoła Drog 

  

owa Р, 

Nr. 199 (2749) 

М. $ м Baranowiczach 
przyjmuje już zapisy w kancelarji przy ul. Senatorskiej 121 tel. 177. 

Szczegółowych informacyj udziela 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— A. Szuber. Walką o przewagę ducho- 

wą. Kampanja propagandowa koalicji. — 
Warszawa, Wojsk. Inst. Nauk — Wydawn. 
1933 r. Cena zł. 7,40. 

„Walka o przewagę duchową” jest pierw 
szą pracą w literaturze maszej. dająca nam 
pełny obraz propagandy, uprawianej w cza 
sie wojny przez Anglję, Francję, Amerykę, 
Włochy. 

Autor miał możność, jako jeniec z woj 
ska austrjackiego, pracowąć w centrali tej 
akcji, w Głównej Koalicyjnej Komisji w Pad 
wie, gdzie zetknął się z tą akcją bezpośred 
mio i poznał wszystkie źródła dotychczas zu 
pełnie niedostępne. Właściwą treść książki 
stanowi wyłkład teorji propagandy i jej dzie 
je w wojnie światowej; znajdujemy więc 
omówienie teorji propagandy politycznej, 
propagandy kultury narodowej, gospodarczej 
wojennej jak i wyników i skutków propa 
gandy. 

Najciekawszą częścią pracy jest doskona 

le opracowany rozdział o propagandzie na 
froncie włoskim. Fakty tu przez niego poda 
ne stanowią rewelację i obałają dotychczaso 
we twierdzenia autorów angielskich i niemie 
dkich o rzekomej wyłącznie zasłudze Angli 
ków w postawieniu propagandy na tym froa 
cie na poziomie, jakiego dotychczas mie spo 
tykano. Anglicy bowiem przemilczeli nietyl 
ko zasługi położone na tem polu przfz 
swoich włoskich sojuszników, ale także bez 
ceremonjalnie ominęli całkowitem  milcze- 
miem niezmiernie żywą działalność propagan 
dową przedstawicieli t. zw. „naródów -uois- 

mionych“. 

Oparta jest na ogromnej pod względem 
ilości bibljognafji, liczącej 380 pozycyj w ię 
zykach: francuskim, niemieckim, angielskim 
rosyjskim i innych. Budowa jest zwarta i 
przejrzysta. 

„'Książka zawiera 28 reprodukcyj, w tem 
dużo barwnych. 

  

Tajemniczy człowiek Europy. 
Bazyli Zachorow w obliczu Śmierci. 

Na franeusk.:j Rjvierze we wspaniałej 
will wśród kwitnących róż i margnolij, kę 
dy wiecznie sję śmieje słońce do szafirowego 
morza umjera „tajemniczy człowiek Europy * 
multi miljoner Bazyli Zacharow. 

BAJECZNA KARJERA. 

Nikż nie wie dokładnie daty ; miejsca 
urodzenia Bazylego Zacharowa.  Niedarmo 
od dzjesjątków .lat cwiewa go legenda tajem 
niczošci. Jednj twierdzą, że Zacharow uro 
dzjł się w Konstantynopolu, inni zaś, że w 
któremś w greckich miasteczek. Nie ulega 
jedynie wątpiiwoścj, że Zacharow dźwiga już 
na swych barkach dziewiąty krzyżyk i że 
kiedyś nazywał się Zaropulos. Teraz tytu 
łują go str Bazyli Zacharow. 

Faktem też jest, že Zacharow pochodził 
z bardzo bjednej rodziny greckiej. Wzrasta. 
w zaduchu i nędzy konstantynopolskiego 
przedmieścia. Chłopak niewątpliwie by się 
zmarnował, jąk tysiące jnnych dziec; prole 
tarjatu, których pochłania wielkomiejska nili 
ca. Mały Zaropulos musłał się jednak uro 
dzić pod szczęśliwą gwiazdą, gdyż zaopieko 
wał sję nim pewien Anglik. Malec skończył 
w Konstantynopolu angielską szkołę pow 
szechną. Czas jakiś zatrudniony był w kan 
torze wymiany pienjędzy, a następnie praco 
wał, jako pomocnik handlarza win. Musiał 
jednak mjeć nieprzeciętne zdolności i spryt, 
gdyż anj jeden anj drugi rodzaj zajęcia nie 
pochłonęły go na długo. Próbował też mio 
dy Grek handlu dywanami. Mając już lat 
35 handluje Zacharow dywanami w Londy 
nie. 

W jaki sposób późniejszy mjljarder na 
wiązał stosunki z dyrekcją fabryki bronj 
Wiekersa — pozostanie tajemnicą, Tak czy 
inaczej, w 6statnjem dzjesięcioleciu XIX w. 
podróżuje już Zacharow po Europie Wschod 
niej i Południowej, jako przedstawiciel Vje 
kersa. Dzięki sprytowj i wyrobienju handło 
wemu udaje się Zacharowowj zawrzeć szereg 
korzystnych kontrąktów na dostawę broni. 
Z tego tytułu miał Zacharow pokaźne docho 
dy, biorąc umówjony odsetek ©d sumy 
sprzedażnej. Wikrótce potem był już Zacha 
row jednym z akejonarjuszy zakiadów Vie 
kerskich. Zarobkj jego odpowiednjo wzra 
stały. 

MIŁOŚĆ A INTERES. 

Mająe już lat 40 udał się Zacharow do 
Madrytu, by skłonić rząd hjszpański do pod 
pisania kontraktu na dostawę bronj. Kon 
trakt miał epjewać na poważnę sumę 6 mil 
jonów dolarów. Zacharow dość długo starał 

nych znaków i znaczków, które miały 
służyć do nadania pewnych „odcieni* 
napisanemu: pismo przytem bywa nie 
raz nitkowate, połączone z licznem 
wykrętasami czasem drżące, czasem 

zaś mi z tego ni z owego zjawiają się 
grube linje i klaksy. 

W związku z histerją, warto wspo 
mnieč o pednym bardzo ciekawym 
objawie, występującym przy tej cho 
robie, nazwanym „pismem automa- 
tycznem*, względnie „automatyzmem 
graficznym”. 

Jak wiadomo, padaczka lub epi- 
lepsja polega zasadniczo na specjal 
nych napadach — atakach — zjawia- 
jących się okresowo w różnych od: 
stępach czasu. Choroba ta należy nie 
wątpliwie do nerwowych. Pismo pi: 
szącego w tym stanie nabiera stop 
niowo cech charakterystycznych, sta 

je się do przesady staranne, dokładne, 
pedantyczne i rozwlekłe, zarówno co 
do treści jak i formy zewnętrznej i 
to mietylko słów oraz pojedyńczych 
liter, lecz nawet najdrobniejszych 
znaków przestankowych. 

Przy parkinsonizmie widzimy nie 
zwykłą powolność ruchów, maskowa- 
tość twarzy, charańterystyczną ро- 
stawę ciała, bardzo często drżenie 
oraz szereg zaburzeń. W piśmie tych 

Sję o zdobycie królewskiego podpisu. Przy 

szedł mu z pomocą wypadek. Pewnego dnia 

bawjąc w pałacu królewskim zauważył Za 

charcw dzįką scenę. Jakiś mężczyzna rzucjł 
sįę ma strojną i pjękną kobietę usiłując ją 
zadusjć. W Zacharowie obudził sję rycersk: 
Grek. Uratował damę z rąk brutala. Okaza 

ło sję, że brużalem tym był mąż zagrożonej 
«lamy, którą była królewską kuzynką księż 
niezką Marchena. Brutalny mąż książę de 
Bourbon został niezwłocznie po wypadku 
wysłany do szpitała dla obłąkanych, gdzje 
też po upływie lat życie zakończył, Zacha 
row zaś zbliżył sję dzięki tej osobliwej przy 
godzie do sfer dworskich, specjalne zaś 
względy uzyskał, rzecz prosta, u ksjężnicz 
ki Marchenny. Przyjaźń przeszła w głęboką 
miłość. Długo musiał jednak czekać Zacha 
row na poślubjenie ukochanej kobjety, gdyż 
według praw hiszpańskich jedynie śmierć 
pierwszego męża mogła ksężniezce rozwią 
zać ręce. Dopiero w 1924 r. Zacharow po 
Ślubjł księżniczkę. Oboje byli ludźmi stary 
mi. Nawjasem mówiąc zawarła znajomość z 
księżniczką Marchleną nie omieszkał Zacha 

row wyzyskać ubijając za pośrednjetwem 
księżniczki jnteres. Miljonowy kontrakt zo 
stał rychło podpisany, a do kieszen; Zacha 
rowa spłynął nowy potok złota. 

KREW: I ZŁOTO. 

Niewątpliwie Zacharow miał uzasadnij” 
ne powody psychologiczne do ukrywania się 
przez całe swe życje w cieniu. Był w całem 
tego słowa. znaczeniu człowiekiem zakułjso 
wym. Trudno też było wymagać od niego, 
by się afjiszował swą osobą. Miljony swe za 
rabiał przecież Zacharow na ludzkiej krw; 
i ludzkiem njeszezęściu. Bez skrupułów 
sprzedawał działa, karabjny maszynowe, sa 
mołoty i t. d. państwu, które więcej płacj/o. 
Gdzie się tylko krew lała tam Zacharow za 
rabiał. Bez przesady rzec można, że żadna 
wojna w cjągu ostatnich lat kikudzjesięcju 
mje obyła się bez udziału „tajemniczego czło 
wieka Europy*. Gdy nikt nie wojował włedy 
Zacharow łapówką j intrygą wywoływał kon 
ilikty, by tem łatwiej spieniężyć wyroby fa 
bryk Viekersą. Jako główny akejonarjusz za 
kładów j wielokrotny miljoner nie liczył sję 
Zacharow ze środkami, Jego agenci docje 
wali wszędzie, jego dłonje rozpościerały się 
mad Europą ; Bliskjm Wschodem niby mae 
ki polipa. Tuczył się krwią jak wampjr. 

CZŁOWIEK — ZAGADKA. 

Powiadają, że Zacharow po poznaniu 
księżniczki Marcheny ze zdwojoną energją 

chorych Pieńkowski stwierdził: 
„skłonność do stawiania coraz mniej 
szych znaków i stawiania ich coraz 
gęściej, częgto równocześnie z tern 
przyśpieszenie w ruchach ołówka, 
zwolnione rozpoczęcie, trudności przy 
okrągłych literach w miejscach zm:a 
ny, kierunku, ujawniające się nierów 
nością brzuśców, łamaną linją, drob- 
niutkiemi zazębien'ami, wskazujące: 
mi ma drżenie, wreszcie łatwe męcze 
nie się przy |pisaniu. 

O p:śmie morfinistów można ро- 

wiedzieć niewiele, W okresie t. zw. 
„Głodu morfinowego* występuje zwy 
kle wyraźne drżenie, ustępujące na- 
tychmiast po zażyciu dawki narkoty 
ku, Fakt powyższy ma miek:edy duże 
znaczenie w sprawach sądowych, po- 

nieważ morfinista właśnie w okresie 
„głodu* zdolny jest popełnić r 
przestępstwa, ażeby zdobyć upragnio 
ny narkotyk. ° 

Ostre zatrucie alkoholem, czyli 
zwyczajne upicie się, wywołuje mie 
raz szybko przemijające zaburzenia 
świadomości. Stan prawdziwej cho- 
roby psychicznej występuje u osób, 
słale nadużywających alkoholu, a 
więc przy t. zw. „alkoholizmie prze- 
wlektym“. Pod wpływem alkoholu 
pismo takich chorych wykazuje prze 

  

    

ząbrał sję do pomnażanja swego majątku. 

