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Napisałem dwa entuzjastyczne arty- 

kuły o treści mowy Sławka na Xll-tym 

zjaździe legjonistów, jeden znich przed, 

a drugi po wygłoszeniu tej mowy — i 

dlatego przykro mi teraz brać p. premje- 

ra Sławka za rękę i wprowadzić jako 

superarbitra do dziennikarskiego sporu, 

który ż niektóremi mtodemi bebeuszami 

wiodę. Nie myślę tu zresztą o Legjonie 

Młodych. Bolszewizujące zdania, które 

pod tym szyldem się wyrymwvaly, jak się 9 

kazało były dziełem jednostek, a nie orga 

nizacji. Organizacja szerzy zasady cnoty 

militarnej i cnoty obywatelskiej, wzo- 

rów wschodnich pomału się wyrzeka, 

wszelkiego rodzaju Dębińskich pomału 

spuszcza na zieloną trawkę. Ale oto 

„Smuga, pismo, którego zapewne pułk. 

Sławek nigdy do rąk w żadnym celu nie 

wziął, pismo, niestety, wileńskie, wystą- 

piło kiedyś z tego rodzaju urywkiem z 

systemu swoich zapatrywań, pisząc a 

„Weselu“ Wyspiańskiego: 

Raziły monologi i dyskusje z truposza- 

mi. Potrzebna była Rachela, ale ociosana do 
sceny wywołania chochoła, potrzebny Wer 

nyhora, Szeła, może nawet i Stańczyk, ale 

w skróceniu i to dużem. Krzykliwość wyko- 

nawców przeróżnych partyj, aktualnych lat 

temu 30, nie. znalazła na widowni usprawie- 

dliwienia psychicznego. 

Wzrasta uświadomienie klasowe. Muzeal- 
ność repertuaru Stwarza z teatru barykadę 

reakcji. 

Powtarzam, że jestem przekonany, 

że pułk Sławek tej „Smugi* w żadnym 

celu nigdy do ręki nie wziął. Ale widać 

musiały go dojść tego rodzaju stosunki 

młodych ludzi do dramatów, które prze- 

żywała myśl niepodległościowa, drama- 
tu wykolorowanego (w wizji Wyspiań- 

skiego, skoro w swej programowej, za- 

sadniczej mowie, wypowiedział taki 

zwrot nawpół polemiczny, nawpół dekla- 

ratywny. 

Rozlega się wśród młodych głos, że oni 

chcą żyć teraźniejszością i przyszłością, że 
minione spory obchodzić ich nie powinny. 

Wiemy, w czyim interesie leży puszczenie w 
niepamięć historji walk o niepodległość pań- 
stwa. Do tych młodych się zwracam, jeśli u- 

wierzyć, że was to nie obchodzi, to nie bę- 

dziecie rozumieli, że naród swoje dzieje musi 
wykuwać własnemi rękami. 

To istotnie jakby odpowiada na ten 

irazes głupawo-nonszalancki: „krzykli- 

wość różnych partyj, aktualnym lat temu 
trzydzieści”, kiedy Wyspiańskiemu cho- 

dziło o dramat rozegrywujący się pomię- 

dzy ugodowcem, a zjawą Zawiszy Cza:- 

nego. Sławek nie podziela lekceważenia 

pogardliwego do rzeczy aktualnych lat 

temu trzydzieści. Mówi o „dobrze prze- 

kazywanem przez pokolenia pokoleniom 

następnym”, mówi, że za dobrze spełnio- 

ny obowiązek „odpowiadają pokolenia 

imieniem swojem i honorem, a już pi- 

sałem, jak głos jego odrobinę drgnął ze 

wstydu, że za dawnej Polski obrona pań- 

stwa spoczywała na žnicjatywie prywai- 

nej, że boli go wstyd za naród, gdzie 

jednostka, gdzie jakiś Sobieski za- 

stawiał srebra, stołowe, aby Rzeczpospo- 

litą w obronie swych granic wyręczyć. 

Przeciwko ideałom kolektywu wypo- 

wiedział się Sławek równie stanowczo, 

jak oględnie i poważnie: 
Państwo musi regulować życie zbiorowe, 

musi jednak szukać harmonijnego współdzia- 

łania obywateli; ma okiełznywać swawolę i 
szkodnictwo, nie powinno jednak zabijać swo- 
bodnej twórczości. 

Dążenie do zasług dla państwa oparł 

Sławek na wolnej woli. To co przekra- 

cza wymiar obowiązku, które państwo 

nakłada drogą przymusu, jest dla niego 

dopiero godne być materjałem, z którego 

elitę rządzącą ma się budować. A więc 

konstytucja Sławka jest integralnie z do- 

brą wolą, ze swobodną wolą, ze swo- 

bodnem życiem człowieka związaną. 

Niema kolektywizmu, niema formułek ro- 

ryjskich przez papuzią młodzież polską 

powtarzanych. 
Zdaję sobie sprawę, że mój entu- 

zjazm dla zasad, przez pułk. Sławka wy- 
głaszanych, może być wykorzystany 

przez publicystów opozycyjnych w tym 

sensie, że to są zasady  konsenwatyw- 

ne, ponieważ ja się niemi zachwycam. 
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Muszę tu odrazu zrobić dwa zastrzeże- 

nie. Po pierwsze krytyka stronnictw 

opozycyjnych ma dziś znaczenie tak 

małe, że zajmować się nią warto dopie- 

ro w chwilach, kiedy się naprawdę 

nic lepszego do roboty. Po dr 

gie, nigdy nie uważałem i uważać 

mogę konserwatyzmu jako czegoś tkwią- 

cego na płaszczyżnie rywalizacji klas 

zamożniejszych z mniej zamożnemi, a je- 

nie ma 

  

  

śll w tem pojęciu powyższy zarzut 

konserwatyzmu wspomniałem, to tylko 

dlatego, że opozycja tak tylko, zupeł- 

nie niesłusznie,. konserwatyzm rozumieć 

* potrafi. 
Zasady proponowane imieniem pre- 

zydjum Klubu BB, przez pułk Sławka, 

uczynią 2/3 Senatu wybieralne przez b. 

niedużą ilość wyborców. Słyszałem, że 

żyjących kawalerów „Virtuti Militarf* 

jest 5600, kawalerów „Krzyża Niepodle- 

glošci“ jest podobno kilkanaście tysięcy. 

Będzie więc pierwszy Senat Rzeczypo- 

spolitej na podstawie nowej konstytucji 

obrany, obrany bardzo małą ilością 

wyborców, ale czyż można stawiać za- 

rzut, czy wogóle ktokolwiek ośmieli się 

postawić zarzut, że klasy posiadające 

będą w tej ordynacji uprzywilejowane? 

Człowiek miłujący tradycję i dzieje 

Rzeczypospolitej, z przyjemnością skon- 

statuje, że w spisie żyjących kawalerów 

„Virtuti Militari“, jest nazwiska Czarto- 

ryski, Potocki, Radziwiłł, Sapieha, Radzi- 

wiłł, Tyszkiewicz, Zamoyski — wszyst- 

kie nazwiska, którym Paprocki więcej, 

niż jedną stronicę poświęcał, a które na- 

leżą ro rodzin dziś żyjących. Skonsta- 

tujemy to z przyjemnością, ale to mó- 

wi tylko, że młodzi ludzie z tych rodzin 

spełniali na równi z innymi swój obo- 

wiązek służby wojskowej, conajwyżej tó, 

że spełniali go nie z poboru, lecz na ©- 

chotnika. Lecz obok tych nazwisk zo- 

baczymy mnóstwo nazwisk proletarjuszy 

i hyper-proletarjuszy, jeśli można się 

tak wyrazić. Wszystkie ordynacje wy- 

borcze nieegalitarne opierały się o_ 

kiś cenzus, który miał do 

zamożnością, z pieniędzmi. 

szności twierdzili socjaliści, że cenzus 

wykształceniowy nie jest wolny od 

pewnego wpływu zamożności, gdyż prze- 

ważnie do dyplomów  wyksztaicenio- 

wych łatwiej dochodzi człowiek  za- 

możniejszy, niż uboższy. Tylko ten wła- 

śnie Sławkowy cenzus ofiary i bohater- 
stwa, wolny jest absolutnie od zarzu- 

tu związania z momentami pieniężnemi. 

Nie przez portiel z akcjami, lecz przez 

udział w szarży dochodzi tutaj wyborca 

do wyborczego prawa. 

Teraz, jeśli ujmiemy sprawę po sta- 

remu, po partyjnemu, to powiedzmy 

sobie, że endecja, jeśli zechce organizo- 

wać kawalerów „Virtuti Militari“, to na- 

pewno pewien procent senatorów w tych 

wyborach przeprowadzi. Rzecz inna, że 

żadnego zysku z tego powodu Rzeczpo- 
spolita mieć oczywiście nie będzie. Czy 

pozostali senatorowie będą należeli do 

B.B. — Itaki nie. Tak, bo wątpię, aby 

ludowców, odznaczonych za bohater- 

stwo, było tak wiele. Rojoiwie należą „io 

wyjątków. Tak, bo poza małą garstką so- 

cjalistów, ci ludzie, którzy walczyli, czy 

to w mundurach, czy porywali się wo 

działań iw dążeniach do niepodległości, 

uznają dziś marszałka Piłsudskiego za 

swego moralnego wodza. Nie, bo właśnie 

podkreślałem wczoraj, iż projektowany 

przez pułk. Sławka system elity, oddaia 

nas, a nie zbliża od faszystowskiego sy- 

stemu, od zamykania jednostki w korpo- 

racji jakiejkolwiekbądź, a partyjnej prze- 

dewszystkiem. Otóż sądzę, że z wyborów 

do Senatu na nowych zasadach, wyj- 

dą jednostki nastrojone entuzjastycz- 

nie wobec marszałka Piłsudskiego, lecz 

nie ściśle w ramy klubu BB. ujęte. Jest to 

raczej rozluźnianie, niż zwężanie organi- 

zacyjnych ram klubu BB. 

Dla mnie osobiście, system propono- 

wany przez pułk. Sławka ma tę sympa- 
tyczną cechę, że rozumiem go i pojmu- 
ję na tle tych szwów, któremi szyte by- 

czynienia z 

Nie bez słit- 

  

Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Redakcji—17-82. Administracji —228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. į 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- i 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do Tau eztaa Esi i 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedni 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWizCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

  

   

CO NIEMCY ODPOWIEDZIAŁY WŁOCHOM? 
LONDYN. PAT. Agencja Reutera komu- 

nikuje, że obecnie wyjaśniło się, że gdy rząd 

włoski wystąpił w zeszłym tygodniu z przyja- 

znem demarche wobec rządu berHńsn © 

sprawie naprężonych stosunków  austrjack- - 

niemieckich, to rząd niemiecki złożył wów- 

   Sławoj - Składkows 

ych udział w zjeźdz 
wojskowych gen. 

legjonistów, biorę 

  

p. prowadząca historyczne sztandary z r. 

  

    
czas zapewnienie, że dołoży wszelkich starań, 

by zapobiec rozrzucaniu ulotek propagando- 

wych przez samoloty niemieckie na terytor- 

jum austrjackiem, oraz że będzie się starał nie 
dopuścić, do ataków radjostacyj niemieckich na 
rząd austrjacki. 

  

    muje przed kolumną Zygmunta defiladę 
sfiladę otwiera kompanja honorowa 21 p. 
1863-90 i z okresu walk legjonowych 

  

  

Rewolucja na Kubie 
HAWANA. PAT. W poselstwie amery- 

kańskiem odbyła się konierencja delegatów 
„stronnictw, na której zapadła jednogłośnie de“ 
cyzja domagania sił; ustąpienia prezydenta 

Mahado. Armja wkroczyła do. Hawany i o- 
panowała miasto. Wojsko, wspomagane przez 

policję, usiłowało rozproszyć tłumy, które 

manifestowały swą radość, gdy rozeszła się 

pogloska 0 ustąpieniu Mahado. Wobec o- 
poru tłumu wojsko i policja uczyniła użytek 

z broni, dając do tłumu szereg salw. Ma być 
rzekomo 15 zabitych. Wiadomość powyższa 
nie została B potwierdzona. 

„ Lot eskadry gen. Balbo 
CLARENVILLE. (Nowa Ziemia). PAT. — 

Eskadra gen. Balbo wystartowała o godz. 2.45 
według czasu lokalnego. 

NOWY YORK. PAT. Według otrzymanych 
tu wiadomości drogą radjową, eskadra wło- 

ska gen. Balbo o godz. 12.05 według czasu 
angielskiego znajdowała się w odiegłości 450 
mił od Schoal Harbour, Eskadra leci w kie- 

runku wysp Azorskich, gdzie zamierza  wodo- 

wać. 

HORDA PAT. — 9 hydroplanów z eska- 

dry gen. Balbo wylądowało o godz. 19,25. — 

Pozostałe aparaty lecą do Ponte del Gada. 

W tej drugiej grupie znajduje się gen. Bal- 

bo. Wszystkie aparaty wywodowały w dosko 

nałym stanie. Przelot nad Atlantykiem trwał 

li godzin 45 minut. 

  

  

Tekst układu w Sprawie portu Gdańskiego 
WARSZAWA PAT. — Dziś został opu- 

blikowany tekst układu między Rzecząpospo- 

litą Polską a w. m. Gdańskiem, podpisanego 

dnia 6 sierpnia rb. w sprawie korzystania 

przez Polskę z portu gdańskiego. Układ, ma- 

jący charakter umowy ramowej, składa się 

4 artykułów. 

Według art. 1, rząd polski i 

Gdańska zgadzają się zawiesić na czas trwa- 

nia układu będącą w toku w Lidze Narodów 

procedurę w sprawie używania portu gdań- 
skiego przez Polskę. : 

Senat w.in. 

W-g art. 2, rząd polski zapewni portowi 

gdańskiemu w miarę możności równy udział 

w polskim obrocie morskim. W tym celu zo- 

stanie podtrzymany stały kontakt przez pe- 

rjodyczne obustronne spotkania. 

W art. 3 Senat w. m. Gdańska przyrzeka 

Polsce swą współpracę w rozwoju bezpośred- 

niego handlu morskiego, w miarę swych sił fi- 

nansowych i gospodarczych. 

W-g art. 4 każda ze stron zastrzega sobie 

prawo ponownego wdrożenia procedury za u- 

przedniem 3-miesięcznem zawiadomieniem. 

