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Po incydentach niemiecko -austrjack. 
Niema sprawy tak źle zaczętej, z 

której nie możnaby wyciągnąć ko- 

rzyści. 

Wobec 

żna zająć dwa stanowiska: 

wypadków w Austrji mo- 

na podsta 

wie zdobytego doświadczenia starać 

  

  

się na przyszłość o uniemożliwienie 

niemieckich prowokacyj, lub też 

stwierdzić, że zoslały dokonane po- 

trakta- 

Niemcy pogwałciły zobowią- 

ważne uchylenia względem 

tów, 

zania formalne. 

    te 

Stojąc na pierwszem stanowisku, 

można zadowolić się zapewnieniami 

przyszłego bezpieczeństwa. Patrząc 

jednak z drugiego punktu widzenia, 

przeświadczenia, że 

popełnione błędy 

uniknąć. 

dochodzimy do 

należy stwierdzić 

by móc 

Czyż można nie stawiając w ten spo- 

prowadzić politykę ug- 

zaufaniu do Niemiec, 

ich w przyszłości        

sób sprawy, 

runtowaną na 

wiary w ich obietnice, 

traktatów oraz uznanie Rzeszy 

jalnego członka Ligi Narodów, za na- 

ród przejęty duchem Paktu Czterech? 

poszanowania 

za lo- 

Włosi wypowiedzieli się otwarcie 

za pierwszym wnioskiem. Bezpośre- 

dnio porozumieli się z Berlinem, uży- 

li subtelnych środków polityki kla 
że rząd nie- 

    
cznej. Zapewniono ich, 

miecki zrobi wszystko, co jest w jego 

aby uniknąć na przyszłość in- 

tę in- 

mocy, 
cydentów, które spowodowały 

terwencję. 

Zapewne możnaby dużo powie- 

dzieć o wartości podobnej gwarancji. 

Obietnica ta nie daje wysokiego wy- 

obrażenia o powadze rządu, który nie 

jednokrotnie wykazał, że umie użyć 

kija. Forma takiego zobowiązania u- 

suwa również wszelką odpowiedzial- 

nc za ubiegłe wypadki. Na przysz 

łość ogranicza się ona do ukrócenia 

nadużyć w dziedzinie radjofonji i a- 

wjacji, omija jednak fakt zasadniczy: 

otwarte popieranie przez Niemey ru- 

chu hitlerowskiego w Austrji. 

Jeśliby kto chciał się ograniczyć 

do przestrogi, mógłby być zadowolo- 

ny z obrotu sprawy. LeczsAnglja, jak 

i Francja, zajęły inne stanowiska. 

Twierdząc, że Niemcy pogwałciły tra 

ktaty, śmiało wkroczyły na drogę roz 

patrywania z tego punktu wszelkich 

konfliktów. Interwencję starannie 

przemyślano. Starano się o współu- 

dział Włoch, którego odmówiły i, aby 

zademonstrować swoje odrębne sta- 

nowiska, wyprzedziły interwencję 

angielsko-francuską. Rządy Anglji i 

Francji z całą świadomością tej sytu- 

acji opracowały identyczną notę, w 

której stwierdziły formalne pogwał- 

cenie 80 artykułu Traktatu Wersal- 

skiego, konwencji Ligi Narodów i 

przedwstępnych rokowań do Paktu 

Czterech. 

    

  

  

  

Po otrzymaniu tej noty Niemcy od 

mówiły uznania popełnionych błę- 

dów. Zmieniło to całkiem sytuację. 

Znaleziono się wobec nieporozumień 

co do doniosłości traktatów, co jest 

sprawą pow: 

Przy okazji warto odsłonić pew- 

ne niejasności, które powstały przy 

tworzeniu paktu Czterech. Francja i 

Anglja stoją na stanowisku, że Paki 

Rzymski tylko wtedy może mieć zna- 

czenie, jeżeli poszanowanie praw in- 

nych państw, wymienionych w przed 

wstępnych rokowaniach będzie pod- 

sławą poczynań politycznych wspól- 

ników. 

Niemcy twierdzą, że Pakt Czterech 

'nie ma nic wspólnego z pogwałce- 

niem traktatów i że to nie przeszka- 

dza im należeć do Paktu. Stanowisko 

to jest słuszne, jeżeli przyjmiemy, że 

Pakt Czterech przeciwny jest utrzy- 

maniu traktatów. 
Musolini nietylko przez nieporo- 

zumienia co do procedury odmówił 

współudziału z Francją i Anglją, zda- 

wał on sobie sprawę, że położenie by 

    

łoby bez wyjści 

  

gdyby mieszać Pakt 

Czterech z incydeniem austrjackim. 

Mussolini stworzył Klub Pokoju i 

wprowadzając gracza podejrzanego 

gwarantował jego postępowanie. 

Obecnie Niemcy oszukują i dały 

się złapać na gorącym uczynku. Kie- 

rownik Klubu stara się zamaskować 

to oszustwo. Dwaj inni ezłonkowie 

ostro protestują, dając w ten sposób 

  

do zrozumienia, że oczekują otwartej 

gry. Odpowiada im się, że się na tem 

nie znają i że nawet nie wiedzą, jakie 

są stosowane prawidła w tym domu. 

Cóż uczynią? 

Logicznie biorąc, 

trzasnąwszy drzwiami i oznaj- 

że mie cheą dłużej siedzieć 

powinni opuścić 

salę, 

miając, 
  w podejrzanej karczmie. Nie zajmu- 

jąc tego zdecydowanego stanowiska, 

przechodząc mimo oszustwa, darowu- 

się winę i pozwala na powtórzenie 

   jej 
Szukanie Ligi Naro- 

Gów dałoby tylko dowód, że wypadki 

zaszłe w Austrji nie weszły w kolizję 

z Paktem Czterech. a więc, że to kon- 

sorcjum- jest narzędziem rewizjonis- 

tycznem. Czyż dla zarejestrowania po 

dobnego wyznania trzeba dać powód 
a A 

ga Narodów nie mogłaby uczynić nic 

interwencji 

'o nowej manifestacji bezsiły, 

innego? 

Można robić, co się chce. stanowi- 

sko jest jasne. Albo Pakt Czterech ma 

zapewnić poszanowanie traktatów, a 

więc 

Pakt nie jest w stanie zapewnić po- 

został pogwałcony, albo też. 

szanowania traktatów i nie daje nie- 

zbędnych gwarancyj pokoju. S. B. 

       
     

   
    

  

     

Dwaj ociemniali inwalic chor. Walo- 
szewski ułan Grabare w końc 

lipe a wyru i z Bydgoszczy pieszo do V 

  

szałkowi DH 
catwa przy 

złożenia hoidu ) 

is mau w f3-ią rocznicę z 

  

  
   

rano do W; 
obaj ociemniali in- 

niem w podr na do- 
ją się do księgi audjen 

Belwederze. 

      

   

  

   

  

   cjonalnej w 

U ministra opieki społecznej. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 16 b. 

m.-przed-południem-p. minister-opie 
ki społecznej dr. Hubicki i podsekre- 
tarz stanu dr. Piestrzyński przyjęli 
na audjencji ociemniałych inwalidów 
wojennych: chorążego Mikołaja Wa- 
loszewskiego, kawalera krzyża Virtu- 

ti Militari i starszego ułana Stanisła- 
wa Grabarka, odznaczonego  krz 

  

   

  

«<prz 

žem walecznych. Ociemniali inwalidzi 
byli w towarzystwie mjr. Wag- 

nera, kpt. Wroczyńskiego i prezesa 
Związku Ociemniałych Żołnierzy na 
Wielkopolskę, Pomorze i Śląsk. Mjr. 
Wagner zapoznał p. ministra z losem 
ociemniałych inwalidów wojennych, 
przedstawiając szereg próśb, które p. 
minister pr 

  

     

    

W NIEMCZECH. 
Przygrywki do procesu o podpalenie Reichstagu 
Dwa listy otwarte nadprokuratora Trybunału Rzeszy. 
BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa og- 

łasza 2 listy, wystosowane przez nad- 
[prokuratora Trybunału Rzeszy, je- 
den do przywódcy szwedzkich socjal 
nych demokratów Brantinga, drugi- - 
do franeuskiego pisarza Romain Roi- 
landa, w związku z oczekiwanym pro 
cesem o podpalenie Reichstagu. 

„Pierwszy list do Brantinga został 
spowodowany wywiadem przywódcy 
szwedzkich socjalnych demokratów 

kopenhaskim dzienniku „Social- 
Demokraten“ pod ty „Prawda o po- 
żarze Reichstagu musi wyjść na świa- 
Но dzienne. W wywiadzie tym Bran 
ting jako członek międzynarodowej 
kom prawników, zbierającej się 
niebawem w Hadze dla wydania opi- 
mji w sprawie podpalenia Reichstagu 
podkreślił, że komisja ta przy wyda- 
niu orzeczenia oprze się na posiada- 

      

nych w ręku swem rzeczowych zez- 
naniach różnych osób. 

Wobec tego nadprokurator Try- 
bunalu Rzeszy apeluje do Brantinga, 
ażeby posiadane dowody i adres 

dków, mogących w tej spra 
złoży nania doręczył Trybunało- 
wi Rzeszy jak najprędzej przed zapo- 
wiedzianym procesem. 

W drugim liście do pisarza Roma 
in Rollanda nadprokurator czyni alu- 
zję do ogłoszonego do znakomitego 

pisarza listu otwartego, według któ- 
rego posiada on informacje, wyklu- 
czające winę oskażonych Bułgarów. 
Nadprokurator prosi również Roma- 
in Rollanda o dostarczenie mu fakty- 
cznych materjałów, na podstawie któ 
rych opiera twierdzenie o niewinne- 
ści oskarżonych'o podpalenie Reici- 
stagu Bułgarów. 

  

      
   

  

Obławy na komunistów. 
BERLIN. (Pat). Podczas dzisiejszej obła- 

wy na komunistów w Berlinie aresztowana 
33 osoby, które przewieziono do obozów kon 
centracyjnych. Według komunikatu policji 
wykryto centralę kurjerską, na czele której 

stał komunista Pinnow. Wśród 18 zatrzyma 
nych członków znajdować się miał były rad 

ny Berlina Dittbender, który — jak informu 
prasa — pracować miał wspólnie z taj 

ym emisarjuszem moskiewskim Vogelsan- 
giem, przebywającym obecnie w Zurychu. 
O dalszych oblawach doneszą również z 
Królewca, gdzie przeprowadzono rewizję, po 

jąc broni i materjałów agitaeyjnych. 
wane 4 cseby. W Kolonji, po prze- 

xdzeniu rewizji w 34 mieszkaniach na 
przedmieściu rohotniczem aresztowano 4 a- 
soby, u których znaleziono ulotki agitaeyjne 
i broń. W miejscowości Kcenigstein (Pala 
tynat) wykryto tajną drukarnię komunistycz 
ną. W czasie obławy pod Frankfurtem nad 

Menem <łoszło do wymiany strzałów między 
pelieją а, zatrzymywanym przez nią pewnym 
mctocyklistą, któremu udało się zbiec. 

    

   

        

   

  

Nor.-socj. żądają ziemi pod 
kolonizację. 

BERLIN, (Pat). Narodowi socja- 

liści ogłosili odezwę, nawołującą 
wielką własność ziemską, aby „we 
własnym inter * 

  

e“ oddala ziemie na 
cele kolonizacyjne. Odezwa wyraża 

przekonanie, że wielka własność zie- 
mska wykaże taką samą ofiarność, 
jak i pozostałe gałęzie życia gospo- 
darczego. 

  

Wezwanie do Szeregów 
hitlerowców rosyjskich. 
ESSEN. (Pat). W tutejszej prasie uk: 

ła się odezwa, wzywająca Rosjan, Ukra 
ców i obywateli rosyjskich do podawania 

swych adresów celem utworzenia organizacji 
hitlerowskiej w Zagłębiu Ruhry. Akcja 
bunkowa spoczywa w rękach niejakiego 
czenki. 
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Aresztowanie i pobicie 

robotnika polskiego. 

ESSEN, (Pat). W Duisburgu are- 

sztowano rohotnika polskiego, nieja- 

kiego Kużelę, pod zarzutem uprawia- 

nia propagandy komunistycznej. Ku- 

żelę sprowadzono do Brunatnego Do- 

niu, gdzie go silnie pobito. Nie mo- 

wypuszczono 

grożąc, że w wypad- 

jakiejkolwiek stycz- 

zostanie on roz 

  

gąc mu nie udowodnić, 

So na wolność 

ku ujawnienia 

ności z komunistami, 

strzelany. 

Obostrzenia graniczne. 

BERLIN, (Pat). Pruski minister 
spraw wewnętrznych wydał rozporzą 
dzenie, mocą którego, obywatelom 
niemieckim, opuszczającym na stałe 
terytorjum Rzeszy, przekraczać wol- 
no granicę tylko w miejscowościach, 
wskązanych im przez władze przy u- 
dzielaniu wizy wjazdowej. O każdo- 
razowem wyjeździe uwiadamiane bę- 
dą niemieckie władze celne odnośnej 
stacji granicznej. 

    

Śpiewają tylko aryjczycy. 
BERLIN. (Pat). Przewodniczący niemiec 

kiego związku śpiewaczego Branner wydał 
je, którego mocą wszystkie stano 

zrzeszonych organizacjach Śpiewa 
dzone wyłącznie przez 

Członkowie zarządu i dyrygen 
we mandaty. Wszyscy 

li do Związku po roku 
1914, zostali skr. i z listy członków zwiąź 
ku. Wyjątki czynione mogą być tylko dla 

y żołnierzy frontowych. Przyjmowanie 
nie—ar) ów zostało 

    

    

   
   

  

     

Inż. Nestorowicz przeniesiony 
w Stan nieczynny. 

WARSZAWA, (Pat). -Pan Prezy- 
aent Rzeczypospolitej przeniósł z dn. 
1 września r. b. w slan nieczynny pro- 
fesora inż. Nestorowi dyrektora 

irtamentu drogowego w Minister 
stwie Komunikacji. Kierownictwo de- 
partamentu drogowego p. minister 
komunikacji powierzył inż. Stefanowi 
Nowickiemu. 

    
    

  

Po zgonie posła japońskiego 
WARSZAWA, (Pat). Pogrzeb zma- 

rłego posła japońskiego Hiruoki Ka- 
wai odbędzie się we czwartek w go- 
dzinach przedpołudniowych. 

Minister Schaetzel przybył wczo- 
raj do poselstwa japońskiego, gdzie 
złożył kondolencję tamtejszemu char 
ge d'affaires oraz pani Kawai, mał- 
żonce zmarłego posła. 

Śmierś lotnika. 
BERN, (Pat). Z powodu. utraty 

szybkości na wirażu spadł do jezio:a 
Genewskiego samolot wojskowy. P:- 
lot poniósł śmierć. 

Upały w Szwecji. 
(Tel. wł.) Smarzę się i gotuję, bo 

mamy w tym roku w Szwecji wprost 
podzwrotnikowe ciepło, katastrofalne 
nawet w północnych częściach kraju. 
Tam słońce praży dzień i noe przez 
dwa miesiące i susza zniszezyła zu- 
pełnie i tak już dość nikłe urodzaj 
Przez przeszło miesiąc byliśmy naj 
rętszym krajem w Europie. 

W naszych okolicach upadły jeć- 
nak w końcu lipca miłościwe deszcze 
i teraz mamy idealną pogodę, kt 
spodziewam się, nareszcie i do Polski 

zajrzała. W. G. St. 

  

    

   

    

Skutki moratorjum 
rumuńskiego. 

