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„ie gii doch Judę, nicht Wal?“ 
(Od naszego korespondenta z Niemiec). 

a: 

Filozof-antysem'ta Bliiher na parę 

lat przed „narodową rewolucją* w 

Niemczech następująco określał isto- 

tę przejawiania się kwestji żydows- 

kiej: „Spróbujcie w tłumie zawołać 

na Żyda wyrazem: „Żydzie!* Zarea- 

guje on, inaczej niż Niemiec, którego 

zawołacie „Niemeze“ lub Anglik, któ- 

rego zawołacie „Angliku*. Żyd, wed- 

ług zdania Bliihera, przestraszy się od 

razu, że jego mimikra została zde- 

maskowana i ten strach będzie wyra- 

zem poczucia grzechu wobec Aryj- 

czyków. 

O grzechu Żydów w stosunku do 

Aryjczyków nie będziemy mówili. 

Nitzsche widział go w tem, że Żydzi, 
według jego wyrażenia — „podsu- 

nęli* aryjsk'm ludom chrześcijańst- 

wo. Ale ezy dla wyjaśnienia tej od- 

miennej reakcji Żyda trzeba zwracać 

się do, bądź co bądź, problematycz- 

nego poczucia grzechu? 

Era hitlerowska daje nam, jak się 

zdaje, możność znalezienia bez trudu 

bardziej prawdopodobnego wytłuma- 

  

  

czenia. 

m. 

Parę słów o mimikrze. Przyzwy- 

czaliliśmy s'ę snuć rozważania w sfe- 

rze wysokich pojęć i zatraciliśmy nie- 

co kontakt z psychiką prymitywnego 

człowieka. Piszący te słowa po raz 
pierwszy uświadomił sobie mur, dzie- 

lący psychologję naszą, intel'gencji, 

od psychologji człowieka prymityw- 

nego wówczas, gdy przeglądał ankie- 

tę wśród wiedeńskich aresztowanych. 

Jakiś tyrolski pastuch szczegółowo 

wykładał, jak utopił w jeziorze zaszłą 

w ciążę od niego dziewczynę. W tym 

elaboracie była taka szczera naiw- 

ność, taka pewność, że tak właśnie 

należało postąpić, że stało się dla 

mnie jasne, iż my nigdy wzajemnie 

się nie zrozumiemy, chociaż i nale- 

żymy obaj do kategorji homo sapiens, 

  

„Żyłem z nią* — pisał pastuch 

z Tyrolu — „dlatego, że dawała mi 

papierosy. Kochoć — nie kochałem. 

Stara była, ścierwo. Chciała mnie 

ożenić ze sobą. A poco mi taka stara 

żona? Tak ja ją i zepchnąłem do je- 

ziora. Była w dodatku brzuchała. 

Ode mnie. Tego mi jeszcze brako- 

wało...* Prosto i jasno. Proszęż mu 

wyłożyć, że tak nie można! 

Szczególnie plastycznie przejawia 

się prymitywizm ludowej psychik* w 

epoce rewolucyj i przewrotów. Wte- 

dy okazuje się, że pomimo prawie 

2000 lat istnienia chrystjanizmu pod- 

stawy jego etyki są przyjęte przez 

masy tylko formalnie i w kwestji co 

wolno a czego nie wolno tłum powo- 

duje się wcale innemi kryterjami, 

Przypomina mi się zabawny epi- 

zodzik. Na podwórku wisi i schnie 

bielizna. Dwie małe, w wieku szkol- 

nym, dziewczynki rzucają na nią pia- 

sk'em. 

— Dziecko — pytam — czy ta 

dobrze? Czy dlatego to wymyto, że- 

  

  

byś ty zawałała? 

Dziewczynka przygląda mi się i 
z eałą pewnością siebie odpowiada: 

— To przecież żydowska bielizna. 

W żydowską można. 

To jest powiedziane z taką powa- 

żną miną, że nie mogę się nie uśmie- 

chnąć. : 

о 8. 
W żydowską bieliznę można rzu- 

cać piaskiem dlatego, że jest ona ży- 

dowska. Tak objaśniła mnie 6-letnia 

dziewczynka na podwórku. Wogóle, 

znaczy, w bieliznę rzucąć piaskiem 
nie należy, a w żydowską można. 

Dla Żydów pisane są prawa osobne. 
I z jak'ego powodu ta dziewczyn- 

ka miałaby mówić i czuć inaczej? 

Oto idzie jej mama, boczy się na ba- 
wiące się na stronie dzieci żydowsk'ej 

biednoty: „Judenpack! Was habea 

die auf einer deutsche Wiese zu su- 

chen? Mógen d'e auf ihrem Juden- 
misthaufen  spielen!“ — Jak smią 

żydowskie dzieci bawić się w niemiec- 

kiem obejściu? Kupa śmieci — to dla 

nich miejsce! — Dlaczego? Bo są Ży. 

dami, obcym, a słowo hospes /obcy) 

pochodzi od słowa hostis (wróg). lak 

przynajmniej utrzymują filologowie. 

Tak prawdopodobnie też i jest. 

We wszystkich podręcznikaci. hi- 

storji prawa czytamy, że początkowo 

obcokrajowcy traktowani byli wszę- 

dzie jak bezprawni parjasowie. W 

stosunku do nich wszystko było d>- 

zwolone. Co znaczy jakichś parę ty- 

sięcy lat kuHury? Drob'azg. Ty:otski 
pastuch i ta Niemka z podwórka nie 

daleko odbiegli pod względem intele- 
ktualno-moralnym od człowieka nie- 

andertalskiego (homo primigemus!. 

Nietylko o grzechu Żydów, ale i » 

samym Blitherze ta Niemka nie ma 

najmniejszego wyobrażenia. Żyd — 
to obcy, nikt za nim nie stoi i dlatego 

— nie ma praw. Oto i wszystko. 

Za Anglikiem stoi flota angielska, 

za Francuzem — francuska armia. 

A za Żydem kto? Za Żydem niema 

zbrojnej siły. Dlatego w stosunku dv 

niego można to, czego w stosunku d. 

innych n'e można. 

  

4. 

W pytaniu „Pan jest Polakiem*? 

może dźwięczeć ukryta nieprzyjaźń, 

może być niechęć. W pytaniu „Sie 

sind doch Jude, nicht wahr?*—dźwię- 

czy co innego. 

Przytoczę parę ilustracyj z na- 

szych dni. 

5. 

Spotkałem p. M., niemiecką Ży- 

dówkę. Mówi mi: „Pan wie, młodzież 

jest ogromnie zdeprymowana. Mój 

SIM: 

Znam jej syna. Skończył prawo 

i był sądowym aplikantem. Wczoraj 

przeczytałem w gazecie: „Sądowy ap- 

likant M. zwolniony na podstawie 

$ 3 ustawy o selekcji stanu urzędni- 

czego...* To znaczy, zwolniony za to, 

że jest Żydem. 
Zreszią mała uwaga. Bezpośred- 

nio po jego nazwisku były wymienio- 

ne dwa nazwiska moich przyjaciół. 

nie będących w żadnym stosunku z 

żydostwem. Zwolnieni na podstawie 

$ 4 tejże ustawy. Na każdego zwolnio- 
nego Żyda przypada kilku zwolnio- 

nych Aryjczyków. W Saksonji zwol- 

niono dotąd tylko 6 sądowych apli- 

kantów: 2-ch Żydów; 4-ch Aryjczy- 

ków. Ale to nawiasem. Tutaj zachodzi 

różniea. Jeżeli komuś się mówi: 

„Zwalniamy ciebie, bo jesteś pacy- 

fistą* — to pacyfistą może on nie być. 

Jego karzą za swobodny wybór. Ale 
jeżeli komu mówią: „Zwalniamy cie- 

bie bo jesteś Żydem!** — mamy inną 

sytuację. Nieżydem on być nie może 

  

6. 

rumuński obywatel 

wezwaly 

Student H., 

wyznania mojżeszowego, 

zosłał do kaneelarji uniwersytetu. 

— Papiery pańskie przesłaliśmy 
do Berlina do centralnej komisji kon- 
trolnej. 

— Poco? 

Sie sind doch Jude, nicht wahr? 

Była to właściwie już wyczerpują- 

ca odpowiedź, ale urzędnik uważał za 

stosowne dodać jeszcze: 

— Niepożądanym cudzoziemcom 
będzie zaproponowane kontynuować 

swoje wykształcenie we własnej oj- 
czyźnie... 

z 

Pan C. zdał przed dwoma laty eg- 

zamin na wydziale medycznym. Na 
druk dyplomowej rozprawy nie miał 

pieniędzy. Dopiero teraz ją złożył. 

w NIEMCZECH. 
Demarche Francji i Anglii. 

Ostra odpowiedź interwenjującym zmbaszdorem, 
PARYŻ, (Pat), Ambasador Francji 

w Berlinie uczynił dizś rano wobec 
rządu Rzeszy zapowiedzianą demar- 
che. W godzinach popołudniowych 
analogiczną demarche złożył charge 
d'affaires Wieikiej Brytanji. 

BERLIN, (Pat). Biuro Wolfia ko- 
munikuje: Dziś przed południem am- 
basador Francji zjawił się w urzędzie 
spraw zagranicznych i oświadczył, po 
wołując się na pakt czterech mo- 
carstw, że według zapatrywania rzą- 
du francuskiego propaganda niemie- 
eka w stosunku do Austeji w pewnych 
wypadkach, jakie wydarzyły się ostat 

  

  

  

nio, nie da się pogodzić z istniejące- 
mi zobowiązaniami traktatowemi. 

Ambasadorowi ošwiadezono, że 
rządowi Rzeszy nie wydaje się właś- 
ciwem zastosowanie paktu czterech 
imocarstw w tej formie, że ze strony 
niemieckiej nie zaszły żadne wypad- 
ki naruszenia umow; i Niemcy z tego 
powodu uważają to wteącznie się do 
sporu niemiceko-austrjacliego za nie 
Gtopuszczalne. 

Angielskiema charge d'affaires, 
który po południu inierwenjował w 
tej sprawie, udzielono takiej samej 
odpowiedzi. 

  

  

  

    

    

incydent na granicy niemiecko-austrjackiej, 
WIEDEŃ (Pat). Wpobliżu graniey nie- 

mieckiej doszło dziś do incydentu w któryn: 
zginął austrjacki strażnik graniczny. Prze- 
bieg zajścia był następujący: 

Austrjaeki patrol policyjny udał się z is 
sbrucka w ckelieę Kufstein nad granicą nie 

miecką. Tu zestał zaatakowany z zasad 
przez kiłkunastu uzbrojonych hudzi. Jeden 
strażników austrjackich dał kilka strzałów 
w strenę napastników lecz ugodzony kula 

głowę padł trupem na miejseu. Wstępne do- 
chodzenie ustaliło, że napad ten był zgóry 

uplanowany i dobrze zerganizewany Morder 

   

    

      ‹ 

cy mieli na sobie uniformy ochotników z 
niemieckiego katalicnu pracy 6rzz hełmy sta 
lewe, Znaleziene łuski wystrzelonych naho 
jów ws e strzały były dane z niemiec 
kieh pistoletów Mausera. 

Komendant policji w Kujstein wydał roz 
kaz natychmiastowego obsadzenia granicy, 

jąc przytem, że austrjaeki pairol pa 

: żeny z 5 ludzi, już w dniu 5 
sierpnia był ostrzeliwany i strzały te pocho 

dziły od strony bawarskiego urzędu celnego 
pod Kiefersfeldem, 

> 

     
   

    

Dalsze aresztowania. 
BERLIN (Pat) W okręgu nadreńśkim 

Duisburg-Hamhorn policja przeprowadziia 
masowe rewizje aresztując 96 osób podejrza- 
nych o agitację komunistyczną. Część aresz 

towanych słanie przed sądem, pozostali in- . 
terrówani będą w obozie koncentracyjnym. 

BERLIN (Pat). Tzjna policja na podsta- 
wi zeznań dwóch przywódców komunistyez 
nych Cesca i Putza, aresztowanych ostatnio 
wraz z 15-ma (owarzyszami, wykryła orga 

nizację „Rotehilie“, proówz. działalność 
antypaństwową. W herlińskich biurach tej 

organizacji aresztowano wieiu funksjonarju- 
szów przebywających w Niemczech za fał 
szywemi paszportami Dochodzenie stwierdzi 

  

   

    

  

   

   

ło, że komuniści prowadzą ożywioną działal 

ność wśród ludności wiejskiej, siejąc nicza- 
doówclenie z rządów narodpwb-soejalistycz 
nych i starając się wskrzesić naczelny ko- 
mitet chłopski. 

BERLIN (Pat). W czasie przemarszu «4d 
działów szturmowych w Berlinie tajna polie 
ja aresztowała w ubiegłą niedzielę 25 komuni 
stów demonstrujących na jednej z ulic. W 
jednej z obław przeprowadzonych w nocy z 
niedzieli na poniedziałek dokonano 31 dal- 
szych aresztowań, przyczem aresztowanych 
natychmiast edstawieno do obozu koncen- 

„inego w Oranienburgu. 

    

Zdjęcie przedsiawia uroczysiy moment 

Traugutta na terenie dawnej Cytadeli przez 

Romualda składania wieńca pod krzyżem 

uczesiników Zjazdu Legjonistów. 

— Doktorskiego dyplomu pan nie 

ma — objaśnił go urzędnik. 

— Dlaczego? 

Sie sind doch Jude, nicht wahr? 

O czem tu jeszcze mówić? Odpo- 
wiedź wyczerpująca. 

  

o 
8. 

Panna G. niedawno chlubnie skoń- 

czyła kursy teatralne. Otrzymywała 

małe rólki w miejskim teatrze. Ho- 

norarjum: 60 fenigów za wieczór. 

Panna G. jest pulchniutką blondy- 

neczką niedużego wzrostu. Zewnętrz- 

nie trudno ją wziąć za Żydówkę. Jest 

jednakże Żydówką. Dlatego z teatru 

ją wyrugowano. Alboż może państwo 

hitlerowskie pozwalać Żydówce zara- 
biać chociażby 60 fenigów za wie- 
czór? 

Panna G. udała się do zarządu 

radja. Przystojna blondyneczka z u- 

czuciem przedeklamowała parę wier- 

szy Schillera ku pełnemu zadowole- 

niu kierownika, który przychylnie ją 

przyjął. Kierownik rozpłynął się w 

komplementach. 

— 50 marek za pół godziny! 

50 marek! P. G. nawet nie odwa- 

żyła się nigdy marzyć o takiej sumie. 

— Maleńka formalność — dodał 

kierownik i podał arkusik papieru. 

„Ich versichere nach bestem Wis- 
sen und Gewissen — przeczytała — 

dass weder ich, noch meine Eltecn, 
noch Grosseltern Juden oder jiidi- 

scher Abstammung sind*. Nogi zadr- 

żały u p. G. 

— Nie mogę tego podpisać — wy- 

szeptała. 

— Pani nie może tego podpisać*— 
Przyjazny uśmiech znikł z twarzy 

dygnitarza. — W takim razie nie imo- 

że pani u nas wysiępować. 

— Dlaczego? 

— Sie 

wahr? 

  

sind doch Jiidin, nicht 

Obserwator. 

NIEDAWNI PRZYJACIELE — 
WROGAMI. 

BERLIN (Pat). Kongres niemieckich kato 
lickich związków skademiekich w Akwizgra- 
nie pcstanowił zer wszelkie stosunki z 
katolickiemi organizacjami studenckiemi w 
Austrji. Utrzymywanie jakichkolwiek stosua 
ków z byłymi kcmilitonami austrjackimi za 
stało ezłonkóm związków niemieckich zabro 
nicne pod groźbą wykluczenia z organizacji. 

