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KUKJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Widmo wojny nad Afryką 
Konferencja Lavala z ambasadorem włoskim Troska w Anglji o broń 

dla negusa 
Oświadczenie angielskiego 

ministra lotnictwa 
PARYŻ. (Pat). Havas domosi z Londy 

nu: Do ministerstwa lotnictwa zwróco- 
no się z zapytaniem, czy lotnicy wojsko 
wi mają udać się w przyszłym tygodniu 
na Maltę i do Adenu wraz z kontyngen 
tami wojsk, które otrzymały rozkaz uda 
nia się do tych miejscowości. Minister 
odpowiedział, że nie ma w tej sprawie 
nic do zakomunikowania. 

Możliwe jest jednak, że wraz ze sprzę 
tem wojennym, który ładuje się w Sout 
hampton będą załadowane działa prze 

ciwlotnicze, reflektory, i t. p. 

Apei „News chronicle“ 
LONDYN (Pat) — „News Chronicle" wy 

stępuje dziś : żądaniem zniesienia zakazu wy 
wożu broni do Abisynji. „Od czwartku, pisze 
dziennik, zasziy wypadki, które zdają się wska 
zywać, że porozumienie z każdym dniem staje 
się coraz bardziej jawnem, że Mussolini jes? 

zupełnie zdceydowany wtargnąć do Abisynji 
we wrześniu i podczas gdy Abisyńczykom ©- 
mawia się prawa zakupu broni, Włochy zbroją 
się od stóp do głów, logi icznie biorąc, Wfocby 

nie będą miałv prawa się skarżyć, jeśli wziąw 
szy pod uwagę ich nieukrywany zamiar wtar- 
gniecia do Abisynji zechcemy wypełnić zobowią 
zanią podpisanego przez nas traktatu, upoważ- 
niając Abisynję do zakupu broni koniecznej 
dia jejobrony*. 

. Rząd abisyński buduje 
fabrykę amunicji 

ILONDYN. (Pat). Korespondent „News 
Chronichle“, donosi, że Abisynja dąży 
do tmiezależnienia się od innych państw 
przy zaopatrywaniu armji w broń i amu 
nicję i że rozpoczęłą budowę fabryki, 
która ma być ukończona w ciągu 4-ch 

miesięcy i która ma dostarczać nabojów 
i pocisków. Narzędzie i warsztaty dla tej 
fabryki zamówione zostały zagranicą, 

zaś węgiel nadchodzić ma z Indyj. Kie 

rownietiwo fabryki ma objąć rzeczoznaw 

ca angielski. 

    

  

  

PARYŻ. (Pat.). Po kilkudniowej przer 
we wznowiono w niezwykle intensyw- 
nej formie aktywność dyplomatyczną na 
Quai d*Orsay. W dniu dzisiejszym prem 
jer Laval odbył konferencję z ambasa 
dorem włoskim Ceruttim i ambasadorem 
brytyjskim Clerc'em. Popołudniu prem 
jer Laval przyjął jeszcze raz ambasado 
ra włoskiego i odbył z nim godzinną roz 
mowę. Na Quai d'Orsay, jak zapewnia ' 

„Paris Soir*, przywiązują ogromną wa 
gę do tych konfereneyj, które mają na 

celu doprowadzenie przed wrześniową 
sesją Rady Ligi Narodów do zbliżenia po 
glądów między rządami brytyjskim i i wło 
skim. 

Zdaniem „Information*, konferencje 
te potwierdzają poczucie odprężenia, któ 
re ujawnia się obecnie zarówno w Pary 
żu, jak i w Rzymie. 

Dlaczego Anglia wzmacnia załogi 
wojskowe w 

LONDYN (Pat) — Zwiększenie za- 
łogi brytyjskiej na Malcie i w Adenie 
czynniki urzędowe tłómaczą tem, że jest 
to wykonaniem decyzji, powziętej w ro 
ku ubiegłym jeszcze przed powstaniem 
sporu włosko-abisyńskiego. Zarządzenie 
to stanowi część ogólnego planu wzmoc 
nienia brytyjskich baz wojskowych za- 
granicą, co uwzględniono już w prelimi 
narzu obrony narodowej na marzec rb. 

Od końca wojny światowej załoga ną 
Malcie była zawsze poniżej normalnego 

stanu. Ostatnio składała się ona z dwóch 
bateryj ciężkiej artylerji, 2 bateryj prze- 
ciwlotniczych, 2 kompanij inżynierskich. 
2 bataljonów piechoty oraz z jednej ba- 

Dalsze transporty 
NEAPOL (Pat) — Parowiee „Nazario Sau 

ro“ wypłynął do Massaua z 80 oficerami # 1400 
żołnierzami. Na pokładzie znajduje się gen. Del 

  

„la Recea, który udaje się do Somali jako ochot 
nik, aby spotkać się ze swym synem poruczn. 

Wypłynuł też parewiec „Ireania*, wioząc 
samoloty bombardujące wywiadowcze. Dwa pa 
rowce odpłyną dziś, a trzy odpłyną jutro 

RZYM (Pat) — Dziś wyjechał do Afryki 
Wschodniej z Neapolu okręt „Italja* z trans- 
portem 1300 ludzi, należących do dywizji ochot 
miczej „23 marca*. Ponadto odpłynęły okręty 
„Abbazia* i „Ariea* z ładunkiem samochodów, 
żywności i materjałów wojennych. W dniach 
29 i 30 bm. odpłynie na okrętach „Colomho*, 
„San Luigi i „Umbria“ 6000 ochotników, nale 

Międzynarod, Federacja Zw, Zawod. 
domaga się sankcyj przeciwko Włochom 

PARYŻ. (Pat). Komisja mieszana mię 
dzynarodowej Federacji Związków Za- 
wodowych i Międzynarodówki Socjali- 

stycznej zebrała się wczoraj dla ckreśle 
nia swego stanowiska w obecnej fazie za 
targu włosko - abisyńskiego. Komisja za 

twierdziła rezolucje przyjęte: przez obie 

międzynarodówki, mianowicie w spra- 

wie ciążącego na Lidze Narodów obo- 
wiązku zapewnienia całkowitego posza 
nowania paktu Ligi i innych traktatów, 
jak również w sprawie zarządzenia san 
keyj przeciwko Włochom. Komisja po 
stanowiła wystąpić z ponownym ape- 

lem de wszystkich zaprzyjaźnionych or 
ganizacyj e intensyfikację ich akcji i zor 
ganizowanie w przeddzień zebranią ge- 
newskiege masowych organizacyj w ich 
krajach. 

Komisja postanowiła zwełać na ses- 

ję nadzwyczjną centralny komitet mię 
dzynarodówki związków zawodowych i 
komitet wykonawczy międzynarodówki 
socjalistycznej dła zastanowienią się nad 
rozmaitemi propozycjami, które przedło 

żone zostały de rozpatrzenia komisji. 

Sesja nadzwyczajna ma być zwołana na 
dzień 6 września. 

Stany Zjednoczone asekurują się 
na wypadek wojny 

* WASZYNGTON. (Pat). Prezydent Ro 
osevelt podpisał projekt ustawy © zabez 

pieczeniu neutralności Stanów  Zjedne 
czonych w razie wojny. 

ži 

Krwawy strajk chłopski na Litwie 
BERLIN. (Pat, Z Tylży donoszą: strajk 

włościan na Litwie przybiera ostre for 
my. Policja zmuszona była do interwen 
ей przeciw posterunkom strajkowym 

włościan, rozstawionym na jednej z głów 
nych szos litewskich z Marjampola do 

Kowna na przestrzeni 10 km. Policja 

strzelała i zabiła 2 włościan, a wielu ra 

niła. Został zabity także jeden policjant, 
a 7 odniosio rany. © wydarzeniach tych 

krążą w Kownie sprzeczne pogłoski. 
Mówi się nawet, ze strażnicy w wielu 

miejscach przyłączyli się do chłopów. 

Istotnie dziś wysłano z Kowna całą peli 

cję Kowna na pomoc dla policji prowin 

cjonalnej. 

Adenie i na Malcie 
terji artylerji maltańskiej. Obecnie doda 
no jedną baterję artylerji, tak, że ogólna 
liczba wyniesie 6 bateryj. Według stanu 
z r. 1932 załoga na Malcie wynosiła 2920 
żołnierzy. Na rok 1935-36 załoga zosta 
nie podniesiona do liczby 3400 żołnierzy. 
Załoga w Adenie wyniesie obecnie 2000 
żołnierzy. Ze strony rządowej podkreśla 
ją. że jest objawem zupełnie nomaalnym 
wzmocnienie baz wojskowych państw ne 
utralnych w pobliżu strefy, zagrożonej 
przez wybuch wojny. Zarówno na Mal- 
cie, jak i w Adenie, wykonywany jest 
plan. który już dawno uchwalił parla- 
ment. 

wojska włoskiego -: 
źacych do dywizji ,28 października* wraz ze 
sztabem tej dywizji. W pierwszych dniach wrze 
Śnia okręty ,Comte Biancamano*, „Belvedere* 

i „Gange* zabiorą dalsze transporty czarnych 
koszuł. Z Cagliari (Sardynja) odpłynął okręt 
„Campania* z transportem samochodów i ma 
terjałów wojennych. 

ADDIS ABEBA (Pat) — Oddziały gwardji 
abisyńskiej roztoczyły wzmocnioną ochronę na 
stacji Diredaua na tinji Dżibuti — Addis Abe 
ba. W międzyczasie Włosi tłumnie opuszczają 
stolicę. 

  

Cena 55 groszy 

  

Audjencje na Zamku 
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent 

R. P. przyjął dziś przed południem płk. | 
Piotra Głogowskiego. 

Następnie Pan Prezydent przyjął pos 
ła nadzwyczajnego i ministra pełnomoc 
nego królestwa Jugosławji p. Branko La 
zarewicza, zkolei zaś posła Iranu m. Ni 
dir Mirza Arasteha, którzy wręczyli Pa 
bu Prezydentowi listy odwoławcze. 

kewizyta gen. Fabrycego w imieniu 
armii polskiej w Szwecji 

STOKHOLM. (Pat). Gen. Fabrycy, któ 
ry bawi w Szwecji z rewizytą w imieniu 
wojska polskiego, przybył dziś do Stok 
holmu, gdzie złożył wizytę posłowi R. P. 
p. Romanowi i szwedzkiemu ministrowi 
obrony narodowej Wennerstroemowi. 
Minister szwedzki udekorował gen. Fa 
brycego wielką wstęgą orderu Miecza, a 
kpt. Walewskiego — Krzyżem Kawaler 
skim tegoż orderu. Skolei gen. Fabrycy 
złożył wizyty ministrowi spraw zagra 
nicznych Sandlerowi, szefowi sztabu ge 
neralnego Nygrenowi, komendantowi 
Stokholmu gen. Lilliehoecdkowi. O godzi 
nie 19 w „Grand Hotelu“ gen. Fabrycy 
przyją! przedstawicieli prasy szwedzkiej. aisiais 
Ciekawe procesy polityczne 

w Gdańsku 
GDAŃSK (Pat) — W, poniedziałek dnia 2 

września odbędzie się przed sądem gdańskim 
rozprawa przeciwko starszemu radcy senatu dr. 
Weberowi, urzędnikowi policji  kryminałnej 
Chałowi oraz nauczycielowi Neumanowi, któ 
rzy przed kilkų tygodniami byli aresztowani w 
związku z WAŻ niem iecko-narodowego 

2 e w sprawie po: 

    

     

    
   

    

i (Pat) — W dniu 6 września od 
się rozprawa apelacyjna. przeciwzo na- 
u redaktorowi organu sarodowo-socja 

znego „Der Danziger Vorposten* Wilheł 
mowi Zarsky'emu, który w pierwszej instancji 
skazany został za obrazę b. prezydenta: senatu 
dr. Ranschninga na 3 miesiące więzienia. 

GDAŃSK (Pat) — Na dworcu gdańskim 4- 
resztowany został wyższy funkcjonarjusz gdań 
skiego stronnictwa  narodowo-socjalistycznego 

Albert Romahn pod zarzutem popełnienia sprze 
niewierzėnia znacznych kwot z funduszów par 
tji oraz fałszerstwa dokumentów. 

    
    

  

   

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Niemcy biorą udział w wyborach 
Organizacje niemieckie, które zajęły 

początkowo negatywne Stanowisko wo- 
bec wyborów, obecnie zmieniły iront. 

Deutsche Vereinigung ogłosiła odezwę 
de Niemców z wezwaniem, żeby wzięli 
udział w wyborach. 

Reforma studjów prawniczych 
W majbliższym czasie reformie ulee 

mają studja prawnicze w Polsce. Wysu- 
wana jest koncepcja podziału studjów 
na wydziałach prawnych uniwersytetów 
w ten sposób, aby całość studjów skła- 
dała się z niższych i wyższych. Ukończe- 
nie niższych studjów prawniczych dawa 

łoby prawo do pracy państwowej i sa- 
morządowej, dyplom studjów wyższych 
dawałby wstęp do sądownictwa i adwo- 
katury. 

Projekt ten uzgadniany jest obecnie 
p” poszczególne organizacje prawni- 

Skok na 800 m. 
Przed stariem balonów o pubar Gordon 

Benneta odbywają się obecnie loty treningowe. 

M. in. wczoraj trenowano w Legjonowie t. zw. 

loty jampingowe. Są to loty małych bafonów 

e pojemności 100 m”, które równoważą eałko- 

wiecie ciężar ciała ludzkiego i piloci, przycze- 

pieni do tych balonów wykonują skoki na mniej 

szą lnb większa wysokość. 

Podczas wezorajszegy treningu padł niespo 

dziewanie rekord światowy. Par. Czech skoczył 

na wysokość 800 m., t. za. o około 200 m. wię- 

cej. niż notowane dotychezas. 

Por Czech wylądował szczęśliwie w odleg- 

łości 1 km. od miejsca startu. 

Burdy bojówki 0. N.R. w Sokółce 
Z Białegostoku donoszą: W Sokółce doszło 

do skandalicznego wystąpienia bojówki niele- 
galnej ONR. Umundurowani członkowie orga- 
nizacji chrzucili kamieniami przechodzący po- 
grzeb żydowski. Interwenjowała policja, aresz- 
iująe kilkanaście osób spośród napastników. 

W. związku z tem zajściem przeprowadzono 

likwidację tej organizacji. 
Niepoeczytalne wystąpienie hojówki . ONR 

wiąże się, jak słychać, z akcją przedwyborczą. 
Obawiając się występować otwarcie przeciw 
wyborom — bojówki ONR korzystają z każdej 
okazji, aby wywołać wśród ludności nastrój 
podniecenia i niepewności.
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Nad czem obradować 

będzie Rada L. Narodów? 
PARYŻ (Pat) — Korespondent ge- 

newski Havasa wypowiada następujące 
uwagi na temat zbliżającej się sesji: O 
iłe jakiekolwiek państwo wchodzące w 
skład Rady Ligi nie zażąda wcześniejsze 
go jej zwołania, to 88 kolejne posiedze- 
mie Rady Ligi Narodów zostanie otwarte 
w środę 4 września. Mimo, iż sprawa kon 

fliktu włosko-abisyńskiego dominować 
będzie nad obradami, to jednak porzą- 
«dek dzienny jest dość obszerny, obejmu- 
je bowiem 25 różnych kwestyj. Trudno 
byłoby określić obecnie opinję genewską 
wobec zagadnienia abisyńskiego. W każ 
dym razie należy zwrócić uwagę na dwa 
fakty, które bezsprzecznie będą miały 
wpływ na dalszy przebieg wypadków. 
Pierwszym z nich jest powszechna opin 
ja Genewy, iż do czasu sesji rozmowy 
prowadzone na drodze dyplomatycznej 
nie dadzą żadnego wyniku. Drugie — 
to zapewnienie złożone przez Mussolinie 
go, iż Włochy wezmą udział w pracach 
Rady Ligi Narodów. Obrady rozpoczyna 
jące się w dniu 4 września stanowić będą 

zdaniem korespondenta —- punkt 
zwrotny w historji wypadków i przewyż 
szą swem znaczeniem większość dotych 
czasowych sesyj genewskich. Przewod- 
mictwo obrad spoczywać będzie w rękach 
przedstawiciela Argentyny, posła argen- 
tyńskiego w Bernie u. Ruiz. Guenazu. 

Porządek dzienny obrad Zgromadze 
nia Ligi, które rozpoczną się dn. 9 wrześ 
nia obejmuje cały szereg zagadnień ogól 
nych. Konflikt włosko-abisyński nie bę 
dzie zupełnie tematem obrad Zgromadze 
nia. Jakkolwiek przewodniczący konfe- 
rencji rozbrojeniowej — Henderson, za- 
mierza skorzystać z okazji obrad genew- 
skich i zwołać posiedzenie prezydjum, 

„to jednak w żadnym wypadku nie należy 
oczekiwać ożywienia „uśpionej sprawy 
rozbrojenia** ani wejścia jej pod obrady 
Zgromadzenia, które zajmie się m. in. 
probłemem uchodźców oraz sprawami 
gospodarczemi, Podczas dyskusji złożony 
będzie raport komitetu ekonomicznego 
Ligi Narodów. 
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Zamach na „chrzešci- 
Jańskiego generała" 

chińskiego 
SZANGHAJ (Pat) — Według doniesień z 

Wsing-Tao, marszałek Feng, zwany „chrześci- 

Jaūskim generałem*, wciągnięty został w pobli 

ża Tajan-Fu w zasadzkę, zdołał jednak wyjść 

bez szwanku. Marszałek Feng zajęty był roz- 

działem żywności pośród uchodźców z miejsco 

wości nawiedzonych powodzią, gdy nagle z po 

sterunku strażniczego padło do niego kilka 

strzałów. Straż osobista marszałka odpowiedzia 

ła strzałami. W czasie strzelaniny 10 żołnierzy 

odniosło rany. 

  

„„KURJER* z dnia 28-go sierpnia 1935 r. 

Dyplomatyczny konflikt 
amerykańsko - sowiecki 

Rząd Z.S.S.R. odrzucił protest 
ambasadora St. Zjednoczonych 

MOSKWA. (Pat). Zastępca komisarza 
ludowego do spraw zagranicznych Kre 
stinskij wręczył dziś ambasadorowi Sta 
nów Zjednoczonych Bullitowi odpo- 
wiedź na protest przeciw wystąpieniom 
1-go kongresu Komiinternu w Moskwie. 
W nocie tej, jak donosi agencja Tass, 
powiedziano: 

  Jważamy za nieodzowne podkreślić 
jaknajenergiczniej, że rząd ZSRR. zacho 
wywał i zachowuje całkowicie poszano 

wanie dla wszystkich swoich zobowią- 
zań, do których należą wzajemne oczy 
wiście zobowiązania do miemieszania się 
w sprawy wewnętrzne, zobowiązania, 
przewidziane w notach, wymienionych 
dnia 16 listopada 1983 r., i uehwalone w 
czasie rokowań pomiędzy Rooseveltem i 
Litwinowem. Pański protest z dnia 25 
sierpnia nie powołuje się na żaden fakt 
pogwałcenia przez rząd ZSRR, swoich zo 
bowiązań, z drugiej strony niezaprzecze 

  

    Ś.P 

ZBIGNI 

PAC-POMARNACKI 
Emeryt, b. kierownik Działu Gruntowego Dyrekcji Okr. P. K. P. w Wilnie 

po długich i ciężkich i cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 25 

sierpnia 1935 roku w wieku lat 58. 

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie do 
kościoła N. Serca Jezusowego odbędzie się dnia 28 sierpnia b. r. o godz. 17-е] 
(5 po poł:), Nabożeństwo żałobne za spokój duszy zmarłego zostanie odprawiona 
w tymże kościele dnia 29 sierpnia o godz. 10 ej rano. Pogrzeb odbędzie się tegoż 
dnia o godz. 17:ej (5 po poł.) na cmentarz Rossa, 

o czem zamiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

nie nie jest mowością dla rządu Stanów 
Zjednoczonych, iż rząd ZSRR. nie mógł 
przyjąć i nie przyjął żadnych zobowia 
zań co do międzynarodówki komunisty 
cznej. Przeto twierdzenie iż rząd ZSRR. 
pogwałcił zobowiązania, zawarte w no 
cie z dnia 16 listopada 1933 r., nie jest 
oparie na wzajemnych zobowiązanich 
obu stron. Wobec tego nie mogę przyjąć 
pańskiego protestu i jestem zmuszony 
odrzucić go. Rząd ZSRR., podziełając 
szczerze pogląd rządu Stanów Zjedhoczo 
nych, że ścisłe spełnianie zobowiązania o 
niemieszaniu się do spraw  wewnętrz- 
nych jest zasadniczą przesłaniką dla sto 

sunków przyjaznych między * naszemi 
państwami i stosując dokładnie tę po- 
litykę w praktyce, oświadcza, że dąży do 
rozwoju dalszej przyjaznej współpracy 
ZSRR. i Stanami Zjednoczonemi, co od 
powiada interesom narodów obu państw 
i ma ogronine znaczenie dla pokoju pow 

szechnego“. 

RODZINA 

  

Po dlugich cierpieniach zmarla w dniu 27 sierpnia r. b. nasza nieodžalowana 

FANIA SZWARC 
Q czem zawiadania w głębokim smutku 

Eksportacja odbędzie się dziś we środę o godz. 1-ej po poł. z mieszkania przy 
ul. W. Pohułanka 41. 

  
  

Polska | Szwecja przodują w iurnieji szachowym 
WARSZAWA (Pat) —  Rozgrywana dziś 

wieczorem 15 runda olimpijskiego turnieju sza 

chowego miała bardzo ważne znaczenie dla dru 

žyny golskiej, która spotkała się z Ir:andją. 

Spotkanie to zostało wygrane przez Polską w 

stosunku 4:0. Dr. Tartakower miał pewne trud 

ności w partji z mistrzem Irlandji Reillym, 

jednak w decydującym momencie zastosował 

świetny manewr i partję wygrał. Paulin Fryd 
man w partji z Creevey'm i Henryk Friedmann 

| w partji z De Burca wyzyskali swą przewagę 

| pozycyjną, doprowadzając pewnie swe partie 

wygranej, Najdorf w partji z O'Hanlonem 
wykorzystał słabe posunięcie przeciwnika i szy 

bko doprowadził partję do zwycięskiego koń- 

ca. 

