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wyso. Do tych em wlicza słę: za ogloszenie rytrowe | teboloryczae 50%, 

(0- lecie arodzin króla Stelana Dalorego. 
P. Prezydent na uroczystościach krakowskich. 

BRERA   
Wielki wojownik, król Stefan Batory 

według portretu J. Matejki 

KRAKÓW. (Pat). Uroczystości 
uczczenia 400-nej roczniey . urodzin 
króla Stefana Batorego, uświęcone 
obecnością Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, miały charakter bardzo po 
dniosły. O godzinie 8 przed uroczy- 
stościami p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej w otoczeniu świty, wiceministra 
spraw zagranicznych Szembeka, sze- 
fa protokółu dyplomatycznego Rome 
ra i jego zastępey Przeździeckiego. 
zwiedził w zamku na Wawelu wysta- 
wę Sobieskiego opirowadzany przez 
rcktora prof. Szyszko - Bohusza i dr. 
Swieża. 

' © godzinie 9 na dziedzińcu kate- 
dry zgromadzili się przedstawiciele 
władz z wojewodą Kwaśniewskim į 

dowódeą korpusu gen. Łuczyńiskim 
ma czele. O godzinie 9.20 przybył 
przedstawiciel rządu p. minister Na- 
koniecznikofi - Klukowski i udai sių 
wraz z przedstawicielami władz miej 
scowych do Zamku. O godzinie 9.30 
wśród bicia dzwonu Zygmunta Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wraz z 
otoczeniem przeszedł z dziedzińca 
zamkowego do katedry. Przy wejściu 
do katedry oczekiwał Pana Prezyden 
ta książę metropolita Sapieha wraz z 
kapitułą. Pan Prezydeni Rzeczypospo 
litej, prowadzony przez ks. metropo 
ditę Sapiehę przybył do wnętrza ka- 
tedry i zajął miejsec z lewej strony ol 
tarza pod bałdachimem. Na miejscu 
honorowem, po łewej stronie, zasiedli 
przedstawiciele rządu minister Nako- 

iecznikoft - Kłukowski i wieemini- 
pranczny ea Szembek 

        

     

    

   

    

z ministem Kaliny. Prz 
wiła się delegacja Związku Legjoni- 
stów z pocztem sztandarowym. Nawę 

główną katedry wypełniły tłumy pu- 
bliczności. 

+ Przed uroczystą mszą Świętą ks. 
anetropolita Sapieha w otoczeniu kle- 
ru odprawił modły przy pitarzu głów 
mym. Po chwili wyszedł z zakrystji 
prymas Węgierski Seredi w as 
kieru i rozpoczęło się uro: e nabo 
żeństwo w katedrze Wawelskiej. 

Po nabożeństwie Pan Prezydent 
wraz z otoczeniem udał się de grobów 

ch, gdzie złożył wieniee na 

sarkofagu króla Batorego. Po opusz- 
czeniu przez Prez) ta krypty uda- 
ła się do grobów delegacja węgierska 
z ministrem Kalłay'im i kard, Seredi. 
Po odprawieniu modłów przez ks. 
prymasa Węgier, delegacja węgierska 
złożyła na sarkofagu wieńce 0d rządu 
węgie rskiego, od rodziny ministra Kai 
day'a, w imieniu T-wa Polsko - Wę- 
gierskiego w Budapeszcie, od attache 

    

   

  

    

        

wojskowego przy rządzie polskim w 
Warszawie, wreszcie od rodziny Si- 
brik, której członkowie brali udział 
w wojnie moskiewskiej pod wodzą 
króla Batorego. Po złożeniu hołdu 
prochom wiełkiego kórla zebrani od 
śpiewali „Boże coś Polskę*. 

O godzinie 11.15 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitejj w obecności swej 
świty, przyjął na audjencji przedsta- 
wicieli cządu węgierskiego. 

Tegoż dnia odbyło się w Zamku 
W. awelskim odsłonię, ie marmurowej 
tablicy z popiersiem króła Stefana Ba 
torego, dłóta Madeyskiego. 
lis, 

  

  

W południe o godzinie 13 przed- 
stawiciel rządu polskiego .p, minister 
rolnictwa i retorm rolnych Nakoni 
nikotf - Klukowski podejmował gości 

ich śniadaniem w salonach 
go Teatru. W przyjęciu wzięli u- 

dział; wieeminister Szembek, ks, me- 
tropolita Sapieha, delegacja węgier- 
ska z ministrem Kallay'im i pryma- 
sem Węgier kard. Seredim, wojewo- 
da krakowski Kwaśniewski, d-ea O. 
K. 5 gen. Łuczyński, prezydent mia- 
sta dr. Kaplieki, szei kancelarji cywil 
nej dr. Hełczyński i inni. W czasie 
śniadania p. minister Nakoniecznikośt 
— Klukowski wygłosił przemówienie, 
na które odpowi dział imieniem dełe 
gacji węgierskiej p. minister Kallay. 

KRAKÓW. (Pat). W dniu oddania 
hołdu pamięci króla Stefana Batore- 
go odbyła się dziś w teatrze miejskim 
im. Juljusza Słowackiego uroczysta a- 
kademja, którą zaszczycił swą obec- 
nością Pan Prezydent Rzeczypospoli 

tej Ignacy Mościeki. O godzinie 19 
min. 20 przybyła do teatru delegacja 
węgierska. 

O godzinie 19 min. 40 przybył do 
gmachu Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej, witany owacyjnie przez zgro- 

madzoną około teatru publiczność, I 

wejścia do westybulu, oczekiwali Pa 
na Prezydenta minister rolnictwa Na 

konieeznikoff - Klukowski, wi 
ster Szembek raz przedstawiciele 
władz i miasta z wojewodą Kwaśniew 
skim na czele. W chwili, gdy Pan Pre 
zydent wszedł do łoży, licznie zebra- 
na w teatrze publiczność powstała z 

se i zgotowała Głowie Państwa 0- 
raz  delegatom w im długotrwa- 
ką burzliwą owację. Orkiestra ode- 
grała hymny polski i węgierski. Po 
podniesieniu kurtyny wszedł na sce- 

nę, na której widniał na tle pięknej 
Gekoracji portret króla Stefana Bato 
rego, wiceprezes towarzystwa polsko- 
węgierskiego prof. Dr. Jan Dąbrowski 
który wygłosił przemowę w języku wę 
gierskim i polskim. Przemówienie 
swe Dr. Dąbrowski zakończył okrzy 
kiem „Niech żyją Węgry*. Okrzyk 
ten podjęli zebrani z entuzjazmem. 
Następnie zabrał głos imieniem dele- 
gacji węgierskiej minister oświaty ks. 
prałat Ernst, który dziękował Polsce 
i Krakowowi za serdeczne przyjęcie. 
Przemówienie swe ministe: Ernst za 
kończył okrzykiem na cześć Prezyden 
ta Rzeczypospolitej i Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Po przerwie nastąpił prolog „Stra 
sznego Dworu. 
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Audjencje u Pana Prezydenta 
KNAKÓW. (Pat). O godzinie 16-iej 

się na Zamku Wawelskim re- 
„anci miasta Krakowa  prezy- 

Kaplicki, wiceprezydenci dr. 
dr. Landau i senalor Sko- 

zjawili 

dent › 
Klim.eeśi, 

    

czyias; Delegaci m. Krakowa zosiali 
przsje ij na 40-minutowej audjencji 
pfzez *ana Prezydenta Rzeczypospoli 
tej n+*Kurzej Stopce w obecności Wo 
jewecY Krakowskiego D-ra Kwaśniew 
skiego, W imieniu zarządu m. Krako 
wa złożył hoid Głowie Państwa dr. 
Kapłieki, zapewniając Pana Prezy- 
denta o głębokich uczuciach, jakie ży 
wi dla Jego osoby obywatelstwo gro- 
du p. iwawelskiego. Równocześnie dc. 
Kapł;cki wręczył Panu Prezydentowi 
w uj minku wspaniałe album Muze- 
um Nirodowego. W rozmowie z przed 
stawiejelami miasta Pan Prezydent w 
szczególności interesował się żywo 
spray q budowy Muzeum Narodowego 
w kt rem znajdą godne pomieszcze- 
nie « nne pamiątki i skarby kultury 
polsk ej, świadczące o wielkiej prze- 
szłoś. i narodowej 

O godzinie 17 przyjął Pan Prezy- 
dent Mościeki na audjencji grupę de- 
degacji węgierskiej, którą przedstawił 
Panu Prezydentowi poseł węgierski 
przy „ządzie polskim minister Mato- 
usca,+ 

Dziś podpisanie paktu 
Jvtosko-sowleckiego. 

PARYŽ. (Pat). „Eere Nouvelle“ do 
nosi | Rzymu, że dziś ma być tam pod 

  

    

   

рвайт między rządem włoskim a 
Związkiem Sowieckim pakt o niea- 

gres 

atarjat Małej Ententy. 

(ARESZT. (Pat).  1-go-wrześ- 
nia rozpocznie funkcjonować w Pra- 
dze stały sekretarjat Małej Ententy, 
który będzie miał swoją siedzibę kv- 
lejno w tej z trzech stolic, gdzie od- 
bywał się ostatni zjazd ministrów 
spraw zagranicznych. Zadaniem sta- 
łego sekretarjatu będzie m. in. opra- 
cowanie historji Małej Ententy ой сга 
sów jej powstania. 

Lindberghowie w Szwecji. 

STOKHOLM. (Pat). Małżonkowie 
Lindberghowie przybyli dziś samolo- 
tem do Szwecji celem złożenia wizy 
ty szwedzkiemu następcy tronu w je- 
go letniej rezydeneji Sofiero. 

„Nieszyta suknia 
Chrystosowa“. 

BERLIN, (PAT). — Według doniesiznia 
z Trewiru, wystawioną w roku bieżącym w 
miejscowej katedrze „nieszytą suknię Chry- 

stusówą* ogladało dotychczas okoła półtora 
miłjena osób z Niemiec i zagraniey, 

   

  

Projekt Roosevelta „próbnego rozbrojenia. 
PARYŻ. (Pat). Jak donosi „L*A- 

gcnee Economique et Financiere* pre 
zydent Roosevelt ma przedstawić pań 
stwom Europy projekt próbnego roz 
brojenia: Norman Dawis, delegat a- 
merykański, ma poprzeć ten projekt 
specjałnemi pismami prezydenta Sta 
nów Zjednoczonych do jpremjerów Da 
ladier, Mae Donalda i Mussoliniego. 

Według „Journal des Debats* pró 
bne rozbrojenie obliczone jest na ok 
res 3-ch lat, przyczem przewiduje się 

specjalna kontrolę międzynarodową. 
»aństwa europejskie zgodnie # pla- 

nem Mac Donalda miałyby się wyrzec 
zbrojeń ofenzywnych. 

Kombinacja planu traneuskiego z 
planem Mae Donalda działałaby nie- 

wątpliwie jako środek nasenny. „Li- 

  

  

    

     
     

  

rykański, twierdząe, że próbne rozbro 
jenie byłoby czemś monstrualnem. 

LONDYN. (Pat), Omawiając no- 
wy plan rozbrojeniowy prezydenta 
Raosevelta, przewidujący próbny о- 
kres rozbrojenia, w czasie którego 
działać ma system międzynarodowej 
kentroli zbrojeń, „Daily Herald* do- 
nosi, że w razie przyjęcia tego planu, 
Norman Dawis poczynić ma z pole- 
cenia Roosevelta poważne ustępstwa 
państwem europejskim. „Times* po 
dając, że Norman Dawis wiezie no- 

we propozycje Roosevelta dla naro- 
dów i mocarstw Europy, zaznacza, że 
instrukcje, jakie otrzymał оп od pre 
zydenta, polegać mają przede 
kiem na poparciu 'propozycji iraneus- 
kiej, powołującej do życia międzyna 

  

   

     

    

berte* potępia ostro pomysł ame- rodową komisję kontroli zbrojeń. 

A propos. 
PARYŻ, (PAT). — Nawiązując do orędzia pisze dziennik — w której słowa powy 

enta Roosevelta wyrażającego nadzie. możnaby trawestować, zmieniając jedynie 

narody europejskie na konferencji ge. wyraz „Francuz* na „Austrjaka*, „Polak: 

jdą drogę do rozbrojenia i po „Belgas“ i t Niemey niepokoją bowi: 

  

   

     

nsigeant* ostrzega przed pro- 

ądu Hitlera, 

  

c me 

socjalistów. 

    

partyjnej Dario S ais 
Pismo przypomina wywiad, udzielony mu 

prezydenta Roosevelta, który oświad 
czył, że gdyby był euzem, nie mógłby 
być spokojny. Wiytworzyła się sytuacja -— 

  

     

    
wszystkich swoich sąsiadów. Prawda jest, 
że cała Europa pragnie pokoju, wyjątek 
nowi tylko jedno państwo, Niemcy, kt 
prą do wojny i oczekują tylko rozbr pjenia 

ństw, ażeby tę wojnę wszeząć. 
rż — Agencja Haw dono 

      

   
     

  

A ów Zjednoczonych w Ber 
linie, po powrocie do Nowego Yorku, złożył 
przedstawicielom prasy oświadczenie, w któ 

SŚmiali żeglarze przepłyneli Atlantyk 
NOWY YORK, (PAT). 

polscy, ezłonkowie oficerskiego 

w Gdyni Bohomelec, Witkowsk 

ski przepłynęli w swej 26.stopowej łodzi At. 

lantyk i oczekiwani są w Nowym Yorku za 

tydzień. 3 śmiali żeglarze opuścili Gdynię 6 

czerwca rb. W czasie ostatniego postoju żeg 

— Trzej żeglarze 

h_klubu      

    

  

larzy na wyspach Bermudzkich, władze an- 

gielskie zgotowały im serdeczne przyjęcie. 

Yacht ich wymagał remontu, gdyż burze na 

Gceanie uszkodziły go poważnie. Załoga zato 

czuje się doskonale i jest w znakomitej for. 

mie. 

rem m. in. powiędzi „Obecne wypadki w 

Niemczech zako! się albo przewrotem 

monarchistyczny m, albo ególną wojną, alba 

wojną domową. 

PARYŻ, (PAT). — Omawiając konferencję 
hiilerowską w Nerymberdze „La, Liberte“ 
stwierdza, że Niemcy przekroczyły w zbro- 
jeniach wszelkie granice, wykreślone przez 

traktaty, Z tego zdaje sobie sprawę nietylko 
ale również epinja publiezna i rząd 

Wielkiej Brytanji. 

    

  

    

    

  

- „Redlikcja 
Termin „redukcja mężatek* coraz 

częściej obija się o uszy. Mamy już 

deklaracje w tym względzie niektó- 
rych instytucyj, zabiera glos prasa. 

Ostatnio w .„Kurjerze Porannym 
p. Halina. Krahelska stara się zdys- 
kredytować tę koncepcję. Formułu- 
jąc stwierdzenia, że dziś kobieta na- 
równi z mężczyzną bywa żywicielera 
rodziny, że redukcja zamężnych dot: 

knie większość kobiet praeujących, 

że małżeństwo przestało być dla ko- 

biety rękojmią zabezpieczenia mater- 
'jalnego — dochodzi do wniosku że 

„Zasada redukowania mężatek godzi — 
prócz niezależności materjalnej tych kobiet 
— w olbrzymiej ilości wypadków w ich ro- 
dzinę, w jedyne często lub główne środki u- 

trzymanis, tej rodziny, Zasada laka będzie — 

nie łagodzić i zwalczać, — a drażnić t potę. 
gewać skutki bezrobocia; przyjęta generalnie 
— stoscwana pows echnie, mo ię tylko wy 
datnie przyczynić do szerzenia szkodliwej pa 
niki, niebezpiecznej depresji, tworzenia 2 
mętu, utrudniającego i tak już niesłychańić 
trudne warunki bytu ludzi pracujących. 

przeciwko temu wnioskowi 
ją się poważne zastrzeżenia. 

w R? artykule czytdmy. 

