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Nowe tory sowieckiej 
polityki zagranicznej. 

    

szego wschołdnjego sąsiada, moskjew- 
skjego korespondenta „Gazety Pol. 
skjej' p. Otmara z prośbą o zobrazo- 
wanie nowego kursu i Ё 
kiej w stosunku do zagranicy. 

I 

Jeszcze pół roku temu, 

  

na stycz 

niowej sesji parlamentu sowieckiego 

(centralnego komitetu wykonawczego 

ZSRR) prezes rady komsiarzy ludo- 

wych Mołotow specjalnie zaakcento” 

wał dobre stosunki sowiecko-niemiec- 

kie. 

Nie w tem dziwnego: „małżeństwo 

z rozsądku* zawarte w Rapallo po- 

między republiką wejmarską a Związ- 

Sowieckim przetrwało zgórą 

próbę czasu, mimo iż 

kiem 

dziesięcioletnią 

obie „wysokie układające się strony* 

nie żywiły większych złudzeń co do 

szczerości iniencyj — 

zwłaszcza na dalszą metę. 

wzajemnych 

Stosunki oparte wyłącznie na ла” 

des umożliwiły Sowie- 

przemysłu, 

Cenna 

sadzie do ut 

tom szybk 

przedewsz 

pomoc techniczna ze strony Niemiec, 

setki tysiące maszyn — 

mimo iż kosztowało to czerwoną re 

publikę niejeden pociąg ze złotem, 

kierowany via Ryga do Berlina — 

postawiło jednak zbrojenia sowieckie 

na poziomie, dorównywującym naj 

większym potęgom militarnym. 

  

rozbudowę 

stkiem 

  

wojennego: 

'mżynierów, 

Współpraca polityczna z Niemca” 

mi, prowadzona na terenie międzyna- 

rodowym — wychodziła raczej na 

wyłączną korzyść Berlinowi, który 

umiejętnie manewrując „czerwonym 

koniem* na genewskiej szachownicy, 

zdołał wyszantażować niejedno ustęp- 

stwo ze strony b. zwycięzców. 

Bilans przyjaźni z Niemcami był 

dla Sowietów ujemny nawet pod ką- 

tem widzenia ściśle gospodarczym: 

jeszcze na początku bieżącego roku 

obstalunk: sowieckie stanowią około 

80 procent zatrudnienia niemieckiego 

przemysłu metalurgicznego-—wszyst- 

ko jednak „opłacało się* — dopóki 

Niemcy były jedynem wielkiem mo: 

carstwem, które zdecydowało się na 

zbliżenie z czerwoną Rosją. 

Przyczyn obecnego „rozwodu” n.e 

należy upatrywać jedynie w przewro” 

cie hitlerowskim. W „zmierzchu Ra- 

pallo* odegrał on jedynie rolę kata- 

lizatora, przyśpieszającego rozwój 

wypadków. 

Jeśliby tak uchylić malutki rąbek 

tajemnie całkiem niedawnej historj. 

—to okazałoby się, że układ rapalski 

został przez Sowiety zawarty w Sy 

tuacji omal że przymusowej. W każ: 

dym razie Związek Sowiecki juź wów” 
czas wolałby porozumienie z Polską 
i Francją — czego dowodem misja 
jednego z najwybitniejszych dyplo- 

matów sowieckich, Wigdora Koppa, 

który w r. 1922 przybył do Warsza- 

wy z bardzo daleko idącemi propo- 

zycjamć. 

W ówczesnych warunkach — nie 

były one jednak do przyjęcia. Dla 

nas Sowiety stały się mormalnym kon- 

trahentem dopiero po trwałej stabili- 

zacji tamtejszych stosunków we 

wnętrznych, dokonanej przez Stalina 

—a zwłaszcza po wykluczającej wszel 

kie niespodzianki banicji Trockiego, 
z jego pomysłami rewolucji świato” 

wej. niesionej na rosyjskich bagno” 
tach. 

Właściwym partnerem dla dyna* 

micznej wówczas Rosji były równie 

dynamiczne Niemcy. Jedni dążyli do 

rewolucji światowej — drudzy do 

obalenia wersalskiego  „dyktatu“. 

Ironja losu sprawiła ponadto, że 

przed ewentualnemi objawami wza* 

jemnej „dynamiki* — chroniło obu 

partnerów istnienie Polski... : 

Jednak w okresie pierwszej „„pia- 

tiletki* — w polityce sowieckiej do- 

konało się całkowite przejście od dy- 

namiki do statyki. Rozpoczęła je faza 

szukania zbliżenia z bezpośrednimi 

sąsiadamij ZSRR. Łańcuch układów 

na Bliskim Wschodzie z Turcją, 

Persją i Afganistanem zabezpieczył 

nową Rosję od południa, szczególne 

  

   zagrożonego przez 
wpływy angielskie. 

Wydarzenia mandźurskie j groźba 

konfliktu z Japonją — 

przyśpieszyła starania o unormowa 

nie stosunków z sąsiadami z Zachodu. 

Sytuacja wewnętrzna — okres «n- 

tensywnej ds 

pochłaniający wszystkie żywotne si 

z wrogie Sowietom 

zbrojnego 

odbudowy gospodarcze 
   

  

  wielomiljonowych rzesz ludzkich — 

sprowadziła politykę sowiecką do za 

dań ściśle obronnych « do szczerej 

wałki o pokój — konieczny nietylko 

dla ukończenia któregoś z kolejnych 

planów pięcioletnich — ale i dla osła: 

tecznego zabezpieczenia reżymu sla- 

linowskiego. Bowiem w warunkach 

obecnych — wojna, prowadzona przez 

Sowiety — mogłaby się równie dob: 

rze skończyć „zbolszewizowaniem* 

  

ich ewentualnego przeciwnika — jak 

chłopską kontrrewolucją w Rosii. 

II. 

Przewrót hitlerowski ujawnił wła- 

ściwe oblicze Niemiec również w sto 

sunku do rapalskiego sprzymierzeńca. 

Trzeciej Rzeszy doszli 

   

Do władzy w 

ludzie, którzy już w zaraniu sw2>40 

1uchu wypisali na swym sztandarze 

nowy podział Wschodu Europy: 

Nie ukrywa tego ani Hitler w 
„Mein Kampf", ani Rosenberg w ,„.Mi- 

cie XX stulecia“, 

Szereg antysowieckich enuncjacyj 

ze strony kierowniczych osobistości 

reżymu  narodowossocjalistycznego, 

liczne wypadki aresztowań i gwałtów 

wobec obywateli ŻSRR, represje w 

stosunku do sowieckich organizacyj 

gospodarczych na terenie Rzeszy —- 

wreszcie zupełnie jawne kontakty 

najbardziej reakcyjnemi kołam* emi- 
gracji rosyjskiej i ukraińskiej, dochu- 

dzące do formowania w Niemezech 

nowych białogwardyjskich sił zbroj- 

wszystko to doprowadziło 

do faktycznego zerwania przyjaźni 

sowiecko-niemieckiej, pomimo jej 

formalnego potwierdzenia przez raty” 

fikowanie przedłużenia traktatu ber- 

lińskiego w maju r. b. 
W tej sytuacji polityka sowiecka, 

nastawiona na walkę o pokój, zaczęła 

grawitować w kierunku państw, dą' 

żących do tegoż celu udaremnien:a 

nych — 

nowej rzezi światowej. 

Nowa Rosja poszła na wyraźne 

zbliżenie z Polską, Francją, a nawet 

z nieutrzymującemi z nią stosunków 

dyplomatycznych państwami Małej 

Ententy. 

Ze stuprocentowego ongiś popie 

rania rewizjonńzmu niemieckiego — 

nie pozostało ani śladu. Oficjalne czyn 

niki sowieckie opowiedziały się wyraź 

nie przeciwko rewćzji obowiązującyca 
traktatów, która oznaczałaby nową 

wojnę, po stokroć straszliwszą оф о- 

statniej. 

Specjalnie, jeśli chodzi o Polskę, 

stosunki nasze z Nową Rosją zaczyna 

ją się układać pomyślnie. W miarę 

wzajemnego jpoznawania się prysnę 

ło wiele zakorzenionych złudzeń, usil 

nie swego czasu podsycanych przez 

czynniki wrogie obydwu państwom. 

W Sowietach przekonano się wreszcie 

że nie mamy żadnych zamiarów inter 

wencyjnych, zaś możemy z prawdz: 

wą satysfakcją skonstatować, że Zwią 

zek Sowiecki nie żywi w stosunku do 

Polski jakichkolwiek tendencyj zabor 

czych. Nowa Rosja nietylko że nie za 

mierza być w tej dziedzinie spadko” 

  

Włosko-sowiecki pakt o nieagresji 
ma być niedługo podpisany. 

PARYŻ. (Pat). Korespondent „Le 
Rempart* donosi z Rzymu, że rząd 

włoski opracowuje projekt paktu o 

nieagresji, który ma być zawarty mię 

dzy Włochami a ZSSR. Pertraktacje 

są podobno deść daleko pesunięte. 

Pakt podpisany ma być jeszcze w bie 

żąctym: mies: lub najdalej we wrześniu. 
  

Posiedzenie Grupy Konstytucyjnej 
B. B. W.R. 

Dowiadujemy się, że w dniu. 2 

b. m. w lokalu BBWR. w Warszawie 

przy ul. Szopena 1 odbyło się pod prze 

wodnietwem prezesa Sławka posiedze 
nie połączonych grup konstytucyj 

nych BBWR: sejmowej i senackiej. 

  

Na posiedzeniu tem generalny re 

ferent wicemarszałek sejmu poseł Car 

w dwugodzinnym referacie przedsta 

wił nową, przez siebie skodyfikowa- 

ną, redakcję projektu nowej konstv 

tucji, (Iskra). 

  

Niedoszły zamach stanu w Chile. 
BUENOS AIRES, (PAT). 

e władze policyjae wpad 

go zamachu sfanu przez 

zych wojskowych w po 

— Z Santiago 

       
   

  

de Chile donosz 

ły na trep planow 

emerytowanych wyż 

rozumieniu z wybiinymi połjłykami, Spjska 

wey nosjli s'ę z zamjarem obalenia obeenego 

rządu. W tym celu opracowali płan ośdcięcja 

stolicy od reszty kraju, aby zmusjć rząd do 

kapitulacji 4 oddania władzy w ręce spis 

kowców. Wi związku z wykryę'em zamachu 

aresztowano wielu wzsżzych wojskowych į 

polityków, kłórzy zostali skazani na osjedle 

nie sięw południowych okolicach kraju, 

gdzie pozostawać będą pod nadzorem władz 

bezpieczeństwa. 

Wśród aresztowanych znajduje sję były 

minister wojny Davjla i były minjsier pracy 

  

   

  

Z wiecznego miasta. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy fragment z 
Via dell Impero , najszerszej arterji komu- 
njkacyjnej w śródmjeścju Rzymu, wjołątej 

    

z placu Weneckiego do Colosseum. Na ulicy 
lej ustawiono posągi najsławniejszych ce- 
zarów pogańskiego Rzymu. 

  

Wyrok w procesie wadowickim. 
WADOWICE. (P: Po 1t-dnio 

wej rozprawie o zajścia antyżydow - 
skie i rabunek w powiecie żywieckim 
Trybunał w dniu dzisiejszym ogłesił 
wyrok, mocą którego skazał 31 oskar 
žonych z art. 154 $ 1, 155, 160, 162, 163 
K. K. Skazani zostali: Ferens na 3 la 
ta więzienia, Surma — 18 miesięcy 
więzienia, Bryja — 7 miesięcy, Kuś 
— 9 miesięcy, Paxtrjas na 2 miesiące 
aresztu, Poskłonka na 9 miesięcy wię 
zienia, Zielnik — 9 mies., Wojciech 
kuś — 8 mies., Salachran — 8 m. 
Dry szcz — 5 m., Zając — 6 mies., Me 

— 8 m. Leon Kurowski — 2 lata 
więzienia, Karol Witos — 7 miesięcy 
więzienia, Jan Kurowski 14 mies. 

   
   

    

Franciszek Włoch 16 mies., Lalik -— 
8 mies, więzienia i 58 zł. grzywny, 
Lech — 8 mies. więzienia i 20 zł. grzy 
wny, Grzegorzek — 6 mies: więzienia, 
Antoni Włech — 7 mies., Drożdź — 
6 mies., Kuś 6 mies., Ludwik Sołtys' k 
— 6 mi Ludwik Wites — 7 mie- 
sięcy więzienia i 20 zł. grzywny, Tye 
Wejeiech — 6 mies. więzienia, Józef 
Kuś — 6 mies., Harąża — 2 imies. wię: 
zienia, Wyrek — 2 miesiące aresztu, 
Wiadysław Tye 6 mies. więzienia. 
Migdał — 6 mies. aresziu i Szczygieł — 
4 miesiące v enia. 

Wszystkim skazanym 
areszt śledczy: 

  

  

   

  

zaliczono 

Dar Ministerstwa Komunikacji 
dla zwycięskiego lotnika. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu dzi- 
siejszym k/pt- Skarżyński złożył wizy 
tę ministrowi komunikacji inż, But 
kiewiezowi, dziękując za użyczenie 
przez Ministerstwo Komunikacji sa- 
molotu, na którym odbył raid. 

Minister Butkiewicz więczył kpt. 
Skarżyńskiemu list, w którym prze 
kazuje zwycięskiemu lotniLowi samo 
lot ten na własność w darze od Mini 
sterstwa Komunikacji. List brzm': 

  

  

   

Do Pana Kapitana 
Skarżyńskiege. — Oddaję Panu Kapitanowj 
na własność samolot Ministerstwa Komuni 
kacj S. P. A. 1. U. typu RWD. 5, na którym 
w dnjach 8—9 maja dokonał Pan wspania 
łego przelotu nad A/lantykiem, zdobywając 
dla lotnietwa polskiego rekord światowy j ok 
rywająe je chwałą wobce całego świata. — 
Życzę Panu Kspjtanowi, aby jego rzadka 
energja i zdekyte doświadczenie niosły, na 
dal na skrzydiach jego samolofa sławę *mie 
nja polskiego (--) M. BUTKIEWICZ, ' Ministeć 

Pilota Stanisława 

  

Nowy sukces lotnictwa polskiego, 
PARYŻ. (Pat). Dziś w ambasadzie 

polskiej odbyło się uroczyste wręcze 
nie puharu lotnictwa sanitarnego, zdo 
bytego przez Polskę. Puhar zdobyii 
lotnicy polscy, przebywając wyznacz» 
ną trasę z Warszawy do Madrytu 
zpowrotem. Puhar jest nagrodą prze 
chodnią i do następnego kongresu sa 
nitarnego staje się własnością Polski: 

Senator Chassin, prezes Towarzy 
stwa Przyjaciół Awjacji Sanitarnej 
oraz wybilny przemysłowiec francus 

ki Raphael, który ufundował puhar 
w czasie pierwszego konkursu sani- 
tarnego w Paryżu w roku 1929, obec 
ni byli na uroczystości, Ambasador 
Chłapowski, dziękując sen. Chassin * 
p. Raphaelowi, scharakteryzował wy 
siłki Rzeczypospolitej Polskiej, doko 
nane obecnie na polu lotnictwa. Uro* 
czystość zgromadziła liczne \ grono 
przedstawicieli władz i wojska, dyplo 
macji oraz przyjaciół towarzystwa lot 
niectwa sanitarnego. 

Kiedy wystartuje gen. Balbo? 
SHOAL — HARBOUR, (Nowa Funlandja! 

(PAT). — Warunk; meteorologiczne na Aflan 
tyku pozwalają przewidywać, że odlot eska 
dry włoskiej generała Bolbo nastąpi w pią 
tek rano. 

SHOAL HARBOUR (PAT). — Szaleją ta 
silne cyklony, które spowodowały gwałtowne 
burze z piorunami, Wskutek silnych wiał 
rów wody w porcje są gwałtowne, że zacho 
dzi obawa o całość stacjonujących tam hyd 

i (t ki ma оо rynku Anansovys. 
Min. Koc wraca do Warszawy. 