Nazgroźniejsza z konkurentek drużyny pol 

skiej — drużyna szwedzka spotkała się dziś 

wieczorem z poważnym przeciwnikiem druży 

ną austrjacką. Spotkanie to zakończyło się wy 

nikiem remisowym 2:2, przyczem wszystkie 

partje miały wynik remisowy. 

Następna z konkurentek do pierwszego 

miejsca — drużyna Czechosłowacji grała z 

Estonją. Spotkanie to zostało przerwane przy 

stanie 2:1 dła Czechosłowacji, przy jednej par 

ji niedokończonej. Stany Zjednoczone w spot 

kaniu z Litwą osiągnęły 1,5 pkt, w stosunku 

do 0,5 pkt. przy dwóch partjach niedokończo 

nych. Spotkanie Węgier z Finlandją zakończy* 
ło się wynikiem 2,5:1,5. Francja w spotkaniu z 

Jugosławją zdobyła 1 pkt. i mecz ten został 

przerwany przy stanie 1:2 dia Jugosławji. 

  
, Inne wyniki 15-ej rundy turnieju były na 

stępujące: Rumunja—Argentyna 1:2 (1), An- 

glja—Palestyna  1,5:0,5 (2), Wlochy--Danja 

0,5:1,5 (2), oraz Łotwa—Szwajcarja 2,5:0,5 (1). 

W. wyniku rozegranych dziś wieczorem 

spotkań drużyna polska nadrobiła 2 pkt., dzie- 

lące ją od prowadzącej w tabeli turniejowej 

drużyny szwedzkiej. Wobec tego stan turnieju 

przedstawia się następująco: 

Polska i Szwecja po 41 pkt., Stany Zjed- 

noczone 39,5 (2) pkt, Czechosłowacja 39 (1) 

pkt., Węgry 39 pkt, Jugosławja 35,5 (2) pkt., 

Austrja 33 pkt. Argentyna 32,5 (1) pkt., Łot- 

wa 32,5 (1) pkt, Estonja 81 (1) pkt. Francja 

30 (1) ukt., Anglja 29 (2) pkt. Finlandja 28 

pkt, Palestyna 27 (2) ukt, Litwa 26,5 (2) 

pkt., Danja 22,5 (2) pkt. Rumunja 22 (1) pkt., 

Włochy 16,5 (2) pkt. Szwajcarja 15 (1) pkt., 

oraz Irlandja 8,5 (1) pkt. 

Do końca turnieju olimpijskiego pozostało 

do rozegrania jeszcze 4 rundy. Jak wynika z 

tabeli turniejowej. drużyna polska ma wielkie 

szanse utrzymania się na pierwszem miejscu 

i zdobycia puharu olimpijskiego. Oczywiście 

zależeć tó będzie od dobrej gry poszczególnych 

członków drużyny reprezentacyjnej, którzy nie 

wątpiiwie dołożą wszelkich starań, aby utrzy- 

mać się na ozołowem miejscu. Fakt zrównania 

się w punktacji turniejowej drużyny polskiej 

ze Szwecją był gorąco dyskutowany wśród 

tłumnie zgromadzonej na sali publiczności. Wy 

siłek drużyny polskiej, która zdołała dogonić 

Szwecję, przyjęty został powszechnym aplau 

zem. Przeważa opinja, że drużyna polska nie 

da się już zepchnąć z czołowego miejsca. 

W. turnieju pań o mistrzostwo świata ro 

zegrano następną 6 rundę turnieju, w której 

mistrzyni świata Vera Menczyk pokonała swą 

siostrę O:gę, a partja pomiędzy mistrzynią Pol 

ski Gerlecką i mistrzynią Nonwegji Skjoens- 

berg zakończyła się na remis. 

Jutro rano w 16 rundzie turnieju druży 

nowego Polska grać będzie z Francją. W! spot 

kaniu tem nie wezmą udziału ani dr. Tartako- 

wer, ani dr. Alechin. Polska ma zatem szanse 

na wysokie zwycięstwo nad drużyną francuską, 

osłabioną brakiem swego najlepszego przedsta 

wiciela arcymistrza dr. Alechina. Można się 

spodziewać, że po jutrzejszej rannej rozgrywce 

drużyna polska wysunie się sama na pierwsze 

miejsce w turnieju. 

    

Zainteresowanie 
konfiiktem w Niemczech 
BERLIN. (Pat). Prasa niemiecka pilnie 

rejestruje echa noty protestacyjnej rzą 
du Stanów Zjednoczonych do ZSRR. 
Niemcy—oświadcza „„Boersen Zig* ca 

ły ten epizod polityiki międzynarodowej 
uważają za szczególnie interesu jący przy 

czynek do Ikwestji niemieszania się w 
sprawy wewnętrzne innych krajów. Pew 
ne mocarstwa z Francją na czele, dopu 

szczały możliwość włtrącania się jedynie 
Niemiec w cudze sprawy, a przeciw ta 
kiej właśnie intenpretacji wystąpił kam 
clerz Hitler w swem przemówieniu, wy 

głoszonem w Reichstagu w dniu 21 ma 
ja br. Powiedział om wówczas, iż nie pod 
pisze żadnego paktu o niemieszaniu się, 
dopóki nie nastąpi dokładne określenie 
tego zagadnienia. Kanclerz wskazał przy 

tem na wieloletnią akcję wywrotową ko 
mumistów niemieckich, suwencjonowa- 
ną z Moskwy. ,„„Boersen Zig* wyraża na 
dzieję, iż inne kraje, nauczone doświad 
czeniem moskiewskeim, powrócą do ini 
cjatywy, wysuniętej prez kanclerza w 13 

punkcie jego przemówienia z 21 maja. 

. ° 
Odgtosy prasy angielskiej 
LONDYN. (Pat). Prasa angielska ob 

szernie zajmuje się protestem St. Zje- 
dnoczonych wobec Sowietów. „Morning 

Post* donosi z Waszyngtonu, że bezpoś 
rednim powodem protestu Stanów Zjed 
noczonych była mowa Dymitrowa, w któ 

rej zalecił on amerykańskiej partji komu 

nistycznej, aby przy następnych wybo 

rach udzieliła swego poparcia prezyden 
towi Rooseveltowi, albowiem porażka 
Roosevelta dałaby możność tym, którzy 

przeciwstawiają się obecnie radykalnym 
prądom, zadania komunistom ciosu 

śmiertelnego. Waszyngton nie odrazu 

wystosował protest, lecz czekał, aż bę 

dzie miał autorytatywne potwierdzenie 
powyższego ustępu. 

Obecnie ujawnione zostało, że amba- 

sador brytyjski w Moskwie Lord Chil- 

ston dokonał z polecenia swego rządu 

ostrej demarche 19 sierpnia wobec za- 

stępcy komisarza spraw zagranicznych 

Krestińskiego. Bezpośrednim powodem 

protestu ambasadora brytyjskiego była 

mowa Dymitrowa, który ostro zaatako 

wał rząd narodowy Wielkiej Brytanji i 

udzielał rad angielskiej partji komuni- 

stycznej co do takityki przy następnych 

wyborach, wtrącając się w ten sposób do 

wewnętrznych spraw Wielkiej Brytanji. 

otynkowana 

BLAC HA i pomalowana 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
BĘDZIN 

T-wo Br. CZERNIAK i S-ka 
Oddz. w Wilnie, Bazyljańska 6, tel. 2-73 

Pierwsze iosowanie 
pożyczki inwestycyjnej 

"WARSZAWA. (Pat). Urząd długów 
państwowych zawiadamia, że zgodnie z 
obwieszczeniem ministra skarbu z dnia 
6 lipca b. r., publiczne wsypanie do kół 

losowych zwitków z numerami seryj ©- 

raz zwitków z numerami obligacyj trzy 
procentowej pożyczki inwestycyjnej od 
będzie się dnia 31 sierpnia 1935 r. o 10 

rano w dużej sali konferencyjnej min. 

skarbu. 

Świat pracy wobec wyborów 
Do Wilna pryjeżdża dr. Zbigniew 

Madeyski, b. dyr. Funduszu Pracy, i we 

czwartek, dnia 29 b. m. o godz. 19 wygło 

si w sali Teatru Miejskiego ma Pohulan- 

ce odczyt pod tytułem „Świat pracy wo 
bec wyborów. 

ATI ZOO PKO IATA EEE OFK 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka w Wilnie 
Konto 2. X. O. 146117 

 



NASI KANDYDACI 

„KURJER* z dnia 28-go sierpnia 1935 r. 

- Generał Lucjan Żeligowski 
PAE STT ANO CERCA RETE RETRO 

Są postacie o których nie sposób pi- 
sać bez głębokiego wzruszenia. Są nazwi 
ska, których brzmienie jest jak dźwięk 
dzwonu, bijącego w niebo tonem zwy- 
cięstwa i-dziękczynienia. 

Taką postacią jest gen. Lucjan Żeli- 
i. 

Takiem nazwiskiem jest Jego nazwi 
sko, 

Dziś mamy pisać o gen. Żełigowskim 
jako o kandydacie na posła. 

Czyż jednak jest w Wilnie i poza Wil 
nem. choć jedno serce połskie, któremu- 
by nie wystarczał sam dźwięk tego imie- 
nia? Czyż znalazłby się choć jeden wy- 
borca, kitóry mając na kartce Jego naz- 
wisko, doznawałby jakiegoś wahania? 

Możeby też prościej było umieścić 
sam portret generała i pod nim położyć 
Jego nazwisko. I nic więcej. 

Byłoby to wymowniejsze, niż obraz 
najsubtelmiejszych stylizacyj. Miałoby 
w sobie styl i prostotę pięknej doryckiej 
kolumny. I mówiłoby samo za siebie, 
jak mówi sama za siebie wszelka dumna 
wyniosłość, wyrosła ze szlachetnej i pięk 

nej prostoty. 
Istnieją niekiedy rzeczy aż obmie- 

rzłe w Swej codzienności i powszednioś 
ci. Stosowane względem innych, nie ra- 
%а i są zupełnie nalturalne. 

Napisanie życiorysu przeciętnego 
choć pożytecznego obywatela, który ni- 
czem specjalnie wybitnem się nie odzna 
czył, ale który przecież spełnił w. swem 
życiu niejedno wartościowe dzieło — 
jest rzeczą łatwą, mieskomplikowaną i 
normalną. 

Pisanie biografji człowieka, którego 
czyny zapełniły niejedną kartę dziejów 

całego narodu, wyliczanie ich w artyku 
le dziennikarskim wydaje się czemś, jak 
by pomniejszeniem prawdziwej zasługi. 

Bo jakżeż można zmieścić życie 
wspaniałego 70-letniego człowieka, któ 
rego wiek męski minął wśród grozy wo 
jennej, wśród huraganu największej dzie 
owej zawieruchy, ale w której przez ca- 
ły okres trudów, rwalk, twardego znoju 
przyświecał mu zawsze i szumiał w Żoł- 
nierskich nawet snach sztandar wolnej 
Ojczyzmy. 

Niepodobieństwem jest zmieścić hi- 
storjję generała, którego dzieje, z wyjąt- 
kiem może okresu szkolnego dzieciństwa 
spędzonego w Wilnie i potem lat szkoły 
wojskowej w Rydze, należą do wspól- 

nych kart całego narodu. 
Może jeszcze tylko kampanja japoń- 

sko-rosyjska 1905 roku, w której jako 
oficer linjowy armji rosyjskiej bierze 
chrzest bojowy, jest osobistą wyłącznoś- 
cią późniejszego Naczelnika Litwy Środ 
kowej. 

Bo potem już niemal od pierwszych 
chwil wojny światowej hiistorji Żeligow- 
skiego szukać trzeba w dziejach walk o 
niepodległość. Boć przecież nie dla zasz 
TEUEUNKC: PAFTEWIEZO 

czyłów i tytułów znalazł się ten zdolny 
bojowy oficer 'w seregach Polskiej Bry- 
gady, połem Dywizji Strzeleckiej na 
skromnem stanowisku dowódcy bataljo 
nu, i później dopiero pułku. 

Kiedy przyszedł Magdeburg, Benja- 

podglebiu tej niewyżytej tęsknoty pol- 
skiej do własnego wojska, do własnej 
broni, tęsknoty, która wśród 'powszech- 
nego chaosu walących się politycznych 
kombinacyj jedna nie zawiodła i prowa 

dziła wiernie ku jedynemu celowi — 

  

Gen. Żeligowski po defiladzie w kwietniu 1933 r. 
wita Marszałka Piłsudskiego. 

minowo, Szczypiorna, a potem nieszczę 

śliwa bibwa pod Kaniowem, rozbrojenie 
I korpusu, kiedy wśród fatalnych ude- 
rzeń losu rwały się wszystkie nici woj 
skowej roboty polskiej i trzeba było za- 
czynać prajwie odnowa, kadrami podzie 
mnej P. O. W., materjału do historji ży- 
cia gen. Żełigowskiego szukać trzeba w 
BEGA 

wskrzeszeniu własnego państwa przez 
walkę własnego żołnierza. 

Ta podświadoma, instynktowna nie- 
mał tęsknota realizuje polskie oddziały 
i na stepowych płaszczyznach południo 

wej Rosji, 
Resztki rozbitej II Brygady Legjo- 

nów i innych formacyj stanowią główną 

  

abiegi emigracyjne Japonii 
i podejrziiwość angielska 

LONDYN. (Pat.) „Daiły Herald" donosi, że 

rząd japoński zamierza wszcząć rokowania dy- 
plomatyczne z Wielką Brytanją, Holandją i in- 

nemi państwami, celem uzyskania przywilejów 

emigracyjnych na niektóre wyspy Pacyfiku dla 

kilku miljonów Japończyków. Posiadłości Wiel 

kiej Brytanji, jaki Fidżi, Samoa, Sarawek i 

(Nowa (Gwinea, jak również Bornea w Indjach 

iHoienderskich stanowią główny punkt, gdzie 

Japończycy pragnęliby móc wysłać swych ko- 

donistów. 

„Daiły Herald" podejrzewa japońskich mi- 
nistrów wojny i marynarki, iż powzięli ten pro- 

jekt, gdyż „zdali sobie sprawę, jakie znaczenie 

strategiczne mieć może istnienie silnych kolonij 

japońskich w samem sercu posiadłości innych 

państw. 

Dziennik wyraża przypuszczenie, że rząd to- 

kijski okazałby się prawdopodobnie bardziej 

pojednawczym w kwestjach morskich, gdyby 
miał pewność uwzględnienia swych postulatów 

w zakresie emigracji, 

WWilnie przed stu laty 
czyli wymowa staroświeckiego 

wierszyka 

(Dokończenie). 

Narazie wszakże pilno było Dołgo- 
rukowowi nie tyle do roztaczania wspa 
niałomyślności i wielkich gestów prze- 
baczenia, co do wyrwania z pamięci spo 
łeczeństwa wspomnień wczorajszej wa! 
ki. : 

O opinję dumnych i boczących się 
początkowo mopanków dbał o tyle, o 
ile to było związane z możliwością po- 
ciśnięcia ich sakiewki. Pozatem oddał 
się całkowicie propagandzie nowej misji 
politycznej, misji zagładzenia przepaści, 
jaką zdawało się wykopał między Rosją 
i Polską tragiczny rok listopada. Nową 
ideę rozpoczął szerzyć z wielką żarliwo- 
ścią, jeśli nie powiedzieć, namiętnością 
przedewszystkiem wśród grona... pięk- 
nych pań litewskich! 

I kto wie, może to nie była droga tak 
znów beznadziejną. W każdym razie 
nie była bez sukcesów. O tem mówią 

długo i szeroko, ze smakiem i ze znaw- 

stwem prawie wszyscy pamiętnikarze... 
* Epikurejczyk i cynik, rozkochany w 

kobietach, zainaugurował Dołgorukow 
dawno nie widziany na całej Litwie ist- 
my karnawał zabaw i uciech, pośród któ 
rych miały się zatrzeć niebezpiecze róż 
nice, przekreślić granice między zwycięz 
cą i zwyciężonym, zamazać w pamięci 

krwawe wczoraj — hucznem, rozbawio- 
nem pijanem dzisiaj. 

(Pikniki i bale, przyjęcia i rauty szły 
cągłym korowodem i nie dziw, że przy- 
prawiły o utratę równowagi tych, co się 
dali w to wciągnąć. A wciągnęło się nie 
mało, ci wszyscy, co mieli pienądze. Ci, 
co nie mieli, zapożyczali się. 

Wir nieustannych zabaw pomagał 
zapomnieć o tragicznym dniu wezoraj- 
szym, a i dzisiejszym. 

„Książe pan Wilna* — niczem Ме- 
fisto — kierował tym niekończącym się 
balem, winszując sobie talentów pacyfi 
kacyjnych i prawdziwej znajomości 
sztuki rządzenia, podobnie jak i sztuki 
uwodzenia. Historja jest jednak niespra 
wiedliwa: z tych wszystkich jego umie- 
jętności uwydatniła dotychczas i przy- 

znałą mu tylko tę ostatnią, Nie zupełnie 
słusznie. Celu, do którego dążył może 
nieświadomie, dopiął: ze śmiechem roz- 
pasanego Sardanapala topił w potokach 
szampana targające sumieniem narodu 
odruchy godności i zaszczepiał jad zu- 
pełnego zobojętnienia ma sprawy со- 
dzienne społeczeństwa... 

Wśród płąsów i dansów, pozbywa- 
no się dąsów... Od tego już krok, żeby. 
przetańczona „la mazourka* sprawiała, 
że z tych „zbliżeń zrodziły się marjaże. 
„Za mundurem panny sznurem, I nie- 
tylko panny. Młode wdówki nie dały się 
długo prosić. Wiele z nich „uległo po- 
kusie srebrnych epoletów..., i nim uci- 
chły armaty pod Wolą, powie potem pa- 
tetycznie z Giintherów księżna Puzyni- 
na, one już przysięgały wrogom dozgon 
ną miłość u cłtarza”. 

Reakcja lepszej części społeczeńst- 
wa? Owszem, była. Pozostało nam po 
niej parę satyrycznych wierszy. Przyta 

czam je, bo, o ile wiem, nigdzie dotąd 
nie były drukowane i dosadnie malują 
charakter owych lat rozbawionych i roz 
tańczonych, a w gruncie smutnych i pu 
stych. 

podstawą z której gen. Żeligowski two- 
rzy sławną potem 4-tą dywizję strzelców. 
Przez objęte płomieniem wojny domo- 
wej południe Rosji z oddziałem tym przy 
bywa do Odessy, a stąd przez Besarabję 
i Rumunję wkracza do Polski. 

I znów prace organizacyjne w szere- 
_ gach i walki generała są nieodłączną czę 

ścią epopei 1919 i 1920 roku. Czy to bę- 
dzie połowa sierpnia roku 1920, kiedy | 
realizując 'plan Naczelnego Dowództwa 
na czele 10-ej Dywizji już na predpolach 
Warsawy generał łamie dotychczasowy 
pęd przeciwnika, tak że dałsza inicjaty- 
wa polska wydziera nieprzyjacielowi 
zwycięstwo, czy potem we wrześniu w 
ofenzywie przeciw anmji Budiennego — 
zawsze karnie i posłusznie na wszystkich 
stanowiskach pełnił służbę Ojczyznie. 

Raz tylko, raz tyllko jeden... 9 paź- 
dziernika pamiętnego roku Dowódca li- 
tewsko-białoruskiej Dywizji nie był po 

słuszny. Ale historją nie policzyła mu tej 
niesubordynacji za grzech. A w sercach, 
w prostych i szczerych sercach ludzi tu-- 
tejszych zaskarbił Mu ten czyn pamięć 
wdzięczną i trwałą. 

Potem: jeszcze jeden zaszczyt, jeszcze 
jedno dygnitarstwo w r. 1925/26: Jako 
mąż zaufania Marszałka obejmuje tekę 
Ministra Spraw Wojskowych. W rok 
później przechodzi w stan spoczynku, 
zrzuca mundur i oddaję się na wsi swe- 
mu ulubionemu zajęciu rołnictwu. 

Ale i tu nie zamyka się w kręgu do- 
mowego zacisza: z młodzieńczym zapa- 
łem i wiarą prowadzi akcję społeczno- 
gospodarczą, dążąc do podniesienia po- 
ziemu naszego rolnictwa. 

Zwłaszcza zagadnienie uprawy Inu 
znajduje w generale gorącego propaga- 
tora, który usiłuje „przełamać fałszywy 
aforyzm, że ziemie wschodnie nie mają 
żadnej przyszłości ekonomicznej”. 

Jak wszędzie tak i tu, kieruje Nim 
nieskazitelność idei i chęć najlepszej służ 
by Ojczyźnie. 

Zżyty ze wsią, obeznany z jej dolą 
i niedolą sędziwy generał wierzy niezło 
mnie, że „nawrót do ideałów własnej 
ziemi, do jej trosk i jej szczęścia napeł= 
ni wieś mową treścią i natchnie nową 
twórczością. 

Dlatego też to, co tu piszemy niech 
nie będzie nam poczytane za sztuczny pa 
tos, podyktowany koniecznością okolicz 
ności. Niech "to, co tu jest napisane nie 
będzie przyjęte i porównane do bluszczu 
wijącego się dokoła wyniosłej kolumny. 
Ale niech to będzie wzięte jak garść pol 
nych kwiatów, zerwanych z tej ziemi 
na której Generał wyrósł, za którą wal- 
czył, którą wywalczył i dla której, mimo 
licznych zaszczytów i dostojeństw pozo- 
stał prostym choć wielkim człowiekiem 
i takim do miej wrócił. E. G. 

Gen. Żeligowski stoi obeenie na czele 
listy kandydatów do Sejmu w okr, 47. 

Tańcujcie Polki, teraz czas tańcować 
Z bohaterami Oszmiany, Warszawy я 
Czegóż się smucić i czegoż żałować, a 
Dziękujmy Bogu, że mamy zabawy. 

Tylko ostrożnie, gdyby rączki wasze 
Krwią się nie zlały na ich ramię wsparte, 
Bo te mundury, te rdzawe pałasze 
Jeszcze z krwi braci naszęch nie otarte, 

Ostrożnie gdyby wam się nie ukazał 
Cień drogi brata, kochanka lub ojca, 
Których niewinną krwią się tyran zmazał 
Lub wydarł życie jeden z tych zabójca. 

