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Rok VI. 

  

MIEZALEŻNY ORGAR DEMOKRATYCZNY 

Przed konferencją Haską. 
  

Święto nowej ery. 
Święcimy dziś wielkie święto, 

święto |5-lecia nowej ery naszego 

życia narodowego, święto czynu 

sierpniowego. Dziś już z perspekty- 

wy 15 lat możemy ogarnąć ogrom” 

ne obszary tego życia, możemy z 

pewnym  objektywizmem oceniać 

szczegóły tego wielkiego czynu któ- 

ry wstrząsnął do głębi sumieniem 

narodowem, zapleśniałem w głuche 

noce niewoli, że się zbudziło, że 

przemówiło szczękiem karabinów, 

że sprawiło, iż naród z manowców 
bezwoli wszedł na szerokie drogi 
niepodległości. 

Ażeby należycie ocenić znacze- 

nie czynu 6-go sierpnia trzeba zdać 

sobie sprawę z ówczesnego stanu 

politycznego kraju. Wielka wojna 

narodów o którą modliły się poko- 

lenia wyrosłe w niewoli zastała na- 

ród polski zupełnie nieprzygotowany, 

chociaż burza dziejowa rozpętana 

jesienią 1914 roku, była nieubłaganą 

konsekwencją układu sił politycz” 

nych w Europie, chociaż wieściły ją 

raz po razu gromy na Bałkanach, 

chociaż wreszcie oczekiwano jej z 

roku na rok. Sternicy nawy poli- 

tycznej w tych zaborach, —szczegól- 

niej w Galicji i w Kongresówce wo- 

bec konieczności zajęcia zdecydo- 

wanego stanowiska chwycili się sta- 

rych, wypróbowanych metod poli- 

tycznych: koncesje za lojalność. W 

imię tej lojalności, będącej wynikiem 

specyficznego nastawienia, poświę- 

cono z tej i tamtej strony tysiące 

młodych istnień. Za ten haracz bez- 

cennej krwi spodziewali się po wy” 

granej wojnie koncesyj politycznych 

w postaci namiastki niepodległości. 

W Galicji, gdzie zróżniczkowanie 
polityczne ze względu na większą 

możność rozwoju politycznego było 

największe, z miejsca postanowiono 

rozpocząć obrady celem wybrania 

jednolitej taktyki i postępowania. 

Jałowe dysputy przeciągały się w 
nieskończoność. Zdawało się, że 

ostateczna decyzja zagrzebana zo- 
stanie w miałkim piasku pustych 

frazesów 'krasnomówczych. Wśród 
tych sporów był człowiek, który z 

nieugiętą energją wysuwał hasło 

przyjmowane z trwogą, hasło, które 
budziło dreszcz niepokoju, ale za 
którym szły uskrzydlone nadzieje i 

biły serca w wielki dzwon radości: 
Niepodległość. Ten człowiek, który 

z nieugiętym uporem rzucał na stół 

obrad menerów politycznych to po” 

tężne słowo, ten jedyny orędownik 
wolności, gdy się przekonał, że słowo 

to przyjmują z uśmiechem pobłażania, 

wziął na siebie wielki ciężar odpo- 

wiedzialności wobec narodu i histo- 
rji i w dniu 6-go sierpnia pchnął ku 

rosyjskiemu kordonowi stu kilku- 

dziesięciu swoich żołnierzy, „by w 
wielkiej wojnie narodów nie brakło 

też i polskiej szabli*. Czynem tym, 

jak szablą, rozciął gordyjski węzeł 

powikłań, ostrożnego przetrawiania 

pomysłów przy zielonym stole obrad. 

Czynnik niepodległościowy czu- 

wał u kolebki wszystkich poczynań 

Komendanta Piłsudskiego jeszcze 
nadługo przed rokiem 1914, jeszcze 

w momencie największego rozpasa- 

nia zaborców, pijanych wściekłością 

za odwieczny bunt niepodległej du- 

szy polskiej. Czynem sierpniowym, 

tak niespodzianym, rozpoczął wielką 

epopeję legjonową i odtąd szedł 

wraz ze swymi na śmierć oddanymi 

żołnierzami ku niepodległości, nie 

oglądając się na żadną pomoc, 

wpatrzony w wielki cel. 

Wynikiem tych nastawień nie- 

podległościowych był cały szereg 

dalszych czynów politycznych czasu 

wielkiej wojny jak zwalczanie za- 

rządzeń Naczelnej Komendy Armji 

austryjackiej, zdążającej do uczy- 
nienia z legionów zwykłej austry- 

jackiej jednostki bojowej, zwalcza- 

nie serwilistycznej polityki Naczel- 

nego Komitetu Narodowego wobec 

Państw centralnych, odmowa przy- 

sięgi i długie dni więzienia w Mag- 

.porządza, dzięki 

deburgu, Benjaminowie i Szczy- 

piornie, aż do dnia wielkiego try- 

umfu ukochanej idei. A _ trzeba 

wziąć pod uwagę że działo się to 

w ogniu walk, gdy ukochani żołnie- 

rze Wodza ginęli w ciężkich krwio- 

żerczych walkach. 
l dłatego też przez cały czas 

wielkiej wojny legiony, a zwłaszcza 

l-sza Brygada była uważana przez 

całe prawie społeczeństwo jako je- 

dyna ekspozytura Polski wojującej, 
której niezależność od wpływów 

obcych dawała osoba Komendanta 
Jozefa Piłsudskiego. Stał się on wi- 
domym symbolem wszystkich po- 

czynań, zdążających do uzyskania 

zupełnej niepodległości. 

|-вга Brygada, wyrosła z pnia 

ideolagji Piłsudskiego łączyła w so- 

bie wszystko co najlepsze w naro- 

dzie, była niezrównaną szkołą wy- 

chowawczą nieugiętych charakterów, 
których nie złamały żadne przeciw” 
ności, którzy do końca wierni 
sztandarowi idei wytworzyli nową 
generację obywateli młodego Pań- 
stwa, obywateli których zasadniczą 

cechą jest czystość rąk i nieugię- 

tość pracy. Stąd też po przewrocie 
majowym w roku 1926-ym, który 

był nieuniknioną koniecznością oczy- 

szczenia atmosfery korupcji i sejmo- 

władztwa, powołał Marszałek Pił- 

sudski właśnie tych ludzi, zaprawio“ 

nych w bojach niepodległościowych, 

ludzi, którzy „Polski zadarmo nie 

dostali", lecz wywalczyli ją, krwią 

swoją znacząc jej granice. 

I dlatego dziś śmiało i bez trwo- 

gi patrzymy w przyszłość, dlatego 

wierzymy, że przebudowa wewnęt- 

rzna Polski rozpoczęta w dniu 13 

maja 1926 r. z każdym krokiem po- 

stępuje naprzód i doprowadza do 

scementowania wszystkich wartości 

twórczych, wartości [o nieprzemija- 

jęcem znaczeniu, które w wielkim 

wyścigu pracy stanowią awangardę. 

Gabinet stojący dziś u steru, 

będący gabinetem ludzi najbliżej 

stojących Marszałka Pilsudskiego, 

ludzi którzy stali u kolebki niepo- 

dległościowych czynów Komendan- 

ta, daje najlepszą gwarancję, że 

sprawę mocarstwowego znaczenia 
Polski na terenie zagranicznym i 
konsolidację wewnętrzną przepro- 

wadzą w sposób jak najenergiczniej- 

szy, doprowadzając do końca naj- 

większe dzieło, jakim jest zmiana 

Konstytucji. 
Oto są skutki wielkiego czynu 

podjętego w dniu 6-go sierpnia 

1914 roku, czynu który śmiało na- 
zwać można początkiem ery w Ży* 
ciu narodu polskiego. 

TR; 

Przed zjazdem Legjonistów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Na zjeżdzie Legjonistów w No- 
wym Sączu, jak już donosiliśmy, w 
zastępstwie Marszałka Piłsudskiego, 
który ze względów na rozpoczętą 
kurację w Druskienikach udziału w 
zjeździe nie weżmie, wygłoszą od- 
czyty; gen. Rydz Śmigły i poseł 
Sławek. я 

Targi hodowiane. 
POZNAŃ, 5.8. (Pat). Dyrekcja 

P. W. K., pragnąc jak nadbardziej 
wyzyskać możliwości, któremi roz- 

wszechstronnemu 
wystawieniu rolnictwa na P. W. K., 
oraz spełniając życzenia sfer hodo- 
wlanych, orgąnizuje w okresie od 
18 do 20 września b. r. wielkie tar- 
gi hodowlane. 

Zeppelin przeleciał Atlantyk. 
BERLIN, 5.8. (Pat). Donoszą tu 

z Lakehurst,że sterowiec „Zeppelin* 
wylądował o godzinie 2 min. 52, 
w/g czasu środkowo-europejskiego. 
Lądowanie sterowca na lotnisku w 
Lakehurst nastąpiło dokładnie w 4 
dni po starcie z Friedrichshafen. 

Zbrojenia Heimswehry. 
WIEDEŃ, 58. (Pat). „Arbeiter 

Zeitung" donosi o skonfiskowaniu 
przez władze kolejowe 3 skrzyń, 
napełnionych karabinami maszyno- 
wemi. Przesyłka ta była przezna- 
czona dla Heimswehry. 

* nienie 

Przyjazd 
HAGA. 5.VIII. (Pat). Przybywa- 

jącego do Hagi Brianda powitał ho- 
lenderski prezes rady ministrów. 
Nieoficjalne posiedzenie przedstawi- 
cieli 6 mocarstw, które podpisały 

Brianda. 
konwencję z dnia 18 pażdziernika 

1928 roku w Genewie wyznaczone 

zostało na godzinę 7 i pół wieczo- 

rem. “ 

  

Posiedzenie w lokalu delegacji francuskiej. 
Na zaprosze- 

się wieczorem 
francuskiej 

HAGA, 5.8 (Pat). 
nie Brianda zebrali 
w siedzibie delegacji cusk 

przedstawiciele _ Francji, Niemiec, 
Belgji, Anglji, ltalji i Japonji. Na ze- 
braniu tem, które trwało dwie go- 

dziny, postanowiono, że na jutrzej- 

szem inauguracyjnym posiedzeniu 
konferencji na przemówienie powi- 
talne holenderskiego prezesa Rady 
ministrów odpowie Briand. Pierwsze 
posiedzenie o charakterze poufnym 
odbędzie się jutro popołudniu. 

  

Opinja delegata angielskiego. 

LONDYN, 5.VIII (Pat). Korespon- 
dent dyplomatyczny „Sunday Times" 
miał możność zainterpelowania sze- 
fa delegacji angielskiej na konfe- 
rencję w Hadze Snowdena. Według 
informacyj korespondenta dyploma- 
tycznego „Sunday Times", Snowden 
będzie dążył do trzech celów: prze- 
dewszystkiem do całkowitego utrzy” 
mania żądań angielskich według 
procentowego określenia w proto* 
kóle w Spaa z roku 1920, następnie 
starać się będzie on, aby jeszcze 
raz w zgodnem porozumieniu zre- 
widowana była polityka reparacyjna, 
wreszcie zwróci specjalną uwagę!na 

Głosy prasy 
LONDYN, 5.VIIl (Pat). W przed- 

dzień rozpoczęcia konferencji has- 
kiej opinja angielska zwraca się 
bardzo ostro przeciwko planowi 
Younga. Wybitny publicysta Wikham 
Stead w świetnym artykule w „Sun” 
day Times" analizuje plan Younga 
i sposób zadośćuczynienia w tym 
planie interesom angielskim, przy- 
czem dochodzi do wniosku, że plan 
Younga jest sprzeczny z interesami 
angielskiemi i winien być odrzuco- 
ny. Anglja winna — zdaniem Steada— 
dążyć do tego, aby jaknajprędzej 
uwolnić się od całego splotu repa- 
racyj, długów wojennych i skutków 
wojny. Ale w obecnych warunkach 
lepiej jest stanąć na platformie noty 
Balfoura i zachować plan Dawesa, 
aniżeli wprowadzić w życie plan 
Younga. 

Opinja prasy 

PARYŻ, 5.VIII (Pat.) Dzisiejszy 
„Le Temps" zaznacza, że Francja 
przystępuje do doniosłych rokowań 
haskich ze szczerem pragnieniem 
doprowadzenia ich do pomyślnego 
wyniku i z silną wolą nie zaniedba- 
nia niczego, co umożliwia obronę 
jej słusznych interesów i niespor- 
nych uprawnień. Jeżeli plan Younga 
dozna niepowodzenia, to w każdym 
bądź razie interesy francuskie znaj- 
dą gwarancję w planie Dawesa. 

PARYŻ, 5.VIII (Pat). Prasa za- 
mieszcza obfite komentarze o roz- 
poczynającej się jutro konferencji 
w Hadze. Dzienniki zaznaczają, że 
nad wszystkiemi kwestjami górować 
będzie sprawa ewakuacji Nadreniji. 

Na łamach „Action Francaise" 
Jacques Bainville podkreśla nierów= 
nomierny udział w debatach państw 
reprezentowanych na konferencji. 
Oficialnym powodem jej zwołania — 
pisze Bainville—jest wprowadzenie 
w czyn planu Younga, w którym są 
zainteresowani wszyscy, nawet naj- 
drobniejsi wierzyciele Niemiec, wo- 
bec czego przedstawiciele wszyst 
kich tych krajów wezmą udział w 
dyskusji. Sprawa jednak przedsta- 
wia się inaczej, gdy chodzi o ewa- 
kuację Nadrenji, stanowiące zagad- 

związane ściśle z planem 
Younga. W dyskusji nad tą ostatnią 
sprawą wezmą udział razem z Niem- 
cami tylko państwa okupacyjne oraz 
główne mocarstwa, które opracowa- 
ły traktat wersalski. 

koncesje, które zostały już poczy- 
nione niektórym państwom europej- 
skim, a przedewszystkiem na kon- 
cesje, poczynione ltalji, Co się ty- 
czy zastosowania planu Younga, to 
Śnowoen nie zgodzi się na żadne 

"ustępstwa, któreby obniżały żądania 
angielskie. 

W końcu korespondent dyploma- 
tyczny, cytując oświadczenie Snow- 
dena. podkreśla, żę rząd Wielkiej 
Brytanji nie jest zobowiązany do 
rzyjęcia planu Younga. Eksperci. 

Bore go podpisali, byli niezależni 
i .nie występowali, jako pełnomocni- 
cy swoich rządów. 

angielskiej. 
Co do spraw politycznych kon- 

ferencji, Stead podkreśla, że od- 
dzielne wycofanie wojsk angielskich 
z Nadrenji, nie czekając na wyco- 
fanie przez Francję i Belgję nie by- 
łoby właściwym środkiem do utrzy” 
mania harmonji i zgody międzyna- 
narodowej. Z. drugiej strony ewen- 
tualność pozostawienia wojsk oku- 
pacyjnych angielskich w Nadrenji 
na dalsze 5 lat bezwarunkowo nie 
jest w Anglji popularna. Według 
Steada, konferencja haska będzie 
pojedynkiem między Briandem i 
Śnowdenem. Występują oni wszak- 
że jako dwaj rywale powołani do 
współpracy. Charakteryzując w ten 
sposób plan Younga, Steed bardzo 
pesymistycznie ocenia możliwości 
konferencji w Hadze. 

  

francuskiej. 

Natomiast Polska, Czechosłowa- 
cja, Rumunja i Jugosławja mają być 
od obrad w tej kwestji usunięte. 
Czyli innemisłowy, ewakuacja wraz 
z gwarancjami, których domaga się 
rząd francuski, ma być rozpatrywa- 
na jedynie z punktu widzenia za- 
chodniej granicy Rzeszy oraz jej 
stosunku do bezpieczeństwa granic 
Francji i Belgji. Wyłączenie ozna- 
czać może jedynie odmowę wysłu- 
chania zarzutów, mogących być po- 
czynionemi przez kraje, dla których 
wchodzi w grę ich bezpieczeństwo 
osobiste. 

Czyż przygotowuje się—zapytuje 
Bainville—pozostawienie cichaczem 
Niemcom swobody działania we 
wschodniej Europie? Nic dziwnego, 
że Polacy oraz niektóre inne narody 
z trwogą zadają sobie to samo py- 
tanie. 