Tragiczny wypadek turystów w Zakopanem 
ZAKOPANE. PAT. Wczoraj późnym wie- 

czorem nadeszła do Zakopanego wiadomość, 

że w poniedziałek znaleziono u stóp turni Koś- 

ciołek w dolinie Batyżowickej . po stronie cze- 

skosłowackiej zwłoki 2 odpadłych od ściany 

tej turni turystów Wacława Stanisławskiego i 

Witolda Wojnara, którzy jeszcze w sobotę 

EBTT SMI TESTES 

ły, mojem zdaniem, podziały polityczne 
od najstarszych greko-romańskich, do 
naszych czasów. Zawsze była ideologja, 
partja, społeczeństwo, klasa rycersko-mi- 
litarna, zawsze była psychika i społe- 
czeństwo _pieniężno-kupieckie i zawsze 
było społeczeństwo i ideologja niewol- 
nika. Zawsze ta pierwsza warstwa two- 
rzyła więź polityczną narodu, w przewa- 

żającej ilości wypadków, ona tworzyła 
władzę. Ona właśnie opierała swój byt 
na poświęceniu osobistem. Dopiero cza- 
Sy parlamentaryzmu i republik utrwala- 
ją panowanie pieniądza. Elita Sławko- 
wa, to oddanie dużych wpływów na“ 
przyszłość Polski w ręce  skartabellatu 
polskiego XX wieku. Cat, 

wyruszyli ze schroniska w Roztoce na ową 

wyprawę. Po zwłoki turystów wyruszyło ze 

strony  czeskosłowackiej tamtejsze pogotowie 

ratunkowe, 

Turnia Kościółek stanowi w dolinie Ba- 
tyżowickiej luźnie stojącą turnię i nie przed- 
stawia większych trudności, Tembardziej tra- 
giczny wypadek turysty tak wytrawnego, — 

jakim był ś. p. Stanisławski, wywołał zrozumiałe 
wrażenie. 

  

Wioślarska reprezenta- 
cja Polski 

WARSZAWA PAT. — Po mistrzostwach 
wioślarskich Polski, odbytych ubiegłej nie- 
dzieli w Bydgoszczy, reprezentacja Polski na 
wioślarskie mistrzostwa Europy w Budapesz- 
cie przedstawiać się będzie następująco: 

Jedynki — Verey (Kraków), dwójki — 
Warszawskie T-wo  Wioślarskie, dwójki bez 
sternika, — Towarzystwo Wioślarskie Włoc- 
ławek, dwójki podwójne — Klub Wioślarski 
Wisła w Warszawie, czwórki — Warszawskie 
Towarzystwo Wioślarskie — osada olimpij- 
ska. 

Ósemki — Bydgoskie Towarzystwo Wioś 
larskie. Ponadto prawdopodobny jest start 
osady poznańskiej 0.4. w biegu czwórek bez 
sternika. 

POSTAWY — 

WARSZAWA 

atlemtwy$ławia Echa wystąpienia mocorsto w Berlinie 
PARYŻ. PAT. Prasa poranna podaje 0b- 

szerne sprawozdania z demarches  przedsta- 
wicieli dyplomatycznych Francji i Anglji, — 

przytaczając w całośći 
Wolifa i Conti oraz komentarze prasy. 

Zdaniem „Petit Parisien*, sens demarches 

polega głównie na tem, że Rzesza została po- © 
wadomiona o zaniepokojeniu narodów przywią 

zanych do pokoju obrotem, jaki przyjął kon- 
ilikt niemiecko - austrjacki, 

„Le Mafin* podkreśla, że Włochy muszą 

być taksamo zainteresowane w nienaruszałno- 

ści granic austrjackich jak inne państwa. 
„Excelsior* zwraca uwagę na ustęp ©d- 

powiedzi niemieckiej w którym jest mowe, 

że Niemcy uważają za niedopuszczalne mie- 
szanie czynuików trzecich do spraw austrjacko- 
niemieckich. 

Jedynym rezultatem demarches — pi- 
sze „L'Ordre* — jest przejście do porządku 
dziennego Berlina nad wystąpieniem mocarstw 

Gdańsk i Jego stosunek 
do Polski 

Deklaracja rządowa prezy- 
denta Senatu 

GDAŃSK PAT. — Na wtorkowem posie- 

dzeniu Volkstagu prezydent Senatu Raus 

ning złożył deklarację o sytuacji zewnętrzno- 
politycznej wolnego miasta. 

Po stwierdzeniu, że Gdańsk wszedł w no- 

wą epokę o historycznem znaczeniu, zakomu- 
nikował on o podpisaniu w dn. 5 bm. porozu- 

     

  

     

mienia co do szeregu istniejących między Pol 

Osiągnię 
   

ską a Gdańskiem kwes spornych. 

te zostało wprawdzie tylko prak 

rgeme: nt, ale jest ono Alea, o 
znaczeniu. Po raz 

kwestie sporne Alan došaž bezpoś 
Stosunki wolnego miasta i Po 

  

    
   

  

   

   

  

ha zy Taga ski - чосм!\з\\ти\ 
nifestował swoją gotowość do załatw 

stkich spraw spornych. Nowy Senat wi- 
swe najpilniejsze zadanie nietylko w 
żeniu stosunków z Polską, lecz także we 

współpracy z nią, zarówno polityczni i 
gospodarczej. Temu celowi służyła wizy 
szawska jako krok wstępny do S 
iokowań. Jeżeli już po kilku tygodniach uda. 
to się przynajmniej kilka spraw zasadniezego 
znaczenia zbliżyć ku rozwiązaniu, to zawdzię 
czać to należy obustronnej woli porozumienia 
i współżycia. 

Dr. Rauschning podziękował dalej popsze 
dnim Senatom za ich walkę o samodzielność 
wolnego miasta, oraz wysokiemu  komisarzo- 

wi Ligi Narodów, pod którego auspicjami od 
były się ostatnie, za jego współmacę przy o- 
czyszczaniu atmosfery i pr zy, gotowaniu roz- 
woju tych rokowań. Dalej mówca zaznaczył, 
że Senat jest przekonany, że obecnie już c: 
kształt sytuai gdańskiej dojrzał do rozwią- 
zania. W historji nie jest rzadkim wypad - 
kiem, że problemy w rodzaju zagadnienia 
gdańskiego, utrzymujące rany w 2 narodach 

sąsiednich, w stanie otwartym, przyśpiesza. 
rewizję ich obopólnego wzajemnego stosunku 
i tem samem stają się, pomimo, że przedtem 
stanowiły ciężkie obciążenie, wprost gwaran- 

tami pokoju. W tym sensie należy widzie 
takcie szezerego i sprawiedliwego 
wania stosunków polsko - gdańskich - 
wość rewizji stosunków wielkich narodów są- 
siednich Europy Środkowej na gruncie no- 
wych zasad prawnych. 

Układ o położeniu prawnem Polaków w 
Gdańsku jest przesłanką tych nowych stosu 

    

     

     

    

  

    

    

   

   

ków, uwarunkowanych duchem sprawiedliw o-- 

ści i wzajemnego zaufania. Porozumienie te- 
go rodzaju jest jednak tylko wtedy możliwe, 
jeżeli ma swoje źródło w szezerej dobrej woli 

obu stron. Układy zawarte na podstawie pra 
wanej reservatio mentalis nie mogą przynieść 
żadnej ze stron trwałych rezultatów. 

Mówca podkreślił, że Gdańsk jest samo- 
dzielnem państwem: pełna unifikacja gdań- 
skiego gospodarstwa z gospodarstwem  pol- 
skiem, mimo wspólnoty obszaru celnego, nie 
jest niemożliwa. Na tym punkcie musi pane- 
wać zupełna jasność. Gdańsk nie może naru- 

„ać podstaw swego istnienia i nie może u- 
znać, że pewna ochrona własnego rynku mia- 

łaby oznaczać ograniczenie Polski w jej pra- 

wie dowolnego, niekrępowanego dostępu do 
morza w Gdańsku. Gdańsk pragnie położyć 

trwałe podstawy współpracy, jednak musi 
zwrócić uwagę na konieczność samoobrony w 
stosunku do potężnego państwa. Jeżeli nie u- 
da się teraz znaleźć wyjścia z trudności okre 
su powojennego, to tradną będzie rzeczą uni- 
knąć dążenia do zasadniczej zmiany egzysten 
cji Gdańska. 

Omawiając argument w sprawie portu gdan 

skiego, mówca zaznaczył, że ważniejszym od 

jego postanowień będzie duch, który będzie 
kształtował „jego wykonanie. SG ma silną 

wolę uczynić wszystko, aby polskiemu zamor- 
skiemu obrotowi towarów udzielić poparcia. 
Oczekuje on, że i rząd polski uczyni wszy- 
stko, by zapewnić portowi gdańskiemu odpo- 
wiedni stan zatrudnienia. 

Nadmieniwszy dalej, że rokowania gospe- 
darcze, które zdają się stwarzać specjalne 
trudności, są jeszcze w toku, nadmienił Raa- 
schning że obok woli rządów ważnym wspó: - 
czynnikiem będzie wola ludności. Dalej pre- 
zydent Senatu dziękował komisarzowi general 
nemu Rzeczypospolitej, w Gdańsku za to, że 
poza zamierzoną wycieczką prasową w ubieg 
15 sobotę grupa młodzieży gdańskiej uzyskała 
możność wrjście w kontakt osobisty z mło- 

        

komunikaty . agencyi < 

„ i usprawnienia administracji. 

  

   

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — ńsięgarnia T-wa „Ruch* 2 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja %. 

i SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie _.iy. 
i WOŁOŻYN —- Liberman, Kiosk gazetowy 

— Kiosk Ksiog. Kol. „Ruch“. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
adesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zaz 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
> do miejsca. miiaaić s. mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
KONDOLENCJE MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — Pan Marszałek Pił 
z wiadon o zgonie 

wicza przesłał na 

y Grabowskie; na 

    
   
     qcą depeszę.. 

Głęboko dotknięty wiadomością o śmierci 
prot. Władysława Mazurkiewicza, przesyłam, 

na ięce pani wyrazy współezucia i mego ser 
deeznego żalu. 

Fikieliszki. (—) Józei Piłsudski. 

HANDEL POLSKO - SOWIECKI 

WARSZAWA. (tel, wł.). Z Moskwy do- 
noszą: Odbyło się tu walne zgromadzenie u- 
działowców spółki akcyjnej  „Sowpoltorg*. 
Stronę sowiecką reprezentowali członek  kole- 
gjum „Narkomwniesztorgu“ p. Bron i prezes 
zarządu Sowpoltorgu p. Firsow,stronę polską 
reprezentował prof. H. Kasperowicz. 

Zgromadzenie zatwierdziło bilans spółki w 
sumie 56.104.070 zł. połskich z zyskiem w wyso- 

kości zł. pol. 1.237.270. Obroty sowpoltorgu w 

roku 1932 wynosiły przeszło 63 miljony zł. pol- 
skich. W toku obrad uczestnicy walnego zgro- 

madzenia podkreślali perspektywę znacznego 

powiększenia obrotów w r. bieżącym. Świadczy 
to niewątpliwie o dążeniu do rozwoju handlu so- 

wiecko - polskiego. 

POLSKI SPIRYTUS DLA AMERYKI 

GDYNIA. (tel. wł.). Do portu gdyńskiego 
zawiął angielski statek - cysterna „Elła* pod 

banderą kanadyjską i rozpoczął ładowanie — 

2700 ton polskiego spirytusu przeznaczonego 

dla Ameryki Północnej, Ładowanie odbywa się 

przy molio Rotterdamskim gdzie spirytus — 
wprost z wagonów - cystern przepompowywa- 

ny jest na statek. „Ella* odpłynie 9-go b. m. 

20 NOWYCH DEKRETÓW Z MOCĄ 

USTAWY 

WARSZAWA. (tel. wł.), Rząd nie korzy- 
stał jeszcze w r. b. z pełnomocnictw do wyda- 

wania dekretów z mocą ustawy, dopiero obe- 
cnie zakończono w poszczególnych  minister- 

stwach prace nad projektami ustaw które 
mają być ogłoszone w formie dekretów. 

Jak się dowiadujemy opracowywane dekre- 
ty dotyczą przeważnie spraw gospodarczych — 

W dniach najbliż- 
szych projekty dekretów rozpatrywane będa 
przez Radę Ministrów a ogłoszenia ich należy 
się spodziewać w połowie września. Е 

OBNIŻENIE TARYFY OSOBOWEJ 

WARSZAWA, (tel. wł.). Jak się nasz ko- 

respondent dowiaduje Ministerstwo Komunikacji 
prowadzi obecnie studja nad generalną rewizją 

taryfy osobowej. Zagadnienie to jest niezmier- 

nie skomplikowane wobec czego prace potrwa- 
ja jeszcze kilka tygodni. Reforma jeżeli ma 
być skuteczna i zadawałająca musi sięgnąć do 
zasadniczych zagadnień komunikacyjnych i 
gospodarczych dając w rezultacie znaczne ul- 
gi w stosunku do dotychczasowej taryfy 0so- 
bowej. 

Ostrożność przy dokonywaniu takiej rewi- 
zji jest niezbędną ze względów finansowych, 
które nie dopuszczają generainego obniżenia 

    

    

* dochodów kolei. To też przy rewizji taryty о- 
sobowej przewidywane są takie stawki które 
pozwolą na wydatne zwiększenie ruchu a co 
zatem idzie nie obniżą obecnych dochodów 

" kolei. 

PROCES O ZAB6JSTWO GROT- 
KOWSKIEGO 

LWÓW PAT. — Dziś rozpoczął się tu 
dwukrotnie odraczany proces przeciwko Ka 

Krauterowi i Hellerowi, oskarżonyn 
stwo akademika Grotkowskiego, p>pet 

nione w końcu listopada ubiegiego roku. 
W сег: 51е dzisiejszej rozprawy przesłuchano 
Gal.» żcnych, którzy winy się wyparli. Następ 
nie sąd przystąpił do przesłuchania świadków 

Co nas skłania do latania? 
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    Podróż szybka — miła — tanial 
dzieżą polską. Gdańsk będzie się cieszył, je 
żeli będzie mógł niebawem u siebie powitać 
reprezentację polską. 

Przemówienie swe zakończył prezydent Be 
natu słowami, że Gdańsk nie chce chwilowych 
gospodarczych korzyści, nie chce pokoju za 
wszelką cenę, lecz stara się przenieść wzuje- 
mne stosunki z płaszczyzny politycznych kiót 
ni na platformę stanu prawnego. 

Po przemówieniu p. Rauschninga, pezyję- 
tem przez Volkstag gorącemi oklaskanii, р1е- 
zydent Volkstagu von Wnuck odczytai treść 
rezolucji, uchwalonej przez konwent senjo- 
rów, w której Volkstag aprobuje dekiarację 
Senatu, dając piezydentowi Senuiu zapewnie 
nie, że ludność gdańska zwarcie stoi za dal- 
szemi usiłowaniami w kierunku stweszenia 
przyjacielskich stosunków oraz w kierunku 
doprowadzenia do politycznego i gospodar- 
czego pokoju z Polską. Volkstay daje p: 

tem wyraz oczekiwaniu, że Polska uwze 
słuszne interesy Gdańska. 