     
   
   

W „NARODOWYM* ZAPALE. 
BERLIN (Pat) „Montags Post* donosi, 

że sejmik powiatowy Toszek-Gliwice na Šių 
sku pruskim na wniosek naredowych socja 

listów uchwalił zmienić wszystkie nazwy wsi 
6 polskiem brzmieniu — na niemieckie. Ta 
kich wsi posiada pewiat 61 na egóiną liczbę 
90, Dotychczasowe nazwy polskie zostaną 
przetłumaczone na język niemiecki. 

WYPUSZCZENIE PORWANYCH. 
BERLIN (Pat). W związku z incydentem 

uprowadzenia z zagłębia Saary 3 osób na 
teren niemiecki, gdzie zostały one osadzone 
w więzieniu, biuro WGiff» komunikuje, że 
rząd Rzeszy pelecił władzom niemieckim wy 
puszczenie aresztowanych na wolną stopę, 

REZYM ZBANKRUTOWAŁ -— 
LUDZIE SIĘ TRZYMAJĄ. 

PĄRYŻ (Pat). „L'Ordre*, analizując 6- 
ciomiesięczne rządy Hitlera, <dechodzi do 

wniesku, że newy regime w Niemczech zban 
kruto e należy się z tego cieszyć — 
podkreśla dziennik — gdyż właśnie to zj 
sko stanowi nzjwiększe miebezpieczeństwo, 
Narodowi socjaliści posiadają w ręku wszyst 
kie środki władzy i nie ich nie cbali. W 
chwili nieuniknienej katastrofy Hitler w ce- 
lu ratewania siebie i swych zwolenników za 
angażuje Niemcy w awanturę, mogąca Spo- 
wodować pożar europejski. 

SZMINKA NA INDEKSIE. 
BERLIN (Pat), Okręgowe kierownictwo 

partji narcdówe-scejejistycznej we Wrocła- 
wiu ogłcsiło rozporządzenie, mocą którego n- 
szminkowanym  kobietem jest wzbroniony 
wsięp na wszelkie imprezy, urządzane przez 
narodowych seejalistów Organizatorzy ze- 
brań chewiązani są Ściśle konirclować przy 
bywające uczestniczki. 

ZABIEGI PAPENA. 
PARYŻ (Pat) „La Liberte* komentując 

wiadomc „Deutsche Allg. Zig.* o proje 
cie złożenia przez wicekanclerza Papena wi- 
zyty premjerowi Daladier, twierdzi, że pod 
pretekstem przygotowania gruntu dla ewenta 
alnego spotkania Daładiera z Hitlerem kryja 
się koniec karjery Papena. Jako v,-kanclesz 
von Papen pragnie swój pobyt w Paryżu wy 
korz ć dla nawiązania przyjaznych sto- 
sunków z czynnikami oficjalnemi, co pozwo 
liioby mu na wysunięcie kandydatury jako 
ambasadora Niemiec we Francji. 

   

     

  

   

    

      

  

  

KTO JEST BEZ GRZECHU W TYM 
2 WZGLĘDZIE? 

RLIN (Pat). Na pokładzie jednego & 
6 ych do Hamburga ar ' 
ch pasażetrów za ujemne wy 

granicą o dzisiejszych Niemczech, 

BE 

        

     

  

  

Sowiety- 
PARYŻ, (Pat). „Le Quotidien* po- 

daje wiadomość z Moskwy jakoby 
rząd sowiecki miał wysłać instrukcje 
do wszystkich placówek dyplomaty 

pośredniego z przebywającym 

Zgón uczonego. 
WARSZAWA, (Pat). Wczoraj 

zmarł naglę w Warszawie, przeżywa 
szy lat 62, profesor uniwersytetu war 
szawskiego dyrektor zakładu farma- 
kologji Władysław Mazurkiewicz 

Nowy ambasador St. Zjedn. 
w Polsce o swoich 

zamierzeniach. 

NOWY YORK, (Paty, Dziennik 
„Nowy Swiat“ wydał śniadanie na 
cześć ambasadora Cudahy, — z u- 
działem czterdziestu wybitnych przed 
slawicieli społeczeństwia polskiego * 
prasy amerykańskiej. Przewodniczył 
redaktor Yolles, który w dłu 
przemówieniu podkreślił ważność po- 
sterunku w Warszawie jako punktu 
obserwacyjnego na wschód i na za- 
chód. 

W odpowiedzi ambasador Cuda- 
hy wyrazii radość z powodu nomina- 
cji na stanowisko ambasadora w War 
szawie i podkreślił wiełkie swe zain- 
teresowanie Polską. Ambasador wspo 
mniał o swej rozmowie z prezyden- 
tem Rooseveltem, któremu powiedział 
że nie chce poprzestać na stosunkach 
towarzyskich z dyplomacją oraz z el'- 
tą społeczeństwa polskiego, ale pój- 
azie w lud, ażeby poznać jego troski, 
nadzieje i pragnienia, gdyż jest to je- 
dyna droga do poznania duszy pols- 
kiej. 

Ambasador wyjedzie w środę 9 b. 
m. do Łondynu a dnia 28 sierpnia od- 
jedzie stamtąd na okręcie Kościuszko 
do Antwerpji, skąd uda się wprost: do 
Gdyni. Oznajmił, że cieszy się, że bę- 
dzie pierwszym ambasadorem Stanów 
Zjednoczonych, który stanie na ziemi 
polskiej w jej wielkim porcie. 

Układ handlowy 
poisko-rumuński. 

BUKARESZT, (Pat), W rumuńs: 
kiem ministerstwie handlu rozpoczę= 
ły się rozmowy w sprawie układu 
handlowego polsko-rumuńskiego na 
podstawach kompesacyjnych. 

Świętekradztwo. ' 
WARSZAWA (Pat) Dzisiejszej nocy o: 

fiarą zuchwałego Świętokradztwa padł kos- 
ciół OO. Franciszkanów przy ul. Zakroczym 
skiej, Złoczyńcy dostali się da świątyni przez 
okno. Ograbiene zGstały boczne ołtarze, z 
których šwietokradey pozdejmewałi złote wo 
ta. Penadto rozbili cztery puszki z ofiarami, 

„Kodeks pracy” przyjmuje się 
corzz szerzej. 

WASZYNGTON (Pat) -Johnson zaakcep- 
tewał tymczasowy kodeks dla przemysłu mię 
snego, przewidujący  40-godzinny tydzień 
przey dla 140 tys. pracowników. Kodeks da 
je penadto pracę 20 tys. bezrobotnym, 

        

  

i Trocki. 
cznych, w których zabrania jakiego- 
kolwiek stosunku pośredniego czy bez 

obec- 
nie we Francji Trockim. 

Zbombardowana Kotkai. 
SIMLA, (Pat). Na skutek bombar- 

dowania przez samoloty brytyjskie 
miejscowość Kotkai uległa całkowite 
mu zniszezeniu. 

Żona Gandhiego zwolniona 
i aresztowana ponewnie. 

AHMEDABAD, (Pat). Żona Gand- 
hiego wraz z 15-ma innemi kobieta- 
mi, członkiniami kongresu hinduskie 
go, zostały zwolnione z więzienia w 
Sabarmati, gdzie przebywała od 2 b. 

m. Ponieważ jednakyodmówiły one 
podpisania zobowiązania o niemiesza 
niu się do spraw politycznych, aresz- 
towano je niezwłocznie ponownie. 

"Bierna rewolucja w Kubie. 
NOWY YORK (Pat). New York Times 

donosi, że prezydent republiki Kuba Maha, 
do, ogłosił w Hawannie stan wojenny nasku 
tek strajku, który jest bierną  rewołueją 
przeciw jego rządom. Komunikacja kolejo 
wa i pocztowa uległa przerwie, tak samo ruch 

telegraficzny, W kilku miejscowościach do- 
szło do zaburzeń skieroewznych przeciwko 
Qbregenowi, zięciowi prezydenta Mahade. 
Ambasader Stanów Zjednoczonych podjął 
próbę pośredniczenia, która jednak nie do- 
prowadziła do pomyślnego wyniku. 

0 O 

Francuzi pobili rekord długości lotu. 

  

PARYŻ (Pat). Codes i Rossi widziani by. 
li w okolicy Wiednia, lecą w kierunku Bu- 

dapesztu i Białegrodu. Według radjodepeszy 
motor zużywa niezwykle dużo benzyny, praw 
dopodobknie wycieka ona ze zbiornika. Istnie 
je jednak nadzieja, że lotniey dolecą przy- 
najmniej do Bagdadu bijące i tak światowy 
rekord długości lotu bez lądowania w linji 
prostej, 

PARYŻ (Pat). Według otrzymanych tu 
wiadomości nieoficjalnych, francusey lotnicy 
Codos i Rossi przelecieli nad Aleppo w pół: 
nocnej Syrji o godzinie 13.30 bijąc w ten spo 
sób 0 160 mil rekord długości lotu bez lą- 
dowania, ustalony w lutym r b, przez 2-ch 

wojskewyeh letników brytyjskich Gayforta i 
Niekeleta. 

LONDYN (Pat), Dwaj piloci franeusey 
Rossi i Codes, którzy w sobotę rano wystar 
towali z Nowego Yerku z zamiarem pobicia 
światowego rekordu długości lotu bez lądo 
wania, będącego w ręku Anglików uzyskaii 
wspaniały sukces, realizując swój plan. Po 
54 godzinach 45 minutach lotu piloci francu 
Scy wylądowali w peniedziałek e godzinie 
16,25 pod Rayak, małej miejscowości w Sy- 
rji pod Bayruth, Światowy rekord długości 
lotu bez lądowania w linji prostej pobity 
zastał przez cbu Francuzów © 571,5 mil an- 
gielskich. 

E
i
 

5



a 

  

2 

Rozszerzenie zakresu III Targów Północnych 
Niecałe 3 tygodnie dzielą nas od 

otwarcia Ili Targów Północnych. Na 
terenie Targów wre gorączkowa pra- 
ca przygotowawcza. Prawie cały te 
ren zapełniony jest zgłoszonemi fir- 
mami, które szykują swe stoiska 
kiosk. W pawilonach pracują rze- 
mieślnicy różnych fachów: stolarze. 
dekoratorzy, malarze, elektrotechnicy 
Znacznie powiększył się projektow 
my zakres Targów; Dyrekcja Targów 
wznosi nowe pawilony. 

Ogólnie Targi będą przedstawiały 
się następująco: 

W 14 salach głównego pawilonu 
mieścić się będzie przemysł, handcl 
4 rzemiosło. Tutaj znajdować się bę- 
dą stoiska wielkich firm włókienni 
czych, reprezentowane będą: wszyst- 
kie tekturownie wileńskie, przetwór- 
mie grzybów : owoców, przemysi «ke 
miczny i apteczny, przemysł ludowy 
i sztuka ludowa. 

Za głównym pawilonem Dyrekcja 
Lasów Państwowych wystawia wzo 
ry drzewa eksporlowego oraz wzory 
domków: jeden 3-pokojowy : jelen 
1-pokojowy; są to tanie domki nowej 
architektury. Po prawej stronie od 
głównej alei wzniesiono pawilon lniar 
sk!. Jest już prawie ukończony. Pa- 
wilon ten zawiera 5 działów i wysta- 
wę pod hasłem „Wszystko ze Inu“. 

_ Bardzo ciekawie przedstawiać cię 
będzie pawilon Rybacki. Wystawą rv- 
backą zainteresowały się b. poważ- 
mie organizacje rybackie " minister- 
stwo rołnietwa. Projektowane 10 dzia 
łów będą wypełnione nietylko przez 
przedstawicieli naszego  rybactwa 
lecz i z całej Polski. Tam też »gru- 
pują się firmy przemysłowo-handlo- 
we z tej branży. Urządzony zostanie 
targ rybny przy sadzawkach. Kolo 
tego pawilonu stanie specjalna resta- 
uracja rybacka. 

Ciekawym "awilonem będzie cóv 
nież pawilon pszczelnictwa — paw 
lon-Pasieka, gdzie przedstawiona bę- 
dzie hodowla pszczół. 

Dział rolny umieszczony zostanie 
w wielkiej sali szkolnej szkoły zawod 
znajdującej się na terenie Ogrodu po 
Bernardyńskiego. W dziale tym znaj- 
dziemy produkty roślin z wzorowych 
gospodarstw. 

Nowym zupełnie działem będzie 
Pawilon Eksportu Rzemieślniczego. 
Urządzenie tego pawilonu, wobec wy 
Ча!комеро znaczenia, które może 
mieć dla rozwoju kraju w przyszłoś- 
c, znajduje się pod opieką p. prezy- 
denta miasta d-ra Maleszewskiego, 
wiceprzewodniczącego Targów b. pre 
zydenta sędziego Folejewskiego i pre 
zesa Izby Przemysł.-Handl. p. Ruciń- 
skiego. 

W dziale tym znajdą się wyroby 
garncarskie artykuł eksportowy 
do Francji, wyrobv kapzykarskie, za- 
kupywane na eksport przez Wiedeń, 
wyroby stolarskie, jak stolnice kupo- 
wane przez Łotwę dla dalszego eks- 
portu, wyroby kuśnierskie jak ręka- 
wiczki — przedmiot eksportu do An- 
glji i Francji, kurtki skórzane i inne 
wyroby rymarskie eksportowane do 
Rosji Sowieckiej. Wyroby szewckie 
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oraz w biurach 

mie 11. Bezpośrednio po transmisji otwa 

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

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

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

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

podróży. 

obuwie i specjalnie uwzgłędn one bu- 
ly robotnicze, również artykuły za- 
'kupywane przez Sowiety. 

Kierownictwo działu eksportowe- 
go poczyniło pewne kroki celem zain 
teresowania organizacyj handlowych 
w Rosji naszemi Targami, drogą pew- 
nych 'nterwencyj. Na samym terenie 
"Targów stanie również koło 20 kios- 
ków i mniejszych pawilonów urzą- 
dzonych przez firmy dla swych eks- 
ponatów. 

Dla uzupełnienia obrazu przysz- 
łych Targów  niewolno przemilczeć 
o Wesołem miasteczku, które zapo- 
wiada się bardzo dobrze, chociaż, gór 
skiej kolejki tym razem n'e będzie. 
Przez cały czas czynny będzie i Te- 
atr Letni mieszczący się na terenie 
Targów. 

Przed lil Targami. 
ZNIŻKA W POCIĄGACH. 

W związku z Targam: Północne 

mi w Wilnie Ministerstwo Komunika 

cji przyznało wszystkim, . udającym 

się na Targi osobom, 50 proc. zniżk:. 

biletowej w drodze powrotnej. 

POCIĄGI POPULARNE. 

W związku z III Targami Północ- 

memi, jak się dowiadujemy, planowa 

ne są pociągi popularne z Katowic. 

Krakowa, Lwowa i Stanisławowa, 

Warszawa organizuje 2 pociągi. 

REPORTAŻ RADJOWY. 

Dyrel naczelna Polskiego Radja wv- 

raziła swą zgodę nadania za pośrednietwem 

        

   

Rozgłośni Wileńskiej transmisji z uroczyste 

go otwarcia HI Targów Północnych i Wysia 

wy Lni ej w dniu 26 b. m. Otwarcie 

gów i Wystawy nastąpi punktnalnie o godzi 
ia 

Lniars 

    

    

    

1II Targów Północnych i Wystawy 

kiej Polskie Radjo nada reportaż z Ww 

Lniarskiej. 

ROUCREFSE R 

  

    

WSIE SE Na SEK 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 7 sierpnia nasz ukochany i nieodża- 
łowany mąż, ojciec, szwagier i wujaszek 

sr. MARKUS DEULL 
MĄŻ, SYNOWIE, CÓRKA i RODZINA. o czem powiadamiają stroskani 

JAGIELLOŃSKA 3. 

Z powodu śmierci naszego drogiego, nieodżałowanej pamięci 

Markusa Deulia 
składamy stroskanej rodzinie nasze najgłębsze współczucie. 