LONDYN, (Pat). Moratorjum ru- 
muńskie, dotyczące pożyczek zagrani- 
cznych, było zupełną niespodzianką 
dla City londyńskiego i odbiło się nie 
korzystnie na kursie obligacyj ru- 
muńskich na giełdzie londyńskiej, 

4 proc. pożyczka rumuńska z roku 
1922 spadła z 24 na 20 punktów. Ró 
wniež 7 proc. pożyczka spadła o 4 
punkty, mianowicie z 35 na 39 punk- 
tów. Dzienniki podkreślają, że ru- 
muskie ministerstwo skarbu poszło 
za przykładem dr. Schachta i ogłosi- 
wszy moratorjum, stara się targować 
z wierzycielami. — Londyn, podob- 
nie jak Paryż i Nowy York, jest hez- 
pośrednio zainteresowany w tój spra 
wie. O ile chodzi o Londyn, wchodzi 
w grę przeszło 60 miljonów funtów. 
W kołach City krok rządu rumuń- 
skiego, zdaniem tych kół, jedy 

szkodzi kredytowi rumuns 
gdyż zmniejszy możliwość uzy 
w przyszłości kredytu na dogodnych 
warunkach. 

  

   

  

Miliony za zniszczenie 
zbiorów. 

WASZYNGTON. (Pat). Kierownik organi 
zacji kredytu dla farmerów oświadczył, że 
za zgodą prezydenta RoGsevelta producen 
tom bawełny zostanie wypłacone 110 miljo 
ów dolarów, a producentom zboża 90 mil- 

jonów za zmniejszenie produkcji. Płantate 
rzy bawełny zniszezyć mają 25 — 50 proc. 
swoich zbiorów. Za wspomniane sumy nie 
będą potrącane należności, przypadające od 
producentów skarbowi państwa. 

Autobus wpadł do rowu. 
PIOTRKÓW. (Pat). Ubiegłej nocy na szo- 

sie, wiodącej z Piotrkowa, wydarzyła się ka 
tzstrofa autobusowa. Autobus firmy Cilroea, 
utrzymujący stałą komunikację autobusową 
między Łodzią a Stopnieą, w pobliżu Przy 
głowa zjechał z szosy i wpadł do rowu, 
gdzie przewrócił się. Jeden z pasażerów, nie 
jaki Abram Lederman z Chmielnika został 
ciężko poranicny. a pozostali pasażerowie w 
liczbie 19 osób, wraz z obsługą, odnieśli Iżej 
sze rany. 

Na zakończenie manewrów. 
TOKJO, (Pat). Cesarz odpłynął na 

pokładzie krążownika do wysp Bo- 
nin, gdzie odbędzie się zakończenie 
manewrów floty japońskiej, w któ- 
rych bierze udział przeszło 100 okrę- 
tów wojennych. 

Znowu Japonja walczy z Chinami, 
LONDYN, (Pat). Prasa angielska 

donosi z Pekinu, że wojska japońskie 
wspomagane przez oddziały mongol- 
skie zajęły wczoraj miejscow ość Do- 
lonner, w mongolskiej prowincji, gra- 
niczącej z Džehol i posuwają się da- 
lej w kierunku południowo-zachod- 
nim ku Murowi Chińskiemu. Wojska 
chińskie stawiają zacięty opór. 0»- 
wództwo wojsk chińskich bezskutecz 
nie zwraca uwagę Japonji na rozejm, 

  

   

  

" podpisany w dniu 1 czerwca r. b., któ 

ry miał zakończyć walki w północ- 
nych Chinach oraz na zmianę sytua- 
cji. wywołaną przez ustąpienie mar- 
szałka Fanga. Japonja kampanię ię 
uzasadnia tem, że oddziały Fanga wy 
kazywały tendencje komunistyczne i 
znajdowały się pod wpływem Mosx- 
wy i Kantonu. Zajęcie Dolonnoru ma 
doniosłe znaczenie dla obrony pro- 
wineji Dżehol oraz dróg handlowyct. 
wiodących przez pustynię Gobi. 

     

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WZNOWIENIE LITEWSKO - NIEMIECKICH 

Ń HANDLOWYCH. 

Nr. 180. W dniu 10 bia. 
› a> Sprz aw Zagr. 

ROKOÓW 

„Lietuvos A 
niemi 

" przyby 
gacji niemie 

    

  

   
    

dyrektor 

      
premjerowi Tubelisowi. W. czasie wizyty 
mówione zostały nierozstrzygnięte dotąd 
sprawy, dotyczące stosunków  litewsko - 

sich. 
Nr. 182 donosi, iż dr. Meyer po 

wizycie złożonej wraz z posłem Zechlinem 
u premjera Tubelisa udał się do Berlina w 
celu poinformowania swego rządu i zasieg- 

a nowych instrukcyj. ązku z tem 
: pogłoski, iż lilewsko - niemieckie ra 
nia handlowe ponownie napotkały nie 

"e si przeszkody. Panuj> 
przekonanie, iż zainteresow są w 

tym wypadku nie sprawami gospodarczemi 
lecz politycznemi. Wielkie znaczenie przypi 
suje się wyznaczeniu na sianowisko przewod 
niczącego delegacji litewskiej dyr. wydziału 

Europy Wschodniej niemieckiego M-slwa 
Spraw Zagr. d Modeli a. Eksport i import 'i- 
tewski jest d iemiec sprawą drugorzęd! 
gdyż stanowi zaledwie drobną cząstkę ni 

mieckiego bilansu handlowego. Zainteresowa 
nie Niemiec rokowaniami handlowemi z Lit 
wą Humaczy się względami politycznemi. Pa 
nuje przekonanie, iż rokowaniami temi kie 

ruje sam Hiller, którego zdaniem taki czy 

  

niemie 

  

     

    

      

    
    

        

      

   
    

    

inny wynik rokowań z Litwą stanie się przy 
kładem, na podstawie którego zostaną unor 
mowane stosunki Niemiec 2 innemi państwa     

     ekiemi.      

      

emcom chodzi o z 

    

aływać na inne państwa bałtyckie. 
tym celu Niemcy podobno zażądały w 

pierwszym rzędzie od Litwy niebrania udzia 
łu w związku państw bałtyckich. Pozałem 

domagają się uskutecznienia dai*- 
i cia Kłajpedy i pragną 

a procedury, która została ta 
lona w drodze porozumienia prof. Voldema- 
rasa ze Slresemanem. Jak wiadomo, porozu 
mienie lo us elkie wynikłe w Kra 

/ mają być uprzedni» 

Niemcy 

     

  

    

        

   

          

ania, w takim raz 
ię spodziewać pomyślnych wyników, 

bo przecie wypełnienie tych żądań oznaczały 
e Liiwy do roli zwykłej pro 

mieckiej. (Walbi). 

    

STWiE ODWODNIENIA PORTU 
KŁAJPEDZKIEGO. 

„Lie. Žinios“ podaje wiadomość o zamie 
rzonym podobno przez Niemcy projekcie 
iprzekopania k łu przez mierzeję Kurońską 
dla połą: ia Zatoki Kurońskiej z morzem 
Bałtyckim i stworzenia w ten sposób jakgdy 
by drugiego ujścia Niemna. Według infor- 

j pisma w Kranzu Niemcy mają utwa 
port, mający konkurować z Kłajpedą. 

ee podobno zostały już rozpoczęte. 

   
   

   

Kto wygrał? 
, WARSZAWA. (Pat). W! 5-m, ostatnim dnia 

ciągnienia TV klasy 27 Polskiej Państwowej 
Loterji I owej główna wygrana w kwocie 
złotych 250.000 padła na numer 35.538. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. Pail Londyn 29,68—29,38. 

Nowy York 6,72 — Szwajcatja 173,33 — 
172,47. Włochy 47, 8 — 46,83. Berlin w ob 

rotach nieof. 213,25. Tendencja niejednolita. 
Dolar w obr. pryw. 6,67. 
Rubel złoty 4,78 — 4,80, 

      

  

  

GIEŁDA ZBOŻOWO -— TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 16 «ierpnia 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
TRANZAKCYJNE: Żyto zbierane       

nowe 16.50—17. Owies zbierany 13,50. Mąka 
pszenna 0009 A luks. 40—483. Kasza Sn, 
1/1 palona 41. 

  

a perłowa (pęcak) Nr. 

      

    

1 Jęczmień zbie- 
tnia 56 proc, — 2 

itkowa 20. Razowa 20, R. 
21. Otręby żytnie 9 i pół, 

pszenne 10, zmienne 9. Kasza grycz. 1/2 
palona 37, GÓR 1/1 biała 37, perłowa Nr. 

    

  

  

  

4-—35, owsiana 50. Siano 5 i pół. Słoma 5 
Siemię lniane 90 proc. — 40. 

«Len — bez zmian. 

   
KWARTALNIK 

„BRZLGLĄD LNIARSKT" 
czasopismo wydawane przez 

T-wo LNIARSKIE w WILNIE 
omawia zagadnienia z dziedziny 

Iprawy lmn i konopi - Doświadczalniciwa 
w zakresie upiawy roln włóknistych 
Przeróbki słomy Inianej i konopnej na włókno 
oraz sprawy ekonomiczne związane 
z produkcją i przerobem krajowych 

surowców włókienniczych. 

Prenumerata roczna zł. 5— 

Redakcja i Administracja : 

Wilno, ul. Św. Jacka 2. Tej. 7-15 | 
Konto w P. K. O. Nr. 81723. 

  

  

KURSY WIECZOROWE 
poszukują natychmiast doświadczo- 
nych nauczycieli fizyki, polskiego 
i łaciny. Adres w redakcji „Kur- 

jera Wileńskiego”. 
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Sierpień 1920 roku. 
Kartka z niedawnej przeszłości. 

Od chwili zwycięstwa, które osta- 
tecznie umocniło niepodległość Pol- 
ski, upływa właśnie lat 13. Kampanje 
roku 1920 poprzedziły t. zw. rokow, 
nia borysowskie. Chciała wtedy wła- 
dza sowiecka doprowad do zawie- 
szenia broni w celu zyskania na cza- 
sie i przygotowania rozstrzygające: 
najazdu na Polskę. Cel ten zosłał uda- 
remniony. 

Na wiosnę rozpoczęło wojsko pol- 
skie działania zaczepne na froncie 
ukraińskim. W trakcie zwycięskiego 
rozwoju tej akcji nadeszły wiadome- 
ści o koncentracji głównych sił rosyj- 
skich naprzeciw naszego frontu pół- 
nocnego. w Ł. zw. bramie smoleńskiej. 
W początkach czerwca armja Budien 
nego, Ś o przez dowództwo sowie- 
ckie wprowadzona do akcji, przeła- 
muje się przez front polski na Ukrai- 
nie i wychodzi na jego tyły. Rozpo- 
czyna się nasz odwrót. Załamanie 
psychiczne udziela się frontowi pół- 
nocnemu, z początkiem lipca główne 
uderzenie czterech armij rosy i 
„ostaje uwieńczone powodzenieni, a 

odwrót polski przybierać poczyna 
chwilami cechy paniki. W pierwszyca 
dniach sierpnia pada Brześć, a wraz 
z tym faktem upada koncepcja ude- 
rzenia z obszaru tej twierdzy w kie- 
runku północnym, na skrzydło i tyły 
bijących się nad Narwią armij so- 

wieckich. 
Wówczas to w nocy 6-go sierpn'a 

cpracowuje Marszałek Piłsudski de- 
cyzję. W widłach Wisły i Wieprza 
zestanie utworzona grupa manewro- 

"wa do rozstrzygającego skoku. Myśl 
zasadnicza Naczelnego W. odza, to u- 

derzenie główne z południa na pół- 
noe, z nad Wieprza ku granicy pru- 
skiej na skrzydło i tyły frontu sowiee 
kiego. Równocześnie odcinek Kar- 
czew — Warszawa Kra 
ma za zadanie ściągnięcie na siebie 
i związanie głównych sił rosyjskich. 

13-go sierpnia rozpoczynają ude- 
rzenie trzy armje sowieckie na odci- 
mek warszawski i modliński. Naza- 
jutrz ma miejsce dramatyczny kryzy: 
(Radzymin), który zostaje jednak 15 
sierpnia opanowany. Następnego 
dnia rozpoczęła akcję grupa uderze- 
niowa, zaczajona za Wieprzem, pod 
osobisiem dowództwem Naczelnego 
„Wodza. Dowództwo sowieckie jest za: 
skoczone pojawieniem się nowych sił 
polskich na skrzydle rosyjskiego fron 
łu atakującego Warszawę. Tucha- 
czewski nakazaje odwrót, który nie- 
bawem przemienia się w paniczną 
i bezładną ucieczkę. 

Zwycięstwo nad Wisłą było całko- 
wite. Heroiczna a prosta koncepcja 
Naczelnego Wodza przynosi nietylko 
wycofanie si- czerwonych armij, lecz 
również i ich kompletną klęskę, Ro- 
sji nie pozostało nic innego, jak zre- 
zygnować z zamiarów zdobywczych 
i po pobiciu wojsk sowieckich w pa- 
miętnej operacji nadniemeńskiej we 
wrześniu 1920 r. zgodzić się na pol- 
skie warunki pokoju. 

Zwycięstwo to było nietylko epo- 
kowem wydarzeniem ze stanowiska 
militarnego, nietylko jedną z najzna- 
komitszych batalij w dziejach woj- 
skowości, lecz również i faktem poli- 
ści. Polityczne następstwa tego zwy- 
tycznym o przeolbrzymiej doniosło- 
cięstwa obejmowały nietylko biorą - 
cych w nich bezpośredni udział, ale 
również i całą Europę. 

Przypomnijmy sobie bowiem poli 
tyczną sytucję ówczesną. Europa jest 
nietylko wyczerpana 4-letnią wojną 
światową, upustem krwi 10 miljonów 
ludzi, kosztami wojny, sięgającemi 
200 miljardów dolarów, spustoszenia - 
mi materjalnemi, obliczonemi na fan- 
tastyczną sumę 400 miljardów dola- 
rów, ale również stanowi kłębiący się 
chaos  najsprzeczniejszych prądów 
politycznych. O tym chaosie wie Mo- 
skwa. W planach twórców reżymu 
sowieckiego na gruzach caryzmu nie 
AREA ETD UART V TOKS 

Dr. J. Romanowski 
(Choroby kobiece) 

POWR--Clt 
godz. przyjęć: 1 — 3 i 5 — 7. 

Wileńska 25, tel. 11-68. 

    

  

  

  

    

        

  

    

  

                 

   

jest wtedy tylko ograniczenie się do 
owładnięcia. imperjum pomikołajew- 
skiego. W planach Lenina i Trockie- 
go jest gra o wysoką stawkę rewolucji 
światowej. Sny o potędze, jakiemi w 
roku 1920 żyje Kreml. nie ogranicza - 
ją się do Polski tylko. W koncepcji 
tych, którzy drogą rewolucji zagar- 
nęli władzę nad Rosją, było zmiaż- 
dżenie Polski jako głównej przeszka- 
dy, jedynej wielkiej barjery na dro- 
dze wgłąb Europy. 

Barjera ta zdzierżyła naporowi. 
Nietylko zdzierżyła, ale zdołała na- 
wet odsunąć widmo ekspansji bolsze 
wizmu daleko na Wschód. 

I na tem polega dziejowe znacze- 
nie naszego zwycięstwa r. 1920. M. 
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Przyjmuje wkłady 

ZD A ŠU L 

Čentralna Kasa (półek folniczyć 
ZAŁOŻONA W 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 

KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-VII-33 r. 6.909.000,— 

na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8, 
Zebrane fundusze Centralna Kasa przeznacza na finansowanie rolników, zorga- 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczych 

670. 000 rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
Kasy całym swoim majątkiem: 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK 

OSZCZĘDZAJCIE i LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 

TL L 

W dla Bai, M Sk I 

W 1909 R. 

ziemią. budynkami i inwentarzem 

                                                             JI 

Baden Powell w Polsce. 
Powitanie w Gdyni. 