W. „Victoire" Georges Bienaime 
podkreśla krzywdę, jaką wyrządzo- 
no t.zw. państwom o ograniczonyc 
interesach. Otrzymały one wpraw- 
dzie na zasadzie traktatu wersal- 
skiego rozszerzenie swych granic, 
lecz udział ich 'w doniosłej sprawie 
odszkodowań okazał się znikomym. 
Tymczasem ucierpiały one skutkiem 
wojny nie raniej od wielkich mo- 
carstw. Polska została doszczętnie 
zrujnowana przez wojska niemiec: 
kie, austrjackie, rosyjskie i bolsze- 
wickie, a jednak przyznano jej w 
planie Dawesą udział śmieszny, je- 
szcze zaś mniejszy w planie Younga. 

Głosy prasy gdańskiej. 
GDAŃSK, 5 8. (Pat). Omawiając 

rozpoczynające się jutro w Hadze 
obrady konferencji międzynarodo- 
wej w sprawie planu Younga, wy- 
wybitny publicysta niemiecki Bahr 
zamiesza w  dzisiejszem wydaniu 
„Danziger Ztg.“ artykuł, w którym 
podreśla, że sytuacja taktyczna de- 
legacji niemieckiej w Hadze nie jest 
pomyślna. 

Nietylko bowiem Rumunja i Grecja 
co możnaby przeboleć, lecz i Anglja 
nie okazuje skłonności do przyjęcia 

planu Younga bez zastrzeżeń. Do 
tej pory nie da się nawet przewi- 
dzieć, czy Anglja nie będzie chcia- 
ła tego planu wogóle odrzucić, co 
mogłoby wprowadzić Niemcy w fa- 
talną sytuację. W końcu dr. Bahr 
stwierdza, iż nadzieje pokładane ze 
strony niemieckiej w Briandzie są 
zawodne, albowiem Briand z pew- 
nością będzie działał jako wybitny 
patrjota francuski, a zatem dla stro- 
ny niemieckiej nie przedstawia ża- 
dnej pozycji aktywnej. 

Wyczekujące stanowisko Stanów Zjednoczonych. 
LONDYN, 3.VIII (Pat). Wbrew 

oczekiwaniom opinii angielskiej, któ- 
ra przypuszczała, że ambasador Da- 
wes będzie oficjalnym obserwatorem 
w Hadze, rząd Stanów Zjednoczo- 
nych nie zajmował żadnego oficjal- 

nego obserwatora, a tylko polecił 
pierwszemu sekretarzowi ambasady 
amerykańskiej w Paryżu Wilsonowi, 
aby nieoficjalnie obserwował kon- 
ferencję haską. 

  

Pierwsi gošcie w Hadze. 
HAGA, 5.8. (Pat). W dniu dzi 

siejszym przybyli tu Venizelos i 
Stresemann. 

Pierwsze spotkanie szefów. 
HAGA, 5.8. (Pat). W/g tutejszych 

przewidywań pierwsze spotkanie 
szefów poszczególnych rządów na- 
stąpi dzisiaj wieczorem. 

Briand przewodniczącym 

konferencji haskiej? 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Prasa francuska wyraża przeko- 

nanie, że uczestnicy konferencji 

haskiej zaproponują Briandowi obję- 

cie przewodnictwa konferencji. Nie 

wie jednak czy Briand zgodzi slę 
na tego rodzaju propozycję. 

AIA NT TIT BUKA EAS ISO TEO TAN A LNR 

Strach ma wielkie oczy. 

BERLIN. 5.VIII. (Pat). Nacjonali- 
styczna „Boersen Zeitung" podnosi 
ponowny alarm z powodu rzekome- 
go pojawienia się w niedzielę około 
godz. 15 min. 30 dwupłatowca pol- 
skiego nad Bytomiem. Samolot pol- 
ski okrążyć miał dwukrotnie miasto, 
lecą na wysokości 500 metrów, 
poczem odleciał w stronę Katowic. 
Polskie barwy państwowe widoczne 
miały być na dolnym płacie samo- 
lotu. 

„Boersen Ztg.* zapytuje, czy 
dyplomaci z Wilhelmstrasse są już 
tak dalece zajęci Hagą, iż zapomi- 
nają o ustawicznych celowych pro- 
wokacjach polskich na pograniczu 
wschodnim Niemiec. W Hadze za- 
znacza dziennik nacjonalistyczny to- 
czyć się będą narady tylko teore- 
tyczne. Polska zaś uprawia już dzi- 
siaj na Wschodzie politykę prakty- 
czną. 

Nota jugosłowiańska 
do rządu bułgarskiego. 

WIEDEŃ 5. VIII PAT. Wedle do- 
niesień z Białogrodu, prasa ogłasza 
dziś tekst noty, doręczonej swego cza- 
su przez posła Nesica w Sofji w spra- 
wie morderstwa Radoslavova i Zeko- 
va i nadto odpowiedź rządu bułgar- 
skiego. Nota jugosłowiańska wskazu- 
je na to, że ustawa amnestyjna z dn. 3 
lipca b. r. wyjdzie na karzyść osobom 
które na podstawie art. 118 traktatu 
zawartego w Neuilly powinny być za- 
sądzone jako przestępcy wojenni. 
Rząd bułgarski popełnił zatem akt, 
który stoi w sprzeczności z traktatem 
pokojowym. 

Nota przytacza rozkaz dzienny by- 
łego generalisimusa Zekova, žadający 
wymordowania inteligencji serbskiej. 
W końcu nota zaznacza, że rząd jugo- 
słowiański nie może przejść nad tą 
sprawą do porządku dziennego wobec 
tej bezprzykładnej zbrodni zbiorowej 
i domaga się z tego powodu wyjaśnień 
od rządu bułgarskiego. Dzienniki ko- 
mentują powyższą wymianę not w 
tym duchu, że odpowiedź bułgarska 
nie jest zadawalniająca i przyczyni 
się do zaostrzenia stosunków między 
obu państwami. 

Zebranie Rady finansowej 
Ligi Narodów. 

GENEWA, 5. VIII. PAT. Delega- 
cja złożona z kilku członków rady fi- 
nansowej, wśród których znajduje się 
członek polski p. Młynarski, wicepre- 
zes Banku Polskiego oraz kilku wy- 
bitnych rzeczoznawców, zbierze się 
26 września w Genewie celem konty- 
nuowania rozpoczętych przez radę 
fluktuacji siły kupnej złota oraz ich 
wpływu na życie gospodarcze posz- 
czególnych państw. 

  

Zjazd podoficerów 

w Poznaniu. 

POZNAŃ, 5.8 (Pat). W sobotę 
rozpoczął się w Poznaniu zjazd po- 
doficerów rezerwy, skupionych w 
ogólnym Związku Podoficerów Re- 
zerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W 
zjeżdzie bierze udział kilka tys. u- 
czestników. Wczoraj przed połud- 
niem obradowały komisje. Popoł. 
odbyło się drugie plenarne zebranie, 
na którem przyjęto szereg wnio- 
sków, zgłoszonych przez komisje o- 
raz dokonano wyboru nowego za- 
rządu. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWE METODY PROPAGANDY NIEMIE- 

CKIEJ. 

Tydzień niemiecki „państw bałtyckich, 

w Króleweu. 

Jak podaje „Liet. Aidas“, 18—22 b. m. 
z okazji wschodnio-niemieckiego jarmarku 
rolniczego w Króleweu organizuje się ty- 
dzień akademicki państw bałtyckich, a więc 
i Litwy. Uczestnicy tygodnia będą mogli 0- 
bejrzeć nie tylkć sam jarmark, lecz również 
instytuty: mleczarski, gospodarki rybnej, 
kultury zbożowej — istniejące przy uniwer- 
sytecie oraz „naukową wystawę drzewną”, 
gdzie będą demonstrowane najnowsze meto- 
dy gospodarki leśnej. Podczas tygodnia bę- 
dą demonstrowane najnowsze maszyny rol- 
nicze, organizowane wycieczki, odczyty itd. 

Jednocześnie czynne będą w Królewcu 
wyższe kursy naukowe, na których będą му> 

kładali profesorowie miejscowych wyższych 
szkół z dziedziny rolnictwa, ekonomji, nauk 
przyrodniczych, sztuki i t. d. 

Udającym się na pomieniony tydzień aka- 
demicki do Królewca studentom z Litwy wi- 
zę niemiecką bedzie się wydawało bezpłatnie, 
koszta podróży z Kowna do Królewca wy- 
niosą 22,50 lita, nadto na inne wydatki w 
ciągu tygodnia każdemu uczestnikowi wy- 
padnie zapłacić po 30 It. Studenci, którzy 
zechcą uczęszczać na pomienione kursy, bę- 
dą zwolnieni od opłaty za kursy i od wszel- 
kich formalności, a nadto otrzymają gratis 
na 5 dni nocleg i pożywienie. 

Życzący wziąć udział w tygodniu powin- 
ni możliwie prędzej zakomunikować pod ad- 
resem: prof. Dr. K. Andree Kónigsberg, 
Pr. Brahmstr. 19 

300-lecie kościoła ew.-reformatorskiego 
w Kiejdanach. 

W niedziełę 4 sierpnia o godz. 12 i pół 
w Kiejdanach odbyły się uroczystości 300- 
lecia miejscowego kościoła ew.-reformator- 
skiego, założonego przez Wielkiego Księcia 
Krzysztofa. 
Naczelnik sztabu. generalnego w Kłajpedzie, 

Przybyły w tych dniach do Kłajpedy na- 
czelnik generalnego sztabu Kubilunas, doko- 
nał w Kłajpedzie i Szyłokarczmie inspekcji, 
stacjonujących tam oddziałów wojskowych. 
Wczoraj pułk Kubilunas złożył wizytę gu- 
bernatorowi kraju Kłajpedzkiego p. Merki- 
sowi 1 komendantowi kraju pułk. Lormana- 
sowi. 

Wydarzenie z  wywieszeniem chorągwi 
z powodu rocznicy konstytucji Sejmu Usta- 

wodawczego. 

   podaje iż onegdaj, * sierpnia, 
kiciel domu N-r. 28 przy ul. Mickiewicza 

vywiesił chorągiew narodową. Po paru jed- 
nak minutach przybył policjant i zarządał, 
w imieniu naczelnika powiatu, zdjęcia cho- 
rądwi. W związku z tem „Rytas“ pisze, iż 
konstytucja gwarantuje każdemu obywate- 
łowi wolność osobistą i sumienia i wobec te- 
go rozporządzenie naczeinika powiatu jest 
conajmniej dziwne, tembardziej, iż niema ża- 
dnej ustawy, regulującej wywieszanie cho- 
rągwi. 

Jak wiadomo w domu N-r. 28 przy ul. 
Mickiewicza mieści się zarząd partji chrz. 

  

dem. redakcja „Rytasa* i inne organizacje 
chrz. dem. 

Eten 

:ALBU M] 5 a 
° Labylków Ewangolidich w Wie 
E Wydawnietwo Tow. im. Jana Łaskie- 
= go świeżo wyszło z druku i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

200 numerowanych egzer”plarzy. 
32 planeze ilustrowane. Cena 6 zł. 
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Idylia kowiefska na szpal- 

tach dziennika wloskiego. 

RZYM, 5.8 (Pat.), „II Tevero 
drukuje dłuższy artykuł Remo Re- 
nato Petitto, publicysty, który po 
odbyciu podróży na Litwę, usiłuje 
przedstawić w prasie przeszłość i 
terażniejszość litewską. Artykuł, u- 
trzymany w tonie nieco idylicznym 
wobec małego państwa, zawiera 
pewne dane „historyczne“, zapew- 
ne zaczerpnięte bezpośrednio z 
Kowna, jak n. p. wiadomość, że 
Litwa w XV wieku rozciągała się 
od morza Bałtyckiego do Czarnego 
i miała obszar 1200 tys. klm. 

Petitto wspomina dalej o tar- 
ciach między Polską a Litwą i za- 
daje sobie pytanie, czy nie byłoby 
dla Polski lepiej, gdyby Wilna nie 
zabierała siłą, a raczej czekała na 
rozwój wypadków. Autor odpowiada 
na to, iż wchodziły tu w grę dąże- 
nia innych mocarstw, jak Niemiec, 
Rosji i Szwecji, które mogły zmie- 
nić bieg wypadków. Liryczny opis 
Kowna autor kończy stwierdzeniem, 
że Litwa, zarówno jak i Polska, jest 
przedmurzem katolicyzmu, czego 
znalazł dowody w kościołach i klasz- 
torach, 

  

  

Uwadze udających się 

do Gdańska. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych przypomina, że ci obywatele 
polscy, którzy zamierzają wyjechać 
na teren wolnego miasta Gdańska 
muszą zaopatrzyć się w dowody o- 
sobiste, póświadczone przez odpo- 
wiednie władze administracyjne o 
posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
inaczej na granicy w Tczewie poli- 
cja nie będzie puszczała do Gdańska.
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Problem stosunków sowiecko- 
angielskich. 

Z Moskwy donoszą. że wiado- 
mość o przerwaniu rokowań so- 
wiecko-angielskich wywołała w ko- 
łach moskiewskich bardzo nieprzy- 
chylne wrażenie. Prasa rosyjska, 
omawiając to wydarzenie, w ostrych 
słowach napada na socjalistów an- 
gielskich, nazywając ich sługami 
burżuazji. 

Kwestja wznowienia stosunków 
dyplomatycznych między Anglją a 
ZSRR wzięła zupełnie inny obrót, 
niż pierwotnie przypuszczali kierow- 
nicy polityki sowieckiej, będący 
przekonani, że w wyniku zwycię- 
stwa laburzystów podjęcie normal- 
nych stosunków dyplomatycznych 
między obu państwami nie będzie 
nastręczało żadnych trudności. 

Obecnie okazuje się, że w Мо- 
skwie nie zrozumiano należycie po- 
lityki angielskiej, która niezależnie 
od tego, przez kogo jest prowadzo- 
na, zawsze liczy się z psychologją 
narodu, przywiązanego do tradycji 
i holdującego z zamiłowaniem idei 
ciągłości we wszystkich dziedzinach 
swego życia. 

Wybitny dziennikarz Popow przy- 
pomina, że w stosunku do Anglji 
bolszewicy już zawsze bujali w 
świecie iluzji. Nawet Lenin w tym 
kierunku nie stanowił wyjątku. W 
latach 1921—1923 Lenin każdemu, 
kto przyjeżdżał z Anglji, zadawał 
pytanie: „Za ileż więc tygodni, czy 
miesięcy, wybuchnie w Anglji re- 
wolucja?* A jednak rewolucji tej, 
która przyjść miała za kilka tygod- 
ni, czy miesięcy, Lenin nie docze- 
kał się. Ten sam błąd, co i Lenin, 
popełniają jego uczniowie, obecni 
kierownicy polityki sowieckiej, któ- 
rzy sądzą, jak się zdaje, że angiel- 
scy socjaliści okazywać im będą 
swe bezpośrednie, czy pośrednie 

poparcie. 
Dlatego też zmuszeni są bolsze- 

wicy przeżywać jedno rozczarowa- 
nie za drugiem, mające swe źródło 

w fakcie, że Anglicy w polityce 
kierują się nie tyle idejowemi sym- 
patjami, ile interesami państwa. Ro- 
botniczy rząd angielski prowadzi 
politykę realną. starając się przy- 
tem unikać kroków ryzykownych, 
mogących zerwać ciągłość tradycyj- 
nej angielskiej polityki. 

Rezerwa, z jaką rząd Mac Do- 
nalda odnośi się do problemu wzno- 
wienia stosunków dyplomatycznych 
z sowietami, ma swe źródło jesz- 
cze w całym szeregu innych oko- 
liczności. Dążenie przemysłowców 
angielskich do zacieśnienia węzłów 
współpracy gospodarczych z Rosją, 
które jeszcze wiosną r. b. ujawniło 
się w bardzo silnym stopniu, w cza- 
sach ostatnich wiele straciło na swej 
intensywności. Członkowie angiel- 
skiej delegacji handlowo-przemysło- 
wej, którzy w miesiącu maju bawili 
w Moskwie, powrócili do Anglji bar- 
dzo rozczarowani. Sprawozdanie z 
tej wycieczki nie zostało jeszcze 
wprawdzie opublikowane, jak sły- 
chać jednak, nie wypadło ono dla 
bolszewików zbyt pomyślnie. 

