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Imponujący obthód Święta „gtraży przedniej 
GDYNIA. PAT. — Dzisiaj w Gdyni odby- 

ła się imponująca uroczystość Święta „Straży 
Przedniej', połączona z poświęceniem sztanda- 
ru i ślubowaniem 2 tys. członków Straży na 
wierność państwu. 

W uroczystości wziął udział Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, bawiący na wywczasach na 
morzu, p. premjer Jędrzejewicz, który przybył 
specjalnie na uroczystość z Warszawy, przed- 
stawiciele miejscowych władz, duchowieństwa 
i delegacje licznych organizacyj społecznych. 

MSZA POLOWA I POŚWIĘCENIE 
SZTANDARU 

Uroczystość rozpoczęła się mszą polową, 
odprawioną wobec tysięcy zebranych na mo- 
lu Wilsona. 

©О godz. 10.30 przybył p. premjer jędrzeje- 
wicz, którego powitał wiceprezes Straży Prze 
ūnieį, dyrektor departamentu Ministerstwa WR 
i OP Karol Makuch. W tej chwili orkiestra о- 
degrała hymn narodowy, a p. premjer doko- 
nai przeglądu oddziałów. Wraz z p. premjerem 
przybyli ks. biskup Okoniewski, prezes Bez- 
partyjnego Błoku i prezes zarządu głównego 
Legjonistów pik. Sławek, wicewojewoda Seyd 
fitz, komisarz rządu m. Gdyni Sokół, starosta- 
morski Wendorffi i zastępca dowódcy mary- 
narki wojennej komandor Frankowski. Obec- 
ny był również komisarz generałny Rzeczypo- 
spolitej w Gdańsku min. Pappee. 

Mszę św. odprawił ks. prałat Rozczynalski, 
z Weyherowa, poczem do zebranych przemó- 
wił ks. biskup Okoniewski, który udzielając 
błogosławieństwa nawoływał zebraną młodzież 
do pielęgnowania ideałów chrześcijańskich i 
narodowych. 

Po przemowie ks. biskup dokonał poświę- 
cenia sztandaru Straży Przedniej, oiiarowane- 
go organizacji przez m. Gdynię. — Rodzicami 
chrzestnymi byłi Marysia Mołówczanka i sę- 
dziwy prezes Związku Weteranów Stankiewicz 
z Poznania, 

Druga część uroczystości odbyła się po 
przerwie w obecności Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej Mościckiego, który niespodziewanie 
zaszczycił swą obecnością Święto Straży Przed 
niej. 
W chwili, gdy statek „Gdynia“, na którego 

pokładzie znajdował się Pan Prezydent przy- 
bil do moła Wilsona, orkiestra marynarki wo- 
jennej odegrała hymn narodowy.— P. premier 
jędrzejewicz zameldował Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej o odbywającemm się święcie, 
wznosząc w zakończeniu okrzyk: „Niech żyje 
Pan Prezydent!“. Okrzyk teni podchwycony 20 
stał przez zebranych. Pan Prezydent pozosta- 
wai na pokładzie statku i stąd przypatrywał 
się dałszemu ciągowi uroczystości. 

Sztandar Straży Przedniej przyjął z rąk ro- 
dziców chrzestnych komisarz rządu m. Gdyni, 
który ofiarował go w imieniu miasta p. prem- 
jerowi — zaś p. premjer wręczył go zkolei 
członkowi Straży Przedniej p. Pic de Replon- 
ge'owi. P. premjer przemówił przytem w na- 
stępujące słowa: 

PRZEMÓWIENIE PREMJERA 
JĘDRZEJEWICZA 

— Pamiętam, jak dziś, czasy przed laty 30 
gdy jako młody chłopiec, uczeń 7-ej klasy — 
brałem żywy udział w pracach tajnej, rzecz 
prosta, organizacji młodzieży gimnazjalnej gim 
nazjum żytomierskiego. Inne to były czasy, niż 
dzisiaj, Prześladowano nas za naszą polskość, 
szpiegowano nas, zaborcze władze wyrzucały 
nas ze szkół, Musieliśmy pracować w najtrud 
niejszych warunkach, pracować konspiracyjnie, 
mówić szeptem, schodzić się potajemnie. Byli 
śmy sami, niemal bez kierownictwa i może 
diatego, żeśmy byli sami, musieliśmy zdoby- 
wać się na największe wysiłki i na większe 
poczucie odpowiedzialności, aniżeli to z na - 
szych bardzo młodych lat wynikało. O włas- 
nym organizacyjnym sztandarze mowy być nie 
mogło. W ówczesnem powietrzu nie mogła ło- 
potać chorągiew z polskiemi znakami. 

Dzisiaj wy, dziewczęta i chłopcy ze Stra- 
ży Przedniej, w obecności majestatu Najjaś- 
niejszej Rzeczypospolitej, uwidocznionego w 
osobie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, w 
obecności naczelnych władz państwa, — na 
wiatry, od polskiego morza wiejące, rozwija- 
cie wasz sztandar. Pod znakiem tego sztanda- 
ru, jawnie idziecie w służbę wielkiej idei pań- 
stwowej, której całe życie poświęcić pragnie- 
cie. W dniu święta waszego sztandaru, w dniu 
waszego uroczystego ślubowania pomyślcie, 
chwilę nad waszymi poprzednikami na polu 
wielkiej i ciężkiej pracy państwowej, pomyśl- 
cie nad pokołeniem polskiej młodzieży, które 
wówczas pracowało, w najtrudniejszych wa- 
runkach, pomyślcie o ofierze krwi i życia, któ 
re na ołtarzu sprawy złożyli żołnierze Legjo- 
nów Polskich, często w wieku takim jak wy, 
uczniowie szkół średnich, pomyślcie o walkach 
1919 i 1920 roku, w których zginęło tylu wa- 
szych starszych kolegów, pomyślcie, ile krwi 
spłynęło na polską ziemię poto, ażebyście wy 
mogli święcić wasze sztandary i pracować w 

niepodiegłej, wskrzeszonej Ojczyźnie. Zapatrze 
ni 'w dumnie powiewający sztandar waszej 0r- 
ganizacji staniecie się awangardą narodu w je 
go zwycięskim marszu ku wspaniałemu jutra 
polskiej państwowości. 

Po wręczeniu sztandaru chorążemu odbyło 
się ślubowanie oddziałów Straży Przedniej. — 
Rotę przysięgi zakończono okrzykiem na cześć 
Marszałka Piłsudskiego, przyczem orkiestra 0- 
degrała „Pierwszą Brygadę*. 

Entuzjzm zebranych doszedł do niebywa- 
łych granic, gdy Pan prezydent Rzeczypospo- 
litej wzniósł okrzyk: „Niech żyje młodzież poł 
ska, kochająca własną Ojczyznę!*. 

PRZEMÓWIENIE POS. SKRYPNIAKA 

Zkołei przemówił do głębi wzruszony ukra- 
iński poseł Skrypniak, który brał udział w u- 
roczystości dzisiejszej na czele grupy ukraiń- 
skiej. Pos. Skrypniak powiedział m. in.: 

— przyjechaliśmy z dalekiej ziemi wołyń- 
skiej na święto najmłodszej organizacji młodej 
Polski, aby stwierdzić, że prawdą naszej ziemi 
jest uczciwa praca dla dobra i potęgi Rzeczy 
pospolitej. Tylko wielka, siłna, mocarstwowa 
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W (yti 
Polska zawsze dbała o nasz naród, tylko pod 
sztandarem Rzeczypospolitej Polskiej dokony- 
waliśmy wspólnie rzeczy wielkich. Szczęśliwy 
jestem, że w szeregach tej młodej polskiej or 
ganizacji znajduje się dziś również i młodzież 
ukraińska. Przyrzekamy ze wszystkich naszych 
sił pracować uczciwie dła dobra i potęgi Rze 
czypospolitej i śŚlubujemy kochać morze tak, 
jak je kocha cały naród Polski. 

Na zakończenie uroczystości przemawiał 
prof, Hiłarowicz, prorektor międzynarodowych 
wykładów akademickich w Gdyni, których 0- 
twarcie odbyło się w dniu dzisiejszym. 

„NIECH ŻYJE NASZ PREZYDENT! 
Niemilknącemi okrzykami „Niech żyje Nasz 

Prezydent!* żegnano Pana Prezydenta Mościce 
kiego, odjeżdżającego na pokaldzie statku 
„Gdynia“. ' 

Po uroczystości nad morzem w pół godziny 
później na ul. 10 Lutego przed p. premierem 
i przedstawicielami władz przedefilowały huf- 
ce żeńskie i męskie Straży Przedniej, Legjon 
Młodych, harcerze wodni +: lądowi, Związek 
Strzelecki, kolejowe przysposobienie wojsko- 
we itd, 

„Wianki” 
GDYNIA PAT. — jedną z najpiękniejszyci 

tegorocznych imprez letnich nad morzem były 
„wianki* zorganizowane przez tutejszy oddział 
Polskiego Białego Krzyża. 

Na „wianki' przybył Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej Ignacy Mościcki, bawiący tu na 
wywczasach letnich. 

Gdy zapadł zmrok, basen im. Prezydenta 
otoczyła ilota wojenna i handlowa. Na wy- 
brzeżu zebrało się kilkadziesiąt tysięcy publi- 
czności. Wszystkie okręty były pięknie i rzę- 
siście iluminowane. W chwili, gdy statek „Gdy 
nia”, na którym znajdował się Pan Prezydent, 
Rzeczypospolitej ze świtą, zbliżył się do base- 
nu, dały się słyszeć trzy Strzały arrnatnie, о- 

  

ne morzu 
znaczające początek uroczystości. — Program 
rozpoczęły zawody  wioślarskie, regaty sióde- 
mek, w których pierwszą nagrodę zdobyła o- 
sada z okrętu Rzeczypospolitej „Burza”, po- 
tem odbyły się zawody kajaków, poczem ru- 
szył korowód kilkudziesięciu efektownie udeko 
rowanych łodzi. Palmę pierwszeństwa przyzna 
no załodze okrętu Rzeczypospolitej „Turek*.— 
Łódź ta przedstawiała dno morskie z Neptu- 
nem i jego Świtą. W dałszym ciągu progra- 
mu odbyły się na morzu popisy chórów gdań- 
skich i gdyńskich na łodziach. „Wianki* za- 
kończyły się wspaniałemi Oogniami sztucznemi 
i zabawą taneczną na statku „Gdańsk* na 
pełnem morzu. 

  

oody © przestaorzach 
Lot dookoła świata 

BERLIN PAT. — Lotnik Post, odby- 

wający lot dookoła świata, wylądował 

dzisiaj o godz. 11.55 na lotnisku berliń- 

skiem Tempelhof po 25 godzinach i 4łł 

min. lotu. 

Lotnika powitały oczekujące od pół- 

nocy tłumy publiczności. Dziennikarzom 

zebranym na lotnisku, Post oświadczył, 

że w czasie przelotu warunki atmosiery- 

czne przeważnie mu nie dopisywały, — 

gdyż nad oceanem panowała mgła. —W 

czasie lotu Post zastosował po raz pier- 

wszy automatyczny ster. 

Po dwugodzinnym wypoczynku i 

nabraniu zapasu paliwa Post o godz. 2 
min. 10 wystartował z Tempelhofu do 

dalszego lotu, kierując się na wschód. 

KRÓLEWIEC PAT. — Post wylądo- 

wał na lotnisku w Królewcu dzisiaj o 

godz. 18.45. Lotnik zamierza odpocząć 

w Królewcu do godz. 3 nad ranem, po- 

czem odleci na wschód w kierunku Mo- 

skwy. Post z powodu burzy zaniechał 

lotu przez Warszawę i zboczył na pół- 

noc w kierunku Królewca. 

MOSKWA PAT. — Lotnik Post ocze 

kiwany był dzisiaj w Moskwie. Warunki 

atmosferyczne są bardzo niekorzystne 

dla lotu. Dmie silny wiatr. Deszcz pada 

bez przerwy. Niebo jest silnie zachmu- 

rzone. Wiatry południowe prawdopodob 

nie zmuszą Posta do wylądowania w 

Moskwie, o ile warunki atmosieryczne 
nie ulegną zmianie. 

„Lithuanica" wylądował w Królewcu 
WARSZAWĄ PAT. — Do godz. 21 

w niedzielę ani korespondenci Polskiej 

Agencji Telegraficznej, ani sprzymierzo- 

ne z PAT zagraniczne agencje telegraii- 

czne nie nadesłały żadnej wiadomości 0 

samolocie „Lithuanica“,  pilotowanym 

przez dwóch litewskich lotników kpt. 

Dariusa i por. Girenosa, .którzy. wy- 

startowali wczoraj z Nowego Yorku do 

Kowna, zamierzając odbyć tę przestrzeń 

bez lądowania. 

Do wieczora lotnicy litewscy powinni 

byli dolecieć do Kowna. Dzisiaj w go- 

dzinach rannych widziano na znacznej 

wysokości samolot między Islandją a 

Szkocją, lecący na wschód. Przypuszcza 

ją, že byt to samolot „Lithuanica“. Sta- 

cje meteorologiczne sygnalizowały w 
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Piękno ziemi polskiej 
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ciągu dnia dzisiejszego burze nad pół" 
nocną Europą. 

BERLIN PAT. — Według otrzyma- 
nych po godz. 22 informacyj z Królewca 
nad miastem ukazał się litewski samolot 
„Lithuanica“, co do losów którego pano 
wało już pewne zaniepokojenie. Samolot 

w chwili nadawania wiadomości z Kró- 

lewca, krążył nad miastem, przygotowu 
jac się do lądowania. 

ieszczenia ogłoszeń. 
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Uczczenie pamięci bohaterskiego lotnika 

Г 

W dniu 13 bm., w czwartą rocznicę tra- 
gicznej Śmierci pilota mjr. Ludwika Idzikow- 
skiego, złożyli pp. płk. Filipowicz i kpt. Piąt- 
kowski w imieniu Aeroklubu R. P. wieniec na 

  

  

  

jego grobie. Na szariach wieńca widnieje na- 
pis: „Niezapomnianemu Bohaterowi Atlantyku 
— Aeroklub R. P.* 

  

Henderson pojedzie de Berlina 
PRZYPUSZCZENIA „SUNDAY EXPRESS'U“ 

LONDYN PAT. — „Sunday Express“ 

donosi, że Henredson, który bawi obec- 

mie w Rzymie, udaje się do Berlina, aże 

by uzyskać od Hitlera zobowiązanie, że 

Niemcy nie będą zbroiły się w ciągu naj- 

bliższych 10-ciu lat. Należy przypuścić, 

— pisze „Sunday Express“ — že Hitler 

odmówi udzielenia takiej gwarancji. —0 

ile inicjatywa Hendersona spotka się w 

Berlinie z istotną odmową, Henderson 

ma podobno ustąpić ze stanowiska pre- 

zesa konierencji rozbrojeniowej, co 

zdaniem gazety — oznacza koniec nego- 

cjacyj genewskich. 

Obława na komunistów w Niemczech 
„CZYSTKA* OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO 

BERLIN PAT. — W okręgu szczeciń- 

skim policja dokonała wielkiej obławy 

na komunistów, aresztując około 48 о- 

sób. Jeden z aresztowanych, redaktor 

czasopisma „Volkswacht* — jak donosi 

biuro Wołfia — powiesił się w celi wię- 

ziennej. Drugi komunista podczas aresz- 

towania go przez szturmowców został 

zastrzelony. 

BERLIN PAT. — W Wittenberdze a- 

resztowano w lokalu narodowo - socjali- 

stycznej pomocy zawodowej, — gdzie 

przedtem mieściły się biura socjalistycz- 

nych związków zawodowych — 25-let- 

niego Czecha Heila, oskarżonego o dzia 

łalność komunistyczną w Niemczech, m. 

in. o przecięcie kabla w czasie transmi- 

sji przemówienia kanclerza w Halle. — 

Biuro Conti stwierdza, że Heil również 

rzekomo jest wmieszany w sprawę „czer 

wonych samołotów*, które ukazały się 

swego czasu nad Berlinem. 

Wojaże p. Radka 
KRAKÓW PAT. — Dzisiaj przybył 

do Krakowa po odbyciu podróży wzdłuż 

granicy polsko - niemieckiej publicysta 

sowiecki Radek w towarzystwie redaktc 

ra Ścierzyńskiego. Bezpośrednio przed 

WZBRSORE 

UPAŃSTWOWIENIE POLSKIEGO 

GIMNAZJUM W ORŁOWEJ 

MORAWSKA. OSTRAWA. PAT. Po- 
słowie polscy do parlamentu praskiego dir. 

Buzek i Chobot otrzymali iod ministra 

skiarbu Trapla pisemne zawiadomienie 
© jego zgodzie mia upaństwowienite gimna- 

zjum. Macierzy: Polskiej rw Orłowej. Lud- 

mość polska, która od kilku lat domagała 

się przejęcia (tego jedymego polskiego 
średniego zakładu naukowego mial etat 

państwowy, z zadowoleniem jpmzyjęła tę 
wiadomość i spodziewa się, że obecnie 

sprawa ta zostainiie już szylbiko ostatecanie 

załatwiona. 

  

  

Mecze piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
KRAKÓW PAT. — W niedzielę odbył się 

w Krakowie mecz ligowy pomiędzy krakow- 
skiemi drużynami Wisły i Podgórza, zakoń- 
czony zwycięstwem Wisły 4:0, do przerwy 
0:0. Do przerwy gra stała na niskim poziomie 
i odbywała się chaotycznie z przewagą Wis- 
ły. Po przerwie pierwsze miejsce należało do 
Podgórza. Deszcz przerwał mecz. Po deszczu 
Wisła panuje na boisku niepodzielnie. 

WORA 
WARSZAWA PAT. — Na stadjonie Legji w 

Warszawie odbył się mecz o mistrzostwo po- 
między Czarnymi a Warszawianką, zakończo- 
ny wynikiem nierozstrzygniętym 1:1, do prze- 
rwy 1:0: Gra była ospała i nieciekawa w 
pierwszej połowie. Ożywiła się znacznie po 
przerwie, poczem Czarni mieli lekką przewa- 
gę. Po zmianie pola Warszawianka ma prze- 
wagę, mimo to jednak uzyskuje tylko jedną 
bramkę. 

* * 

SIEDLCE PAT. — W Siedlcach w mecze! 
0 mistrzostwo Ligi ŁKS pokonał drużynę 22 p. 
p. w stosunku 3:1, do przerwy 2:1. 

22 p. p. wystąpił w składzie samych cywili 
nych graczy. Pierwsze dwie bramki dła ŁKS 
zdobywa Sowiak, trzecią Miller, który dobił 
e Króla. Dla 22 p. p. zdobył bramkę Poł- 

* 

* * * 

LWÓW PAT. — We Lwowie Pogoń nieza 
służenie wygrała z Legją w stosunku 2:0, do 
przerwy 1:0. 

