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Nowa konstytucja. 
Wytyczne nowej konstytucji, pro- 

klamowane na zjeździe legjonowym 

przez prezesa W. Sławka, przyjęte 

entuzjastycznie przez wielotysięczne 

rzesze uczestników zjazdu, wypływa 

ją konsekwentnie z tego, zasadniczego 

stanowiska, jakie obóz legjonowy, 

obóz dziś Polską rządzący, zajmował 

zawsze wobec zagadnień państwo- 

wych. 

Państwo jest najwyższą formą or- 

ganizacyjną narodu. Z tego założenia 

wypływa dalsza prawda: dogmat o 

zwierzchnictwie państwa, wobec któ- 

rego zejść muszą na plan dalszy 

wszystkie jnteresy i jednostronne, sa- 

molubne apetyty klas, stanów, zawo- 

dów czy jednostek. Zawołanie „Dobro 

państwa -- najwyższem prawem 

jest już od lat formułą i hasłem, do- 

koła którego grupują się z dniem ka- 

żdym liczniej rzesze obywateli świa- 

domych swych wobec przyszłości na- 

rodu obowiązków. 

    

Organizacja państwa musi uspra- 

wniać je do spelnienia misji dziejo- 

do stawiania czoła grożącym 

niebezpieczeństwom. Odpowiednia 

hierarchja władz musi zapewnić pań- 

stwu pion stabilizacyjny, któryby 0- 

stał się mimo burz politycznych i 

krzyżowania się z sobą sprzecznych 

prądów społecznych, Państwo wypo- 

wej, 

sażone być musi w odpowiedni apa- 

rat, zdolny choćby przez stosowanie 

przymusu do zapewnienia sobie -po- 

słuchu ze strony obywateli. Władza 

wykonawcza musi być na tyle unie- 

zależniona od oddziaływania zmien- 

nych prądów opinji, by mogła kon- 

sekwentnie wcielać w życie nakazy 

polityki państwowej, wybiegając da- 

lej w przyszłość i by nie ugrzęzła w 

biurokratycznem życiu z dnia na 
dzień lub w pułapce partyjnych dyk- 

tatów. 

To też opinja społeczna zgodna 

jest bez wyjątku niemal z rozlegają- 

cem się od lat żądaniem wzmocnienia 

władzy Prezydenta Rzeczypospolitej, 

który winien stać się istotnie Głową 

Państwa, czynnikiem nadrzędnym, 

wpływającym realnie na tok spraw 

bieżących, bezstronnym arbitrem w 

sporach między innemi podporządko- 

wanemi mu organami władzy państ- 

'wowej, Powszechny głos opinji do- 

maga się również wyposażenia wła- 

dzy wykonawczej w większe, niż do- 

tąd, uprawnienia, by zapewnić jej 

możność podejmowania ważkich de- 
cyzyj w atmosferze niezmąconej groź 

bami ciągłych przesileń i realizowa- 

nia tych decyzyj sprawnie i meto- 

dycznie. 

Te wytyczne, za któremi opowia- 

da się i doświadczenie lat ubiegłych 
i zgodna opinja najwybitniejszych 

naszych uczonych i mężów stanu, nie 

uszczuplają w niczem współuczestnie 

'twa społeczeństwa w rządach. Wyra- 
ża się ono w istnieniu reprezentacji 

parlamentarnej, opartej na szerokich, 

demokratycznych podstawach nowo- 
czesnej ordynacji: wyborczej, a wy- 

posażonej w rozległe uprawnienia 

kontroli i inicjatywy ustawodawczej. 

Co więcej, wytyczne nowej kon- 

stytucji w postanowieniach swych. 

dotyczących struktury senatu, jako 
drugiej, równorzędnej i zrównanej 
w prawach z sejmem izby ustawo- 

dawczej, dążą do tego, by wydobyć 

ze społeczeństwa jak największą ilość 

swobodnej twórczości, sharmonizo- 

wanej z dobrem państwa, by dać głos 

przemożny w sprawach publicznych 

tym wszystkim, którzy zdali już egza- 

min ze swej obywatelskiej cnoty i 

zasłużyli się Ojczyźnie. Wytyczne te 

pobudzić mają w szerokich warst- 

wach narodu szlachełną ambicję i 
emulację w dziedzinie pracy społecz- 

nej. Każdy, bez względu na swój za- 

wód, wiek, pozycję społeczną, bez 
względu na swe przekonania polity- 

czne, będzie mógł z bezimiennej ma- 

  

sy sejmowych 

nąć się do grona ludzi zasłużonyeł 

  

dla państwa i wpływać realnie na tok 

spraw państwowych przez uczestni- 

ctwo w powoływaniu do życia se- 

natu. 

Pierwszą kadrą tej senackiej ku- 

rji wyborczej będą kawalerowie orde- 

rów: Virtuti Militari i Krzyża Nie- 

podległości. Trudno o  trafniejszą 

podstawę wyróżnienia, wolną od 

przypadkowości, względów politycz- 

nych czy społecznych. Wyróżnieni zo- 

stali ci, którzy są budowniczymi na- 

szej niepodległości, którzy ofiarnie 

pierwsi rzucili rękawicę przemocy 

wrogów, którzy w latach niewoli mo- 

bilizowali naród do walki, wkrzyki- 

wal: mu w duszę hasło niepodległości, 

którzy na polach bitew nieśli swe ży- 

cie w ofierze Ojczyźnie. Zrównani w 

prawach zostali tu ci wszyscy, którzy 

po równi stawali dotąd zawsze w sze- 

regu ofiarnego, nieustępliwego hufca 

bojowników o niepodległość państwa, 

o całość jego ziem. 

W. drugim niejako rzucie staną 

wszyscy zasłużeni na jakimkołw 

posterunku pracy publicznej, skoro 

ich senat uzna za godnych tego wy- 

różnienia. Nowa konstytucja nietylko 

usunie błędy konstytucji marcowej. 

  

< 

   

Stworzy równocześnie jakby szkołę 

obywatelskiej pracy i wyróżni zasz- 

czytnie tych wszystkich, którzy imać 

się będą tej pracy pod hasłem: Dobro 

państwa -— najwyższem prawem. 
Ra. 

  

POLSKA—GDAŃS 

Wilnianie lecą przez Fitlantyk 
NOY YORK. (Pat.) Dwaj lotfniey 

polscy: Bronisław i Józef Adamowi- 
cze na samolocie „Orzeł Biały wy- 
startowali e godzinie 5.06 czasu miej- 
scowego z lotniska Lloyd Bennet 
Field. Samolot skierował się ku Ne- 
wej Ziemi. Lotnicy zamierzają prze- 
lecieć nad Harbour Grace. Celem ich 

podróży jest Polska. „Orzeł Biały”, 
na którym b-cia Adamowicze wystar- 
towali do lotu transatlantyckiego, jest 
jednopłatowcem. Obaj lotnicy sa 
przemysłowcami, którzy od 8 lat zaj- 
mują się letnietwem. Lot planowali 
oni już od dłuższego czasu, a od kilku 
miesięcy czynili poważne przygoto- 
wanią, uzałeżniająe dzień startu od 

ich zakończenia i od pomyślnych wa- 
runków atmosterycznych. 

Start odbył się pomyślnie. 

NOWY YORK, (Pat.) Start z lot- 
niska newojorskiego braci Adamowi- 
czów edbył się gładko i przy sprzy- 
jających warunkach, Obaj bracia 
Adamowicze urodzili się we wsi Ol- 
chowicze w powiecie WILEJSKIM, 

WOJ. WILEŃSKIEGO. Po ukończe- 
niu gininazjum w Mińsku urzyhyli 

do Stanów Zjednoczonych. Józef Ada- 
jiez liczy lat 38 i jest kawalerem. 
jego jest żonaty i liczy lat 38. 

Obaj są właścicielami fabryki wody 
w Brooklynie, Łotnictwemm 
а 51е od kiłkunastu lat. Do- 

kenali wicłu pomyślnych lotów nad 
4 Oprócz samolotu „Orzeł 
Białyć, na którym obecnie lecą ponad 
Atlantykiem, posiadają jeszcze dwa 
inpe, * RE у 2 

NOWY YORK, (Pat). Samolot „Q- 
rzeł Białyć, na którym lotnicy polsey 

   

    

    

   

® 

      

Józef i Bronisław Adamowicze lecą 
przez Atlantyk, jest takiego samego 
typu, na jakim lotnicy duńscy Hillig 
i Holrin przelecieli Atlantyk z New 
Jersey do Danji w roku 1931. Lotni- 

€y polscy oświadezyli przed startem, 
że zamierzają dokonać próbnego lotu 
do Harhour Grace w Nowej Ziemi. 
W ofiejalnych kołach panuje przeko- 

wyborców wyaźwis. Ż Mew-=Yorku do Warszawy na samolocie „Orzeł Biały”. 
nanie, że będą kontynuowali swój lot 
aż do Warsz6wy, o ile pozwolą na to 
warunki atmosteryczne. 

NOWY YORK, (Pat). Samolot 
„Orzeł Biały widziany był 8 b. m. 
e godzinie 12.30 według czasu lokal- 
nego nad miejscowością Port-tu-Ba- 
sque na południowym cyplu Nowej 
Funlandji. 

KATASTROFA. 
Lotnicy ranni. 

HARBOUR GRACE (NOWA FUNLANDJA), (Pat). SAMOLOT „ORZEŁ 

BIAŁY* BRACI ADAMOWICZÓW ULEGŁ KATASTROFIE PODCZAS 

LĄDOWANIA NA MIEJSCOWEM LOTNISKU. WEDŁUG NIESPRAW- 

  

DZONYCH WIADOMOŚ XI, BRACIA ADAMOWICZE ZOSTALI CIĘŻKO 

RANNI. 

HARBOUR GRACE, (Pat). Szeze- 

góły katastroty braci Adamowiezów 

są następujące. Samolot po przebyciu 

szczęśliwie 1800 kilometrów -z lotnis- 

ka Bennett Field w Nowym Yorku de 

Harbuor Grace na nowej Funlandji 

opuścił się na lotnisko. Silnik praco- 

wał na zwolnionych obrotach i samio- 

łot stracił szybkość, dotykając koła- 

mi ziemi. W pewnej chwili silny pod- 

much wiatru uderzył w samolot, któ- 
ry stracił równowagę i przewrócił się. 

Bracia Adamowicze odnieśli rany, któ 

re jednak — jak okecnie doneszą — 
   

nie są ciężkie i nie zagrażają niebez- 

pieczeństwem ich życiu. Lotnikom 

polskim udziełono niezwłocznie po- 

mocy lekarskiej. Samolot jest uszko- 

dzony. Wypadex wywołał wielkie wr t 

żenie na lotnisku w Harbour Grace, 

gdzie przewidywano, iż bracia Xuli- 

mowicze po krótkim postoju i odno- 

wieniu zapasów benzyny rozpeczną 

łot przez Atlantyk, Wobee uszkodze- 
nią aparatu i ebrażeń odniesionych 

przez letników powrócą eni prawdo- 

podobnie okrętem do Nowego Yor- 

ku, rezygnując marazie z lotu. 
    

  

Deklaracja prezydenta Rauschńinga. 
GDAŃSK. (Pat). Na wtorkowem posiedze- 

niu Volkstagu prezydent Senatu Rausehning 
złożył słeklarację ©. sytuacji zewnętrzno - 
politycznej wolnego miasta, 

NOWA EPOKA. 
Po stwierdzeniu, że Gdańsk wszedł w ro 

wą epokę 6 historycznem znaczeniu, zako 

munikował оп e podpisaniu w dniu 5 bm. 
porozumienia co do szeregu istniejących mię 
«łzy Polską a Gdańskiem kwestyj spornych 
Osiągnięte zostało wprawdzie tylko prak- 
tyczne arrangement, ale jest ono faktem a 
zasadniczem znaczeniu. Po raz pierwszy da- 
ły się akjualne kwestje sporne zlikwidować 
bezpośrednio, 

STOSUNKI Z POLSKĄ. 
Stosunki wolnego miasta i Polski w cia 

gu ostatnich lat stale się pogarszały tak, że 
groziła katastofra, Jeszcze przed objęciem 
władzy ruch nerodowo - socjalistyczny za- 
manifestował sweją gożowość do załatwie 
nia wszystkich spraw spornych. Nowy Senat 
widział swe najpilniejsze zadanie nietylko % 
6dprężeniu stosunków z Polską, lecz także 
we współpracy z nią, zarówno politycznej, 
jak i gospodarczej, Temu celowi służyła wi- 
zyta warszawska jako krok wstępny do bez 
pośrednich rckowań. Jeżeli już pe kilku ty 
gedniach udało się przynajmniej kilka spraw 
zasadniezego znaczenia zbliżyć ku rozwią- 
zaniu, to zawdzięczać {0 należy obustronnej 
woli porozumienia i współżycia. 

PRAWA W. MIASTA. 
Prezydet Senatu gdańskiego oświadczył 

dalej, że pragnie usunąć pewne zaniepoko- 
jenie gdańskiej opinji publicznej, że Senat 
zamierza rezygnować z zasadniczych praw 
wolnego miasta, bez nadziei na otrzymanie 
rekompensaty. Mówea stwierdza, że jego obv 
wiązkiem będzie ujawnić wewnętrzny stosu - 
nek poszczególnych kompleksów  kwestyj 
spornych, by udowodnić, że Sena; nie przy- 
stąpił do ich rezwiązania z zamiarem zawar 
cia kompromisu w kwestjach częściowych. 
lecz że podjął na nowej płaszczyźnie odważ 
ną próbę rozwiązania całokształtu, 

ZNACZENIE UREGULOWANIA STOSUN- 
KÓW: Z: POLSKĄ. 

Dr. Rauschning podziękował dalej po- 
przednim Senatom za ich walkę o samodzicl 
ność wolnego miasta oraz wysokiemu komi- 
sarzowi Ligi Narodów, pod którego auspi- 
ejami odbyły się Gstatnie, za jego współpra- 
eę przy oczyszczaniu atmosfery i przygoto- 
waniu rozwoju żych rokowań, Dalej mów- 
ea zaznaczył, że Senat jest przekonany, że 
checnie już całokształt sytuacji gdańskiej 
dejrzał de rozwiązania W historji nie jest 
rzadkim wypadkiem, że problemy w redzaju 
zagadnienia gdańskiego, utrzymujące rany w 
2 narodach sąsiednich w stanie otwartym, 
przyśpieszają rewizję ich obopólnego wza- 
jemnege s/csunku i tem samem stają się, po 
mime że przedtem stanowiły ciężkie obeią- 

żenie, wprost gwarantami pokoju. W tym 

Sztandary historyczne przed Panem Prezydentem .. :. 
Rzeczypospolitej. 

  
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otocze 

niu premjera Jędrzejewicza i' wiceministra 

Spraw Wojskowych gen, Słowaj-Składkow- 

skiego przyjmuje przed kolumną Zygmunta 

defiladę iegjonietów, 

Defiladę otwiera kompanja honorowa. 21 

P. Р., prowadząca historyczne sztandary z r. 

1863 i z okresu walk legjonowych, 

sensie należy widzieć w fakcie szezerego i 
sprawiedliwego uregulowania stosunków. poł- 
sko - gdańskich możliwość rewizji stosua- 
ków wielkich narodów sąsiednich Europy 
Środkowej na gruncie nowych zasad praw- 
nych, 

Ukłaąd o położeniu prawnem Polaków 
Gdańsku jest przesłanką tych nowych sto- 
sunków, uwarunkowanych duchem sprawie 
dliwości i wzajemnego zaufania. Porozumie 
nie tego rodzaju jes; jednak tylko wiedy mo 
żliwe, jeżeli ma swoje źródło w szczerej do- 
brej woli obu stron. Układy zawarte na poń 
stawie prawnej reservatio menłalis nie mo- 
ga przynieść żadnej ze stron trwałych rezul- 
tatów. 

