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KURJER EŃSKI 
WIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

      

    

wysec. De tych em deliasa się: za ugłeszewia cyicowe i iabołeryczae 86%, 

  

PODWALINY PRACY Włosko -austrjackie rozmowy. 

PAŃSTWOWEJ. | 
Jeden z czołowych mężów stanu 

  

  

współczesnej Franeji, Poincarć, znany 

  

ze swego przywiązania do parlamenta 

ryzmu i republikańsko - demokratycz 

nych form rządzenia, niejednokrotnie 

zabierał głos publicznie, by w słowach 

pełnych goryczy i ironji demaskować 

zwyrodnienia ustroju parlamentatne- 

go i wskazywać na szkodliwe zwichnię 

cie równowagi między poszczególnemi 

organami władzy państwowej. 

    

uprawnień innych władz par 

stało się obecnie o tyle częste, że iz- 

by, przejąwszy się zwyczajem -obrado 

wania w nieskończoność, znalazły w 

tej permanencji, zresztą zupełnie sprze 

cznej z duchem konstytucji, złudzenie 

władzy nieograniczonej. Deputowani 

żyją dziewięć lub dziesięć miesięcy na 

dwanaście w kłótliwej zażyłości z rzą- 

dem i administracją centralną. Obie 

strony pozostają, jedna przeciwko dru- 

giej, na stopie alarmu niepokojącego i 

denerwującego, a rząd, widząc się cią 

gle zagrożonym, wyrzeka się wszelkich 

projektów na daleką przyszłość i roz- 

drabnia w drobnych troskach codzien- 

nych wszelkie plany, które mógłby 

  

powziz 
  

I na innem miejscu, w odpowiedzi 

na ankietę czasopisma „La Revue“ na 

temat niedomagań parlamentaryzmu: 

„Izba sądziłaby, że dzień został zmar- 

nowany, gdyby nie obradowała kilku 

godzin w rozgorączkowaniu i hałasie. 

Ta wieczna obecność i ta zbędna ru- 

chliwość władzy ustawodawczej mąci 

do głębi stosowanie systemu parlame 

tarnego. Prowadzi ona do nieun:knio 

nej konsekwencji unicestwienia wła- 

dzy wykoawczej i do podminowania 

autorytetu rządowego”. 

Z własnych niedawnych doświad- 

czeń pamiętamy, jakie szkody dla spra 

wnego funkcjonowania machiny pań- 

stwowej wyrastają z wszechwładzy i 

zbędnego wścibstwa  sejmowladztwa, 

jak potopy elokwencji poselskiej zato- 

pić mogą bez reszty zmysł inicjatywy i 

dalekoplanowość zamierzeń władzy wy 

konawczej. Od niewiełu łat dopiero 

nałożony został pewien hamulec na te 

złe obyczaje. Czas trwania sesji ku- 

dżetowej został ograniczony i przysto 

sowany do jej zadań konstytucyjnych. 

Zostało sprecyzowane w praktyce nie 

jasne w konstytucji marcowej pojęcie 

sesji nadzwyczajnej, Władza wykonaw 

cza odzyskała konieczną swobodę ru- 

chów i głębszy oddech. 

Stało się to przeważnie drogą zwy 

czajową i domaga się jeszcze skodyfi- 

kowania w nowej konstytucji. Na tem 

jednak nie wyczerpuje się zagadnienie 

nałożenia koniecznych hamulców na 

gadatliwość i wścibstwo poselskie. I w 

obyczaju parlamentarnym i w kodyfi- 

kacji prawniczej nastąpić musi zasad- 

nicze zwiększenie swobody ruchów 

rządu w dwóch tak podstawowych dzie 

dzinach pracy państwowej, jakiemi 

są wojsko i sprawy zagraniczne. 

Europejska dyplomacja powojen 

na powiada z pewną dumą o sobie, ze 

w przeciwstawieniu do praktyk daw- 

niejszych chadza drogami 

Przyjąć to oświadczenie trzeba oczy- 

wiście z pewnym sceptycyzmem, ale 

równocześnie należy też zakreślić gra- 

niee, do jakich do 

jawności. 

  

winno społeczeń- 

stwo w żądaniu jawności dyplomacji. 

W. tkie międzynarodowe umo- 

wy, polityczne, wojskowe czy gospo- 

darcze muszą być podane do wiade- 

mości ogółu. Przeminął bezpowrotnie 

czas tajnych aneksów do międzynaro 
umów, czas dynastycznych 

  

dowych 

wzajemnych asekuracyj, skrywanych 

skrzętnie przed okiem poddanych. Ale 

na tem też wyczerpuje się postulat jaw 

ności. Rząd musi mieć swobodną rękę 

w nawiązywaniu międzynarodowych 

kontaktów, w przystosowywaniu za 

sadniczych linij swej polityki 

nicznej do zmiennej wciąż fali aktuui 

zagra- 

nych wydarzeń Bez względu na chwilo 

we nastroje: emocjonalnej przeważnie 

natury, nurtujące społeczeństwo, musi 

mieć możność decyzji szybkiej, opartej 

na rozbudowanym odpowiednio apa- 

racie informacyjnym, możność wyzy 

skania konjunktury „dość szybkiego 

odparcia nadchodzących  niebezpie 

czeństw. 

Linja polityki zagranicznej rządu 

iście zgodna z wolą 

  

musi być oczyv 

  

większości społeczeństwa czy też jego 

parlamentarnej reprezentacji. Minister 

spraw zagranicznych zawsze odwoła 

się do społeczeństwa o zasadniezą a- 

probatę swych poczynań. Ale rząd nie 

może być prowokowany przez parla- 

ment do zbyt prędkiego odsłaniania 

swych kart w grze jeszcze nieskończo 

nej, przynaglany do zbyt szezegėlo- 

wych wyjaśnień w materjach tak del: 

katnych, a tak pierwszorzędnej wagi 

dla przyszłości państwa. Nie może być 

prowadzony na pasku dobrych rad 

domorosłych polityków, tak chętnie 

zmieniających mapę świata i rozdaro 

wujących beztrosko zagłobowe Nider- 

landy. 

W większym jeszcze stopniu  za- 

strzeżenia powyższe odnoszą się ło za 

gadnień, dotyczących pogotowia obron 

nego państwa. Seżm zna i uchwala gło- 

balne sumy budżeiu na cele wojskowe, 

otrzymuje konieczne informacje co do 

metod pracy w wojsku, co do rozwoju 

przemysłu wojennego czy w kweslji 

dostaw wojskowych. Ale cały, ua sze 

reg lat obliczony plan rozbudowy i 

usprawnień naszej siły obronnej, wszy 

stkie szczegóły dotyczące mobilizacji, 

zapasów uzbrojenia czy prac fortyfi 

kacyjnych nie mogą stać się przedmio 

tem publicznej dyskusji i muszą pazo 

stać w ukryciu. W czasie sesji ostatniej 

ciekawi posłowie pytali, czy i jak rząd 

fortyfikuje nasze pogranicze zachod- 

nie „pytali o szczegóły wyposażenia 

większych jednostek w artylerję i t. d 

Wiceminister Składkowski wśród ok 

lasków izby odmówił odpowiedzi. 

  

egółów kody 

konstytucji, 

zagraniczna 

Nie przesądzając s 

fikacyjnych / przyszłej 

stwierdzamy: Polityka 

państwa i wojsko muszą być wolne od 

oddziaływania na nie wpływów poli- 

tycznych reprezentacyj parlamentar- 

nych. Rząd w tych podwalinowych dla 

bytu państwa dziedzinach musi mieć 

swobodę ruchów i możność decyzji, by 

konsekwetnie stać na straży dobra ca 

łości. Ra. 

   

MUSSÓLINI, premjer Włoch. 

RZYM (Pat). Agencja Stefani ogła 
:tępujący ke ikat: 

W czasie ponownego spotkania. 
które odbyło się dnia 20 bm. w Grand 

    

Komunikat oficjalny. 
Heielu w Riecione nomiędzy kanele- 
rzem Dołfussem a Mussolinim dokład 
nie zbadane sytuację polityczną z pun 
ktu widzenia ogólnego, oraz specjal 
nych warunków Włoch. Szef rządu 
włoskiego raz jeszcze podkreślił punkt 
widzenia polityki włoskiej w odnie- 
sieniu de przyszłości i losu Austrji. 
ezłokształtu zagadnienia naddunajs- 
kiego Oraz zagadnień bardziej rozleg 
łych, których rozwiązanie połączone 
jest z funkejonowaniem paktu czte- 

    

rech. 
Kancierz Dolfuss przedstawił sytu 

ację Aus z punktu widzenia wew- 

  

nętrznego i międzynaredowego. Poru 
Szając kwestję niepodłegłości Austrji 

yraził pragnienie kontynuowania po 
lityki pokoju i współpracy ze wszy- 
stkimi sąsiadami, a specjalnie z Wła 
chami i Węgrami, a także, o ile moż- 
ności z Niemeami. 

Obaj mężowie stanu w końcu swej 
rozmowy stwierdzili. iż istnieje pomię 
dzy nimi zgodność zapatrywań na zba 
dane zagadnienia. 

    

Przedmiot rozmów. 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do 

nosi z Rzymu, iż treść rozmów kan- 
elerza Dolfussa z premierem Musso- 
linim trzymana jest w jak najwięk- 

    

„szej tajemnicy. 

W kołach 
WFERATOTEWE 

politycznych Rzymu 

przypuszczają, iż w kwestji ogólnej 
sytuacji Eurapy kanclerz Dolfuss do- 
magać się będzie od Mussoliniego 
zmiany statutu armji austrjackiej. Au 
sieja dąży mianowicie do uzupełnie- 
nia faktycznego stanu armji do 30 tys. 

  

Akcja Roosevelta. 
WASZYNGTON (Pat). Prezydent 

Roocevelt podpisał kodeks pracy dla 
przemysłu naftowego. 'Pzrmeysłowey 
naftowi pomimo niezadowolenia z 
slauzul dotyczących ustalenia cen, 

oświadczyli gen. Johnsonowi, iż przyj 
mują kodeks ze względów patrjotycz 
nych. 

Poza tem prezydent 

kodeks dla przemysłu drzewnego, 
przewidujący kontrolę produkcji i 0- 

  

podpisał 

kreślający wysokość cen, a także roz 
porządzenie wykonawcze do kodeksu 
dla przemysłu stalowego. Obecnie 
prezydent wyjechał na dłuższy odpo- 
czynek do Hyde Parku W związku z 
wprowadzeniem kodeksu pracy w róż 
nych gałęziach przemysłu pracuje na 
zasadach zawartych w tych kodek- 

sach 12 miljonów robotników, to jest 
jedna trzecia część wszystkich ludzi 
pracy w Stanach Zjednoczonych. 

——————— 

Pochody „niebieskich koszul“ w Irlandji, 
DUBLIN, (Pat), W dniu 20 b, m. odbyły 

się dwa pochody organizacji „niebieskich 
koszu jeden dookoła Dublina, a drugi 
w mieście Cerk. W związku z temi pocho- 
dami, sytuacja w Dublinie jest naprężona. 

   

Władze wydały szereg zarządzeń wyjątko. 

wych. Polieja otrzymać miała instrukcje u. 
dzielanią ochrony „niebieskim  koszulom*. 
Narazie brak wiadomości o jakichkolwiek 
rozruchach. 

    B 
DOLFUSS, kanelerz Austrji. 

  

ludzi oraz reorganizacji Heimwehry 
w tym: sensie, aby mogła ona w każ- 

dej chwiłi stanowić rezerwę dla pań- 
stwa. Co się tyczy stesunków austrja 
cko-niemieckich , wiadome jest, iż 
koncepcja włoska polega na ustano- 
wieniu takiej równowagi sił między 
państwami naddunajskiemi aby Aust 

rja mogła się przedewszystkiem 0- 
przeć o swych sąsiadów poludnio- 

wych. Rzym pragnie zbiiżenia między 
Austrją a Węgrami, a następnie tych 
2-ch państw z Włochami. Zdaje się, że 
w najbliższym czasie między Włocha- 
mi, Węgrami i Austrją ma być dokf- 
nany szereg posunięć gospodarczych. 

PARYŻ (Pat). Nagły wyjazd kanc 
lerza Dolfussa daje prasie francuskiej 
powód do wielu komentarzy i przypu 

szczeń. Niema] jednogłośnie prasa 
twierdzi, iż inicjatywa do przyśpie 
szonego- spotkania, obu szefów rządów 
austrjackiego i włoskiego wyszła od 
Mussoliniego który chce z Dolfussem 
omówić całokształt zagadnień Centrał 
nej Europy, a w szczególności syłua- 
cję Austrji i sprawę jej bezpjeczenst- 
wa w związku z atakami hitlerowców. 

(o się tyczy stosunku Paryża i 
Londynu do zagadnienia niemiecko- 
austrjackiego, nie może być innym — 
według zdania „Le Petit Parisien'* — 
jak obsenwacyjno-oczekujący. W obe 
cnej chwili rządy Anglji i Francji dą- 
żą do wzmocnienia Austrji w dziedzi- 
nie ekonomicznej. Quai d'Orsay sta- 
ra się pozyskać dla tej akcji również 
i państwa Małej Ententy. Jeśli akcja 
Mussoliniego oswobodzi Europę Cen- 
tralną i Austrję od grożącego im mie- 
bezpieczeństwa, należy — zdaniem 
„Petit Parisien“ — tylko cieszyć się 
z rezultatów spotkania w Ricecione, 

      

    

    

  

Rola szturmówek hitlerowskich. 
Mowy Hitlera i kpt. Roehma. 

° 
BERLIN (Pat). Na zjeździe sztur- 

moweów. formacvj narodowo-socjali- 
stycznych i Stahlheimu kanelerz Hi- 
Her wyglosit 2 i polgodzinną mowę, 
poświęconą zagadnieniu wychowania 
kadr szturmewych i stosunku ruchu 
narodowo-socjalistycznego do armji. 

  

Stosunsk oddziałów szturmowych 
de armji jest taki sam — oświadczył 
Kkancierz — jak stosunek kierownict- 
wa politycznego do siły zbrojnej. Ża- 
den nie jest celem sam w Sobie, lecz 
służy utrzymaniu narodu. Z tego też 
punkiu widzenia kanelerz sprzeciwia 

  

  

GIEZEWEEZERZEŃ: VIDI TIT NTT TTT TEST TOROWISKA 

Nagroda harcerzy polskich 

  Nagroda, uzyskana przez grupę szybowce wą harcerzy polskich na zlacie w Gódó:5. 

się germanizowan'fi członków obcych 
naredowości, gdyż zamiast wzmoenie- 
nia osłabia to rdzeń rasową narodu 
niemieckiego. Wszelkie waśnie wew- 
nątrz narodu są dziś zupełnie wyklu- 
czene. A 

Zagajając konferencję zet sztabu 
oddziałów szturwowych, kpt. Rochm 
zapowiedział reorganizację oddziałów 
szturmowych w związku z ich rozra- 
staniem się i oddziałów Stahlhelmu, 
eo potrwa do końca roku bieżącego 
Peruszając kwestję w stosunku do 
armji kpt. Roehm podkreślił, że po- 
między eddziałami szturmowemi a 
Stanlhelmem niema żadnych przeci- 

wieństw, gdyż każda z tych organiza 
'eyj ma Ściśle zakreśloną formę zadań. 

ichswehrze przypada wyłączne pra 
'wo troski o interesy obrony kraju i 0- 
'chrony granie, oddziały szturmowe 
zaś są gwarantami niemieckiej rewo- 
lucji W końcu Roehm omawiał naj- 
bliższe zadania oddziaiów szturmo- 
wych oświadczając, że dawni wrogo- 
'wie narodowych socjalistów są powa- 
leni, lecz bynajmniej nie unicestwieni 
"Trzeba się mieć na baczności. Oddzia- 
ły szturmowe muszą wszelkiemi Środ- 
txami przeszłfodzić podniesieniu się 
cebalonege wroga. 