Miłość do Hiszpanki jedyna w życiu Zacha 
rowa wielką miłość miała być tym bodźe 
eo pchała Greka do wejąż nowych posunjęć. 
M;jeljbyśmy więc tu do czynienia ze zjawi 
skiem, które tak głęboko ujął Prus w swej 
„Lalce*. Czy tak było naprawdę — nikt 
mie wje. Człowiek — zagadka unikał i uni 
ka jak ognia reporterów. Nie pjsze też, o 
ile wiadome, pamiętników. Zdaje się jednak 
že całą tę „wielką mjłośćć Zaeharowa zał: 

czyć raczej wypada do wytworów legendy. 
Zacharow był Grekjem ; jako taki miał 
zmysł praktyczny, kupiecki rozwinięty do 
rozmiarów njebywałych. Sądząc z dzjałalnoś 
ci Zacharowa zmysł ten zagiuszał, niby po 
tworny chwast wszelkie jnne pierwiastki du 
ehowe. Trzeba więc być jednostką bardzo 
įromaniycznje usposobjoną, by wierzyć w 

R AICECRAOR uezuć króla fabrykantów 
roni. 

    

  

TA, KTÓRĄ SIĘ PRZEKUPIĆ NIE DA. 

Wpływy Zacharowa były wiekie. Pienją 
dze, niby lampa Aladyna dawały mu wszy 
stko © czem tylko zamarzył. Przekupywał je 
dnostki, ministrów, władców j stale swój 
cel osiągał. Stale do kas jego płynęło złoto. 
Dziś jednak na Lazurowym Brzegu wśród 
przepychu naiury į sztuki, wśród swych 
bogactw |niezmiernych sfanął „tajemnjczy 
człewiek Europy* twarzą w twarz tej, którą 
przekupić sję nie da. Nad Zacharowem krą 
ży Śmierć, Ta sama śmierć, która przez tyle 
lat kosiła tysjące ludzj, by mógł pęcznieć pu 
gilares starego Greka. 

NEW. 

© Warunki przyjęcia: |) Świedectwo ukończenia 7-klasowej szkoły powszech- 
nej lub 3 klas gimnazjum. 2) Wiek od 14 do 17 lat. 
dzający z języka polskiego, matematyki i rysunków. 

3, Wstępny egzamin spraw” 
и 

Egzaminy rozpoczną się 21 sierpnia b. r. 

Opłaty szkolne: 1) wpisowe jednorazowe 30 zł 2) Czesne 35 24. miesięcz- 
3) Kaucja za korzystanie z warsztatów 5 zł. (zwrotna przy opuszczeniu szkoły). 

Szkoła Brogowa posiada wszystkie/prawa 4-letnich państw. szkół średnich 
kancelarja szkoły w godz. od 10 — I4-ei, 

DYRDKCJA SZKOŁY. 
zamiejscowym wysyła bezpłatnie na żądanie. 

Notaiki 2 Pasi i ze świa. 
— OPERACJE BEZ NARKOZY dokonyw* 

ne są w Sowietach z braku środków nasi 

nych. Amerykański chirurg, dr. Jensen, któ 
ry w podróży po Europie zatrzymał się prze” 
dłuższy czas w Rosji, był obecny przy kilsu 
takich operacjach. Jak opowiada dziennika 
rzom, nerwy jego, na widok nadludzkich 
cierpień chorych, odmawiały posłuszeństwa- 

— „PRZYJEMNY* ZAWÓD w dzjale Ко5 
metyki dla pań zyskuje sobie popularność W 
Anglji. Na żądanie klijentki zjawia się bru 
netka, blondynka lub rudowłosa modelka 
smaruje sobie twarzyczkę, brwi, rzęsy „TA 
próbę*. Że przemalowywane po sto razy 
dziennie dziewczęta wkrótce mają doszczęt 
mie zniszczoną cerę i wyleniałe brwf — ko 
góż to wzrusza? Za drzwiami magazynu cze 
ika kolejka nowych, bezrobotnych kandydx 
tek. $ 

— NA „UDOSKONALENIA“ W SYSTE 
MIE MELDUNKOWYM narzekają również 
pisma warszawskie. Postęp, rzeczywiście p'? 
runujący. Dawniejsze, skromne 3 groszowe 
kartki meldunkowe zamieniono na kartki 5 
groszowe w dwóch egzemplarzach, ale i to 
okazało się za mało. Obecnie kartki kosztu 
ja po 10 gr., a niektóre meldunki należy wy 
pisywać w 4 egzemplarzach... 

'Upraszczamy sobie życie w 
geometrycznym! 

— „ZWIĄZEK LITERATÓW  LUDO 
WYCH* ma powstać niebawem. Celem jego 
jest „zorgamiizowanie rozproszonych talentów 

„i ewentualne stworzenie własnego organu*. 
Inicjatywa wychodzi z Krosna, woj. lwow 
skiego. 

Próba stworzenia nowej kliczki. — Powo 
dzenia! 

— JEDENASTU PRZODOWNIKÓW PO 
LICJI w Warszawie postawiono w stan oskar 
żenia zarzucając im pobieranie łapówek za 
tolerowanie nierządu w hotelikach warszaw 
skich. 

— NA ŚMIERĆ ZA BRAK DOZORU ska 
zany został w Rosji kapitan barki na Woł 
dze, (która, jak o tem donosiliśmy, przewró 
ciła się, powodując utonięcie 98 osób. 

— DKUGI „UPIÓR ŁOWICKI* objawił się 
napadając na 2 rowerzystki w okolicach Ło 
wieza. Tylko szczęśliwy zbieg okoliczności 
wyratował jedną z nich z „obję 
nialca, Zaopiekowała się nim pol 

  

postępie 

     

    cja. 

— PAŃSTWEM 190 NAKODOWOŚCI jest 
Rosja Sowiecka. Stałtystyka ludności wymie 
nia m. in. następujące narodowo: Gagua 
zowie zamieszkujący w ZSRR w liczbie 884, 
Wodowie — w liczbie 795, Negitajcowie — 
783, Docganowie — 655, Sajotowje 229, 

WI statystyce nie brak narodowości, któ 
rych liczba przedstawicieli składa się tylko z 
dwu cyfr. Tak np. Ajnów jest tylko 32, Czer 
nieńskich Tatarów 12, Boszów 31, Bacijów 4 
а „ро!еде“ szczepu Boduchow reprezentųje 
jeden człowiek, > 

      

Zast. 

WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „Włóczęgi*, dzie: 

siąty zkolei, ukazał się w kioskach. 
Zawiera ciekawe artykufy: inż. St. 
Odlanickiego-Poczobutt — Uwagi na 
przednówku, inż. St. Symonowicza— 
Nierówne ciężary społeczne, T. Na- 
gurskiego — Związek Skandynawsku 
Bałtycko-Polski (na marginesie pro 
jektu Lindhagena), W. Ehrenfeuchta 
— Więcej samodzielności dla szkół, 
Orzeczenie Sądu Obywatelskiego w 
sprawie „Włóczęga* contra pos. Do 
bosz, poezje Cz. Miłosza, i WŁ. Arci 
mowicza, wreszcie stałe działy: Włó 
częga po pismach i po mieście, pole 
miki i notatki. 

Zapisy do (ztereletniej Kosdukacyjnej Szkoły Handlowej P.M. S. 
w Baranowiczach 

przyjmuje już kancelarja Szkoły (ul. Senatorska 121, tel. 177) w godz. od 10 dol3-ej, 
Warunki przyjęcia: |) świadectwo ukończenia 7-klasowej szkoły powszech- 

nej lub 3 klas gimnazjalnych, 2) wiek od 14 do 18 lat. Do klas starszych będą 
przyjmowani uczniowze (nice) innych szkół handlowych na podstawie świcdectwa 
promocyjnego. Do kl IV-ej przyjmowani są również absolwenci 3 klasowych szkół 
handlowych po zdaniu egzaminu z matematyki i fizyki. 

Opłaty szksine: 1) wpisowe łącznie z wszystkiemi składkami na szkolne 
organizacje uczniowskie, fundusz i domy wycieczkowe 20 zł., płatne przy zapisie, 
2) czesne 35 zł. miesięcznie. Szkoła posiada wszelkie uprawnienia państwo- 
wych 4.letnich szkół handlowych. 

Szczegółowych informacyj udziela 
bezpłatnie na każde żądanie. 

kancelarja szkoły, zamiejscowym wysyła 

DYREKCJA SZKOŁY. 

Objawy chorób psychicznych w piśmie. 
dewszystkiem drżenie, zazwyczaj ma- 
łego stopnia — czasem jednak drże- 
nie występuje, a nawet zwiększa się 

i w okresie „głodu* alkoholowego. 
Pozatem nacisk pióra na papier zwy 
kle zwiększa się, natomiast szybkość 
pisma zmniejsza się. Następnie zmie 
nia się często kierunek nietylko po- 

szczególnych liter, lecz nawet całego 

wiersza, który nieraz ma tendencję 
do obniżania się. Wreszcie, gdy zja 
wia się już t. zw. „Biała gorączka” 
czyli „bredzenie“ (Deliriunx tremens), 
drżenie zwiększa się do tego stopnia, 
że może zniekształcić zupełnie poszcze 
gólne litery, nacisk pióra zaS bywa 
czasem bardzo nierównomierny. 

Niedorozwój psychiczny wyrażz 

się w dużej skali: od pewnego ograni 

czenia poprzez głuptactwo do id jotyz 

mu. W zależności od tego « zmiany 
pisma bywają różnego stopnia. Na- 
ogół takie pismo mmiej lub więcej 
zbliża się do charakteru dziecinnego. 
Poszczególne znaki piśmienne są ude 
rzająco duże, pisane krzywo, mierów 
no, niedomkniętemi owałami i £ @. 

Spotykamy też często błędy ortogra 

fiezne, niepotrzebne przerwy pomię- 
dzy literami, opuszczanie liter lub 
zastępowanie je innemi. 

Przy stępieniu starczem znowuż 

  

widzimy duże podobieństwo do zwy 
czajneo pisma starczego, Stwierdzamy 
więc drżenie średniego stopnia, dość 
równomierne, jak również nieczytel 
ność, występującą w stopiu bardzo 
różnym, od słabego aż do częściowej 
lub nawet całkowitej agrafji. 

„Otępienie miażdżycowe” przyp> 
mina pod wieloma względami otępie 

nie starcze, — jednak pismo przy 

niem posiada przeważnie cechy swo 
ste. Wielkość i kierunek poszczegó! 
nych liter ; linij oraz kierunek wie” 
szy są nierównomierne, Nieczytelność 
zwiększa się pod koniec wiersza 
(wskutek wzrastającego zmęczenia!» 
obserwujemy też nieraz drżenić: 
Prócz tego widzimy zwykle objaw” 
t. zw. „Paragrafji* (w odróżnieniu 

od agrafji), polegającej na myleni* 
się podczas pisania. Chóry albo opus? 
«cza; przekręca lub iprzestawia PO” 
cza, przekręca lub przestawia POš“ 
czegėlne litery, sylaby względnie o 
wa, albo też wogółe nie potrafi TW. 
rzyć prawidłowych słów i wtedy н 
my do czynienia ze zwykłą pezsej 
sowną mieszaniną pojedyńczych g 
ter. 

(Dok. nast.) 

Henryk Kwieciūski- | 

A
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" WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Palenie papierosa — 2.000 zł, 

Pastuch Makar Kowalenko, pracujący u 
Bronisława Kapciełajcja, we wsi Łojeje, pow. 
oszmiańskiego, zwykle noeował w stodole. 
Onegdaj Kowalenko użyczył njeznajomemu 
moelegu w tejże stodole. Ten rewanżując sję 

za grzeczność poczęstował Kowalenko papie 
rosami. 