Rezolucja została przez całą tab 
Lem komunistów przyjęta jednemyś 
Wszysey zebrani wraz z trybuną i 
rlomatyczną oraz łożą prasową przejęli ten 
fukt żywemi oklaskami. 

  

      

   

 



Projekt K onstytucji 
w krytyce prasy 

Negacja. Głos, który podaliśmy gdziein- 

dziej, to był głos „Gazety Warszawskiej 
Wystąpiła ona przedewszystkiem w obronie 

'  „pogwałconego demokratyzmu'*. Gdzież jest 

<emokratyczność tej konstytucji? — wołają 
panowie, którzy się od paru lat nieco dzie- 
cinnie obrażają, gdy im przypominać ich na- 

rodowo - demokratyczną przeszłość. Że nie by 
la świetlaną, wiemy, ale czemu ten gniew, to 
wołanie, że się jest już tylko partją „narodo- 

|  wą'*? Aż tu nagle nikt w Polsce goręcej nie 
'_ ujął się za demokracją, tą przyznającą rów- 

me prawa profesorowi uniwersytetu i niegia 

motnej, jak organ narodowy. 

N 

      

Lewiea krytykuje projekt ostro, ale prze- 
cież jeśli nad tym niedemokratyzmem rozdzie 
ra szaty, to bez histryjoństwa. Pozatem prze- 
sadza: „ABĆ** wyliczyło, że obecnie kawai 
rów orderów, przyznających prawo wyborcze 

do pierwszego Senatu jest 22.000, i powiado- 
miło, że mianowanych ma być nowych 8.000. 

"O ile Endencja zdystansowała lewicę w obro- 
nie demokratyzmu, jak ją swego czasu zdy- 
stansowała przy reformie rolnej, to „Na- 
przėd“* prześciga panów z „ABC** w racha- 

_ bie. Pisze bowiem: 

„Projekt BB zatem nadaje prawo wybor- 

cze do Senatn jedynie 6.000 kawalerom „Vir- 

tuti Militari'* oraz około 30.000 kawalerom 
Krzyża Niepodległości '*. 

Poczem reasumuje: 

„Reformując Senat w ten sposób, BB za- 

| mierza nadać nowemu Senatowi równy głos z 

Sejmem w decyzjach, dotyczących najważ- 

niejszych spraw państwa. W ten sposób obóz 

pomajowy ma mieć w ręku Środek do parali- 

żowania Sejmu w razie, gdyby przypadkiem 

znalazła się w nim większość demokratyca- 

na“. 
I przeciw — i za. Do głosów krytycznych 

_ przyłącza się w wielkim artykule wstępnym 

„Czas'', Pismo podkreśla, że należało zawsze 

do obrońców zasady silnej władzy wykonaw- 

czej, że jej konieczność przepierało w opinji 

publicznej wbrew pamiętnym tezom Związka 

Ludowo - Narodowego. Odnosi się niemniej z 

piezwykle silnemi zastrzeżeniami do projektu 

stworzenia osobnej „kadry  obywatelskiej'*, 

czy „kadry zasłażonych'*, jak ją nazwał puł- 

- kownik Sławek, a które, jak wiadomo, tworzy 

łyby ogół wyboreów do Senatu. 

„W projekcie takim— o ileby go urzeczy- 

wistniono — kryje się niewątpliwie niesłycha 

nie doniosła zmiana ustroju. Powstaliby w 

Polsce obywatele I i II miary. Pierwszą two 

rzyćby mieli owi ludzie „przodujący'', czyli 

„elita'', złożona narazie z kawalerów Virtu- 

ti Militari i Krzyża Niepodległości, a w dai- 

-_ szych latach ci, którym Senat przyznawać bę 

|. dzie pełne uprawnienia polityczne. Drugą kla 

sę tworzyć będzie wówczas ogół narodu, nie 

mający wpływu na skład Senatu, a więc na 

'_ jedną z izb przedstawicielstwa narodowego. 

I to równouprawnioną. 

A raczej źle piszemy. Przedstawicielst- 

wem narodu byłby Sejm, a obok niego ist- 

niałoby równorzędne przedstawicielstwo 

„grupy przodującej'', jak ją pułk. Sławek o- 

kreśla''. 

Tak jest. Nie są to bynajmniej przypadko- 
we złe strony projektu, Są to rzeczy zamie- 

rzone, są to cele, do których nagięto struktu- 

rę prawną. Tak jest, jest to „niesłychanie 
doniosła zmiana ustroju'*, i dlatego ten wła 

śnie punkt nowej konstytucji sformułował 

pułk. Sławek w swem długiem przemówieniu 

najjaśniej. Tak jest, jest to próba wydziele- 

nia z ogółu narodu pewnej grupy, postawie- 
nia jej osobno i równouprawnienia, obox 

tamtej. Tak jest, będzie to „grupa przodują- 

"a 

„Zapowiedź takiej reformy może nastrę- 
czyć liczne wątpliwości i wzniecić nastrój 

- krytyczny. Czy pożytecznem byłoby konstruo 
wanie przeciwieństwa między grupą „przodu- 
jącą' a ogółem narodu? Czy to nie pomściło 

by się w formie silnych tarć wewnętrznych 
i zwalczanis grupy uprzywilejowanej przez 
upośledzoną? Wszak historja dostarcza wielu 
odstraszających pod tym względem przykła- 
dów! A nawet, gdyby ktoś przyjął potrzebę 

' tworzenia elity uprzywilejowanej — czy traf* 

ns jest przyjęta narazie podstawa posiadania 
Yirtuti Militari i Krzyża Niepodległości? 

/_ Jak to, więc urzędnik, pracujący ofiarnie, wy 
| datnie i mądize na rzecz państwa; nauczy- 
“| ciel szerzący oświatę lub ksiądz nauczający o 

'_ Bogu, nie nieśli i nie niosą „swego honoru 
na rzecz państwa ponad miarę ohowiązku: '? 
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Jeśli krytyka polega na klasyfikowaniu 
| 1. nalepianiu etykietek, to Leon Piwiński, o- 

mawiając książkę Witolda Gombrowicza w 
„Wiadomościach  Literackich'', wypełnił jej 
zadania: sprawną ręką badacza rozciął każdą 
z siedmiu nowel, ukazał problem utajony w 

jej wnętrzu, i zaopatrzył każdą w odpowied- 
nią nazwę gatunkową. Bynajmniej nie należy 

: czynič z tego powodu zarzutow  šwietnemu 
krytykowi: taka sekcja dzieła literackiego 
jest potrzebna i pożyteczna, wprowadza bo- 
wiem czytelnika w istotę zagadnień, poruszo- 
nych przez autora i ułatwia spożycie książ 
ki, zwłaszcza jeśli książka nie może być za- 
liczona do łatwostrawnych. Następna czyn- 

ność krytyka powinnaby polegać na wyszu- 
(- kaniu wpływów i filjacyj literackich. Wów- 

czas właściwie wszystko już o autorze i jego 
książce wiemy. I właśnie może się wówczas 
zdarzyć, że autor przestanie interesować, ро- 

ciągać i niepokoić. 
A te trzy zalety posiada Wiktor Gom- 

 browiez. Wszelako uznawszy je,  niesposób 

opędzić się przykremu podejrzeniu, że to za: 
interesowanie, pociąg i niepokój mają w so- 
bie coś z wampiryzmu wyranżerowanej koko: 
ty. W neonowem świetle nocnej ulicy wampi- 

ryzm wydaje się kuszący i tajemniczy, ele 
"r 
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Na to trudno się zgodzić komuś, kto ma o ich 

*. pracy należyte, to znaczy równie wysokie, jak 

c wysiłku wojskowego, pojęcie'* 
Odpowiemy v sposób, w który się zwyk- 

le nie odpowiada, ale który może najostrzej 

zarysuje pewne przeciwieństwa. A czy jest 

pożytecznem, gdy ludzie elity i ludzie najni- 

ższego moralnie i umysłowo poziomu mają 
w państwie prawa te same? Czy jest lepiej, 

gdy ciemna masa majoryzuje garstkę świai- 

lejszych, czy gdy pod pozorem „równych 

praw** daje się jej awans przed tamtą? Co 

ewentnalne* tarcia, walki między elitą 

czy 

    

  

Jepsze : 
a ogółem do niej nie należącym 

nowanie, zgóry, bez walki, z zasady pryma- 

ych, jak to uczyniła sejmowa kon 

Chylimy ezoła przed zastugami cywii- 

są ludzie zasłużeni na 

w niej się napew- 

powstało woj- 

     

    

    

nemi: 

tem polu są ludźmi elity i 

one ogromnie, 

  
no znajdą. Ale jak państwo 

skiem, jak to pierwsze, co w niem powstało, 

była władza, wojskowa narodu moc, tak i 

fuudameut riech przyjdzie zasługa tych, któ- 

rzy” zdobyli ją najkrwawiej. 

W tym samym numerze 
Piasceki o tej sprawie pisze: 

„Ssnat jako wyraz elity narodowej — to 

zdawac rię może niedościgniony ideał, o xtó- 

ry kruszyło sobie mózgi tylu myślicieli teore- 

tyków różnych epok. Pułk. Sławek przyszedł 

z konkretnem rozwiązaniem, sięgnął do za- 

sługi wojennej i już teraz można powiedzieć, 

że wstępnym bojem pozyskał opinję publicz- 

ną. Pozycja moralnie już jest zdobyta: * 

Ten dwugłos przypomina nieco ioóżie. 

Z rzymskiej — Janusa, z greckiej pewną wy- 

rocznię, o najniezawodniejszej zresztą sławie. 

Ale opozycja? Senatu, któryby nie był 

tylko cichym towarzyszem Sejmu, nie chce i 

„Głos Narodu''. Rzecz charakterystyczna: 

gdy w ać Sejmie wyciągnięto naresz- 

cie partje opozycyjne na wnoszenie z ich stro 

ny projektów zmiany konstytucji, to projekty 

te były przelewaniem z próżnego w próżne, 

czyniły wrażenie przekuwania starego w no- 

we. Rzecz charakterystyczna: dziś żaden 

dziennik opozycyjny nie może już zacząć 0- 

mawiania zmiany konstytucji inaczej, jak od 

uroczystego stwierdzenia, że on właśnie tej 

zmiany pragnął w Polsce najwięcej. Któż, u 

licha, dziwi się czyteluik, był v cie w Pol 

see twórcą owej konstytueji, której dziś tak 

nikt nie chce? 

Ale „Głos Narodu'', który oczywiście leż 

ze kieh sił odżegnywa się od senackiej 

koncepcji pułk. Sławka, rozumie bardzo do- 

brze tę ogromną różnicę, jaka istnieje między 

tem czego chce on, t. j. "Blok, i czego „chcą** 

partje opozycyjne: 

„Koncepcja płk. Sławka jest zupełnie jaś 

na i nikt nie może mieć żadnych wątpliwoś 

ci, do czego ona zmierza. Niemniej jasnem 

winno być stanowisko tych óbozów politycz- 

nych, które są przeciwne takiej „reformie * 

konstytucji. Dotąd sytuacja w tym względzie 

pozostawiała dużo do życzenia, może teraz 

wreszcie, gdy wyjaśniło się już bardzo dużo, 

dowiemy się, nietylko tego, czego opozycja 

nie chce, ale również tego, jakie są jej kon- 

* kretne: postulaty w dziedzinie zmiany kon- 

stytucji''. 
W tem miejscu można się brać za głowę. 

Jakto? Przecież dziesiątki artykułów poświę- 

ciła prasa opozycyjna swym „projektom re- 

wizji konstytucji'', przecież każde, najmniej- 
sze nawet stronnictwo ostatniego Sejmu bawi 
ło się przestawianiem jej przecinków i para- 

grafów, by ogłosić szumnie swoje „projekty 
zmiany““. T po tem wszystkiem dziennik opo 
zycyjny stwierdza sam za siebie, że o ile sta- 
nowisko Bloku jest jasne, i „nikt nie może 
mieć żadnych wątpliwości, do czego on zn: 
rza”, to ze wszystkiemi w czambuł wzięteru 
jego adwersarzami jest inaczej, że przeciwnie 
po tej stronie barykady, dotąd sytuacja w 

tym względzie pozostawiała dużo do żysz>- 
nia'', „że „może teraz wreszcie dowiemy się 
nietylko tego, czego opozycja nie chce, ale 
równiż tego, jakie są jej konkretne postulaty 
w dziedzinie zmiany konstytueji““. 

„Konkretne zmiany** . — przypominaruy 
raz jeszeze — były zgłoszone dawno, porobio 

ne najforraalniej i najkonkretniej, bo aż do 
interpunkcyj. Tylko, że nikt ich nie brał ina 

czej, jak manevr dywersyjny w pracy Blok. 

Tylko, że jeżeii w Polsce zmiany konstytucji 

chcą doprawdy wszyscy, to mało ludzi wyo- 
braża sobie, by można było tę ogromną chęć 

zmiany zaspokoić zmianą... stylizacji 
Disciple. 

  

„Czasu Adam 

  

  

   

w dzień... Nowele Wiktora Gombrowicza, czy- 

tane w przyćmionem Świetle lampki na noe- 
nym stoliku, zioną niesamowitym czarem, ale 
w dzień... A może popełniam niesprawiedli- 
wość. Może przy dziennem czytaniu jest się 
tylko sceptycznym i bardziej wymagającym. 
Prócz tego, człowiek irytuje się, że dał się 

uwieść po nocy. 
Niełatwo streścić wrażenie, wywołane 

książką Gombrowicza. Niewiadomo, ezy autor 
igra z czytelnikiem i podkpiwa zeń, czy świa 
domie dąży do „makabrycznej groteski. A 
jeżeli igra — to dlaczego? Dla sportu? czy 

też igraszki jego są maską, którą nakłada 
wówczas, gdy mu „porochu nie chwatajet““? 
Prochu wiedzy i znajomości rzeczy? Tak 
czy inaczej, musimy przyznać, że czyni to 
inteligentnie, niepospolicie zręcznie i kultu- 
ralnie. 

Książka Wiktora Gombrowicza nosi ty- 
tuł „Pamiętnik z okresu dojrzewania** (Rój, 
1933). Już tytuł jest igraszką, która  znęci 
niejednego. czytelnika. Dojrzewanie — to zna- 

czy coś co pachnie sexem. Leon Piwiński tłu- 
maczy: tytuł wziął się stąd, że autor zamknął 

w swej książce utwory, pochodzące z okresu 

dojrzewania jego talentu. Przypuśćmy. - W 
każdym razie, tytuł dobrany sprytnie. Zresztą 

SŁOWO 

Katastrofa polkiej wyprawy lotniczej przez Atlantyk | 
NOWY YORK. PAT. Dwaj lotnicy pol- 

scy: Bronisław i józef Adamowicze na samo- 
locie „Orzeł Biały* wystartowałi 0 godzinie 
5.06 czasu miejscowego z lotniska Lloyd 
Bonnett Field. Samołot skierował się ku No- 
wej Ziemi. Lotnicy zamierzali przelecieć nad 
Harbour Grace. Celem ich podróży była Pol- 
ska, „Orzeł Biały”, na którym bracia Ada- 

mowicze wystartowali do lotu  transatlantyc- 
kiego, jest jednopłatowcem. 