  

  

Za „wrogie nastawienie *... 
LIPSK, (Pat). W Zachernewitz koło Biter. 

feldu aresztowano niespodzianie 4 robotni- 
ków polskich i przymusowo odstawiono ich 
do Halie, skąd mają być 6desłani do granicy 
polskiej. Aresztowanie nastąpiło w chwili, 
gdy robotnicy ci wychodzili z domu, udając 
się do pracy. Jako powód aresztowania wła. 
dze polieyjne podają wrogie nastawienie do 
państwa narodowo-soejalistycznego. 

Wszysey 4 robotnicy zamieszkali w Niem- 
czech od lat przeszło 30 i posiadali świadzet 
wa, uprawniające ich do swobodnego zarob. 
kowania. 

HAMBURG, (Pat), W Blumenthal nad 
Wiezerą policja aresztowała cały zarząd Pol 
skiego T—wa Robotniczego Jedność, ponie- 
waż przy rewizji znaleziono księgę protokó_ 
łów zebrań, w której brak było kilku kartek. 
W rzeczywistości nie była to jednak księga 
protokėtėw, lecz stary ąfszyt, w którym 

przez oszczędność robiono notatki z zebrań. 
HAMBURG, (Pat). Miejski urząd pracy 

w Osnabrueck zawiadomił publicznie, że 
pewnego robotnika, który nie (przyjął udzie. 
lcnej mu przez rząd pracy nietylko pozba_ 
wieno zasiłków, ale przewieziono do obozu 
kcncentracyjnego. Urząd ostrzega, wobec te. 
go, że wszyscy, którzy z jakiejkolwiek przy- 
czyny jedmówią przyjęcia przydzielonej im 
pracy, internowani będą bezwzględnie w obo 
zach koncentracyjnych, 
MOSKWA, (Pat). Z Berlina donoszą 0 dot. 

kliwem pobiciu przez dwóch hitlerowców 
urzędnika sowieckiego  przedstawicielstwa 
handłowego Griszina. Pobite go, ponieważ 
nie pozdrowil sztandaru hitlerowskiej kolum 
nv bojowej. Napastnik powrócił do szeregów 
wchee ezego policja cdmówiła interweneji. 
Amhssador sowiecki w Berlinie zgłosił pro- 
test w urzędzie spraw zagran. Rzeszy. 

Strzały na granicy Saary. 
PARYŻ, (Pat). Na graniey zagłębia Saary 

i Niemiee doszło wczoraj «do strzelaniny. 
Dwóch niemieckich emigrantów politycznych 
udało się bez przepustek na terytorjum Pala. 
tynatu w eełu odwiedzenia swoieh rodzin. 
Zatrzymani przez żandarmerję niemiecką, 

zaczęli uciekać w kierunku granicy. Jeden 
z nieh zdołał dotrzeć do terytorjum Saary, 
drugi zaś, do którego żandarmerja dała kil_ 
ka strzałów, nie pokazał się więcej. Les jego 
jest nieznany. Władze okręgu Saary rozpo. 
ezęły śledztwo, 
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100.000 osób na uroczystości 
ku czci Sobieskiego. 

KATOWICE (Pat). Uroczystości 
związane z 250-leciem pobytu króża 

  

Sobieskiego w Piekarach wypadły nie 
zwykle iniponująco. W uroczystoš-      
ciach wzięło udział około 100 osób, 

w tem delegaci wszystkiech dzielnie 
Polski 

Uroczystości rozpoczęły się nabo- 
żeństwem na placu przy kościele pie- 
karskim, ktkóre odprawił ks. biskup 

Adamski. Kazanie wygłosił ks. bisku> 
Gawlina. 

Po nabożeństwie nastąpoło odsło- 
nięcie tablicy pamietkowej na košcie- 
le. Uroczystości zakończyły się defi- 
ladą. W godzinach popołudniowych 
organizacje wzięły udział w sypaniu 
kopca Wyzwolenia Sląskiego. 

Gandhi w szpitalu. 

POONA (Pat). Z powodu wielkie- 
go osłabienia Gandhi został przewie- 
ziony do szpitala cywilnego, gdyż w 
więzieniu nie można mu było zapew- 
nić niezbędnej opieki lekarskiej. 

  

Obrady Ii międzynaredówki. 

PARYŻ, (Pat). Komitet wykonaw- 
czy II międzynarodowki odbył pod 

przewodnictwem prezesa Vandervelde 
dwudniowe  obradv, poświęcone 
przygotowaniu konferencji międzyna- 
rodówki socjalistycznej. 

Obrady, w których wzięto udział 
około 60 delegatów, rozpoczął referat 
generalnego sekretarza komitetu Adle 
ra na temat sytuacji światowej soejaliz 
mu ze szczególnem uwzględnieniem 
losu socj.-dem. niemieckiej. Nad tem 
zagadnieniem rozwinęła się szezegóło 
wa dyskusja, w czasie której delegaci 
niemieccy tłumaczyli się ze swej tak- 
tyki w momencie wybuchu zamachu 
stanu Hitlera. Dowodzili oni, iż Hi= 
Чег tyłko dlatego zdobył władzę, iż 
znalazł poparcie z jednej strony wśród 
policji i Reichswehry, z drugiej stro- 
ny — wśród komunistów niemieckich 
Rząd pruski Brauna był wobec tego 
bezsilny. 

Zgromadzenie Polsko- 

   

  

Niemieckiej izby Handlowej. 

FRANKFURT, (Pat). Prasa oma- 
wia walne zgromadzenie Polsko-Nie- 
mieckiej Izby Handlowej we Wrocła- 
wiu. Prezesem Izby wybrany został fa- 
brykant z Wrocławia Kemna, wicepre 
zesem — Deines, wiceprezydent Izby 
Handlowej we Frankfurcie. 

„Frankfurter Ztg.* donosi, że obra 
dy wykazały, iż mimo że traktat han- 
dlowy polsko-niemiecki nie został ra- 
tyfikowany przez Niemców, to jednak 
zawarcie nowego gospodarczego poro- 
zumienia między obu krajami leży w 
interesie obu państw. 

Królawieckie Targi 
wschodnie. 

BERLIN, (Pat). W niedzielę odby-- 
ło się w Królewcu uroczyste otwarcie 
niemieckich targów wschodnich, w о- 
becności przedstawicieli rządu Rzeszy, 
korpusu dyplomatycznego, członków 
Reichswehry i władz cywilnych. Mię- 
dzy innemi obecny był również do- 
tychczasowy ambasador niemiecki w 
Moskwie Dircksen. W wygłoszonem 
przemówieniu minister gospodarki 
Rzeszy Schmidt podkreślił, iż rząd Rze 
szy przykłada specjalną uwagę do roz 
woju swego handlu zagranicznego i od 
budowy gospodarstw w Niemczech i 
na całym Wsch. Europy. Minister dał 
wyraz nadzie, że targi królewieckie 
przyczynią się do uregulowania stosun 
ków gospodarczych narodów Wschod 
niej Europy. Następnie zabrał głos 
nadprezydent prowincji Koch. Mówca 
wyraził nadzieję iż królewieckie targi 
wschodnie przyczynią się do dobroby- 
tu w państwach Wschodniej Europy 
i do odprężenia sytuacji politycznej. 

Zjazd Zw. Rzemieślników- 
Żydów. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 20 b. 
m. rozpoczął obrady IV zjazd Central- 
nego Związku Rzemieślników-Żydów 

w Polsce. Na Zjazd przybyło przeszło 
500 delegatów z całej Polski. Zjazd roz 
począł się pochodem uczestników, po- 
czem w sali rady miejskiej przystąpio 
no do obrad. Przemówienie inaugura- 
cyjne wygłosił prezes egzekutywy by- 
ły poseł Chaim Rasner. Zjazd uchwalił 
wysłanie depesz hołdowniczych do p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszał 
ka Piłsudskiego oraz ministra przemy- 
słu i handłu. W wyniku przedpołud- 
niowych obrad uchwalono rezolucję. 
potępiającą prześladowanie Żydów w 
Niemczech.
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Nadzwyczajna danina majątkowa, 
Ustawa o nadzwyczajnej daninie 

majątkowej, z dn. 24 marca 1933 » 
(Dz. U, R. P. Nr. 29, poz. 248), obo- 
wiązuje od dnia 1 stycznia 1988 r. 

Nadzwyczajna danina majątkowa 
będzie pobierana wzamian za umo- 
rzoną część podatku majątkowego w 
przeciągu 5 łat, to jest od 1933 r. do 
1937 r. włącznie, 

Część podatku majątkowego, pod- 
legająca umorzeniu stanowi: 1) dla 
płatników do 4 stopnia włącznie skali 
podatkowej, kwota pochodząca ze 
zwyżki kontyngentowej; 2) dla płat- 
ników ponad 4 skali podatkowej: 
a) I grupy kontyngentowej, kwota po- 
chodząca ze zwyżki koniyngentowej 
bez kwoty, stanowiącej 2,8 proc. od 
wartości majątku, ustalonej przy wy- 
miarze podatku; b) II grupy kontyn- 
gentowej, kwota pochodząca z 50 
proce. ogólnego podatku za jąj kowego 
bez kwoty, stanowiącej 2,6 proc. od 
wartości majątku, ustalonej przy wy- 

miarze podatku; c) III grupy kontyn- 
gentowej, kwota pochodząca ze zwyż- 
ki kontyngentowej, bez kwoty, sta- 
nowiącej 2,6 proc. od wartości ma- 

  

jątku, ustalonej: przy wymiarze po- 
datku. 

W myśl ustawy, nadzwyczajną 
daninę majątkową zobowiązani są 
płacić ci płatnicy państwow, podatku 
gruntowego, których państwowy 
podatek gruntowy wynosi od 25 do 
60 złotych rocznie, zobowiązani są 
płacić tytułem daniny majątkowej, 
kwotę 20 proc. podatku gruntowego, 
wymierzonego na bieżący rok podat- 
kowy. Ci, których państwowy poda- 
tek gruntowy wynosi ponad 60 zł. 
rocznie, zobowiązani są płacić, tytu- 
łem nadzwyczajnej daniny majątko- 
wej, kwotę, stanowiącą 40 proc. po- 

datku gruntowego, wymierzonego na 
bieżący rok (podatkowy. 

Następnie zobowiązani są do uisz- 
czania nadzwyzajnej daniny mająt- 
„kowej, płatnicy państwowego podat- 
ku przemysłowego i tak, których ob- 
rót roczny wynosi od 20.000 do 50.009 
złotych, zobowiązani są płacić, tytu- 
łem nadzwyczajnej daniny majątko- 
wej, kwotę, stanowiącą 0,4 od ty- 
siąca od obrotu; których obrót rocz- 
ny wynosi ponad 50.000 złotych, zo- 
bowiązani są płacić kwotę, stanowią- 
cą 0,6 od tysiąca od obrotu. Przyczem 
za podstawę wymiaru bierze się kwo- 
tę obrotu, ustaloną dla roku, który 
o dwa lata poprzedza bieżący rok po- 
datkowy. 

Również zobowiązani są do uisz- 
czania nadzwyczajnej daniny mająt- 
kowej płatnicy państwowego podatku 
od nieruchomości miejskich i od nie- 
których budynków w gminach wiej- 
skich. Przy rocznym przychodzie, 
względnie wartości czynszowej ponad 
1000 do 2000 złotych, nadzwyczajna 

danina majątkowa wynosi 0,4 proc. 
od rocznej wartości przychodowej. 
Przy rocznym przychodzie, względnie 
wartości czynszowej ponad 2000 zł., 
nadzwyczajna danina majątkowa wy- 
nosi 0,6 proc. od rocznej wartości 
przychodowej. Przyczem za podstawę 
wymiaru bierze się kwotę ustaloną 

dla. wymiaru „państwowego podatk 1 

    

  

od nieruchomości na bieżący rok po- 
datkowy. 

Od nadzwyczajnej daniny mająt- 
kowej, między inemi zwolnieni są: 
1) majątki, służące celom naukowym, 
oświatowym, dobroczynnym i t. p; 
2) budynki i t. p., poświęcone służbie 
Bożej; 3) nowowznoszone budynki, 
wykończone w czasie od 1 stycznia 
1928 r. do końca 1937 r.; 4) gospodar- 
stwa osadników o powierzchni do 20 
ha, względnie do 35 ha nabytej ziemi 
z reformy rolnej; 5) gospodarstwa 
osadników wojskowych o powierzch- 
ni do 45 ha ziemi; 6) gospodarstwa 
rolne o obszarze do 7 ha oraz gosp >: 
darstwa, których podatek gruntowy 
nie przekracza 25 złotych rocznie; 
7) przedsiębiorstwa handłowe, prze- 
mysłowe i inne, których obrót nie 
przekracza 20.000 złotych rocznie; 
8) nieruchomości miejskie oraz nie- 
które budynki w gminach wiejskich, 
od których roczny przychód, ustalony 
dla wymiaru państwowego podatku 
od niercuhomości, nie przekracza 
1000 złotych rocznie. 

Ulg, w spłacie nadzwyczajnej da- 
niny majątkowej, udziela Minister 
Skarbu, względnie uprawnione przez 
niego władze skarbowe. 

Nadzwyczajna danina majątkowa 
wolna jest od 10 proc. dodatku, ;'o- 
bieranego łącznie z niektóremi podat- 
kami oraz wolna jest od wszelkich 
dodatków samorządowych. S. 
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Plany Niemiec 
w stosunku do Polski i Z. 5.5. R. 
Artykuł Karola Radka w miesięczniku „Bolszewik”. 

MOSKWA (Tel. wł. Adeneji Is 
kra). Karol Radek opublikował w o- 
statnim numerze miesięcznika „Bol- 

szewik* wielki artykuł wstępny, w 
którym omawia antysowieckie plany 
polityki niemieckiej. 

Radek uważa, że wszelkie pokojo 
we deklaracje hiilerowskich mężów 
stanu pod adresem Z. S. R. R, są czy- 
nione jedynie z uwagi na interesy nie 
mieckich kół przemysłowych, prag- 
nących nadal otrzymywać zamówie- 
nia: sowieckie. Mimo tych pozorów 
hitleryzm stara się nadal i starać się 
będzie stworzyć antysowiecką koalic- 
ję państw. 

Zdaniem Radka Niemcy tylko dia 
tego zawierały przed laty traktat w 
Rapallo, gdyż chciały uzyskać w Z. S. 