Na ziemi świeżo okrytej grobami 
Tańczycie Polki, kiedy miłczy serce 
Niedawno hracia tańczyli tu z Wami, 
Oni w mogiłach, tu są ieh morderce. 

Tańcujcie z nimi, póki sił wam stanie, 
A zapomnijcie co było w Oszmianie 
I co się dzieje w nieszczęsnej Warszawie. 

Niech się ten smuci, co na Sybir leci 
Komu loch domem, zimna ziemia łożem 
Albo te matki, z których łona dzieci 
W įękach skonaly pod czerkieskim nożem. 

A wy tańcujcie, to rycerze mili 

Tańcujcie z uimi za trudów nagrodę, 
Małośmy jeszcze przez nich utracili, 
Tylko Ojczyznę! Braci! i Swobodę! 

I jeszcze jeden wierszyk, o makaro 
nicznym stylu uwydatniającym powierz 
chowność salonowej francuskiej ogłady 
litewskiego beau momde'u, kumającego 
się z naleciałościami wpływów rosyj--



4 „KURJER“ z dnia 28-g0 sierpnia 1935 r. 

Dziennik carewicza Aleksego 
Mimo, że nd tragedji ekaterynburskiej dzieli 

nas już lat blisko 20, ludzie nie przestają się 
interesować wszystkiem, cokołwiek ma z tą tra 
gedją i wogóle z Romanewowymi związek. Zbyt 
wielką role odegrywal carat, zbyt wiele miejsca 
w myśli i wycbraźni Europejczyków i Azjatów 
zajmowali w ciągu dziesiątków lat władcy ol- 
brzymiego imperjum, wreszcie zbyt krwawo i 
«dramatycznie carska epopea została przez bol- 
szewików przerwana, by Romanowowie znikli 
«= pola świadomości szerokich mas Wschodu 
i Zachodu. 

KSIĄŻECZKA W JEDWABNEJ OPRAWIE. 

Carską rodzinę rozstrzelane, jak wiadomo. 
w nocy z 17 na 18 lipca 1918 r., w obawie przed 
<ewentualnem  oswcbodzeniem Romanowych 

przez zbliżające się oddziały Kołczakowskie i 
€zeskie, Istotnie, w kilka dni po rzezi w domu 
Ipatjewa holszewicy zmuszeni byli do ewakua- 
cji Ekaterynburga. Do miasta wkroczyli „biali*. 
Z zarządzenia Kołezaka wyłoniona została spe- 
ejalna komisja z sędzią śledczym Sokołowewem 

na czele, która zajęła się zkadaniem historji 
wympordowania carskiej nodziny. Zbadano do- 
kładnie miejsce tragedji, wygrzebano z pod brył 
wapna szczątki zamordowanych, przeprowadzo- 
no szereg rewizyj, przesłuchano mnóstwo osób, 
aresztowano kilku pedejrzanych © wsółudział 
w zbrodni „czerwonych, 

  

W czasie tej energicznej akcji natknięto się 
—w wyniku rewizji u jednego z byłych stróżów 
carskiej rodziny — na małą książeczkę, opra- 
wioną w szary jedwab. Był to — jak się oka- 
zało — dziennik 14-letniego carewieza Aleksego. 
Wraz z innemi dowodami zbrodni ekaterynbur- 
skiej dziennik carewicza przesłany został drogą 
ekólną — przez Syberję, Japonję i t. d. — 
do Francji i oddany na przechowanie wiernemu 
sędziwemu monarchiście rosyjskiemu b. amba- 
sadorowi Giersowi. Giers przechowywał ksią- 

 żeczkę w jedwabnej oprawie w ciągu lat kilku- 
nastu. Obecnie zdecydował się widocznie na 
jej opubłikcwanie, gdyż organ emigrantów ro- 
syjskich w Paryżu „Poslednija Nowosti* za- 
mieszcza urywki z dziennika. 

AUTENTYK CZY FALSYFIKAT. 

Wobec niejednokrotnego wypływania na 
widownię różnych samożwańczyń (up. Anasta- 
zja Czajkowska) i niejednokrotnych prób fał- 
szowania związanej z carem i jego rodziną rze- 
czywistošci, zuchodzi mimowolne pytanie czy 
w danym wypadku nie mamy do czynienia z 
falsyfikatem. Powody ewentualnego sfałszowa- 
mia czy spreparowania dokumentu historycz- 
nego, jakim niewątpliwie byłby dziennik na- 
stępcy tronu rosyjskiego mogą być różne. Może 
to być z powodzeniem t. zw. pia fraus — po- 
łóżne oszustwo, dokonane dla ożywienia idei 

| monarchicznej w sercach tysięcy Rosjan, zwłasz 
cza Rosjan-emigrantów. Może to być również 
wybryk fantazji jakiegoś literata, który w ter 
sposób usiłuje zakpić sobie z lecącej na sensa- 
cję publiczności. Może też chodzi tu o jedną z 
kaczek dziennikarskich, tak pospolitych w okre 
sie ogórków. Może... 

Ci, których korciła sprawa autentyczności 
dzienniczka carewicza postarali się ponoć o 
przeprowadzenie dowodu prawdy i wygrzebali 
żyjącego gdzieś w ustroniu szwajcarskiem daw- 
nego preceptora carewicza niejakiego Piotra 
Gilliarda. Czcigodny ten starzec uznał dziennik 
za autentyczny, dodając, że w carskiej rodzinie 
istniał tradycyjny zwyczaj prowadzenia notatek 
przez dzieci. Aleksy skrupulatnie miał zwyczaj 
tego przestrzegać. 

POKREWNE DUSZE. 

Stańmy na stanowisku autentyczności dzien 
niezka carewicza Aleksego, zwłaszcza, że treść 
i styl podanych przez „Posłednija Niowosii* 
urywków dziwnie przypominają pamiętnik Mi- 
kołaja. W autentyczność zaś pamiętnika ostat- 
niego cara nikt bodaj nie wąipił. Otóż z obu 
dzienników czy pamiętników przebija ta dziw- 
na, tak właściwa ostatniemu carowi bierność, 

obojętność, pasywizm, indoleneja. W wirze wy- 

'skich, nielitościwie wyszydza  epidemję 
mieszanych małżeństw „dam najpiew- 
szego towarzystwa z „samego Wilna“ 

z „tymi co mundury noszą z nadieżdoj 
dostania lent“... 

Już skończona ma karjera 
Nie cheg dziefić Litwy klęsk 
Demain idę za sapera 
Et puis ruszam w sam Smolensk. 

Choć szesnaście liczę fatek, 
Chociaż w domu dla mnie Raj 
Zwiększę liczbę ruskich matek 
Lepszy obcy niż swój kraj. 

Dalej panny tuż za nami 
Wychodźcie na większy świat 
Zostaniemy baryniami 
Ruski mundur niech żywiot. 

Tu w tem Wilnie, ach, kak skuczno 

W czerni chodzą toutes les dames 
W Rosji ło mi żyją huczno 
Jedźmy prędzej, jedźmy tam. 

Imaginez-v6us, kochana 
Tam rozumny kto bohat 
Piękność nA nich ubóstwiana 
D'une belie femme z nich każdy brat. 

Pryjaciółka idzie za mną 
Ja tam będę 3 mon aise 
Gdybym tu została panną 

" Wylałabym potok łez. 
Dalej Józio, idź za kniazia, 
Wszak bohaty i pryhoż. 
Czyś widziała jego pazia? 
Kuczer też jego chorosz... 

Pauna Julcia pojechała 

padków historycznej doniosłości car pisze o 
rozegranej partji tenisa lub stanie pogody. 
Podsbnie carewiez, który — w czasie gdy chwiał - 
się już i trzeszezal tron rosyjski — pisze © 
obiedzie, zjedzonym z „papą i mamą, o prze: 
czytanej książce J. Verne'a „5 tygodni w ba- 
lonie“. Przecież trudno przypuścić, by 13 czy 
14-letni chłopsk absofutnie nie zdawał sobie 
sprawy z tego, co się dokoła niego — poza obia- 
dem, zabawkami i książkami — działo. Tym- 
czasem w dzienniczku nie odźwierciedla się nie: 
ani odgłesy wojny światowej, ani rewolucyjne 
podmuchy, ani dramatyczne wypadki z okresu 
abdykacji, a następnie uwięzienia cara. O tem 
wszystkiem ani słowa. Natomiast p tem, że 
zdechła jedna z kur, które carewicz — już po 
zesłaniu cara do Toholska — własnoręcznie 
karmił pisze Aleksy ze szczegółami. Znajdziemy 
też w dzienniczku wzmianki o tem, że Marja 

(Siostra earewicza) wpadła przypadkiem do wo- 
dy, że pewnego dnia opadały z drzew liście, 
że innego dnia papa uczył syna historji, a jesz- 
cze innego — była zabawa z „Gilikiem* (GiHiar- 
dem). 

Całość robi wrażenie  pisaniny 8-letniego 
dziecka. Zapewne, można przyjąć, iż część winy 
za to spada na chorowitość Aleksego (Бето а) 
i związane z. tem rozpieszczanie chłopca. Za- 
sadniczo jednak indolencja carewicza była dzie- 
dziczna. Syn od pierwszej chwili swego krót- 
kiego życia unosił w sobie zarodki ojcowskiej 
apatji, mającej cechy wprost patologiczne. 
I gdyby *os powołał Ałeksego kiedyś na tron 
rosyjski byłby syn Mikołaja niezawodnie takiem 
Samem biernem narzędziem w rękach różnych 
Rasputinów i innych „worotił* z kamaryli, jak 
ostatni car eurazjatyckiego imperjum. Dusze 
tjca i syna zbył były sobie pokrewne. NEW 

Katastrofa w Berlinie 

  

Ogólny widok zawalonego chodnika na ulicy Hermana Góringa podczas prac ratowniczych. 

  

Mauzoleum Żwirki i Wigury 
Komitet budowy pomnika Żwirki i 

Wigury w Cierlicku w Czechosłowacji 
postanowił urządzić uroczystości z oka- 
zji trzeciej rocznicy śmierci Żwirki i Wi- 
gury w dniu 22 września. W tym roku 
termin rocznicy przesunięty został wyjąt 
kowo o jeden tydzień ze względu na wy- 
bory w Polsce, gdyż z Polski spodziewa- 

ny jest duży napływ gości. 
Trzecia rocznica będzie obchodzona 

specjalnie uroczyście, ponieważ ma być 
połączona z otwarciem mauzoleum, któ- 
re zostało zbudowane przez komitet bu- 
dowy pomnika na miejscu katastrofy w 
lesie cierlickim. Znajduje się w niem 
marmurowa płyta z napisem. 

Szkolnictwo polskie na Łotwie 
W związku z zamknięciem gimnazjum pol- 

skiego w Rydze, podajemy ogólny stan szkol. 
nictwa polskiego na Łotwie. Jak wynika z о- 
tiejalnych statystyk łotewskich, w roku szkoł- 
nym 1932/83 było polskich szkół powszechnych 
w Rydze 8 (liczących około 1.500 dzieci), w Let 
galji 22 (2.806 dzieci), w Zemgale 3 (200 dzieci), 
w Kurlandji 1 (231 dzieci), czyli w całej Łotwie 
(nie licząc 3 polskich gimnazjów w Dyneburgu, 
Rydze i w Rzeżycy oraz polskiej szkoły rze- 

mieślniczej w Dymebungu) było 34 szkoły, li- 
czące około 4000 uczniów. Stan ten w roku 

szkolnym 1933/34 wzrósł o 1 szkołę, osiągając 
liczbę 35 szkół: i potem nagle w roku szkolnym 
1934/35 spadł do cyfry 23 szkół przy jedno- 
cześnej likwidacji szkoły rzemieś!niczej w Dy- 
neburgu. 

Jak wymika z powyższych zestawień, stan 
szkolnictwa polskiego na Łotwie zmniejszył się 
o przeszły 30*/, . 

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.111 
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Z pałkownikiem w Dyneburgh 
Ach, kakby i ja żełała 
Widzieć choć raz Petersburgh... 

Siostro, może i mnie poproszą, 
Mais dites mwois, skąd taki wstręt 
Do tych ce mundury noszą 
Z nadieżdoj dostania lent. 

Chere ami, wsyskowy taktyk 
Ręki naszej zawsze wart 
Ale szkolny matematyk 
Niech pilnuje swsich kart. 

Jedźmy Julciu za mężami 
'W Smofensk pour nous amuser.., 
Za umizgi ze skrzypcami 
Profesora exenser... 

Krążyły te strofki w licznych odpi- 

sach, trafiały i do szltambucha wierszy, 
powtarzano je sobie,  deklamowano 
wśród swoich i dla swoich, ale była to 
teakcja zbyt słaba, by mogła odnieść 
skutek. 

Zato później, zato później, w pa- 
miętnikach po latach wielu, o tak, wte 
dy już można było stroić się w togę 
Katona, przybierać pozę Savonaroli... 

Narazie jednak ta przemyślnie sto 
sowana kuracja przez znającego psycho- 
logję cesarskiego sybarytę, obliczona na 
ludzką słabość charakteru i niewytrzy- 
małość woli, drogą przykładu, jak psy 

chiczna zaraza szła zgóry w dół, rujnu- 
jąc społeczeństwo materjalnie, szerząc 
spustoszenie w pojęciach i demoraliza- 
cję. 

Pod dach dworów litewskich za- 
gnieździł się zbytek i życie nad stan, a 
blichtr zewnętrznego pustego: życia, w 
którem nikły fortunki, odpędzał myśli 
głębsze i uczucia trwalsze. Jałowiały 
umysły, wysychały serca, zamikała od- 
waiga. . 

Cel „Peterburka* zdawał się być o 
siąjgnięty: bezi żadnych ustępstw, bez 

złagodzenia systemu rządzenia, a nawet 
przy jego zaostrzeniu, przepaść z roku 
1831 zmnićjszałą się. 

Słabe odruchy godności i narodowej 
dumy nie zdołały zapobiec, że na hucz- 
nej stypie głęboko pochowanej wolno- 
Ści następowało jednanie się wczoraj- 
szych wrogów. 

Eugenjusz Gulezyūski, 

  

  

Na marginesie 

„Ananasy“ Z owocarni 
„SzezęSliwi godzin nie liczą“ — to prawda, 

ale nietylko dlatego wielu ludzi żyje w kolizji 
z czasem. Niektórzy poprostu kończą swoje za- 
jęcia późno i dopiero wieczorem zaczynają żyć 
„prywatnie”, t. zn. mogą już jeść i dla zapom- 
nienia o obowiązkach „odprężać się umysłowo”, 
a więc pić kawę, czy, jeśli to po pierwszym, 
wsłąpić „na jednego”. 

Do programu tych prywatnych wieczornych 
inwestycyj należy oczywiście zaopatrzenie się 
w iprowianty. Samotni, nie prowadzący „domu*, 
padają ofiarą owocarni, t. j. sklepów, gdzie 
między godziną 7 wieczorem a 11 można dostać 
z poza lady, ugarnirowanej agrestem i jabł- 
kami — wszystko. 

— Proszę o ćwierć cukru i chleb. 
— (Cały bochenek za 20 groszy? 

— Nie, pół. 

Sprzedawca zawija i na tłustym papierku 
podlicza: 33-15. 

— Dlaczego? przecież cena cukru jest usta- 
lona przez monopol — i wynosi 32 gr., a pół 
bochenka chleba kosztuje 10 gr. 

— A z czego ja mam żyć? Klijent powinien 
być wdzięczny, że o tej porze może wogóle coś 
kupić. Pewno — jakby mi dał zarobić codzień 
z 10 zł., sprzedałbym pėl bochenka i za 10 gr.— 
a tak, z rana chodzi do hal, to tam, wiadomo, 
gukier tańszy... 

— Ależ nigdy nie chodzę do hal, a cukier, 
trzeba panu wiedzieć, ma cenę stałą. Przecież 

nie można za zapałki brać 12 groszy! 

— A dlaczego nie? Tyle się bienze, ile się 
chce! 

Kupujący jest wściekły. Płaci, ale w dalszym 
ciągu próbuje bronić swojej racji. 

— To pan się nie boi policji, nie boi się pan 

przeczytać © sobie w gazecie? 

  

— (Czego mam się bać? To nie straszne. 
Zawsze się znajdą tacy, którzy z wdzięcznością 
zapłacą tyle, ile policzę. Komu się nie podoba, 
ten może nie przychodzić! 

Zgłodniały samotnik chwyła, jak mannę 
niebieską 

zawantoś 

swoje pakunki z dobrze przepłaconą 

ą i wychodzi. 

    

Policja nie jest w stanie stale ingerować 

w wypadkach pobierania zbyt wysokich cen 

przez sprzedawców, którzy nieoficjalnie han- 

dlują. Cóż więc robić? Bojkotować takie sklepy? 

„No, ale dla samotnych, kończących późno 

zajęcia, pachnie to małżeństwem, bo przecież 

ktoś musi zająć się w czas tanio i praktycznie 

zakupami! Wab. 

ud OR ESTA E SIS, 

Wycieczka z Wilna do Lwowa, 
Borysławia i Truskawca od dnia 11.IX. do 
15.IX. b. r. cena Zł. 26.—. Zapisy i informacje 
„ORBIS“— Wilno, Mickiewicza 20 tel, 8-83 

RINKINYS DAY RIETAVAS 

Proces o nadużycia w „Głosie Lubel- 
skin“ — na szkodę instytucyj 

filantropijnych 
Przez sobotę i niedzielę, dnia 24-go i 25-g0 

b. m. toczyła się w Lublinie, w sądzie okręgo- 
wym sensacyjna rozprawa przeciwko zarządowi 
„Głosu Lubelskiego", organu Stronnictwa Naro- 
dowego, © nadożycia finansowe, na szkodę sze- 
regu instytucyj społecznych i filantropijnych. 

Na ręce administracji „Głosu Lubelskiego*, 
składali liczai ofiarodawcy różne kwoty pie- 
niężne na cele społeczne i filantropijne. Admi- 
nistracja lubelskiego organu Stronnietwa Naro- 
dowego nie wypłacała jednak otrzymanych w 
ten sposób sum organizacjom i instytucjom, 
dla których były one przeznaczone, fecz zuży- 
wała je dia własnych celów „Głosu Lubelskie- 

go“. Ponieważ nadużycia te trwały przez szereg 
lat, sprzeniewierzone sumy sięgają kilkunastu 
tysięcy złotych. 

Na ławie oskarżonych zasiedłi w ubiegłą 
sobotę dwaj kołejni kierownicy administracji 
i pełnomocnicy zarządu „Głosu Lubelskiego*, 
p. Rytwiński, który stanowisko to zajmował do 
roku 1931 i p. Deminko, obecny administrator 
„Głosu Lubelskiego". 

W dniu 26-ym rano, rozprawa została odro- 
czena do dnia 1-go września r. b., ponieważ 
przeciwko jednemu z oskarżenych p. Rytwiń- 
skiemu, sąd umorzył sprawę na podstawie am- 

nestji, nie wgłądając w kwestję jego winy. 
Jednak p. Rytwiński występować będzie w pro- 
cesie w charakterze świadka. W dniu 7-ym wrze 
Śnia r. b. o godz. 9 rano sądowi przedstawiona 
będzie ekspertyza buchalteryjna ksiąg „Głosu 
Lubelskiego. Spodziejwany jest również wy- 
rok. 

Lekarz z nieba 
Lekarze lecznicy im. Baumana w Moskwie 

postanowili w ciągu b. m. zapoznać się ze sztuką 

skoków ze spadochronem z samolotów, a to w 

celu przyśpieszenia pomocy lekarskiej w wy- 

padkach nagłej potrzeby na wsi.



Londyn, w sierpniu. 

Anglik zasadniczo mało mówi, na py 
tania odpowiada krótko i grzecznie, gdy 
się styka z ludźmi w miejscowościach 
publicznych stara się zachowywać jak 
najeiszej — by nie przeszkadzać drugim. 

Tysiące ludzi się spotyka zrana na 
stacji kolei (podziemnej, nikt się jednak 
nie rozpycha, nikt się nie śpieszy i nikt 
nie krzyczy — wszystko jest poważne, 
milczące skupione i energiczne. W po- 
ciągu każdy siedzi i czyta gazetę, je- 
den na drugiego nie patrzy — możesz 
jechać z Anglikiem godzinami w prze- 
dziale — słówikiem nawet się nie odez- 
wie. W pewnej chwili jednak, gdy wsta 
niesz i zechcesz zdjąć walizkę lub płaszcz 
— ten sam milczący i sztywny Anglik 
zerwie się z miejsca, poda ci płaszcz, 
lub pomoże zdjąć walizkę. 

Zupełnie inne oblicze przybiera An- 
glik, gdy się znajduje w Hyde Parku. Tu 
mówi więcej. niż największy „gaduła 
kontynentalny, sztywność zupełnie za- 
nika, z każdym jest on spoufalony. Sam 

fakt, że ktoś się znajduje w Hyde Parku 
już wystarcza, by drugi do niego po przy 
jacielsku przemówił. 

Przez 4 tygodnie spotykałem się co- 
dziennie z jednym i tym samym pasaże: 

rem na stacji kolei podziemnej. Wsiady 
waliśmy stale do tego samego przedzia- 

łu, on otwierał gazetę, ja robiłem to sa- 
mo. Przy końcu podróży zawsze razem 
wysiadaliśmy, nie przemawiając do sie- 
bie nigdy ani słowa. 

Gdy byłem w niedzielę w Ryde Par 
ku, ktoś mnie poklepał w plecy i życzli 
wym tonem, po przyjacielsku krzyknął: 

— How are you? 
Byłem zaskoczony — przecież mam 

talk mało znajomych w Londynie. 
Obejrzałem się — pasażer z pociągu 

— ale jakże odmienny — zupełnie inny 
:złowiek, rozmówny, wesoły, uprzejmy, 
krzykliwy i strasznie ruchliwy. 

Anglik wziął mnie pod rękę i bezcere 

monjalnie powiedział: 
-— Jesteś pan cudzoziemcem. 
— Skąd pan wie? — spytałem. 
— Przecież zawsze zamiast czytać 

gazetę przegląda pan obrazki. 
— Jak się panu podoba Hyde Park? 