  

  

   

    

Otó    

  

    przy opracowywaniu programu 
zysu i bezrobocia przez 

komisję przy prezesie Rady ministrów 
ustaleno wytyczną, że z dwóch zarobku 
cych ezłónków rodziny powinien ustąpić ten, 
który mniej zarabia. Jakkolwiek wobtć 
współczesnych warunków opłaty kobiecej ro 
kecizny prowadziłoby to — w wypadku pia 
cy małżeństwa — do usuwania kobiety, nie 

męż tzyzny, tem niemniej takie formułowanie 
rzeczy nie miało nie wspólnego z zasadą re. 
dukowania. mežatek, jako takich“. : 

Zachodzi tu oczywiste: nieporozu- 

    

      

imienie. - Opinja, dopingująca wła: 
dze do zastosowania „reduk- 
cji mężalek* rozumie ten termin jako 
skrót pewnej koncepcji, b. mało ma- 
jącej apóliGgo z ryczałtowem _poz- 
hawianiem pracy kobiet zamężnycn. 
"Termin łatwo się tłumaczy. Odbija on 
ten stan rzeczy, któryby powstał w 
wyniku stosowania zaleceń komisji. 
Bezwzględnie, największą liczbę zre 
dukowanych stanowiłyby mężatka, 
jakkolwiek nie w nich koncepcja go- 
dzi. Nie redukowanoby, z pewnością 
pani, której małżonek dobrowolnie u 
stąpiłby z zajmowanego stanowiska. 
Jest to kwestja nieskrępowanego ро- 
rozumienia w łonie rodziny. 

Koncepcja „redukcji mężatek” 
jest wysuwana pod hasłem „miejsca 
dia żywicieli rodzin*. Czynnikiem za- 
sadniczym jest tu cel i formułka jego 
nie określa już ani płei ani stanu су- 
wilnego. Kobieta, mająca do wyžy. 

wienia męża i pięcioro dzieci miałaby 

niewątpliwie, pierwszeństwo przy 

  

  

   
zajmowaniu wakującej posady przed 
miężczy mającvm żonę i czworo 

dzieci. Co więcej;-móżna mrzvsuścić. 

Kronika  telegraficzna. 
— W esłej Rumunji nastąpiło gwałtowne 

obniżenie się temperatury, połączone z opa 
dami atmosferycznemi. W Karpatach spadł 
śnieg. 

— Zamordowany został w swem mieszka 
niu w Marjańskich Laznach były profesor 
politechniki w Hanowerze Teodor Lessing 
Lessing zbiegł z Niemiec po dojściu do wła 

dzy Hitlera i do tego czasu stale przebywał 
w Czechosłowacji i mieszkał w Marjańskich 
Laznach. 

  

FET TZT DDA OTUDASYKOY LEBEN WEPY GOT EGDE TOTOWE O REBRZEZWWACAOKE 

W Borkach. 

Przybyli do Wilna: na otwarcie III Tar. 

    

    

  

gów Północnych przedstawiciele Rządu z p 
. premjerem Jędrzejewiczem na czele, w ubie 

głą miedzielę 27 bm yli wizytę w Borkaca 
Pp. premj. storom 

` goście pp. Prysto- 
tle andy domu w Borkach. 

Siedzą (od strony lewej); p. profesorowa Sia 
niewiczowa, p. wojewodzina Kościałkowska, 
prezes Rady Ministrów p. Jędrz p. 

        

ZE AKT TT 

ministrowa Nako. 
off — Kluko Stoją: gen. Żel. 

i, p. premjerowa  Prystorowa, min. 

urbu prof. Zawadzki, prezes BBWR. pułk. 
Sławek, gen. Litwinowicz, min. rolnictwa Na 
koniecznikoff — Klukowski, b. premjer płk. 
Prystor, wojewoda białostocki p. Kościałkow 
ski, rektor U. S. B. prof. Staniewicz, wojewo. 

da wileński p. Jaszczołt, wice — wojewoda 
wil. p. Jankowski, dyr. Depart. p. Kandel. 

ministrowa Zawadzka, 
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mežatek“. 
że w wyDadku, gdy do ubiesania się 
o pracę słaną mężczyzna i samotna 
kobieta z takąż samą ilością gąb do 
wyżywienia — pierwszeństwo zosta- 
ńie oddane kobiecie. Koncepci* za- 
tem w żadnym razie nie można kwa- 
lifikowač, jak to się daje słyszeć, ja- 
ko godzącą w równouprawnienie. Na- 
ódwrót, podkreśla ona wybitnie nie-: 

kwestjónowane  równouprawnieni2, 
rzecz inna, że w tym wypadku w po- 
ńoszeniu ciężarów. 

Sz. Autorka, jako argument prze- 
ćiwko redukcji mężatek wysuwa to, 
że wiele formalnych małżeństw nie 

je ze' sobą. Ależ dopóki istnieją (ja- 
kże nięzaszczytne dła „rownoupraw- 
nienia”) alimenty, jest to chyba ar- 
gument za. Niech jegomość płaci! 
Poco go oszczędzać? Gdyby w takiem 

nieżyjącem zę sobą stadle pracę stra- 
cił mąż — pani może gwizdać. Tu 
jest anachronizm do uregulowania. 

Dalej czytamy: 
© „A jeżeli nawet mamy do czynienia z pe 
wną nieliczną grupą urodzonych monogami. 
stów, wzorów wszelkich enót i stuprocento- 
wej stałości w uczuciach, w. obowiązkach 
etc. —.to kie zagwarantuje tym żonom, że 
mężGwie ich nie utracą dziś, jutro, pojatrze 

pracy? * 

Czy 

? Jutro —: pojutrze mz 
lub nie utracić prac 

którzy ją utracili wczo 
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ym zarzutem, któ- 
ry można: wytoczyć przeciwko zasał 

dzie redukcji mężatek jest możliwość 
zwiększenia ilości związków pozamał: 
żeńskich. Pomijając już jednak kwe- 
stję, co jest większem złem — bez- 
ślubne małżeństwo czy prostytuowa- 
nie się dla w wienia dzieci, pomi- 
jając wogóle kwestję wielkości tego 
„nieszęzęścia”, mie należy zapominać 
że ta sama zasada przyniesie jednak 
i b. dodatnie skutki dla „czystości* 
rodziny. P. Krahelska na podstawie 
prac Komitetu Rzeczoznawców dó 
spraw pracy kobiet stwierdza, że 
„małżeństwo przestało być dla kobie- 
ty rękojmią dobrobytu, lub chociaż, 
jakiej takiej egzystencji*. Panie jed- 
nak musiały dojść do tej prawdy... 
drogą gorzkiego rozczarowania. Nie 
mamy, niestety, statystyki, któraby 
mówiła ile pań traktowało zamóżpój- 
ście jako tranzakcję wyłącznie ekono 
miczną. Reducja mężatek nie zabez- 
piecza wprawdzie od słodkiego „tak* 
pod wpłwem naiwnych mrzonek o do 
brobycie, zmusi jednak, przynajmniej 
część pań pracujących, do próby pe- 
łożenia na szalę obok siebie wartości 
materjalnych i tych innych — ...du- 
chowych, A to już coś konkretnego. 

Są natomiast bardzo powążne za- 
strzeżenia innego rodzaju. Trudno 
się pogodzić np. z możliwością zredu 
kowania dobrego lekarza rejonowe- 
go — kobiety dlatego, że jej mąż, prze 
mysłowiec, zarabia. Że zostanie wy- 
dałona oddana zawodowi nauczyciel- 

, bo małżonek — inżynier ma nie- 

złe dochody. Że wymówi się pracę ru- 
tynowanej bibljotekaree, bo jest nieś- 
lubną żoną zamożnego człowieka. O- 

lóż, naszem zdaniem, należy jak 
najenergiczniej dopingować władze w 
kierunku przeprowadzenia koncepcji 
„redukcji mężatek*, ale tylko tam, 
gdzie nie potrzeba wiedzy specjalnej. 
Gdzie do zajmowania posady wystar- 
czy umiejętność pisania na maszynie. 

Takie postawienie sprawy, poza 
zmniejszeniem o kropłę morza bezro- 
bocia, miałoby jeszcze niemały sku- 
tek wychowawczy. Wiemy, jakiemi 
pustkami świecą szkoły zawodowe, 
jak przepełnione ą gimnazja. Redu- 
keja nie powinnaby dotknąć żadnej 
kobiety z wykształceniem  zawodo- 
wem, bez różnicy — wyższem, śred- 
niem czy niższem, o ile pracuje we 
własnym zawodzie. 

Naturalnie, bezwzględnie należy 
strzec się jak ognia oddania decyzji 
w tej trudnej i delikatnej sprawie do 
rączek pana Biurokracego. Spartoli, 
jak wszystko. Trudno przewidzieć 
przytem, jakie formy przybrałaby ak- 
cja w jego ręku. Mogłaby się dosko- 
nale stać walnym pogromem brzyd- 
szej połowy rodzaju ludzkiego. Nie 
'koncepe : sposób jej realizowania 
musi stać się zkolei przedmiotem roz- 

żań i zastrzeżeń. W. Kiszkis. 
—o()0— 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

  

   

      

  

  

   

    

  

      

    

  

   

  

   
   

  

WARSZAWA, (PAT). — DBWIZY: Lon. 
dyn 28,48 — 28,47 — Nowy 
York lowy York kabel 
6,31 — 6,35 — „03 — 3812 — 

34,94. Szwajca 5 — 173,08 — 172,22. 
Włochy 47,10 — 4 — 46,87. 

DOLAR w obr. pryw.: 6,28 — 6,30. 
RUBEL złoty: 4,71 i pół. 

й |



. кк с ILE NS KT 

<Groby królewskie w Wilnie. 
Przeniesienie szczątków królewskich do prowizorycznego mauzoleum. Odkrycie grobów 

królewskich. 
Uzyskaliśmy od prof. Ferdynanda Rusz. 

ezyca do wydrukowania tekst jego przemó. 
wienia, wygłoszonego prze radjo dn. 25. 
września 1931 r. Słowa pr Ruszczyca d 
skonale odt zają wraże 
Avkraczający z nim po raz pierwszy do kr 

września 1931 r. ks. prałat Sa 
wieki, p Kłos, prof. Morelowski, - arch. 
Pekszo i konserwator Lorentz. 

„Była to chwila niezapomniana .. 

— Przez ciemny otwór i wąski prze- 
smyk muru zeszliśmy, prowadzeni 
przez odkrywców prof. Kłosa i arch. 
'Pekszo — do ciemnej, małej krypyty. 
'Ujrzeliśmy przed sobą, w blasku kil- 
ku naszych świec — jakby rozpostar- 
ty na ziemi czarny całun. Wystawała 
z niego korona. Złocista korona kró- 
łewska.  Zczerniła, zzieleniała na 
czaszce pochylonej tak, jak bywa po- 
chylona głowa we śnie. Dalej w kie- 
runku przeciwległej ściany rysowa- 
ły się zczerniałe kości. 

Obok masa jaśniejsza, wystająca, 
o wyraźnych jeszcze kształtach tru- 
mny. Na złotogłowiu obicia tabliczka 
srebrna. Litery. Pierwsze, jakie się da 
ło odcyfrować: B R — już były wymo- 
wne, a dalej znów urywek: „Regina... 
Augusti coniunx altera Herby: 
Orzeł, Pogoń, Trąby Radziwiłłowskie 
— dopowiedziały reszty i potwierdzi- 
ły. Staliśmy pochyleni nad trumną 
Barbary Radziwiłłówny. 

A obok znowu masa czarna, jak- 
by dalsza część całunu. I znowu cza- 
szka, kości tylko. Ale tuż, na przy- 
msurku, czyjaś dłoń troskliwa ongiś 
złożyła misterną koronę o cienkim 
obwodzie, której blask złocisty nie 
ściemniał i pierwszem był wskaza- 
niem dla tych, co pierwsi do krypty 
przez otwór zajrzeli, że leżą tu szcząt 

ki królewskie. Pod koroną złożony 
z pietyzmem łańcuszek złoty, a pod 
nim tabliczka. Na tabliczce pismo re- 
nesansowe: „Elisabeth... ‹ ismundi 
Augusti... chara coniunx...*, 

Chwila milczenia, osłupienia, by 
wrócić do prochów pierwszych. Ce- 
chy stylowe korony, znamionujące 
przejście od gotyku do renesansu, pa 
czątek wieku XVI, nie pozostawiały 
żadnych wątpliwości. Leżą tu szeząt- 
ki pierwszego z trójcy monarszej po- 
szukiwanego: Jagiellończyka, króla 
Aleksandra. 

Co w tej ciemni jako główne akor 
dy malarskie dominowało? Korona 
królewska na zzieleniałej od metalu 
czaszce, jasna trumna królowej i zło- 
cista obręcz korony królowej drugiej. 
A co uderzało: ta proporcjonalność in 
sygnjów, ta samowystarczalność w ro 
zmiarach — i w tem godność, dosto- 
jeństwo. 

(Raz jeden w historji naszej wyda- 
rzył się fakt podobny, odnalezienie w 
murze Katedry na Wawelu prochów 
Kazimierza Wielkiego. Wiemy z ry- 
sunku Matejki, jak przez otwór mu- 
ru wejrzały z pochodnią oczy odkry- 
wców do małej krypty i ujrzały szczą 
tki króla w insygnjach majestatu. Ale 
zawsze wiedziano, że w określonem 

mniejwięcej miejscu odnajdzie się kie 
dyś prochy królewskie. Tu—w Ba- 
zylice Wileńskiej — odkrycie, po pod 
Ikradającem się coraz większem pra- 
iwdopodobieństwie, że się nie odnaj- 
idzie nigdy — w miejscu, gdzie tyle 
razy triumfowało zniszczenie. 

A więc nie tknęła ich ręka rabun- 
ku. Ukryci w tej krypcie, przetrwali w 
swym majestacie, z atrybucjami swej 
glorji. Spoczęli w swych trumnach 
królewskich. Czas powoli kruszył ich 
szczątki doczesne. Ale nawet gdy bu- 
Trze dziejowe nad nimi przechodziły, 
gdy nad ziemią tą zabrzękly kaj- 
dany, ich snu z woli Opatrzności — 
mikt nie naruszył. Śnili swj sen dalej, 
sen możnej i mocarnej Rzeczypospo- 
litej by ich zbudzono w- wolnej 
Polsce... 

A gdyśmy weszli zpowrotem, z cie 
mni do nawy kościelnej i do światła 
dziennego, gdy w pierwszych zaraz 
godzinach zabezpieczono wejście do 
krypty i wmurowano drzwi żelazne, 
— w tem miejscu, o którem nie wie- 
dziano, że jest progiem do wieczys 
itych podwoi królewśkich, stanął w po 
staci nieruchomej, po jednym z każ- 
dego boku — Żołnierz Polski*. 

     
     

  

   

  

  

      

   

     
  

      

  

  
Wnętrze prowizorycznego 

W czwartek, dnia 31 sierpnia, od- 
była się w Bazylice Wileńskiej uro- 
czystość przeniesienia szczątków kró 
la Aleksandra Jagiellończyka, królo- 
wej Elżbiety, pierwszej żony Zygmun 
ta Augusta, królowej Barbary Radzi- 
wiłłówny i króla Władysława IV do 
prowizorycznego mauzoleum w kap- 
licy Niepokalanego Poczęcia N. M. P 
dawnej kaplicy królewskiej. 

O godzinie 12 w południe z  za- 
krystji katedralnej przedstawiciele 
władz i przedstawiciele Komitetu Ra 
towania Bazyliki udali się do. kapli 
cy św. Piotra, w której złożone były 
czasowo trumny i urna ze szczątkami 
królewskiemi. 

Trzy trumny ustawione były obok. 
siebie na podniesieniu, z boku stała 
urna ze szczątkami króla Władysła- 
wa IV. Na ciemnych dębowych trum 
nach (przybite są srebrzyste tabliczki: 
Alexander... Elisabeth... Barbara..., a 
poniżej tytuły monarchów. Napis na 
tabliczce urny głosi: „Cor et viscera 
Vladislai IV..*. Tabliczki na trum- 
nach królowej Elżbiety i Barbary są 
wzorowane na tabliczkach, odnalezio 
nych w krypcie grobowej. Tabliczka 
na urnie jest wykonana w kształtach. 
zaczerpniętych z tablicy na ścianie 
zewnętrznej kaplicy św. Kazimierza. 

Koście królewskie, pokryte białą 
przejrzystą materją jedwabną, widocz 
ne były jak przez mgłę. Obecni przy 
akcie zamknięcia trumien, z J. E. ks. 
are. Jałbrzykowskim i w. z. wojewodą 
wileńskim, wicewojewodą M. Jankow 
skim na czele, stwierdzili, że w trum 
nach zostały złożone szczątki króla 
Aleksandra, królowej Elżbiety i Bar 
bary, a w urnie szczątki Władysława 
IV, poczem konserwatorzy szczątków, 
prof. Reicher dr. Sylwanowicz i dr. 
Lorentz, pokryli kości purpurowemi 
całunami i zamknęli trumny i urnę. 
Po przewiązaniu trumien i urny bia- 
ło - czerwonemi wstęgami, konserwa 
tor Lorentz opieczętował je pieczęcią 
państwową, a ks. kan. Cichoński, rek- 
tor Bazyliki, pieczcią Wileńskiej Ka 
pituły Metropolitalnej. 