LONDYN. (Pat), Wczoraj późnym 
wieczorem nastąpiło w Londynie pod 
pisanie kontraktu polško-angielsk'ė 
go w sprawie finansowania przez gru 
pę angielską elektryfikacji Warszaw 
skiego węzła kolejowego- 

W związku z tym faktem wicemini 
ster Koc udzielił korespondentowi P. 
A. T! następujących wyjaśnień: Trau 
zakcja, która dzisiaj ostatecznie zo 
stała zawarta, jest owocem wielolet 
nich starannych przygotowań tak w 
dziedzinie technicznej, jak i finanso- 
wej. Projekty elektryfikacji węzła 
warszawskiego były wypracowane od 
dawna. Były również swego czasu 
przygotowane kontrakty na sfinanso 
wanie tych robót zapomocą kapitału 
amerykańskiego. Jednakże załamanie 

  

się rynku nowajoślkjśśh w roku 1929 
uniemożliwiło zrealizowanie tego pro 
jektu, Rozmowy z grupą angielską 
prowadzone były od dwu lat. Jak to 
było już ogłoszone — mówił dalej w* 
ceminister Koce — po parafowaniu za 
sadniczych warunków tranzakcji, da 
te w ogólnej sumie 1,980,000 funtów 
szterlingów, z czego 900,000 funtów 
przeznaczonych jest na zamówienia 
które będą wykonane w Anglji a resz 
ta t. j. 1,080,000 funtów zużyta zosta 
nie w Polsce. Zamówienia w Anglji 
obejmują instalacje i maszyny elekt 
ryczne. które nie mogą być wykona 
ne w Polsce: 

„LONDYN. (Pat). Szef delegacji pol 
skiej na konfęrencję ekonomiczną p. 
wiceminister skarbu Koc odjechał dziś 

bierezynią ponurej pamięci caratu —- 

lecz odwrotnie — powiedziałbym, że 

reżym sowiecki może się stać najpo 
tężniejszym sprzymierzeńcem Polski 

przeciwko jakiejkolwiek Rosji nacjo 

nalistycznej, która z natury rzeczy by 

łaby naszym zaciekłym wrogiem, cze 

go przedsmak dają już zbrojne oddzia 

ły emigracyjne pod sztandarami hit 

leryzmu. 

Jeśli chodzi o niebezp:eczeństwo 

niemieckie — to zdanie, które usły: 

szałem z ust jednego z najwybitniej 

szych polityków sowieckich, że „ob 

rona Gdyni jest pierwszą linją obro 

ny Leningradu* — bynajmniej nie 

wygląda na dyplomatyczny frazes, 

gdy się uważnie spojrzy na mapę: So 

wiecki dostęp do Bałtyku jest równie 

wąski, jak nasz — i równie niezbęd- 

my dla gospodarczego rozwoju ZSSR 

  

Równocześnie sprawa miezaprze: 

czalnej polskości Pomorza poczyniła 

'w sowieckiej opinji publicznej znacz 

me |postępy. Rzeczywiście, bijąc w о- 
«czy, potrafiła w tej dziedzinie udarem 

mić dosłownie w ciągu kiłku miesięcy 

wieloletnie (i owocne) wysi propa 

gandy niemieckiej na zaprzyjaźnio: 

nym podówczas terenie moskiewskim. 

Postępujące porozumienie polsko” 

rosyjskie, wypływa zatem z przyczyn 

zupełnie naturalnych. Krańcowa od 

mienność ustrojów i ide0Xygij nie stoi 

tu na przeszkodzie, z chwilą, gdy oba 

kraje, podpisawszy pakt mieagresj, 
zrezygnowały nawzajem z użycia siły 

'w rozstrzyganiu wielkich problema 

tów ideologiczno — ustrojowych. 
Dziś łączy nas coraz bardziej wspólne 

pragnienie utrzymania pokoju w ca 

łym świecie. Otmar. 

  

  

   

z Londynu wprost do Warszawy. 
P. wicemin. Koca i odjeżdżających 

z nim rzeczoznawców żegnali na dwor 
cu członkowie ambasady, jako też 
przedstawiciele English Electric Com 
pany i Metropolitan Vickers: 

Pobyt wiceministra Koca w Londx 
nie trwał 8 tygodni i uwieńczony zo 
stał wczoraj wieczorem podpisaniem 
kontraktu elektryfikacy jnego z wym'« 
nionemi wyżej obu firmami. Fakt ten 
przytaczany jest dzisiaj przez szercz 
dzienników angielskich, które podają 

rozmaite szczegóły umowy, oceniają: 
kontrakt jako doniosłe wydarzenie. 
Wobec korzystnego wrażenia, jakie 
sprawiła w City londyńskiem podana 
przez prasę wiadomość podpisania 
kontraktu, akcje English Electric Com 
pagny cieszyły się dziś na giełdzie lon 
dyńskiej wzmożonym popytem i zwyż 
kowały. Wicemin. Koc otrzymał prze 
odjazdem szereg listów gratulacy 
nych od wybitnych reprezentantów 
City w Londynie, którzy wyrazili za 
razem nadzieję, że umowa elektryf: 
kacyjna będzie zapoczątkowaniem 
ściślejszej współpracy przemysłu bry 
tyjskiego z polskim. 

Reasumując wyniki 8-tygodniowej 
pracy min. Koca i jego współpracow 
ników w Londynie, stwierdzić należy, 
że podpisanie kontraktu elektryfika 
cyjnego wzmogło zaufanie City do 
Polski bardzo znacznie. Zaangażowa 
nie się dwu tak wielkich firm brytyj 
skich jak English Company i Metropo 
litan Vickers oraz szeregu innych 
współdziałających z temi firmami a1 
gielskich zakładów — w tak poważ- 
ną tranzakcję z Polską otwiera drogę 
do dalszych tranzakcyj w przyszłości. 
Spodziewanem jest, iż wicemin, Koc 
w jesieni wyjedzie ponownie do Lon 
dynu, ażeby rozwinąć tak korzystnie 
nawiązany przez się stosunki i kom 
takt ze sferami angielskiemi, 

  

   

roplanów eskadry włoskiej. Niepomyślae wa 
runki atmosferyczne nie pozwalają spodzje- 
wać się szyhkiego odlotu eskadry gen. Batbo. 
Przypuszezają, że odlot nasżąp; najwcześniej 
w sohotę © śwycie. 

- 

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

  

Dr. A. LERENMAN 
(chirurg) 

POWRÓCIŁ. 
Przyjmuje: 2—3 i 5—7 W. Stefańska 23, m. 3 

telefon 12-21, 

RT ОСАа ОАЯНЕСТОННЕЕС NEP ТОИ 

`№ому розе? Рог!ида!|! 
przy rządzie polskim. 
LIZBONA. (Pat). Nowomianowany 

poseł Portugalji przy rządzie polskim 
b minister Cezar de Suza Mendes opuś 
cił dziś Lizbonę, udając się drogą mo: 
ską do Polski. Odjeżdżającego posła 
żegnali min. Szumłakowski oraz mini 
ster spraw zagranicznych Portugalji. 

Kpt. Skarżyński na grobach 
bohaterów. 

WARSZAWA. (Pat), W dniu dzi- 
« siejszym o godz. 10.30 „kpt. pil. Stani 

  

  

sław Skarżyński udał się na cmentarz 
Powązkowski, gdzie w obecności 
įprzedstawiciel: lotnietwa i Aeroklubu 
Rzeczypospolitej złożył wieniec na 
grobie $ p. mjr. Idzikowskiego. Na- 
stępnie kpt. Skarżyński udał się na 
grób kpt. Żwirki i inż. Wigury, gdzie 
również złożył wieniec. 
BRZ” < 

Herriot udaje się do Turcji. 

LONDYN. (Pat). Były premjer Her 
riot odjechał dziś rano do Marsylji, 
skąd odpłynie do Stambułu. 

Trockiemu odmówiono wizy 
do Holandji. 

PARYŻ. (Pat), Donoszą z Amster 
me że Trockidmu odmówioąo zez 
wołenia na przyjazd do  Holandji, 
gdzie ma zaproszenie jednego ze 
swych zwolenników miał wygłosić kil 
ka odczytów. 
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XII Ziazd Legjonistów w Warszawie 
Ostatnie przygotowania. 
Wczoraj wieczorem odbyło się pod 

przewodnietwem prezesa Jana Piłsud 

skiego k:lkogodzinne posiedzenie ko 

mitetu organizacyjnego XII-go Zjazdu 

Legjonistów w Warszawie, w obe: 

ności prezesa Walerego Sławka, preze 

sa dr. R. Góreckiego i min, S. Hubic- 

kiego. 
Ze sprawozdań złożonych przez 

kierownika Zjazdu dr. Władysława 
Dziadosza i jego najbliższych współ 
pracowników wynika, że wszystkie 
przygotowania są na ukończeniu. 

Prowincjonalne oddziały Związku 

Legjonistów Polskich nadesłąły mel 

dunki, z których wynika, że już do 
ania 1 b. m. sprzedano poza Warsza 
wą ponad 9 tysięcy kart uczestnictwa 

w Zjeździe. Przypuszczalnie z prowin' 

cj: zjedzie do Warszawy około 15 tys. 
uczestników Zjazdu, a jeżeli doliczyć 
około 5 tys. uczestników Zjazdu ze 
stolicy — należy przewidywać, że 
Zjazd tegoroczny odbędzie się w roz: 
miarach bardzo wielk'ch. 

Część uczestników Zjazdu przybv 
wać będzie na wszystkie dworce war 

szawskie od soboty dn- 5 b. m. rano, 
a w niedzielę dnia 6 b. ni. od wczes 
mego rana przybywać zaczną na 
niejsze rzesze. Komitet organizacyjny 

urządził ma wszystkich dworcach 

warszawskich odpowiednie ośrodki 
informacyjne, ustalił dyżury i sposo 
by rozdawnictwa Informatora Zjazdo 
wego, w którym przybył: znajdą 
wszelkie potrzebne im wiadomości. 
Wszyscy (przybywający kierowani bę 

dą na fort Legjonów, gdzie zorgan'zo 
wane są umywalnie i gdzie wydawane 

będzie bezpłatne pierwsze śniadanie. 
Wszystkie uroczystości zjazdowe 

odbędą się zgodnie z ogłoszonym już 
programem, który przez komitet orga 
nizacyjny został na wczorajszem po” 

siedzeniu zatwierdzony ostateczn'e 

    

Przemówienia. 

W ramach XII Zjazdu Legjonistów 

w Warszawie odbędzie się w sobotę 

dn. 5 b. m. o godz. 7,45 w'eczorem 

w hallu Pol'techniki Warszawskiej 

inauguracja Legjonowego Instytutu 

Studjów. Na inauguracji tej przemó 

wienie zagajające wygłosi prezes Sądu 

Najwyższego sędzia Rzymowsk., a 

mastępnie przemawiać ma premjer 

Jędrzejewicz oraz poseł Bogusiaw M'e 

dziński jako prezes Legjonowego In- 
stytutu Studjów. 

Na akademji zjazdowej, która od: 

będzie się pod krzyżem Romualda 
Traugutta na forcie Legjonów w nie- 
dzielę dn'a 6 b. m: o godz. 11 przed 

południem przemawiać będzie prezes 

Jan Piłsudski, prezes Walery Sławek, 

przedstawiciel rządu (prawdopc'tob" 

nie premjer Jędrzejewicz) oraz przed: 

staw*ciel wojska (prawdopodobnie wi 

ceminister gen. dr. Slawoj-Skladkow 

ski. 

Karty wstępu dla publiczności 

Karty wstępu dla publiczności na 
uroczystości XII Zjazdu Legjonistów, 
uprawniające również do wejścia na 
festyn w Łazienkach, można nabyć 
w sekretarjacie okręgu stołecznego 

Związku Legjonistów Połskich, ul. 

Moniuszki 11, w cenie 1 zł. 

Legjon Młodych na Zjeżdzie. 

W tegorocznym Zjeździe Legjoni: 

stów tak jak w latach ostatnich weź 
mie liczny udział Legjon Młodych, 

G Ai AS 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

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

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teztr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńsks. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobyci 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska, 

iii A A 
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0D PLAGI letniej, 
a: radykalnie: muchy, komary, 

pchły, pluskwy I wszelkie robactwo. 

Sprzedaż w składach apt. I aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 
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którego delegacje ze wszystkich stron 
Polski przybędą do Warszawy. 

Również i w organizacji Zjazda 
Legjon Młodych bierze czynny udział, 
obejmując służbę informacyjną Zjaz 
du oraz techniczne przygotowanie sze 
regu uroczystości zjazdowych. 

W ramach Zjazdu Legjonistów 
odbędzie się w niedzielę dn. 6 b. m 
o godz. 21 wielka zabawa, urządzona 
przez Legjon Młodych, w salonach 
i ogrodzie Klubu Urzędn:ków Państ 
wowych, Nowy Świat 67. Komitet 
Zjazdu wezwał wszystkich jego uczest 
ników do licznego wżięcia udziału w 
tej zabawie, która odbędzie się pod 
hasłem zadzierzgnięcia serdecznych 
węzłów między Legjonistami i Legjo 
nem Młodych: (Iskra). 

  

KTO R=JCE SR: W-"=L-BLN_S5K-I 

TERROR W RZESZY. 
Zakładnicy. 

BERLIN: (Pat). Wezoraj w Diis 
seldorfie raniony został przez komu 
nistów komendant oddziału sziurmo 
wego. Sprawcy napadu zbiegli, Wo- 
'bec niemożności ujęcia sprawców po 
Kieja polityczna połeciła aresztować 
jako zakładników czterech komuni 
stów, mieszkających w pobliżu miej 

5еа napadu. Policja zapowiada, że po 
dobne zarządzenia stosowane będą i w 
przyszłości i że w razie pojawienia się 
odezw o treści podburzającej areszto 
wani zostaną byli przywódcy komuni 
stów, którzy jeszeze nie są osadzeni 
w obozach koncentracyjnych. 

„Wstawa e zabezpieczeniu praworządności”. 
BERLIN. (Pat). Ministerstwo spra 

wiedliwośc: aprobowało w głównych 
zarysach przedłożony rządowi Iize- 

  

  

Katastrofa powodziowa 
skutkiem zerwania tamy w Colorado. 

DENVER, (Colorado). (Pat). Z po 
wodu przerwania w Castlewood na 
rzeee Latte (dopływ Missurri) tamy w 
odległości 60 klm. od Denver, woda 
zalała ogromne przestrzenie į miasto 
Denver, powodujące olbrzymie stra- 

ty. 5 tys: mieszkańców Denver opus 
ciło domy. Narazie trudno sądzić o 
rozmiarach katastrofy. Pewne jest, że 
wiele osób poniosło Śmierć, W akcji 
ratunkowej bierze udział straż ognio 
wa i policja. 

  

  

Kodeks bankowy Rooosevelta, 
WASZYNGTON. (Pat). Dotych- 

czas około 7.400 banków przyjęło Eo 
deks bankowy [prezydenta Roos 

ta. Kodeks ten dzisiaj wszedł w e,    

przewiduje on przy 40-godzinnym ty 
godniu pracy 12 do 15 doliwów tygod 
niowo zarobku. 