GDYNIA, (Pat). W dniu 16 bm. w 

lzinach ranych przybył do portu 
iego statek angielski „Calga- 

, na którego pokładzie znajduje 
się naczelny skaut świata lord Baden 

Powell, sztab jego oraz skauci i ska- 
utki angielskie w liczbie 700 osób. 
wybrzeżu polskiem oczekiwały przy- 
bycia statku hufce harcerskie, żeń- 
Skie i męskie, orkiestry harcerska i 
marynarki wojennej oraz tłumy pu- 
bliczności. Władze reprezentowali dr. 
Michał Grażyński, wojewoda śląski, 

wicewojewoda pomorski Seydlitz, ko- 
misarz rządu Sokół, inż. Stanisław Łą 
gowski, dyrektor Urzędu Morskiego, 
kom. Frankowski, zastępca dowódcy 

fioty, gen. Pasławski i inni. 

W chwili, gdy statek przybył do 
portu, orkiestry odegrały hymny an- 
gielski i pols Młodzież harcerska 
wymieniła powitania skautowe, po- 
czem po opuszczeniu trapu, na statek 

udali się członkowie komitetu honoro 
wego przyjęcia. Przemówienia powi- 
talne wygłosili: wojewoda Grażyński, 
wieeprzewodniczą a Związku Harce- 
rek Polskich p. Śliwowska. Odpowie- 
dzieli na powitania lord Baden Po- 
well i jego małżonka. 

Następnie lord Baden Powelł udał 
się ze świtą na ląd, gdzie powitał go 
gen. Sławoj-Składkowski, poczem, 
przy dźwiękach hymnów odbył się 
przegląd hufców. 

Program pobytu gości w Gdyni 
przewiduje w dalszym ciągu zwiedze- 
rie portu, obozu reprezentacyjnego 
harcerskiego na polanie Radłowskiej, 
obiad, a następnie odjazd do Sopot. 

Gdynia, (Pat). Po uroczystościach 
powitalnych w porcie lord Baden Po- 
well udał się na krótki odpoczynek 
na statek. Następnie wraz ze świtą 
wyjechał na zwiedzenie obozu repre- 
zentacyjnego na polanę Radłowską. 

   

  

   

    

Owacyjnie witany, przez zabrane 
hufce harcerzy i harcerek polskich, 
przy dźwiękach hymnu angielskiego, 
lord i lady Baden Powell dokonali 
przeglądu hufców: pomorskiego, poz- 
nańskiego, lwowskiego, krakowskie- 

go, warszawskiego i śląskiego. Zwie- 
dzając obóz, lord Baden Powell ży- 
wo interesował się wszystkiem, spe- 
cjalnie zwracając uwagę na doskona- 
ły sprzęt harcerski. W czasie zwiedza 
nia obozu specjalna delegacja has- 
cerska wręczyła lordowi Baden Po- 
well proporczyk z napisem: „Gdynia 
16. VIII. 1933 r. Polska“. 

Wzruszony darem, lord Baden Po- 
well, zwracając się do harcerzy poi- 
skich, podziękował za upominek i za- 
pewnił między innemi, że harcerze 
polscy nie posiadają lepszych przy, 
ciół nad harcerzy angielskich. Poza- 
tem nadmienił, że na zlocie w Gódó- 
lló pod Budapesztem stwierdził, jak 
wielkie wrażenie wywarli Polacy na 
uczestnikach Jamboree, wśród repre 
zentantow 42 narodów. Na przemó- 
wienie powitalne przedstawicielek 
polskich harcerek odpowiedziała la- 
dy Baden Powell, wyrażając radość 
z przyjazdu do Polski. Zkolei lord 
Baden Powell wziął udział w šniada- 
niu, urządzonem w obozie, podczas 
którego koncertowała orkiestra har 
cerska i odbywały się popisy polskich 
tańców narodowych. 

Po obiedzie lord, przy pożegnaniu 
podziękował gen. Sławoj - Składkow- 
skiemu za specjalny przyjazd do Gdy 
ni i wyraził uznanie dla harcerstwa 
polskiego. W odpowiedzi gen. Sławoj 
Składkowski zapewnił lorda Baden 
Powella, że harcerstwo cieszy się w 
Polsce specjalną opieką rządu. Wśród 
ogólnego entuzjazmu naczelny hav- 
сетх opuścił obóz, a o godzinie 17-ej 
na pokładzie statku „Calgarie* odje- 
chał do Sopot, serdecznie żegnany. 

      

     

Baden Powell zechwycony Polską. 

GDYNIA, (Pat). Korespondent P. 
A. T. w Gdyni uzyskał specjalny wy- 
wiad z bawiącym w Gdyni gen. lor- 
dem Baden Powellem. Twórca skau- 
tingu wyraził na wstępie głęboką swą 
wdzięczność za nader serdeczne i g5- 

ścinne przyjęcie, jakiego doznał w 
Gdyni. 

Znane mi już były — mówił lord 
Baden Powell, tradycje polskiej 
cinności i serdeczności. Dzisiaj mia- 
łem okazję przekonać się naocznie. 
iak mało jednak wiedziałem i jak da- 
lece-polska serdeczność przeszła guid 
nice moich oczekiwań. Osobisty kon- 
takt z Polakami na polskiej ziemi za- 
wsze głęboko leżał mi na sercu. Jed- 
nak splot okoliczności i faktów zło- 
żył się tak, że przyjazd ten musia- 
łem wbrew najszczerszym žyczeniom 
odkładać. Zapytany o Gdynię, wyra- 
ził lord Baden Powell wielki zachwyt 
dla polskiego portu na Bałtyku. Mia- 
sto to powstało z piasków, a mając 
dzisiaj w Świecie wielkie znaczenie 
handlowe i przemysłowe, zdaniem je- 
go, jest symbolem tężyzny ducha i 
twórczej pracy Polski. Lord Baden 

goś- = 

+ Powell zapewnil dalej o swej wiel- 
kiej dla Polski życzliwości, która w 

LEGACISZKI ZBLISKA. 
— Bzzz, zzz, bz, bz, zz — przy- 

ciszone, ledwo dosłyszalne w spokoj- 
nym bezwładzie. 

Cisza. 
— Ach — głośne i pełne zdumie- 

nia. 
— Komar, 

komar... 
Kilka par oczu śledzi z uwagą о4- 

łot bezczelnego owada. Beczelnego nie 
dlatego, że perfidnie przekłół zarožo- 
wioną skórkę uda „Perełki”, lecz z 
tej racji, że odważył się zjawić w Le- 
gaciszkach i na chwilę zakłócić spo- 
kój intelektualnej drzemki. 

Kiedyś wpobliżu było bazienko, 
komary cięły wtedy boleśnie. Wyko- 
pano rów — spłynęła woda i po nie- 
pokojącem błotku ani śladu. 

Akademicką kolonję wypoczynko- 
wą Legaciszki, zaciszną letnią przy- 
stań dla nerwów studenckich, otula 
suchy sosnowy las i zdrowa woń ży- 

wicy. 
Zdumienie „Pefetki“ 

zasadnienie. 
„Perełki*? Co zacz?! 
Każdy kuracjusz zlobywa przezwi- 

sko. Gdy po kilku dniach pobytu о- 

patrzcie państwo —- 

ma więc u- 

czaruje go spokój majestatycznego 
lasu, porwie na kajaku piąd Wilji 
rozgrzeje słońce na plaży, zabawią 
siatkówka, tenis lub tańce — odradza 
się i zatraca nawet nazwisko i imię. 
"Jeżeli zjada naraz siedem kotletów 
(a jakże — jest taki) staje się ,„Kotle- 
tem“, skoro jest przeraźliwie chudy 
—chrzczą go „Wieszakiem*%. Włoch 
staje się Mussolinim — podobny do 
Gandhiego — Gandhim. Młodziutkie 
pierwszoroczniaczki i dojrzałe absol- 
wentki przeradzają się w „Perełkę*, 
„Szperkę*, „Robaczka”*, „Martyszkę”, 
„Murzynkę* i t. p. Nie brak „Reki- 
nów, jest „Hipopotam, a patronu- 
jący wszystkim tłuścioch — żywa re- 
klama Legaciszek (przybywa na wa- 
dze po 2—3 klg. tygodniowo) — staje 
się „Papą“. 

Brać akademicka w Legaciszkach, 
która jest — w przeciwieństwie do in. 
tego rodzaju uczelnianych kolonij wy 
poczynkowych — kolonją międzyu- 
czelnianą (40 proc. kuracjuszy z in- 
nych środowisk akademickich), nie 
tworzy zorganizowanej rodziny. To- 
warzystwo jest za duże (od 40 do 80 
osób) i różnorodne. Posiadacze zbyt 

świecie musi cieszyć się ogólną sympa 
tją. Naczelny harcerz podkreślił roię, 
jaką w sprawie zbliżenia narodów o- 
degrywa harcerstiwo. Jednym z naj- 
główniejszych punktów programu ru- 
chu harcerskiego jest współpraca na- 
rodów. W dziedzinie tej Polacy uczy- 
nili dużo, dzięki swej gorącej miłoś- 
ci ojczyzny, swej roztropności, twóc- 
czej fantazji i swemu taktowi. Dowo- 
dem tego, jak twórczą jest polska wy- 
obraźnia, jest Gdynia. 'Ta cecha cha- 
rakteru gwarancją 

  

          

  

Powrót harcerzy polskich. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 16 b. 
m. o godzinie 10-ej specjalnym po- 
ciągiem w składzie 9 wagonów osobo 
wych i 5 towarowych, wiozących ta- 
bor, powrócili do Warszawy harcerze 
w liczbie 300 ze zlotu w Gódólló. 70 
harcerzy polskich pozostało jeszcze w 
Wiedniu. Pozatem 70 harcerzy udało 
się na wycieczkę do Czechosłowacji. 

Lotnicy polscy w New-Yeorku. 

NOWY VORK, (Pat), Wczoraj ra- 
no na parowcu „Ie de France“ przy- 
byli do Nowego Yorku lotnicy polszy 
Karpiński, i. nek i Burzyński. W 
piątek odjeżdżają oni do Chicago, 
gdzie wezmą udział w dorocznych za- 
wodach balonów wolnych o puhar 
Gordon-Bennetta. 

  

Żawedy kolarskie w Kaliszu 
Kięska mistrza Polski. 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj od 
były się w Kaliszu wielkie torowe za- 
wody kolarskie, w których ramach 

doszło do sensacyjnego pojedynku po 
między Koszuckim a mistrzem Polski 
Puszem. Koszucki wykazał doskona- 
łą formę, bijąc dwukrotnie zdecydo- 
wanie Pusza w czasie 13,2 i 13 sek. 
Bieg gości wygrał Pusz 14,6 sek. przed 
Dresslerem (kl. Union Łódź). Bieg a- 
ustralijski wygrał Zimmermann z 
Union Łódź. Wyścig amerykański pa 
rami wygrała para Olecki—Sobolew- 
ski w ezasie 40 min. 20 sek. 

   

  

      
  

Trzeci dzień mistrzostw 
tenisowych. 

KATOWIICE. (Pat). W 3-m dniu ogólno - 
polskich mistrzostw tenisowych, rozegrywa 
nych kontach Pogoni w Katowicach, od- 
były się następujące spotkania: 

Hebda zwyciężył Lechnera 6:0, 6 
Majewski pokonał R > 53 

  

BŁ        

    

        

  

rzy Stołarow 6. 
Bratek 4, 6 
rain zwyciężył Lieblinga 8:6, 1:6, 6:4, 
W grze podwójnej panów para Popław 
Warmiński     ikowerem z | 
Pahl — PP: „aś para Tłoczyński 
Stolarow Jerzy bije parę krakowską Tarłow 
ski — Horain w stosunku 6:1, 9:7, 6:1. W 
grze podwónej pań para Jędrzejowska -— 
Dubieńska wchodzi do finału po zwycię: 

     

   

    

    

nad parą Boniecką — Grąblewska 6:1 
'W grze mieszanej para Dubieńska — 
łowski ła parę Wełeszczukowa — 

  

   (Kołcz I w stosunku 6:1, 6:2, zaś para Po- 
zowska — Horain zwycięża parę Orzechów 
ska — Kołcz II 6:2, 6:1, 

Zwycięstwo Estonji w meczu 
tenisowym z Finiandją. 
HELSINGPORS. (Pat). Międzypaństwo- 

wy mecz tenisowy Finlandja — Estonja za- 
LA się bezapelacyjnem zwycięstwem dru    

Machado, ministrowie, szef policji i burmistrz 
oskarżeni © morderstwo i defraudacje. 

HAWANA, (Pat), Do sądu karne- 
go wpłynęły skargi przeciwko byłe- 
mu prezydentowi i burmistrzowi Ha- 
wany. Oskarżeni są oni © morderst- 
wa i sprzeniewierzenia funduszów pu 
blieznych, 

Jakkolwiek zaznacza się powrót 
do stosunków normalnych, to jednak 
dokonywane są jeszcze akty gwałtu. 
W więzieniu miejscowem doszło do 

pełnych kieszeni lub zbyt wielkicu 
mięśni myślą innemi kategorjami. 
Tworzą się grupy o różnych upodo- 
baniach wakacyjnych. Łączy je jed- 
nak cztery razy dziennie w zgodną 
jedność... magiczny dźwięk — głos 
gongu, wzywający na posiłki. 

Czarodziejski dźwięk! Wyrwany 
nagle z drzemki uśmiecha się błogo, 
obudzony raptownie ze snu głębokie- 
go pośpiesznie wstaje... rozradowany, 
zaskoczony gdzieś w głębi lasu na 
rozpoczętej dopiero przechodzce wra- 
ca ucieszony. W Legaciszkach każdy 
i odpoczywa i sportuje się ale przede- 
wszystkiem je — i co tydzień trosk - 
liwie sprawdza wagę. 

„Robaczku“, ile ei przybyło? 
— Mnie dwa kilograma, a tobie? 
— Tylko jeden. Nie chodzę wię- 

cej na kajak, nie gram w siatkówkę. 
Muszę utyć 

Tak co środę — w dzień ważenia 
—od rana do wieczora. Wyścig ty- 
cia. 

Karmią dosyta — bez wydzielania 
porcyj. Ile kto chce. No chyba. Dbają 

  

     

_przedewszystkiem 0 siebie. To zna- 
czy — Zarząd Bratniaka. 

Przecież 46 akademików nie za- 
płaci ani grosza za 108 tygodni swego 
pobytu w kolonji. Każdy z nich sie- 
dzi od tygodnia do czterech. Czte - 

zaburzeń, w związku 7 czem straż 
więzienna zmuszona była dać salwę 
do więźniów, z których 3 odniosło ra- 
ny. Jeden z więźniów odmówił prze- 
bywania w celi, zajmowanej przez 
zwolenników Machado. Pozostali wię 

źniowie przyłączyli się do tego pro- 
testu. Jak słychać, były prezydent 
Kuby Machado zamierza osiąść w 
Niemczech.  -   

  

dziestu czterech zaś zapłaci tylko 25 
proc. Mają 75 proc. zniżkę, Odbędą 
"w kolonji 114 tygodni — po 1 do 4 
tyg. każdy. Jedenastu natomiast za- 
płaci 50 proc. 44 tygodni. Razem 
zniżki wynoszą przeszło 4000 złotych. 
To narazie, bo preliminowano w bu- 

dżecie 5000 zł. 

Trzeba dobrze karmić kuracjuszy, 
by nabrali sił do studjów, by prędzej 
kończyli i w terminie kilku łat spł- 
cili dług. 

To jasne i o tem mówią kuracju- 
sze. 

Legaciszki dają chroniczny defi- 
cyt. Dlatego też gospodarka rolna ko- 
lonji będzie najpóźniej od wiosny od- 
dana w dzierżawę. 

Kolonja ma także gości. W sile 
wieku, poważnych, statecznych i dzie 
ciatych „mecenasow“ i „doktorów *. 

Lubię młodzież. Zapragnąłem 
odetchnąć pełną piersią atmosferą 
spokoju zdala od, bagna miejskiego. 

— A pana mecenasa żona?! 
— Na Helu, na Helu — odpowia- 

da wymijająco. 
„Mecenas* lubi tańczyć. Szczegól- 

nie z rosłemi jak łanie wysportowa- 
nemi dziewczętami. 

— Pani pozwoli. 
— Nie. 