Podczas palenia papierosów przez nie 

ostrożność ogień został zaproszony do siana 
i w rezultacie powstał pożar, który prędko 
objął stodołę. Kowalenko z gościem ledwo 
uszlj z żyejem. Pastwą ognia padła stodoła 
z tegorocznemi zbjoramj, narzędzia rolnicze 
i przybudówki gospodarcze należące do Kap 
ciełajeia, Straty wynoszą 2.000 zł. 

Krwawa rozprawa. 
Z Wżjlejki donoszą: O drogę polną w Jlj; 

wybuchła sprzeczka między Piotrem Szus 
kiewiczem a Józefem Narawką, mieszkańca 
mi Iljį. 

Szuszkiewiczowį przyszli na pomoc jego 

   
synowie Jan, Wineenty i Aleksander i kosz 
mi zadalį Narawee J. trzy rany cięte na ple 
cach i ręku powodując cjężkie obrażenia cia 

ła. 

Spłoszony koń wyrzucił gospodarza 
pod koła autobusu 

Na 4 kil. od Poluknį na trakeje Marsz. 
Piłsudskiego, przejeżdżający autobus, kursu 

jący na ijnj; Olkieniki—Wilno, spłoszył ko 
nin, którym jechał Mjchał Hrynjewicz m. 
pow. trcekiego. Hryniewiez został wyrzucony 

z wozu wprosł pod koła, autobusu. Pomimo 
starań szofera autobus przejechał Hryniewi 
cza. 
Nieszczęśliwą ofiarę odwjezjono w cięż 

kim stanie do szpitala św. Jakóba w Wilnie. 

= 

Swieciany. 
Z LEGJONU MŁODYCH. 

Przeciętny nawet obserwator może szybko 
żyć, że większość mieszkańców naszego 

miasta e w „dolce far miente“ to jest 

jaskrawy fakt. Zamykanie się w scisłe kó 

łeczka lub bytowanie samotne w „pojedy 

fkę* musi zawsze w konsekwencji przyni 

ciszę i nudę. A przecież nie żyjemy w cza 
sach, gdy można się chować w zacisze do 
mowe, by słodko i długo odpoczywać. Przy 
szły bowiem chwiłe wysiłku — wy cig pra 

cy. Od Kanpat do Bałtyku zakasalj Polacy 
rękawy i twardo stanęli do walki o potęgę 
i mocarstwowošč Polski. Front pracy jest 
"wielki, jak wielkie są nasze granice. Do boja 
jednak potrzeba silnych  organizacyj 0 
ezczytnych i twardych hasłach, iktóre mogą 
zwyciężyć. 

Dobrze się stało, że maszemu miastu, 
oprócz Oddziału Związku Strzeleckiego, ima 
jącego poważanie tut, społeczeństwa za ofiar 
mą pracę i wysiłki na 'terenie miasta i powita 
tu przybył nowy zwązek, mający za zadanie 

wcjelać w czyn ideologję tych, co w r. 1914 
ma zew Wodza, Józefa Piłsudskiego zasiedu 
® rowach strzeleckich, by światu pokazać, 
że Polak, na łaskę nie czeka, że bagnetem 
wyznaczy granice i zdobędzie wolność... Le 

gjon młodych — spadkobierca testamentu 
krwi tych co gęsto ciałami zasłali pobojowż 
Ska Łowczówka, Polskiej góry, co nędzę + 
sili za drutami Benjaminowa, Huszt czy M 
marosziget. 

Dnia 26 bm. o godz. 18.30 w sali Sejmi 
ku powiat. zebranie  informacyjno—organi 
zacyjne otworzył leg, Sierko, student USB. 

43 właściwy twórca oddziału, udzielając głosu 
delegatowi wileńskiej Komendy Legjonowej 
p. Karasiowi, który w świetnie wygłoszonych 

słowach przedstawił licznemu  audytorjum, 
składającemu się z ludzi różnych stanów « 
zawodów — legjonową deklarację ideową. 
а Poczem twardo, po żołniersku, a jednax 

jakże porywająco przemówił drugi delegat 
leg. por. Malec przedstawiając życie Marszał 
(ka Józefa Piłsudskiego, Jego cierniową dro 
gę do niepodległości, Jego trudy i wysiłki 
Które w przyszłości, prowadzić ma Legjos 
Młodych — zwjązek pracy dla państwa. Pięk 
mie zacytowane słowa rosyjskiego pisarza, a 
Kkazującego Polakom miłość Marszałka J. Pił 
Ssudskiego zrobjły dłaże wrażenie. Jako ostat 
mi punkt porządku dziennego nastąpiło od 
*<zylanie statutu legjonowego i podpisywanie 
*deklaracyj cztonkowskich. 

Zebranie zakończono o g. 20.30. 
+ Opuszczając salę w której czuło się, że 
idą nowe czasy, idą nowi ludzie o pracowi 
ftych rękach idą, by stanąć do pokojowej 
walki o nowy ustrój państwa zorganizowanej 
pracy, 1 niekoniecznie w szeregach żołnie 
rzy legjonu mają byč tylko mlodzi. Niech 
przyjdą i starsi... może ciałem, ale młodzi i 
„silni ideą. 

W: marszu do potęgi muszą być przecież 
wszyscy Polacy. K. 

PRAGNĄ POWROTU P. NIESSNERA, 

„ Jak słychać p. prof. Niessner, b. namczy 
«iel tut. gimn. państw. przeniesiony swego 
czasu na równorzędne stanowisko w Nieś 
"wieżu rozpoczął starania o powrót. 

__ Fakt ten wywołał w kołach rodzicielskich 
Żywe zainteresowanie i radość. Mówi się o 
zwołaniu zebrania Rady, celem udzielenia po 
parcja człowiekowi, który za czasów pobytu 
'swego w naszem mieście, jako nauczyciel i 
wychowawca, zdobył szacunek : rodzciów ; 
miezwykłe wprost przywiązanie młodzieży, z0 
stawiając miłe wrażenie nawet u ludzi, któ 
czy mie mieli przyjemności osobiście Go po 
zmać. Zrównoważony, pełen taktu i wyrozu 
(Wybitny znawca swego przedmiotu zaszcze 
mmlałości był wzorem pedagoga i człoweka. 
pił w duszach młodzi miłości dla literatury 
ojczystej, a jako żołnierz, oficer i uczestnik 
walk o niepodległość porywał chłopców swe 
mi opowiadaniami, rozbudzając szlachetne 
dążenia, podziw Armji Polskiej i miłośc Oj 
czyzny. 

Dlatego ogół rodziców pragnie powrótu 
p. Niessnera i z niecierpliwością oczekuje de 
£yzji Kuratorjum O. S. W, w lej mierze. 

K. 

O RYBACH W; HERBIE I © BASENIE. 

Sławetny masz ród posiada w herbje dwie 
SE jajek w i mjłe stworzonka, ale 

ą jedną wadę: lubją j przepadają za 
wodą. Śwjęcjany coprawda zy R= specjał; 
ale narazje w siudnjach. Co prawda „rzeki 
Kuna“ zostala uregulowana ale nje wjem czy 
mogłaby w sobje pomieścjć mawet te dwje 
ryby herbowe. A co dopiero byłoby, gdyby 
wszyscy rzucjij sję do kąpjeli. Kuna popro 
stu wystąpjłaby z brzegów j być może zro 
bilaby sję powódź. 

Obawiając się wszelakich katastrof, pra- 
żenj promjenjam; słońca, które w tym roku 

świecj, kjedy chce, cjągną autochotonj dłu 
gie kilometry po zakurzonych gościńcach w 
poszukiwaniu pięknje j daleko położonego 
jez. Brzozówka. Znajdują wodę gęstą — nie 
z własności mineralnych, lecz z powodu pozo 
stałoścj umytych cjał kąpiących sję. Bezpje 
czeństwo naturalnje nie jstnjeje. To też co 
roku tonje КИКа osób. A ryby w herbje 
otwierają w upalne dnje swoje pyszczkj. 
Qjcowie mjasta potrafjlj wybudować elek 
trownję, notabene njeznającą defjcytu, a da- 
jącą nadwyżkj — dlaczego nje mogliby po- 
starać sję o stworzenje basenu  otwarlego. 
Tiumy „spragnionych latem wody mjalyby 
ją na miejscu. Byłoby to pewne źródło docho 
du, dające mjeszkańcom maksjmum wygody, 
przyjemnoścj j bezpieczeństwa. ; 

I ryby w herbje mjałyby rację swego 
jstnjenja. K 

Budsław, 
pow, wilejskiego. 

TO I OWO. 

Miasteczko masze pod wielu względami 
Jest ciekawe. Pomimo kryzysu — Tozbudo 

'wuje się. Brak wolnych placów w miastecz 
ku więc rozbudowa miasteczka posuwa się ua 
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place w polu. Niestety, place w polu zawą 

skie. Należałóby ułożyć plan rozbudowy, prze 

prowadzić nowe dwie—trzy ulice, а1е — któż 

to ma robić? Urząd gminy nie wykazuje za 
interesowania, coprawda — wójt gminy 

jest urodzony w Budsławiu i nie mieszka w 

niem, trudno więc żądać od miego рар 

tyzmu lokalnego. Może Wydział Powiatowy, 

czy architekt powiatowy, czy inžyner budo 

wilany powiatowy? Narazie od władz powia 
towych żadnego zainteresowania sprawą roz 
budowy miasteczka nie słychać, nawet nikt 
z powiatowych władz nie zwraca uwagi, że 
przy budowie nowych domów właściciele sta 
wią kryte gankj na chodniku; tolerowanie ta 

kjch rzeczy jak trzeba rozumieć: brakiem 
przepisów, czy brakiem 'dozoru? 

Czytanie gazet jest tu dość rozpowszech 
nione. To też, dowiedziawszy, się z gazet о 
mających się odbyć trzecich targach północ 
nych w Wilnie i wystawie lniarskiej znale 
źli się ciekawi odwiedzić te targi i wystawę; 

do dna 27 lipca zapisało się u sołtysa miej 
scowego ma listę wycieczkowiczów aż 75 

osób, z mich cztery osoby mają wieść swe 

wyroby — eksponaty na wystawę i na targi, 
Mamy coś i z Mickiewiczowskiego „Ostat 

niego sziacheckiego najazdu na Litwie”. Oto 
gospodarz Szmigielski od lat wielu korzysta 
jący z trawy na „abyłłku*, w Brodach, któ 

ry jak widać z płanu włościan m. Budsław, 
«do gopodarzy miasteczkowych należy, skosił 
trawę („try * i „air”), a właścicjel dworu 
p. Oskierko przysłał trzech ludzi i parę ko 
ni w jednym wozie i odebrał gospodarzowi 
kilkanaście pudów trawy; prawfopodobnie 

ym planie dworskim wspomniany 
bytek* trafił do ziemi dworskiej — z po 

wodu zboczenia rzeki. W każdym razie nie 
ostatni to był najazd Szlachecki na Litwie, 
o którym pisał wielki Mickiewicz. e. b. 

Z pogranicza. 
TRAGEDJA „KULAKA“. 

Ze Stołpców donoszą, iż w rejonie Bory 

sowa w jednej z kolektywjzowanych wsj 

rczegrała się straszna tragedja. Włoścejanin 
Andrejew wymordował całą rodzinę, składa 
jącą się z czterech osób. (żony i, troje dzieci) 
a sam popełnił samobójstwo przez powieszC 
nie Się. 

Powodem tęgo rozpaczliwego kroku była 
odmowa przyjęcia jego do kołektywu jako 
„kułaka* a co zatem idzje brak wszelkich 
środków do życia. 
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Nowe posągi Świętych 
w kaplicy Ostrobram- 

skiej. 
26-go bieżącego miesiąca, w sam 

dzień św. Anny, przepiękna nasza 
kaplica Ostrobramska przyozdob:ona 
została właśnie dwiema nowemi rzeź 
bami figuralnemi, wyobražającemi 
mianowicie šw. Annę i šw. Joach'ma. 