  

Nieporozumienie. 
WARSZAWA. (Pat). Poruszona w 

prasie sprawa „kwadransu litewskie: 

go“, wygłoszonego 26 lipca przed m 
krofonem Rozgłośni Wileńskiej skut 
kiem nieporozumienia przedstawiona 
została w niewlašciwem świetle. Jak 
stwierdza Dyrektor Polskiega Radja 
kwadrans ten wygłoszony był w Roz 

głośni Wileńskiej przez Polaka Wac 

ława Zaleskiego i poświęcqąiy prze” 

glądowi prasy litewskiej. Autor prz 
lekcji przytoczył w pewnem miejscu 
wyjątek z artykułu litewskiego pisma 

„Lietuvos Aidas“, wychodzącego w 
Kownie, — dając bezpośrednio poteta 
w dalszej części kwadransu ostrą od 
prawę zaborczym tendencjom ł:tew 
skim w sprawie Wilna. Przytoczony w 
prasie fragment jest właśnie tą częś 
cią artykułu, która znalazła należytą 
odprawę. O jakiejkolwiek wrogiej pro 
pagandzie lub prowokacji ze stro 
Rozgłośni Wileńskiej nie może być 
mowy. Przeciwnie, chodziło właśnie o 
obronę przed obcą propagandą 

   

    

szy [przez rząd pruski projekt ustawy 
o zabezpieczeniu praworządności w 

państwie. Projekt przewiduje wpro” 

wadzenie kary śmierci za szereg prze 

stępstw natury politycznej na »bsza 

rze całej Rzeszy. Sformułowanie osta 

teczne ustawy nastąpi w drodze po 

rozumienia między ministerstw:uni 
sprawiedliwości Rzeszy i Prus. 

Ziat harcerski na Węgrzech. 

BUDAPESZT, (Pat). Wczoraj roz 

począł się tu IV międzynarodowy zlot 

harcerski, w którym uczestniczą re 

prezentacje 48 organizacyj harcars 

kich. Harcerstwo polskie jest po an 

gielskiem reprezentowane najliczniej. 

W godzinach porannych na placu pa 

rad odprawione zostały nabożeństwa 

różnych wyznań. Po południu nastą 

piło uroczyste otwarcie zlotu w obec 

ności 50.000 widzów, członków rządu 

i korpusu dyplomatveznego. Otwar 

cia dokonał regent HORTHY i gene 

rał BADEN — POWELL. W przemó 

wieniu —  inauguracyjnem regent 

Horthy wyraził nadzieję, że jamboree 

przyczyni się do wzajemnego zrozu 

mienia się narodów i współpracy po 

kojowej. Baden Powel (podkreślił, 17 

widzi w harcerzach pracowników nad 

pokojem świata. Potem odbyła się de 

filada. Harcerstwo polskie swą posta 

wą wzbudzało powszechne zaintere” 

sowanię i sympatje: 

W kadrach „pracy. 
BERLIN, (PAT). Według ogłoszonego 

dzjś zestawienia, obeenie pełni służbę w t. 

zw. kadrach pracy 252.357 bezrobotnych, ulo 

kowanych w 4,717 grupach i obozach. 
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Odkrycie śladów prastarego osiedla. 
Słowianie w okresie wczesnopiastowskim nad Wilja 

koło dzisiejszych Szyłan. 

Wpobliżu Szyłan w odłegłości kil- 

kuset metrów. od miejsca, gdzie pro 

jektowana jest gigantyczna hydroe' 

lektrownia, na brzegu Wilji wznosi 

się osobliwe wzgórze piaszczyste, ota- 

ezane przez miejscową ludność w pro 

mieniu kilkunastu kilometrów zabo 
bonnym szacunkiem. 

Od wielu już lat wiatr niszczy 

wzgórze, rozwiewa pigiek į wydoby“ 

wa na powierzchnię spróchniałe kości 

ludzkie, jakieś zagadkowe i nieznane 

na wsi potłuczone naczynia gliniane, 

dziwne kawałki zielonego metalu i 

przepałonego żelaza: Jednocześnie od- 

słania także wiele drobnych i ostrych 
kawałków krzemienia. 

Lud intuicyjnie zrozumiał ziemię, 

która przemawiała do niego tysiąc 

leciem dziejów człowieka i samorzut 

nie określił wzgórze jako pogańskie, 

prastare ementarzysko. Pod strzechą 

zrodziła się niejedna baśń o duchach 

pogan, ukazujących się od czasu do 

czasu w ciemne Iltnie noce. 
Bawiłem w pobliżu Szyłan na let 

nisku. Pewnego dnia korzystając z 

pięknej pogody zwiedziłem wzgórze 

i odjechałem do Wilna, obładowany 

ciekawemi zabytkami, Złożyłem je 

w Muzeum Archeologicznem U. S. B. 

w Wilnie na ręce pan dr. Heleny Ce- 

hak, st, asystentki, która zbadała ich 
wartość naukową. 

Co mówią znalezione przedmioty? 

* Przeszło sześć tysięcy lat temu 

(tak sześć tysięcy lat) w epoce ka 

miennej na wydmie znajdowało się 

stanowisko gromady myśliwskiej, wy 

rabiającej na miejseu swą broń myś 

liwską. Świadczą o tem liczne mate 

odłupki krzemienne tak zwane „wid- 

ry“ nieobrobione, rdzeń od którego 

te łupki odbijał ryleem „rzemieślnik 

przedpotopowy* i wreszcie narzędzia, 

jak nóż krzemienny o zatępionym 

Na letnie wywczasy. 
I. WILANÓW. 

Każdy z nas zna to niecierpliwe 

a radosne wybieranie się w drogę, to 

zamęczanie dorożek załatwianemi w 

ostatniej chwili sprawunkami, docią* 

ganie rzemieni rolsaka i szukanie 

kluczyka od walizki... Służąca wpada 

nagle: dorożka już czeka! , Jeszcze 

ostatnie słowa, ostatnia zamiana ad 

resów, ostatnie upomnienia i cmok! 

cmok! — pojechaliśmy. $ 

Jeszcze dotąd jedziemy dookoła 

Warszawy, opowiadając sobie, że już 

w sierpniu, ho ho! — już w sierpniu 

pojedziemy nowowybudowanym tu: 

nelem akurat pod Alejami Jerozo” 

limskiemi... Jeszcze dotąd wysiadamy 

w drewnianej szopie, zwanej dwor" 

cem głównym.. Jeszcze dotąd obu 

rzamy się na ceny w bufecie : na ko- 

lejkę w przechowalni ręcznego br.ga 

żu, którą ominąć umieją tylko tra 

garze 

A dalej przypadkowy dzie” w War 

szawie. Znajomi wyjechali na wieś, 

interesów nie ma się żadnych, właś 

ciwie pozostaje dzień beztroskiego 

wałęsania się po — zawsze bądź co 

bądź — egzotycznem trochę mieście. 

Przyjechało się zrana i chodzi się 

zupełnie bez planu, Burżuje zajeż- 

dżają do hotelu i przesypiają czas do 

południa, Proletarjat wałęsa się po uli 

cach i ogląda i ogląda nowozbudowa: 

ne gmachy, których jeszcze nie wi 

dział. Przedewszystkiem okrzyczany 

gmach B. G. K., z doskonałemi „dzi 

wacznemi* rzeźbami, które nie ratują 

przykrego wrażenia, jakie robią po” 

siekane płaszczyzny ścian; jak niesły 

chanie różni się od tego kolosu prosty 

gmach Ministerstwa W. R. i O: P. 

Architekt wydobył masę efektów 

środkami niezmiernie prostemi; nai2 

żałoby tylko jak najprędzej usunąć 

tyleu, grociki dłutowate do strzał do 
łuku i jedno nieokreślonego przezna” 
czenia. Narzędzia są charakterystyce: 

ne dla przemysłu tardenuaskiego —- 

wyrobu mikrolitycznego (są b: małe), 
który w swoim czasie występował| w 
całej Europie. 

To było sześć tysięcy lat temu. 
W okresie wczesnopiastowskim, 

kiedy terytorjum historycznej Litwy 
znajdowało się jeszeze w stadjum cha 

osu politycznego — w przeddzień na: 

rodzin zaczątków państwowości, na 

iwzgórzu naszem jakieś plemię sło- 

wiańskie pogrzebało swych zmarłych. 
Możliwe, że gdzieś w pobliżu w osadzie 

wiodło żywot osiadły, możliwe także 
że bawiło tu chwilowo, ekspansując ze 
wschodu łub południa na terytorjum, 
zamieszkałe przez Litwinów. 

Zwyczajem swym spałało ciała na 
stosie, a kości, popiół oraz stopniale 
w ogniu ozdoby bronzowe i broń że” 
łazną składało do urn, zdobionych 
charakterystycznym falistym  Oorna- 

mentem, : 

Intuicja ludu zrozumiała język 

ziemi. Nie mogła tyłko sięgnąć tak 
daleko w mroki dziejów ludzkości i 
historji człowieka na Wileńszczyźnie, 
bo aż w głąb kilku tysięcy lat, 

Włod. 

ESS TTK INS TRS TO EET TIE SIPS TEKSTAI, 

Z portu gdyńskiego 

  

Do portu w Gdyni przybył ! b. m. na 

statku szwedzkim „S. S. Trolleholm** wjęk- 

szy ładunek fostorytu, który w przecjągu кр 

Ikunastu godzin — pomocy potężnego 

    

brzydką gwiazdę na dnie pierwszego 
„podwórka — psuje ona całość odry 

wając jasną barwą uwagę oka od ca 

Jošci kompozycji. 

Idziemy dalej na plac Unji Lubeł 

skiej z wizytą do Lotnika. Znacie teu 
pomnik dobrze: potężna postać opa“ 

ta na ukośnem Śmigle. Nad głową 

huczą samoloty, stała muzyka tej czę 

ści Warszawy — lotnisko niedaleko! 

-U stóp — trzy wieńce. Piękny sym 
bol. 

Człowiek ma cały dzień wolny, ca 
ły dzień bez żadnego planu. Przypać 

kowe spojrzenie na dworzec (sie!) ko“ 

lejki wilanowskiej. Nie było się tam 

od trzeciej klasy. 
— 0 której odchodzi pociąg? — 

Za pięć minut. — Jazda! 

Pierwsze skonstatowanie — bilety 

ogromnie tanie. Za przejazd do Wila 

nowa ć napowrót — 70 gr. Widocznie 

konkurencja autobusów, tych samych 

śmierdzących avbonów, co w Wilnie, 

zrobiła swoje: 

Idziemy do parku i pałacu. Płaci 

  

  

„chwytacza“ przeładowany został z okrętu 

wiprost do wagonów  podsłławionego pod 
okręt pociągu. 

my. Czytamy regulamin, w którym 
stoi, że nie wolno śmiecić, rwać kwia 
tów i coś tam jeszcze. Że do pałacu 
ma się prawo wstępu za specjalną 

opłatą, Że zwiedza się tylko w towa 
rzystwie przewodnika. 

Rozglądam się dookoła: pełno 

wszędzie fagasów w granatowych suk 
manach z czerwonemi wyłogami. Dzi 

wi się człowiek: skąd ich tyle. Ej! 

chyba bezrobotnych pozbierano i 

niech chodzą dla fasonu. Chodzą istot 

nie wszędzie, zaglądają do byle zaka” 

marka. Tylko się torebkę z truskaw: 

kami wybierze — już stoją i patrzą. 
Tylko się człek pochyli niewinnie nad 
różą, chcąc ją powąchać — już bieg 
ną i machają rękami. Do pioruna z 
takiem urządzeniem. 

Wreszcie nagapiwszy się dosyta, 

decyduje się człowiek wysupłać dług: 

marynowana w kieszeni złotówkę i 

iść do pałacu. W pałacu mieści się 

obecnie wystawa pamiątek po Jan:e 

Sobieskim w związku z jubileuszem 

Wiednia: Jest tam namiot wielk'ego 

Rozwiązanie PPS w Lipsku. 
LIPSK, (PAT). — Policja w Lipsku roz 

wiązała na zasadzie rozporządzenia o ochro 

nie narodu i państwa istniejącą w Lipsku 
od wjełu lat Polską Partję Secjaljstyczną. 

Znalezione dokumenty, papiery i książki zo 
stały skonfiskowane. 

Szajka bandycka. 
BERLIN, (PAT). — Wi Kolonji policja. 

wykryła olbrzymią szajkę bandycką, grasu 

jącą w premienju 100 klm, dokoła mias£a. 

Aresztowano 41 członków tej szajki, Stoją 

enj pod zarzutem dokonana' 34 włamań, za 

machów morderczych i oszustw oraz podpa 

leń. 

  

Zmiany w dyplomacji. 

BERLIN. (Pat). Deutsche Allg 

Ztg.*, pisząc o zmianach na placów 

kach dyplomatycznych w Berlinie, 

zapowiada jednocześnie daleko idące 

zmiany na niemieckich placówkach 

zagranicznych oraz w centrali urzędu 

spraw jranicznych Rzeszy jeszcze 

w ciągu jesieni. 

    

  

Samobójstwo woźnegoa 

konsulatu sowieckiego 
we Lwowie. 

LWÓW, (PAT), — Dzisjaj we wczesnych 

godzinach porannych w lasku niedaleko Ły 

czakowa przechodnie znaleźli zwłoki, jak się 

potem okazało, Mikołaja Streńskiego, woźne 

go konsulatu sowieckiego we Lwowie. — Łe 

karz stwierdził śmierć denata wskułek słrza 

łu w skroń. Przy zwłokach znalezłono 

zawierający dyspozycje eo do pozosta е 

nych ruehomošci. Przyczyny samobójstwa 

nie ustalono. * 

    

NONE" ik ^ 

" „Sympatycy” hitleryzmu. 

PARYŻ, (PAT). — W związku z zapowie 

dzjanent przybyciem do Buenos Ares wy- 

cjeezki hiHerowców, część studentów oraz 

syndykaty robotnicze, s w szczególności 

związkj pracowników portowych, ogłosiły 

strzjk o churakterze prełestacyjnym. — Do 

szło do rozruchów ulicznych. 

Rynek pracy w Zawierclu. 

SOSNOWIEC, (PAT). — Z Zawiercia do 

noszą, że w powiecje zawierciańskim daje się 

zauważyć lekką poprawę na rynku pra 

W fabryce szkła Reich i S-ka uruchomjono 

drugj piec, przy którym zatrudniono 100 :e 

botników. W fabryce włókienniczej Bernda 

znalazło obecnie zatrudnienje około 110 re 

bdtników. 

    

DER, 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon 

dyn 29,76 — 29,46. Nowy York 6,52 — 6,11. 

Paryż 35,10 — 34,92. Szw arja 173,48 — 

172,62, Berljn w obr. pryw.: 213,30. Tenden 

cja niejednolita 

PAPIERY PROC.; 3 proc. poź 
38,75 39. Dolarówka 49 — 49, 

AKCJE: Bank Polskj 81,50. 

DOLAR w obr. pryw.: 6,51 — 6,52. 

RUBEL: 4,81, 

Kronika  telegraficzna. 
— W porcie gdyńskim znajduje się obec 

nie najszybszy na świecie statek handlowy 

szwedzki parowiec „/Kaaparen* o pojemno 

Ści 5,500 tonn. Parowiec osiągnął podczas 

podróży 18 węzłów na godzjnę, a podróż 

z Goeteborgu do Kapsztadtu 6,600 mil, odbył 

w ciągu 18 dni. Statek szwedzki przywiózł 

do Gdyni transport ziarna kakaowego. 

— Przybyła do Gdynj bawiąca w Polsce 

wycieczka kierowników i instruktorów ra 

muńskiego przysposobjenja wojskowego w 

šiczbje 16 osób. 

— Prezydent Roosevel/ zawiadomił, że 

ogłoszona 30 lipca subskrypcja bonów na su 

mę pół miljona dolarów została pokryta 6 

krotnie. 

   

    

ka bud. 
     

  

— Akt oskarżenia w sprawie podpalen;a 

Reichstagu został doręczony urzędowym o0b- 
rońeom oskarżonych. Akt oskarżenia obejmu 
je kiiłkaset stron druku. 

— Liczba ofiar orkanu, jaki w ubiegłą 

sobotę szalał nad Dolną aksonją, wynosi 

ogółem 9 osób, kłtórych śmierć spowodowa 

ły walące się mury domów mjeszkalnych 

„Rany odniosio 30 osób. Straty materj: 
sięgają kjlkudzjesjęciu miljonów marek. 