NOWY YORK. PAT. Samolot „Orzeł 
Biały* widziany był 8 b. m. o godz. 12.30 we- 

dług czasu lokalnego nad miejscowością Port- 
au-Basque na południowym cyplu Nowej 
Funłandji. 

KATASTROFA W NOWEJ FUNŁANDJł 

- HARBOUR GRACE (Nowa Funlandja) 

PAT „Orzeł Biały* braci 

Adamowiczów uległ katastrofie podczas 

lądowania na miejscowem lotnisku. We- 

dług niesprawdzonych wiadomości, bra- 

cia Adamowicze zostali ciężko ranni, 

— Samolot 

+ * 

Aresztowanie 

HARBOUR GRACE. PAT. — Szcze- 
góły katastrofy braci Adamowiczów są na- 

stępujące: 

Somólot po przebyciu szczęśliwie 1800 ki- 

lometrów z lotniska Bennett Field w Nowym 

Yorku do Haubour Grace na Nowej Funlan- 

dji opuścił się na lotnisko. Silnik pracował 
na zwolnionych obrotach i samolot stracił 
szybkość, dotykając kołami ziemi. 

W pewnej chwili silny podmuch wiatru u- 
derzył w samolot, który stracił równowagę i 

przewrócił się. Bracia Adamowicze odnieśli 
rany, które jednak — jak obecnie donoszą — 

nie są ciężkie i nie zagrażają niebezpieczeń- 
stwem ich życiu. Lotnikom polskim udzielono 

niezwłocznie pomocy lekarskiej. 

Samolot jest uszkodzony. Wypadek ten 

wywołał wielkie wrażenie na lotnisku w Har- 

bour Grace, gdzie przewidywano, iż bracia 

Adamowicze po krótkim postoju i odnowie- 

niu zapasów benzyny rozpoczną lot przez At- 

lantyk. 

Wobec uszkodzenia aparatu i obrażeń od 

niesionych przez lotników powrócą oni praw- 

dopodobnie okrętem do Nowego Jorku, rezyg- 
nując narazie z przelotu przez ocean. 

  

w Warszawie 
sztabu Komunistycznej Partji Zach. Ukrainy 
W związku z przygotowawczemi wyszu- 

pieniami komunistycznemi na dzień 1 sierpnia 

policja twowska  natrafiła na ślad łączności 
wywrotowców ukraińskich z komunistami — 

warszawskimi. Jak ustalono sztab  komuni- 

stycznej partji Zachodniej Ukrainy mieścił się 

w Warszawie. Główne prace organizacyjne 

komuniści ukraińscy przenieśli do Warszawy 

w celu odwrócenia od siebie uwagi na terenie 

Małopolski Wschodniej. 
Po dłuższych obserwacjach i wywiadach 

na terenie Lwowa policja w pierwszej poło- 

wie lipca przystąpiła do likwidacji komórek i 

Zakończenie marszu 
KIELCE. PAT. W dniu 8 sierpnia o godz, 

9-tej rano zaczęły przybywać do Kielc dru- 
żyny, biorące udział w marszu szlakiem ka- 

drówki. Na mecie przy ul, 3 Maja ustawiono. 
bramę triumfalną, przy której zgromadziły się 

tłumy publiczności. Na trybuny weszli przed- 
stawiciele władz państwowych z wicewo- 

jewodą  Bratkowskim na czele. Obok bramy 

ustawiła się kompanja honorowa strzelców i 
orkiestra 4 p. p. Leg. oraz Strzelca. Przy- 

bywające na metę drużyny publiczność wi- 

tała kwiatami, wznosząc na cześć zawodni- 

ków entuzjastyczne okrzyki. 

W kategorji drużyn wojskowych  przy= 

była drużyna 30 p. p. z Warszawy (530 pkt). 

Drugie miejsce zajęła drużyna 74 p. p. z Lu- 

blińca, trzecie miejsce — drużyna 16 pułku 

piechoty z Tarnowa. Dalsze miejsca, zajęły — 
drużyny 4 p. p. leg. z Kielc, 50 p. p. z Po- 
znania, 20 p. p. z Krakowa, 35 p. p. z Brze- 

ścia. W kategorji P. W. starszych pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Związku Strzeleckie- 

go Warszawa - Powązki (534 pkt.), drugie miei- 
sce drużyna Zw. Strzel. Łódź Miasto, trzecie — 

biur tajnych organizacyj w Warszawie. 

Dokonano kilkadziesiąt rewizji, których 
wynik był nadspodziewany. — Znaleziono kil- 
kaset kilogramów literatury, archiwum par- 
tyjne, spis działaczy komunistycznych z Ma- 

łopolski Wschodniej, maszyny do pisania, po- 
wielacze i wiele innych dowodów  komproni- 

tujących. Literatura drukowana była w War- 

szawie w językach polskim i ukraińskim. 

Dalsza likwidacja partji trwa i rozciąga 
się oprócz Warszawy na całe województwo 

lwowskie i stanisławowskie. 

szlakiem kadrówki 
drużyna Zw. Strzel. Lublin — Miasto. Dalsze 
miejsca zajęły: Zw. Strzel, z Suchej, Zw. 

Strzel. z Borka Falęckiego i inne. W katego- 
ri P. W. młodszych pierwszy był Związek 
Strzelecki „Zuchowaci* z Poznania (533 p.), 

drugie miejsce zajęła drużyna Zw. Strzel. 2 

Grodna, trzecie drużyna Zw. Strzel, ze Skarży- 

ska. Ponadto za strzelanie otrzymały nagro- 
dy drużyna 74 p. p. z Lublińca i drużyna 

Związku Strzel. z Poznania. Nagrodę za nai- 

lepszą dyscyplinę w marszu i formę fizyczną 
uzyskała drużyna 30 p. p. z Warszawy. W 

klasyfikacjj okręgowej Związku Strzeleckie- 

go pierwsze miejsce zajął okręg lubelski, 
W dalszym ciągu uroczystości związanych 

z zakończeniem marszu odbyło się poświęce- 

nie i otwarcie boiska sportowego Kołejowego 

Przysp. _ Wojskowego. 

W godzinach popołudniowych odbyła się 
defilada zawodników, biorących udział w mar- 
szu, poczem przed gmachem urzędu woje- 

wódzkiego, w obecności wicewojewody  Brat- 

kowskiego nastąpiło rozdanie nagród. 
AYO ŻE 

Kpt. Skarżyński na festynie legjonowym 

  

Zdobywca Atlantyku kpt. Skarżyński przemawia na wyspie w Łazienkach podczas a 

legjonowego. 

znajdziemy w książee dłuższą nowelę p. t. 
„Dziewietwo**. Zresztą sex-appeal wypełnia 

„Biesiadę u hrabiny Kotłubaj'*, i „Tan- 
cerza mecenasa Kraykowskiego''. "Zresztą 
każda z siedmiu nowel zajmuje się pewnym 
psychoanalitycznym kompleksem, zgodnie z 
tem co rzecze Freud. Wobec tego, że Leon 
Piwiński zdefinjował każdy z siedmiu kom- 

pleksów, nie pozostaje nie innego, jak powo- 
łać się na jego wykład, aby nie być posądzo- 
nym o plagjat. Zresztą, uważny czytelnik, 
rrzeczytawszy nowele iombrowicza przy 
świetle dziennem, dojdzie do tych samych 
wniosków, co Leon Piwiński. : 

A więc, naprzykład „Tancerz mecenasa 
Kraykowskiego''. Biedny, młody  epileptyk, 

który wie, że nie pożyje dłużej niż rok, spo- 
uiewierany publicznie przez AloGikcki do me- 

cenasa, doznaje urazu psychicznego: komplęks 
niższości — Minderwertigkcitskompleks. Prze 
śladuje mecenasa swemi usługami, dając rau 
ua każdym kroku dowody  bałwochwalczego 
uwielbienia: „Wyobraźcie sobie, 
natrafia wciąż na oznaki kultu i służbę koto 
siebie, na wierność i na zapamiętanie. Wy- 
obraźcie sobie mecenasa, który wychodzi z pu- 
blieznego pisuaru, sięga po piętnaście groszy 
i dowiaduje się, że rachunek już uregulowa- 
MS 

że mecenus 

Jakże na te hołdy odpowiada mecenas? 

— Czego się pan czepia? — krzyknął: 

— (0 to jest? Wybiję laską! Kości połamię! 

„Nie mogłem mówić. Byłem szezęśliwy 
Przyjąłem to w siebie i zamknąłem oczy. 

Tylko w milczeniu nachyliłem się i nadsta- 
witem plecy““ ; 

Czem się skończy dziwaczny stosunek, 
którego chorobliwość nasycona jest przewrot- 

nym komizmem? Właśnie, że finału niema. 

Prawie wszystkie nowele pozbawione są poin- 

ty. Albo bywa to pointa czysto literacka — 
zamknięcie sytuacji, a nie rozwiązanie psy- 

chologiezne. 

Tak samo nie kończą się przygody fret- 
dystyczne hrabiego Jakóba Czarnieckiego, 
którego kompleks niższości powstał na tle 
rozdwojenia rasowego: ojciec sarmata, matka 

Goldwasserówna; z małżeństwa tego zrodził 
się syn — „szczur bezbarwny, szczur neu- 

tralny'*. Miłość Jakóba Czarnieckiego do pię- 
knej dziewczyny, która podświadomie czuje 
w nim tego szezura, znajdzie niezwykły wyraz: 
szezur neutralny rzuca za bluzkę dziewczyny 
obrzydliwą tłustą ropuchę i doznaje głębo- 
kiego wstrząsu, widząc jak jego ukochana 
oszalała. Ropucha? Wiemy, co symbolizuje, 
według teorji Ireuda, ropucha w marzeniach 
sennych. Ropucha, i wszystkie stworzenia 
oślizgłe, i wszystkie przedmioty spiezaste... 

A dlaczego nieuświadomiona Alicja z no- 
weli „Dziewietwo““ chee koniecznie coś 
obgryźć w tej kości, która leży na śmietnikn?   

Bracia ś£damowicze z pow. 
Wilejskiego 

NOWY YORK. PAT. Start z lotniska no- 

wojorskiego braci Adamowiczów odbył się 

gładko i przy sprzyjających _ warunkach 

Obaj bracia Adamowicze  urodziłi się we 

wsi  Olchowicze w powiecie wilejskim. Po 

ukończeniu gimnazjum w Mińsku przybyli do 

Stanów Zjednoczonych. *Józef Adamowicz li- 

czy lat 38 i jest kawalerem. Brat jego jest 

żonaty i liczy lat 33, Obaj są właścicielami 

fabryki wody sodowej w Brooklynie. 

ctwem interesują się od kilkunastu lat. 

konali wielu pomyślnych lotów nad Ameryką. 

Oprócz samolotu „Orzeł Biały”, 

obecnie lecą ponad Atlantykiem, 

jeszcze dwa inne. 

iły Wodnej 
da wykorzystania 

ma LAA 
ARESZTY KOMUNISTÓW W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Aresztowania 

stów w całej uzeszy trwają w dal 

W Berlinie policja ujęła 60 komunistów. W 

okolicach Magdeburga 40, w Bonn 27, we 

Wrocławiu 23, w Gelsenkirchen 9 agentów ko 
munistycznyca. 

KARA ŚMIERCI ZA UWIEDZENIE 

ARYJKi 

komuni- 

ym ciągu. 

  

     

  

   

BERLIN PAT. 

listyczny pastor 

— Poseł narodowo - socja 

Meunchmeyer wystąpił na 

zgromadzeniu w Norymberdze z żądaniem „a 

dziewczynę poche- 

rany śmiercią. 

żeby żyd, który uwiedzie 

dzenia aryjskiego, był 

WIELKI POŻAR W ONTARIO 

NOWY YORK PAT. — Miasto Cornwall 
w stanie Ontario (Kanada) nawiedził wielki 
pożar, który zniszezył 60 domów. Pożar opa- 

помапо. Straty wynoszą przeszło pół miljona 

dołarów. Fabryki ocalały. 

     

  

ZWYCIESTWO NURMIEGO 

HELSINKI PAT. — Rozegrano tu finlan 
dzkie mistrzostwa lekkoatletyczne. Sensacją 

zawodów był start 36- „letniego Nurmiego (na 

dystansie 1500 m.). 

Nurmi j raz pokazał swą wysoką kla 
zę. uzyski ierwsze miejsce w czasie 3:55,5 
bijąc swoich mieędych przeciwników Machal- 
sona 3:56,8, Purjego 3:57,2 i „Lehtinena 

3.:57,9. 

JUGOSŁAWIA — CZECHOSŁOWACJA 

ZAGRZEB. PAT. Międzypaństwowy mecz 
piłkarski między drużynami Jugosławii i Cze- 
chosłowacji zakończył się sensacyjnem zwy- 
cięstwem Jugosławii 'w stosunku 2:1 (0:0). 

  

     

  

KATASTROFA W KOPALNI 

SOSNOWIEC PAT. — Podczas wydoby- 
wania węgla z szybu kopalni „Hr. Renard'* 
2 robotników uległo zatruciu wskutek wydo- 
bywania się gazów. Jeden z robotników 
Czesław Sułkiewicz poniósł śmierć na miej- 
вел. Drugą ofiarę wypadku w stanie ciężkim 

odwieziono do szpitala. 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — Przedgiełda. —Do 
lary Stanów Zjednoczonych mocniejsze 
6.61. Dolary złote w płaceniu 9.05, ruble zło- 
te 4.815, czerwońce 1,05,. Pożyczka budowla- 

na 39, dolarówka 49,50, inwestycyjna 104, sta 
bilzacyjne 52,50. Dillonowska 10,50, śląska 

47,75, (osieńiacjncji Bank Polski pióci ża 
dolary 6.4%, za przekazy — 6.51 i za Mont:e 
al 6.05. 

  

  

A dlaczego dystyngowane towarzystwo u 

hrabiny Kotłubaj, zjadłszy olbrzymiego ka- 
lafiora, przeistacza się nagle w zgraję kanni- 
balów ? Dlaczego piątkowy, a więe postny, bo- 
gobojny obiad u hrabiny Kotłubaj, przewrot- 

nieje niespodziewanie w potworną orgję, tem 
potworniejszą, że odbywa się ona „ze sma- 
kiem, z gustem i z elegancją'* ? 