Zebrani przenieśli trumny, urnę i 
kopje insygnjów królewskich do daw 
nej kaplicy królewskiej, udekorowa 
nej według projektu art. mal. Jerzego 
Hoppena. W sklepie pod tą właśnie 
kaplicą spoczywały trumny św. Ka- 
zimierza, króla Aleksandra i obu kró- 
lowych do początku XVII w. Wraca- 
ja więc trumny, choć tvlko na okres 
przejściowy, do tej kaplicy, w której 
pierwotnie były złożone. 

Kaplica jest ozdobiona wspaniałe- 
mi gobelinami katedralnemi, w naro 
żach zwisają sztandary z herbami mo 
narchów, a u góry pod kopułą umies/ 

w FINLANDII. 
HELSINKI. 

Stolica Suomi w przededniu wybo 
rów nie zmieniła swego codziennego 
oblicza. Na mieście panował zwykły 
ład i porządek. Nikt podnieceniem nie 
zdradzał, że zbliżają się decydujące 
godziny rozgrywek pomiędzy lewicą 
a skrajną prawieą. Porozstawiane na 
rogach ulicy, drastycznie ilustrowane 
transparenty, ze swastyką i hasłami 
antysocjalistycznemi, świadczyły, że 
i tutaj faszyzm dąży do władzy. Wro 
Kizone poczucie estetyki nie pozwala 
Finnom szpecić plakatami zewnętrzne 
go wyglądu czystych miast swoich. 
Plakaty, nalepiane na drewniane ipod 
stawy, przystawia się do ścian albo 
przywiązuje się do drzew bulwarów. 

Poczucie cudzej własności tak da- 
leko jest tu posunięte, że oparte o 
ściany transparenty nie są przez prze 
ciwników politycznych usuwane. Ga- 
zeciarz narożny, odchodząc na о- 
biad, zostawia przy kiosku puszkę, 
ido której przechodzeń wrzuca pie- 
miądz za pismo. Na jakimś dworcu 
miasteczka prowincjonalnego, zawo- 
łałem chłopca aby popilnował mojej 

'walizki. „Tu nie Rosja* była stanow- 
cza odpowiedź. I rzeczywiście nikt 
mi walizki z miejsca nie ruszył, gdy 
tymczasem w Warszawie, na dworcu 
'Głównym... Co kraj to obyczaj. 

Helsinki bez przesady nazwać mo 
gę miastem bez hałasu. Gdy po ruchu 
"Warszawy; najhałaśliwszej bodajże 
stolicy Europy (gdzież bowiem od 
'wczesnego ranka można słyszeć ta- 
'ką bogatą ilustrację okrzyków, zawo- 
'dzeń, sygnałów i zgrzytów — jak u 
nas) — znalazłem się w metropolji 
fińskiej, odetchnąłem z ulgą. Bez sy 
gnałów mkną po doskonałym asfal- 
cie taksówki, nigdzie nie spotka się 
krzyczących przekupek, śpiewających 
żebraków i natrętnych, wrzeszczących 
bezustannie gazeciarzy. Ludzie nie 
śpiesząc się, mówią spokojnie. Cisza 
i powaga charaktervzują północną 
stolicę. 

To raj nietylko dla ludzi chorych 
na nerwy, lecz i przedewszystkiem u- 
rzędników. Praca w urzędach i ban- 
ikach rozpoczyna się o dziesiątej aby 
skończyć się już 'o trzeciej. Może 
'wszechwładny duch biurokraty mniej 

mauzoleum w dawnej keiplicy królewskiej. Rys, J. Hoppen. 

czone są tarcze z herbami państwo- 
wemi. Pośrodku, na trzystopniowej 
podstawie wznoszą się wysokie kata- 
falki: środkowy, najwyższy z nich — 
katafalik króla Aleksandra, po pra- 

  

-wej stronie — królowej Elżbiety, po 
lewej — Barbary Radziwiłłówny. Ka- 
tafalki i stopnie są obite purpurowem 
suknem, na którem o" bogato 
haftowane herby. 

Przy śpiewie pieśni koAnych 
trumny ustawiono na katafalkach 1 
pokryto czerwonym szłandarem z bia 
łym orłem. Na trumnach, na czerw i- 
nych poduszkach, obszytych złotym 
sznurem, ułożono koni» insygnjów. 
Jrnę ze szczątkami Władysława IV 
ustawiono na nodwyższeniu przed ka- 
tafalkiem Aleksandra Jagiellończyka. 

Uroczystość zakończyły krótkie 

   

odprawione przez J. E. ks. arc 
kowskiego. Następnie iprzed- 

stawiciele władz udali się do zakrystj: 
katedralnej dla podpisania aktu na- 
stępującej treści: 

„Protokół 

   

złożenia do prowizorycznych trumien . 
szczątków króla Aleksandra Jagiellon 
czyka, królowej Elżbiety i królowej 
Barbary Radziwiłłówny oraz złożenia 
w prowizorycznej urnie serca i wnę- 
trzności kóla WŁadysława IV. 

Dn. 31 sierpnia 1933 r. o godzinie 
12 w południe w obecności przedsta- 
wicieli władz złożono w dębowych 
trumnach szczątki króla Aleksandra 
Jagiellończyka, królowej Elżbiety, 
pierwszej żony Zygmunta Augusta, i 
królowej Barbary Radziwiłłówny. Set 
ce i wnętrzności króla Władysława TY 
złożono w dębowej unie. Na trum- 
nach i na urnie umieszczono tablicz- 
ki z ińionami i tytułami osób. w 
nich spoczywających. 

Trymny i urnę zamknięto i opie 
ezętowano pieczęciami państwowemu 

i pieczęciami Wileńskiej Kapituły Me 
tropoltalnie į. 

Na tem nrotokół zakończono i pod 
gisano*.. 

Całość prowizorycznego mauzole 
ue wywiera głębokie wrażenie. Pod 
nieść też trzeba staranne wykończe- 
nie szczegółów. Trumny według pro- 
jektm arch, S. Narębskiego, a urnę 
według projektu p. J. Hoppena wyko 
nal M. Oszurko. Kopje insygnjów zo- 
stały wykonane w zakładzie p. Nie- 
wiadomskiego. Kwiatów do dekoracji 
'kaplicy dostarczała: bezinteresownie 
firma Welera: 

Tymczasowe mauzoleum krėlew- 
skie od dnia dzisiejszego jest dostęp. 
ne dla publiczności (wejście na: teren 
Katedry: obok. kaplicy św. Kazimie- 
rza). Codziennie też od godz. 12 — 2 
p. p. ogłądać mrożna w zakrystji po 
złożeniu ofiary na ratowanie Bazyli: 
ki insygnja' i przedmiotv odnalezio- 
ne w krypcie grobowej, oraz: obrazy, 
rzeźby i fotografje., wykonane w: kvp 
cie przez prof. Ferdynanda Ruszczyca. 
prof. Ludomira Słeńdzińskiego. art. 
mal. K. Kwiatkowskiego; art. mal. J. 
'Hoppena, prof. B. Bałzukiewicza i 
prof. J. Bulhaka. 

  

  

    

Zjazd hitlerowców w Norymberdze rozpoczął się. 
BERLIN. 

dowo - socjalistycznej w Norymber 
dze rozpoczął się wczoraj wieczorenz 
przyjazdem kanclerza Hitlera w oto- 
czenie członków rządu i wybitnych 
przywódców ruchu narodowo - socjali 
stycznego. Miasto udekorowano boga 
to flagami. Dla napływających ucze- 
stników przygotowano obozowiska na 
około 400 tysięcy ludzi. Przyjazd 
przedstawicieli korpusu dy plomatycz 
nego nastąpi ania 1 września. 

W chwili przybycia Kanclerza Hit 
lera do ratusza, gdzie nastąpiło powi- 
tanie kanclerza przez prezydjum mia 
sta, otwarcie zjazdu oznajmiono dłu 
gotrwałem biciem w dzwony. Podczas 
uroczystości, które odbyły się w sta- 

rej sali ratuszow ej, gdzie — jak stwier 

      

(Pat). Zjazd partji naro dza komunikat biura Wolffa — w cza 
sie świetności dawnej Rzeszy często 
obradował cesarz, wręczeno Hitlero- 
wi oryginalną odbitke sztychu Due- 
rera pod tyt.: „Rycerz, śmierć i sza- 
tan“. Hitler zapowiedział, że wszyst- 
kie zjazdy partyjne zawsze odbywać 
się będą w Norymberdze. 

BERLIN. (Pat). Po południu roz- 
pcczęły się w Norymberdze obrady 

    

    
poszczególnych grup i organizacyj 
part, narodowo - socjalistycznej, e- 

brany ch na tegorocznym zjeździe. 
Przez cały dzień napływali masowo 
uczestnicy zjazdu, którzy przybyli 372 
specjalnemi pociągami. O rozmiarach 
zjazdu Świadczy fakt, że kuchnie po- 
Jowe wydają na minutę 1.500 do 
2.000 obiadów. 

Walki w Turkiestanie. 
SIMLA, (PAT). Donosz: 

kiestanie Chińskim rezpee: 
re walki między piemi: 
nością miejscgw:r. Kirs 
nieę Kaszg: 

   

  

tu, że w Tur- 
się gwałtow 

mi Kirgizów i luil 
zajęli starą dzieli 

bee czego ludność miejsco. 

   

  

wa w obawie rzezi i rabunków przeniosła się 
te nowej dzielniey, kaóra jest dostatecznie 
utortytikowana. W wyniku dotychczasowych 
walk jest około 158 zabitych. 

Przybycie nowego 
ambasadora St. Zjedn. 

GDYNIA, (Rat). © godzinie 5.50 

rano zatrzymał się ma. redzie przed 

wjazdem do portu. gdvńskiego statek 
„Kościuszko”*, na którego pokładzie 
przybył z Antwerpji nowomianowany 
ambasador Stanów Zjednoczonych 
przy rządzie Rzeczvpospolitej John 
Cudahy. W chwili przybicia statku 
do portu orkiestra marynarki wojen- 
nej odegrała hymn narodowy polski i 
amerykański, poczem. dzieci szkół 
powszechnych w Gdyni odśpiewały 
hymn narodowy amerykański w ję- 
zyku angielskim. 

Gościa powitali: imieniem. władz 
rządowych komisarz rządu Sokół, 
przedstawiciel Urzędu Morskiego inż. 
Wenda, w otoczeniu przedstawicieli 

władz linji okrętowej Gdynia — Ame 
ryka, komendant portu, prezes Izby 
Amerykańsko - Polskiej. Kotnowski. 
Prócz tego przywitali ambasadora 
specjalnie przybyli z Warszawy ezłon 
kowie ambasady amerykańskiej. W 
godzinach porannych ambasador: Cu- 
dahy zwiedził port i miasto, wieczo- 

rem zaś udał się w dalszą drogę d> 
Warszawy. 
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50-lecie wybuchu wulkanu Krakatau. 
W dniu 26 sierpnia r. b. uply! 

6d największego w historji wybiic 

  

zginęło kanu Krakatau, podezas któsego 
blisko 50.006 osób, 

Ten potwór — wułkan, dziś zanurzony 

prawie po sam szezyt w otehłaniach ocea 
nu, znajdował się na wyspie położonej mię 
dzy Sumatrą i Jawą. Do r. 1883 były tam 
<łwa wulkany, które w 1680 1 1684 r. potę- 
żnemi wybuchami zniszczyły ogromny ob. 
szar ziemi, Przez dwieście lat wułkan -- 
potwór był spokojny. Dopiero w nocy z 26 
na 27 sierpnia 1885 r. nastąpił wybuch, ja 
kiego nie zna współczesna historja. Obyd- 
wa wulkany wybuchły z taką siłą, że pra. 
wie eała wyspa została wysadzona i wrzu 
eona do morza. Wskutek wstrząśnienia po 
wsłała ogromna, blisko 40 mtr. wysoka fa 
la, która ciągnęła się poprzez Jawę i Su. 
matrę, do Japonji, Australji, a nawet pa 
łudniowej Ameryki, Blisko 50.000 osób zsi 
nęło podczas tego strasznego wybuchu. Z 
ziejących ogniem i lawą przepaści wydoby 
ły się olbrzymie masy kurzu wulkaniczne 
go, które gnane wiairąmi okrążały dooko| 
całą kulę ziemską przez kiłka mi 

sięcy, przyciemniając słońce. Warstwa po 
piołu grubości 70 mtr. pokryła całą рохо- 
stałą część wyspy. 

Detonacje Krakatau słyszano na Fili- 
pinąch, w środkowej Australji i na Mada 
gaskarze. Wistrząśnienie odczuto na całym 
Świecie. 

  

Dawna wyspa Krakatau została zniesio 
na. Nad powierzchnią morza sterczy od. 
tąd tylko szczyt o powierzchni 10 m*, pv 
kryty popiołem. Lecz wiatry i piaski nani» 
sły tam nową wegetację i popiół ten ożył. 
Dzięki dużej urodzajności ckolic zwrotut. 
kowych wyspa szybko zamieniła się w nie 
bywale żyzną rolę, 

Od r. 1928 począł znów wulkan, za. 
nurzpony w głębinie morza, dawać m 
życia i niepokoi ludność częstemi wstrz4-    

00LL "193 
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„nNSssaudx3“! Op эриомга 

w państwie tem się rozpanoszył, gdyż 
pracuje się wszędzie poprawnie i 
sprawnie. 

O pięknie architektury tego za- 
dziwiającego czystością miasta, czy 
świetnych śniadaniach z wyborowemi 

zakąskami, do których się mleko po 
'daje, a spożywać je grzech jest bez 
alkoholu, wspominać dzisiaj nie bę- 
dę. Było to wszystko tematem arty- 
kułu z zeszłorocznej podróży. Wspom 
nę lepiej o „Saunie* fińskiej jak rów 
nież o romantycznych wodospadach 
Imatry i Wallinkoski. 

Sauna (łaźnia fińska) zajmuje w 
życiu Finna poczytne miejsce. Kąpie 
le te, nie spotykane na zachodzie, sta- 
nowią atrakcję dla cudzoziemca. Nam 
obywatelom kresów Polski, łaźnie te- 
go rodzaju z parą i „wienikiem* ni» 
są nowością. Oryginalną dla nas jest 
tylko usługa. Kobiety usługujące (nie 
stety nie pierwszej młodości) szorują 
dokładnie kąpiących się w stroju a- 
damowym gości. Na wsi podobno za- 
chował się do dnia dzisiejszego oby- 
czaj, iż najstarsza córka przybyłego 
gościa własnoręcznie kąpie. W daw- 
nych zaś czasach łaźnie były wspól- 
ne dla płci obojga. A jednak puryta- 

sami ziemi i' merza. W odstępach kilku. 
miesięcznych wzbierają w okołiey Kraka. 
tau olbrzymie: masy wody, które eiskają tz 
wę i kamienie: aż do wyhrzeży Sumatry t 
Jawy. Ostatnio znaczną erupeję zanotowi. 

no 14 sierpnia. 1930 r.; powstały wówezas 
słupy wodne o wysokości blisko 200 mir.. 
średnicy zaś: okofe t klm. 

Wyspy Sundajskie należą do  najbar. 
dziej wulkanicznych ośrodków ziemi. Na 
wyspach tych znajduje się hłisko 100 czyn 
nych wulkanów, które z powodu swych ra 

głych wybuchów silnie niepokoją ludność. 
Głód zmusza jednak wieśniaków i płanta 

torów wulkanicznych ohszarów do zai 
kiwania na: tej bądź ee bądź urodzajnej 
glebie, W r. 1919 podezas wybuchu wujka 
nu Kleot: na Jawie zginęło blisko 6000 osób. 

    

Rząd holenderski założył ostatnio cełene 
stałej obserwacji wulkanów Krakatau i Kle 
ot własną stację obserwacyjną, która: zorga 

nizowała 30 punktów obserwacyjnych na 
całym jobszarze wyspy. Kierownik obser- 
watorjum ma do pomocy 200 asystentów i 
sił pomocniczych. Nawet w kraterze wnul. 
kanu założone stację chserwacyjną, zaopa. 
trzoną w maski gazowe, celem ustalenia we 
właściwym czasie tworzenia się gazów tru 

jących, Jest nadzieja, że dzięki pomiarom 
temperatury, badaniom kamieni i wierec_ 
niom będzie można przewidzieć w porę wy 
buch wułkanu i ostrzec ludność przed: gro 
żącą katastrofą. 