* * * 

KRAKÓW PAT. — Na boisku Garbarni od 
był się mecz Garbarni i śląskiego Ruchu, za- 
kończony niespodziewanie, lecz zasłużenie zwy 

cięstwem drużyny krakowskiej w stosunku 4:2 
(do przerwy 3:1). Do przerwy całkowita prze 
waga po stronie ambitnie grającej Garbarni, 
po przerwie piewsze minuty upływają pod zna 
kiem usiłnych zabiegów Ruchu, dążącego do 
wyrównania. 

HELJASZ WYJECHAŁ DO SZTOK- 

HOLMU . 

W poniedziałek z Poznania do Sztok- 

hollmu — wyjeżdża celem wzięcia udziału 
w międzymerodowych zawodach lekikoat- 
letycznych, organizowanych w dmiach 19 
i 22 lipca) znakomity masz lekkoatletyczny 
mistrz w kuli Zygmunt Heljasz. 

POLONIA MISTRZEM WARSZAWY 

WARSZAWA. PAT. Na boisku Polo- 
nji, przy mdziale 1500 widzów odbył się 
mecz rewanżowy decydujący 0  piłkar- 
Skiem mistrzostwie  Wiarszawiy, między 
Polonją a mistrzem podokręgu róbotni- 
czego Skrą. Polonja zwyciężyła 2:0 (1:0) 
i dzięki temu zwycięstwu zdobyła defi- 
nitywne mistrzostwo okręgu  warszaw- 

skiego i walczyć będzie o wejście |do Ligi. 

    

PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE w WIEKI 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOB: 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŚLICZE"! MOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

TORJUM WILNEM. 

przyjazdem do Krakowa red. Radek ba- 

wił w Tarnowie i - odwiedził tam swoją 

matkę. 

W dniu dzisiejszym Radek zwiedzał 

zabytki Krakowa, Wawel, wystawę pa- 

miątek po Sobieskim i miasto. Wieczo- 

rem w salonach „Grand Hotuiu* prezy- 

dent miasta Kaplicki wydał na cześć go 

ścia sowieckiego obiad. Red. Radek od- 

jechał do Warszawy. 

TELEGRAMY 
ESKADRA GEN. BALBO W CHICAGO 

CHICAGO PAT. — Hydroplany eska 
dry włoskiej gen. Balbo wyłądowały w 

Chicago o godz. 23.30, według czasu 

miejscowego. 

MARSZ. RACZKIEWICZ W PARANIE 

KUTYRYBA, PAT. Marszałek senatu 
p. Władysław Raczkiiewicz bawiący — ©- 
becnie w stanie Parama, udał się ma 
zwiedzenie osad kolonistów: polskich w 

dorzeczu mzeki Tvahy. Marszałek Racz- 
kiewicz zwiedził rezerwat indyjski, ko- 
lonję iPonita: Grossa! i Rio Claro. Tudność 
polska i organizacje społeczne serdecznie 
witały dostojnego gościa z Polski. 

WICEMINISTER KOC POWRÓCIŁ 
DO LONDYNU | 

LONDYN. PAT. Wieeminister skar- 
bu p. Adam Koce powrócił do Londynu i 
objął z powmotem kierownictwo delegacji 
polskiej ma konferencję ekonomiczną w 
Londynie, 

KRADZIEŻ TABLICY 

SZCZECIN. PAT. Dzisiaj w mocy z 
murów: budyniku konsulatu  Rzeczypoaspo- 
litej w Szczecinie skradziono mapis pal- 
sko - miemiedkii Konsulat  Rzeczypospo- 
litej Polskiej. Tablica: umieszczona była 
w bramie, wiodącej do wnętrza gmachu, 

KATASTROFA SAMOCHODOWA ‹ 

BERILIN, PAT. Na szosie pod  Głliwi- 
cami samochód ciężerowy wiozący oar- 
kiestrę  marodowo - socjalistycznego od- 
działu szturmowego: z Opola, najechał na 
słup z przewódhiikami: © wysokiem na- 
pięciu. Wóz rozbił się doszczętnie, 8 
4ej szturmowicy zginęli ma miejscu, 
5-ciu jest (ciężko renmnych, a 12 lżej ran- 
mych. Kierowca wozu popełnił samo- 
bójstwo. 

  

  

a 

Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
LŽ     

Uroczystość ku czci 
Królowej Jadwigi 

NA JASNEJ GÓRZE 

Komitet uczczenia Królowej Jadwigi 
nadesłał następującą odezwę: - 

Szereg uroczystych, podniosłych ma- 
nifestacyj, z udziałem wszystkich czyn- 
ników i sfer społeczeństwa polskiego, 
przechodzi w roku bieżącym kolejno 
przez kraj cały. Chodzi o wyniesienie 
świątobliwej i wielkiej Królowej Jadwigi 
na Ołtarze świętych. 

Ma się spełnić nareszcie we wskrze- 
szonej do niepodległości Ojczyźnie 'wiel- 
kie życzenie i dążenie wiełu pokoleń od 
pięciuset lat. Moment najodpowiedniejszy 
i najkorzystniejszy ze wszystkich wzglę- 
dów dla realizacji tego podniosłego, hi- 
storycznego celu. 

Episkopat polski, popierając czynym 
współudziałem urządzane kołejno w głó- 
wnych centrach Polski obchody, okazał 
najgorliwsze uznanie dla tej sprawy; Nui 
cjusz Stolicy św. w Warszawie wyraził 
również całą dla niej życzliwość i goto- 
wość poparcia. A naród polski wszędzie, 
gdzie doszła fala uroczystych manitesta- 
cyj, wykazał zrozumienie nietylko dla ko 
nieczności oddania sprawiedliwości dzie- 
jowej świątobliwej Monarchini, ale i dla 
bezspornej sprawy, że w dzisiejszych, 
szczególnie ciężkich przejściach i wa- 
runkach — ciężkich nietylko materjalnie, 
ale i moralnie, gdy tyle grozi duszy pol- 
skiej wrogich zakusów — wybrnięcie z 
położenia niezmiernie trudnem będzie, 
jeżeli wogóle możliwem, bez szczególnę-. 
go nadprzyrodzongo orędownictwa.  ** 

Punktem kulminacyjnym tych wznio- 
słych obchodów. będą wielkie uroczyste- 
ści ogólno - krajowe, przygotowywane 
na dzień 17 września br. na Jasnej Gć- 
rze z udziałem polskiego Episkopatu, ty- 
siącznych delegacyj z łona społeczeńs*- 
wa i przedstawicieli władz. W dniu tym 
ma również Episkopat polski wziąć pod 
obrady sprawię wszczęcia procesu kano- 
nizacyjnego Królowej |adwigi i skiero-= 
wania go do Rzymu, i jų 

Polacy! Zbliża się prawdziwie wielki, 
podniosły moment, w którym naród — 
bez względu na dzielące poszczególnych 
ludzi różnice — ma złożyć i powinien 
złożyć solidarny, masowy, żywiołowy 
dowód, że katolicka Polska żyje tem sa- 
mem tętnem wiary, jakie biło 'w sercach 
przodków naszych niezłomnie w ciągu 
wieków minionych. Należy więc, aby na 
dzień wymieniony wszystkie organizacje 
katolickie — religijne, społeczne, czy in- 
ne — nietylko wzięły udział w uroczys- 
tościach jasnogórskich przez możliwie 
liczne delegacje, ale również, aby delega 
cje te złożyły tam do rąk Episkopatu 
prośby, zaopatrzone w  jaknajliczniejsze 
podpisy, wyrażające gorące życzenie ca- 
łego społeczeństwa zaliczenia w pocze 
świętych Królowej Jadwigi. й 

Ježeli Francja zdobyla się stosunkowo 
niedawno na solidarny poryw, gdy cho- 
dziło o kanonizację Joanny d'Arc, to o i- 
leż większy poryw i głos powinien pod- 
nieść się ze społeczeństwa polskiego, 
skoro Królowej Jadwidze dałeko więk- 
sza przypadła rola w Polsce, jako ofiar- 
nej, świątobliwej niewieście i prawdziwie 
wielkiej Monarchini! : 

Z komisji kodyfikacy|- 
nej wschodniego prawa 

kanonicznego 
CITA DEL VATICANO. 13 lipca rano 

Ojciec św. mdzielił audjeneji papieskiej 

komisji dla spraw kodyfikacji wschod- 

miego . prawa! kamonicznego w. osobach 

kardynała Piotra  Glasparriego,  prezy- 
sdemta, Kardymała  Sinecero sekretarza 

Komgregacji Kościołów Wschodnich, а5- 
sesorėw omiz konsultorów w kwestji sto- 
suników  etjopskich, rosyjskich, / greckich 
muskich, ormiańskich, chaldejskich, syro 

maroniekich i syryjskich, 

Kardymał Simeero przedstawił Ojcu 

św. członków komisji, zaznaczając, że 

chcą omi złożyć Namiestnikowi Chry- 

stusowemu hołd w eluwili ukończenia 
prac, które podjęte będą nanewo w paź- 
dzierniku r . b. Kamdynał wręczył Pa- 
pieżowi dziesięć tomów, zawierających -— 
žrodia do prawa kanonicznego Wschodu 
a ogłoszonych przez xomisję w trakcie 
preie nad ikoldyfikacją, dodając, że w przy- 
gotowaniu są nowe tomy, które Skomple- 

tują dokumentację historyczno - praw= 
uliczą „kodeksu kanonicznego w posz- 
czególnych obrządkach wschodnich. Od- 
powiadając na to przemówienie, Papież 
wyraził radość z pododu prue już doko- 

manyjch, mazywając wydane dotychczas 
materjały prawdziwą zdobyczą nankową 
i pobłogosławił przyszłym йст ko- 
misji. 

   



Mk Mp p. 

poniższy artykuł, który ze względu 
ma jego doniosłą wartość informa- 
cyjńą umieszczamy w całości. 

Trudności gospodarcze, przejawiające się 
w spadku cen na produkty rolne i w zmniej- 
szeniu obrotów, skłoniły rząd i Sejm do wy- 
dania ustaw, przynoszących ulgi rolnictwu w 
spłacie zobowiązań powstałych przed spad- 
kiem cen. 

Ulgi te idą w kierunku obniżenia kosztów 
produkcji, przez zmniejszenie kosztów obsługi 
kredytu oraz zaległości podatkowych i Кте- 
dytowych, ciążących na warsztatach rolnych, 
a powstałych przed kryzysem. 

Poza tem ustawy te chronią do pewnego 
stopnia warsztaty rolne przed egzekucją i da 
ja korzystniejsze warunki przy likwidacji zacią 
gniętych zobowiązań. 

Naskutek spadku dochodowości gospo- 
darstw wiejskich obniżono oprocentowanie i 
przedłużono spłaty pożyczek, zarówno w kre- 
dycie krótko jak i długoterminowym. ‚ 

Zaległości z pożyczek długoterminowych 
można będzie spłacać w przeciągu dłuższego 
okresu czasu. 

Pożyczki krótkoterminowe będą mogły być 
rozłożone, w porozumieniu z instytucjami kre- 
dytowemi, na dłuższe raty, prawdopodobnie 
aż do lat 7-miu.. Długi hipoteczne nie mogą 
być egzekwowane przed 1-10. 1934 roku, zaś 
oprocentowanie ich zostało obniżone do 6 
proc. w stosunku rocznym. 

Odłożono spłatę zaległości podatkowych, 
powstałych przed 1 październikiem 193! roku 
do 15 sierpnia 1933 roku. Zaległości te można 
będzie spłacić: 4.5 proc. listami zastawnemi 
Państwowego Banku Rolnego ser. 1, względ- 

nie naturą, a więc produktami, materjałami, 
pracą itp. O ile zaś chodzi o właścicieli, któ- 
rych grunta przyjęto na osadnictwo, SÓW 
nież rentą ziemską i skryptami dłużnemi. 

Wreszcie Ministerswo Skarbu rozszerzyio u- 
prawnienia urzędów skarbowych i Izby Skar 
bowej w zakresie umarzania w uzasadnionych 
wypadkach zaległości podatkowych. 

W celu uchronienia rolnika przed wyzys- 
kiem prywatnych pożyczkodawców, wprowa- 
dzone zostały Urzędy Rozjemcze, orzecznic- 
twu których podlega kwestja spłaty i opro- 
centowania pożyczek, zaciągnięych u osób 
prywatnych, a nie zabezpieczonych hipoteką. 

Dla uniknięcia rujnowania gospodarstwa 

rolnego przez wierzycieli, które dokonywało- 
* by się ze szkodą dla rolnika, oraz innych je- 

"go wierzycieli — wydano ustawę a zapobiega 
niu skutkom trudności płatniczych w rolnic- 

twie, która chroni rolnika przed zbyt natarczy 

wymi i nieustępliwymi wierzycielami. Oprócz 

tego ustawa o postępowaniu. egzekucyjnem, 

wprowadza pojęcie najniższej ceny licytacyj- 
nej, mianowicie — majątek , nieruchomy nie 

może być sprzedany poniżej dwóch trzecich 

szącunku, majątek zaś ruchomy — poniżej po- 

łowy szacunku. 

Ustawy „ratownicze“, wydane w* celu fa- 
towania przed ruiną gospodarstw rolnych, po- 
zwalają na odroczenie licytacji nieruchomości 
na 1 rok, odroczenie wypłat, dokonanie sądo 
wego układu z wierzycielami td. i ab 

W dążeniu do podniesienia ceny ziemi, wy 
dano szereg przepisów, ułatwiających parceia- 
cię majątków. 

Przepisy te dają możność szybkiego uzy- 
skania zezwolenia na parcelację, wprowadzają 
przymusową segregację długów hipotecznych ; 
a co najważniejsze — Państwowy Bank Rolny 
uruchomił kredyt na kupno ziemi w 4,5 proc. 
listach zastawnych. Zarządzenie to umożliwi 

- właścicielom majątków zlikwidowanie uciążli 
wych długów i zaległości podatkowych, gos- 
podarstwa zaś mniejsze mają przed sobą zna- 
komitą okazję do powiększenia swego stanu 
posiadania przez kupno ziemi w sąsiednich ma 
jątkach. х 

Tak się przedstawia w ogólnych zarysach 
całokształt przepisów finansowo - rolnych, — 
zmierzających do oddłużenia gospodarstw wiej 
skich. W dalszym ciągu omówimy szczegóły 
praktyczne, które posłużą wskazówkami dla 
rolników - dłużników. 

». 1. URZĘDY ROZJEMCZE I ULGI 
' KREDYTOWE 

Urzędy rozjemcze 
Wielu rolników posiada, nieraz wysokoopro 

centowane, zadłużenie u osób prywatnych. — 
Ponieważ długi te często zaciągnięte zostały 
w czasie lepszej konjunktury, kiedy produkty 
gospodarstwa posiadały znacznie wyższą war- 
tość, przy dzisiejszych cenach rolnik nie byl- 
by w stanie płacić wysokich procentów, jak 
również jednorazowo uiścić się z długu, Dlate- 
"go też ustawą z dnia 28 marca 1933 roku 
(Dz. URP nr 29 poz. 253), powołane zostały 
urzędy rozjemcze do spraw majątkowych po- 
siadaczy gospodarstw wiejskich, którzy mają 
prawo określać terminy spłaty długu, także z 
rozłożeniem na raty, na okres czasu, nie prze 
moszący 7 lat, a jeżeli dług pochodzi z umow- 
nego lub sądowego działu rodzinnego, względ 
nie spadkowego, może być rozterminowany do 
lat 12-tu. Przyczem w obu wypadkach spłata 
samego kapitału może być wstrzymana w cią 
gu pierwszych 2 lat. Urzędy rozjemcze są w 
mocy obniżyć oprocentowanie kapitału od dnia 
orzeczenia, nie niżej jednak niż 4.5 proc. rocz- 
nie. Rozterminowanie nie może mieć miejsca 
w stosunku do długów zaciągniętych po dn. 1 
grudnia 1931 roku za dostarczone towary, w 
stosunku do długów hipotecznych, oraz w sto 
sunku do długów powstałych po dniu 1 lipca 
1932 roku z tytułu działów rodzinnych lub 
spadkowych, albo nowych pożyczek. | 

Należy pamiętać o tem, że orzecznictwu u- 
rzędów rozjemczych podlegają tylko te spra- 
wy, w których wierzycielem jest osoba pry- 

  

  

sa, czy instytucja ubezpieczeń społecznych ).- 
Również nie mogą być przedmiotem postępo- 
wania przed urzędami rozjemczemi wierzyte!- 
ności zabezpieczone hipoteką umowną z wy- 
jatkiem kaucyj hipotecznych.i hipoteki sądo- 
wej. 

Jeżeli dłużnik udowodni świadkami lub do- 
kumentami, że wierzycie! pobierał od niego 
wyższe procenty niż pozwala na to prawo, - 
urząd rozjemczy może nadpłacone po dniu 
I. 1927 r. procenty zaliczyć na spłatę długu. 

Urząd Rozjemczy może w uzasadnionych 
wypadkach obniżyć czynsz dzierżawny, jednak 
tylko na przeciąg 2 lat. jak również obniżyć 
zaległy czynsz, najwyżej jednak za 2 lata 
wstecz. Co do innych zaległości czynszu dzier 
żawnego — może ich spłatę rozłożyć na raty 
aż do lat 7. 

Diugi zaciągnięte nie na cele gospodarstwa 
rolnego, a np. na kupno mebli, ubrania, nie 
mogą być przedmiotem orzecznictwa urzędów 
rozjemczych. 

Dłużnik może w jednym wniosku prosić u- 
rząd rozjemczy 0 rozpatrzenie sprawy że 
wszystkimi jego wierzycielami. 

Wobec tego, że nowa ustawa o urzędach 
rozjemczych daje łagodniejsze warunki dłużni- 
kowi przy wywiązywaniu się z zobowiązań — 
niż to czyniło Rozporządzenie Prezydenta Rze 
czypospolitej z dnia 23-7. 1932 r. sprawa, któ- 
ra już była rozpatrzona na podstawie rozpo- 
rządzenia z dnia 23-8. 1932. r. może być po- 
nownie wniesiona do urzędu fozjemczego i 
rozpatrzona na podstawie korzystniejszej dła 
dłużnika nowej ustawy. 

Opłaty za postępowanie przed urzędami toz 
jemczemi wynosić będa: 1,5 proc. od sumy ma 
jącej być przedmiotem orzecznictwa, opłaty 
kancelaryjne (w wojewódzkim urzędzie rozje- 
mczym — | zł., zaś w powiatowym — 50 gr. 
od strony wydanego druku) oraz faktyczne ko 
szty postępowania (koszt' przesłuchania świad 
ków, ekspertów itp.), wpis uiszcza osoba skła 
dająca wniosek. 

Do urzędu rozjemczego mogą występować 
z wnioskami wszyscy posiadacze, a więc właś 
ciciele, dzierżawcy i użytkownicy, gospo- 
darstw rolnych, przytem posiadacze obszaru 
do 100 ha — powinni zwracać się do powia- 
towego urzędu rozjemczego, (przy sejmiku), 
zaś ponad 100 ha — do wojewódzkiego urzę- 
du rozjemczego (przy urzęazie wojewódzkim). 

Przed złożeniem podania do urzędu rozjem 
czego należy zwracać się do Biura do Spraw 
Finansowo - Rolnych, które udzieli potrzeb - 
nych rad i wskazówek, jak również zaopinju 
je podanie. 