  

    

   

— Podczas ćwiczeń artyleryjskich pod 
Kitonją na krążowniku „Karlsruhe* wybueli 
granat w czasie nabjjania działa. 4 osoby 
z załogi odniosły rany. 

— Przybyła do Zakopanego z Krakowa 'j 

czna wycjeczka kombatantów alzacko — io 

taryńskich. 

— Przybyła do Torunia po zwiedzeniu     

Gdyni wycieczka czeskosłowacka w liczbje 

92 osoby. 

— przed sądem okr. w Wadowjełch od- 

była sję rozprawa przeciwko dr. Józefowi 

Putkowi z art. 143 K. K. Dr. Putek oskarżony 
został o fałszywe doniesjenie przeciwko ko 
mendantowi policjj państwowej w Wadowi 
cach Stankiewjczowi. Sąd skazał Pulika na 6 
miesięcy wjęzienia į utratę praw obywatel- 
skich na przecjąg 6 lat. 

   

     

    

— W procesie © kradzież materjałów wy 

buchowych sąd we Wirocławiu skazał 8 osker 

żonych górników z Bytomia na karą łącznie 
lego więzjenia. 

   

      

    

wezyra i inne rzeczy ciekawe. I wszyst 

ko to za jednego złotego. 

Idziemy do pałacu. „Zwiedzać mo” 

żna tylko w towa twie przewod- 

nika”. Czyż może być coś potworniej 
szego niż zwiedzanie w towarzystwie 
przewodnika. To tempo stumetrówki 
i ten głos beznadziejnie monotonny. 

—0oto portret olejny nieznanego pę' 

dzla włoskiego... — A ooto szkatułka 

przepięknej roboty z inkrustacją srebr 

ną-. — Ale czegoż nie poświęci tu' 

rysta — pomyślcie tylko, namiot wiel 

kiego wezyra! — Pójdziemy szukac 

przewodnika. 

Lecz pałac zamknięty na trzy spu- 

sty: Fagasy w granatowych ubraniach 

znikli, jak za dotknięciem różdżki 

czarodziejskiej. Chmurka, która właś 

nie nadbiegła, zaczyna  pokrapiač. 

Robi się ponuro na duszy i nawet za 

oszczędzona złotówka nie cieszy. 

Ostatecznie zaczyna się oglądania 

przez okna. Salę „Zieloną* widzimy 

zupełnie dokładnie. Potem przedsio* 

nek, gdzie najbardziej interesującym 

        

Nr. 205 (2744 

Noialki 1 Poki i ze Świała 
— STEFAN JARACZ, dyrektor Ateneum 

w Warszawje zrzekł si kandydatury 
przy ub« i 

którym s 
sta moly 

      

    

          

  

   

  

    

    

   

  

     

    

gmachu, u Kolejarzy, który 
mając dwóch ubiegających sję o lokal kan 
dydatów, uprawia na zwlo Artysia 

i je się na :h do odgrywania roli 
na wytrzymałość. + 

OBRAZEK z walk: o byt: W 
69-letnią staruszkę 

tniej konkurentkj 
o o „rynek pracy*. Oby 

  

dwie trudniły się praniem. 
— OLBRZYMIĄ FOKĘ wyrzucjły na 

brzeg helski fale. Zwierzę, mierz przeszło 
2 metry, dogorywało z powodu rany na 
sku. Prawdopodob. z powodu tej wł 
rany foka stała się jgraszką fal. Zwierzę 
bił i zabrał pewien rybak, który następnie 
pokazywał je ciekawskjm za opłatą. 

Szkielet foki ma być spreparowany dla 
muzeum morskjego w Helu. 

— UPAKTE PRZYPUSZCZENIE nje scho 
dzj z łamów prasy, że przyczyn katastref: 
samololu „Lithuania““ nje należy szukać ani 
w rzekomych błędach tragicznie zmarłych 

lotników, ani w brakach samolotu. Wymje- 
miane są jakieś wynalezione przez Niemców 

         

  

    

  

  

   

        
   

  

    — SOCJAL 
CHODU 
holende: 

(TA, WŁAŚCICIEL SAMO- 
interpelował w _ parlamencie 
m w sprawie ulepszeń dla 

    

   

  

automo a to wszedł na trybunę mi 
nister komunikacji Reyner (stron. katolie- 
kie) i przeprosjł interpelanta za to, że sam 

  

ńw 

„ ponieważ jeździ do minister 
z praktykj nie zna bolączek automobjl 
holenderskie 
stwa... na ro 

Poseł socjali y na limuzynie i m- 
njster Jej Królewskiej Moścj oklep na ro 
werze — zestawienie, bądź co bądź, ciekawe. 

— 250 ADWOKATEK licz rancja aa 
ogólną ilość 2500 adwokatów. 

— SKANDALEM LITERACKIM DNIA w 
Anglji jest erftuka, znanego i w @ 

sceny, Noela Covarda p. t. „Pre 

   

   
     

   

    

   
       

  

Sztuka w chodząc z założenia: ażdemu 
wolno jak chce, byle nie krzywdzjł ni- 
ikogo prócz sjebie* — propaguje... wjelomę 
stwo. 

,— UPAŁY przybierają niendtowane roz 
miary w szeregu miejscowc 1 sierpnia 
temperatura w N. Jorku wy: ła 60 stopnį 
na słońcu i 39 w cieniu. Wskutek upałów 
na Więgrzech w doljnie Dunaj-Cjsa wytwo 

rzył się obraz fata—morgana, przedstawia- 
jący... mapę przedwojennych Węgjer... 

— TARGNĘŁO SIĘ NA ŻYCIE w War- 

    

  

   

  

   
szawie w c'ągu jednego miesi. lipe: a w cągu ji @ įpca 112 
osób. W tej liczbie były 32 wyniki śmjerteł- 
ne. : 

ZAST. 
—()o— 

Kpt. Lepecki na Syberii. 
W dniu wczorajszym przybył do 

Irkucka adjutant Marszałka Piłsud- 
skiego, kpt. Mieczysław Lepecki, od- 
bywający — jak wiadomo — podróż 
po Syberji. 

e Po kilkudniowym pobycie w tem 
mieście kpt. Lepecki uda się sowie:- 
kim samolotem wojskowym do miej 
scowości Kireńsk, położonej w odleg 
łośc: 1000 klm. na północ od Irkucka. 

Jak wiadomo w Kireńsku przeby 
wał w latach 1887—1889 na zesłaniu 
Marszałek Piłsudski: (Iskra), 

—()o— : 

lie bakcylów I kiedy zawiera 
powietrze w wielkich 

m!astach. 
Bakterjolog paryski, Dumesnil, przepro- 

wadził szereg cjekawych obserwacyj nad zlo 
ścją bakcylów znajdujących się w powietrzu 
zależnie od pory dnia. Przekonał się on, że 
ranny, wczesny spacer w wielkiem mieście 
jest najhigjeniczniejszy, gdyż wówczas pó- 
wietrze jest stosunkowo najczystsze. 

Doświadczenja swoje przeprowadził Du 
mesnil na placu Zgody w Paryżu. Przekonał 

iku obserwacyj, iż o godzinie 7 
rano określona ilość powietrza zawjerała tyl 
ko 640 mikrobów, w trzy godziny później 
— już 780. O godzjnie 11 liczba mikrobów 
wzrastała do 1800, a potem rosła coraz bar 

dziej i szybciej. Około połudnja wynosjła ona 
już 23.000, o 2-ej popołullnju — 72.000, o 6 
Pp: — 80.000, o 7 wieczór — 88.000! 

Jak wynńka z doświadczeń Dumesnil'a 
ilość mikrobów w „powietrzu wjelkomiej- 
skjem wzrasta w miarę zwiększenia sję ru 
chu miejskiego. Plac Zgody, na którym prze 
prowadził bakterjolog paryski swe dośwjad 
czenja, należy do najbardziej ożywionych 
placów w Paryżu. 

      

      

    

Technika romansu 
policyjnego. 

Gdy swego czasu winszowano Emilowi 
Gaboriau, sukcesu postaci stworzonej przez 
niego, Monsieur Lecoq, odpowiedział on pop 
rostu: „Technika romasu kryminalnego pest 
wprost dziecinna. — Rolą cz 

odkrycie mordercy, zaś zadaniem autora ro 
masu, jest utrudnianie mu tego, 

Pierre Mille mówi podobnie w „Nonuve:le 

Litteraire*: Doskonalegw'em jak się robi ro 

mans kryminalny! — nie jest to żadnem cza 

rodziejstwem. Trzeba tylko napisać historyj 

kę naodwrót. 
Jest tylko jeden romans kryminalny zaczę 

ty przez swój początek a jest to arcydzieło. 
Ten, który go napisał był genjuszem. „Zbro 
dnia i I * Dostojewskiego. > HBE 

  

    
   

      
    

   

   

  

      

eksponatem są dwa stosy sukiennych 

trępków, które ma wkładać zwiedza 

jący. Patrzymy na te trepki z zachwy 

tem : ściskamy w kieszeni złotówkę. 

I tak cały pałac dookoła! Najwięcej 

widać z tarasu, wychodzącego z dru 

giej strony na park. Na tarasie kartka 
z napisem: „Dla publiczności wstęp 
wzbroniony“. Widocznie są liczni а- 

matorzy zwiedzania przez okno. 
Z chwilą gdy usiłujemy wejść mi- 

mo zakazu na taras w polu widzenia 

znów ukazują się fagasy i znowu ma” 

chają rękami. Towarzyszą już nam 

do końca. Patrzą pilnie, jak staramy 

się objąć drzewa, które miał własno 

ręcznie zasadzić Sobieski: Towarzy- 

szą aż do bramy i obserwują nasz 

marsz aleją w stronę kolejki wila- 

nowskiej. 

Tak zwiedziłem wystawę pamią- 

tek jpo królu Janie Sobieskim. Jak 

mówią Rosjanie: 

— I dzioszewo, i serdzito. 

W. Toll. 

 



  

  

  
  

"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 

Dokoła zbrodni na Trakcie Raduńskim. 
Dochodzenie będzie ukończone w ciągu 5 dni. 

wieni przed sądem doraźnym czy też 

zwykłym. 

W czasie dalszego śledztwa wyszło 

na jaw dużo nowych 

Dochodzenie w sprawie ohydnej 

zbrodni popełnionej na osobie Karola 

Parwiekiego na Trakcie Raduńskim, 

(o której szezegółowo donosilišmy) 

zbliża się ku końcowi. Jak sie dowia- 

    
   

dujemy źródeł dobrze poinfermo- 

wanych dochodzenie w tej sprawie 

będzie ukończonew ciągu R iższych 

  

5 dni, Również w tym czasie zapad 

nie decyzja o dalszym łosie morder 

ców. a mianewieie czy będą posta: 

okoliczności 

ających szezególnie Marcina 

ła. Przeto niewykluczone jest, 
przed sądem doraźnym stanie je” 

dynie Marcin Guckiel, Bliższych szcze 

gółów narazie podać nie możemy, ze 

względów na toczące się śledztwo. (4) 

  

     

obcią: 

  

Fałszerz bilonu. 
W powiecie oszmiańskim zatrzymany 20- 

stał koło Smorgoń dawno poszukiwan) fał- 

szerz pienjędzy, Jan Piotrowski ze wsi Ko- 

wale. Piotrowski specjalizował sję w - grub- 

Przez żart — 
Do miasteczka Lebiedziewa jechał na 

1arg ze swą małżonką niejaki Jakimowicz, 

wioząe nabjał. ; 

Na drodze czatowali na przejeżdżających 

«ieśą'aków złodzieje, į co źle leżało lub był: 

źle pilnowane stawało sję jch łupem. 

Wiedział o tem Jakimowjez i sam usi 

z przodu na wozje, zaś jego nadobna mal? 

ka umiršęla się z tyłu furmankj. Nabjał 

który wieźli na, targ znajdował się w šrod- 

ku woza. Złodzjeje widać zrozumieli, że zwy 

kłym sposobem nje zdobędą tego łupu. Je- 

den z nich wpadł na pomysł. Przyskoczył do 

    

szej gotówce. Fzbrykował en tyłko moncły 

po 5 i po 2 zł. Wzory produkcji jego mien 

niey zostały znalezione przy nim w chwil; 

aresztowana. 

do kradzieży. 
tyłu wozu i łapiąc w ohjęcia nieoczekującą 

niespodzianek miłosnych gospodynię, ściąg 

nął ją. 
Ta zaczęja rozpaczliwie wołać męża na 

pomoc. Jakjmowjcz pośpieszył na jej krzyk 

i rozpoczął walkę z przechodniamj, którzy 

nie odpowiednio zażartowali z jego żoną. 

Kiedy odparł atak łobuzów j małżeństwo 

wsiadło zpowrotem na wóz, z przerażen'erm 

zauważyło że cały towar który w'eźli na targ 

zginął. Wtedy dopiero zrozumjał Jakimowicz 

na czem polegała żariobliweść łobuzów w 

stosunku do jego żony. (e). 

Święciany. 
Z RADY RODZICIELSKIEJ TUT. GIMN. 

PAŃSTW. 

Dnja 31 lipca r. b. drogą przez dyrekcję 

gimn. opatrzona podpisam: prezesa rady ro 

izicielskiej i rodziców młodzieży uczącej 

się została wysłana do Kuratorjum 0. S. w. 

„prośba motywująca przyczyny skłaniające do 

powstałej na tut. terenie sji mającej na 

celu powrót do gimn. państw. naucz. : 

polskiego w Slonjm'e p. Henryka Niessn 

Innym faktem naprawdę miłym i wie 

dla tut. społeczeństwa znaczącym jest „o 

biecenie* tut, gimn. dokonane przez władze 

miarodajne. K. 

  

    

       

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE KOŁA 

SZYBOWCÓW. 

Odbyło się dnia 27 lipca r. b. o godz. 

16:30. Przewodniczył p. starosta Mydlarz. 

Po zagajenju przemawiał delegat wileń- 

„skjego koła, podając w słowach rzeczowych 

i przekonywujących zadania i znaczenie szy 

bownictwa. 
Poczem głos zabrał prezes miejscowego 

obwodu Legjonu Młodych leg. student Sz: 

ko, mocno uzasadniając (konieczność zgło- 

szenja akcesu do koła wszystkich obecnych. 

Zebranie zakończyło się o godz. 20 
nem podpisywanjem deklaracyj członkow- 

skich. 
Sądzjć należy, że praca nowopowstałego ko 

ła rozwijać sję będzie pomyślnie i spręžys- 
«cie, zwłaszcza, że idea szybownictwa, w co- 
raz większym stopniu ogarniająca Polskę, 
dając kadry młodych i wyszkolonych pilo- 
tów spotkała się z uznanjem i przychylnoś 
cią czynników miarodajnych. 

Przykład, jak należy popierać wszystk» 
co dąży do potęgi lotniczej Polski dał p. 
starosta Mydlarz, przyrzekając j ofiarując 
z własnych funduszów pomoc finansową dla 
tych którzy w przyszłości wyłonieni z miej 
scowego [koła kształcjć się będą na kursach 

szybowniczych w Wilnie. 

        

Z LEGJONU MŁODYCH. 

Dziękj staraniom znanego już na tut. te 
renie z energji j poświęcenja się sprawie 
leg. Sierce, młodziutkj, bo niedawno pow- 
stały obwód powiatowy weźmie udział 6 h. 
m. w ogólnopolskim, warszawskim zjeździe 
Legjonu Młodych łącznie z legjonjstami, 

Jak wjadomo Ministerstwo komunikacjj 
przyznało uczęstnikóm zjazdu 80 proc. zniż 
ki III i II kl. w obie strony na pociągj oso- 
bowe, jak i pośpieszne. Specjalnie urucl 
mione pocjągi zapewnią wygodę i szybko 
Zaznaczyć należy, że njezamożni legjoniścj 
korzystać będą z ulg. 

Wziąwszy to wszystko (pod uwagę są 
mależy że udział zjazdowy członków miejsco 
wego obwodu będzje jak najliczniejszy. 