Dr. Ratuschning wspomniał następnie, że 
Sena; z lat 1926 — 1928 usiłował już dopro 
wadzić do porozumienia z Polską. Polityka 
ta musiała zbankrutować, ponieważ nie by- 
ła oparta na odpowiednich przesłankach dn 
chowych Narody, by pojednały się, muszą 
swą politykę w kilku przynajmniej punktach 
doprawadzić do wspólnego mianownika. Na. 
ród niemiecki, rządzony w duchu międ 
narodówo - liberalnym, nie miał nie współ 

nego z narodem polskim, wzrosłym w odro 
dzeniu państwowem na podstawie namiętne 
go samopoczucia narodowego. 

Senat narodewo-socjalistyczny mógł jed 
nek wkroczyć na drogę szukania porczumie 
nia, w przekonaniu, że obecnie życie naro 
<iewe cbu ludów biegnie podebnem kory/em. 
U progu szczerege porozumienia musi stać 
jednak wzajemne uznanie do życia potrzeb 
nej przestrzeni oraz samodzielnej formy žy- 
ciowej. 

  

KONIECZNOŚĆ SAMOOBRONY. 
Mówca podkreślił, że Gdańsk jest samo 

dziełnem państwem, pełna unifikaeje, gdań- 
skiege gospodarstwa z gospodarstwem pol- 
skiem, mimo wspólnoty ohszaru celnego, nie 
jest możliwa. Na tym punkcie musi panować 

zupełna jasność. Gdańsk nie może naruszać 
podstaw swego istnienia, i nie może uznać, #2 
pewna ochrona własnego rynku miałaby от 
naczać egraniezenie Polski w jej prawie do 
wolnego, nieskrępowanego dostępu do mo- 
rza w Gdańsku. Gdańsk pragnie położyć trwa 

łe podstawy współpracy, jednak musi zwzó 
cić uwagę na konieczność samcobrony w sto 
sunku do potężnego państwa, Jeżeli nie uda 
się teraz znaleźć wyjścia z trudności okre- 
su powojennego, te trudną będzie rzeczą uni 
knąć dążenia do zasadniczej zmiany €gzy- 
steneji Gdańska. 

Zkelei dr. Rauschning przeszedł do szcze 
gółcwege przedstawienia treści zawartych 
układów, stwierdzając, że Senat wyszedł z 
załcżenia, iż cbronz, własnego życia narodo- 
wego i kulturalnego jest fundamentalna za- 
sadą prawną w stosunkach wzajemnych na- 
rodów. 

PORT GDAŃSKI. 

Omawiając arrangement w sprawie por 
tu gdańskiego, mówea zaznaczył, że ważniej 
szym 6d jego postanowień będzie duch, któ 
ry będzie kształtował jego wykonanie. Senat 
ma silną wolę uczynić wszystko „aby poi- 
skiemu zamorskiemu obrotowi towarowemu 
udzielić poparcia. Oczekuje on, że i rząd pol 
Ski uczyni wszystko, by zapewnić portowi 
gdańskiemu Gdpowiedni stan zatrudnienia 
Nadmieniwszy dalej, że rokowania gospodar 
cze, które zdają się stwarzać specjalne trud 
ności, są jeszeze w toku, nadmienił Rausch- 
ning, że obok woli rządów ważnym współ- 
czynnikiem będzie wolą ludności. 

Przemówienie swe zakończył prezydeni 
Senatu słowami, że Gdańsk nie chce chwi 
lowych gospodarczych korzyści, nie chee po 
koju za wszelką cenę, lecz stara się prze- 
nieść wzajemne stosunki z płaszczyzny poli 
tycznych kłótni na platformę stanu prawne- 
go. 

SENAT APROBOWAŁ  DEKL ĄARACJĘ. 
Pe przemówieniu p, Rauschninga, przyję 

tem przez Volkstag gorącemi oklaskami, 
prezydent Voeikstagu von Wnuek  odczytat 
treść rezolucji, uchwalonej przez konwent 
senjerów, w kórej Volkstag aprobuje dekla 
rację Senatu. Rezolucja została przez calą 
Izbę z wyjątkiem komunistów przyjęta jed- 
nomyślnie. Wszyscy zebrani wraz z trybuną 
i lożą dyplematyczną oraz lożą prasową, 
przyjęli ten fakt żywemi oklaskami, 

Układ polsko-gdański, 
WARSZAWA, (Pat). Dziś został 

epublikowany tekst układu między 
Rzecząpospolitą Polską a w. m. Gdań 
skiem, podpisanego dnia 6 sierpaia 
r. b. w sprawie korzystania przez 
Polskę z portu gdańskiego. Układ ma 
jacy charakter umowy ramowej, skła 
da się z 4 artykułów. 

Według art. 1, rząd polski i Senat 
w. m. Gdańska zgadzają się zawiesić 
na ezas trwania układu będącą w to- 
ku w Lidze Narodów procedurę w 
sprawie używania portu gdańskiego 
przez Pelskę. 

Według art. 2, rząd polski zapew- 

ni portowi gdańskiemu w miarę mo- 
żności równy udział w polskim obro- 
cie morskim. W tym celu zostanie 
podtrzymany stały kontakt przez per 
jodyczne obustronne spotkania. 

W art. 3 Senat w. m. Gdańska 
przyrzeka Polsce swą współpracę w 
rozwoju bezpośredniego handlu mor 
skiego, w miarę swych sił finanso- 
wych i gospodarczych. 

Według art. 4 każda ze stron za- 
strzega sobie prawe ponowaege wdro 
żenia procedury za uprzedniem 3-mie 
sięcznem zawiadomieniem. 

Kondolencja Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Marsza- 
łak Piłsudski, otrzymawszy w:ado- 
mość o zgonie prof. Władysława Ma- 
zurkiewicza przesłał na ręce siostry 
jego pani Józefy Grabowskiej nastę- 
pującą depeszę: 

Głęboko dotknięty wiadomością o 
śmierći prof. Wiadysława Mazurkie- 
wieza, przesyłam na ręce Pani wyra- 
zy współczucia i mego serdecznego 
żalu. 

Pikieliszki, 
(—) JÓZEF PIŁSUDSKI. 

Marszałek Raczkiewicz 
w Argentynie. 

BUENOS AIRES, (Pat). Marszałek 
Raczkiewicz, który przybył do Bue: 
nos Aires, złożył oficjalne wizyty pre 
zydentowi republiki i członkom rzą- 
du. Stowarzyszenia Polaków argen- 
tyńskich wybrały marszałka Raczkie 
wicza prezesem honorowym. Polonia 
argentyńska przyjęła z entuzjazmem 
projekt utworzenia światowego zwią- 

zku Polaków. 

Bezrobocie spada. 
WARSZAWA, (Pat). Według da- 

nych statystycznych liczba bezrobot- 
nych, zarejestrowanych w państwo- 
wych i komunalnych urzędach pośre- 
dnictwa pracy wynosiła w dniu 5 sier 
pnia rb. na terenie całego państwa 
211.343 osób, co stanowi spadek licz- 
by bezrobotnych w stosunku do po- 
pizedniego tygodnia o 2.458 osoby. 

Nowy ambasador Anglii 
w Moskwie. 

LONDYN, (Pat). Lord Chilston, 
obecny poseł brytyjski w Budapesz- 
cie, ma być mianowany -ombasado- 
rem Wielkiej Brytanji w Moskwie na 
miejsce Edmunda Ovey'a, który opu- 
Ścił swe stanowisko w związku z pro: 
cesem inżynierów angielskich. 

Eskadra włoska 
wystartowała. 

CLARENVILLE (Nowa Ziemia), 
(Pat). Eskadra gen. Balbo wystarto- 
wała e godzinie 2.45 według czasu 10- 
kalnego. 

HORTA. (Pat). 9 hydreplanów z eskadry 
gen. Balbo wylądowało o godz. 19.25, Po- 
zastałe zparty lecą de Ponte del Gada, W 
tej drugiej grupie znajduje się gen. Baihó 
Wszystkie aparaty wywodowaly w dosko- 
nałym stanie. Przelot nad Atlantykiem trwał 
11 godzin 45 minut. 

Wczoraj padł rekord — dziś 
chcą go pobić. 

PARYŻ, (Pat), Lotnicy Lefebre i 
Assolant postanowili pobić rekord 
światowy długości nieprzerwanego io 
fu na samolocie „Рашага“. Lotnicy 
zamierzają wystartować nie z lotnis- 
ka Le Bourget, lecz z Calais lub Bo- 
ulogne. 

Kronika telegraiiczna, 
— Ministerstwo marynarki japońskiej 

wydało komunikat, w którym oznajmia, że 
zakończono całkowicie operacje, związane z 
wycofaniem wojsk japońskich na połdnie od 
wielkiego Muru Chińskiego. 

— Miasto Gernwalł w stanie Ontario (Ka 
nada) nawiedził wielki pożar. który znisz- 
czył 60 domów. Pożar opanowano, Straty 
wynoszą przeszło pół miljona dolarów. Fa- 
bryki ocalały. 

— Na dziedzińcu więzienia śledczego w 
Hamburgu nastąpiło we wtorek wykonanie 
wyroku śmierci na niejakim Volku, oskar- 
żonym o zabójstwo policjanta. 

—Podezas wydobywania węgla z szybu 
kopalni „Hr. Ronard* w Sosnowcu 2 robot 
ników uległo zatruciu wskutek wydobywania 
się gazów, Czesław Sułkiewicz poniósł śmiz1ć 
Drugą ofiarę wypadku w stanie ciężkim od- 
wieziono do Szpitala. 

— Senat miasta Hamburga postanowił 
wstrzymać wypłaty zasiłków z tytułu świad 
czeń socjalnych, wszystkim osobom którym 
udowodniono, że uiszczają jeszcze potajem 
mie wkłady do ikas partyjnych organizacyj 
socjal - demokratycznych i komunistycznych. 

        Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych.
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Polscy harcerze na IV Jamboree na Węgrzech 
(na IV Międzynarodowym Zlocie Skautowym). 

   

  

Regent Węgier Horty 

IV Międzynarodowy Zlot Skauto- 
wy rozpoczął się faktycznie w dniu 
31.VII, gdyż w tym dniu przybyły 
pierwsze grupy skautów. 

Uroczyste otwarcie obozu nastą- 
piło w dniu 2.VIII. Rano o godz. 9-ej 
odbyło się uroczyste nabożeństwo dla 
wszystkich wyznań (katolicy, ewan- 
gelicy, mahometanie). Po południu 
tegoż dnia odbył się uroczysty prze- 
gląd wszystkich oddziałów  skauto- 
wych przez Regenta Horty'ego i gen. 
Baden-Powella — twórcy skautingu. 

W defiladzie, którą odbierali Re- 
gent Węgier Horty i gen. Baden-Po- 
well wziął udział cały obóz zlotowy, 
różnokolorowy, w następującym po- 
rządku: Francja, Belgja, Rumunia, 
'Armenja, Syrja, Ameryka, Danja, Li- 
twa, Holandja, Estonja Norwegja, 
'Holandja, Łotwa, Japonja, Wielka 
Brytanja (Anglja, Kair, Australja. 
Gujana, Kanada, Cejlon, Afryka Płd., 
Nowa Zelandja, Iran, Szkocja, Gibral- 
tar, Indje, Jamajka, Malta, Palesty- 
ma, Rodezja, Walja), Szwecja, Czecho 
słowacja, Jugosławja, Rosja (emigra 
cja), Bułgarja, Austrja, Turcja, Egipt, 
Irak, Szwajcarja, Grecja, Hiszpania, 
Portugalja, Siam, Węgry. 

Drużyny polskie przy wjeździe na 
"Węgry były witane entuzjastycznie 
przez ludność węgierską na granicz- 
nej stacji : pomimo że była to godzina 
2 w nocy na dworcu było bardzo dużo 
ludności. Harcerzom polskim ofiaro- 
wano kwiaty. 

Dworzec kolejowy był pięknie u- 
dekorowany i widniały na nim nap:- 
sy „Witajcie! 

W Gódólló na przyjazd Polaków 
oczekiwał hr. Teleky, komendant zlo- 
'tu — razem ze sztabem Skautów Wę- 
gierskich i masą skautów  węgier- 
skich. 

Węgierscy skauci witali Polaków 
serdecznie i entuzjastycznie. 

W czasie defilady najwięcej okla- 
sków otrzymali harcerze polscy, któ- 
rzy zasłużyli na to zarówno swoją 
postawą, jak też: i ilością. Zarówno 
Regent Horty jak i generał Baden- 
Powell podkreślali z uznaniem wy- 
gląd polskich drużyn. W czasie tej 
defilady nie miłkły, wznoszone prze/ 
Węgrów okrzyki „Czuwaj! 

W obozie jest około 12,000 Węg- 
rów, Anglików około 2 tysięcy (ra- 
zem z dominjam:). Następne miejsce 
.zajmują Polacy, których liczba sięga 
1300. Inne narodowości liczą w sumie 
około 20 tysięcy. 

Polacy mieszkają w 2 obozach—- 
w jednym drużyny stołeczne, a w dru 

  

i gen. Baden-Powei] owbier: 

(Od własnego korescondenta). 

   

  

defiladę skautów. 

  

gim reprezentacja całej Polski. Obo- 
zy polskie są rozłożone w pięknyca 
punktach, do których ściągają tłumy 
publiczności, nie mówiąc już o skau- 
tach innych narodowości. 

'Polacy — stali się tak popularni, 
że wszyscy prawie skauci węgierscy, 
innych narodowości, a nawet publicz 
ność węgierska pozdrawiają się pol- 
skiem „Czuwaj*. Słusznie wydawać 
się może, że jest to właściwie zlot 
Polaków, gdyż najwięcej słyszy się 
polskich pozdrowień, a drużyny pol- 
skie największym cieszą się u Węg- 
rów entuzjazmem. 

Jedynie Polacy przysłali oddział 
samochodowo-rowerowy i szybowco- 
wy. Ilość [polskich harcerzy żeglarzy 
przewyższa wszystkie oddziały in- 
nych narodowości. Słowem z Polski 
najwięcej żeglarzy. 

  

  

Pierwsze dni obozu przeznaczone 
są na urządzanie obozu i próby poka- 
zów. Polacy wystąpią z pokazami w 
niedzielę 6.VIII. Pokaz ten ma być 
żywym obrazem Polski (żywa mapa 
Polski — o czem napiszemy po poka- 
zie). 

W dniu 3.VIII gen Baden-Powell 
zwiedzał polski obóz, wyrażając uż: 
nanie dla harcerzy polskich. 

W obozie wychodzi pismo zloto- 
we, redagowane w językach: węgier- 
skim, francuskim, angielskim, nie- 
mieckim i polskim. 

Wogóle cały park Królewski Gó- 
dólló to olbrzymia parada braterstwa 
ludów. 

Na IV Międzynarodowym Zlocie 
w Gódólló (IV Jamboree jest z Wil 
na „Czarna Trzynastka” i z poza niej 
hm. dr. Ludwik Bar, Jan Pokrzywa, 
Romuald Kawalec z Nowogródka. 

Polska wyprawa dzieli się na 3 
grupy: 

I. Chorągiew (stołeczna) pod wo- 
dzą hm. Ludwiga z Warszawy. 

II. Chorągiew (ogólnopolska) pod 
wodzą hm. ks. Marjana Szwarca. 

III. Oddział techniczny (szybowcy, 
żeglarze). 

II. Chorągiew ogólnopolska dzieli 
się na hufce: Kraków, Lwów, Wilno, 
Poznań, Pomorze, Śląsk, Zagłębie. 

Hufcowym hufeu Lwów-Wilno 
jest harcmistrz dr. Ludwig Bar + 
Wilna. 