Rolnicy nie powinni zwlekać ze skierowa- 
niem sprawy do urzędu rozjemczego, Zwas:- 
cza wówczas, kiedy wierzyciel wszczyna eg 
zekucję, bowiem urząd może wstrzymać kroki 

rzekucyjne. 
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Długi hipoteczne 
W stosunku do długów hipotecznych, pow- 

stałych przed dniem 1 lipca 1932 r. (z wyjąt- 
kiem bankowych) wydana została ustawa z 
dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie c- 
procentowania i terminów spaty wierzytelnoś 
ci hipotecznych (Dz. URP nr 25 poz. 213).— 
W myśl tej ustawy spłata kapitału wierzytei- 
ności, zabezpieczonych hipoteką umowną (u- 
mownem prawem zastawu) oraz spłatą kapi- 
tału długów gruntowych, nie może być wyma 
gana w terminie przed dniem 1 października 
1934 r.; do tego terminu niedopuszczalna jest £ 
egzekucja kapitału wierzytelności, natomiast 
odsetki (procenty) i koszty mogą być egze- 
kwowane. " 

Jednakowoż spłata odsetek i kosztów zale 
głych może być przedmiotem orzecznictwa u- 
rzędów rozjemczych, które będą mogły należ- 
ności z tego tytułu rozterminowywać. 

Wierzytelność hipoteczna może być wypo- 
wiedziana przed terminem określonym w oma 
wianej ustawie, jeżeli dłużnik zalega z opłatą 
odsetek przypadających za czas od dnia 1 
kwietnia 1933 roku dłużej niż 3 miesiące, przy 
tem dłużnik ma prawo żądać, aby wpłacone 
przez niego odsetki zarachowywane były prze 
dewszystkiem na odsetki należne za czas od 
1 kwietnia 1933 r., chociażby nie były jeszcze 
zapłacone odsetki za czas przed tym terminem. 

Jeżeli wierzyciel udowodni, że dłużnik mo- 
że spłacić dług hipoteczny bez ruiny swego 
gospodarstwa, zapłata musi. być wówczas u- 
skuteczniona nawet przed 1 października 1934 
r.; spłata kapitału może być jednak rozłożona 
na raty. Orzecznictwo wtym przedmiocie na- 
leży do sądów rozjemczych. 3 

Poza omówionemi ulgami ustawa powyższa 
postanawia, że od 1 kwietnia 1933 r. oprocen 
towanie od wierzytelności zabezpieczonych hi- 
poteką, umowną, wynosić będzie 6 proc. w 
stosunku rocznym. Jeżeli dłużnik płacił po dn. 
1 kwietnia 1933 roku wyższe odsetki, niż prze 
widuje ustawa, nadwyżka może być zaracho- 
wama na najbliższe raty procentowe od wie- 
rzytelności. 

Kredyt krótkoterminowy 
Spłata pożyczek krótkoterminowych, zacią- 

gniętych przez rolników w spółdzielniach kre- 
dytowych, kasach i bankach również dozna- 
ła pewnych ulg, w ustawie z dnia 24 marca 
1933 roku o ułatwieniach dla instyucyj kredy- 
towych, przyznających dłużnikom ulgi w za- 
kresie wierzytelności rolniczych (Dz. URP nr 
25 poz. 211). W myśl tej ustawy instytucje 
kredytowe, które wejdą z rolnikami w układ, 
i rozłożą im spłatę długu na dłuższy okres 
(prawdopodobnie do 7 lat) oraz obniżą opro- 
centowanie (przypuszczalnie do 6 — 7 proc. 
w stosunku rocznym), będą mogły korzystać 
z pomocy Skarbu Państwa "na pokrycie strat 
poniesionych wskutek zawartego układu. Po- 
moc Skarbu wyniesie 50 proc. strat poniesio- 
nych przez daną instytucję. 

Na pomoc Skarbu Państwa wymienionym 

  

Czy zrehabilitują? 
Dopiero w 15 lat po (wielkiej wojnie 

zebrał się iw Paryżu specjalny sąd, który 
ma za zadanie rewizję wyroków! polowych, 
wydanych wi latach: 1914 — 18. 

Stało się to ma skutek wytrwałych sta- 
mań rodzin. rozstrzelanych, względnie isą- 
mych skazańców: pozostałych przy życiu, 
którzy zgodnie zepewniali «o swej niewiin- 
mości składające wszystko na karb intryg, 
jakiemi zostali  omotani pnzez rwszech- 
włładne podczas 'wojnty t. zw. drugie ibiuro, 

Minister isprawiedlowości ichcąć poło- 
żyć kres aozpowszechniiającym się miesa- 

mowitym wersjom: o pnelktylkach ówczes- 
nego ikomtrwywiadu, postanowił ostatecz- 
nie rozpatrzeć skargi, powołując 'w tym ice- 
lu wyposażony mr odpowiednie pełnomocni- 
ciwa komplet sędziowski. W wiięzieniu — 
Chherche - Midi, w tej samej sali, gdzie w 
ciągu eztenech lat wojny zepadło 18 wyro- 
ków śmierci za zdradę 'ii bunt, 

Zmowu zebrał się sąd, lecz 
odmiennym celu. |' 

Trzech sędziów w: ezenwionych togach i 

tmzech  przedstawidieli związku  Ikomiba- 

jakże w 

tantów z uwagą wysłuchuje replik obro- 
my i prokuratora, starając się w powiodzi 
przedłożonych faktów, i dowodėw wysnuć 

wątek prawdy, 
- Rola prokuratora w tym wypadku jest 

szczególntiie ciężka. Nietylko musi udo- 
woldnić słuszność wydanych wynoków, — 
lecz w dodańlku broni jak może reputacji 
ofileerów z 2 biura. 4 

Prokurator sam jest czynnym  lofice- 
rem i brał w swoim. czasie mdział w ро- 
siedzeniech sądów: polliwych, więc najle- 
piej poznał kulisy zmagań wojennych za 
któremi kryła się niejednokmnotniie zdrada 
i przedajność ustirojone w itogę patrjotyz- 
mu. 

Są toi najbardziej ciemne i ponure k:r- 
ty z dziejów: zmagań światowych — wo- 
la przedstawiciel umzędu prokuratorskiego, 
miierozcinajmy iek, aby pnzyszłe pako- 
lenia mie potrzebowały za mies się wstydzić 
że obok: bohaterów 'wyhodowaliśmy całe 
zastępy! zdrajców. 

Obrona. tuszując wrażenie słów. pro- 
kuratora, twierdzi: miezmiennie, że mie cho- 
dzi jej o zdrajeów, lecz o wyroki niesłu- 
sznie wydane i że każdy obalony wer- 
dykiti nietylko mile zaszkodzi Francji, lecz 
naodwrót umożliwi: wiłaśniie aewiizję ku- 
lis; e których mówił oskamżyciel publiez- 
ny. 

SŁOWO 

JAKIE ULGI KREDYTOWE I PODATKOWE PRZYSŁUGUJĄ ROLNIKOWI: 
„Tygodnik Rolniczy” przyńosi watna (nie państwo, czy sejmik, ani bank, ka wyżej instytucjom przeznaczono 75 miljonów 

złotych. 
Dla ułatwienia praktycznego wprowadzenia 

w życie omawianych postanowień założona zo 
stanie instytucja kredytowa pod nazwą „Bank 
Akceptacyjny“, którego zadaniem będzie mię- 
dzy inn. ułatwienie dyskontowania weksli insty 
tucyj kredytowych, udzielających kredytu rol- 
nikom, w Banku Polskim. Przytem weksle te 
zamienią się na średnioterminowe, a przez to 
odpadnie rolnikom wiele kłopotów i kosztów, 
związanych z ciągłemi prolongatami. 

Warunki układu rolnika z kasą czy ban- 
kiem będą opinjowane przez biura do spraw 
finansowo - rolnych. 

Zanim nastąpi omówiona przed chwilą kon 
wersja kredytów; krótkoterminowych rolnicy 
powinni płacić regularnie procenty i pilnować 
terminów płatności weksli, żeby nie dopuścić 
do protestu i egzekucji i w ten sposób nie 
utrudnić sobie drogi przed możnością skorzy- 
stania z ulg, jakie można będzie uzyskać w u- 
kładzie z instytucją kredytową. 

Zadłużenia _ krótkoterminowe zaciągnięte 
przez osadników wojskowych zostały skonwer 
towane na kredyt średnioterminowy — 7-letni 
przy oprocentowaniu 4 proc. w stosunku rocz- 
nym. W ciągu pierwszych 2-ch lat siedmiolet 
niego okresu” pobierać się będzie tylko opro- 
centowanie (4 proc. czyli 4 zote od każdych 
100 złotych pożyczki rocznie), w ciągu zaś na 
stępnych 5 lat dojdzie umorzenie (na spłatę 
kapitału długu) w wysokości 5 proc. rocznie. 
płatne w ratach półrocznych. W ten sposób 
po 7 latach osadnicy będą mieli spłaconego 
długu 25 proc. czyli jedną czwartą. — Sposób 
spłaty pozostałych 75 proc. (trzech czwartych 
długu będzie ustalony dodatkowo — nie póź- 
niej niż 1 października 1934 r. 

Kredyt długoterminowy 
W kredycie długoterminowym ustawą z dn. 

20 grudnia 1932 r. (Dz. Ust. R. P. nr 115 poz. 
950) oprocentowanie pożyczek obniżone z0- 
stało, poczynając od 1933 roku, do 4.5 proc. 
w stosunku rocznym. 

Okres spłaty wszystkich pożyczek przedłu- 
żony został do 55 lat, poczynając ой 1 stycz- 
nia 1933 r. Przytem wprowadzono na przeciąg 
pierwszych 3-ch lat tak- zwany okres ulgowy, 
w czasie którego wstrzymana zostaje spłata 
kapitału, natomiast pobiera się tylko oprocen- 
towanie kapitału i ł dodatek administracyjny. 

Wobec tego, że rolnicy Wileńszczyzny po 
siadają pożyczki długoterminowe w 3 bankach 
a' mianowicie: Wileńskim Banku Ziemskim, 
Państwowym Banku Rolnym oraz Banku Gos 
podarstwa Krajowego — omówimy  zosobna 
sposoby spłat pożyczek, ustanowione przez ka 
żdy z wymienionych banków. 

1) WILEŃSKI BANK ZIEMSKI. — Dłużnik 
Wileńskiego Banku Ziemskiego po obniżeniu 
oprocentowania będzie płacił rocznie, w ciągu 
pierwszych 3-ch lat poczynając od 1 stycznia 
1933 roku, od każdych 100 złotych długu — 
4.5 proc. czyli 4 zł. 50 gr. odsetek (procen- 
tów) i 1.5 proc. czyli 1 zł. 50 gr. dodatku ad 
ministracyjnego; cała więc rata roczna od 100 
złotych długu nominalnego, w ciągu pierw- 
szych 3 lat wyniesie rocznie 6 proc., tj. 6 zło 
tych, płatnych w ratach półrocznych. Po upły 
wie 3 lat ulgowych do powyższych spłat doj- 
dzie jeszcze rata umorzeniowa. będąca częś- 
ciową spłatą samego kapitału dłużnego. Wyno 
sić ona będzie 0.5' proc. rocznie, czyli 50 gr. 

Tak więc po trzech latach, roczna rata wy: 
niesie 6 zł. 50 gr. od każdych 100 złotych dłu- 

u. 
Podkreślić należy, że wszystko to dotyczy 

długów, odnoszących się do nieruchomości 
ziemskich. Co się tyczy zaległości, powstałych 
do dnia 29 października 1932 roku z tytułu od 
setek i kosztów bankowych — to narazie za- 
rząd Wileńskiego Banku Ziemskiego żadnego 
postanowienia nie powziął, w praktyce jednak 
nie ściąga ich w całości, a stosuje czasowo 
rozterminowanie w.ten sposób, że każdy dłuż- 
nik przy spłacie raty bieżącej, musi opłacić ro 
cznie jedną dwudziestą część starych zaległoś 
ci w ratach półrocznych. jeżeli więc np. ktoś 
ma zaległości w wysokości 400 złotych, to mu 
si w pierwszym roku wpłacić 20 zł. Stąd wy 
nika, że zaległości te są  rozterminowane na 
lat 20. W wypadkach jednak, kiedy Bank po- 
siada informacje, że dłużnik dewastuje mają- 
tek, zaległości rozterminowywane nie będą i 
Bank będzie wymagał spłaty ich w calošci— 
Odnośnie zaległych rat Wileński Bank Ziemski 
pobiera tytułem należności za zwłokę 10 pro- 
cent. 

2) PAŃSTWOWY BANK ROLNY. — Dłuż 
nik PBR. od każdych 100 złotych pożyczki (w 
listach zastawnych PBR) w ciągu pierwszych 
3 lat, poczynając od 1 stycznia 1933 r., bę- 
dzie płacił rocznie — 4.5 proc. czyli 4 zł. 50 
gr. odsetek i 1 proc. czyli 1 zł. dodatku ad- 
ministracyjnego, zaś w okresie amortyzacyj- 
nym, tj. po upływie 3 lat, dojdzie jeszcze ra- 
ta amortyzacyjna (na spłatę kapitału długu) 
w wysokości 0.5 proc. czyli 50 gr. rocznie. 

Zaległości z tytułu rat umorzeniowych i 
innych należności bankowych, powstałe przed 
dniem 29 października 1933 roku, będą rozło- 
żone na dłuższy okres i w zależności od wy- 
sokości ustalony będzie dla nich system płar- 
ności ratalny, względnie amortyzacyjny. Wed- 
ług systemu ratalnego płatne będą zaległości 
mniejsze, które się ściągnie przy kolejnych ra. 
tach bieżacych. Zaległości większe podpadną 
pod sytem amortyzacyjny i będą rozłożone 
na dłuższy okres, prawdopodobnie do lat 40. 
Oprocentowanie zaległości wyniesie zapewne 6 
proc. w stosunku rocznym. 

Państwowy Bank Rolny obniżył oprocento 
wanie pożyczek w 7 - procentowych obliga- 

pitału pożyczek została wstrzymana, pobiera- 
ne będą tylko procenty oraz dodatek admini- 
stracyjny w wysokości 0.75 proc. Zaległości 
powstałe przed dniem 29 października 1932 r. 
zostaną rozłożone na lat 30. 

3) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE- 
GO. — Od każdych 100 złotych pożyczki 
Bank pobierać będzie rocznie od 1 stycznia 
1933 r. 4.5 proc., czyli 4 zł. 50 gr. odsetek о- 
raz 0.5 proc. czyli 50 gr. dodatku administra- 
cyjnego. Po pierwszych trzech latach okresu 
ulgowego dojdzie jeszcze rata umorzeniowa 
w wysokości 0.5 proc., czyli 50 gr. od 100 zło 
tych. 
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Wreszcie należy podkreślić, że niezależnie 
od ulg w oprocentowaniu i rozterminowaniu 
—wielką ulgą konwersji pożyczek długotermi- 
nowych jest to, że sama wysokość pożyczki 
została zmniejszona. 

Mianowicie kto miał 10000 złotych długu i 
do chwili konwersji spłacił 3.000 złotych, za- 
dłużenie jego zostaje określone na 7.000 zło- 
tych i wszelkie procenty i koszty bankowe 
są obliczane od tej sumy. 

Wobec tego, że kwestja spłaty zaległości 
powstałych przed dniem 29 października 1933 
r., nie została jeszcze przed dniem 29 paździer 
nika ostatecznie określona, jednak wiadomo by 
jest, że banki będą je ściągały w tych czy in 
nych ratach, należy się z tem liczyć i starać 
je spłacać możliwie najprędzej, gdyż i opro- 
centowanie ich jest znacznie wyższe, niż odset 
ki za dług bieżący. 

ULGI PODATKOWE 
I. Spłata zaległości podatkowych 

Ulgi podatkowe wyrażają się w odrocze- 
niu spłaty zaległości w podatkach: gruntowym 
majątkowym, dochodowym i spadkowym, po 
wstałych przed dniem 1 października 1931 r. 
Zaległości te są odroczone, w myśl rozporzą- 
dzenia ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 
r. do dnia 15 sierpnia 1933 x. Spłata omawia- 
nych zaległości, poza gotówką może być usku 
teczniona obligacjami renty ziemskiej, skrypta 
mi dłużnemi, 4.5 proc. złotemi listami zastaw- 
nemi Państwowego Banku Rolnego ser. 1.;— 
wreszcie w związku z ogłoszoną ustawą o Fun 
duszu Pracy, rolnicy będą mogli spłacać zale- 
głości podatkowe zapomocą świadczeń różne- 
go rodzaju przy robotach zorganizowanych 
przez Fundusz Pracy, np. przez dostarczenie 
drzewa, kamieni, piasku, żwiru itp.; można 5е 
dzie te zaległości zapłacić odrobkiem przy ro- 
botach, prowadzonych przez Fundusz Pracy; 
wreszcie na spłatę zaległości podatkowych bę 

Ri: przyjmowane produkta, np. zboże, jarzyny 
itp. 

Z tego,co powiedzieliśmy, wynika, że każ 
dy rolnik powinien starać się uregulować do 
15 sierpnia 1933 r. stare zaległości podatko ve 
w którykolwiek z wyżej į odanych sposobów, 
gdyż po tym termiue grozic może egzekucja 
w stosunku do zalegiości podatkowych z przed 
1 października 1931 *. 

A. RENTA ZIEMSKA. — Powyższe zale. 
łości podatkowe mogą być spłacane obligacj 
mi 5 proc. państwowej reuty ziemskiej w «po 
sób następujący: 

a) gdy cbligacje zostaną złożone w kasie 
urzędu skaroowego bezpośrednio przez osobę 
(lub jej spadkobiercę), ktora obligacje te с- 
trzymała, tytułem wynagrodzenia za grunty 
przymusowo wykupione, oraz przejęte na wła 
sność Państwa. Przytem obligacje muszą być 
złożone wraz ze wszystkiemi kuponami, któ- 
rych termin płatności jeszcze nie zapadł. 

Prócz tego należy jeszcze dołączyć zaświad 
czenie właściwego Oddziału Państwowego Ban 
ku Rolnego, w którem stwierdza się, że osoba 
opłacająca należności podatkowe obligacjami 
renty ziemskiej rzeczywiście otrzymała je ty- 
tułem wynagrodzenia za przymusowo wyki- 
pione oraz przejęte na własność państwa grun 
ty. Wyżej przytoczony przepis dotyczy rów- 
nież posiadaczy obligacyj 5 proc. renty ziem- 
skiej, otrzymanych tytułem spłaty wierzytelno- 
ści. 

O ile osoba jest spadkobiercą, powinna ró- 
wnież dołączyć dowód dziedziczenia. Kurs u- 
rzędowy obligacyj został ustalony na rok 1933 
na 80 proc. wartości nominalnej. 