Oba te posągi wykonane są piękną 
sztuką snycerską w drzewie lipowein 
przez p. Józefa Noworytę. Zastąpiły 
one te dwe postacie owych świętych, 
które nie odpow:adały wartością swą 
artystyczną i proporcją w swem uksz 
tałtowaniu harmonijnem pięknu kap 
licy. 

Posągi pierwotne, które właśnie 
obecnie zostały usunięte, zrobione 
były zg!psu, a z czasem pokryto je 

grubą pozłotą. 

Bardzo przypominały one prace 
rzeźbiarskie miewysokiej wartośc:, 
któremi niegdyś przed wiekiem, za- 
pełniał kościoły na kresach północno- 
wschodn:ch Rzeczypospolitej snycerz 
wileński rodem Włoch, Andrioll:, 
ojciec świetnego ilustratora Michała 
Elwira, który się rodził z matki Polk:. 
Właśnie posągi dłuta Andriollego og 
lądać można w kościele dziś paqafjal 
nym, w Sużanach, dekanatu wileń- 
skiego. 

Prace p. J. Noworyty wykonane 
po starannych studjach archeologicz 
nych, przedstaw:ają się bardzo dob 
rze zarówno pod względem technicz* 
nym, jak i wierności w detalach akce 
sorjów. Każdy posąg wysoki jest na 
1 metr i 5 cm. i tymczasem nie posia 
da jeszcze barwy, która zapewne bę 
dzie tu nadana sposobem dyskretnego 
postebrzenia lub pozłoty, a może za 

stosowaną tu zostanie polichromja. 

Posągi gipsowe usunięte z miejsca 
dawnego ich przeznaczenia, po obu 
stronach cudownego obrazu Najświęl 
szej Panny Ostrobramskiej, umiesz- 
czone zostaną obecnie w kaplicy t. 
zw. pogrzebowej, znajdującej się pod 
kościołem św. Teresy i zbyt mało 
posiadającej rzeźb dekoracyjnych. 

Okolicznościowo tu nadmienić 
możemy, że z czasem ganek kościoła 
Ostrobramskiego otrzymać ma zakoń 
czenie figuralne w postaci św. Józefa, 
zaś portal samej kaplicy dolnej ma 
być ozdobiony marmuram.. 

Wracając do umieszczonych w 
kaplicy Ostrobramskiej rzeźb p. No- 
woryty madmieniamy, że pod nieo- 
becność proboszcza ks. kan. Zawadz 
kiego dzieła naszego rzeźbiarza były 
przyjęte i zaakceptowane przez księży 
profesorów Puc:atę i Żebrowskiego, 
rzeczoznawców sztuki chrześcijań: 
skiej. Trzeba 'przyznać, że wywierają 
one pod względem estetycznym wra- 
żenie korzystne i w dostateczne mie 
rze harmonizują z tłem i ozdobami 
całej kaplicy. Diaulos. 

ЕЕЕа WSE TZOODIO TOCZY ETZ RY PWIETOE ZOODOCZOE EDDIE ORA Z ROARRAOCZA 

Z Kraju unitów—Podlasia. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy charakierystyczny wjazd do wsi podlaskiej. 
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МНОК 22 Sznwrom na Si. W legie Durdiskim. 
Zabójstwo czy samobójstwo? Ostatnia podróż samochodem ciężarowym 

Onegdaj o godzinie wpół do dzie- 
wiątej wieczorem, do II komisarjatu 
P. P. wpadł zadyszany Wiktor Rut- 
kowski, zamieszkały przy ulicy Ste: 
fańskiej 38 i złożył zameldowanie, że 
przed godziną w lesie Burbiskim, zna” 
lazłszy się w gęstwinie leśnej, zauwa 
żył leżące na trawie zwłoki młodej 

kobiety, Szyja zmarłej było okręcona 
sznurem. Zwłoki były już zupełnie 

Dalsze echa zbrodni 

  

skostniałe. Na okolicznych drzewach 
nie zauważył śladów sznura, z którego 
samobójczyni mogłaby spaś Obok 
zwłok znałazł bronzową walizę na- 
pełnioną sukienkami oraz bielizną. 

Niezwłocznie na miejsce wypadku 
udali się wywiadowcy policji z kie 
rownikiem II kom. P. P. na czele. 
'Tam okazało się, iż zeznanie Rutkow 
skiego jest prawdziwe. Dokumentów 

w lesie Ponarskim. 

  

  

Dwumiesięczny bilans pracy śledczej. 
Dzisiaj mijają dwa miesjące od chwili od 

krycja spalonych zwłok w lesie Ponarskim. 
Tsjemniea, zbrodni ponarskiej dotychczas 

nje została jeszeze wyświetlona. Temniemniej 

wytężcna praea władz śledczych doprowadzi 
Ja do ustalenia całego szeregu dalszych szcze 
gółów, A mjanowieje: stwierdzono, iż zamor 
dowszna była w wieku lat 35, wzrostu I metr. 
55 cent., że zwłoki jej dostarczono na miej 
sce spalenja w dzjesięć dni po zamordowa 
niu, że zbrodnia została ujawniona dopiero 
po trzech—czterech dniach po spaleniu 
zwłok. 

Jak już uprzednio donosilišmy, zamordo 
waną była chora na gruźlicę, kjlka razy 
przechodzjła ciążę j leczyła zęby w Kasi: 
Chorych, — przeto policja zbadała w dziale 
chorych na gruźlieę, w dziale pełożniczym 

i dentystycznym Pow. Kasy Chorych w Wil 
nie ponad 15,000 kartotek. 

Nie dało to jednak żadnego wyniku, er 
świadczy, iż zamordowana nie pochodz; z 
Wilna, ani z terenu cbjętego przez działal 
ność Pow. Kasy Chorych. 

Pozatem powstały wątpliwości czy zamor 
dowana była dostarczona na mjejsee spale 
nja, jak to na początku przypuszczano, samo 
chodem, gdyż dochodzenie wykazało, iż 
w przypuszczalnym dniu spalenia zwłok, 
przejeżdżały w okolicach lasu Ponarskiego 
tylko 4 samcchody znane już poliejj i zba 
dane. 

Pomimo iak wjelkjch trudnośc; władze 
śledcze prowadzą dalsze dochodzenie z nies 
łabnąeą energją. (e). 

Sprytny szantażysta. 
Oszust w roli wywiadowcy. Dwuznaczne postępowanie 

instruktora ? х 
Przed kilku dnjamį zgtosii się do mjesz 

kznja instruktora pewnej szkoły Stefan Xu 
chzrkiewjez i podające się za wywjadoweę pe 
ljeji Śledczej oświadczył, jż chee mu zako 
munjkować bardzo ważną i pilną sprawę. 

Instrukter zaprosjł rzekomego wywiadow 
cę do swego gabjnetu, gdzie „wywiadowca* 

z miejsca oświadczył, iż do policji wpłynęło 
przecjwko instruktorowi zażalenje © rzekomo 
dokonywanych przez niego małwersacjach. 
Jeżeli, więc on chce by sprawa nie poszła 
do sądu, to jeszeze meżna ją umorzyć w za 
rodku. Będzje te jednak kosztować tysjae 
złotych. 

Instruktor przejął się tem zameldowa 
niem j umówił z „wywiadoweą* randkę w 

czasie której po dłuższym targu wręczył + 
dolarówki eraz poczęstował sutą ; obiieje 
zakrapianą alkoholem kolacją. 

Po dwóch dniach „wywjadowea* znowuż 
zgłosił się do jnstrukłora i ponownie zażą 
dał pjentędzy. To wydało się mu podejrzane. 
Widząc, jż csobnik ten chce go szantażować, 
udał sję p. instruktor do wydziału śledczeg > 
gdzje złożył odpowiednie zameldowanie, a 
w wyniku przeprowadzonego dochodzenia po 
lieja ustaliła nazwisko oszusta i aresztowała 

go. 
Jednocześnie polieja, zajnteresowała się 

zachowaniem się p. instruktora cheąe wy 
jaśnić z jakiej przyczyny dał on „wywiadow 
cy* 4 dolarówk,. €). 

Wydawn ctwa of cjalae Hl-ch Tar- 
gów Półaocnych i Wystawy Lniar- 

skiej w Wilnie. 
Komunikat Biura Propagandowo- 
Prasowego Targów Północnych. 

W. związku z III Targamj Północnemi, 

jak i poprzednio, wydany zostanie katalog“ 

przewodnik III Targów Północnych. 

W części redakcyjnej, opracowanej przez 

Biuro Propagandowo — Prasowe Katalog 

— Przewodnik objąć ma swą treścją szereg 
publikacyj, obrazujących przeszłość i teraż 
njejszość gospodarczą Wilna j ziem Północ- 
no — Wschodnich, charakterystykę, rolę i 
zakres Targów Północnych, wykaz członków 
Komitetów: honorowego, wykonawczego ; 
ogólnego bieżących Targów i Wystawy 
Lniarskiej, oraz spisy firm 

Dla ułatwienja kontaktu P. T. Wystaw 
ców na Targach z Wydawnictwem Kataloga 
— Przewodnika, ogłoszenia przyjmowane są 
również jednocześnie ze zgłoszeniami na sio 
iska п pawjlony Biurze Targów. 

Oprócz tego wydawnictwa, obejmującego 
spis wystawców we wszystkich działach taf 
gowych jednocześnie ma dzień otwarcja Iil 
Targów Północonych i Wystawy Lnjarskjej, 
ukaże się pod firmą Towarzystwa Lniarskie 
go jalko organizatora Wystawy Lniarskjej 
przewodnik po tej Wystawie. 

W „Przewodniku po Wystawje Lniar- 
skiej“ zobrazowany zostanie wyłącznie stan 
Iniarstwa oraz jego rozwój w Polsce w ostat 
mjch latach i zawierać będzie szczegółową 
charakterystykę Wystawy oraz spis ekspona 
tów wchodzących w jej zakres. Ponadto rów 
mież szeroko uwzględniony zostanie dział 
reklamowy, dotyczący firm przemysłowo. 
handlowych Iniarskich. 

W związku z powyższem obwjeszczeniem 
Bjuro Propagandowo — Prasowe Targów 
Północnych komunikuje, iż njc niema wspól 
mego z projektowanym wydawnictwem p. t. 
„Ziemie Północno — Wschodnie Rzeczypos 
poljtej* i że w żadnym stopniu akcji akwi 

zytorskiej tego wydawnictwa nie należy iden 
tyfikować z akcją upoważnionych kontra- 
hentów Targów Północnych. 

  

KURJER SPORTOWY. 
Wioślarze trenują w Rydze. 

Wczoraj otrzymaliśmy z Rygi garść 
luźnych wrażeń, które podajemy sty 
lem telegraficznym, 

W Rydze wilnian spotkał znany 
narciarz Rekstnis. Wilnianie odrazu 
pojechali na tor regatowy, który jest 
eddalony o 30 klm. Pociągi chodzą 

często. 

Witkowski miał trudności z łodzią, 
ale już trenuje i czuje się doskonale. 

" Pogoń dostała dobrą łódź, która 
ma być lepszą od wileńskiej, Wioślać 
rze WKS czują się również dobrze. 
Trening udał się doskonale. Z Rygi 

był przysłany specjalny fotograf, 
Prasa zamieszcza nietylko zdjęcia, 

ale i artykuły o naszych wioślarzach. 
Kajakowicze jeszcze nie przyje 

chali. Przyjazd ich oczekiwany jest 
eo chwila. 

Mury miasta Rygi są oklejone og 
romnemj afiszami. 