Młodzi dają przykład. 
BUDAPESZT, (Pat). „Pester Lloyd w ar 

tykule wstępnym pod tytułem „Genewa a 
Gódóló* zaznacza, że młodzież zebrana w 
Gódóló urzeczywistniła to, do czego dążą 
beznadziejnie od lat strzy i wytrawni polity 
cy w genewie, stwarzając świat pokoju i 
przyjaźni, co zadaje kłam twierdzeniom pscu 
qofilozofów © konieczności wałk. W tym wy 
padku nie młodzi od slarszych, ale starzy od 
młodych winni się uczyć i przybyć choć na 
kilka dni do GóddlG celem wzięcia praktycz 
nej lekcji peglądowej. Jest nadzieja jednak, 
że gdy młodzież ta wyrośnie i ujmie losy 
Świała w swe ręce, to wyrówna może błędy 
ojczów. 
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Kpt. Skarżyński na festynie legjonowym. 

  

Zdobywca Atlantyku kpt, Skarżyński prze mawia na wyspie w Łazienkach podczas £e- 
stynu legjonowego, 

KETPETK ASN BD NST ASS ORRO ITS T TIK VAIKŲ 

„Niebieskie koszule“ w irlandii. 
LONDYN, (Pat). Skąpe, jak zwykłe, wia- 

domości z Irlandji zdają się wskazywać jed 
nak na możliwość poważnych zaburzeń an 
tyrządowych ze strony faszystowskich, orga 
nizacyj t. zw. niebieskich koszul, pozostają 
cych pod kierownictwem gen, O'Duffa. Nie 
bieskie koszule składają się z elementów u- 
miarkowanych społecznie, co różni je od 

Nowe szlaki wycieczkowe. 
Szybki rozwój ruchu turystyczne 

go skłania do rozważań nad wybo- 
rem nowych szlaków wycieczkowych. 
Największą popularnością cieszą się 
obecnie kilkugodzinne lub jednodnio 
we wycieczki do Tek i do Werek oraz 
dwu lub kilkudniowe wyc'eczki nad 
jezioro Narocz. Możnaby wyznaczyć 
na terenie województwa wileńskiego 
wiele punktów i szlaków, zasługują- 
cych na spopularyzowanie, rozwinię- 
cie jednak propagandy na szerszą ska 
lę byłoby niecelowe, póki nie zapew- 
ni się turystom choćby minimalnych 
udogodnień w środkach komunikacji, 
noclegach i wyżywieniu: Rola, jaką 
odgrywa turystyka w życiu gospodar 
czem, zyskuje, jak się wychie, na 
coraz większe zrozumienie i należy 
przypuszczać, że w krótkim czasie bę 
dziemy starali się odrobić wieloletnie 
zaniedbania. Narazie, zanim nie uto- 
ruje się : opracuje dalszych szlaków, 
największe rezultaty może dać pro- 
paganda wycieczek krótkich, jedno- 
dniowych. 

Mało znane, a z różnych względów 
bardzo interesujące szlaki wycieczko- 
we przebiegają przez zachodnią część 
powiatu święciańskiego po obu stro- 
nach toru kolejowego od Nowych 
Święcian do Ignalina. Warunkiem 
sprzyjającym organizacji wycieczek 
w tym kierunku jest dogodna komu- 
nikacja kolejowa: wyjeżdżamy z Wil- 
na zrana, a powracamy późnym wie- 
czorem. Punktem wyjścia wycieczki 
mogą być albo Nowe Święciany, albo 

  

Ignalino. Dla ułatwienia orjentacji w 
terenie podam kilka marszrut między 
temi dwoma punktami granicznemi. 
Przebycie wskazanych szlaków pieszo 
"dla większości turystów będzie zbyt 
uciążliwe — trasa wynos: od 30—35 
klm. Znacznie wygodniej jest wyna- 
jąć w Nowych Święcianach lub w Ig- 
nalinie furmankę na cały dzień za 
cenę około 10 zł, W furmance po- 
mieszczą się wygodnie 3 osoby. Prze- 
jazd trwa około 5 godzin, możemy 
więc poświęcić 5 do 6 godzin na zwie- 
dzenie, odpoczynek i kąpiel w jezio- 
rach, 

Szlak I. Z Nowych Święcian uda- 
jemy się do Ignalina wzdłuż toru ko- 
lejowego po jego wschodniej stronie. 
W odległości około 5 klm. od Nowych 
Święcian spotykamy liczne kopce, 
które stąd ciągną się po obu stronach 
toru długim [pasem aż poza Ignalino. 
Kopce te, zwane cmentarzyskiemi 
szwedzkiem, są w rzeczywistości kur- 
hanami przedhistorycznemi prawdo- 
podobnie z okresu żelaza. Droga w 
„znacznej części biegnie przez lasy. 
Dojeżdżamy nad jezioro Kretony, dłu 
gości około 5 km., szerokości około 
2 km., następnie mijamy jezioro Wa 
juny i szereg jezior mniejszych. Je- 
zioro Kretony posiada doskonałe wa- 
runki dla sportów zimowych. Istnieje 
projekt zbudowania tu schroniska, 
które stałoby się ośrodkiem sporto- 
wym i turystycznym, a według opinii 
specjalistów możnaby liczyć napewno 
w okresie zimowym na masowe wy- 

irlandzkiej armji republikańskiej, lecz wyra 
żających skrajny nacjonalizm. Na tle pow 
szechnego podniecenia i pogłosek o próbach 
opanowania władzy ze strony tej lub innej 
organizacji, sytuacja rządu de Valery jest 
nader trudna, Tutejsze koła polityczne uwa 
żają, że w tem położeniu Irlandji grozi wie 
le niespodzianek, 

cieczki nad jezioro Kretony sportow- 
ców nietylko z Wilna, ale nawet i z 
Warszawy. Komunikacja jest bardzo 
dogodna, bo przystanek kolejowy m» 
żna urządzić w odległości około 200 
metrów od brzegu jeziora. 

Szlak I. Z nowych Święcian u- 
dajemy się уу kierunku — рбтоспо- 
wschodnim do Poszumienia, gdzie 
znajdują się ruiny kościoła Karmeli- 
tów Bosych, ufundowanego przez Sta 
nisława Narbutta w r. 1760. Murowa- 
ny kościół, wzniesjony w r. 1818, po 
kasacie klasztoru w r. 1832 zaczął 
podupadać j stan murów był: już 

kilkudziesięciu laty opłakany. 
ie ostatniej wojny wojska nie- 

mieckie rozebrały częściowo budy- 
nek. Pozostały fundamenty, znaczna 
część fasady i fragmenty ścian. bocz- 
nych, na których zachowały się reszt 
ki parzystych półkolumn, rozdziela - 
jących nawę na cztery przęsła. Murów 
uratować już nie można — za lat 
kilka lub kilkanaście jedynym śladem 
kościoła będą tylko fundamenty, Z 

Poszumienia pojedziemy w kierunku 
Ignalina wzdłuż wschodnich brzegów 
jeziora Kretony i Wajuny. Wpobliżu 
wsi Poszumień leży niewielkie jezio- 
ro Szwinta. 

Szlak III. Zataczamy niewielki 
łuk po zachodniej stronie toru kole- 
jowego — przez Kołtyniany i Polu. 
sze. Droga biegnie w znacznej części 
przez okolice lesiste, pagórkowate, 
przez cały czas posuwamy się wśród 
większych i mniejszych nfalowniczo 
położonych jezior. Dojeżdżając do 
Kołtynian zauważymy pseudogotycką 
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Z powodu śmierci nieodżałowanego 

se. MARKUSA DEULLA 
składamy wyrazy szczerego współczucia stroskanej rodzinie 

Towarzystwo Metalurciczne 
B-cia Czerniak i S-ka, Wilno. 

Po demarche'ach w Berlinie. 
LONDYN, (Pat). Agencja Reutera 

komunikuje, że obecnie wyjaśniło się 
że gdy rząd włoski wystąpił w zesz- 
łym tygodniu z przyjaznem demar- 
che wobec rządu berlińskiego w spra 

wie naprężonych stosunków austrja:: 
ko-niemieckich, to rząd niemiecki zło 
żył wówczas zapewnienie, że dołoży 
wszelkich starań by zapobiec rozrzu- 
caniu ulotek propagandowych przez 

samoloty niemieckie na terytorjum 
acikem, oraz że będzie się sta- 

rał nie dopuścić do ataków radjosta- 

Rewolucja 
HAWANA, (Pat). Pogłoska o ustąpienia 

prezydenta Mahado, zresztą nie odpowiada- 
jąca prawdzie, wywołała przed pałacem pre 
zydena żywiołową manifestację, która przy 
brała fermę poważnych rozruchów. Liczba 
zabitych jest znacznie większa, niż pierwul 
nie przypuszczano. Wiadomości oficjalnych 
narazie brak, Policja dokonała przeszło 190 
lardsztowań, Ambasada Atanow Zjednoczo 

nych zamieniona na, szpital. 
HAWANA. (Pat). Kongres kubański upo 

ważnił prezydenta Mahado do zawieszenia 
wolności konstytucyjnych Na całej Kubie 
stan wojenny. 

NOWY YORK. (Pat) Pomimo oficjalnych 
zaprzeczeń, w kołach politycznych przypusz 
czają, że prezydent Mahado poda się do 
dymisji i opuści Kubę, Prezydent Rooseve/t 
jest rzekome przeciwny interwencji Stanów 

   

   

    

cyj niemieckich na rząd austrjacki. 
Istnieją dane, które pozwalają 

przypuszczać, że rząd brytyjski, po- 

ruszając te kwestje,w Berlinie, uczy- 
nił to właśnie ze względu na te zape- 
wnienia, ażeby zaznaczyć swoje zain 
teresowanie się temi kwestjami. Koła 
brytyjskie, biorąc pod uwagę te za- 
pewnienia, nie traktują poważnie in- 
formacyj, pochodzących z Berlina, że 
rząd niemiecki nie uważa za możliwe 
zastosowanie paktu czterech w danej 
sprawie. 

w Kubie. 
Zjednoczonych. Mahado w przemówienia 
transmitewanem przez radjo wzrócił się z 
zpelem do narodu, wzywając do obrony nie- 

podłegłcści republiki za wszelką cenę, 
HAWANA, (Pat). W poselstwie amerykaa 

skeim odbyła się konferencja delegatów 
stronrietw, na której zapadła jednogłośnie 
<iecyzja domaganie się ustąpienia prezyden 
ta Mzhado. Armja wkroczyła, do Hawany i 

przez pclieję, usiłowało rozproszyć tłumy, któ 
re maniefstewały swą radość, gdy rozeszła 
się pegłoska © ustąpieniu Mahado, Wobee 
cperu tłumów wojsko i policja uczyniły uży 
tek z broni, dając do tłumu szereg salw. Ma 
być rzekomo 15 zabitych. Wiadomość powyż 
sza nie została dotychczas potwierdzona. 

NOWY YORK, (Pst). Prezydet Roosevelt 
zacfiarował swe pośrednictwo w konflikcie 
między prezydentem Kuby a stronnietwami. 

    

   

wade Instytucyj i Firm Handlowo -Przemycłowych I! 
W! okresie III Targów Północnych i Wystawy Lniarskiej ukaże się katalog Targów 

i Wystawy Lniarskiej, Wydawnictwo powyższe zawierać będzie bogatą treść literacką 

i informacyjną, drukowane w dużej ilości egzemplarzy, szeroko kolportowane, 5Ка )- 

wić przeto będzie pamiątkowe wydawnictwo   z ostatnich Targów. Ceny przystępne ogło 

szeń w powyższem wydawnictwie dają możność każdej instytucji i firmie przemysłowo- 

handlowej zareklamowania się w katalogu Targów, Ogłoszenia oraz” artykuły opisowe 

do powyższego G 
Stefana Grabowskiego, Wilno, Garbraska 1, 

wydawnictwa przyjmują: Biuro Dyrekcji Targów, Biuro Reklamowe 
tel. 82 i upoważnieni agenci. 

WYDAWNICTWO OFICJALNEGO PRZEWODNIKA 

ili Targów Północnych w Wilnie. 
    

W NIEMCZECH, 
Rozwiązanie policji 

pomocniczej. 
BERLIN, (Pat). Biuro prasowe rządu pru 

skiego komunikuje, że pruski minister spraw 
wewnętrznych Goering rozwiązał z dniem 
15 bm. połicję pomocniczą wobec spełnienia 
eałkowicie przez nią zadania. Z dniem 15 b. 
m, tracą waźność wydane dotychezas okół 
niki. 

Obozy koncentracyjne 
napełniają się. 

BERLIN, (Pat). Usunięci ze swych sta- 
newisk byli członkowie dyrekcji radja ber 
lińskiego zostali z rozkazu tajnej policji in- 
ternowani w obozie koncentracyjnym w 
Oranienburgu. 

Tajna policja internowała w tymże oho- 
zie koneentracyjnym syna byłego prezyden- 
ta Rzeszy Eberta wraz z 2 posłami socjali- 
stycznymi Kuenstlerem i Hailmanem, Aresz 
towanych po przybyciu do obozu przepro- 
wadzeno przed frontem internowanych. 

„Usiłujący zbiec”. 
BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa donosi z 

Detmold, że były sekrearz bawarskiego prem 
jera Eisnera socjal-dęmokrata Fechenbach 
został podczas przewożenia go do obozu kon 
centracyjnego zastrzelony przez konwojen 
tów, Według komunikatu Fechenbach usiło 
wał zbiee. 

Dalsze aresztowania. 
BERLIN, (Pat). Aresztowania komuni- 

stów w całej Rzeszy trwają w dalszym ciągu. 
W. Berlinie policja ujęła 60 komunistów, W 
okolicach jfsgdeburga 40, w Bonn 27, wc 
Wrocławiu 28, w Gelsenkirchen 9 agentów 
komunistycznych. 

  

wieżę kościoła i mury z nietynkowa- 
nej cegły. Podchodzimy bliżej i stwie 
rdzamy, że mury te są bardzo niejed 
nolite. Zagadkę wyjaśnia nam zakry- 
stja i prowadzący do niej przedsio- 
nek, gdzie' zachowały się charaktery- 
styczne barokowe sklepienia. Pod ko- 
ściołem ciągną się obszerne podzie- 
mia. Są to pozostałości dawnego kla- 
sztoru franciszkańskiego, wymuro- 
wanego w r. 1767, a przerobionego 
na kościół przed dwudziestu kilku 
laty. Pierwotny drewniany kościołex 
rozebrano po dokonaniu tej przebu- 
dowy. Zakrystja obecna jest celą kla- 
sztorną, przedsionek, prowadzący do 
niej, — fragmentem korytarza. W 
celi na piętrze nad zakrystją i w przy- 
legającym do niej schówku znajdują 
się drewniane rzeźby i szczątki roko- 
kowych ołtarzy, a wśród nich cieka- 
wy kartusz drewniany z napisem, gło 
szącym, że kościół w Kołtynianach 
wybudował Michał Poklewski-Kozietł 
między r. 1735 i 1746. Drewniane то- 
kokowe ołtarze w dzisiejszym koście- 
le pochodzą z dawnego kościoła dre- 
wnianego, stamtąd też zostały prze- 
niesione dwie piękne lampy rokoku- 
we z herbami fundatorów. W Kołty- 
nianach zasługuje jeszcze na uwagę 
ciekawy piętrowy świron drewniany. 
Jadąc z Kołtynian w kierunku Połu- 
sza przejeżdżamy między jeżiorem 
Żejmiana i Szakarwa. Połusze leży 

nad jeziorem Łusza. Drewniany koś- 

ciół w Połuszu, wybudowany w połe- 
wie XVIII w., jest stosunkowo skrom- 
ny. Osobliwością jest zato ośmiobocz 

na drewniana dzwonnica z galeryjką 
na piętrze. Dzwony sprawione zostały 

   

A jeżeli odwrotnie? 

BERLIN, (Pa). Poseł narodcwo - socja. 
listyczny pastor Muenchmeyer wystąpił na 
zgromadzeniu w Norymberdze z żądaniem 
ażeby Żyd, który uwiedzie dziewczynę pocho 

dzenia aryjskiego, był karany Śmiercią, 

—о()о— 

Regulacja cen w St. Zjedn. 