— mówił dalej Anglik. — Na kontynen- 

cie nie macie takich parków, u nas w 

Aniglji jest prawdziwa demokracja, tu 
każdy może robić, co mu się podoba, 

wolność sumienia i słowa jest zabezpie- 

czona, możesz mówić i głosić eo tylko 

chcesz, a wy na kontynencie tego nie 

macie, tam jest Hitler, Mussolini, dyk- 
tatura, faszyzm, obozy koncentracyjne 

Ltd t d. 
Gdy ten człowiek tak do mnie prze- 

mawiał naokoło niego zebrał się tłum i 
ten mój milczący pasażer, chcąc nie 

chcąc, stał się wiecowcem. 

Widząc, że mój „przyjaciel* ma za- 
pewnione audytorjum, że jeden już robi 
„cewiszenrufy* i drugi stawia pytanie, 
wycofałem, się z tego kręgu i zacząłem 
posuwać się powoli po parku. 

Nie trzeba tu daleko chodzić, by być 
na innym wiecu. Wystarczy obrócić się 
twarzą w inną stronę, by stać się słucha 
czem misjonarza Islamu. 

Na przenośnej trybunie stoi młody 
Hindus i wykłada religję Islamu. Audy- 
torjum jest liczne, zainteresowanie wiel- 
kie, ludzie stawiają pytania, mówca rze 

czowo odpowiada. Wykład religijny ma 
polityczne podłoże. Hindus wie, że An- 
glicy na Islam się nie nawrócą, ale prze 
mawia do sumienia Anglików i domaga 

się sprawiedliwości «а swoich braci i 

współwyznawców w angielskich kolon- 

jach indyjskich. 
. Naipopularniejszemi osobistošciami 
są tu obecnie Hitler i Mussolini. 

O Hitlerze mówi kaznodzieja katolic 
ki w otoczeniu chorągwi kościelnych i 

krucyfiksa, mówca żydowski stojąc na 
trybunie ozdobionej w biało-niebieskie 
barwy, socjalista trzymający W ręku 

czenwony sztandar i przedstawiciel gru 

py Moseley'ą tłumacząc przed audytor- 
jum, że faszyści angielscy nie są hitlerow 

cami. 

Mussolini stał się tu ostatnio popular 
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Gdy Anglik mówi... 
(Od własnego korespondenta) 

ny spowodu Abisynji. Prawdziwi Abisyń 
czycy przemawiają do sumienia narodu 
angielskiego, domagając się sprawiedli- 

wości. Mówcy — czarni — odznaczają 
się nadzwyczajnemi zdolnościami reto- 
rycznemi. Widziałem jednego, który 
przemawiał przez 4 godziny i prze cały 
czas trzymał słuchaczy w naprężeniu, na 
wszelkie pytanią dawał trafnie odpowie 
dzi, „ewiszenrufy* świetnie zbijał, prze 
mówienie przeplatał anegdotkami i po- 
trafił ciągle dla urozmaicenia rozwese- 
lać słuchaczy. 

Przesuwając się z jednego miejsca 
na drugie byłem ciągle uczestnikiem ja- 
kiegoś wiecu. Często audytorjum się roz 
bija na cały szereg małych wieców. Wy- 
starczy, by kitoś postawił jakieś pytanie 
— zawsze się znajdzie drugi, który mu 
odpowie. 

Ci dwaj rozpoczynają dyskusję — każ 
dy może się do tej dyskusji przyłączyć 
bądź jako słuchacz, bądź też jako „refe- 
rent“. 

Tematy są różnorodne: polityka. 

sprawy religijne, wychowanie, wynalaz 
ki techniczne, literatura, sprawy małżeń 
skie i wogóle wszystko. 

Misje religijne (protestanckie, kato- 
lickie, anglikańskie, muzułmańskie i in.) 
mają około siebie chóry, które po skoń 
czonem kazaniu zaczynają śpiewać. Czę 
sto śpiew religijny przechodzi w szlagie- 

ry taneczne... Wystarczy bowiem, by 
ktoś po skończonym psalmie zanucił ja- 
kąś melodję taneczną, a tłum odrazu. ją 
podchwyłtu je. 
Niektórzy mówcy są tu znani ze swych 

zdolności oratorskich; tacy mają zapew- 
nione audytorjum. Niektórzy nie cieszą 

się powodzeniem. Widziałem jednego 
który, podskakując na stołku, przema- 
wiał w powietrze... nie miał około siebie 
nikogo. Żal mi się zrobiło tego biedaka, 
stanąłem i zacząłem słuchać jego prze- 
mówenia. Mówił o  dobrodziejstwach 
ustroju monarchicznego, wskazując na 
Anglję, jako przykład. 

W pewnej chwili zapytał mnie. 
— Jak pan sądzi, mam rację? - 

— Nie — odpowiedziałem — jestem 
cudzoziemcem i uważam Anglików za 
naród naiwny, mają króla dla zabawki, 
biedny ikról musi od czasu do czasu wy 
stapič z paradą, by was bawić. 

Chciałem kontynuować, ale obejrza 
łem się i widziałem, że moje głośno wy 
powiedziane słowa, magicznie podzia- 
łały, na około zebrało się audytorjum i 
już znalazł się ktoś, który mnie spytał 

co uważam za lepsze? 
Na szczęście inny mnie wyręczył z 

odpowiedzią — ja się wycofałem z tego 
tłumu. Spojrzałem na przedmówcę, był 

szczęśliwy — miał do kogo przemówić. 
E. Sosnowicz. 

  

  

—— m 
NN 

W Itaiji 
Synowie Mussoliniego - 

Bruno i Vittorio (w bia- 

łych uniformach), którzy 

zaciągnęli się ochotniczo 

do służby totniczej w woj 

sku, na chwilę przed od- 

jazdem do Afryki. Na 

prawo od nich zięć Mus- 

saliniego, minister prasy 

i propagandy hr. Ciano, 

również zaciągnął się do 

wojska. 
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Osobliwe stanowisko 
gen. Halierą 

Zakopiańska placówka Stowarzyszenia We- 
teranów b Armji Polskiej we Francji wysłała 
w związku z uroczystością poświęcenia sztan- 

daru która odbyła się dnia 4-go sierpnia r. b., 
zaproszenie i gwóźdź do sztandaru szeregowi 
wyższych wojskowych i między innymi gen. 
broni w st sp. Józefowi Hallerowi. 

Na pismo to odpowiedział zakopiańskiej pla 
cówce Weteranów b. Armji Polskiej we Francji 
Związek Hallerczyków: 

„Pan Generał Józef Haller, Naczelny Wódz 
Polskiej Armji we Francji, polecił zwrócić Panu 
Przewodniczącemu zaproszenie na uroczystość 

poświęcenia sztandaru placówki w Zakopanem 
St. Wet. b. Armji Polskiej we Francji, jako nie 
przyjęte do wiadomości. 

Jednocześnie nadmienia, że Pan Generał 
poza Związkiem Halierczyków w Polsce, nie 
uznaje i nie zna żadnego innego zrzeszenia 
Swych b. Żołaierzy. 

Przesłanie Panu Generałowi tego zaprosze- 
nia, i to już z uprzednio wyrytem na gwoździu 
nazwiskiem Pana Generała, traktuje Pan Gene- 
rał, jako akt, pozbawiony obowiązującej w а- 
kim wypadku przyzwoitości”, 

W związku z tą odpowiedzią gen. Haliera, 
Stowarzyszenie Weteranów b. Armji Polskiej 
we ancji wysłało następujące pismo do Fe- 
deracji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny: 

„Nie wydaje się nam dziwnem, że na zapro- 
szenie, wystosowane pod prywatnym adresem 
p. gen. Hallera, odpowiada Związek Hallerczy- 
ków, bo wiemy dobrze, że p. gen. Haller nigdy 
sam za siebie nie nie uczynił, lecz zdawał się 
w tem na swoje ptoczenie, 3 

Wiemy » iem, że żołnierzy gen. Hallera 
reprezentuje Związek HaMerczyków, my nigdy 
żołnierzami gen. Hallera nie byliśmy, byliśmy 
żołnierzami Ojczyzny, wyzwalającej się z kajda 
nów niewoli, jesteśmy lojalnymi obywatelami 
Wolnej i Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, 
będziemy — p ile zajdzie potrzeba — żołnierza- 
mi, wałezącymi o Jej wielkość mocarstwową. 

Związek Hallerczyków może reprezentować 
jedynie stronników politycznych gen. Hallera, 
my z nimi nie wspólnego nie mamy, myśmy już 
dawno zrozumieli, że drogi nasze i gen. Hallera 
rozeszły się w przeciwnych kierunkach, że gen. 
Haller zapomniał, iż jest żołnierzem, który przy- 

sięgał na nasze sztandary walczyć z zaborcami 
© niepodległość Polski, nie zaś w niepodległej 
Polsce walezyć z Jej Rządem i społeczeństwem 
lojainem w stosunku do tego Rządu. 

W| roku 1928 założyliśmy Stowarzyszenie 
Weteranów b. Armji Polskiej we Franeji nie 
dia czego innego ale dlatego, aby zgubne wpły- 
wy gen. Hallera i Związku Hallerczyków zwał- 
czać, doszliśmy wtedy do przekonania, że nie 
wystarcza ignorować tej roboty, qecz że należy 
czynnie się jej przeciwstawiać. 

Aby stosunek nasz do gen. Hallera i do 
Związku Halterczyków był zupełnie jasny, twar 
do i po żołniersku powiedzieliśmy w swoim 
Biuletynie Nr. 3 z września 1938 r., eo następuje: 

„Gdy dowództwo nad nami objął z nomi- 
naeji francuskiej gen. Haller, myśmy już byli, 
to nie wódz stwprzył Armję, ale istniejąca już 
Armja otrzymała dowódcę — i dlatego nie 
przyjmujemy nazwy Hallerezyków i odrzucamy 

ja”. 

  

    

Nie z mozkazu gen. Hallera chwyciliśmy za 
broń, nie biliśmy się z pobudek i natchnienia 
Komitetu Narodowego. Poszliśmy walczyć z tych 
samych powodów i tak samo nastrojeni jak €i, 
którzy w Kraju chwycili za broń z rozkazu Ko- 
mendanta Piłsudskiego. A nastroje nasze były, 
że... „Polska tylko polską krwią i polską bronią 
będzie wywalezona*, I dlatego powiedzieliśmy 
p sobie, że nie jesteśmy „żadni Hallerczycy, któ 
ra to nazwa nie nie znaczy, ale — Weterani 
b. Armji Polskiej we Francji". 

Tendencyjne robienie z odruchu placówki 
zakopiańskiej afery poli nej, aby móc umieś 
cić у prasie szereg zjadliwie zredagowanych 
wzmianck prasowych, nie zmieni istniejącego 
stanu rzeczy i nie wznowi nieistniejących wpły- 
wów gen. Hallera, czy Związku Hallerczyków 
na naszych kolegów z b. Armji Polskiej we 
Francji”. (Iskra). 

  

  

(a zobaczymy ta wystawie drogowej W Warszawie? 
Prace nad przygotowaniami Wystawy Dro- 

gowej na terenie Politechniki Warszawskiej do- 
biegają końca. Wystawa otwarta będzie w okre- 
sie od 7 do 22 września r. b. Pomyślana ona 
jest niezwykle inieresująco, a zarazem popu- 

larnie i propagandowo. Szereg wspaniałych i 
wielkich obrazów przedstawi nam rozwój dróg 

w Polsce, począwszy od epoki kołodzieja Piasta, 
a kończąe na szeregu naszych pięknych i nowo- 
czesnych autostrad. Bardzo interesująco ujęty 
został „Szlak Marszałka Piłsudskiego”, projek- 
towany od Krakowa przez Kiełce—Warszawc— 
Wilno do Zułowa. 

Sale parterowe wypełnią eksponaty nasze 
go przemysłu drogowego, a więc kamieniołomy, 
modele mostów i dróg, wykresy, fotografje i t. p. 
W. sąsiedniej ssli mieścić się będzie grupa prze- 
mysłu motoryzacyjnego. Specjainie interesujące 
stoisko przygotował tu Automobilklub Polski, 
jako reprezentant i rzecznik polskich klubów 
automobilowych. Na tem samem piętrze znajdą 
pomieszczenie również niektóre eksponaty mi- 
nisterstwa komunikacji w postaci propagando- 
wych plansz motoryzacyjnych, ciekawie i barw- 
nie ujętych. Na pierwszem piętrze wielką salę 
wypełnią całkowicie eksponaty ministerstwa ko 
maunikacji. Obejmą one bogaty i interesujący 
dla wszystkich zwiedzających Wystawę dział 
budowy dróg, dział budowy mostów, dział о- 

lepszonych nawierzchni, a wreszcie dział utrzy- 
mania dróg. 

W wielkiej sali, zajętej przez eksponaty 
ministerstwa spraw wojskowych, zobaczymy 
ciekawe i owoene wyniki pracy wojsk techniez- 
nych. Szereg ślicznych modeli mostów ma na 
eelu wykazanie społeczeństwu dorobku naszych 
saperów, którzy po powodziach i klęskach žy- 
wiołowych prowadzili szeroko zakrojoną akcję 
odbudowy zniszczonych mostów i dróg, nie- 
ustępujących pod względem wykonania i formy 
normalnym pracom władz cywilnych. Uzupełnie 
niem modeli będą liczne i barwne obrazy, foto- 

grafje i plakaty. Na drugiem piętrze mieścić się 
będzie wielka sala naszych samorządów. Wy- 
pełniają ją eksponaty » przygotowane przez wo- 
jewództwo śląskie, magistraty licznych miast 
i powiaty. Sąsiadować z nią będzie wielka sala, 

zajęta przez eksponaty nadesłane z Niemiec. 

Podziemia Politechniki oddano wyłącznie 
działowi naukowo-badawczemu, Badawczemu 
Instytutowi Dregowema praz Politechnice War- 
szawskiej. Na terenie pięknie utrzymanego og- 
rodu Politechniki zbudowano szereg estetycznie 
pomyślanych pawilonów wielkiego przemysłu 
drogowego polskiego i niemieckiego. Wystawio 
ne będą tu wielkie walce panowe i maszyny, 
demonstrujące publiczności w jaki sposób za- 

mienia się piaszczyste drogi na wielkie asfal 
towane autostrady. 

Specjalny pawilon poświęcony będzie tury- 
styce polskiej, która zobrazuje zapomocą barw- 
nych map, fotografij, modeli i rysunków cały 
ruch turystyczny iw Polsce. Mieścić się tu będą 
również stoiska biur pedróży, pracujących na 
terenie Polski, 

W. ogrodzie ustawiony będzie wzorowy obóz 
pracy: przygotowany przez S. O. M. dający w 
przekroju tryb życia młodzieży, zwalczającej 
przy pomocy obozów bezrobocie i pomagającej 
czynnie przy odbudowie naszych dróg i mo- 
stów. ; M. M. 
GREITIS E si IA SEN SIEIKA 

Morze — to pluca narodu 
LRLS 

Zakonnicy przed sądem 
BERLIN, (Pat). Przed teybunalem nadzwy- 

czajnym mozpoczął się dziś proces przeciwko 12 
członkom katolickiego zakonu redemptorystów, 
oskarżonych o nadużycia dewizowe, Rozprawa 
potrwa kilka dni. Według aktu oskarżenia, su- 
my, przemycone zagranicę, przekraczają 400 ty- 
sięcy marek niemieckich.
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Start do wyścigu kolarskiago Warszawa — Berlin 

  

Ambasador niemiecki v. Moltke (pośrodku) pozdrawia przez podniesienie ręki hymn po'ski 
podczas startu do wyścigu kolarskiego Warszawa—Berlin. 

  

Pożegnanie 
dyr. Witolda Hulewicza 
W poniedziałek żegnało Wilno dyr. 

Hulewicza, który już tym razem na stałe 
odchodzi. do warszawskiej centrali Rad- 
ja. Pożegnanie wieloletniego dyrektora 
przez personel radjostacji wileńskiej od 
był się przed mikrofonem. Znacznie 
natomiast swobodniejszy nastrój pano- 

wał w górnej sali Zacisza na pożegnaniu 
towarzyskiem, w którem brał udział cały 
szereg osób znanych z życia kulturalne- 
go miasta, przedstawiciele prasy i orga- 
nizacyj artystycznych, wreszcie współ- 
pracowniey radja z nową dyrekt. p. Peł 
czyńską na czele. W, przepłatanem ma 
lerjałem anegdotyczym przemówieniu 
dyr. Hulewicz zobrazował rozwój radjo 
fonji wileńskiej (od 0,5 do 50 kiłowatów) 
wzywał do dalszej, coraz żywszej współ- 
pracy z Radjem, które już wkrótce znaj 

dzie się w nowym lokalu, przy ul. Mic- 
kiewicza. Ks. Śledziewski również na we 
soło, dał wyraz wdzięczności zą wielki 
wkład pracy i entuzjazm, jaki wzniósł 
dyr. Hulewicz zarówno do Radja, jak i 
do wileńskiego życia kulturalnego. P. 
Bujnicki wystąpił z wierszem, nagrodzo 
nym wybuchami śmiechu i żywemi okla 
skami. Również przemówienie p. Peł- 
czyńskej miało zabawny moment, gdy 
dała ona wyraz rozterce, w jakiej się 
znajduje. Objęcie stanowiska w Radjo 
uzależnia od... (przepadnięcia w wybo- 

rach do Sejmu i doprawdy nie wie czego 
sobie życzyć... W miłym nastroju zebra 
nie przeciągnęło się do północy i uczest 
nicy rozeszli się medytując na temat ta- 
kiego już losu, że raz jpo raz stolica za 
biera Wilnu ludzi, którzy dzięki swej 
pracowitości czy iniejaływie stali się 
wybitnymi organizatorami naszego tro- 
chę sennego miasta. J. M. 
  

  

Start z Chrzanowa. 

  

O©Qlirmpjacda szachowa 
Kwestja zdobycia puhara nadal otwarta 

WARSZAWA, (Pat), Dzisiejszy ranek na 

olimpjadzie szachowej poświęcony był dogrywa- 

niu niedokończonych partyj, klórych było aż 48. 

Wszystkie one, z wyjątkiem jednej, zostały zakoń 

czone, temsamem zakończyły się wszystkie, z wy 

  

mimo partyj. Makarczyk z Węgrem 

pewnej przewagi nie-mógł doprowadzić partji 

Rethy'm 

do zwycięskiego zakończenia i zremisował ją. 

Również dr, Tartakower w parlji ze Szwedem 

Stahlkergiem miał nieznaczną przewagę, która 

jednak taksamo jak i w partji Makarczyka, nie 

wystarczyła do wygranej, i ta partja zakończyła 

się na remis, Paulin Frydman miał ze Szwedem 

Stohzem parlję znacznie gorszą i ogólnie liczono 

się z przegraną szachisty polskiego, jednakże 

Frydman, który świetnie rozgrywa końcówki, 

zmalazł drogę wyjścia i partję zremisował. Obie 

partje z wczorajszej rundy z Włochami zostały 

   

* wygrane przez szachistów polskich Henryk Fried 

man wygrał mianowicie z Rosselim del Turco, 

a Makarczyk z Romi, я 

Wyniki zakończonych spotkań są następu- 

jące: : 

Z 10 rumdy zakończyło się spotkanie Danja 

—Anglja wynikiem 3:1 Z 11 rundy zakończone 

spotkanie Włochy—Łotwa, które dało wynik 0,5: 

3,5, W 12 rundzie wyniki były następujące Ar- 

gentyna—Francja 2, Łotwa—lrlandja 3:1, 

Szwajcarja— Włochy 2,5:1,5, Jugosławja—Szwe- 

cja 2,5:1,5, Polska—Wegry 2,5:1,5. Danja—St. 

Zjedn, 1:3, Austrja—Czechosłowacja 2:2, Finlan 

dja—Anglja 1:3, Lilwa—Rumunja 1,5:2,5, oraz 

Estonja—Palestyna 2,5:1,5. 

W 13 rundzie osiągnięto następujące wyniki 

Palestyna—Argentyna 1,5:2,5,  Rumumja—Eston 

ja 0,5:3,5, Anglja—Litwa 1,5:2,5. Czechosłowacja 

—Finlandja 4:0 (nieoczekiwanie wysokie zwycię 

stwo Czechosłowacji nad twardą drużyną Fin- 

  

landzką), St, Zjedn.—Austrja 2.5:1,5, Węgry— 
Danja 3,5:0,5, Szwecja—Polska „5 (świetne 

zwycięstwo drużyny polskiej nad przodującą w 

    

turnieju Szwecją). Włochy — Jugosławja 1:3, 

Irlandja — Szwajcarja 1:3, oraz Francja — Łat 

wa 2:2, 

W 14-ej rundzie wyniki były następujące: 

Argentyna — Łotwa 1:3, Szwajearja — Fra 

cja 0:4 (pogrom drużyny szwajcarskiej przez nie 

  

zbyt silną drużynę francuską), Polska — Wło 

chy 4:0 (rekordowe zwycięstwo drużyny polskiej) 

Danja — Szwecja 1:3, Austrja — Węgry 2:2, 

Finlandja — St. Zjedn. 0,5:5,5, Litwa — Czecho 

słowacja 1:3, Estonja — Anglja 1 i pół:2 i pół, 

Palestyna — Rumunja 2,5:1,5 oraz Jugosławja— 

frlandja 3:0 i jedna partja niedokończona 

Stan turnieju po 14-ej rundzie jest naslępu 

jący: prowadzi w dalszym ciągu Szwecja, która 

ma 39 pkt, dalej idą: Stany Zjedn, 38 pkt., Pol 

ska i Czechosłowacja po 37% pkt. Węgry 36,5 

pkt, Jugosławja 33,5 pkt. i jedna partja niedo 

kończona, Austrja 31 pkt., Argentyna 30,5 pkt., 

Estonja i Łotwa po 30 .pkt., Francja 29 pkt. An 

glja 27,5 pkt., Finlandja i Palestyna po 26,5 pkt., 

Litwa 26 pkat., Damja i Rumunja po 21 pkt, 

Włochy 16 pkt., Szwajcarja 14,5 pkt, oraz Ir 

landja 8,5 pkt, i jedna partja niedokończona. 