Rz sojusznika przeciwko Połsce i 
Francji, a jednocześnie wykorzystać 
przyjaźń Z. S. R. R. aby ,,ze szą 
cenę sprzedać się mocarstwom zacho- 
dnim*. Nie ulega jednak dla autora ar 
tykułu wątpliwości, iż walka Niemiec 
z Z. S.'R. R. jest w przyszłości nieuni- 
knioną, gdyż Hitler zrekonstruował 
wschodni program imperjalizmu nie- 
mieckiego w całej rozciągłości. 

Program ten polega w pierwszej 
linji na podboju Polski i państw Bał. 
tyckich oraz na oderwaniu Ukrainy 
i Kaukazu od Z, S. R. R. Pierwsze u- 

   
      

  

derzenie hitleryzmu — zdaniem „Bol- 

szewika“ — ma być skierowane prze 
ciwko Polsce, a napaść tę Niemcy u- 

sprawiedliwiać będą wobec Europy w 
ten sposób, że iest to pierwszy etap w 
walee z bolszewizmem w skali świa- 
towej. 

Najlepszą gwarancję wykonania 
swoich planów widzą hitlerowcy w 
doprowadzeniu do sojuszu niemiecko- 
angielskiego, a wobec tego,, że reai- 
ni politycy brytvjscy rozumieją, iż 
Polska nigdy nie dopuści do ponow- 
nego odebrania ej (Pamorza i Sląs- 
ka — lęgną się w pewnych umysłach 
inne sposoby pójścia na 1ęke Niem- 
eom drogą dania Polsce „kompensa- 

ty“ w posłaci korytarza przez Litwę 
do morza Bałtyckiego. Zdaniem Rad- 
ka, kompensata taka jest narodowym, 
politycznym i strategicznym nonsen- 
sem, a trzeźwć elementy w Polsce nie 
cheą również słuchać o innych „Жотл- 
pensatach* dla Polski na ziemiach 
Ukrainy sowieckiej. 

Cały artykuł Karola Radka ma na 
celu wskazanie wspólności interesów 
Polski i Z. S. R. R. w obliczu niebez- 
pieczeństwa niemieckiego, przyczem 
warto stwierdzić, iż autor wyraża rów 
nież przekonanie, żę wiszelkiego rodza 
ju rewolty socjalne w Polsce mogły 
by dopomóc Niemeom. 

    

  

Koniec wielkiego procesu w Rumunji. 
Wyrok. Obrona zapowiada energiczne kroki w obronie oskarżonego. 

Proces przeciwko rumuńskiemu przedsta 
wieielowi zakładów Skody, który wywołał 
tak wielkie napięcie w rumuńskiej орт ра 

blieznej zcstał zakończony. Napięcie podczas 
procesu dochodziło do takiego stopnia, że 
lada chwila mogło dojść de wybuchu; na sa 
li rozprawy była atmosfera duszna, ciężka. 
Już w toku rozprawy przekonać się było mo 
żna, że proces przeciwko Seletzkiemu ma 
ważne tło polityczne, które zwłaszeza wyraź. 
nie uwydatniało się podezas zeznań świad. 
ków a potem w ostatnich dniach, kiedy ro_ 
zegrany został jpojedynek pomiędzy oskar. 
żeniem a obroną, 

Po mowach obrońców Seletzkiego w ru. 
muńskiej a częściowo i zagranicznej opinji 
powstało wrażenie, że Seletzki będzie uwoł 
niony albo też w najgorszym wypadku ska. 
zany na więzienie które zestanie umorzone 

już odbytem więzieniem śledczem, tak, że 
natychmiast znajdzie się na wołności, Ałe 
przypuszezenia takie mogły tylko zrodzić 
się wśród niepoinformowanej publicz. 
ności. [Znawcy liczyli się ze skazaniem Se. 
letzkiegc, zaś obrona przed samem zakoń. 
czeniem procesu wypowiadała się pesymi. 
stycznie, bowiem uświadamiała sobie, że wyj 

Ście z sytuacji jest trudne i że proces stał 
się deniosłym problemem życia politycznego. 
Obrona nie czyniła nawet żadnych iluzyj, 
wyrok skazujący był pewny. 

Obrena wyzyskała wszystkie momenty 
dla Seletzkiego korzystne. Już w poniedzia. 
łek sala rezprawy była przepełniona. Wszy. 
sikie pisma rumuńskie posiadały na sali 

LEKARZ- 
bEnrysra J. Feldsztejn 

POWRÓCiŁ 
Wileńska 16, m. 1. Przyjm. od 10—2i 4—6 

ZARZĄD CUKIERNI K. SZTRAL 
MICKIEWICZA 22 

podaje do wiadomości, iż z dniem 24 b. m. będą wznowione 

KONCERTY DAMSKIEGO ZESPOŁU 
7 UDZIAŁEM 

Znanego skrzypka p. ALEKSANDRA POLESKIEGO 
Początek koncertów codziennie od g, 6 w, W niedz. i święta poranki od 12—2 pp. 

Polska na Kongresie nauk historycznych. 
Dla dania uczestnikom zjazdu 

możności poznania jak najwięcej 4 
dorobku uczonych polskich, Komitet 
zebrał w dużym tomie (443 str.) kró- 
tkie monografje najwybitniejszych hi 
storyków naszych, w porządku chro- 
nologicznym ułożone. 

Dzieje życia duchowego na zie- 
miach „bez granic i miedz*, obra- 
nych przez plemiona słowiańskie, 
polskie za siedzibę, przedstawiają 
specjalne zainteresowanie przez za- 
żartą od zarania wieków Średnich 
prowadzoną walkę z naporem ger- 
mańskim. Dzieje wynarodowienia ple 
imion łużyckich, dziedzin nadłabskich 
i nadodrzańskich na korzyść Niemeów 
niespodziany opór, który spotkał mar 
gatów na wschód od Odry w  dzie- 
dzinach Piastowiczów, 'przepieranie 
się wzajemne dwóch tak różnych ży- 
wiołów, czerpanie przez Polaków z 
każdego źródła niemieckiej kultury 
(prawo, duchowieństwo, osadnictwo, 
handel, budownictwo, wojskowe uzb- 
wojenie i hierarchje), przy tak skute- 
cznym i stałym odporze przeciw wyna 
wodowieniu, już stanowi specjalne < 
riosum. Brak wyczerpujących mater - 
jałów do początków Słowiańszczyzny 
polskiej tem wyżej podnoszą zasługi 
takich historyków jak Tymieniecki, 
Balzer i Wojciechowski, który rozpo 
czyna zbiór artykułów obszerną notat- 
ką o wpływach zachodu w dawnym 
ustoju politycznym Polski, przebiega- 
jąc całokształt systemów rządzących 
„Rzecząpospolitą i przypisując wielc- 
wakie nasze klęski przewadze organi- 
zacji plemiennej, przykutej do gleby. 

O Eforach i ich stosunku do pra 
wa Likurga, pisze po niemiecku prof. 
„Witkowski, a prof. Tymieniecki daje 

przegląd praw wolnych kmieci w koń 
cu średnich wieków w Polsce i ich od- 
rębności w porównaniu z urządzenia 
mi rosyjskiemi i niemieckiemi, Prof. 
Szumowski pisze o krakawskiej szko- 
le medyczno-filozoficznej w XVI w. 
pod kierunkiem Sebastjana Petrycego 
tłumacza Arystotelesa, widząc nastę- 
pcę tego uczonego dopiero w Jędrzeju 
Śniadeckim w XIX w. (w dziele Te- 
orja jestestw organicznych) lecz właś 
ciwym założycielem polskiej szkoły 
Medyczno-Filozoficznej jest T. Cha- 
łubiński ze swymi uczniami: Kramsz- 
tykiem, Biernackim i  Nusbaumem 
84-letnim uczestnikiem obecnego Kon 
gresu. ; 

Dr. A. Wodziński pisze o stosun- 
kach polsko-pruskich odnośnie do 
Gdańska, za panowania Augusta II, 
kiedy się w tem mieście krzyżowały, 
na naszą niekorzyść, interesy i intry- 
gi: pruskie, szwedzkie, moskiewskie, 
oraz wpływy wyznaniowe. Dr. J./RRut 
kowski pisze o repartycji dochodów 
w epoce przysowej pracy kmie- 
ci, opierając na tych danych syntezę 
historji ekonomicznej kraju. Dr. Prze 
worski pisze o handlu wschodniej Eu 
ropy z zachodnią Azją i wyikopalis- 
kach na ziemiach Wołynia, Ukrainy i 
Podola znanych skarbów Piereczapi- 
my i Choniakowa koło Ostroga, Dr. 
Birkenmayer zaznajamia nas z pierw- 
szemi próbami Kopernika ujęcia świa 
ta w system słoneczny, na podstawie 
dokumentów zebranych przez ojca au 
tora 'w archiwach wiedeńskich, i sztok 
holmskich przez Linf'hagena, a usta- 
lających badania naukowe naszego 
genjalnego astronoma na rok 1510. 

Fręncuz PierreaDavid, wykładają 
cy w krakowskim uniwersytecie, daje 

  

conajmniej dwóch redaktorów, aby referat 
© przebiegu procesu nie był przerwany. 

Napięcie było elbrzymie, tembardziej że 
zdania eo (do winy oskarżonego wśród sła. 
chaczy były podzielone, 

Z mecnemi argumentami przeciwko 0. 
skaržonemu (wystąpił prokurator w dłuższej, 
silnej mowie żądając Surowego ukarania 
Seletzkiego. 

Po (mowach oskarżycieła i obrony, we 
czwartek krótko przed godziną dziewiałą 
przy przepełnionej sali wstał Seletzki, aby 
po (raz j*rwszy w procesie wygłosić samo_ 
dzielnie mowę ebreńczą, Wskazuje znów na 

Swą jniewinność i prosi w uwołnienie. 

Sąd udał się na naradę, po której wśród 
ciszy, pełnej napięcia, zebrał się przed sto. 

  

     

łem trybunalskim, aby ogłosić wyrok, Se. 
łetzki uznany winnym i skazany na 5 ial 
więzienia. 

Skazany wyrok przyjął spokojnie. Dia 
adwckatów wyrok nie był zbyt wielką nie. 
spedzianką, lecz zaraz oświadczyli, że jesz.. 
cze tego samego dnia wniesione zestanie ad 
wclanie. Pozatem obrońcy jeszcze w toku 

jiadczyli, że wałka 6 Sel iego 
t skończena i edgrażałi się, że jeżeli 
i zostanie i w II instancji skazany to 

ujawni wszystkie posiadane w tej sprawie 
dckumenty (jakoby kompromiiujące rząd su 
muński) ,w-prasie Światewej, Z tego wszyst. 
kiege sądzić można, że jeszcze i rozprawa 

apelacyjna będzie dle, rumuńskiej opinji pu 
błicznej wielką sensacją, 
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ogłasza dodatkowe wpisy do ki. I nowego typu (dawniej III) 
Opłata znacznie zniżona. 

Kancelarja również przyjmuje wpisy do wszystkich klas od g.9 — 3 
  

Przyjaciele. 

  

Pisklę wygodnie spoczywa na 'puszystym 

grzbiecie dobrodusznego psa, pełnego filo- 

studjum o dziełach z prawa kanonicz 
nego dwóch Francuzów w Polsce: I- 
ves de Chartres i Galon de Paris w 
XII w., których rękopisy znajdują się 
w Bibljotece Jagiellońskiej w Gnie- 
žnie. 

Dr. Z. Daszyńska-Golińska przed 
stawia dane o wzroście ludności w 
Polsce w epoce 1816—1914 r. dając 
przegląd warunków rozwojowych 3-ch 
zaborów przez czas stuletniej niewoli 
Konserwator zabytków J. Jakubowski 
pisze o karcie Grodzieńszczyzny z at- 
lasu Historycznego opracowywanego 
obecnie. Dr. A. Hertz stawia tezę o 
początkach geometrji jako zasady re 
ligijnej, opierając się na wykopalis- 
kach w Mezopotamji, dr. K. Górski 
ciekawe studjum o upadku Zakonu 
Krzyżackiego i związku Jaszczurczym 
oraz kolonizacji polskiej w XVI 
w. przez Alberta Hohenzollerna zało 
życiela dynastji późniejszych cesarzów 
miemieckich, ale i tego, który w Kró 

lewcu wpływy polskie ustalił. Dr. N. 
Gąsiorowska pisze o przemyśle gór- 
niczym i metalurgicznym w Kongre 
sówce w 1833 — 1843 r., zaś dr. K. 
Lanckorońska, córka znanego zbiera- 
cza i właściciela wspaniałego muzeum 
w Wiedniu i w Lanckoronie, daje stu 

djum o fresku w kościele San Gesu w 
Rzymie. Dr. A. Żółtowski pisze o He 
glu, jako nadawcy naukom filozofie. 
nym charakteru nauki historycznej, 
dr. K. Maleczyński streszcza wiado- 
mości o kronikach Galla mnicha-Fran 
cuza, panegiryście Bolesława Krzywo 
ustego, dr. H, Polaczkówna pisze o he 
raldyce, dr. J, Kostrzewski o woli Wi 
sły w prehistorji Polski, jako drogi 
spławu, dr. Wł. Kowicz odkrywa cie- 
kawą propozycję sułłana Oeuldjeitu 
w*1305 r. potomka Dżingis-Hana zro- 
bioną kólowi fancuskiemu Filipow: 
Pięknemu mianowicie stworzenie Pax 

      

ficznej wyrozumiałości dla beztroskiego kur- 
czątka   

  

Mongolica w całej Europie, po podbi- 
ciu wschodniej jej części. Takąż pro 
pozycję zrobił ten poprzednik dyplo- 
matów Ligi Narodów Papieżowi i kró 
lowi angielskiemu, 
trwała w umysłach 
Chanów, 

IP. L. Widerszal pisze q policji an 
gielskiej w Kaukazie w 1833—42 r., 
stosunkach pomiędzy Uróuhartem i 
Zamojskim i Czartoryskim. D, Komor 

nicki o odrodzeniu artystycznem w 
Polsce od XVŁ w. Dr. Michałowski o 
wykonaniu dzieł sztuki greckiej i ar- 
chaicznej, dr. Koschembahr-Łyskows 
ki o rozwoju prawa rzymskiego pry- 
watnego, dr. K. Tyszkowski o polsko 
moskiewskich walkach o Bałtyk w 
XVI i XVII w. łącznie z wpływami zdo 
byczami Szwecji na tymże terenie. 
Problem Bałtyku opracowany jest 
przez uczonych szwedzkich, polskich 

i rosyjskich, Dr. Munch pisze o mia 

stach polskich w średnich wiekach. 
O papyrusach warszawskich zbiorów 
pisze dr. Manteuffel, dr. T. Sulimirski 
0 zdobnictwie sznurkowem, ceramice 

i problemie indo-europejskiej kultu- 
ry. dr. Ł. Charewiczowa stwierdza, że 
należy napisać historję specjalną ko 
biety uwzwględniając jej rozwój w 
ciągu wieków, dr. K. Morawski poda- 
je wiadomości o „sekrecie królews- 
kim'* zawiłej intrydze za czasów Lud 
wika XV w której maczała ręce pani 
Pompadour, Branicki, Mokronowski, 
Mniszech, pierwsi masoni w Polsce, 

tajemniczy kawaler d'Eon i tłum a- 
wanturników, którzy prowadzili poli 

tykę franco lub germanofilską, plą- 
cząe nici oficjalnej dyplomacji. 