Szczegółowych informacyj udziela leg. 
student Sierko — Apteka Miejska w Święcia 
nach — godz. 16—17. 

Stołpce. 
Z ŻYCIA OGNISKA KOLEJOWEGO 
PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. 

Praca Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego w Słołpcach stanęła na wysokim 
poziomie, zawdzięczając  niestrudzonemu 
zawsze ochotnemu i wielce oddanemu pracy 
społecznej prezesowi Ogniska K. P. W. p. 
Moszczyńskjemu, który z całym pietyzmem 
pracuje dla dobra Ojczyzny, siejąc w i 
otoczenja szlachetne [porywy do pracy pań- 
stwowo-twórozej. 

Ognisko K. P. W. w Stołpcach służy dziś 
wzorem dla miejscowego granicznego spo- 
łeczeństwa swą wysoką /karnością i gotowoš 
cją obrony naszych granie, 

P. Moszczyński zorganizował pozatem u 
nas Związek Rezerwistów, na czele którego 

stanął gee prezes i komendant. Do Szere- 
gów stanęło 140 osób, których prezes p. 
Moszczyński należycie akos i DE: 
prowadzjł ćwiczenia. Urządza też imprezy 
kulturalno-ošwiatowe, prócz tego rezerwiści 
bjorą udział we wszelkich uroczystości 
państwowych. ż 

Dnia 27 lipca r. b. odbyło sję posiedzenie 
Zarządu Ogniska K. P. W. w Stołpcach, na 
którem został opracowany ramowy program 
uroczystości poświęcenja sztandarw K. P M. 
mającego się odbyć w najbliższym czasie. 

Jednocześnie uchwalono założenie O: 
du oworowego K. P. W. od 100 do 150 drze- 
wek, który w przyszłości byłby ostoją finan 
sową organizacji, jak również zdecydowano 
B 75 pasów głównych dla kompani: 

A I ii 

E NOWA WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

  

  

   

    

    

  

   

   
   

   

   

   

                

    

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

premjum. 

Czynna od godz. Il-ej do I8-ej, 

Warunki przystępne. 

Z pogranicza. 
WIŁOŚCIANIE SOWIECCY 

W POSZUKIWANIU CHLEBA W POLSCE. 

Placówki K. O. P-u w rejonie ode'nka 

granįeznego Suchodowszezyzna zatrzymały 

nad ranem dnia onegdajszego 9 włościan, 

którzy z workami przekradlj sję nocą na te 

ren Polski, by zaopatrzyć stę tu w żywność. 
Włościanje sowjeccy opowiadają, że na ca- 
łym terenie Bjałorusi sowieckiej panuje 

straszny głód, który dotknął nietylko lud 

ność w miastach, ale również i wieś. Całe 

zboże jak wiadomo idzie do składów państ 

wowych, a włościanie pracujący w kolekry 

wach przymierają głodem, 

K.USREJ BRR WE "BEND 

Tramwaj do Babie 

  

Od k.lkunasu dni wre grączkowa praca 

przy budowie nowej linji tramwajowej, któ- 

  

„Czarna trzynastka” 
na Zlocie pod Budapesztem. 

W dniu 2 sierpnia b. r. nastąpiło 

otwarcie Międzynarodowego  Zloti 

Skautów, który odbywa się na Wę: 

grzech koło Budapesztu. Polskę repre 

zentuje na Zlocie 1400 harcerzy z ca 
łej Rzeczypospolitej. jako reprezenia 

cja Chorągwi Wileńskiej obozuje na 

Zlocie „Czarna Trzynastka Wil. Dru 

żyna Harcerzy, oraz trzech harcerzy 

z innych drużyn. 

  

   

  

Atrakcją obozu wileńskiego jest 

obszerny namiot-świetlica utrzymana 

całkowicie w stylu regjonalnym, a 

dzięki uprzejmości T-wa „Bazar Prze 

mysłu Ludowego* ; Urzędu Wojewódz 

kiego, bogato zaopatrzona w wyroby 

ludowe  (kilimki, krajki, ceramika, 

palmy į t. p.) oraz fotografje i albumy 

z krajobrazami Wileńszczyzny. Na:e 
ży nadmienić, że obóz .,Czarnej Trzy 

nastki* jest rozłożony w centralnym 

punkcie obozu Wyprawy Polskiej. 

AREER STUDI DNS S 

Kajakiem w świat. 
' Przed niedawnym czasem donosi 
liśmy, iż mieszkaniec miasta Wilna 
p. Lewandowski (Święciańska 2) za 
meldował policji o ucieczce jego syna 
45-letniego Jerzego, który pewnej no 
‘су wziąwszy potajemnie tatusiowi go 
tówkę z szuflady „zwiał* z domu, 

Jak p. Lewandowski dowiedział 
się od kolegów zbiegłego syna, chło 
piece naczytawszy się rozmaitych spra 
wozdań i powieści o rekordach spor 
towych i przygodach postanowił prze 
być przestrzeń z Wilna do Gdyni kaja 
kiem. 

"W tym celu z oszczę:łności nabył 
kajak, przyszykował wszystko do wy 
prawy, a następnie „dopełniwszy swo 
je zasoby gotówką* we wspomniany 
wyżej sposób od tatusia, w ciemną noe 
lipeową wyruszył w daleką i niebez 

pieezną podróż. 
Zmartwiony ojciec, obawiając się, 

by ehłopeu nie stało się coś złego zgło 

sił się do policji, prosząc © wszczęcie 

poszukiwań za zbiegłym synem — 
sportowcem. 

Jak się obecnie dowiadujemy, mi 
mo pościgu policyjnego. chłopcu uda 
ło się już osiągnąć niebylejaki rekord, 
Zgodnie z otrzymanymi w policji wia 
domoścami, 15-letniego 

      

Jerzego Le 

wandowskiego widziano wczoraj jak 
mijał na sweim kajaku Modlin, 

+ Chlopiec zatrzymuje się przy przy 
staniach kłubów wioślarskich, gdzie 

dzielnemu podróżnikowi z Wilia, chęt 

nie udzielają pomocy i odpowiednich 

fachowych porad. 
P. Lewandowski będzie jeszcze 

miał ze swego chłopca pociechę. 

Samosąd nad złodziejem w Wilnie. 
Za usiłowanie skradzenia wieprza omal nie postradał życia, 

Rzadko notowany, szczególnie w mjeście 
wypadek samosądu nad złodziejem, wyda- 

rzył się wczoraj w godzinach poobiednich w 
Wilnje na Rynku przy uljey Subocz. 

Obecni na targu wieśniacy zauważylj w 
pewnej chwjli, iż do wozu jednego z handla 
rzy wiejskich Antoniego Suchockjego zbł;- 
żył sę jakiś osobnik, i usiłuje skraść leżą- 
cego wieprza. 

Wieśnjacy postanowjlj dać nauczkę zło- 
łziejowi, wobee czego kilku z nich ostroż 
nie podkradło się z tyłu ; zan'm złodziej 
zauważył grożące mu njebezpjeczeństwo zła- 
pało go, ą następnie zaczęło niemiłosiernie 
okładać kijami, kołkami oraz jnnym 

sprzętem. Złodziej .brocząc krwją padł na 
zjemię. 

Włościanie załłukliby go na Śmierć, gdy- 
by nie jnterwencja poł:cjanta, który uratował 
złodziejowi życje. Okazał się nim niejaki 
Wiktor Parafjanowicz — notowany w kro- 
nikach kryminalnych „potokarz* (złodzjej, 
kradnący z wozów). 

Po udzieleniu pierwszej pomocy, ranne- 
go złodzieja przewiezjono do areszłu centrał 
nego, skąd powędrował on później do szpi- 
tala. 

Przeciwko kiłku sprawcom samosądu spi 

sano protokół. Zostaną oni pocejągnięci do 
odpowjedzialnośc! sądowej. (e.      

  

  

w, niedługi yć osiedie 
Babicach z centrum stolicy. 

Bohaterom walk 
o niepodiegiość. 

Z okazji 70-rocznicy powstania stycznio 

wego pod honorowem przewodnictwem Gene 

izjij Rydz-Śmigłego Edwarda zorga 
vany został w Groldnie Komitet obchodu 

ość: na Ziemiach Wischodnich. 
Komitetu objęła teren woje- 
ńskiego, nowogródzkiego ii bjało 

steckjego, Ik Ъ przedstawiciele w o0sa- 

bach pp. wojewodów oraz prezesów władz 

j urzędów okręgowych weszli równocześnie w 

jego skład. Na prezesa Komitetu Wykonaw 
czego powołano jnicjałtłora Dowódcę O. K. 
III. generała brygady inż. Litwinowicza. 

Aby nie rozczłonkowywać akcjj na posz- 
czególne lokalne uroczystości, Komitet posta 
nowił skoncentrować ją w ogólnym obcho- 

dzie, związanym z odsłonjęciem i pośwjęce 
niem pom na grobje powstańców, ро!е- 
głych w bitwje pod Dubiczami 4 maja 1863 
roku i pochowanych wraz z wodzem partji 

Ludwikiem Narbuttem we wspólnej mogile 

w Dubjezach. r 
iKomitet ustalił jako dzjeń obchodu 6 

sierpnia br. ze względu na zbieg h'story 
nych 'dat, a mjanowicie w przeddzień stra 
cenia na stokach cytadeli warszawskiej Ro 
muałia Traugutta 5. VII. 1863. rocznicę 
decyzjį Marszałka do bitwy pod Warszawą 
w roku 1920. W tym też dniu, a nie innym, 
postanowił Komjtet obchodu dać w darze 
Marszałkowj Piłsudskiemu trwałe dzieło, nie 
tylko w postaci pomnika bojownikom o Nie 

podległo: w roku 1863, lecz równjeż w 
postaci przeżyć i ugruntowanej oraz pogłę- 
bionej przez uczestników obchodu znajomoś 
ci przeb'egu i istoty tego powstania na Zje- 
miach Wschodnich. 

OGÓLNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
DUBICKICH. 

Dnia 5 sierpnia w godz. ipo południa 

wych odbędzie sję poświęcenie pamiątkowe 

go krzyża na miejscu, gdzie polegli Narbutt 

i towarzysze, 
Wjeczorem tegoż dnia w Dubiczach od- 

będzje się uroczysty capstrzyk oraz apel po 

ległych pułku, poczem nastąpi symboliczne 
palenje ognisk — znjczów na miejscach b. 
okolicznych pobojowisk powstańczych. 

iDnia 6 sierpnia o godz. 5 rano uroczysta 
pobudka, odegrana przez trębaczy 76 p. p. 
w Dubiczach. 
„ Godz. 10 rano a) pošwjęcenie į wręcze 

nie sztandaru organizacji przysposobjenia 

wojskowego leśnego Dyrekcjj Wleńskiej, bł 
uroczysta jpol. msza święta na miejscu zbu 
rzonego przez Murawjowa kościoła parafjai 
nego, c) odsłonięcie pomnika na grobię po 
legł. powst., d) złożenie puszek z zjemią z 
pobojowisk i mogił powstańczych, przywie 
zionych przez sztafety przysposobienia woj 
sibwego z terenu trzech wspomnianych woje 
wódziw oraz województwa poleskjego. 

Po przerwie objadowej około godz. 16 

odbędzie się wa okoljcznych polach pokaz 

nowoczesnej wojny. 
O godz. 18,30 igrzyska i zabawy ludowe, 

a na zakończenie widowisko pod gołem nie 
bem pod tytułem „Rok 1863* według apote 
oży Grotigera odegra zespół żołnierskiego te 
atru garnizonowego z Grodna 

„Ze względu na to, że uroczystość odbę- 
dzie się w puszczy w odległości kilkudzjesię 
ciu iklm. od kolej, Komitet nie może zapew 

nić zorganizowanego dojazdu do  Dubicz, 

ani też żadnych wygód przybywającym 296 
ciom. IDojazd do mjejsca uroczystości z Wj! 
na — szosą im. Marszałka Piłsudskiego przez 
Ejszyszki, Raduń, Sołtanszki, Zabłoć. 

ra ma 

pocztowców w 

    

  

    

    

   

  

   

  

  

KURJER SPORTOWY. 
Dwa dni sportu łotewskiego w Wilnie. 

Dowiadujemy się, iż wczoraj 70`° 
stała zawarta z Rygą umowa, w spra 
wie szeregu pierwszorzędnych imprez 
sportowych, które odbędą się w Wil 
nie w ostatnią niedzielę sierpnia. 

Przyjeżdża do nas piłkarska repre 
zenłacja Łotwy ziožona = akademi- 
ków. Reprezentacja ta jedzie do 
Włoch, a bawiąc w Wilnie rozegra 
dwa mecze towarzyskie. 

Ponadto, jak już pisaliśmy, przy 
jedzie de nas najlepszy lekkoatleta 
łotewski olimpijczyk Dimza: Jest więe 
projekt żeby sprowadzić w tym cza 
sie i Heljasza, a że przyjechać mają 
również i inni zawodnicy. przeto 26 
i 27 sierpnia będziemy mieli w Wilnie 

Kto przyjechał 
Jutro na torze regatowym w Byd: 

goszczy odbędą się wielkie regaty wioś 
larskie o mistrzostwo Polski. 

W regatach tych pierwszy bodaj 
raz wyjątkowo licznie obstawili 6 bie- 
gów wilnianie. 

    

Wilno jest Teprezentowane przez 
dwa kluby: 

Policyjny Klub Sportowy wysłał 
Witkowskiego, który walczyć będzie o 
mistrzostwo Polski w biegu jedynek. 
Witkowski broni tytułu wicemistrza. 
Zgłoszonych jest trzech zawodników: 
Vereg, Kurgłowicz no i Witkowski. 
(Bieg w niedzielę). 

; Drugim biegiem o mistrzostwo bę: 
dzie start Pp. Plewakowej z WKS 3 B. 
Sap. na jedynce. Konkurencja jest b. 
wyrównana, ale zdaje się, że p. Ple- 
wakowa ma dziś znaczne szanse, w 
każdym bądź razie daleko większe nóż 
Witkowski. Ciekawi jesteśmy jak p. 

wielkie zawody międzynarodowe. 
Przeciwko zawodnikom Łotwy starto 
wać prawdopodobnie będzie Wajsó: 
wna. 

Razem z piłkarzami i lekkoatleta- 
mi przyjedzie drużyna gier sporto- 
wych, która rozegra u nas turniej, 
mając za przeciwnika zespół wice” 
mistrza Peiski, drużynę K. P. W. Og- 
niska. 

Widzimy więc, że niebawem bę“ 
dziemy mieli szereg wielkich imprez 
Sportowych, a do tego dodać jeszcze 
trzeba, że w tym czasie będziemy 
anieli w SWłinie bieg maratoński o 
mistrzostwo Polski, 

do Bydgoszczy? 
Plewakowa wyjdzie z pokonaną w T:a 
kach Reiśkiewiczówną. (Bieg w nie 
dzielę)- 

Czwórka wyścigowa WKS Pogoni 
zgłoszona jest do dwóch biegów. 
Osada w składzie: Hawryłkiewicz, 
Matwiejczyk, Łukaszewicz, Zawadzki, 
Koshow i Nieciecki (ster) startuje do 
biegu senjorów 2 klasy, mając słabe 
szamse j do biegu osad wojskowych 
mając dość duże szanse, zwłaszcza 
że zgłoszone są tylko trzy osady: Kra 
ków, Poznań i Wilno. (Bieg w sobotę! 

Osada WKS 3 p. a c. w składzie: 
Nikołajewicz, Wasiukiewicz, Karasie- 
wicz, Mróz i Witkowski na sterze 
startuje również do dwóch biegów 
czwórek półwyścigowych. Szanse śre 
dnie. (Bieg w sobotę). 

, Po regatach w Bydgoszczy wilnia- 
nie w następną miedzielę startować 
będą w Grodnie na Niemnie. 