WASZYNGTON, (Pat). Korespon- 
dent „Herald Tribuna'* donosi, że 
rząd podda rewizji ceny hurtowe 784 
artykułów. Na podstawie tej rewizji 
mają być ustalone nowe ceny i war- 
tość dolara. Rząd jest zdania, że pod- 
wyższenie cen niektórych dóbr jest 
nieusprawiedliwione, a ceny produk- 
tów rolnych są zbyt niskie. 

—o()0— 

Znowu 2 ofiary 
taternictwa. 

ZAKOPANE. (Pat). Wczoraj późnym wie 
czorem nadeszła do Zakopanego wiadomość 
że w poniedziałek znaleziono u stóp turni 
Kościółek w dolinie Batyżowickiej po stronie 
czeskosłowackiej zwłoki 2 odpadłych od 
ściany tej turni tyrystów Wacława Stanisław 
skiego i Witolda Wojnara, którzy jeszcze w 
sobotę wyruszyli ze schroniska, w Roztoce na 
ową wyprawę. Po zwłoki turystów wyruszy- 
ło ze strony czeskosłowackiej pogotowie. 

Turnia Kościółek stanowi w dolinie Ba- 
tyżowiekiej luźnie stojącą trunię i nie przed 
stawia większych trudności. Tem bardziej 
tragiczny wypadek turysty tak wytrawnego, 
jakim był ś. p. Stanisławski, wywołał zro- 
zumiałe wrażenie, 

przez fundatora kościoła, ks. Bazy- 
lewskiego. Świadczy o tem napis na 
jednym z nich: „Ten dzwon wylanv 
kosztem Y. X. Yozefa Bazylewskiego 
Anno 1772*%. W dzwonnicy przecho- 
wuje się bardzo ciekawy krzyż ludo- 
wy — postać Chrystusa Ukrzyżowa- 
nego jest otoczona przez krąg sied- 
miogwziaździsty. W kościele znajdu- 
ją się rokokowe ołtarze i bogato or- 
namentowany rokokowy konfesjonał 
Ze wzgórza, na którem stoi kościół, 
roztacza się wyjątkowo piękny widok 
na jezioro ; okolice. Z Połusza, jadąc 
wzdłuż północnego brzegu jeziora, 
docieramy w odległości 2 km, do gra- 
nicy litewskiej w Mejranach. Jeśli 
chcemy zbliska obejrzeć granicę li- 
tewską, możemy zboczyć z Kołtynian 
do Łyngmian, a stąd udać się do Po- 
łusza. Miasteczko Łyngmiany jest nie 
ciekawe, mamy zato możność po zgło 
szeniu się na strażnicy KOP zbliże- 
nia się bezpośrednio do punktu gra- 
nieznego. Granica przebiega w samem 
miasteczku, oddzielając kościół od 
cmentarza. Stojąc na wzgórku przy 
kościele ogarniamy wzrokiem wielki 
szmat ziemi już poza granicą. 

Z Ignalina możemy udać się do 
wsi Zaborce, o 3 km. na wschód. 
Obok tej wsi znajduje się wzgórze, 
zwane „Budakalnis*, wysokośc: 285 
m nad poziomem morza. Ze szczytu 
wzgórza widać leżące na Litwie Ko- 
wieńskiej Uciany, odległe o 30 km,, 
a podobno w dni pogodne przez szkła 
powiększające można też zobaczyć 
Dynaburg. 

Szlak kajakowy. Od Ignalina roz- 
począć możemy kilkudniową wyciecz- 
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W Gdyni odbyła się w tych dniach impo- 
nująca uroczystość załadowar 10-miljono- 
wej tony węgla polskiego. Poświęcenia 10 
miljortowej tony dokonał ks. d an Du- 
żyński, poczem zabierali głos komisarz Rzą- 
du Sokół, dyrektor Korzon i dyr. Wacho- 
wiak, podkreślając wspaniały rozwój pracy 
twórczej w Gdyni. 

Zdjęcie przedsta 

  

   

      

wia chwilę, kiedy chwy- 

  

tacz węgłowy zaladowuje „jubileuszową * 

tonę węgla. 
 WREOSRZZOCRO Z AOKI TYTE ZOK OWREZOOKAA 

МОО z Polski i ze Świół 
— KONKURS MUZYCZNY dla młodocia 

nych do lat 15 organizuje instytut muzyczay 
im. Moniuszki w Warszawie, 

Konkurs, który się odbędzie w jesieai 
b., obejmuje fortepjan, skrzypce i wiolon- 

czelę i jest dostępny dla młodzieży z całej 
Polski. 

— NOWĄ SZTUKĘ p. t. „Kryzys* napi 
sał i złożył teatrom Kazimierz Leczycki. 

— NOWĄ ZBRODNIĘ WYKRYTO W 
BRZUCHOWICACH, głośnych z tragedji w 
domu Zaremby. W|pobliżu willi Zaremby zna 
leziono zwłoki jakiegoś mężczyzny, trudne 
do rozpoznania z powodu stanu silnego roz 
kładu. 

Wśród mieszkańców Brzuchowic kursu- 
je wiele pogłosek na temat zbrodni, m. in. 
że pozostaje ona w ścisłym związku ze spora 
wą Gorgonowej, Śledztwo niewątpliwie wy 
Jaśni, co o tem sądzić, 

-_ — ŻEBY UDOWODNIĆ SWYM RÓWIEŚ- 
NIKOM ODWAGĘ, 9-ietni chłopiec polski w 

Bufallo, Wojciech Sypniewski, położył nogę 
na szynach przed nadjeżdżającym pociągiem 
Koła parowozu zmiażdżyły mu kostkę. 

— SOPOCKIE RADJO podało przed paru 
dniami wiadomość, że do Sopot przybył Fi 
tler w otoczeniu innych wybitnych osobistoś 
ci niemieckich i weźmie udział w przedsta 
wieniu opery leśnej, 

Wiadomość była myłna, Zarząd opery nie 
miał jednak powodów do niezadowole 
Widowisko ściągnęło 7000 widzów — ilość 
jak na Sopoty, nienotowaną. 

— DR. WORONOW WYPOWIEDZIAŁ 
SIĘ ZA STEKYLIZACJĄ w rozmowie z jed- 
nym z paryskich dziennikarzy. Doradza vn 
Francji p za przykładem Rzeszy pod 
względem przymusu sterylizacji umysłowo 
chorych. Według zdania specjalisty od od- 
mładzania, sterylizacja przyczyni się do pod- 
niesienia zdrowia publicznego i możłiwości 
obronnych państwa, 

— CZARNA SWASTYKA NA ŻÓŁTEM 
TLE to emblemat szwajcarskich narodow 
socjalistów, zorganizowanych w Niemcze*h 
wpobliżu granicy sz iej. 
— DEMONSTRĄCY PRZESZEDŁ NA 

WYZNANIE MOJŻESZOWE niemiecki kom- 
pozytor Szenberg z małżonką, Akt odbył się 
w Paryżu, Jak opowiedział muzyk dzienni- 
karzom, krok jego należy tłumaczyć jako 
chęć podzielenia losów prześladowanego ży: 
dosiwa w Niemczech. 

— NA PONTYJSKICH BŁOTACH z jni 
cjaty Mussoliniego buduje się w najwięk 
szym pośpiechu miasto, W przeciągu 9 mie 
sięcy mają powstać główne budowle nowego 
miasta. Poświęcenie jego ma się odbyć w naj 
bliższą rocznicę założenia Rzymu — 21go 
kwietnia 1934 r. 

DO KINA NA SAMOCHODACH można 
ć w New Jersey. Pomysłowy Yan 

ybudował salę z 500 lożami automobi 
lowemi, z których każda jest malutkim ga 
rażem. Posiadacze samochodów będą mogli 
rozkoszować się swojemi z „dobrem zakoń 
czeniem“ filmami ze spokojuem przešwiai 
czeniem, że w międzyczasie nikt im nie spra- 
wi „przykrego końca' w postaci skradzione 
go aułą, ZAST 

a 

      

    

    

  

    

    

  

    

ke kajakiem do Wilna. Spuszczamy 
kajak na wodę w Ignalinie tuż przy 
stacji kolejowej. Przepływamy jezie- 
ro Gawajtis, a następnie jezioro Ga- 
wis į docieramy w okolice Połusza. 
Tutaj trzeba przeciągnąć kajak na 
przestrzeni 1 km. do jeziora Łusza— 
na miejscu można dostać furmankę. 
Przez jezioro Łusza przepływamy do 
jeziora Szakarwa, a stąd na jezioro 
żejmeana. W Kołtynianach z ieziora 
„ejmiana wpływamy na rzekę tej sa- 
miej nazwy, wpadającą do Wilji. 

W sezonie zimowym należałoby 
wyzyskać okolice Ignalina, jako do- 
skonałe tereny narciarskie. Wejścia 
na wzgórza są podobno łatwe, a zja- 
zdy bardzo długie — po 3 do 4 km. 
Na jesieni będzie wykończony w Ig- 
nalinie budynek domu ludowego, któ 
ry pow:nien stać się ośrodkiem wy- 
cieczkowym i sportowym. Taki jest 
też zamiar twórców domu ludowego, 
którzy pragną zorganizować w nim 
noclegi dla wycieczek turystycznych 
i sportowych oraz umożliwić częścio- 
we wyżywienie po minimalnych ce- 
nach. Należałoby sobie tylko życzyć, 
by władze kolejowe rozważyły moż- 
ł'wości zastosowania specjalnych ta- 
ryf dla wycieczek, udających się do 
Nowych Święcian i do Ignalina Wy- 
cieczki korzystać mogą tylko z pocią- 
gów, wyjeżdżających z Wilna rano, 
a powracających późnym wieczerem, 
tymczasem w tych godzinach kursują 

tylko pociągi pośpieszne, a koszt” 
przejazdów wynoszą wskutek tego 
zbyt dużo, jak na wycieczkę iedno- 
dniową. 

  

   

S. Lorentz, 

G
E
O
 

R
M
A
E
E
P
A
E
N
I
N
S
A
 

  
 



Nr. 210 (2751) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU? 
22 domy 

We wsi Zołociejewo gminy dereczyńskiej 

orez we wsi Mały Halik, gminy dziewiątko- 
wickiej z przyczyn narazie nieustalonych wy 
buchły pożary, które zniszczyły około 22 za 

spłonęły. 
budowań gospcdarczych i demów mieszkal 
nych, Łączne straty sięgają 10 tysięcy zło- 
tych. Dła usialenia przyczyn pożarów toczy 
się dochodzenie, 

Wielki pożar w pow. brasławskim. 
We wsi Lipówka, gminy miorskiej, 

wiatu brasławskiego, z powodu wadliw 
dowy pieca stanął w płomieniach dom miesz- 
kalny Paciejonka Michała. Spaliły mu się 
wszystkie sprzęty i gospodarskie 

      

domowe i 
oraz tegorcezne zbiory, Ogień przerzucił się 

potem na domy Morozowej Natalji, Moroza 
Antoniego i Meroza Władysława. Spłonęły 
4 domy mieszkalne wraz ze sprzętami domo- 
wenzi, Gcspodarze ci penieśli straty w ogól- 
nej sumie sześciu tysięcy złotych, 

| maocwiedewwwkóicikii 

Wrażenia ze wsi. 
Żyto urodziło, jak rzadko kiedy. 

Słoma duża, kłosy duże, ziarnka buj- 
me. A więc będzie chleba. A i koni- 
czyna równ'eż dobrze urodziła w ro- 
ku bieżącym. Obecna piękna pogoda, 
jasna i przewiewna, pozwala zbioro- 
wi żyta i siana. „Toż to „pilnica“ te- 

raz: „choć razarwisia* — powiadają 
wieśniacy * rolnicy — „boć to i kosić 
i grabić i zwozić siano trzeba, a żyto 
żąć i zwozić trzeba; a tu rąk nie star- 
czy, bo wszyscy na „rozchwat* wy- 
najmują „kosca“ i „žnieję“. Za dzien 
tak uciążliwej pracy żneja otrzymu- 
je półtora złotego, a kosiarz dwa i dwa 
i pół złotego u gospodarzy, dwory pia 
cą o 20—30 proc. taniej ze względu 
na dłuższy okres zbiorów. 

Niektórzy biedni rolnicy już od 
dwóch tygodni jedzą chleb nowy. Na 
razie trzeba było suszyć zboże, gdyż 
było niedojrzałe i m'ękkie, chleb z 
iego zboża niesmaczny. Ale lepiej 
zydz niż nic temu, kto od Wielkiej 
Nocy chleba nie jadł, bo własnego 
nie miał, a kupić nie miał za co. Do- 
piero teraz nasyca s'ę. Przedtem pół- 
głodny pracował, bo do zupy z po- 
krzywy, szczawia lub „Swirepki“ miał 
jeno stare kartofle — do Zielonych 
Świąt, a potem — „chlebau poliuku*, 
t. j. gotowaną wodę, zakraszoną mą- 
ką jęczmienną („przywarkiem“) —- 
bez chleba i bez kartofli. Obecnie jest 
już i jedno i drugie — i chleb świeży 
i „bułba świeża. 

— „Dziakawač Bohu“ — powiada 
uradowany wieśniak rolnik — „u Bo- 
ha usiaho mnoha'*: pierwiej deszcz 
prawie codzień lał, moczył * psuł zbo- 
że, zdawało się w polu wszystko ро- 
gnije, „prapadzieć*, až wo hladz', 

akurat w czas pogoda ustaliła się: 
zboże pięknie dojrzało, śpiesz się tyl 
ko zebrač.“ 

Słychać, oto jeden folwark sprze- 
dał żyto na pniu po 1 zł. 70 gr. za 
pud, wyśmiewano właściciela za po- 
śpiech * za niską cenę; jednak może 
być, że on zrobił dobrze i śmiać się 
będzie z tych, kto spóźnił się zrobić 
to, eo on zrobił. 

Jarzyny również już dojrzewają, 
gdzie niegdzie żną jęczmienie. Jarzy- 
ny nie tak dobrze, jak żyto, urodz'ły, 
ale nie zawiodły. Kartofle w ostat- 
nim tygodniu bardzo się poprawiły 
i zapowiada się na nie urodzaj. 

Gorzej jest z miodem w roku bie- 
żącym, bo w czasie miodobrania pa- 
dały częste deszcze i pszczoły n*e mo- 
gły pracować; ale jest nadzieja, że 
podczas obecnej pogody pszczoły coś 
uzbierają z lip, z gryki i z wrzosu. 

Źle jest z grzybami, jak dotych- 
<zas, bo prócz lisiczek innych prawie 
niema i nie było, a już dawno czas 
na „syroježki“, kožlaczki, podos'no- 
wiki. Pewna staruszka pocieszai4 
manie mówiąc: miej pan kosze w po- 
gotowiu bo „po siaubie ni abiereżsia 

  

  

  

hrybou: budzie mnoha, jak nasy- 
pana”. 

Owoców mało, już im obecna po- 

goda nie pomoże, a w'osenne deszcze, 
w.atry i tuman urządziły wiele 
szkody. 

No, ale: „nieuradziu mak? aboj- 
dzimsia i tak“, mając zapewniony 

chleb żytni. e. b. 

  

K U R J E R МОВ К 

Fragment otwarcia stadjonu Marszałka Józefa Piłsudskiego 

    
   

Ubiegłej niedzieli w Wilnie w dniu święta 1 p. p, 
cie stadjonu sportowego im Marszałka Józefa Piłsudski 
jak p. Jadwiga Piłsudska przecina wstęgę. Obok stoi Wanda Piłsudska. Z pra- 

Zygmunta Wend;. kt 

  

   

  

wej strony widzimy pułk 

Fot 

Leg. odbyło się pc 

iego Na fotogra   fii 

  

  

  

jest twórcą stadjonu, 

Budowa szkół 
Jednem z najważniejszych zadań, 

jekie stoi przed nami, jest niewątpli- 

wie sprawa budowy szkół powszech- 
nych. Jest to troska, z którą boryka 
się Inspektor Szkolny, troska, która 
rozrasta się coraz więcej i grozi za- 
hamowaniem rozwoju szkolnictwa. 