Personel firmy 
Przedsięb. Przem.-Handl. M. DEULL. 

Szefa 

BP 

        

   

   

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
WARSZAWA: (Patl. DEWIZY: Londyn 

6. Nowy York cze : 

    

   

    

  

obrotach prywai 
ważnie utrzymana, 

PAPIERY PROC 
a budowlana 3 
0. 4 i pół pro 

'lendencja dla pc 
stów mocnic 

AKCJE: 
w obrotach pryw.: 

el: 4.80. 

Powrót z urlopu prezesa 
P. K. 0. 

Prezes P. K. O. Dr. Henryk Gruber powró 

cił z urlopu wypoczyu o i objął urzę 

dowanie. 

niejednolita, dla !i- 

   81. 
    

  

šaonk Polski 81.50 — 82 — 
5.57 — 6,59. 

  

   

Koncesjon. przez Kurat. Okr. Szk. Wileńsk. Koeduk. Maturalne Kursy Wiecz. 

Rozpowszechnienle Sredn. wykształcenia 
(Wilno, Biskupia 4 przy placu Katedraln.) 

gogów. Szykują do małej matury,idużej matury. Przedmioty nadobowiązkowe: 

nie na maszynie, korespondencja i język angielski. ! i y 

Kancelarja udziela inform»cyj оё 4—6 р.р- 
ników i wojskowych znaczne ulgi. 

peda- pod kierownictwem rutynowanych 
pieś- 

Dla niezaraożnych, ornz urzęd- 

  

8-klasowe Humanistyczno- 
Koedukacyjne Gimnazjum C. Kiluczowej 

Wilno, Biskupla 4/5 (przy placu Katedrslnym) przyjmuje wpisy do wszystkich klas. 

Dla dzieci niezamożnych. urzędników i wojskowych — znaczne ulgi. 
Kancelarja udziela informacyj codziennie od 9—3 p.p. 

Nowi podporucznicy. 
WARSZAWA, (Pat). Wczoraj w 

szkole Podchorążych Piechoty w Os- 

trowi Mazowieckiej odbyły się uro- 

czystości, związane z promocją na 

podporuczników wychowanków szko 

ły. Jest to 10-ty w wolnej Polsce za- 
stęp młodych oficerów, opuszcza ją- 
cych mury uczelni. 

Uroczystości rozpoczęły się nabo- 

żeństwem polowem na placu ćwicze 

Święto ku czci Wielkiej Prawdy w Dubiczach 
ZAKLĘTO W MARMURZE — 

UWIECZNIONO W SERCACH. 

Dubicze i głęboko zaszyte w pusz- 

czy dubiskiej, rudnickiej i grodzien- 

šk'ej wsie ipolskie, białoruskie i li- 

tewskie przeżyły wielkie dni. Zaklęto 

w marmurze — uwieczniono w Ser- 

cach Wielką Prawdę, która zarówno 

kilkaset lat, jak i siedemdziesiąt te- 

mu złączyła bratnie narody w jedną 

wielką zgodną rodzinę. 

"_ iPoprzez puszczę, Swięte Błota, 

ponad „matkę jez'or litewskich — 

Pelasę*, poprzez niezliczone uroczy- 

*ska pobiegła pod strzechy wieść dzi- 

'wna, budząca w tętniących życiem 

wspomnieniach z przed 70 laty nową 

siłę, potężną siłę, która zmusza serca 

do przyśpieszonego bicia. Wieść tak 

bliską tej z przed laty, zwiastującej o 

wybuchu walk: o wolność, a wska- 

zującą tę samą drogę zgody i potęgi. 

— Ludwikowi Narbuttowi i jego 

dwunastu towarzyszom, którzy wal- 

czyli i zginęli za naszą wolność i wa- 

szą, stawiają pomnik. Cierniowy wie- 

n'ec — symbol wspólnych cierpień 

z niedalekiej przeszłości — łączy na 

wieki Orła, Pogoń i Archanioła. 

TAK JAK DZIADOWIE ICH. 

Przyszli tłumnie. Tak jak szli do 

Niego przed 70 laty — z zagubionych 

w leśnych ostępach wsi, z pod Rud- 

mik, z pod Dubiczan, Berszt, Poddu- 

biczan, z uroczyska Łaksztuć, z oko- 

lic jeztora Dumla — zewsząd, gdzie 

staczał zwycięskie boje, gdzie gromił 

wroga i gdzie pozostawiał po sobie 

"wspaniałą legendę. Przyszii z matecz 

nika w Puszczy Grodzieńskiej, gdzie 

była jego ulubiona centralna kwate- 

ra, — stawił: się wszyscy z pod Du- 
bicz, gdzie zginął. Matki przyprowa- 
dziły dzieci, by im pokazać mogiłę 
tego, o którym tyle słyszały w ciche 
noce. —. młodzież z przysposobien:a 
stawiła się z bronią * gotowością — 

tak, jak wzywał ich dzie 
kiej Sprawy. 

POŚWIĘCENIE: KRZYŻA, 
W sobotę pod wieczór udano się 

wielkim pichodem — piełgrzymką :. 
zapalonemi pochodniami do puszczy 
na miejsce bitwy — o 3 klm. od Du- 
b'ez. Ustawiono duży krzyż z napi- 
sem: „Tu poległ 4 maja 1863 roku 
Ludwik Narbutt i jego towarzysze”. 

     
  

O godz. 9.30 na plac przybył gen. dv- 
wizji Fabrycy w otoczeniu świty i cy- 
wilnyvch przedstawicieli władz, Po 

  

przyjęciu raportu przez gen. Fabry- 
cego odbyło się nabożeństwo, po któ- 
rem p. wiceminister spraw wojskow. 
oraz komendant szkoły podchorążych 
dokonali promocji wychowanków 
szkoły na podporuczników. Do nowo- 
promowanych oficerów przemawiaiji 
wiceminister spraw wojskowych oraz 
płk. dypl. komendant szkoły Bociań- 
ski, który zakończył swe przemówie- 
nie okrzykiem na cześć pierwszego 
wiceministra spraw. wojskowych gen. 
'Fabrycego. Zkolei odbyła się defilada 
'którą przyjął gen. Fabrycy. Potem na 
stąpiło rozdanie patentów ofidrskich 

oraz nagród. 

  

W przeddzień tych uroczystości 
odsłonięto wzniesioną sumptem pod- 
poruczników 10-tej promocji muro- 
waną tablicę dła uczczenia komendan 

ła szkoły płk. dypl. Ludwika Bociań- 
skiego. 

Miejsce śmierci Narbutta: ustalono 
Ściśle dość łatwo. Przecież żyją jesz- 
cze świadkowie tragedji. Żyje ten, 
który jako 19 letni chłopak 2woził 
ciała powstąńców. Istnieje także ta 
kępa, porosła teraz krzakami, którą 
Andrioli uw'ecznił na obrazie „Śmierć 
Narbutta'. 

Dowódca 76 pułku strz. lidzkich 

    

   
   

     

obrazie 
Fot. Włod. 

pułkownik Ignacy Oziewicz opisał w 
sposób barwny zebranym fragment 
ostatniego aktu | ji powslania na 

Litwie. Właściwie przypomniał » fak 
tach i wypadkach, które są tak jasz- 
cze św'eże w pamięci ludu. 

      

JAK ZGINĄŁ LUDWiK NARKUTT. 

Bylo to po kilku zwycięskich bit- 
wach, z których jedna pod Rudni- 

   

Retterdamu do Pol. 
szy czas w Holandji, 
ków polskich. 

— Do G6d6l6 (Węgry) przybyła « 
, złożona 2-39 ha i 

którzy całą drog y i 

-h, jadące Wiagiem, a naslępnie Dunajemr. 
až do Budai 

  

    

   

to 5 miljonow kilogramėw bawelny. Szku ix 
sięgają 45 milj. fr. 1 

Tego samego dnia w Cziais wybuchł po- 

żar w dużej wytwórni tiułów, Szkody wyno- 

szą 3 milj, fr. 

Jugosławja — Czechosłowa- 
cja 2:1. 

ZAGRZEB (Pat). Międzypastwewy mecz 
piłkarski między drużynami Jugosławii i 
Czechosłowacji zakończył się sensacyjneu 
zwycięstwem Jugosławii w stosunku 2:1 (0:0;. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Okręgi Hodowlane, Produkcja i Spo 

życie Mięsa w Polsce*. Nakładem Głównego 

Urzędu Statystycznego ukazał się Zesz. il 
Statystyki Polski, Serja B, zawierający pra- 
cę: „Okręgi hodowlane, produkcja i spożycie 
mięs aw Polsce" w opracowaniu p. mjr. In- 
tendenta Stanisława Śliwy. Publikacja ta da- 
je ogólną charakterystykę rozwoju pogłowia 
zwierząt gospodarskich w ostainich latach. 
Pozatem zawiera opracowane na podstawie 
materjałów Ministerstwa Komunikacji ze- 
stawienia powiatami nadwyżek wywożonych 
zwierząt gospodarskich poszczególnych ro- 
dzajów i mięsa oraz dane o wielkości spoży 
cia mięsa w poszczególnych częściach kra- 
ju. obliczone na podsawie statystyki uboja 

   

  

   

zwierząt. 
Zarówno pierwsze zagadnienie (salda 

przewozów kolejowych zwierząt i mięsa! 
    

  

Jak też i drugie (produkcja i spożycie mięs 
zilustrowane są odpowiedniemi kartogr: 
mami. 

—o(0)o— 

Najszybszy pociąg na'świecie 
Najszybszym pociągiem ma świecie hył 

dotąd ekspres na kanadyjskiej Pacific-Rail- 
ay, który biegł z szybkością 133 km na go- 
dzinę. Obecnie palmę pierwszeństwa wydarł 
mu ekspres na angielskiej Grat Western Ra- 

ilway, (. zw. Chettenham Flying Express, 
który biegnie z szybkością przeciętną 1 
km na godzinę, a miejscami odrabia nawel 
153 km na godzinę. 

Zyskowna pozycja. 
Podczas sprawdzania budżetu departa- 

mentu Yonne (Francja) znaleziono pozycję 
1000,000 franków wypłacaną corocznie na po 
krycie kosztów budowy linji kolejowej od 
Jogny do Villeneure. Najciekawsze jest to, 
że linja ta nie była wcale budowana. Dalsze 
badania stwierdziły, iż pozycja ta figuruje w 
budżedie departamentu już od 20 łat. Obec- 
nie poszukuje się pomysłowego autora ren- 

townej pozycji. 

   

kami rzuciła trwogę na rosyjski gar- 
nizon wileński, a rozbrzemiewała 
przez cały dzień w kościołach wileń- 
skich dziękczynną p'eśnią „Te De- 
um laudamus*, Oddziały rosyvjsk 
tropiły powstańców. Narbutt szedł na 
Dubicze. Minął wieś Staje. Rozdawał 
tu cukierki dzieciom. Mówią o tem 
jeszcze dziś we wsi. Powstańcy byli 
znurzeni * mieli mokre nogi. Brodacz 
Kraiński — oddany duszą wodzowi 
—rosił, by pozwolił zatrzymać się 
i wysuszyć nogi. Zgodził na to. 
Rozłożyli się biwakiem na kępie koło 
jeziora Motoro. Dokuczał 'm brak 
żywności. Wysłano kwatermistczów. 
Jednym z nich był Bazyli Adamkc. 

Po pewnym czasie, po wyjściu 
kwatermistrzów, do Narbutta podbie- 
ga powstaniec i melduje, że w lesie 
są jacyś ludzie, Udaje się tam. Narbut 
widzi Bazylego i mów: 

— A, to Bazyli z chlebem... 

W odpowiedzi z lasu pada pierw- 
sza salwa z karabinów żołnierzy ro- 
syjskich przebranych po cywilnemu, 
sprowadzonych przez zdrajcę Bazy- 
lego. Narbutt jest ranny. Poleca od- 
działowi wycofać się na błonia. Tu 
na terenie otwartym znowu oddział 

dos'ęga salwa. I z tej strony są już 
Moskale. 

— „Z godnością, mości panowie, 
z godnością... mówi Narbutt to- 

warzyszom, którzy zaczęli ulegać pa- 
nice. 

Trzecia salwa jest śmiertelną dla 
Narbutta, Pada także dwunastu jeg” 
towarzyszy — cały sztab. Dowództwo 
obejmuje ksiądz Horbaczewski i wy- 
prowadza oddział w bezpieczne miej- 
sce. 

Lud pamięta niecny czyn Bazy- 
lego. Bazyl'-zdrajca jest tu symbolem 
złego. Kara boska dotknęła nawet 
rodzinę zdrajcy. Syn jego żyje jeszcze 

    

    

  

   

       
   

    

    

Na letnie wywczasy 
2. Turystyka—reklamz—sztuka. 

'W Wilnie gościła ubiegłej jesieni okręż- 

an wystawa IPS; Wystawa była pod pzem 

— dobre nazwiska, kiepskie obrazy. Wido- 

ądzi, że na prowincję można się 

*. Nadadzą się i kicze. 

— Instytut Propagar 

ie warszawska Spółdzielnia Ar- 

  

   

cznie IP: 
   

  

nic V 

  

ztuki — to «       
je 

tystyczna. Podobień 

  

   

  

ię odrazu w 

oczy — wchodzi si Kawi 
     i obraz chu in 

  

    

  

i, które prepasały się 
artuchem i usłużnie podają gościom oran 

  

żadę i kawę mrc „ Jakoby dziś tylko w 

kukę: przy 

ciastku może kłoś kupi i obraz. A jeśli nie 

ynajmniej spojrzy. A jeśli na- 

    ten sposób można propagow 

      

kupi — to pr 

  

we nie to w każdym razie za 

ww 

  

zresztą nawel tego nie wy- 

  

   
zdobią ks 

   jane z papier у 

Cyrulikiem Warszawskim* i czemś jesz 

cze. Wehodzimy na prawo. Taki sobi 

co sprzeda je bilety     asirzega, że saie otw 

  

le są tylko do siódmej. Posłusznie poddaj. 

  

шу się twardym warunkom i niech będzie 

do siódmej. 

  

IPS, urządza swe wystawy z rozm 

WI IPS'ie mieściła się wy 
S. 5. ® W IPS-ie goś 

Obecnie mieści si      

  

ма 102 

nasi 

      

Fundamentem wy są fologr: 

dzo dobrze, dobre i dostateczne — spełn 

swe zadanie, prowadzą wid. 

Polsce, zachęcają do 

gdzie można 7 

  

rękę po 

  

a za   

  

zwielzania, uczą, 70 

  

ialeźć. IPS. wybitnie idzie rę- 

życiem i z chwilą, umie uchwy- 

cić to, co w danej chwili jest najbardziej in- 

teresujące. To im się chwali. 

imy zresztą, że zapewne pomogło mu 

  

ka w rękę z 

   
"lo P. K. P. Myśl tę mimowoli na- 

suwa olbrzymia mapa Polski z rysuneczka- 

  

   

  

mi przed mi różne objekty tur 

    

styczne. Linje iejowe są wyraźnie nazna- 

czone. Włodne gorzej, bo choć na każdej rze- 

ce płynie kilka kajaków, ale np. kanału Au: 

gustowskiego niema. Mapa w 

reklamewy P. K. P. To zre: 

Poza tem IPS, powiesił trochę pejzażów. 

Hm! Tu możnaby wiele zgłosić zastrzeżeń. Bo 

dodatki pejzażowe w zbyt wielkim procen- 

cie są slal 

To się razy 

    a jak аЙ5г 

  

   4 nie zui. 

zasem kompromitująco słabe. 

propaganda szłuki, widocznie 
    

   

  

lalem 1PS, Irastuje nawet Warszawę, jako 

prowincję. 