  

     

    

  

Gandhi rozpoczął głodówkę 
aż do śmierci. 

POONA. (Pat). 
ке @ 

Gandhi rozpoczął głodów 
siaj po południu i zamierza ją koniy 

aż do śmierci, © iie nie zostanie mu 
przy: e prawe więźniów stanu. Gandhi 
niezadowolony jest z tego, że nie pozwalo 

m6 mu na umieszczenie w prasie jego arty 
kułu i że nie dopuszczono de niego w tym 
tygodniu reporterów, przeciwko czemu za 
protestował on w deklaracji, przeznaczonej 
dia władz w Bemhbaju. 

:)— 

Z Rosji Sowieckiej. 
Na kongres historyków. 

MOSKWA, (Pat). Jutro opuszcza 
Moskwę, eżdżając na 7-my mię- 
dzynarodowy kongres historyków do 

  

   

    

  

  

    
  

  

Warszawy, delegacja uczonych -0- 
wieckich z b. komisarzem oświaty 
Łunaczarskim na czele. Uczeni so- 
wieccy reprezentują Wszechzwiązk: )- 
wą Akademję 1 Nauk w Lenin 3 
Akademję Komunistyczną w 

  

  

wie i Białoruską Akademję Nauk w. 
Mińsku. 

ZJAZD SOWIECKICH LITERATÓW 

W MOSKWIE. 

W, jesieni b. r. cdbywać będzie w 
Moskwie zjazd sewieckich literatów. W tych 
dniach opracowany zestał przez prezydjum 
komitetu crganizacyjnego porządek dzienny 
zjazdu. Na wspólnem posiedzeniu wygło 
szone zostaną tylko referaty, nzd kto 
rozwinięta zostanie dysku 
i sekcjach. Zjazd wyłoni na 
i sekcje: dramatyczną, poet. 
dla dzieci, literatury regjenałnej, sekcja ru- 
chu mas6wo-literackiego, komisja organiza- 
cyjna i mieszkaniowa. 

    

    

        

Charakterystycznem jest, że obradować 
będzie również specjałna komisja literatury 
wojskowej, na posiedzeniu której omawiane 

będą kwestje związane z twórczo: a pro- 
pagującą wojskowość i kwestje wojenne wo- 
góle. W ramach kongresu cdbywać się bę- 
dzie również wystawa zagranieznych wydań 
dzieł literatury soewiee 

   

    

NOWA LINJA LOTNICZA 

WŁADYWOSTOK—KAMCZATKA 

W tych dniach zakończona zostanie bu- 
4lewa Ictnisk na nowej wschodnio. ałyekiej 
linji pewietrzn © będzie wielkie 
znaczenie dła komunikaej na Dalekim 
Wschcdzie, a mianowicie linji Władywostok 
—Kamczatka. Z Władywosteku do Petrv- 
pawłewska łot trwać będzie 10 godzin, p 
czas gdy okrętem Gdłegłość tę można pr 
być w ciągu ośmiu dni. 

ć będą nietylko cGłety pocztowe i 

sażerskie, 21е i towarowe dla przewozu а- 
ter, złota i innych cennych ładunków. 

     

    

    

       

      

NOWY REKORD SZYBOWCA. 

MOSKWA. (Pat). W ezasie odbywające 
go się obecnie w Koktebel na Krymie złotu 
Szyboweów loinik Judin, hciowany przez sa 
molot letnika Skorodumewa, pobił rekord 
światowy lotu za samolotem na szybowcu, 
przebywające przestrzeń Orenburg — Mosk 
ма — Koktebel, t. j. 3550 kilometrów w 38 
godzin 56 minut z szybkością dochodzącą do 
112 kilometrów na gódzine przy fatalnych 
warunkach atmosferycznych, zmuszającycia 
chwilami do Ictu na wysokości 150 metrów 
nad ziemią. 
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Polski | 79 $wiała 
—BLYSKAWICA — pierwszy 

g motorowy będzie obsługi- 
kopane. Pociąg ten bę 

lalki 
— WAGON. 

w Po. sce poc 

  

   

  

     

   
   

   

        

     

  

wukrotnie 

gów kursu, 
ę pier 
szynach. $ zbkoić. bez ieczeństwo 
sność urządzenia wywarły, jaknaj- 

rażenie na zaproszonych wycieczk:r- 

  

   

          

   
    

ŁY. Dzięki sta 
trzańskiego, p. 
malarza R 

a po» 

  

  

       

      

  

   
   

  

У Którego ina 
i Heleny R 

, wyznaczono na 

108 OWACJA na 
odników 

  

w Poz 
b. wyst. 
5. Wojsk. 

wojskowej i wych. fr-     

    

    

downieiwo, 
przyrodn. literatura 

duję swe stoiska w 
zgłoszeń wz 

posz 

  

peinem 

z dnia na di в 

NIE DOSTANIE KASYNA. 

a ta została przesądzona ostatecznie = 
nniki decydujące nie mogły się zgod 

ak blisko Warszawy znalazła się 
aju. Nie przeszkodzi 

interesy na nieistn 

Ilość 

— OTWOCK 

    

   

    
   

        

» mogą zapomn 
a z synem władcy — są 

nieśmiali i ugrzecznieni. Otóż król „ustano 
wit“, že kto otrzyma od następcy tronu gu- 
za, a takiegoż guza mu nie zwróci. Daizis 

ukaran s $ 9 

znacznie sie 

    mają do czynieni 

  

     

  

    

  

  

    

  

Śląsk), p. 
łynnej „M 

domo, popularna ia z widokówek 
fij skała w ałcie maczugi, jest dokoła 

zn. w górze szersza niż 
ż dotąd nie zdołał wspiąć się 

obelisk. P. Witek dokonu - 

jąc tego przy pomocy yi 2 haków 
У kazał hart nielada, gd 40 me- 
trów wysokości skały zajęło 4 godziny cza- 
SU. ‚ 

— KUZYN GO 

     

i fotogra- 

    
       
na fantastyczny 

    

     

  

chai Obelciaks za 

    

      

dzenie sklepu. Przed = 
potem emigrant, żołnierz Le- 

gji Cudzoziemskiej, wreszcie paryski nacią- 
gacz naiwnych, liczył stale na bogaty ożenek 

J say „ae aż „S 
        
      

      

        

  

as na lis 
łów kaw 

аса ‹*]пэі‹›!ц i poprosił właśc 
ie jej owej młodej damie 
ła się i wyszła, zamykając 

nie czekał już na 
czasie zmienił zamiar 
ulotnił się z lokalu..-— 

tłumaczył się... zdenerwowa 

  

   
   

  

odpowiedź: 
i.. wyłamawszy kasę 
Przed 
niem. 

sądem 

Powrót zwycięskich lotników francuskich. 

  

Lotnicy francuscy Codos (z lewej strony; 

i Rossi (z prawej) po wylądowaniu w Ma:- 

sylji rozmawiają z konstruktorem ich apara- 

iu, słynnym Bleriotem (pośrodku). 

  

  

› — Раш! mi odmawia po raz piąty, 

dlaczego? 

— Jest pan obleśnym typem - 

wypala ta prosto i śmieje się szczerze 

a speszoną miną  „Mmeceni- 

„ Odwraca się na pięcie i idzie łań- 

czyć z kolegą uniwersyteckim. 

„Mecenas* lub „doktor” nudzi się, 

Pat na rozbawioną na boisku, na 

wodzie, w sali tanecznej młodzież, 

którą tak lubi — i nudzi się. 

    

      
Wyjeżdża. 

u was tu tak nudno — mó- 
mi tłumiąc ziewanie. — A słyszałem... 
słyszałem... 

Referent wypisuje kwit w milcze- 
  

    

niu. Nie jest zdziwiony, bo to nie 
pierwszy już raz coś podobnego. 

Słyszałem — to nie j ze ale 

co ty będziesz teraz opow iadał. Prze- 

cież nie powiesz swoim przyjaciołom 

prawdy. 

Przy szybie w ciszy brzęczy ko- 

mar. Referenta nie dziwi zjawienie 

się owadu. Pewnie przyleciał z pobli- 

skiego bagienka. 3 

— Trzeba temu jakoś zaradzić— 

myśli i wręcza „mecenasowi* pokwi- 
towanie. 

  

+. * * 

Onegdaj jechałem od Legaciszek 

na dożynki — do Landwarowa tym 

  

Codos i Rossi dokonali — jak wiadomo 

lotu z Nowego Yorku do Rayak pod Bejru 

tem w Syrji, bijąc dotychczasowy rekord an 

gielski lotu bez lądowania o 751 klm. : 

L 
  

W Przedszkolu im. Jana Łaskiego 
ul. Zawalna 1. 

Przyjmują się zapisy w dni powszednie od 5'/ do 7'/ po południu 
 ORRZWE I TETRA WE RCT >5 ZETA APO AERO i ST ATS DUONA ww. 

pociągiem, w którym odjechał Mas- 
szałek do Warszawv. Zwykły osobo- 
wy pociąg, zatrzymuj się na każ- 
dej najmniejszej sta Odszedł z 
Wilna punktualnie o 8.15 według roz- 
kiadu, mimo że zabrał tak dostojnego 
pasażera. Marszałek wsiadł do wago- 
iu salonowego, doczepiono do pa- 
ciągu punktualnie o 8.15. W Landwa- 
rowie kilkaset owiczów, 
wypełniających peron, z niemą czcią 

   
    

     

  

  

obserwowało Marszałka przez lustrza 
ne ściany. Siedział samotny przy sto- 
Ę i 

y 
   

  

patr na peron. Pociąg ru- 
i setki oczu długo wpatrywały 

się w ginącą woddali, jakby wykutą 
w granicie, sylwetkę Wodza. 

  

— Marszałek jechał z nami. tym 
samym pociągiem osobowym. któcy 
zatrzymuje się na każdej najmniej- 
szej stacyjce — szeptano w iłumie. — 
Zawsze jest z nami,    

W Legaciszkach na dożynkach 
było zgórą 100 osób. Spędzono miie 
dzień w lesie, nad rzeką na boiskach. 
Wysłuchano dowcipnej rewji — ż 

wej gazetki w wykonaniu „tubylców* 

i członków wileńskiego amatorskiegc 
zespołu rewjowego — Jakszt Ko- 
ryckiego oraz Żejmówny. Wieczorem 
rozpoczęły się tańce i trwały do rana. 

Włod. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Na przedmieściu Rossa z jej przyległościami 

Śmiertelna walka robotników 
w obronie misnią chiebodawców. 

  

       

  

Pomiędzy dzierżawcą 
istniał zatarg na tle 

    

    

ry tegoroczne 

danowa aległej należności 

W tych dniach kiedy Stopnieki przybył 
a 7-iu robcinikami dła sprzątnięcia zboża 
zjawiła się tam również p. Bohdanowa z 5 
robotnikami celem niedopuszczenia robotni- 
ków dzierżawcy do pracy, 

Troki. 
UROCZYSTE ŚWIĘTO W DNIU 
WNIEBOWSTĄPIENIA N. M, P. 

W TROKACH. 

Dorocznym zwyczajem w dzień 
Wniebowstąpienia Najświętszej Margi 
Panny w Trokach odbywa się wie!ka 
i podniosła uroczystość kościelna, na 
którą ze w. tkich krańców powiatu 
i m, Wilna przybyli pielgrzymi. Rów- 
nież przybyło kilku pątników z tere- 
nu Litwy. Ogółem na uroczystościach 
w Trokach zgromadziło się około 
5000 osób. 

wojstem. 
UCZCZENIE PAMIĘTNEJ ROCZNICY. 

Sie iącem, który obfituje w 
1 wielkich  dziejo 

padków naszego narodu. 
wspomnienia osłatnic 

awiekowej r 

    

    

    

     

  

  

   

  

wych wj 
Rocznice te nios 

walk Narodu, który po późtk 
woli, d 
zerwał pęta ni 

I nasze naj 

        

  

    

    
oddalone od ośrodka 

kuluralnego miasteczko, w udzi 
święcie Rocznicy wymarszu I-ej kadrowej. 

Obchód 19 Rocznicy rozpoczęto a 

        

         

  

    

  

   

wi nym straży ogniowej. Zebrali si 
U e gminnym przedstawiciele ors 

<yj miejscowy na czele z oddziałami strze 
    

  

   

     leckiemi i strażą ognio współ 
udziąle miejscowej ludn z pieśnią legjo- 

  

mową wyruszono za miasteczko na kurhan 
odległy o 1 i pół klm. od miastec 
stomia. 

Po ustawieniu się oddziałów s! 
u raportu przez miej: 1 

najstarszy wiekiem do- 

t p. Leon Ukraj 
. Podniesiono urc 

stępnie p. 
ał roz rszałka Jó 

do Legjor »w z dnia 6 sierpnia 1914 
roku i Komendy Głównej ązku Strzelec- 
kiego. W! podniosłym nastroju oddano hołd 
Bohaterom poległym w obronie ojczyzny 

z wezwanie ich do apelu. Nastąpiła ure 

chwila milczenia. Przy odczytywaniu 
poległych, strzelcy odpowiadali w 

skupieniu ducha: poległ na polu ch 
(Prezes p. Tyszko streścił histo 

Strzeleckiego, podnosząc zasługi Zw 
b. Peowiaków w walkach o niepodległ po 
czem wezwał obecnych do ślubow A 
wierność Państwu i gotowość w każdej chwi 
li stanięcia z bronią w obronie całości gra- 
nic Rzeczypospolitej. 

    

   
    

    

   

  

    

    

  
   

  

   

   

  

         

   
    

  

    

   
Zw. 

ku i 

    

   
   

    

wzniesiono okrzy 
zej Rzeczypospolitej 

zydenta i Pierwszego Ko- 
mendanta Związku Strzeleckiego Mar.zalka 
Józefa Piłsu ego. Odśpiewano hymn Na- 
rodowy, — następnie po zakończeniu od 
śpiewano szereg piosenek legjonowych. 

Brasław. 
PODPALENIE LEŚNICZÓWKI. 

W dniu 14 bm. niedługo przed północą 
nieznani dotychczas sprawey podpalili leś- 
niczówkę Orzechówkę w gminie przebrodz- 
kiej. Pożar w czas zauważono i ugaszono. 
Opalone zostały drzwi wejściowe i ściany 
przy futrynach drzwi. Straty wynjoszą 35 zł. 
3410020040000004000000000000000000000000000 

Energcne i inteligentne i 
osoby! 

į Zapewniony byt 237900 =: 
miesięcznie 

Informacyj udziela: T-wo Bankowe 
w Grodnie przy ul. Hoovera 9. į 

00000644000 000000 000000000000 

Na Targi. 
ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJ 
NYCH R. P. W WILNIE ORGANI- 

ZUJE WYCIECZKI. 

Komisja Admin. Zw. Inw. R. P. vw 
Wilnie zdając sobie sprawę z ważnoś- 
ci mających się odbyć w Wilnie Tar- 
gów Północnych a przedewszystkiem 
Wystawy Lniarskiej i chcąc zaintereso 
wać nią wszystkich Inwalidów wojen- 
nych — wydała polecenie Ogniwom 
prowincjonalnym do organizowania w 
okresie trwania Targów, zbiorowych 
wycieczek do Wilna. 

  

   Polskiej, Pana Pr     

  

     

        

Komisja Administracyjna-w prze- 
widywaniu trudności kwaterunko- 
wych jak również chcąc wycieczkom 
tym stworzyć najdogodniejsze warun- 
ki — przygotowuje w okresie od 26 
sierpnia do 10 września r. b. w lokalu 
własnym przy ul. Ostrobramskiej 27 
kwatery dla 3 do 40 osób (dla pań 
osobno), w cenie 30 gr. od osoby. 

Kom. Adm. posunęła się jeszcze 
dalej — wysłała do wszystkich Zarz. 
Wojew. Zw. Inw. Woj. R. P. na tere- 
nie Rzeczypospolitej zaproszenia do 
zbiorowego wzięcia udziału w Tar- 
gach i Wystawie Lniarskiej w Wilnie 
komunikując im również o przygoto- 
waniu kwater. 