B. SKRYPTY DŁUŻNE. — Spłata należno 
ści podatkowych, powstałych przed 1 paździer 
nika 1931 r. może być również dokonana skry 
ptami dłużnemi Skarbu Państwa w następują- 
cych podatkach: gruntowym, dochodowym, 
majątkowych oraz spadkowym i od darowizn 

Skrypt dłużny Skarbu Państwa może zło- 
żyć, przy odpowiednio wypełnionej deklaracji, 
w kasie Urzędu Skarbowego na pokrycie za- 
ległości podatkowych tylko taka osoba, która 
go otrzymała tytułem wynagrodzenia za grun- 
ty przymusowo wykupione lub przejęte na 
własność państwa. 

Jeżeli wartość skryptu dłużnego będzie prze 
nosiła sumę zaległości — kasy skarbowe nie 
przyjmą go. W wypadku tym należy zwrócić 
się do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol- 
nych z prośbą o wydanie zamiennego skryptu 
na sumę mniejszą o zaległości podatkowe, któ 
re uregulowane zostaną w drodze rozliczenia 
pomiędzy: ministerstwami. 

C. 4.5 proc. LISTY ZASTAWNE PBR. — 
Na podstawie rozporządzenia ministra skarbu 
z dnia 30 marca 1933 roku (Dz. URP nr 24 
poz. 198) na spłatę zaległości podatkowych 
mogą być przyjmowane złote 4:5 procentowe 
listy zastawne Państwowego Banku Rolnego. 
Listy te, pochodzące z pożyczek długotermino 
wych, udzielonych na kupno gruntu z parcela- 
cji mają być przyjmowane przez kasy urzę- 
dów skarbowych od każdego ich posiadacza 

  

     

cjach mełjoracyjnych z 7 proc. na 4.5 proc. w*według wartości nominalnej (100 za 100) na 
stosunku rocznym, poczynając od 1 stycznia 
1933 r. Okres spłaty pożyczek meljoracyjnyci 
przedłużony został do 36 lat, poczynając od 
1 stycznia 1933 r. i 

W ciągu pierwszych 11 półroczy spłata ka 

W  talkiej to atmosferze toczą się о- 
prady tego miezwykłego bądź co bądź 
sądu. 
EA pienxszy ogień idą sprawy  <ka- 

zanych bez sądu na podstawie  zarza- 
dzenia: bezpośredniego dowódcy.  - 

Np. Talkiego Piotra Teutiu, szeregow- 
ca 40 p. p. tujętego wi chwili udzielania 
Niemcom. wiadomości o dyslokacji szmied- 
mich oddziałów, a wozstnzelanego w gu- 
dzinę potem. Nliie bawiomo się wiówezas w 
pisanie papierków, więe niema żadnych 
namacalnych dowodów i materjałów, 'któ- 

  

qeby, pozwoliły ma rewizję wyroku, tmwo- 
ibec czego sąd! odrzuca. skargę. 

Podobny: los spotkał skargę * pomucz- 
nika Sulie, skazanego na 5 lat więzienia 
za samowolne porzucenie posterunku w 
obliezu nieprzyjaciela. 

Jak zezneł lekarz pułkowy,  pomuezńik 
pod blahym  pretejkstem dostał się na 
punikt opaltrtunkowy, gdzie mu * opeitrzonia 
lekka natartą nogę. 

Śmiertelnie zniużomy, trwającą od 3 
dni. walką, oficer przylkucnął w kącie, aby 
odpocząć chwiileczkę. Nie zbudzono 20 ma 
czas, więc przespal! 11 godzin. 

Gdy wrócił do, okopów, decydująca bli- 
twa o Paryż, w: kitórej polegli wszyscy: 0- 

ficerowie z jego kłompzmji, była już mo- 
zegralnia..., t 

Sulie'g0 aresztawał jego własny sier- 

spłatę zaległości w następujących podatkach: 
gruntowym, przemysłowym, dochodowym, ma- 
jatkowym oraz spadkowym i od darowizn, z 
tem, że zaległości z przed 1 października 1931 
r. mogą być płacone listami w całości, zaś za- 

żant, mianowany w: międzyczasie  ofice- 
rem ii dowódcą oddziału. 

Bohaterski sierżant: spełniał szczegól- 
nie ciężki obowflązek, jeśli zważyć, że Su- 
lie był jego kolegą z Orleanu, gdzie razem 
'pracowalli wt bajnikiu. 

Lepiej matomiast powiodło się por. 
Suchónet, który poadczes cofania: silę na 
wyznaczony mu odcinek, mad rapem zna- 
lazł się o 20 klm. za frontem. Wymie- 
nzono mu za to 5 lat więzienia mimo tłu- 
maftczenia się, że po zgubieniiu mapy: zbłą- 
dził i miie orjentując się w terenie podczas 
mocy, trafił ma głębokie tyły. 

Ozy porucznik mógł bez mapy 'odna- 
leść  nakazaną mu milejscowość ? 

Sąd :postamowił mozpalinzeč tio i poawo- 
łać Świadków: wskazemych przez skaza- 
miego. 

Zkolei pnzed 'trybunałem staje wielko- 
wa: staruszka. Dnżącym. głosem opowiada 
dzieje swej „kamjeny* szpiegowskiej, prze- 
bieg śledztwa # sądu wojennego, który 
slkemał ją ma 15 lat ciężkiego więzienia. 
Miała męża, modzijnię, których kochała bez- 
giramiczniie, ' : 

Liczyla, že godząc się na! propozycję 

Niemców zdoła uraltiować swych  blis- 

kich ad głodowej śmienci, na jaką byli 
slkazani pod okupacją. Pnzekroczyła "więc 
linję frontu z 400 framkamii w kieszeni, ba- 
dając pillmie teren, którędy, mastępnie na 

ległości powstałe pomiędzy 1 - 10. 1931 a 31- 
12. 1932 r. — tylko w połowie, pod warunkiem 
spłaty drugiej połowy gotówką. 

Prócz tego 4.5 proc. listami zaStawnemi 
mogą być płacone w granicach wyżej poda- 
nych dodatki państwowe i samorządowe do 
podatków oraz kary za zwołkę. 

Wobec tego, że narazie listów zastawnych 
w obiegu nie będzie, w wypadku, kiedy rol- 
nik jest w posiadaniu świadectwa depozytowe 
go PBR na listy zastawne, powinien z niem 
zgłosić się do Banku Rolnego i powiadomić 
o chęci opłacenia 4.5 proc. listami zastawnemi 
zaległości podatkowych; w wypadku zaś, kie- 
dy rolnik ma dopiero otrzymać listy zastawne 
za Sprzedane za pośrednictwem Banku Rolne- 
go grunta, powinien zgłosić chęć zapłacenia za 
ległości temi listami. 

Zarówno w jednym jak i drugim wypadku 
Państwowy Bank Rolny wyśle zawiadomienie 
do Urzędu Skarbowego, na podstawie którego 
ten ostatni będzie mógł przeprowadzić odpo- 
wiednią manipulację, zarachowując wartość no 
minalną listów zastawnych, łącznie z wartoś- 
cią bieżącego kuponu, na poczet zaległości po 
datkowych. 

O dokonaniu zarachowania 4.5 proc. listów 
zastawnych PBR na zaległości podatkowe ka- 
sa urzędu skarbowego obowiązana jest nie- 
zwłocznie powiadomić podatnika z podaniem, 
jakie zaległości i w jakiej wysokości zostały 
pokryte. : 

Ażeby nie miały miejsca takie wypadki, jak 
np. przesłanie przez PBR zawiadomienia do ka 
Sy urzędu skarbowegą na sumę większą, niż 
wynoszą zaległości podatkowe rolnika, urząd 
skarbowy na żądanie podatnika lub Banku Roi 
nego powinien wystawiać zaświadczenia ze 
szczegółowem wyliczeniem zaległości podatko- 
wych. 

D. FUNDUSZ PRACY. — Wreszcie moż- 
ność spłaty zaległości podatkowych zapomo- 
cą świadczeń w naturze rozciąga się na podat 
ki: gruntowy, dochodowy, majątkowy oraz 
spadkowy i od darowizn. 

Świadczenia te mogą być w postaci: 
a) dostarczania materjałów potrzebnych do 

wykonania robót organizowanych przez Fun- 
dusz Pracy; 

b) dostarczania środków przewozowych; 
c) odrabiania pewnej liczby dni roboczych 

lub wykonywania pewnej ilości pracy; 
d) dostarczania płodów rolnych, artykułów 

żywnościowych, materjałów opałowych, włó- 
kienniczych i in. 

Jak spłacić zaległości podatkowe Świadcze 
niami, można będzie dowiedzieć się w starost- 
wach, /urzędach skarbowych, urzędach gmin- 
nych oraz w biurach do spraw finansowo - rol 
nych z chwilą kiedy zostanie ostatecznie już u- 
stalony sposób spłaty. 

* * * 

Omówiliśmy sposoby spłaty zaległości po- 
datkowych będące dziś na czasie: rolnik powi 
nien sobie dobrze rozważyć wszystkie tu po- 
dane wskazówki i starać się spłacić zadłuże- 
nia podatkowe. 

Pamiętajmy, że rząd nie zamierza daro- 
wać zaległości podatkowych, bo byłoby to na 
wet niesprawiedliwe w stosunku do płatników 
sumiennie i terminowo opłacających podatki. 

II. Ulgi w podatku spadkowym 
Zbyt wysokie opodatkowanie spadków i 

darowizn zostało mocą ustawy z dnia 14 mar 
ca 1933 r. (Dz. URP nr 21 poz. 141) obniżo- 
ne średnio do 0.25 poprzednich stawek podat- 
kowych, przytem obniżenie to dotyczy podat- 
ków wymierzonych po dniu 1 kwietnia 1933 
roku. 

Nowa ustawa ma zastosowanie i do podat 
ków wymierzonych wcześniej, ale tylko w od- 
niesieniu do rat płatnych po 1 kwietnia 1933 
r. z zastrzeżeniem jednak, że obniżenie sta- 
wek podatkowych w stosunku do rat płatnych 
po 1 kwietnia 1933 r. będzie miało miejsce je- 
dynie wówczas, kiedy podatnik uiści najdalej 
do dnia 1 stycznia 1934 roku tak raty płatne 
do dnia 1 kwietnia 1933 r., obliczone według 
starych stawek, jako też raty przypadające po 
tym terminie, obliczone według stawek nowej 
taryfy; przytem w wypadku tym nie pobiera 
się kar za zwłokę. 

III. Składki ogniowe 

Zaległe składki ogniowe (strachówka) w 
Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajein- 
nych, za okres z przed roku 1932, mogą być 
odroczone na prośbę płatnika pod warunkiem 
opłacenia całkowitej składki za rok 1932 i I 
raty 1933 roku. Podania 0 odroczenie należy 
składać we właściwym urzędzie gminnym. 

OGRANICZENIE EGZEKUCJI 
SĄDOWEJ 

Na mocy ustawy z dnia 7 marca 1932 r. 
(Dz. URP nr 25 poz. 219) rolnik, który popadł 
na skutek kryzysu gospodarczego w trudności 
płatnicze, a któremu wyznaczona została licy- 
tacja nieruchomości na zaspokojenie należnoś- 
ci prywatnego wierzyciela — musi złożyć do 
sądu, którego komornik prowadzi egzekucję, 
wniosek © wstrzymanie przymusowej licytacji 
iego gospodarstwa. 

Wniosek musi być złożony do sądu najpóź 
niej na dwa tygodnie przed wyznaczonym ter 
minem licytacji. 

Tymczasowe wstrzymanie licytacji będzie 
przez sąd przyznawane w zasadzie na 1 rok, 
przyczem końcowy okres ma być tak ustalo- 
ny, iżby gospodarstwo rolne mogo już ukoń- 
czyć i spieniężyć zbiory. 

Najlepiej jest przed złożeniem wniosku do 
sądu zasięgnąć bliższych informacyj w powia- 
towem biurze do spraw finansowo - rolnych, 
tembardziej, że wymagana jest przez sąd opi- 
nja tego ostatniego na wniosku rolnika. 

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że rolnik, składa- 
jacy wniosek o tymczasowe wstrzymanie licy- 

zem już z rodziną przedostanie się na 
teren Francji. 

Schwytana i osadzona dopiero w 32 го- 

(ku, opuściła mury St. Lazane. Od tego 
Częsu przeżywa 'większe niż w więzieniu 
ikatusze. Mąż -, zmarł, modzina wyrze- 
Ikła siłę jej, nie cheąc zrozumieć, że sta- 
qsizika! jedymie przez miłość do tych, К6 
wizy  mzucają teraz ma mlią, (kiamieniie, zde- 
cydowała, się ma ltalkk hańbiące i miebez- 
pieczne  jpnzedsięwzięciie. 

O mie, ona mie była szpiegiem, jej 

dwóch braci zginęło pod Sedanem, callem 
sercem byiła po stnomie Firancji, Chciała 
jegłymie podejść Niemców ii iw swej! 'bez- 
gramicznej maiwności wilemzyła, że jej 
się powiedzile. 

Staruszka woniąc lzy, ze strachem 

spogląda raz po raz ma sztywnego ofi- 
eera, zajmującego fotel prokuratora. — 
Może jej oczy mylą, lecz ten pam tak 

bardzo jest podobmy do tego kapitama, 
który: podczas jej wozprawy domaga się 
kary śmierci... ; 

iProkunator wówinież patrzy na zezna- 
jącą, patrzy i przypomina! bezwątjpiemia 
ten dzień m m. 17, Ikiedy sądzono kobile- 
tę szpiega, mjętego w tralkicie dawania 
sygnałów aeroplamom: mieprzyjacielskim. 

Mimo zarządzonych matychmiast | 
zmian w dyzlokacji pozycje artylemyjskie 
Francuzów zostały ma tym odcinku do- 

tacji, powinien bezwzględnie stawić się na roz 
prawę sądową osobiście albo przez pełnomc- 
nika lub też należycie usprawiedliwić swoją 
nieobecność, gdyż w przeciwnym razie sąd u- 
zna wniosek za cofnięty i rozpatrywać go nie 
będzie. 

Wniosek o tymczasowe wstrzymanie licyta- 
cji nie może być składany do sądu w stosun- 
ku do następujących należności; 

1) podatki i opłaty skarbowe oraz komu- 
nalne; 

2) zapłaty za najemną pracę; 
3) opłaty za ubezpieczenia społeczne; 
4) alimenty wszelkiego rodzaju; 
5) pożyczki długoterminowe, udzielone 

przez instytucje kredytu długoterminowego 1 
6) długi za nabyte po dniu 1 - 12. 1931 r. 

krajowe nawozy sztuczne. 
W celu zabezpieczenia gospodarstwa rolne 

go przed unieruchomieniem; z powodu braku 
koniecznych narzędzi pracy i środków utrzy- 
mania rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo 
litej z dnia 27 października 1932 roku za 
rające prawo o sądowem postępowaniu egze- 
krcyjnem (Dz. URP nr 93 poz. 803) oraz p 
pisy wprowadzające prawo o sądowem pos 
powaniu egzekucyjnem (Dz. URP nr 93 poz. 
804) nie pozwala sprzedawać z licytacji od- 
dzielnie od nieruchomości inwentarza żywego 
i martwego oraz zapasów ziemiopłodów, nie- 

    

   

  

zbędnych na najbliższy zasiew i utrzymanie 
ludzi i inwentarza żywego aż do nowych 
zbiorów. 

Wymienione ruchomości w myśl powołane- 
go wyżej rozporządzenia stanowią  przynałeż- 
ność nieruchomości. 

Jeżeli komornik lub sekwestrator zrobi za- 
jęcie wymienionych nieruchomości z przezna- 
czenia — należy. odrazu zaprotestować przy 
podpisywaniu protokułu zajęcia. Następnie zaś 
rolnik powinien złożyć w terminie tygodnio- 
wym skargę na czynności komornika do sądu, 
którego wyrok jest wykonywany. W razie gdy 
by zajęcia podobnych ruchomości dokonał sek 
westrator, — na czynności jego należy złożyć 
zażalenie do właściwego urzędu skarbowego 
oraz prosić o uchylenie zajęcia. 

Wobec tego, że w postępowaniu egzekucyj 
nem organa egzekucyjne zbyt nisko nieraz sza 
cują zajęte ruchomości i nieruchomości — za 
interesowanym przysługuje prawo odwołania 
się od takiego szacunku, jednak należy to ro- 
bić w porozumieniu z powiatowem, względnie 
wojewódzkiem biurem do spraw finansowo - 
rolnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 paź- 
dziernika 1932 roku majątek nieruchomy nie 
może być sprzedany na licytacji poniżej dwóch 
trzecich szacunku, majątek zaś ruchomy po 
niżej połowy szacunku. To ostatnie ugranicze- 
nie nie dotyczy wszakże licytacji przeprowa- 
dzanej przez władze skarbowe. 

Wreszcie, jeżeli rolnik ma wielu wierzycieli 
i ci przystępują do egzekwowania swoich 
wierzytelności na podstawie rozporządzenia 
prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 
1932 roku (Dz. URP nr 72 poz. 652) można 
starać się o odroczenie wypłat na jednoroczny 
okres gospodarczy; po roku rolnik może zaw- 
rzeć układ z wierzycielami, w którym określo- 
ne będą warunki spłaty długów, oprocentowa- 
nie itd. 

Odroczenie wypłat może być udzielone tyl 
ko tym rolnikom, których majątek zdoła za- 
spokoić w zupełności _ wszystkich wierzycieli. 
Jeżeli więc wartość majątku będzie niższa od 
sumy wszystkich wierzytelności — właściciel 
jego o odroczenie opłat starać się nie może. ł 

Przy zastosowaniu odroczenia wypłat, go- 
spodarstwo poddaje się pod nadzór sadowy, 
przyczem zarząd sądowy gospodarstwa może 
sprawować wespół z nadzorcą sądowym sam 
rolnik — dłużnik. 

Odroczenie wypłat nie może mieć zastoso- 
wania w stosunku do wierzytelności instytucyj 
kredytu długoterminowego, nie wstrzymuje 0- 
no również obowiązku opłaty procentów od 
długów hipotecznych i innych. 

Układ z wierzycielami dotyczy tylko dłu - 
gów niezabezpieczonych hipoteką — a więc 
np. wekslowych. 

Ubiegający się o odroczenie wypłat powi- 
nien złożyć za pośrednictwem biura do spraw 
finansowo - rolnych podanie do delegata Mini- 
sterstwa Skarbu o wydanie opinii; po uzyska- 
niu opinji delegata Ministerstwa Skarbu nale- 
ży ją dołączyć do podania o odroczenie wy- 
płat, które się składa do Sądu Okręgowego. 

PARCELACJA ODDŁUŻENIOWA 

Gdy majątek w w całości lub części ma 
być rozparcelowany na pokrycie uciążliwych 
długów — może mieć zastosowanie ustawa z 
dnia 12 marca 1932 r. (Dz. URP nr 25 poz. 
221) oraz nowele z dn. 27 października 1932 
r. (Dz. URP nr 94 poz. 816) i z dnia 29 mar 
ca 1933 r. (Dz. URP nr 31 poz. 271) o ułat- 
wieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciąża 
jących gospodarstwa rolne. 