Nie zadawalnia nas zawet Skoczylas. Ja 

  

kie nierówne rzeczy robi ten człowiek. 

tecznie to się zdarza, nie można wymagać 

od artysty, by wszy ego dzieła by 

jątkowe*. Ale można wymagać odeń nieco 

krytycyzmu w słosuniku 'do własnych tworów 

wolno 

      

nie wysławiać rzeczy słabych, bez 

y Filipkie- 

asowi nie wybaczy 

względu na firmę. Co się wyb. 

  

   iczowi, tego się Skoc 

  

Ciekawsze są obr; 

    

    

  

zy Rafała Malezewskie: 

morowe hurra — sty 

ale i Malczewski dał I 
80, 

  

m razem rze 

    — mimo. swoi 

rat zima? Zi 

tej dynamiki. I dlaczego aku 

  

arzuł może śmieszny z punktu 

tak iel- 

tak 

   widzenia malarza, ale cała w 

   
ni kajakiem 

jest zmontowana — hm! ut; 

że te oderwane w trešci ka 

i włóczęgą z kiem. 

rystycznie, 

  

wiedzmy po maiarsku — „nie komponują się 

z całością, 

  

st obiąkany. Chodzi po Radu- 
. Wyśmiewają go dzieci—,,Adam- 

kin syn“ — uuu... Adamkin syn*. 

POLEGLI NA POLU CHWAŁY 
I LEŻĄ W TEJ MOGILE, 

O zmroku odbył się nastrojowy 
apel poległych. Wywoływano nazwi- 
ska. 

Morze głów zalało teren koło pom 

    

  

ch. 
Fot. Wlod. 

  

Pomnik w Dubi 

nika, Ww kilkuset pochodni 
matowo Iš eregi hełmów dwóch 
bataljonów pułku Strzelców I'dz- 
kich, jaśniały hełmy oddziałów ocho- 
tnieczych straży pożarnej iskrzyły się 
oczy spoważi alych znehów przy po- 

sobienia wojstodrgo Lud słuchał w 
skupieniu znane jak dalekie echa, a 
tak bliskie nazwiska i modlił się. 

Świetle 
   

   
   

  

/ 
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MODA. 
O tych, które pozostały. 
Wszystkie prawie letnie modele sukier:, 

kostjumów i płaszczy projektowane są z my- 
ślą o tem, że tłem dia nich będzie plaża mor 

aka, dolina gór, park w miejscowoś 
cyjnej lub wygodne auto, unoszące + 

w dalekie: podróże. Specjalne warum 3 
kie tworzy tryb życia na wakacjach, bar 
koloryt nieba, wody i zieleni, pozwalają 
przyjęcie nawet dość krańcow; 
mody — ogromnych kapelusz 
p 1. ekscentrycznych swetrów. 
towne pomysły tracą wiele w mieście, odbt- 
jają groteskowo od szarych murów kamie- 
nie, okazują się niewygodne w zetknięciu z 

tem ulicy. Jazda tramwajem, Kkoniecz- 
ność ipośpiechu, kurz uliczny — zmuszają do 

lędnienia raczej praktyczności stropus 

        

        

      

    

  

  

   

   

    
  

To też panie, które: zmuszone są pozo 
stać w lecie w mieście, kierować się muszą 

w wyborze tualet dużym umiarem i odrzucać 
zbyt krzykliwe pomysły nie uwzględ 
cych kryzysu krawców, Olbrzymie kapeli 
a la plantatorzy trzciny cukrowej zmniejs 

muszą swe rozmi 
w 

       

  

    
   

    

    

    

К — urocze na tarasie willi nadmor 
iw parku — zamienić się muszą w ma 

łe bufki na wieczorn; ancingu w stolicy, 
Ranne piżamy, zastępujące szlafroczki przw 

i i iu, nie powinny mieć ja 
ń kolorów piżam nadmor.- 

') proste w kroju i uszyte 

   

    

   

    

i zesta 
być bardz. 
;zego mate 

omite zastoso 
ją natomiast proste 
Inianego płótna, surowego jedwabiu lub piki 
Wyglądają dobrze zarówno rano przy pra 

Zna    
   
    
   

  

   

    

unki — elegan- 
cji i praktyczności. Jakże łatwo dobrać do 
niech kapelusz — nisko upięty beret, mały 
canotier — i odpowiednie pantofle, jasne 
i lekkie, w tym samym lub kontraslującym 
kolorze. 

Elegantki miejskie mają jednak tę prze 
wagę nad mieszkankami uzdrowisk i letnisk 

iż trzymają rękę na pulsie mody, orjentują 
się lepiej w przewidywaniach na  przysz- 
łość, są prekursorkami nowych zapow 
Gdy na deptakach i danci 

racyjnych widzi się 
rzywiezione na początku se 

cie „nosi się* już aksamit i 
wi * o kroju płaszczy jesiennych i futer 
powłarza się wersje id z zagranicy o cią 
gle zmieniającej się linji, barwie i materjł. 

NE ©. 

 TRKSTPYSO ROZP RAOISTNIA 

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

  

   
   

  

  

   
   

    zonu, w mieś- 
antylopę, „mo- 

     
   

= 
  

Poradnia zawodowa 
MARJI SZAPIRO 

Badania zdolności dzieci i dorosłych. 
Udzielanie porad w wyborze zawodu. 

Przyjm : 3—5 p.p. Wielka 7, telefon Nr. 12-50. 

DR. K. SZAPIRO 
(Choroby węwnetrzne) 

POWRÓCIŁ 

Wielka 7, tel. 12-50 Przyjm.: 10—11 i 4—6. 

Miło jest spotkać się nagle ze znajomymi. 

Na wystawie mjrzysz ltakże wiłnian. Prze- 

kiem Rouba i Jamont. I miło jest 

stwierdzić, że obaj wyróżniają się dodatnio. 

Wiwat! Górą nasill! 

Godzina siódma dobiega, trzeba wycho- 

dzić. Przypomina się ostrzeżenie przy kasie. 

Już woźni noszą jakieś słoliki i krzesła, (;o 

to będzie? Słychać głosy: 

— Piki. 

— Karo: 

— Bez atu. 

W sali długi szereg stolików, pokrytych 

zielonem. suknem. Towarzystwo już się zbie 

ra. Szelest kart, Licytacja. Kibice. 

To rozumiem: Instytut propaguje sztukę. 

Przy kartach od czasu do czasu można rzu- 

cić okiem i na obraz IPS idzie z nurtem ży- 

cia. Spółdzielnia Artystyczna — baczność!— 

''o może nawet lepsze od dancingu. 

W. Toll. 

    

— Ludwik Narbutt z Szawr — 
Naczelny Wódz Powstania Narodo- 
wego na Litwie! — wołał donośnie 
w skupionej ciszy silny głos. 

— Poległ na polu chwały i spo- 
czywa w tei mogile — odpowiadał 
inny, a w oddal* wtórowały tej uro- 
czystości — stłumiona poważna mu- 
zyka dział j karabinów  maszyno- 
wych. 

'  — Aleksander dr. Brzozowski, 
Franciszek Brzozowski — obaj z Gur. 
nofela, Kazimierz Gremza właśc. z 
Lipkińców, Stefan Hubarewicz z Ho- 
łowiczpola, Jan Jodko z Pietraszuń- 
ców, Leon Kraińsk' z Hryszaniszek, 
Józef Pokempinowicz student z Kra- 
kowa, Włodzimierz Popławski z Kop 
ciuchy, Tomasz Skirmuntt z P'ńsz- 
czyzny, Ignacy Taraszewicz mieszez. 
z Lidy, Władysław Żukowski z Lac- 
ka i Adam „X* (nieznany) — wszyscy 
dwunastu polegli i razem z n'm spo. 
częli w tej mogile pod pomnikiem, 

MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ. 
W niedzielę wieś Dubicze przy- 

brała niezwykły wygląd. Rozrosła się 
przedewszystkiem do rozmiarów spo- 

rego miasteczka i zatętniła ruchl - 
wem życiem, Wyrosły namioty, za- 

roiło się od aut i pojazdów. Na cmen- 
tarzu, gdzie są widoczne porosłe brzo- 
zami i przykryte zielenią trawy, ślady 
kościołka, zburzonego przez Muraw- 
jewa ustawiono ołtarz polowy, wokół 
którego na długo przed 10-ią zgro- 
madziły sę tysiączne rzesze wło$- 
cian. Mszę świętą odprawił JE. Arcy- 
biskup Jałbrzykowski w obecności 
przedstawicieli władz cywilnych, 
wojskowych ; społeczeństwa czterech 
województw — wileńskiego, nowo- 
gródzkiego, lidzkiego ' częściowo po- 
leskiego. Byli obecni p. wicewojewo- 
da Jankowski, wojewoda nowogródz- 
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Zaległe podatki na naprawę dróg, 
W końcu czerwca rb. Wydział 

Komunikacyjno-Budowlany przy "rz. 

Wojewódzkim rozpoczął energiczną 

akcję, zmierzającą do naprawy dróg 

komunikacyjnych na terenie Wileńsz- 

czyzny kosztem _ zaległości podatko- 

wych z przed dnia 1-go października 

1931 roku, które to podatki ustawa 

o Funduszu Pracy pozwala spłacać 

świadczeniami w naturze. 

Na terenie powiatów rozwinięto in 

tensywną propagandę i wyjaśnione 

ludności korzyści, jakie daje ta sposob 

„ność pozbycia się ciążących na gospo: 

darce zaległości. Rezultatem tego by: 

ły liczne zgłoszenia, które zaczęły od 

początku tej akcji napływać na ręce 

powiatowych inżynierów drogowych 

Według ostatnich relacyj, które na 

deszły z kilku powiatów, ludność na 

ogół b. chętnie zgłasza gotowość spła 

cenia zaległości świadczeniami w na- 

turze i dlatego też już w wielu miejs- 

cowościach rozpoczęto konkretne pra 

-ce przy naprawie dróg. 

Przykładem świeci powiat dziśnień 
ski, nawiasem mówiąc, posiadający 

bodaj najgorsze na Wileńszczyźnie 

drogi gruntowe. Z początku zgłoszenia 

napływały w nim, w stosunku do tem 
pa w kilku innych powiatach nieco o- 
pieszale. Wkrótce jednak, kiedy рго- 

paganda dotarła do najdalszych zakąt 
ków, zgłoszenia posypały się jak z ro- 
gu obfitości, a suma ich przewyższyła 

znacznie przewidywania. Mianowic 
oczekiwano zgłoszeń na około 50 ty 
sięcy złotych, tymczasem zaś wpłynę: 
ło na 80 tysięcy zł. Należy to zawdzię 

czać dużej ruchliwości p. starosty. 
władz powiatowych, a przedewszyst- 

kiem inżyniera drogowego. Skoordy- 

nowany wysiłek doprowadził do pi; 

knego rezultatu. 

  

      

W. powiecie postawskim wpłynęło 
zgłoszeń — według  informacyj 
przed tygodnia — na 60 tysięcy zł. 
-Z innych powiatów narazie brak kon 
kretnych danych. 

W ostatnich dwóch tygodniach tem 
po pracy przy naprawie dróg zostało 
nieco zahamowane z powodu żniw. 
które są obecniie w pełni i które całko 
wicie absorbują ludność wiejską. 

Po żniwach prace zaczną postępo 
wać w szybszem tempie. Dyrekcja 
Koc. — Bud. będzie dążyła do utrzy- 
mania robót w jednakowem nasileniu 
również w okresie jesiennym, także 
i zimowym, w którym to czasie można 

będzie gromadzić materjał do pracy w 
przyszłym seźonie. 

Właściciele większych własności 
ziemskich zalegający z podatkami z 
przed roku 1931, również b. chętnie 
zgłaszają świadczenia w naturze. — 
Naprzykład pewien ziemianin w pow. 
dziśnieńskim zgłosił desek na 10 tysię 
<y złotych, czem sprawił kłopot inży 
nierowi powiatowemu, nie przygoto 
wanemu ma tak dużą ilość materjału 

ani 

Pojutrze ciągnienie 
4kiasy 

GŁÓWNE 1 260.000, WYGRANE 

2 po 100.000, 5 po 60000 zł, 
i wiele innych 

| 1 dla posiadacza lo- - 
i łą losu su klasy poprzedn. 10 zł. 
Е EEE 41а nowonabywcy 40 zł. 

Kolektura Loterji Państwowej 

z„LICHTLOS" 
WIELKA 44 MICKIEWICZA 10 

 SARESCHANTERCZRZNZOZNYR PEWEZNZEERZOCZRÓERZ 

  

ki Świderski, wicewojewoda nowo- 

gródzki Godlewski, starosta białostoc 

ki Michałowsk, sen. Abramowicz, 

rektor Staniewicz, dyrektor Falkow- 
ski, dyrektor Szemioth (krewny Nas- 
butta), generał Litwinowiez, generał 

Kleeberg, generał Smorawiński. 

Arcybiskup wygłosił kazanie, w 

którem mówił o zaszczycie poświę- 

cen'a się i pracy dla Ojczyzny. Na 

prośbę miejscowego proboszcza Arcy 

biskup wypowiedział także krótkie 

kazanie po litewsku do obecnych na 

uroczystości Litwinów. 
W czasie nabożeństwa poświęco- 

no sztandar organizacji przysposobie 

nia wojskowego Dyrekcji W leńskiej. 
Przed odsłonięciem pomnika, sta- 

jąc tuż przy nim JE. Areybiskup Jat- 
brzykowski  zaintonował donośnie 
„Boże coś Polskę..." Pieśń pochwyci- 
ło tysiące głosów. Spiewał cały zgro- 

madzony tłum — lud białoruski, pol- 

ski ' litewski. 
Po mowach wicewoj. Jankowskie- 

go. p. Szukiewiecza i generała Litwi- 
nowicza odsłonęto pomnik. Wstęgę 
przeciął gen. Litwinowicz. 

Wysłano wtym czasie depesze: 
Do Marszałka Józefa Piłsudsk'ego: 

Pikiliszki, 
„Z puszczy nad rzeką Koirą, z Dubiez, z 

mogiły Narhutia, z miejsca dokąd została, 
przyniesiona ziemia z wielu mogił powstań- 

czych województw wileńskiego,  białosłoe. 
kiego, nowogródzkiego i poleskiego, przesy- 
łamy Tobie Wielki Marszałku w momencie 

odsłonięcia pomnika ludziom z 1963 roku tak 
bliskim twemu sercu wdzięczność, na, którą 
brak słów za wałką, za sławę, za honos, za 
wiekopomne zwycięstwa. 

Zebrani w Dubiczach w rocznieę strace- 
nia Traugutta, w rocznieę Twojej Kadrówki, 
w rocznicę decyzji bitwy pod Warszawą * 

Do Prezydjum Zjazdu Legjonistów, || 
„W 70 rocznieę powstania 1863 r, na 

Zjazd Legjonistów pod krzyż Traugutta w 
Warszawie z puszczy nad rzeką Kotrą, z mo 
giły Narbutta i towarzyszy w momencie od- 

  

  

drzewnego. Prawdopodobnie deski bę 

dą podzielone między kilka powiatów 

Oprócz świadczeń w naturze Wy- 

dział Kom. — Bud. wykorzystał na ce 

le naprawy dróg także pomoc w natu 

rze, której udziela Urząd Wojewódz 

ki ubogiej łudności. Mianowicie roz 

dano w czerwcu 4 wagony mąki 

w pow. brasławskim z tem, że należ- 

ność za nie będzie odpracowana przy 

naprawie dróg. Na tych warunkach 

również zostaną rozdane 6 wagonów 

soli na terenie województwa. 

Dzięki podobnym posunięciom dro 

gi gorszej klasy w niektórych miej- 

scowościach stają się zupełnie możliwe 

dla komunikacji, a naprzykład w pow. 

  

  brasławskim prawie wszystkie wróci 

ły do normalnego stanu. (h). 