Ostatnio sygnalizują z wyspy Sumatra 
© grożącym wybuchu wułkanu w ekałicy 
miasia Pałemberg. 

WEREDKECASNGHAA (TJ ARÓC U ENN OROSZSCZERTO RCK NR OZRCOW ZACZAC OORZSZACITA 

Nowy most kolejowy w Wąrszawie. 

  

Most na Wiśle, zbudowany specjalnie dla 

warszawskiej linji średnicowej, której uro. 

czyste otwarcie nastąpi dn. 2 września. Do 

nizm panuje w obyczajach fińskich. 
Północ pozbawiona jest fałszywej 
pruderji czy wybujałej zmysłowoś 

  

KARELJA. 

Po kilkugodzinnej podróży z Wy- 
borgu przez lasy, pastwiska i skały, 
szukając daremnie tak miłych oczom 
naszym barwnych pól zbożowych, do 
tarlišmy do sławnych wodospadów 
Imatry. Poprzez skały i lasy świerko- 
we, ożywione gdzie niegdzie karelską 
brzozą, toruje sobie drosę boska Ima- 
tra, tworząc wiry i zaporogi, wyrzu- 

cając ze złowrogim hukiem smugi 
białej piany. Zachłanna ręka ludzka 
nie zostawiła nienaruszalnie tej dzi- 
kiej, romantycznej przyrody. Poskro- 
miła wodospady, celem wydobyciu 
twórczej energji, zasilającej w elek- 
tryczność znaczną część Finlandji. 

Elektrownia na Imatrze należy do 
majnowocześniejszych naszego kon- 
'tynentu. Zbudowana i otwarta przed 
4 laty, przez inżynierów fińskich i 
przeważnie ńsikego materjału, wy 
zyskuje narazie w połowie siły wodne 
Imatry. Przygotowano już miejsce i 
wykonano roboty wstępne dla usta- 
wienia czterech następnych turbin. 
IW chwili obecnej pracują cztery tur- 

    

    

      

budowy tego mostu zużyło 5.600 ton żelaza. 

Powierzchnia muru wynosi 22.000 m.*. 

biny systemu Francisa, napędzające 
generatory o mocy 24.000 KVA każda. 
Dzienna produkcja tej gigantycznej 
elektrowni wynosi około 2 milj. KWG 
'Dzięki niesłychanemu burzliwemu w 
'upustach spadkowi, wodospady nie 
zamarzają nawet przy największych 
'mrozach. Zwiedziłem doładnie wszy- 
stkie urządzenia elektrowni od mó- 
zgu a. m. nastawni, bardzo przejrzys- 
cie i celowo urządzonej aż do ner- 
'wów (rozdzielni) i sere (maszynowni! 
elektrowni. Oszołomiony doskonałoś- 
cią techniki ludzkiej, pragnąłem odet 
chnąć na łonie prawdziwej, genju- 
szem ludzkim nie tkniętej, dzikiej 
przyrody. 

Półgodzinna jazda samochodem i 
znalazłem się u stóp wodospadów nic 
rozreklamowanych, nie  odwiedza- 
nych przez tysiące turystów, nie ze- 
szpeconych elektrownią ani wspania- 
łemi hotelami. „Wallinkoski* szumi 
i pieni się w dzikim lesie, rozbijając 

się o granitową wyspę. tworząc dwa 
potężne wodospady. dzisiaj tak samo 

jak przed lat tysiącami. Tu pełną pier- 
sią wdychałem ożywczy o0zon. — 
Stając na skale patrzyłem 
nieruchomym wzrokiem w  kipiącą 
przestrzeń i poczułem nagle jak prze 

Pieszo do Palestyny. 

WARSZAWA;. (PAT). — Dzisiaj wyruszy 
ła z Warszawy grupa uciekinierów z Nie 
miec, złożona z 4 mężczyzn i 3 kobiet, ma 
jąc zamiar udać się do Palestyny. 

Dr. LEWANOCE 
(chor. uszu, gardła i nosa) 

POWRÓCIŁ. 
Gdańska |, tel. 5-74. Przyjm. 12—2 i 4—7. 

Doktėr 

Szabat - Gawrońska 
Choroby dzieci 

przeprowadziła się na ul. Zawalną 22 

i wznowiła przyjęcia od 9 — 101 4—6 

ZNEDWOZTTEROKRORCKIA I NAA FRTTRREZTEM 

SŁUCHOWISKA 
Opowiadania dla ty. 

'Nieraz mię zastanawiała tr 

ność ruchu hillerowskiego. Mianowicie jego 

jeskruwe podobieństwo z ruchami ludów... 

barbarzyńskich, dzikusów. Nieraz (już i na 

tem miejscu) dawaiem wyraz pogłądowi, iż 

cały aparat dekoracyjny, formy. zewnętrzne, 

totemizm odpowiadają ściśle treści wewnę_ 

trznej neo-szowinizmu niemieckiego, który 

jakże żywo przypomina podobną harmonję 

«dawnych powstań Indjan Ameryki. przeciwko 

cywilizacji europejskiej. 

   

  

Zastanowił mnie jeszcze jeden problem. 

Mianowici 

Zauwa: 

  

   
  
jak entuzjazm dla. hitleryzmu, 

płonący w sercach niektórych jpolityków en—- 

deekich, przypomina pochwalne peany na 

cześć czerwonoskórych myśliwców wyśpie. 

wywane przez pisarzy L. zw, książek dla mło_ 

dzieży. 

Weźmy taki n. p. artykuł wstępny 5. $. 

(Stanisława Strońskiego?), w A B, ©. p. t 

„Rasa kamiennych lud 

sparodjować 

    

   podstawiając odpowiednio wy. 

  

razy: zamiast germanin — indjanin, zamiast 

słowianin — blada twarz, zamiąst szturmo- 

wiec — komancz i t. d. 

Oto jakby wyglądał artykuł: 

„W, ezasie pebytu NA DZIKIM ZACHO. 

DZIE, słyszałem opinję młodego KOMAN_ 

CZA, który zapewniał, że jaskrawemi dowo_ 

dami nikczemności BIAŁYCH. są: ieh senty_ 
mentalizm i miękkość uczuciowa, główne ce_ 

chy BLADEJ TWARZY. KAPŁANI i CZA. 

ROWNICY KOMANCZÓW, z. pogardą wyple_ 

niają w swGim szczepie uczucia miłosierdzia, 

czy litoś niegodnych prawdziwego INDJA 

NINA, którego postawa zamyka się w dum. 

nym sceptycyzmie i żelaznej bezwzględnoś. 

ci. Najwyższą formą życia jest drapieżca, któ 

ry WIYKOPUJE TOPÓR, GASI FAJKĘ PO- 

KOJU i WSTĘPUJE NA ŚCIEŻKĘ WOJEN. 

NĄ, waleząe, zwyciężając i niszeząc. Idea_ 

łem rasowym CZERWONOSKÓRYCH ma być 

twardy, bezwzględny, tępak homo lapidis, 

człowiek kamienny, CZYLI Z KAMIENIAMI 
W GLOWIE“. 

Opowieść o towcach skalpėw konczy się 

refleksją pełną przepaścistej głębi: 

„To co się odbywa ma dalekim dzikim 

«zachodzie jest zapoczątkowaniem 

mentu na olbrzymią sk 

    

   

ekspery- 

  

ę: wyhodowania i 

wytresowania nowej rasy ludzkiej: 

miennych ludzi”. 

Widzimy, 

rasy ka. 

że niejeden pisarz endecki po- 

  

trafi Karolowi Mayowi w niczem nie ustą_ 

pić. tuz. 

ść pełna ni 

  

samowitego życia, ener 
zaczęła mnie tajemniczo ciągnąć. 
Oderwałem się od wodospadu, czy 

hającego zdradziecko na lekkomyśl- 
nego tutrystę aby przez Wyborg po- 
pędzić samochodem do Sajmakanału, 
gdzie obserwowałem działalność czte 
rech śluz, które aczkolwiek nie nale- 
żą do typu nowoczesnego, są niem- 

niej ciekawe. Różnica poziomu każ- 
dej śluzy wynosi 10 metrów. Napęd 
zastawek jest ręczny, jednak zastaw- 
ki działają sprawnie. Przeniesienie 

jednego statku do drugiej śluzy zaj- 
muje 15 minut czasu. 

Młodzież miejscowa, dowiedziaw- 
szy się że z Polski jesteśmy zaśpiewa- 
ła nam na pożegnanie hymn karelski. 

Przy. zachodzie słońca, po którym 
daremnie czekałem ciemności i nocy, 
'przy dzwiękach orkiesty grającej „х 
dymem požarėw“ i inne melodje pol- 
skie żegnaliśmy gościnny Wyborg. „cy 
wilizowaną i poskromioną“ limatr,, 
Finki o własach białych jak len, aby 
następnego poranka okrętem ruszyć 
w drogę powrotną. Niejeden młodzie- 
niec, gdy okręt odbijał od mola, smęt- 
nie spoglądał w dal, gdzie zgrabna rą. 
czka wymachiwała białą chusteczką. 

Norbert Żaba. 

    
gji. 
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Niedoszła dzieciobójczyni 
wychowuje dziecko, które pogrzebała żywcem. 

Przed miesiącem donosiliśmy na łamach 
„Kurjera* o wypadku uratowania noworod 
ka, zakopanege żywcem przez w) rodną mai. 
kę w lasku, wpobliżu Kolonji Policyjnej pod 
Wilnem. sę 

Bawiące się w lasku ped kolonją dzieci 
zauważyły, iż piasek w pewnem miejscu po- 
rusza się, Dła ciekawości zaczęły rozkopy 
wać w tem miejscu pizsek i wkrótce odke_ 
pały noworodka, zdradzającego jeszcze ©- 
znaki życia. 

Niezwłocznie sprewadzono lekarza i dzie 
ki jego opiece noworodka uratowano, pomi 
mo, iż przebył on pod piaskiem, jak te usta- 
liła później ekspertyza sądowo_lekarska, oko 
ło 15 minut. 

Wypadkiem tym zainteresowały się rów- 
nież władze policyjne. Przeprowadzone do- 
chodzenie policyjne wykazało, iż noworodka 
zakopala do ziemi matka jego 21_letnia mie 

Możodeczno. 
NARESZCIE. 

Mołodeczno z dawien dawna oczekiwał» 
na rozwiązanie zagadnienia budowy szkoly 
powszechnej Nr. 2 oraz na rozszerzenie klas 
i przebudowy okien w szkole Nr. 1. Dotych- 
czasowy stan lokali szkolnych urągał najpry 
mitywniejszym zasadom hi > Bi 
nadmiernic ciemne sale lek 
swych ciianach przeszło tysiąc dziatwy, na- 

jc w len sposób «młode organizmy "ucz 

  

  

   

  

     

    
   

  

Pala 
prawy 

i niecierpiąca zwłoki sprawa na 
ia szkołnego niejednokrotnie znaj- 

dywała wyraz na łamach „Kurjera Wileń- 
skiego”, co przyczyniło się w znacznej mie- 
rze na zmonlowanie trzeźwej opinji społecz- 
nej. Trzeba podkreślić, że dążenia miejsco 
ludności napotykały na ogromne trudności 
natury organizacyjnej. Dotkliwy brak ludzi 
© zmyśle inicjatorskim i praktycznym uwy- 
datnił się w pełni, Tupano w miejscu zrzędu 
7 lat, denerwowano się i ono głowy w 
sferze opracowywań postulatów i żądań pod 
adresem Rządu, zapominając całkiem o peł- 

ie magistrackiej, sutych własnych kie- 
ach w okresie dobrej konjunktury i » 

możliwościach zorganizowania dobrowolnego 
vałeli miasta. Naszczęcie prz. 

byli niezbyt dawno na teren mołodeczań 
ludzie o silnych i wypróbowanych charakte- 
rach oraz rozumi y głęboko przewodnie 

li państwowe. Zawdzięcza jąc twórczej ini 
cjatywie, planowej i intensywnej pracy takich 
jednostek jak p. Ewa Olszewska, p. Inspe- 
*ktor Szkolny, Roman Szepietowski, Starosta 
Powiatowy, Mirosław Ols ki, Burmistrz 
Rylski Tad. i zawia parowozowni jr. 
Siuchto, w ciągu jednego lata na tutejszy. 
terenie został złamany kryzys szkolny. Pr 
ulicy Sienkiewicza gmach 
szkolny zadośćczyniący współczesnym wyma- 
ganiom Państwowych Władz Szkolnych. Po 
nadto zostały przebudowane i gruntownie od 
remontowane wszystkie izby lekcyjne w Pu- 
blicznej Szkole Powszechnej Nr. 1 stosownie 
do polecenia i  wskazówe poczynionych 
przez p. Kuratora Szelągowskiego podczas je 
go służbowego pobytu w roku ubiegłym w 
Mołodecznie m. 

  

  

     

   

    

   

    

    

      

   

   

    
   

  

    

   

    

Świr. 
NA ZAKOŃCZENIE. 

yła ferje lal.    Bardzo przykładni 

nie młodzież ucząca się wakacyji w. 
Zwyczajem lat ubiegłych w ostatnim dni 

feryj letnich dla sporo zebranej publicznoś 
odegrała młodzież jednoaktową Komedję . 
hr. Fredry p. t. „Nikt mnie nie zna* 
wesoła ta komedja żywo była okłas 
przez rozbawionych gości. Po przedstawieniu 
odbyła się zabawa taneczna, na której mło- 
dzież wspólnie z gośćmi ochoczo tańczyła do 
rama, / następnie wsiąść do czekających 
nań wozów i odjechać do swoich szkół, Pu. 
sto jest we Świrze. Nie słychać wesołych 
gwarów rozbawionej młodzieży, Nie widać 
płynących kajaków po pięknem jeziorze 
Świrskiem i pł ch z nich wesołych pieš. 
ni. Pozostały jednak po nich miłe wspomnie 
nia. Młodzież bowiem, jpamiętała że poza za 
bawą może, i musi dać coś społeczeństwu i 
państwu Polskiemu. Aczkolwiek mała sumka 
wpłynęła do funduszu LOPP., odegranie 
dnej z komedji Al. hr. Fredry da społec 
stwu częściowe przynajmniej poznanie twór- 

ści tego wielkiego komedjo_pisarza. 
Niesposób jest tu pominąć kilka nazwisx 

które rok rocznie figurują przy organizacji 
i wykonaniu przedstawień — «żywo zawsze 
zainteresowanych nimi gośćmi są to: P. Le>. 
kadja Łosiówna, W, K ska, T. Poma- 
żówna, H. Merczański mowicz, A; 
Pomazo, J. Pal у 
Oby przykład ten był wzorem Idla całej 

naszej uczącej się młodzieży, * 

ZEBRANIE B, B. W. R. 

W niedzielę, dnia 27 b. m. odbyło się 
tutaj okrągowe zebranie członków i symy 
ków BBWR. Z powodu wielkiej frekwe 
zebranie odbyło się pod gołem niebem. Pan 
poseł Krasicki w krótkich, lecz treściwych sło 
wach przedstawił obecną sytuację gospodar. 
<zą naszego kraju porównując ją jednoc 
nie z innemi krajami, Zakoń e mzebr: 
nia były liczne okrzyki na cze budownicze 
go naszego kraju — Marszałka Józefa Piłsud 
skiego. 

Po zebraniu odbyła się żywa dyskusja. 
Opsa WZI 

NOWA PLACÓWKA KULTURALNA. 
„, Dnia 27 sierpnia b. r. we wsi Pietkuni 

ki gm. opeskiej, pow. brasławskiego licz 
zgromadzona młodzież miejscowa i wsi oko. 
licznych przeży wała doniosły moment w yciu. Moment, w którym się kończy 

„ jednostki, chodzącej samopas, a 
zaczyna się — tie i praca zorganizowanej 
gromady ludzkiej, 

ciągu trzygodzinnego przemówienia 
mówił o tem do zgromadzonych Delegat V leńskiego Wojewódzkiego -Związku Młodz ży Wiejskiej p. Stanisław Szanter, 
Jac pozatem sprawy higje 
przysposobienia rolniczeg 

   

    

  

     

  

    

     

     

    
   

    

    

   

    

  

  

   

  

  

     

    

        

       

      

porusza. 

ty,    na wsi, ośw 
przemysłu lud 

  

       

  

    

  

wego, uprawy Inu etc, — oraz nawołując młodzież do pracy nad s — do stworzenia 
Koła Młodzież Wiejskiej, 
mokształcenia i wychowania obywatelskieg . Mówca cel osiągnął. Młodzież entu 

znie przyjęła propozycję P. Szantera — wobec tego dokonano formalnego aktu za łożenia Koła Młodzieży Wiejskiej „Rolnik w Pietkuniszkach. Świadczy to, że ta nowa placówka wyrosła z potrzeby terenu, Z dością należy powitać fakt, iż w szeregach <złonków Koła znalazło się miejscowe nan- A SZA oraz inteligencja ze sfer ziemiań SKkich. 

ko placówki <a 

  

     

  

     

  

Z. Bułak_Bałachowicz. 

Bienica. 
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO KOMITETU 

B. B. W. R. 
W zrozumieniu ważności oddziaływania 

na szerokie warstwy naszego społeczeństwa 
w kierunku uświadamiania obywatelskiego, 
Kierownik tut, Sekretarjatu wygłasza na ze- 
braniach sołtysów prelekcje połączone z dys 

  

  

szkanka felwzrku Ustronie, pów. wileńsko 
trcekiego — Leokadja Walentynowiczówna. 