Wioślarzy wileńskich 
jako „Polen“, 3 

Na afiszach na pierwszym planie 
widnieje Estonja, potem Polska, Niem 
cy, a na końeu Łotwa. 

Zainteresowanie regatami duże. 
Niemcy jeszcze nie przyjechali. 
Tyle mniej więcej wieści z tora 

regatowego, który jest jakoby impo 
nujący. Długość toru 5 klm. (bieg 
odbywa się na 2.000 mtr.). Przy torze 
jest trybuna i wielka przystań wioślar 
ska, 

Słowem wiośłarze nasi czują się 

tam jak u siebie w domu i oczekują 
godziny starłu, tak jak my czekamy 
na wiadomość o przebiegu tych inte 
resujących regat. 

Start nastąpi już jutro, a przyjazd 

reklamują 

zawodników prawdopodobnie w po: 
niedziałek wieczorem, a potem zosta 
mą tylko luźne wrażenia, popłyną 
znów monetonnie szare dni. 

Wilinianie walczą na trzech frontach. 
Zbliżająca się niedziela przyniesie 

nam w sporcie szereg ciekawych wy- 
ników, dotyczących bezpośrednio 
sportu wileńskiego. 

Wilnianie walczyć będą aż na 
trzech frontach, Wszechstronny cha 
rakter imprez sportowych budzi og: 
romne zainteresowanie, 

Wioślarze z zapartym oddechem 

czekają wieści z Rygi, gdzie rozegra 
się walka między wioślarzami Nie: 
miec, Estonji, Łotwy i naszych dziel 
nych wioślarzy Wilji. 

Drugim frontem jest Białystok. 
Dziś rozpoczyna się tam rewanżowy 
mecz lekkoatletyczny, który zakończy 
się jutro wieczorem. Zwolennicy lek- 
koatletyki czękają również wyników 
z Białegostoku, by ostatecznie dowie 

dzieć się czy W:lno jest silniejsze od 
Białegostoku, czy też odwrotnie. 

Trzecim frontem jest Wilno. Od- 
będzie się u nas mecz piłkarski o wej 
ście do Ligi między WKS a 76 p. p. 
z Grodna. Ponadto mamy propagan 
dowy raid motocyklowy ŻAKS Wilno 
—Ejszyszki—Wilno. 

Widzimy więc z powyższego, że 

dzień jutrzejszy dła sportu wileńsk'e 
go będzie bardzo bogaty w szereg 

wrażeń sportowych. 

Wtoštianie wiieńscy 
na dożynkach w Spale. 
Na dożynki w Spale, które odbędą 

się tradycyjnym zwyczajem w dn. 3 
września r. b. i na które jak zwykie 
przybywają delegacje włościan ze 
wszystkich stron kraju, ziemia wileń 
ska wyśle swoją delegację. Delegacja 
ta złoży przed P. Prezydentem wie- 
niec z miejscowego żyta i odśpiewa 

  pieśni regjonalne. (Iskra). 
kyni >, 
65.906 pasażerów pociągów 

popularnych. 
Liczba podróżnych, korzystających 

z przejazdów pociągami popularne 
mi, wynosiła w czerwcu 65.906 osób 
Przeciętnie na jeden pociąg popular 
ny przypada 757 podróżnych. 

Z pociągów popularnwch w dyrek 
cji warszawskiej skorzystało 16.778 
osób, w krakowskiej — 16.142, w 
lwowskiej — 9.832, w katowickiej— 
8.095. W pozostałych dyrekcjach 
frekwencja na pociągach popularnych 
wynosiła 2 do 4.000 osób, RR л 

Na co wolno poiować 
w sierpniu. 

Na podstawie obowiązujących przepj- 
sów łowieckich, w sjerpnjiu wolno polować 
na następującą zwierzynę j ptactwo: sarny— 
kozły, cjetrzewje—koguty (od 16 sįerpnį 
cjetrzewje—kury w woj. wįleūskįem, bjalo- 
stockjem, nowogrodzk'em, poleskjem j wołyń 
skjm (od 16), jarząbkį į pardwy (od 16j, 
słonkj (od 16), bataljony, dzjkje kaczory, 
dzjkje kaczki oraz jnne ptactwo wodne j 
błotne, dzikie gołębje (od 16), drozdy (o) 
16), kwjiczoły (od 16), paszkoty (od 16), dzy 
kje łabędzje, dzjkje gęsj, ptaki krukowate 
j drapjeżne (od 16), dzįkį. 

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileiskie“ 
Wydanie 

Rady Wilefiskich Zrzeszen Artyst. 
; z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Morelowski. 

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

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 

Dochód przeznacza się na ratowanie 
Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

Anglicy górą! 
PARYŻ, (PAT). — Dziś po południu roz- 

poczęły się w Paryżu mjędzynarodowe za 

wodu tenisowe o puhar Davisa. Decydujące 

spotkanie między reprezentacjami — пайер- 
szych mistrzów rakjety francuskiej i angicl 
skjej, które rozstrzygnąć ma o mistrzostwie 

światą w tenisie zwróciło na siebie uwagę 
nietylko śwjata sportowego, ale j licznych 
przedstawiejeli dyplomacji i kół rządowych. 
Zawody zaszezycił swą obecnością prezydenł 
republiki franenskjej Lebrun, który przed 
zajęcjens miejsea w loży zszedł na kort + 
rozmawiał przez dłuższą chwilę z uczestnika 

mi zawodów. Zawody © puhar Davisa odby 
wały się w dnju bardzo upalnym, pomimo 
to olbrzymie tłumy widzów zajęły. trybuny 
do ostatniego mjejsea. Tysjące osób odeszło 
od kas, nie mogąc otrzymać biletów wej- 
ściowych. 

Zawody rozpoczęły się od gry pojedyń 
czej między Merljnem (Francja) i Austtnem 
(Anglja), Anglik od początku gry  górował 
mad swym przecjwnjkjem który pierwszy raz 
brał udział w mistrzostwach o puhar Davisa. 
Po zaciętej walce Merlin uleg! Autinowi w 

stosunku 6:3, 6:4, 6:0. Szczególnie w dru 
gim seeje wałka była ostra. Merlin w pierw 
szych chwilach przy stosunku 4:0 podjął tak 
energiczny kontratak, że doprowadził liczne 
mj swemi morderczemi piłkamj do stosun 
ku 4:4, wkróżtee jednak zmuszony był ulee 
przewadze Anglika. * 

W drugiej grze pojedynezej rėwniež Fran 
cja uległa Anglji. Anglik Perry pokonał Fran 
cuza Cocheta w 5 setach w stosunku 8:10, 
6:4, 8:6, 3:6, 6:1. 

W ten sposób pierwszy dzjeń rozgrywek 
tenisowych © mistrzostwo świata zakończył 
Się zdecydowanym zwycjęstwem Anglji. — 
Jutro o godz. 14,30 odbędzje się gra podwój 
na, w której walczyć będą para franeuska 
Borotra — Cochet przeciwko parze angjel 
skiej Perry — Hughes, 

Wobec porażki pierwszej rakiety Francji 
Cocheta w kołach sportowych przewjdują, 
że mistrzostwo Świata przejdzje w tym roku 
w ręce Anglików, dla których conajmniej 
jeszcze jeden punkt, konieczny dla, ostatecz 
nego zwycięstwa, zdobędzie prawdopodobni2 
Perry w grze z Merlinem. 

   

  

esobistych przy zamordowanej nie 
było. Jedynie na dnie walizy znalezie 
no receptę, wydaną przez aptekę Ol- 
kieniekiego w Widzach na imię Miry 
Koczergińskiej. Wobec tego policja 
śledcza drogą telefoniczną skomuniko 
wała się z posterunkiem polieji w 
Widzach, skąd otrzymane informacje 
potwierdziły, iż uduszona dziewczyna 
z lasu Burbiskiego jest właśnie 25- 
letnią mieszkanką miasteczka Widze 
Mirą Koczergińską. 

Dalej ustalono, iż w dniu 23 b, m. 

Mira Koczergińska w towarzystwie 
dwóch panów, stałych mieszkańców 
Widz, wyjechała samochodem cięża 
rowym z Widz do Wiłna w celu lecze 

nia się. Od tego dnia wszelki ślad po 

niej zaginął. 

W ciągu dnia wczorajszego drogą 
przeprowadzonych wywiadów przez 

posterunek policji w Widzach, stało 

no, iż przed 5 miesiącami Mira Ko- 

czergińska nosiła się z zamiarem ode 

brania sobie życia. Okoliczność ta 

świadczyłaby, iż Koezergińska popeł 
niła samobójstwo. Pewne jednak oko 

liezności stwierdzone na miejseu wy” 

padku nasuwają wątpliwości. Nie jest 

wykluczone, iż Mira Koczergińska zo 

stała zamordowana. Jest to jednak 

tylko przypuszczenie, które niewątp” 

liwie wyjaśni prowadzone przez wła 

dze śledcze dałsze dochodzenie. (e) 

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 
IKNIERSKS USNS SE TNE S ODTSA 

Zamach samobójczy 
skazanego. 

Wczoraj w wjlefskim sądzje okręgowym 

w wydziale karnym rozpatrywana była spra 

wa niejakiego Pawła Samosionka oskarżone 

go o rozbój. 

Oskarżony twierdził, że jest niewinny. 

Przewód sądowy oraz zeznania świadków 

były bardzo cbciążające dla, oskarżonego wo 

bec czego sąd ogłosił wyrok skazujący go 

па 5 lai wįęzienja. 

Wyrok wywarł na Samosionku przygnę 

bjające wrażenie. Opuszczając ławę oskarżo 

nych wcjąż twierdził, że jest niewinny. W 

kjka chwil później, pe edprowadzenju do 

pokoju dla aresztowanych wydobył on jakiś 

kawałek ostrego żelaza, którem poderżnął 

scbje brzuch i gardło. To ostatnie ejęcje nie 

byłe groźne, ponieważ poljejani, zorjento 

wawszy się co skazany czyni, zdołał mu prze 

szkodzić j wyrwać żelazo z rąk. 

Na miejsce wypadku zawezwano pogoto 

wie ratunkowe, które udzjeljło desperatowi 

pierwszej pomocy. (e. 

RADIJG 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 29 lipca 1933 r. 

1.00: Czas i pieśń. 7.05: Gimnastyka. 7.20: 

Muzyka 7.25: Dziennik poranny. 7.30: D. c. 
dom. 11.57: 

   

muzyki. 7.52: Chwilka gosp. 

Czas, 12.05: Muzyka. 12.25: Prasa. Kom 

12.35: Muzyka lekka. 12. Dziennik poł. 

14.50: Program dzienny 14.55: 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 Turce 

— odczyt wygł. Wł. Jewsiejczyk-Jewsiewicki. 

18.35: Muzyka lekka. 19.20: Tygodnik literac 

ki. 19.35: Program na niedzielę. 19.40: Kw. 

liter. 20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.05: 

Dziennik wiecz. 21.15: Przegląd prasy r0l- 

niczej kraj. i zagran. 21.30: Koncert Chopi- 

nowski. 22.00: Muzyka taneczna 22.25: Sport. 

komunikaty. 22.35: Kom. met. 22.40; Muzyką 

itaneczna. 

   

  

NIEDZIELA, 30 lipca 1933 r. 

10,00: Transm. nabożeństwa z kaplicy. 