Li 

Niedobra 

K. UR J RR 

Wileńska Izba Przemysłowo- 
Handlewa uchwaliła bojkot 

towarów niemieckich. 
Ubiegłej niedzieli odbyło się w 

  

Wilnie plenarne posiedzenie Izby 

Przemysłowo-Handlowej. Na posi 

dzen'u m. in. przyjęty został wniosek 

grupy radnych żydowskich o bojko- 

pia Jesrrzr$w pochodzeniu | ut. 

kiego. 

Powyższa uchwała Izby Przemy- 

słowo-Handlowej podyktowana zosta 

ła względami gospodarczemi. 

Z pogranicza. 
PRZEMYTNICY W POTRZASKU | 

W rejonie odcinka granicznego Filipów 

placówki KOP-u zatrzymały 2 przemytni- - 

ków z iransporiem rodzynek i tytoniu. Prze- 

mytnicy ci pod osłoną nocy usiłowali prze 

kr granie. Zdemaskowani przez pai- 

rol usiłowali początkowo salwować się u- 

cieczką, Oddane jednak strzały na postrach 

skłoniły ich do zatrzymania się. 

    

na para. 

  

Dwa piękne okazy psów na wystawie w 

Londynie, Olbrzymi wilk, jak widać na 
zdjęciu, z obojętnością znosi zaczepki raso- 

wego pekińczyka. 
LSS RTN TSS ES RSS ET RCD 

Trąbka do boju wzywa nas... 
Bobrowiccy „ułani”. Pożyczka 

W czasie cbecnych letnich manewrów je- 

den ze szwadronów naszych dzielnych uła- 

rėw stał we wsi Bobrowniki, pow. wilejjisko- 

trockiego. 
Ludność zachwycała się dziarskim wygla 

dem ułanów, a dzieciom nie wystarezał za- 

chwyt — postanowiły we wszystkiem naśla- 

dować wojsko. 
Rychłe zebrała się paczka z 10 chłopeów 

w wieku od 10 do 12 łat którzy utworzyli 

swój pułk, „ułanów bcbrowiekich*, a Witek 
Możejko lat 13 objął funkcję pułkownika. 

zaś zastępstwo jego 12-letni Witek Szemis 

Urządzali zbiórki, ćwiczyli się, porobili so 

bie drewniane karabiny i marzyli © koniach. 

Starsi nie przeszkadzali im w tej zabawie, 

widzieli w nich przyszłych obrońców. „Kołe- 

dzy* ułani (ci prawdziwi) nieraz pokpiwali: 

„jak ei dadzą prawdziwy karabin, to wtedy 
inaczej zaśpiewasz*, 

Pewnego dnia służbowy ułan zauważył, 
że skradziono z mieszkania, gdzie złożona 

była amunicja, dwa karabiny. Nie było żad- 
nych śladów innych nadużyć, O kradzieży 
powiadomiono posterunek policji w Gierwia 

tąch. 

Sposób na niemo 
Właścicielka domu demoluje 

Lokator mdieje 
Niedawno przy ul. Werkowskiej 16 wy- 

najął mieszkanie niejaki Samuel Joselson, 
który podał się za kupca Sylwetka nowego 
lekatora wzbudzała całkowite zaufanie g0- 
spodyni, która, aczkolwiek stale zasięgała 

szezegółowych informacyj © nowych loka- 
torach, tym razem zaniechałą tego. 

Po pewnym czasie właścicielka domu za- 
uważyła, iż do newego lokatora często przy- 
chodzą młode kobiety, Narazie nie zwróciła 
na te uwagi. Z ezasem jednak wśród lokato- 

rów zaczęto szemrać, iż nowy lekator ot- 
worzył w swoim mieszkaniu dom schadzek. 

Wówczas zgorszona tem gospodyni, 
która jest oscbą bogobojną, zażądała od Jo- 

słonięcia pomnika w rocznicę waszej Ka- 
drówki, w rocznicę wielkiej decyzji Komen- 
danta de bitwy pod Warszawą zebrani w 
Dubiczach władze, wojsko, leśniey lud 
ślą braterskie cześć”. 

PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY 
I OBYWATELI. 

Zabrzmiały salwy karabinowe, 
rozległy się strzały armatnie, zwia- 
stując okolicom, że wcielono w gra- 
nit, zakięto w marmur po wsze czasy 
Wielką Prawdę. Pomnik Ludwika 
Narbutta i jego 12-tu towarzyszy —- 
*ch wspólna mogiła — przyjęła także 
ziemię ze wszystkich pól bokhaterskieh 
walk Powstańców i 76 pulku Strzel- 
ców Lidzkich. Ziemia ta spoczęła tuż 
przed pomnikiem pod ruchomym ka 
mieniem w około 100 puszkach me 
talowych przyniesionych przez dele- 
gacje wielu organizacyj z terenu czte- 
rech województw. Harcerze z Gro ina 
przyn'eśli z pod Pomnika Wolności 
płonące znicze. 

Bezpośrednio po odsłonięciu awa 
bataljony 76 p. Strz. w im. całego puł- 
ku złożyły przysięgę: 

Pomni na Wasz 
Którzy w tej 
Bratniej mogile spoczywacie 
Testament dziejowy 
Obywatele ziemi lidzkiej 
Roku Pańskiego 

1918 
Podnieśli chorągiew 
Powstania narodowego 

Tworząc 
Samoobronę Lidzką 
Z której powstał 
76 pułk 
Strzelców Lidzkich 
W! szeregach wojska 
Rzeczypespolitej 
Prowadzonego 
Do wiekopomnych zwycięstw 
Przez Wielkiego Naczelnika 
Józeta Piłsudskiego 
Pułk Lidzki 

Znaczył obficie 

karabinów dla „pułkowników 
Dochodzenie narazie nie dało pożądane- 

go rezultatu. Policja zastanawiała się nad 
tem, dlaczego złodziej, który potrafił zmylić 
czujność ułanów nie zabrał znacznie więcej, 
niż te dwa karabiny Dopierc następnego 
dnia po ujawnieniu kgadzieży w dniu 6 b. 
m. tajemnica zaginięcia karabinów wyja 
niłą się Spacerujący w lesie ułani zauważy- 
li gromadkę z 10 chłopców, która ćwiezyła 
się na połance, na przedzie zaś maszerowal 
„pcdpuikownik ulanow bobrowiekich“ z ka- 
rabinem na ramieniu, zaś defiladę przyjmo- 
wał sam „pułkownik również z karabine'n 
na ramieniu. Domorosłych ułanów z placu 
ćwiezeń edprowadzono na posterunek poli- 
cji, gdzie „pułkownicy* przyznali się do 
winy popełnienia kradzieży karabinów. 

— Przed odjazdem ułanów z nasżej wsi 
zwrócilibyśmy kzrabiny — iumaczyli się Wi- 
tek Możejko i Witek Szemis. 

Okazało się, że chłopcy przyszykowali 
kryjówkę, dla skradzionych karabinów i 
mieli dostarczyć w ten sposób karabiny dla 
reszty „bobrowiekich ułanów*. Policja usta: 
liła, że „pożyczka* karabinów nastąpiła nie 
za namową starszych osób, (c). 

ralnego lokatora. 
mieszkanie swego lokatora. 
z przerażenia. 
selsona by niezwłocznie opuścił mieszkanie. 
Lokator jednak ani myśloł zadośćuczynić jej 
prośbie Wynikł ostry zatarg, który w dniu 
onegdajszym przybrał nieoczekiwany obrót, 

W godzinach wieczornych właścicielka 
domu wraz z dwoma pomoenikami, wtargnę 
ła do mieszkania niepożądanego lokatora i 
zaczęła demolować urządzenie, niszezące cał- 

kowicie piec. || 
Joselson tak się przejął „najściem*, że 

zemdlał, W! takim stanie znaleźli go sąsiedzi 

i zaalarmowali pogotowie ratunkowe. Jed- 
nak jeszcze przed przybyciem lekarza Jo 
selscna doprcwadzono do przytomności. 

O wypadku spisano protokół policyjuy. 

    

Na polach bitew 
Wierność i cześć 
Dla haseł 
Na tej Waszej 
Chorągwi wypisanych 

Przed tu postawionym pomnikiem, 
Zołnierze Pułku Lidzkiego 

Śłubują uroczyście 
Waszą pracę żołnierską 
Mieć sobie zawsze 
Za najdoskonalszy wzór 
Służby i miłości Ojczyzny 
A Wodza Waszego 
Tu spoczywającego 
Ludwika, Narbuiia 
Po wsze czasy 
Uważać 
Za pułku tego 
Szefa i patrona. 

Skandowali wyraz po wyrazie. 
Zbity. tłum ludu, otaczający wojsko, 
również przysięgał. Skandował razem 
z żołnierzami słowa przysięg —przy- 
rzeczenie pracy w myśl Wielk'ej Pra- 
wdy. : 

JAK WALCZYLIŚMY I JAK BĘ- 
DZIEMY WALCZYĆ ZA NASZĄ I 

WASZĄ WOLNOŚĆ, 
Wieczorem na polach pod Dubi- 

czami odbył się pokaz ognia stosowa- 
nego w nowoczesnej wojnie, a na- 
stępnie pod golem niebem zespół żoł- 
nierski teatru garnizonowego z Gro- 

dna odtworzył widowisko „Rok 1863' 

według apoteozy Grottgera. Te dwie 
imprezy porównały broń nA:zych 
przodków z możliwościami  dzisiej- 

szej obrony Wolności. 
Zabawy i gry ludowe zakończyły 

te dwa niezwykłe dni. 
Na polach dubickich zebrano owo 

ce wspaniałego siewu w niedoli. 
Pomnik i mogiła Ludwika Narbut- 

ta ir jego dwunastu towarzyszy, 7a- 
wierające ziem'ę, zroszoną na wielu 
pobojowiskach przez synów trzech 
narodów we wspólnej walce dźwiga 
Wielką Prawdę: „Za naszą wolność 
i waszą”. Wład. 
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Tegoroczny urodza|j zbóż 
i inu na terenie naszych 

wojewddztw. 
Ze sfer rolniczych uzyskaliśmz.na 

stępujące informacje co do stanu 
zbóż i urodzaju na terenie woje- 
wództw półnoeno-wschodnich. 

Dzięki naogół pomyślnym warun 
kom atmosferycznym zbiory zbóż 

Inu w województwach wileńskiem, 
nowogródzkiem i poleskiem zapowia- 
dają się dość dobrze, w niektórych 
nawet miejscowościach bardzo do- 
brze. Wyjątek tu stanowi kilka rejo- 
nów dotkniętych nadmiernemi opa- 
dami atmosierycznemi. 

Należy zaznaczyć, że obszary pod 
Inem zostały pod wpływem wiosen- 
nej zwyżki cen bardzo znacznie po- 
większone w porównaniu ze stanem 
z roku 1932-33. To też należy się spo 
dziewać iż na rynek będzie dostarcza 
na daleko większa ilość włókna Inia- 
nego, jak i siemienia. 

Zwiększona podaż zbóż po zbio- 
rach przypuszczalnie tylko w niewiel 
kim stopniu odbije się na cenach w 

kierunku zniżki, ponieważ już w dru 

giej połowie sierpnia ma się rozpo: 

cząć zakup interwencyjny zboża 
przez państwowe zakłady przemysło- 
wo-zbożowe. Pozatem nie bez wpły- 
wu będzie również uruchomieni: 

przez Bank Rolny zastawu zboża. 
Zwiększony dowóz lnu z pewnoś- 

cią nie odbije się na cenach, gdyż za- 
równo wysoki obecnie poziom lnu, 
jak i wzmagające się zapotrzebowanie 
na len ze strony przędzalni krajowych 
utrzymają ceny lnu na tym samym 
względnie niewiele niższym poziomie, 

Jakie podatki płatne 
są w sierpniu? 

W miesiącu sierpniu, jak się dowiaduje 
my, płatne są następujące podatki: 

1) Do dnia 15 sierpnia — zaliczka miesię 
czna na podatek przemysłowy od obrotu za 
rok 1938 w wysokości podatku przypadające 
go od obrotu osiągniętego w miesiącu lip=u 
br. przez przedsiębiorstwa handlowe I i Ti 
kategorji i przemysłowe od I do V kategori. 
prowadzące prawidłowo księgi handlowe о- 
raz sprawozdawcze. 

2) Do 31 sierpnia płatny jest państwowy 
podatek od nieruchomości miejskich i niek- 
tórych wiejskich za II kwartał b, r., poda 
tek kryzysowy do tego podatku oraz podał 
ki: od lokali i od placów budowlanych za II 
kwartał b. r. 

3) Podatek dochodowy od uposażeń służ 
bowych, emerytur i wynagrodzeń za najem 
ną pracę wraz z dodatkiem kryzysowym — 
w terminie do7 dni po dokonaniu potrące 
nia podatku. 

4) Do 15 sierpnia płatna jest zaliczka mie 
sięczna na poczet nadzwyczajnego podaiku 
od dochodu, osiągniętego przez nołarjuszy 
(rejentów, pisarzy hipotecznych) i komocni 
ików w miesiącu lipcu r. b. ‚ 

5) Do 31 sierpnia płatna jest nadzwyczaj 
ma danina majątkowa przez płatników 11 
gmpy  kontyrgentowej (przedsiębiorstwa 
przemysłowe i handłowe, zajęcia przemysło 
we oraz samodzielne wolne za*»cia zawodo- 
we). 

6) „Do 5 sierpnia płatny jest podatek od 
energji elektrycznej, pobrany przez sprzedaw 
cę energji elektrycznej w czasie od 16 do 
81 lipca b. r. —tenże podatek pobrany przez 
sprzedawcę energji elektrycznej w ciągu pier 
wszych 15 dni sierpnia b. r. 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 
rozłożone na raty z terminem płatności w 
sierpniu br. tudzież podatki, na które płatni 
cy otrzymali nakazy płatnicze również 4 ter 
minem płatności w tym miesiącu. 

    

Ostrzeżenie. 
Otrzymujemy poniższe ostrzeżenie 

Red. 

Do lokalu Koła Polonistów U, S, R. 
przy ulicy Zamkowej 11 niewykryty dotych- 
czas sprawca dokonał włamania zabierając 
Szereg wydawnictw Koła, między innemi pe- 
wną ilość numerów „Alma Mater*. Osobnik 
ten przypuszczalnie będzie . usiłował гох- 
sprzedać wspomniane pismo prywatnie, rze- 
komo z polecenia Koła, 
. Ostrzegamy Wszystkich przed złodziejem 
1 prosimy o skierowanie go do policji w wy 
padku gdyby się zwrócił z propozycją kup- 
na. 

Za Zarząd 

Jerzy Putrament 

Prezes 

Jan Pacuk 
wz. sekretarz 

Teatr muzyczny 
Lutnia. 

„Baron Kimmel* operetka 
w. Kollo. 

Sobotnia premjera wypełniła wi- 
downię Teatru Lutnia, aż do ostat 
niego miejsca, kto tylko.nie wyjechał 
z Wilna, przybył do Lutni aby s'ę 

zabawić i serdecznie pośmiać. Treść 
operetki Kollo, „Baron Kimmel“ jest 

wybitnie farsowa, brak w niej powik- 
łań sentymentalnych. Młoda para 
małżonków, Hilda (Gabrielli) i Janek 

(Szczawińsk*), kochają się, miłościa 

miodowych miesięcy, a pragnąc się 

jeszcze przez jakiś czas izolować od 

Świata i rodziny Hildy, piszą do ro- 

dziców, że pokój gościnny jest zajęty 

przez barona Kimmla, który bawi w 

interesach. Uprzedzen* przez przyja: 

ciela, że podstęp się nie udał, gdyż 

rodzice pomimo to przyjeżdżają 7 

siostrą Hildy Zofją (Halmirska) wpa- 

dają na pomysł przedstawienia jako 

barona Kimmel, włóczęgę Skowron- 
ka (Tatrzański), który ma się natych- 
miast po przybyciu rodziny ulotn'ć. 