Wysiłki władz szkolnych w tym 
kierunku były znaczne: polskie szkoł 
n.ctwo zastało budynki szkolne w ilo 
ści i wartości ogromnie różnej w róż- 
nych dzielnicach Polski, nadto część, 
właśnie w dzielnicach najmniej upo- 
sażonych ipod tym względem, w wo- 
jewództwach wschodnich, uległa zni- 
szczeniu wskutek działań wojennych. 

Akcję budowy szkół podjęły usta- 
wowo samorządy terytorjalne od r. 
1922; Państwo udzielało pomocy w 

wysokości 50 proc. kosztów budowy, 
niezależnie od pożyczek (w wysokoś- 
ci również 50 proc. kosztów). Akcja 
ta zaczęła rozwijać się pomyślnie: od 
r. 1922 do 1925 wybudowano 3000 
izb szkolnych; w latach 1926—29 
mimo ciężkich warunków Państwo u- 
dzieliło pomocy na budowę w kwocie 
87.000.000 zł. (dla wykończenia 4 : 
pół tysiąca izb); zwłaszcza wieś za:n- 
teresowała się żywo sprawą budowy 
szkoły. Obecny stan gospodarczo-fi- 
mansowy wymaga nowego podejścia 
do tej sprawy. 

Na podstawie spisu ludności z dn. 
9.XII.31 r. okazuje się, że dla zaspo- 
kojenia- najbardziej pilnych potrzeb 
należy wybudować w, przeciągu na- 
stępnych lat 20 — około 2500 do 3009 
izb lekcyjnych rocznie. й 

Jednak samo wybudowanie izby 
szkolnej nie rozwiązuje jeszcze cał- 
kowicie sprawy: potrzebne są nadto 
urządzenia wewnętrzne pomoce nau- 
kowe — bez których szkoła nie bę- 
dzie mogła funkcjonować. 

Rzeczywistość i interes Państwa 
wymagają ogromnego wysiłku, któ- 
rego nie mogą wziąć w całej rozciąg- 
łości na swe barki: an: Państwo, ani 
samorząd terytorjalny. Mogłyby one 
sprostać tym zadaniom gdyby zostały 
wsparte celowym i skoordynowanym 
wysiłkiem całego społeczeństwa. Tyl- 
ko wtedy ożywi się budownictwo. 

Władze szkolne przychodziły z 
wszelką możliwą pomocą. Wydan» 
wzory projektów budynków — 52Ко!- 
nych, możliwie najbardziej ekonomi 
cznych, zezwalając nawet na budowę 
szkół „drewniaków'*, byle racjonal- 

DRA 

Katastrofa samochodowa pod Jerozolimką. 
Autobus zderzył się z furą. 2 osoby ranne. 

Wczoraj wieczorem, wpobliżu Jerozolimki 
autobus komunikacji miejskiej wjechał xa 
furę wiejską, która uległa roztrzaskaniu. 

Dwóch włościan jadących furą zostało 
rannych, Zawezwane pogotowie ratunkowe 
zaopiekowało się nimi. 

Katastrofa nastąpiła z winy woźnicy, któ 
ry nie zważając na sygnały podawane przez 

szofera skręcił z poprzecznej drogi, wprost 
pod koła autobusu. | 

Jak twierdzą naeczni świadkowie kata- 
strofa nie pociągnęła tragiezniejszych na- 
stępstw, jedynie dzięki przytomności szofe- 
ra, który w ostatniej chwili zdołał autobus 
zahamować i zmniejszyć w ten sposób siłę 
zderzenia, (e). 

Burzliwy dzień na ulicy św Wincentego 
Najście i zdemolowanie mieszkania. Bójka pomiędzy 

rodzeństwem. 
Mieszkańcy domu Nr, 26 przy ulicy Św. 

Wincentego przeżyli wczoraj burzliwy i ob- 
fitujący w zajścia dzień, 

Rozpoczęło się w godzinach porannych, 
kiedy pomiędzy Katarzyną Nihclm, a jej 
bratem Kazimierzem wynikła kłótnia, która 
zamieniła się w bójkę. W ezasie bójki obo- 
je poturbewali się nawzajem. Szezególnie 
zaś ucierpiał brat, 

Na tem jednak ineydent nie wyczerpał 
się. 

Około godziny wpół do piątej nastąpił 
dalszy ciąg, Do mieszkania Kazimierza Ni- 
helma wtargnęła jego starsza zamężna sio- 
stra robotnica państwowej fabryki tytunio- 
wej, Marja Bartoszewiczowa wraz ze szwa- 
grami Witoldem i Piotrem Bartoszewiezami, 

którzy cheąc pomścić. rzekomą krzywdę Ka- 
tarzyny, zdemolowali eałkowicie mieszkanie 
Niholma, wybijając drzwi i tłukąe szyby, 

Kres awanturze położyła policja, (e). 

Na „wygraną* dolarówkę, 
W październiku ub. r. do Zygmunta Ja- 

sielewicza (ul. Nowogródzka 18) zgłosił się 

Władysław Terewski i jako przedstawiciel 
Banku Gospodarczo - Spółdzielczego w Кга 
kowie zaproponował nabycie na raty dola- 
rówki. 

Terewski jest specjalistą od sprzedawa 
nia obligacyj na raty, to też potrafił namó 
wić Jasielewicza do nabycia jednej dolarów 
ki za 9 3zł. Cena coprawda wygórowana, ale 
nie jest to jeszcze przesęępstwo. 

Po upływie kilku miesięcy kuso było z 
interesami Terewskiego, przeto w marcu b, 
r, przyszedł ponownie do Jasielewicza i*ob- 
wieścił radosną nowinę, iż na nabytą w 
marcu u. r. dolarówkę padła wygrana w wy- 
sokości 100 dolarów. Zanim ucieszony Ja- 
sielewicz zdążył wyrazić mu podziękowanie 
za wieść, Terewski zaczął wyjaśniać, iż otrzy 
manie wygranej związane jest z szeregiem 
formalności, które wymagają pewnych wy- 
datków, 

Bez przekonywań otrzymał od Josielewi 
©га 80 zł. na pokrycie tych rzekomych wy- 
dażków. 

W lipeu r. b, Terewski znowuż się zgłosił 

do Jasielewicza z prośbą o pożyczkę na po 
krycie rzekomych wydatków stemplowych w 
związku z podjęciem wygranej. Jasielewicz 
i tym razem uwierzył Terewskiemu i dał się 
znowu „nabrać* na 13 zł. 

Dopiero obecnie, gdy Jasielewiez, zrozu- 
miał, iż dał się oszukać zamełdował 0 wszy 
stkiem polieji. te) 

powszechnych. 
nie rozplanowanych; wprowadzono w 
życie ze względów oszczędnościowych 
t zw. program budowlany minimai- 
ny (w odróżnieniu od normalnego), 
nadto przewidziano możliwość budo- 
wania szkół etapami i w miarę zdo- 
bywania funduszów. 

Wprowadzenie tych zmian : od- 
stępów od szablonowych i niezmien- 
nych wzorów budynków szkolnych, 
do których przyzwyczailiśmy się, na- 
dało pewien urok sprawie budownic- 
twa, związało szkołę więcej z życiem, 
dostosowało budynek szkolny do real 
nych, życiowych możliwości. Można 
ułożyć plan, by budowa nie była zby: 
kosztowna, i uwzglednić wszystkie 
możliwości terenu i otoczenia. 

Oczywiście nie może być mowy 
o większych inwestycjach, bez udzia 
łu najszerszych sfer społeczeństwa. 
Konieczność scalenia drobnych wy- 
siłków społeczeństwa i jego żywej 
ofiarności na cele szkoły stały się tru 
ską grona osób, rozumiejących do- 
niosłość i znaczenie udziału społe- 

czeństwa w tak ważnej pod względem 
państwowym akcji, jaką jest budowa 
szkół. 

W ten sposób wyłoniła się myśl 
zawiązania Towarzystwa Popierani: 
Budowy Publicznych Szkół Powszech 
nych. 

Towarzystwo to chce oprzeć się na 
współdziałaniu szerokich mas społe- 
czeństwa; chce zjednoczyć ipojedyń- 
cze wysiłki, chce podtrzymać chętną 
w tym kierunku ofiarność społeczeń- 
stwa na cele szkoły, rozbudzić zain- 
teresowanie tą- sprawą, przedstawić 
rezultaty, do których można dojść 
przy wspólnym wysiłku. 

Towarzystwo powstało w porozu- 

mieniu z Władzami Oświatowemi 1 
będzie współdziałać w racjonalnem 
realizowaniu sieci szkolnej, podejmu- 
jąc budowy po rozważeniu z Władza- 
mi Szkolnemi. 

Organizacja wewnętrzna Towa- 
rzystwa jest bardzo prosta. Koła To- 
warzystwa mogą powstawać przy ka 

żdej szkole powszechnej przy udziale 
co najmniej 10 osób; Koła z terenu 
jednego Inspektoratu łączą się i wy- 
łaniają Komitet Obwodowy. Nadrzęd 
ną jednostką ponad komitetami ob- 
wodowemi jest Komitet Okręgowy, 
obejmujący swojem działaniem ob- 
szar jednego Okręgu Szkolnego. Sie- 
dzibą tego Komitetu jest w myś: sta- 
tutu siedziba Kuratora Okręgu Szkol 
nego. Prawa i obowiązki kół i komi: 
tetów normuje Statut. 

Wkładka członkowska (4 zł. rocz- 
nie, wpłacone ratami i 50 gr. wpis4- 
wego) umożliwia zapisanie się na 
członków najszerszym masom —- każ 
demu, który rozumie ważność istn* 
nia szkół w kraju i potęgę współdzia- 
łania. 

Towarzystwo wzywa wszystkich 
do zapisywania się na członków. 

Adres. Warszawa, Aleja Szucha 25 
Gmach Ministerstwa Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznega, III 
piętro, 

200292222000 009000 2000006 00G0 PPEGDIYEOGOS 

Energie i ineligentne 3 
osob y! 

į Zapewniony byt 227999 +! 

  

    

Informacyj udziela: T-wo Bankowe 
: w Grodnie przy ul. Hoovera 9. į 
-' 000004 644+014004404 

    

Komendanta straży ogniowej 
nie będzie. 

W najbliższych dniach ma nastą- 
pić obsadzenie stanowiska oficera 
straży ogniowej. Stanowisko to obsa- 
dzone zostanie z konkursu, który zo- 
stał rozpisany już przed kilku miesia 
cami. 

Powodując się względami oszczęd- 
nościowemi, Magistrat postanowił wa 
kujące stanowisko komendata straży 

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum ©. 5. W. 

Kogdukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjum państwow.) 

im. „Komisji Edukacji Narodowej” 
pod protektoratem Polskief Macierzy Szkolnej w Wiinie. 

ul, MICKIEWICZA 23. 
Od dnia |-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1933/34 do 

wszystkich klas gimnazjum, typy humanistyczny i matematyczno - przyrod- 

e] 

niczy, system półroczny. 
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Ė 
Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty — 

Lekarz szkolny — Zbiorowe wycieczki. Zajęcia rozpoczynają się 21 sierpnia 
Sekretarjat Kursów czynny od godz. 16— 19 po poł. prócz niedziel 

i świąt — u'. Mickiewicza 23 we własnym lokalu. Е
Е
Е
 

  

Akcja ulg podatkowych 
przedłużona do końca 

roku bieżącego. 

Jak już donosiliścy, na wiosnę r. 
b. wydane było zarządzenie ministra 
skarbu, upoważniające izby skarbo- 
we do umarzania we własn. zakresie 
zaległości podatkowych, pochodzą- 
cych z okresu do dnia 31 grudnia 
1932 roku. Zarządzenie to przewidy- 
wało następujące granice uprawnień: 
dla podatku przemysłowego do 10.009 
złotych, w podatku od kapitałów i 
rent do kwoty 1000 złotych, w po- 
datku grunlowym do 1500 złotych, 
w podatku od nieruchomości do 1000 
zł, w podatku lokalowym do 500 zł. 
Granice tych sum obejmują wyłącz- 
nie należności dla skarbu państwa, 
a więc dochodzą do tego dodatki ko- 
munalne i t. d. Pozatem okóln:k upo- 
ważnił Izby do umarzania grzywien 
z okresu do 31 grudnia 1931 roku. 

Tenże okólnik upoważnił urzędy 
skarbowe do umarzania zaległości w 
podalku obrotowym dochodowym 
najwyżej do 100 złotych. 

Pozatem okólnik wprowadza moż 
ność rozkładania zaległości na raty 
w podatkach bezpośrednich przyczem 
do rat doliczano odsetki za zwłokę 
w stosunku 3 procent rocznie przy 

  

spłacie zaległości z 1927 roku, 6 proc.. 
przy spłacie zaległości z okresu od 
1 stycznia 1928 r. 

Pozatem okólnik wyjaśnił dokład. 
nie jakie są zaległości mieściągalne 
i podlegające: skreśleniu. 

Akcja ta miała być zakończona 
w terminie do 30 czerwca r, b. Jed- 
nak wobec tego, że nawał „тасу п 
pozwolił na zakończenie jej w termi- 
nie przewidzianym Ministerstwo Skar 
bu wydało obecnie okólnik z datą z 
dnia 2 sierpnia r. b., przedłużający 
uprawnienia Iżb i urzędów skarbo- 
wych w tym zakresie do końca roku 
bieżącego. 

SUDOR 
PA IN TAKO 
USUWA 
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=* Uwadze sfer 
gospodarczych. 

Co zawierać będzie oficjalny 
Przewodnik i Spis Wystawców 
ill-ich Targów Północnych? 

Przystępując do opracowania Przewodni- 
ka i Spisu Wystawców III Targów Północ- 
mych i Wystawy Lniarskiej Biuro Propag: 
dowo-Prasowe Targów Północnych zw. 1 
się tą drogą do tych wszystkich firm, insty- 
tucji i osób, które zgłosiły swój udział w 
charakterze wystawców we wszystkich dzia 
iach przemysłowych, handlowych, rolniczych 
i rzemiosła, ażeby we własnym interesie na- 
desłały w dokładnem brzmieniu oficjaine 
nazwy swych przedsiębiorstw, wraz z treś- 
«iwem wymienieniem zakresu eksponatów. 

Spis Wystawców opracowany zostanie w> 
dług metody alfabetycznej z uwzględnie- 
niem podziału na branże i wskazaniem mie;- 
sca stoiska. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek niepo- 
rozumień redakcja „Przewodnika i Spisu Wy 
stawców* komunikuje, iż informacje kata- 
logowe, nie mogą posiadać charakteru re- 
klam opisowych i winny obejmować wy- 
łącznie właściwą nazwę i adres firmy i treś- 
ciwy zakres stoiska, oraz iż stoiska zbioro: 
przedstawicieli handlowych traktowane będą 
jako jednostka w wykazie alfabetyczny m, 
jak i branżowym. Poza obszerną częścią re- 
dakcyjną i katalogową „Przewodnik i Spis 
Wystawców* zawierać będzie osobny dział 
reklam opisowych i ogłoszeń, które zgła- 
szać należy bądź do biura III Targów Pół- 
nocnych i Wystawy  Lmiarskiej (Wilno, 
ogród Bernardyński), bądź na ręce upo 
nionych akwizytorów. 
Przewodnik i Spis Wystawców III Targów 

Północnych w części redakcyjnej zawierać 
będzie trzy obszerne prace publicystyczne, 
obrazujące na podstawie źródłowych mater- 
Jałów historycznych i statystycznych prze- 
szłość i teraźniejszość Wilna i ziemi wileń- 
skiej, oraz cele i zadania Targów Półno: 
mych, co nada temu wydawnictwu charakter 
trwałej i wartościowej publikacji pożądanej 
zarówno dla każdego zwiedzającego Targi 
Północne, Jak i dla tych wszystkich, którzy 
biorą bezpośredni udział, bądź interesują się 
życiem gospodarczem kraju. 