Ustawa ta pozwala na pominięcie niektó- 
rych przepisów o reformie rolnej, pod warun- 
kiem jednak, że należność za ziemię od naby- 
wców będzie wpłacona do depozytu Państwo- 
wego Banku Rolnego. 

Zaświadczenia zezwalające na parcelację w 
myśl ustawy z dnia 12 marca 1932 r. wydaje 
wojewoda po wysłuchaniu opinji Wojewódzkie 
go Komitetu do Spraw Finansowo - Rolnych. 
Dlatego też zainteresowani w sprawie parce- 
lacji oddłużeniowej winni zgłaszać się do Wo- 
jewódzkiego Biura do Spraw Finansowo - Rol 
nych. 

  

'W związku z omówioną przed chwilą usta 
ма — rozporządzenie Prezydenta Rzeczypos- 
politej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie 
segregacji wierzytelności na : nieruchomościach 
ziemskich w celu spłaty uciążliwych zobowią- 
zań (Dz. URP nr 72 poz. 654) daje możność 

(Dokończenie artykułu na stronie 3-ej) 

Ezczętniie  zmiiesione. Widać - imfiormacje 
były dość dokładne, kiedy nawet artylerja 
niemiecke, mie stojąca przez cały czas 
wojny. ma: wysokości zadania, zdołała: do- 
Ikonač tak: gruntownego zniszczenia, 
Prokunator patrzy i dziwii się, bezezelno- 
ści tej! |przewmotnej kobiety, która: widać 
ficząc mil miepamięć ludzką, z uporem 
mianjaczkii usiłuje  zmehabilitować się, no 
i uzyskać odszkodowanie za cały czas po- 
bytu w: więzieniu. 

Usłyszawiszy decyzję odmowną, poję- 
kując zeicha, wycofuje się staruszka @ 
sali, mzucając w drzwilach przekleństwo 
w. stronę (prokuratora. 

Podobnych sjprawi jak: powyższe, roz- 
patnzono już 14, z czego tylko 2 zakwa- 
lifilkowamo do rewizji. 

Pacyfistyczni! reprezentzinci, różnych 
towarzystw, które uslilnie żądały: zwołania 
sądu zwolna »chilodnią w swych zapałach 
Otwarła się przed miemi eała mędza: mo- 
rałna, tocząca organizmy, społeczeństwa 
wi czasie wielkiej wiotjniy. 

Zdrajda. llęglai się wszędzie, docierająe 
miawet do igabimetów: ministerjalnych i 
sztabów walczących wiojsik. 

O spustoszeniach, jakie poczyniła. naj- 
lepiej mogą powiedzieć właśnie cii, Ikom- 
batanci, jak ma ironję powołania, do re 
habilitacji tych, którzy za pieniądze go- 
towali Ojczyźnie i im zagładę. el.



Tydzień sportowy """""== 
Udział sportu w Ili-ch 
Targach Północnych 
Niewiele czasu dzieli już mes od! mo- 

mentu облатейа III Targów Północnych 
(i zorganizowanej przyj nich Wystawy 
Laiarskiej), imprezy — jak ma masze mo- 
źliwości i stosunki — niemal gigentycz- 

mejącej za zadanie pokazać spo- 
leczeństwu wynilki prac ma: polu gospodar- 
szem,  kulturalinem li spiołecznem. 

"Ta włeśnie okoliczność, że zadania 
Targów mie zostały ograniczone do za- 
demonstrowiania, bilansu prae jedynie na 

polu gospodarczem (rolnietwo — handel 
przemysł” masunęła organizatorom myśl 
zademonstrowaniia, zdobyczy: na polu wy- 

fizycznego. 
iejatywy p. płk. Giżyckiego. — ро- 

pawtej jaknajprzychylniłej przez dyrek- 
tora Targów imż. J. Łuczikoweikiego i jego 
zastępcę p. K. Andrzejewskiego postamo- 

no poświęcić tej sprawie więcej wagi 
niż na dotychczasowych Targach. 

Doceniając ognomne znaczenie akcji 
wychowania fizycaniego i wzmagającego 
się systematycznie zaliniteresowania nią 

społeczeństwa, iczego majoczynistszym de- 
modem było zaimteresowanie jalkie wy- 

wołała Wystawa Sportowa Miejskiego 
Komitetu P. W. il W. F. postanowiono 
równolegle z pokazem wysiłku molników, 
kujpeów i pnzemysłowieów zademonstrować 
wyniki prace klubów i organizącyj spor- 

towych. 

W tym celu zwołana zostalla  miledzy- 
maiidązkowa konferencja porozumiewawcza 
na której omówiono szeroko wspiomnia- 
me projekty Dyrekcji Targów. Zebrani 
doszli do wmiosku, że wzemian różnych 
„wesołych miasteczek* lub emoejonują- 
cych Luna Parków należy zorganizować 

(w trakcie Targów i możliwie na ich te- 
renach) szereg cidkawych imiprez sporto- 
«ych, co miałoby miewątpliwie dod:tnie 
znaczenie propagandowe. 

Mówiąc o imprezach sportowych mam 
na myśli wlielkie zawody, możliwie o 
charakterze międzynarodowym, «= przy- 
najmaiej z udziałem silnych przeciwników 
<o byłoby jednocześnie sprawdzianem na- 
szych 'waniłości (maszego poziomu) uzy- 

skamych po wieloletniej i żmudnej pracy i 
magnesem przyciągającym widzów (a 
więc i złotówki) ma tereny Targów. 

Podczas debaty podlkreślono, że tylko 
imprezy pierwszorzędnej wartości mogą 
należycie wypełnić zadznie, gdyż Wiiluio 
lubi i popiera Kkasowo jedynie imprezy 
będące wiodwiskiem wysokowantościowem 
Dowodem tegio mioże być trójmecz bałtyc- 
ki, kiedy (lo pmzybyło ponad 5 tys. wi- 
dzów i chociażby każdy mecz piłkarski z 
adziełem drużyn ligowych iezy zagranicz- 
nych. : 

Dyrekcja Targów zdaje sobie doskona 
le sprawę z dużych trudności tego zada- 

i leszcza jeżeli chodzi o danie pu- 
jakcajlepszych atrakcyj nie 

marążając — wiłagniej: kasy ina ewentualne 
straty. Rzeczywiście, tw przlktycznem wy- 

konanfiu, pięknie pomyślanych, lecz b. 
trudnych do: zrealizowialnia, (planów mie- 
łatwo je będzie przepnowadzić, mie wąt- 

pimy jedmak, że przy: pomocy poszczegól- 
mych Zutiązków Sportowych Dyrekcji 
Tangów uda się realizacja plena i! Wilno. 
będzie mogło z dumą wspominać poważny 
wysiłek, którego 'wymilki przekreślą pa- 
mującą powiszecdhnie opiniję o naszej bier- 
ności i depresji. 

Jakież są tedy te, zaprojektowane im- 
prezy ? 

Zseznijmy od najrealiniejszej — mara- 
tonu o mistrzostwo |Polski. Bieg ten ma 
się odbyć widniu 27 sierpnia mogłby więc 
być zergamizowamy w tem sposób aby 

    

   

   
     

    

    

    

  

       

   

  

zaczynać ji kończyć ma terenach targo- 
wych, ściślej w parku sportowym im. 
gen. Żeligowskiego. Ponieważ bieg ten 
(44,4 kilom). trwa ponad trzy godziny w. 
międzyczasie, pomiiędzy; startem a za- 
kończeniem biegu mogłyby siłę odbyć za- 
wodły lekikoatletyczne, 

‚ - Drugą imprezą zapnojektoawaną były- 
by międzymarodowe zawody  lekikoatie- 
tyezne z udziałem zawodników:  dotew- 
skich, estońskiich, ewentnalnie fińskich 
(Finnowie. b. miechętnie wyjeżdżają) 

Walka mp. Heljasza z Łotyszem Dim- 

Ei
 

zą i Czechem Doudą mw kuli bytoby: e-- 
aaacją sportową o pilenwszonzędnej rwarto- 
ści. 

Tereny tamgowie obejmują i park spor- 
żowy _ pnzeto impreza taka odbywała. się 

mie gdzieś tam, ©: wiłeśniie na: Targiach. 
Trzecią imprezą też dającą się prze- 

prowadzić ma tenenach targowych, mio- zimo 
głby być mecz tenisowy z udziałem czo- 
dowych makiet polskich /(ongamizatorzy, 
geoponują zaprosić Jędrzejowską, Tło- 
czyńskiego i Wittmena) i ewentualnie Jo- 
tewsikich. 

_|Pozatem zaprojektownany został ja- 
KŚ ciekewy: mecz piłkarski, o puhar Tar- 
gów mp. z drużyną ligową, wielkie we- 
gaty na Wiilji o mistwzostwio [Wilna oraz 
prakietowy zjazd automobilowy - i moto- 

SŁOWO 

NA BOISKACH I BIEŻNIACH 
Mecz lekkoatletyczny CIWF—Wilno 60:51 

Wezoraj odbył się dawno zapowiadany 
mecz lekkoatletyczny zespołów:  słucha- 
czy Centr, Instytutu Wych. Fizycznego 
contra reprezenticji Wiilma. Zakończył 
się on, jak się tego mależało spodzie- 

asrycięstwem „Oifiarzy”, 2 Pławiczy- 
czem, Lokajskim i Ropą 

Iwać 
kiem, Wożtikiew 

na czele, 

Dia Wilna majwięcej punktów zaro- 
bil, jek zawsze Wieczorek uzyskująe 
pierwsze miejsce wrzucie dyskiem i sko- 

ku wdal oraz bijące swój własny rekord 

'w biegu ma 100 mtr. 

Po defiladzie dr 

wienia. (p. pik. [Wienic 

wymiana pzemiątko 

       

   

    

yn mastąpiły przemó 
i kpt. Baran) oraz 

ych — proporczyków. 

  

  

Zawody Teczpoczęto podczas małego de- 

SZCZU. : 
Oto wyniki mzyskane w poszczegó! 

  

nych - komikurencjach: 

Rzut kulą: Wojtkiewicz (C) 13.14 m. 
Ziemiewiez ((W) 12.66, Molieki (W) 12,53 
Plawezyk '(©) 11.93 m. 

Skok wewyż: Pławiczyk (C) 158 em. 
Lokajski (0) 175 em., Amelczenko (W) 

170 icm., Szezerbickii (W) 170 „m. 

Bieg 100 mtr.: Ropu: (C) 10,9! 
czorek (W) 11—!  Przewiysławski. 

11,2., Szcezerbicki (W) 

'Po czterech  falstartach zakończono 
bieg — pnzyczem Wieczorek uzyskał swój 
rekord życiowy. Dor miał 10 mtr. 10 cm. 

zut dyskiem: Wieczorek (W) 40.83, 

Wie- 
(©) 

Pła 

Skok wdal: 

  

Wieczorek (W) 6.55 m., 

  

Szczerbicki (W) 6.50 m., iPławiczyk (C' 
6.48 m., Ropa (C) 6.30 m. 

Poza konkursem Nowiek (AZS Kra- 
ków) 6.75. 

          

  

R szczepem: Lickajski (©) 57.56 m. 
Wiejtkiemiez (C) 55.06 m. Ziemiewiez (W) 
52.73 m. Wieczorek (W) 50.95. 

Bieg 110 m. przez płotki: Wieczorek 
('W) 16.4., Pławiczyk (C) 17.—, Wojtkie- 
iwiez (0). 

Sztafeta 4%100: CIWIF — 455 
Wiimo — 46,8: 

Fatalna zmiana 
przegremiu, mimo: to czas 

pałeczki decyduje o 

lepszy ©d re- 
kordu  ckręgowego. 

Bieg 1000 mtr,: Żylewiez (W) 2,442 

Herman (W) 2,47, Miller (0), Czech 
Brcnek (C). 

Na er'tuzjastyczne pawitanie Bronek    

  

riada : 

  

kiwa ręką i po „źle smarowałem* 

i obiecuje przyjechać zimą. 

Skok o tyczce: Pierwsze ii dhnugie miej 

  

sce bez rozgryniki po 355 Kluk i Pi 
czyk (C), Wieczorek (W) 3,55, Żyl 
(W) 3.25, 

Bieg 400 mtr, — Żyliński (W) 522 — 
Wcjtkiewicz (C) 548, Lokajski, Sło- 
mimezy| 

Puuktacjo ogólna CIWF : 
60:51. 

   i 

  

Wilna 

Bieg kolarski na trasie Grodno — Druskieniki 
WI dniu wczorajszym 'odbył się V 

kolarski bieg „Niowego Dziennika Kre- 

sowiego*, zorganizowany przez grodzień- 
ski K, 8. Oresowia, mł: trasie Grodno — 
Druskieniki. 

Wobec strasznej ulewy start mastą- 

pił o godz 9.40. Zwyciężył mwilniainin J. 
Szewialło przebywając trasę m czasie 
2 godz. 21 m. 

Drugie miejsce zajął Wolniewicz — 

    

(Białystok), trzecie — H. Odachowski 
(Б а). 

'Wiilmiamie, czionkowie Wal, T. C. į M. 
J. Jórewicz 6, J. Maksimowicz 7T-me, 

PTSS EKIKIA REY ZPO POZCZTEZA BROSZS 

cyklowy do Wilma, ściślej ma Targi Pół- 
nienie. 

Takie są projekty Dyrekcji, projekty 
piękne i świadczące 0 całkowitem zrczu- 
mieniu zneczemia akcji wychowania #- 
tzyczniego, niestety projekty mie zatwier- 
dzone jeszcze przez władzę najwyższą — 
Komitet; Wykonawczy Targów. 

Dziś wiłaśnie obradować będzie komi- 
wajpadnie uchwała, mależy przy- 

puszczać, zatiwierdzająca, gdyż niewątpli- 
wie kionzyści matury moralnej tego rodza- 
ju akcji są niewspólmiernie duże w sto 
sunku do ewentualnych strat materjal- 
mych. -. Dobra impreza. będzie w--Wilnie 
'zajwisze, «© zwłaszcza „« okresie  liczne- 
go zjazdu, dochodową, trudno więc pnzy- 
puszczać, że może być deficyt, 

Skoro się mówi o projektach sporto- 
wych nie można przemilczeć o jeszcze 
jednym, mianowicie zorganizowania w 
okresie Targów walnego zjazdu Związ- 
ków i stowarzyszeń sportowych. ziem 
Półmocno - Wschodnich eelem  stwiorze- 

   

   

nia — iw rodzaju Związku Związków 
Sportowych z. P. (W. (włoj.  Wiileńskie, 
Nowogródzkie, [Poleskie, Białostockie), — 
którego zadaniem byłoby «wszczęcie ak- 
ieji mającej na celu podniesienie wydaj- 
ności prae wych. fiz. ma terenach odłe- 
'głych od centrum Polski dokąd niestety 
poparcie miarodejnych czynników: docho- 
dzi w stopniu zgoła miedostatecznym, ze 
szkiodą (dla dobra sprawy. 

"Taki zjazd opraeowaćby mógł odno- 
śme postulaty, 

Tak więc, jeżeli piękńa inicjatywa 
Dyrekcji. 'Tangów znajdzie zrozumienie — 
będziemy mieli możność obserwować sze- 
reg ciekawych imprez i naocznie przeko- 
mać się, jak wygląda 'owioc prac neszych 
iw zestawieniu z innemi, silnemi centra- 
mi sportowemi i talentami  imdywdual- 
memi, 

* * * 

Jalkie będzie zeinteresowanie  Targa- 
mi firm pnodukujących sprzęt sportowy 
tnudno jest jeszcze obecnie przewidzieć. 

Dotychczas zgłosiły swój udział — 
wszystkie miemal firmy wileńskie oraz 
kiłka zaledwie zamiejscowych  przyczem, 
jek wymilka z pism nadesłanych przez te 
finmy, wystawią one przeważnie sprzęt 

МУ 

Jak wiemy podczas Wystawy Spor- 
tiowej Kom. Miejskiego fimmy biorące u- 
dział spnzedały |dość dużo towaru nie 
milęc dziwniego, że # obecnie licząc na 
'cbnoty chętnie zgłaszają swój udział. 

Dziś już ma miesiąc przed otwarciem 
Targów możemy śmiało twiemdzić, że 
Sport zajmie w nich miejsce jakie mu 
z tytulu swej popul:aności i znaczenia 
należy się. WZT. 

Urocze bokserki 
  

    * brazek z życia na plaży japońskiej -- dwie młode japonki, ćwiczące w boksie — 10- wane z uwagą przez swe koleżanki na plaży w Kioto. a ° а Z, 

„Zł., 

Sędzią głównym biegu był sekretarz 
Wi. Thra ©. i M. p. Rydlewski,  sę- 
dziami: prezes Cresovii dr. Heinig, i p. 
Ziętek, kierownikiem biegu p. Rosiński. 

Strona organizacyjni» biegu bez  za- 
rzutu. * 

— — — оОо——— — 

Dziat Rybny na III-ich 
Targach Północnych 
Jak dotychczas dość ogólnikowo do- 

niosła prasa na mejących się odbyć w 
czasie od! 26-g0 sierpnia do 10-go wrze- 
śnia r. b. III-ch Targach Północnych ma 
być wodrębniony dzial nybmiy, Który о- 
bok organizowanej jednocześnie Wysta- 
wy Lmiarskiej wymowie podkreśli cha- 
raikter całej imprezy. 

Wilmo będąc jeentrum  jgospodarczem 
„vajwiekszych w Polsce terenów bogatych 
wi wody dzikie z natury mzeczy musi być 
głównym rynkiem zbytu ryb marówno w 
całym kraju, jak ma eksport. '* 

To zadanie przyświeca organizowane- 
mu ną Targach działowi rybnemu. — 
Sprawa zorgenizowania przy Tangach ' Pół 
nocnych działu rybnego zainteresowała 
sfery rybackie tw całej iPolsice, co wyra- 
ża się (w zajętem stanowisku przez Za- 
rząd Centrelmy Związku Organizacji 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, 
którego Gereralny Sekretarz p. Edward I- 
waszkiewiez opracował szczegółowy pro- 
jekt omgamizacyjny działu rybnego. 

Projekt ten został w calej  miozciągło- 
ści z:twierdzony przez Prezydjum Ko- 
mitetu  Wiyikonawezego, a obecnie reali- 
zacja jego szyłbkio posuwa się maprzód. 

Dyrekcja Tangów przystąpiła do in- 
westycyj ma terenie ogrodu Bernardyń- 
skiego, gdzie zostaną pogłębione i urzą- 
dzone w myśl nejnowszych wymagań te- 
chnieznych sadzawiki, oraz wzniesiony 
będzie nqsy! pawilon targowy pod mazwą 
„Pawilonu Rybackiego“. 