Z tego założenia wypływają prze- 

komiczne sytuacje, Skowronek zagu- 
stowawszy w roli barona Kimmel, po- 

zostaje, mama Hildy (Molska) zasły- 

szawszy o bogactwie barona Kimmel, 
chce wydać za niego młędszą córkę 

Zofję, sama Zofja jako ekscentryczna 
panna kokietuje Skowronka, co go 
rozzuchwala do najwyższych granie, 

doprowadza do zaręczyn z panną i 

wyrzucenia za drzwi autentycznego 

barona Kimmel, 
Oczywiście że do tej pełnej bez- 

troskiego humoru i doweł,u, ale po- 
zbawionej sentymentu treści, jest do- 
stosowana i muzyka, łatwa, lekka, 
raczej taneczna, która swemi nie- 
skomplikowanemi wesolemi melodja 
mi podkrešla i ilustruje trešč. 

Rola Skowronka przedzieržgnię 
tego w barona Kimmel tak pod wzglą 
dem wokalnym jak ' aktorskim odpo- 
wiada doskonale rodzajowi talentu 
pana Tatrzańskiego, szkoda tylko, że 
ten tak zdolny artysta ma zbyt wielki: 
upodobanie do jaskrawej groteski, i 
dlatego jako baron Kimmei do przy- 
zwoitego ubrania, nie wkłada koszuli 
'a półkoszulek, co już naprawdę nie- 
możliwie wygląda. 

Pan Wyrwicz-Wichrowski w roli 
fabrykanta margaryny, poczciwego 
papy dwóch dorodnych córek, a po- 
tulnego męża 'megerowatej żony, był 
przekomiczny, p. Wyrwicz ma nie- 
zrównane wyczucie huinoru i umie 
wywoływać śmiech i serdecznie uba- 
wić widzów, prostemi naturaln. Środ- 
kami, bez odrob'ny szarży, jego u- 
miar, trafność ujęcia odtwarzanej po- 
staci i subtelny wrodzony vis-comica, 
pobudza do żywiołowego śmiechu pu 
bliczność. 

Pani Gabrielli w roli Hildy była 
pełna wdzięku w grzewi bardzo mile 
odśpiewała duety z Tatrzańskim i 
Szczawińskim. Pani Hałmirska jak 
zwykle wnosi na scenę moc humoru, 
werwy j temperamentu. Pani Molska 
jest doskonałą zapobiegliwą mamy, 
trzymającą męża pod pantoflem. Pań 
Szczawiński w roli zakochanego mał- 
żonka jest przemiły, a p. Lubowska, 
p. Detkowski i p. Brusikiewicz i inni 
wykonawcy dobrze dopełniają cało 
ści. 

Wystawa „Barona Kimmel“ jest 
batdzo staranna, to też publiczność 
bawiła się wybornie, Z. K. 

Nie wszyscy wiedzą. 
iż cały szereg zaburzeń, jak bóle głowy, 

niekiedy prawie «ciągłe, utrata łaknieni 
wstręt do jedzenia, bezsenność, niezdolno 
do pracy, rozdrażnienie ogólne, obłożony ję- 
zyk, wzdęcie brzucha i t, d. które często uza- 
leżniamy od różnych chorób, ma swe źró. 
dło w zaparciu; wystarczy usunąć to ostat- 
nie, aby ustąpiły wszelkie dolegliwości. W 

tym celu należy przyjąć 1 lub 2 pigułki Ka 
skaryny Leprince wieczorem podczas jedze- 
nia. Sprzedaż w aptekach. Ceny zniżone. 
Flakon (50 pigułek) 4 zł, Torebka (5 pigu- 
łek) 40 groszy. 

RPN 

  

        

KURJER SPORTOWY. 
Mecz tenisowy Polska — Włochy. 

  

W. piątek rozpoczęły 
na kortach W, K. S. Legja zawody tenisowe 
Polska—Włochy, eliminacyjne do walki o 
puhar Davisa w 1934 r. erwze spotkanie 
między Hebdą a: włoskim zawodnikiem Ser- 

Mistrzostwa 
ZAKOPANE (Pat). W trzecim dniu między 

narodowego turnieju tenisowego o mistrzo 
stwc Zakopanego rozegrzne zostały niektóre 
finaly w grze pojedyńczej pań, Mistrzostwo 
Z 6panego zdobyła Jadwiga Jędrzejowska, 
bijąc mistrzynię Austrji p. Wolff w dwóch se 
tach 6:2 i 6:1 W grze pojedy;jczej panów do 
finału zakwalifikowali się Tzrłowski po zwy 
cięstwie nad Lieblingiem 6:4, 6:2, Bratek — 
po wyeliminowaniu Jawerskiego 6:2, 6:3 W 
grze podwójnej mieszanej finałowe mistrzost 
wo zdobyła para Jędrzejowsko-Tarłowski, bi 
jąc parę Wolif-Liebling 6:4, 5:7, 6:0, 

się w Whrszawie 
   

    
     

  

torio zakończyło się wynikiem 7:5, 6:8,, 6:0 
na korz 

Zdjęcie nasze przedstawia obu zawodni- 
ków po zakończeniu meczu. 

  

Zakopenega. 
ZAKOPANE (Pat). W ostatnich rozgryw 

kach finałowych turnieju tenisowego odhyły 
się gry podwójne panów do których zakwa 
lifikowali się Bratek i Jaworski, po pokona 
niu pary Babirecki-Mochr w stosunku 6:4, 
4:6, 6:2. Ponadio para Tarłowski-Szyszko 
zwyciężyła parę Liebling-Herbst 6:0, 4:6, 6:1. 
W finale pojedyńczej gry panów, który zajął 
niemał eałe dzisiejsze popełudnie, wygrał po 
ciężkiej walee Bratek, zwyciężając Tarłow- 
skiego w 5-ciu setach 6:2, 3: 7:5. 
Finał gry pojedyńczej dla panów Il-ej klasy 
wygrał Moehr przeciwko Babireckiemu. 
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| SŁUCHOWISKA. 
Zasieki w wodzie. 

Wiśród plaż uczęszczanych przez Wil- 

nen iedua się cieszy specjalna popularncś- 

cią. Plaże w Werkach i Trynopolu są dość 

odległe. Bliżej od nich, właśnie w połowie 

drogi od mostu do Trynopolu znajduje się 

wielka łacha piasczysta. Bardzo duża i bar- 

dzo demokratyczna. Woda koło niej jest 

płytka na znacznej przestrzeni w głąb rzeki, 
przygrzewa słońce z czystego nieba, lub 

przefiltrowane przez dziury. „Szatnia znaj 

duje się w krzakach, Szatnia naturalna, a 

nie wybudowana przez ludzi. Łacha nie jest 
własnością osób prywatnych. Nikt nie chce 
na miej „zarabiać”. Za pobyt na plaży nie 

płaci się nikomu mic. Więc plaża jest bar- 

dzo gościnna. 
Nikt nie chce na niej zarabiać, ale zna- 

lazły się opiekuńcze ręce, które postano- 

wiły sobie oznaczyć naokoło plaży granicę 
wody płytkiej, wody przeznaczonej na ką- 
piel dła niedołęgów. Na żadnej z plaż „pryż 
wabnych* mie uczyniono tego. Tu oznaczono 
taką granicę, ale jak? 

Zwykle wbija się w dno rzeki żerdzie, 

które wystają nad wodą. Tyle powinno wy- 
starczyć. Żerdzie w miarę zmian poziomu 
wody można przesunąć. Tu uczyniono ina- 
czej. < 

Powbijano gęsto w dno grube pale. Ma 
10 ten skutek, że kiedy poziom wody w rzece 
jest niski — „granica* oddziela wodę po 
kolana od wody po pas. Wtedy ludzie naj- 
bardziej nawet miezdarni muszą przekraczać 
granicę (więc poco ona?), albo kąpać się 
gdzieindziej, Miejsce przeznaczone do „ką- 
pieli* nadaje się wówczas majwyżej dia 
dzieci, puszczających papierowe łódki 

Ale kiedy Wilja staje się groźną, kiedy 
poziom wody się podnosi (rozpiętość stanu 
wody w naszej rzece jest bardzo duża) wów 
czas powierzchnia wody idzie wysoko nad 
palami. Włedy koło nich jest już wyżej niż 
po szyję. Wtedy też pale nie są żadną „gra 

nicą'-, Służyć mogą majwyżej do dziurawie- 
nia nieostrożnych kajaków i łodzi. 

Być może pretensje nasze są nienzadnio- 
ne. Przecież mie z myślą 0 spacerowiczach 
i „cywilach* zostały powbijane pale. Tam 
kąpie się często wojsko oddziałami, Trzeba 
było te rzeczy jakoś uporządkować zgrubsza 
Ta plaża jest 'przedewszystkiem przeznaczo- 
na dla wojska. 

Ale i czy dlatego pomiędzy palami po. 
przeciągano druty kolczaste? Jest to napra- 
wdę Itrochę za prosty sposób ułatwiania so- 
bie porządku. 

Wogóle drut w rzece to rzecz zupełnie 
nie na miejscu Zwykły drut może do krwi 
pociąć kąpiących się. Drut kolczasty?... 

Pozatem druty rdzewieją w wodzie, Rdza. 

przegryza metal, który pęka, Strzępy, kięby 
drutów suną po dnie wraz z mułem į pia-= 

skięm Koło pływalni, mola zatrzymują się. 
W Wilji koło Wilna ciągłe są wypadki po- 
kaleczenia się drutem kolczastym. A mię daje 
Boże dasz nurka, lub skoczyśz łam gdzie 
zbierze cały kłąb, możesz już wogóle z wo- 
dy nie wypłynąć. : 

Oczywiście te wszystkie kłębowiska dru- 
tów mie są skutkiem tylko tamtych zasieków 

koło plaży. Drut kolczasty od czasu wiel- 
kiej wojny jest bardzo popularnym przed- 
miotem użytku, INietylko tam, gdzie jest nie 
zbędny, ale również i tam gdzie jest niewy- 
godny (n. p. wiązanie tratw) jest stosowany 
„gremjalnie“. Oczywiście mie wszystkie za- 
sieki na dnie Wilji pozostają z powodu tro. 
skliwych opiekunów plaży naprzeciw „Poś 

pieszki“, ale czyż nie jest śmieszne i zara- 

zem gorzkie, że ilość tych zasieków jest po 
większana przez tych którzy czuwają nad 
bezpieczeństwem kąpieli na swoim odcinka? 

RADJO 
WTOREK, dnia 8 sierpnia 1933 r, 

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: Muzy- 
ka operetkowa. 7.30: Dziennik poranny, 7,35: 
D. c. muzyki. 7.52: Chwilka gospod. dom, 
11,57: Gzas. 12.05: Koncert popularny, 12.35: 
Przegląd prasy. Kom. met. D. e, koncertu, 
12,35: Dziennik południowy, 14.50: Program 
dzienny, 14,55: Muzyka popularna (płyty). 
15.25; Giełda rolnicza. 15.35; Etiudy symfo- 
niczne Schumanna (płyty). 16.00: Recital 
śpiewaczy. 16.25: Muzyka taneczna (plytyl, 
17,00: Pogadanka muzyczna. 17.15: Muzyka 
lekka. 18.15: W warsztacie wśród chmir -— 
odczyt. 18,35: Recital skrzypcowy. 19.20: Po- 
gadanka litewska w sprawach aktualnych. 
19.35: Program na środę, 19.40: Na widno: 
kręgu 20.00: Dziennik wiecz. 21.00: Wiad 
roln. 21.10: D. c, koncertu. 22,00: Muzyka 
taneczna.. 22.25: Wiadomości spontowe. 22.35: 
Aud, literacka „Narzeczona w futerale* na 
tle noweli Czechowa p. t, „Kontrabas“ na- 
pisał Wł. Arcimowicz. 

   

= 

      

SRODA, dnia 9 sierpnia 1933 r. 

7.00: Czas 7.05: Gimnastyka, 7,20: Muzy- 
ka, 7.30: Dziennik poranny. 7.35: D. c, me- 
zyki. 7. 52: Chwilka gosp. dom, 11.57: Czas. 
12.05: Muzyka. 12,25: Przegląd prasy. 12.35: 
Dziennik południowy, 14.50: Program dzien- 
ny. 14.55: Muzyka popularna (płyty). 15 
Giełda rolnicza, 15.35: Pogadanka zwi. 
Młodzieży Polskiej. 15.45; Skrzynka P, K. O. 
16.00: Muzyka lekka (płyty). 17.00: Odczyt 

17.15: Koncert chóru. 18,15: „Polacy na zie: 
mi Waszyngtona” — odczyt. 18.35: Koncert 
solistów, 19.20: Przegląd litewski. 19.35: Pro 
gram ma czwartek, 19.40: Kwadrans lite- 

racki, 20.00: Koncert kameralny. 20.50: Dzien 
nik wieczorny. 21.00: Ciotka Albinowa mó- 
wi, 21.10: Muzyka lekka, 22.00: Sprawa kro- 
żańska — odoz. wygł. W. Piotrowicz. 22.15: 
Muzyka taneczna, 22,25: Wiad. sportowe 
22.35: Kom. met. 22.40; Muzyka taneczna. - 

NOWINKI RADJOWE. 
WARSZAWA. 

WIDOREK, (dnia 8 sierpnia 1933 r, 
15.15 — płyty, 17,00 — skrzynka pocztowa 

techniczna — dr. Marjan Stępowski. 22.40 
— muzyka taneczna z Ciechocinka. 

  

   

DZISIEJSZE KONCERTY, 

Program wtorkowy wyróżnia się obfiłoś- 
cią muzyki, gdyż oprócz audycyj z płyt gra- 
mofonowych, zawiera pięć koncertów, które 
nadane zostaną z Warszawy w różnych po. 
rach dnia. T 

Zwolennicy muzyki popularnej usłyszą 
o godz, 12.05 koncert orkiestry z ogrodu 
„Bagatela*. Dyryguje Bronisław Szulc. O 
godz. 17.15 rozpocznie się godzina muzyki 
lekkiej w wykonaniu kwartetu salonowego 
Górzyńskich z udziałem świetnego piosen- 
karza Eugenjusza Bodo. 

Następnie o godz, 20.30 orkiestra polskie 
go radja odegra szereg utworów Moniuszki, 
Czajkowskiego, Griega i Glinki. Е 

Dla miłośników muzyki poważnej tran- 
smitowany: będzie recital skrzypcowy Józe- 
fa Ozimińskiego o godz, 18.35. Artysta ode- 
gra z towarzyszeniem foriepjanu następują- 
ce utwory: Tartiniego. — Koncert d-moll, 
Vieux tempsa — Fantazję Appasanatę, Go- 
m — Canzonettę i Zarzyckiego — Ma- 
zurka. 

SŁUCHOWISKO LITERACKIE. 

Na zakończenie programu dzisiejszego, 
wykonane będzie o godz. 22.35 w studjo wi-- 
leńskiem wesołe słuchowisko p, 4. „Магтеч 
czona w futerale*, opracowane przez Wł, 
Arcimowicza, według noweli Czechowa. 
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KRONIKA 
== | | zió: Cyrjaka 

oliwa Jutro: Romana 

:. kó Jon — g. 4 a. 07 Sierpnia W:.hó: słońca — g. 4 a 

R Zacnne mę Fm: 17 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogji V.5.8. 

w Wilnie z dnia 7-VIII— 1943 roku 

Ciśnienie średnie 757. 
Temperatura średnia -20. 

atura najwyższa + 25. 

ura najniższa --8. 

  

     

Opad — 
Wiatr południowo-zachodni. 
'Tendencja barometryczna — silny spadek 

Uwagi chmurno, wieczorem burza. 

Przewidywany przebieg pogody w dn 8 b.m. 

: według PIMa. 