Jak wskazuje powyższa tabela, drużyna szwe 

dzka została nieco dopędzona przez jej konku 

rentów, Stany Zjedn. mają zaledwie o 1 punkt 

mniej, a Polska i Czechosłowacja o 2 punkty 

mniej. Ponieważ do końca turnieju olimpijskie 

go pozostało jeszcze do rozegrania 5 rund, jasną 

jest rzeczą, że kwestja zdobycia puharu olimpij 

skiego jest dalej otwarta, Oczywiście najlepsze 

szanse ma w dalszym ciągu Szwecja, lecz rów 

nież Stany Zjedn., Polska, Czechosłowacja, a na 

wet Węgry mogą przy zbiegu pewnych okolicz 

ności i oczywiście przy dobrej grze, zdobyć tytuł 

mistrzowskiej drużyny świata na rok 1935. 

  

  

Czy żona zdradzała rabina ? 
Wezoraj donieśliśmy 0 sensacji postaw- 

skiej, gdzie miejscowi Żydzi zażądali od swego 
rabina, by rozwiódł się z żoną i ożenił się po- 
wtórnie dlatego, że żona jego zbiegła z innym. 

W związku z tem dowiadujemy się cha- 
rakterystycznych szezegółów: Jak się okazuje, 
w Postawach było dwóch rabinów: jeden spro 
wadzony przez miejscowych „chasydów*, dru 
gi przez Żydów postępowych. 

Pomiędzy obydwoma obozami trwała za 

cięta walka. Nieraz synagoga w Postawch by- 
Ча widownią gwałtownych wystąpień stron. 
Dochodziło do skandalów, nawet do rękoczy- 
nów. z 

Jak opowiadają mieszkańcy Postaw, obie 
strony posługiwały się w tej walee dozwolonemi 
i niedozwplonemi środkami. Twierdzą, że rze 
koma zdrada żony rabina chasydskiego też zo 
stała upozorowana, lub sprowokowana przez je 
go przeciwników. Korzystając z nieobecności 
rabina ©raz chwilowej nieobecności jego żony, 
ukryto w sypialni pod łóżkiem rabina owego 
młodego człowieka, który dość często spotykał 
się z żoną rabina i dlatego można go było po 
sądzić, że jest jej kochankiem. 

Inni znowu twierdzą, że w tym wypadku 
żadnej prowokacji nie było i że istotnie, mimo 
zbliżającej się czterdziestki, żona rabina za- 
kochała się w owym młodym człowieku i sprze 
niewierzyła się obowiązkom małżeńskim. 

Opowiadają, iż na kilka dni przed tym 
wypadkiem rabin otrzymał list od tego młode 
go człowieka, w którym zwierzał się, że jest 

kochankiem jego żony i prosił, by dał jej roz 
wód, gdyż w przeciwnym razie sprawa zakoń- 
czy się skandalem. 

Narazie więc sprawa utkwiła na mart- 
wym punkcie. Ci którzy wierzą, iż żona rabi- 
na została sprowokowana, czekają ż niecier- 

pliwością jej, s zarazem i jej małżonka, reha 
bilitacji. Inni czekają z równą niecierpliwością 
ostatecznej decyzji rabina eo do rozwoklu i 
ewentualnego Słubu rabina z inną. 

© W Postawach sprawa ta nie sehodzi z ust 
mieszkańców i żywo jest komentowana. (c) 

Aresztowanie oszusta matrymonjalnego 
Bohaterką poniższej historji jest panna Ola 

Karawajówna, młoda i niedoświadczona niewia- 
sta, która uczciwą pracą uzbierała kilka groszy 
i zaopatrzyła się w książeczkę wkładową PKO. 

— Niech leży forsa, mawiała panna Ola 
koleżankom, przyda się na wypadek zamążpój- 
ścia... 

Istotnie zdawało się, że marzenia panny OHi 
mają się wkrótce urzeczywistnić. Poznała przy- 
pśdkowo młodzieńca, niejakiego Aleksandra 
Leniszewskiego, który podobał się pannie, tem 
bardziej, że podobała się i ona jemu. 

— Pobierzemy się i będziemy szezęśliwi- - 
twierdził Leniszewski i panna Ola zaczęła wie- 
rzyć, że przybija do cichego portu. 

Pewnego razu Leniszewski zupełnie oficjal 
nie zaproponował jej ożenek, Uszczęśliwiona 
panienka udała się wówczas z narzeczonym do 
urzędu pocztowego, wybrała pieniądze z PKO 
i wręczywszy je wybranemu, poprosiła go, by 
nabył obrączki ślubne. Kupiła również mu ze- 
garek, 

Od tego pamiętnego dnia „narzeczony* prze 
stał pokazywać się pannie na oczy. Znikł popro 
stu jak kamfora. Dziewczyna narazie nie chcia- 
ła uwierzyć w nieuczciwość swego wybranego. 

Z biegiem czasu jednak wiara ta w uezci- 
wyość Aleksandra zachwiała się. Pewnego razu 
biedna p. Ola naocznie przekonała się jakim on 
jest w rzeczywistości. 

Idzie sobie ulicą Zwalną, zagłębiona w nie- 
wesołe rozważania, aż nagle „prąd elektryczny” 
przeszył jej serce. Zobaczyła rozflirtowanego 
p. Aleksandra w towarzystwie innej niewiasty. 
Przystąpiła do niego i zażądała zwrotu zegarka 
oraz ciężko zapracowanych groszy. Lecz Leni- 
szewski nie z tego nierobił, odwrotnie, krzyknął: 

— Zmiataj, ty... bo ci dam, że popamietasz. 
Nazajutrz Ola znowu spotkała na ulicy Le- 

niszewskiego. Tym razem jednak nie bawiła się 
już w sentymenty. Przystąpiła do policjanta i 
poprosiła: 

— Proszę aresztować, to oszust! 
a. Leniszewskiego osadzono w areszcie. (c) 

Dziś wieczorem w 15-ej rundzie turnieju Pol 

ska grać będzie z na 
   
słabszą na olimpjadzie dru 

żyną Irlandzką Ciekawe spolkania odbędą się 

  

między Szwecją i Austrją, Stanami Zjedn i Lit 

wą, Węgrami i Finlandją, oraz Francją i Jago 

sławją. Po 15-ej rundzie Polska winna znów przy 

bliżyć się do czołowej Szwecji i Stanów Zjedno 

czonych, 

Obwieszczenie 
Urząd Skarbowy w Baranowiczach podaje 

dp publicznej wiadomości, że w dniu 10 wrześ- 
nia 1935 r. o godz. 10-tej w maj. Ostrów, gm. 
Ostrów, pow, baranowickiego odbędzie się li- 

tytacja ruchomości u Stanisława Freytaga zam. 
w majątku Ostrów gm. tejże na pokrycie zale- 
głości podatkowych, 

1 

  

   

4060 ltr. Centrytuga „Alfa: Lavat* 
kompl, 1 szt, у 

2. Bańki du imieka (20 i 24 itr.) 6 szt. 30 zł. 
3. Beczka do robienia masła 1 szt. 30 zł. 
4. Centryfuga „Laetu* uszkodz 1 szt. 25 zł. 

5. Parnik do kartofli 1 szt, 30 zł. 
4 Klacze wyjazdowe (gniad i kasztan- 

ka 2 szt. 300 zł. 
7. Kłacze pociągowe (robocze) 3 szt. 300 zł. 
8. Konie wałachy 2 szt. 300 zł. 
9. Szory skórzane w dobrym stanie 

6 sztuk 150 zł. 
10. Szleje skórzane w dobrym stanie 

2 sztuki 10 zł. 
11. Chomonty krakowskie (cała uprząż) 

7 sztuk 96 zł. 
12. Chomonty stare 4 szt, 10 al, 
13. Siodło angielskie 1 szt. 2 zł. 
14. Sanki osobowe 7 szi, 70 zł. 
15. Wozy (fornalki parokonne) 3 szt. 80 zł. 
16. Bryczka — linijka żółta jednokon- 

na 1 szt, 50 zł. 

17. Wierch (pudło) od powozu żółte 
1 szt. 7 10 sł 

18. Naszelniki, kantar i tremełka 8 szt. 4 zł 
19. Młocarnia „W. Moritz Lublin“ ezyn- 

na 1 szt. 300 zł. 
20. Sprężynówka 9 zębowa 1 szt. 25 zł. 
21. Grabiarka parokonna w dobrym 

stanie 1 szt. 50 zł. 
22. Kopaczka kartofli 1 szt. 200 zł. 
23. Żniwiarka rozebrana 1 szt. 50 zł. 
24. Sieczkarnia do motoru 1 szt. 50 zł. 
25. Arfa koloru żółtego i młynek 2 szt. 70 zł. 
26. Pogłębiacze 2 szt. 10 zł. 
27. Socha żelazna (pogłębiacz) 1 szi. 5 zł. 
28. Brony żelazne 13 szt. 62 zł. 
29. Siewnik 1 szt. 100 zł. 
30. Dołownik do kartofli 1 szt. 50 zł. 
31. Wały pierścienłowe 4 szt. 100 zł. 
32. Znaczurki do sadzenia kartofli 2 szt. 10 zł. 
38. Dwuskikowiec i przodki do pługów 

3 sztuki 20 zł. 
34. Rama na kołach do przodka siew- 

nika 1 szt. 5 zł. 
35. Podsiawa do maszyny do szycia 

1 sztuka 10 zł. 
36. Waga dziesiętna żelazna 1 szt, 30 zł. 
37. Maszyna ręczna wodociągowa 1 szt. 300 zł. 
38. Sikawka pgrodowa 1 szt, 156 zł. 
39. Beczka do wody jednokonna 1 szt. 5 zł. 
40. Warsztat stolarski 1 szt, 10. zł. 

41. Czajnik 10 Itr. miedziany 1 szt. 10 zł. 
42. Siano luzem nad oborą około 16.000 

kilogramów 300 zł. 
43. Siano w stogach na dziedzińcu 5 

stogów 4 gr kg 
44. Siano w stogach na łąkach 148 sto- 

gów 4 gr kg 
45. Żyto w snopach i w stogach 3 stogi 
46. Słoma luzem ok, 12.000 kg 120 zł. 

W razie niedojścia do skutku licytacji w 
wyznaczonym terminie ruchomości zostaną 
sprzedane z wolnej ręki. 

URZĄD SKARBOWY 
w Baranowiczach.



„Sprawozdanie z działałności Pań- 
stwowego Banku Rolnego za r. 1934" 
rzucą ciekawe światło na doniosłą rolę, 
jaka przypadła w udziale tej instytucji 
w normowaniu życia gospodarczego 
Polski. Odrazu zaznaczyć trzeba, że rola 
Banku w r. 1934 była wyjątkowo:trudną. 

Z jednej strony postępujący. spadek 
cen artykułów, a w związku z tem i do- 
chodowości warsztatów rolnych, unie- 
możliwiał podjęcie jakiejkolwiek szer- 
szej akcji kredytowej, z drugiej zaś stro- 
ny brak płynnych środków, krępował 

w wysokim stopniu poczynanią. Banku. 
Nadomiar wyrosły przed Bankiem 

nowe, poważne trudności w zakresie 
likwidacji kredytów, udzielonych w la- 
tach pomyślnej konjumktury. Wskutek 
bowiem dalszego pogorszenia się sy- 
tuacji gospodarczej i finansowej wsi, do- 
tychczasowe ulgi w spłacie kredytów. 

zapewnione dłużnikom dzięki konwersji 
pożyczek, okazały się niedostateczne. W 
rezultacie. Bank stanął «wobec koniecz- 

ności zrewidowania zasad dotychczaso- 
wej akcji konwersyjnej i opracowania 
nowego plamu spłaty należności, dosto- 
sowanego do zmienionych warunków. 

Jako główne założenie nowego planu 
narzucało się możliwie wydatne zmniej 
szenie bieżących ciężarów rolnictwa. 
W tym celu należało przedewszystkem 
spowodować dalsze obniżenie oprocen: 
towania oraz przedłużenie okresu spła: 
ty pożyczek. W rwielu jednak wypad- 
kach zarządzenia te nie wystarczyły i 
nieodzowne było podjęcie bardziej ra- 
dykalnych kqoków. jedyną bowiem dro- 
gą, która zapewniała przywrócenie za- 
chwianej równowagi gospodarstw, sta- 
nowiło skreślenie części długu. 

W tych warunkach Bank, dla zdoby- 
<cia niezbędnych środków, zdecydować 
się musiał na krok wyjątkowy — sięg- 
nięcie do źródeł nadzwyczajnych, mia- 
nowicie do kapitału zakładowego. 
Zamierzenia Banku spotkały się z apro 

batą Rządu, który udzielił swego popar- 
cia, przeznaczając mna ten cel fundusze, 
zuangażowane w Banku pod postacią 
lokat i papierów wartościowych. 

Na mocy rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 paźdiernika 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 839) 
oraz rozporządzenia wykonawczego Mi: 
nistra Skarbu z dnia 12 grudnia 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 968) utwo- 
rzono w Banku t. zw. Fundusz Oddłu- 
żenia. 

Celem Fumduszu Oddłużenia jest do- 
starczenie środków na sfinansowanie 
ulg w spłacie pożyczek bankowych. Ulgi. 
określone dokładnie dla poszczególnych 
rodzajów pożyczek, idą w kierunku re- 
dukcji ciężaru zadłużenia rolnictwa czy 
to przez częściowe umorzenie na- 
leżności, czy też przez obniżenie oprocen 
towania tych należności. 

Zaznaczyć należy, że ulgi z Funduszu 
Oddłużenia nie wyczerpują bynajmniej 
ogółu nowych kroków, przedsięwziętych 
w celu dostosowania warunków spłaty 
kredytów Banku do możliwości płatni- 
czych rolnictwa. Przedewszystkiem więc 
poza ramami Funduszu uregulowana z0- 

stała sprawa zaległych rat z tytułu po- 

życzek w listach zastawnych i obligac- 

jch meljoracyjnych a także z tytułu 
reszty ceny kupna działek, pochodzących 
z pracelacji majątków Banku. Na podsta 
wie cytowanych już rozporządzeń Bank 
uprawniony został do odroczenia wszy- 
stkich zaległości oraz rozłożenia ich na 

raty lub też skonwertowania na długo- 
terminowe pożyczki amortyzacyjne, płat 

ne poczynając od dnia 1 stycznia 1938 r. 

Dalej, w związku ze zmianą przepisów 

regulujących zadłużenie rolnictwa w in- 

stytucjach finansowych, ustalone zosta- 
ły nowe zasady (konwersji krydytów 
krótkoterminowych, które przewidują 
przedłużenie okresu spłaty większości 
pożyczek do lat 14-tu przy jednoczesnem 
obniżeniu oprocentowania do 41% w 
stosunku rocznym. Następnie rozstrzyg- 
nięte zostało palące zagadnienie konso- 
lidacji zadłużenia gospodarstw, które po 
za kredytem w Banku korzystały z kre- 
dytu państwowego a nie zostały objęte 

konwersją na F. O. R. R., dokonaną w 

  

* - „KURJER“ z dnia 28-g0 sierpnia 1935 r. 

Państwowy Bank Rolny 
(Działalność w r. 1934) 

roku poprzednim. Kredyty w listach za- 
stawnych, ciążące na tych gospodarst- 
wach, podobnie jak niektóre kredyty 
udziełone z lokat skarbowych, przejęte 
być mają przez Rząd na Fumdusz Obro- 
towy Reformy Rolnej i, po umorzeniu 
części. kapitału, skonwertowane na ul- 
gowych warunkach. 

Osobny wreszcie i bardzo ważny dział 
stanowią zarządzenia, zmierzające do 
uregulowania spłaty kredytów, pocho- 
dzących z funduszów rządowych, admi- 
nistrownnych przez Bank. Chodzi tu o 
kredyty preznaczone na sfinansowanie 
reformy rolnej, a więc udzielone prze- 
ważnie gospodarstwom powstałym z pal 
celacji. Gospodarstwa te wskutek nad- 
miernego zadłużenia najbardziej narażo 
ne były na działanie kryzysu, tak że w 
rezuitacie znałazły się w miezmiernie 
ciężkiem położeniu. To też dla uzdrowie- 
nia ich stanu finansowego Rząd zdecy- 
dował się na radykalny krok, godząc się 

na skreślenie ciążących na mich należ- 
ności i pożyczek z funduszów admnist- 
rowanych w granicach do 50% nieumo- 
rzonego kapitału, przy jednoczesnem 
zmniejszeniu oprocentowania reszty dłu- 
gu i rozłożeniu jej na dogodne raty. 
Znaczne ułaliwienie w regulowaniu zo 
bowiązań [pod postacią obniżki oprocen- 
wania i przedłużenia okresu amorty- 
zacji pożyczek względnie rozterminowa- 
nia zaległych rat i częściowego umarza- 
nia bieżących należności Rząd przyznał 

ponadto dłużnikom b. instytucyj finanso 
wych i osadniczych państw zaborczych. 

Tak w ogólnym zarysie przedstawia 
się całokształt nowych ulg, przewidzia- 
nych przez Bank dla rolnictwa w zakre- 
sie spłaty likwidowanych kredytów. No- 
we ulgi oznaczają wydatne rozszerzenie 
a zarazem i pogłębienie dotychczasowej 
akcji oddłużeniowej Banku. Do zobrazo- 
wania rozmiarów i zasięgu tej akcji nie- 
chaj posłuży następujące schematyczne 
wyliczenie wszystkich objętych nią za- 
rządzeń w ostatecznem ich brzemieniu, 
po uwzględnieniu zmian i uzupełnień, 
wprowadzonych w r. 1934: 

W dziale kredytu w listach zastaw- 
nych: a) skreślenie 9,1 milj. zł. obieg. w 

wyniku częściowego umorzenia kapitału 
niektórych pożyczek» b) przeniesienie 
56,3 mikj. zł. nom. pożyczek do działu 
funduszów rządowych, celem konsoli- 
dacji zadłużenia przy częściowem jego 
umorzeniu; c) obniżenie oprocentowa- 
nia z 7% 1 8% do 4'/,%/0, a na okres naj- 
bliższych dwu lat — do 37/6 'w stosunku 
rocznym i t. p. 

W dziale kredytu w obligacjach mel- 
joracyjnych: a) skreślenie 28,3 milj. 
zł. *) wskułek rzęściowego umorzenia 
kapitału pożyczek; b) obniżenie opro- 
centowania z 7% do 4*/.9/o, a na okres 
uajbliższych dwu lat — do 3/0 'w sto- 
sunku rocznym; <) przedłużenie okresu 
amortyzacji do 36 lat, licząc od dnia 
31 grudnia 1932 r i t. p. 

W dziale kredytu krótko- i średnio- 
terminowego: m. in. skreślenie 27.3 mili. 
zł. dzięki częściowemu lub całkowitemu 
umorzeniu niektórych należności. 

W dziale kredytu parcelacyjnego m. 

in. skreślenie 11,0 milj. й. w wyniku 
częściowego umorzenia kapitału należ- 
ności z tytułu reszty ceny tkupna grun- 

tów z majątków własnych Banku oraz 
częściowego lub całkowitego umorzenia 
należności zaległych. 
W dziale kredytu z funduszów rządo- 

wych, administrowanych przez Bank: 
a) skreślenie ponad 200 milj. zł. wskutek 
częściowego umorzenia kapitału poży- 
czek; b) obniżenie oprocentowania więk- 
szości pożyczek do 30/0 rocznie oraz roz- 
łożenie ich spłaty na okres od 5 do 60 
lat i t. p. 

Jak widać przewidziane ulgi sięgają 
bardzo daleko, zarówno w dziale kredy- 
tów własnych Banku jak i kredytów 
rządowych, przez Bank administrowa- 
nych. Przynoszą one bowiem dłużnikom 
wydatne zmniejszenie obciążenia czy to 
w drodze redukcji kapitału pożyczek, 
czy też w drodze obniżenia oprocento- 
wania oraz odroczenią i rozterminowa- 
nia należności. 

Przeprowadzenie tak pomyślnej akcji 
oddłużenia rolnictwa stanowi dla Banku 

      

  

  

  

*) WI tem. 17.200.000,— zł. nom. w papie- 
rach, emitowanych przez Bank oraz 11,120,000,— 

zł. obiegowych. 

ciężki oczywiście zabieg, który wpły- 
wem swoim zaciążyć musi na całokształ- 
cie działalności instytucji. Zabieg ten 
konieczny był jednak i podyktowany nie 
tylko względami na dobro rolnictwa, ale 
również i na interes Banku. Chodzi bo- 
wiem o sanowanie stosunków z dłużni: 
kami przez uregulowanie ich na zasa- 
dach, odpowiadających zmienionym 
przez kryzys warunkom. Z tego punktu 
widzenia ulgi, przyzuane rolnictwu, od- 
bić się muszą korzystnie na biłansie Ban 
ku, przyczyniając się do konsolidacji ie 
go aktywów, Wskazać tu należy prze 
dewszystkiem na wyeliminowanie z bi- 
łansu najuciążliwszych należności dzię- 
ki ich skreśleniu lub przeniesieniu do 
działu funduszów administrowanych, po 
nadto zaś na zabezpieczenie stopniowej 
likwidacj; pozostałych wierzytelności 
przez dostosowanie warunków ich spła- 
ty do zdolności płatniczej dłużników. 

Konsolidację likwidowanej masy za- 
dłużenia rolnictwa Bank osiąga, nieste- 

ty, kosztem wielkich ofiar finansowych. 
Wiąże się bowiem z nią poświęcenie 
części kapitału zakładowego, a więc 
uszczuplenie głównej rezerwy finanso- 
wej, oraz przekazanie lokat skarbowych 
na Fumdusz Oddłużenia, jak wreszcie, 
choć pośrednio tyllko, zmniejszenie środ- 
ków obrotowych wskutek unieruchomie- 
nia poważnych sum w  skonwertowa- 
nych należmościach. 

W tym czasie rzeczy w okresie naj 
bliższych lat liczyć się trzeba w dalszym 
ciągu z ograniczoną aktywnością Banku 
na polu kredytowania rolnictwa, tembar 
dziej, że trudno spodziewać się rychłego 
dopływu odpowiednich kapitałów zzew 
natrz. Podjęcie nowej działalności kredy 
towej na większą skallę zależne jest zre- 
sztą również od przywrócenia warunków 
rentowności produkcji i zdrowego obrotu 
kapitałów w rolmictwie, ku czemu zmie. 
rza wprawdzie cała akcja oddłużenia, co 
jednak jest nieosiągalne bez jednoczes- 
nego zahamowania postępującego ciągle 
spadku cen artykułów rolnych i ustale- 
nia ich na poziomie, pozostającym w 
właściwym stosunku do cen innych arty 
kułów. 