W czasie badania Walentynowiezówna. 
przyznała się do popełnionego czynu i „wy: 
jaśnił iż obawiając się, by nie została, 
zauważona przez bawiące się wpobliżu dzie. 
ci, nie zdążyła noworodka, dobrze zakopać. 

W. narazie aresztowano i osadzono w wię 

zieniu na Łukiszkach, 

Została jednsk ena zwolniona na zlece. 
nie lekarza by wychowywała własne dziecko. 
I obecnie Walentynowiczówna wychowuje 

je dziecko, które uprzednio chciała zgła- 
ze Świzia. Podcbno bardzo się do dziec. 

ka przywiązała. 

Niewątpliwie ten argument zaważy 
nież w znacznej mierze na  decyz 
przed którym niedoszła samobójczyni ma 
niebawem stanąć, (e). 

  

    

   

    

   

na temat przeszłości dziejowej, oraz 
tego powołano sekcję odczytową w 

nych 'Państwa 
prócz tego powołano sekcję odczytów 

skład której weszło 11-tu prelegentów, 
dy z nich wygłasza w poszczególnych wics 
kach dwa odczyty "w miesiącu. 

Łącznie z tem zorganizowano pomoc 
prawno - kancelaryjną, która cieszy się du 
żem zaufaniem: tut. mieszkańców. 

Prezydjum Komitetu ujmując <el B. B. 
W. z Rz. w sensie organizowania życia spo- 
łecznego w n zakresie opracowa 
ło na rok bieżący i przyszły 'plan pracy rea- 
lizowany przez poszczególne sekcje. 

Powołano sekcję dożywiania ubogich dz 
ci; — sekcja ta zajęła się już zbieran 

funduszów, aby dożywić według nakreślone 
go planu 200 dzieci w ośmiu szkołach na te- 
renie gminy, 

Zadania wymagającego znacznej pracy 
podjęła się sekcja budowy szkół, która w 
bieżącym roku szkolnym ma wybudować 5 
cioklasową szkołę w Zalesiu (pow. moło 
deczańskiego), oraz rozbudować szkołę w Bir 

nicy. Sekcja ta posiada już poważne pod. 
wy materjalne ze strony miejscowego samo- 
rządu gminnego. 

Dla zaspokojenia zapotrzebowania czyie! 

nictwa wśród mieszkańców gminy powstaia 
sekcja, której celem 'jest zorganizowanie 
„Bibljoteki Publicznej, drogą ofiarności spo 
łeczeńsiwa, subsydjum ze strony gminy, o 
ewentualnej zapomogi z Ministerstwa W. R. 
i O. P. o którą sekcja ma zamiar się ub'e- 
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Jakkolwiek przeprowadzenie nakreślone- 
go planu pracy wymaga znacznych fundu- 

ów, to jednak tak dotychczasowa inicja 
a i ofiarność w pracy członków Komitetu 

i że poparcie ze strony wójta gminy 
a co za tem idzie i samorządu gminnego 

daje pewność zrealizowania tych planó 

Wasiliszki, 
„pow. szczuczyński. 

ZEBRANIE SPÓŁDZIELCÓW. 
Dnia 20 sierpnia odbyło się tu Walne 

Zebranie członków spółdzielni spożywców. 
„Opatrzność, Obecnych było na zebraniu 
47 ozłonków. Sprawozdanie z działalności 
spółdzielni złożyli kierownik spółdzielmi p. 
Klikowicz Wiładysław, oraz rachmistrz tejże 
p. P. Rogaczewski. 

Spółdzielnia prowadzi w Wasiliszkach 
sklep detaliczny artykułówę żywnoś iowych i 
innych, W roku ub. sprzedaż towarów Wy- 
niosła zł. 37459, (w r. 1931 zł. 52.155), w roku 
bieżącym obroty na poziomie zeszłorocznych. 

Z powodu dokonanego w roku ub. oczy- 
szczenia asortymentu i remanentu towarów 
spółdzielnia za rok ub. zysków nie miała; w 
roku bi za I półrocze czysty zysk wynosi 
330 zł. Fundusze własne wynoszą udziałowy 
zł. 660, społeczny 3.395, razem zł. 4.058. Do 
spółdzielni należy 418 członków. Po dokona 
nej w roku ub. zmianie władz spółdzielni i 
pracownika sklepowego nastzpiła poprawa 
gospodanki spółdzielni i jest nadzieja na jej 
rozwój, e. b. 
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! Alarm pożarowy na terenie 
Targów Północnych. 

Wczoraj wieczorem w jednym z kiosków 
mieszczących się wpobliżu biura, prasowego 
Targów Północnych, zapaliła się słoma. 

„Na szczęście ogień spostrzeżono wczas i 
pożar zlokalizowano, zanim zdążył on przy 
brać większe rozmiary. (e). 

Obniżyć ceny biletów 
Grupa wystawców na III 

Północnych złożyła do Dyre 
następującą prośbę o obniże: 
letów wstępu na Targi: 
Niżej podpisani, wystawcy ekspo- 

natów na III Targach Północnych 
zwracają się do Dyrekcji z uprzejmą 
prośbą o zredukowanie cen biletów wejściowych na Targi. Prośbę swoją motywujemy następującemi powoda- umi: 

'_ Ze względu na obecny kryzys gos- 
podarczy, szerokie masy publiczności 
nie są w stanie z powodu wygórowa- 
nej ceny wejściowych biletów maso- 
wo odwiedzać wystawę. Podczas, kie 
dy „eny na wszelkie towary, produk- 
ty i t.p. w porównaniu z rokiem 1930 
spadły prawie o 50 procent, bilety wej 
sciowe w stosunku do II Tagów Pół. mocnych zredukowane zostały zaled 
'wie o 20 procent. Psychologja masy 
jest taka, że ona chętniej odwiedzi 
wystawę kilkakrotnie j z całą rodziną, 
płacąc za bilet 40—50 gr., niż jedno Tazowo zapłacić 80 gr. Jesteśmy prze- 'konani, że pustki na Targach dają się również dotkliwie odczuwać w kasie iFargów, leży przeto również w inte- 
rcesie Szanownej Dyrekcji zredukować 
ceny, aby w ten sposób spopularyzo 
wać Wystawę i dać publiczności moż 
"ność masowego odwiedzani Targów. 

Prosimy łaskawie Przyjąć pod u- 
wagę i to, że podobny stan rzeczy spo 
woduje tak ogromne rozczarowanie. 
że wystawcy zupełnie stracą zainter: 
sowanie do brania udziału w ewent. 
Targach, które odbędą się w przysz- łości. й 

Mamy nadzieję, że Szanowna Di- 
rekcja zechce łaskawie wziąć pod u- 
wagę wyżej podane wywody i zadość 
uczyni naszej prośbie į w oczekiwa- 
niu opublikowania w sprawie zawia 

Targaca 
gów 

ceny bi.. 

     

   

  

na prowadzenie teatrów miejskich. 
Jak się dowiadujemy, w najbilž- 

szych dniach ma być podpisana umo- 
wa między zarządem miasta a dyrek- 
torem Szpakiewiczem na prowadze- 
nie teatru miejskiego na Pohulance 
oraz Teatru Letniego w ogrodzie po- 
'Bernardyńskim. Umowa ma być pod- 
pisana na okres 3-letni, z prawem je- 
dnuak ewentualnego jej wcześniejsze 
go wypowiedzenia. 

Dyrektor Szpakiewicz pobierać bę 
dzie od Zarządu miasta subwencję w 
wysokości 48000 złotych oraz wszy- 

Komisja ekspertów 

stkie świadczenia rzeczowe.. 
W związku z powyższem dyc. 

Szpakiewicz odbył Kilka narad z 
przedstawicielami miasta, uzgadniu- 
jąc z nimi szczegóły nowej umowy, 
która w zasadzie jest zawierana na 
warunkach dotychczasowych. 

Przy tej sposobności nadmienia- 
my, że dyr. Szpakiewicz skompleto- 
«wał już gros zespołu artystycznego, 
obecnie toczą się jedynie narady w 
celu zaangażowania jeszcze kilku wy 
'bitniejszych sił artystycznych. 

warszawskich bada 

  

mosty wileńskie. 
Most Zwierzyniecki zagrożony 

Na zaproszenie Zarządu miasta ba 
wiła przed kilku dniami w terenie Wil 
na specjalna Komisja ekspertów dla 
zbadania stanu mostów żelaznych па 
terenie Wilna, Kom. w pierwszym rzę 
dzie zainteresowała się mostem Zwie- 
rzynieckim, którego stan nasuwa po- 
ważne obawy i wymaga niezwłocznej 
rekonstrukcji przęsł żelaznych. Kuo- 
misja zaznajomiła się również ze sta 
nem mostu Zielonego oraz zbadała 

wszystkie mosty na Wilji i Wilence. 
Dokładny raport z wyniku tych badań 
zostanie w najbli ch dniach przes 
łany do Zarządu miasta. 

N ie Komisja orzekła jedynie, 
że wytrzymałość mostu Źwierzyniec- 
kiego pozostawia wiele do życzenia. 
W związku z tem władze miejskie je- 
szcze w roku bieżącym zamierzają 
rozpocząć roboty nad wzmocnieniem 
tego mostu, 

   

   

0 zwrot opłat szkolnych za czerwiec. 
Okólnik Prezydjum Rady Min. 

W związku z zarządzeniem « 
wstrzymaniu zwrotu opłat szkolnyca 
za dzieci urzędników państwowych 
za miesiąc czerwiec, Prezydjum Rady 
min. wydało specjalny okólnik, w 
którym wyjaśnia, że wstrzymanie 
zwrotu opłaty szkolnej nie ma zasto- 
sowania do tych szkół, których rok 
szkolny trwa do końca czerwca każ- 
dego roku. W szkołach średnich tech- 
nicznych typu zasadniczego i wyższe- 
go, w szkołach mistrzów maszyno- 
wych i budowlanych, w szkołach nad 
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Fałszywy alarm na 
W noc poprzedzającą rozprawę doraźną 

przeciwko Jułjanowi Suckielowi, morderey 
zduna Karola Parwickiego, mieszkańcy do. 
mu nr, $ przy ulicy Trakt Raduński, gdzie 
owyższa zbrodnia została dokonana, przežy- 
li kilka godzin pełnych trwogi i strachu. 

BANDYCI NA STRYCHU. 

Zamordowany Karol Parwieki pozostawił 
spadkobiercę w osobie pasierba Kareckiego. 
Po okropnej zbrodni, otiarą której padł je. 
go ojczym, młody chłopiec stał się bardze 
nerwowy. Po nocach często budził się od 
prześladujących go hhlucynaeyj, Szezegól- 
nie niespokojną miał noe w wigilję rozpra. 
wy doraźnej przeciwko mordercy ojczyma. 
Nagle wśród nocy Korecki posłyszał rzekomo 
czyjeś kroki na strychu. Zimny pot oblał 

wejściowych na Targi! 
Do Dyrekcji Ill Targów Północnych w Wilnie. 

domienia o redukcji cen ipozostajemy 
z poważaniem (podpisy): 

'Pawilon Dr. Oetker, Pawilon „SU- 
chard*, Stoisko „Ajacha*, Stoisko 
„Stradom“, S. A., Stoisko „Lewlen“ 
Z. Herszman st. Nr. 115, Stoisko 
„Lech“, Lazar Kahan, Grodno, Stois- 
ko „Ch. Dinces“. Foto — sklad M. Ra 
binowicz, Stoisko Przedstawicielstwa 
В. S. A.,* Broun i Rawiński, Polski 
Fiat, Młyny i Tartaki Wągrow, Zw. 
Spółdz. Mlecz, i Jaj., „Saignon — Tea" 
Fabryka Mydła, T-wo Metal. Br. Czer 
niak i S-ka, „Champignons*, Firma 
„Filtrator“, M. Złatkowicz, Firma D. 
Bancewicz, Firma „Pehare*, K, Rym 
kiewicz, Kiosk F-my Charmac, Firma 
„Narocz“, M. Bulkow, A. Azarewicz, 
Wytwórnia Suszonych Owoców i Ja- 
rzyn, Diver, Paris, Kilimy gliniańskie, 
Słodycze Wschodnie, Stoisko Schicht- 
Jelen*, Stanisław Krym, M, Dan, Pry 
walne Koedukacyjne Kursy Koszykar- 
skie, Firma „Czersk“, Firma „Erw“, 
Firma „Pharmacja“, Stoisko „Diasiie 
niki“, K. Zamwil, Polska Zabawka, 
Zakł. Przemysł. „Grzegorzewo”, Spół- 
dzielnia Artystyczna, Wyroby Tkackie 
Huculskie, Pawilon Rybny, Pawilon 
zby Rzemieślniczej, A. Brewiński, 
„Zdrowie* Warszawa, A. Kawka, Her 
melin, Bazary Przem. Ludowego, 
„Lichtlos“, Firma Teodor Filipski, 
Zioła Lecznicze, Zakł. Introl. Czu- 
chowski, F-ma „Ceramika*, Firma 
„Ars“, Wytw. Р, otochemiczna w Poz naniu, Zw. Polsk. Fabr. Portland 
Cementu, Schebler i Grohman, Firma „Molpar“, Br. Porudomińscy, Stoisko 
Zabawek Zakop., Państwowy Monopol Spirytusowy, Fabryka Wyrobów Ty- toniowych Polskiego Monopolu Tyto- 
niowego. 

  

   

Centralna Masa (półek Rolniczy 
ZAŁOŻONA \ 1909 В. - 

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

KAPITAŁY WŁASNE Dn. |-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 3.000 — 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 

JCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 
w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 

w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Ne 28. Tel. 13-65. 

J M WANNA 

zoreów drogowych, oraz szkołach 
rolniczych średnich i niższych wszel- 
kich typów i specjalności, z wyjąt- 
kiem szkół ogrodniczych średnich i 

szych, rok szkolny trwa do końca 
czerwca i dlatego zgodnie ze wspom- 
nianym okólnikiem Prezydjum Rady 
niin, władze zarządzą we wszystkich 
ministerstwach zwrot opłaty szkolnej 
za cały miesiąc czerwiec b.r. dla urzę- 
dników państwowych, których dzie- 
ci do wymienionych szkół uczę- 

szczają. 
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Trakcie Raduńskim, 
czoło chłepea, Bandyci przemknęło mu przez 
głowę. Nie zwlekając więc ani chwili wybiegł 
na podwórko i wszezął alarm, 

Krzyki przestraszonego chłopca obudziły 
sąsiadów, którzy wybiegli na podwórko uz- 
brojeni, kto w siekierę, kto w kij, a jeden, 
niejaki Walnieki, przybiegł nawet z rewol. 
werem, ' 

STRZAŁ WŚRÓD NOCY. 

Dowiedziawszy się o co chodzi sąsiedzi 
postanowili przyłapać złodziei, Dom został 
otoczony ze wszystkich stron, poczem co 
najśmielsi zaczęli po drabinie wchodzić na 
strych. Na czele kroczył Walnieki, trzymajac 
w ręku naładowany browning. 

W pewnej chwili, kiedy śmiałkowie za 
chowująe przezornie ciszę, znajdowali się 
tuż przy  drzwiezkach prowadzących na 
strych, ciszę nocną przerwał nagle huk Wy. 
strzału rewolwerowego, Efekt był tak silny, 
iż wchodzący na trabinę omal nie spadii 
wdół. Powstała panika, tembardziej iż z gór 
nych szczebli drabiny rozległ się głos Wai- 
niekiego: „Uciekajcie! Do mnie strzelają”, 

„POŁICJA, RATUJCIEt: 

W kilka ehwil później dyżurny II komi. 
sarjatu P. P. przyjał alarmujący meldunek: 
„Proszę niezwłocznie przyjechać na Trakt 
Raduński 9, Bandyci zamknęli się na strychu 
i strzelają do sąsiadów”,. 