Dr. W. Knapowska daje rozprawę 
o teorji nauczania historji, dr. Koli- 
piński o misjonarzach i ich misji cy- 

a sama idea długo 
zdobywczych 

     

  

  

wilizacyjnej w Afryce, dr. Kutrzeba 
o pierwiastkach władzy i wolności 
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Tragiczny wypadek z synkiem znanego adwokata, 
Wezoraj w leniczówce Goby, po- 

łożonej przy trakcie grodzieńskim, w 
odległości 17 kilometrów od Wilna, 
wydarzył się tragiczny wypadek wieść 
oe którym znalazła w mieście bardzo 
żywy oddźwięk. 

Zamieszkiwał tam na letnisku 
wraz z rodziną znany adwokat wileń- 
ski p. Jedko. Wczoraj 6-cioletni sy- 
nek mecenasa Jerzy, ze swoim towa- 
rzyszem zabaw, rówieśnikiem Zbysz- 
kiem Olędzkim — synem p-kom. po- 
lieji dopadli naładowanej dubeltow- 

r 

Śmierć dziecka pod 
Wczoraj w godzinach popołudnio- 

wych na szosie niedaleko Niemenczy- 
na szybko mknący samochód właści- 
ciela firmy „Elektrit* w Wilnie nr. 
rej. 14161, wjechał na przebiegającą 
szosą 7-letnią dziewczynkę nazwis- 

kiem Trakiniska, zamieszkałą wraz z 

Dokoła napadu 
Wezoraj zamieściliśmy obszerną relację 

© jnajściu na mieszkanie p. Karoliny Wit. 
kowskiej przy ulicy Sosnowej 2. 

W. ciągu dnia. wczorajszego policja zba. 
dała w tej sprawie szereg świadków w tej 
liczbie i poszkodowaną, 

Witkowska jest felczerką w szpitalu za 
kaźnym. Faqalneggo wieczjbra pdwróciła o 
godzinie 9 wieczorem i ledwo znalazła s 
w mieszkaniu i zamknęła drzwi, 

miast w ciemnym korytarzu napastnicy za- 
rzucili jej na głowę (płaszez, poczem zwis 
zali i owinąwszy w prześcieradło, położy 

   

  

ki. W pewnej chwili 6-cioietni Zby- 
Szek skierował lufę w stronę kolegi 
i pociągnął za cyngiel. Padł Strzał. 
Nahój trafił Jurka w delną część brzu 
cha. 

Na odgłos strza:u nadbiegli domo 
wnicy. Na miejsce wypadku natych- 
miast wezwano z Wilna karetkę pogo 
tewia ratunkowego, która przewiozła 
chłopca do szpitała św. Jakóba, gdzie 
natychmiast poddano go operacji. Nie 
stety, mimo wysiłków lekarzy, Jerzy 
Jodko po krótkim czasie zmarł, 

kołami samochodu. 
rodzicami na letnisku w Niemenczy- 

nie. kie: 

Nieszczęśliwa wpadła pod koła sa 
mochodu ponosząc Śmierć na miejscu. 

  

   

  

Właścieiela samochodu przytrzy- 

mano. (e). 

na Zwierzyńcu. 
do łóżka. Twierdzi ona, że przez cały czas 

ądali od niej pieniędzy. Zaob_ 
„iż jeden z napastników miał ia. 

tarkę elektryczną. 
       

  

ezności gmatwa. poważnie 
sprawę i nasuwa przypuszczenie, iż ma się 
tu do czynienia nie tyle z napadem rabanko- 
wym ile z aktem zemsty, aczkolwiek nie 

ulega 'wątpliwości, iż pewne rzeczy z mies z 

Buda zginęły. 

  

   

Bliższe szczegóły dochedzenia nie mogą 
być narzzie ujawnione. (e). 

  

Zakroczym płonie. 
Miastcezko Zakroczym położone w pow. 

warszawskim (30 kim. ed Warszawy) zosta 
io 19 b. m, nawiedziene przez ołbrzymi po_ 
żar. Przyczyny nie ustałonc, Pastwą pożara 
padło kilka największych gospodarstw po. 

   
łcżunych przy ui. Klasztornej, Nz, skutek 
przeciwnego wiatru ocalał Klaszłor O. O. 
Kapucynów (z w. XIV). Akeja ratownieźa 

była niezmiernie utrudniona z powodu sil- 
nego wiatru Mimo bohaterskich zmagań z 
żywiełem straży ochotniczej miejscowej oraz 
stręży wojskowej z twierdzy Modlin i stocz 
ni mod] , ogień strawił około 20 bu- 
dynków mieszkalnych i stodół wypełnionych 

zbożem. 

Straty olbrzymie. 

      

    

Nuncjusz papieski z Litwy 
w Wilnie. 

Wezoraj przybył do Wilna samocho- 
dem przez Orany nuncjusz papieski 
w Kown 

Po kilkugodzinnym pobycie w Wil 
mie JE. wyjechał zpowrotem do Litwy 

Dowiadujjemy się pozatem, iż ba- 
wią obecnie w Wilnie w sprawach gry 
watnych dwaj obywatele litewsey pp. 
Jan Kielkszas i J. Glemza. 

   

Komisja międzynarodowa 
bada nowy hamuiec polskiej 

konstrukcji. 
Członkowie podkomisji do spraw 

badania hamulców Międzynarodowe- 
go Związku Kolejowego przejeżdżać bę 
dą w dniu 20 bm. przez Warszawę w 
drodze z Zakopanego do Białowieży. 
Tegoż dnia wieczorem udadzą się do 
Wilna, gdzie w dniu 21 bm. rozpocz- 
ną się praktyczne badania hamulca 
polskiego nowego typu konstrukcji inż 
J. Baa R 

Badania te potrwają 2 dni i po ich 
ukończeniu członkowie komisji powró 
cą do Warszawy, celem ostatecznego 
sprecyzowania swej opinji o nowym 
polskim hamulcu. 

Od opinji tej zależeć będzie wpro 
wadzenie tego hamulca do międzyna- 
rodowego ruchu kolejowego. Jak sły- 
chać, opinja wypaść ma korzystnie. 

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 
  

Gdy początek dobry. 

WASZYNGTON (Pat). Stan Mis- 
souri w przygniata jące większości 

wypowiedział się za zniesieniem pra 

hibieji. Jest to już stan przeciwny 
prohibicji. 

Wyrok na sprawców | 
zaburzeń w Rumunji. ° * 

BUKARESZT. (Pat). Sąd wojenny po trwa 
jącej miesiąc rozprawie wydał wyrok w pro- 
cesie 108 oskarżonych o wywołanie zaburzeń 
w dniu 15 lutego r, b. w warsztatach k 

wych w Bukareszcie, W. ezasie tych z. z 
bity został jeden poliejant. Dwóch oskarżo- 
nych skazano na bezterminowe ciężkie robo 
ty, 12 pasądzono na 20 lat ciężkich robot, 

2 na 15 lat e. pob., 3 na 10 lat więzienia i 
szereg innych na więzienie od 6 miesięcy do 
5 lat. 59 oskarżonych uniewinniono, 

  
   

        

  

VAS T 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
So ads galanteryjnych. 

  

i W Przedszkolu im. Jana Łaskiego 
ul. Zawalna 1. 

Przyjmują się zapisy w dni powszednie od 5'/ do 71/ po południu 

w historji państw europejskich od wie 
ków średnich [po nasze czasy, dr. K. 
Koranyi o prawie boskiem (Lex Divi- 

na) i świeckiem w średnich wiekach, 
Dr. M. Skibniewski o wpływie prawa 
rzymskiego na procedurę trybunałów 
inkwizycji, dr. Z. Ciechanowska o sto 
sunikach literackich pomiędzy Pols- 
ką a Niemcami w XVIII w. zaintereso 
waniu się przedewszystkiem filozof ją 
Kanta, teatrem, a mniej autorami, mi- 

stali się oni podstawą do roz- 
itu późniejszego romantyzmu. 

Dr. T. Sitwicki o reformie benedy 
ktyńskiego zakonu w Polsce w zwią- 
zku z Konsyljum Konstancjeńskiem i 
dwoma  znamienitymi biskupami 
związanymi z tym zakonem krakow- 

skim: Piotrem Wyszem i Andrzejem 
Laschari z Poznania. 

Dr. K. Zakrzewski pisze obszerne 
studjum pod tyt. „La Citė Chretien 
ne*, organizującej się w IV. w. po 
Chrystusie, dr. B. Dembiński pi 
stosuękach intelektualnych Stanisła- 
wa Augusta z zagranicą i wpływie mie 
szczki paryskiej p. Geoffrin na te sto 
sunki, dr. O. Halecki porusza olbrzy- 

mi temat „Polska i sprawa wschodnia 
od Kazimierza Wielkiego do Sobies- 
kiego“, wspomina 0 projekta4i kruc 
jat na Kongresie w 1364 r. w Krako- 
wie. 

Na tem się kończą artykuły zawar 
te w tomie przeznaczonym dla uczest 
ników Kongresu. Jeśli pozwoliliśmy 
sobie podać czytelnikom to suche 
streszczenie tematów, dlatego, że Kon 
gres Historyczny w Polsce ma znacze 
nie nietylko dla naukowców. Już nie 
mówiąc o tem, że historja jest jedną z 
tych nauk żywych, dostępnych w 
swych łatwiejszych formach wyksz- 

tałconemu ogółowi, że „znajomość dzie 

jów własnego narodu i kraju obowią- 
zuje każdego obywatela, ale historja 

   

  

          

jest tak Ściśle związana z losami 
państw, z polityką, że wszelkie stłudja 
w tej dziedzinie potrzebują ciągłego 
czuwania i rewizji. A może nigdzie, w 
żadnym narodzie, nie występują te 
właśnie cechy nie naukowe, ale poli- 
tyczne tak silnie jak u nas. Nigdzie 
też nie chodzi tak bardzo o rewizję 
utartych, a niesłusznych poglądów. 

Przez dek cały nie mieliśmy możnoś 
ci sprostowywać szenzonych o nas hłę 
dnych pojęć z minionej przeszłości 
lub z epoki niewoli. Usta mieliśmy 
zamknięte lub prawie. Tem bardziej 
dziś, opracowanie odłogiem ieżących 
tematów i epok, staje się nakazem. 

nietylko naukowej pasji badaczy, ale 
patrjotycznym czynem dobrego oby- 
watela swego kraju. Granice nasze 
wciąż kwestjonowane od Zachodu, 
wymagają uzasadnienia nietylko w 
najeżonych bagnetach i armatach, ale 
i w dokumentach, archiwach i oada- 
niach ucz) nych. Dlatego nauka hista 
rji u nas ma podwójne znaczenie: na 
ukowe i polityczne. Należy mieć na- 
dzieję, że Kongres warszawski spełai 
zaszczytnie to,podwójne zadanie, 

Hel. Romer. 

  

   

P. S. Przykrym brakiem ude 
zbiorze Kongresowym nieobecn: 
leńskich profesorów a przeci 
pp. Kościałkowskiego, Iwaszkiewie 
Zajączkowskiego, Mienickiego, Łow- 
miańskiego, czyż nikt z nich nie zdo- 
był się na referat? Wybierają się po- 
dobno prof. Kościałkowski i ksiądz 
kapelan Nowak (z referatem o duszpa 
sterstwie w wojsku wosyjskiem po r. 
1881) Wilno lelewełowskie idzie w 
pracach historycznych ma szarym koń 
eu. Dziwne też, że nie znalazło się w 
tym dużym tomie miejsca na któryś 
z artykułów historycznych Marszałka 

Piłsudskiego. 
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  KURJER SPORTOWY —— 
Konkurs piękności i elegancji 

samochodów. 

К ОВ 

Sport radošcią życia. 
W okresie bujnego rozkwiiu wycho 

wania fizycznego i sportu mamy cały 
szereg ciekawych zagadnień, które z 
punktu widzenia istoty sportu, jak rów 
nież z punktu widzenia rozwoju wycho 
wania fizycznego zasługują ze wszech 
miar na baczną uwagę. 

Przypatrzmy się chociażby zmęczo 
nym twarzom wałczących zawodni- 
ków. Na twarzach tych obok zmęcze- 
nia maluje się radość. Spostrzegamy 
na nich zadowolenie. Chociaż zmęczo 
ne twarze są poważne, to jednak jak 
przyjdzie co do czego, momentalnie 
rozpogadzają się. 

Twarze biegnących zawodników 
mówią nam 0 zmęczeniu, a zmęczenie 
mówi nam o pokonanych wysiłkach. 
Wysiłki te rodzą zadowolenie. W cza- 
sie samej walki podświadomie zaczy 
na rodzić się przyjemność, a potem 
gdy po kiłku miesiącach, czy latach 
przypominamy luźne fragmenty posz 
czególnych zawodów, uważamy wspo 
mnienia sportowe za najmilsze, Wów 
czas z prawdziwą przyjemnością, a 
może nawet z dumą mówimy o swych 
dawnych wynikach sportowych. 

Słowem, wyniki sportowe stają się 
cennemi zdobyczami. Każdy szanują 
cy się sportsmen umie ocenić wysiłek 
sportowy. a ceną wysiłku sportowego 
jest właśnie zmęczenie sportowe, w po 
łączeniu z wynikiem sportowym. 

|Charakterystyczną cechą jest, że 
większość rekordów światowych zosta 
ła ustalona przygodnie, to znaczy bez 
specjalnego ku temu przygotowania 
czy też rekordowego wysiłku. Rekordy 
światowe w iekkiejatletyce chociaż są 
zapewne bliskie granicy ludzkich mo- 

  

  

żliwości, jednak padały przeważnie 
przy niezbyt wielkich zmęczeniach, 
graniczących z utratą przytomności. 
Tutaj trzeba właśnie pamiętać o tem, 
że jeżeli człowiek jest zmęczony, to 
wówczas przecież organizm człowieka 
nie może sprawnie funkcjonować i dla 
tego też właśnie zupełnie śmiało jesz 
cze raz twierdzę, że rekordy świato- 
we padają wówczas gdy rekordzista 
jest „Świeży”*, gdy może po przerwa- 
niu taśmy przebiec jeszcze przynajm- 
niej kilkanaście metrów. 

Mówiąc o rekordach światowych w 
lekkiej ailetyce wspomnieć trzeba o 
technice, która spełnia pierwszorzęd- 
ną rolę. Rzeczą wprost nie do pomyś 
lenia jest bez techniki, bez specjalne 
go stylu skoczyć wzwyż dwa metry, 
albo sto metrów przebiec w rekordo- 
wym czasie 10,3 sekundy. 

   

Na pierwszy rzul oka wydaje się, 
że w biegach technika nie odegrywa 
specjalnego znaczenia, ale gdy zapoz 
namy się bliżej z treningiem, ze spo- 
sobem zrywania chociażby stariu, czy 
trzymania powiedzmy w czasie biegu 
głowy, to wówczas zgodzimy się z tem, 
że obok treningu i wielkich zdołności 
poszczególnych sportowców potrzebna 
jest koniecznie technika, od której ma 
się rozumieć zależy dalszy postęp. Od 
techniki sportowej zależy los rekor- 
dów sportowych. 