WOIPZTERTEOWOCTEZLEDCZ ATEZIZEANKZTPTTRZOSTZA. EZOPONTAROOC PO NEZOZEWIE ORC EPOCE PE ONE НО ОР ОДЕРЕИЕ-Льа 

Złożony wiropłat 

  

Wiropłat ze złożonemi płatami zajmuje mało miejsca i może poruszać się swobodnie po uli- 
cach miasta, z szosy zaś wznosi się prawie prostopadle. Jest to samo:o! podróżny w przyszłości 

Gdy rad jo mmasn—nie jestem sasm 

MERDOEĄ EBP CB WSB FD OB GP AGB WB CID OOB CDR CBC GORE BO DO TD UPC AD CR GB WDC 

Zarząd Okr. Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach 
ogłasza zapisy do średnich czteroletnich szkół zawodowych 

Koedukacyjnej Handlowej i Męskiej Drogowej 
WARUNKI PRZYJĘCIA: ukończenie 7-klasowej szkoły powszechnej lub 1 ki. gimnazjum 
(3 klasy starego typu), wiek 14—18 lat. OPŁATY: wpisowe do Handlowej — zł. 10.—, 
Drogowej — zł 15.—, CZESNE: 25 zł. miesięcznie — rocznie 250 zł. ZAPISY przyjmuje 
i informacyj udziela Kancelarja obu Szkół — ul. Senatorska 121 — codziennie (prócz 
świąt) od godz. 9-ej do 15-ej. EGZAMINY WSTĘPNE: w Szkole Handlowej z języka ро!- 
skiego i matematyki — 2 września, w Szk. Drogowej z polskiego, matem. i rys. — 2.IX 

  

Opłaty radjowe przyjmowane 
w niedziele i Święta 

Celem ułatwienia uiszczania opłat abona- 
mentowych przez posiadaczy aparatów radjo- 

wych, zamieszkałych w zamiejscowych okręgach 

pocztowych, Ministerstwo Poczt i Telegrafów za 

rządzeniem z dnia 23 sierpnia r. b. nr, СМОга 

1002 rozszerzyło we wszystkich płacówkach p. t. 

służbę w niedzielę i święta (w godzinach od 9 

do 11) na przyjmowanie opłat abonamentowych 

za radjo od abonentów wiejskich, zamieszkałych 

w zamiejscowych okręgach pocztowych. 

Niezałeżnie od przyjmowania opłat abona- 

mentowych, urzędy i agencje P. T, mają obowią 

zek ułatwiać tym mieszkańcom załatwianie 

spraw związanych z mryskiwaniem upoważnień 
na posiadanie radjoodbiorników. 

Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia t 

września 1935 r. 
—000— 

Nowi ludzie mikrofonu 
w Niemczech 

Jest przy niemieckiem radjo referat audy- 
cyj specjatnych, który ma na celu wyławianie 
nowych sił wśród szerokich mas. Stwierdzono, 
że około 10 proc. tych nowych „ludzi radja“ 
przyjętych tytułem próby, wykazało wybitne 
zdolności, Powstała w ten sposób prawdziwa ko- 
palnia tałentów. Część z pośród nich kierowana 
do poszczegóinych rozgłośni radjowych, pewien 

zaś odsetek przeznaczony został do filmu lub 
na scenę. 

Duże znaczenie miała tu próba głosu przed 
mikrofonem. W lipcu bieżącego roku obchodziło 
radjo niemieckie swoją 200 audycję jpróbną. 
Od 22 września 1934 r., do 31 lipca 19356 r. wy- 
próbowano ogołem: Aktorów —- 1199, Śpiewa- 

ków — 297, Dzieci — 79, Reżyserów 170, Po- 
mocników reżyserów — 39, Autorów 165, Kom- 
pozytorów — 289, Dyrygeniów — 64, Akompa- 
njatorów — 83%, Solistów — 170, Członków orkie 

stry 1046, Asystentów muzycznych — 22. 

Czyni to więc razem 3772 osoby. Jest to 
cyfra niemała i idąc po drodze ustawicznego 
ulepszania programu (przez dobieranie najwła- 
ściwszych ludzi, podobna ekipa stanowi plon 
niemały. 
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Postawy 
— AKCJA WYBORCZA. Staraniem 

Sekcji Społecznej Prezydjum BBWR, w 
Postawach zostały zwołane następujące 
organizacje celem omówienia akcji wy- 
borczej: Federacja, O.M.P., Związek Osa 
dników, Zw. Straży Pożarnej, Koło Go- 
spodyń Wiejskich, Zw. Młodzieży Wiej- 
skiej, L.O.P.P. W wyniku obrad — orga 
nizacje postanowiły wziąć czynny udział 
w akcji wyborczej i wydać odezwę do 
swych członków o wzięcie udziału w wy 
borach. : 

Federacja i Związek Osadników odez 
wy podobne już rozesłały. 

- W niedzielę 25 b. r. w Remizie Stra 
żackiej 'w Postaawach przy dużem zain- 
teresowaniw obecnych odbyło się zebra- 

nie informacyjne o technice głosowania 
oraz o nowej ordynacji wyborczej i Kon 

stytuc ji. 
— POŽARY. Z Postaw donoszą: W. ostat- 

nieh dniach zanotowano w pow. postawskim 
kilka pożarów, które wyrządziły znaczne szko- 
dy. I tak: w nocy z dn. 24 na 25 b. m. spaliła 
się położona koło Postaw cegielnia nałeżąca 
do majątku hr. Przeździeckiego. Straty! nie- 
ustalone. 

We wsi Gozdowo gm. kobylniekiej spłonął 
dom mieszkałny należący do Owdzieja Atfonsa. 
Straty wynoszą 1200 zł. 

- Tegoż dnia we wsi Szklenikowo, gm. mia- 
dziolskieį na szkodę Małko Aleksego spaliła się 
stodoła z tegorocznemi zbiorami, powodając 
stratę przeszło 1000 zł. Pożar spowodowała ma- 
łoletnia córka poszkodowanego. 

Smorgonie 
— ŠREDNIA SZKOLA HANDLOWA STOW. 

PRZYJACIÓŁ OŚWIATY. Najwyższą placówką 
Kulturatną, rozsiewającą wiedzę zawodową 
przez zastępy młodych sił, które rok rocznie 
epuszczają mury uczelni, jest w Smorgoniach 
Średnia Szkoła Handlowa, którą opiekuje się 
grono obywateli zrzeszone w Slow. Przyjaciół 
Oświaty. Za 6-letni okres istnienia szkoły, wy- 
kazuje ona co roku większe postępy. Stała się 
w całem tego słowa znaczeniu szkołą rozwojo- 
rwa, której z każdym rokiem przybywa 
łiczba uczniów, co dowodzi, że mimo zastoju 
gospodarczego wiedza fachowo-zawodowa jest 
należycie oceaiana. 

W r. szkolnym 1932/33 powiększono szkołę 
o dotychczasowym zakresie trzech klas o czwar- 
tą klasę, która kształci pracowników samorzą- 
dowych. Warunkiem przyjęcia jednakże do tej 
ktasy jest ukończenie trzyletniej średniej szko 
ły handlowej. Ukończenie jej daje uprawnienie 
do odbycia jednorocznej służby wojskowej. Kla- 
sa ta skupia nietylko miejscowych absolwentów, 
ale również absołwentów z innych środowisk 
naszego województwa, nawet absolwentów z in. 
mych województw. 

W pierwszych latach istnienia mieściła się 
cała szkoła w budynkach drewnianych, zupełnie 
nieodpowiednich na jej potrzeby. W r. 1982 
uzyskała od Sejmiku Pow. w Oszmianie muro- 
wany kompleks budynków poszpitalnych, które 
odpowiednio wyremontowano i przystosowano 
do potrzeb szkoły. Jednakże odczuwała szkoła 

„KURJER” u dnia 28-g0 skerpnia 1036 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
jeszcze brak cdpowiednich gabinetów. W roku 
1933 objął szkołę. nowy dyrektor p. K. Bim, 
który postanowił uzuptłnić te braki. Dzięki jego 
staraniom i nauczycieli przy materjatnej po- 
mocy Kuratorjum założono wspaniały gabinet 
towaroznawczy, jakim niewiele szkół handlo- 
wych poszczycić się może. Pozatem zapoczątko- 
wano gabinet nauki o handlu. 

Przy szkole istnieje internat żeński, prowa- 
dzony przez fachową wychowawczynię, w któ- 
rym mieszkają przeważnie wszystkie uczenice 
zamiejscowe. Dyrekcja nosi się również z za- 
miarem uruchomienia w bieżącym roku szkol- 
nym internatu dla uczniów. 

Grono nmiczycieli tej szkoły z p. dyrekto- 
rem na czele opiekuje się młodzieżą w szkole 
i licznych organizacjach. Drużyna harcerska, 
PW męskie i żeńskie, koła hand:owców, samo- 
rządowców i koło absolwentów posiadają swoje 
własne lokale w szkole. Bratnia Pomoc uczniow 
ska oraz Spółdzielnia wydatnie pracują dla do- 
bra swych członków, udzielając im subsydyj 
i pożyczek celem uiszczenia opłat szkolnych. 

Z biegiem lat przystosowano budynki szkol. 
ne do potrzeb szkoły, przeprowadzając odpo- 
wiednie remonty. Obecnie szkoła całkowicie 
przystosowana jest do wypełnienia nowych za- 
dań, które ją w przyszłym roku szkoinym ocze- 
kują. Władze szkolne noszą się z zamiarem 
zamienienia w przyszłości szkoły tej na gim- 
nazjum kupieckie. 

Społeczeństwo smorgońskie i Stow. Przyja- 
ciół Oświaty, na którego czele stoi p. burmistrz 

śniewski, cnlubi się swą szkołą handlową i 
wydatnie udziela jej wszelkiej pomocy. Szkoła 
posiada wspaniałą aulę i scenę, na której odby- 
wają się przedstawienia amatorskie młodzieży. 

A. W. 

Mołodeczno 
— POCZĄTEK BIBLJOTECZKI GMINNEJ. 

Od p. Jana Kisiela, wójta gminy mołodeczań- 
skiej otrzymaliśmy poniższy ist: 

Dążąc do podniesienia kulturalnego życia 

  

   

   
    

Nowość w Mołodecznie I 

— Orkiestra jazzowa. 

mea 

wsi, od chwili objęcia stanowiska wójta gminy 

robiłem starania o utworzenie bibljoteki gmin- 

nej, decz wysiłki moje rozbijały się o ciągły brak 

funduszów. Gmina nasza jest zamieszkała prze- 

ważnie przez drobnych 2—5 hektatorowych rol 

ników tak, że ficzyć na ofiarność ludności nie 

można, zaś budżet gminny nie pozwała na wyasy 

gnowanie nawet najmniejszej kwoty na ten cel. 

Rozmawiając onegdaj z goszczącym u nas oby- 

watelem amerykańskim — Polakiem p. Wołyń- 

cem Joachimem (wieś Żerłaki) poruszyłem tę 
sprawę i mój rozmówca bez namysłu ofiarował 

mi cały swój zbiór polskich książek mw ilości 

przeszło 200 tomów, ponadto podjął się przepro 

wadzić, po powrocie do Ameryki, zbiórkę wśród 

Polaków ma ten cel. Ofiara złożona przez p, Wo- 

łyńca Joachima umożliwiła mi już utworzyć bi- 

bljoteczkę i rozpocząć wypożyczanie książek, 

Opierając się na uchwałe Rady Gminnej po- 

wziętej na posiedzeniu w dniu 30 lipca 1935 ro- 

ku składam tą drogą szłachetnemu ofiarodawcy 

w imieniu całej ludności gminy mołodeczańskiej 

serdeczne „Bóg zapłać”, 

— WYBORY DO KOLEGJUM WY- 
BORCZEGO DO SENATU odbyły się w 
niedzielę na terenie powiatu oszmiańskie 
go przy bardzo dużem zainteresowaniu 
łudności i znacznej frekwencji wybor- 
ców. Nazwiska 'wybranych podaliśmy 

— PRZEDWYBORCZE ZEBRANIE W SO- 
ŁACH. W! niedzielę 25 b. m. w miasteczku So- 
łach odbyło się zebranie członków BBWIR; sym. 
patyków i okolicznej łudności w sprawie wy- 
borów «do Sejmu. Przemówienie na temat ko- 
nieczności wzięcia udziału w wyborach i tech- 

  

Pod fachowem kierownictwem uruchomiony został 

BAR ZIEMIAŃSKI 
przy ulicy Zamkowej 2 (róg placu 3-go Maja) 

CODZIENNIE DANCING od godz. 8-ej wiecz. do 2-ej rano 
— Wykwintna kuchnia. — Ceny niskie. — 

  

Osuszenie 700ha wDziśnieńszczyźnie 
Regulacja rzeki Morkwy 

Z ramienia Urzędu Wojewódzkiego 
Wileńskiego rozpoczęte zostały prace re 
gulacji rzeki Morkwy w okolicy Kon- 
stantynowa, pow. dziśnieńskiego. Regu- 
lacja rzeki ma na celu osuszenie bagni- 
stych terenów następujących wsi: Choć- 
ki, Nowosiołki, Kwacze oraz innych przy 
ległych miejscowości. Dotychczas zosta 
ło uregulowane około 8 i pół km. rzecz- 
ki, osuszając w ten sposób 700 ha grun- 
tów zabagnionych. 

Wykonanie tych prac jest częściowo 
finansowane przez Fundusz Pracy i częś 
ciowo przez zainteresowanych gospoda- 
rzy w postaci robót szarwarkowych. 
Przewidywane jest przekopanie całej sie 
ci rowów na gruntach w kierunku rzeki, 
w cełu bardziej szczegółowego osuszenia 
zabagnionych terenów. Pracami nad re- 
gulacją kieruje inżynier meljorat Antoni 
Szostak. 

niki głosowania wygłosił kierownik sekcji kul- 
turalno-oświatowej podinsp. szkołny p. Jam 

. Stedziński. W dyskusji wzięli udział pp. Ambro- 
ziak, Borkowski, Birn oraz kilku działaczy z 
pośród miejscowej ludności wiejskiej. pp. Gro- 
del, Wysocki i inni. Wiszyscy zebrani wypowia- 
dali się za jak największem rozwinięciem pracy 
w okresie przedwyborczym. Zebrani przyrzekti 
również uświadamiać o znaczeniu wyborów j- 
zachęcać do głosowania swych sąsiadów. 

— WE WSZYSTKICH OŚRODKACH GMIN- 
NYCH na terenie powiatu w niedzielę 1.1Х b. r. 
odbędą się zebrania organizowane przez BBWR 
w związku z wyborami do Sejmu. 

— NA STANOWISKO ZASTĘPCY NACZEL- 
NIKA URZĘDU SKARBOWEGO w Oszmianie 
przybył z Wilna referendarz magister Jan Am- 
broziak. 

Głebokie 
— Z PRAC OCHOTN. STRAŻY POŻARNEJ. 

25 bm. odbyły się w Głębokiem rejonowe. mane 
wry ochotniczych straży pożarnych, Rozpoczęcie 
manewrów poprzedził ałarm w kilku punktach. 
Do manewrów stawiły się 3 płutony strażackie, 
Żeńska Służba Samarytańsko-Pożarnicza z Głę 
bokiego oraz straże z Zalesia, Hołubicz i; Dzier- 
kowszczyzny. Sprawne zajmowanie stanowisk w 
akcji pożarowej, markowanej chorągiewkami i 
omówienie jw spotkało 
się z uznaniem tak dowódców  poszczegółnych 
plutonów straży, jak również licznie zgromadzo- 
nej ludności, W manewrach wzięło udział 14 afi 

cerów, 12 podoficerów, 67 szeregowych oraz 10 
samarytanek. Całą akcją manewrów kierował 
naczelnik rejonu głębockiego p. Arent Wincenty, 

PE TIKTAT IRSN IS TME TIT KITOS 

Samochėd skoczy! na dach 
wagonu kolejowega 

  

Niezwykły wypadek zdarzył się w Bostonie. 
Pewien kierowca samochodowy, przejeżdżając 
jprzez most, stracił panowanie nad wozem, który 
wskutek itego wpadł na barjerę, przerwał ją 
i... wylądował na dachu przejeżdżającego właś. 
nie w tej chwili pociągu. Na szczęście wóz d2- 
znał tylko lekkich uszkodzeń, zaś nieostrożny 
kierowca wyszedł ze swego zuchwałego skoku. 

bez szwanku 

Przygody Kaziuka 
Surwiłły 

IWSTĘP. 

Ktoś dzwoni. Wychodzę otworzyć. 

Na progu staje jakiś młody żołnierz. 
Patrzę ze zdziwieniem na nieznajome- 
go. 

— Pan mnie nie poznaje? Jestem 
Surwiłło. 

Wpatruję się w twarz przybyłego. 
Przypomina mi kogoś, gdzieś kiedyś wi 
dzianego. Grzebię się w pamięci — bez 
skutecznie. Kogo mi przypominają te 

rysy twarzy? 
— Jestem Sudwiłło. Byłem z panem 

razem na Sołowkach, 
— Aaa! Przypomniałem! 

Przypominam sobie tego młodego 
„kaptiora“ w buszłacie sołowieckim, 
wydającego nam codziennie nasze ra- 
cje chleba. Jakże inaczej dziś wygląda w 
mundurze wojskowym! Lecz GPU. na- 
uczyło mię ostrożmości. Może się mylę. 
Może tylko łudzące podobieństwo. In- 

daguję przybyłego: 
— W jakiej kompamji pan miesz- 

kał? 

— W siódmej. 
Zapytuję o szereg osób znajomych, 

Mój gość zna ich. Wiypytuję, co się z 
„nimi stało. Odpowiedzi daje mi trafne. 
„ Tak, oczy mię nie mylą, to — Sur- 

wiłło, nasz „kapłior* z siódmej kom- 
panji obozu na wyspie Sołowieckiej. 

— Skądżeś się pan tu wziął? 
— Uciekłem, Przedostałem się przez 

zieloną gramicę do Polski. Siedziałem 
tutaj w więzieniu. lecz niedługo. 

— Kiedyż to było? 
— Już trzy lata temu. Obecnie słu- 

żę w wojsku... 
— Sadzam tak niezwykłego gościa 

w fotelu, zapalamy papierosa i, jak lu- 
dzie, związani wspólnemi straszliwemi 
przyżyciami  ikatorgi, rozpoczynamy 
snuć nieskończoną nić wspomnień, 

Te chwile niezapomniane, tak sto- 
sunkowo niedawne, a tak dalekie! Poza 
stała po nich tylko garść koszmarnych 
wspomnień, lecz nieubłaganny czas sto 
pniowo zaciera kontury widzianych po 
staci, barwy przeżyć stopniowo płowie 
ją, jak barwy nieutrwalonego obrazu 
pastelowego... 

Towarzysz mój grzebie się we wspo 
mnieniach; opowiada swym prostym 
szczerym językiem chłopaka z Białoru- 
si rzeczy straszne. 

Szkodaby było, by te rzeczy zagi- 
nęły. Trzeba. żeby o nich wiedziano. 
Notuję jego opowiadanie. Przed! oczy- 
mą memi powstają obrazy przygód, ja 

kich doznaje tam wielu. lecz o jakich 
mało jeszcze tutaj wiedzą. Z jego opo 
wiadań, mie dodając żadnych faktów 
od siebie, szkicuję poniższe „Przygody 

Kaziuka Surwišty“. 
F. Olechnowicz. 

NIEPROSZENI GOŚCIE. 

Siedziałem ma ławie i, spoglądając 
przez okno na grudy zmarzniętej ziemi, 
przebierałem struny bałałajki. 

Był jasny słoneczny, lecz mroźny 
dzień macowy roku 1930-go. 

Wiem w ciszy poranku rozległ się 
tupot nóg końskich. Przylgnąłem cieka- 
wie do szyby. Ulicą Ludwinowa posu- 
wali się dwaj jeźdźcy w krótkich ko 
żuszkach kroju wojskowego i w śpi. 
czastych czapkach-hełmach. W oknach 
chat tam i ówdzie również pojawiły się 
warze, spoglądające z ciekawością i n= 
bez obawy na jeźdźców. Byli to bo- 
wiem dla wielu „starzy znajomi”. Byli 
to — „upołnomoczennyj* GPU. tow. 
Markow i żołnierz tegoż GPU. tow. Bie 
łow. 

W zaścianku Ludwinowo znano już 
ich dobrze. 

Jeźdźcy skręcili w stronę wsi Bu- 
dzienicze. Odetchnąłem z ulgą. Lecz 
niebawem znów się rozległ odgłos ko- 
pyt końskich: jeźdźcy wracali! Snadź 
szukali kogoś.. Spojrzeli na moją cha- 
tę: to tutaj! Markow zsiadł z komia i 
wszedł do izby. 

Nie śpiesząc, leniwie rozglądając się 
dokoła, po chwilowej przerwiie wycedził 

przez zęby: 
— 0! jest towarzysz Surwiłło! A 

my go szulkamy... 
(Poczułem w całem ciele jakąś dziw 

nią odrętwiałość. Zdawałoby się, że ma 
chwilę ustało we mnie krążenie krwi. 

Nogi mi ociężały, niby nałane ołowiem, 
po plecach przeszedł  mieprzyjemny 
dreszcz. 

Zrozumiałem ceł wizyty czekisty. 
Lecz, starając się nie zdradzić swego 
wzruszenia, odparłem głosem napozór 
spokojnym. 

— Napróżno szukacie... Jestem w 
chacie. Gdybym wiedział, że macie im- 
teres, sambym przyszedł... 

Markow, jakby nie słysząc tych 
słów, usiadł ciężko na ławie, i patrząc 
przenikliwie mnie w oczy, rzekł flegma 
tycznie: 

— Przyjechałem, by was zaareszto- 

wać... Tak... Jesteście aresztowani... No, 
cóż wy na to?.. Nic nie mówicie, nie 
protestujecie?.. 

— Cė6ž poradzę! Jestem bezsilny... 

Chcecie — to aresztujcie... 
W tej chwili drzwi się otwarły i 

wszedł Biełow, a za nim przecisnęła się 
grupa dzieciaków z przerażeniem w 
jasnych oczach patrzących na niemiłych 

gości. Dzieci wsi białoruskiej — nieraz 
już widziały owe sceny uprowadzania 
przez uzbrojonych ludzi swych ojców, 
braci, wujów — i teraz zdawały sobie 
dobrze sprawę z tego, co się dzieje. 