Cały komisarjat postawiony został na no- 
gi i wkrótee na miejsce wypadka przybyło 
auto ciężarowe z policjantami na czele z 
kierownikiem kemisarjatu p. korh. Szmete. 
wym, Dem został otoczony, poczem policjau 
ci przedsięwziąwszy wszelkie środki ostroż- 
ności, przedostali się na strych. Jednak 
mimo skrzętnych poszukiwań nie podejrzane 
$6 na strychu nie wykryto. 

Dopiero później wyjaśniło się, iż alarm 
był fałszywy, Młody Korecki pod wrażeniem 
<lokonznej niedawno zbrodni posłyszany na 
ulicy szmer, przyjął za kroki złodziei na 
strychu 

Wyjaśniła się również niepozbawiona hu. 
moru tajemnica strzału rzekomo oddanego 
przez bandytów ze strychu. Okazuje się, iż 
„właściciel rewolweru, krocząc po drabinie 
niecheący spowedowal wystrzał i tak się 
przestraszył, że wydało mu się, iż wystrzelił 
ktoś inny w jego kierunku. 

Po wyjaśnieniu tych okoliczności policja 
powróciła autem do komisarjatu, lecz mie. 
szkańey wspomnianej pesesji nie spali już 
o runa, pełni wrażeń po przeżytej niespo. 
kojnej nocy. (e). 

Cl i НО ЫОНННННОИННЫННЫ 
Koncesjonowane przez Kur. O. S. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juljana Sternberga 

w Wilnie, ulica Miekiewieza 22. 
z dniem 1 września r, 5. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach 
handlowych: Wszechstronna wiedza 
handlowa „KANTOR WZOROWY”: 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły _ nauczycielskie. 
Wpisy trwają nadal od godz. 4—8 w. 

w Sekretarjacie kursów. 
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Przeniesienie nacz. 
Bruniewskiego. 

Dekretem p. ministra spraw wew 
nętrznych naczelnik wydziału bezpie 
czeństwa Uzędu Wojewódzkiego w 
Wilnie p. Tadeusz Bruniewski prze- 
niesiony został w tym samym charak- 
terze służbowym do Poznania. Stano 
wisko naczelnika wydziału bezpieczeń 
stwa w województwie poznańskiem o 
bejmie p. Bruniewski w połowie wrze 
śnia r. b. 

25-lecie Związku 
Strzeleckiego. 

Dwudziestopięciolecie Zw. Strze- 
lcekiego w Wilnie obbchodzone bę- 
dzie 9 i 10 września. Zarząd Podokrę 
gu Wileńskiego organizuje swoje świę 
to pod hasłem zbratania polskich Ziem 
Kresowych, zaprasza przedstawicież: 
całego pogranicza Polski na wspólny 
Zjazd manifestacyjny do Wilna. Śląsk 
i Lwów, Wilno i Pomorze, strażnice 

ieałości Rzeczypospolitej od wschodu 
zachodu, wszystko co w Polsce naj- 

ilniej czuwać musi, w dniu 10 wrze- 
śnia na wileńskim Placu Katedral- 
mym uroczyście zawrze przymierze, 
zaprzysięgnie sobie jedność i brater- 
stwo. Będzie to przymierze Ziem, któ 
we w czasach niewoli cierpiały naj- 

większy ucisk, polskość swoją okupi- 
ły najcięższemi ofiarami, Ziem, któ- 
rych zaborcy do dziś się nić wyrzekli, 
którym do dziś dnia grozi nienasyco- 
ma zachłanność wroga. 

Związek strzelecki podjął inicja- 
tywę tego zbratania i uznał, że naj- 
świetniejszem uczczeniem jego 25-le 
cia będzie właśnie urzeczywistnienie 
oddawna powziętej myśli, 

W programie Zjazdu niema sza- 
błonowych akademij, ani nużących 
obchodów. Jedna wielka manifestacja 
-— pochód z Placu Łukiskiego na Plac 
Katedralny, punkt kulminacyjny Zja 
jzdu. Pozatem koncentracją oddzia- 
łów Strzeleckich Podokręgu Wileń: 
skiego, ich defilada, zawody strzęlec- 
Ikie z broni małokalibrowej i zawody 
"marszowe ze strzęląniem. 

Dla większego zbliżenia, dla pra 
'wdziwego poznania się wzajemnego, 
Iprzewidywany jest udział gości z in- 
nych kresów w plenarnem posiedz:- 
iniu Regjonalnego Zj 
Ieczego w Wilnie. Goście nasi zwiedzą 
'też szczegółowo wileńskie Targi Pół- 
inocne, a specjalnie Wystawę Lniar- 
ską, a 

Strzelec Wileński dołoży wszel- 
kich starań, by goście jego mieli moż 
'ność jaknajbliższego podejścia do spo 
łeczeństwa wileńskiego, jaknajlepsze - 
go zorjentowania się w warunkach 
naszego życia i naszej pracy. Będzie 
się także starał w miarę sił odwdzię- 
czyć się za gościnność doznaną na Ślą 
sku i we Lwowie. 

Strzelec Wileński wierzy głęboko 
że węzły w dniu 10 września w Wil- 
nie zadzierzgnięte, nie zerwą się już 
nigdy, że przyszłość zacieśni je tem- 
bardziej, a wzajemna znajomość co- 
raz pogłębiać się bedzie, aż stała i 
trwała współpraca przyczyni się do 
tem większej chwały Rzeczypospolitej 

Zniżki kolejowe na 
uroczystości strzeleckie. 
W Związku z obchodem w dn. 8, 

9 i 10 września 25-lecia Zw, Strzelec- 
kiego oraz Zjazdu do Wilna przed- 
sławicieli Ziem Kresowych Związek 
Strzelecki Podokręgu Strzeleckiego 
uzyskał w Ministerstwie Komunikacji 
ulgi na przejazdy kolejami państwo- 
wemi normalno- i wąskotorowemi w 
wysokości 80 proc. zniżki od cen bi- 
letów normalnych, dlą grup składa ją- 
cych się conajmniej z 30 osób, 

Zniżki ważne są na przyjazd do 
Wilna ze wszystkich stacyi kolęiow. 
Rzeczypospolitej w terminie od dnia 
5 do 8 września rb. i na wyjazd z Wii 
na w czasie od dnia 8 do 15 września 

Karty uczestnicwa wydają oraz or 
ganizują wycieczki wszystkie biura 
podróży „Orbis* w całej Polsce, na 
terenie Wileńskiego Strzeleck. Pod- 
okręgu — wszystkie Zarządy Powia- 
towe Związku Strzeleckiego. — 

   

      

    

      

* Wszędzie do nabycia. 
mia i ZRZESZA EEOOŃ = 

Czy bezrobotni będą skoszarowani? | 
Onegdaj w jednem z pism wileń. 

skich ukazała się sensacyjna wzmian 
ka o okėlniku, który miał otrzymać 
Wileński Urząd Wojewódzki, i regu- 
laminie, gtóry miał być już ułożony i 
niemal przyjęty przez Dyrekcję Fun- 
duszu Pracy. 

Okólnik dotyczył przygotowania 
planu inwestycyjnych robót Fundu- 
szu na rok przyszły, regulamin zaś 
miał regulować warunki pracy zatru 
dnionych przy inwestycjach bezrobot 
nych. Właśnie te warunki pracy 
brzmią dość sensacyjnie: 1) zatrudnie 
ni bezrobotni byliby skoszarowani w 
specjalnych barakach, 2) otrzymywa- 
liby oni za swoją pracę: pokarm, ub- 
ranie robocze i 50 groszy dziennie na 
wydatki, oraz resztę płacy, która bę- 
dzie składana na ich imię do P. K. O. 
i wypłacana dopiero po zakończeniu 
robót.* Oczywiście, takie wiadomości 
są bardzo interesujące, dlatego też po 
staraliśmy się sprawdzić je u źródła. 

imprezy rozrywkowe na 
Ill Targach Północnych. 

Wielkie widowiska regjonalne. 
Wzniesiona przez Dyrekcję Ill-eit 

Targów Północnych na terenie Ta!- 
gów estrada wykorzystywana jest w 
'eałej pełni. Dziś, t. j. l-go września 
0 godz. 5-ej po poł. wystawione zosta- 
mie przez Związek Młodzieży Wiejs- 
kiej wielkie czteroaktowe widowisko 
regjonalne p. t. „Żytnie żniwa na Wi- 
deńszczyźnie*. W widowisku weźmie 
'udział zespół artystów amatorów w 
ilości 80 osób. Między inemi zade- 
m:onstrowane zostaną tańce białorus 
kie: „Lewonicha* i „Jurka* oraz li- 
tewskie „Kiumpakois* i „Sukfłnis”. 
Widowisko to, cechuje walory artys- 
tyczne. Każdy zatem wilnianin i przy- 
jezdny do Wilna ma okazję zobacze- 
nia tej najpiękniejszej naszej regjo- 
'malnej sztuki ludowej, a jednocześnie 
'ma okazję zwiedzić LII Targi Północ- 
ne, gdyż za widowisko żadna opłata 
ido normalnego wstępu na Targi nie 
jest doliczana. ; 

Również dzisiaj rozpoczyna się na 
kortach Parku Sportowego o godzinie 
9-ej rano turniej tenisowy przy udzia 
le najlepszych rakiet Polski oraz Ło- 
twy. 

Wieczorem począwszy od godziny 
6-ej po poł. codziennie koncerty or- 
kiestr wojskowych i symfonicznych. 

Szef departamentu intend. 
armji estońskiej przybywa 

na Ill Targi. 
Jak nas infonmują w dniu 2 wrze- 

śnia r. b. przybywa do Wilna Szef 
Departamentu Intendentury Armji 
Estońskiej, aby zwiedzić III-cie Targi 
Północne i Wystawę Lniarską. 

Goście z Łotwy. 
Biuro Targów Północnych zostało 

powiadomione, że w sobotę samolo- 
tem z Rygi przybędzie w celu zwiedze 
nia III Targów Północnych i Wysta- 
wy Lniarskiej delegacja, złożona z 5 
osób, reprezentująca dziennikąrstwo 
łotewskie, towarzystwo łotewsko - poł 
skie i młodzież akademicką. Przybyć 
mają p. Mikus Goppers, red, Jauna- 
kas Zinas, kpt. Szumans, prezes towa 
rzystwa łotewsko - nolskiego w Rydze 
wreszcie 3-ej delegaci korporacji aka 
demickiej Uniwersytetu Ryskiego. е 

Łotysi będą gośćmi Akademickie- 
go Związku Zbliženia Miedzynarodo- 

wego. i 

ii 

WILNO. 
PIĄTEK, dnia 1 września 1933 r. 

7,00: Czas. 7,05: Gimnastyka. 7,20: Muzy- 
ka. 7,30: Dziennik poranny. 7,35: Muzyka 
7,52: Chwilka gosp. dotńowego: 11,57: Cząs. 
12,05: Muzyka. 12,25: Prasa. Kom. 12,36: Mu 
zyka, 12,55: Dziennik południowy. 14,30: Pea 
gram dzienny. 14,55: Muzyka (płyty). 15,25* 
Giełda rolnicza. 15,35: Muzyka (płyty). 16,00: 
Koncert. 17,00: Mała skrzyneczka, — 17,15: 

Koncert symfoniczny (płyty). Opera francus 
ka. 18,15: „Nasze surowce rolnicze* — od. 

czyt, 18,35: Recital śpiewaczy. 19,05: Roznia 
itości. 19,20: Ze spraw litewskich. 19,35: Pro 
gram na sobotę. 19,40: Na widnokręgu. 20,00. 
Koncert symfoniczny. 20,50: Dziennik wie. 
czorny, 21,00: Dokąd jechać na niedzielę? 
21,10: D. c. koncertu. 22,00: Muzyka tanecz- 
na. 22,25: Wiad. sportowe, 22,35: Kom. met. 
22,40: Muzyka taneczna, 

SOBOTA, dnia 2 wrzešnia 1933 r. 
7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: Muzyka 

7.30: Dziennik poranny. 7.35: Muzyka. 7.5 
Chwilka gosp. domowego. 11.57 
Muzyka. 12 Prasa, Kom. 
muzyki. 12.55: Dziennik południo: 
Program dzienny. 14.55: Muzyka, żydowska 
(płyty). 15.25: Giełda rolnicza. 15.35: Cytra, 
gitara i harfa (płyty). 15.50: Wiad, strzele”- 
kie. 16.00: Utwory Griega (płyty). 16.30: 
Mecz lekkoatletyczny. 17.00: Odczyt aktualny. 
17.15: [Koncert solistów. 17.45: Audycja dła 
chorych, 18.00: Transm. nabożeństwa z kapli 
cy w Ostrej Bramie, 19.00: „Wycieczki P> 
Wielkopolsce szlakiem dziejów* — odczyt. 
19.20: Tygodnik lilewski. 19.35: Program aa 
niedzielę, 19.40: Kwadrans literacki, 20,00: 
Audycja pośw, muzyce tureckiej, 21.05; 
Dziennik wiecz, 21.15; Wiad, rolnicze, 21.39: 
Koncert Chopinowski, 22.00: Wiadomości 
sportowe. 22.10: Kom. met. 22.15: Muzyka 
lekka. 23.05: Muzyka taneczna. . 

NOWINKI RAD4OWE. 
TRZY PIOSENKI KIEPURY. > 

Fascynujący głos Kiepury usłyszą dzisiaj 
o godz. 15.35 radjosłuchacze wileńscy, za 
pośrednictwem płyt gramofonowych. Znako- 
mity artysta odśpiewa trzy piosenki ze swe. 
go repertuaru. 
WZNOWIENIE „MAŁEJ SKRZYNECZKI*. 

Mali przyjaciele radja, którzy w ciągu 
wakacyj korespondowali z ciocią Halą, usły. 
szą dzisiaj o godz. 17 odpowiedzi na swe 
listy w „Małej skrzyneczce”. 

TWARZĄ DO WSI. 
Targi Północne w Wilnie, Targi Wołyń 

skie w Równem szczególną uwagę zwracają 
na stan i możliwości wytwórcze naszego rol 
nictwa. Tembardziej więc aktualny staje się 
piątkowy odczyt dr. T, Pilcha z Warszawy, 
który o godz. 18,15 będzie mówił o polskich 
surowcach rolniczych, 

   

    

    

    

   

    

  

              

    

  

I cóż się okazało? 
Po pierwsze: okólnik był — ale w 

lipcu r. b. Nie Przyniósł on nic sensa- 
cyjnego, a tylko najzwyczajniej w - 
świecie polecał przygotować plany ia 
westycyjne robót na rok 1934, 

„Po drugie: ani Urząd Wojewódzki, 
ani miejscowa Dyrekcja Funduszu 
Pracy nie otrzymały jeszcze żadnego 
tego rodzaju regulaminu dla zatrud- 
nionych bezrobotnych. 

Czy więc cała ta 
„bujdą na resorach?* 

Nie zupełnie. Jest tylko z jedne 
strony przedwczesna, z drugiej za 
strony spóźniona. Przedwczesna, bo 
sprawa szczegółów zatrudnienia bez: 
robotnych jeszcze się dyskutuje. Spó: 
zniona, bo jeżeli chodzi o sam po- 
mysł, to zrodził się on razem z Fun- 
duszem Pracy i wtedy, dawniej, był 
Już omawiany. Jaki będzie rezultat 
tego pomysłu — jeszcze zobaczymy. 

a zj Wole 

pogłoska jes! 
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=" Dzis: ldziego Op. 

Jatro: Stefana Kr. Węg. | 
| 

| 
Wachós słońca — g. 4 m. 46 

(Września | 
zed Zachód wma . —=g. 6m. 27 

Z Zakładu Meteorolegji U.8.8. 
z dnia 31-VIII— 1933 reku. 

nienie 765 
Temp. średn. + 14 
Temp. najw. + 18 
"Temp. najn. + 10 
Opad 0,1 
Wiatr połudn.-wschodni 
Tend. barom. spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 

  

   — Pogoda 1 września b.r. według P. I 
W całym kraju najpierw przeważnie po 
murno, gdzieniegdzie możliwy drobny opad, 
potem (polepszenie się stanu pogody. Tempe- 
ratura bez większych zmian. Słabe wialry 
miejscowe. 
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DYŻURY APTEK. 

piątek 1 września br. dyżurują 
apteki: 

Dziś, w 
następujące 

Paka — Antokolska 54, Siekierzyńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska 1, Szantyra — Legjonowa, Zasław- 
skiego — Nowogródzka, Zajączkowskiego -— 
Zwierzyniec. 