Technika i najrozmaitsze style ma 
ją doprowadzić wyniki sportowe do 
granic ludzkich możliwości. 

Każdy najmniejszy ruch jest obli 
czny, przewidziany i wykorzystany. 

* Matematyka w ścisłem tego słowa zna 
czeniu. Rekordzista oblicza z matema 
tyczną dokładnością swoje zmęczenie, 
wie doskonale po ilu metrach zaczną 
odmawiać posłuszeństwa jego wytre- 
nowane mięśnie, Nurmi dlatego też 
właśnie biega z zegarkiem w ręku, by 
wiedzieć czy może pozwolić sobie na 
szybsze tempo. Kontrolowanie samego 
siebie jest rzeczą bardzo ciekawą, a co 
ciekawsze, że Nurmi biega z zegar- 
kiem nietylko na treningu, ale i w cza- 
sie zawodów. Przeciwnicy wówczas 
nie wchodzą w rachubę. Nie zwraca 
się na nich większej uwagi, bo wów- 
czas całkowicie ufa się swym siłom i 
wierzy się zegarkowi, który szybko 
liczy sekundy. 3 : 

Rzecz oczywista, że o tak ścisłej 
kontroli mówić możemy tylko wów- 
<czas gdy mamy doczynienia z zawo- 
dnikami o wysokiej kulturze sporto- 
wej i gdy atakują się rekordy, bo je- 
żeli chodzi o zdobywanie punktów, 
gdy chodzi o pierwszeństwo, to wów- 
czas walka zmienia się zupełnie. Wów 

  

A zmienia się cel tej walki, w której 

KAŻDY, 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na I, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 
jednocześnie w 4-ch pismach 
najpoczytniejszych w  Wileń- 
szczyżnie i Nowogródczyźnie: 
1) w Kurjerze Wiieńskim 
2) w Kurjerze Baranowickim 
3) w Kurjerze Lidzkim 
4) w Kurjerze Wileńska. 

Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim, 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 
Wilno, ul. Biskupia 4, tei. 59   

zaczynają występować coraz wyraź- 
niej inne również bardzo ciekawe i 
charakterystyczne dla sportu cechy. 
które mają bezpośredni wpływ na prze 
bieg rywalizacji 

Tutaj koniecznie powiedzieć trze 
ba o silnej ambicji sportowej, która 
daje się nieraz bardzo wyraźnie zauwa 
żyć na wszystkich prawie zawodach 
sportowych. Ambicja sportowa, to 
duch sportowy, który jest nieodłącz- 
nym towarzyszem, każdego szanujące 
go się sportowca. 

Żeby nie było ambicjisportowej, 
sport nie posiadałby tak wielkiego zna 
czenia, bo nie można zapominać o 
tem, że na ambicjach poszczególnych 
jednostek oparte są ambieje narodów. 

Ambicja sportowa ma swoją potęż 
ną siłę, która każe nam ustawicznie 
pracować, która zmusza nas do ciąg 
łej walki z przeszkodami. 

Sport jest jednym z wielu objawów 
dążącego ustawicznie do czegoś lep- 
szego, wyższego, człowieczego, a wy- 
raźnie o tem mówi jedno z klasycz- 
nych haseł sportowych*. Dalej. Prę- 
dzej. Wyżej”. Sport nie zna żadnych 
granic, on Śmieje się ze wszystkich 
rekordów. 

Dziwną, a jednocześnie ciekawą 
jest rzeczą, że powodzenie sportu uza- 
leżnia się Ściśle do zmęczenia, które 
daje nam bardzo dużo prawdziwego 
zadowolenia. 

Ileż to razy mieliśmy możność 
notować na boiskach sportowych jak 
zawodnicy padali ze zmęczenia, Weź- 
my chociażby ostatni wypadek, który 
wydarzył się w czasie rozgrywek te- 
nisowych o puhar Davisa młodemu 

  

          

graczowi Ameryki Vinesowi. Vines u- 
padł na korcie tenisowym. Po przy 

  

ciu do przytomności uśmiechał się, ża 
łował że przegrał, ale jednocześnie był 
zadowcelony walczył do ostatka, że 

miepoddał się, że ambicja sportowa 
nie pozwoliła mu zejść przedwcześnie 

z. kortu. 
Zmęczenie sportowe jest rozkoszą 

i dlatego też, patrząc z trybun wydaje 
się nieraz dziwnem, że ludzie ci, bieg 
nąc nie czują zmęczenia, że krok ich 
jest płynny, spokojny, ale jednocześ- 
nie rekordowy. 

Wysiłek sportowy jest nagradzany 
zmęczeniem. Samotny żegłarz Franc, 
nie chce żadnych błyszczących nagród 
nie chce słyszeć entuzjastycznych ok- 
rzyków tłumu, a tyłko chce samotnie 

płynąć na małej łódeczce, by w dal- 
szym gu przezwyciężać coraz więk 
sze wysiłki sportowe. Pokrewnych ty 
pów do Alein Gerbaulta jest sporo. 
Ludzie ci na mecie upajają się włas 
nem zmęczeniem, które rozpala radoś 

cią oczy. 
Tworzy się bogata treść sportų. Kaž 

dy wynik sportowy ma swoją bogatą 
historję. Mówiąc o jakimś rekordzie 
przypominamy niejeden wielki wysi- 
łek sportowy, niejedno zmęczenie, któ- 
re w sumie dają barwne obrazy ewo- 
lucji życia sportowego. Do szerszegu 
ogółu dostaje się jednak tylko niezna 
czna część przeżyć sportowych poszcze 
gólnych zawodników, a przecież pa- 
miętać musimy, że nieraz ciekawe 
przeżycia mają i ci sportowcy, któ- 
rych nazwiska nie są wypisane na ta- 
blicach rekordów światowych. Każdy 
z nas ma swoje drogie przeżycie sporta 
we, które są urozmaiceniem codzienne 
go życia, a że życie ma swoje blaski 
i cienie, to też sport cieszy się dzisiaj 
ogólnym powodzeniem. 
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Co słychać ze skocznią narciarską? 
Przeszedł już tydzień od wydrukowanie 

przez nas notatki dotyczącej koniecznego 
-przystąpienia, do budowy skoczni narciar- 
skiej w Wilnie, a jakoś nie widać, żeby spra 
wa ta ruszyła z martwego miejsca, 

Przeszedł jeszcze jeden drogi tydzień. 
Minęło 7 dui, przeszło 164 godzin, a sprawą 
skcezni nikt się nie zainteresował. Widocz- 

nie czekamy aż nadejdzie mglista jesień w 
której z trudnością dawać się będą prace 
ziemne, į 

Smusi to nas bardzo, że władze sportu 
narciarskiego nie wzięły do serca słów na- 
szych, te też jeszcze raz pytamy — eo sły- 
chać ze skocznią narciarską. 

Wilno w tym roku, a to już przed grud- 
niem musi mieć nową skocznię i basta, a 

jeżeli skocznia na. grudzień nie będzie ge 
tewa, to całkowitą odpowiedzialność ponosić 
będą władze narciarskie, które mogły prze- 
cież już dawno rozpocząć spokojną pracę 
nad budową, 

Niech więc odpowiednie czynniki wezmą 

chociaż teraz sobie pod uwagę to, że czasu 
pozostało już bardzo mało i ledwo da, się 

na grudzień skocznię wykończyć, ale trzeba 
już teraz, wprost natychmiast wziąć się do 
sumiennej pracy, a Wilno skocznię otrzyma. 

Pamiętajmy, że teraz Wilno stało się już 
peważnym ośrodkiem sportów zimowych, a 
nawiązany kontakt z Łotwą ustać nie może. 

Brak skoczni może jednak w znacznym 

słopniu psfabić zainieresowianie zagranicy 
do Wilna i wszystko wówczas się rozbije. 
Przecież taka mała Łotwa i to na gwałt sta- 
wia u siebie coraz to nowe skocznie, posy- 

łająe plany do sprawdzenia jdo Warszawy, a 
Wilno, które ma ogromną przyszłość narciar 
ską zaniedbuje swcich obowiązków. 

Miejmy więc nadzieję, że słowa nasze pi 

sane nie w celu by komuś zrobič przykrość, 

    

  

ale tyłko w celu przypomnienia, że jeżeli nie - 
  teraz to już nigdy nie warło budować skocz 

mi, przyczynią się do wzbudzenia energii, 
która izrodzi twórczą pracę dia dobra nat- 
ciarstwa wileńskiego. 

Przed meczami piłkarskiemi z Łotwą. 
Za tydzień rozegrane zostaną w 

Wilnie dwa mecze piłkarskie z'udzia- 
łem drużyny Łotewskiej, która przejaz 
dem do Włoch zatrzyma się u nas. 

W sobotę na stadjonie W. K. S. im, 
Marszalka J. Pilsudskiego przy ul. Wer 
kowskiej walczyć będzie z Łotwą 
mistrz Wilna W. K. S.* Skład Łotwy 
złożony z akademików ma być silny, 
gdyż większość studentów zasila na 
Łotwie najlepsze ich drużyny, to też 
drużyna wyglądać będzie pierwszorzę 
dnie. W każdym bądź razie walczyć 
będziemy z piłkarzami, którzy jadą do 
Włoch, a we Włoszech, chcąc grać, a 
nie być wygwizdanym, to trzeba umieć 
dobrze grać, to też zainteresowanie 
tym meczem rośnie z każdej chwili. Je 
steśmy więcej niż pewni, że W. K. S. 
po pięknej grze z wiedeńczykami zech 

ce powtórzyć swój koncert i znów zo- 
baczymy grę stojącą na wysokim po- 
ziomie sportowym. 

Tutaj W. K. S. będzie miał zadanie 
tem trudniejsze, że nie. będzie mógł 
wywnioskować jaki zastosować system 
gry, gdyż W. K. S. idzie teraz na pier- 
wszy ogień, dając możność Makabi w 
niedzielę już zastosować grę, która bę- 
dzie mogła przynieść nieco łatwiejsze 
zwycięstwo, względnie honorową prze- 
graną. : 

Drugi mecz odbędzie się z Makabią, 
który odbędzie się na tym samym boi- 
sku, a nastąpi natychmiast po skoń- 
czeniu zawodów lekkoatletycznych któ 
re rozpoczną się o godzinie 15. 

Komunikacja z boiskiem autobusa- 
mi linji Nr. 2. 

Bilety na międzynarodowe zawody piłkarskie 
i lekkoatletyczne. 

Na zawody międzynarodowe z Ło 
twą i Estonją uruchomiona zostanie 
przedsprzedaż biletów wejściowych 
na stadjon reprezitacyjny im. Mir- 
szałka Piłsudskiego. 

Zawody rozpoczną się w najbliż- 
szą sobotę, a bilety nabywać będzie 
można zawczasu. 2 

W przedsprzedaży bilety będą da- 
leko tańsze. Ceny są następujące: sie 
dzące na trybunie 1,50 zł., a wejścio- 
we stojące 1 zł, W przedsprzedaży 
przewidziane są również zniżki dla 

  

wycieczek zbiorowych młodzieży szko 
Inej. Przedsprzedaż biletów urucho- 
miona zostanie w następujących punk 
tach: 
Wagons-Lits Cook Mickiewicza 6, — 
Dom sportowy Ch. Dinces Wielka 16, 
Firma Feldmen, Wielka, obok kina 
Casino, Cukiernia Fortuna Niemiecka 

__ Wszelkich informacyj eo do bile- 
tów udzielają p. p.: por. Malec w ko- 
szarach I-ej Brygady 1 p. p. Leg. i 
Wiszinaris — Makabi. 

Mistrzostwa Polski w tenisie. 
KATOWICE (Pat). W niedzielę za- 

kończone zostały w Katowicach kilku 
dniowe zawody teńisowe o mistrzest- 
wo Polski, Finały w poszczególnych 
grupach dały wyniki: = 

W grze pojedyńczej panów tytuł 
mistrza zdobył Hebda bijąc Mittmana 
8:6, 6:0, 6:2. 

W grze pojedyńczej pań — Jędrze- 
jowska, po zwycięstwie nad Dubieńs 
ką 6:2, 6:2, 

W grze podwójnej panów mistrza- 
mi zostali Tłoczyński i Jerzy Stola- 

row, bijąc w finale Hebdę i Wittmana 
6:3, 6:4, 3:6, 2:6, 6:0. 

W grze podwójnej pań para Jęd- 
rzejowska — Dubieńska pokonała w 
finale Volkmerówne i Stephanównę 
6:4, 6:3. + 

W grze pocieszenia Stephanówma 
pokonała Lilpopównę 6:4, 6:3. 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagro- 
dy. 

Organizacja mistrzostw we wszyst 
kie dni bez zarzutu. 

O mistrzostwo Ligi. 
Wczorajsze mecze piłkarskie o mi 

strzostwo Ligi przyniosły nam szereg 
pierwszorzędnych sensacyj sporto- 
wych. 

Pogoń na swojem boisku zrewan- 
żowała się Ruchowi, zwyciężając 7:1 
(4:0). Pogoń grała najlepszy mecz, ma 
jąc przez cały czas wyraźną przewa- 
SĘ. 

Warszawianka wygrała z Podgó- 
rzem 2:0. Najlepszym na boisku był 
Kee, który strzelił dwie bramki. 

W. Siedlcach 22 p, p. pokonał ze- 
spół Warty 1:0. Bramkę zdobył Bie- 
ganski, 

Qstatnim meczem było spotkanie 
Cracovii z Legją. Mecz wygrała Craco- 

via 6:2, 

WOICL E NS KI 

Heliasz ma przyjechać do Wilna. 
Do Wilna ma przyjechać w piątek 

były rekordzista świata Heljasz z Po- 
znania, który jest najlepszym miota- 
czem Polski. 

Władze lekkiejadletyki wileńskiej 
/ odpowiedni pisma do Polskie- 
zku Lekko-Atletycznego jak i 

do Warty Poznańskiej z prośbą by 
przysłano do Wilna Heljasza na zawo- 
dy międzynarodowe, które mają się 
odbyć w Wilnie w najbliższą już so- 
botę i niedzielę. 

Heljasz może więc przyjechać, a 
wówczas będziemy Świadkami cieka- 
wego pojedynku sportowego między 
Heljaszem, a Dimzą z Łotwy 

Zawody lekkoatletyczne zapowiada 
ją się imponująco, bo sądząc z wyni- 
ków przyjeżdżających zawodników, to 
będziemy mieli pierwszorzędne wyni- 
ki, które zwrócą na Wilno uwagę ca- 
łej Polski a nawet i Łotwy, a częścio- 
wo i Estonji. 

Program tych zawodów został już 
opracowany i możemy podać do wia 
domości szerszego grona sportowców. 

W sobotę więc na stadionie repre- 
zentacyjnym im. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego o godz. 15 punktualnie roz- 
poczną się zawody powitaniem zawod- 
ników i odegraniem hymnów państwo 
wych. 

Zaraz po uroczystościach oficjal- 
nych rozpoczną się zawody z nastę- 
pującym programem. Kula, 60 mtr. 
pań, 1500 mtr., dysk pań, skok wdal 
pań, 200 mtr., dysk i skok o tyczce. 