Matki Boskjej Ostrobramskiej. 10,45: Muzy- 

ka religijna. 11,00: Transm. koncentu poświę 

conego twórczości Mozarta. 13,05: Kom, met. 
13,10: Poranek muz. 14,00: „Rozkład zajęć 
gosp. wiejskiej w czasje letnich i jesjennych 

robót'* odczyt. 14,15: Kom. roln. met. 14,20: 

Płyty: Muz. ludowa j popularna. 14,45: Słu- 
chowisko prawnicze dla rolników. 15,05: Au 

dycja specj. 16,00: Audycja dła dzieci. 16,30: 

Koncert popularny. 17,00: „„Znaczenje światła 
i słońca dla zdrowja robotników** odczyt. 
17,15: Aud, regjonalna. 18,00: Piosenkj w 
wyk. chóru Dana. 18,35: Program na ponie 
działek. 18,40: Rozmaitości. 18,45: „Nowe prą 

dy we wpółczesnej literaturze litewskjej — 
odczyt. 19,00: „Mocna krew* — słuchowisko 
Z. Falkowskjego. 19,40: Skrzyneczka technicz 
na. 20,00: Koncert popularny. 20,50: Dzjen. 
mik wiecz. 21,00: Audycja. 22,00: Muz. tan. 
22,25: Wiad. sportowe z Wilna i jnnych roz 
głośni. 22,40: Kom. met. 22,45: Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
Z INSTYTUTU EUROPY WSCHODNIEJ. 

Dziś o g. 18.15 cała Polska usłyszy z 
Wilna ciekawy odczyt p. Wł. Jewsjejczyka 
Jewsiewiekiego z Koła Turkologów przy In 
stytucie Europy Wschodnjej w Wilnie. Pre 
legent omówj syntetycznie przewrót dokona 
ny w Turcji przez Kemal Paszę, jedną z 
najciekawszych postacj dyktatorskich w hi 
storji nowożytnej. 

    

ZMIANA W SOBOTACH SZOPENOWSKICH, 

W) dziale muzycznym zwracamy uwagę 
na dzisjejszy popularny koncert solistów © 
g. 17.15 i na wjeczorny koncert muzyki lek 
kiej o g. 20 z udziałem bałałajki. Natomiast 
„sobota szopenowska* tym razem zastąpiona 
jest muzyką połską różnych autorów, w wy 
komaniu prof. Z. Drzewieckjego. Rozszerza 
jąc program tych „sobót*, słuchanych pił 
nie w całym śwjecie, stacja warszawska po 
stanowiła co. czwartą. sobotę poświęcić mu 
zyce polskiej poza Chopinem, zostawiając 
dla dzieł Chopina trzy soboty kolejno. Dziś 
zatem usłyszymy w świetnem wykonanju 
Paderewskiego i Szymanowskiego na focte 

pianie. { 

WILNO DLA ROLNIKOW. 

O godz. 21,15 jak zwykle, tygodniowy 
przegląd prasy rolniczej z Wilna, prowadzo 
my mmiejętnie į ciekawje przez inż. Irenę 
Prawocheńską—Njewodniczańską. Przeglądu 
tego słuchają chętnie Szerokie koła rolni 
ków, głębiej interesujących sję bieżącemj za 

gadnieniamj rolniczemi na szerokim świecj= 
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KRONIKA 
Dziš: Marty P. 

Jutro: Julitty i Donat 

  

Wschód słońca — z. 3 m.5] 

Zachód „ —g. 7 m. 34 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 28-VII— 1933 roku. 

Cišnjenie 760 
Temp. średnia + 24 
Temp. najw. + 26 
Temp. najn. -- 12 

Opad — 
Wiatr zachodni 
Tend. bar. lekki spadek 
Uwagi: pogodnie. 

Lipca 
  
  

— Pogoda dn. 29 lipca według P. I. M. 
Pomorze ; Wjleńskje — przejściowy wzrost 
zachmurzenia ze skłonnością do burz i desz 
czów pochodzenia burzowego. Nieco chłod- 
miej. Słabe lub umiarkowane wiatry połud 
miowe, potem południowo — zachodnie į za 
chodnie. Na wybrzeżu porywiste. — Pozosta 
łe dzielmice — początkowo pogoda słonecz- 
na i bardzo ciepła, potem wzrost zachmurze 
nia oraz skłonność do burz. Najpierw słabe, 
potem umjarkowane wjatry południowe. 

MIEJSKA 

Jak przedstawiają się wpływy 
z tytułu podatków komunalnych? 
Podług dokonanych przez magistrat 
obliczeń w ciągu pierwszych 6 mie- 
sięcy r. b. do kas miejskich z tytułu 
rezmaitego rodzaju podatków komu 
nalnych wpłynęło 3.347.435 złotych. 
W tym samym okresie roku 1932 
wpływy wyraziły się sumą 3.574.496 
zł. Więc obecnie wpływy spadły o 
przeszło 6 procent. 

— Zmiana na stanowisku naczelnego le- 
karza pogotowia ratunkowego. Dowjaduje- 
my sję, że naczelny lekarz pogotowia ra- 
tunkowego dr. Trzeciak uzyskał z Magistra 
tu 6 miesięczny bezpłatny urlop i w okre 
sie tym zamierza udać sję zagranicę w ce 
łach specjalįzacjį. 

„Na czas urlopu d-ra Trzeciaka kierowni 
ctwo nad pogotowiem ratunkowem obejmie 
dr, Kazjmierz Kodź. 

  

  

SPRAWY PRASOWE 
— Nieudany debiut, Za przekroczenie 

przepjsów adminjstracyjnych uległ wczoraj 
śkon owaniu i-szy numer czasopjsma ży 
dowskiego „Emesse Wort, 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Wycieczka akademików wileń- 
skich do Łotwy. Wczoraj, 28 b. m. 
pociągiem wieczorowym udała się do 
Rygi wycieczka akademickiego Koła 
Polsko-Łotewskiego : korporacji „Cre 
sovia* z prezesem mgr. W. Komorow 
skim na czele. Wycieczka zabawi 2 
dni i weźmie udział w regatach mie- 
dzynarodowych w dniu 30 lipca w Ry 
dze. Pozatem wycieczka ta jest odpo 
wiedzią na wizytę akademików łotew 
skich w Wilnie. Widźmy więc, że na 
terenie akademickim praca nad roz- 
wijaniem stosunków międzynarodo- 
wych postępuje naprzód, : 

ъ SPRAWY SZKOLNE 

= — Qznaki na mundurach uczniów 
Poczynając od nowego roku szkolne 
go uczniowie wszystkich szkół państ 
wowych jak i prywatnych będą nosi 
li na rękawach mundurów zyszyte od 
powiadające szkołom, do których 

przynależą. 
— Szkcła Zawodowa Dokształeająca Stow. 

Techn. Pol. w Wišnje, Kopanica 5, tel. 17—11 
Wydziały: mechanjezny (dla ślusarzy, toka 
rzy, kowali i t. p.) ełektrotechniczny (dia 
elektromonterów) j budowlany (dla stolarzy, 
<ješlį, murarzy, zdunów, i jnnych rzemiósł 
budowlanych). 

„Zapisy do szkoły przyjmuje kaneelarja 
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 13 
do 20. 

Początek roku szkolnego 21 sjerpnja. 
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— Dyrekcja Kursów jm. Komisji Eduka 
eji Naredowej z progr. gimnaz. państw. pod 
protektoratem Polskiej Macje Szkolnej 
w Wilnje podaje do wiadomoścj, że zapisy 

s:owame od dn. 1 sierpnia rb. w 
Kursów godz. godz. 16 

a 20 przy ul. Ad. a Nr. 23, co 
dzjennie oprócz njedziel j świąt. Egzaminy 
nowostępujących do wszystkich klas rozpo 
czynają się od 15 sierpnia rb. Zajęcja szkol 
me 21 sienpnia rb. Typy humanisty: z 
matemat.—przyrodniczy. System półroczny. 
Zakres: Duża matura, mała matura. 

GOSPODARCZĄ 

— Podatek od lokali. 14 czerwca 
upłynął termin uiszczenia drugiej ra- 
ty podatku od lokali bez odsetek i kar 
za zwłokę. Pierwsza rata tego podat 
ku jest już w egzekucji, w stosuńku 
zaś do drugiej, sporządzane są „wn:o 
ski o przekazaniu ich do egzekucji. 
1 sierpnia rozpocznie się ustawoww 
okres płatności trzeciej raty tego po 
datku, która może być wnoszona w 
ciągu sierpnia. 

   
   

    

  

  

    

  

   

      

— Ulgi podatkowe dla nowych bu 
dewli. W związku z okresem budowy 
nowych domów i powstałemi na tem 
tle wątpliwościami władze skarbowe 
wydały okólnik, w którym wyjaśniają 
sprawę ulg podatkowych z tytułu no* 
wowznoszonych budowli, w odniesie 
niu do poddaszy przebudowanych na 
pomieszczenia mieszkalne lub han- 
dlowe. 

Na podstawie obowiązujących 
przepisów, ulgi podatkowe dla nowv 
wznoszonych budowli mogą być przy” 
znawane tylko budowlom nowym cał 
kowicie, częściom nadbudowanym i 
przybudowanym:; z tytułu przebudo- 
wy poddaszy względnie strychów na 
pomieszczenia mieszkalne ulgi poda: 
kowe nie przysługują. 

Z POLICJI. 

— Zmiana na stanowisku zastępcy 
komendanta policji. Z dniem 1 sierp- 
nia nadkomisarz Kozakiewiez ze Sta 
nisławowa obejmie-zastępstwo komen 
danta policji na m. Wilno. Dotych- 
czasowy zastępca komendanta komi 
sarz Herr z dniem 1 sierpnia przenie 
siony zostaje do Lwowa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Peowiacy na Zjad Legjonistów. 
Tegoroczny Zjazd Legjonistów odbę 
dzie się w Warszawie dnia 6.VI, na 
którym uczestniczą na pełnych pra 
wach peowiacy. Peowiacy winni się 
zgłaszać w  sekretarjacie Okręgu 
(Straż pożarna) do dnia 31 lipca b. r. 
Uczestnikom przysługuje 80 proc. 
zniżki na przejazd koleją, 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZI: 

— Wycieczka rzemie'lników do 
Sowietów. W połowie sierpnia udaje 
się do Sowietów wycieczka rzemieśl- 
nicza. W skład wycieczki wejdą rów 
wnież rzemieślnicy i z Wilna. Wy- 
cieczka będzie miała ma celu rozejrze 
nie się w możliwościach eksporto: 
wych do Sowietów, w pierwszym zaś 
rzędzie wyrobów ubraniowych i obu- 
wia. 

Na terenie Rosji sowieckiej wy- 
cieczka zabawi kilka tygodni. 

WYCIECZKI 

— Wycieczka do Legaciszek. W 
dniu 6 sierpnia (niedziela) Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze urządza 
wycieczkę do Legac:szek. Całkowity 
koszt przejazdu (tam i zpowrotem) 
i utrzymania (Śniadanie, obiad, ko* 

  

KU RJ BER 

lacja w Kolonji Akademickiej) wyno- 
si 5 złotych od osoby. 

Wycieczka rozpada /się pa dwie 
grupy: 1) jadących pociągiem i kaja 
kami (spław kajakami prowadzi prze 
wodnik P. T, K. obznajomiony z tra- 
są. Za transport kajaków z Legaci- 
szek do Wilna doliczas.ę jeden złoty). 

W programie: zwiedzanie okolicy, 
kąpiel, przejażdżki kajakami i łód- 
kami po Wilj:, oraz spacer nad grani 
cą litewską. Wyjazd pociągiem do Za- 
wias w niedzielę 6 sierpnia o god. 
8.15 ramo, powrót 20,45 tegoż dnia. 
Spław kajaków z przystani Szkoły 
Techn:cznej o godz. 7 rano, 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat To- 
warzystwa Krajoznawczego przy ul. 
Św. Anny Nr. I, telefon Nr. 15-61 od 
godziny 10 do 13 od dnia 29 lipca r. b. 
do 4 sierpnia r. b. 

Jeżeli wycieczka z racji niepogo- 
dy nie dojdzie do skutku Sekretarjat 
Towarzystwa zwróc. pobrane pienią 
dze. 