Redakcja naczelna „Przewodnika i Spisu 
Wystawców III Targów Północnych* spoczy 
wa w ręku Szefa Biura Propagandowo-Pra- 
sowego Targów Północnych do którego naie 
ży bezpośrednio kierować wszelkie związane 
z „Przewodnikiem informacje, zapytania i 
reklamacje w godzinach przyjęć t, J. codzien 
nie z wyjątkiem niedziel i świąt (od 9 11 
rano tel. 11—38), Ponieważ „Przewodnik* 
ukazać się musi w przededniu otwarcia 11 
Targów Północnych Biuro Propagandowo- 
Prasowe ustala termin prekluzyjny dla re- 
klamacyj na dzień 22 b. m. 

-XVII- te plenarne 
zebranie 

Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie. 

W dniu 6 sierpnia odbyło się w 
gmachu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie XVII-te Plenarne Ze- 
branie Izby. 

   

      

    

    

  

  

Plenarne Zebranie zagaił Prezes 
Izby, p. Roman Ruciński, obrazując 
w swem przemówieniu trudności go- 
spodarcze, jakie na tle kryzysu świa- 
towego i państwowego ma do prze- 

yciężenia przemysł i handel okręgu 
Izby. Poruszone zostały również za- 
sadnicze wytyczne polskiej polityki 
gospodarczej, zwłaszcza rozrost poli- 
tyki etatystycznej 5 reglamentacyjnej, 
postępujący w miarę pogłębiania się 
kryzysu i powodujący głębokie zmia- 
ny strukturalne gospodarki Polski. 

Plenarne Zebranie zatwierdziło 
sprawozdanie z działalności Izby za 
rok 1932 oraz sprawozdanie z sytua- 
cji gospodarczej w okręgu Izby. To 
ostatnie, w postaci tomu o objętości 
blisko 300 stron, zawierającego bo- 
gaty materjał statystyczny, ukaże się 

Propaganda Iniarska w czasie 
[II Targów Półrocnych w Wilnie. 
PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD 

LNIARSKI. 

Następnego dnia po otwarciu III Targów 
Północnych i Wystawy Lniarskiej 27 sierp 
nia, rozpoczyna się I-szy Ogólnopolski Zjazd 
Lniarski. Zjazd trwać będzie 2 dni. 

Pierwszego dnia (w niedzielę 27 sierpnia) 
odbędzie się „Dzień Lniarski*. Przed połud= 
miem, w teatrze w ogrodzie Bernardyńskim, 
odbędzie się uroczyste posiedzenie, zapocząt- 
kowane przemówieniem generała broni Lu- 
jana Żeligowskiego. Po referatach obrazują- 
cych stan lniarstwa na poszczególnych ode 
cinkach i jego perspektywy na przyszłość, zo 
stanie wyświetlony film lniarski, otrzymany 
z Czechosłowacji. Po obiadowej przerwie na 
stąpi grupowe zwiedzanie Wystawy Lniar- 
sk pod kierownictwem przewodników. Q 
godzinie 18-ej odbędzie się rozdawanie na= 
gród konkursowych za włókno i przędzę, 

Wycieczki ze wsi, które w tym dniu grem 
jalnie zjadą do Wilna — mają być odziane 

^ len, Projektowanym jest pochód przez 
ulice miasta uczestników Zjazdu, Wieczór 

uczestnicy zjazdu spędzą w teatrze. 
Następnego dnia — 28 sierpnia — w g2- 

dzinach rannych, odbędzie się w Letnim 
Teatrze (w ogrodzie Berrardyńskim) Walne 
Zebranie T—wa Lniarskiego, z wdziałem licz 
nie zaproszonych gości i delegatów wszy:t- 
kich dzielnic. 

Po wysłuchaniu sprawozdań zostaną wy- 
głoszone naukowe referaty. Po  obiedniej 
przerwie nastąpi poświęcenie gmachu Lniar 
skiej Centralnej Stacji Doświadczalnej w. 
Wilnie (ul. św. Jacka 2), O godzinie 18 — 
w ogrodzie Bernardyńskim podwieczorek, pa 
łączony z. pokazem i konkursem sukien i pi- 
jam Imianych, W razie niepogody podwie- 
czorek odbędzie się w zamkniętym lokalu. 

  

  

  

   

    

  

  

KURS LNIARSKI OD 1—10 WRZEŚNIA 
1933 R. 

Jednym z ważniejszych punktów progra- 
mu ogólnopolskiej wystawy Lniarskiej w 
Wilnie ma być 10-dniowy kurs, celem któ- 
rego jest zaznajomienie ludzi pracujących w. 
Iniarstwie, tak ze sprawą lniarską w ogól- 
ności, jak i podstawgwemi zasadami uprawy, 
wyprawy oraz przeróbki lnu i konopi. 

KONKURSY, 

W dniu 27 sierpnia 1933 r. odbędą się 
konkursy z nagrodami: 

1) za najlepszą słomę Inianą (do konkur= 
su należy nadesłać 3 kg. słomy lnianej nie- 
omłóconej); 

2) za najlepsze włókno lniane trzepanz 
(do konkursu należy nadesłać 1 kg, włókna); 

3) Za najlepsze włókno czesane (do kon- 
kureu należy nadesłać pół kg. włókna); 

4) га najlepsze włókno konopne (do kon 
'kursu należy nadesłać pół kg włókna); 

5) за najcieńszą (przędzę samodziałową 
(do konkursu należy nadesłać 100 kg. przę- 
dzy); 

6) za najcieńszą tkaninę samodziałową. 
sy konkursu należy nadesłać 1 kg. przę< 
cy). 

Zgłoszenia do konkursów należy nadsy- 
łać do 10 sierpnia 1933 r. 

Materjał konkursowy można przesłąć z 
przyjeżdżającą wycieczką na „Dzień Lniar-- 
a względnie pocztą do dnia 20 sierpnia 

3 r 
BETZZYNCZA SANTE AZ SECZWCOACTBREDOZĘ 
niebawem na półkach księgarskich. 

Stosownie do wymogów nowoogło 
szonej noweli do Rozprządzenia Pre- 
zydenta R. P. o izbach przemysłowo- 
handlowych, Izba Wileńska wprowa- 
dza nowy. statut służbowy, oraz win- 
na uruchomić własny fundusz eme- 
rytalny dla pracowników. Sprawy te, 
referowane przez Radcę B, Nogida, 
wywołały dłuższą i ożywioną dysku- 
SJĘ. 

Ponadto — ustalono wysokość »- 
płat z tytułu dokonywanej kontroli 
eksportu wyrobów odz eżowych, usku 
teczniono wyborów uzupełniających 
do komisyj, zaprzysiężono rzeczo- 
znawców w branżach budowlanej 
oraz zbożowo-nasiennej, mącznej i 
ziemniaczanej; przyjęto uchwałę w 
sprawie bojkotu towarów pochodze» 
nia niemieckiego. 

KURJER SPORTOWY. 
Start Nurmiego w Helsinki. 

1500 mtr. w ciągu 3:55,8. 
HELSINKI, (Pat). Rozegrano tu 

finlandzkie mistrzostwa lekkoatlety- 
czne, Sensacją zawodów był start 36- 
tetniego Nurmiego (na dystansie 1.500 
n.). Nurmi jeszcze raz pokazał swą 

wysoką klasę, uzyskując pierwsze 
miejsee w czasie 3:55,8, bijąc swoich 
młodych przeciwników  Machalsona 
3:56,8, Purjego 3:57,2 i Lehtinena 
3:57,9. 

Program zawodów Sportowych z Łotwą 
Chociaż do przyjazdu sportowców 

Łotwy mamy jeszcze sporo czasu, to 
jednak organizatorzy nasi już ułożyli 
program wielk'ch zawodów między- 
deda które odbędą się 26 i 27 

„Mm. 
Zawody te odbędą się na stadjoni+ 

WKS im. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. Program zawodów jest b. bo- 
gaty, bo obejmuje aż trzy gałęzie spo 
rtu, a więc piłkę nożną, lekkoatletykę 
i gry sportowe. 

W sobotę 26 sierpnia mecz z Łot- 
wą rozegra Makabi. Przed meczem ; 

w czasie wyjątkowo przedłużonej d: 
30 m'nut przerwy odbywać się będą 
ciekawe imprezy lekkoatletyczne i 
gier sportowych. 

W niedzielę zaś 27 sierpnia z Ło- 
twą grać będzie WKS i tak samo od- 
będą się w tym dniu konkurencje lek 
koatletyczne. 

Uważamy, że połączenie piłkj noż 
nej z lekkoatletyką i z grami sp rto- 
wem powinno wypaść barwnie i ca- 
łość da imponujący wygląd zawodów 
międzynarodowych. 

Estończycy chcą walczyć. 
Dowiadujemy się, iż tak samo jak 

Łotysze, Estończycy jadą również do 
Włoch na igrzyska akademickie. 

Zaproponowali więc oni, by w 
Wilnie rozegrać zawody lekkoatlety- 
czne. Propozycja ta jest wyjątkowo 
dogodna * niewątpliwie wilnianie do- 
łożą starań, by start Estończyków de- 
szedł do skutku. 

Wśród zawodników Estonji są ta- 
kie nazwiska jak Wiling i Sula. Obaj 
mają pierwszorzędne wyniki w rzu- 
tach, a Sula należy do najlepszych 
oszczepników, rzucając grubo ponad 

60 mtr. 

Razem z lekkoatletami przyjechać 
do nas ma drużyna gier sportowych. 

Jest więc projekt połączenia star- 
tu Estończyków ze startem Łotyszów 
i zorgan'zowania w końcu sierpnia 
wielkich zawodów  międzynarodo- 
wych. 

Co zaś do gier sportowych, to 
prawdopodobnie turniej piłki koszy- 
kowej i siatkowej odbędzie się na te- 
renie Targów Północnych w czasie 
maratonu o mistrzostwo Polski, 

Marsz szlakiem kadrówki, 
KIELCE, (Pat). W dniu 8 sierpnia 

© godzinie 9-ej rano zaczęły przyby 
wać do Kielc drużyny, biorące udział 
w marszu szlakiem kadrówki. Na me- 
cie przy ul. 2-go Maja ustawiono bra. 
mę triumfalną, przy której zgroma- 
dziły się tłumy publiezności. Na try- 

buny weszli przedstawiciele władz 
państwowych z wicewojewodą Brat- 
kowskim na czele. Obok bramy usta- 
wiła się kompanja honorowa strzel- 
ców z orkiestrą 4 p. p. leg. oraz, Strzel 
ca. Przybywające na metę drużyny 
publiczność witała kwiatami, wzno- 

sząc na cześć zawodników entuzjasty 
czne okrzyki. W kategorji drużyn woj 
skowych przybyła drużyna 30 p. T 
z Warszawy (530 punktów). Drugie 
miejsce zajęła drużyna 74 p. p. z Lu- 
blina, trzecie miejsce — drużyna 16 
pułku piechoty z Tarnowa. Dalsze 
miejsca zajęły drużyny 4 p. p. leg. z. 
Kiele, 50 p. p. z Poznania, 20 mp. p: * 
Krakowa, 35 p. p. z Brześcia. W ka- 
tegorji P. W. starszych pierwsze miej 
sce zajęła drużyna Związku Strzelec- 
kiego Warszawa—Powązki (534 i 
drugie miejsce drużyna Zw. Strzeł. 
Łódź—Miasto, trzecie — drużyna Zw. 
Strzel. Lublin—Miasto. Dalsze miejs- 
ca zajęły: Zw. Strzel. z Suchej, Zw. 
Strz. z Borka Falęckiego i inne W ka 
tegorji P. W. młodszych pierwszy był 
Związek Strzelecki „Zuchowaci* z 
Poznania (533 p.), drugie miejsce za= 
jęła drużyna Zw. Strzel. z Grodna, 
trzecie drużyna Zw. Strzel. ze Skar- 
żyska. Ponadto za strzelanie otrzyma 
ły nagrody drużvna 74 p. p. z Lubliń 
ca i drużyna Związku Strzeleckiego 
z Poznania. Nagrodę za najlepszą dy- 
scyplinę w marszu i formę fizyczną 
uzyskała drużyna 30 p. p. z Warsza- 
wy. W klasyfikacji okręgowej Związ 
ku Strzeleckiego pierwsze miejsce za- 
jął okręg lubelski. W dalszym ciągu 
uroczystośc:, związanych z zakończe: 
niem marszu odbyło się poświęcenie 
i otwarcie boiska sportowego. Kolejo- 
wego Przysposobienia Wojskowego. 

W godzinach popołudniowych od- 
była się defilada zawodników, biorą 
cych udział w marszu, poczem przed 
gmachem urzędu wojewódzkiego, w 
obecnośc:. wicewojewody Bratkowskie 
go nastąpiło rozdanie nagród, 

ZAWODY STRZELECKIE 
: W TROKACH. 

W Trokach staraniem P. K. S. po= 
wiatu wil-trockiego odbyły się zawo 
dy; strzeleckie. Wśród panów zwycię- 
żył Domagalski, a wśród pań Maksi- 
mowiczówna. 

Po zawodach przy dźwiękach or: 
kiestry nagrody rozdał mjr. Bąbiń 
skį dow. K. O. P. 
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KRONIKA 
Šroda 

SLA 
| Sierpnia | I 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.8.B. 

w Wilnie z dnia 8-VIII— 1933 reku. 

751 

Dziś: Romana. 

Jutro: Wawrzyńca. 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 09 

Zachoa  —g. 7 m. 15 

Ciśnienie 
Temp, 17 
Temp. najw. 21 
Temp, najn. 14 
Opad 2 
Wiatr zachodni 
Tend, Wzrost zach. Stan stały 
Uwaga: przelotny deszcz, 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 

siejszym 9 sierpnia według PIM. 

,Naogół chmurno z rozpogodzeniami w 
ciągu dnia, Skłonność do burz lub przelot 
nych deszczów. Cieplej. Słabe wiatry z kie- 
-runków zachodnich. 

Na Wołyniu, Podolu i w Małopolsce 
Wschodniej — pogoda słoneczna o umiark» 
wanem hmurzeniu nieba. Ciepło, Słabe 
wiatry z kierunków zachodnich. 

    

MIEJSKA 

— Redukcje personelu w magis- 
tracie. W związku z przeprowadzanc- 
m. obecnie przez Zarząd miasta przy 
gotowaniami do przekazania egzeku- 
cji i wymiaru podatków <9l nierucho- 
mości i lokalowego władzom skarbo 
wym, dowiadujemy się, że zamierzo- 
ne redukcje personalne w wydziale 
podatkowym* mają być przeprowadzo 
ne w dwóch terminach, a mianowicie 
z dniem 1 września * z dniem 1 paź- 
dziemika r. b. 

Ogólna ilość urzędników, którzy 
mają ulec zredukowaniu względn 
zemerytowaniu nie została jesze 
Ściśle ustalona. Jak przypuszczają 
władze miejskie redukcja obejmie po- 
nad 50 osób. 

    

      

piec — katastrofalnym mie- 
siącem wpływów podatkowych. Na 
podstawie dokonanych już obecnie 
podliczeń ustalono ubiegły miesiąc 
lipiec zaznaczył się katastrofalnym 
spadkiem wpływów podatkowych. Z 
preliminowanych do płacenia w tym 
okresie 700.000 złotych wpłynęło za- 
ledwie 400.000 złotych. Ten 300-ty- 
sięczny niedobór rzecz prosta odbił 
się w sposób katastrofalny na stanie 
finansów miejskich, uniemożliwiając 
realizację całego szeregu zamierzeń 
inwestycyjnych. 