A teraz słów kilka o każdej z tych 
konkurencji. 

W kuli spotkają się z sobą starzy 
znajomi: Heljasz, Dimza i wilnianie: 
Fiedoruk, Wojtkiewicz, Zieniewicz, 
Molicki. 

60 mtr. pań. Startują zawodniczki 
Lotwy i wilnianki. Walka może byč 
ciekawa. 

1500 mtr. powinien wygrać Kuchar 
ski, zwyciężając Riekstnisa i Bubenkę 
z Łotwy jak również Żylewicza i Her 
mana z Wilna. : 

W skoku wdal pań zgłoszone są 
trzy zawodniczki Łotwy: Eldermans, 
Garlitis i narciarka Ciekurs, Ciekawi 
jesteśmy jak śpiszą się wilnianki. 

Do dysku pań Łotwa zawodniczek 
swych tymczasem nie zgłosiła, to też 
konkurencja ta zostanie chyba skre- 
ślona z programu. " 

Bieg 200 mtr. będzie walką wilnian 
Wieczorka, Żylińskiego i Wojtkiewi- 
cza z Łotyszami Bertulisem i Peteri- 
sem. 

Dysk panów będzie jedną z najcie- 
-kawszych konkurencji ze względu na 

   

  

  

start doskonałych zawodników jak 
Wiiding Estonja, Dimza Łotwa i Hel- 
jasz Polska, a ponadto rzucać będą 
Wieczorek i Zieniewicz,. Wyniki w dy 
sku będą chyba ponad 45 mtr. 

W skoku o tyczce skakać będą 
Kittis Estonja i wilnianie Wieczorek. 
Żyliński, Szczerbieki. 

Po tych konkurencjach lekkoatlety 
cznych, które potrwają przeszło godzi 
nę rozegrany zostanie mecz piłki noż- 
nej Łotwa U, S. — W. K. S. „Smigly“ 
Wilno. 

W drugim zaś dniu zawodów, w 
niedzielę początek wyznaczony został 
również na godzinę 15, a ze względu, 
że pierwszą konkurencją jest bieg na 
100 mtr. przeto nie warto się spóźniać 
bo punktualnie o godz. 15 zawodnicy 
wyjdą z dołków startowych i zawody 
będą rozpoczęte. 

Do setki startuje dwóch biegaczy 
Łotwy Verda i Ernests. Wilno repre- 
zent Wieczorek ze Szczerbickim. 

W skoku wdal startuje doskonały 
skoczek Estonji Kittis, który skacze 
ponad 7 mtr. Kittis konkurentów bę- 
dzie miał następujących: Wieczorek, 
Lukhaus, Szczerbicki, Małachowski. 

100 mtr. pań Łotwa ogłosiła aż 5 
zawodniczek na czele z Eldermansem, 
Ewersem i narciarką Ciekurs. Z Wil- 
na startują panie z Makabi. 

W oszczepie Sule Estonja pokaże 
co umie, rzucając chyba jak zwykle 
koło 70 mtr. W tej konkurencji o dru- 
gie miejsce rozegra się walka między 
Wojtkiewiczem, Lukhausem, Wieczor 
kiem i Zieniewiczem. 

Bieg 400 matr. będzie chyba skre 
ślony z programu, bo Łotysze ograni- 
czają się do biegów średnich na 800 
i 1500 mtr. 

W pchnięciu kulą pań Lewin-Szmu 
klerowa powinna zwyciężyć zawodni- 

czki Łotwy. 
W skoku wzwyż skaczą Sule Estn- 

ja, Szczerbiński, Wojtkiewicz Lukhaus 

i Molicki, : 
800 mtr. stanie się chyba łupem 

Kucharskiego, który będąc mistrzem 
Polski powinien pokonać trzech Łoty 
szów: Riekstnisa, Bertulisa, Bubenkę 
i wilnian Žylewicza i Hermana. 

W skoku wzwyż pań podziwiać bę 
dziemy Eldermansa i panią Ewars 
które skaczą ponad 1.40 mtr. 

Finałem zawodów  lekkoatletycz- 
nych będzie bileg sztafetowy 4X100 
mtr. Na starcie staną sztafety: Łot- 
wa U. S. i Wilno. 

Po biegu sztafetowym odbędzie się 
mecz piłkarski Łótwa U. S. —Makabi 
Wilno, ° 

  

Bole © wejście do Ligi. 
Wiino wyszło zwycięsko z pierw- 

szej tury rozgrywek piłkarskich o wej 
ście do Ligi, gdyż wczorajszy mecz za 
kończył się w Grodnie z 76 p. p. suk 

 eesem- WKS, 2:1, Mówiąe szezerze, to 
wynik 2:1 ze słabą drużyną 76 p. p. 
nie daje nam możności czynić jakieś 
większe nadzieje na przyszłość, chyba 
W. K. S. wezeraj zbytnio się nie wysi- 
lał. ` 

Największą sensacją wczorajszych 
rozgrywek jest sukces i to wielki —- 

Polonji warszawskiej nad Legją poz 
nańską 5:1 (3:1) Połonja wystąpiła w 
najsilniejszym składzie z Malikiem i 
i Ałaszewskim. 

Turyści łódzcy pokonali Polonję 
z Bydgoszczy 1:0. 

W Lipinach Naprzód wygrał z U- 
nję sosnowiecką 11:0. 

Po tej niedzieli faworytką stała się 
Polonja, która ma poważne szanse do 
wrotu do Ligi. 

Lukhaus rekordzistą Polski. 
Wezoraj w Białymstoku odbył się 

pięciobój © mistrzostwo Polski, który 
przyniósł nam nowy, wspaniały re- 
kord Polski. 

Rekord ten ustanowił Lukhaus. 
Rekord wynosi 3.957,76 p. 2) Wieczo- 
rek — 3.564,078 i 3) Wojtkiewicz — 

3.358,055. 

Lukhaus miał następujące wyni- 
ki: wdal 7,2; озхехер — 58,83; 200 
mtr. 24; dysk 38,84 i 1500 mtr. 4,53,2. 

Wyniki są całkiem przyzwoite, 
słaby tylko jest rzut dyskiem, 

Brzozowski z K. P. W wygrał raid 
motocyklowy. 

Zostały już definitywnie obliczone 
wyniki raidu motocyklowego Legji 
warszawskiej. 

Raid ten na trasie Warszawa — 

k 
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ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. I-VII-33 r. 6.909.000, — 

Przyjmuje wkłady 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 3.008 — różnych spółdzielni rolniczych 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem 

DAJE WIĘC CENTRALNĄ 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. 

MM 

Wilno — Warszawa odbył się w ubie 
głym tygodniu, przynosząc sukces 
Brzozowskiemu z KPW., który zwy- 
ciężył w kategorji maszyn do 350 em.    

1909 R. 
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Uiecie koniokradėw. 
Na terenie powiatu święciańskiego w gmi 

nach granicznych masowo ginęły konie, Włoś 
cianie po wsiach wystawili specjalne warty 
celem ujęcią koniokradów i powiadomili po 
lieję. (W! wyniku dłuższych obserwacyj i do- 
chodzeń onegdaj udało się schwytać w gmi- 
nie kołtyniańskiej dwóch osobników, którzy 

z końmi jusiłowali dostać się na teren litew- 
ski. Zatrzymani okazali się koniokradami i 
należeli do bandy, grasującej na pogranicza 
zarówno na terenie polskim jak i litewskim. 

Władze policyjne prowadzą dochodzenie 
i poszukują pozostałych członków bandy. 

Pod kopytami spłoszonego konia. 
We wsi Jadzioły niedaleko Olkienik koń 

Aleksandra Łaszynowicza przestraszył się 
przejeżdżającego samochodu i wpadł na gru 
pę dzieci przechodzących ulicą. Troje dzieci 
odniosło ciężkie pokaleczenia, jedna z dziew 

czynek lat 11 Marja (Sudakówna doznaja 
złamania prawej ręki i dwóch żeber. Łaszy- 
newiez przez wypadnięcie z wozu uległ ogól 
nemu potłuezeniu. Przerażony koń wpadł 
następnie z wozem do pobliskiej stodoły. 
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W. Touquet, modnej plaży francuskiej od 
był się konkurs piękności i elegancji samo- 
chodów. Na zdjęciu nagrodzony samochód i 
jego szczęśliwa właścicielka. 

B. Freyer na starcie 
maratonu. 

Freyer. Freyer.. Powtarzamy je- 
szcze raz nazwisko, które tak prze- 
cież silnie związało się z lekkoatlety 
ką Polski. 

Alfred Freyer zginął już dawno 
śmiercią tragiczną w Dzikowie w cza 
sie ogromnego pożaru cennej bibljo- 
teki, ale pozostał młodszy jego brat 

Bronisław, który chcąc kontynuować 
karjerę swego brata dość często uka- 
zuje się na boiskach sportowych, bio 
rąc udział w zawodach długodystanso 

wych. 

Brat Alfreda Freyera jest człon- 
kiem Cracovii. Zgłosił się on wczoraj 
do biegu maratońskiego o mistrzost- 
wo Polski. Bieg odbędzie się jak wie- 
my w najbliższą już niedzielę, 6 godz. 
9 rano w Wilnie. ^ 

Wiezoraj zgłosił st» również lekko 
atleta S. M. P. z Łomży Staniewicz. 
Termin zgłoszeń upływa 24 b. m. 

Ciekawi strasznie jesteśmy iak po 
biegnie się Br. Freyerowi, który po 
bracie odziedziczył (jeśli można dzie 
dziczyć) wielką sławę sportową. Brat 
przecież jego $. p. Alfred Freyer był 
w swoim czasie nadzieją lekkiejatle- 
tyki (polskiej, był on naszym pierw- 
szym zawodnikiem, którv przed Ku- 
socińskim zaczął osiągać przyzwoite 
czasy w biegach średnich i długich. 

  

Laur na skroniach 
maratończyka. 

Sport nie jest żadnym wynalazkiem 
XX wieku, jak to niektórym bardzo 
często wydaje się, a sięga on najstar- 
szych bodaj epok kulturalnego życia. 

Już w dawnej Grecji, która imię swo 
je rozsławiła wysoką kulturą duchową 
istniał piękny zwyczaj nagradzania 
zwycięsców igrzysk sportowych wień- 
cami laurowemi. 

Symbolem zwycięstwa jest więc 
dzisiaj piękna, a raczej klasyczna po- 
stać atlety z wieńcem na skroniach. 

Warto, więc nam wrócić do tych 
dawnych czasów i w czasie poważniej- 
szych zawodów sportowych pomyśleć 
o pięknych wieńcach laurowych, które 
nasuną na myśl niejednemu dawne cza 
sy starożytnej Grecji. 

Najbardziej wieniec laurowy odpo- 
wiada maratończykowi, to też warto 
mistrzowi maratonu wręczyć skromny 
wieniec laurowy, który będzie symbo- 
tem zwycięstwa. 

Wieniec lur wy będzie wspaniałą 
nagrodą sportową za pokonany wysi- 
łek, a wysiłek ten w maratonie jest ko- 
losalny, bo wystarczy sobie pomyśleć 
tylko o przebiegnięciu 42 kilometrów, 
by odrazu się zmęczyć, a cóż dopiero 
mówić o przebiegnięciu i o zwcięstwie. 

Maratończyk musi więc być na 
wzór starożytnych Greków uwieńczo- 
ny liśćmi lauru, niech tradycji sporto- 
wej uczyni się zadość. 

W niedzielę więc będziemy świad- 
kami, tej pięknej chwili, w której 
mistrz maratonu przerwie swą zmęczo 
ną piersią taśmę na mecie, by potem 
zostać uwieńczonym. 

Wirbilis najlepszym 
pływakiem Wilna. 

Znów mieliśmy zawody pływackie, 
które zakończyły się ponownym suk 
cesem najlepszego obcenie pływaka 
wileńskiego Wirbilisa. 

Zawody długodystansowe o mis- 
trzostwo Wilna zgromadziły na star- 
cie 26 pływaków, którzy ma trasie 
most strategiczny— przystanie wio- 
ślarskie, walczyli o pierwszeństwo. Od 
startu aż do mety prowadził Wirbi- 
lis, który dystans 2.000 metrów prze- 
płynął w czasie 18 min, 20 sek. 

Drugim był Wróblewski z czasem 
18 min. 52 sek., trzecim Radziulewicz. 

Wśród pań zwyciężyła Gurwiczów. 
na przed Benginówną i Rutkowskim. 

Organizacja zawodów, spoczywa- 
jąca w ręku PKS. i ŻAKS. przy łaska 
wej pomocy technicznej 3 B. Sapz 

bardzo dobra. 
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„Poniedz. | HE PSS ymot. 

Sierpnia | Wschód słońca — g. 4 m. 28 

— Zachód „‚ —к бю. 51 

-— Przewidywany przebieg pogody w 

dniu dzisiejszym 21 sierpnia 1933 r. według 
PIM-a. W cąłym kraju chmurno, z przelot. 

nemi deszczami i skłonnością do burz. Tem 
peratura bez zmian, Słabe wiatry miejscowv, 
a na Pomorzu i w Wileńskiem umiarkowane 
zachodnie, 

!DYŻURY APTEK. 

Dziś, -21 sierpnia następujące 
ce apteki: 

Rostkowskiego (ul. Kalwaryjska 31), Wy- 
sockiego (Wielka 3), Frumkina (Niemiecka 
23), Augustowskiego (ul. Stefańska), Paka 

(Antokolska 54), Siekierżyńskiego (Zarzecze 
20), Sokołowskiego (Nowy Świat), Szantyra 
(Legjonowa), Zasławskiego (Nowogródzka) i 
Zajączkowskiego (Zwierzyniec). 

KS. BISKUP GAWLINA NA POGRA- 
NICZU. 

W najbliższych dniach spodziewany 
jest przyjazd J. E. Ks. biskupa Gawli 
ny, który uda się na pogranicze poi- 
sko-litewskie celem przeprowadzenia 
wizytacji duszpasterskiej w oddzia- 
łach Ochrony Pogranicza. 

CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA. 
Dzisiaj rano na terenie całej Pol- 

ski będzie widoczne częściowe zać- 
mienie słońca. 

Zjawisko to w Wilnie będzie moż- 
na zaobserwować między godziną 5,15 
a 6-lą rano. 

dyżurują 

REJESTRACJA SAMOCHODÓW 

Referat samochodowy urzędu woa- 

jewódzkiego kończy z dniem dzisiej- 
szym zamianę dowodów  rejestracyj- 
nych pojazdów mechanicznych. Sa- 
„mochody i motocykle, które nie wyka 
żą się dowodami nowego typu będą 

wycofane z obiegu. 

„DODATKOWE POCIĄGI NA TARGI 
PÓŁNOCNE. 

Dyrekcja P. K. P. w Wilnie uru- 
„chamia kilkanaście pociągów dodatks 
wych na linjach Wilno — Białystok, 
Wilno — Lida Baranowicze — No- 
wogródek, Wilno — Turmonty i t. d. 
Pociągi te uruchomione zostaną w 
związku z Ill Targami Północnemi. 

KREDYTY Z FUNDUSZU PRACY. 