Wycieczka nosi charakter krajo: 
znawczo-towarzyski. 

Dla członków (tylko za okazaniem 
legitymacji) ulgi. 

RÓŻNE. 
— Ostre strzelanie na Pośpieszee. Dzjś cd 

godz. 6 do godz. 12 w rejonie Pośpieszki pro 
wadzone będą ćwiczenia wojskowe połączo 
ne z ostrem strzelaniem. 

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

Teetr Letni gra dziś, sobota 29 lipca o godz. 

8 m. 15 w. po raz „drugį wyborną komed ję 

Nicodemi'ego „Cień*, która na wczorajszej 

premjerze odniosła wielki sukces artystycz 

ny. W roli głównej występuje znakomita ar 

tystka Marja Malicka, której kreacja w roli 

Joanny należy do największych jej sukcesów 

artystycznych. Partnerem M. Maljckiej bę 

dzie mąż jej — Zbyszko Sawan. Dalszą obsa 

dę tej sztukj stanowią pp.: Т Ładosiówna, 

A. Łodziński, O. Trembińska, Ę Paszkowska, 

Reżyserja Dr. Ronand Bujańskiego. Deko 

racje wykonai Boleslaw Wagner. 0 ы 

Ceny miejsc specjalne. Kredytowkį waż 

ne. 
— Niedzielna popołudnjówka w Teatrze 

Letnim. W: niedzjelę dnia 30 lipca 0 godz. 

4 dana będzje po raz ostatni w, obsadzie 

premjerowej komedja muzyczna „Jim i Jill 

w wykonaniu *. Kamińskiej i M. Wegrzyna 

(role tytułowe) oraz pary baletowej: Edjty 

Pfeifer ; Zenona Leszczewskiego, na czele. 

Ceny miejsc zniżone. a 

— Teatr Muzyczny „Lutnia. „Szaleństwa 

Coletty*.. Dzisjejsze przedstawienie wypo 

wspanjale wystawiona melodyjna operetka 

R. Stolza „Szaleństwa Coletty', która ze 

względu na swą oryginalną treść i wytworne 

avykonanje — cieszy sję wyjątkowem DO 

dzenjem. W| roli tytułowej Mary Babrielli, 

w otoczeniu B. Halmirskiej, K. Dembowskie 

go, E. Glińskiego, W. Szczawińskiego i M. 

Tatrzańskiego j innych. Operetkę urozmaica 

ją efektowne tańce j ewolucje w wykona 
nju solistów baletu oraz zespołu girls. 

Pomysłowe dekoracje dopełniają artysty 

cznej całości. 
, Ceny miejsc najnjźsze od 25 gr. do 2.90 
в— początek o godz. 8 m. 30 w. 

—* Jutrzejsza popołudniówka, w „Lutnj*. 
Jąlro o godz. 4 pp. ukaże sję na przedsia 
wienju popołudniowem po cenach па 
szych od 25 gr. — arcywesoła operetka W. 
Kollo „Królowa Nocy”. Obsada premjerowa. 

— Park Im. Gen. Żeligowskiego. Jutro 
w mjedzjelę 30 lipca o godz. 7 wjecz. koncert 
wjl. orkiestry symfonicznej pod dyr. M. Sal- 
njckjego. Pożegnalny występ fenomenalnej 
pary baletowej art. łotewskiej opery państ 
wowej primabaleriny Edjty Pfeiter, baletm' 
strza Zenona ILeszczewkiego oraz głośnego 
śpiewaka (tenora) art. opery czykagowskiej 
Fr. Benon. W programje tanecznym m. 'n: 
Poljejant Nr. 12 j panjenka, Flegmatyk (solo 
groteska), Fox klasyczny,  Tanjec Tatarów 
krymskich, Tańce akrobatyczne j groteskowe. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wezoraj wieczorem w mieszkaniu sw» 
jem przy ulicy Pioromont 6, w celu pozba 
wienja się życia wypiła większą dozę. dena, 
turatu 25 letnia mężatka Jadwiga Maćko. 
Poegotowje ratunkowe przewiozło ją do szpi 
tala Sawicz, Powodem było nieporozumjenie 
rodzinne. (e). 
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Sprawy żydowskie. 
SIERPIEŃ — MIESIĄC ZJAZDÓW, 
KONFERENCYJ, KONGRESÓW... 

30, VII i 1. VIII. 

retarjat rewizjonistycznej partji sjoni      

    

   

nej na Polskę ( 
mana) postanowił zwa 

wstępną k 
Krakow ano poprzednio lecz 
do Warsz: 
począjtkiem 
światowej 
M. Grosmana, ir 

Konferencja odbędzie się 2 
sierpnia z udziałem członków 

onsiycznej pp. 
i dr, Soskima. 

    

  

2. VIII. — 4. VIII. 

ich     Siu 

            
odbędzie się naj zy kongres iatoweg: 
Związku Studentów Żydów w Londynie w 
czasie od 2—4 sierpnia. Na kongres wyjeź 

ża liczna delegacja studentów z Polski. 
iami wystąpią na Kongresje prot. 

= h, prof. Z. Brodetzky, prof. Ch. 
Weizman i rabin dr. Stefan Wise. 

   

   
       

  

9. VIII. — 13. VIII. 

W] związku z przesunięciem terminii XVIII 
Kongresu sjonistycznego Światowa konferen 
cja „Mizrach* (religijnego odłamu sjonistów; 
edbędzie się w Krakowie w czasie od 9—13 
sjerpnja. Uczestnicy Konferencji korzystać 
będą — na mocy odpowiedniej instrukcji 
władz centralnych z bezpłatnych wiz, zaś w 
kraju ze zniżek kolejowych Organizacja „Miz 
rach* w Wlilnie czyni gorączkowe przygoto 
wania do wyboru delegacji wileńskiej na 
konferencję w Krakowie, 

12, VIII. — 14. XIII. 

Na 12 sierpnia został zwołany do Lv 
przez żyd. centralne władze akadem: 
zjazd przedstawicieli organizacyj st 
Żydów, którzy studjują zagranicą. Zjazd bę 
dzie poświęcony sprawom emigracji, akade 

miiekiej i poruszy szereg spraw związanych 

   
    

  

   

    

  

   
  

        

cją i centralizacją akademiekicn 

mopomocowych. 

RADA PARTYJNA „FOLKISTÓW" 
W ŁODZI. 

  

   
Na odbytem w ostatnich dniach pos 

niu Rady Partyjnej partji folkistycznej w 
Łodzi, któr przew i     

      

    

  

    

  

nego Komitetu part cman, paru 

szono szereg spraw natury gospodarczej i po 
znej. Członikowi: y Partyjnej wska 

i na coraz pauperyzację mas 
ć zwrócenia się do 

w dla 
nego 

rezolucji 

miosla, 

  

       

ekonon 

          

omawia Rada 
drobnego kupi 
Powzięto te 
nia pracy ideol 
oraz dokonano wybor 

   
nej wśród inteligencji 
u nowej egzekutywy. 

TEGOROCZNA „MAKABIADA* W PRADZE. 

Centrala . abi* w Polsce donosi 
„Makabiadać, która się tego roku mi 

być w Czernjowcach od 3—6 sierpnia z 
z powodu odmowy rządu rumuńskiego odwo 
łana. Zarówno „Makabiada* jak i kongres 

organizacyj sportowych zorganizowanych w 
światowym związku „Makabi* przeniesiono 
do Pragi (Czechosłowacja), gdzie odbędą się 
od 20—28 sierpnia. 

     

  

NOWY RABIN W ŻOŁUDKU. 

Rabinem Żołudka został jednomyśln'e 
obrany Elchonon Soroczkn, syn rabina łue 
kiego. 

— W. związku z 1 raidem metocykl6 
wym Żaks-u, który ma odbyć się jutro (w 
niedzielę), przyjechał do Wijlna mistrz Legj: 
warszawskiej — p. Rajchman, ma on siar 
tować na trzech-kołowcu. Do raidu dotych 
czas zgłosiło sjię 28 zawodników z Wil. Tow 
Cykl. i Motoc., z Żałks-u, z K. P. W. Ogni 
i niestowarzyszeni, Zajnteresowanie wielkie. 

      

| zk premierat wer , PORUCZNIK MARYNARKI 
CASINO|; Z ROZKAZU KSIĘŻNICZK 

Nr. 199 (2749) 

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

Płaszcz Kiwi jako Talizman 
admiralski 

Admirał floty angielskiej, sir Lionel Hal 
zwiedził jako dowódca pancernika 

5 ъ * porty Nowej Zelandji. Przy 
tej okazji otrzymał jako unek od wo 
dza plem Maori pła jowników, t, 
zw. Kiwi. Kiwi. którego w. elem stał s: 
admirał, miał już za sobą ładny w. 

zechodził z pokolenia na pokolen 
› х piór najrzadszych ptakó 
h przez my: ch Maori, Płaszcz ten, 
ę wodza, li wojownicy tylko w 
wojennym. 
arodawca ziożył ten cenny dar admi- 

rałowi Halsey pod warunkiem jednakże, @ 
zobowiąże się słowem honoru do włożenia 
Kiwi na siebie w razie bitwy morskiej. Halsey 
dał słowo, a było ito w r. 1909, 28 sierpn'a 
1914 roku „New Seeland“ pod dowództwem 
Halsey'a znalazł się w bitwie morskiej pod 
Helgolandem. Tutaj, już na początku bitwy, 

omniał sobie admirał o obietnicy uro- 
stej, danej wodzowi Maori. Włożył na 

swój mundur admiralski płaszcz bojowy Ki- 
wi. Marynarze i ofic. uśmiechali się ironiez 
nie na widok admirała w grotesk. stroju z 
iór różnokolor. Ale gdy się okazało, że 

po skończonej bitwie -Seeland'* wyszedł 
bez większych strat i ikodzeń, marynarze 
zmienili żdanie i odtąd płaszcz Kiwi zażywa 
wśród załogi pancernika sławy cudownego" 
talizmanu. Or. 

  

     

    

   
   

    

   
        
    

    
    

  

    

  

     

    

       

film ilustrujący žycie 
w Legji Cudzoziemskiej 

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

  

Dziś wiełki podwójny programi Na żądanie 
| publiczności jeszcze dziś film o wyjątkowej 
| wartości artystycznej i niezwykłem powodzeniu 

po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy akrobatyczny film. 

Wyświetla 

Kobieto, nie grzesz 7, 
CENY: Na | s. balkon 25 gr, parter 54 gr. 

  

Sensacyjny podwójny 
program! HELIOS| 

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

vDOUGLAS FAIRBANKS "zaw gene” "* 
POSKROMIENIE ZŁOŚNICY >» ?? ZNAK NA DRZWIACH ?? Ye:=7 
żywiołowych namiętności współcz, życia. Znakom. zespół gwiazd: Rod la Roque, Betty Bronson, Wil. Boyd. 

Parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
  

  

PRZESYŁKI do 
Żywnościowe, odzieżowe, le- 
karstwa i pieniężne z GWA- 

RANCJĄ SZYBKIEJ DOSTAWY 

ws. CENTRALA s 
SENATORSKA 22 WARSZAWA 

Tel. 2938-11 
CENNIKI NA ŻĄDANIE :—: 

i Zarzecznego. 
Oferty zawierające ceny na każdy most 

oddzielnie wraz z kwitem R. Miejskiej na 
wpłacone wadjum w wysokości 50/, ofero- 
wanej sumy oraz podpisanemi przez oferenta 
warunkami technicznemi należy składać w 
Kancelarji Sekcji Technicznej (ul. Domini- 
kańska 2, pokój 52) do dnia IQ sierpnia 
1933 r. godz. 12-ta. 