W rozwoju stosunków rosyjsko- 
sowieckich wielką rolę odgrywa 
również sprawa propagandy komu- 
nistycznej. W związku z ostatniemi 
wydarzeniami na Dalekim Wscho- 
dzie problem ten ostatnio bardzo 
się zaostrzył, bowiem bolszewicy u- 
ważali za stosowne spotęgować swą 
agitację w Indjach. Wystarczy przy- 
pomnieć, że niedawno w Moskwie 
oświadczono całkiem niedwuznacz- 
nie, że sowiety powinny popierać 
strajkujących robotników w Bom- 
aju. 

Rząd Mac Donalda wszystkie te 
momenty musi oczywiście uwzględ- 
niać i tem właśnie objaśnić sobie 
należy tę rezerwę, z jaką londyński 
gabinet robotniczy traktuje sprawę 
wznowienia normałnych stosunków 
dyplomatycznych z ZŚRR. : 

  

Jedyny kraj, gdzie w dniu 1 sierpnia 
odbyły się demonstracje uliczne. 

Jedynym krajem, gdzie w dniu 
| sierpnia odbyły się demonstracje 
uliczne z racji t. zw. „międzynaro- 
dowego dnia przeciwwojennego“, 
była Rosja sowiecka. We wszystkich 
większych miastach rosyjskich w 
dniu tym zorganizowane zostały 
wielkie pochody ze sztandarami, pla- 
katami i transparentami, na których 
wypisane były rozmaite hasła ko- 
munistyczne. Na wiecach, które po 
pracy odbyły się we wszystkich 
niemal ośrodkach przemysłowych, 
występowali z wielkiemi przemówie- 
niami wybitni działacze partyjni i 
rządowi. W Moskwie do demon- 
„strantów przemawiali m.in.: Kalinin, 
Jaroslawskij, : Rutzutak oraz znany 
literat rosyjski Maksym Gorkij, któ- 
ry w czasach ostatnich całkowicie 
porzucił ową rezerwę, jaka cecho- 
wała jego stosunek do bolszewików 
i bez jakichkolwiek zastrzeżeń za- 
tę popierać obecny reżym rosyj- 
ski. 

Cechą charakterystyczną mani- 
festacyj  pierwszosierpniowych w 
Rosji było to, że odbywały się one 

o pracy. W ten sposób strajków 
tóre propagowane były przez agen- 

tów bolszewickich zagranicą, w Z 
S. R. R. nie było. 

O wielkich demonstracjach do- 
noszą w szczególności z Kijowa gdzie 
-w manifestacjach „prowincjonalnych* 
brała udział grupa Chińczyków, któ- 
rzy nieśli w pochodzie transparenty 
i plakaty z hasłami protestu prze- 
ciwko chińskim militarystom i cie- 
miężcom robotników chińskich. 

Chińczycy brali zresztą udział w 
manifestacjach  pierwszomajowych 
również w innych miastach  rosyj- 
skich, a więc Moskwie, Leningra- 
dzie, Charkowie i t. d. Tam. gdzie 
Chińczycy mieszkają w większych 
miastach, brali oni czynny udział w 
pochodach ulicznych, tam zaś, gdzie 
kolonje chińskie są słabo reprezen- 
towane, Chińczycy występowali tyl- 
ko na wiecach w charakterze mów- 
ców. 

Prasa moskiewska przepełniona 
jest wiadomościami o przebiegu 
„czerwonego dnia" zagranicą, przy- 
czem często bardzo pisma sowiec- . 
kie donoszą o wydarzeniach, . które 
wogóle nie miały miejsca. 

Nie mogąc wymienić miast, gdzie 
demonstracje pierwszomajowe się 
odbyły, prasa sowiecka ogranicza 
się do stwierdzenia, że wiadomości 
o demonstracjach nadeszły również 
z innych państw. Ciekawe, z jakich?... 

  

Reforma podatków. 

Usilne starania kupców i organi- 
zacyj kupieckich jako też zrozumie- 
nie potrzeb handlu przez odnośne 
czynniki spowodowały, że Izba skar- 
bowa w Wilnie zebrała potrzebne 
materjały do odpowiedniej reformy 
podatku obrotowego i dochodowego. 

  

LEKARZ - DENTYSTA 

В. КАС  F.Pohulanka 2, 
powrócił. 21221 

|" 

Zwycięstwo przestworzy. 

Rozwój techniki staje się z każ- 
dym dniem coraz bardziej oszała” 
miającym przeciętnego raika. Z dnia 
na dzień obserwujemy coraz więk- 
sze zdobycze ducha ludzkiego we 
wszystkich dziedzinach. Film mó: 
wiony, telewizja, najróżnorodniejsze 
zastosowanie pozafjoletowych pro- 
mieni stają się urzeczywistnieniem 
wybujałej fantazji powieściopisarzy 
w rodzaju Welsa czy Verne'a. 

Dzisiaj chcieliśmy pomówić o za- 
stosowaniu aeroplanu do komunika- 
cji nietylko pasażerskiej ile handlo- 
wej. Zawrotny rozwój lotniczych 
linji w okresie ostatniego 10-lecia 
sprowadzić musiał zagadnienie ko- 
munikacji aeroplanowej i przewozu 
towarów na płaszczyznę prędkiego 
urzeczywistnienia. 

Pierwszy krok w tym kierunku 
postawiła naturalnie Ameryka, przo- 
dująca w dziedzinie rozwoju techni- 
ki i daleko za sobą zostawiająca 
Stary Świat. Już w r. 1927 wprowa- 
dzono w Stanach Zjednoczonych na 
niektórych linjach przewóz towarów. 
Są to jednak pocztowe pośpieszne 
przesyłki. Powoli jednak przewóz 
towarów, większemi partjami zyskuje 
sobie prawo obywatelstwa, nietylko 
w Ameryce, lecz i na niektórych 
linjach lotniczych w Europie. 

Były to jednak wypadki spora" 
dyczne, Obecnie jednak postano 
wiono rozwiązać tę sprawę w spo- 
sób radykalny. Oto w fabrykach 
aparatów lotniczych nad jeziorem 
Bodeńskim (tam, skąd wychodzą na 
świat „Zepeliny*) postanowiono zbu- 
dować pierwszy aparat-olbrzym, o- 
patrzony w 12 silników o łącznej 
sile około 3 tysięcy koni. Aparat 
może zabrać ze sobą około [20 pa- 
sażerów i 30 ludzi załogi. Nosi on 
ciekawą nazwę „Do X", składa się 
zasadniczo z trzech kondygnacyj: 
kabiny pasażerskiej, zaopatrzonej 
we wszystkie możliwe udogodnienia 
w cząsie jazdy, jak sala jadalna, re- 
stauracja, sala sypialna, urządzona 
na wzór pociągow sypialnych it. d. 
Nieco wyżej znajduje się kabina 
pilota i nawigatorów, rezerwoar 
benzynowy i magazyn. Trzecią kan- 
dygnację stanowi pomieszczenie dla 
załogi, okalona gankiem, biegnącym 
aż do silników, znajdujących się 
ponad skrzydłami samolotu. 

Jak się dowiadujemy aparat „Do X" 
zostanie oddany do dyspozycji pa- 
sażerskiej linji w ciągu jesieni r. 
Będzie on również mógł przewozić 
towary o ogólnym tonażu 25.000 kg. 

Er. 
  

Autentyczny namiot Karaf Mustafy 

na P. W. K. 

Wobec fałszywych wiadomości szerzo- 
nych przez pewne czynniki, że namiot znaj- 
dujący się w pawilonie Związków Ziemian 
na terenie P. W. K. w Poznaniu nie jest au- 
tentycznym namiotem Wielkiego Wezyra 
Karaf Mustafy, gdyż ten znajduje się rzeko- 
mo w Muzeum Drozdeńskim, przesyłamy na- 
stępujące wyjaśnienie. 

Przy oswobodzeniu Wiednia (1683 r.) 
zdobył król Jan Sobieski cały obóz turecki. 
Dostał się wtedy w ręce Króla cały szereg 
namiotów wśród nich wiele pięknych nale- 
żących do wezyrów i dostojników tureckich. 
Król zatrzymał najwspanialsze dla siebie 
darowując inne różnym panującym w Euro- 
pie oraz zasłużonym obywatelom w kraju. 
W ten sposób dostał się niniejszy namiot do 
zamku w Podhorcach i stanowi dziś włas- 
ność ks. R. Sanguszki, który użyczył go do 
pawilonu Związków Ziemian na P. W. K. 

Namiot zaś Karaf Mustafy będący naj- 
wspanialszy i największy (15 X 15 m. oraz 
16 okien) i odrębny w wykonaniu, gdyż „in- 

krustowany“ a nie „aplikowany”, pozostał 
w Wiłanowie i stanowi dziś własność A, hr. 
Branickiego. Nie był on od blisko 250 lat 
stamtąd ruszany. Przewieziony został do- 
piero po raz pierwszy z okazji Powszechnej 
Wystawy Krajowej w Poznaniu do pawilonu 
Związków Ziemian, cełem umożliwienia 
szerszej publiczności z kraju i zagranicy za- 
poznania się z tem arcydziełem. 

Namiot znajdujący się dziś w Muzeum 
Drozdeńskim przewieziony tam został przez 
Augusta Il, króla polskiego, Elektora sas- 
kiego. 

KURJER WILEŃSKI 

Nastroje w Sowdepii 
na tle reorganizacji rolnictwa. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W prasie sowieckiej ukazał się 0- 
kólnik Centralnego Komitetu Sowie- 
„ckiej Partji Komunistycznej o zwal- 
czaniu opozycji prawicowej. Okólnik 
ten zawierał bardzo charakterysty- 
czne określenie nastrojów, które pa- 
nują na wsi rosyjskiej na tle dążeń 
partji komunistycznej do reorganiza- 
cji rosyjskiego rolnictwa. Chłopi 
którzy popierają władze sowieckie 
Stalinowców; chłopom natomiast, 
którzy czynnie występują przeciwko 
wprowadzeniu socjalistycznych dą- 

żeń do rosyjskiej gospodarki rolnej 
i wypowiadają się za rozwojem indy- 
widualnej gospodarki zamożnych rol- 
ników otrzymują przezwisko Stoły- 
pinowców. 

Centrałny komitet partji dopatru- 
je się poważnego niebezpieczeństwa 
w tego rodzaju rozdziale ludności 
wiejskiej, i zwraca uwagę władz so- 
wieckich, iż sama nazwa Stołypinow- 
ców wskazuje na kontrrewolucyjny 
charakter dążeń zwolenników indy- 
widualnej gospodarki. 

Krwawe burdy komunistyczne na ulicach 
Berlina. 

BERLIN. 5.VIIl (Pat). Ubieglej 
nocy doszlo w kilku punktach mia- 
sta do krwawych napadėw komuni- 
stycznych na członków republikań- 
skich Reichsbannerów. Związek ów 
zapowiada na wtorek wielkie po- 
chody, celem zaprotestowania prze- 
ciw napadom komunistycznym. 

„Rote Fahne" zwraca się z ape- 
lem do członków partji komunisty- 
cznej, wzywając ich do czynnego 
wystąpienia w dn. Il sierpnia i nie- 
dopuszczenia do pochodów republi- 

kańskich z okazji święta konstytucji 
weimarskiej. „Vorwaerts“ ogłasza 
tajny rozkaz oddz. organ. partji ko- 
munistycznej, z którego wynika, że 
komuniści przygotowują istotnie na 
wielką skalę napady i awantury na 
dzień uroczystości konstytucyjnych. 
Policja otrzymała wyraźny rozkaz 
otoczenia ochroną uczestników po- 
chodu, ponadto zaś--podkreśla,Vor- 
waerts“— manifestanci nie zechcą 
chyba przypatrywać się biernie a- 
wanturom komunistycznym. 

Deklaracja mniejszościowa dziennikarzy. 
BERLIN, 5. 8. (Pat). W. sobotę 

ub. tygodnia odbyło się w Berlinie 
z inicjatywy Związku mniejszości 
narodowych w Niemczech zebranie 
przedstawicieli prasy zagranicznej 
oraz korespondentów berlińskich 
prasy polskiej, na którem przedło- 
żona została następująca deklaracja 
programowa, precyzująca stanowisko 
Związku wobec zagadnienia mniej- 
szościowego w Europie. 

„Sposoby rozwiązania problemu 
t. zw. mniejszości narodowych zmie- 
rzają dwiema odrębnemi drogami do 
zasadniczo różnych celów: jedno 
rozwiązanie ma być osiągnięte na 

drodze prawno-państwowej i praw- 
no-międzynarodowej zmiany istnie- 
jącego stanu rzeczy, drugie — ma 
być osiągnięte na drodze ewolucyj- 
nej, w ramach istniejącego status 
quo. Związek mniejszości narodo- 
wych w Niemczech i symatyzujące 
z nim grupy narodowościowe państw 
europejskich reprezentują drugi kie- 
runek, wierząc, że postępując w-g 
tych wytycznych będą w stanie o- 
siągnąć pokojewe rozwiązanie pro- 
blemu t. zw. mniejszości narodowych 
i że dla swoich dążeń znajdą popar- 
cie strony europiejskiej społeczności 
kulturalej kulturalne". 

Konflikt na Dalekim Wschodzie ma być 

MOSKWA. 5.VIII. (Pat). Mimo 
wiadomości, jakie nadchodzą z nad 
granicy sowiecko-chińskiej o obo- 
pólnej mobilizacji, a nawet o pierw- 
szych ostrych starciach, wciąż je- 
szcze panuje w tutejszych kołach 
politycznych przekonanie, że kon 
flikt mandżurski załatwiony będzie 
pokojowo. W powodzenie pośredni- 

załatwiony pokojowo. 
czącej akcji międzynarodowej koła 
nie wierzą ze względu na to, że 
inicjatywa taka jest niemile widzia- 
na przez sowiety, natomiast uważa- 
ją za rzecz prawdopodobną, że 
zlikwidowanie zatargu nastąpi w 
drodze bezpośrednich  sowiecko- 
chińskich rokowań, przeprowadzo- 
nych pod patronatem Japonii. 

Wizyta rumuńskiego min. przemysłu i handiu 
KRAKÓW, 5. VHI PAT. Wczoraj 

przybyli do Krakowa Minister Prze- 
mysłu i Handlu inż. Kwiatkowski i 
rumuński minister handlu i przemy- 
słu i komunikacji Madgearu. Mini- 
strowie zwiedzili Wawel, kościoły hi- 
storyczne, Muzeum Narodowe i Mu- 
zeun: Czartoryskich. W południe [z- 
ba Mandlowa i Przemysłowa podej- 
mowała gości śniadaniem. Po śniada- 
niu odbyła się ęw gmachu wojewódz- 
twa uroczystość wręczenia przez mi- 
nistra Kwiatkowskiego ministrowi 
Magdeaiu orderu „Polonia Restituta". 
Po południu ministrowie wraz z oto- 
czeniem wyjechali do salin wielic- 
kich. 

Wieczorem odbył się w wojewó- 
dztwie krakowskiem obiad na cześć 
gości, wydany przez wicewojewode 
Ducha. Po obiedzie ministrowie wy- 
jechali do Katowic. 

WARSZAWA 3. VIII PAT. W dn. 
4 b. m. o godz. 10-ej przed poł. odby- 
ła się w apartamentach krakowskie- 
go urzędu wojewódzkiego uroczystość 
wręczenia w imieniu Rządu Polskie- 

go przez p. ministra przemysłu i han- 
dłu inż. Kwiatkowskiego, rumuń- 
skiemu ministrowi przemysłu i han- 
dlu p. Magdearu, odznak wielkiej 
wstęgi orderu „Polonia Restituta“. 
W sali recepcyjnej urzędu wojewódz- 
kiego zgromadzili się wyżsi urzędni- 
cy województwa, przedstawiciele 
władz miejscowych oraz sfer gospo- 
darczych, poczem na salę weszli obaj 
panowie ministrowie w otoczeniu to- 
warzyszących im urzędników. 