"Tak, dlatego właśnie, że psychoanalitycz- 

na akcja każdej noweli, opowiedziana z bez- 
względnym realizmem, rozgrywa się gdzieś 

na granicy jawy i snu. Stąd jej koszmar- 

ność, stąd dwoistość wrażenia: inne w nocy 
przed zaśnięciem, inne w pełnem świetle dnia. 

Słuszność ma Piwiński, podnosząc wyso- 
ką kulturę autora i opanowanie środków eks- 
presji literackiej; nie ulega również wątpli- 
wości, że tematy siedmiu nowel zdumiewają 

niezwykłością. Zastanawia też umiejętność w 
kojarzeniu różnych, przeciwnych sobie, mo- 
tywów: grozy i groteski, tragizmu i komiz- 
mu, powagi i drwin, finezji z brutalną pro- 
stotą. Z tych wszystkich pierwiastków pow- 

staje osobliwy twór, osobliwa rzeczywistość, 
wyrazista, przekonywująca i żywa, której 
możliwość i autentyczność narzuca się czy- 
telnikowi. 

Wylieczone cechy oryginalnej książki 
Gombrowicza i owa technika pisarska, uni- 
kająca finałów, nasuwają przypuszczenie, że 
utalentowany autor „Pamiętnika** zawdzię- 

        

   

  

„na pod Kościerzyną, 

W WIRZE STCLICY 
CUDOWNY PROSZEK 

. Tsehelnitz z Wiednia demonstrował 
S Nn sw6j epokowy wynalazek: do worecz 

ka pełnego jakiegoś białawego proszku do- 

dał parę kropel wody — natychmiast wore- 

czek rozgrzał się i stał się tak gorący, iż nie 
można go było utrzymać w dłoni. 

Środek ten znalazł już zastosowanie 
medycynie, używają go do kompresów 

bólach reumatycz 
Uczestniey wyprawy Piecarda również 

zaopatrzyli się w ten proszek, dzięki któremu 

nie będą, jak zeszłym razem, cierpieć na dot- 
kliwy mróz panujący w stratost BW 
kość temperatury 20 m jaki « 

nia wzrast 
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Handlarze żywym 
towarem 

TRZY TYGODNIE WIĘZILI MŁODĄ 

DZIEWCZYNĘ 

GRUDZIĄDZ. Wioska kaszubska Lubia- 
była widownią niezwy- 

kłego zdarzenia. Córka robotnika Anna Ci- 

choszówna, od urodzenia głuchoniema, lecz 

bardzo przystojna, licząca lat 22, coniedzie- 

lę udawała się przez las do Kościoła w Ko- 

|. Ścierzynie. Wracając onegdaj z kościoła, na- 
trafiła w lesie na włóczęgów, którzy rzucili 

się na nią i uprowadzili w głąb lasu. Cicho- 

szównę zbrodniarze 3 tygodnie więzili w le- 

sie. 
Pewnego dnia na skraj lasu pojechał mo- 

tocyki z dwoma osobnikami, którzy odebrali 
z rąk włóczęgów Cichoszównę i po związaniu 

jej rąk i nóg umieścili w przyczepce, kierując 

się w stronę Gdańska. Na jednej z ulic Gdań- 
ska, na skutek defektu maszyny, zmuszeni byli 

się zatrzymać. Na rozpaczliwy krzyk  Ci- 

choszówny przybyła policja, która po zaare- 

sztowaniu motocyklistów, nie mogąc porozu- 

mieć się z nią umieściła w przytułku, aż do 

wyświetlenia sprowy. 
Przypadek chciał, że zrozpaczona matka, 

która wraz z policją polską szukała, gdzie 

tylko mogła zaginionej córki, zwierzyła się z 
tem jednemu z kupców który często.w spra- 

wach handlowych udaje się do Gdańska. Ów 

powiedział jej o zatrzymaniu przez policję gdań 
ską motocyklu z pewną głuchoniemą. Prze- 

słana fotografja głuchoniergej stwierdziła, że 

znajdująca się w przytułku jest opłakiwana 

oddawna córką Cichoszowej. 
Po przewiezieniu z Gdańska do Łubiana, 

policja wszczęła poszukiwania za zbrodniczym 

mi włóczęgami, którzy przez 3 tygodnie wię- 
zii Cichoszównęw lesie pod Kościerzyną. 
  

I Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 
  

  

Książka ta wyszła już z drmkarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Sklad główny w księgarni św. Wojciecha 
Csna zł. 350 gr 

Giełda warszawska 
Z DNIA 8 SIERPNIA 
Dewizy i waluty 

Belgja 124.80 — 125.11 — 124.49. 
Holandja 361,00 — 361,90 — 360.10. 
Londyn 29.63 — 29.78 — 29.48. 

6.65 — 6.69 paz 6.61. 

  

     3zwaj . 
Berlin w obr. pryw. 
Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe. 
" Poż zka inwestycyjna 103,75.     

) 
Dolałówka 49.50 — 49.80. 
Stabilizacyjna 52.50 — 52,75 — 53,638 — 

(drobne). 
4.5 proc. L. Z. ziemskie 42. 
8 proc. warszawskie 43.25. 
Tend. dla pożyczek przeważnie 

sza, dla listów mocna. 
Akcje 

Bank Polski 81.50. 
Lilpop 11.25. 
Starachowice 10 — 10.25 — 10.15. 
Tena. nrzeważnie mocną. 
Dolar w obrotach pryw. 6.61. 
Rubel złoty 4.815. 

Pożyczki polskie w N. Yorku 
Dillonowska 69,50 . 
Stabilizacyjna 69,25. * 

mocniej- 

| _ WIECZÓR U KSIĘŻNEJ TICONDEROGA 
cza coś niecoś St. Ig. Witkiewiezowi. Oqus 
trwania pewnego odcinka rzeczywistości, wy- 

myślonego czy prawdziwego, rzeczywistoś 

w tem znaczeniu, że główną rzeczą w niej 
treść, nie forma — oto czem powinna być 
powieść według Witkiewicza. Takiemi maleimi 

powieściami są nowele Gombrowicza. I odzna- 
czają się również „najdzikszą fantastyczne- 

ścią tematu i psychologji występujących 0- 
sėb““, tak rozwiniętą, aby „czytelnik zmusze- 
ny był wierzyć, że tak właśnie, a nie inaczej 

było'', Dlatego też w tytule napisałem: „Wie- 
czór u księżnej Tieonderoga''. Jest to jedea 
z opętanych rozdziałów powieści Witkiewicza 
„Nienasycenie““. Czuje się, że jakieś fluidy 
łączą hrabinę Kotłubaj z witkiewiczowską 
Ticonderoga, samego zaś Gombrowicza z cza- 

rującym bohaterem „Nienasycenia““ — Gene- 
zypem. „Genezyp nie rozumiał w istocie nie, 
ale bebechy jego darły się w nieskończość:*. 

Genezyp z wydzierającemi się w nieskoń- 
czoność bebechami — tak wyobrażam sobie 
ciekawego autora „Pamietnika““. Na tem po- 

lega jego swoisty kompleks. Jasne jest, że 
przy swoim talencie i zdolnościach psycho- 

analitycznych, Gombrowicz rozwiąże ten-kom- 

pleks pomyślnie: bebechy uspokoją się i wy- 

sublimują. Wysz. 
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„Drėb I zwierzeta 

futerkowe 
na li Targach Północnych 
W czasie trwania Ill-ch Targów  Półno- 

cnych i Wystawy Lniarskiej w Wilnie odbę- 
dą się również Targi i Wystawo Drobiu. Dy- 

rekcja Ill-ch Targów Północnych ustaliła termin 

na Targi Drobiowe od dnia 6 — 10 września 

włącznie. : 

Komitet Targów i Wystawy Drobiowej 

rozpoczął prace przygotowawcze. Targi Dro- 

biowe w tym roku będą poważną atrakcją i za- 

inter bezwątpienia szerokie koła hodowców 

i miłośników drobiu. Komitet Targów i Wy- 

stawy  Drobiowej porozumiewał się z hodow- 

cami — kur, gęsi, zwierząt futerkowych oraz z 

hodowcami królików futerkowych i czesanko- 

wych jak również z hodowcami psów raso- 

wych. Będą to pierwsze Targi i Wystawa 

Drobiu, na której poraz pierwszy zareklamo- 

wane będą w szerokim zakresie zwierzęta fu- 

terkowe. 
Hodowla zwierząt futerkowych 'w roku 

bieżącym pomimo trudności gospodarczych 

posunęła się w bardzo znacznym stopniu na- 

przód, a to zawdzięczając doskonałym warun- 

kom dla tej gałęzi hodowii. 

Na Targach zostanie zorganizowany dział 
r drobiu do chowu. Wileńszczyzna 

  

  

    

  

  

  

g hodowcy tego drobiu będą zatem 

możność nawiązania bezpośredniej łącz- 

z nabywcami materjału hodowlanego, jak 

również z firmami zajmującemi się zbytem 

drobiu i produktów drobiowych. — \ interesie 
większego obrotu i szerszej reklamy, należy za- 

cić, aby hodowcy nie wyznaczali cen wy- 

górowanych zawczasu przygotowali sztuki lub 

gniazda na sprzedaż, zaraz zgłosili ekspona- 
ty do biura Il-ch Targów Północnych, celem 

umieszczenia adresów hodowców w Przewod- 
niu. 

Komitet Targów i Wystawy drobiowej or- 

ganizuje na Targach propagandę spożycia 

drobiu i produktów drobiowych. 

Hodowcy królików będą mieli możność 
wykazania postępów hodowlanych w tej bar- 
izo pożytecznej dla kraju gałęzi hodowlanej. 

Wiete nowości w hodowli królików futerkowych 
zdobić będzie tę wystawę. Do współudziału w 

Targach zaproszeni zostali hodowcy królików 

angorskich. Liczni hodowcy psów rasowych 
nadeszlą bardzo ciekawy materjał, о którym 
tak mało wie szerszy ogół naszej publiczności 

   

    

Dyrekcja Ill-ch Targów Północnych zwróciła 
specjalną uwagę w tym roku na wystawę 

psów — wydzieliła odpowiedni teren pod sto- 

iska i oddała organizację tej imprezy w ręce 
tachowe. 

Prócz żywych okazów będą wystawione 
urządzenia i przybory hodowlane. 

Pozatem do wzięcia udziału vw Targach 
Pólnocnych zostały zaproszone firmy eksportu- 
face drób i produkty drobiowe. 

Związek Hodowców Drobiu Ziemi Wileń- 
skiej organizuje w czasie Targów Zjazd Ho- 
dowców Drobiu Ziemi Wźleńskiej i Nowogródz- 
kiej. Zjazd będzie połączony z referatami i 
odczytami na tematy: „Potrzeby jajczarstwa w 
woj. północnych", „Hodujmy piżmowce, lisy e. 
tc „Warunki rozwoju hodowli kur i gęsi". 

Zjazd, zebranie į odczyty odbędą się w 
ostatnich dwóch dniach Targów 9 — 10 wrze- 
śnia. 

Program Zjazdu i terminy obrad zostaną 
podane w osobnych komunikatach prasowych. 

ё BEER 

N a r : 

Szumią fale Naroczy — szumią chmurne. 
Wśród gąszczów puszcz nieprzebytych -— 

senny, leniwy wody bezmiar przelewa się w 
brzegach piaszczystych i duma. 

„Czy narocznie  zaklęta — tu — ma 
dzikiem pustkowiu ona — Narocz, siostrzy- 
ea mórz dalekich, potężnych? 

Złotą strzałą Nanosów w głębię wrzyna się 
— Krzywda. I buntuje się Narocz fale 
piętrzą, wzdymają, pędzą z groźnym pomru- 
kiem, rwą i miażdżą liljowy piasek  brze- 
gów pokornych, one fale Naroczy. 

Drzemią szare, niewielkie, wśród lesistej 
gęstwiny przyczajone chałupy. Chyłkiem wy; - 
dzie na Pryhłub rybak z wioski nabr 
nej 
tutejsza. Sieć zarzuci milczący, 
drze głębinom i 
nędzę odwieczną. 

I tak żyją stulecia tą szarzyzną zwi. 
ni — blizey sobie — a obcy, obojętni — nie- 
znani. 

Walą się z głuchym poszumem odwetu 
ścięte sosny prastare. Ginie, umiera bór wy- 
trzebieny obcą ręką najeźdzeów. Mur obron- 
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— wody szare, bezkresne — jak i dola   

połów wy- 
zaryje się znów w brud i 

  

ny gąszezarów przerzedzony, zniesiony. Da- 
leko-widnieje i prześwieca jezioro — od- 
słonięte. Jeszcze więcej potężne, niezjednane 
i groźne. 

W drut kolczasty ujęto buntujące się fa- 
le. Próżno pieni się, huczy, brzeg w okopy 
poryty i przemocą zgwałcony do oporu przy- 
zywa. Rozpętany huragan zawieruchy dzie- 
jowej hakiem armat, pożogą, gradem kul i 
pocisków — niesie śmierć. 

Na wyręby i zgliszcza powrócił tutejszy. 
Usta mocniej zaciskał, sprężył dłonie — a w 
głębi Nieświadome rozbłysło że — on i Na- 
vocz to — jedno. 

  

Wśród zieleni młodej sosniny, łanami 
xbóż i łąk przetykanej — leży w słońcu 
drgający iskier falą ruchomą — nieba odłam, 
rzucony i widnokrąg zamyka linją, ledwie 
widzialną. Ziekka pluszczę o brzegi fala cicha 
jeziorna. Piasek zmywa z pieszczotą, wciąż 
przebiera, przesiewa. Mewa skrzydłem przeci- 
ma siną dal. Hen — jak białe motyle na roz- 
tanym błękicie z wiatrem niosą się żagle i 
leci pieśń, młodzieńcza pieśń: 

— bo życie nasze takie cudne 
beztroskie młode i nienudne 
Czy to na Bałtyku 
Czy na Atlantyku 
Czy na Naroczy głębi wód... 

Pędzą śmigłe kajaki, rytmem wioseł 20- 
reją na słońcu. Motorówka zahuczy — woda 
pieni się — śmieje. Smukłe ciała, jak strza- 
ły w ruchu zwięzłym, miarowym przecinają 
głębinę. 

A z Pryhlubu wypływa łódź rybacka nie- 
*zdarna, ciężka, stara, odwieczna — powolut-, 
ko stę sunie i przygląda ździwiona. 

— Na Naroczeza — da na hedakich łod- 
kach! 

A gdy nakaz wyrzuci Załoga Błękitna i 
komendy donośny głos po falach rozbrzmie- 
wa, grot wzlatuje ku górze — załopocze, za- 
wiśnie — fok wypina się gotów do lotu -— 

B. Prezydent Wajciechowski w Wilnie 
WILNO. — Wczoraj rano przybył do Wil 

na były Prezydent Rzeczypospolitej D. St. 