Warunki techniczne wydaje Kancelarja 
Sekcji Technicznej pokój 4. 

ZARZĄD MIEJSKI 
m. Wilna. 

w WILNIE PPV Gezai pfogią Ta wiciEL 
J. ZELIKOWSKI, ul. Wielka 18-8 

Odbiorca w Z. S. R. R. wolny od wszelkich opłat. 

Ogłoszenie. 
Zarząd Mizjski m. Wilna ogłasza prze- 

targ na malowanie mostów Raduńskiego 

  

ROSJI Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—|] i 4—8 

  

Dr. J. Bernsztein | Mieszkanie 
choroby skórne, wenerycz- nowoczesne 

ne i moczopłciowe do wynającia: 2 poko» 
je z kuchnią i 3 pokoje 
z kuchnią lub całość 5 

Z.W.P pokoi z tarasem iłazien- 
° ką, wolne od podatku. 

PRZESYŁEK Akuszerka ui. Kościuszki 25. 

z о. ©. 

Konto w P. K. O. 4777 

  

     

    
    

     

Od roku 1843 istnieje 

jadaine, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka 1t.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
Ga dogodnych Warwnkach 

I NA RATY. 
NĄDESZŁY moż,        

Marja.LaknerOWA 
  

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 
na lewo Gedeminowsk; 

ul. Grodzka 27. 

i ją Nr. 501 

Legitymacja wydana 
przez ministerstwo W. R, 

i O,P. dyrektorowi archi- 
wum państwowego Wa- 
cławowi Gizbertowi Stud- 
nickiemu 

| się, z powodu zagubienia. 

  

Oglądać godz. 17 — 19, 
Sam dom do sprzedania. 

"Do egzaminów 
kiesy wstępnych | 
W. Z. P. Nr. 69. _ | w Szkole Technicznej 
АкизхегКа — | оа |-go sierpnia do 1-go 

Opłata za kurs 15 zł. 
Św. Jacka 5. 
R 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje: 
w zakresie 8 klas gimnaz« 

Wilen kin w. Z. P. 48. 8323 | jum ze wszystkich przed“ 
miotów.Specjalność mates 

ui. TATARSKA 20 Akuszerka matyka, fizyką, jęz. pol: 
ski. Łaskawe zgłoszenia do: 
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Urlop chcę spędzić w le- 

sistej miejscowości 
w Wileńszczyźnie. 

Pokój i całodzienne 
utrzymanie. 

Opłata tygodniowa z gó- 
ry. O warunkach powia- 
domić przed 1,VIII do 
„Kurj. Wileń.* dla pani Е. 
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E. KOBYLIŃSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
ROZDZIAŁ IV. 

Z pod abażuru wysokiej lampy sączyło się światła 

fóżowe, powlekając zaciszny pokój Mety lekką patyną 

marzenia... Atmosfera ta ukołysała nerwy Ludki która 

wyciągnęła się na szerokiej kanapie z uczuciem nie- 
opisanej ulgi. Leżąc tak, spija chwilową błogość ładu, 

który ją otaczął... 

— Meto, ty wiesz, jak: cię niezmiernie kocham. 

No, rozumie się, jesteś unikatem. Ale—;pomyśl: może 

i tybyś się trochę załamała wewnętrznie gdybyś mu 

siała tak jak ja od dwóch lat wycierać obce kąty. 

A w tym roku właśnie takie nieporządne kąty — 

tutaj Ludka zerwała się j z rozpaczy widocznie osu- 

nęła się na podłogę, wichrząc sobie włosy na głowie. 

— Mama przysłała mi konfitur — odpowiedziała 

na to przyjaciółka. — Myślę, że gdybyś :ch trochę 

  

zjadła — możeby ci się zrobiło weselej. 

— Nie wiem, czy cokolwiek zdoła mi przywrócić 
równowagę moralną — jęknęła Ludka, wyciągając 

jednocześnie .rękę po spodeczek. 

= „— Słuchaj, Luluś, zamieszkaj na аК$ czas 

u mnie — poradziła Meta. — W każdym razie będzie 

ci przyjemniej, niż u ciotki, Kanapa jest do twego roz- 

porządzenia. : sc 

— Ach, nie kuś mn.e. Rozumiesz przecie, że zaw* 

sze z tobą mieszkać nie mogę, a potem będzie mi jesz 

<ze gorzej. Wprost muszę przezwyciężać szatana po- 

kusy, który wabi mię nawet... ipołyskiem nowych 

lakiernków, nie mówiąc już o wygodnem mieszkaniu. 

Tego tylko braknie, żebym, jak moja kuzynka Dziuńka 

zamarzyła o zamążpójściu.. Lepiej daj mi jeszcze 

konfitur... į 
— Służę ci... Doprawdy nie wiem, eo mam na to 

wszystko jpow.edzieć... — tu Meta przerwała i przez Čiu 
     

  

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

  
   

8 twarz jej przeleciał różowy obłoczek, gdyż u drzwi 

się rozległo delikatne pukanie. 

eZrwałą się z kanapy i, wstrząsając spuszczo* 

nemi warkoczami, rzekła melody jnie: 

— Proszę! 

Wszedł Stefan i zaraz od progu wchłonął płomie- 

n:ami źrenic smukłą postać, która mu szła na spotka- 

nie. Ujął końce jej palców i przycisnął je do ust 

ostrożnie, schylając głowę nisko, niby pod ciężarem 

pragnień daremnych. 

— Pozwoli mi pani pół godzink. odpocząć u sie- 
bie? — spytał gorąco. 

— Ach, naturalnie, panie Stefku — zapłoniła się 

znowu Meta. 

— Jeżeli koledze będę przeszkadzała, to mogę 

sobie pójść — odezwała się Ludka z podłog:. — Ale 

to Meta mię tu zaprosiła — dodała na swoje uspra- 

wiedliwienie, ukazując w pełnem świetle lampy 

szczupłą i wyzywająco wyprostowaną figurkę. 

Stefan się roześm:ał. 

— A koleżanka zawsze jest usposobiona wojow- 

niczo — zawołał wesoło. — Proszę jednak o zawie- 

szenie broni i rączkę na powitanie. Bardzo się cieszę, 

że koleżankę tu zastaję. Możemy pomówić o tych 
wileńskich alarmach. A może dostanę herbaty? 

— Oczywiście! — przestraszyła się swojej nie- 

uwagi Meta. — W tej chwili. 
— Ja już piłam — rzekła Ludka, dyskretnie wy- 

cofując się z książką na kanapę, gdy Meta pełniła 

obow:ązki pani domu przy stoliczku herbacianym. 

Luda udawała, że czyta, obserwując z pod oka 

młodą parę. 

Trudno było oprzeć się rozrzewnieniu na widok 

ich zapamiętałej miłości. Gwiaździste źrenice Mety. 

chłonne i szeroko otwarte, nieruchomiały w jego 

spojrzeniu, jak urzeczone. Delikatne rysy chłopca 

tężały [pod urokiem schylającej ku niemu jasnej twa- 

rzy, nabierając wyrazu aż bolesnego skupienia. Meta 

poruszała się łagodnie, jak w słodkim hypnotycznym 

  

  
   

Śnie, ale gdy brał z jej rek: cukierniczkę i palce ich 

zetknęły się przypadkiem, usta jej drgnęły i otwarły 

się lekko w zachwyceniu. a on zdrętwiał jeszcze bar- 

dziej, opuszczając wolno powieki pod bezlitośnie roz* 

kosznym c.ężarem, 

Ludka zbyt była wrażliwa, żeby nie wyczuć ich 

ekstazy, ale pozosłała ona dła niej najzupełniej nie- 

pojęta. 

— Pewnie przychodzi taki urok... Człowiek za- 

czadzieje i śni mu się coś, choć niby ma oczy otwrte. 

Ale u nich to jest dość ładne, choć talfie niemądre-- 

przyznała 'w duszy łaskawie i nagle zadrżała przed 

wewnętrznem spojrzeniem błękitnych oczu pod czar- 

  

nemi rzęsam:.... 

— Brrr... to jest zaraźliwe, czy co? A może 

wprost urzekł m.ę ten czarownik? Chodzi sobie taki 
jegomość i świdruje oczyskami bezkarnie. Właśnie, że 

się nie dam — oho! 

Widocznie to samo zdecydował i Stefan, bo się 

opamiętał, zesztywniał poprawnością i, unikając spo- 

glądania w stronę Mety, zawiązał ogólną rozmowę. 

Oczywiście, skoro tylko Stefan był w jakiemś gronie. 

rozmowa podnosiła się do najgórniejszego diapazonu. 
Stawało się to jakoś mimowoli. Wiprost znikały z myśli 

wszystkie podrzędniejsze kwestje... Ludce zrobiło się 

lekko... lekko... jak ma wysokich, chłodnych górskich 

szczytach. Znowu stała się jednem silnem ogniwem 
w sprężystej, czekającej hasła całości. Szła w szeregu, 

mając przy boku wiernych, młodych przyjaciół, 

w kierunku budzącego się dnia, rozpalona jedyną, 

najpłomienniejszą w świecie miłością ku Tej, co mie 

umarła... A jakżeby umrzeć mogła, gdy jest tak nad- 

ludzko, tak najboleśniej kochana? 

Ludka: oparła głowę na dłoni, aby nieznacznie 

ukryć nabrzmiewające w oczach łzy. Była w tej chwili 

taka do głębi szczęśliwa! Znowu czuła się w nieodpar- 

tej władzy rozkazów Komitetu. Trwała 'w pogotow u. 

Mniejsza o nędzną rzeczywistość To przecie tylko 

chwilowy biwak wesołego żołnierza, mniej czy więcej 

    
  

wygodny. Grunt, żeby nie tracić humoru. Wątpiący 

i chmurny żołnierz łatwo się staje dezerterem... i Lud: 

ka roześmiała się przez łzy tak melodyjnie i zaraźli- 

wie, że Stefan i Meta poczuli się rprwani tą nagłą 

wesołością, 

— Taki śmiech dowodzi czystego sumienia — 

zauważył Stefan. 

— O, — przygasła trochę Ludka. — Z tem czy” 
stem sumieniem to jest gorzej... Tak mię zjada po ka* 

wałku dzień powszedni, że wolałabym doprawdy, aby 
mię coś gwałtem z codzienności wyrwało. Chociażby 

coś bolesręego... 

& * 

  

Stefan i Ludka wynurzyli się z wilgotnego mroku 

zasypiającej ulicy pod blask omglonej lampy na moś- 

cie. Wracali razem od Moty i zatrzymali się nad wrogą 

Newą, zakutą w granit j płynącą beszelestnie pod 

olbrzymiemi arkadami. Fale miały gęstość atramentu 

i jednocześnie płonęły słupami świateł, odbitych ty- 

siągkrotnie w niepokojącej głębinie. Pociągała oczy 
migotliwa woda, więc oboje młodzi stali dość długo 

nad brzegiem, ślizgając się wzrokiem po drżących 

połyskach atramentowej toni i nasłuchując jednocześ* 

nie wibrowania chłodnej przestrzeni. Powietrzem szły 

dalek:e, niewyjaśnione odgłosy, coś niby szmery drzew 
przed burzą, niby przytłumiony huk spadających 

w jprzepaść kamieni, niby zamierające w oddali 

tętenty. 

— Słyszy kolega? — szepnęła Ludka, pociągając 

za rękaw zamyślonego Stefana. — Co to? Bo tu jakby 
coś huczy ?.., 

— Słyszę. Nie wiem co to — odpowiedział Stefan, 

jak senny. — Może to przyszłość się zbliża... Przy: 

szłość hucząca, przyszłość dla tego miasta ciemna?... 
Ludka otworzyła szeroko przerażone oczy. Słowo 

„przyszłość zawsze budziło w niej dreszcz. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