  

MIKROFON NA BOISKU PIŁKI 
NOŻNEJ. 

W niedzielę mecz piłkarski WKS 
— Libertas transmitowany będzie 
przez radjo wileńskie. 

Transmitowane będą dwa momen 
ty. Otwarcie stadjonu i druga połowa 
gry gry. 

Chwila sentymentu. 
W! garażu dowództwa 19 dywizjj przy ul. 

stał nowjuteńkj, wytworny samo- 

ókr osobowy. 
Pewnego poranka szofer po przyjściu do 

garażu zdębiał. Samochód wprawdzie tkwił 

na zwykłem mjejseu, lecz jakoś dziw 

skrzywiony, jakby przysiadł na tylne kola: 

— nie miał na nich opon wartości 1200 zło- 

tych. 

Złodziej, który zakradł się do garażu za 

pomocą dobranego klucza, pracował bardzo 

ostrożnie, Nie pozostawił po sobie żadnych 

śladów. Prowadzący dochodzenie przodow- 

nik Ludwik Mej owicz nie dawał jednak 

za wygraną. Szukał uparcje. Centymetr po 

cenitymetrze obejrzał cały garaż j auto. Zba 

dał koła, osie, błotniki, chłodnicę, zajrzał 

do wewnątrz nawet. W czasie poszukiwań 
wzrolk jego spoczął na trąbce i rozbłysł na 
dzieją. Na gumowej powierzchni sygnalu 
widniał niewyraźny odejsk palca. 

Od tej chwjli śledztwo potoczyło się da- 
lej w zacjsznem laboratorjum daktyloskopij 

^ nietwem  Jėozefa  Sudnika. 

      

     

  

   
    

  

    

  

   zaczął szukač swego wlašcjciela w karto- 
tekach wydzjału śledczego P. P. w Wilnie, 
które co niewielu wie zapewne zawjerają 
10 tysięcy nazwisk Wiłnian. Nie znaczy to 
(nawiasem mówjąc), że Wilno ma 10 ty 
przestępców. W Ijezbje tej są także tylko 

podejrzani. 
Odcjsk palca znalazł właściciela. Był nim 

znany policji, jako złodziej zawodowy, Sta 
nisław Orłowski, który w czasje odbywania 
służby wojskowej, pracował przy garażu 
dowództwa 19 dywjzjj. 

Kiedy Orłowskiego zatrzymano i opo 
dzjano mu w jaki sposób dokonał kradzie 
i dziękj czemu został ujęty, — pnzyznał się 
do winy j zwrócjł opony. 

Zapytano go — dlaczego dotknął trąbsi: 
„Pracował* w rękawiczkach, gdy 

zdjął opony i kierował się do wyjścia, zaprag 
nął jeszcze raz spojrzeć na samochód, przy 
którym pracował tyle mjesięcy. Usjadł przy 
kierownicy, zdjął rękawiczki zamyślił się 
na chwilę i delikatnie przycisnął trąbkę je- 
dnym palcem. Zapomnjał o ostrożności. 

Wiczoraj przed sądem Orłowski przyznał 
się do winy j zosłał skazany na 3 lata wję- 

zienia. 

    

   

    
  

  

    

PIĄTEK, dnia 4 sierpnia 1933 r. 

   

  

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: Mu- 

zyka. 7,30: Dzjennik poranny 7,35: Muzyka 
Czas. 12.05: 

  

Chwilka gosp. dom. 11.57: 

    

  

   

  

Muzyka. 12. Prasa. Kom. met, 12.35: Mu- 

zyka. 12 uzyka. 1 Dziennik połud 

niowy. 14.50: Program dzienny. 14.55: Płyty 

— muzyka operetkowa. 15.15: Kom. gosp. 

15.85: Płyty — ubwory Lavela. 16.00: Trans. 

z Cjechocjnka. 16.40: Transm. meczu tenjso 

wego. 17.00: Przegląd wydawnjdtw. 17.15: 

Koncert solistów. 18.15: „Stan naszego są 

downictwa i perspektywy jego rozwoju -— 

odczyt. 18.35: Recital śpewaczy. 19.05: Roż 

maitości i płyty. 19.20: Ze spraw litewskich. 

19.35: Program na sobotę. 19.40: Na widno 

kręgu. 20.00: Koncert symfoniczny. 20:50: 

Dziennik wjecz. 21.00: Dokąd jechać na nie 

dzjelę? 21.10: D. c. koncertu. 22.00: Muz. 

taneczna, 25: Sportowy kom. 22.35: Kom. 

met. 22.40: D. c. muzykj tanecznej. 

  

  

m   

SOBOTA, Dnia 5 sierpnia 1938 r. 

7.00: Czas. 70.5: Gimnastyka. 7.20: Muzy 

ka. 7.30: Dziennik por. 7. Muzyka. 7.52: 

Chwjlka gosp. dom. 11. 57: Czas. 12.05: Kon 

cert. 12.25: Prasa. Kom. met. 12.35: D. c. 

koncertu. 12.55: Dzjennik popołudniowy. 

13.00: Uroczysta zmiana warty. 14.50: Pro- 

gram dzienny. 14.55: Płyty — muzyka 

  

  

  

    

  

  

   
dowska i organowa. 15.25: Kom. gosp. 1 

Płyty — Beethoven. 15.50: Wiad. wojsk. 

16, Transm. 16,30: Mecz tenjsowy. 17,00: 

Odczyt. 17.15: Utwory na dwa fortepjany. 

71.45: Audycja dla chorych — pogadanka, 

muzyka. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bra: 

my. 19.00: Odczyłt „Toruń, król Wfsły”. 19.20: 
Tygodnik litewski. 19.356: Program na nie- 

dzjelę. 19.40: Kwadrans literacki. *20.00: Słu 

cho: ko. 20.40: Koncert. 21.05: Dziennik 

wieczt 21.15: Przegląd prasy roln. kraj. i 

zagran. : D. c. Koncertu. 22.05: Сар 
strzyk. 22,30: Sportowe wiadomości. 22,40: 

Kom. met, 22.45: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
Program rozgłośni warszawskiej w pią 

tek dnja 4 bm. jest identyczny z programem 
wileńskim. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT SYMFONICZNY. 

Dzjsiaj dnja 4 sienpnia Rozgłośnia War 
szawską nada o godz. 20 ze studja koncert 
symfoniczny, 

  

  

CO SŁYCHAĆ Wi SĄDACH? 

Sprawa dzjsiaj dosyć aktualna, to też 
prawdopodobnie zajnteresują się  wszyszy 
prawnicy odczytem p. Błaszczyka,, który mó 
wić będzie dzisiaj o godz. 18,15 — 18,25 
przed mikrofożem Rozgłośni Warszawskiej 
o stanje naszego sądownictwa i o perspekty 
wach rozwoju. 

NIEMA „MAŁEJ SKRZYNECZKI“. 

Wszystkim młodziutkjim radjosłuchaczom 
komunikujemy, że dzisiaj w związku z wy 
jazdem Cioci Hali na odpoczynek na wieś, 
„Małej skrzyneczki** nie będzie. 

  

Za przykładem sąsizčėw. 

Nowe państwo mandžurskie, 
kosztem Chin przez Japonję, idąc za wzo- 
rem swoich potężnych sąsiadów, zbroi sję 
gorączkowo, 

Na zdjęcju naszem wjdzjmy u góry ćw.- 

utworzone 

  
czenia żołnierzy mandżurskich z aparatami 
podsłuchowemi, sygnalizującemi zbliżanie 
się samolotów, u dołu ćwiczenia z reflekto- 
toram'. 

SŁUCHOWISKA. 
Cywilizacja. 

Łżą Niemy, że kulturę kraju mierzy sję 

ilością skonsumowanego mydła, nieprawdę 

mówią Amerykanie, którzy za sprawdzian. 

samochodów, w 

  

zużytych 

  

przyjmują ilość 

błędzie są ci Francuzi, którzy orzekli: „Po- 

kim jesteś, 

j, który 

ać za sym 

wiedz mi co jesz, a powjem ci 

myli się Juljusz Kaden-Bandrow: 

  

  

   

rozwój grafomanjj chejałby uwa 

bol pomyślny. 

Jedynym niezawodnym symbolem kultury 

i cywilizacji, i to tak w odniesienju do jedno 

stek, jak społecznoścj i czasów, jest skąpy 

strzęp barwnej lub jednoljtej materji kost- 

jum kąpielowy. Iloścją kupjonych w ciągu 

sezonu kostjamów mjerzy się kuliurę miast, 

miasteczek i wsi. Sprawdzianem etapu roz- 

wojowego jest to czy wolisz flanelę, trykot, 

czy wełnę. Powiedz mi co nakładasz na pla- 

    

żę, a powiem cj kim jesteś. 

Naprzykiad okres (powojenny, zwłaszcza 

lata 1926—8 (rozkwit konjunktury) należy 

uważać za lata bardzo cywilizowane. Wobee 

h wiek XIX „wjosna ojców daleka', jest 

ą niły 
ni 

naprawdę prowincją”, A czem się 

ie czasy od sjebie? a no przedewszystkien: 

     

kostjumami i stopniem wyrozumiałoścj dla 

nagości ltdzkiej. 

Podobnje możemy sprawdzić porównując 

w przestrzeni. Kto stoi na wyższym szczeblu: 

Japończyk, czy Chunchuz? Jak się Japoń- 

czyk ubiera do kąpieli? — Wcale się nje 

ubiera. A Chunchuz? — Wcale sję nie kąpie. 

A przecjeż są to ludy prawie tej samej rasy. 

Ą u mas, zwłaszcza nieco dalej od ośrod- 

ków cywilizacji „im dalej w las“, tem blj- 

żej do epoki kamienia łupanego na głowie, 

tem bliżej do epoki jaskjniowców, którzy 

chodzilj okrągły rok w futrze. Naprzykład 

wieśnjak na Polesiu normalnie, „jakby nig- 

dy nic“ przez cały lipiec chodzi w futrze. 

A naprzykład na rzece Naroczance, która z 

Widją łączy największe jezioro polskie, ike- 

dy płyniesz, mijasz po drodze dużo małych 

łódek, Wszystkie są bardzo podobne. Tylko 

jedne nazywają się „kajakami* j siedzą w 

nich ludzie bardzo nieubranj, a drugie nazy 

wają się „duszehubkamj* i siedzą w nich 

ludzje ubrani dość szczelnie. Ludzje nie- 

ubrani to są „panowie*, ludzje ubrani to są 

„chłopi”*. Bardzo prosta różnica. 

Kiedyś ma jeziorze złapała mas burza. 

Mój towarzysz był starszym asystentem przy 

katedrze uniwersyteckiej. Jakoś dobiliśmy 

do brzegu. W! chałupie, oglądając nasze w 

4/5 nagie ciała, dziewczyna wiejska przy- 

brana w trzy spódnice pochwaliła się, że 

«we wsi jest nauczycielka, która nosi znacz- 

nie od niej lżejsze sukjenki, i raz podobno 

nawet widziano ją, jak sję kąpała w tryko- 

tach. Wiłedy uznałem chwilę za odpowiednią 

do pionjerskiego ciosu, „Nauczycielka? zawo 

łałem triumfalnie — a zy wiecie, że ten 

pan, który stoi przed wami w trójkątach, to 

wielkj nauczyciel, to więcej niż nauczyciel, 
to taki naqczyciel, który uczy mauczycjeli. 

Innym razem było to nad brzegiem Nar- 

wj, czwórką turystyczną spływaliśmy z Au- 

gustowa do Warszawy. Sternik, drab owło- 

sjony w czarnym kostjumie z groźnym or- 

łem A. Z. S-u na piersiach, ukazał się na 

bnzegu, by idla zgłodniałej ekjpy kupić we 

wsi mleka. Baby które zbjerały „siano, na- 

robiły wrzasku. Poiem rzuciły się do ucjecz- 

ki. Ten za niemj. Pogoń wzmogła popłoch. 

Zatarasowały się w obejściu. Nie chciały 

draba 'wipuścjć. Wikońcu, odwracając oczy, 

podały mu przez płot rządany towar. 

— (oby to ksiądz powiedzjał na to — 

vaważyła się tylko mruknąć najśmjelsza. 
— Ksiądz, lekceważąco uśmiechnął się” 

nasz sternik, a czy wiecie, nieobyte istoty, 
że u nas na obozie sam arcybiskup Teodoro- 
wicz chodzjł w króciutkich spodeńkach. 

zające TUZ, 

Wakacje przed 2000 lata. 
'W iPompei j Herculanum odkopano do- 

my, ma marmurowych ścianach których zna 
leziono napisy turystów, którzy mieszkali 
nz i odpoczywali na 2000 lat przed Nar. 

Т: 
„Nlie zobaczę więcej błękitnego morza — 

głosi jeden z napisów — ale pamięć o niem 
zachowam dopókj będzie stał Capitol. „Ju- 
tro wyjeżdżam do Rzymu. Czy pozwolisz mi 
wrócić tutaj, Herkulesie, do zakątka, gdzie 
poznałem prawdziwe szczęścje?* Jakiś epj- 
kurejczyk wydrapał rylcem na ścianie: „W 
tym domu, poświęconym kulturze Bachusa, 
poznałem się ze znakomitę kuchnją, świet- 

nem winem, oraz zaprzyjaźniłem się z pięk 
ną Eurykidą*, 

„Turyści, którzy spędzali wakacje w Pom 
pei i Henculanum 2000 lat temu różnili sję 
mało od nowoczesnych snobów, którzy wpi- 

sują swe „cenne* wyznanja do „złotych 
ksiąg nowomodnych restauracyj i hoteli... 

„Rzymianie wyjeżdżali zwykle nad morze 
w.sjerpnju, gdy upały w Rzymie unjemożii- 
wiały życie. Po drodze zatrzymywali się za- 
leżnie od środków małerjalnych w eleganc 
kiem „hóspititum', gdzie nocleg i kolacja 
kosztowały: plus minus 10—12 franków. W 
pensjómatach tego rodzaju mieszkali obywa 
tele rzymscy do października, do rozpoczę- 
cja „sezonu w stolicy Imperjum. 

    

21010 sowieckia, 
Sowiety ostatniemį czasy robią wielkie 

wysiłki, celem zwiekszenja produkeji kopalń 
złota. Wjele-nowych kopalń :założono w 1932 
roku. Według ekspertów angielskich, sowtec 
ka produkcja złota, podniosła sję z 8 miljo 
sk AE szterlingów w 1931 roku na 12 
miljonów funtów (obłjezając w. - 
tetu) w 1932 ok Pumie 

Poszukiwania i badanja terenu na Syberji 
2 energicznie prowadzone, že nje przej- 

zie miesiąc, aby nie odkryto jakjejś j 
żyły złota, „a= 

Przewidują, że Sowiety nawet bez pomo 
cy techników zagranicznych będą w stanie 
od 1931 roku produkować 20 miljonów fun 
tów szterlingów złota rocznie. Ten tak znacz 
ny rozwój, należy przypisać Serebrowskiemu, 
Jednej 2 najięžszych głów technicznych w 
Bolszewji, który od 3 lat kieruje kopalnjami 
złota. Serebrowskij kierował poprzednio prze 
mysłem sowieckim naftowym, który udało 
mu się zreorganjzować z wielkim sukcesem. 

Wychowany na zachodzie, mówi on dosko 
nale po angielsku, niemiecku j francusku, 
zwiedził on wiele kopalń na całym świecie 
i zna się podobno na najnowszych metodach 

Р 4 18 и ' Oc miesjęcy przebywa on na Syberjj 
„ gdzie osobiście kjeruje Paknio 
wych pokładów złota. °



KRONIKA 
      

   

Dziš: Dominika W. 