Wojciechowski z małżonką. Po parogodzin- 
nym odpoczynku w apartamentach hotelu 

Georges'a p. Wojciechowski odjechał po po- 

žudniu do znajomych na teren powiatu osz- 
miańskiego. 

  

  

Umarzanie zaległości przedłużone do N.Roku 
23 marca rb. wydane było zarządzenie ni 

nistra skarbu w sprawie upoważnienia izb 
skarbowych do umarzania we własnym zakre 

sie zaległości podatkowych, pochodzących z 

okresu do dnia 31 grudnia 1932 roku. Zarzą- 
dzenie to przewidywało następujące granice 

uprawnień: dla podatku przemysłowego do 

10.000, zł, w podatku dochodowym do 5.000 

zł, w podatku majątkowym do kwoty 10.009 

zł, w podatku od kapitałów i rent do kwo 
ty 1000 zł, w podatku gruntowym do 1500 
zł, w podatku od nieruchomości do 1000 zł., 

w podatku lokalowym do 500 zł. Sumy te о- 
bejmują wyłącznie należności dla skarbu sań 
stwa, a więc dochodzą do tych sum dodatki 
komunalne itd. Pozatem okólnik upoważnił 

izby do umarzania grzywien pochodzących z 
okresu do 31 grudnia 1931 roku, nakładanych 

na płatników. 

lóhuka 
Wschód słońca g, 3,44 

  

Zach 5d słońca g. 7,05 
Wawizyńca 

WEZEWOSZOSETE. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 8 SIERPNIA 
Ciśnienie średnie: 751 

Temperatura Średnia 

Temperatura najw 

"Temperatura najn 

Opad: 2 mm. 
Wiatr: zachodni. 

Tendencja: Wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: przełotny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Naogół chmurno z rozpogodzeniami w 

ciągu dnia. — Skłonność do burz lub przelot 

nych deszczów, Cieplej. Słabe wiatry z kie- 

runków zachodnich. 

Na Wołyniu, Podolu i w Małopolsce 
Wschodniej — pogoda słoneczna o umiarko- 
wanem zachmurzeniu nieba. — Ciepło. Słabe 
wiatry z kierunków zachodnich. 
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ocz 
wydymają- się fale dumą nagle nabrzmiałe, 
groźnie huczą grzbietami białej piany wzbn- 
rzone. Hart i siłę nadają, uczą zmagać — 
zwyciężać, 

— A my nia dadumalisia — a jany he- 
dak na parus — da i paszli pa Naroczczy! 

  

Tętni życiem wybrzeże doniedawna umar- 
łe. Snują zwinne sylwetki w jadłowcowych 
zaroślach. Gwarem, śmiechem nabrzmiałe la- 
sy pola wokoło — Harcerze! Z podełba nie- 
ufnie patrzy na nich tutejszy. 

— Sami usio robiać — pahladzi... 
Nietylko wkoło siebie — dla siebie. Las 

  

cili wioskowy, ementarz uporządkowali, 
ogrodzili, tam babie siano zebrali, gdzieś ra- 
nę opatrzyli, zamek naprawili i — usio za- 
darma. 

Dziwi się chłop białoruski — dziwi. 

Srebrzą się opalowe mgły nad zbožami. 
Zadumana i cicha leży tafla jeziorna. Tylko 
mewa przeleci i zakwili żałośnie echem daw- 
nej tęsknoty... W czarne nocy otchłanie słup 
ognisty wystrzela, iskier snopem rozbły 
posypuje gwiazdami — w krąg ogniska z 
dli harcerze. 
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Płynie pieśń bohaterstka o przeszłości 
tej ziemi, o wytrwaniu i pracy, i o żyeia 
radości, miłowaniu, cierpieniu; lub ze śmie- 
chem zabawią krotochwilą i bajdą — to znów 
dziarskiem tupaniem po zroszonej murawie w 

  

  

  

  

blasku ognisk — zatańczą... 

Tętni ziemia młodością — szumią fale 
Naroczy — w takt! + 

Z cieniów nocy ostrożnie wysuwają * się 
szare, mgliste postacie. To ci — tutejsi ze- 
brali się, przyszli, zdaleka przyszli i starzy 
i mali — popatrzeć, posłuchać przyszli — 
ciekawi. Wnet huknie od ognia stara znana 
melodja : 

— Dzied i baba i Tomasz 
och... cha... cha... 

Pajechali na kiermasz 
och... cha... cha... 

U łuzie kasiee kosić 
kinuu kasu da hałosić.... 

Uśmiech twarze rozjaśnia i roztapia 
nieufność. Posuwają się bliżej  przejednani, 
spojeni. 

A gdy w święto — w kościele, gdzie 
sklepieniem jest niebo, filarami sosnina i 
jadłowiec przybrzeżny — lud z okolie uklęk 
nie z zastępami harcerzy —- szum jeziora 
umilka. Narocz modły zasyła — tam — ku 
Stwórey — dziękczynne. 

Na złotem wzniesieniu piasku — daw- 
nych zwałach, okopach — stoi w słońcu 
iskrzące sosen naszych radością — Żar-ptak 
— Schronisko! 

Skrzydło śmiało rozwarło, amarantem 
powiewa, czujnie patrzy w jezioro, brzeg 
opieką otula. I wokoło z zarośli smukłe masz- 
ty się wzbiły — to chorągwie harcerskie. 
Hen — z pod Szląska, Poznania, Lwowa, 
Wilna, Krakowa, Chełma, Brześcia, Warsza- 

Tenże okólnik upoważniał urzędy skarbo- 
we do umarzania zaległości w podatku obro- 
towym i dochodowym najwyżej do 100 zł. 

Pozatem okólnik wprowadził możność roz 

kładania zaległości na raty w podatkach bez 
pośrednich, przyczem do rat doliczano odset 

ki za zwłokę w stosunku 3 proc. rocznie przy 

spłacie zaległości z roku 1927, 6 proc. przy 

spłacie zaległości z okresu od 1 stycznia 1923 
r. Pozaątem okólnik wyjaśnił dokładnie, jakia 

są zaległości nieściągalne i podlegające skreś 

leniu. Akcja ta miała być zakończona w tex- 

minie do 30 czerwca rb. Jednak wobec tego, 

że nawał pracy nie pozwolił na zakończenie 
jej w terminie przewidzianym minister 

stwo skarbu, wydało obecnie okólmk z datą 

2 sierpnia rb. przedłużający uprawnienia izb 
i urzędów skarbowych w wyszczególnionym 

zakresie do końca roku bieżącego. 

    

KOŚCIELNA 
— Niedzielne pielgrzymki w Kalwarji, — 

Poczynając od najbliższej niedzieli t. j. od 
ia 13 sierpnia rb. w szystkie niedziele z 

Bolesnej w Bołtupia 
Św. © godz. 8 ra- 

ław Miłkowski, proboszcz kalwa 
1 ć będzie wiernych po Dro- 

gach Męki Pańskiej ku uczczeniu 1900 - le- 
cia tajemnie odkupienia rodzaju ludzkiego. 

URZĘDOWA 
— Zmiana dowodów rejestracyjnych po- 

jazdów mechanicznych. — Stosownie do roz- 
porządzenia Ministerstwa Komunikacji z dn. 

°а 1933 roku wszystkie dolychczascwo 
j jazdów / mechanicz- 

zarobkowego u- 
ą być zamienione na 

według nowego wzoru. 
/ a na nowe dowody rejestracyjne u- 

skutecznia: bedzie w terminie 
sierpnia 193: u w Urzedzie W, 
(reterat samochodowy) pokój nr 36, po u 
duiem okazaniu dowodu wpłaty nu Pańs 
wy Fundusz Drozow 

Pojazdy mechar „ których dowody 
jestrac e we wskazanym terminie nie zosta 
ną zamienione na nowe, zostaną wycofane z 
ruchu. 

SZKOLNA 
— Egzaminy eksternów. — Kuratorjum 

a Szkolnego Wileńskiego podaje do wia 
e gimnazjalny egzamiu dojrzałości 

n w terminie jesiennym rb. od- 
ię w czasie od 4 do 30 września rb. 

w gimnazjum państwowem im. Króla Zyg: 
muntą Augusta w Wilnie (M. Pohulanka 7). 

      
     

  

  

   

   

    
     rieważniają się i 
dewody     

     

  

     

   

   
    

  

  

     
       

       

    

Zainteresowani winni złożyć podania do 
Kurstorjum (Wolana nr 10 pok. 21), 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy ko-- 
eduk. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawami). W roku szkolnym 1933 
— 34 czynne będą oddziały od 1-g0 do $-g0. 
Do oddziału 1-go przyjmowane będą dzieci u- 
rodzone w roku 1927 lub wcześniej, bez egza- 
minu. 

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę 
dą czynne klasy od 2-ej do 8-ej. 

Egzaminy wstępne do Szkoły Powszechnej 
i Gimnazjum rozpoczną się w dniu 18 sier- 
pnia. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacvj 
codziennie od 10 — 13 kancelarja Gimnazjum 

у ul. Wiwulskieer 13, tel. 10-56, gmach 
sny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 

1 ogród szkolny. 

ŻYDOWSKA 
— Przygotowania do zjazdu woj. żydow- 

skiego klubu Myśli Państwowej. — 6 bm. od 
był się objazd prezesa Egzekutywy wojewódz 
kiej żydowskiego klubu Myśli Państwowej p. 
A. Hirszberga i wiceprezesa _ Egzekutywy 
woj. prezesa żydowskiego klubu Myśli Pań- 
stwowej w pow. oszmiańskim p. A. Struga- 
cza w tymże powiecie. Wyznaczono mężów 
zaufania w Żupranach i Sołach i odbyło się 
zgromadzenie w Smorgoniach, na którem prze 
mawiał p. A. Strugacz, p. A. Hirszberg, p. 
Lejbman i inni. Objazd zapoczątkowany zo 
stał w powiecie oszmiańskim w związku ze 
zjazdem wojewódzkim przygotowywanym na 
jesień. 

      

    

  

  

   

    

   
  

RÓŻNE 
— jak się załatwia depesze? — W dniu 
go lipca z Wilna nadana została depesza 

. Paszkiewicza, przebywającego chwi- 
v Worońcu pod Świrem z powiadomie- 

n o niezwykle ciężkiem zasłabnięciu jego 
. Mimo, że Woroniee 1 zaledwie o |e- 

ometr od Świra, urząd pocztowe - te- 
r nie czuł się w najmniejszym obo- 

awiadomić adresata o nadejściu tak 
iej depeszy. Dopiero w dniu 26 lipca p. 

i padkowo dowiedział się o na 
gdy przyjechał do Wilna, 

rzeba było, niestety, zająć się pogrze 

   
   

     

  

   

    

   

     

    

  

      

   
  

  

   

famy wrazenie, że przełożeni p. p. urzęd- 
r pocztowo - telegraficznych w Świrze 
cie ocenią sprawność ich pracy i nie 
awią ludzi, zdobywających takie „re- 

kordy'* szybkości bez wyróżnienia! 
— Ubezpieczenie pracowników rolnych— 

Ogłoszona ostatnio ustawa 0 ubezpieczeniu 
społecznem przewiduje, że pracownicy rolni, 
stali i zonowi, podłegają obowiązkowi u- 
bezpieczenia tylko od wypadków przy pracy i 
choroby zawodowej. 

rodawca obowiązany jest pokrywać w 
szty szpitalnego leczenia pracowni- 
ty pomocy położniczej, oraz 90 pro 

centów kosztów związanych z pomocą lekar- 
ką, z włączeniem zabiegów techniczno - den 

nych, wreszcie 90 proc. kosztów le- 
i środków opatrunkowych. 

Za członków rodziny pracownika rolnego, 
uprawnionych do korzystania ze świadczeń 

strony pracodawcy, uważa się żonę robot- 
nika oraz dzieci ni: 15 lat. 

Pracodawca  obow Ъ 
ów lokomocji dla pr chorych pra 
ów rolnych i ezłonków ich rodzin do 

lekarza, lub do szpitala, albo pokryć koszta 
tego przewozu. 

— Pozwolenie na przywóz towarów regla- 
mentowanych. — Podania o udzielenie zezwo 
leń na przywóz towarów reglamentowanyci, 
objętych ostatniemi listami z zów. (Dz. U. 

     

      

    

    

   

  

    

      

    

   

   

  

    
  

   
   

jest dostarczyć 

    

  

    

   
   

R. P. nr 111 z r. 1931, ur ur 9i 65 z r. 1932 
1933), z _ kontyngentów na 

eń i paździer rb. należy 

    

sładać do Izby P. - H. w trybie normalnym 
pośrednictwem lokalnych organizacyj i 

ków gospodarczych najpóźniej do dnia 
»rpnia. 

Zapotrzebowania zgłoszone po tym termi- 
nie będą uwzględnione tylko w zależności od 
stanu rezerw, pozostałych po zasadniczym po 
dziale kontyngentów. 
— Okręgowa sekcja sióstr PKC w Wilnie 

wzywa wszystkie siostry pogotowia sanitar- 
nego do podania swych obecnych adresów w 
celu ustalenia ich obeenego miejsca zdmiesz- 
kiwania. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr muzyczny Lutnia. — „Baron Kim 

mel'*. — Dziś w dalszym ciągu rozśmieszają- 
ca do łez pełna humoru operetka Kollo „Ba- 
ron Kimmel““, która zdobyła wyjątkowe po- 
wodzenie, dzięki doskonałej grze artystów, 0- 
raz efektownej wystawie. Rolę główną odtwa 
rza niezrównanie Michał Tatrzański, w oto- 
czeniu M. Gabrjelli, B. Halmirskiej, W. Szcza 

go, K. Wyrwicz - Wichrowskiego i 

  

     

  

innych. 
W akcie 2-im 

girls wykona tańce „bobby, 
B. Halmirska z zespołem 

   Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2,90. zł. 
czątek o godz. „8,30 w. 
— „Ułani''. — Niezwykle 

wisko urozmaieone śpiewami i 
gotowuje teatr mu 

  

barwne wido- 
tańcami, przy 

zny Lutnia z udziałem 
całego zespołu art nego pod reżyserją K. 

A - Wiehrowskiego. 
Premjera — w końcu bieżącego tygodnia. 
— Nastrój farsowy w teatrze Letnim w 

ogrodzie Bernardyńskim. — Dziś we środę 3- 
sierpnia o godz. 8,15 wiecz. po raz drugi ar- 
cywesoła farsa pt. „Co on robi w nocy?**,— 
która na wczoraj. premjerze doznała ser- 
decznego przyjęcia. Swój sukces zawdzięcza 
farsa przedewszystkiem świetnej obsadzie.-— 

w opałach St. Purzyeki dobrze przypom 
ię wileńskiej publiczności partnerując 

swej żonie (Jasińska - Detkowska). Występo 
wieze H. Kamińska i M. Węgrzyn przyjmo- 
wani byli huraganami śmiechu. „Co on robi 
w nocy?** — pyta wiele, czytając afisz. Nie 
możemy zdradzić sekretu. Na tej tajemnicy 
polega miljon wesołych i  niefrasobliwych 
powikłań. Wesoła zabawa zapewniona. 