— Zmiana pomostu na moście Zielonym 
Wczoraj zakończone zostało układanie po- 
mostu po prawej stronie mostu Zieloneg> 
(idąc w kierunku ul. Kalwaryjskiej), a jea 
nocześnie przystąpiono do zmiany nawierz 
chni na drugiej połowie mostu, 

— Ruch jednostronny na zaut. Rossa. W 
najbliższych dniach zostanie wprowadzony 
jednostronny ruch pojazdów ma zauł. Ros- 
sa. W związku z tem ustawione zostaną tam 
specjalne 'tarcze ostrzegawcze. 

и GOSPODARCZA 

— Nakazy płatnicze na nadzwy- 
czajną daninę majątkową. Zostały 
już rozesłane nakazy płatnicze na nad 
zwyczajną daninę majątkową. Ter- 
min płatności upływa z dniem 31 bm 
Nakazy, które płatnicy otrzymają po 
16 sierpnia płatne będą w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania nakazu. 

Zaznaczyć należy, że od podatku 
"tego nie przysługuje prawo odwoła: 
nia się. 

— Podatek od spadków i darowizu, Do. 
wiadujemy się, że Izba Skarbowa zgodnie z 
zarządzeniem Ministerstwa Skarbu wydała 
podległym urzędom skarbowym instrukcje w 
sprawie podatku od spadków i darowizn. 

, Przy wymiarze tego podatku obecnie nie 
będzie doliczany 10-procentowy dodatek, kto 
ry przejściowo był wprowadzony wraz z po 
dobnym dodatkiem do innych podatl 

   

  

   

  

SPRAWY SZKOLNE 

-- Egzaminy maturalne dla eks- 

ternów. Kuratorjum Okręgu Szkolne 

go podaje do wiadomości, że gimnaz- 

jalny egzamin dojrzałości dla ekster- 

nów w terminie jesiennym r. b. odbę- 

dzie się w czasie od 4 do 30 wrześn 

r. b. w Gimnazjum Państwowem im. 

Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 

(M. Pohulanka 7), 
Zainteresowani winni złożyć do 

Kuratorjum (Wolana 10, pok. 21) naj 

później do dnia 14 sierpnia r. b. Po- 

danie ; załączniki: życiorys, dwie Го- 

tografje, posiadane świadectwa szkol 

ne, metrykę urodzenia, wykaz lekti 

ry z jęz. polskiego i jęz. obcego, świa- 

dectwo moralności oraz dowód opła- 

ccnia w P. K. O. na konto Nr. 30400 

taksy egzaminacyjnej w wysokośc: 

60 złotych. 
Podania wniesione po wskazanym 

terminie albo bez załączników nie bę 

dą rozpatrywane. 
— Prywatna Szkoła Powszechna, im. F. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego prz 

Koed, Gimnazjum im. T. Czackiego w W 

nie (z pełnemi prawami), W roku szkolnym 

1933-34 ezynne będą oddziały od 1-go do 

V-go, Do oddziału 1-go przyjmowane będą 

dzieci urodzone w roku 1927 lub wcześniej 

bez egzaminu. 

W. Koeduk. Gimnazjum im. T. Czackiezo 

będą czynne klasy od I-ej do VIII-ej. Egz. 

miny wstępne odbędą się dn, 18 sierpnia 

1933 r, 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 

codžiennie od 10—13 kancelarja Gimnazjum 

przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 1056, gmach 

własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka; 

i ogród szkolny. 
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła, Admi- 

nistracyjnc-Handlowa im. Prez. Narutow 

w Wilnie ul. Uniwersytecka 9, Szkoła p 

siada wydział Adminis yjno-Komunika 
no-Handlowy (taryfow 
ki 4-letni. Do kl. przyjmuje 
na podsławie świadectw ukończenia szkoły 

powszechnej (7 kl). Początek wykładów żi 

sierpnia b. r. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzysze- 

nia Podeficerów przeniesionych w stan Spo- 

czynku w Wilnie, ul. Mickiewicza 13, v 

wa Kolegów podoficerów w st. Spocz., do- 

tychczas nie zarejestrowanych w ewidencji 

St yszenia, by w interesie wałsnym i i 

rodzin, zgłosili przystąpienie do organizacji. 

Opłaty członkowskie wynoszą: jednorazowo 

wpisowe 2 zł, wkładka członkowska 50 gr. 

miesięcznie. Konto czekowe P. K O. 143.785, 

Na odpowiedź każdcpazowo należy dołączyć 

znaczek pocztowy. 

— Okręgowe Sekcja Sióstr P. GK w 

Wilnie wzywa wszystkie siostry pogotowia 

sanitarnego do podania swych obecnych adce 

sów w celu ustalenia ich obecnego miej 

zamieszkania. 
— Kemunikat L, M. Podaje się do wiada: 

mości sympatyków Legjonu Młodych, ż 

dniem 15 b. m. rozpoczy się Kurs Kat- 

dydacki drugi zkołei w okresie letnim. Zgło- 

szenia przyjnu e będą tylko do dnia 15 

b, m. w sekretarjacie okręgu wileńskiego u!. 

Królewska 5_—22, w godz, 16—17. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— eZbranie Kuratorjum nad iBednymi. Za 

rząd T-wa „Pol. Kuratorjum nad biednymi w 

Wilnie*, wobec nieprzybycia ustawowej iloś 

ci Członków na ogólne Zebranie T—wa w 

dniu 20 lipca r. b. o godz. 19 w sprawie lik 

widacji T—wa i prowadzonego przezeń „Do 

mu Pracy“ przy zaułku Lidzkim Nr. 6 zgod 

nie z $ 18 Statutu zaprasza Członków T—wu 

na ogólne Zebranie w drugim terminie 

uzy tygodnie po pierwszym terminie, t.j. 

we czwartek dnia 10 sierpnia r, b. 0 god. 

19 w lokalu przy ul. Trockiej dom Nr. It 

m, 7 (Przedsiębiorstwo „Klucze* 

   

   

  
  

      

   

        

   
   

  

   

  

     

   

  

   

  

    

        

*), które bę- 

dzie prawomocne przy wszelkiej ilości obec 
nych członków. gk 

RÓŻNE. 
— Wilno miastem o najdroższych cenach 

chleba. Z urzędowych danych sporządzonyc?! 

na dzień 1 sierpnia wynika, że w Wilaie 

chleb jest najdroższy. 
Wspomniane dane dotyczą cen detalicz- 

nych chleba 65 procent. żytniego pytloweśu 

Otóż kilogram tego chleba w Wilnie w oma 

wianym okresie kosztował 43 grosze. Re- 

krod wysokości ceny pobił jedynie Droho- 

  

  

  

    

  

     . tego chłeba płacono 44 
em miejscu za Wilnem kro: 

awa, Poznań, Toruń, 
Najtaniej 

Włocławku 

  

   
     iły 40 groszy. 

we 

Gdynia i Lwów płacił; 
natomiast kosztował chleb 
32 grosze, 
   

      

podaje do wiadom tosownie do гол- 
porządzenia Minist wa Komunikacji z dn 
4 marca 1933 r, kie dotychczasowe 
dowody rejestracyjne pojazdów mechan 

  

       
   

mych u prywatnego i robkowego 
'mieważniaj. muszą być zamienione na 
dowody rejes jne według nowego wzu- 

  

ru. 
, Zamiana na nowe dowody rejestracyjin 

uskuteczniać się będzie w terminie do dnia 

20 sienpnia 1933 r. w Urzędzie Wojewód:- 

kim (Referat Samochodowy), pokój Nr. 85, 

po uprzedniem okazaniu dowodu wpłaty «ta 

Państwowy Funidusz Drogowy, 

Pojazdy mechaniczne, dowody rejestra- 

cyjne których we wskazanym terminie nie 

zostaną zamienione na nowe, zostaną wycofa 

ne z ruchu. 

TEATR I MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie. 

Dzi roda 9 sierpnia o godz, 8 m. 15 w. 

po 2-gi arcywesoła farsa p, t. „Co on 

  

robi w nocy*, która na wczorajszej premje- 

rze doznała serdecznego przyjęcia. Swój suk 

ces zawdzięcza farsa przedewszystkiem świet 

nej obsad Mąż w opałach St. Purzycki 

dobrze przypomniał się wileńskiej publi 

mości partnerując swej żonie (Jasińska De 

kowska). Występowicze H, Kamińska i M 

Węgrzyn przyjmowani byli nami 

śni u, „Co on robi w nocy i 

czytając afisz. Nie możemy zi 

łu Ns lej tajemnicy 

łych i n/efrasobliwych po wik. 

bawa zapewniona. 
Jutro i dni następnych „Co on robi w no- 

Zniżki i kredytówki ważne. 

- ebywała atrakcja śpiewacza i kon- 

ceriowa. Goście z Łodzi w ogrodzie Bernar- 

dyńskim. W miedzielę 13 sierpnia w Parku 

Żeligowskiego — Towarzystwa Śpiewacze i 

Muzyczne naszego miasta gościć będą WwyY- 

  

    

  

          

   

  

    

  

   

  

Wesoła za- 

  

    

        

   

   
   

  

cieczkę Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Ma 

niuszki w ą łącznie 120 osób, 

Jest to jedna z na szych imprez tego 

rodzaju w naszem mi Chóry, orkiestra 

symfoniczna pod dyrekcją akomitego Kom 

pozytora i Dyrygenta Karola Mieczysiawa 

Prosnaka oraz orkiestra dęta pod batutą ka 

pelmistrza Wacława Ziołkowskiego wykona 

obfity program na który złożą się utwory 

Moniuszki, Nowowiejskiego, Koreckiego, Ma 

kona Litoffa, H. Miłki i M, Prosnaka „na 

swojską nutę „Wesele*). 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie za 

mawiań w „Luini* oraz w składzie Poznan 

skiego (ul. Wielka 66 telefon 5—61). 

— Teatr Muzyczny „LŁutniać. „Baron 

Kimmel*. Dziś, w dalszym ciągu rozśmiesza- 

jąca do łez pełna humoru operetka Kolio 

„Baron Kimmel*, która zdobyła wyjątkowe 

powodzenie, dzięki dosk nałej grze artystów 

oraz efektownej wystawie, Rolę głów о4- 

twarza niezrównanie Michał Tatrzans Ww 

otoczeniu M. Gabrielli, B, Halmirskiej, W. 

Szezawiūskiego, K. Wyrwicz-Wichrowskiego i 

innych. W akcie II B. Halmirska z zespo- 

łem girls wykona tańce „bobyć, 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2,90 

gr, Początek o godz. 8.30 w. 
— „Ułani*. Niezwykle barwne widowisko 

urozmaicone Śpiewami i tańcami, przygolo- 
je teatr muzyczny „Lutnia, z udziałem 

całego zespołu artys nego pod reżyserją 

K, Wyrwicz-Wichrowskiego. 

iPremjera — w końcu bieżącego lygodnia, 

RADIJO 
SRODA, dnia 9 sierpnia 1933 r. 

7.00: Czas 7.05: Gimnastyka. 7 
ka, 7.30: Dziennik poranny. 7.35: ! - 

ту№!. 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): 

Giełda rolnicza, 15.35: Pogadanka związku 

Młodzieży Polskiej. 15.45: Skrzynka P. K. O. 

16.00: Muzyka lekka (płyty). 17.00: Odezyt, 

17.15: Koncert chóru. 18,15: „Polacy na zie- 

mi Waszyngtona” — odczyt. 18.35: Koncert 

solistów, 19.20: Przegląd litewski, 19.35: Pro 

gram na 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. 

  
  

  

  

  

    

   

   
    

     
   

  

  

   
   
     

   

    

  

   

  

CZWARTEK, dnia 10 sierpnia 1938 r. 

1.00: Czas. 7.05: Gimnastyka, 7.20: Dziea 

nik poranny. 7,356: D. c. m Chw:! 
    
  

      

E. KOBYLIŃSKA. 19 

ZŁOTE SCHODY. 
— Sił mo'ch już niema — skarżył się Raszuk. — 

Jak ćwiek siedzi w sercu dziewczyna. Choć jutro 

radby z nią do ołtarza. Nocyma sen nie przychodzi 

i krew człowieka zalewa. Nie wytrzymam! 

— To rób, co chcesz, ale już nie moją bieda, jak 

co wyjdzie nie po twojej myśli. 

Przestraszony Raszuk znowu wracał do niewy- 

godnej ojcowsk'ej skorupy, czekając sposobnej okt 

liczności. Nareszcie chciał wykorzystać ohecno 

Ludy w swojem mieszkaniu, dokąd wujostwo zabrali 

ją gwałtem ze sobą, uważając, że grzecznemu Raszu- 

kowi należy się wizyta całej rodziny. Pan Antoni 

z dumą pokazywał im wszystkie pokoje, przełado- 

wane meblami i obrazami, a Ludę specjaln'e zatrzy- 

mał w sypialni, by obejrzała łoże, przykryte jadwabną 

kapą, i ogromne lustro w kącie. 

— To dla mojej żony ja urządził. Żeby jej było 

     

    

wygodnie — szeptał gorączkowo. — Ot i ta miękka 

mebel i dywany. 

— A przecież pan nie ma żony? — zdziwiła się 

Luda. 

— Ale będa mieć, Ludeńka, jak mnie moja miła 

zechce. Ale czy zechce? — dodał, chwytając ją za ręce. 

— Pewnie. że zechce — zgodziła się Ludka, tro- 

chę się odsuwając — ale niech pan tak za ręce nie 

ściska, bo to boli. 

Pan Antoni miał zamiar porwać ją w objęcia, 

ale dziewczyna spojrzała na niego niewidzącem 

oczyma pani Wertynowej i ślusarz języka w gębie 

"zapomniał. 

Jednak od tej chwili Ludce coś się w tem wszyst- 

kiem nie podobało, bo przy kolacji usunęła się z pod 

  

   

  

   

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

ciężkiego ramienia Raszuka i rzekła grzeczn'e, ale 

stanowczo. 

— Ja już nie jestem dzieckiem, panie Antoni! 

—- Pewnie, pewnie! Śpiesznie uspokoił ją Ra- 

szuk, ale sam aż zadygotał z wewnętrznej złości. Prze- 

cież musiało się to raz skończyć u licha! Nazajutrz 

Raszuk przyszedł do pani Olesi w czasie nieobecności 

Ludki i wcale nie starał się ukryć swojego rozjątrze- 

nia, 

  

— Cóż wy, Aleksandra Stanisławowna, mnie 

w duraki wystawiacie? Jak ten pies, dz'ewczynie 

w oczy zaglądam, a ona mnie obrażać zaczyna.. Zrób- 

cie wy co, żeby ona mile na mnie spojrzała, zachciała 

mnie, jak kobieta, a ja — Bóg świadkiem — trzysła 

rubli na stół wam położa i matka jej z bratem wziąć 

do sieb'e obiecuja. Powiedźcie wy jej to, zmiłujcie się! 

Cóż my będziem całe życie duraka stroić z tym jej, 

nieboszezykiem ojcem, którego ja i w oczy nie wi- 

dział? 

Pani Olesia, olśniona Rojnością Raszuka, pomil- 

czała chwilę. 

— No cóż, próbujcie szczęścia — rzekła zakło- 

potana. Powiem ja tylko że ona jeszcze nie kobieta. 

Jeszcze dusza i ciało u niej, jak u tego dzieciątka. 

To wy już z lą materją zostawcie. Żadnego tołku 

z tego nie będzie. A po części sprowadzenia matki 

i brata — ot! to dobrze wymyślił. Na to ona pójdzie. 

Pani Olesia i Raszuk długo jeszcze szeptali, po- 

chyleni ku sobie, aż mężczyzna dźwignął się ciężko 

z krzesła i ucałował ręce, które mu dać miały uprag- 

nione szczęście.* Ułożono wspólnie mądry plan, który 

w razie powodzen'a miał nareszcie rzucić upartą Lud- 

kę w ramiona jej przyszłego męża. 