Pomorze, Wielkopolska i Wileńskie — 

wzrost zachmurzenia ze skłonnością do burz 

lub przelotnych opadów. Lekkie ochłodzenie, 

Umiarkowane wiatry południowo-zachodnie, 

skręcające przez zachód ku północnemu za 

chodowi. Pozostałe dzielnice — w dalszym 

ciągu pogoda słoneczna o prze 1 

wzroście zachmurzenia, w godzinach połud 

niowych ze skłonn ą do burz, Upalnie. 
Słabe wiatry południowo-zachodnie. 

    

   

    

DYŻURY APTEK. 

Dziś 8-go sierpnia dyżurują następujące 

apteki: 
Rodowicza (Ostrobramska), Jurkowskiego 

(Wileńska 8), Augustowskiego (Mie ! 

10), Sapożnikowa (r. Zawalnei i Stefanskiejj 
Paka (Antokolska), Siekieržynskiego (Zarze- 
cze 20), Sokolowskiego, Szanty (Legjono- 

waj, Zasławskiego (Nowogródzka), Zającz- 
kowskiego (Zwierzyniec). 

     

  

  

    

OSOBISTA 

— Członkowie Komisji Administracyjnej 
Związku Inwalidów udali się do lecznicy pod 
wezwanie św. Józefa i wraz z wiązanką kwia 
tów zł i p. wojewodzie pomorskiemu Słe- 
fanowi Kirtiklisowi imieniem całej organiza 
cji życzenia i adres, w którym „Inwalidzi 

wojenni ziemi wileńskiej życzą Wojewodzie 
Kirtiklisowi rychłego powrotu do zdrowia. 

P, wojewoda otrzymuje z całego kraju 
liczne telegramy i pisma z wyrazami najlep 

szych życzeń i pozdrowieniami, 
— lmż. Kazimierz Fałkowski, dyrektor Ko 

lei Państwowych w Wilnie wyjechał onegdaj 
w sprawach służbowych do Warszawy, gdzie 

zabawi kilka dni. Zastępstwo objął wicedy- 
rektor kolei państwowych inż, Stefan Mazu 

rowski, 3 
— P. Ludwik Szwykowski, dyrektor Ban 

ku Gospodarstwa Krajowego powrócił z 

    

  

    

  

  

   

  

MIEJSKA 

— Zmiany w Zarządzie miasta. 
W związku z wejściem życie nowej 
ustawy samorządowej w magistracie 
wileńskim prowadzone są obecnie 
przygotowania do reorganizacy w sze 
regu agend i Komisyj miejskich. 

Do poszczególnych Komisyj ra- 
dzieckich zostaną przypuszczalnie do- 
koopiowane osoby z poza samorządu. 
Komisjom tym przewodniczyć będzie 
z urzędu prezydent miasta. 

SANITARNA 
— Choroby zakaźne. Ostatnie dane władz 

sanitarnych notują na terenie Wilna naste- 
pujące wypadki chorób zakaźnych: tyfus 
brzuszny 1, płonica 4, błonica 3 (w tem 
zgon 1), róża 3, gruźlica 8 (zgonów 5), jagii 
ca 2 i Heine Medine 1. 

Ogółem w ciągu ubiegłego tygodnia cho- 
rowały 22 osoby, w tej liczbie 6 śmiertelnie, 

  

  

    

  

WOJSKOWA. 

— Rejestracja rocznika 1915-g0. 
Dowiadujemy się, że w najbliższych 
dniach ukażą się na murach miasta 
obwieszezenie zarządzające rejestra- 
cję rocznika 1915-go. 

Rejestrację przeprowadzać będzie 
referat wojskowy magistratu w termi- 
nie między I września a 1 paździer- 
nikiem. - 

  

GOSPODARCZĄ 
— Kto jest zwolniony od składa- 

nia zeznań ol.ohrotu? Władzeyskar- 

  

bowe wyjaśniły, że osoby uprawnione 
do wykonywania wolnych zajęć za- 
wodowych, lecz nie wykonywujący 
ich samodzielnie jak lekarze, felcze- 
rzy pracujący w szpitalach, kasach 
chorych, inżynierowie, pracujący w 
przedsiębiorstwach i t. p. są zwolnie- 
ni od składania zeznań o obroc'e, 

— Ruch przemysłowo-handlowo- 
rzemieślniczy w Wilnie. W ciągu lip- 
ca daje się zauważyć na terenie Wil- 
na wzmożenie się ilości wypadków li- 
kw'dowania się sklepów, natomi: 

zarejestrowano 13 nowych przeds 
biorstw. Nowo powstałe sklepy no- 
szą przeważnie charakter sezonowy. 
Są to najczęściej: sodowiarnie, sklepy 

owocowe i £. p. 
Ogółem w ciągu lipca likwidacji 

   

   

    

Przedsiębiorstw a y 
pizybyto Wilnu 9, zlikwidowalo się 7. 

— (Ceny na rynkach zniżkują. Podłuz 
notow iej inspekcji handlowej 
na wileńskich w ciągu ubieg 
tygodnia spadły o 1,5 procent. 

        

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Kursów im. Komisji Eduka- 
cji Narodowej z progr. gimnz, państw. poi 
protektoratem Polskiej Macierzy & dne j 
w Wilnie podaje do wiadomo zapi- 
sy będą przyjmowane od dn. 1 sierpnia rb. w 
kancelarji Kursów między godz. godz, 16 
a 20 przy ul. Ad. Mickiewice. Nr. 28,66 
dziennie oprócz niedziel i ś gzaminy 
nowowstępujących wszystkich s ro”) 

czynają się od 15 sierpnia rb. 
me 21 sierpnia rb. Typy huma y i 
matemat.—przyrodniczy, System półroczny. 
Zakres: Duża matura, mała matura. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Strajkuje przeszło 366 malarzy. 

    
   

    
    

  

  

Wczoraj w Wilnie wybuchł strajk 
malarzy-robotników. W godzinach 
rannych przedstawiciele komitetu 
strajkowego odwiedzali miejsca ro- 
bót malarskich, nawołując robotni 
ków do przyłączenia się do strajku. 

W chwili obecnej strajkuje już 
około 300 malarzy. 

Wczoraj wieczorem odbyło się 
wspólne zebranie strajkujących. W 
dniu dzisiejszym mają się rozpocząć 
pertraktacje z przedstawicielami pra 
codawców 

Strajk wybuchł na tle ekonomicz- 
nem, robotnicy żądają podwyższenia 
dotychczasowych zarobków. 

— Eksport wyrobów rzemieślni- 
czych zagranicę. Izba Rzemieślnicza 
pochłonięta jest obecnie sprawą orga 
nizacji eksportu wyrobów rzemiosła 
wileńskiego zagranicę. W sprawie tej 
bawi w Warszawie dyrektor Izby p. 
Młynarczyk. Prace eksportowe idą 
obecnie w trzech kierunkach: orga- 
nizacji eksportu obuwia do Sowietów, 
beczek do Ameryki i t. zw, galanterji 
drzewnej do Anglji. 

Jeżel* chodzi o Sowiety, to w spra 
wie tej, jak wiadomo, wyjeżdża wkró 
tee specjalna delegacja, która na miej 
scu ma sfinalizować toczące się obeec- 
nie rokowania. 

Również, jak poinformowaliśmy 
się, na dobrą drogę wkroczyły pertra 
ktacje z importerami amerykańskimi. 
Wkrótce m'arodajne czynniki ocze- 
kują podpisania umowy. 

Pertraktacje z Anglją są obecnie 
w pełnym toku. 
ROSETZZREZEGARK SZAF TONAE ZZO IEEE 

Rumor. 
OMYŁKA. 

Z pokoju dziecinnego dochodzi rozpa 
czliwy p jednego z bliźniaków; drugi na 
tomiast śmieje się radośnie. 

— Co tu się dzieje? — pyta ojciec. 
— Nię, tatusiu — odpowiada roześmiany 

bliźniak. — Marysia umyła Józia dwa razy 
a mnie wcale. Е 

  

  

  

  

     
   

       

    

   

(Le Rire). 
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TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— „Co on robi w nocy? iejsza prem- 

jera w Teatrze Letnim, Dziś we wtorek 3 

b, m. premjera fenomenalnej, arcywesołej, 

pełnej humoru, werwy i życia farsy w 3-ch 

aktach M. Neall'a i M. Fernera p. t. „Co on 

robi w nocy?*, która otr ymała doskonałą 

   

  

   

obsadę. W rolach naczelnych ujrzymy H. 

Kamińską, M, Węgrzyna, i St. Purzyckiego 

oraz nasz Świetnie zgrany zespół w osobach 

pp.: Jasińskiej-Detkowskiej, Braunówny, за 

nowskiego, Skolimowskiego, Preissa, Dejuno 

wicza, Elwieskiego, Pospiełowskiego i in- 

nych. Sztuka ta po Jim i Jilfu i wzruszają- 

cych scenach „Cienia' wniesie na scenę da 

żo wesela i temperamentu.. 

'We środę „Co on robi w nocy?' po raz 
drugi. 

Ceny miejsc zwyczajne (od 40 gr. ilo 
3,99 — I-szy rząd) zniżki ważne. 

Kasa zamawiań czynna w „Lutni* eo 

dziennie od 1i-ej rano do 9 wiecz. 
Z za kulis teatru letniego dowiadujemy się 

że w godzinach rannych cały zespół teatru 

letniego opracowuje od szeregu dni mową 
sztukę p, t, „Czy jest co do oclenia“. 

— Teatr Muzyczny „Łuti 
wem ipowodzeniem cieszy się 
wiona operetka W. Kollo „Baron Kimme 

odznaczająca się wielkim humorem i p 

dająca żywą i interesującą akcję scenie 2 

Dziś operetka ta ukaże się po raz 4-ty z 

Michałem Tatrzańskim, niezrówanym w rodi 

Skowronka. Pozatem role główne spoczy- 

wają w rękach M. Gabrielli, B. Halmirskiej, 

W. Szczawińskiego, K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego i innych, Nowe dekoracje projektu J. 

Hawryłkiewicza dopełniają malowniczej ca 

łości. Początek o godzinie 8,30 wiecz. Ceny 

miejsc najniższe — od 25 gr. do 2 zł. 90 

, Zespół artystyczny pod reżyserją K. Wyr 

wież-Wichrowskiego rozpoczął jprzpgotowania 

do wystawienia barwnego wodewilu ze Śpie- 
wami i tańcami „Ułani, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA POMIĘDZY 

HANDLARZAMI, 

Wspólnicy sklepu przy ul. Bystrzyckiej 

zarzuczii jeden drugiemu dokonywanie о- 

szustw. Na tem tle doszło encgdaj pomie- 

dzy nimi do sprzeczki, a później do bójki, 
w czasie której Mendel AĄwidon wydobywszy 

nóż, zadał Sawiczowi kiłka ciosów w bok, 
Poe opatrzeniu w ambulatorjum Pogota- 

wia ratunkewego Sawicza przesłano do szpi- 
tała Św. Jakóba. 

Awidana zatrzymała polieja. (e), 

  

        
   

    

        

   

  

   

OFIARA AKUSZERKI. 

W) tyeh dniach de szpitala Żydowskiego 
została przywiezicna niejaka, Helena Proto- 

powicz łat 22 zam przy ul, Turgielskiej 16. 
Skierewsł ją de szpitala lekarz który 

stwierdził, chora na zakażenie krwi. 
W szpitału wszelkie zabiegi łekarskie, celem 
uratowania cherej, nie: odniosły pożądanego 
skutku i w ub. sekoię chora zmarła. Przeg 

eały czas chercky, Protopewiczówna nie 
chciała ujawnić przyczyny swej chorohy, i 
tajemnicę swą zabrała do grobu. 

Tymczasem do policji zgłosiła się kołe- 
żanka zmarłej i zeznzła, że Protopowiczów- 
na zcstała uwiedziona przed 4 miesiącami, 
przez narzeczonego i zaszła w cis 
€zas, ten znikł z Wilna, 

Namówiena przez przyjaciół, Protopowi- 
ezówns, udała się do akuszerki S, zamieszka 
łej przy ul, Giedyminewskiej, która ciążę 

przerwała, lecz rezultatem niefortunnych za 
biegów ckazałe się zakażenie krwi. 

Wckece złożonego zameldowania, pogrzeb 
zestał odwołany, i dziś ma odbyć się sekcja 

zwłck zmarłej, Akuszedkę S. aresztowano. 

  

        

  

      

60-LETNIA SAMOBÓJCZYNI. 

Onegdaj wieczorem w mieszkaniu sw 
przy ul. Kalwaryjskiej 40 w celu pozbawienia 
się życia, zatruła się esencją octową 60-ict- 
nia Helena Judycka, którą zawezwane pogo 
towie ratunkowe odwiozło do szpitala Sa- 
wicz. 

Powody samobójstwa — nieustalone, 'r|, 

  

    

ZAGĄDKOWE ZASŁABNIĘCIE. 

P. Hipolit Kaplewski wracając w 
do swego mieszkania usłyszał z s 
mieszkania, niejakiego Br. Dzienisionka, ;0- 
dejrzane jęki. pukanie do drzwi nie było” 
odpowiedzi. Przeczuwając, iż sąsiadowi jego 
stato się coś złego p. Kaplewski zaalarmował 
policję, póczem po wyłamaniu zamkniętych 
od wewnątrz drzwi i po wkroczeniu do pa- 

koju sypialnego znaleziono Dzienisionka le- 
żącego na podłodze obok łóżka ze słabemi 
oznakami życia. 

Zawezwane na miejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło Dzienisionka do 
szpitala. Przyczyna jego nagłego zasłabnię- 
«cia nie została narazie ustalona, 

  

   
       

    

     

      

   

  

MIL BNS Z 

Napad na wycieczkowiczów, 
Jeden z wilnian ranny. 

W ubiegłą niedzielę kilku wilnian wy- 
brało się na wycieczkę poza miasto. Gdy już 
byli pod Ponarami wpobliżu wsi Wojdaty 
spotkali grupę pijanych wieśniaków, Tym 0 
statnim nie podobali się wilnianie, narazie 
zaczęli im wymyślać, następnie poszturchi- 
wać, a wreszcie rzucili się na, nich z kijami, 
Wywiązała się obustronna bójka, zakończona 

  

zwycięstwem napastujących wieśniaków. 
Najdokliwie ucierpiał mieszkaniec Wiina 

p. Bronisław Tzrasiewiez, gdyż zaszła nawet 
potrzeba przewiezienia go do szpitala. 

Należy sądzić, iż władze miarodajne zain 
teresują się tym wypadkiem i dziki wybryk 
łcbuzów wiejskich nie ujdzie bezkarnie. fe) 

Włóczęga — to tętno Wiina! 
  

  

NOWY 10 ZESZYT 

WŁOÓCZĘGI 
JUŻ SIĘ UKAZAŁ I JEST DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KIOSKACH I KSIĘGARNIACH 

REWELACYJNA I OBFITA TREŚĆ. 

16 STRON. CENA 50 GR. 
  

  

Włóczęga — to prąd młedych I silnych! 

NIEUDANE WŁAMANIE. 

Ubiegłego wieczeru dwóch złodziejaszków po 
uprzedniem wycięciu szyby  przedosta- 
№ się do mieszaknia kupca Eljasza Wejca, 
przy ulicy Piwnej i zaczęło pakować rzeczy. 

W ostatniej chwili złodziei zauważyła eór 
ka kupca Estera i podniosła alarm. Przesira 
szeni złodzieje porzucili spakowane już rze 
czy i cezemprędzej zbiegli. 