Przeprowadzonej akcji przez Kom. 
Admin. należy przyklasnąć i trzeba na 
tem miejscu stwierdzić że Zw. Inw. 
Woj. R. P. w Wilnie jest organizacją 
żyjącą, a Kom. Adm. myślącą i pracu- 
jącą nietylko w sprawach swojej orga 
nizacji, ale i na polu pracy społecznej. 

Miejmy nadzieję, że Ogniwa na te- 
renie ziemi wileńskiej nie będą spały 
i wyślą swoje wycieczki do Wilna, 
gdzie będą mile widziane przez swoich 
wileńskich kolegów. 

Wobec tego, że Stopnieki i jego robotni 
cy nie zważali na sprzeciw właściciełki dała 
ona polecenie siłą nie dopuścić robotników 
dzierżawcy deo pracy. 

     

Wtedy jej roboiniey rzucili się na pracu 
ch z polecenia Stopniekiego i pobili ich 
traszliwy sposób. 

      

placu boju pozostali rohotniey: Jan 
Pawiowski, Jan Szerezeń i Bazyli Poradni 
W stanie im odwiezicno ich do szpi- 
tala w D: ie, gdzie po kiłku godzinaca 
Porudni zmarł. Połieja prowadzi dochodze- 
nie. 

   

  

Leśniczy Jerzy Komar jeszcze 17 lipca br. 
otrzymał anonimowy lisi z pogróżkami, tej 
& ał maltretować biednych 

w przeciwnym razie „rozstanie się z 

iatem, 

Z pogranicza. 
ZLIKWIDOWANIE BANDY 

PRZEMYTNICZEJ. 

2 pegranicza donoszą, iż w rejonie Fili- 
powa rozgromieno szajkę przemytniezą gra- 
sującą tam ed dłuższego czasu. Aresztowano 
7 osób wraz z towarem pochodzącym z prze 
mytu wartości kilku tysięcy złotych. W cza 
sie aresztowania jeden z przemytników 
Adeli Temanek usiłował zbiec, lecz kopista 
strzelił do uciekającego raniąc go w bok. 

   

  

UCIEKAJĄ DO POLSKI Z NIEMIECKICH 
OBOZÓW. 

# Suwałk donoszą na granicy polsko 
pruskiej zatrzymano w Gstatnich dniach kil 
ku zbiegów z pruskich obozów koncentracyj 
nych. Przedwczoraj wieczorem pod gradem 
kuł pruskich funkcjonarjuszy granicznych na 
teren polski przedostało się 3 zbiegów poli- 
tycznych, którzy uciekli z obozu koncentra 

   

- eyjnego w Gołdapi, w obrębie puszczy Rom- 
niekiej. 

W nocy zaś z dnia 13 na 14 b. m. w rejo- 
nie Rakówek (Filipów) postrzelony został 
przez pruskich strażników b. poseł socjali- 
styczny Wilhele, który zbiegł w przebraniu 
dlozercy z obozu w Warnen, Rannego Wil- 
holeca umieszezono w strażnicy granicznej. 

Smutna statystyka. 
Ze sporządzonej obecnie statrsty- 

ki dowiadujemy się, że w ciągu tego- 
„rocziiego lata podczas kąpieli w rze- 
kach, jeziorach i stawach na terenie 
województwa wileńskiego znaiazło 
śmierć 29 osób, w tej liczbie 4 ko- 
biety. 

Jest to rekordowa ilość wypadków 
utonięć w czasie kąpieli. W paprzed- 
nich latach smutna ta liczba docho 
dziła zaledwie do 20 osób. 

Maszerują strzelcy, 
maszerują... 

Jak się dowiadujemy na Zjazd 
strzelecki, zorganizowany w Wilnie z 
racji XXV-lecia Związku Strzeleckiego, 
oraz mającego się odbyć jednocześnie 
w ramach Obchodu 25-ciolecia Z. S. 
Zjazdu Ziem Pogranicznych — Po. 
morza, Górnego Śląska, Małopolski 
Wschodniej i Wołynia zgłosiło 
swój udział 15 twsięcy osób. Z samej 
Wileńszczyzny strzelców umunduro- 
wanych i nieaumundorowanych przybę 
dzie 8 tys. Związek Powstańców Ślą- 
skich zapowiedział przyjazd 800 osób. 
Prócz tego w uroczystościach weźmie 
udział Korpus Kadetów Marszałka Pił- 
sudskiego ze Lwowa na czele z Komen 
dantem Ppłk. dypl. Florkiem. 

Co do przybycia innych ziem na- 
razie jeszcze ich liczba nie ustalona. 

W ramach uroczystości Zjazdowych 
odbędzie się szereg zawodów sporto- 
wych, organizowanych przez Związek 
Strzelecki. 

Zanim wypadnie podkreślić w no- 
tatee niniejszej nieco dodatnich obja- 
wów z zakresu porządków kultural- 
nych w tej części pięknego miasta 
naszego, wskażmy na niektóre ujeni- 
ne strony, powstałe zarówno z witty , 
Panów ojców miasta, jak i pewnej 
abnegacji jego mieszkańców. 

Kierując się od strony, mianowi- 
cie ulicy Subocz ku Rossie, zaułkami 
do niej wiodącemi, napoiykamy na 
wstępie tuż obok gmachu Sądu Woj. 
skowego (przed tem lokowały się tam 
koszary rosyjskie i kancelarja pułko- 
wa, a jeszcze dawniej klasztor księżv 
Misjonarzy), duży szmat nieuporząd- 
kowanego gruntu, będącego niegdyś 
poza ogrodzeniem, dziś wprost napra 
szającego się: jakiej takiej opieki. 
Mniemam, że dosyć łatwem byłoby 
właścicielowi tego kawałeczka ziemi 
nadać mu lepszy wygląd, bardziej e- 
stetyczny, drogą zniwelowania grun- 
tu i przyozdobienia go jakąś roślin- 
nością. mczasem jest tu tylko jak- 
by prowizoryczny, a brzydki teren 
dla czyichś zabaw sportowych. 

Od tego zaniedbanego miejsca, 
rozchodzą się niemal równolegle po- 
łożone zaułki: z lewej strony Rajsk., 
o bruku jednakże zasługującym po- 
niekąd na nazwę jezdni piekielnej, 
nie mającej przytem po bokach żad- 
nego absolutnie chodnika; zaś ze stro 
ny prawej zaułek krótszy, Głuchym 
zwany, również źle wybrukowany i 
posiadający tylko u swego wylotu na 
ul. Subocz przyzwoity chodniczek be- 
tonowy. 

Tu już, przerznąwszy wpoprzek 
ul. Piwną, wstępujemy w zaułek 9 
wiele dłuższy od poprzednich i o wie- 
le trudniejszy do przebycia, zarówno 
dla stopy ludzkiej jak i końskiego 
kopyta. Bruk tutaj bowiem jest naj- 
fatainiej połamany, z dużemi wybo- 
jami, a przytem pozbawiony na zna- 
cznej długości chodnika, który jest 
ułożony dopiero na samym końcu 
przed samym przejazdem toru kole- 
jowego, przed jego  szlagbaumem. 
Ponadto około tego miejsca, jakże 
często niedość porządnie utrzymywa- 
nego z winy właścicieli sąsiednich 
posesyj, biedny przechodzeń natrafia 
częstokroć na kałuże błota... 

Tuż za torem kolei żelaznej znać 
już rękę lepszego gospodarza. Ciąg- 
nący się od tego miejsca wgłąb przed- 
mieścia Rossy zaułek posiadł obecnie 
nietylko wcale dobrze wybrukowaną 
jezdnię, lecz i bardzo porządny i do- 
syć szeroki chodnik. Ten ostatni uło- 
żony został z płytek betonowych, 
lecz po jednej tylko stronie ulicy, tu 
już niesłusznie noszącej miano zauł 
ka, i ciągnącej się na dużej przestrze- 

ni aż do połowy muru cmentarnego. 

Miejsce, gdzie ów zaułek Rossa 
posiada chodnik pomieniony, a skie- 
rowany obecnie od zaułka Warszaw. 
skiego do murów cmentarnych nader 
pomysłowo jest rozplanowany i bę- 
dzie już na jesieni obsadzony młode- 
mi drzewkami. Stąd utworzy się tu 
ładna aleja, prowadząca mimo nasze- 
go pięknego campo santo wgłąb tego 
przedmieścia. Domy, przylegające do 
pomienionej ulicy, połączone będą + 
owym zadrzewionym w przyszłości 

  

  

        

chodnikiem poprzecznemi wąskiemi 
trotuarami. 

Z powyższego łatwo zrozumieć i    ocenić rad właścicieli bardzo skro- 
mnych przeważnie, tutejszych pos - 
syj z powodu tych kulturalnych ino- 
wacyj. 

Wkrótce zarządzonym tutaj z0s- 
tanie jednostronny ruch kołowy po 
przez ulicą górną Rossy i niżej połv- 

  

żony, a obecnie nowouporządkowany 
szeroki piękny zaułek. 

Okolicznościowo nie od rzeczy bę 

dzie skierować uwagę czytelnika na- 
szego na jeden z najbardziej wzoro- 
wych zakładów kamieniarsko-snycer- 
skich B-nera, lokujących się w tej 
miejscowości, a to ze zwzględu na 
sposobność zaznajomienia się z przed- 
miotami zasługującemi na bliższą 
uwagę. Oto naprzykład przedemną, 
„już na wstępie, świeżo ukończony a 
nader zgrabny nagrobek granitowy. 

Wysyła się go wkrótce do Żupran 
w Oszmiańszczyźnie na grób zamor- 
dowanego przez bolszewików poważ- 
nego kapłana. Na pięknem, ciemno- 
różowym krajowym granicie, wyro- 
bionym w I a rzyms 
go czytamy: & ard Knobels- 
dorf, proboszcz Żuprański, zamordo- 
wany przez bolszewików, zm. šmier- 
cią męczeńską dn. 20.VIHI 1920 r. w 
54 roku życia. Requiescat in pace. 

Nad rzeczonem epitafjum widnie- 
je bardzo ładny wizerunek Chrystu: 
sa (popiersie w profilu) wykonany z 
bronzu złoconego w wileńskim za 
dzie złotniczym M. Niewiadomskiego. 
Pod tą płaskorzeźbą, wyryte są na 
kamieniu emblemata kapłańskie, mia 
nowicie: Kielich, mszał i stuła. 

Całość nagrobka efektowna. Znaj 
dzie się on na cmentarzu Żuprań- 
skim tam, gdzie pochowany jest przed 
trzema dziesiątkami poważny adwo- 
kat wileński, Franciszek  Bohusze- 
wicz, znany w literaturze wileńskiej, 
Maciej Buraczok, i posiadający na 
tychże „mogiłkach* nader skromny 
pomniczek. Zato w miejscowym ko- 
Ściele, wileńskie prywatne Kółko sta- 
rożytnictwa i ludoznawstwa umieści- 
ło swego czasu ładną tablicę pomiąt- 
kową z portretem olejnym Bohusze- 
wicza wcale dobrego pendzla. 

Z powodu zbliżającej się rocznicy 
śmierci znanego literata wileńskiego, 
$. p. Czesława Jankowskiego, który 
był również chlubą tej ziemi Oszmiań 
skiej, w której spoczął Ś. p. Bohusze 
wicz, zwracamy uwagę na przygoto- 
wany już, w tymże zakladzie nagro- 
bek z krajowego granitu wykonany, 
który ma formę czworobocznej ko- 
lumny, a mający wkrótce już być uzu 
pełnionym bronzową podobizną na- 
szego poety, oraz urną z tego metalu, 

wyszłemi z pod dłuta prof. Bolesława 
Bałzukiewicza. Diaulos. 

Pobór nadzwyczajnej daniny 
majątkowej. 

Urzędy skarbowe rozesłały już na- 
kazy płatnicze na nadzwyczajną da- 
ninę majątkową. Ostateczny termin 
płatności upływa z dniem 31 b. m. 
Pobór daniny majątkowej dotyczy 
płatników drugiej grupy, obejmującej 
przemysł i handel. Wysokość daniny 
obliczana jest na podstawie vbrctów 
osiągniętych przez dane przedsiębior- 
stwa w roku 1931 i wynosi przy obro- 
cie przekraczającym sumę 50.900 zł. 
w stosunku rocznym — 0,9 procent, 
zaś przy obrocie rocznym do 50.090 
zł. — 0,6 proc. 

W razie niemożności uiszczenia 
jednorazowo całego wymiaru, płatni- 
kom przysługuje prawo wnoszenia 
próśb o odroczenie płatności, przy- 
czem jednak pobierane są ustawowe 
odsetki za odroczenie. 

Pobór daniny majątkowej od wła- 
ścicieli nieruchomości mastąpi w li- 
stopadzie r. b. Do dnia 15 listopada 
otrzymają oni nakazy płatnicze zaś 
ostateczny termin uiszczenia daniny 
wyznaczony jest na 30 listopada 

  

   

      

      

   

    

   

      

KURJER SPORTOWY. 
Zjazd kajakowy 
Związek  Legjonistów Polskich, 

Oddział w Wilnie, urządza w dniach 
19 i 20 sierpnia 1938 roku wielki 
zjazd kajakowy i obóz nad jeziorem 
iNarocz. Niebywała okazja i moc at 
rakcyj i wrażeń! Ceny bezkonkuren- 
cyjne! 

Korzystanie z taboru sportoweg::: 
44 kajaków, 7 żaglówek i łodzi moio- 
rcwej. Siatkówka, koszykówka, kort 
tenisowy, kąpiele, plaża, dancing, or 

nad jez. Narocz. 
kiestra Związku Strzeleckiego i t. d. 
Koszta wynoszą 10—12 złotych, w 
tem droga tam i zpowrotem, nocleg, 
utrzymanie 4 razy dziennie i ko- 
rzystanie z taboru sportowego. 

Ilość miejsc ograniczona. Zgłosze 
nia do piątku 18 bm. włącznie przyj. 
muje zarząd Okr. Związku Legjonis- 
tów Polskich w Wilnie, zaułek Ber- 
nardyński 10, w godzinach od 10 do 
21-ej. 

  

W.K.S. przed spotkaniem z 76 p. p. 
Mamy jeszcze do rozegrania jeden 

mecz piłkarski w grupie północnej o 
wejście do Ligi. 

Dotychczas wszystkie trzy mecze 
zakończyły się zwycięstwem Wilna. 

W najbliższą niedzielę Grodno bę- 
dzie terenem walki rewanżowej pomię 
dzy W. K. S. a 76 p. p. 

Grodnianie ostrzą zęby i odgraża- 
ją się, że wygrają z Wilnem, ale my 
jesteśmy więcej niż pewni, że W. K. S. 
ostatni swój mecz grupy północnej wy 
gra i w ten sposób zupełnie pewnie za 
kwalifikuje się do dalszych, daleko cie 

kawszych w przebiegu gry, rozgry- 
wek o wejście do Ligi. 

Do finałowych rozgrywek zakwali- 
fikują się chyba starzy znajomi, a więc 
Legja z Poznania. Naprzód z Lipin i 
W. K. $. z Wilna. 

Charakterystycznem jest, że były 
zespół ligowy Polonii nie mógł w decy 
dujących momentach wykazać swej 
wyższości. przegrywając kolejno me- 
cze o wejście, a więc chyba Polonia bę 
dzie musiała w tym roku prły. 
glądać się dalszym rozgrywkom. 

Zadanie W. K. $. będzie bardzo tru 
dne. ale nadzieja zawsze może być. 

ZAWODY STRZELECKIE 
O MISTRZYNIĘ I MISTRZA 

„NOWEGO ŚWIATA*, 

Wczoraj na N. Świecie w Wilnie od- 
były się zaw. strzel. w których wzię- 
ło udział 80 osób. Tytuł mistrzyni zdo 
była p. Józefa Radziwanowska, uzy- 
skując 78 na 100 możliwych pkt. Mi- 
strzem dzielnicy w strzelaniu został p. 
Michał Stambrowski — 92 pkt. na 100 
możliwych. Mistrze zostali odznaczeni 
złotemi żetonami i dyplomami, oraz 
będą korzystać bezpłatnie i na honoro 

wych miejscach ze wszystkich imprez 
strzeleckich. 