Jutro i dni następnych „Con on robi w 
nocy'*. 

Zmiżki i kredytówki ważne. 
_— Popołudniówka niedzielna. — W niedzie 

lę 13 sierpnia o godz. 4-ej pop nieodwolal- 
nie po raz: ostatni po cenach znizonych „Jim 
i Jil“ > H. Kamiūską i M. Wegrzynem w 
rolach tytułowych 

—Tani poniedziałek 14 sierpnia o godz. 8 
m. 15 wiecz. i wtorek 15 sierpnia o godz. 4 
po południu: po cenach zniżonych „Cie z 
udziałem art. Teatru Narodowego M. Malie- 
kiej i -Z. Sawana. 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie za- 
mawiań w Lutni (od 11 rano do 9 wiecz.) 

— Niebywała atrakcja špiewacza i koa- 
certowa. — Goście z Łodzi w ogrodzie Bernar 
dyńskim, — W niedzielę 13 sierpnia w pa 
ku Żeligowskiego — Towarzystwa: Śpiewae 

Muzyczne naszego miasta gościć będą wy- 

  

         

  
  

    

  

    

    

    

   

       

IIS AAS IKI 

Mecz tenisowy Polska — włochy 

  

W Warszawie odbyły się na kortach WKS 

nasze przedstawia 

tenisowe Polska Legja'* LA 
— Włochy, eliminacyjne do walki o puhar Davisa w 1934 r. Pierwsze spotkanie między 
Hebdą a włoskim zawodnikiem Sertorio zakończyło się wynikiem 7:5, 6:8, 6:0 na ko 

zawody 

obu zawodników po zakończe- 
niu meczu. 

rzyść zawodmka polskiego. Zdjęcie 

wy tu — nad Narocz — złączeni jednem g0- 
dłem — 

Czuwaj! 
Szumią fale Narocza — szumią — rado- 

ścią, triumfem szumią... 

Pamiętam Narocz tak niedawno jeszcze 
1 — dziś. 

Dzięki śmiałej inicjatywie, niestrudzo- 

nej energji p. kuratora K. Szelągowskiego 
na bezludnem wybrzeżu okopach i drutach 
kolczastych powstało w trzy miesiące —- 

  

Sehronisko Szkolne. Że wszystkich stron Rze- 
czypospolitej zbiegła się młodzież, by w słoń- 
cu i falach Naroczy wykuwać hart i zdro- 
wie — poznać piękno zapomniane Tutejsze- 
go Morza — a w tem ukochaniu złączyć uaj- 
odleglejsze krańce naszej Ojczyzny. 

Duszą Schroniska, kierownikiem jego nie- 
ustająco tętniącego życia jest czujna myśł 

p. Instruktora B. Łucznika. 
Szczere uznanie — dla Twórców tej po- 

dziwu godnej i pięknej Pracy! 
Janina Hurynowiczówna 

4 

W październiku 1932 r. do Z. Jasiulewi- 

cza (Nowogródzka 18) zgłosił się jakiś osob 

nik, rzekomo ajent bankowy z Krakowa, od 
którego wymieniony nabył obligacje spółdziel 
cze na kilkaset złotych. 

W cztery miesące później ten sam osob- 
nik powiadomił Jasiulewicza, że na posiada- 

ne przez niego obligacje padła wygrana z 

Poža 
WILNO. — Donoszą o pożarze, który na- 

wiedził wieś Lipówkę, gminy miorskiej powia 
ta brasławskiego. 

Oto z powodu wadliwej budowy pieca sta- 
nął w płomieniach najpierw dom mieszkalny 
Paciejonka Michała, spaliły mu się wszystliie 
sprzęty domowe i gospodarskie, tegoroczne 

obligacjami 
premjowego ciągnienia w wysokości 100 do- 

larów. Przy tej okazji nieznajomy wyłudził 

od Jasiulewicza kilkanaście złotych na „kosz- 
ta“ niezbędne przy załatwianiu formalności, 

Przed 2 tygodniami ten sam osobnik na- 
nowo oszukał Jasiulewicza na 20 zł, potrzeb 

ne tym razem na „stemple ''. 
Sprawą zajęła się policja. 

r wsi 
zbiory. Ogień przerzucił się potem na domy 
Morozowej Natalji, Moroza Antoniego, i Mo 
roza Władysława. Spłonęły 4 domy mieszkał- 
ne wraz ze sprzętami domowemi. Gospodarze 
ci ponieśli straty w ogólnej sumie 6000 zło- 
tych. 

  

Ž 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
  

CZAS SIĘ ZABRAĆ DO ALTARJI! 

Kwestja urządzenia na tereni 
tarji malowniczego parku miej 
je się już od kilkn lat na warsztacie poczy- 
nań magistrackich, więc najwyższy, hy 
przystąpić do reali tego pięknego proje- 
ktu, chociażby resie najniezbędniej- 
szych w tem miejseu inwestycyj 

Nie żądamy od Magistratu 

   

  

   

  

   

  

by urządzał 

czy inne ja- 
odwrotnie, sądzimy, że 

zgórza te należy zachować w stanie możli- 
wie pierwotnym, jako sui generis rezerwat 
przyrody w śródmieściu, co innego jednak, 
gdy chodzi o elementarne ułatwienia komuni 
kaeyjne. 

Niejeden naprzykład pragnąłby obejrzeć 
iałą panoramę Wilna z góry Trzy 

| cóż gdy przy obecnym stanie rzeczy 
piąć się po jej stromych zboczach potrafią 
tylko wyrostki i młodziki, — dla starszych, 
nie mówiąc już o starych, jest to za twardy 
orzech do yzienia. Ten i ów stateczny 0- 
bywatel wgramoli się czasem zasapany wraz 
z pociechami swemi na szezyt, większość jed- 
nak „podżyłych'* daje zgóry za wygraną i za 
dawala się spacerem po Bernardynce. 

To samo da się powiedzieć i o reszcie 
wzgórz, stanowiących kompleks zwany Alta- 
rją: wchodzenie na nie w dzisiejszych  wa- 
runkach, to znaczy przy kompletnym braku 
dróg, jest równoznaczne ze wspinaczką wyso 
kogórską, niezem w Tatrach! Dla młodzieży 
takie lokalne Zakopane jest może bardzo 
przyjemne, trzeba jednak pomyśleć także i 
o starszych! 

Otóż, celem udostępnienia wzgórz ogółowi 
mieszkańców prosimy magistrat o urządzenie 
niezwłoczne kilku ścieżek, wiodących po zbo- 
czach na szezyty omawianych przez unas 
wzgórz oraz o uporządkowanie istniejących 
miejscami ścieżynek. Ścieżynki te, przebiega- 
jące przeważnie dnem wąwozów lub dolina- 
mi służą do skrócenia drogi mieszkańcom u- 
lie położonych za górami (Popowszezyzna) w 
ich wędrówkach do śródmieścia. 

Specjalnie ważne byłoby urządzenie jakie- 
goś dogodnego dostępu na górę Trzykrzyską 
od strony uliey Kościuszkowskiej, którą to 
drogą, udaje się na zwiedzanie góry więk- 
S wycieczek (Nota bene, naležy w tem 
miejseu przeprowadzić u stóp góry jakieś roz 
graniczenie między terenami objętemi przez 
wojskowość a terenem parku przez ustawie- 
nie chociażby prowizorycznego ogrodzenia )„— 

O ile mowa o dróżkach po zboczach wzgórz 
to popełnimy chyba minimalną tylko przesa- 
dę, gdy powiemy, że dla urządzenia ich 
starezyłoby paru robotników z rydlami i t.zw. 
akcesorjami zawodowemi, a więc byłaby to 
inwestycja w rodzaju „kryzysowych, to 
znaczy „ze wszystkiem tanna““, a ze względu 
na wycieczkowiezów „targowych'* wielce po- 
żądana i aktualna. 

Ponadto byłoby nader miłem udogodnie- 
niem dla spacerowiczów i zwiedzających, gdy 
by chociaż w kilku punktach wzgórz ustawio 
no ławki, na wzór tego, jak to mamy w par- 
ku Zakretowym. 

O ile dr i ławki, o których mowa, da 
łyby się wcielić w ctyn, jeszcze przed Targa- 
mi, byłoby to bardzo dla magistratu chwale- 
bne. „Przechodzień '*, 

cieczkę Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Ma: 
niuszki w Łodzi, liczącą łącznie 120 osób.— 
Jest to jedna z największych imprez tego ro 
dzaju w naszem mieście. Chóry, orkiestra sym 
foniczna pod dyrekcją znakomitego kompozy 
tora i dyrygenta Karola Mieczysława Pro; 
naka oraz orkiestra dęta pod batutą kapel 
strza Wacława Ziołkowskiego wykona obfity 

   
    

  

     

  

   

  

  

      

   

  

   
   

  

program, na który złożą się utwory Moniusz- 
Makona, Li- 

M. Prosnaka (na swojską 
tu 

ki, Nowowiejskiego, Koreckiego, 
toffa, H. Miłki i 
nutę: Wesele). Zapowiedź wielkiego kont 
w parku Żeligowskiego wywołała zwłas 
wśród znaweów i miłośników muzyki i 
wu zrozumiałą sensację. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Królowa Jazzbandu i 

Sztabs-kapitan Gubaniew. 
PAN — Morderstwo przy Rue Morgue. 
CASINO — Lot kpt. Skarżyńskiego 
i komedja: Buster się żeni. 

LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— W TRZY KARTY. — Na rynku drzew 

nym oszukano na 30 zł: podczas gry w trzy 
karty Benedykta Sipowicza (Szkaplerna 68). 

— ZABRALI ZEGAREK. M. Dutko 
(J. Jasińskiego 18) gdy przechodził ul. Mic- 
kiewicza w pobliżu domu nr 41 skradziono ze 
garek i łańcuszek. 

— Dziecko pod rowerem. 
Zbisia Czerniewskiego (Filarecka 5) przeie- 
chał na ul. Filareckiej rowerem J. Turgiel z 
Zarzecza 4, Malee doznał ogólnych potłuczeń 
i obrażeń. 

— Podrzutek. — 18-miesięcznego podrzut- 
ka znaleziono dnia 7 bm. na uliey Orzeszko- 
wej i umieszezono go w przytułku żydow- 
skim przy ul. Kopanica 8. Przy chłopen była 
położona karteczka w języku żydowskim gło- 
Sząca, że „dziecko jest narodowości żydow- 
skiej — na imię Mejer Gorfajn''. 

— Zatrucie. — Pozbawić się życia przy 
pomocy esencji octowej próbowała Weronika 
Stankiewiczówna z ul. Kolejowej 1, lecz weze 
sna pomoc pogotowia ratunkowego uratowała 
jej życie. Niedoszła samobójczyni jest w szpi 
talu Sawiez. Przyczyna nieznana. 

  

   

6-letniego 

  

WILNO — TROKI 
— KRADZIEŻ CENNYCH SKRZYPIEC. 

Skrzypce wartości 2000 złotych skradziono z 
mieszkania w nocy z 3 na 4 bm. p. Urbano- 
wi Zniszczyńskiemu, zamieszkałemu w mająt- 
ku Świątnikach gminy trockiej. 

   

  

14-te plenarne zebranie izby 
Przemysłowo-Handiowej 

: w Wilnie 
W dniu 6 sierpnia odbyło się w < 

Izby Przemysłowo - Handłowej w Wi 
plenarne zebranie Izby. 

Plenarne zebranie z. 

man Ruciński, obrazując w swem przemót 

niu trudności gospoda e, jakie na tle L 

zysu Światowego i państwowego ma do pr 
zwyciężenia przemysł i handel okręgu I 

  

     

  

   

    

  

    

  

ił prezes Izby p. 

    
ne polskiej polityki gospodarczej, zwłaszez 

i ekonomieznej i regłamenta- 

ący w miarę pogłębiania. się 
yzys powodujący głębokie zmiany stru 

kturalne gospodarki Polski. 

Plenarne zebranie zatwierdziło spr: 
nie z działalności Izby z 

wozdanie z s) gospodarczej w okręgu 
Izby. To ostatnie, w postaci tomu o objętoś 

ci blisko 300 stron, zawierającego bogaty ma 
terjał statystyczny, ukaże się niebawem ua 
półkach księgarskich. : 3 

Stosownie do wymogów nowoogłoszonej no 
weli do Rozporządzenia Prezydenta Rz. P. 
izbach przemysłowo - handlowych, Izba wil: 
ska wprowadza nowy statut słażbowy 

winna uruchomić własny fundusz eu 
ny dla pracowników. Sprawy te, rele 

przez tadeę B. Nogida, wywołały dłu 
ożywioną dyskusję. 

Ponadto ustalono wysokość opłat z tyta- 

łu dokonywanej kontroli eksportu wyrobów о- 
dzieżowych, uskuteczniono wybory uzupełnia- 

jące do komisyj, zaprzysiężono  rzeczoznas- 

ców, w branżach: budowlanej oraz zbożowo - 
nasiennej, mącznej i ziemniaczanej; przyję 
to uchwałę w sprawie bojkotu towarów qo- 

chodzenia niemieckiego. 
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a APIKOWĄLSKI ” 
|w PROSZKU SEN ocz 

POT: NIEMIŁĄ....WON 

SPORT 
SUKCESY TENISISTÓW ŻAKS-u 

W DRUSKIENIKACH 
Reprezentacja tenisowa ŻAKS'u w osobach 

Kewes, Merecki, i Gotlib, gościła w Druskieni- 
kach gdzie rozegrano mecz z reprezentacją 

białostockiej Makabi. Wygrali witnianie — чту- 
skując wynik 9:2. 

Oto wyniki techniczne, © 
Gry pojedyńcze: Merecki — Spektor 6:8, 

425,-9:7. 

' Kewes — Olcha 6:4, 6:3, Gotlib — Krug- 
mran 5:7, 7:5, 6:3, Merecki — Olcha 6:0, 6:0, 

Kewes — Spektor 6:2, 12:10, Merecki — Krug 
man 6:3, 6:4. Olcha — Gotlib 6:3, 6:4, Spek- 
tor — Gotlib 6:2, 6:1, Kewes — Krugman 6:1, 
6:1. 