Pan minister Kwiatkowski wy- 
głosił krótkie i serdeczne przemówie- 
nie w języku polskim, poczem wrę- 
czył p. ministrowi Magdearu odznaki 
wielkiej wstęgi orderu. Na przemó- 
wienie to odpowiedział w języku ru- 
muńskim p. minister Magdearu, dzię- 
kując za odznaczenie. Wieczorem te- 
goż dnia p. minister Kwiatkowski wy- 
dał w salonach urzędu wojewódzkie- 
go obiad na cześć rumuńskiego gościa 
poczem obaj p. ministrowie udali się 
w dalszą podróż do Katowic, Pozna- 
nia i Gdyni, a następnie do Warszawy. 
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Grosz Wdowi. 
Czy znacie tę piękną legendę o 

Groszu Wdowim? Kiedy = > 
mierzchłych czasach prusowie za- 
mordowali ś-go Wojciecha, szerzące- 
go kult wiary Chrześcijańskiej, po- 
morzanie chcieli wykupić ciało Świę- 
tego, Barbarzyńcy zażądali za ciało 
równą wagę złota. Znoszono więc 
złote naczynia i blachy w wielkiej 
ilości, ale szala z ciałem więtego 
ani drgnęła. Zdawało się, że żadna 
ilość złota nie wystarczy. Wtem prze- 
chodziła uboga wdowa z dzieciąt- 
kiem na ręku i dorzuciła do złota 
swój grosz wdowi... Ciało Świętego 
poszło do góry, a nagromadzone 
zloto-zdjęto. 

Grosz wdowi sam jeden wystar- 
czyl tam gdzie zloto nie bylo god- 
ne. Zdumieli się cudowi prusowie i 
ciało męczennika wydali. 

„Jest w tej starej i pięknej legen- 
dzie myśl głęboka i zawsze świeża, 
ile-że jak wtedy, tak i teraz snują 
wśród nas smutne wdowy z dzie- 
ciątkami na ręku. Ciężkie” jest ich 
życie, gorzki chleb i ciężki grosz 
każdy... Grosz wdowi... 

Często czytamy w nekrologach: 
pozostała w nieutulonym żalu wdo- 
wa z dziećmi... 

Żyjcie sto lat! Ale czy pomy- 
śleliście co by się stało z Waszą 
rodziną w razie przedwczesnej Wa- 
szej śmierci? Czy pomyšlelišcie 
praktycznie o zabezpieczeniu cho- 
ciaż tego wdowiego grosza? A prze- 
cież za niewielką opłatą miesięczną 
można to łatwo uczynić, zawierając 
ubezpieczenie życiowe w P. K, O. 
Napiszcie dziś jeszcze do Centrali 

P. K. O. w Warszawie, a niezwłocz- 
nie otrzymacie życzliwe rady i wska- 
zówki jak to uczynić. 

Pamiętajcie, że ciężki jest grosz 
wdowi... M. Cz 

  

Radziwiłłowie wytoczyli 
proces rządowi niemieckiemu. 

BERLIN, 5.8 (Pat.) Mieszany try- 
bunał rozjemczy francusko-niemiecki 
w Paryżu zajmuje się — jak donosi 
prasa niemiecka obecnie procesem, 
jaki rodzina książąt Radziwiłłów 
wytoczyła rządowi pruskiemu. Pre- 
tensje powództwa dotyczą . szkód 
w wysokości 3 miljonów franków w 
złocie tytułem odszkodowania za 
straty, poniesione przez rodzinę ksią- 
żąt Radziwiłłów wskutek rabunko- 
wej gospodarki rządu pruskiego w 
czasie przymusowego zarządu dóbr 
„Śląskich Dziedzin* (Kleinitz). 

Radziwiłłowie musieli wskutek 
tego sprzedać dobra ze znaczną 
stratą. Powództwo wnosi pierwsza 
małżonka ks. Stanisława Radziwiłła, 
który zginął jako : rotmistrz armji 
polskiej na froncie w 1920 r.w wal- 
kach z bolszewikami. Księżna Do- 
lores Radziwiłł zamieszkała w Pa- 
ryżu. Proces toczy się już od roku 
1923 i natrafiał dotychczas na prze- 
szkody ze strony rządu pruskiego 
który nie chce uznać kompetencji 
mieszanego trybunału rozjemczego. 

Berlińska prasa demokratyczna 
podkreśla znaczenie procesu, jako 
precedeosu, mającego wykazać, czy 
obecny rząd pruski jest odpowie- 
dzialny za błędy popełnione przez 
dawny rząd monarchistyczny. 
  

| KLINIKA 
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z dniem 31 lipca b.r. z powodu 
remontu wstrzymuje przyjmo- 
wanie chorych i rodzących. 
O ponownem otwarciu Kliniki 
będzie podano do wiadomości 

į w prasie. 2073     

Pędem auta do Małopolski. 
Korzystając z dnia niedzielnego, 

kto żyw z ośrodków fabrycznych sia- 
da do auta, zaprasza przyjaciół 
i jazda w lasy, góry i na świeże po- 
wietrze. Całe nasze towarzystwo 
o 5-ej rano już jest gotowe do wy- 
jazdu z Sosnowca... Kieruneczek... na 
Rabkę — 160 kmtr. Dwie śliczne ma- 

szynki Dodge, amerykańskiej firmy, 
jedna 50, druga 80 konna, wytworna 
limuzyna, stają warcząc przed domem 
izapraszają do jazdy. Chwila „sado- 
wienia się'* zawsze ożywiona i rusza- 
my. Moim towarzyszem jest p. inży- 
nier Woźniak, właściciel jednej 
z większych fabryk, wyrobów i odle- 
wów stalowych w Sosnowcu; dosko- 
nale zmechanizowana wytrzymuje 
konkurencję i rozwija się tak dalece, 
że tego roku budują właściciele (gdyż 
fabryka należy do trzech braci, inży- 
nierów Woźniaków) nową wielką 
halę dla konstrukcyj okrętowych. 
Przejeżdżamy przez Górny Śląsk, mój 
uprzejmy towarzysz podróży wska- 
zuje mi rozmaite szczegóły tej olbrzy- 
miej machiny przemysłowej, ale 
wskutek pędu auta, rwącego 70—80 
kmtr. na godzinę, trudno się już 
zorjentować, gdzie jaka huta czy fa- 
bryka, bo kominy wyrastają ze 
wszystkich stron. Chwilami zatrzy- 
mujemy się dla obejrzenia jakiegoś 
większego kompleksu gmachów, sły- 
szę objaśnienia i imponujące cyfry 
produkcji i dalej lecimy. Nadchodzi 
godzina nabożeństwa, długie szeregi 
pobożnych ciągną do kościoła, kobie- 

ty w szerokich, czarnych, jedwabnych 
czy rypsowych spódnicach i łuźnych 
kaftanach, starsze w przezroczystych 
czepeczkach, młode w chustkach na 
głowie, mężczyźni mają okrągłe kape- 
lusze i zabawne portki wysoko pod 
pachami, na krótkich szelkach pod- 
ciągnięte i małe kurtki, które niosą 
na rękach, bo upał się wzmaga. 

Mijamy miasto Oświęcim, kraj- 
obraz zmienia się zupełnie, jesteśmy 
na Śląsku Cieszyńskim, kominy zni- 
kły, nie czuć już dymu, natomiast 
rzeźwe i Świeże powietrze górskie. 
Już i Kęty, przejeżdżamy obok Biel- 
ska (słynne przędzalnie i fabryki ma- 
nufaktury, konkurujące z angielskie- 
mi wyrobami na rynkach świato- 
wych), widzimy wieś Porębka, nad 
rzeczką Soła, tu według projektu 
š. p. Prezydenta Gabrjela Narutowi- 
cza, buduje się ogromna elektrownia, 
która ma być poruszana siłą wodną 
tej rzeki, narazie siłą 5 tys. koni, 
a przewiduje się do 20 tys. koni — 
wykorzystując dużą siłę wodospadu 
Soły. Elektorwnia ta będzie obsługi- 
wała rejon Żywca i Bielska. Już 
i Andrychów, słynny ze swych fabryk 
płótna; krajobaz co chwila się zmie- 
nia i coraz piękniejszy, pagórki 
rosną i zastępują drogę, która się 
wznosi i kręci, oko odpoczywa na 
ciemnej zieleni lasków i łanach zboża, 
a w dali, po prawej stronie, majaczą 
Beskidy. Po lewej ręce płynie Rabka, 
której doliną jedziemy, gładziutką 
szosą. Mijamy Wadowice, góry coraz 

wyższe, oczu -oderwač nie można od 
cudownych i wciąż rozmaitych kraj- 
obrazów. Ludnošė, którą widzimy 
tłumnie idącą do kościołów, ma znów 
inny typ, kobiety mają spódnice 
w kwiaty i gorsety kolorowe, męż- 
czyźni kapoty szafirowe i kwiaty przy 
kapeluszach słomianych, żydzi w bia- 
łych pończochach i patynkach, dłu- 
gich kapotach czarnych i czapkach 
futrem obszytych, a z pod nich wywi- 
jają się ślicznie zakręcone „grajcar- 
ki, sięgające do szyi. Stwarza to 
wrażenie wschodu zupełnie nieocze- 
kiwane dla kogoś, co tych typów nie 
zna. Policja mijanych miasteczek 
tzw. magistracka, to też typy swoiste, 
mundury odrębne od państwowych, 
bardziej cywilna niż wojskowa posta- 
wa, kołnierz czerwony i szabelka 
wzbudza raczej wesołość niż strach, 
zażywnemi postaciami. Auto robi kil- 
ka ostrych skrętów i drapie się na 
wysokie góry, z których, Kraków zo- 
stawiwszy z lewej strony, widzimy 
Kalwarję Zebrzydowską. 

Prześliczna ta miejscowość, cały 
mały światek duchowy, zabudowany 
kaplicami i kościołami wśród uro- 
czych wzgórz, to jeden z najciekaw- 
szych zabytków w Polsce, nie tylko 
architektury, ale i psychiki lechickiej. 

Bowiem twórcą, fundatorem i bu- 
downiczym tych 27 kościołów i kaplic 
„Dróżek Pana Jezusa“, 22 kościołów 
i kaplic „Dróżek Matki Boskiej“ 
i sześciu kaplic poszczególnych, był 
rokoszanin, walczący pod Guzowem 
z wojskami króla Zygmunta III, Mi- 
kołaj na Zebrzydowicach Zebrzydow- 
ski, senator i hetman krakowski, męż- 

ny bojownik przy boku Stefana Ba- 
torego, ożeniony z pobożną Dorotą 
Herburtówną, krewną kanclerza Za- 
mojskiego. i : 

I dziwne losu koleje! W podręcz- 
nikach historji uczy się młodzieżo ro- 
koszu Zebrzydowskiego, we współ- 
czesnych rodakach budził grozę, 
a przy tem papieże szłą mu listy bło- 
gosławieństw pełne, on sam zaś peł- 
niąc przez resztę życia pokutnicze 
praktyki, buduje sobie swoją Kal- 
warją nieśmiertelny pomnik chwały. 
Zresztą przeprosił króla i senat i spo- 
czął wraz z żoną w Wawelskiej ka- 
plicy swego nazwiska, zostawując 
synowi Janowi godności, olbrzymie 
dobra Lanckorony i Kalwarję, uko- 
chane dzieło swego życia, które tego 
syn, wódz słynnej „złotej chorągwi" 
towarzyszów pancernych, prawy 
i wzorowy Polak, a potem wnuk Mi- 
chał, równie pobożny i cnotliwy, roz- 
szerzają i rozbudowują. Ale na nich 
się i kończy ród Zebrzydowskich, naj- 
wspanialszych magnatów typowo poł- 
skich. Rzucałi garściami bogactwa 
niezmierzone koło siebie na wojenne 
lub pobożne sprawy, na dwór króla 
szli równi jemu w dumie, a po dróż- 
kach Pana Jezusowych chodzili boso, 
worem pokutnym odziani, w procesji, 
w habitach chować się kazali. 

Po Michale, dobra Zebrzydowickie 
i Kalwarja przeszło do Czartoryskich, 
jako posad Anny, jednej z córek jego; 
linja Korecka Czartoryskich dzierżyła 
Kalwarję, mniej lub więcej się o nią 
troszcząc, aż w końcu XVIII w. po- 
darli się Bernardyni, gospodarze tego 
zakątka, osadzeni tu przez fundatora, 

z ostatnim dziedzicem Kazimierzem 
Czartoryskim, który w ich prawa 
wchodził. Procesy, przykrości ciągnę- 
ły się czas dłuższy, aż w 1828 r. umie- 
ra ostatni potomek z tej linji w domu 
obłąkanych pod Wiedniem. W roku 
1834 dobra sprzedają z publicznej li- 
cytacji, nabywcą zostaje ekonom ksią- 
żęcy Wojciech Brandys i od tej chwili. 
zerwała się wszelka łączność między 
Klasztorem Kalwaryjskim, a dziedzi- 
cami tych dóbr. Odtąd cały kompleks 
gmachów pozostał na łasce ofiar po- 
bożnych. I są widać wielkie, gdyż 
kościółki, pustelnie, bramy i mosty 
utrzymane w porządku. Odpusty 
i festy, których tu bywa kilkanaście 
na rok, gromadzą do stu tysięcy ludzi. 
Obchodzą różne, tradycją uświęcone 
obrzędy, jako to: Pogrzeb Matki Bos- 
kiej, hymnu Matki Boskiej, w którym 
od 300 lat koronę złotą niesie panna 
z miasta Cieszyna, zwana „królową 
asysty*. Do Kalwarji, prócz polskiego 
ludu płyną tłumy Słowaków węgier- 
skich, Ślązaków, ludu z Orawy i Spi- 
żu, pielgrzymowali do niej królowie 
polscy i ich synowie, książęta cieszyń- 
scy, cesarzowie austrjaccy z żonami, 
biskupi i stan rycerski, obchodzili 
dróżki, modlili się w kaplicach, peł- 
nych wotów, obrazów, portretów, sta- 
rych pamiątek. Tak to jest od lat 
przeszło 300, początek tej fundacji 
powstał z widzenia pani wojewodziny 
Doroty z Herburtów, która z mężem, 
owym późniejszym  rokoszaninem, 
klęknąwszy do pacierza, ujrzała nad 
puszczą leśną na górze Żar rosnący 
świetlisty krzyż. Poczem dworzanin 
jeden, odbywszy pielgrzymkę do Zie- 

mi świętej na polecenie wojewody 
plany i rozmiary tamtejszych świątyń 
i okolic przywiózł. W kościele znaj- 
duje się obraz Matki Boskiej, który 
na dworze Stanisława z Brzezia Pasz- 
kowskiego zapłakał krwawemi łzami 
i tu umieszczony został jako cudowny. 
Budynki są bardzo rozmaite, starsze 
i nowsze, brzydkie i estetyczne, style 
od renesansu i baroku XVII w. do ba- 
nalnych z końca XIX w., wszystko 
jednak tak czarownie wykwita wśród 
gęstej zieleni wzgórz, tak się jawi 
i świeci, tak dziwne tworzy miasto 
kultu, zwłaszcza gdy tłumy w barw- 
nych tamtejszych strojach pielgrzy- 
mują w koło, iż jestto widok jedyny 
w swoim rodzaju i który warto zoba- 
czyć. Największy odpust i zjazd trwa 
od 8 do 15 sierpnia, przy olbrzymim 
napływie wiernych z Polski i krajów 
ościennych. Zwłaszcza w. 1902 r. na 
300-letnią rocznicę założenia Kal- 
warji, faktycznie setki tysięcy ludzi 
przeszło te dróżki i słuchało nabo- 
żeństw, odprawianych codzień przez 
księży wszystkich zakonów w Polsce 
istniejących. 