Fundusz Pracy zwrócił się do za- 
rządu miasta Wiłna z żądaniem przed 
łożenia do 5 września r. b. planów i 
projektów w dziedzinie zamierzanych 
robót inwestycyjnych i drogowych. 

Interwencja Funduszu Pracy po- 
zostaje w związku z wcześniejszem w 
r. przyszłym przydziałem kredytów. 
Władze miejskie spodziewają się ró- 
wnież, że i w r. b. przydzielony zosta 
nie dodatkowy fundusz na zatrudnie- 
nie bezrobotnych w okresie jesien- 
nym. 

PRZYJAZD DO WILNA DELEGA- 
TÓW SAURERA. 

! rzybyło do Wilna dwóch delega- 
tów Saurera. Przyjazd ich związany 
jest z zakończeniem pertrakt mi 
dzy Arbonem, a Saurerem. a= 

Obaj delegaci zamierzają nawią- 
zać pertraktacje z (prezydentem mia- 
sta, wobec tego jednak, że prezydent 
dr. Maleszewski bawił ma kilkudnio- 
wym urlopie wypoczynkowym, pert- 
raktacje dołąd nie zostały jeszcze na 
wiązane. 

  

  

  

OBNIŻKA PŁAC PRACOWNIKOM 
KASY CHORYCH. 

Wśród pracowników Kasy Cho- 
rych w Wilnie wielkie zaniepokojenie 
wywołała zapowiedź mającej nastąpić 
z dniem 1 września obniżki poborów. 
Zaniepokojenie jest tem wieksze, že 
pracowniey nie są poinformowani o 
rozmiarach redykcji. 

E. KOBYLIŃSKA. 

FERJE SKOŃCZGNE. 
Wczoraj zakończyły się ferje let- 

nie młodzieży szkolnej. Miasto zaroiło 
się od opalonych słońcem buziaków 
młodzieży. Dzisiaj rozpoczynają się 
lekcje we wszystkich szkołach jpowsze 
chnych i średnich. Przed rozpoczę- 
ciem nauki młodzież uda się dziś do 
świątyń, gdzie wysłucha nabożeństwa 
na intencję pomyślności nowego то- 
ku szkolnego. 

Sprawy szkolne. 
— DYR. KOED. KURSÓW МА- 

TUR. im. Szymona Konarskiego w 
w Wilnie (ist. dawniej przy gimn. im. 
Kraszewskiego) podaje do wiadomo- 
Ści, że zajęcia rozpoczynają się 26 b. 
m. w nowym lokalu przy ul. Ostro- 
bramskiej 31 (róg Kolejowej) gmach 
szkoły zawodowej im. św. Józefa. 
stem półroczny, opłata zniżona. Za- 
pisy przyjmuje kancelarja codziennie 
w godzinach 17—19, 

—SHELLEY'S INSTITUTE. —Za 
pisy przyjmuje kancelarja (Zygmun- 
towska 20, m. 3) od dnia 22 sierpnia 
codziennie od godziny 11-tej do 1- 
szej i od 5 do 7-ej. 

— I. N. H. G. Dyrekcja Instytutu 
Nauk- Handlowo-Gospodarczych w 
Wilnie, ul. Mickiewicza 18 (dom B-ci 
Jabłkowskich) podaje do wiadomości 
osób zainteresowanych, że w związku 
z uruchomieniem równoległych od- 
działów przedłuża zapisy dla nowo- 
wstępujących kańdydatów. 

Informacje w kancelarji Instytutu 
w godzinach od 8 do 15. Zamiejsco- 
wym kancelarja wysyła prospekty. 

— Prywatna Koedukacyjna Szke- 
ła Powszechna „Promień* (Wiwul- 
skiego 4 oraz filja na Zwierzyńcu, ul. 
Witoldowa 35 a) przyjmuje zapisy do 
wszystkich oddziałów i do Przedszko 
la od lat 3. 

Po skończeniu sześciu oddziałów 
dziecko jest przygotowane do kl. I 
gimm. nowego typu (dawn. kl. III). 

Poza programem bezpłatne kom- 
plety francuskiego. 

Lokal pod względem  higjenicz 
nym specjalnie przystosowany do :po- 
trzeb szkolnych. zamiast ławek — sto 
liki. Początek roku szkolnego dnia 21 
b. m. o godz. 9. 

Filja na Zwierzyńcu (Witoldowa 
35a) z powodu remontu rozpocznie 
zajęcia dnia 1-go września r. b. 

   

  

  

  

  

POTRZEBNA od zaraz z referencjami 
ekspedjentka do sklepu mleczarskiego. Do 
wied :  Nłowogródek,  Piłsudskiega 
2. Mleczarnia. 

  

    

KUR J ER 

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

(Ostatnie przedstawienie farsy „Co on rohi 
"w -naej*. Dziś, w tani poniedziałek 21 sierp- 
«nia o go 8.m. 15 w. nieodwołalnie po raz 
ośtikni "Teatr Letni gra arcywesołą farsę p. 
«st, „Co on robi w nocy* w której tytułową 
rolę kreują pp.: St. Purzycki, H. Kamiūska, 
"Wlęgrzyn w otoczeniu naszych ulubieńców. 
:Zaznaczyč należy iż farsa ta nie będzie już 

        

Ceny miejsc propagandowe. 
Zniżki i karty wolnego wstępu (Passe-Par 

tout) nieważne. 
— We wtorek i dni następnych „Czy jest 

co do oclenia*. 
Teatt Muzyczny „Lutnia“, „Ulani“. 

:Džišvw dalszym ciągu cieszący się wielkiem 
powodzeniem barwny wodewil z muzyką, 
śpiewami i tańcami „Ulani“ w nowej ins22 
'nizacji i oryginalnem ujęciu reżyserskim. 
Inscenizowane piosenki ułańskie, oraz efek- 
*towne tańce polskie urozmaicają to widowi 
sko, które bardzo polecić należy młodzieży 
szkolnej. Ceny miejsc najniższe od: 25 gr. 

'do 2.90 gr. > 
— „Polska Krew w „Lutni*. Najbliższą 

ipremjerą 'teatru muzycznego „Lutnia* bę. 
dzie wartościowy utwór Oskara  Nedbała 
„Polska krew*, odznaczający się pięknemi 

-melodjami, humorem i werwą. Do eperetki 
itej — pracownie teatralne przygotowują no- 
wą efektowną wystawę. Premjera w sobotę 

26 b. m. 
— Ważne dla wracających z wywczasów 

iletnich. Od 26 sierpnia do końca miesiąca 
21 grana komedja muzyczna „Jim i Jill". 

„Len“ Pokaz-rewja w „Lutni“, Ww 

Se wystawy Iniarskiej ujrzymy w „Lut. 
M interesujący po! rewję „Len“ odźwier 
ciadlającą w ujęciu artystycznem stopniowe 
przekształcamie się włókna w piękną tkani- 
nę. Pokaz składa się z 4 obrazów Len 
kwitnie, II. Obrabiamy len, III, Prząśniczki. 
IV. Rewja mody. Udział biorą: Leon Wołłej- 
iko, B. Halmirska (piosenki o Inie) oraz ze 

spół baletowy. Inscenizacja (K. Wyrwicz 
Wichrowskiego. Nowe dekoracje i kostjumy 
przygotowane wyłącznie z tkanin łnianyca 
według projektów J. Hawryłkiewicza, 

„Pokaz rewja dołączany będzie do każdego 
wieczornego widowiska w okresie Targów 
Północnych. 

RADJO 

            

      

                

  

  

WILNO. 
PONIEDZIAŁEK, dnia 21 sierpnia 1933 r. 

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: Mu 
ziennik poranny. 7.35: Muzyka. 
ka gosp. domowego, 11.30: Ot-         

  

   
    

   

arcie : m     у zjazdu historyków w sa'i 
„politechniki, : Prasa, Kom. met, 13 48: 

Dziennik południowy. 14.50: Program dzi 
popularna (płyty). 1 

słuchowisko dla di 

   

    

ci, chocinka. 17.00: oPg. 
francuska. : Koncert kameralny. 18.15: 
Odczyt. 18.35: Muzyka (płyty). 19.10: Roz- 
maitości. 19.20: Odczyt litewski, 19.35: Pro- 
gram na wtorek, 
ra „Manon* 

met. 2 

19.40: Feljeton. 20.00: Ope- 
. Wiad. sportowe. Kom. 

a taneczna z Ciechocinka. 

  

   
CERZWROEORANA ZZDYORORZDO ZOO ODESSY TR RODZA WZDZZ OTTO WR TEO TDI 

Wystawa rolna i hodowlana 
na lil Targach Północnych. 

Przed kilku dniami odbyło się w lokata 
Izby Rolniczej posiedzenie Komisji Rolni. 
czej III Targów Północnych i Wystawy 
Lniarskiej, Po otwarciu posiedzenia złożono 
sprawozdania z działalności poszczególnych 

Inż. J. Gzarniewski poinformował 
ych o rozmieszczeniu eksponatów pro 
roślinnej na wystawie oraz zgłosze. 

niu udziału w wystawie Stacji Oceny Na. 
sion w Wilnie, Stacji Doświadczalnej w Bie 
niakoniach i Hanusowszczyźnie, 

Z toku dalszego posiedzenia wynikło, iż 
przewidziany jest udział w Wystawie posz. 
czególnych |producentów zbóż. Dotychczas 
zgłosiło eksponaty 15 producentów. Poza. 
tem przewidziany jest udział producentów 
wojłoków, komitetu samowystarczalnošei, 
spółdzielni tkackiej (rękawiczki i skarpelki 
wełniane), producentów soli i firm handlu. 
jących ziołami leczniczemi. 

Inż. Poniatowski poinformował następnie 
zebranych o pracy w dziedzinie produkcji 
zwierzęcej, zaznaczając, iż dział ten będzie 

  

   

  

nadspodziewamie pomyślnie reprezentowany. 
Zgłoszono dotychczas około 20 sztuk bydłx 
z majlepszyeh obór Wileńszczyzny, następ. 
nie zgłoszono eztery chlewne trzody. Prze. 
widziany jest także udział hodowców owiec 
drobnego rolnictwa. Najliczniej jednak bę. 
dzie reprezentowana hodowla koni. 

Zkolei omawiana była sprawa zorgani. 
zowania pokazów gatunków kur, kaczek i 
gęsi. W dziale tym będą również reprezen. 

towane gołębie pocztowe i psy. Majątek Ser. 
wecz zamierza dostarczyć na Targi okazy 
srebrnych lisów. Projektowane jest też urzą 
dzenie racjonalnego kurnika. 

Po sprawozdaniach poszczególnych sek. 
cyj wywiązała się dyskusja, podczas którc.j 
szczegółowo omówiono kwestję ulg kolejo. 
wych dla uczestników Zjazdu, zarówno in. 

dywidualnych, jak i zbiorowych. Przedsta. 
wiciel III Targów będzie w tej sprawie w 
najbliższych dniach interwenjował w Mini. 
sterstwie Rolnictwa i Komunikacji. 
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mierć w młyńskiej 
Z Dryświat donoszą © następującym wy- 

padku: 
Wczoraj w komorze turbinowej młynu 

Wulfa Fejgełmana w Dryświatach utonęła 
jego 17_letnia służąca Tacjana  Wierorzo 
mek, Dziewczyna, chcąc zaczerpnąć wodę, 
przechyliła się zbyt misko i straciwszy rów 

31 zaniepokojony Janusz. 

komorze turbinowej. 
nowagę, wpadła do komory. Nikogo wpobii 
żu nie było i dziewczyna nie umiejąc pły. 
wać, utonęła. 

Zwłoki wydobyto dopiero po upływie 2 
godzin. 

Dcchedzenie policyjne wykazało, iż dojś 
cie do turbiny było źle zabezpieczone. (e). 

Do trzech razy sztuka... 
Kazimierz Kwiatkowski, pastuch bez le. 

wej ręki, ze wsi Wołodźki, gm. Nowosio 
miał 70 dolarów i 50 rubli w złocie. й 
łał ten kapitalik, jedyna podpora swej Sa- 
motnej starości, kosztem wielu wyrzeczeń i 
poświęceń. Nosił go jak najdroższy skarb na 
piersi, pod koszulą w szczelnie zaszytym wo- 
reczku. 

  

     

'Tajemnicę pastucha posiadł w sposób z4- 
gadkowy, — widoc podpatrzył starusz- 
ka, gdy z nabożeństwem ;pieścił swoje dolary, 
— jego były chwilowy chlebodawca Fabjan 
Jasiński, biedny rolnik z tejże wsi, Cu 
pieniądze rzadko budzą w człowieku dodat- 
mie uczucia. Jasiński ułożył ze szwagrami 
perfidny płan podejścia starego pastucha. 

   

   

  

  

    

Pewnego dnia do Kwiatkowskiego, bawia- 
<ego na rynku w miasteczku podszedł szwa- 
gier „Jasińskiego, Nikodem Wołodźko, ubrany 

z pańska w pożyczony od krawca Mordki: 
wizytowy garnitur jakiegoś obywatela vien 
skiego. Podał się za właściciela: rozległych 
dóbr „pana* Możejkę i zaproponował mu 
pesadę generalnego zarządcy. Pastuch, ubra. 
ny w łapcie i zniszczoną kapotę, jadał w 
swojem życiu chleb nie z jednego pieca. 
Uwierzył, że Wołodźko jest „panem Możejko* 
lecz nie chciał uwierzyć, by mógł zupełnie 
poważnie uczynić mu taką zaszczytną propo 
'zycję. Uważał ito za dobry żart i śmiał wię 

ubawiony, 

W! następny dzień targowy „pan Možejko“, 
znowu był na rynku i kręcił się wpobliżu 
jpastucha. Pastuch zaś wpadł wtedy na po- 
mysł, .aby poprosić pana rozległych dóbr » 
jakąś realną skromną posadkę, „Možejko“ 
«chelnie się zgodzit i zaprosił pastucha do» 
gabinetu restauracyjnego na „oblewanie in 
iteresu. W gabinecie pastuch pił tak wiele, ża 
stracił całkowicie przytomność. 

  

Gdy ocknął się, był sam, Przeraźliwie 
sam, bo nawet woreczka z dolarami i złotem 
nie było na szyi. 

Kwiatkowski wykiegł na 
lamentować... 

ulicę i zaczął 

Fabjanowi Jasińskiemu i jego szwagrom 
Nikodemowi i Witoldowi Włodźce wytoczo- 
mo sprawę karną. Pozostawiono ich na wol. 
mej stopie, ponieważ zarzucany im wys 
pek nie pociągnąłby za sobą zbyt wielk j 
kary. Nie było obawy, że uciekną, Pozatera 

   

  

Na ustach całego Wilna 
będą w tych dniach tylko 3 wyrazy 

REJESTRACJA ROCZNIKA 1915-G0. 
Na murach miasta ukazało się zarządze- 

mie magistratu o rejestracji mężczyzn ur». 
dzonych w r. 1915. 

Rejestracja rozpocznie się z dniem 1-: 
«września i trwać będzie do 1 październiku. 