Kazano mi pokazać zawartość kie- 
szeni. Wyłożyłem na stół zegarek nik- 
lowy, salkiewkę z 8 rubłami, książeczkę 
poborową i legitymację członkowską 
„Osoawiachimu'. 

L.. pożegnałem się z wolnością. 

(D. c. n.)



Powołanie miejskiej 
komisji teatralnej | 

Z rozpoczynającym się sezonem w 
teatrach ma być powołana do życia miej 
ska komisja teatralna, w skład której 
wejdą m. im. przedstwiciele Rady Miej- 
skiej i Zarządu miasta. Komisja ta bę- 
dzie utrzymywała stały kontakt z dyrek 
torami teatrów, celem uzgadniania z ni- 
mi qolityki administracyjnej programo 

wej i t. p. : 
Pierwsze posiedzenie nowopowołanej 

komisji teatralnej odbędzie się we wrze- 
śniu r. b. 

5 września termin wpłaty V raty 
pożyczki inwestycyjnej 

5 września upływa termin wpłaty 
V-ej raty pożyczki inwestycyjnej. Kto do 
tego terminu nie wpłaci przypadającej 
raty, marażą się na to, że poprzednio 

wpłacone ratówiki przejdą na rzecz skar 

bu państwa, a płatnik nie otrzyma obli- 

gacji. 

O płatności V-ej raty ukazały się już 

obwieszczenia na murach miasta. 

Wystawa grawiur 
Marka Chagalla 

Słynny malarz paryski, bawiący w Wilnie 

w związku ze zjazdem jubileuszowym Żydow- 

skiego Instytutu Naukowego wystawił w lokalu 

dnstytutu prace, które najłatwiej było przywieść 

z sobą, to znaczy grafikę. Są to wydane w Pa- 

(gyżu i w Berii cykle „Moje życie* oraz (ilu- 

<tracyjne) „Bibłja”, „Martwe dusze” i „Bajki 

Łafontaine'a*. 117 grawiur o bardzo rozmaitym 
wyrazie artystycznym, Najprostszy, najspokoj- 
niej ilustracyjny, mimo silnego zacięcia. grołe- 

skowego jest cykl ilustracyjny do Gogola. Ude- 

rza w nich doskonała pamięć obserwatora 

przedwojennej Rosji, Z groteskowych rysunków 
"wieje „istinnym duchom*, Cykl „Bajek* jest 
serją poszukiwań  kompozycyjno-fakturowych. 
Ołówek, tusz i węgie! wchodzą tu w przeróżne 
kombin: , rozwichrzone, niespokojne, świad- 
czące o różnorodnych sympatjach artysty — od 

postimpresjonizmu rosyjskiego, przez ekspresjo 

mizm do surrealizmu w jego paryskiem wyda- 

niu. Jako piękne kompozycje czarnobiałe chc'ał- 
bym wyróżnić prace: „Wróżbiarka” i „Zając”, 
Ilustracje do Biblji są bardziej zorganizowane. 
(Piękna praca „Józef pasie owce*). Idea prze- 
-wodnia jest tu bliska ekspresjonizmu, Zarówno 
-w symbolice, jak i w sposobie traktowania ma- 
darskiego ludzi w obliczu Boga są to rzeczy bar- 
„dzo wymowne, Ale pełnię swobody artystycz- 
nego temperamentu Chagalla widzimy dopiero 
-w cykiu „Moje życie". Są tu prace bardzo prze- 

«myślanc obok szkiców ledwie  machniętych. 

faktura przeróżna. Chagall folguje tu swej 
-skłon"ości do symboliki tak często, że przypo- 
«mina się nasz Szukałski, albo jeszcze iepiej — 
pismo obrazkowe. Możnaby kwestjonować te 
eksperymenty i stawiać nad niemi znak zapy- 
ania, gdyby nie wiedza i smak graficzny arty- 
sty, których nie zatraca w sytuacjach najbar- 
dziej ryzykownych. Nie jest to grafika klasycz- 
ma, pnzedyskutowana, pozbawiona wszystkiega 
«©0 przemijające i co jest wyrazem chwili. Nie. 
Ale mimo to daje widzowi sporo emocyj arty- 
stycznych i wiele mówi o niespokojnym duchu 
urtysty, którego temperament i ambicje pchają 

Ю poszukiwania dróg coraz innych, jim. 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 27 sierpnia 1985 r. 
Ceny xa towar średniej handlowej jakości, pa- 

cytet Wilno, nie —w ah wa- 

genowych, ka i otręby — w mniejsz. ilośc, 

= złotych za | q (100 kg): len — za 1000 kę. 

   
   

      

Żyte I standart 700 11.50 12.— 

- - 670 '{і 11— 11.50 
Pazenica 1] 745] 1750 18.50 

- u . 1204 1650 17.50 
jęczmień I ° 6555 (Квек.) 7-7 

у i 3 kų A paai 
Gdąka pszenna gatune! — 28.50 29.— 

ы E ы 5 IE 2450 25.50 
Ž L я 1-—-G 21.25 21.75 
a 8 M 1750 18— 
s я ы ш-В 12.— 1250 
a żytnie do 55% 21.— 21.25 
» „” % 65% 17.— 1825 
= „  sitkowa 13.50 14— 
= „ razowa 1425 14.50 
= - do 82% (typ wojsk.) PE 

Uwaga. Od dnia dzisiejszego zebrania gieł- 

dowe i notowania odbywać się będą codziennie 
z wyjątkiem sobół, niedziel i świąt, 

Ceny nabiału i jaj w Wilnię 
Wileński oddział Związku Spółdzielni Mie- 

«zarskich i Jajczaskich notował w dniu 27 b. m. 
mastępujące ceny za nabiał i, jaja w złotych: 

Masło za 1 kg.: Wyborowe 2,80 (hurt), 3,10 
(detal); stołowe 2,65 (hurt), 2,90 (detal). 

Sery za 1 kg.: Nowogródzki 2,10 (hurt), 
2,60 (detal); lechicki 1,80 (hurt), 2.20 (detal); 
litewski 1.50 (hurt), 1,80 (dtal). 

Jaja: Nr. 1 4.80 (kopa), 0,09 1 szt.; Nr. 2 
4,50 (kopa), 008 i pół (1 szt.); Nr. 3 3,60 (kopa), 
0.07 (1 sz.). 

Ofiary 
„ _ Dla najbiedniejszych bezimiennie zł 5, ty- 
tułem wygranej w preferansa, 

Weywa się do naśladownictwa. 

„KURJER“ z dnia 28-go sierpnia 1935 r. 

KURJER SPORTOWY 
Sensacyjny pojedynek polsko - amerykański 
Najciekawszym punktem programu lekko- 

atletycznych zawcdów polsko - amerykańskich, 
jakie odbędą się w nadchodzącą środę i czwar- 
tek na Stadjonie Włojska Polskiego w Warsza- 
wie, będzie niewątpliwie walka Kucharskiego i 
Robinsona na dystansie 800 mtr. 

Robinson jest obecnie najlepszym speejali- 
stą tego dystansu w St. Zjednoczonych i po- 
konał cn na niedawnych mistrzostwach St. Zje- 
dnoczonych elitę krajowych rywali. Amerykanie 
widzą w nim mistrza olimpijskiego na tym dy- 
stansie w r. 1926 w Berlinie, * | S 

W tej samej konkurencji Kucharski jest 

wielką nadzieją Polski w igrzyskach olimpij- 
skich, Polsk miał w tym roku najlepszy wynik 
na 800 mtr. — 1:51,6 sek. Wynik ten jest zale- 
dwie o 0,2 sek. gorszy od najlepszego tegorocz- 
nego wyniku Robinsona. W sezonie bieżącym 
żaden z biegac: iata nie uzyskał wyniku lep 
szegs od wymienionych dwóch. 

  

Pojedynek warszawski Kucharskiego z Ro- 
binsonem będzie właściwie walką o nieofiejalny 
tytuł najlepszego biegacza świata na 800 mtr. 
Spetkanie to oczekiwane jest z wielkiem zainte- 
resowaniem przez świat sportowy. 

Kucharski zaatakuje rekord Świata 
Jak się dowiadujemy, Kucharski, korzysta- 

jąc z oczekującego go w Warszawie pojedynku 
z Robinsonem, zamierza zaatakować rekord 
świata na dystansie 300 mir. 

Kucharski jest zdania, że tylko w walce z za 
wodnikiem tej miary co Robinson, zdoła on wy 
śrubować własny swój wynik do maksimum. 

Kucharski zamierza przeprowadzić cały bieg 
pełnym gazem, nie oszczędzając się po starcie. 

iRekord świata na 800 mitr, wynosi 1:49,6 

sek. Robinson uzyskał niedawno w Europie — 
1:51,4 sek., jednak jak się dowiadujemy, przed 
wyjazdem do Europy miał on w Ameryce wy- 
nik o 0,2 sek, lepszy. 

Program dwudniowych zawodów przedsia- 
wia się, jak następuje: środa dn, 29 bm.: 110 mtr 
płotki, 200 mtr., 800 mtr., kula, młot, tyczka 
skok wdal, 5000 mtr. i 4x100 mir. 

Czwartek dmia 29 b, m: 400 mtr. płotki, 100 
mtr., 400 m. płaski, 1500 mtr., 3000 mtr, wzwyż, 
tyczka (drugi raz), oszczep, dysk i sztafeta olim 
pijska: 400—300—200—1000 m. 

Zgłoszenia naszych zawodników prowincjo- 
nalnych wpływają dicznie i obiecują, że na Stad- 
jomie Wojska Polskiego w Warszawie zgromadzi 
się elita naszej lekkoatletyki męskiej. 

Dotychczas zgłoszeni zostali: 
z Poznamia — Biniakowski, Heljasz, Tilgner 

i Turczyk; 

ze Śląska — Sznejder, Chmiel, Hartwig i Sto 
xłosiński, ostatni dwaj do biegu na 5 klm.; 

ze Lwowa — Niemiec, Haspel, Morończyk i 
Fiszer (100 zntr.); 

z Biełegostoku — Kucharski, 
sprinter Zasłona; 

wreszcie z Wiłna — skoczek wzwyż Gieruto, 

Luckhaus i 

RAD JO 
WILNO 

ŚRODA, dnia 28 sierpnia 1935 raku. 
6,30: Pieśń: 6,33: Pobudka do gimn. 6,36: 

Gimnastyka; 5,50: Muzyka; 7,20: Dziennik por. 

Pogadanka sport.-turyst. Muzyka, 820: Progrom 
dzienny; fskazówki praktyczne. 830: 

Przerwa Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Kom. 
met. 12.05: Dziennik połudn, 12,15: Dla naszych 
letnisk i uzdrowisk; 13,00: Chwilka dla kobiet; 
13,05: Utwory Saint-Seansa; 13,30: Przerwa; 
15.15: Audycja dla dzieci; 15,25: Życie arty- 
styczne i kulturalne miasta; 15,30: Koncert w 

wyk. Małej Ork. 16.00. Pogadanka dla kobiet; 
16.15: Muzyka włoska; 16.50: Odcinek prozy; 
17,00: Recita! špiewaczy p. Hrabiowny; 17,25: 
Recital skrypcowy Zdzisława Roesnera; 18.00: 

18,15: Cała Polska Śpiewa; 

18,30: Przegl. litewski; 18,40: Chwilka spo- 
łoczna; 18,45:: Piosenki w wyk, Witasa i Modze- 

lewskiej; 19.05: Koncert reklamowy; 19.50: Pio- 
senki w wyk. Tadeusza Faliszewskiego; 19.50: 
Reportaż z cyklu samoloty i tudzie; 20.00: Siew 
ozimin. 20.10: Koncert w wyk. Wileńskiej Ork. 
Symf, 20.45: Dziennik wiecz. 20,55: Obrazki z 
życia dawnej ! współczesnej Polski; 21,00: Kon- 
cert Chopinowski; 21,30: Świat się śmieje; 21,40: 
Pieśni polskie; 22,00: Wiadomości sportowe; 
22,10: Mała Ork. P. R. 23,00: Kom. met. 23,08: 
Mała Ork, P. R. 

CZWARTEK, dnia 29 sierpnia 1935 roku. 

6,30: P) ; 6,33: Pobudka do gimn. 6,36: 
Gimnastyka; 4,50: Muzyka; 7,20: Dziennik no- 
ranny; Pogadanka sport.-turyst. Muzyka; 8,20: 
Program dzienny; 8,25: Giełda rolnicza; 8,30: 

Przerwa; 11,57: Czas; 12,00. Hejnał; 12,03: Kom. 
met. 12,05: Dziennik połudn. 12,15: Koncert po- 
łudniowy; 13,30: Przerwa; 15,15: Z operetek 

Abrahama; 15,25: Życie artystyczne i kulturalne 
miasta; 15,30: Zespół kamerat'ny Niny Mańskiej; 
16,00: Audycja dla dzieci młodszych; 16,15: De 
Falla — Muzyka do baletu „Kapelusz stosowa- 
ny“; 1630: Sonata e-moll Brahmsa; 16,50: Od- 
cinek prozy; 17,00. Dla naszych letnisk i uzdro- 
wisk; 18,00: Książka i wiedza; 18,10: Minuta 

poezji; 18,15: Cała Polska śpiewa; 18,30: Litew- 
ski odczyt ekonomiczny; 18,40: Chwilka spo- 
łeczna; 18,45: Drobne utwory fort. 19,05: Pro- 

gram na piątek; 19,15: Koncert rektamowy; 
19,30: Pieśni ludowe; 19,50: Pogadanka aktu- 
alma; 20,00: Jak spędzić święto? 20,10. Koncert 
w wyk. Małej Ork. P. R. 20,45: Dziennik wiecz. 
20,55: Obrazki z życia dawnej i współczesnej 
Polski; 21,00: Emil Młynarski — Il-gi koncert 
skrzypcowy; 21,30: Operetka Genee'go p. t. 
„Wróg muzyki*; 22,00: Transm. pierwszej po- 
dróży S/M „Piłsudski*; 22,30: Wiadomości spor 
towe; 22,40: Mała Ork. P. R. 23,00: Kom. met. 
23,05: Mała Ork. P. R. 

Na wileńskim bruku 
PODRZUTEK NA POHULANCE. 

Wezpraj wieczorem w bramie domu Nr. 
3 przy ulicy M. Pohuianka znaleziono podrzu 
eonego chłopea w wieku kilku tygodni z kart 
ką, że dziecko jest pochodzenia żydowskiego. 
Podrzutka ulokowano w przytułku. (©) 

PROKURATURA ZAINTERESOWAŁA SIĘ 
ZAJŚCIEM POMIĘDZY SJONISTAMI. 
Jak się dowiadujemy, prokuratura Sądu 

Okręgowego zainteresowała się  onegdajszemi 
wypadkami przy ul. Subocz. W sprawie tej 
wszczęte zostało dochodzenie. Winni wywo- 
łania tych burd pociągnięci zostaną do o©dpo- 
wiedzialności sądowej. (e) 

PONOWNE ARESZTOWANIE KODESZOWEJ. 
Została ponownie zatrzymana i odstawio 

na do więzienia Lukiskiego Sara Kodeszowa, 
przeciwko której wysunięto zarzut, iż brała 
czynny udział w bójce pomiędzy mężem a Szo 
stakowskim, w czasie której ten ostalni został 
zasztyletowany. (e) 

    

      

  

  

  

  

  

   

    

Zamknięcie wileńskiej 
półkolonii letniej 

dla dziewcząt 
Dnia 23 sierpnia b, r. odbyło się w obecno 

ści przedstawicieli rządu, wład zszkolmych oraz 

społeczeństwa — uroczysie zamknięcie półko- 
lonji obejmującej 50 dziewczynek rodziców bez- 
robotnych, prowadzonej iprzez Sekcję Społeczną 
Rady Grodzkiej BBWIR w Wilnie, przy ul. Pia- 

ski, 27. 
Część oficjalną wypełniły przemówienia po- 

szczególnych przedstawicieli, część zaś arty- 
styczną występy zbiorowe i indywidualne — 
dzieci, na które złożyły się artystycznie wyko- 
nane śpiewy chóralne, deklamacje, inscenizacje 
it. p. 

Po wysłuchaniu przemówień i zakończeniu 
zbiorowych występów dzieci obdarowały poszcze 
gólnych przedstawicieli pękami kwiatów — a 
następnie 'podziękowały rządowi oraz Radzie 

  

' Grodzkiej BBWR — za troskliwą opiekę. 
Uroczystość zamknięcia zakończona została 

opuszczeniem sztandaru i odśpiewaniem hym- 
mu, I Brygady oraz „Boże coś Polskę*. 

Wycieczka balneologiczna studen- 
tów U.5.B. do uzdrowisk polskich 

Koło Medyków, studentów USB., w poro 
zumieniu z uniwersytetem urządza wycieczkę 
balneologiczną po uzdrowiskach Polski. Trasa 
obejmuje Zaleszczyki, Worochłę, Truskawiec. 

Iwonicz, Żegiestów, Krynicę, Szczawnicę, Zako- 
pane Rabkę i Ciechocinek. Wyjazd nastąpi 3- 
go września, powrót zaś 24 tegoż miesiąca. 

Studenci zapoznają się z urządzeniami le 
czniczemi i kąpieliskowemi uzdrowisk krajo- 
wych. Uniwersytet, zdając sobie sprawę z waż 
ności pierwszej tego rodzaju wycieczki z Wil 
na, udzielił poważnego subsydjum na tę im- 
prezę, a również i kolej pośpieszyła z daleko 
idącemi ulgami. 

'W wycieczce weźmie udział 48 studentów 
i studentek śgo roku studjów wydziału lekar- 
skiego pod kierunkiem prof. dr. Jasińskiego i 
prof. dr. Januszkiewicza. Kwatermistrzem wy. 
cieczki będzie student Witold Obrycki. 
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Kursy pływackie 
Bezpłatne kursy nauki wiosłowania dla mło- 

dzieży szkolnej Okręgu Szkolnego Wilno. 
Zapisy na kurs przyjmowane są codziennie 

na przystani A. Z. S. ul. Kościuszki 12 od godz. 
10 do 12 i od'17 do 19 —*za okazaniem legity- 
macji szkolnej. я 

* 

Bezpłatny kurs wiosłowania dia nowowstę 
pujących do USB i młodzieży akademickiej. 

Sekcja Wioślaska А. 7. 5. organizuje od dn. 
27. VIII. dwuiygodniowy bezpłatny kurs wio 
słowania dla rowowstępujących do USB i dia 
młodzieży akademickiej. 

Zapisy codziennie od godz. 10 do 12 i od 
17 40 19 па przystani A. Z. S. ul. Kościuszki 12. 

Stan waik o wejście do Ligi 
Walki o wejście do Ligi w grupach zbliżają 

się ku końcowi. W pierwszej grupie sytuacja 
jeszcze nie jest wyjaśniona. Prowadzi chwilowo 
Legja poznańska, która zepchnęła Union-Tou- 
ring na drugie miejsce. Walka między temi dru 
żynami zadecyduje o pierwszem miejscu, pozo- 
stałe drużyny bowiem nie wchodzą w rachubę. 

W drugiej grupie mistrzostwo zdobył kato- 
wicki Dąb. : 

W trzeciej grupie prowadzą lwowscy Czar- 
ni. którzy mają największe szanse utrzymania 
się na pierwszem miejscu. . 

W czwartej grupie mistrzem został wileński 
Śmigły, który na 4 gry uzyskał wszystkie możli- 
we punkty i stosunek bramek 17:3. 

Stan rozgrywek ilustruje następująca tabela: 
gier st. pkt. st. br. 

  

1 grupa; Legja Poznań 4 9:F 13:83 
Union-Touring Łódź 5 6:4 18:7 
Polonja Bydgoszcz 4 35 5:16 
Skoda Wiarszawa 5 28 ni 

2 grupa: Dab Katowice 2 3:1 6:1 
Brygada Gzęstoch. 2 13 1:6 

3 grupa: Czarni Lwów 3 51 8:3 
PKS Luck 3 4:2 8:6 
Revera Stanisławów 3 2:4 6:10 

, Strzelec Siedlce 3 1:5 3:6 
4 grupa: Śmigły Wi'no 4 80 17:38 

Warmja Grajewo 4 4:4 6:16 
Katowice Pińsk 4 08 3:13 

  

Teatr | muzyka 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 
— Dziś, w środę dn. 28 b. m. o godz. 8.30 

przedstawienie wieczorowe w Teatrze Letnim 
wypełni arcywesoła komedja muzyczna p t. 
„Muzyka na ulicy“ — P. Schureka, w przekła- 
dzie i opracowaniu Marjana Memara, w reży- 
serji Wi. Czengerego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występ Hanki Ordonówny. W czwartek 

uadchodzący wystąpi raz jeden tylko przed 
wyjazdem zagranicę świetna  intenpretatorka 
piosenek, znaxomita artystka Hanka Ordonów- 
na. Udział w koncercie bierze również słynny 
artysta filmowy Igo Sym. Akompanjament objął 
p. Roman Szlosberg, Bilety nabywa można w 
kasie teatru „Lutnia. 

— „Domek trzech dzieweząt*. Kierując się 
względami artystycznemi, teatr muzyczny „Lut- 
nia* otwiera sezon zimowy nieśmiertelnym ut- 
worem F. Szuberta „Domek trzech dziewcząt”. 
Dzieło to otrzymało pierwszorzędną obsadę sce- 
niczną, W ro!tach głównych wystąpią: Sława 
Bestani, Maria Nochowiczowna, Edmund Za- 
yenda, Jerzy Block oraz ulubieńcy publicznošei 
wileńskiej; W. Szczawiński, M, Tatrzański i 
K. Wyrwicz-Wichrowski, 

TEATR „REWJA*, 

Dziś, we środę 28, trzeci dzień programu spor. 
towego p. t. „Olimpjada POS.“, z pp, Janowskim, 
Gronowskim, Relkską, Duranoswską, Ostrowskim, 
Borskim, Czerwińskim, Wajnówną i Szczawińską 
na czele, 

ND 

Samobójca mruga 
Wezoraj przechodnie zauważyli na nasy 

pie na brzega Wilji mężczyzny, który leżał 
twarzą odwrócony do góry, nie zdradzając ob- 
jewów życia. Na klapie jego marynarki wid- 
niała duża kartka treści następującej: 

„Nazywam się Szmul Szlak. Mieszkam przy 
uł, Miekiewieza 43. Popełniłem samobójstwo 
spowodu nieporozumienia z rodzicami. 