Opis tych uroczystości przypomi- 
na zupełnie, bez zmiany, zdarzenia 
analogiczne 100, 200, 300 lat temu. 
Jakże daleko tu jesteśmy od fabryk, 
motorów, elektryczności, aut... 

Koło kościoła, tak odmiennego 
swym barokiem od dotąd spotyka- 
nych gotyków, kwitną i pachną lipy, 
widok cudowny z ganku kościelnego, 
tłumy ludu klęczą, brzmią organy, 
zda się że duchy Zebrzydowskich czu- 
wają dotąd nad swą fundacją, bo nie 
upada, a owszem rozwija się i rozbu-
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Tajemnicze zabójstwo. 

65-letni starzec i jego 50-letnia żona zamordowani 
we własnem mieszkaniu. 

W dniu 4 b. m. we wsi Chaj- 
Ibowszczyzna, gminy łyntupskiej do- 
konane zostało zabójstwo, którego 
„ofiarą padli w swem własnem mie- 

szkaniu Andrzej Gatowski ;lat 65 i 
jego żona Teresa lat 50. Winnych 
zabójstwa narazie nieujawniono. 

  

Dwa strzały. 

Jeden w serce ukochanej, drugi sobie w łeb. 

W ub. niedzielę Mikołaj Siemasz- 
ko będąc na spacerze we wsi Dzie- 
mianowicze gminy wiszniewskiej z 
Heleną Bychowiczówną zamieszka- 
łą w Wilnie, Ponarska 30. usiłował 
ją zastrzelić ponieważ Bychowiczów- 

Ostrożnie 

na nie przyjęła propozycji zostania 
jego żoną. Po zamachu Siemaszko 
strzelił do siebie w celu samobój- 
czym i zmarł po kilku godzinach. 
Bychowiczównę. w stanie groźnym 
odwieziono do szpitala w Wilejce. 

z bronią! 
Zabójstwo i postrzelenie wskutek nieostrożnego obchodzenia 

się z bronią. 

W dniu 2 b. m. około godziny 17 
Justyn Chroł lat 13 mieszkaniec wsi 
Sawionki, gminy pliskiej próbował 
strzelać z tak zwanej „obreznanki" 
a gdy po dwukrotnym spuszczeniu 
iglicy karabin nie wystrzelił. Chroł 
począł nim manipulować i wówczas 
spowodował wystrzał trafiając w gło- 

wę Czesława Szpakowskiego, który 
zginął na miejscu. 

23 letni Salomon Świrski obcho- 
dząc się inieostrożnie z bronią po- 
strzelił Jana Zielińskiego mieszkań- 
ca folw. Rakuciewszczyzna, gminy 
kraśnieńskiej, lekarz stwierdził lek- 
kie obrażenie ciała. 

Wściekły wilk. 
Od kilku dni na terenie gminy 

horodziejskiej wałęsał się wściekły 
«wilk, który zagrażał okolicznym osie- 
dlom i przejeżdżającym. 

Koło wsi Zanita i Lipy wilk na- 
padł na: dwoje dzieci i pokąsał je. 

Jedno z nich 3 letnia Anna Duer- 
mowa dostała napadu wścieklizny 

mimo natychmiastowej pomocy 

zmarła. Ponadto ten sam wilk po- 
kąsał kilka sztuk bydła i pasących 
się w nocy koni. 

Onegdaj w nocy wilk usiłował 
werwać się do zabudowań we wsi 
Zanita lecz został osaczony i po 
krótkiej walce zabity uderzeniem 
siekiery. (0). 

  

„Nasze bolączki". 
Prozoroki. Gmach gminny. Po- 

fkój w którym się odbywają posie- 
dzenia Sądu Gródzkiego, U drzwi 
policjant — dla porządku. Od czasu 
do czasu wychyla 'się postać stróża, 
wywołujących kolei, powodów, po- 
zwanych, oskarżycieli, oskarżonych 
i świadków. Stosy akt — zaledwie 
mieszczących się w dosyć pojemnej 
walizie sędziowskiej, która, z nie- 
małym wysiłkiem dzwiga furman 
gminny. Długi szereg spraw rozma- 
itej treści— drobne kradzieże, bab- 
skie zniewagi, sąsiedzkie porachun- 
ki, niepłacane długi. Sprawy o za- 
"отапа miedzą zakoszoną łąkę, o 
jodłę lub brzeziaę, a najwięcej o 
ziemię. Bracia krzywdzą siostrę, 
dzieci—matkę, ojciec nie daje córce 
należnej części, tam niema zogdy w 
podziale ojcowizny, , a wszystko się 
udaje do sądu. Płyną skargi, po- 
wództwa, pytem — opłaty. Wynaj- 
mywani są obrońcy, obie strony 
szykują świadków — z których zna- 
czna część na rozprawie wypowisda 
tylko tradycyjne — „w tej sprawie 
nic nie wiem“, a przedewszystkim, 
nadewszystko, zawszystko i wszę- 
dzie — placą i placą. Po rozprawie 
zaš wygranej, lub nie—hurmem uda- 
ją się do knajpy i tu zapijają spra- 
wę, często przepijając reszki sprze- 
„danych, na prowadzenie zatnrgu, 
konia, lub ikrowy, przy kilkunysto- 
złotowej wartości przedmiotu sporu. 

Jeszcze się nigdy tak. nie są- 
„dziła wieś, jak w dobie obecnej. W 
<zem szukać przyczyny — źródła 
tego, zła? W sprawach kryminal- 
nych —w ogólnej demoralizacji po- 
wojennej, w sprawach rolnych, naj- 
więcej ciążących mad wsią, w cia- 
«nosie omawianego przedmiotu, w 
słabym odpływie rąk roboczych na 
stonę, jak mówią — na zarobki. 

Na razie zaś wróćmy do wyżej 

wspomnianego pokoju—u drzwi któ- 
rego, bądź z dreszczem, bądź w za- 
dumaniu głębokiem, bądź z nadzieją 
i ufnością wyczekują na swoją ko- 
lejkę wezwani do sądu. 

Na wokandzie sprawa współwła- 
ściciela zaścianku Sobaczki Henryka 
Dućko, oskarżonego o systematycz- 
ną kradzież... proszę zgadnąć czego... 
kur, zwyczajnych—pstrokatych, czar- 
nych, białych kureczek—troski i za- 
szczytu nie jednej gosposi. Krótko 
mówiąc—wiosny bieżącej—tu i ow- 
dzie, w sposób tajemniczy, zaczęło 
ginąć wspomniane ptactwo. Fakt 
ten wzbudził zainteresowanie, a przy- 
padek wykrył winowajcę, bo w są- 
siedniem miasteczku napotkano ma- 
łoletniego syna, wspomnianego ama- 
tora rosołu z kury, sprzedającego, 
na rozkaz ojca — zaczajonego w le- 
sie, cudze kury. Niefortunnego „han- 
dlarza* aresztowano i osadzono w 
areszcie, a sprawa oparła się o sąd. 
Dołączono dotego i garnek z ma- 
słem— który, będąc w rzeczywistości 
cudzą własnością znalazł się w po- 
siadaniu H. D,, mówiono cóś o mą- 
ce, smarze, przyplątały się wspom- 
nienia z niedawnej przeszłości o 6-ciu 
miesiącach więzienia za brezent, 
rok z czemś — za uprawianie prak- 
tyk akuszeryjnych, bez żadnego na 
to dyplomu, niecoś o jakimś płótnie 
i td. it.d. Tak bogaty repatuar nie 
mógł przyczynić się do łagodnego 
wyroku i, chociaż Н. D. ma żonę i 
pięcioro małoletnich dzieci, sędzia 
grodzki orzekł: osadzić oskarżonego 
w więzieniu na przeciąg 2 lat. 

Porzućmy roztrząsanie sprawy, 
nie złorzeczmy doli amatora kur, bo 
przedewszystkiem bądźmy ludźmi i 
chciejmy, nawet w najgroźniejszym, 
najniebezpieczniejszym dla ładu i 
Pea bandycie — widzieć 
chociaż odrobinę dobra, która może 

dowuje. W krużgankach wiszą zczer- 
niałe portrety fundatorów i obraz 
wzbudzający stałą sensację: dziecko 
kłóte przez żydów, zbierających jego 
krew na tacę. Napis: „Męczeństwo 
dziecka Szymona Studzińskiego, 3'/. 
lata, karczma Marków koło Żytomie- 
rza, 26 marca 1753 r.* Efekt obrazu 
zrozumiały, jaki wywiera na otacza- 
jący tłum pobożnych, święcie przeko- 
nanych o prawdzie dokumentu. Jak- 
że daleko jesteśmy od współczesności! 

Ale nasze Dodge warczą. Pędzimy 
«dalej, przez Myśleniec, kędy bramy 
tryumfalne mówią nam o przejeździe 
p. Prezydenta Mościckiego. Za Myśle- 
nicami znów zmiana krajobrazu, je- 
«dziemy jakby głębokim wąwozem, 
otoczonym górami i lasem, które za- 
krywają perspektywę. Przyroda co- 
raz surowsza, ludność biedniejsza; 
wspinamy się do góry, albo lecimy 
w dół, zakręty częste i nagłe, wyma- 
gają bardzo wprawnej ręki, aby nie 
stoczyć się w przepaść. Mijamy leżą- 
cy obok drogi wywrócony i potrza- 
skany samochód, ale przy nim niema 
już nikogo i nie wiemy, czy katastrofa 
pociągnęła za sobą czyjąż śmierć, czy 
tylko maszyna ucierpiała? My kręci- 
my się wciąż drogą, jak mąż mknącą, 
wśród gęstych lasów świerkowych 
i jodłowych, aż widzimy położoną 
w kotlinie Rabkę, cel naszej podróży. 

Musi tu być w tem klimatycznem 
miasteczku błoto po kolana w dni 
dźdżyste, bo teraz kurz stoi tumanem 
na drodze, idącej przez całe zdrojo- 
wisko. Poza tem dziura. Prymitywne 
urządzenia pomp i domu zdrojowego, 
gdzie się pije wody, przepełnienie, 

drożyzna, 90%, żydów, „reszta* chrze- 
ścijan. Dziesiątki budujących się do- 
mów i prowadzenie kolei, świadczy 
jednak, że Rabka chce być pierwszo- 
rzędnem zdrojowiskiem; dancing jest, 
a jakże! Ścisk tam i tłok, mimo to tań- 
czymy ochoczo dla wypoczynku po 
oglądaniu Rabki, ale o 7'/, wieczorem 
ruszamy z powrotem, piękną szosą na 
Habownę, Jordanowo, Maków, Suchę, 
tu zwraca naszą uwagę przepiękny 
pałac Lubomirskich, minjatura Wa- 
welu. Dojeżdżamy do Wadowic, gdzie 
niedrogo, w czystej restauracji zaja- 
damy kolację; w koło typy urzędni- 
ków miejscowych, żywcem przypomi- 
nających znane od dziecka humory- 
styczne rysunki Kostrzewskiego. Po- 
rywamy się w dałszą drogę, wnet za- 
latuje nas znany już swąd dymów fa- 
brycznych, znów jesteśmy na Górnym 
Śląsku. Przez Szopenicę dojeżdżamy 
do Sosnowca. Oto się już kończy 
wspaniała podróż po krainie cudów 
ludzkiej energji i myśli zbożnej. Wnet 
pociąg zabierze mię do Warszawy, da- 
lej do Wilna i dalej do kresowej sta- 
nicy, nadgranicznych Ziabek. Żegnaj- 
cie cuda techniki widziane na Wy- 
stawie poznańskiej, na Śląsku i w Za- 
głębiu, żegnajcie dzieła sztuki, oglą- 
dane w kościołach i muzeach! Do 
twardej, żmudnej trzeba wracać pra- 
cy, w kraju zniszczonym, biednym 
i dzikim jeszcze. Ale to moja ziemia 
rodzinna, jej się mój trud należy, 
a każdy czyn, każdy krok buduje jej 
lepszą przyszłość. R. 

mam 

Wstrząsający wypadek przy ulicy Wielkiej. 
Usiłował zabić teścia, a gdy 51е nie udało sam popełnił 

samobójstwo. 

Wczoraj wieczorem w doinu Nr. 34 
przy ulicy Wielkiej w skromnem 
mieszkaniu dozorcy tego domu Win- 
centowicza rozegrał się dramat ro- 
dzinny, zakończony tragiczną śmier- 
cią zięcia dozorcy Konstantego Jer- 
makowa z zawodu robotnika. 

Podczas sprzeczki z teściem wy- 
nikłej z błahego pe Jermakow 
tak dalece stracił panowanie nad 
„sobą, że schwycił leżącą na stole 
brzytwę i bez namysłu rzucił się na 
przerażonych  Wincentowiczów. W 
zstatniej chwili zdołali oni wybiec 
o mieszkania wszczynając alarm. 
Krzyki usłyszał jakiś przechodzień, 

Katastrofa budowlana 
Wczoraj w dzień w domu Kre- 

mera przy ulicy Stefańskiej róg Ki- 
jowskiej w mieszkaniu na najwyż- 
szym piętrze zajmowanem przez ro- 
"dzinę Edelmanów zawalił się sufit 
grzebiąc pod sobą zajętą wówczas 
w_ kuchni 60 letnią Różę Edelmann. 
Wypadek zaalarmował domowników 

który wpadł do mieszkania w chwili 
gdy Jermakow  poderżnął sobie 
gardło. r. 

Sądząc že ma przed sobą tešcia 
Jermakow mimo głębokiej rany bu- 
chającej krwią, rzucił się na wcho- 
dzącego, lecz ten szybko cofnął się 
na podwórko i zatrzasnął drzwi. 
Gdy w parę sekund potem w asyście 
policjj wkroczono do mieszkania, 
znaleziono Jermakowa leżącego na” 
wznak na łóżku w kałuży krwi. Był 
on już w agonji i nim zdołano we” 
zwać Pogotowie Ratunkowe, zakoń- 
czył życie. (o) 

przy ulicy Stefańskiej. 
którzy gdy pośpieszyli zasypanej na 
pomoc znaleźli ją przygniecioną od- 
łamkami desek i tynku. Przy pomo- 
cy kilku mężczyzn Edelmann wydo- 
byto z pod gruzów i następnie od- 
wieziono. do szpitala "żydowskiego. 
Stan jej jest bardzo poważny. Poli- 
cja bada przyczy katastrofy. (0) 

Teatr Polski 
„LUTNIA". 

Występy gwiazd z Morskiego Oka: 
Trzech sióstr Halama— Zizi, Lody i 
Alicii—p. A. Leliwa i p. S, Talarico. 

Bardzo wytworny był ten kaba- 
ret, czy też wieczór lekkiej Muzie 
poświęcony. Nikt nie mówił i nie 
śpiewał sprośnych konceptów. jak to 
często czynią przybywające do nas 
zespoły warszawskie. Nazwisko zna- 
ne z Warszawy fenomenalnych sióstr 
Halama ściągnął tłumy EL A 
Istotnie ta trójka jest niepospolicie 
uzdolniona. Bardzo rozmaicie zresz- 
tą. Zizi ma najmniej temperamentu, 
ale jest ładna i zręczna.— Lola jest 
czemś wściekle—szatańsko—warjac- 
ko wygimnastykowanem, to już wła- 
ściwie akrobatyka cyrkowa dopro- 
wadzona do granic niebywałych. 
Szybkość jej poruszeń jest zdumie- 
wająca, wytrzymałość muskułów ró- 
wnież. A przytem zmysł komizmu 

bajeczny. Piosenki „Ona robi to co 
ja", „Kto chce ze mną ożenić się" 
są dowcipne i zabawne, a „Ki-ka- 
ju" prześmieszne. Miny, grymasy i 
wykrętasy Lody jako murzynki przy- 
pominają gutaperkowe lalki. 