Oraz: Miejska — Wileńska 23, Chomi. 
czewskiego — W. Pohulanka, 6 
— Ostrobramska 25, Ottowicza — Wielka 29 

MIEJSKA 
— Nowy chodnik do ementarza Antokol. 

skiego. Zarząd miejski zamierza wkróte: 
przystąpić do układania nowego chodnika od 
ul. Holendernia do cmentarza na Antokolu. 
Roboty te będą przeprowadzone w ciągu 

  

  

   brukowanie skarp i brzegów Wilji. 
W. najbliższym czasie władze miejskie przy 
stąpią do wybruk skarp i brzegu V 

Jakóba, zabezpie- 
je w ten sposób przed ewentualną pe 

wodzią. Prace nad uregulowaniem brzegu na 

tym odcinku (posunęły się już dość daleko. 

— Klinkier na ul. S-to Jańskiej. 
Na ostatniem posiedzeniu zarządu 
miasta zapadła m. in. uchwała zaku- 
pienia 56000 cegiełek klinkierowych. 
Klinkierem tym ma być wybrukowa- 
na ul. $-to Jańska poczynając od ui 
Zamkowej na przestrzeni mniej wię- 
cej 1000 metrów”. Zaznaczyć należy, 
iż kliniker ten pochodzi*z prywatnej 
fabryki w Gródkowie, która zaofero- 
wała miastu bardzo dogodne warunki 
Przeprowadzone przez politechnikę 
jarszawską badania jakości cegły 

stwierdziły jej wysoką wartość. Jak- 
twierdzą fachowcy magistraccy nowy 
klinkier gatunkowo jest znacznie lep- 
szy od ułożonego w roku ubiegłym 
klinkieru na ul. Zamkowej i Wielkiej 

Roboty nad zmianą nawierzchni 
na ulicy S-to Jańskiej rozpoczęte zo- 
staną we wrześniu. .Zarząd miejski 
projektuje z kilnkieru ułożyć również 
jezdnię w dalszym ciągu na ul, Wiek 
kiej, następnie Ostrobramskiej i Ko- 
dejowej na odcinku między mostem 
kolejowym i dworcem. 
+ SANITARNA 

— Wilno wyzwala się od grypy i 
tyfusu. W związku z ustabilizowa- 
niem się ciepłej i słonecznej pogody 
ilość zasłabnięć na grypę w ostatnich 
driach znacznie zmalała, Choroba ta, 
która ostatnio przybrała na terenie 
Wilna rozmiary epidemji, obecnie 
jest już na drodze do zlikwidowania. 

Równieź poprawiła się znacznie 
sytuacja w związku ze wzmagające- 
mi się ostatnio wypadkami zasłabnięć 
ma tyfus brzuszny. W ostatnim tygo- 
dniu zanotowano zaledwie kilka wy- 
padków nowych zachorowań. Wła- 
dze sanitarne przypuszczają, że tym- 
czasowo groźba epidemji tufusu brzu 
sznego minęła. 

     

     

      

SPRAWY SZKOLNE 
— Roczne Kursy Handlowe na księgo. 

wych — bilansistėw Stow. Abs. Instytuiu 
iu Polskie. 

Towarzys y Handl. i 
Ekonomicznej w Wilnie. — Wilno, Mickie- 
wicza 18 (lokal Inst. Nauk HG), 

      

RONIKA 
bo poł. 
*zamożnyim 

Inform. i 
Wykłać 

daleko i 

  

     
GOSPODARCZA 

— Protesty wekslawe. Podług 
sporządzonyc hobecnie danych na te- 
renie Wilna w ciągu lipca zaprotesto- 
wano 6900 weksli na ogólną sumę 
800.000 złotych. Na terenie wojewó- 
dztwa wileńskiego zaprotestowano w 
tym czasie 8700 weksli na sumę 
1.100.000 złotych. 

W porównaniu z czerwcem ilość 
zaprotestowanych weksli zmniejszyła 
się, chociaż ogólna suma wartości 
"wzrosła. 

— Oferta Czechosłowacka. Biuro Stowa 
rzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześ 
cjan w Wilnie (ul. B: la 11 tel. 10.30) ko 

munikuje, że otrzymało od Poselstwa Czecho 
słowackiego ofertę firm  czechoslowacikicii 
poszukujących przedstawicieli na Polskę 
swych wyrobów. Informacje w Biurze Sto. 
warzyszenia od 10—14 i od 16—18 codzien- 
nie. 

       

WQJSKOWA. 
— Dziś rozpeczyna się rejestracja roczni 

+» 1915. Z dniem dzisiejszym referat woj 
rządu miasta przystępuje do rejestracji 

mężczyzn urodzonych w roku 1915. Rejestra 
Ё ać będzie w ciągu miesiąca i zakoń 

dniem 1 października r. b. 
yscy mężczyźni, zgłaszający się do re 

jestracji, winni są zaopatrzyć się w dowód 
osobisty, świadectwa szkolne i wogóle we 
wszelkie posiadane przez nich dokumenty. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Zjazd Absolwentów Państwo- 
wych Kursów Maturalnych dla byłych 
wojskowych (kl. VIII-b pod dyrekcją 
prof. Ignacego Popławskiego). 

Z oka 10-lecia organizatorzy 

Zjazdu wzywają wszystkich Kolegów 
do gremjalnego stawienia się w dn. 2 
września 1933 r. o godz. 11 rano 
w mieszkaniu kol. Iżyckiego — Wil- 

no, ul. Zawalna 22—5. ' 
Informacje tamże, tel. 407. 

— Próba chóru Zw. Strzeleckiego. Dziś 
iątek) o godz. 19 próba chóru Związku 
zeleckiego. W' lokalu przy ul. Wielkiej 

mpatycy mile widziani. 
chóru proszony jest o punktualne 

           

    

  

     

        

     
przybycie. : 

— Bzeznošė Podofieerowie Rezerwy! Dnia 

3 września br. o godz. 16 w pierwszym ter. 
minie i o godz. 17 w drugim terminie w loka 

‚ Uniwersyteckiej 1 m. 1-a, odbę 
ię nadzwyczajne walne zebranie Człon 

ków Koła O. Z. P. R. w Wilnie. 
Zarząd Koła dnia 2 września br;- orga. 

nizuje wycieczkę Targi Północne po ее 
nach zniżonych. Zbiórka chętnych do wzię- 
cia udziału w wycieczce nastąpi w sobotę 
w lokalu Koła o godz. 16. 

    

    

— T-wo Opieki nad Zwierzętami w Wil. . 
nie podaje do wiadomości członków i sympa 
tyków Towarzystwa: 

1) że z przyczyn niezależnych od Towa 
rzystwa wyniki propagandowego konkursu 
na tematy: 1)| „Rola zwierząt w rozwoju kul 
tury ludzkiej 2) „Jakie dziedziny pracy 
ludzkiej i w jakim stopniu są zależne od ży 
cia i zdrowia zwierząt*, — zostaną ogłosze 
ne w m-cu wrześniu ewentualnie w począł. 
kach października r. b. 

2) że wobec zakończenia letnich feryj, Ses 

retarjat T.wa mieszczący się przy ul. Że- 
ligowskiego 4 w podwórzu czynny będzie sd 
dn. 1 września rb. coĄziennie od godz. 6 d» 
7 wiecz. za wyjątkiem świąt. 

8) że ambulatorjum T.wa mieszczące się 
przy ul. Pióromont 11—10 od 15 września 
czynne będzie codziennie pod kierownictwem 
p. dr. J. Dowgiałło od godz. 4 po poł. a w 
niedzielę i święta od godz. 11 rano. 

4) że zebranie Członków Zarządu T.wa 
odbędzie się w dniu 6 września rb. o godz. 
18 w lokalu T_wa, ul. Żeligowskiego 4. 

— Zarząd Woj. Stowarzyszenia Podofi. 

tetów przeniesionych w stań spoczynku w 
Wiilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 13 zwraca 
się do podoficerów emerytów i wdów pe 
podoficerach emerytowanych, którzy dotych 
czas nie są członkami organizacji, by'w in 
tresie własnym i ich rodzin zgłosili swe przy 
stąpiemie do Stowarzyszenia. Warunki przy 
jęcia, jednorazowe wpisowe 2 złote i druk 
legitymacji 25 gr., wkładka zaś członkowska 
50 gr. miesięcznie. 

Kolegów zalegających z opłatą składek 
w. się do uregulowania, po myśli art. 
13 Statutu. 

Zamieszkujących na prowincji uprasza 
się o dołączenie znaczków pocztowych na 
odpowiedź. 

  

       

    

   

  

КОрАВ ВО В 

Pisaliśmy już, że do Wilna spro- 
wadzona zostaje na dwa mecze towa- 
rzyskie piłkarska drużyńa Hasmonei 
Rówieńskiej, która ubiegała się o a- 
wans do Ligi. 

Pisząc o Hasmonei musimy tutaj 
zaznaczyć, że bardzo celowem byłoby 
sprowadzenie drużyny Poznańskiej 
Legji, względnie turystów z Łodzi, 
którzy mogliby nam więcej pokazać 
ciekawych rzeczy, dając pewne dane 
ne przyszłość. 

W-Arh jie uNy 8 об ф 

Hasmoneja nie jest „orłem* i 
mecze z piłkarzami Równego nie za- 
dziwią nas, a termin zostanie zmarno 
wany. .Na przyszłość więc jeżeli już 
mamy do siebie kogoś sprowadzać, to 
sprowadzajmy drużyny silniejsze, 
walka z któremi da nam dużo emocji, 
które mogą nas czegoś nauczyć. 

Przeciwnikami  Hasmonei będą 
pilkarze Makabi--ŽAKS i w drugim 
dniu mistrz Wilna W. K. S. 

Dziś początek turnieju tenisowego. 
Na kortach parku sportowego roz 

pocznie się dzisiaj o godz. 9 rano mię 
dzynarodowy turniej tenisowy, który 
ma zgromadzić ogółem koło 50 gra- 
czy. 

Turniej ten będzie pierwszym mię 

Wioślarze 
Dziś rozpoczynaia się międzyklu- 

bowe regaty wioślarskie, które zgro- 
madziły tylko wioślarz wileńskich i 
grodzieńskich. 

Regaty te trwać będą aż trzy dni, 
gdyż na Wiłji można puszezać lylko 

TRS 

TEATR | MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia „Jim i Jillia*, 

Dziś w piątek 1 września o godz. 8 m. 30 w. 

Teatr Letni gra arcywesołą, melodyjną ko. 
medję muzyczną „Jim i Jill“ 7 H. Kamins 
i M. Wegrzynem w rolach naczelnych p 
współudziale etnie zgranego zespołu w 
osobach pp.: s -Detkowskiej, Brau- 
nówny, Świętochowskiej, Neubelta, Elwickie- 
go, Pospiełowskiego, Dejunowicza, Janowskie 
go i innych. Zaznaczyć należy iż są to ostał 
nie przedstawienia tej wspaniałej, pełnej słoń 
ca operetki, którą przez dłuższy czas pamię. 
tają wszyscy i mile wspominają chwile spę 
dzone przy dźwiękach orkiestry i ślicznysh 
piosenkach w wykonaniu przemiłej pary jar 
ką jest Jim i Jill. 

— Występy Marjusza Maszyńskiego. Od 
soboty dnia 2 września o godz. 8 m. 30 w, 
w Teatrze Letnim wystąpi świetny aktor tea. 
trów warszawskich Marjusz Maszyński, zna: 
my publiczności z szeregu swych kapitałnych 
kreacji komicznych, Marjusz Maszyński wy: 
sląpi w swej komedji p. t. „Tak a nie ina 
czej* komedji pogody i słońca, stwarzając W 
miej niezrównaną kreację wkolejeńca życio: 
wego, którego ratuje poezja miłości, Part. 
nerką Marjusza Maszyńskiego 'w roli aktorki 
będzie Mira Grolichowska. W pozostałych ro 
lach pp.: L. Wołłejko, A. Łodziński, W, Pa. 
włowski, W.. iPreiss, St. Skolimowski, M. Pa- 

włowska i inni. 
Ceny miejsc zwyczajne. Początek o godz. 

8 m. 30 w. Kasa © na do 9.ej wieczorem. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Len — 
„Polska, krew“. Dziš ciesząca się wielkiem 
powodzeniem aktualne widowisko, wystat. 
wione z okazji Targów Półnoenych. Pierwszą 
część widowiska wypełni regjonalny pokaz- 
rewja w 4-.ch obrazach „Len*. W; drugiej 

części ujrzymy barwną, wartościową operet. 
kę Nedbala „Polska krew*, w wykonaniu 
hajwybitnie h sił artystycznych. Ope 
retkę urozmaicają liczne tańce polskie, Pe. 

czątek o godz. 8 w. Ceny miejsc od 2% gr. 
— „Z pałacu do cyrku* w „Łutni%, W sv- 

botę o godz. 4 pp. i nazajutrz «o godz. 12 30 
w Teatrze „Lutnia** wystawione będzie wi 
dowisko w 6.ciu obrazach z muzyką, ! 
cami i przyśpiewkami, napisaną przez znaną 
w świecie młodzie: literatkę, Wandę Sta 

nisławską. Smętek i humor, łzy i śmiech, 
suteryna i pałac, źli i dobrzy ludzie — wszy. 
stko to przesunie się w barwnym kalejdo. 
skopie na tle dziwnych losów Marjolki, Ti 
ma i Toma. Udział biorą prócz dzieci i stud. 
jum baletowego L. Sawiny.Dolskiej: H. Du- 
nin.Rychłowska, Tatrzański, Molska, Lubow; 
ska, Stanisławska, Loedl, Brusikiewicz. Ce 
ny biletów najniższe od % gr. do 2,50 gr. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

    
        

   

  

   

    

    

        

    

   

  

    

  

      

Uprzejmie proszę o umieszczenie w Pań 
skiem ipoczytnem piśmie następującego 0ś- 
wiadczenia: 

Dowiaduję się, że na antywojennej ułotee 
wydanej przez wileńskie akademickie sfery 
pacyfistyczne w lipcu rb. zostało umieszcz: 
moje nazwisko. Oświadczam, że stało się to 
bez mojej wiedzy i zgody. 

Z poważaniem: 

  

Jerzy Putrameni. 
Baniewo, 17. 8. 1933 r. 

dzynarodowym turniejem tenisowym 
w Wilnie, to też zapewne cieszyć się 
or. będzie zrozumiałem powodzeniem 

Wstęp na korty za biletami Tar- 
gów. 

  

na starcie. 
po 2 łodzie, a ponieważ zgłosiło się aż 
37 osad, to też przedbiegi trwać będą 
tak długo. 

W niedzielę dopiero wyłonieni fi- 
naliści walczyć będą o pierwszeństwo 

Począlek regat o godz. 14-ej. 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY W. OGRÓDKU 

KATEDRALNYM. 

'Wezoraj w godzinach porannych w ogród 
ku katedralnym, w celach samobójczych zat 
ruła się esencją octową Helena Wróblewska. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe, które 
przybyło na miejsce wypadku w 4 minuty 
о Zawezwaniu, przewiozło desperatkę w 
stanie poważnym do szpitala Sawicz. 

Tło zamachu samobójczego — romanty 
czne. (e). 

OFIARY. 
Wileński Starosta Grodzki, z kwoty złożu 

nej wczoraj na jego ręce na cele dobroczyn 
ne, ża pośrednictwem Redakcji „Kurjera 
Wileńskiego* przeznacza 250 zł. na dożywia. 
nie biednej dziatwy w mastępujących szko. 
łach powszechnych w Wilnie: 

1) Szkoła Powszechna Nr. 18 (Raduńska 
50 E 4 

2) Szkoła Powsz. Nr. 25 (Połocka 2) —- 
50 zł. 

3) Szkoła Powsz. Nr. 29 (Antokol — Pia 
ski) — 50 zł. 

4) Szkoła Powsz. Nr. 26 (Kurlandzka 10) 
— 50 zł. 

5) Szkoła Powsz. Nr. 33 (Słowiańska 15) 
— 50 zł. 

  

  

56) 

—0()о— 

Humor. 
NA HELU. 

Ona: — Moje włosy bardzo zjaśniały, to 
robi słońce i powietrze morskie, 

On: — Moje włosy zupełnie już osiwiały 
— to robią wysokie rachunki hotelowe i two 
je toalety. 