Zakres działu rybnego przewiduje: — 
plastyczne iwykkazenie dorobku rybackie- 
g0 ma Wileńszczyźnie w ostatnich latach 
oraz bogactwa rybnego Wileńszczyzny; 
ze wskazaniem możliwości rozwoju go- 
spodariki rybnej i jej roli w kształtowa- 
niu się stosunków gospodarczych vw kra- 
ju. Dalej zcbrazowana ma być gospoldar- 
ka stawowa w. Polsce z uwizględmiieniem 
gospoderstwi stawowych ma _ [Wiileńszczy- 
žnie. Du mawiasem godzi: się podkrešliė, 
iż (Polska zajmuje pod względem. .produ- 
kcji ryb pienssze miejsce w Europie — 
pizy stalym rozwoju gospodarstw stawo- 
wyich, których przymost według danych 
statystycznych  włymiósł wi latsch 1923 
— 1928 62,3 proa Na osobnym stoisku za 
brazowane zostaną wiody otwarte których 
pawierzchnia ma Wileńszczyźnie wynosi 
ponad trzecią część ogólnego abszeru 

wód jeziornych i rzeczmych iw: Polsce; — 
tamże w formie plastycznych wykresów 
zobrazcwana zostamie gospodarka wód 
otiwentjyjcch ma tle wchodzącej! wi życie u- 
stany rybackiej z dnia, 7-g0 marca 1932 
r. — Dopełnieniem tego stoiska: Ibędą 
fotografje przedstawiające piękno jezior 
i rzek w Polsce. 

Wyodrębnione zostanie również węd- 
kerstwo, gdzie szerszy ogół, poraz pienw- 
szy w Wilmie będzie miał okazję *zajpoz- 
nać się z tym emocjanującym sportem. 
Tutaj wystąpić mają firmy z przymząjda- 
mi wędkarskiemi, a więe mozlicznego ga- 
tumku, wędziskemi, i linkami (od maj- 
prymitywniejszych i najtańszych |do naj- 
bardziej luksusowych i drogich włącznie), 
sztueznemi muszkami, błyskotkami, ubra- 
miami  sportowemi dla wędkarzy: i t. d. 
w ślad za tem urządzone będzie stoisko z sieciami  rybackiemi! produkcji  krajo- 
mej, mas i chałupniczej. W projek= 
cie jest również pokaz prymitywiniych na- 
rzędzi rybackich etmogreficznych z te- 

/Wileńszczyzny, mających przede 
stawiać — rabumkową gospodarkę ma na- 

szych wodach odkrytych. Na skup tych rarzędzi Komitet asygnował: kwotę 300 
„28 urządzenia pokazu podjęła się 

wybitna etnografka wileńska p. Pryffero- 
wa — prof. IU. S, B. 

Sporo miejsca przeznaczone jest mia 
stoiska dla handlu i przemysłu, oraz pro- 
pagrudę spożycia, czego elou ma stano- 
wić restauracja. 

Dopełnieniem ego <wispanilale  zaryso- 
wnującego się obrazu działu rybnego bę- 
dzie stoisko propagandowe z broszurami 

      

   
czasopismami orzz materjałami  ilustru- 
jącemi stam wyższego szkolnictwa ry- 
backiego (Katedry Iehtiologji przy u- 

czyk (C) 39.03 m., Kluk (C) 35.57 m. 

  
  

W WIRZE STOLICY 
W SCHRONISKU. 

Szczupły domek nad samemi  Wigrami, 

dwie sale pełne łóżek, kuchnia funkcjonująca 

bez przerwy, korowód coraz to innych ludzi — 

oto schronisko. 

Rozebrani, rozmamłani, opaleni, często 

zmęczeni, zawsze radośni oto lokatorzy 

schroniska. Grupki po osiem, cztery, dwie о- 

soby, każda wycieczka trzyma się z sobą, 'azi 

tabunem. 

— Wy skąd? 

— Z Warszawy! 

— My z Wilna! 

— A my z Suwałk. 

Na tych ostatnich niema co patrzeć — i2 

km. szosą potrafi przejść nawet .beznogi, a 

tamtym nie można sprawić większej przyjen'- 

ności, jak pytaniem: 

— Którędy żeście jechali? 

Będą opowiadać przez godzinę jak tyrali 

pod prąd Narwią, jak wjechali w kanał, jak 

przemykali się przez śluzy, jak wreszcie pchali 

kajak po Czarnej Hańczy, gdzie jest akurat 

wody po pięty. 

Lezie z przystani wycieczka żydowska; 

zmęczone Srule aż im się nosy wydłużyły, po 

godzinie przy kolacji odzyskują werwę, nie sły- 

chać nikogo tylko ich, krzyczą do siebie, choć 

ackie w Warszawie 
     

    

  

  

  

W ubiegłą sobotę i niedzielę odbywały się «w 
kie, przy udziale szeregu zawodników zagranicznych. Na zdjęciu naszem widzimy efektow- 
ny skok wieżowy, wykonany przez zawodnika 
skiego Simaika. W owalu po stronie lewej widzimy Egipcjanina Simaika, po stronie prawej 

Amerykan 

  

Zmiany w magistracie 
WILNO. Z dniem 13 b. m. obowiązu- 

je już jak wiadomo mowa ustawa samo- 
rządowa. Nawa ustawa wprowadza m. 
in. ważne zmiany w zakresie przepisów: 
regulujących kompetencje Rady miej- 
skiej, Magistratu (jako Kolegjum) i pre- 
zydenta miesta, jak niemniej w zakresie 
przepisów regulujących zatwierdzenie u- 
chwal Rady miejskiej i Magistratu (ja- 
ko Kolegjum) przez władze madzorcze. 

KOMPETENCJE RADY MIEJSKIEJ 

określone są przepisami «rt. 43 ustawy 

Przy stosawamiu tych przepisów Szcze- 
gólmą uwagę należy zwrócić ma postia- 
mowiemia art. 48, które przekazują Ra- 
dzie miejskiej także inne sprawy, niż 
objęte przępiszmi art. 43, o ile są - one 

  

do jej kompetencji zastrzeżone imnemi 
przepisami, bądź miowej ustawy samo- 
rządowej bądź iinnycdh ustawi jeżeli 
sprawy te mie mają charakteru czynno- 
ści zarządzających i wylkonawiczych, — 
Przepisy, _ przewidujące sprzwowanie 
przez Radę miejską czynności warządza- 
jących i wylkonawczych zostały z dniem 
18 b. m uchylone. 

Wygasają przepisy ustaw szczególnych 
które  przekezują Magistratowi, jako 
Kolegjum  kompetenicje, mie mieszczące 

się w ramach zakreślonych mową ustawą 
samorządową.  Komipetencje te: przecho- 
dzą na prezydenta miasta, działającego 
jednocsobowo, przy ewent. zasiąganiu 
cpinji Kolegjum Magistratu. 

   

-. Przyszła Rada Miejska 
Według postanowień  mawej ustawy 

samorządowej Rady Miejskie składać się 
będą z następującej liczby radnych: Wi 
miastach do 5.000 mieszk. — 12 radnych. 
od 5 do 10 tys. mieszk. — 16 nednych, od 
10 do 25 (tys. mieszk. — 24 radnych, od 
25 do 40 tys. mieszk. — 32 radnych, od 
40 do 60 tys. mieszk. — 40 radnych, od 
60 do 120 tys. mieszk, — 48 radnych, od 
120 do 180 (tys. miszk. — 56 radnych, od 
180 do 250 tys. mieszk. — 64 radnych, — 
ponad! 250.000 mieszk. — 72 radnych, w 
Warszawie 100 rednych. 

Zarząd miasta składa się z burmi- 
stnza i wieeburmistnza, bądź prezydenta 
i jednego lub kilku wi dentów, 
orez odpowiedniej liczby: ławników. — 
Rada miejska Warszawy. może podnieść 
liczbę  mwieeprezydentów do pięciu w 
Krakowie, Łodzi, (Poznaniu i Wilmie do 
trzech, w innych miastach przeknaczejją- 
cych 50.000 mieszk. do dwóch. Ticzba 
ławników stanowi 10 proc. liczby: radnych 
i mie może być mniejsza od trzech. 

Miasta wydzielone muszą mieć zawo- 

  

10 letnia spłata zaległości 
Sfery rolnicze ; przemysłowe otrzymały 

z Wiarszemy; wiadomość, że odnośne wła- 
dze zdecydowane są udzielić — Wileń- 
szczyźnie daleko idących uig / podałtko- 
SS w fonmie rozłożenia zaległości na 
lat 10. 
  

|  Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

Ksiątka ta wyszła jnż z drmkarni LUX i jest 
do nabycia w księg:ruiach wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cana zł. 350 gr. 
  

2 WYGRANE 
Wylosowanych książeczek ma prem- 

jowane wikłady, oszczędnościąwe serji I-ej 
wi 29-m ciągnieniu dalia 15 lipca 1933 r. 

Nr. Nr. 1,280 3,740 3,917 6,232 7,157 
9,570 10,278 10,594 12,133 17,324 17,929 
18,512 28,108 25,003 25,721 26,115 27,891 
28,756 30,171 30.555 30,839 31,185 32,714 
33,663 36.000 37,250 38,733 43,075 43,999 
44.594. 

ESA TTT TTK TTT TUI 
niwersytetach w Kiralkowie, Warszawie i 
Poznaniu) oraz jedynej w: Polsce niż- 
szej Szkoły, . rolniczo: - rybackiej wi Do- 
boi: na Polesiu, «© wneszcie filmy rybac- 
kie, które wyświetlane będą w teatrze 
ać ma terenie ogrodu  Bermardyń- 
skiego, 

W zakończeniu tego artykulu infor- 
mujacego. © zakresie działu rybnego ma 
IM-ch Targach (Północnych dodać po- 
zostaje, iż ma okres Targów zwołany zo- 

3 do [Wilna ogólnopolski zjazd ту- 
backi. 

  

_ dobry.. że lepiej wyrzec się przyjemności je- 

siedzą rzędem: 

— Myślałem jak wpadłeś w ten wir Wi- 

cek, że już po tobie. 

— Okropnie mnie szarpnęło, zakręciło, ja 
wiosłem — woda się kotłuje, kajak zgrzyta, 

chce iść na dno, ja walczę... 

Śmieją się głośno kajakowcy z Warszaw”, 

Wilna, Pułtuska — gdzie te straszne wiry, te 

mrożące niebezpieczeństwa, ale Żydzi są nie- 
zrażeni: 

— Tyś widział Moniek jak ja tę rafę wy- 
minąłem? w ostatniej chwili pełnym zamachem 
wiosła... 

Warszawie międzynarodowe zawody pływac- 

amerykańskiego Smitha i zawodnika egip- 

ina Smitha. 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 

wzgl,  Kolegjum Magistratu, które — Chłop chciał po 10 groszy za jajko: — 
podlegają zatwierdzeniu władz madzor- zjedz ich pan sobie sam za złoty dwadzieścia! 
czych wyszczególniają przepisy art. 65. powiedziałem mu. Z uwagi na możliwiość nozbieżności: inter- : prótacyjnych: mależy szczególną uwagę Ten gruby, umorusany pan, to szef kan- 
zawirócić ns: postanowienie ant. 65 ust, celarji cywilnej prezydenta, urłopuje na kajaku, 
5, który utrzymuje w mocy przepisy 4 ten wysoki szkielet to dyrektor banku — do- 
ustaw szczególnych, zastrzegając а- stojni panowie, do których woźni bronią dostę- 
ściwym władzom prawo decyzji także w pu, tutaj sprzeczają się z pętakiem czy śluza 
stosunku do inych, niż przewidziane no- w Augustowie ma 2 metry wysokośc czy pó'- 
wą ustawą uchwał i postanowień  orga- tora. 
mów ustrojowych amiązków  semorzą- Automobilišci, motocykliści to inna kasta. 
dowych. Kajakowcy z dumą się przechwalają, że wcze- 

Zanim zostaną wydzne szczegółowe za- raj ujechali 35 km.!! załoga Tatry mówi: wczo 
wządzenia w: związku z mową ustawą  SA- raj rano z Warszawy, w południe w Białowic- 
morządową, stosować się będzie ściśle 0- zy podwieczorek w Grodnie, kolację już tu 2 dE = R jedliśmy. Gdzie jaka szosa, ile kich nawaliio, 
i zatwierdzeniu ich mehwał i postanowień 77%" a poza pe e szy = R to nigdy nie nauczą się jeździć przyzwoicie, przez władze nadzorcze. RAE ; 

trzeba się jutro machnąč nad morze... to roz- 
p szczególności z Sz: mowa, która drażni ludzi wiosła. przesłane Radzie miejskiej lub jej + — Oj barometr idzie na brydža! 

cjom i Kiomisjom wzgl. Kolegjum  Mia- Hiobowa wieść. Dwa dni dogódć i znowu gistratu sprawy, które przestają imale- . : ы „RA o i 4 ^ chmury, kropi, grzmi. W upał nikt nie śmie żeć do kompetencji wspomnianych orga- RZE: : ы я mów 1asinog h, a sprawy te przedłoży lapać kartami, ale co robić w deszcz? Na każ- 
się do decyzji 'prezydemta miasta lub dym rogu stołu sypie się bez atu, kontra, szie- 
jego zastępcom, względnie załatwi bez- mik bez jednej; zacofani wilnianie grają jesz- 
pośrednio, - o ile prezydent miasta lub je- cze w preferansa ku ogólnemu zgorszeniu. Ale 
60 zastępicy: decyzję co do ich załatwienia z nad wachiarza kart co 'raz idzie tęskny 
już powzięli. wzrok nad jezioro — czy Się rozchmurza, czy 

jest nadzieja na słońce? Ki 
Oficerowie z pułków  suwalskich często 

przyjeżdżają do schroniska. Mało wiosłują, ża- 
gle im się nudzą, siedzą zato godzinami na we- 

czy -— randzie, patrzą, słuchają — ten zakątek Wigr 
mogą mieć zawodo- to przecie okno, przez którą widać całą Pol. 

skę; Suwałki zaspane, ciche, jednostajne, tu 
ruch, życie. Karol. 

ЯЕСОНИТИНИЛОВ W RYCERKA RACE OOOO 

ma Jakie ulgi kredytowe I podat- е › - kowe przysługują rolnikowi? 
Nie mogą wchodzić w skłed rad miej- (Początek na stronie 2-ej) ` 

skich wojskowi służby czynnej, funkcjo- prowadzenia parcelacji nawet bez zgody wie- narjusze władz administracji ogólnej i aa Melo 0 ile nie osiągnięto do- policji na; ol we 4 idotychczaso- Prowolnej ugody z wierzycielami w sprawie AGO | Dr adu. swego Motyi a długów, wówczas na podstawie roz : zydzi RER —  Pporządzenia, przymusowej segregacji długów A „Ust iwa. EA. Ściśle zasadę dokonywa Okręgowy Urząd Ziemski, a zatwie jednoosobowej reprezentacji na zewnątrz rdza Śąd. 
wzmacnia: odpowiedzialność przełożome- W celu ożywienia go, — jalk to powyżej przedstawiono — Bank Rolny przystępuje ale równocześnie daje mu prawo upraw nia akcji parcelacyjnej idrogą wydawania po- nienie. w stosunku do rady, jai możność ŻYCczek w 4.5 proc. „listach zastawnych na kup Wktrzytmę ola: wykioniamiia; uchwał, lktó- 10 ziemi z. parcelacji w granicach do 50 proc. Aj a Inriają się obowiązującym prze- ab M Po listów zastawnych 
pisom lub mogą być szkodliwe dla ias ke ot LS ii EZ k Natomiast, jak już wyżej mówiliśmy, rolni- awiązku samorządowego. cy otrzymujący listy zastawne za część 10:par 

celowanego majątku M a mogli je zużyć na 
spłatę zaległośct podatkowych według warto- ści nominalnej (100 za 100). 4.5 proc. listy za stawne PBR będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank 
Rolny oraz przez wszystkie instytucje przez 
Państwowy Bank Rolny finansowane na spła- 
tę pożyczek zarówno krótko jak i  długotermi 
nowych według kursu 75 za 100, ale tylko od 
właścicieli majątków, którzy otrzymali listy w KONFITURY NA WsI wyniku prowadzonej parcelacji. SS 

Jednym z najważniejszych smakołyków są 
niezaprzeczenie konfitury, to też każda g0SPO0 kie 
dyni, dbająca o podniebienie domowników, ni rato 
by pszczoła, przez lato przygotowuje zapasy sem konfitur na zimę. kraj 

Konfitura to nie zwykły kompot, trzeba być Wyraźn. Н е gr A ą tendencją tych ustaw jest zabez- naprawdę dobrą gospodynią, żeby „umieć przy Pieczekyi warsztatów „rolnych i raso rządzič a kos ać też panie do- jch oddłużenie 
mu, nawet te, które przez cały rok nie zaglą DIL 2 i i 5 й Jad śm ch e cad E m nie ia dai sea a ua a e й wz de Kuunarstwu służącyc -- mi i zbadać, czy nie mógłb której z nich i kus ans + usmażyłam konfitur, bO wykorzystać dla swego a os, Zasta- yi DI = Diat Slyszymy często. © ., nowienie się nad całokształtem interesów swe- aczego? Dlatego, że piec na wsi był nie go warsztatu rolnego i nad  wyzyskaniem 

wszystkich Środków prowadzących ku polep- 
szeniu sytuacji gospodarstwa musi być zrobio 
ne jak najprędzej, ponieważ rząd nie zamierza 
wydawać żadnych nowych ustaw, zaś uigi, 
które obecnie obowiązują, po pewnym czasie 
mogą być cofnięte, a wówczas opieszali rolni- : 
cy stracą możność łatwiejszego uzdrowienia 
stanu swych gospodarstw. 

M razie gdyby komuś się nasunęły wątpli- 
ści w związku z poruszonemi w broszurce 

kwestjami — powinien zwrócić się po wyjaś- 
nienia do a soba wj Biura do Spraw Fi- Е > D › nansowo - Rolnych (Urzad Wojewėdzki) lub gdyž regulatory „Emesu“ nie dopuszczą do Е 8 imi i и tych gwałtownych skoków  plomienia, jakie do Powiatowego Biura (Sejmik powiatowy). często przytrafiają się na zwykłych piecach. 

Skoro więc istnieją kuchenki „Emes*, bę- 
dąc na letnisku nie należy wyrzekać się sma- 
żenia konfitur, lub też specjalnie przyjeżdżać 
de miasta, jak to często robia t. zw. „dobre 
gospodynie, poto tylko, żeby móc usmażyć 
konfitury na «dobrej kuchni. . 

Dobrą kuchnią jest zawsze kuchenka spiry 
tusowa „Emes”, której koszt jest tak niewiel- 
ki (12 zł.), że napewno więcej się opłaci, niż 
kupowanie konfitur zresztą niezawsze dobrych 
w sklepie, łub specjalne przyjazdy „na sma- 
żenie* do miasta. 

dowego prezydenta i wieeprezydenta. 
Miasta niewydzielonie 
wiego (burmistrzą. 

Zawodowy ezlonek organu zamrządzają- 
cego musi odpowiadać przepisanym 
kiwalifikecjom mie może oddawać się in- 
niym zajęciom. Na stamowisku swem 
zostaje przez 2 kadenieje, t. j. 10 lat в 
prawo (do stałego uposażenia. i emerytu- 

parcelacji Państwowy 
obecnie do kredytowa 

Ponadto Wileńszczyzna ma otrzymać 
szersze możliwości w dziedzinie 
niietwia. 