GROŹBA STRAJKU 
KRAWCÓW-CHAŁUPNIKÓW 

Wczoraj odbyło się walne zebranie kraw- 
ców_chałupników dostarczających roboty do 
magazynów damskich strojów. „Na zebrania 
poruszano sprawę za ianej redukcji 
płac. Uchwalono z się do pracodaw. 
ców 0 wszczęcie rokowań, Gdyby jednak pró 
ba dojścia do porozumienia nie dała rezul- 
tatu, posłanowiono proklamować z dniem 23 
b. m. strajk o charakterze lokalnym, to zaa 

(e u litych pracbdawców, którzy obniżą 
s ki, 

Bez Paszportów i Wiz 
można objechać całą Europę, ale należy być 
ostrożnym w podróży i dbać o swoje zdro- 
wie. Osoby cierpiące na zaparcie i jego skut 
iki, jak bóle głowy, mdłości, bezsenność, 
wzdęcia brzucha, brak łaknienia, wstręt do 

jedzenia, rozdrażnienie ogólne i t. p. powin. 
ny opatrzyć się w Kaskarynę Leprince, Wy- 
starczy prz 1 lub 2 pigułki wieczorem 
podczas jed zenia, aby szybko i łatwo pozbyć 
się tych wszystkich dolegliwości. Sprzedaż w 
aptekach. Ceny zniżone. Flakon (50 pigułek) 

4 zł. Torebka (5 pig.) 40 groszy. 

| dne I lele | 
os0 by 

į Zapewniony byt 3 18 „1 
Informacyj udziela: T-wo Bankowe 

w Grodnie przy ul. Hoovera 9. į 

OOADADO NANA 604000 LAA 

       

    

    

     

                  

możliwe było i to, że sąd mógł im karę za- 
wiesić, a nawet jednego z nich uniewinaić. 

Oskarżeni na ręzprawę mie stawili 
Sąd oddał ich wledy pod dozór poli т 
Nie stawili się ita ipo raz drugi. Zastoso- 
wano względem nich areszt zapobiegawczy. 
IPosiedzą teraz z kilka miesięcy w więzieni 

do rozprawy w trzecim terminie która już 
napewno odbędzie się, Włod. 

   
      

    

  

  

Sprawy akademickie. 
OGÓLNE ZEBRANIE KOŁA 
POLSKO-ESTOŃSKIEGO. 

w związku z przyjazdem zawod- 

ników estońskich w dniu 24 b. m., od 
będzie się 'w poniedziałek 21 bm. © 
godznie 17-ej w lokalu Konwentu Po 
lonia, przy ul. Królewskiej 7. Proszeni 
są o przybycie wszyscy członkowie 

Koła. 

OGÓLNE ZEBRANIE KOŁA 
POLSKO-ŁOTEWSKIEGO. 

odbędzie się w poniedziałek 21 b. 
m. o godzinie 19-ej w lokalu Akadem. 
Ligi Zbliżenia Międzynarodowego, ul. 
Sawicz 15. Tematem obrad będzie or- 
ganizacja przyjęcia zawodników ło- 
tewskich, przybywających do Wilna 
24-go b.m. Obecność wszystkich człon 
ków Koła konieczna. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
BAGNETEM I[ ZĘBAMI. 

Wezoraj o godzinie 7 wieczór w piwiarni 
Karmazego przy ulicy Kalwaryjskiej 111 do 

   

szło do krwawej awantury. Przy jednym ze 
stolików piwiarni zasiadło podhumorzone to 
warzystwo, W pewnej chwili pomiędzy dwo 
ma uczestnikami pijatyki wynikła sprzecz. 
ka, która zamieniła się w bójkę, Jeden z jej. 
uczestników, żołnierz, wydobył nagle bag- 
net i z całej giły uderzył nim swego prze_ 
ciwnika w bok, Nie poprzestał jednak na 
tem i w dodatku dotkliwie ukąsił swoją 

Gfiarę. 

Kres awanturze położyła policja, która za 
trzymała żołnierza i przekazała go do dy- 
spozycji żandarmerji wojskowej. 

Rannego Piotra Wilczyńskiego w stanie 
ciężkim przewiezieno do szpitała św. Jakóba. 

IANTYWOJENNY WIEC „BUNDU* 

Z racji rocznicy wybuchu wielkiej wojny 

żydowski „Bund zwołał do sali Krejn=sa 
przy ul. j r. Na wia 
cu om? sytuację Żydów w 

Niemczech i akcję antyhitlerowską. 

   

   

    

   

  

POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ 
Jest to najnowszy najbardziej fascynujący rosyjski film szpiegowski. Zagranicą i u nas — wyjątkowe powodzeniel? 

2 
g“ £ 
Bu 
% dz

ie
ń PANI 

HELIOS| 
Os
 

Premjera! 
wszystkie rekordy 
pod wzgl. napięcia, 
emocji i humoru, 

Na żędanie publ. „Noc w skiepie lalek“. 

PIERWSZY „CZŁOWIEK © STU TWARZACH”, 
FENOMENALNY BORIS 

Dzieje szwedzkiego Napoleona p. t. „Karol XII". 

Przbój wytw. „Metro* 

ZWIASTUN SEZONU! 

"R 1933-34, Film o młodości, 

KRÓLOWA SZYBKOŚC 
Rerwja w kolorach. Seanse: 4, 6, 8i 10.20. W niedzielę od g. 2-ej 

B JAKO GEUCHONIEMY SZALENIEC 
šit w potęžnym lilmie niesamowitym 

22 ia. „DZIWNY DOM“ 
przygodach i miłości! Film, który bije 

W rol.gł. William Haines, 
Madge Ewars oraz Con- 
rad Nagel. Nad program: 

  

CASINO 
Super film produkcji franc. odsłaniający działalność handlarzy morliną. 

>». ZATRUTE DUSZE (Morphium) 
Wspaniała kreacja najlepszych sił. Niezwykle frapująca treść. 

W rol. gł. JEAN MURAT, DANIELA 
PAROLA i niesamowity PIOTR LORE 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 15-28 

Przetarg. 
IKomenda Wojewódzka Policji w Wilnie ogłasza 

pisemny przetarg ofertowy na dostawę około 140 ton 

węgla górnośląskiego kostka II, «około 60 mtr. drze- 
drzewa miękkiego z 

sławą do poszczególnych urzędów Policji w mieś 
wą twardego i około 40 mtr. 

Wilnie, 
Szczegółowe informacje udzielane będą codzien- 

lz, 13 do 14 w Intendenturze Komendy Wo- 
jewódzkiej Policji (ul. Ostrobramska Nr. 6 pokój 21), 

pieczęcią 

nie od g 

Oferty w zapieczętowanych lakową 
kopertach z napisem „Oferta na 

Pol 

  

Kasie Skarbowej na depozyt 

3 proc. oferowanej sumy. 
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 września 1933 r. 

о go dz. 12.ej, 
Oferty nie odpowiadające powyższym wymaga- 

niom mie będą rozpatrywane, 
IKomenda Wojewódzka 

ta niezależnie od oferowanych cen. 

Komendant Wojewódzki 

w/z Tomaszewski, podinspektor. 

dlostawę 
i drzewa”, lub oddzielnie na węgiel albo drzewo na. 
leży złożyć w intendenturze Komendy Wojewódzkiej 

ji najpóźniej do dnia 2 września 1933 r. Do 
każdej oferty musi być dołączony dowód złożenia w 

Komendanta Woje- 
wódzkiego Policjj w Wilnie wadjum w wysokości 

zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia przetargu ustnego i wybór oferen- 

Ulubienica publiczności, przepiękna iniezapomn. FPOLORES DEL RIO 

RAJSKI PTAK 

     

Ва 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan: 
na lewo Gedemimowsk4 

ul. Grodzka 27. 

węgla 

  

  

to najnowsze i najlepsze mrcydz. króla reżys. Kinga Vidora. 
3 dodatki dźwięk. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20. Perter III miejsce 40 gr 

  

F KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszóm pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 | 4—8, 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyex 
my, usuwa zmarczczki, bro 
dawki, kurzaśki i wągiy, 
W. Z. P. 48. 

  

oraz czarujący JOEL MC 
CREA w filmie p. t. 

Nad program 

WYYYYYYYV Z 
Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69, 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz= 
jum ze wszystkich przed: 
miotów.Specjalność mate* 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wil.1 
pod b. nauczyciel. 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

    

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

  

  8323 

Wziął więc parę obojętnie pani domu odetchnęłai zasiadła głęboko w fotelu, — A ja również chciałbym tak panią nazywać. 

  

ZŁOTE SCHODY. 
„Wtajemniezony* Janusz miał na tym gruncie 

wszelkie fory — złotowłosy, różowy, syn zamożnego 
ziemianina niczem nie przypominał spiskowca. 

Pani Borecka znała jego rodziców, u którch cza- 
sami spędzała część wakacyj, to też na jego cześć ka- 
zała wszystkim podać herbatę i łakocie. 

W salonie zapanował nastrój miłej sytości i szcze- 
biotliwego zadowolenia. Panienki się ożywiły, błys- 
nęły oczymą i skrzyżowały spojrzenia z męską mło- 
dziežą. 

— Zagraj co, Niušku — powiedziata pani Во- 
recka do Janusza. 

Janusz wstał z fotelika trochę niezdarnie, bujnie 
sozrosły i barezysty, a z chłopięco różową twarzą 
i poszybował w stronę fortepianu, niedbale wyma- 
chując rękoma. 

Muzyka jest najmilszem tłem dla flirtu... Tak 

łatwo wtedy przemycić nierozsądne różowe słowa, tak 
łatwo zmilknąć i poszukać ręką ciepła gładkiej dłoni... 

Janusz bokiem zerkał na salon, tonący w półtonach 

barwnych abażurów i zatrzymał oczy na jednej złoto- 
włosej głowie, której blady profil z półotwartemi 

„aastłąmi miał wyraz: osobliwego zachwycenia, unie- 

siony -nieca w górę i oddany na łup źrenicom wyso- 

kiego mężczyzny z wysuniętą 

szczęką. 

r Aki Piaszyna zaczęła bawić się z wężem... Oj, czy 

ten Ster mie miał racji?... Wątpię, żeby Natocki brał 

ja na serjo, Muszę tu zrobić porządek — pomyślał 

uporczywie dolną 

  

lekkich akordów, rozmarzył się urwanym tęsknym 

walcem, potem poszukał czegoś na klawiszach, kłócąc 

się niecierpliwie z melodją, podniósł ręce i uderzył... 

Widział, że Ludka drgnęła i wyprostowała się, jak 
żołnierz w oczekiwaniu rozkazu. 

  

Odwróciła też głowę w stronę fortepianu, a wtedy 

Janusz opuścił oczy i już nie potrzebował patrzeć 
na nią. Był spokojny. 

Mazurek Dąbrowskiego poszarpał różowy puch 
salonu dzwoniącym rytmem nadbiegającego niebez- 

pieczeństwa. 

Pani Borecka, jako komendant placu, wstała 

z grzecznym uśmiechem i cicho przymknęła drzwi 

do dalszych pokojów. Potem wysunęła się nieznacz- 

nie, aby sprawdzić, czy ich lokator, oficer żandar- 

merji, nie jest przypadkowo w domu. Idąc, myślała, 

że ta młodzież miewa zwykle jakieś niesmaczne 
wyskoki. 

— Marylka źle wychowuje swego Niuśka, Jeszcze 

jej kłopotu narobi taki smarkacz. 

Ale była grzeczna, więc nic nie powiedziała, cho- 

ciaż zaniepokoiła ją znowu Lola, rozbłysłemi oczyma 

wpatrzona w grającego. 

Delikatne panienki słuchały mazurka z pewnym 

iękiem, ale uważnie. 

Natocki spuścił głowę i gęste brwi zbiegły mu się 

nad prostym nosem. Wtajemniczeni znaleźli się koło 

fortepianu, wyprostowani i lekko uśmiechnęci... Ludki 

nie było wcale. 

Zresztą zdenerwowana pani Borecka uspokoiła 

się nagle, bo Janusz znów rozkołysał salon inną me- 
lodją, lojalnie namiętną i melodyjnie przenikliwą... 

Był to przecież taki zuchwały żart... nic więcej. To też 

  

  

kiwając na córkę, której do ucha dała jakieś polecenie. 

Natocki poszedł szukać Ludki. 

Znalazł ją w gabinecie, usilnie przeglądającą 

znane albumy. Drobną ręką trzymała zmiętą chu- 

steczkę i odwróciła się plecami do Światła, gdy stanął 

przy niej. 

— (Cóż to pani się stało? — zapytał tkliwie, za- 

glądając jej w oczy, wyraźnie nawet w półmroku za- 

płakane. 

— Nic takiego — odpowiedziała poważnie. — 
Musiałam tylko zrobić nagły rachunek sumienia. 

— I jakiž rezultat? 

— Marny. 

— Taka miluchna skruszona, grzesznica 

tak blisko, že poczula oddech jego na szyi. 

Usunęła się więc porywczo i rzekła: 

— Wie pan, 

mówił   

że nie powinnam tu często przy- 
chodzić? 

— Doprawdy? Cóż to? Nowy atak nienawiści? 

— O nie! Ale w takim domu to możnaby 

na miękkich kanapkach zostawić swoje uśpione su- 

mienie. A taka jestem narazie słaba!... 

— O czem pani mówi właściwie? 

— Jeżeli pan nie rozumie, to nie potrafię wytlu- 
maczyć. Pan nie jest z mego świata. 

— Oho! A może będę mógł panią 

swego? 

—. Obawiam się, że to niepodobna. 

— „Maleńka* 

Ludka drgnęła. 

— Tak mię nazywają tylko „sasi* 

zabrać do 

jest okropnie poważna.   

Czyż nie można? 

                      a Borecka, stając na pros 
gu. — Proszę cię, idź pomóż Loli podsumować ra- 
chunki. 

Uważne spojrzenie eleganckiej damy objęło fi- 
gurkę Ludki... Nie, cóż znowu?... Przecież „to“ nie 

było z ich sfery! Łagodne oczy dziewczęcia spojrzały 

w jej twarz, nieco zdziwione tą milczącą obserwacją. 

>— Moje dziecko! — rzekła pani domu, — Muszę 
cię ostrzec, żebyś nie flirtowała z Mieczysławem. 

Ja nie flirtuję, proszę (pani, skądże? — i Ludce 

posądzenie to wydało się tak zabawne, że wybuchnęła 

dziecinnym śmiechem. 

Borecka odetchnęła. ile 
— Bo widzisz... nie masz tu matki, a on jest... nie- 

bezpieczny. 

— O, może być. Ale nie dla mnie. 

— (Cieszę się, że tak myślisz. Bo... 
że mam na niego widoki. 

— Jeżeli pani myśli o nim i o Loli — pochwyciła 

bystra Ludka — to byłoby cudownie. Oboje są tacy 

jpiękni! 

Pani Borecka poczuła, że ją ogarnia tkliwość 

i nie mogła się oprzeć chęci przytulenia dziewczyny 

ku sobie. Ta mała była taka wiotka i taka rozbrajająco 

dziecinna, a jej mądre oczy kłóciły się z podkówką 

niewinnych ust. 

W każdym razie udobruchana dama postanowiła 

zrobić Ludce jakąś przyjemność. Należało więc przez 
Lolę dowiedzieć się, co właściwie ta panieneczka ma 

włożyć na bal, bo dotychczas nie się o tem nie mówiło, 

  

wyznam ci, 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