  

Wieczorem Luda, wróciwszy z zebrania, znalazła 

przy swoim łóżku ogromny kosz egzotycznych kwia- 

tów z kartką Raszuka. Trudno było oprzeć się radości, 
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КО нна WIERNSKETI 

HELIOS | 

  

Nr. 210 (2751) 
  

Czas, 12.05: 
Kom. meteor., 

ka gosp. dom, 11.57: 
12,25: Przegląd pras 
D, <. koncertu; 12 Dziennik południowv, 

14,50: Program dzienny, 14.55: Muzyka Iek- 
ka (płyty), 15.25: Giełda rolnicza, 15,35: Mo 

        

zart - Beethoven — Warjacje (płyty), 16,00: 
Audycja dla dzieci; 16.30: Koncert Beetho- 
vena,     17.00: „Historja jednego klapsa* —- 

„ 17.15: Pieśni siowiańskie, 17.40: Pin 

enki, 18,00: Jazz na dwa fortepjany, 18.15: 
„Śladami tradycji Sobieskiego" odczyt, 18.35: 
Koncert, 19.10: Rozmaitości i program na 

„Skrzynka pocztowa Nr, 256 
josł'* omówi dyr. progr. W, Hu 

cz, 19.40: Feljeton, 19.55: Transm, zjar- 
rcerskiego, 20.00: Koncert, 21,20: Dzien 

wiecz., 21.30: „Poemat o czasie zastyg- 
ym“ fragm. ze iorn Czesława Miłosza, 

21,40: Recilal skrzypcowy, 22.25: Wiad. sport 
22,35: Kom. met. "22.40: Muz. tan 

WARSZAWA. 

SRODA, dnia 9 cierpria 1933 r. 

  

    

  

    

  

      

     

  

    
     

     21 „Skrzynka pocztowa - rolmicza* — - 
omówi inż, Tarkowski, 22.00: Muzyka tane 
czna 

NOWINKI RABJOWE. 
Z CYKLU ODCZYTOWEGO. 

W dziale dzisiejszych odczytów radjo- 
wych należy zwórcić uwagę na pogadankę i. 
J. Stryjewskiego „Połacy na ziemi Waszyną 
tona“ iktóra przyniesie ciekawe szczegóły z 
życia naszej emigracji oraz na odczyt p, W. 
Piotrowicza o „Sprawie krożańskiej*, oparty 
na ścisłych relacjach o przebiegu tego hi- 
storycznego dzisiaj procesu (godz. 22), 

ZE ZJAZDU HARCERSTWA. 

Na dzień jutrzejszy (godz. 19.55) roż- 

głośnie polskie przygotowują 'transmicję z 
międzynarodowego Zjazdu Harcerskiego, 
iktóry właśnie odbywa się pod Budapesztem. 
W zjeździe tym bierze udzia: delegacja pol- 
ska, a w jej liczbie grupa harcerzy z Wi 
leńszczyzny i Nowogródczyzny, 

    

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

          

NA WILEŃSKIM BRUKU 
-- ZNOWU OFIARA OSZUSTÓW 

RYNKOWYCH. 

Oszuści rynkowi wciąż grasują w Wilnie 
Nie mija dnia by kronika polieyjna nie za 
notewała newej ofiary ich „działalności. 

ZkGlei w ręce oszustów wpadł wczoraj 

mieszkaniec miasta Wilna Benedykt Sipe- 
wiez zam przy ulicy Szkapiernej 68. 

Idąc ulicą Zawałlną został wpobliżu ryn- 
ku drzewnego wciągnięty przez nieznanych 
oschników do gry w „parę liszkę“ i nie 
cbejrzał się jak cały jego kapitał w kwocie 
30 zł. znalazł się w rękach oszustów. 

  

KRADZIEŻ KIESZONKOWA NA ULICY 
MICKIEWICZA. 

Wczoraj wieczorem do III komisarjaiu 
policji zgłosił się Mikołaj Dutko (Jakóba Ja 
sińskiego 18) i zameldewał iż na ulicy Mie 
kiewieza, wpobliżu domu Nr. 41, jakiś nież 
nany esobnik wykradł mu z kieszeni sreb:- 
ny zegarek z łańczuszkiem wartości 80 zł. 

Peszkodewany usiłował złapać złodzie- 
ja, lecz pościg nie dał wyniku i złodzieja- 
szek zbiegł w kierunku Góry Boufałłowej, 
gdzie znikł w ciemnościach. 

Zarządzony pościg policyjny również nie 
dał wyniku, (e) 

  

  

  

POŚCIG NA ULICY KALWARYJSKIEJ ZA 
MATKĄ I BĄBKĄ PODRZUTKA. 

Janina Wiercińska przechodząc ulicą Kal 
waryjską zauważyła jak dwie kobiety, jed- 
ma w wieku około 60, a druga 35 lat, pozo 

M płaczącą dziewczynkę, a same uciek- 

ły. 
Wiercińska niezwłocznie wszczęła za 

Gbu kobietami pościg, lecz hezskuteczny. 
Podrzucona dziewczynka oświadczyła, iż 

nazywa się Janiną Wysocką i ma lat 5, a 
kobiety które ją pozostawiły były jej matka 
i babką. S 

Janinkę umieszczone w przytułku, zaś po 
licja poszukuje rodziców, (e) 

      

Pierwszorzędny Salon Gorsetów 

Sz. Sznajderowej 
został przeniesiony 

na ui. Mickiewicza 22a m. 31. 
  

  

Klub nieszczęśliwych mężów 
as palmę pierwszeństwa w tworze 
aczniejszych kłubów  dzierżyłi” 

cy. W Londynie istnieją kluby dla każ 
tanu, poświęcone najoryginalniejszym 

obaniom. Istnieją więc kluby wrogów 
amatorów gry na flecie, kominiarzy, 
tów, wdów, kelnerów. Okazuje się 

jednak, że tam gdzie chodzi o małżeństwo, 
Francuzi są bardziej pomysłowi w organizo- 
waniu klubów. 

Moda na kluby pojawiła się we Franeji 
<©opiero po wojnie i obecnie są one bardzo 
wzięte, Kluby te nie mogą jednak prowa- 
dzić we Francji egzystencji lak dyskretnej 
jak w Anglji i muszą się rejestrować oraz 
ogłaszać o swojem powstaniu w dzienniku 
urzędowym „Journal Officiel*. W ostatnim» 
numerze tego dziennika znajdują się zawia- 
domienia 0 powstaniu kilku oryginalnycie 
klubów. 

Tak więc w Montagut w Prowancji, ut- 
worzył się klub kawalerów p. t. „Amiceal-Ce- 
libat”, którego członkowie nie mogą mieć 
więcej niż 35 lat i mniej niż 25 lat. Składki 
klubowe przeznaczone są na pokrycie wydat 
ków za potrawy i napoje, albowiem lokal 
klubu mieści się w jednej z kawiarni Mon- 
lagut. Każdy z członsów klubu, który się 
żeni, musi się z klubu wypisać, przyczem 
obowiązany jest wyprawić ucztę pożegnalną 
dla wszystkich kolegów. 

W. Marsylji zawiązał się klub nieszczęśli 
wych mężów p. n. „Amicale des mal maries“, 
Ci, którzy mie znaleźli szczęścia przy ogni- 
sku domowem, mają teraz możność pociesze 

nia się w gronie takich samych „pechow- 
ców* jak oni, co podobno przynosi ulgę. 
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EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

PAN] 
CASINO | 

pujące wpisy: 

W dniu 13.V. 1933 r. 

8411. II. Firma: „Monko lzaak — Skład Šledzi“. 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru z urzędu. 

W dniu 8.V. 1933 r. 

6887. II. Firma: „Fabryka wyrobów chemicz- 

nych M, Mrozowicz — Wilno — Mojżesz Mrozowicz”. 

Otręgowego w Wilnie Wy- 

15 lutego 1933 r. zwolniono 

adw. Leona Kacnelsona od obowiązków kuratora 

Na mocy decyzji Sądu 

działu Cywilnego z dnia 

masy upadłościowej z urzędu. 

W dniu 27.VII. 1933 r. 

4982. II. Firma: „Ozik Bejla — sklep obuwia”. 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 

z rejestru z urzędu, 

W dniu 24.VI. 1938 r. 

13133 II. Firma: „Kac Dora“. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru z urzędu. 

° |SPRZEDAM 
W dniu 2.IX. 1931 r 

6887. II. Firma: „Fabryka Wyrobów chemicz- 

nych M. Mrozowicz Wilno, Mojżesz Mrozowicz”. Na 

mocy decyyji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału l 

Cywilnego z dnia 24 lipca 1931 r. ogłoszono upadłość 

Mojżesza Mrozowicza w handlu i kuratorem masy 

upadłościowej wyznaczono adwokata Leona Kacnel- 

sona z urzędu» 

Dziš Imponująca premjera! Genjalnie 

powieści Edgara Allana Poego na temat 

pokrewieństwa człowieka z małpą p. t. 

Dziś uroczysta premiera! 

Dodatek dźwiękowy Pata p.t. 

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. 

lojogir NANUIDWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

w erot. 

komedji Anny Ondra 

Lot kpt. Skarżyńskiego Buster się żeni 
z przedmową bohaterskiego lotnika o swoim locie nsd Atlantykiem. 

KRÓLOWA JAZZBANDU 

skonstruowany kołowrotek . niezwykłych pomysłów według słynnej 

MORDERSTWA PRZY RUE MORGUE 
W roli głównej znakomity odtwórca niezapomnianej roli „Drącula* Bela Lugosi. Dreszcze grozy! Labirynt 

tajemnic! Niezwykłe napięcie! Ceny na | s. balkon 25 gr. parter 54 gr. 

Oraz komedja w 8 akt. p.t. 
z Busterem 
Keatonem 

i Reginaldem Denny w rolach główn. 

z życia rosyjskiego. W rol. gi. Owerło, A. 
Dymsza, Lili Zielińska, Edm. Nebel. 

  

Roczna szkoła 
telskiej Kobiet przyjmuje 

Pracownic Gospo- 
darczych Zrzesze- 

nią Wojewódzkiego Związku Pracy Obywa- 
zapisy do dnia 20 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet kosmetyez- 
  

Po dwa (2) U. 28 metr 

działki budowlane 
obsadzone drzewami 

i krzewami owocowemi: 
róg ulic Senatorskiej i Ta- 
trzanskiej. Informacje: An- 
tokol, Senatorska 13, wła- 

ściciel domu. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 

ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kar. Wil“ 
pod b. nauczyciel. 

  

działkę dobrej zie- 
mizzabudowaniem 
całą obsianą 12 ha w o- 
brębie m. Wilna, 20 mi- 
nut autobusem  wiado- 
mość w redakcji „Kurje- 

ra Wileńskiego.     

Lekarz-Dentysta 

powrócił i wznowił przy- 
jęcia. 

G. przyjęć 10—3i5—7 

DEŁOSZENIA, 
z rjera Wileńgkiego 

PRZYJMUJE 

na najbardziej 

  

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego* 

UŁ. BISKUPIA 4 

0940002004 000000000000 
  

DRUSKIENIKI, 
ba 17. Do wynajęcia po- 
koje, pensjonat, stołownia 
Ceny kryzysowe 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaiki i wągty, 

  

W. Z. P. 48. 8323 

M. Goldbarg 
Wilno, ul. Wielka 26 Akuszerka 

ММаг LAMNETUWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 

W. Z.P. Nr. 69. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

Z- P. 8. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
ua lewo Gedemimowską 

ul. Grodzka 27. 

FEFEEJEEE 

  

    

  

  

w. Jako- 
    Estko 

ilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

która nagle zabrzepotala po nerwach dziewczyny, 

wrażliwej niezmiernie na piękno... Drażniło ją zach- 

wycone cmokanie ciotki, chciałaby zostać sama 

z kwiatami. 

— A cenaž 10 jaka! Cena! wykrzykiwala ciotka 

i głos ten rubaszny zdmuciwać jął tańczące płomyki 

radość w niebacznem sercu dziewczyny. 

Był list od mamy — ot tam leży — rzekła ciotka. 

Ona, biedaczka na szary mkońcu siedzi u tego skria- 

gi. Ale mówi, že Waciulka mało mie zwarjował z ra- 

dości od tych cacek i prosił pocałować dobrego pana. 

Biedna Pawcia! Luda, słuchajże, co mówię i rzuć te 

kwiaty! Czyż nie prawda, że twojej mamie lepiejby 

się żyło przy tobie? Jak się zdarzy okazja, że bę- 

dziesz mogła matkę i brata zabrać do siebie, to chy- 

baż namyślać się nie będzies a? 

— Pewnie, ciociu — odszepnęła zamyślona dzie- 

wczyna, odrywając od kwiatów serce, w którem po- 

gasły już wszystkie tańczące plomyki.. 

  

ROZDZIAŁ SE 

— C6ž ty, Antoszka, dom cały wierch dnom wy 

wrócił, duralej ty przeklęty? Cóż ty tam zamyślił, że 

by ciebie pokręciło? Pókiż ja w kuchni siedzieć będa 

i garnki szorować, coby ty z dziewkami po jedwa- 

biach rozwalał się? Czy to ja nie matka tobie? Czy to 

nie ja ciebie w boleściach rodziła? wrzeszczała piskli- 

wym głosem rozkudłana jędza, pryskając śliną we 

wszystkie strony. 

Raszuk przyszedł właśnie z warsztatu w koszuli, 

z zawinętemi do łokcia rękawami, w niebieskim far- 

tuchu, spocony i rozjątrzony. Grube, zawalane sadza- 

mi ręce uparł mocno w boki, przyczem mięśnie przed- 

ramienia uwypukliły się twardemi bryłami i wybału- 

szył wściekłe oczy na hałaśliwą niewiastę. 

— №е strasz ty mnie, jak ten wilk patrząc, bo 
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i tak wiem, że mnie zadusisz kiedyś, zbój ty okajannyj 

Ale póki ja żywa, to ty mnie syn i mam ja pławo 

wiedzieć, co ty robić zamyślił. Dość mnie boleści, że 

za sługa ty mnie obrócił, na kuchni trzymasz, ludziom: 

nie pokazujesz i marmazelom swoim samowar przy- 

nosić każesz, żeby ręce i nog! połamało, tym sukom! 

— Qicho! ryknął nagle Raszuk. 

— Sam ty cicho, czort ty łachmaty! A jak nie 

powiesz, co tu w domu urządzać myślisz, to na ulica 

wyjda i karauł krzyczeć będa! 

— O co matce chodzi? rzekł zduszonym głosem: 

Antoni. Jak co matce nie pomyśli, to ktoż winien? 

Czy nie prosza ja grzecznie: umyj matka, morda, na- 

łoż czysta ubrania i siedź, ręce założywszy. A gdziesz 

mnie taka straszydła ludziom pokazywać? 

— Życie przeżyła i nikt mnie straszydłem nie 

obezwał, ni myć się nie kazał, tylko synek rodzonień- 

ki, dolaž moja nieszczęśliwa! zawyła na głos stara. 

Ale nie być tu po twojemu. Już ja wiem czego tobie 

chce sie. Już ja tobie urządza taka wesela, że ty wiek 

popamiętasz! 

Raszuk pozieleniał z wściekłości: 

—— jeżeli matka słowo jeszcze powie, to już i ja 

co urządza. Już matka do sumaszedszego domu zam- 

kno, bo każdy widzi, co matka wyrabia, syczał jej 

nad uchem z wyrazem takiej pasji, że przerażona ko- 

bieta cofać się przed nim zaczęła. Chce matka wie- 

dzieć, to żenić sie ja zamyślił. Panienka biora jak ta 

lilja. Matce ja pokoik wziął u sąsiadów, bo tu teściowa 

moja przyjedzie z syneczkiem. Ale póki co, niech 

      

matka jeszcze gospodarzy. Tylko że sługa jutro przyj- 

dzie, w kuchni mieszkać będzie, to matce przyjdzie się 

dziś do Pankratjewych przejechać. A rano prosza 

przychodzić, tylko bez hałasu. Kobieta była zmiaž- 

dżona. 

. (D. e. n.)