JAN ŻYLEWICZ POBIEGNIE 
W MARATONIE. 

Znany lekkoatleta wileński Jan Ży- 
lewicz z 3 b. Saperów zgłosił się do 
biegu maratońskiego 0 mistrzostwo 
Polski. 

Bieg ten odbędzie się jak wiemy w 
Wilnie 27 b. m. 

Wilno będzie więc reprezentowane 
przez dwóch zawodników przez Żyle- 
wieza i Nowickiego z Ogniska. 

WIECZOREK BRONIĆ BĘDZIE 
TYTUŁU MISTRZA. 

Wieczorek od kilku lat jest mi- 
strzem Polski w pięcioboju, mając je- 
dnocześnie rekord w tej trudnej kon- 
kurencji. 

W najbliższą niedzielę w Białym- 
stoku odbędą się zawody w pięciobo- 
ju o mistrzstwo Polski, w których to 
zawodach udział weźmie trzech wil- 
nian z Wieczorkiem na czele. Towa- 
rzyszyć mu będą w podróży Wojtkie 
wiez z Zieniewiczem, którzy na boi- 
sku staną się groźnymi rywalami, 
zwłaszcza Wojtkiewicz który może u- 
zyskać pierwszorzędny wynik prze- 
wyższając Wieczorka w rzucie oszcze- 
pem i w biegu na 150 mtr., a mało u- 
stępując na 200 mtr. 

Prócz wilnian w pięcioboju wezmą 
udział wszyscy czołowi zawodnicy ca- 
łej Polski na czele z Pławczykiem, Sie 
dleckim i Lukhansem. 

PUHAR PRIBINY W RĘKU POLAKÓW. 

PRAGA, (Pat). We wtorek na turnieju 
słowiańskim o puhar Pribiny w Nitrze Cra- 
ecvia walczyła ze słowacką drużyną „Nitrą* 
osiągając wynik remisowy 2:2 (1:1). Ze wzylę 
du na przesądzone zwycięstwo polskiej dru 
żyny w turnieju Cracovia nie wysilała, się 
zbytnio. W ogólnej punktacji Cracovia zaję 
ła pierwsze miejsce, mając na trzy gry 5 
punktów i stosunek bramek 9:5. Puhar Pri- 
biny znalazł się zatem po raz pierwszy w rę- 
kach Polaków, 

2 E I ES E S LED 

Armata na dnie morskiem. 
Która strzela po 15 latach przebywania w 

głębinach wodnych jest nielada rzadkością. 
O takim wypadku donoszą z Estonji, przy 
brzegach której w r. 1917 rozbił się i usiadł 
na dnie pancernik rosyjski „Sława*. Obee- 
nie podjęto pracę nad wydobyciem okrętn; 

podczas oglądania i sprawdzanią mechaniz- 
mu jednej z armat okrętowych „Sławy*, ta 
oddała nagle ostry strzał. Chociaż okręt prze 
leżał 15 lat na dnie morskiem, amunicja i ar 
maty (pozostały, jak się okazuje, w dobrym « 
stanie. 

  

Pogrzeb š. p. ks. Kraujalisa. 
Wczoraj nastąpiło wyprowadzenie 

zwłok zmarłego onegdaj wybitnego 
działacza litewskiego Ś. p. ks. Piotra 
Kraujalisa. 

O godz. 17-ej wiecz. J. E. Arcybi- 
skup Metropolita Wileński Ks. Jał- 
brzykowski w otoczeniu duchowień- 
stwa odprawił krótkie modły w domu 
żałoby przy ul. Mostowej, poczem wy 
niesiono trumnę ze zwłokami Ś, p. ks. 
Kraujalisa ustawiając na tonącym w 
zieleni i kwiatach kalafalku. Kon- 
dukt żałobny prowadzony przez JE. 
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego ruszył 

  

ul. Mostową, kierując się do kościoła 
Św. Jana. 

Przed konduktem niesiono okało 
20 wieńców od wszystkich organiza- 
cyj litewskich z Wileńszczyzny oraz 
znajomych i krewnych zmarłego. 

W kondukcie żałobnym wzięło u= 
idział dużo osób, szczególnie z ducha= 

wieństwa. Między innymi znajdowa: 
li się również i świeccy przedstawicie 
le polskiego społeczeństwa. 

Dziś rano nastąpi złożenie zwłok 
na wieczny spoczynek na cmentarzu 
Św. Piotra i Pawła. 

  

Delegaci z Litwy na pogrzebie Ś. p. ks. Kraujalisa 

  

W dniu wczor n przez gra- 
nicę polsko-litewską w rejonie Zawias 
przybyli do Wiłna na pogrzeb Ś. p. 
ks. Kraujalisa przedstawiciele ducno- 
wieństwa litewskiego oraz c/łonko- 
wie rodziny zmarłego w osobach b. 
ministra litewskiego M. łezasa, prof. 

uniwersytetu 'kowieńskiego ks. K. 
Схет kapelana wojskowego ks. 
IWŁ Mironasa, Dominika Cesgewicza, 

    

  

  

ks. Kraujalisa, prob. ze Stakliszek, 
stryjecznego brata zmarłego i St. Kra 
ujalisa ks. prob. z Szyrwint. 

Delegatów z Litwy na granicy po- 
witała delegacja Tymczasowego Ко- 
mitetu Litewskiego z Wilna. tselegaci 
przybyli do Wilna i wzięli udział w 
przeniesieniu zwłok Ś. p. ks. Krauja- 
lisa do kościoła św. Jerzego. 

  

1000-letni dąb. 

  

Przy drodze Samsonów—Zagnańsk w pow. 
kieleckim, obok nadleśnictwa Bari r sto: 

  

dąb „nazwany „Bartkiem“. którego wiek obii 
czają fachowcy na zgórą 1000 lat. Z wnę- 
trza dębu wydobyto krzyż żelazny z 18-go 
wieku, odlany w nieczynnej już dziś hucie 
w Samsonowie. Wedle podania, pod dęben! 
tym odpoczywał król Sobieski, udając 

wę wiedeńsk 
się 

  

„Oberkij“. 
— Chmielewski Ignacy, czy przyznaje się 

pan, że w dniu 7 marca zadał w bójce Soro 
ce lekkie uszkodzenie ciała w postaci rany 
tłaczonej w ramię. 

Chmielewski Ignacy, masywny robotnik, z 
zakłopotaniem drapie się w głowę potem re 
zygnacyjnie macha ręka i wzdycha! 

— Powiem panu sędziemu całą prawdę 
jak księdzu na spowiedzi... 

— Tak zawsze należy robić, szczerość 
godzi karę. 

— Toż to właśnie. Powiem wszystko jak 
było. Soroko pracował u tego co to na Sos 
nowej dom stawia. Włoził glinę. Potem po- 
kłócił się i odszedł. Wtedy ja powiadam do 
tego z Sosnowej — będę woził. Wóz — od- 
powiada. Wiozę ja pierwszy wóz, a tu Soro 

ko z za rogu wybiega, czerwony, krzyczy i 
w ręku łopatę trzyma. 

— Wszystkich pozabijam — krzyczy. —— 
Gdzie Soroką pracował, tam nikt nie moż» 
pracować. Podbiegł do mnie i łopatą po 
mordzie 

— Jakto po mordzie? 
— No, po twarzy... Nie mogłem ścierpieć 

takiej poniewierki, wziąłem ober kij... 
— (0?! 

— QOberkij. Taki kij nie mały i niezbyt 
wielki. Dogoniłem Sorokę i lekko go uderzy 
łem po ramieniu. Miałem oberkij i dlatego 
złamałem mu rękę. 

— Zawinił więc oberkij. 
— Tak jest. 
Sędzia przegląda akta i po chwili mówi. 
— Wobec tego, iż poszkodowany utracił 

władzę w ręku na przeciąg powyżej 20 dni 
sprawa podlega kompetencji Sądu Okręgowe 
go do którego zostanie odesłana. Oskarża 
nemu grozi większa kara. 

— Ot i przyznaj się jak na spowiedzi — 
mruczał Ghmielewski, opuszczając ławę »s- 
karżonych. To wszystko ten oberkij, a że- 
by jego cholera... Włed. 

—o() B= 

Humor. 
U ADWOKATA. 

— Niech się pani nie skarży. szanowna 
pani, niech pani: dzi 

— (o mam czyn 
— Skarżyć! 

  

a 

  

    

        

(New Yorker). 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 17 sierpnia    

    

   

    

   ka. 7.30: Dziennik poranny. 7,35: Muz, 
7,52: Chwilka gosp. dom. 11,57: 
Muzyka. 12,25: Prasa. Kom. met. 
zyka. 12,55: Dzienn południow 
Program dzienny. 14,55: Muzyka na tema 

  

      

  

  

    

i Muzyka taneczna. 18.15: Zwycięstwa 

warszawskie—odczyt. 18,35: Rec.-fort. 19,20. 
Skrzynka pocztowa Nr. 257 — listy radjosł. 
omówi dyr. progr. W. Hulewicz. 19,40: Felje- 
ton — Rekordomanja. 20,00: Koncert wiecz. 
20,50: Dziennik wiecz. 21,00: Co nas boli?-— 
przechadzki a po mieście. 
koncertu. 22,00: Muzyka tan. 2 Wi: 
sport. 22,35: Kom. met. 22,40: Muzyka 
neczna. 

  
   

    

       

  

PIĄTEK, dnia 18 sierpnia 1933 r. 

7.00: Czas, 7.05: Gimnastyka. 7.20: Muzy- 
7.30: Dziennik poranny. 7     

  

       
  12.0. 

  

     
7.52: Chwilka gosp. dom. 11.57: : 
Koncert. 12.25: Prasa. Kom. met. 12.35: D 
<. koncertu. 1 Dziennik południowy. 

  

14.50: Program dzienny. 14.55: Muzyka ope- 
retkowa (płyty). 15.25: Giełda rolnicza. 15,36 
Koncert symfoniczny. 17.15: Koncert so. 
stów. 18. Odczyt. 18.20: Odczyt litewski. 
18.35: Program na sobotę. 18.40: Na widn 
kręgu. 18.55: Pogadanka muzyczna. 19.1 
Transm. z Salzbourga. 20.30: Dziennik wicez. 
20.40: Dokąd jechać na niedzielę. 20.55: Ope- 

ra z Salzbourga. 22.05: Muzyka taneczna z 
Ciechocinka. 22.25: Wiad. sportowe. 22.35: 
iKom. met. 22.40: Muzyka taneczną z Ciecho 
cinka. 

    

    

    

WARSZAWA. 

CZWARTEK, dnia 17 sierpnia 1933 r. 

15.50: gramofonowe. 21.00: Ko- 
munikat Ministerstwa Rolnictwa i    
Reform Rolnych. 

NOWINKI RABJGWE 
W ROCZNICĘ WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA. 

Dzisiaj o godz. 18,15 w związku z rocz= 
nicą zwycięskiej bitwy pod Włarszawą płk. 
Rutkowski przypomni radjosłuchaczom prze 
bieg i znaczenie tej bitwy w wojnie polsko 
bolszewickiej r. 1920. 

ZBYTECZNE REKORDY. 

O godz. 19.40 p. Irena Dehnelówna wygłe 
si w radjo feljeton p. Rekordomanja w 
którym podkreśli jałowość i bezmyślność pe- 
wnych „rekordów*. Stały się one swego ro- 
dzaju manją współczesnej publiczności, go- 
niącej za dreszczykiem takiej sensacji. 

  

Z DZIAŁU MUZYCZNEGO. 

W dziale koncertowym dzisiejszego pro- 
gramu należy zwrócić uwagę na recital foc- 
tepianowy p. Maryli Jonasówny? który o g. 
18.35 będzie transmitowany ze studja war- 
szawskiego, oraz na koncert popularny o 
godz. 20 pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego. 
Weźmie w nim udział świetny bas Włodzi- 
mierz Kaczmar, który niedawno powrócił z 
tournee po I Francji i Austrji. 

    

BOYZ НОО 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

Dochodzenie przeciwko komisji 
cmentarnej gminy żydowskiej— 

zakończono. 
W swoim czasie donosiliśmy o meldun- 

ku złożonym w policji przez p. Kamień (ul. 
Miekiewicza 35) w którym oskarżali oni człon 
ków komisji cmentarnej gminy żydowskiej: 
p. p. Prużana, Dajona, Sztukatera i Parne- 
sa © te, iż POD PRESJĄ NIE UDZIELENIA 
POZWOLENIA NA POGRZEB ICH OJCA, 
WYMUSILI OD NICH NA RZECZ WYDZIA 
ŁU GMENTARNEGO GMINY WEKSLE NA 
SUMĘ 5.000 ZŁ. я 

Władze šledeze 1-szej instaneji. po prze 
słuchaniu wspomnianych działaczy gminy 
żydowskiej. oraz opierając się na zeznaniach 
w tej sprawie wybitnych działaczy miejsco- 
wego społeczeństwa żydowskiego, posta- 
nowiły skargę  Kamieniów uznać za 
nieuzasadnioną i nie nadawać sprawie biegu. 
Kamieniowie nie dali jednak za wygraną i 
przez swego adwokata wnieśli od tej decyzji 
odwołanie do prokuratury Sądu Apelacyj- 
nego. 

Prokuratura S, A. zajęła inne stanowisko 

I POSTANOWIŁA DECYZJĘ WŁADZ ŚLED 
CZYCH PIERWSZEJ INSTANCJI W. PRZED 
MIOCIE UMORZENIA TEJ SPRAWY UCHY 
LIĆ I PRZEPROWADZIĆ ŚLEDZTWO. 

Jak się obecnie dowiadujemy dochodze 
nie w tej sprawie zostało już ukończone. 

W tych dniach funkejonarjusze  polieji 
Śledczej wycofali ze wszystkich banków 
miejscowych weksle z podpisami pp. Ka- 
mień, żyrowane przez gminę żydowską, 

WEKSLE TE ZAŁĄCZONE ZOSTAŁY DO 
AKT DOCHODZENIA W! CHARAKTERZE 
DOWODU RZECZOWEGO i przesłane wraz 
ze sprawą do władz sądowo - śledczych ce 
lem skonkretyzpwania wyników dpchodze 
nia i SPISANIA AKTU OSKARŻENIA. 

Wi ten spoób jesteśmy w przededniu pro 
cesu, który budzi duże zainteresowanie 
wśród społeczeństwa żydowskiego prima 
ze względu na osoby oskarżonych, a secunde: 
ze względu na zasadniczy charakter sprawy,



4 

KRONIKA 
  1 ——— I Driė: Jacka Wyzn. 

Czwartek | ju, Firmina B W. 

17 
Sierpnia j 

  

  

Wschód słońca — g. 4 m. 21 

Zachód „ —4. 740 59 

+ Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji U.S.8. 

w Wilnie z dnia 16-VIII— 1933 roku. 

    

Temp. najn. + 9 
Opady — 
Wiatr połudn.-wschod. 
end. barom. spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody w dnin 
dzisiejszym 17 sierpnia. Pogoda s eczna i 
<iepło o zachmurzeniu wz 
skłonnością do burz. Słabe wiatry południ”- 

we. 

    

DYŻURY APTEK. 
Dziś, 17 bm. w nocy dyżurują następu- 

jące apteki: 
a 81), Wv- 

  

   

  

sockiego (Wielka 3), 
23), Augustowskiego (ul. 
(Antokolska 54), Siekier 
20), Sokotowskieg Nowy Šwiat), 
(Legjonowa) ego (Nowogródzka 
Zajączkow yniec). 