2 "EE ABB li 
Postaraliśmy się omówić wszystkie ulgi, ja 
rolnik uzyskał w tak zwanych „ustawach 
wniczych”, wydanych w związku z kryzy- 
gospodarczym przeżywanym przez nasz 

dzenia konfitur, niż stać przy buchającym ża- 
rem piecu. 

Słusznie nie każda gospodyni chce się do- 
browolnie skazywać na tego rodzaju przykroś 
ci, ale niesłusznie zapomina się o tem, że ist- 
nieją kuchenki spirytusowe „Emes“, na ktė- 
rych można w arcywygodny sposób, w' po- 
koju smażyć konfitury dowoli. 

Na kuchence spirytusowej „Emes* można wo: 
smażyć najbardziej wyszukane konfitury z 
tym samym spokojem, co na najlepszej kuch- 
ni, co więcej, z całkowitem bezpieczeństwem 

  

  

Rzepę ścierniskową, 
obsypniki, kosy, sierpy 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
 



    

  

p KODOWE 
PONIEDZ. 

Dzie 1 7 Wzchóć słońce g, 3,03 

Pre. ij Zachód słońce g. 7,45 

Srymona 
VIP AN NTTE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z DNIA 16 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: --18. - 

Temperatura najwyższa: 20. 

Temperatura najniższa: +12. 

Opad: 2.3 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: chmurno, rano deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Przeważnie chmurno, miejscami deszcze. — 

Ciepło, słabe wiatry lokałne, skłonność do 
burz. : 

ŻONA e 900 FE 
A MIEJSKA. 

— EKSPERT DLA ELEKTROWNI. 
Elektmownia _ lustruje swą  miaszynenję 
celem ustalenia stanu i wydajności. W 
związku wtem ma ikoszt magistratu z0- 

а—^ 

stanie 'w maijbližszych dniach  Sprowa- 
dzony Specjalny fachowiec - ekspert z 
zgrzmicy. 

— PAŁSZOWANY NAIBIAŁ. W piątek 
ma rymkach przeprawadzono szereg lot- 
nych inspekcyj sanitarniych. Stwiendzo- 

mo w kilkunastu 'wypadkach  fałszowa- 
mie artylkutów spożywiczych, w  pierw- 
szym mzędzie mabiału i mleka 

Wiimialyich agmięto odpowie- 
dzialności  karmej. 

SKARBOWA. 
— POBÓR NADZWYCZAJNEJ DA- 

NINY MAJĄTKOWIEJ. Dnia 15 lipca 
weszło w życie rozporządzenie ministra 
skarbu mw sprawie obliczenia i pobomu 
nadasyczajnej |damixy majątkowej w 
1933 roku. Rozporządzenie postanawia, 
iż gospodarstwa wiejskie zapłacić mają 
nadzwyczajną damimę majątkową za rok 

1933 w: dwóch równych fpołow::ch. Pienw- 
sza polowa płatna jest rw terminie do 
dnia 30 września 1933 r., druga zaś ido 

dnia 15 listopada 1933 r. włącznie, 'Prze- 
. mysl i hamdel zapłacić mają tegoroczną 

daninę majątkową w ieałości mw terminie 
do dnia 31 sierpnia r. b. włącznie. Nieru- 
chomości miejskie oraz niektóre  |budyn- 
ki w gminach iwiejskich, podlegające nad- 

awyczajnej daminie majątkowej zapłacić 
mają (daminę tegoroczną w całości do 
dnia 30 listopada: r. b. włącznite, 

Nakazy na obliezone kwoty nadzwy- 

czajnej daniny: majątkowej mozesłame 

będą gospodarstwom (wiejskim w termi- 
mie od! dnia 15 rwirześnia m. b. firmom 
handlowym i przemysłowym ido dnia 
16 sierpnia r. b., a właścicielom nieru- 
dhomości miejskich do idmia 15 listo- 
p:da r. b. wiłącznie. (Od nakazów zapła- 
ty - ma nadzwyczajną idanimę majątkową 
nie przysługuje płatnikom prawo odwo- 
łamią się Wymierzone kwoty madzwy- 

ezajnej  daminy, majątkowej mogą być 
odroczone, przyczem pobierane ibędą u- 
stawowe odsetiki. 

— Udogodnienia dla płatników podatku dro 
gowego. —Władze funduszu drogowego wpro 
wadzą daleko idące udogodnienia przy wpła- 
cie podatku drogowego. Płatnicy, którzy uisz- 
czą za rok zgóry podatek od pojazdów mecha 
nicznych, korzystać będą z obniżonej wysoko- 
ści podatku o 10 proc. 

Wysokie premje przewidziane zostały za 
wykrywanie nadużyć na niekorzyść funduszu. 
Osoby, które przyczynią się do wykrycia tych 
nadużyć, mają być wynagradzane w wysokoś 
ci 75 proc. szkód. Poza tem wyznaczane będą 
premje zarówno dla osób prywatnych, jak i 
organów wykonawczych w wysokości do 5000 
zł. za ujawnianie winnych nadużyć. 

ae у ! j Egze- 

kucje administracyjne 'wzmogły się о- 
statmio bardzo zniaczmie podczas gdy 
władze skarbowe tylko w _ ostateczności 
szalbierają rzecze za zaległle podatki. 

Komornicy matomiast traktują dłuż- 
mików iw sposób bezwzględny. 

W. związku z tem zainteresowane or- 
gamizacje gospodarcze zamierzają wzwrów 
cić się do odnośnych czynników z pro- 
śbą 0 wydanie polecenia łagodniejszego 
taktowania płatników. 

POCZTOWA 
— WYJAZD PREZESA DYREKCJI 

POCZT I TELEGRAFÓW. /Z idniem 17 
lipca b. w. rozpoczął Prezes Dyrekcji 
Poczt ii Telegrafów inż, K. Żuchowicz 
5-cio tygodniowy urlop wypocznkowy. 

Kierowiniotwo Dyrekcji na |czas trwa- 
miej urlopu [Prezesa Żudchowicza objął 
Naczelnik Wydziału inż. Mieczysław No- 
wieki. 

RÓŻNE 
— HARCERZE Z POZNANIA. W 

gminie miemenczyńskiej mozbiłs: mamio- 
ty harcerska drużyma z Pozmamia której 

do 

    

ja 

pobyt ma terenie (Wileńszczyzmy potinwa L 
do końca bież. miesiąca. 

— Żydzi z Kowna w Wilnie. — W Wilnie 
bawi obecnie wycieczka towarzystwa żydow- 
skiego „Jawne* z Kowna. 

' Wycieczka pozostanie tu do 24 bm. (k.). 
— — STRAJKI. Stmajkujący w cegielni 

Buchta powrócili do pracy, uzyskując 
25 gr. podwyżki ma tysiącu wynobionych 
cegieł, 

„Porzucito „pracę 25 robotników (z o- 
gólnej iliczby ,100 kilkumestu)  zatrudwiio- 
mych przy budowie drogi Wilno — Ko- 
bylmik. Strajk ma tło ekonomiczne. 

— Parkan dookoła starego cmentarza ży- 
dowskiego. — W związku z profanacją gro- 
bów na starym cmentarzu żydowskim na Pi6- 
romoncie, zawiązał się w Wilnie komitet, któ- 
ry ma się zająć wzniesieniem odpowiedniego 
ogrodzenia dookoła cmentarza oraz uporządko 
waniem grobów. 

Po wybudowaniu parkanu wejście na cmen 
tarz będzie płatne (k.). 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Pożar lasu 
WILNO. — Z nieustalonych przyczyn po- 

wstał pożar w lesie należącym do nadleśnic- 

twa rudnickiego. 

Spłonęło 35 ha lasu. Straty są dość duże. 

CHODZĘ FO MIEŚCIE... 
ULICA ZYGMUNTOWSKA I CIELĘTNIK. 

Ulica Zygmuntowska ze swoją aleją lipo- 
wą od strony Wilji aż do samego Antokola, 
stanowi jedną z najpiękniejszych dzielnic Wilna 
i jest jednem z najprzyjemniejszych miejsc do 
spaceru. 

To też ruch tam w lecie od samego rana. 
Spacerują pod lipami dorośli, bawią się dzieci, 
wszędzie wózki z niemowlętami. Nieraz szia- 
kiem alei, która po powodzi 1931 r. dotychczas 
nie została obsadzoną drzewami, naprzeciwko 
kamienicy Nr. 10 — kroczą tłumy pobożnych 
pątników do Kalwarji, oraz zwiedzające miasto 
wycieczki. 

stety; istotną plagę dla wszystkich sta- 
nowią cykliści, którzy, nie bacząc, że teren ja- 
zdy stanowi dla nich jezdnia ulicy, od rana do 
wieczora uwijają się na rowerach w alejach, 
nieraz dzwoniąc nawet, by ustępowała im z 
drogi publiczność. 

Władze nie zwracają na to żadnej uwagi, 
a tymczasem tak łatwo, gdzie tyle jest ludzi, 
o nieszczęśliwy wypadek. 

A przecież tak łatwo zapobiec temu, by 
tylko zechciał Magistrat poumieszczać tablice, 
zakazujące jazdę rowerami w alejach, nakazać 
swoim funkcjonarjuszom, którzy sprzątają jezd 
nię od rzeki na ulicy Zygmuntowskiej, by w 
raportach dziennych podawali Nry rowerów о- 
pornych cyklistów. 

„, Niezałeżnie od tego należy policji nie szczę 
dzić mandatów karnych względem nieprzestrze 
gających obowiązujących przepisów drogo- 
wych cyklistów, jak to się robi w Warszawie, 
gdzie za ostatni tydzień, jak podaje „Kurjer 
Warszawski“ ukarano za to mandatami karne- 
mi 365 osób i sporządzono 77 doniesień kar- 
nych względem 77 osób. 

Cielętnik. Wobec zbliżających się Targów 
Pónocnych i spodziewanego przyjazdu gości, 
nawet z zagranicy, należałoby magistratowi 
pomyśleć o uporządkowaniu  „Cieletnika“, 
gdzie trzeba postawić obalony przed dwoma 
miesiącami drewniany parkan ze strony inspek- 
toratu armji, oraz doprowadzić do porządku 
sztachety, powyłamywane w płocie od strony 
ul. Królewskiej. 

Należy również nakazać dozorcom, by u- 
trzymywali w czystości dróżki i ławki, a jako 
policja ogrodowa, mieli stale dyżury w skwe- 
rze aż do nocy. Nałęcz. 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 
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Dźwiękowe kino „APGLLO” 
Dominikańska 26. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni. — Dzisiejszy „Tani ponie- 

działek* w teatrze Letnim ie dwolal- 
nie ostatniem przedstawie arcywesołej, 
przewybornej k i Seiana Zago 
na p.t „Bez posagu ož; ię nie mogę“. 

Ceny propagandowe — od 20 gr. Począ- 
tek o godz. 8,15 wiecz. 

Jutro we wtorek 18 lipca o godz. 8,15 w. 
po raz trzeci „Jim i Jill“. 
— Teatr muzyczny Lutnia. — „Krółowa no 

су“. — Dziś ukaże się po raz 4-ty ciesząca 
wielkiem powodzeniem wesoła operetka Koilo 
„Królowa nocy”, posiadająca wiele humoru i 
śmiesznych sytuacyj. 

W wykonaniu biorą udział najwybitniejsze 
siły zespołu artystycznego — B. Halmirska, 
(rola tytułowa) . Gabrielli, Z. Molska, K. 
Dembowski; Gli , W. Szczawiński, M. Ta- 
trzański, W. Wyrwicz - Wichrowski. 

Operetkę urozmaicają liczne tańce i 
lucje zespołu girls, pary baletowej R. Gorec- 
kiej i WW. Morawskiego, oraz uzdolnionej tan- 
cerki Kseni Rubonówny. 

Ceny miejsc wyjątkowo niskie od 25 gr. 
do 2,90 zł. 
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CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Kobieta z bruku. 

PAN — Biały Mustang 
CASINO — Siedem twarzy. 
ŁUX — Zwycięstwo — w roli 

O'Brien. 

ŚWIATOWID — Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Pobicie. — Nieujawnieni sprawcy napa- 

dli na przechodzącego ulicą Kolejową maszyni 
stę Piotra Uzina i dotkliwie go pobili. Zacho 
dzi przypuszczenie, że Uzin został napadnięty 
na tle porachunków osobistych. 

Sprawcy są poszukiwani. 
— Potrącona panna. — Na rogu ulicy Za- 

walnej i Straszuna taksówka potrąciła prze- 
chodzącą przez jezdnię 15-letnią Annę Szapi- 
równę. 

Pogotowie po udzieleniu pierwszej pomocy 
przewiozło ją do mieszkania. 

— RĘKA W SIECZKARNI. — Ryszard Ma 
łachowski (ul. Piłsudskiego 13) będac w fol: 
warku Leśniki wskutek własnej nieostrożności 
wpakował w tryby sieczkarni rękę, które mu 
ją zmasakrowaly. 

Małachowskiego przewieziono do Wilna do 
szpitała św. Jakóba. 

— UJĘCIE WŁAMYWACZA, — Wczoraj 
w nocy ma ulicy Wiełkiej patrol wywiadowczy 
zauważył jakiegoś osobnika, którego wezwał 
do zatrzymania się. Nieznajomy nie usiuchai 
wezwania i rzucił się do ucieczki. Dopiero po 
dłuższym pościgu udało się go zatrzymać. — 
Aresztowanym okazał się zawodowy złodziej 
Jasowski, oddawna poszukiwany przez władze 
śledcze za cały szereg' kradzieży i włamań. 

— Obława policyjna, — Ubiegłej nocy prze 
prowadziła policja w mieście obławę na zło- 
dziei. 

Obława rozpoczęła się o północy i 
do godziny piątej nad ranem. 

W czasie obławy przeszukano wszystkie 
meliny złodziejskie oraz kryjówki paserskie. 

Zatrzymano jednak tylko kilku złodziei o 
raz odnaleziono pewną ilość kradzionych rze- 
czy, które zwrócono poszkodowanym. 

Zatrzymanych złodziei osadzono w areszcie 
centralnym. 

— USIŁOWAŁ POWIESIĆ SIĘ. — Wczraj 
przy ulicy Majowej 30, w celu pozbawienia się 
życia usiłował powiesić się bezrobotny Fran- 
ciszek Lanckiewicz lat 30. 

Zamach udaremniono, bowiem ktoś z domo 
wników zauważył wiszącego i nie tracąc cza 
su zdjął go z pętli. 

Pogotowie ratunkowe przywróciło go do 
przytomności, poczem przewiozło do szpitała 
Żydowskiego. 

— Przez Omyłkę napił się trucizny. 
Na ulicy Tyzenhauzowskiej nr 6 zasłabł eme- 
ryt kolejowy — 60-letni Stanisław Juszkiewicz 

Lekarz po zbadaniu chorego oświadczył, iż 
Juszkiewicz uległ zatruciu się weronalem, wo- 
bec czego niezwłocznie przewieziono go do 
szpitala kolejowego. 

Juszkiewicz napił się trucizny przez omyl- 
kę. 

gł. Georg 

     

  

Monumentalna kreacja najgenjalniejszej aktor- 
ki filmowej HELENY HAYES w roli „KOBIE- 
TY Z ULICY* w wielkim dramacie życiowym 

Diaczegė zgrzeszyłam 
(„W rołach męskich: LEVIS STONE, HELD 

HAMILTON 
Nadprogram Tygodnik Fox'a. 

WSTĘP OD 50 

iki iii AAA 

trwala 

  

ZADANIE Nr. 30 

Dotychczas w: „Szałchach* większość 
ikompozycyj były, poświęcone  rozwiiąza- 
iom zadań w których białe wi dwuch 
lub kilku posumieciach dają mata iczar- 
mym. 

Nie mniej ciekawe są innego modzaju 

zadania tak wane „samomaty* w. któ- 
rych białe zaczynają i zmuszają czannie do 
zam atowamia siebie, 

Niżej podajemy jedno z takiich zadań, 

Radjs wiieńskie 
” PONIEDZIAŁEK 17 LIPCA 

.00 Sygnał czasu i pieśń. 
03 Gimnastyka. 

ы 
Ч 
7,20 Plyty. 
7.25 Dziennik poranny. 
7.30 D. c. plyt. +komponowane  prizez zmanego w: Wilnie 
1,52 Chwilka gospodarstwa domowego. kompozytora zadań szachowych p. B. Bor- 
11.57 Sygnał czasu. › kuma. 
12.05 Płyty. й 
12.25 Prasa. B. Borkum — Wilno — Oryginalne. 
12.35 D. c. płyt. 

BIAŁE: K cl; W d7; G g8; S g3; piony 

(d2; £6 (6). 

CZARNE: K d3; G d4; piony а5; ©2 (4), 
Samomat wi pięciu posunięciach. 

IPARTJA. Ni. 26, 

Z turnieju przedolimpijskiego w Budape- 
szcie 1933 r. 

Obrona słowiańska 

12.55 Dziennik poł. 
14.50 Program dzienny. 
14.55 Niezwykli soliści (płyty). 
15.25 Kom. gosp. 
15.35 Audycja dla dzieci „Noc w puszczy 

Bialowieskiej“ — słuchowisko pióra Cioci Hali 
16.00 Koncert. 
17.00 Pog. w języku franc. 
17,15 D. c. koncertu. 
18.15 Królowa Jadwiga w literaturze —: od 

czyt wygł. p. Czarnecki. 
18.35 Płyty: Gwiazdy polskiego kabaretu. BTAŁE: CZARNE: 
18.50 Rozmaitości. 
18.55 Aud. żołn. strzel, oem RCA 
19,20-Słowianie zachodni nad Bałtykiem. — 1. d2—d4; 'd7—d5; 2. c2—e4; (c7—c6; 

odcz. w jęz. litewskim. 
19.35 Program na wtorek. 
19.40 Ucieczka od cywilizacji w literaturze 

francuskiej — feljeton wygł. p. W. Rogowicz. 
20.00 Operetka. 
21.00 Wil. kom. sport. 
— Wiad. sport. 
— D. c. operetki. 

22.30 Wiad. sport. 

3. S bl—c3; d5Xc4; 4. e2—e3; 'b7—Db5; 
5. S ©3Xb5? 

Niepoprawne! Białe dążą do wygrania 
jakości przez H d1—f3 į; H £3Xa8 «o 
bardzo komyplikuję grę białych ii doprowa- 
dza, dzięki umiejętnej i ładnej grze E. Ca- 
nela, do katastrofy. 

у : 5..,.. c6Xb5; 6, H d1—4f3; H d8—c7; 22.40 Komunikaty. nų я > * Ч * 
22.45 Muzyka taneczna. 3 H f8Xa8; G c8—b7; 8. H a8Xa7; 

Ozamie grożą przez S b8—«c6 złapać 
hetmana). ь 

9. d4—d5; e6Xd5; 10, H a7—d4; 8 g8—f6; 
11. 8 gl—f3; G £8—b4+. 

Czamne rozpoczym: ją decydujący atak 
ma pozycję białego króla. 
12. G cl—d2; S b8—c6; 13. G d2Xb4; 
S c6Xb4!! 