Alicja jest najładniejsza i ma'du- 
żo poezji w ruchach i młodziutkiej 
buzi. Jej „Powrót krenoliny“, „Ostat- 
ni raz“ i inne tańczone z p. Leliwą 
były bardzo estetyczne. Ładny to 
pomysł ilustrować każdą piosenkę 
tańcem, Głos p. Leliwy jest nie du- 
ży, ale sympatyczny i przyjemnie 
go było słyszeć przy gitarze i banjo 
w sentymentalnych walcach, które 
z uczuciem odśpiewał. P. Talarico 
ma głos niedość jeszcze wyrobiony 
i jakąś nierównomierność górnych i 
dolnych rejestrów, ale dość ekspre- 
sji w mimice i ruchach ilustrujących 
śpiew i piękne kostiumy, zwłaszcza 
jako błędny książe była zachwyca- 
jący. Naogół udane przedstawienie, 
to też Lutnia znów była pełniusień- 
ka. Hro, 

zwycięży, przełamie zakorzenione 
zło „pohyby* i jeszcze sprowadzi 
człowieka na drogę prostą, dobtą. 
na miano człowieka pożytecznego 
zasługującą, a powróćmy ku źródłu 
wszelkiego zła. 

Niech odpowiednie czynniki zaj- 
mą się załatwianiem i uporządko- 
waniem ciasnoty rolnej, przeludnie- 
niem iinnemi rzeczami. Nas powin- 
na zająć inna sprawa niemniej pa- 
ląca sprawa, w której wiele zdzia- 
łać mogą nie tylko czynniki odnoś- 
ne. ale dobra chęć i wysiłek społe- 
czeństwa, bo najsampierw musimy 
przyznać — że osnowa, źródło zde- 
moralizowania w ciemnocie, która tak 
się jeszcze panoszy na polaciach 
ziem lit.-bialoruskich. 

Więc co robić, jak zaradzić złu. 
Odpowiedź prosta i jasna: podnieść 
pozióm umysłowy, moralny, kultu- 
ralny. Zwróćmy najpierw uwagę na 
stan i wygląd człowieka wewnętrzne, 
a nie zewnętrzne. Obielmy naprzód 
jego umysł i duszę, a on sam wybieli 
swoje chaty i nada otoczeniu. zewnę- 
trznemu wygląd estetyczny, odpowiada- 
Jący wysokości i wielkości Państwa, 

Zwracamy pilną uwagę na pokole- 
nie podrastające, a zaniedbujemy mil- 
jony dorosłych, bo t co warte wycho- 
wanie 9 — 19 letniego dziecka, które 
na rozkaz ojca sprzedaje kradzione ku- 
ry, a może tnie jeden raz wyręczało 
rodzica, w jego niecnej robocie. Więc 
czegoż trzeba. Jednego — najwięcej 
światła na wieś, najwięcej pracy 
kulturalno - oświatowej. Żakładajmy 
domy ludowe w najszerszem zna- 
czeniu tego słowa; nie dla uprze- 
jemnienia czasu tak zwanej „śmie- 
tanki* miasteczkowej, a domy, z 
którychby lud wiejski, lud kosy i 
pługa, wyniósł jaknajwiększy poży- 
tek. Trzeba odpowiednich odczytów, 
wykładów, książek i gazet, podawa- 
nych mu w mowie więcej dla niego 
zrozumiałej i dostępnej. a przez to 
i głębiej sięgającej do umysłu i du- 
szy. Zakładajmy po. większych о- 
środkach wiejskich bibljoteki, izby- 
czytelnie, organizujmy w nich od- 
czyty, pogadanki, stawiajmy sztuki 
sceniczne z życia wioski i jej oto- 
czenia, a nie te, które od czasu do 
czasu dają kółka dramatyczne w 
miasteczkach, przesuwając przed о- 
czami życie miejskie, lub mieszczań- 
skie — dla wieśniaka zupełnie obo- 
jętne. A mówiąc w nawiasach—po- 
pierajmy istniejące podobne insty- 
tucje białoruskie, prowadzące pracę 

czna, kulturalno - oświatową. 
ie patrzmy na nich jako na roz- 

sadnik komunizmu, lub czegoś wy- 
wrotowego. Odrzućmy fałszywy, 
szkodliwy dla interesów ogólnopań- 
stwowych, pogląd—że co w języku 
białoruskim, to wrogie dla Państwa. 

Trzeba zwrócić baczną uwagę i 
na rozwój kółek rolniczych. Nie 
tych kółek — gdzie dominującą rolę 
mają ludzie często nie mającej nic 
wspólnego z gospodarstwem i da- 
leko od takowego stojącej jak to 
sklepikarze, handlarze, znów „śmie- 
tanka", a nie ludzle z dziada - pra- 
dziada zrośnięci z ziemią, miłujący 
ją i kochający całem sercem. Nie 
tych kółek, które działalność swoją 

ograniczają do perjodycznych ze- 
brań, papierowych uchwał, a poza- 
tem — zero. Trzeba by zdolniejsi. 
oświeceńsi, wytrwalsi członkowie 
szperali po wsiach — namawiając 
błędy. wyszukując zaniedbania i po- 
dając wskazówki, które skierowały 
by daremny czasem wysiłek gospo- 
darza na tory właściwe. 

Mówią, że H. dr. kradł z nędzy— 
chociaż posiada 8 ha gruntu. (Goš 
nie do uwiezienia, a jedna surowa 
prawda. 8 ha - to przecież nie wiel- 
ki gospodarz, a przytem pola nie 
obsiane, Może więc był leniuchem, 
może nie umiał gospodarować. Przy- 
puśćmy jedno i drugie, lecz zapy- 
tajmy — kto temu winien. Znów ta 
sama ciemnota — która pcha czło- 
wieka, w chwile wolne od pracy i 
zajęcia, do niesnasek, kłótni, w ot- 
chłań oparów alkoholowych knajpy, 
a w najlepszym wypadku — ku ca- 
łodziennemu gadulstwu na przyž- 
bie, walaniu się w łużku, lub rznię- 
ciu w karty. 

Nie drwijmy, nie kiwajmy  gło- 
wami nad temi objawami, bo tem 
samem gorzko zadrwimy nad sobą 
nad swoją zachłannością, nad swo- 
jem samolubstwem. 

Siągnijmy głębiej w istotę rze- 
czy, uświadomijmy historyczne, et- 
nograficzne, kulturalne odrębności 
naszych połaci, idźmy zwartymi sze- 
regami na wieś, a bądźmy pewni— 
iż w dwój nasób się zmniejszy pra- 
ca instytucyj sądowych. 

wiatła, więcej, światła na wieś 
— dopóki nie zagoją się nasze bo- 
lączki. M. N—ski, 

POSTAWY 
-+ Pożar. W dniu 2 bm. spaliły się dom 

mieszkalny i zabudowania gospodarskie 
wraz ż żywym inwentarzem, własność ro- 
dziny Brewskich we wsi Niewiadomszczyzna, 
gminy woropajewskiej. Pożar wybuchł skut 
kiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

WILEJKA 
+ Podpalenie Jak już donosilišmy, 

w dniu 18 lipca o 4 rano we wsi Malewicze 
gminy ilskiej spaliły się 3 chlewy z żywym 
inwentarzem, należące do mieszkańca tej wsi 
Antoniego Szyszko. Prowadzone przez wła- 
dze dochodzenia wykazały, iż przyczyną ów- 
czesnego pożaru było podpalenie, którego 
dopuściła się z zemsty mieszkanka tej samej 
wsi Elžbieta Zaboronok.  Przestępczynię 
aresztowano. 

-+ Zatwierdzenie statuta podatku inwe- 
stycyjnego. Władze nadzorcze zatwierdziły 
statut podatku inwestycyjnego m. Wilejki w 
wysokości 40 tys. zł. na pokrycie udziału w 
kasztach budowy szpitala psychjatrycznego 
w Kojranach i całkowity remont budynku 
sejmikowego. 

NIEŠWIEŽ 
+ Burza gradowa nad Niešwierzem. Nad 

Nieświerzem i okolicą przeszła onegdaj bu- 
rza gradowa wyrządzając znaczne szkody. 

Duży grad zniszczył ogrody i uszkodził 
zboża na polach. 

W Nieświerzu grad powybijał okna w 
kilkunastu domach. 

Straty spowodowane gradem są znaczne. 

WOŁKOWYSK 
+ Pożary. W niedzielę wieczorem we 

wsi Olekszyce pod Wołkowyskiem, od zapru- 
szonego ognia powstał groźny pożar, który 
dzięki sprzyjającym wiatrom momentalnie 
objął całą wieś 

Pastwą płomieni padło 30 gospodarstw 
ze zbożem i inwentarzem żywym i martwym. 

Straty spowodowane pożarem wynoszą 
około 300.000 zł. 
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| Dziś: Przemien. Pańskie. 4 NE 
„oe Jutro: Kajetana W. RÓŻNE 
6 — Zdumiewające jest że miłe p. p. Hala- 

Wschód słońca—g. 4 m 01, my wożą ze sobą jako totumfackiego, do 
si i spraw natury administracyjnej, źle mówią- 

erpnia Zachód е g 19 m. 25 cego po polsku, niejakiego Blachmana, czło- 
—   

Spostrzeżenia Zakładu Moteorologicznege 
U. S. B.z dnia 6/VII! 1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w 762 
milimetrach 
Temperatura 
średnia į PSC 
Opady w į 03 
milimetrach й 

Wiatr į Wsebodal. 
przeważający 
Uwagi: Półpochmurno, 
Minimum: + 13 
Maximum: +- 23° < 3 

Tendencja barometr.: Spadek ciśnienia. 

OSOBISTE 

Prezes Dyrekcji P. i T. inż. Józef Żółtow- 
ski w dniu 5 sierpnia b. r. rozpoczął urlop 
wypoczynkowy. Na czas urlopu prezesa kie- 
rownictwo Dyrekcji objął naczelnik wydziału 
admin. Adolf Haas. 

MIEJSKA 

"— Nowelizacja przepisów 0 piekarniach. 

Jak się dowiadujemy wkrótce ulegną noweli- 

zacji przepisy © piekarniach.: Według nowych 

przepisów nowe piekarnie będą musiały po- 

siadać piece mechaniczne. 
Obecnie istniejące piekarnie w suterenach 

0 ile nie posiadają innych braków, będą mo- 

gły pozostać w okresie najbliższych. trzech 

lat. Po tym terminie ulegną likwidacji. 

— Echa minionej zimy. Tegoroczna zima 

wyrządziła wskutek silnych mrozów, bardzo 

po ażne szkody w sieci kanalizacyjno-wodo- 

trwające od wiosny, dopiero przed  tygo- 

dniem zostały definitywnie zakończone. 

Naprawa uszkodzeń naraziła kasę miejską 

na zgórą 200.000. zł wydatku. 2 

Roboty elektryfikacyjne. W najbliższych 

dniach magistrat m. Wilna przystąpi do prac 

nad zmianą sieci kablowej prądu stałego na 

zmieny. koszta: powyższych inwestycyj obli- 

czane są na sumę 500.000 zł. 

— Bankructwo Banku Drobnych Han- 
dlowców. Wileński Bank Drobnych Han- 
dlowców « (Niemiecka 55) . zbankrutował. 
Wczoraj odbyło się zebranie wierzyciei. 
którem omówiona została taktyka której 
przytrzymywać się maję przy likwidacji te- 
go banku. W tych dniach ma się odbyć na- 
dzwyczajne ogólne zebranie członków ban- 

ku (udziałowców) dla omówienia tryba li 

kwidacji. > 

— Dodatek komunalny do podatku od 

nieruchowości. Na połowę sierpnia b. r. 

przypada płatność pierwszej raty dodatku 
komunalnego do podatku od nieruchomości, 
Ponieważ od wpływu tych sum w dużym 

stopniu zależy realizacja planu inwestycji na 

rok bieżący — magistrat m. Wiłna polecił 

podwładnym organom wykonawczym zwró- 

cić szczególną uwagę na regularne wpływa- 
nie rat z tytułu tego podatku. 

— Wycieczka młodzieży polskiej z Ame- 

ryki przybywa do Wilna. W dniu 13 b. m. 

przybywa do Wilna wycieczka młodzieży 

emigrantów polskich z Ameryki. Celem przy- 

jęcia gości ukonstytuował się specjalny ko- 

mitet wykonawczy, którego posiedzenie wy- 

znaczone zostało w małej sali Urzędu Woje- 
wódzkiego na dzień 8 b. m. 

— Odnalezienie murów dawnego zamku 
dolnego. Przy robotach wodociągowych, 
opodał gmachu Inspektoratu Armji, zosta- 
ły odkopane dwa fragmenty murów dawne- 
go zamku dolnego. Mury te, jak świadczą o 
tem znaczne rozmiary cegieł, pochodzą zape- 
wne, najpóźniej z XVI w., albowiem tego ro- 
dzaju cegieł używano w budownictwie śre- 
dnowiecznem, stosowanem zresztą w Wilnie 
do końca XVI w. (zaś w drobnej mierze i 
nieco dłużej). Odsłonięty też został, przy 
wspomnianych robotach kanalizacyjnych, 
dawny bruk (być może iż z dziedzińca zam- 

kawego), którego poziom był około 1-go me- 

tra niższy niż obecny poziom Cielętnika, co 

widać z położenia odkopanych kamieni te- 

go bruku. 
—Na bramie domu N-r. 14 przy ul. Zam- 

kowej, z pod warstwy, później narzuconego 
tynku, odsłonięty został, przy odnawianiu 

fasady tej kamieniczki, zdobiący tę bramę, 
ciekawy ornament wypukły. Ma on kształt 
liści i umieszczony jest na tak zwanej fry- 
zie nad bramą, a widzialny był dotychczas 
tylko na głowicach dwóch płaskosłupów po 
obu stronach wejścia. Pozatem jeszcze na 
tychże płaskosłupach ukazały się, po zdjęciu 
rzeczonego otynkowania, pionowe żłobko- 
wania dekoracyjne. Zarówno wykopaliska- 
mi w Cielętniku jak i ową bramą, zajął się 

Urząd Konserwatorski. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Budowa nowej szkoły powszecL.nej. 
W programie miejskich inwestycyj na rok 
przyszły, między innemi zamieszczony jest 
projekt budowy gmachu szkoły powszec' nej 
okolicy Śnipiszek lub Nowego Świata.. 

WOJSKOWA 
—Termin wcielania do wojska półtora- 

rocznych poborowych. Rok rocznie wszy- 
scy korzystający z praw do półtorarocznej 
służby studenci szkół korzystających z upra- 
wnień wcielani byli do szregń z dniem 7 
lipca. W roku bieżącym termin ten został 
przesunięty wskutek rozbudowy gmachu pod: 
chorążówek. Wcielanie nastąpi w dni 14 

bieżącego mies. 
Obecnie rozsyłane są karty powołania do 

poszczególnych zainteresowanych osób któ 
rych wcielenie ma nastąpić w roku bieżącym. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

Towarzystwo Miłośników Wiedzy 
Skarbowej. Dnia 19 ub. m. zostało zatwier- 
dzone przez Urząd Wojewódzki nowe Towa- 
rzystwo p. n. „Towarzystwo Miłośników 
Wiedzy Skarbowej” z siedzibą w Wilnie. 
Towarzystwo mieści się przy ul. Wileńskiej 
pod nr. 34. Założycielami jego między inny- 
mi są pp.: prezes Izby Skarbowej Jan Ma- 
lecki, prof. U. S. „B. Mieczysław Gutkowski 
i radca kontroli państw. Wiesław Cywiński. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Bezrobocie zmniejsza się. Według da- 

nych statystycznych Wilno liczy obecnie 
2932 bezrobotnych, w tej liczbie mężczyzn 
— 1958 i kobiet — 974. 

W stosunku do tygodnia poprzedniego 
stan bezrobocia na terenie Wilna zmniejszył 
się o 51 osobę. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Międzynarodowy zjazd przemysłow- 
ców i rzemieślników Żydów. W okresie od 
3 do 10 września w Wiedniu odbędzie się 
międzynarodowa konferencja przedstawicieli 
przemysłowców i rzemieślników Żydów. W 
związku z powyższem w dniach najbliższych 
odbędzie się narada wileńskich przemy. 
słowych sfer żydowskich, na której dokona- 
ne zostaną wybory delegatów na powyższy 
zjazd. 