KOŚCIELNA 

— Uroezystości dla chorych w Ost- 
rej Bramie. We wtorek 5, środę 6 i 
czwartek 7 września r. b. odbędą się 
w Ostrej Bramie z okazji Wielkiego 
Jubileuszu Miłościwego Lata  trzy- 
dniowe uroczystości Eucharystyczne 
t. zw. Triduum Eucharystyczne dla 
chorych Wilna. 

W tym eelu we czwartek 17 sierp 
mia b. r. odbędzie się przy ul. Metro- 
politalneį 1 — o godz. 7 wiecz. —— 
zebranie organizacyjne XX. Probosz- 
czów V stkich parafij wileńskich 
celem szczegółowego omówienia i za- 
twierdzenia programu uroczystości. 

Do współdziałania w przygotowa 
niu tego święta dla chorych powołani 
są pp. lekarze, siostry zakonne i pie- 
lęgnujące chorych w szpitalach, per- 
sonel pielęgniarski, Czerwony Krzyż, 
Skauting, organizacje religijne i spo- 
łeczne a także wogóle wszystkie oso- 
by mające styczność z chorymi. Bar- 
dzo pożądane są bezpłatne dorożki 
i auta do przewożenia ubogich cho- 
rych na nabożeństwa. Zgłoszenia 
przyjmują kancelarje wszystkich pa- 
rafij w Wilnie w godzinach urzędo 
wych, a także Sekretarjat Arch. Insty- 
tutu Akcji Katolickiej przy ul. Met- 

    

    
   

      

  

      

  

  

ropolitalnej I — w godz. od 10—2 po 
poł. 2 

OSOBISTA 
— Wieeprezydent Czyż powrócił z urlopu. 

   

  

W! dniu wczorajszym powrócił z urlopu wy- 

poczynkowego i objął urzędowanie szef sek- 
cji technicznej magistratu wiceprezydent 

Czyż. 
— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskie59 

p. Kazimierz Szelągowski powrócił z urlopu 

i objął urzędowanie. 

ADMINISTRACYJNA 
— Nowi obywatele w Wilnie. W) ciąg: 

ub. miesiąca wydano w Starostwie Grodz 

kiem w Wilnie około 70 nowych obywa- 
itełstw dla cudzoziemców przybyłych z tere- 

mu Niemiec, Litwy i Rosji sowieckiej. 

    

SANITARNA 

— Choroby zakaźne w Wiilnie. Dzieki 
intensywnej akcji sanitarnej na terenie Wii 
ma ostatnio zanotowano spadek zachorowań 
ma choroby zakaźne. W porównaniu z po- 
przedniemi miesiącami w połowie b, m. i ub 
mies. zanotowano zachorowań zakaźnych 
mniej o 30 proc. : 

Z UNIWERSYTETU 

— Dyrekcja Studjum Rolniczego 

Uniwersytetu Stefana Batorego. x. Wil 

  

    

nie podaje do wiadomości, że przyj- 

mowanie podań o przyjęcie w poczet 

studentów Studjum Rolniczego USB 

odbywać się będzie w czasie od 25 

września do 7 października +. b. 

włącznie. 

Przy przyjęciu na Studjum Rolni- 

cze pierwszeństwo będą mien kand 

daci posiadający odbytą praktykę 

rolną. 

    

  

SPRAWY SZKOLNE 

— Studjum baletewe Ł. Sawinej-Dolskiej. 
Studjum artystki baletu Ł. Sawinej-Dolskiej 

niesione do nowego lokalu ul. 
ego 7 m. 2. Zajęcie rozpoczną się I 
zapisy od 27 sierpnia codziennie 

  

   

  

   
— Szkełe, Powszechna 00. Jezuitów w 

Przy gimnazjum OO. Jezuitów w 
Wielka 58 otwiera się na rok sz<e'- 

ny 1933-34 pierwszy, czwarty i piąty oddział 
szkoły powszechnej. Zgłoszenia przyjmuje 
kancelarja codziennie od godz. 10—12. 

  

    

    
  

-—- Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Siefana  Świętorzeckiego przy 
Kced. Gimnzzjum im. T. Czackiego w Wlinie 
(z pełnemi prawami). W roku szkolnym 

czynne będa oddziały od 1-g0 do 
Do oddziału I-go przyjmowane b 
urodzone w roku 1927 lub wcześnie     

eda 

i 

  

  
  

bez egzaminu. 

W: Koeduk. Gimnazjum im. T. Czackiego 
będą czynne klasy od II do VIL Eg 

stępne odbędą się dnia 18 sierpnia 

  

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10—13 kancelarja Gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 1056, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkolny. 

  

WOJSKOWA. 

— Najbliższe pesiedzenie dodat- 
kowej Komisji Poborowej. Najbliż 
dodatkowe posiedzenie Kom 
borowej postanowiono, 
dujemy, zwołać na dzień 30 b. m. 

Komisja urzędować będzie jak zw 
w lokalu przy ul. Bazyljanskiej 
Celem Komisji jest danie możności 
uregulowania swego stosunku do waj 
ska wszystkim tym mężezyznom, któ 
rzy z tych czy innych przyczyn we 
właściwym czasie tego nie uczynili. 

— Kary administracyjne w lipcu 
r. b, za uchylanie się od siužby woj- 
skówej. Na podstawie sporządzonych 
mandatów karnych przez władze ad- 
ministracyjne i wniosków władz woj- 
skowych Starostwo Grodzkie w ub. 
miesiącu ukarało 37 osób grzywnami 
i aresztem za uchylanie się od służby 
wojskowej. 

Kilka osób utracić ma prawo oby 
watelstwa polskiego. 

  

    

  

ji Po- 
jak się dowia 

        

i >. 

  

  

  

Pe : Z POCZTY 
— Dyrekcja Poczt i Telegrafów 

w Wilnie zawiadamia, że z dniem 21 
sierpnia b. r. zostanie uruchomiony 
na terenie III Targów Pónocnych i 
Wystawy Lniarskiej w Wilnie Urząd 
*Pocztowo-Telegraficzny o służbie na- 
dawczej pod nazwą „„Wilno-Targi 
Północne na czas trwania Targów 
to jest do dnia 12 września b. r. włącz- 
nie. 

   
  

GOSPODARCZA 

— Ożywienie na wileńskim rynku 
drzew . Ostatnio na terenie Wi- 
leńskiej Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej zanotowano znaczne ożywienie 
się w obrotach drzewnych. Do N.e- 
miec w ubiegłym miesiącu wywiezio. 
no 740 tonn papierówki, ponadto k 
kaset tonn do innych państw. Zwięk- 
szenie obrotów papierówką zawdzię- 
czać należy głównie ostatniej obniżce 
kolejowej taryfy eksportowej. 

Również 
działalności w 

      

   

  

zauważono ożywienie 
sekcji eksporterów ma- 

  

        

  

R/R PoE 

terjałów tartych. Z terenu Wiłeńsz- 

ny w ubiegłym miesiącu wywie- 

ziono do Anglji i Francji 12.000 tona 

tarcicy, a są już i dalsze zamówie- 

nia. 

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

Zjazd Ahsolwentów Państwo- 

wych Kursów Maturalnych dla b. 

wojskowych (kl. VIII-b pod dyrekcją 

prof, Ignacego Popławskiego). 

Z okazji 10-ciolecia organizatorzy 

Zjazdu wzywają wszystkich Kolegów 

do gremjalnego stawienia się w dn. Ż 

września 1938 r. o godz. 11-ej rano 

w mieszkaniu kol. Iżyckiego — Wil- 
no Zawalna 22—5. 

Informacje tamże, tel. 407. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt prof. P. Sawickiego. Do 
Wilna przybył znany uczony rosyjski, 
twórca „eurazjatyzmu* profesor pra- 

ski Piotr Sawicki, który w sali T-wa 
Rosyjskiego (ul. Mickiewicza 23) wy- 
głosi w dniu dzisiej n odczyt p. t 
„Rosja, Niemey i Daleki Wschód”. 

Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp wol- 

ny. Goście mile widziani. 

Prof. P. Sawicki przybył do Ро!- 

ski celem wziecia udziatu w obradach 

miedzynarodowego  zjazdu  history- 

ków w Warszawie. W Wilnie p. pro- 

fesor spędzi parę dni. 

TEATR ! MUZYKA 
ie ZASP. w Wilnie „Czy 

iać — premjera w Teatrze 

tek 17 sierpnia o godz. 

    

  

    

    

— Teatry J 
jest co do « 
Letnim. D 
8 m. 15 w. 

sołej farsy w 3-ch al A. Bissona p. t. 

„Czy jest co do oclen w której naczelną 
reuje ulubieniec Wilna p. Leon Woł- 

połu w osobach 

Braunów 5 
Martyki, 

      

  

   
   

  

   

  

    

       

  

   

  

   
   

  

Iowskiego. E 
skiego, Dejunowiczz 
występ), Dobrowolskieg 
innych. Mamy nadziej 

jak „Czy jest co do oclenia* z Leonem 
łejką i Mieczysławem Węgrzynem na c 
ściągnie tłumy publiczności ma  dzisie 
premjerę w Teatrze Letnim. 

Reżyserem tej farsy jest p. Miecz 
Węgrzyn, który wystąpi w przezabawn 

li Pucjaty. 
jeny miejsc zwyczajne. Zniżki i kredytów 

80, 

      

tak šwietna 

  
     

   

  

— Jutro i dni.następnych „Czy jest eo 

do oclenia*. 

— Teatr Muzyczny „Luinia“. „Ulani“. Dzi 

cieszący się wielkiem powodzeniem wspania 
le wystawiony barwny .wodewil „Ułani* uroz 
maieony piosenkami ułańskiemi w specjal- 
nej inscenizacji, oraz ilańcami, Humor, tę- 
żyzna i werwa cechują to ze wszechmiar ia- 

ujące widowisko, w wykonaniu którego 
e udział przeszło 30 oósb zespołu аму 

słycznego pod r ą K. Wyrwicz-Wich- 
rowskiego. Nowe barwne kostjumy i stylo 
we dekoracje dopełniają ar cznej ca- 
łości, Ceny miejsc od 25 gr. do 2:90 gr. 

— Pokaz — rewja „Len“ w Teatrze „Lut 
niać. W okresie Targów Północnych, w po- 
rozumieniu z Wil. tow, Lniarskiem i Komi- 
tetem Targów zorganizowany będzie pokaz 
rewja „Len*, ilustrujący stopniowe 
rzanie się włókna w tkaninę lnianą. Specjal 
na inscenizacja, 

  

    

  

       

    
      

    

    

    na zostanie w szeregu efektownych obr 
w ujęciu scenicznem, w ciekawej interpce- 
kacji zespołu baletowego. Wielkiem urozmai- 
ceniem pokazu będą piosenki o lnie. Po 
rewja dołączany będzie do wszystkich wido- 
wisk wieczornych Teatru „Lutnia, 

— „Polska Krew“. Wartošciowy utwór 

Nedbala „Polska Krew“ w pierwszorzędnej 
obsadzie scenicznej — będzie najbli 
premjerą Teatru Muzycznego „Lutnia*, 
operetki tej — pracownie teatralne przygoto 
wują nową wystawę, 

  

    
  

   

  

    

    

     
    
     

  

   

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux“ 

ijest do nabycia w księgarniach wil. 
Stład główny w księg: Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

      

Ms B Nos K 

NA WILENSKIM BRUKU 
WYKRYCIE MELINY ZŁODZIEJSKIEJ. 

Wezeraj wywiadowcy wydziału 
go wykryli pów a melinę paser 

się w mieszkaniu niejakiej Gilowej 
Świerkowej 16. 

ywiadów i  obserwa 

nych, stwierdzenem zcstało iż m 

Gilewej odwiedza, częsiu znana w Wilnie pa 

serka Chi fjanowa, który przynosi do 
jej ki eczy. Przeprowadzona wezo 

raj w mieszkaniu Gilowej rewizja potwierdzi 
ła powzięte przez pelicję podejrzenia, gdyż 

hiońc szereg pochedzących z kradzieży 

        

   
       

       

  

   
    dwie oscby te) 

PODRABIAŁ KLUCZE. 

Jak się dowiadujemy w dniu wezor 
zatrzymany został przez wywiadowców w 
działu śledczego niejaki Piotr Stajewicz 
mieszkały przy ulicy Krzywej 13, który pr 
pomocy wosku robił odbitki od zamkó 
mieszknia Jana Bogdziewicza, przy ulicy Śnia 
deckich 8. 

Wickec tego, iż zachodzi przypuszczenie, 
że Stajewiez chciał podrobić klucze celem 
ckradzenia tego mieszkania, osadzono go w 
areszcie centralnym do dyspczycji władz 

śledczych. (e) 

ARESZTOWANIE PRZEMYTNICZKI. 

Wezcraį wieezorem funkejonarjusze po- 
lieji śledczej zatrzymali na ulicy Niemiec 
kiej niejaką Handę Etkin, przy której zna 
lezicno przymycaną sacharynę. (e) 

  

   
   

  

KRADZIEŻE. 

  

Zabranć 170 zł, goówką, 46 srebrnych m 
rek niemieckich, 30 srebr. rubli, zegarek i 

ubranie. 

    

k 
Policjanci za mali zawodowych zło- 

dziei Białowoekiego Hirsza (Nowogródzka 
47), Jambro Lejzera (Szpitalna 12-10) i Ka- 
nuszera Pejsacha (Kijowska 19), w chwili 
gdy transportowali pochcdzącą 7 kradziežy 
garderobę. Okazało się, że oporządzili oni 

mieszkanie przy uł. Śniadeckich Nr, 3, Nata 
na Dyncesa. 

    

  

* * * 
Na ul. Nowopopławskiej Nr. 28 skradzio 

no z mieszkania brzytwę wartości 18 zŁ — 
na przystani wiośla 

  

Sprawy żydowskie. 
NAKAZ ARESZTOWANIA POSŁA WIŚLIC- 

KIEGO W NIEMCZECH. 

kazał rząd 
cława Wiśli 

     duje 
nie posła W 

i red. Marka Turkowa. którzy uczest- 
konferencji amsterdar jz ra 

mienia Zjednoczonego Komitetu Żydów Pol- 

skich na 5 wracali prz 

Niemcy. N set Wiślicki, kupiec z Ło- 

dzi „kóry przypadkowo wracał też z Amsier 

damu do Polski został w Nie 
many i poddany szczegółów 
kolwiek wszystkie dokumenty i 
zytowe miał w porządku. 

MIĘDZYNARODOWY KOMITET 

Jak się dowia 
i *BZŁOW 

   

  

   
   

    1r 

  

     
Jest on     

      
    

jak jesie 
wania 

  

     

  

  

    

  

   
  

POMOCY 

UCIEKINIEROM Z NIEMIEC. 

W Genewie powstał w ostatnich dniaca 

   

      

     
   

  

Szerokie 

   

   

»m pod Sai 

celu dostarczeniu pra 
ycia tym pracownikon: 

umysłowym. któr z powodu ostatnich wy 

padków zmuszeni zostali wyemigrować 
Niemiec. Z pomiędzy 40 znanych osobi 
ści tworzących ów komitet należy wymienić 

lorda Cecila, Herberta Samuela, Painleve'« 
Politisa, prof. Rapparda i polskiego dela- 
gata do Ligi Narodów p. Raczyńskiego. 

   
   

komitet, który ma 
cy i środków do 

        

  

tych ci 

  

<łą 

  

z 

  

o 

       
      

jsca kontr 
czyłam w 
do sylwetl    

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 
(ARRAS EEST 

kształtów, podc 
ujawni 

usnuć 
    

tekclskim skradziono jednemu z widzów £ 
szeni zegarek wartości 15 zł., na. Kopanicy 

6 — konewkę, na Žydo iej 13 z pracowni 
— pantofle wartości 5 zł., wreszcie 

pt z ogrodu na Ogórkowej 4 1 tan 
cuszek srebrny z krzyżykiem na Zamkowej 
7. Połieja we wszystkich tych kradzież 
wyśledziła sprzwców i niektórych z nich 

zamknęła w areszcie, 

      

      

to przedew 
     

  

będzie ozdobę. 
błądzim i zaję 

siemi piórkami. 