  

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

Warszawa, Waliców Nr. 11 

* 1. 285-47 —— 0 

    
  

  

Nr. 209 (2750) 

Wkłady oszczędnościowe w 
P.K O. w m-cu lipcu 1933 r. 
W miesiącu lipcu wkłady oszczędnościo- 

we, a także i liczba oszczędzających w PKO? 

kształtuje się nader pomyślnie. 
Wkłady oszczędnościowe wzrosły © 

13.356.072 .zł., osiągając na dzień 31. VII 
1933 r. 440.510932 zł, łącznie zaś z wkłada- 
mi pochodzącemi z waloryzacji dawnych 

wkładów markowych — zł 467.467.426. 
Jednocześnie ze wzrostem wkładów 0s2- 

czędnościowych wzrosła w tym czasie i licz 
oszczędzających w P. K. O. W ciągu mie 
ea lipca 10. P. R. O.W. 29.444 no- 
h książeczek oszczędmošciowych, osią- 
ąc na dzień 21. VII. 1933 r. ogólną liczbę 
1.112 książeczek, łącznie zaś z książecz- 

kami pochodzącemi z waloryzacji 1.065.130 
książeczek. 

Podziękowanie. 
ystwo P. Ż. P. składa tą drogą 
ie Korpusowi Podoficerów I Pul- 

hoty Leg. za złożoną ofiarę w kwocie 
ztetych 70 schronisko dla sierot im, Mar- 
szaika Józefa Piłsudskiego. 

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 7-go sierpnia 1933 r. 
Ceny za towar średniej handlowej jakości 

parytet Wilno. 
Żyto zbierane nowe 20—20,50; Owies zbie 

3,50; Mąka pszenna 4/0 A Luks 50 — 
tnia do 5 proc. 35,50: Mąka ży-* 
proc. 30,50; Mąka sitkowa 25; 

razowa 25; Mąka szatrowana 26; Otrę- 
` Inie 10,50; Otręby pszenne 11,50; Otrę- 

by jęczmienne 10,50; Kasza gryczana 1/1 pa= 
lcna 40; Kasza gryczana 1/2 palona 37; Kasza 
gryczana 1/1 biała 38; Kasza perłowa pęcak 

  

  

  

   

      

   

  

   

  

  

ро- 

    

  

      

     

   

   

Nr. 2 30; Kasza perłowa Nr. 37 — asza 
owsiana 50; Siano 5,50; Sloma 5.—; Siemię 
Iniane 90 proc. 40; Len trzep. Woložyn. 
1299 — 1342,30; Len trzep. Druja 1104,15 — 

1147,45; Len trzep. Dokszyce 123450 — 
1277,35; Len trzep. Traby — b Is 16,50 
za 1000 kg. f-co stac. załadowania. Kądzieł 

Grodzieńska — Kądziel Horodziejska 1158,28 

— 1179,93. 
Obroty małe, usposobienie wyczekujące. 

        

USS LS i i i С —Аа РОЙ 

HELIOS| 
Podwójny program! 1) 
1) Ulubienica publiczności 

»$ZTABS-KAPITAN GUBANIEW 
CENY ZNIŻ.: Na l-szy seans balkon 25 gr.. parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

w erot. 

komedji Anny Ondra KRÓLOWA JAZZBANDU 
z życia rosyjskiego. W rol. gł. Owerło, A. 

Dymsza, Lili Zielińska, Edm. Nebel. 

Dziś ostatni dzień! Podwójny program: (ZY ZDRADZIŁA i KRWAWY SZLAK. 

PA N| 

CASINO | 
9944. 

Bo Pp. Fotogratów Amatorów Ill 

POLSKA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 

Wacława Żylińskiego 
Wiino, Wileńska 35, róg E. Orzeszkowej į 

Przyjmuje prace, jak: Wywolywanie, Kopjowanie, 
Čeny konkuren- 

Na žądanie robimy 
zdjęcia fotograficzne no miešcie, jak grupy, wy- 

Proszę 

Retuszowanie, Powiększanie. 

cyjne. Obsługa fachowa. 

id cieczki Wykonanie staranne. 
się przekonać. 

Już od jutra! 
Morderstwo przy Rue Mergue Sauka Bei Uapoas че S dloaS 

Ostatnie dni! Fascynujący dramat nainowszej pro- 
dukcji, rozgrywający 
Tragedja żony dwóch mężów. Kobie-ty, która popełniła bigamje. 
Nsd program: Wspaniały dodatek w naturalnych kolorach p.t. 

Coś niebywałegol Coś, co będzie sensacją dla miłośników kina! Ciekawy problem—po- 

krewieństwo człowieka z małpą ujęty świetnie i wyktnany z wielką precyzją w filmie 

słynnej now. Edgara Allana Poego. Słynny 

Film ten cieszył się wielkiem uznaniem zagranicą. 

się w powojennej Rosji p. t. 

Roczna szkoła 
telskiej Kobiet przyjmuje 

Pracownic Gospo- 
darczych Zrzesze- 

nia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywa- 
zapisy do 

sierpnia r;b codziennie od godz. 10-ej do 14-eį 
w Kaneelarji Szkoły (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3. 

« SIOŁACH SZALEŃCA 
Oszałamiająca akcja. Genjalna gra artystów. 

RYTM i TANIEC oraz krajozn. dodatek Foxa. 

Lekarz-Dentysta 

B. KATZ 
W. Pohulanka 2 
powrócił. 

Dr. J. Bernsztein 

dnia 20 
  

  

Podreczniki 
užywane 

kupuje księgarnia 

  

    
     

  

Zakłady Graficzne 
"ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tei. 3-40 

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

zapro- 

  
   

    

„ik 

O i M 

AŻ L 

J. Zawadzkiego, 
JE Zamkowa 22. Т 

     
    

  

  

Do wynajęcia 

110 2 pokoje 
z kuchnią 

ul. Jagiellońska 9—13 
  

powrócił i wznowił przy- 
jęcia codz. od 4—5 р.р. 
Wilno, Zawalna 8 m. 3. 

Tel. 15-90. 

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

  

      

Akuszerka 

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

W. Z. P. 
  

Dr. Zelłowicz 
Choroby skórne, wener., 
SZATA Moszowieh, 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wilenska 3 tel. 567 
od godz, 8—1 1 4—8. 

Zgub 
wydane przez Starostwo 

w Mołodecznie na imię 
Antoniego Urbanowicza, 
unieważnia się. 

  

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

Z. w. P 
  

Biuralista-rachmistrz 
w sile wieku. w trudnych 
warunkach, szuka posadę. 
Przyjmnie każdą zaofiaro- 
wanę pracę na warunkach 
najskromniejszych. Wilno 
Kaluatyiaka.44—5,A. K. 

Nr. 69. 

  

  od g.9—1 i 5—8 wiecz. | [ajj sji aj sl ай) ) а) 

DOKTOR | |Dr.Zeldowiczowa |“; 
Chor. kobiece, wenerycz- l 
ne, narządów moczowych |) 

> od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Ginekolog d 

Nujera Wielkiego 
PRZYJMUJE 

na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

Kuściż Wiłośgkiego* 

UŁ. BISKUPIA 4 

FEFEFFEN 
POEMA 

  

akt uznania 
a obywatelstwa   

E. KOBYLIŃSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
— Ot! dla dam to i koszt mały — zawyrokował 

szeroko uśmiechnięty Raszuk. 

Pani Olesia zajęła się rozpakowaniem. cukrów, 

a potem ipobiegła zająć się herbatą; nadszedł wuj 

W'ktor i w pokoju wytworzyła się atmosfera rodzinna 

w złotem świetle lampy i przy burczeniu małego 

samowara. 

  

— Niech sobie raz użyję — błagała Łudka, zja- 

dając na kołaeję wyłącznie czekoladę, wdzięczna Ra- 

szukowi, że ją zasłonił przed gderaniem ciotk*. 

Rozochocona pani Olesia postanowiła zaprosić Staśkę 

do stołu, Ludka zaraz spochmurniała i usunęła się 

ma kanapę, pozostawiają wolne miejsce niepożąda- 

nemu gościowi. Wywołało to nowy potok gderania. 

— Widz pan Antoni, jaka ona fanaberzysta. 

Ze Staśką razem nie siądzie — narzekała pani Olesia 

po wyjściu intruza. 

— A i prawda, że to nie dla inteligentnej pa 

nienki tov ystwo. Już wy, Aleksandra Stanisła 

wowma, racji tu nie macie. Co panna Luda, a co taka 

Stas'a! Grzech porównać. I dlatego rad ja nawet wi- 

dzieć, jak panna Luda, choć taka młoda, z honorem 

siebie trzymać potrafi. — Raszuk wygłosił to dłuż 

przemówienie, pokręcając wąsa i oczyma szukająe 

oczu Ludki... Dziecinnie szczery błękit tych źrenie 

* śmiejące się usta z czekoladowym wąsikiem z jednej 

strony wywołały z piersi pana Antoniego przeciągłe 

westchnienie. Do tej niby uprzejmej, przystępnej pa- 

mienki prowadziła taka daleka i taka nieutarta przez 

żadną ludzką namiętność stroma droga. „Przyjaciel 

  

   

  

ze 

tatusia poczuł, że go zaczyna ogarniać przygnębienie. 

    "EEA. 

  

Poszukał więe dla odmiany spojrzema pani Ołesi, 

która mu odpowiedziała łobuzerskiem mrugnięciem, 

więe też nabrał otuchy i zapalił się gwałtowneiu po 

żądaniem na widok wysmukłych dziewczęcych nóżek, 

niedbale zwisających z wysokiej kanapy 

ROZDZIAŁ X. 

Dzień śmigał jak błyskawica, ledw e wytuskanv 

z chmurnej skorupy ranka już konał w gromnicznem 

świetle bladych elektrycznych lamp. Trudno bylo 

połapać i złożyć do kupy w jakim takim porządka 

rozmaite dzienne sprawy, których Ludka tyle miała 
na głowie. Zbliżał się dopełniający egzamin z łaciny 

na filologicznym wydziale i określono już ostatecznie 

termin wielkiego balu, trzeba było zakończyć przy- 

gotowanie referatu „Etyka a socjalizm, chodzić 

ma wykłady i zebrania, pomagać ciotce w gospodar- 

stwie, nie mówiąc już o cerowaniu pończoch, napra- 

wianiu bielizny i połykaniu coraz nowych książek. 

Na te książki czyhała niechętna ciotka. 

— Spać i nie zawracać głowy! Nie pozwolę, że- 

byś się zamorzyła! Masz tu apelsyny do łóżka. Zjedz 

ma zdrowie, a książkę z pod poduszki to już ja zabiorę. 

U mnie żartów niema! 

Troskl'wość ciotki, dziwnie w ostatnich czasach 

  

     

wzmożona, potrafiła dokonać tego, że policzki dziew- 

częcia zaokrągliły się nieco a usta nabrały krwi... 

W domu zaszły zmiany na lepsze, zaczynając 

od smakowitej zawartości, oddanej pod straż prze- 

stronnego dotychczas kredensu, do lepszego humoru 

wszystkich mieszkańców szczupłego gniazda. Śmiech 

Ludki był srebrną fanfarą na cześć nieuchwytnej 

radości, która swawoliła po tym smutnym zwykle 

pokoju, Lekkomyślność nie pozwoliła się zastanawiać 

nad przyczynami dobrego nastroju, ani choćby nad 

tym kieliszkiem likieru, który teraz codziennie się 

  

zjawiał przed zadowolonym wujem Wiktorem po 

kosztowniejszym, niż zwykle; ob'edzie. Często na taką 

ipoobiednią, słodko masyconą chwilę wpadał 

Antoni z dodatkowym jeszcze przysmakiem. Doszio 

do tego, że ten starszy pan całował stale Ludkę 

we włosy, mówił jej „ty“ i obejmował często, op'e- 

kuńczem ramieniem, a nikt mu przecie nie mógł za- 

Sama 

pan 

bronić tej niewinnej, ojcowsk'ej pieszczoty. 

Łudka przyjmowała to obojętnie, trwając w uprzej- 

mej sztywności, zanim nie opadło natarczywe ramię. 

  

Nie rozumiejąc powodów tego ,„.mrozczulania się” 

zabawnego pana Raszuka, przyznawała jednak, że 

znajomy ukochanego tatusia ma do n'ej pewne prawe. 

Pozwalała sobie zaledwie na lekkie zdziwienie z po 

wodu przyjaźni między jej pięknym ojcem, a tym. 

no, powiedzmy, dość ordynarnym, mimo wszystko 

panem Antonim. Zdziwienie to przyp'sywała Ludka 

jaką niedawno odkryła w sobie, 

a którą to należało zwalczyć 

Q wdzięczności pisała jej matka, napomykał zgryźliwy 

zawsze starszy brat w rzadkich * bolesnych listach, 

„niewdzięczności”, 

cechę koniecznie. 

  

6 tem samem przypominała ustawicznie gderliwa 

ciotka... Oto i'teraz wyłoniła się ta drażliwa kwestja. 

  

Ciotka postawiła przed panem Raszukiem kiel 

  

sącząc weń likier różowy z butelki, gdy tymczasem 

rozanielony „przyjaciel tatusia'* wręczał Ludce małą 

paczkę... Było lam sześć par pończoch jedwabnych. 

Aż sześć 'par! Dziewczyna stanęła niepewna, zakło 

ро!апа tym darem i niezwykle gorącym rumieńcem, 

który osmalił jej policzki... A tymczasem ręka wsu- 

nęła się już w środek pończochy, połyskując różowo 

pod czarnym e'eniem jedwabiu 

   

—- Ja tego nie potrzebuję! — powiedziała odęta 

podkówka ust, a palce posunęły **ę jedwabnem skrzy- 

  

pieniem wgłąb przezroczystej żmijki. — To nie dla sią J 

mnie takie buržujskie jedwabie! 

-— Już jak od ojca, jak od rodzonego przyjm, 

Ludenka! — nastawał Raszuk. — A toż u ciebie nóżki 

jak cuk'ereczki, Tobieby w złotych trzewiczkach cho- 

dzić należało. mileńka ty moja. 

  

-— Ale kiedy ja nie wiem z jakiej racji? 

— (o ty Luda! — krzyknęła ciotka. — Nie- 

wdzięczne dziecko! Fu ty, jaka niegrzeczność! A toż 

  

podziękuj panu Antoniemu, że jak ojciec... Pocałuj, 

jak należy 

Ofuknięta Ludka bez namysłu cmoknęła dz'e- 

cinnie w policzek rozradowanego Raszuka i, zręcznie 

uchyliwszy się od jego pieszczoty, oddała się już 

ze spokojnem sumieniem radości z posiadania wy- 

twornych toaletowych.  Niewiadomo 

z jakiej racji ten zabawny pan Antoni uparł się zastę- 

pować jej ojca. Zestawienie tych dwóch ludzi wy- 

dawało się Ludce błuźnierstwem. Nikt i nigdy nie 

potrafi jej ojca zastąpić. Ale jeżeli ten Raszuk kocha 

ja, jak swoją córkę, to chyba mu trudno zabronić! 

Ciotka cieszy się. A więc mn'ejsza z tem! Żeby tylko 

dał spokój sadzaniu jej na kolana, jakby miała pięć 

lat, Od tego musi się odzw 16... Ciotka powinna 

mu przecież wytłumaczyć niewłaściwość podobnego 

zachowania się, 

— Ten człowiek jest stanowezo... nieobyty w to- 

pocichu Ludka. 

jak przez ojcowską po= 
coraz częściej nurt na- 

tym wypadku do prośby 

    

szczegółów 

  

warzystwie — zdecydowała 

A pani Olesia, widząc, 

prawność Raszuka przebija 

miętności, przychyliła się w 

dziewczcia. 

— Oj, zaczekaj ty jeszcze, panie Antoni — ra- 

dziła, kiwając głową. — Nie dawaj rękom woli, bo 

choć ona i głupia, jak sam widzisz, ale żeby zawcześ- , 

nie się nie domyśliła, czego ty od niej chcesz. Niech 

przywyknie, niechaj polubi, radzę ja tobie jak matka, 

(D, c. n.) 

  

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

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