Na trzymastem  posumięciu białe  0- 
fiamując swego hetmana ma dwie lekkie fi- 
gury miały madzieję uzyskać remis. Na- 
próżno! Canel po mistrząwsku prowadzi 
atak do końca pamtji. 
14. H d4—c3; H c7—a5; 15. 8 f3—4d2; 
d5—d4; 16. e3Xd4; S £6—d5; 
17. H c3—g3; 0—0; 18. К е1--ап; 
H  a8—a4+; 19. b2—b3; H a4—a3; 
20. b3%e4. 

Białe już nie mają ratunku. 

   
450 H. P. 
ly wodnej 

de wykorzystania 

mai. |ADÓWATÓW. 

  

        
   

  

Dziś 

„CO 
Wielki podwójny program! 1) Pełen uroku i sabtelnozci flm niesamowity p. t. 

6k „„SIEDEM TWARZY w roli A WE L "MUN M Chaney'a 

2) soBEJ GRZECH 
sensacyjny dźwiękowieć z Dorathy Mac-Caili Joel M-c Crez, 

bohater filmu „Rajski Piak“.— 

Ceny zniżone: Balkon dzien, 25 gr. Balkon wiecz. 40 gr. 

  > 
Premjeia| Ę 

«| wmiu MIŁOSTKI O PÓŁNOCY (u imi: ie manii) 
za Ž > AE = E Ž E ać ke Hz 

4 2 2 anin ejszega aletcwego cłu A ` 
99 Miłość oržety Bergešėr, Geny ZORG 1 R a 6 gr. parter 54 gr. wiec: or.od 40 gr. 
  

  „PAŃ 
Dla młodzieży doawolone! Ostatni dnień! 

Fascynujący film egzotyczny p. t. 

oraz najnowszy dżwiękowiec sensscyjny pelen przygód. wzrnszeń i emocji p. t. 

„BIAŁY AUSTANG“ 
„MILCZĄCY WRÓG 

oto najciekawszy podwójny program, który każdy powi- 
nien zobaczyć! — Ceny na 1 s. balkon 25gr. Parter 54 gr. 

  

grodźięhyka 
— NOWIE TORY PRACY OKRĘGU 

ZWIĄZKU STRZELBCKIEGO NR. III. 
Ostałtmio odbyty bardzo licznie obesłany 

— Wialny Zjazd Delegatów Okręgu Zw. 
Strzeleckiego Nm. TI w Grodnie — pod 
przewodnictwem prezesa Izby Skanbowej 
Białostockiej Dr. Adama Piaseckiego w 
obecności p. wojewody Kościałkowskiego 
p. gen, Litwinowicza 4 innych dostojni- 
ków — powziął szereg domiloslej wagi 

uchwał w przedmiocie realizacji progra- 
mu i idei Ząwięzku Strzeleckiego ma te- 
renie Okręgu Nr. III. 

Punktem ciężkości obrad Zjazdu by- 
ły sprawy związane z podniesieniem stop 
mia mbojowiena „Słtirzelca', który z na- 
tury Swojej ma być maszą rezerwą, Ar- 
ma, gotowa w; każdej chwili ido  uzupel- 
mienia szeregów Armji stałej. W treści o 
całość i dobno [Państwa wniesiono i jed- 
mogłośnie przyjęto w tej mierze szereg 
zezolucyj, > między miemi następujące: 

Walny zjazd Delegatow Okręgu Z. 
S. Nr. III w: Grodnie stwierdza, iż w dobie 
obecnej, w której zakusy ma całość gra- 
mie Rzeczypospolitej Polskiej stają się 

az bardziej aktualme 2 szczególnie za- 
t masz dostęp do morza, maj- 

ciwszą odpowiedzią hitlerowskim 
Niemcom — sinzelców kresowego . Okręgu 
Z. $. Nr. III będzie: 

1) Pogiebienie prae wszystkich od- 

działów Z. S. męskich i żęskich gw kieruo'- 

   

      

     

  

  

skiego swych członków i członkiń. 

2) Karna i zdecydowana (gotowość do 
walki zbrojnej o każdą piędź ziemi oj- 
czystej na mozkaz Naczelnego [Wlodza Na- 
rodu — Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Walny Zjazd Delegatów Okręgu Z. S. 
Nr. IM w: Grodnie stwiendza, iż na Ikme- 
saich północno - (wschodnich Polski 

Związek Strzelecki mwimien mosić charak= 
ter ongzmizacji obywatelsko - i wojskowo- 
miyichowawiczej — spełniając rolę pogoto- 
wia marodowego dla służby państsowej. 

m 

  

(Z tej raejii Związek Strzelecki ma być 

5 zorganizowany w myśl zasad  wojsko- 

  

OLIMPJADA ŚWTAMOWA 

Po raz drugi drużyna: Stanów Zjedinio- 
czomiych A. P. zajęła pierwsze miejsce 
w. tunnieju marodów: i zdobyła piękny 
złoty puhar lorda Hamilton - Russel: 

Udział mistrzów! świalłtowiej silawy Kesh- 
dama i Mershellia zapewnił drużynie ame- 
wykańsikiej zmaczną przewagę nad dru- 
żynami lnych marodów. 39 punktów —— 
przy 37 ii pół Czechów: ii 34 Polakow, Szwe- 
dów i Węgrów: same za, siebie „mówią. = 
Gicidny jest do podkreślenia fakt! zajęcia 
drugiego miejsca prizez Czechów. Polacy 
osłabiemi. brakiem Rubinszteina nlie mo- 
gli liczyć na lepsze miejsce. Nasze ttrze- 
cie miejsce ma równi ze Szwedami, z 
którymi zremisowelliśmy i Węgrami, któ- 
„nyjch poabiliśmy w stosunku 2 i pół : 1 fi pół 
jest swegio modzaju sukcesem, jeśli! weźmie 
się pod uwagę skład drużymy. 

Nasza dmużyna przegrała tylko z USA 

    

‚ — 3:1 1 Ozechosłowacją 2 ii pół : 1 i pół: 
z Amglją, (Włochami, Litwą i Szwecją — 
zwemisowialiśmy. Z resztą dnużym wygra- 
liśmy. 

Z wymików indywidualnych zasługuje 
ma: podkrešlenie fakt wygrania przez 
mistrza  Tartalkowera , który grał ma 
pierwszej szachowniicy w. drużymie pol- 
skiej, z mistrzem Świata A, Alechinem, 
który grał wł barwach Framcji. 

W moku 1934 przewijdywame jest zor- 
ganizowanie Olimpjady  Śwliatowej w 
Warszewie. 

MECZ KORESPONDENCYJNY 
Rozpoczęty, w maju mecz (koresponden- 

cyjny ma iddwóch  szachownicach pomię- 
dzy, Toruńskim Klubem Szachistów a 
Wil. Tuwem Szachowem zbliża się ku 
końcowi. Z dotychczasowego stanu ma- 
leży stwiemdzić, że obie pantje dla Wil, 
Tuwa Szachowego Są pozycyjnie lepsze i 
tnzeba się spodziewać, że Wiilmo wyjdzie 
zwycięsko z walki z silnym zespołem To- 
muńskiego Klubu Szachistów. ! 

WYNIK TURNIEJU O MISTRZOSTWO 
T-WA. SZACHOWEGO 

MW ubiegłym miesiącu zakończył się itur- 
miej szachowy lo mistrzostwo Twa. 
Pienwszą nagrodę i miejsce zdobył p. Ka- 
zimierz hr. Plater, drugie p. Judelewicz, 
tnzecie:p. Borkum i czwante p. Senieki. 
'Wyszczególniieni! uczestnicy turnieju za- 
kwalifikowani zostali do ekistna klasy 
graczy Wil. Twa Szachowego i będą mo- 
gli stenąć na jesieni: (do walki o tytuł mi- 
stirza Wima. 

Należy podkreślić fakt, że wymie- 
mieni gracze zmuszeni byli ciężko za- 

pracować ma zdobyte miejsce z uwagi 
'na zespół 14 nejjlepszych graczy A klasy 
którzy wzięli udział w powyższym 
mieju. 

tur= 

     

ku przysposobiemi:. obywitelskiego ii żol- i 
т 

   

    

   

  

  

„AAAAAAAAA A AA As 

Letniska 
Letniska 

LETNISKO 
w maj. z calkowitem 
utrzymaniem lub bez.. 
O kilometr od kolei. — 
Las sosnowy, woda,, 
łódka. Informacje Arty- 
leryjska 10 — |. 

PENSJONAE 
w _Andrzejkowie nad 

SŚwitezią Wandy Kuł- 
wieć - Frydrychowej. 

do => Pokoje słoneczne współ 
ос DADRRGRININYNGNYH TV salon i taras, bibije- 

teka, pianino, kuchnia 
Lekarze 

4 

Szkoła Gospodarstwa Domewega| 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ | 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

wych. z dostosowaniem tych zasad 
społecznego i ochotniczego charakteru or- 
ganizacji. 

Specjalnie w tutejszych stronach  je- 
steśmy jako spadkobiercy: wielkiej idec- 
logji strzelców: przedwojennych, zobowią 
zaini z miaszyjch środowisk dać Państwu- 
Polskiemu atmosferę kresowego  rycer- 

  
  

  

  

wiejska, posiłek 4 razy 
dziennie. Doskonała ką- 

= -- piel, auto, dojazd z Ba- 

Br.Ginsberg zy „tb Nowe ‚ ródka Е 
Choroby skórne, wene- ie 3 50,4 E za- 
ryczne i moczopłciowe. leżności od pokoju. ZĘ 

  

   

    

       

    

   

      

  

  

    

  

   

     

stwa polskiego i to , uważamy za naj. Wileńska 3, od 8 — 1 Poczta Walówka koła ytmiejsze powołanie — Strzelców i i 4 — 8. Tel. 567. Nowogródka — Andrzej- 
й rrM — — ————— kowo, 

asiązanych Z siste mantas mas = 
d zajął się rów- RUPNO WREZZEREZG Ua ARS 

maxą miežyczliwmego  ustosunko- i SPRZEDAŻ Lekcje się do Związku Strzeleckiego pe- DDRII WRRTAREWĘ 
wraych kół i jednostek mmogich państwu — = LE KCYJ m — 
a sto wprost. ikarygodnego ich dzia- ® das a. mater. 
i ma szkiodę tej orgii a ji. Uehwa- Kupię fizyki — udziela naucz. ziemi ornej około 16 ha 

w odległości od Wiina 
nie dalej 15klm. Oferty 
A.S w Administracji 

gimn. Ofiarna 2 m. 14 
od godz. 3 do 5. 

  

0, że Związek Sitwzelecki jalbo (organi 
zalcja apolityczna mie pozwoli wciągnąć 

zawodowym warchołom wrogim pań- 

   

          

    
  

     

        

      

targów politycznych, „Słowa* Różne 
iązek Strzelecki od koniecz- m ” 

mość mwspėlpracy społeczeństwa i podaje К ВН SDI IN "= 
dioń do tej współpracy mwšzystikim, kto- SW Ia „Zwierzyńcu, -- > 

й ją sprawę ze znaczania dor domem Ołęńy Modystka 
, do tego samego dążą celu. — do Red. „Siowo“ zod TYkOmaje tania i ele- 

staje równocześnie do wałki - ze Emerytka. "_ ganeko wszelkie roboty 
imi, którzy  iwimadniać Mu będą. I dY EEEE Ba: — Wielka 

budiową Niepodległej Mo- FORD osobowy. ps: ZADAM S 
WIO) Polski. Po obradach, które TNO do kozi siai dza 

odbyły się w bardzo poważmej i podmio- Ńonie na wycieczki i — 
slej altmosferze, dokoniamo  mwyboru no- a A Szeptyc- PoSZUKUJĄ 
wego Zi:wządu. Prezesem Zarządu Ok- "57 te: 1301. Ge PRACY 
ręgu (2. $. III wybrano jednogłośnie i Do SPRZEDANIA TYVVVYVVVYVYVYY Yi 
wśród huczaych oklasków wybitnego 9 ut z pszczołami. -—— *> м 
dzilalacza społecznego ma wiiwie strzelec. Wiadomość w biuze | Rutynowany 
kiej ególnie zasiużonego Dr. Adama Wileńsk. T-wa Dobro- agronom znający ge- 
IPiaseckiego — Pirezesa Izby Skarbowej Czynności, zauł. Dob:o- spodarstwo przemysło- 

we, hodowlię' miecza - 
stwo, lesnictwo, olejar- 
stwo z 20 letnią prak- 
tyką w kraju i zagra- 
nicą— poszekujs zarar 
posady — wymaganie 
skromiae. Wilno Ostro - 
bramska Ne 16 m. 22 

Młody 
cłowiek w bardzo cięż- 
kich warunkach przyj: 
mie jakąkolwiek pracę 
Skończył 2 kursy Poli- 
techniki, Legionowa 41 
Witko 

czynny 1, w godz. :i- 
rzca. od 10 do 2. 

DO SPRZ 
w Wilnie, w śródmieś- 
ciu plan frontowy z o- 
grodem owocowym. — 
około 4000 metr.. 

  

twieeprezesem —- 
wybr:mo mec. posła , Terlikowskiego Kon- 
stamitegro. Ponadto do  Zamządu weszło 
szereg wybitnych osobistości w: osobach: 
mowiowybiramego prezesa Okręgu dr. A- 
dama Piasedkiego, Komendanta Okre- 
gu mjr. Witolda Ohmury oraz człop- Okc ю 
ków Zarządu dają rękojmię, że twarda Wiadomość: — zaułek 
strzelecka praca dla dobra i ciwaly Rze- Bernardy ński 3, Kow- 
czypospolitej w Okręgu IlI-cim zostanie 777» godz. 2 — 4. 
w całości zrealizow:na na nowe tory 
w myśl założeń organizacyjno ideowych 
i wskazań Władz Naczelnych i uchwał 
Walnego Zjazdu Związku  Strzeleckie- 
go. 

Aonkširka 
— NOWIE MOSTY NA SZCZARZE, 

W dniu 15 b. m. .o godz. 11.30 odbyło. 
się poświęcenie i otwarcie dwóch mo- 
stów. przez rzekę Szczarę, wiążących ul. 
Ułańską i ul. im, Marszałka (Piłsudskiego, 

wybudoąwanych przez Magistrat m. Sło- 
mima. Alktu poświęcenia dokomał ks. 
dziekan Romuald Świderski, przecięcia 
wstęgi p. starościna Koślaczowa. Na 
uroczystość pmzybyli gen. Krok - Pasz- 
ikowski,  dlowódca | ia 0 — 
plk. Turkowski, wódca p. p. płk, 3 : ы 
Kohutkowski, ppik. dypl. Prapsza, д0 ра аКАМЕ 
wódea 79 p. p. rada miejska m Stoni- wszelkiemi 

  

  

  

  

        

  

POSZUKUJĘ 
MIESZKANIA 
z 4-ch, względnie 5-ciu 
pokoi, ze wszystkiemi 
wygodami, przy ul“ 
Mickiewicza, — Zam- 
kowej Wileńskiej, 
lub przylegających do 
tych. ulic. Dzierżawę 
mogę zapłacić za czas 
dłuższy. Oferty do Biu 
ra Reklamowego, Gar- 

barska 1 pod „Mieszka 
nie“. 

Mioda 
zrednkowana пга @й- 
niczka za utrzymanie 
może pełnić służbę bia. 
rową,reperację bielizny, 
lub wyręczyć w gospo: 
darstwie pani doma. 
Zygmustowska 6 m. Z 
Sienkiewiczowa 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy, — 
Znam gsspodarstwe 
wiejskie. Zuam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gozpe- 
darstwem albo pilne- 
waniem mieszkanie. Wy 
magania najskromniej- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje poważnych ezób. 
Ul. Bakszta 11 m. 3-A 

Były podoficer 

  

Poszukuję 
mieszkani” od 3 — 5 
pokoi z wygodami, sło- 
neczne, stiche. Oferty 
WŁ. Studnicki" Dąbrow- 
skiego 12. 

    

oda - 
ma, „poseł ma Sejm FKmeryk Hutten - mi. Tartaki 3429 COW: Czapski, sen. Siedun. Okolicznościowe -- S ra a Oleka 
przemówiemiie wygłosił bummistrz inż, Lokal TRREREOWo okdacj 

—o00— do odnajęcia 13 pokoi praktyka leśna i kamd- 
** ikuchnia skanalizowany lowa, posiada debre 

o systemie korytsrz0- šwiadectwa i referencje 
R Dąbrowskiego 1 posznkuje jakiejkoiwtek 
m 4. pracy — binrowej, ieć- 

niczego, gajowege — 
ekspedjenta Inb iuneż 
Bzy: — W miejęce 
mb na wyjazd. Oferty 

DO WYNAJĘCIA 
skład z piwnicą nada- 
jący się na warsztat 

  

  

—]ULJUSZ KADEN - BANDROWSKI. — rzemieślniczy. — Met-* do Red. „Šiowa“ ped Budujmy szkoły. Dwugłos pisarza i dzieci. — ropolitalna nr I. „Е. Т.° 
Wyd. Zw. Naucz. Pol. Warszawa, 1933, str. — — — — — —— * а 
52, cena zł. 1,20. Dochód z wydawnictwa prze- EN WOGCZTYOEREEOEJNE 
znaczony na Tow. Popierania Publ. Szkół 
Powszechnych. 

Ciekawa książeczka. Zawiera ona wymia- 
nę myśli pomiędzy znanym powieściopisarzem 
a dziećmi ze szkół powszechnych na temat po- 
trzeb szkolnictwa na prowincji. Wyłoniła się ta* 
książeczka z książki ]. Kaden - Bandrowskiego 
pt. „Aciaki z l-szej A', wydanej w r. 1932, w 
której autor poruszył szereg spraw, związa- 
nych z życiem szkolnem. Nauczycielstwo spo- 
pularyzowało tę książkę wśród dzieci i oto do 
pisarza poleciały listy, na które on odpowiadał: 
na łamach „Gazety Pclskiej". Ta koresponden- 
cja, której centralnem zagadnieniem jest spra- 
wa szkoły powszechnej w Nieświeżu, stanowi 
treść obecnej książeczki. Niech każdy, interesu- 
jacy się sprawami szkolnictwa, a szczególnie— 
szkolnictwa na naszych ziemiach, nabędzie tę 
zasili fundusz Tow. Popierania Szk. Powszech- 
nych. 

ŻZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
СЕРОН ЕСАча КОЛЕН 

Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- 

Baczność! scowych wiłeńskich 
Sprawdzcie ceny ogłoszeń t 

żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do S WA oraz de 

wszystkich pism TANIQ i bardze 

wygodnie jest załatwić 
za pośrednictwem Binta Roklartewege 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

_BAŻRAŻAŁAAKAAAAAAADKAŻAAAŁ AAAA NAAkABKAAAKO 

(-. med. REKRYK RUBZIŃSKI 
przeprowadził się 

ul. Mickiewicza 22-a m. 20 
Ordynvje codziennie od 4 m. 30 — 6 godz. 

prócz świąt 
  

  

           w 

Redaktor atarzyńwii 

M 

w/z Witold 

goi 4     