BIE | Tuos NM. B. Šaležnėi 

Sai | Wachół Mońca — 4 401 
   Zachos =*=«. Jm. 25 

Spostrzeże Zakładu Meteorełogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 3-VIII— 1933 roku. 
Ciśnienie średnie 761 
'Temp. średnia + 20 
Temp. najw. + 24 
"Temp. najn. + 15 
Opad — 

„Wiatr północny 
Tend. bar.: lekkj wzrost 
Uwagj: pogodnie 

    

  

  

— Pogoda 4 sierpnia br. według P. I. M. 
Wileńskie — najpierw 'chmurno z przelotne 
mi desz i, później polepszenie sję stanu 
poogdy. pło. Silne wjatry z kierunków 
południowych. 

  

    

  

DYŻURY APTEK. 

4 bm. w nocy dyżurują następujące 

  

Miejska (Wilenska 23), Chomiczewskiego 
2 Chrošcickįego (Ostrobram 
vicza (ul. Wielka), Paka (An 

itokolska 54), jerzyńskiego (Zarzecze 20), 
Sokołowskiego owy Świał), Szantyra (Le 
gjonowa), Zasiawskiego Nowogródzka) j Za 
jaczkowskjego (Zwierzyniec). 

   
   
    

  

ska), Fjlimono 

  

MIEJSKA. 
— Przygotowania do przekszania 

wymiaru i egzekucji podatków komu 
nalnych. Między władzami miejskie 
mi i skarbowemi odbyło się ostatnio 
szereg narad w sprawie przekazywa 
nia podatków miejskich. W pierw 

"szym rzędzie będą przekazywane ak 
ta zaległości podatku od nieruchomoś 
«i i lokalowego, a następnie akta wy 
miarowe. Po przekazaniu aktów wy 
aniaru podatków władze skarbowe ze 
swej strony sprawdzą słuszność uczy 
nionych wymiarów. 

— Uregulowanie brzegów Wii w 
Werkach odroczono. Jak wiadomo w 
roku bieżącym projektowane było u 
regulowanie brzegów Wilji w Wer 
kach. Kredyty jednak na ten 'cel nie 
madeszły : w związku z tem roboty 
ulegną odroczeniu. : 

— Zaezątek pięknego planu. Przed 
kilku dniami magistrat przystąpił do 
realizacji projektu połączenia góry 
Boufałowej przez plac Łukiski z brze 
gami rzeki Wilji Jak już w swoim 
czasie podawaliśmy władze miejskie 
zamierzają stworzyć na tym terenie 
rezerwuar jparkowy, coś w rodzaju 
krakowskich Plantów. W tym celu 
Plac Łukiski ma być zasiany trawą 
na całej przestrzeni i ma tworzyć je- 
den wielki skwer. Na górze Boufało 
wej, jak wiadomo, prowadzone są 
obecnie roboty nad budową parku 
Sportowego dla dzieci, podnóża zaś 
góry zostały już również uzielenione 

i uregulowane (Piekiełko). 
Obecnie więc rozpoczęte przez 

Magistrat roboty nad brzegami Wilji 
wpobliżu kościoła śwł  Jakóba 
zmierzają z jednej strony do uregu- 
lowania brzegów, z drugiej zaś do 
utworzenia zdrowego i estetycznego 
zakątka z ulic, ciągnących się nad 
<Wilją: W tym celu wybudowana ma 

być tam aleja oraz kilka skwerów. 
Cały ten plan będzie real'zowany 

kolejno. Sfinalizowanie spodziewane 
jest jeszcze w ciągu jesieni r. b. 

— Wilja zmieni nieco swój bieg. 
W związku z prowadzonemi obecnie 
robotami nad regulacją brzegów Wi- 
ljj dowiadujemy się, że w najbl'ż: 
szych dniach ma przybyć do Wilna 
olbrzymi eskawator sprowadzony 

-specjalnie z Pińska. Eskawator ten 
będzie służył do pogłęb'ania i uregi- 
lowania dna i koryta Wilji. Nasyp 
znajdujący się obeenie przed elektro- 

   

  

wnią miejską zostanie częściowo znie 
, skutkiem czego bieg rzeki prze 

sunie się nieco w kierunku elektro- 
wmni. Piasek nasypu zużytkowany z0- 
stanie do umocowania lewego brzegi 
wpobliżu pałacu Tyszkiewicza. 

Tartaki otrzymały kanalizację. Od dłuż 
szego czasu trające roboty nad skanaljzo- 
waniem ul. Tartakj zbliżają sję już ku koń 
cowi. Zakończenie robót nastąpi jeszcze w 
ciągu bieżącego tygodnia. Bezpośrednio po- 
tem będą prowadzone roboty nad skanalizo- 
waniem ul. Lukįskjej. 

Na robotach tych magjstrat 
przeszło 150 robotników. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Urlopy na zjazd  legjonistów. 
'Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń 
skiego podaje do wiadomości, że Pan 
Minister Wyznań Religijnych : Oświe 
cena Publicznego zezwolił na zwolnie 
nie od ;fajęć wszystkich b. legjonistów 
i b. Peowiaków, zatrudnionych w pad 
ległych władzach i urzędach, na czas 
XII Ogólnego Zjazdu Legjonistów w 
Warszawie, mającego się odbyć 6 
sierpnia 1938 r., wraz z dojazdem do 
Warszawy i drogą powrotną, w cela 

umożliwienia im wzięcia udziału w 
Zjeździe. 

— Dyrekcja Kursów im. Komjsj; Eduka 
cji Narodowej z progr. gimnaz. państw. pod 
protektorajem Polskiej Macierzy Szkolnej 
'w Wilnie podaje do wiadomości, że zapisy 
będą przyjmowane od dn. 1 sierpnia rb. w 
kancelarjj Kursów mjędzy godz. 16 a 20 
przy ul. Adama Mickiewicza Nr. 23, co 
dziennie, oprócz miedziel i świąt. Egzaminy 
nowowstępujących ido wszystkich klas rozpo 
czynają się od 15 sjerpnja rb. Zajęcja szkól 
ne 21 sierpnia rb. Typy humanistyczny i 
matemat-—przyrodniczy. System półroczny. 
Zakres: Duża matura, mała matura. 

  

zatrudnia 

SANITARNA 
— Śmierielność wśród niemowląt. Podług 

ostatnjo opracowanej statystyki śmiertelnoś- 
ci niemowląt w województwie wjleńskiem 
w pierwszym kwartale roku bjeżącego śmier 
telność ta wynosi: 13 proc. įlošci dziecį ży- 
wo-urodzonych. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE: 

— Komunikat Izby Rzemieślniczej. Wo- 
bec ustawicznych zażaleń na niesolidne į 
niepunktualne wykonywanie większych za- 
mówjeń przez wszelkiego rodzaju pośredni 
ków i niewykwaljfikowanych pracowników, 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie podaje do wia 
domoścj iinstytucyj samorządowych, społecz 
nych, ezpitalj i t. p., że z wszelkiego rodz 
zamówienjami, 
szewsłtwa, należ 

do Izby „Rzem: 

Izba dysponując wykwalfjkowanymi rze- 
mjeślnikami, daje gwarancję solidnego i 
punktuałnego wykonania zamówjeń, przy ni 
skich jednocześnie cenach. 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie We 
sola para „Jim i JiHŚ zostaje w Bernardyn 
ce. Teatr Letni w ogrodzje Bernardyńskim 
gra dziś, piątek dnja 4 sierpnja 1933 r. a 
godz. 8 m. 15 w. arcywesołą tryskającą hu- 
morem j dowcipem, obfitującą w sceny pełne 
zabawnych sytuacyj komedję muzyczną Glif 
forda Grey'a i Greatrex'a Newmana p. 1. 
„Jim į Jill“ z H. Kamjńską i M. Węgrzy- 
nem w rolach głównych. 

    

  

     

Ceny mjejsc na te ostatnie 3 przedstawie 
nia zostały zniżone (od 30 gr. do 2.90 gr.). 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W niedzielę dnja 8 sierpnia o godz. 
4 — ostatnie popołuknjowe przedstawienie 
po cenach.o 50 proc. zniżonych melodyjnej 
komedji muzycznej p. t. „Jim i Jill“ z H. Ka 
miūską į M. Wegrzynem w rolach tytulo- 
wych. 

— Najbliższa premjera w Teatrze Letnim. 
W nadchodzący wtorek wchodzi na afisz 
Teatru Leinjego wyborna komedjo-farsa p. t. 
„Co on robi w nocy*. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia Dziś z pv- 
wodu próby generalnej przedstawienie za- 
wjeszone, 

KU REKSEGR 

— Jutrzeįsza premjera w „Lutni%. Jutco 
ukarze sję arcywesoła operetka W. Kodle 
„Baron Kjmmel“, obfitująca w sceny pełne 

humoru i zabawnych sytuacyj. Wroli głów 
nej Michał Tatrzański w otoczeniu: B. Hal 
mirsk'ej, M. Gabrjelli, W. Szczawińskjego, 
K. Wyrwjcz-Wjchrowskiego j innych. Zespół 

baletowy — wykona efektowne tańce i ewoiu 
cje układu W. Morawskiego. 

iPomysłowe dekoracje według projektów 
J. Hawryłkiewicza. 2 

Opracowanje reżyserskie M. Tatrzańskie 
30. 

> Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90. 
— Popołudniówka niedzielna w „Lutnę”. 

Cjesząca się wielkiem powodzeniem melodyj 
na operetka „Królowa Nocy ukaże się w 

niedzjelę nadchodzącą na przedstawieniu po 
połudnjowem. Początek o godz. 4 pop. 

Ceny miejsc od 25 gr. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
URODZAJ NA PODRZUTKI. 

Wezoraj w. bramie domu Nr. 10 przy 
uł'cy Piaskewej znaleziono dwóch podrzuł- 
ków — bliźniąt w wieku 3 dni. 

Tegoż dnia znalezjono 7-dniowego pod 
rzutka wpebljiżu posesji 104 przy ulicy An 
tekolskiej. 

Podrzutków ulokowano w przyfułku „Dz, 
Jezus“. (e) 

  

WYPADKI SAMOCHODOWE. 

W ciągu ułyegłej doby zanotowano w 
Wilnie dwa wypadki samochodowe. 

Przy rogu ul. Niemieckjej ; Klaczki, au- 
tobus Nr. 38472 wjechał na dorožkę, powožo 
ną przez Pioira Wysockjego (Staro-Grodzien 
ska Nr. 4). 

Dorožka została poważnie , uszkodzona, 
gdyż pękła przednia oś, Nieszczęśliwych wy 
padków z ludźm; nic było. 

Drugj wypadek samochodowy mjał miej 
sce przy uliey Ostrobramskiej, gdzje auto 
Nr. 3810 wjechało na 55-letnią D. Bańkowę, 
która szezęśywie nie doznała poważniej 
szych uszkodzeń. (el. 

ROMANTYCZNY MELDUNEK. 

Do policjj zgłosiła sję wezoraj p. Helena 
Wełczyńska j złożyła meldunek, że m. 
jej, z którym mimo kłótni mżeszka wspól- 
nie, onegdaj w czesie jej nieobecności m'ał 
wykraść, jak twierdzi poszkodowana, z bjur 
ka 480 zł, stanowiących jej osobjstą wła- 
Sność 4 zbiegł w nieznanym kierunku. 

Na prośbę poszkodowanej policja zarzą 
dziła, pościg, aczkolwiek eała sprawa wyda 
je się niepewną. (e) 

   

TRAGICZNY WYPADEK PRZY BUDOWIE 
DOMU KURJI METROPOLITALNEJ. 

Wiezoraj po poł. przy budowje domu 
Kurjij Metropolitalnej (Magdaleny 4) wyda- 
rzył stę tragiczny wypadek, który łatwo 

mógł zakończyć się bardzo tragicz 

W pewnej chwili przy tylnej ścianie re- 
mentowanej budowlę, zawaljł się stos cegieł. 
Praeujący wpobljżu robotnicy, zdołali zaw 

czasu zauważyć grożące niehezpieczeństwo i 
uskoczyć w stronę za wyjątkiem jednego 
Antoniego Borowika (Piaseczna 10) który 
został przygnieejeny cegłami. 

Ofiarę wypadku wydobyłi z pod cegieł 
koledzy i niezwłocznie dorożką dostarczyli 
do ambulatorjum pogotowja ratunkowego, 
gdzie stwierdzono, iż Borowik ma zwiehnię 
tą rękę : dożkliwie pognieciony bok. 

W sianie poważnym przewieziono go do 
szpitala Św. Jakóba. (e). 

= = 
LJ 

KAZDY, 5 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na I, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 
Jednocześnie w 4-ch pismach 
najpoczytniejszych w Wilen- 
szczyżnie i Nowogródczyźnie: 
1) w Kurierze Wileńskim 
2) w Kurjerze Baranowickim 
3) w Kurjerze Lidzkim 
4) w Kurjerze Wileńsko- 

Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim, 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 

Wilno, ul. Biskupia 4, tel. 99 

KTESASITIAIITIE S RNEIS ATIKA MARKET ETSES I 
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To juž ostatni raz... 
Kuchenna szafka z podwójną ścianką. 

Znany złodziej Edward Szustowski po ok 
radzeniu mieszkanja Gustawy Guśnjcowej, 
gózie zabrał ubranie smokjngowe, zegarek i 
suknie damskie razem na 1500 zł. postanowii 
to zbyć w dowolnej cenie, Spotkawszy bcz 
robotnego szewca Michała Mjechowjcza, po 
dzielił się ze swym zamjarem. Ten ostatni 
przypomniał so reflektanta, któremu nie 
dawno reperował zelówki i który opowjadai 
mu, że chce nabyć nowy garnitur. 

Mjechowicz wzjął ubranie od złodzieja : 
zaniósł je do owego nab, y. niejakiego Ro 
manowjcza. Była godzina późna, Romano- 
wiez kazał ubranie zostawić, i jutro przyjść 
po 35 zł. jakie za te rzeczy żądał Miecho- 
wicz. Potem pośrednik i złodziej udali się 
razem do pjwiarni Jana Raksjmowicza przy 
ul. Subocz, żeby zapjć ten pierwszy interes. 
Pili do godziny 4 nad ranem, a gdy przy 
szedł czas płacenia rachunku, złodzjej Szu 

stowski zakomunikował, że pjeniędzy nie po 
sjada. 

Po krótkiej rozmowie właścicjel knajpy 
przyjął jako zapłatę skradzione palto & ze 
garek, oceniając obje rzeczy na 15 zł. 
Sprawa kradzieży i sprzedaży wkrótce wy 

dała sję, gdyż Romanowski, który mjał ku 
pić ubranje smokingowe, nazajutrz uprzytom 
nił sobie, że rzeczy te mogą pochodzić z kra 
dzieży, Wobec tego odniósł je do Wydziału 
Śledczego. Rozpoczęło się śledztwo i wyszła 
na jaw osoba która dopuścjła się kradzjeży 
u p. Guśnicowej, oraz dzjeje związane z poz 
bywaniem się tych rzeczy. Policja areszto 
wała złodzieja Szustowskjego, oraz szewca 
Miechnowicza i właściciela knajpy Jana Rak 
Sjmowicza. 

   

        

  

    

Przy tej okazji wyszła najaw j 
na tajemnica tej knajpy. Okazało się że Rak 
simowicz, ozęsto kupował skradzjone rzeczy 
przechowując je w specjałnej skrytce, którą 
zrobił sobie w kredensje kuchennym. 

Podczas rewizji znaleziono tam rzeczy 
pochodzące z innych kradzjeży. 

Wczoraj cała trójka stanęła przed Sądem 
Okręgowym. 

Szustowskj, kilkakrotnie już karany, nie 
wypierał się winy. Pozostali współoskarżeni 
natomiast twierdzili, że nie wjedzieli, jż rze 
czy pocohdzą z kradzieży. 

Właścicjel knajpy nawet zaprzeczył wer 
sji o kredensie z podwójną ścjanką. 
Obu współoskarżonych obciążał sam złodzjeż 
przyrzekając, iż siedzi ostajtnj raz na ławie 
oskarżonych i dlatego szczerze opowiada v 
całym pnzebjegu sprawy. Na swoje stare lata 
nie chce więcej tem rzemiosłem się zajma- 
wać ji prosii sąd o łagodny wymjar kary. 