  

   

wieka niesłychanie ordynarnego Jego nie- 
taktowne zachowanie się wobec publiczno- 
ści, oraz wynikające stąd awantury mogą na- 
razić na „szwank całą, skąd inąd tak sympa- 
tyczną imprezę. Pewien incydent niedzielny 
będzie miał niemiłe konsekwencje, narazie, 
tylko dla tego gbura, dalsze zoś jego przyja- 
zdy i „występy”, niewątpliwie zaszkodzą każ- 
dej imprezie objazdowej, której on będzie 
służył. 

— Nowy gatunek tuszu do stemplowania. 
Od połowy sierpnia we wszystkich oddzia 
łach pocztowych używany będzie nowy ga- 
tunek tuszu do stemplowania znaczków po- 
cztowych. Tusz ten nie da się zmyć nawet 
sposobem chemicznym. Położy to kres uży- 
waniu fałszywych, zmytych znaczków po: 
cztowych. (—) 

— Noene alarmy. Do dnia dzisiejszeg >» 
pokutują przy bramach wjazdowych kamie- 
nic; wileńskich, dzwonki do. dozorcy: stare 
rosyjskiego typu. Ten przeżytek dawnyci 
czasów. dotkliwie daje się we znaki mie- 
szkańcom, swem gwałtownem dzwonieniem, 
budząc ich nieraz o bardzo nawet spóźnio- 
nej porze nocnej. Uważamy że gwoli spoko- 
ju mieszkańców, należałoby, te stare wetera- 
ny,.zamienić na dzwonki elektryczne 1 to 
wprost do mieszkania dozorcy. 

— Walka z demoralizacją wśród mało- 
letnich. Ministerstwo Pracy i Opieki Spo- 
łecznej przystępuje obecnie do opracowania 
szeregu przepisów, dła zwalczania demorali- 
zacji wśród małoletnich. Między innemi wy- 
dene ma być rozporządzenie zwalczania na- 
łogu palenie tytoniu przez małoletnich. W 
porozumieniu z Ministerstwem Oświaty 
wszczęta będzie specjalna akcja przeciw na- 
łogowi palenia papierosów wśród uczni 
szkół średnich i prywatnych. 

— Nowy bilon nie da się sfałszować. 
Przeprowadzone przez laboratorjum Men- 
nicy Państwowej próby nad nowym bilonem 
1-no i 5.cio złotowym wykazały, że fałszer- 
stwa tych monet są prawie niemożliwe Je- 
dnozłotówki sporządzane są bowiem z 99 
procentowego niklu o specjolnym połysku, 
niedającym się naśladować przez odlewy z 
cynku lub ołowiu używanych zwykle przez 
fałszerzy. Kunsztownie ryty przy pomocy 
specjalnych maszyn napis na 5-cio złotów- 
kach srebrnych: „Salus Reipublicae supre- 
ma lex* nie może być odtworzony w for- 

mach z tych metaoli. 

—Zwinięcie ekspozytur celnych. Władze 

Skarbowe poctanowiły zlikwidować ekspo- 
zytury celne w Duksztach i Jawniunach. Do- 
tychczasowe drogi celne przez te punkty 
graniczne będą uważane na przyszłość za u- 
boczne. Likwidację ekspozytur poruczono 
urzędom celnym w Wilnie i Turmontach, ! 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia*). * 

— Ostatnie występy Teatru Artystycznego 
Stanisławskiego. Dziś ukaże się świetna sztu- 
ka A. Czechowa „Wujaszek Jaś". 

Jutro we środę odbędzie się uroczyste 
przedstawienie ku uczczeniu 25-lecia zgonu 
Czechowa. Program obejmuje 4 utwory jed- 
noaktowe: „Oświadczyny*, „Jubileusz, 

„Chirurgja” i „Noc przed sądem*. 
We czwartek ostatnie pożegnalne przed- 

stawienie przed wyjazdem zespołu zagranicę. 
Odegraną zostanie doskonała  komedja 
Ostrowskiego „Bieda nie hańbi". 

Bilety na wszystkie przedstawienia są. do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego od godz. 
11—9 wiecz. bez przerwy. 

— Dzisiaj, we wtorek, dnia 6-go sierpnia 
w ogrodzie po-Bernardyńskim odbędzie się 
koncert symfońiczny pod dyrekcją Eugenju- 
sza Lziewulskiego. W programie zostanie 
«wykonany piękny utwór Rimskija-Korsako- 
wa: „Capriccio espagnol*, w którym solo 
skrzypcowe odegra pan Szabsuj.* 

RADJO 
Fala 385 mtr. Sygnał: Kukułka. 

WTOREK, dnia 6 sierpnia. 1929 r. 

11.56—12.05: Transm. Sygnał czasu i hej- 
nał. 12.05—12.50: Poranek popularny. Ork. 
pod dyr. H. Wienena. 12.50—13.00: Wystawa 
Poznańska mówi. 13.00: Komunikat mete- 
orologiczny. 17.00—17.20: Program dzienny, 
repertuar i chwiłka litewska. 17.20—17,45: 
Odczyt. z dz. „Sport i wychowanie fizyczmi 
wygł. kpt. Tadeusz Kawalec. 17.50—18. 
Transm. z Warsz. Koncert popołudniowy. 
19.00—19.25: Koncert dla dzieci. 19.25—19.50: 
Transm. z Warsz. Koncert orkiestry dętej. 
22.00—22.45: Transm. z Warsz. Komunikaty. 
22.45—23.45: „Spacer dedektorowy po Euro- 
pie*(Retransmisja stacyj zagranieznych z lo- 
kalu P. A. P, w Wilnie). 

ŚRODA, dnia 7 sierpnia 1929 r. 11.56— 
12.05: Sygnał czasu i hejnał. 12.05—12.50: 
Gramofon. 12.50—13.00: Wystawa Poznań- 
ska mówi. 13.00: Komunikat meteorologicz- 
ny. 17.00—17.20: Program dzienny, reper- 
tuar i chwiłka litewska. 17.20—17,45: „Rady 
dla fotografa amatora* — wygł. Jan Misie- 
wiez. 17.50—18.00: Komunikaty. 18.00—19.00: 
Transmisja koncertu z kawiarni B, Sztrałła 
w Wilnie. 19.00—19.20: Pogadankę dla dzieci 
wygł. Hanna Kozłowska. 19.20—19,35: Wol- 
na trybuna. 19.35—19.55: Tygodniowy prze- 
gląd filmowy. 19.55—20.05: Sygnał czasu i 
program. 20.05—20.30: Transm. odczytu z 
Katowic. 20.30—21.30: Transm. z Warszawy. 
Koncert solistów. 21.30—22.15: Transm. z 
Warsz. słuchowisko „R. H. inżynier* — Bru- 
nona Winawera. 22.15—22.45: Transm. z 
Warsz. Komunikaty. 22.45—23.45: muzyka 
taneczna z Krakowa. 

Nowinki radjowe. 
Regularne koncerty południowe w radio. 

Od kilku tygodni Radio Wileńskie wpro- 
wadziło do programów na okres letni, muzy- 
kę gramofonową od 12 do 13. 

Jak się okazało, nowość ta zyskała duże 
uznanie słuchaczy, szczególnie letników i 
mieszkańców wsi. W sierpniu odbędzie się 
kilka razy w tygodniu, na zmianę z płyta- 
mi gramofonowemi, popularne koncerty po- 
łudniowe orkiestry salonowej pod dyrekcją 
Henryka Wimera. 

   

  

   

  

„R. H. inżynier*, 

Oto tytuł słuchowiska B. Winawera, któ- 
re usłyszymy z Warszawy w środę (21-30). 

Koncert muzyki rosyjskiej. 

Transmisja z Warszawy. Radio wileńskie. 
We czwartek o godz. 20,30. 

Co widziałem na radiostacjach niemieckich 
i francuskich. 

Na ten ciekawy temat wygłosi odczyt w 
sobotę o godz. 17-25, Dyr. Witold Hulewicz. 

Kącik dla panów. 

Najbliższy „kącik* zostanie wygłoszony 
przez Karola Wyrwicza, we wtorek o godz. 
19-25. 

Wolna trybuna. 
W wolnej trybunie zostało poruszono 

kilka tematów, a mianowicie: 
1) Sprawa teatru. 2) — Hejnalu. 3) Wycina- 
nie drzew w mieście. 8 

Ostatnią dyskusję zakończy w środę o 
godz. 19-20, konserwator Dr. St. Lorentz. 

  

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Starcia z komunistami w Norymberdze. 

55 NORYMBERGA, 5.8. (Pat), Z о- 
kazji odbywającego się tu kongresu 

socjalistów narodowych doszło do 

starcia z komunistami. Socjaliści na- 

rodowi zaatakowali i zdemolowali 

częściowo lokal, zajmowany przez 
komunistów. Wywiązała się strzela- 
nina, skutkiem której 12 osób od- 
niosło rany. Policja przywróciła 
spokój. 

Strajk szoferów w Warszawie. 
Telefonem oa własnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj w Warszawie od rana 

wybuchł strajk taksówek, wobec te- 

go, že  Komisarjat Rządu polecil 

nakładać na kierowców niestosują. 

cych się do przepisów jazdy wyż- 

sze kary i podwoić czujność władz 

bezpieczeństwa nad kierowcami tak- 
sówek. 

Skutkiem tego  zastrajkowały 

wszystkie trzy związki szoferów i 

dlatego na mieście niema ani jednej 

taksówki. Strajkujący zapowiedzieli 

demonstrację przez ulice miasta, 

jednakże Komisarjat $Rządu zapo- 

wiedział, że nie dopuści do wywo- 

łania jakichkolwiek demontracyj i 

karać będzie włącznie do odebrania 

prawa jazdy. 

Dalsze szczegóły zaginięcia 5 młodych 

dziewcząt. 

Jedna z nich błaga o pomoc. 

W uzupełnieniu wzmianki poda- 

nej w niedzielnym numerze naszego 

pisma zamieszczamy dalsze szcze- 

góły zaginięcia 5 młodych dziew- 

cząt wywiezionych przez jakiegoś 

osobnika, podającego się za ziemia- 

nina z Poznania, w niewiadomym 

kierunku z Wilna. 
Według świeżo otrzymanych in- 

formacyj do Magistratu m. Włocław- 

ka zgłosiła się niejaka Marja Zoma- 

nowiczówna podająca się za stałą 

mieszkankę Wilna przy ul. Dobrej 

Rady 15—z prośbą o zapomogę na 

powrót do domu, W celu potwier- 
dzenia prawdziwości słów Romano- 

wiczówny Magistrat włocławski zwró- 
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Od dnia 2 do 6 sierpnia „es Piraci Pusty wyświetlany film: 

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 
Początek seansów od godziny 4-е). _ — 

cił się do wileńskich władz miejskich 
z prośbą o udzielenie informacyj 
czy R. jest rzeczywiście mieszkan- 
ką Wilna i czy opowiadania jej za- 
aługuje na wiarę. 

Jak z powyższego widać jedna 

z nieszczęśliwych ofiar jakiegoś 
szantarzysty zdołała już się wyzwo- 

lić i błaga ratunku. Sądzimy, że po- 
moc zostanie jej niezwłocznie udzie- 

lona i wróci do domu. Co się na- 

tomiast stało z resztą dziewcząt do- 

tychczas jeszcze nie wiadomo, ale 
spodziewamy się, że władze śledcze, 
które niewątpliwie teraz zajmą się 
gorliwie tą sprawą udzielą nam 
wkrótce dostatecznej odpowiedzi. 

          

    

   

  

ni 
W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m.30. 

Następny program: 

KURJER WILENSKI 

Niedziela w Wilnie. 

Wiece PPS. i „Bundu“ 

Zapowiedziane na niedzielę wiec 

i zgromadzenie nie doszły do skutku 

wobec zakazu władz. Spowodowało 
to że naogół dzień ten przeszedł 

bez żadnych wypadków. Władze 
bezpieczeństwa nie udzieliły zezwo- 
leń na zgromadzenia projektowane 
przez „Bund* i PPS. lewicę, niech” 
cąc dopuścić do awantur zapowia- 
danych przez komunistów, którzy 
korzystając z okazji zwołali własne 

nie doszły do skutku. 

zgromadzenie poprzedzone rozrzu“ 

ceniem bibuły. W sobotę wieczorem 

podczas koncertu w ogrodzie Bernar- 
dyńskim wśród słuchających muzykę 

rozrzucono ulotki komunistyczne. 

Zaś w niedzielę w dzień w lasku 

na Zwierzyńcu odbyła się masówka, 

która zgromadziła większy tłum mło- 

dych żydów. Gdy na miejsce zgro- 
madzenia przybyła policja, zebrani 

rozproszyli się. (o 

EBK AE I OT I R I DIT 

Z Sądów 
KONIACZEK I LUSTERKA ZAPROWADZIŁY 

DOZORCĘ MAGAZYNU KOLEJOWEGO 

DO WIĘZIENIA. 

W pierwszych dniach r. b. strażnik kole- 
jowego magazynu towarowego, Szyszko, za- 

uważył przez okno, iż dyżurujący tej nocy 

dozorca Hipolit Ślepik manewruje przy pacz- 

kach przesyłanych. 
Swemi spostrzeżeniami Szyszko podzielił 

się ze starszym magazynierem, od którego 

otrzymał polecenie przeprowadzenia re- 

wizji. 
W czasie indagowania Ślepik nie przy- 

znał się do wiuy, lecz w czasie rewizji 080- 

bistej znaleziono trzy lusterka kieszonkowe, 
jak stwierdzono pochodzące z jednej z prze- 
syłek oraz 2 butelki koniaku, oczywiście też 
wyjętych z paczki, jednak poszkodowanego 
nie odnaleziono. 

Ślepika aresztowano i oddano pod sąd. 
Wczoraj oświadczył on, że zarówno luter- 

ka jak też koniak znalazł ukryte w magazy- 
nie, najwidoczniej wykradzione przez kogoś 
i przyszykowane do wyniesienia. 

O fakcie tym nie meldował, lecz posta- 
nowił skorzystać z tych przedmiotów. 

Podsądny przez cały czas procesu zanosił 

się płaczem. 
Po zbadaniu świadków, wysłuchaniu 

wniosku  podprokuratora, który uznając 

w czynie podsądnego wiele łagodzących oko- 

liczności, domagał się jednak ukarania go 
za kradzież. 

Obrońca Ślepika ad. Czernichow, dowo- 
dząc, iż czyn podsądnego nie był dokonany, 

e (Apasze Meksykańscy). Dramat sensa- 
cyjny w 8 aktach, W rolach głównych: 

Fred Thomson i Mary (aar 

„Biała pustynia". 
  

  

KINO - TEATR Dziś remiera! podług powieści 

* TAJNIKÓW KI 

HELIOS“ Wielka uk R film BIAŁA SONATA A OCHRANY) " 

u Zach wgeający. dramat srotycany. Tiyian GIDSOM „ięcza Carla Bartheel * *xovie: '* W/erner Pitschau 
Wileńska 38. Film o wielkim napięciu sensacyjnem. — —__ Atrakcyjna treść. — — — Seansy o godz. 6, 8 i 10.15. 

KINO Dziś! Film ze śpiewem! Zlota Serja! Nowa kopja! 2 serje 12 akt. razem (całość) 

LUX 
Mickiewicza 11. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel, 17-85. 

  PRZY KOMINKU Podczas wyświetlania obrazu koncert słynnej śpiewaczki.   

  

DZIŚ! — Film ze śpiewem! — Sensacja doby obeenej! 

Całuję Twoją Dłoń Madame... 
którą rolą swą w tym filmie bije wszystkie dotychczasowe rekordy 

artysta opery Warszawskiej wykona popularną piosenkę: „Całuję Twoją Dłoń Madame..." 

W rolach głównych gwiazdy ekranów rosyjskich 

WIERA CHOŁODNAJA, MAKSIMOW, 

POŁOŃSKI, CHUDOLEJEW i inni. 

  

— Wielki przebój na tle najpopularniejszej piosenki 
ostatnia triumfalna kreacja 

Harrego Liedtke 
artystyczne. Podczas seansów znany 

  

KINO-TEATR DZIŚ 

Światowid 
Miekiewieza. 9. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dziś 

Nad 
program   
wzruszający dramat 
miłości i bohaterstwa 
W rol. gł. niezrównani artyści IGO SYM, JAN OTT 

Pierwsza miłość i pierwsze nieporozumienie... Rozpacz ojca... Intryga i zazdrość zwyciężają. 

dramat w 8 akt. 