Przechodnie zaalarmowafi trzeci komisar 
jat wezwano również karetkę pogotowia. 

Gdy lekarz zbliżył się, zauważył, że sa- 
mobójca mrugnał. Pozatem lekarz stwierdził, 
iż leżąca obok niego butelka zawierała zwykły 

stołowy ocet. To wszystko jak również demon 
stracyjnie przyczepiony do marynarki list, wy 

"dały się lekarzowi podejrzane. Powziął podej 
rzenie, że ma do czynienia z symulacją, wobec 
czego wezwał „samobójcę* do powstania. Lecz 
„desperat* w dalszym ciągu udawał umarłego. 
Wówczas z polecenia Jekarza sanitarjusze po- 
częstowali rzekomego trupa porządną porcją 
amonjaku, co odrazu wywarło spodziewane wra 
żenie: „Desperat* skoczył na równe nogi. 

„Zmartwychwstałego* Szaka przewiezione 
na obserwację do szpitala św. Jakóba. (e). 

Wypalone oczy 
O godz. $ wiecz. micszkańcy dmou Nr. 34 

przy uł. Wiełkiej zostali zaalarmowani rozpacz- 

liwemi krzykami: 
— Ratujeie! Ona mnie zabije! 2 
Gdy sąsiedzi przybiegli, zauważyli sylwetkę 

uciekającej kobiety, zaś na kamiennym bruku 
tarzał się z bólu mężczyzna. 

— Osślepiia mnie! Ratujcie! — krzyczał. 
'Wezwano policję i pogotowie. Lekarz stwier 

dził, że nieznajomy oblany został silnym roz- 
czynem kwasu siarczanego. Przewieziono go 
natychmiast «lo szpitala. istnieje bardzo słaba 
nadzieja uratowania mu wzroku. 

Nieszezęśiiwy nazywa się Siemionow i mie- 

szka przy ul. Wileńskiej 28. Siemionow przed 
trzema laty opuścił żonę. Żona wróciła do ro- 
dziców. Kilkakrotnie proponowała mu, by wró- 
cił dó niej i odgrażała się zemstą. Siemionow 
jednak nie sobie z tego nie robił. Ostatnio sto- 
sunki tak się ułożyły, że postanowił rozmówić 
się z żoną i w tym celu zgłosił się wezoraj do 
mieszkania jej rodziców, gdzie zaczął jej robić 
wyrzuty. W pewnej chwili Siemionowa chwyciła 
flaszkę z kwasem siarczanym i łunęła płyn w 
oczy. " 

Policja wszczęła poszukiwania i po upływie 
trzech godzia zdołano Siemionową znaleźć ukry 
tą w pakimś zakamarku. (е}
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Dziś; Augustyna, Hermana 

Jutro: Ścięcie głowy św. Jana 
  

Wschód słońca—godz. 4 m. 18 

(0 || Zachód słońca—godz. 6 m. 22 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogii U. $. В 
w Wiłmie z dnia 27.VIII. 1935 r. 

Ciśnienie 757 

Temperatura średnia + 16 

Temperatura najwyższa + 21 

Temperatura najniższa + 18 

Opad — 
Wiatr półn.-wschodni 

Tend.: lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. 

PRZEPOWIEDNIA POGODY DO WIECZORA 

28 siefpūia 1935 r.; 
Naogół climurno ze śkłonnością do burz 

dub prze!otnych deszczów. 
Ciepło. 
Najpierw umiarkowane, potem słabe wia 

try zmienne. 

   

— Dyżury aptek: Dziś dyżurują następujące 
apteki: Miejska — Wileńska 23, Chomiczewskie- 
go — W. Pohulanka 19, Fiihmonowicza i Ma- 
cgewicza — Wielka 29, Chróścickiego — Ostro- 
bramska 25, 

RUCH POPULACYJNY W WILNIE, 

— Zarejestrowane urodziny: 1) Szylgali- 
sówna Teresa, 2) Bujnicki Zdzisław, 3) Rym- 
kiewicz Stanisław, 4) iIKorbutowicz Ryszard, 5) 

Kurbotowiczówna Leontyna, 6) Korsak Henryk, 
7) Ziniewicz (niechrzczony). 

— Zaślubiny: 1) Michałowski Jan — Aw- 
łaszewiczówna Aleksandra, 2) Wojciechowicz 

„Władysław — Łoboda Wiera, 

— Zgony: 1) Busz Ryszard w wieku 1 rok, 
2) Cukierman. stolarz lat 72, 3) Gaster Cywja 
łat 43, 4) Bieńkuński Zbigniew 1 rok, 5) Magar 
Łea robotnica lat 51, 6) Baranowski Jan, ro- 
botnik lat 33, 7) Zakrzewska Agata, pensjonat 
juszka przytułku lat 90, 8) Ostrowski Apolinar    

   . jusz, oficer rezerwy. 9) Zaborow: Teofila, 
gospodyni domu, 10) Barszczewski Stanisław, 
kontrolor lat (7, 11) Horunowiczówna Anna, 
emerytka lat 50, 12) Smoleński Józef, ślusarz 
kolejowy lat 4 3) Wilejszysowa 
rytka lat 66, :4) Buszyński Wincenty, lat 6. 

— Przybyli do Wilna do hotelu Georges'«. 
Sławin Anatod, urzędnik z Brześcia, Szekeli 

Lajos, dyrektor z Budapesztu, Rdułtowski Kon 
stanty, senator z Lidy, Rolf Bolesław, buchalter 

Kruczkowski Roch, kupiec z War 
iewicz Henryk, student z Warsza 

      

  

       

     

„KKURJER* z data 28-go sierpnia 1935 r. 

NIKA 
MIEJSKA 

— Zatwierdzenie płanu robót na cmen 
tarzu Rossa. P. wojewoda Jaszczołt zat 
wierdził wszystkie uchiwały R. Miejskiej 
i magistratu, dotyczące robót żwiąza- 
nych z budową mauzoleum — grobow 
ca na cmenitarzu Rossa. Zatwierdzone zo 
stały zarówno uchwały dotyczące wyku 
pu przez miasto posesy i prywatnych, jak 
również poszerzenia ulic, regulacji ich 
14. p. 

— NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE RADY 
MIEJSKIEJ wyznaczone zostało na 12 wrześ- 
nia. Porządek dzienny znajduje się obecnie w 
opracowywaniu. 

— KOMISJA SANITARNA PRZYSTĄPIŁA 
OBECNIE DO LUSTRACJI jadłodajni, garku 
chni i mniejszych restauracyj. Lustracja ta ma 
m. in. na celu stwierdzenie, czy zakłady ic po 
siadają odpowiednie piwnice do przechowywa- 
nia łatwopsujących się artykułów spożywczych. 
iPrzedsiębior;twa, które braków nie usuną w wy 
znaczonym terminie, ulegną przymusowemu zam 
knięciu. 

— WALKA Z NIECHLUJSTWEM WŚRÓD 
DOROŻKARZY, W celu wyplenienia niechłujst 
wa wśród dorożkarzy władze administracyjne 
podjęły obecnie lotną kontrolę wileńskich doro 
żek konnych. Jednocześnie zwracana jest bacz 
na uwaga na zachowanie się dorożkarzy, zwłasz 
cza w stosunku do pasażerów. Wszelkie przeja 
wy arogancji będą przez władze administracyj- 
ne tępione z całą bezwzględnością. Ostatnio u- 
karano grzywną kilku dorożkanzy. 

PRZYŚPIESZONE REMONTY SZKÓŁ 
POWSZECHNYCH. W związku ze zbliżającym 
się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolne- 
go, zarząd miasta w przyśpieszonem tempie koń 
czy remonty lokali szkół powszechnych, 

IW przyśpieszonem tempie wykańczana jest 
również nadbudowa szkoły powszechnej na ul. 
Raduńskiej, Lokal tej szkoły otrzyma nowe piąt 
ro. 

Wszystkie lokale szkolne zostaną na czas wy 

kończone i oddane do użytku. 

ADMINISTRACYJNA 

— Starosta grodzki w trybie administracy jno- 
karnym skazał Antoniego Sokołowskiego (Tatar- 
ska 13), właściciela domu przy ul. Jeziornej 3, 
za antysanitarne utrzymanie ustępu na grzywnę 
w wysokości zł. 30 z nianą na trzy dni aresz- 
tu. Za takie same przestępstwa skazani zostali 
Eljasz Eljaszewicz (Rudnicka 29), właściciel do- 
mu przy ul. Zawalnej 23, na grzywnę zł. 50 tub 
3 dni aresztu oraz Marja Malinowska, wt: - 
cielka domu przy ul. Legjonowej 3, na zł. 15 
grzywny lub 3 dni aresztu. Pozatem starosta 
grodzki ukarał grzywną w wy i zł. 10 lub 
trzema dniami aresztu oraz odszkodowaniem 
w wysokości zł. 18 na rzecz zarządu poczt i te 

   

    

  

   

      

     

   
   

  

wy, vo Wiktor, prokurent z Warszawy, legrafów Szlomę Zamoszczyka (Piłsudskiego 2) 
Minkiewicz Emilja z Warszawy, Bernsztejn za posiadanie nielegalnego odbiornika radjowe- 
Aleksander, lekarz z Warszawy. go i Tekię Jarmułowiczową, właścicielkę posesji 

P A N | „ Premjera. Dziś największa komedja muzyczna 

  

mm SWiat sie śmieje 
CWIESIOŁYJE REBIATA). W rol. gł: Utiesow i Orłowa. (W filmie wykon. znak. przeboje: 
„Serce“, „Tiuk-Tiuk“ iin.). Nad program: Świetny dodatek muzyczny p.t, „Królowa Adrja- 

tyku'' oraz najnowszy tygodnik PAT'A. Na I-szy seans: balkon 25 gr., parter 54 gr. 

DZIŚ! Podwėj о! . Dawno Į į w fascyn. 
CASINO| niewidziana dejazost krata Gia nie Lil Da gower filmie 

KOBIETA Z MONTE CARLO 
(W świecie hazardu i rozpusty) 

"oraz Sensa- oraz sen BESTJA MORSKA ve; geriain, Join Barrymore wej genjalny 

HELIOS| 

  

Balkon 25 gr, 
Parter 54 gr. 

Po raz l-szy w Wilnie, DZ S | Największy? uwodziciel świata 

DÓW JUAN: _ „króla kochanków* 

W rol. gł. ulubie- Douglas FAIRBANK$ oraz prześl. Merie Oberon. Reż. Aleksan. Korda 
niec całego świata Płomienne noce miłości pod niebem Hiszpanii. 
Nad program: AKTUALJA oraz TYG. „PAT'A*. Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. Początek o 4.ej 

newia |----.... Qlimpjada-P.0.S. Program Nr. 36 p.t. 

' Rewja w 2.cz. i 14 obr. z udziałem baletmistrza K. Ostrowskiego, primabaleriny Basi Relskiej, 
wodewilistki Zofji Duranowskiej, Al. Gronowskiego, St. Czerwińskiego, Leny Wajnówny. 

Codziennie 2 seanse: o g. 6.45i 9.15. W niedziele i święta 3 seanse: o g. 4.30, 7-ej i 9.30 wiecz. 
W soboty kasa czynna do g. 10-ej. 

OGNISKO | 
L] 

  

Dziś olśniewający film. Największy przebój w repertuarze naszego kina 

MELODJE CYGAŃSKIE 
W rolach głównych: Łoretta Young, Charles Boyer, Phillips Hoimes, Jean Parker 

i Louise Fazenda. 3000 statystów. Moc emocyj. 

  

  Wad program: DODATKI DŽWIĘKOWE, — Pocz. seans, o g. 6-ej, w niedz, i św. o 4-е) p. p. 

  

przy ul. Majowej-44, na grzywnę zł. .30-2-za- - — „1 — DYREKCJA. KURSÓW MATURALNYCH. 
mianą na 3 dni aresztu-zą 'budowęrdomudrew-—-Sekcji-Szkol. Sredniego Z. N. P. przy.głmm, Zy- 
nianego bez pozwolenia .włądz.: budowlanych. - 

< -- СО5РОПАВСТА 
— EKSPORT DROBIU * Z WILEŃSZCZY- 

ZNY. Wi:ciągu bieżącego miesiąca wzmógł się 
* eksport drobiu do Prus Wschodnich. Z terenu 
województwa wileńskiego wywieziono 1500 gę- 
si; około 1000 kaczek oraz przeszło 2000 sztuk 
imqego drobiu. 

— HOTELARZE UBIEGAJĄ SIĘ O ULGI. 
Jakisię dowiadujemy, wyjechała z Wima do War 
szawy delegacja ' wileńskich hotelarzy. Hotelarze 
mają złożyć władzom centratnym obszerny me 
morjał oraz_interwenjowaćw <sprawie-udzielenia 
szeregu ulg podatkowych. Między in. hotełarze 
ubiegają się o udzielenie ułg dla drobnych hote 
ti, które mogłyby zamiast III kategorji wykupy 
wać świądećtwa kategerji IV. 
Na marginesie tej wiadomości zanotować nale- 
ży, że sytuacja materjalna hotelarzy bardzo zna 
cznie się pogorszyła i wiele hoteli przeżywa praw 
dziwy kryzys, z trudem jedynie utrzymując przy 
życiu swe przedsiębiorstwa. 

Z POCZTY 
— TELEFONY IDO ISLANDJI. Z dniem 1 

września r, b, wprowadzony będzie ruch telefo- 
niczny między Polską a Islandją. Opłata za trzy 
minutową rozmowę zwykłą z Islandją wynosi 46 
& 50, <, 

WOJSKOWA 
— REJESTRACJA ROCZNIKA — 1917-60 

1-go września referat wojskowy Zarządu miasta 
przystępuje do rejestracji mężczyzn urodzonych 
w roku 1917. 

W związku z tem należy zaznaczyć, że ka- 
żdy zgłaszający się do rejestracji powinien za- 
opatrzyć się w dowód osobisty. Osoby nie po- 
siadające dowodów będą zarejestrowane wów- 
czas, o ile przedłożą świadectwo urodzenia lub 
wyciąg z ksiąg rejestru mieszkańców wraz z do 
wodem tożsamości i dowód go zameldowaniu. 

Termin rejestracji, która potrwa do dnia 
1 października rb. musi być ściśle przestrze 
gany. 

Uchylenie się od rejestracji pociąga za sobą 
karę do 3 miesięcy aresztu lub grzywnę do 3 
tysięcy złotych. 

  

SPRAWY SZKOLNE 
— SZKOŁA ZAWODOWA ŻEŃSKA (KRA- 

WIECKO -BIELIŹNIARSKA) W ŚWIĘCIANACH, 
ul. Trzeciego Maja 6 przyjmuje zapisy do kl. I 
uczenic które ukończyły 13 tat a co najmniej 
4 oddz. szk. powsz. Wipisowe 3 zł., opłata za 
naukę 3 zł. miesięcznie. 

— 8118 DZIECI PRZYBYWA DO SZKÓŁ. 
Jak się dowiadujemy, do szkół powszechnych 
w Wilnie z aowym rokiem szkolnym przybywa 
3118 nowych dzieci. 

W porównaniu z rokiem ub. naturalny 
przyrost dziesi w rwieku szkolnym wzrósł o 
przeszło 10 procent. 

— Przedszkole dla dzieci w wieku od lat 3 
do 7 przy Państwowem Seminarjum Ochroniar- 
skiem im. Marji Konopnickiej w Wilnie, miesz- 
czące się przy ul, Zakretowej Nr. 3 zostanie ot- 
warte dnia 12 września b. r. Zapisy przyjmuje 
kancelarja szkoły od dnia 3 września. 

„.„1go września codziennie w 

gmunta Augusta w: Wilnie niniejszem zawiada- 
„ mia że z dnien 5 września rb. o godz. 17 wana. 
wia -naukę na kursie niższym” (zakres 6 kl.) i 
wyzszym (8 kl.). Zapisy kandydatów od dnia 

tymże łoka'v w 
dzinach od 17 do 18, > 

RÓŻNE. 
— BADANIE ŻYWNOŚCI NA RYNKACH. 

Wczoraj z racji dnia targowego na rynkach wi 
leńskich lotna komisja kontrolna dokonała łu 
stracji. Od sprzedawców pobrano szereg pró- 
bek celem poddania ich analitycznym badaniom 
——WALRA Z -ŻEBRACTWEM, podjęta przez 

władze administracyjne, trwa w dalszym ciągu 
i coraz bardziej się zaostrza, W ciągu ostatniego 
tygodnia wysiedlono z granic Wilna 9 żebraków 
i włóczęgów, przybyłych tutaj na t. zw. „wystę 
Ly“ Policja zwraca pozatem baczną uwagę na 
dzieci, zaprawiające się do procederu żebracze 
80. Są to przeważnie dzieci bezdomne, lub dzie 
e; rodziców — żebraków. Niektóre z nich odsyła 
ne są do przytułków, 

— Wycieczka poznańczyków, która dnia 
26 bm. przyjechała do Wilna w liczbie około 
150 osób, zwiedzała we wtorek Wilno, w śro 
dę zaś pojedzie do Trok i wieczorem wraca 
do domu. 

Pozatem w poprzednich -dniach odwiedzi 
ły Wilno mniejsze wycieczki, z których naj- 
ważniejsza była „Rodziny Kolejowej”.  Kole- 
jarze zapowiedzieli, że do Wilna z Żywiecczy 
zmy przyjedzie w tym roku jeszcze jedna wy 
cieczka, a na wiosnę będzie zorganizowana z 
tamtych stron duża wycieczka do Wilna. 

— WIELKA LOTERJA FANTOWA NA BD- 
DOWĘ POMNIKA Ś. P. MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W WILNIE. Fanty ogłądać 
można i nabywać bilety toteryjne przy ul. Mie- 
kiewicza Nr. 4 od dn. 24 m. m. 

KOMITET ORGANIZACYJNY. 

CHCESZ: 
mieć dobrze prowadzoną buchałterję, 
przepisać na maszynie, 
przetłumaczyć na, lub z języka obcego, 
zainkasować składki członk. związku, 
zasięgnąć informacji w zakresie ustaw 

skarbowych i ubezpiecz. socjalnych, 
dać inne polecenie w zakresie prac biu- 

rowych. 

SZUKASZ: 
lokatora solidnego, 
mieszkania dobrego, 
nabywcę na-nieruchomość, 
placu lub domu do nabycia, 

IDŹ DO 

SPÓŁDZIELNI PRACY 
PRACOWN. UMYSŁÓW. 
w Wilnie, ul. Jagiellońska 6, tel. 22-24 

ZAŁATWISZ PRĘDKO, SOLIDNIE, 

TANIO, PUNKTGALNIE, 

  

      

  

UWAGA! UWAGA!| 
NOWOOTWARTA RESTAURACJA 

„MYŚLIW SECA** 
przy ulicy W. Pohulanka 9 

poleca smaczne śniadania, obiady i wykwin- 
tne kolacje po cenach bardzo zniżonych. 
Kuchnia pod kierown, fachow. kuchmistrza. 

Obsługa „fachowa. Gabinety. 
  

LAB. FARMACEUTYCZNE .POLLABOR" WARSZAWA 

  

Nowootwarte (we własnym nowym lokalu) 

GIMNAZJUM iw. ks. PIOTRA SKARGI 
w Wilnie 

Przyjmuje wpisy uczniów w wieku szkolnym 
do klasy I, Il i Ill nowego typu. 

Nauka przed południem. 
Kancelarja czynna codzien. od ą. 16'/;—18'/; 
tymczasowo w lokalu gimnazjum dla dorosł. 

ul. Ludwisarska 1 

KATOIZABUA 
OWADY, 

WL LIU LISA [U | 
[+ Wilno Podgorna5in1tel. 2014 . | 

    

       

    

  

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 
wszelkie wygody, 
wolne od podatku 

Tartaki 34-a 

i Sprzedam 

samochód 
w dobrym stanie 

(kareta) mar. „Paige“ 
bardzo tanio 

Dzielna 36—1, tel. 2187 
(Zwierzyniec) 

Kupie 
užywaną tokarnię do 
želaza w dobrym stanie 
Oferty do Biura Gra- 
bowskiego, Garbarska 1 

  

  

  

Zginą! pies-buldog 
Багму szaro-piaskowej, 
wabi się „Ralf“, odpro- 
wadzić za wynagrodze- 
niem: Zarzecze 6 m. 5. 
Ukrywanie będę ścigał 

sądownie. 

ZAKŁAD FRYZJERSKI 
„DAWID“ 

Wilno, Kalwaryjska 4 
Wykonuje pierwszorzę- 
daie trwalą ondulację 

aparatem Mobile. Ceny 
propagandowe. 

  

  

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
powrócił 

Chor. wenerycz,, syfilis,, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa'15, t 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

«kórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—7 
w niedziele 9 — | 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
ab os metą, 

zezki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry 

AKUSZERKA 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w. 
ul. 1. Jasińskiego 5 — 20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaz leczniczy 

i elektryzacje | 
Zwierzyniec, T. Zana, 
ma lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

    

  

  

   

    

  

MUBAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilme, Bisż, Baedwrakiego 4. Telefomy: Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje ed g. 2—3 ppoł. Sekretarz redukcji przyjmuje od g. 1—%8 p 
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MMA PRENUMERATY: miesięcznie z odnosromiem de domu lub przesyłką pocztową i dodntkiem książkowym 3 ał., z odbiorem w administr. bez dedatka książkowego 2 zł. 60 gr., zagramócą © sh 

GBA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed iekstcza — 75 gr,, w tekście 60 gr., za tekst. 56 gr., kronika redzke, i tomunikaty — 66 gr. za wiersz jednoszp., egłosz. mieszkam, — 19 gr. re wyraą 
e tych cen delicaa się ва ogłoszenia cyfrowe i tabelłaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 58% zniżki. 

i rwbrykę „nadesłane* Redalscja mie odpowiada. 

      Wydawnictwe „Korjar Wileński" śp. : © = Brak. _ © Wine. ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40. 
LST EAS 
ON 
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Układ egioszeń w tekście 4-re łamowy, za tekstem 8$-mie łamowy, Za treść ogiaczań 

Adzsiaistracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku egłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
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Redaktor odp. Witold Klemkis,