Sąd Okręgowy po krótkiej naradzie ska 
zał Szustowskjego na 4 łata więzienia, zaś 
pozostałych dwóch po 1 roku więzienja z 
pozbawieniem praw obywatelskich całej trój 
śki. Bronił adw. Łuczywek, który zapowje 
dział apelację. 

EET 

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

Warszawa, Waliców Nr. 11 
—————— Il. 2685-47 

  

      

   

  

Nr. 205 (2746) 

Baronowa Dźiu-Dźitsu. 
Koniec sezonu londyńskiego przy 

sobą sensację kół towarzyskich stolic 
sację nie bylejaką. Bohaterką stała się baro 
nowa Hoodgerne, w salonach której bywa 
śmietanka towarzystwa londyńskiego, 

Baronowa, kłtórej zwykłe wyczyny spor- 
towe nie wystarczały, wyspecjalizowała się 
w sztuce dżju-dźitsu, którą doprowałziła, jak 
twjerdzą fachowcy, do takiej perfekcji, że 
przy zastosowaniu chytrych chwytów dawa- 
ła sobie radę z przewyższającym ją sjłą i 
wzrostem atletą. $ 

Wyczyny sportowe baronowej postaw:ty 
ja wysoko w opinji eleganckiego światka. W 
ikarjerze jej nastąpił jednak pewnego dnia 
przełom — znalazła godnego siebje przeciw 
nika. A przeciwnikiem tym okazał sję włas 
ny jej mąż — John Adam. Otóż pewnego 
dnia zjawjia sję baronowa u swego adwokata 
ze skargą na męża, który według jej włas 
nych słów, pobił ją fatalnie niczem pijany 
murarz lub tragarz portowy. W konsekwen- 
cji baronowa zażądała od adwokata wnie 
sjenia klło sądu skargy rozwodowej. 

Sitało się więc, iż w jednym z sądów loa 
dyńskim sprawa o (pobicie. baronowej znala 
zła swój epilog. John, stanąwszy przed obli 
czem sędziego, oświadczył, iż mie miał naj 
mniejszego zamiaru wyrządzić krzywdy ba- 
ronowej—żonie, Cała, jak mówi, historja za 
częła sję od litego, jź baronowa pewna swej 
sztuki i przewagi rozpoczęła na żarty walkę. 
W trakcie zaś tych zapasów mr. John oka- 
zał sję silniejszy od baronowej, co pocjąg 
nęło za sobą znokautowanie przeciwnika. 

Sędzia, prawdopodobnie sportowiec w wol 
nych chwjlach swego zawodu sędzjowskiego, 
przyznał rację baronowi, który przecież nie 
zaczepiał, i odmówił żądanju udzielenia roz 
wodu. Tak się zakończyły małżeńskie za- 
wody sportowe. 

  

     

      

  

    

K. 
T T ITS S POCZTOWE OREW OTWORZE, 

PAN 
Dziś 2 wielkie filmy w jednym programie | Sensacja! 
Huk strzałów! Szalone pościgi w filmie sensacyjnym p.t. 
akrobata Tom Keene w roli 

mimi KRWAWY SZLAK 
Zedo das айа ееча "uc CZY ZDRADZIŁA NY Ni tyka 

Niezrównany jeż- 
dziec. strzelec i 

parter 54 gr. 
  

Ś 2 a s rol, . ° & е HELIOS | ogony, » Dusze w niewoli tyż э Tajemnica pokoju Nr. 13 
Mieczysław CYBULSKI, Zofja BATYCKA, Alicja HALAMA i inni. Dramat erotyczny. 
  

CASINO | 

losowania niżej wymienionych emisji: 

XIV Losowanie 
8%-wych obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewają- 
cych na złote w złocie według dawnego parytetu. 

X Losowanie 
7T%-wych obligacyj komunalnych emisji Il B. G. K., opiewających na złote 
w złocie według nowego parytetu 

vi 

w złocie według nowego parytetu. 

УН 

w złocie według nowego parytetu, 

w złocie według nowego parytetu. 

v Losowanie 
7/,%-wych obligacyj bankowych emisji Il B G.K,, opiewających na złote 
w złocie według nowego parytetu, 

XIV Losowanie 
4/, i 4%-wych obligacyj komunalnych b. Banku Krajowego, Królestwa Gali- 
cji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, później Polskiego Banku Krajo- 
wego, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Losowanie 
4%-wych obligacyj kolejowych b. Banku Krajowego, Królestwa Galicji 
i Lodomerji = W. Ks. Krakowskiem, później Polskiego Banku Krajowego, 
przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

XII 

Wykazy numeryczne wylosow»nych odcinków zawiera „Monitor Polski" 
z dnia 2 sierpnia 1933 x, Nr. 175. Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć 
względnie podjąć w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego i w jego Oddziałach. 

Wypłata należności za wylosowane obligacje emisji Banku Gospodarstwa 
Krajowego w pełnej wartości nominalnej, jak również za kupony płatne dnia 
]-go października 1933 roku, tak od wylosowanych jak i w obiegu będących 
obligacyj odbywać jsię będzie w Centrali Banku w Warszawie i w jego Od- 
działach, począwszy od dnia | października 1933 roku, na podstawie przedłożo- 
nych odcinków, względnie kuponów. 

Wypłata zaś należności za wylosowane obligacje b. Banku Krajowego orez 
za kupony płatne |-go października 1933 roku, tak od wylosowanych jak i w obie- 
gu będących obligacyj, nastąpi w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego 
we Lwowie, który temi emisjami administruje, a także w Centrali i innych 
Oddziałach Banku, od dnia | października 1933 r., począwszy, za przedłoże- 
niem odnośnych odcinków względnie kuponów. 

Oprocentowanie wylosowanych obligacyj ustaje z dniem | października 
1933 roku. 

Losowanie 
7%:wych obligacyj komunalnych emisji III B. G.K., opiewających na złote 

Losowanie 
7%-wych obligacyj komunalnych emisji II S. B.G.K., emitowanych w złotych 

a opiewających na franki francuskie. 

X Losowanie 
7'/„%-wych obligacyj bankowych emisji I B G.K., opiewających na złote 

oraz film z życia 

go, 
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E. KOBYLIŃSKA. 14 | Zrobiło się jej zaraz tak wesoło, jak już dawno nie — To tarakan! — poinformował nagle przy* 

Zaniewicz. 

Dziś wieiki podwójny program! Wspaniała komedja sportowa 

POCAŁUNEK 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
W myśl $ 16 Statutu, przeprowadzono w dniu 19 lipca 1933 r. perjodyczne 

Legii Cudzoziem.. POTUCZNIK marynarki 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, 
aa lewo Gedeminowst: 

ul. Grodzka 27. 

De egzaminów 

przygotowują nauczyciele 
specjaliści ul. 

m. p. Szulakiewicza. 

  

dana Koziejł Poklewskie- 
oraz zniżkę kolejo- 

wą — unieważnia się. 

Dr LS 

  

    

z życia amerykańskich miljonerów p. t. 
z DBorothą Jordan i Robertem Montgomerem w rolsch głównych 

balkon dz. 25 gr. 
parter dz. 54 gr. 

Akuszerka 

И ГАО 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69, 

Tom. Zar: 

Akuszerka 

Śmiałowska wstępnych, 
w Państw. Szkole | , Pireprowadziła się 
Techniczn. w Wilnie | ** *1. Orzeszkowej 3—12 (róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmeiyez- 
Ry, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaśki i wąęzy, 

Stara 24 

  

W. Z. P. 48. 8323 

Zgub. izn:eę * „2.5. za r. © 2 j 5001 wydaną naimięBok. | Pianina kę 
wynajniuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

„DONA 

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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POW 147 » 

a nie jak smętni Polacy? — westchnął technolog 

ZŁOTE SCHODY. 
— Obrzydliwe cyganisko! — jrytowała się Ludka- 

— Wogóle jakaś podejrzana jednostka. Nie rozumiem, 

dlaczego Janusz z nim rozmaw a? Może jakiś szpieg? 

I czemu to „takich puszezają do stołówki? 

Ale „taki” nie sobie nie robił ze złego humoru 

młodej panny, a gdy łapał przypadk'em jej niena- 

wistne spojrzenie, uśmiechał się tak słodko i uprzej: 

mie, że można się było wściec z bezsłnej złośc. 

Widocznie też starał się z nią zapoznać. Dotychczas 

Ludka zręcznie rozrywała zastaw one na nią sieci, 

ale krąg usiłowań znacznie się koło niej zac'eśniał, 

bo już nieznajomy zapoznał się z Wydrą : zdaleka 

kłaniał się Mecie. Meta, obojętna tutaj prawie na 

wszystko, co nie było „sprawą* albo Stefanem, nie 

zaczynała żadnej rozmowy w tej kwestj., z czego do- 
myślna Ludka wykombinowała, że na horyzoncie 

organizacji ów brunet nie jest nawet najmniejszą 

gwiazdeczką. Może conajwyżej starszy sympatyk, 
albo zgoła „dzik*, który się zaplątał przypadkiem 

w nazbyt górne dla laika sfery: 

— Jak przyszedł, tak sobie i pójdzie — pocie 

szała się kiedyindziej — a jak pójdzie, to znowu lżej 

będzie oddychać w stołówce. W szatni Ludka starała 

się zgadnąć, czy przedmiot jej utrapień znajduje się 

gdz:e wpobliżu, a tak już nauczyła się wewnętrznem 

rozdrażnieniem wyczuwać jego obecność, że po spo- 

koju, który ją ogarnął, zdecydowała, że „utrapieńca'* 

w stołówce niema. Nie omyl'ła się. Przy stołach w'- 

działa tylko znajome, miłe twarze i kilka obojętnych 

obcych, co do których nie miała żadnych zastrzeżeń. 

      

  

było. . Uśmiechnęła się do kolegi Retmana, wodza 
„młodzieży narodowej, z którym zwykle niezmiernie 

ostro Ścierała się na zebraniach dyskusyjnych. Zdzi- 

wiony student odpowiedział jej bardzo dystynga 

wanym ukłonem i równie miłym uśmiechem ku ser: 

decznej udręce roztrzepanej Lilki, darzącej go od kilku 
tygodni nieodwzajemnioną, a wielce gwałtowną miłoś- 

cią. Zazdrosna Lilka uczepiła się ramienia Ludki—- 

a co? a jak? a kiedy z nim rozmawiałaś? ale dziew- 

czyna dumnie usunęła z drogi „kokietkę', gdyż miała 
ważniejsze rzeczy ną głowie. ч 

  

Stołówka w kulminacyjnym punkcie obiadowym 

nabrzmiała głosami dyskutującej młodzieży, dzwoniła 

talerzami, wybuchała śmiechem i zbłękitn'ała zupełnie 

od dymu zawziętych papierosów. Kolega Żyliński, 

niezmiernie gładko uczesany szatyn, trwał na swem 

zwykłem stanowisku przy stoliku z obiadowemi kart- 

kami i powitał Ludkę życzliwym a sprężystym ukło- 

nem. Mania Bielska złapała ją za sukienkę i przy” 

łączyła do grupki zebranej przy niej, a śmiejącej się 

mocno młodzieży, jako jeszcze jednego eksperta. 

Szło o szczątki jakiegoś żuka, którego nieszczęsna 

Mania znalazła w swoim kotlecie. Stała teraz z widel- 

cem w ręku, jak posąg oburzona, wskazując ze wstrę: 

tem na podziobany kotlet, w którym dopatrzyła się 

owego nieboszczyka. 

— Wacek! A chodźno tu! Potrzeba nam właśnie 

przyrodnika! — krzyknął jeden z pochylonych nad 

talerzem studentów, 

— Proszę nie żartować! — obraziła się Man:a.-— 

Powinno się właściwie złożyć skargę do Zarządu 

stołówki. Byłaś świadkiem, Luda, pamiętaj. 

— Nie mogę być świadkiem—sprostowała Ludka, 

—bo nie widzę tego żuka.   

rodnik. 

Biednej Mani zrobiło się niedobrze, Ludce też 

mało brakowało do mdłości, gdy, przezwyciężając 

wstręt, zajrzała do talerza. 

— To węgiel! — rzekła stanowczo, wybierające 

podejrzany przedmiot łyżeczką. 

— Ol Ol—ucieszyli się studenci.—Nie może być? 

Ale to był naprawdę węgiel, wobec czego skarga 

do Zarządu nie mogła mieć należytej wagi. 

— (Chociaż — mówiąc prawdę — nie uznaję 

i węgli w kotlecie — wyczerpała kwestję zawstydzona 

Mania, której powróciły już zwykłe świeże rumieńce. 

Po tem wesołem zajściu Ludka mogła bez prze 

szkody zająć się wyławianiem z odmętów huczącej 

stołówki potrzebnych jej członków Komisji Finan- 

sowej. Było to dość trudno, bo gdy jednego już odna* 
lazła, drugi tymczasem znikał jej z pod rąk, a trze- 

ciego trzeba było wysłać na odszukanie najbardziej 

nieuchwytnej Janki Rowińskiej. Młodociana prezeska 

miała dość kłopotu, zanim połapała rozwydrzonycn 

członków komisji. W bocznym pokoju koło okna do 

prowadziła zebranie do skutku, nawołując surowo 

do zachowania porządku i powagi... Smakowała jej 

szczerze ta rola, więc — pełna ambicji — postanowiła 

wykonać ją należycie. Trzeba wszystko urządzić — 

pierwsza klasa! Bal ma być zalegalizowany, ale Ludka 

bardzoby chciała między tańcami coś przemycic... 

coś dla podniesienia ducha... coś takiego, coby świad 

czyło, że młodzież Postępowo-Niepodległościowa na: 

wet w zabawie nie zapomina o tem, o czem pamiętać 

jej zawsze należy. 

— No, przepraszam! Jeżeli już mam tańczyć. 

  

to proszę — żeby mi niczem nie zawracano głowy — 

zastrzegł wodzirej. 

— QGzyż nie możemy raz pobawić się jak ludzie,   

Zalotna Janka była zdruzgotana tym pomysłem 
prezeski, ale wolała się nie odzywać, w czem ją ocho 
czo wyręczyli usłużni koledzy. 

— Czy prezeska życzy sobie mieć dochód z tego 
balu, czy jakowąś propagandę? — zapytał górnym 
stylem wesoły Janusz: 

— Naturalnie, że musi on dać nam dochód, Poto 
przecie jesteśmy, żeby dostarczyć pieniędzy Związko 
wi, pouczyła go dumnie Luda. 

— A więc niech koleżanka nie łapie dwóch srok 
za ogon, bo od urządzania szopek narodowych jest ko- 
misja odezytowo-obchodwa i okropnieby nam miała 

za złe, że włazimy na jej terytorjum. Całe grono pod- 

trzymało przemówienie Janusza z największym za- 

pałem j prezeska musiała kapitulować. Po zawziętej 
kłótni podzielono między siebie poszczególne funkcje, 

dokooptowano nowych członków do pomocy, wybrano 

komisję dekoracyjną dla ozdobienia sali ; zgrzana 
trochę Ludka mogła rozwiązać nareszcie coraz bar- 

dziej krzykliwe zebranie. 

Gdy się przedostała do ogólnej sali między zbitą 
masę młodzieży stojącej „w ogonku* przed bufetem, 
w. ciasnem |przejściu zobaczyła Stera, który szedł pod 
rękę z nieznajomym. Udała, że mic nie widzi i prze- 
ciskała się dalej. 

— Pozwoli koleżanka! — zaczął Ster, pochylająe 

się ku niej, 

Ale wystraszona panienka dała nurka w prze* 

ciwną stronę : dopiero czując się w bezpiecznem 

miejscu, odwróciła się i- machnęła Sterowi ręką uspo- 

kajająco, przepraszając go najserdeczniejszym uśmie- 

chem. 

(D. c. n.) 

  

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis.    