KURJER SPORTOWY. 
Hasmoneja gra w Wilnie. Bieg kolarski 

dookoła Polski. 
Pod przewodnietwem p. Starosty Grodz- 

kiego Kowalskiego odbyła się we czwartek 

w Starostwie konferencja przy udziale przed 

stawicieli władz cywilnych, wojskowych i to 

warzystw sportowych w sprawie zorganizo- 

wania przyjęcia uczestników III raidu kolar 

skiego dookoła Polski. 

'Po dłuższej dyskusji i omówieniu szcze. 

gółów przyjęcia wybrano kilka komisyj, na 

których czele stanęli prezydent miasta dr. 

Małeszewski, naczelnik wydziału wojskowego 

Urzędu Wojewódzkiego Wiśniewki, radca wo 

jewódzki Reiss, p. mjr. Kozłowski i inni, 

Uezstnicy raidu oczekiwani są w Wilnie, 

dnia 4 września © godz. 16, Przez cały dzień 

następny, 5 września pozostaną w Wilnie, 

a 6 września o godz. 1% w południe wystar 

tuja w dalszą drogę do Lidy przez Ejszy- 

szki, Raduń. 

TRENINGI BOKSERSKIE 

Okręgowy Ośrodek W. F.. zawia- 
'damia iż z dniem 1-go września r. b. 

„poczyna treningi na sali Klubów 
W. K, S. „Pogoń o godzinie 19.30 i 
(ŽAKS o godz. 20.30. 

Treningi będą się odbywały dwa 
razy tygodniowo we wtorki i piątki. 

ZAWODY SPORTOWE DZIELNICY 
„NOWY ŚWIAT*. 

Oddział Nr. 5 Związku Strzeleckieg: 

nicy „Nowy Świat* organizuje w dniu 3 wr 
šnia br. t. j. w niedzielę „Dzień Mistrzostw 
sportowych dzielnicy „Nowy Świat*. 

IW programie przewidziane są: bieg na. 

    

     
   

    
przełaj ulicami owego na prze 
strzeni 2000 mtr., rozgrywki siatkówki, ora 

zawody Hufca „Orląt * 
kich. 

Do biegu naprzełaj stawać będą mogli mie 
szkańcy dziełnicy „Nowy Świat niestow 
rzyszeni w klubach sportowych, którzy ni 

ali dotąd udzi: 
sowe od; zawodni ynosić będzie 20 gr. 

Zapisy do zawodów na miejscu (boisko spor 
towe į zkole Nr. 18 ш. Szkaplerna). 

Za pierwsze i drugie miejsca, uzyskane 
w biegu naprzełaj zawodnicy otrzymają ż2- 
lony (srebrny i bronzowy) oraz dyplomy. 
Mistrz biegu (I miejsce) korzysta bezpłatnie 
i na honorowem miejscu ze wszystkich im- 
prez, organizowanych przez Oddział N 
Wszyscy mieszkańcy Nowego Świata, są 
mależy, wezmą udział w dniu sportowym 
jej dzielnicy. 

Początek zawodów o godz. 15. Szczegóły 
w afiszach. > 

sportowe    

    

    

           

  

    

  

  

  

   

  

SPORTOWCY SIĘ POKŁÓCILI. 

BUDAPESZT. (Pat). Na tle brania 
udziału w wioślarskich mistrzostwach 
Europy między dwiema osadami wę- 
gierskiemi na dwójkach podwójnych, 
a mianowicie mistrzami Węgier Bo- 
lamem i Szendey*em i mistrzami Eu- 
ropy Kanserem i Brodayem wynikł 
zatarg, W wyniku zatargu mistrzowie 
Węgier wyzwali na pojedynek tnist- 
rzów Europy. 

  

OJ 

PRZEDSZKOLE 
IM. JANA ŁASKIEGO.    

   

(UL. 

wojowa im. Jana Łaskiego, 

ZAWALNA 1) 
Zapisy dzieci od 4 do 7 lat codziennie od godz. 5.30 do 7.30 wieczorem. 
Fachowa siła nauczycielska. Lokal słoneczny. Urządzenia nowoczesne. Du 
ża sala do zabaw ruchomych i gimnastyki rytmicznej. 
do zabawy i nauki na świeżem powietrzu. 
grządkę. Przy Przedszkolu, za dodatkową opłatą i na żądanie rodziców 
"— komplet języka francuskiego. Dla dzieci 7-letnich, 
przedszkole, w roku przyszłym zostanie otwarta początkowa szkoła roz- 

przygołtowująca do gimnazjum. 

o Aj 

w 
Każde dziecko 

lecie 

ma 

które 

OTWARCIE SEZONU! 

CÓRKA PUŁKU 
Najweselszy 

Najpikantniejszy 
H E L Į 0 S Najmelodyjniejszy 

Przebój świąre 

cza, Żywa, 

PAN 

Ost
atn

ie 
d 

W roli tytułowej uro- 
dziarska 

== Wspaniały podwójny program! 
= ® i za Fascynująca piękność 

«z „KREW CYGAŃSK 
Efektowne walki byków, barwne tło przepięknej Sewilli, Świetne głosy solowe. chóry i żywiołowe tańce, 

UWAGA! W poniedziałek dn. 4-go września nastąpi otwzrcie sezonu: „AR JANA”. 

ANNY ONDR 

JOAN CRAWFORD 
£6 mistrzowsko 

sfilmowana 

Film, o którym mówi cały świat! 

Córka Pułku—to melodyjny przebój na tle romantycznych 
i S przygód. Córka Pułku — Film premjowany na Między- 

narodowej Rewji Filmowej w Niceji. Początek seansu o godz. 4, 6, 8 i 10,20. 

kycznym obrazie „POŻEgnAnie z grzechem 
OPERA „CARMEN“ 

  

CASINO! (17 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 16-28   

  

dy 

Onegin" w języku rosyjskim. 

YYYYY, 

Potrzebni są zdolni 

QB dKWIZYOTZY 
į Informacje: „Kurjer Wilenski“ 

“Biskupia 4, w godz. 12—1 w poludnie. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AAA 

  

NAD PROGRAM: 

Ótwarcie sezonui Najnowszy sukces reżyserji światowej sławy genjalnego Karola Lamacza 

BĄBY (Dziewczątko) 
W roli „Baby* ANNY ONDRA jako ekscentryczna muzyczka, Najweselsza i najdowcipniejsza komedja sezonu. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy „WENECJA — KPÓLOWA ADRJATyKU". 

Przepych wystawy. Przygody roz- 
kosznej „Baby* za kulisami luksu- 

sowych kaberetów, 

DZIŚ PREMIERA | Wielkie <iiocjonujące arcydzieło 6 Hiebywałej konczpcji, teżyserji TURŻAŃSIEGO 

fa pi GG Z udziałem wybitnego tenora opery -- „ŚPIEWAK NIEZNANY Zoe wikaiońk, ti 
35 wykonuje arję z opery „Eugenjusz 

1) Tygodnik dźwiękowy Foxa. 2) Magic Carpet —życie 

i obyczaje ludu Czarnego Lądu. Film który się pamięta przeż całe życie, Początek seansów : 4, 6, 8 i 10,20. 

  

Pierwszorzędna 
Dancingowa. 

Tel. 13-61. 

i 
i 

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

RESTAURACJA 

ITALIJA“ 
przy Hotelu Italja 

Od dziš I-go wrzešnia przygrywač będzie 
Orkiestra Koncertowo- 

Pierwszorzędna kuchnia. 

CENY UMIARKOWANE. 

Mickiew:cza 33. 
Wydaje: śniadania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe sma- 
czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

Za 50 zł. 
miesięcznie poszukuje 

jukiejkolwiek posady 
biurowej. 

Oferty „Pracowity*. 

| BAR pod Wilkiem 

  

wykłady na Rocznych Kursach Han- 
dlowych na. Księgowych - Bilamsistów 
S. 1. N. H. G. popieranych przez 
Polskie Towarzystwo Krzewienia Wie. 
dzy Handlowej i Ekonomicznej w Wil. 
nie — ul. Mickiewicza 18, będą się od- 
hywały w 2 równoległych grupach, w 
zależności od wykształcenia i pozio. 
mu słuchacza (ki)? 

        

ty, 

wie, 

DLACZEGO??? 

i 

System półroczny. 

Nr. 37.484. 

nie będzie przyjmować. 

  

  
  

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

Rada Naukowa Kursów po rozpatr 
miu złożonych podań 
poziom kandydatów nie jest jednoli- 

są 

słuchaczy: urzędnic 
i Skarbowi, 

buchalterzy, 
4, 5 lub 6 klas gimnazjum i t. d. 

KONCESJONOWANE PRZEZ KURATORJUM O. 5. WIL. 

KOEDUKĄC. KURSY MATURALNE DLA DOROSŁYCH 
IM. SZYMONA KONARSKIEGO w Wilnie 
(istniejące od r. 1926 przy Gimnazjum im. Kraszewskiego) 

róg ul. Ostrobramskiej i Kolejowej—lokal Szkoły Zaw. im. św. Józefa 

Program gimnazjów państwowych. Zakres: mała matura, duża matura. 
Opłata za naukę zniżona. 

Zapisy przyjmuje kancelarja codziennie w godz. 17—19. š 

SLL ORDO 
Em LICVTACJA muzza 

Ъ 66 
WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA 

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 11i12 września r.b. o godz. 4 po poł. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

    

DLATEGO że 

  

stwierdziła, 

gronie przyszłych 
jni 

maturzyści, podoficero- 
osoby posiadające 

bowiem w 

    

  

kiego     
przed 

  

własną 

ukończą 

597. I, Firm 
powiedzial 
Zawodowy skup zboża i innych produ 
celu dsprzedaży. 
go. Kapitał zakładowy 
udziałów po 50 złotyc 
Zarząd spółki stanowią zam. w Sołach, pow. Oszmiaś 
skiego, Dawid Berlin i Mo 
puje spółkę i prowadzi w jej imieniu wszelkie sprawy 
w instytucjach sądowych i administ '. 

nictwa i inne dokumenty podpisują 
du pod stemplem firmowym, ma 

członków. zarządu może kwitować z odbioru towarów 
i przesyłek nadsyłe a 
kiej koresponde 
ną odwied 

goniach w dn, 31 grudnia 1982 r 

sokres do dnia 1 stycznia 1934 r. z automatycznerz 
przedłużeniem jeszcze na rok o ile do dnia i grud- 
nia 1933 r. żaden ze wspólników nie zgłosi pisemne- 
go żądania o rozwiąz 

Nr. 233-(2874) 

Posiedzenie komisji] 
-polityki gospodarcze 

Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie. 

W dniu 28 sierpnia r. b. odbyło się w 
Izbie, przy udziale Dyrektora Departamentu 
Przemysłowego Min. Przemysłu i Handlu, p. 
M. Kandla, posiedzenie Komisji Polityki Go 
spodarczej, poświęcone w szczególności za. 
gadnieniu wzmożenia produkcji eksportowej, 
przemysłu przetwórczego na terenie okręgu 
lzby. W posiedzeniu również wzięli udział: 
Naczelnik Wydziału Wil. Urzędu Wojewódz 
kiego, p. inż, Wł. Hajdukiewicz oraz przed- 
stawiciele białostockiego przemysłu włókien 
niczego. 

W! szczególnych referatach biura lzby 
zobrazowane zostały ostatnie posunię: 
szynników rządowych na polu polityki 00- 

nia eksportu, zmierzające do opracia 
owej kalkulacji eksportowej na: pore- 

zumieniach pomiędzy poszczególnemi bran- 
żami co do dostawy surowców i półfabryka. 
tów dla produkcji eksportowej po cenach 

atowych („pośrednie ceny eksportowe“!, 
omieniu specjalnej akcji finansowej 

   

  

   

        

   

  

  

   

  

    

     

  

na własnych funduszach branżowych oraz 
na systemie dalszych ulg i udogodnień w za- 
kresie t. zw. „czynnego obrotu uszlachetn 
jąceg taryf eksportowych, świadczeń pu- 
blicznych i t .p. 

Akcja czynników rządowych uwzględnia 
przedewszystkiem przemysł przetwórczy z 
uwagi na kwestję bezrobocia i obecną kon. 
junkturę zbytu zagranicą, przyczem dotych- 
czasowe formy (popierania wywozu produk. 
tów tego przemysłu, a zwłaszcza system zwro 
tu ceł ulec powinny pewnym modyfikacjom. 
W. odniesieniu do przemysłu przetwórczeg 
okręgu lzby projektowana akcja może mieć 
niewątpliwie dodatni wpływ, w miektóryca 
jednak wypadkach, eksport tutejszy wyma. 
gać będzie specjalnego potraktowania, co się 
szczególnie odnosi do przemysłu drzewnego 
(przenoszenie się fabryk produktów wykoń- 
czanych do miejscowych źródeł surowca) i 
włókienniczego (ciągłość i trwałość pomocy 
państwowej ze jlędu na specyficzne pod. 
stawy kalkulacyjne i odległość rynków zby. 
tu). W dalszym ciągu omówione zostały 1no- 
żliwości rozwoju produkcji eksportowej w 
hutnictwie szklanem, przemyśle olejarskim. 

h, introligatorskim, rękawieznictwie, 

znym (karty do gry) oraz ziołach 
leczniczych. W dyskusji nad poruszonemi za 
gadnieniami, w której wzięli udział prawie 
wszyscy obecnf, stwierdzone zostało całko. 
wile zrozumienie dla akcji czynników rzą. 
dowych i podkreślone zostały znaczne m.- 
żliwości potencjalne naszego przemysłu w 
dziedzinie eksportowej przy odpowiedniem 
nastawieniu polityki gospodarczej Państwa. 
Na zakończenie dyskusji, p. Dyrektor Kan. 
del, w swem przemówieniu, poddał głęgszej 
analizie obecną strukturę naszego gospodar. 
stwa marodowego, aktualne zagadnienia han 
dlu zagranicznego i przesłanki podjętej przez 
Rząd akcji ożywienia i zwiększenia produk- 
cji eksportowej. 

Poza sprawą wzmożenia produkcji ek- 
sportowej Komisja wysłuchała szczegółowe. 
80 sprawozdania P. Prezeas Izby, M. Ruciń- 
skiego z przeprowadzonych ostatnio narad 

słowcami okręgu śląskiego w wy. 
ych powołana została do życia w 

Katowicach specjalna Komisja dla podniesie. 
nia stanu gospodarczego Ziem  Północno- 

   

   

    

   

   

  

      

    

   

    

   

Wschodnich. Przemysł górnośląski wykazał 
we wspomnianych naradach dużo zaintere- 
sowania możliwościami pogłębienia zbytu ar. 
ZH przemysłowych na terenie naszych 
Ziem. doceniając przytem korzyści, płynące 

złego ożywienia wzajemnych obrotów, 
narady nad powyższą kwestją będą 

przeprowadzone na najbliższem posiedzeriu 
Komisji Polityki Gospodarczej, 

> | i. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skó:ne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—6, 

W. Z. P. 29. 
Nz 
Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz-- 
ne, narządów moczowych: 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 NN a 

Akuszerka. 

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

P. Nr. 69. 

Dr. med. 

J. GENZEL 
'Specjaluošė: choroby 

nerwowe. Przyjmuje od 
godz. 9—10 i 3—5 po poł. 

ul. Stefańska | m. 4, 
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НЕОИг МОМ. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 15.V. 1933 r. 

  

„Zboże — Spółka z ograniczoną od 
w Sołach, powiatu Oszmiańskiego* 

  

Inos:       

    Siedziba w Sołach pow. Oszmi 
000 złotych podzielony na 40 
każdy całkowicie wpłacony. 

     
     

za Lafer. Zarząd zastę- 

  

  
nych, Wszeł 

pełnomoec. 
złonkowie 
t jeden z 

    

   

rodzaju umowy zobowią 
   

    

lub pocztą oraz wszeł 
Spółka z ograniczo- 

alnością zawarta na mocy aktu, zeznanego 
Władysławem Wysockim Notarjuszem w Smos- 

za Nr 6 na cza. 

   
   

  

     
  

  
anie umowy spółkowej. 966—11- 

    Zastępca 
na świetnie prosperujący 

artykuł poszukiwany, 
ewentualnie 

prawem fabrykacji. Zgło- 

szenia: 

Wilno, 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

Lisu ROA 
—————1 2 

Zgubiono upoważnienie 
za Nr, 149/933 wydane 

przez Administrację „A. 

M. W.* w. Wilnie na imię 
Józefa Gajdzisa unieważ- 

nin się. 

sprzedaż z 

Tłocznia mecha- 
niczna. 
Targi Północne. 

   