Więcej szczęścia jak rozumu A r РО ча 

STRZELEC CESARSKI +++ 
O, MARY KID i WIERA MAKINSKAJA 

W roli głównej 

Bezwstydna kobieta Pola Negri 

    

  

1-
69
81
   

a jedynie usiłowany, wskazując na szczerą 

jego skruchę, niekaralność i t. d. prosił 

o jak najłagodniejszy wymiar kary. 
Sąd, przychylając się do tych wniosków, 

skazał Ślepika na 5 miesięcy więzienia, zali- 

czając mu 5 miesięcy odbzytego już aresztu, 

czyli, że uznał karę za odcierpianą. 
Ka-er. 

W OBRONIE WYSTĘPNEJ WOLNOŚCI 

TOROWAŁ SOBIE DROGĘ REWOLWEREM. 

Gospodarz ze wsi Maźniowo, gm. pliskiej. 

pow. dziśnieńskiego Bazyli Ragiło, usłyszaw- 

szy -w'nocy kroki w obrębie swego obejścia, 

wyjrzał przez lufcik i spostrzegł nieznajome- 

go mężczyznę, skradającego się do ogrodu. 

Chcąc sprawdzić powód nocnej wizyty, 

zaopatrzony w kij, wyszedł na dziedziniec 

i udał się w ślad za nieznajomym, a gdy 

ujrzał jego sylwetkę, spytał kto idzie? 

Miast odpowiedzi rozległ się strzał, a Ra- 

giło padł bez zmysłów na ziemię. 
Rannym niebezpiecznie  zaopiekowali się 

NA WILEŃSKIM BRUKU. 
— Kradzież. W dniu 3 b. m. Szczerbo 

Władysław (Witebska 5) zameldował, że te- 
goż dnia do jego mieszkania przez otwarte 
okno, przedostali się złodzieje, którzy skra- 
dli garderoby damskiej i męskiej na sumę 
około 1.300 zł. Dochodzenie w toku. 

— Samobójstwa. W d. 3 bm.st. robotnik 
P. K. P. (Zgoda 42)zameldował policji, że 
robotnik tychże zakładów Kuciński Jan, 
(Smoleńska 12) powiesił się. Przyczyna — 
ciężkie warunki materjalne. Zwłoki przewie- 
ziono do kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 
Dochodzenie w toku. 

— W dniu 4 b. m. Kronika Basia, lat 42, 
(Wiagry 4) wypiła pół flaszki esencji octo- 
wej. Przyczyna — nieporozumienia rodzinne. 
Desperatkę, w stanie niezagrażającym życiu, 
przewieziono do szpitala żydowskiego. 

— Utonął podczas łowienia ryb. W dniu 
4 b. m. Bluż Zenon lat 10, (Szyszkińską 14), 
łowiąc ryby z tratwy na Wilji, w pobliżu ul. 
Podgórnej, upadł do wody i utonął. Pogoto- 
wie Posterunku Rzecznego po godzinnem po- 
szukiwaniu, zwłoki odnalazło. Lekarz 
stwierdził zgon. 

— Wypadek podczas pracy. W dniu 2 
b. m. na stacji towarowej Wilno, furman 
Ostrowski Ignacy, (Sofjana 15), został przy- 
gnieciony wozem z beskami. Pogotowie Ra- 
tunkowe odwiozło Ostrowskiego w stanie 
ciężkim do szpitala żydowskiego. 

— W dniu 3 b. m. robotnik cegielni Po- 
nary Szumiel Franciszek, lat 35, zam. we wsi 
Ponary, jadąc spadł z wozu, trafiając pod 
niego, wskutek czego doznał złamania ręki 
powyżej łokcia. Pogotowie Ratunkowe, w 
stanie ciężkim, odwiozło go do szpitala św. 
Jakóba. 

rzaś dostać się do spiżarni Rogiły, by skraść 
z niej chleb. Zaskoczony przez właściciela, 

zaalarmowani strzałem żona i. sąsiedzi. bojąc się, by nie został ujęty, strzelił w kie- 

Sprawcy jednak nie odnaleziono. runku R. sam zaś wybiegł na drogę 

Również i policja uwiadomiona o wypad- i ukrył się. 

ku, na ślad nieznajomego nie natrafiła, wo- 

bec czego sprawę skierowano na umorzenie. 

Dopiero po pewnym czasie ujęto ukry- 

wającego się oddawna przed policją nieja- 

kiego Michała Barana, mającego wiele kra- 

dzieży na sumieniu. Przy ujętym znaleziono 

rewolwer i naboje, co stwierdzało, iż zło- 

czyńca ten nie gardzi i „robotą na mokro“. 

Badany przyznal się do dwunastu spel- 

nionych kradzieży, a nadto do usiłowania 

zabójstwa Rogiły. 
W związku z tem ostatniem przestęp- 

stwem oświadczył, iż krytycznej nocy zamie- 

      
      

A 

Przedstawicielstwo 
fabryk   

  

    

  

Barana pod zarzutem usiłowania stawio- 
no ostatnio przed sądem okręgowym, odby- 
wającego pod przewodnictwem p. sędziego 
Kontowtta sesję w Glębokim, 

Podsądny przyznał się do winy, a prze- 
prowadzone śledztwo sądowe wszystkie oko- 
liczności zbrodni potwierdziło. 

W rezultacie sąd mając na względzie wy- 
stępny tryb życia oskarżonego, skazał go na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu przed lat 6, 
zmniejszając ten wymiar kary o 8 miesięcy, 
które już odbył w oczekiwaniu wyroku. 

Ka-er. 

Inżynier JAM GUMOWSKI Wilno, Mickiewicza 7, tel. 271. 

„H. CEGIELSKI” 
Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstrukcje 

żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali, 
2178 

  

OBICIA (Tapety) 
Jedyny Chrześcjański sklep obič papierowych 

sa Kresach = AUKI DEAL: 

== Sp. Akc. == 
w Poznaniu. 

  

Komunikacja 
autobusów 

Nr. 177 1522) 

— Dziecko wpadło pod taksówkę. W 
4 b. m. szofer Kobak Arkadjusz. Stewie 

13), kierując taksometrem (boczny 107) przy 
zbiegu ulic Wileńskiej i Mostowej najechał 
na przebiegającego jezdnię, Wilżysa Ale- 
ksandra lat 8, który uderzony skrzydłem а- 
ksowki upadi raniąc czolo. Poszkodowanego- 
odwieziono do szpitala św. Jakóba, gdzie le- 
karz stwierdził lekkie uszkodzenie ciała. 
Wilżys został zabrany do domu przez rodzi- 
nę. Szofera zatrymano. 

SKAT STN STAR 

SPORT 
PILKA NOŽNA. 

Zawody o mistrzostwo klasy A. Wil. ZOPN, 
A. Z. S. — 85 p p. (N. Wilejka) 5:1 

Laiwe zwycięstwo wracajacych ' 
my akademików. at. ga 

1 p. p. Leg. — „Pogoń* 2:0 (2:0) 
„Pogon“ przegrała ten mecz zasłużenie. 

1 p. p. Leg. był drużyną lepszą technicznie i 
taktycznie. 

„Ognisko* — A. Z. S. 2:0 (2:0) 
Prowadząca w mistrzostwie kl. A. druży- 

na Ogniska grała bardzo słabo. 
A. Z. S. mile rozczarował swą grą. 

PŁYWANIE. 

Mistrzostwo w waterpolo. 
W. sobotę dnia 10. 8. b. r. o godz. 16 na 

basenie pływackim Wil. O Z P (Soltaniska 
ul 6) odbędzie się mecz waterpolo pomiędz: 
drużynami: Pol. Kl. Sp. i SAGI Ri 

KOMUNIKATY. 

Zakończenie kursu instruktorskiego p. w. 
w. Wilnie. 

) W dniu 4 b. m. zakończony został kurs 
instr. w. f., zorganizowany przy Okr. Ośr. 
W. F Wilno W kursie uczestniczyło 66 czł. 
stow. p. w. z województw: Wileńskiego, 
warszawskiego, białostockiego, poleskiego i 
nowogródzkiego. 

Kurs powyższy którego kierownikiem był 
por. Herhold, ukończyło 64 uczestników 

„Na zakończenie kursu odbyły się w dn. 
3 i 4 sierpnia b. r. zawody sportowe, które 
wykazały duże postępy, jakie poczynili u- 
czestnicy kursu. 

E O godz. 14 na kursie odbylo się wręcze- 
nie nagród i świadectw, poprzedzone okoli- 
cznościonemi  przemówieniami kdta kursu 
por. Herholda i kier Okr. Ośr. W. F. kpt. 
Kawalca. 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne I ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i t.d. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty.) 

Nadeszły nowośck 
O ms 

NEZSZASDOAAAGENE 

s LEKARZE 
EGEOOEONERAZERBEEO 

DOKTÓR MEDYCYNY, 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 
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do najwykwintniejszych z 
Otrzymano na sezon letni wielki wybór od najtańszych 

fabryk krajowych i zagran. 

za gotówkę i na raty! (Tani miesiąc! Sierpień). 

Rabat od 5% do 20%. wyprzedaż resztek niżej kosztu. 

D.-H. K. Rymkiewicz, Mickiewicza 9 na
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Największy i najelegantszy magazyn 

konfekcji męskiej i damskiej oraz skład futer 

P. LANCMAN, WILNO 
ul. Wielka 56, (obok kośc. św. Kazimierza) 

Posiada na składzie wielki wybór galanterji futrzanej, 

sukna i pluSZU najmodniejszych deseni i kolorów. 

Najnowsze modele Paryża, Wiednia i Londynu. 

SPECJALNA PRACOWNIA NA MIEJSCU. 

Obsługa fachowa j rzetelna. EEH= CENY UMIARKOWANE. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie I-go rewiru 

m. Wilna, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Niemiec- 

Posady 5 

do Iwieńta i Wołożyna 
Autobas odchodzi z Wil- 
na (Place Orzeszkowej) 

o godz. 4 m. 15 popoł. 
Z Iwieńca do Wilna au- 
tobus odchodzi o godz. 12 

m. 50 w nocy. 
Urzędnicy, wojskowi i u- 
cząca się młodzież ko- 
rzysta ze zniżki.  2177.2 

Wszelką 
gotówkę lokujemy pod 
pewne gwarancje bez 
ryzyka. 2183 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza 1, tel. 9 05. 

  

    

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308 

Mickiewicza 1 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 analizy - 
karekier, 45 de 9-12 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W. Z. P. 73. 

  

  

Szuka posady 
pielęgniarki, kaneelistki, 
maszynistki lub kasjerki 
zredukowana nanczyciel- 
ka ze średniem wykształ- 
ceniem i kurs. Czerw. 
Krzyża z wieloletnią prak- 
tyką przy ciężko chorych. 
Adres: ul. Majowa 4—5. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 13 — 7.     

   

      

      

Obowiązkiem waszym jest zwiedzenie 

Wielkiej wystawy Budownictwa okrętowego, 
portowego, wodnego i t. p., rybołóstwa, lotnie- 
twa, sportu wodnego, propagandy turystycznej, 

która odbywa się w GDAŃSKU, w Hali Tar- 
gowej (1 minuta od Domu Polskiego) aż do 
dnia 11 sierpnia r. b. Otwarta od 9 rano. 

Stowarzyszenia i szkoły otrzymują ułgi przy 
wejściu. 50% zniżka kolejowa w drodze pow- 

2039—7 

    

   

  

kiej Ne 3 m. 20, zgodnie z art. 1030 U.P.C. ob- 

wieszcza, 1ż w dniu 5 września 1929 r., © godzinie 

10 rano, w Wilnie, przy ulicy Wielkiej Me 13, odbę- 

dzie się sprzedaż z lieytacji publicznej majątku ru- 

chomego Longina Kuiikowskiego, składającego się 

z 10 palt męskich, oszacowanego na sumę złotych 

516 gr. 95, na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych 

Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 
m. Wilna. 

2181/1013/VI 

Ogioszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 1-go rewi- 

  Poszukuję posady 

bony 
ze świadectwami. 

Dowiedzieć się: ul. Kal- 
waryjska 75. 2176 

  

2178-3 | (Telef. 921). 

D 0 M parterowy, Kobieta-Lekars 
murowany, 2 

skanalizowany, Światło II LBIŃOWICZOWA 
elektryczne, ziemi pół dz. ° 

          
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz, 9—3 ppoł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki. Za nnmer dowodowy 20 gr. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

OGŁASZAJCIE SIĘ 
ЮШРОИСОИСОЛОЛРОСМНЫ ТОЕНЕ X; WETA 

W KURJERZE WILEŃSKIM 
WP METY PUT RICA OIS 

    

rotnej.    

  

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie I-go rewiru 

m. Wilna, zamieszkały w Wilnie przy uliey Niemiec- 

kiej 3 m. 20, zgodnie z art, 1030 U. P. C. obmieszeza, 

|iž 'w dniu 12 sierpnia 1929 roku, o godz, 10 rano, 

w Wilnie przy ulicy Zamkowej Nr 18 m. 33, odbę- 

dzie się sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 

chomego Kazimierza Widawskiego, składającego się 

z mebli, oszacowanego na sumę złotych 500, na za- 
spokojenie pretensji Kasy "horych m. Wilna, 

2182/1014/VI Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 

      
nictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. 

RENNE (Seine). Stenografja, 

Do tych cen dolicza się: za og 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. 

— 

powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- 
handlowość 

| 
| pensjonat dla młodych panien w pobliżu 

| Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 

| 
| || 
| | i język francuski. 

  

Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 

Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., 

łoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Zagranicą 7 zł. 

ru m. Wilna, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Nie- 

mieckiej Ne 3 m. 20 zgodnie z art. 1030 U.P. C. ob- 

wieszcza, iż w dniu 5 września 1929 r., o godzinie 

10 rano, w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 85, odbę- 

dzie się sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 

chomego, skłądającego się z mebli, należących do 

Abrama Abramowicza a oszacowanych na sumę zło- 

tych 420 na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych 

  

NOCAALAJYI Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 

# | | Poszukuję 

UNAM |sPOLNIKA 
Wilno, Krėlewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące, piwo, obiady 0b- 
fite i tanio. Dla mie- 
sięcznych żniżka 209/, 

Gabinety,     > 044444904046040440404444 

  

do dobrego interesu han- 
dlowego, sklep posiadam' 
przy ul. Zawalnej. O wa- 
runkach dowiedzieć się 
w Administracji „Kurjera 
Wiłleńskiego*, Jagielloń- 
ska 3-1. 2162-1 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk'„Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, teleton 3-40. 

  

Sprzedam 

DOM 
z powodu wyjazdu 

na Zwierzyńcu. 
O warunkach dowie- 
dzieć się: ul. Lwow- 
ska 12—4. 2287   

do sprzedania. Kolonja | kobiece, weneryczne, na- 
Wil. Nr. 7, Marja Jasus. | rządów moczow. od 12—2 

200000. | 1 ой 4 — 6 
ul. Miekiewioza 24. 

Uwaga! ||| War ur w. 
Płacimy od złotych i do- 
larów 13/0 w stosunku Eakuszarki | 

rocznym. 
Wileńskie Tow. Handio- 8 „Akuszarki £ 
wo-Zastawowe (lombard) 
Plae Katedralny, Bisku- Akuszerka 

pia 12, tel. 14—10. 
Wkłady są zabezpieczo- 
ne złotem, srebrem i dro- 

giemi kamieniami, 
2141-5 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Etko. 1767 

  

          
Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. : 

w tekście I, Il str.—30 gr, III, IV, V, VI—35 gr, za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komuni 

w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

Przy zakupach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 

Rękopisów Redakcja nie 

Marja Areną 
rzyjmuje od 9 rano 
o 7 w. ul. Mickie- 

wicza 80 m. 4, W.Zdr. 
Nr. 8098. 

ROS 
Popierajeie 

Ligę Morskąi Rzeczną 

И В Е 

Dyrektor wydaw 

  
zwraca. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 
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