    
     

Na ul. Ogi go 32 ckradziono mieszka 
nie Tajby Waskobojnikowej, zginęły naczy 
nia kuchenne, garderoba damska i t. d. łącz 

nej wartości 350 zł. 

      

   

ZAMACH SAMOBÓJCZY. Op 3 
Na ul. Śniegowej Franciszek Zwolski ze Wa. Pozalem 

wsi Zielanka, gminy rudemińskiej, napił s odcienie niebie: 

<sencji octowej w zamiarach samobó jez, zadymione tony. 

Pegcowie Ratunkowe przewiozło go w 
kim stanie de szpitala Żydowskiego 

     

        

aniem jesiennej mody 
zu, obrzuca ona krytycznem okien 

wszystko, eo było dotych 

co jet zbyteczne i podkreśl 

ą szyję, za całą ozdobę p 

z piękną klamrą i e 
Co do płasz 

eszcze bardziej elast 

    

   

  

wręcz pr 

kobietę mgiełką tajemniczości. 

racyjny, że mater 

  

  

     
   

Nr. 218 (2759) 

MODA. 
Jesienna moda. 

jesienna nie może rościć pretensji 

Demi-saison to okres nie 
w sobie żadnych elementów twór- 

refi< po tem co 

zapowiedzią przyszłości, łak samo 

w przyrodzie jest 
i zbiorów. 

porą dojrz=- 

jest retuszowa   

  

s, przekreś 
niedocią 

     

amiona, wysoka talja, skromna 

   
  a — dużo rozm 

a, pozostaje nadal 
lnie, 

  

owinie szcz 

      

   

i w luźnych, 
'h kształty zwojach materjału. Poję- 

ensemble'u ulegnie 
atwa harmonja barw i lin 

stom. Zmieni się, jak 
„ tendencja mody w sk 

pani. 
toalety było modelowanie i 

admi- 

ustąpi 
4na- 

osunku 

Do niedawna zadanie'na 
uwypuklanie 

gdy nadchodząca mo 
iwne chęci, pragnie ona 

zmianom 

  

  

   

A teraz eo do malerjału: wszystko, ce 
nię jest przeznaczone do sportu, zrobione bę 
dzie z materjału jednobarwnego. Na 
cie monotonja nam nie groz 

zystkiem 
sukien janem przybraniem, po drugie wy- 
rób materjału będzie tak wyszukany i de 

jał sam przez się stanow 
Wkłny będą przetykane wiel 
ym włosem, przerabiane siru 
nićmi 

Wzory na desenie brane będą z natury. Fa- 
listość monza, karby na futrze, młodych zwie 
rząt, kędzierzawość mchu i świeżej 

stko to będzie musiała oddać maszyna 
a. Z kolorów na pierwsze miejsce wy- 

stępuje bronzowy we wszystkich tonacja 
w ry, w 

ZęŚ- 

  

     
obowiązek ożywiania 

   

jedwabiu, metalu. 

  

żej runi — 

    
   

kolor 

  

e ciem 

Dużo czarnego, mniej znacz 
nie szarego i nic zielonego. 

Cėline. 

z piękną Elissa Landi i Wiktorem Mc Lsglenem w rol.gł.Piękna Ewa ośrodkiem miłości i zbrodni! Eksperyment 
lorda Lichtfelda wydał straszne owoce. Nad program! Dźw. dodatek „Lot kpt Skarżyńskiego" oraz dodatek Foxa. 

C A SI N 0 | Dziś ostatni dzień Nieba we TAJEMNICA ZAMKU PORIOCK 

CERY ZNIŻONE: Balkon dzienny 25 gr. wiecz. 40 gr, parter dz. 54 gr. 
  

Premjera! Prze- 
H E p i 0 4 kój sezonu 19334 F 

Asy humoru 
li į FI ip į d szej orgji šmiechu by dowópa rise ODHOWAJGIE SWE SMUTKI 

FLIP i FLAP rozśmieszą was i rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów śmiechu. Nad program: dodatki. 

P A N/Z ”ERMSZ 
Dzieje szwedzkiego Napoleona p. t. „Karol XII“. 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.20, w dni šw. od godz. 2-ej. 

JAKO GŁUCHONIEMY SZAŁENIEC 
Un w potężnym lilmie niesamowitym 

„DZIWNY DOM* 

ZWIASTUN SEZONU! 
„CZŁOWIEK O STU TWARZACH", 

FENOMENALNY BORIS 
BOZRZWEWIO SZEJ 

  

Przetarg. 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 

nie ogłasza publiczny, pisemny przetarg ofertowy na 
dostawę około 750 tonn węgla górnośląskiegn gru- 

bego i kostki z dostawą, oraz około 1300 m* 
opałowego, w większej części twardego gatunku, 
również z dostawą na miejsce, 

Szczegółowe informacje oraz przepisy o oddawa- 

niu państwowych dostaw otrzymywać można do przej- 
rzenia codzień w Biurze Techniczno - Gospod 
Uniwersytetu Stefana Batorego (ul Uniwersytecka 3, 
parter) w godzinach od 10 do 12-ej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pieczęcią ko- 
pertach z napisem „Oferta na dostawę węgla 
wa opałowego dla Uniwersytetu Stefana Batorego" 
należy złożyć w Sekreterjacie Uniwersytetu (ul. Uni- 

wersytecka 3. piętro 1), najpóźniej do godzin 
dnia 25 sierpnia 1933 r, Do każdej 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 25 s 
o godzinie 12-ej w lokalu Biura Techniczno - 

darczego Uniwersytetu Stefana Batorego 
Przy równych ofertach pierwszeństwo 

przysługiwało tym firmom, które złożą wraz z ofertą 
zaświadczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

o popieranie jego prac. 
Rektorat zastrzega sobie prawo swobodnego wy- 

boru oferenta bez względu na wysokość oferowa- 
nych cen. 

Z Rektoratu Uniwers 
Stefana Batorago w Wilnie 

(—) Opoczyńsk 

oferty musi być 
dołączony dowód złożenia w Kasie Skarbowej na 
depozyt Uniwersytetu Stefana Batorego wadjum w 
wysokości 3% od całkowitej oferowanej sumy. 

REKTOR _ 

  

WYYYYYYYYVYVYYYYYYVYYY „EJ 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie drzewa 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
AA! 

L Kenigsberį 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 i 4—8. 

Akuszerka 

Ira Lalnerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Poszukuję 
dzierżawy do 50 hektarów 
bez odstępnego. Zgłosze- 
mia: Zaklików, skrytka 

pocztowa 17. 

arczem 

BB
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
A 

    

| NY 

Dr. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 3—% dadrn6 wiecz 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

i drze- 

y 10-ej 

ierpnia 
Gospo- 

  będzie 
‚ Bkuszerka 

Šmiaiowska 
przeprowadziła się 

na uł. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez 
wy, usu wa zmarszczki, bre 

i dawki, kurzaiki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

ytetu 

   
      

   
  

Akuszarka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Ćwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedemimowską 

ul. Grodzka 27. 

SZKOŁA 
Domowej Pracy Kobiet 
Zakopane Kuźnice 
Kurs roczny przysposo- 
bienia psń domu rozpo- 
<czyna się 22 sierpnia. 
Prospekty na żądanie. 

Zaleszczyki 
Grand-Hotel-Pension 

„Helenówka" n/Dniestrem 
Słoneczne pokoje, balko- 
ny, kuchnia wykwintna. 

Ceny zniżone. 

В. 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 „Kur. Wił:* 
pod b. nauczyciel. 

  

  

ZŁOTE SCHODY. 
Natoeki spochmurniał i wysunął charakterystycz- 

ną dolną szczękę w oczekiwaniu na wiadomość. Na 

chwilę zetknęli się prawie głowami, bo Janusz miał 

dużo do opowiadania, a wcale sobie nie życzył, aby 

doszło to do uszu niepowołanych. Natoeki zagłębił rę- 

ce w czarne włosy i słuchał z pochyloną głową. 

  

— Więc waściwie, co jej ten łotr zrobił? syknął, 

podnosząc groźną twarz. 

— Napewno nic jej nie zrobi.  Coprawda nie 

znam bliższych szczegółów. Ale po tem, że panna Lud- 

ka zaczyna już żartować, widzę, że najstraszniejsze 

się nie stało. O, nasza Maleńka jest bardzo energiczna, 

jeśli zachodzi nagła potrzeba. 

— Wie pan co? jednak źle robicie, wciągając to 

dziecko do pracy konspiracyjnej. Ostatecznie ona nie 

ma żadnej solidnej opieki. Jeśli ten drań groził jej 

denuncjacją. to i drugi taki zdarzyć się może. A po- 

tem co? 

— Myśli pan, że opuścilibyśmy ją w niedoli? Obu- 

rzył się Janusz. 

Natocki pokiwał głową niechętnie. 

—- No i cóż dalej? zapytał Janusza, porzucając 

drażliwą kwestję. 

— A więc włożono na mnie misję wydobycia ru- 

chomości Maleńkiej od jej groźnej ciotki. Wydelego- 

wani byliśmy właściwie Bolek i Ja — Bolek jako ku- 

zyn, a ja niby plaster na rodzinne zaognienie, Bo to 

koleżenka Meta dowodzi, że mam powierzchowność, 

która kojąco wpływa na stan-nerwowy. 

— Hm! zniecienpliwił się Natocki. 

— Poszliśmy. Wyszła do nas jakaś rozczochrana 

„gbauow > ją 

  

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

  
  

i tłusta baba z pierzem we włosach i sadzami na nosie. 

Dowiedziała się o co chodzi i dalejże płakać wniebo- 

głosy. Nazwała Bolka durniem, a Ludę niewdzięcz- 

nicą i kazała nam wynosić się za drzwi. 

— Wynieśliście się? 

— Gdzie ta! Ja zaraz usiadłem na kanapie i zer- 

wałem się na równe nogi, bo przydusiłem popielatego 

kota. Niewiasta owa porwała go na ręce i oświadczyła 

gniewnie, że zawoła stróża do pomocy w wyrzucaniu 

nas za drzwi. Nie miałem nie przeciwko temu, ale oso- 

bliwa ciotka uspokoiła się nagle i wróciła do sprawy 

panny Ludki, która oskarżała w sposób bardziej rze- 

*czowy. Zarzucała jej mianowicie, że nie dba o rodzinę, 

nie szanuje starszych, wdaje się z patrjotycznymi 

młokosami, którzy ją na szubienicę zaprowadzą i 0s- 

tatnio naraziła na wstyd całą familję, odrzucając świe- 

tną partję, dzięki której mogła uratować matkę od 

nędzy, a ją, ciotkę, od ciągłego strachu o losy krew- 

niaczki. 

   

Dowodziła też płacząc, że każda kobieta powinna 

mieć dom i męża, a panna Ludka tego męża między 

swoimi drapichróstami nie znajdzie. Więc poczułem 

się obrażony — bo do nas przecie piła — odepchną- 

łem Bolka, który wymachiwał łapami i coś tam dowo- 

dził rozjątrzonej kobiecie i sam wystąpiłem na czoło. 

— Czy to była doprawdy taka świetna partja dla 

panny Ludki — zapytałem z miną lorda. 

O, ciotka zaręczyła, że doskonała. Cztery pokoje 

„i piętnaście tysięcy. Matkę przyszły mąż Ludki miał 

zabrać do siebie i kształcić braciszka. 

— No! ale gdyby się zdarzyła lepsza okazja, to co 

„pani na to? 

— Ale się nie zdarzy — zaręczyła niewiasta. 

— Nigdy nie można ręczyć za nic, jeżeli chodzi 

«e młodą pannę — pouczyłem surowym głosem, Otóż 

właśnie ja jestem tą „okazją”.   
WST ISI AINA 

Bolek zdębiał zupełnie, a ciotka z kotem usiadła 

ciężko na krześle. 

— Proszę, niech mię pani obejrzy — mówiłem, 

jak z katedry. Ja będę miał pięćdziesiąt tysięcy, bo 

nas jest dwoje. Ale mam swój własny folwark po bab- 

ce oprócz tego. Szkoda, że panna Ludka posiada tylko 

jednego braciszka. Mógłbym pomieścić z pół tuzina. 

Bolka biorę na świadka. A jakie pyszne pani miałaby 

unas wakacje! 

Więc pocóż panna Ludka ma wychodzić za tego 

grzyba, jeżeli może wyjść za mnie? Zupełnie formal- 

nie oświadczam się o rękę pany Lińskiej — dodałem, 

widząc wrażenie obecnych. 

— Ale czy ona wyjdzie za pana? jęknęła oszoło- 

miona ciotka, 

— 0, to już inna sprawa. Zupełnie tego nie jes- 

tem pewien, Ale to nie będzie moja wina. Chcę pan: 

dowieść, że wcale nie jesteśmy, drapichróstami i nie 

na panu Raszuku świat się kończy... 

Natocki był wzburzony. 

— A cóżby się stało, gdyby panna Ludka wziela 

ten żart na serjo? 

— Nicby się 'nie stało! Ożeniłbym się i już. Cho- 

ciaż właściwie ona nie jest moim typem i nie kocham 

się w niej wcale, bo przepadam za brunetkami, ule 

doprawdy — trudno jej nie lubić. Dzidziuś taki! Jak 

Mała siostrzycka! Jak przyszła do nas wtedy, to go- 

tów byłem wszystko dla niej uczynić. Ale ona nie 

zechce. 

— Dlaczego? 

—- A bo też obie z Metą są pomylone! — machnął 

rękami Janusz. — A Luda oprócz tego nie jest jeszcze 

dorosła, Pojęcia nie ma o miłości. 

— Hm... A jakże z ciotką? 

— No, wyobrazi pan sobie, że oddała mi rzeczy 

z macierzyńskiem błogosławieństwem. Kazała zawia- 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  A     

  

domić ją o nowym adresie panny Ludki — na wszelki 

wypadek, a hałaśliwość utyskiwań złagodziła do lek- 

kiego pomrukiwania. Ale gdy pakowaliśmy walizę 
10 dorożki, nasrożyła się, rozpłakała i wyklęła Ludkę 

po raz drugi... 

„Za drzwi ją wyrzucę, jak tu przyjdzie!* zawo- 

lala... Gdy dorożka ruszyła, znowu coś się w niej 

odmieniło, bo wrzasnęła nieludzkim głosem: „Bolek, 

a żebyś o adresie nie zapomniał, bałwanie!'* 

Teraz panna Ludka jest już na nowem mieszka- 
niu. Nędzny to pokoik, bo nasza Maleńka wzięła 

na ambit i nie chce przyjąć od nas żadnej pomocy 

pieniężnej. Dostała tylko lekcję za 25 rubli miesięcz- 

nie. No, zobaczymy... Przepraszam, muszę się dowie- 

dzieć, czego ten Ster chce ode mnie? 

— Pewnie wypaplałeś mu o w 

zgrzytnął Ster do ucha Janusza. 

ystkiem? — 

  

  

— To jest opowiedziałem, co wiem o koleżance 

Lińskiej — sprostował Janusz. — No więc? 
— No cóż! Błazen jesteś! Czyż nie widzisz, że ten:    

laluś czyha na nią? 

yha? Jakto? 

— Skończenie świata! Zbaraniałeś, czy co? Czyha 
na jej cnotę — jeżeli mam używać terminologji pra- 

habek! Czego się Śmiejesz, idjoto? 

  

  

— Właściwie musiałbym się z tobą rozprawić 

za niestosowne przezwiska, ale wolę się śmiać, bo nie 

wiem, od jakiego to czasu zaopiekowałeś się cnotą 

młodych panienek. I to właśnie ty, znany donżuań 

grodzieński? 
— Idźże 'do licha! — rozgniewał się gwałtowny 

Ster. — Nie opiekuję się niczyją niewinnością, ale 

nie chciałbym się zajmować stręczeniem, jak ty to 

czynisz, gapo jedna!... 

  

(D. c. n.) 

Liusi La LiL Li НСЕ 
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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