Gry podwójne: Kewes - Merecki contra — 
Spektor - Olcha 6:3, 3:6, 6:1. i Gotlib - Ке- 

wes contra Spektor - Krugman 7:5, 6:2, 

W ten sposób zespół ŻAKS'u zdobył puhar 
przechodni, ufundowany zresztą przez swój 
klub. 
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD GWIAŹDZISTY 

DO WILNA 

W dniu 13 b. m. będziemy mieli w Wil- 

nie dzień sportu motorowego, bowiem w dniu 
tym przybędą motocykliści zgłoszeni do 1 
Ogólnopolskiego Zjazdu Gwiaździstego organi- 
zowańego prżez Wil. Two. C. i M. W tym 
też dniu poczynając od godziny 4 po poł. 
przybywać będą zawodnicy zgłoszeni do raidu 
motocykłowego na trasie Warszawa — Wilno 
— Warszawa, raidu na prawach zawodów 
o szosowe mistrzostwo Polski. 

Raid ten Organizuje sekcja motocyklowa 
Legji. jak dotąd zgłoszono 40 zawodników. 

Nadmienić należy, że zapisy do Zjazdu 
Gwiaździstego przyjmowane są-— do 10 b. 
m. włącznie — przez p. Klebera (Firma „Lech* 
Wiełka 24), oraz przez sekretarjat Wil. T. C. 
i M. (Zygmuntowska 4) codziennie od 
18 — 20-tej. . 

  

  

  

Radis wiieAskis 
SRODA, dnia 9-go sierpnia 1333 r. 

7.00 — Czas. 
7.05 — Gimnastyka 
7.30 — Dziennik poranny 
7.52 — Chwilka gosp. dom. 
11.07 — Czas 
12.05 — Muzyka 
12.25 — Przeglad prasy. 
12.35 — Muzyka 
12.55 — Dziennik południowy 
14.55 — Muzyka 
15.25 — Giełda rolnicza 
15.35 — Pogadanka Związku Młodzieży 

Polskiej 
1545 — Skrzynka P. K. O. 
16.00 — Muzyka iekka (płyty). 
17.15 — Koncert chóru 
18.15 — „Polacy na zięmi Waszyngtona” 

odczyt — wygł. J. Stryjewski. 
18.35 — Koncert solistów. 
19.20 — Przegląd litewski. 
19.40 — Kwadrans literacki 
20.00 — Koncert kameralny 
20.50 — Dziennik wieczorny. 

21.00 — Ciotka Albinowa mówi. 
21.10 — Muzyka lekka 
22.00 — Sprawa krożańska — odczyt wy- 

głosi W. Piotrowicz 
22.15 — Muzyka taneczną 
22,25 — Wiad. sport. 
22.35 — Kom. meteor. 
22.40 — Muzyka taneczna. 

 



  

  

  

Przestan 
pudrowač sie 
zbyt często - 

jeśli chcesz mieć 

piękną 
serę 

    

   

aden mężczyzna nie lubi. gdy kobieta pu- 
nie. Pozatem specjaliści uwa- 

że zbyt częste pudrowanie się 
$ dla cery. 
Zdumiewa nowy pomysł zastosowany 

przy iabrykacji pudrów, przyczynia się do te- 
go. że znakomity ski Puder Tokalon przy- 
lega do skóry, et tłustej. czterokrotnie 
mocniej niż każdy ry puder. Jest on tak pre- 
perowany. podług Spe: nej tajemniczej re- 

cepty. by nadać skórze matowość naturalnego 
piękna. Puder Tokalon przylega mocno pomi- 
mo pocenia się i działania wiatru lub deszczu. 
Zwalcza rozszerzone pory. Niezależnie od Pa- 
ni zajęcia, może Pani być pewną. że Puder 
Tokalon jest jedynym pudrem, który nada Pa- 
ni cudownie piękną, naturalią cerę, bez Śladu 
połysku, zarówno w dzień jak i przy sztucz- 
nem świetle. 

grodźięh/ka 
— Ruch wycieczkowy. Bawiła tu wycieczka 

członków Kółek Rolniczych z Zaniewicz i Kwa- 
sówki w liczbie 90 osób. Wycieczkowicze pod 
przewodnictwem prezesa OTO i KR p. Przybył 
skiego zwiedzili miasto, zamek, farę Witoldo- 
wą, muzeum przyrodnicze, ogród zoologiczny, 
oraz sejmikową nasienno - hodowlaną > 
Grandzicze. ' 

— Wycieczka kajakami do Augustowa, — 
Okręgowy Ośrodek W. F, urządza w dniach 
od 12 — 15 b. m. wycieczkę kajakami do 
Augustowa. Koszt wycieczki wynosić będzie 
do 15 zł. W drodze powrotnej uczestnicy ko- 

rzystać będą ze znacznej zniżki kolejowej. 

Udział w wycieczce może wziąć każda о- 
rozporządzająca kajakiem. 

Zgłoszenia przyjmuje klub sportowy 
„Cresovia“. 

— Pożegnalne przedstawienie. Onegdaj — 
odbył się jakgdyby benefis znanych i popu- 

larnych aktorów teatru grodzieńskiego p. p. 
Zofji Ustarbowskiej i Stanisława  Smoczyń- 
skiego. Odbyło się bowiem ostatnie przedstawie 

nie $Qw którem główne role kreowali wymie- 
nieni. 

Zarówno p. Ustarbowska jak i p. Smo- 

czyński byli ze społeczeństwem grodzieńskiem 

bardzo zżyci i cieszyili się wielką sympatją, to 
też ostatnie przedstawienie stało się wielką ma- 
nifestacją na ich cześć. 

— Samobójstwo. W dniu wczorajszym po- 

pełniła samobójstwo przez powieszenie się 

Róża Karasiowa zam. przy ul. Północnej 13. — 
Przyczyna samobójstwa nieznana. 

— Pożar. We wsi Kuchary gm. Łunna wy- 
buchł pożar skutkiem którego na szkodę Ła- 

FPTYCYTYTY STY ERY Y 

Dźwiękowe kins „APÓLLO” 
Dominikańska 26. 

Wielki dramat niepotrzebnej matki p. t— 

:sEĄ JĄ A* 
W roli gł. największa aktorka świata 

MARIE DRESSLER 
Dziś na scenie wielka parada rewjowa. 
Zrzeszenia Artystów Scen Stołecznych — 

pod kier. BR. MARSA — р t. 
u 

„lu mó pietdlk di wlalióka 
Z, udziałem Reny Markiewiczówny, Mery 

d'Armand, Nella Marsa, Rema d' Armand, 

Jana Marsa i Jerzego Gryfa. 
AŁÓŚŁABA, АЛАа 
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ALLAN SULIVAN. 

wrowicza Jakóba spalił się Śpichierz, 
wynoszą około 800 zł. 

Pożar powstał wskutek nieostrożnego o0b- 
chodzenia się z ogniem. 

— Kradzież roweru. Sierżantowi 81 p. p. 

Kusiowi Józefowi skradziono rower wartości 

200 zł. pozostawiony w korytarzu kasyna po- 

doficerskiego przy ul. Mostowej. 

nowogóódzka 
— Przyjęcie u p. wojewody. W dniu 7 

sierpnia p. wojewoda przyjął: p. Żmigrodzkiego 

radcę handlowego poselstwa R. P. w Moskwie 
p. Halinę Petkunasównę oraz pp. Marję i Wi- 

tołda Górskich z Baranowicz. 

— Uroczystości strzeleckie w Nowogródku. 
W dniu 5 sierpnia wieczorem o godz. 20 min. 
30 poczęły przybywać na górę Zamkową 

grupy strzeleckie. delegacje organizacyj Sspo- 

łecznych i publiczności. Członkowie zarządu 
miejscowego oddziału Zw. Strzeleckiego 
wskazywali miejsce przybywającym _delegac- 

jom i publiczności. O godz. 20 min. 50 zdał 

raport komendant oddziału poczem trębacz 

odtrąbił „baczność*, oddział sprezentował broń 

w chwili kiedy p. wojewoda Świderski stos 

zapalał. 
Następnie przezes oddziału 

kiego p. płk. dr. Bandrowski odczytał 
Nr. I, poczem odbył się apeł poległych Leg- 

jonistów. Po minucie milczenia ku czci Po- 

ległych, dr. Bandrowski wygłosił  okoliczno- 

ściowe przemówienie, zakończone okrzykami 

na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pa- 

na Prezydenta i Pana Marszałka Józefa Pi!- 
sudskiego. 

Uroczystość 

niem hymnu państwowego 

orkiestry. 
Zarówno w dzień 5 jak i 6 sierpnia, mia- 

sto było udekorowane flagami państwowemi i 

iluminowane. 

— Zabawa T-wa „Sokół* W dniu 5 b. m. 
wieczorem towarzystwo gimnastyczne  „So- 
kół* urządziło zabawę taneczną w lokalu ży- 

dowskiego Klubu Obywatelskiego (Bazyljań- 

ska 9) na której bawiono się ochoczo. 

Mała niespodzianka spotkała jedną z u- 
czestniczek zabawy p. Blumę Iwieniecką, któ- 

rej skradziono piękną torebkę skórzaną war- 

tości 20 zł. oraz zł. 10 gotówką które znajdo- 
wały się w torebce. 

— Bestjalska bójka. Na polu wsi Kunce- 
wicze gm. poczapowskiej w dniu 5 sierpnia 

wynikła bójka sąsiedzka na tle sporów ma- 

jątkowych W czasie bójki dwaj bracia Jan 

i Antoni Tomaszczykowie zadali 6 ran w gło- 

Straty 

    

  

Zw. Strzelec- 

rozkaz 

zakończona została odśpiewa- 
przy dźwiękach 

wę oraz poderżnęli gardło Bako Janowi, 
który zmarł na miejscu. Zabójcy zostali aresz- 

towani. 

Aoniširka 
— Wycieczka do Warszawy. Zarząd Sło- 

nimskiego PTK komunikuje, że w celu umoż- 

liwienia szerokim rzeszom rolniczym zwiedze- 
nia stolicy i poznania jej zabytków postanowił 

zorganizować wycieczkę do Warszawy. Odjazd 

wycieczki ze Słonima nastąpi w dniu 4 wrze- 
śnia b. r. pociągiem o godz. 21,03 powrót 

zaś — dnia 8 września r. b. o godzinie 8 rano. 
Koszt udziału w tej wycieczce wyniesie w klasie 

IIl złotych 16, w klasie Il złotych 23. 
W Warszawie w razie zgłoszenia się dosta- 

tecznej ilości reflektantów, zostanie zorganizo- 

wana wycieczka do Łodzi. Odjazd jej nastąpi z 

Warszawy w dniu 5 września r. b. o godz. 7-ej 

(z dworca Głównego), przyjazd do Łodzi Ka- 

liskiej o godz. 9.25. Odjazd z Łodzi dnia 7 
września 0 godz. 7,28, przyjazd do stolicy — 

o godz. 10. r 

Uczestnicy wycieczki łódzkiej odjadą z re- 

sztą wycieczki przybyłej ze Słonima w dniu 

7 września 0 godz. 22,25 (z dworca Wileń- 
skiego). Pragnący wziąć udział w wycieczce do 
Łodzi winni wpłacić kwotę zł. 26 w klasie IIŁ 

i zł. 33 w klasie II. 
Zapisy na wycieczkę i wpłaty przyjmuje — 

Komunalna Kasa Oszczędności w Słonimie do 
dnia 2 września r. b, włącznie. 

— Kradzie ż w lesie państwowym. Prokop 

Puczko i Maksym Caryk mieszkańcy wsi Cze- 

„mery gm. tejże dopuścili się defraudacji leśnej 
wywożąc z lasu państwowego 3 świerki. 

Schwytani na gorącym uczynku przez ga- 
jowego Jana Boruka steroryzowali go posia 

danym nielegalnie karabinem, przyczem jeden 

z nich I i pół godziny trzymał gajowego pod 

groźbą użycia karabinu, drugi zaś drzewo z 
lasu wywoził. Obydwu defraudantów - napa- 
stników aresztowano i oddano do dyspozy- 

cji sędziego śledczego z 

— Odczyt z dziedziny geografji. Koło A- 

kademików Żydów zorganizowało odczyt p. t. 

„Zlodowacenie ziemi”, który wygłosił w ję- 
zyku żydowskim p. Hirsz Meremiński. Prele- 
gent omówił geografję Polski z okresu lodow- 

27). 

Wyspa Szczęścia 
— Kiedy znalazłem perły i zrozumia- 

łem, że jestem bogaty, pierwszą moją myślą 

było powrócić tutaj i zabić mego prześladow- 
cę. Myśl o tem morderstwie nie przestraszała 
mnie, przeciwnie. Ale później zmieniłem po- 
stanowienie. Wszystko mi jedno, czy panu 
umrze, czy będzie żyć. Już pan mi nie prze- 
szkadza. Pereł panu nie sprzedam, ale albo 
dostanę podpis, albo zrujnuję pana doszezęt- 

nie. Łatwo mi to przyjdzie, bo jestem o wiele 
bogatszy od pana. 

Kasvell uśmiechnął się: 

— Nie takie to łatwe. 

— Nie graj pan komedji. Zniszczę pana, 
zrujnuję i będę ciągać po sądach. Będę żą- 
dać odszkodowania za splamiony honor. Wszy 
sey dowiedzą się, że pan jest łotrem i krzy- 
woprzysięzcą. Z, łatwością tego dowiodę. Go 
tów jestem jutro podać skargę. Ale chcę dać 
panu możność naprawić dobrowolnie zło, któ- 

re pan'popelnil. A co pomyślą o tem pańscy 
przyjaciele — to już mnie nie obchodzi! 

Kasvell czuł, że jest przyparty do muru. 
Napróżno wysilał myśli nad znalezieniem о- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

brony. Nie widział innego wyjścia, prócz pro 
ponowanego przez Nortona. 

— Daję pięć minut czasu do namysłu, — 
rzekł Norton. 

Kasvell spojrzał zimno na swego byłego 
podwładnego, który powrócił z tamtego świa- 
ta, z kieszeniami pełnemi pereł.  ociągając 
się, wziął ze stołu papier i przeczytał jeszcze 

raz: : 

„Na zasadzie nowych danych, które od 
tego czasu doszły do mojej wiadomości...'* 

Rzecz jasna, że była to forma przyjem- 

niejsza od publicznej rozprawy sądowej. Kas- 
vell wyobraził sobie, jak będą gazety ponie- 
wierać jego nazwisko, jak fatalnie odbije się 

na jego interesach, jak... Słowem nie należa- 
ło za nie dopuścić do rozgłosu w tej sprawie. 

— Dobrze, — powiedział głośno, — ja to 
podpiszę... Czy mogę wziąć list mojej żony? 

— To kopja, specjalnie dla pana sporz4- 
dzona. 

Kasvell schował list do kieszeni i 
z krzesła. Na progu zatrzymał się. 

— Dobrze, — mruknął, — kiedy już skoń 
czyliśmy z tym głupim incydentem, możebyś- 

wstał 

ców przechodzących 

globu. 

Należy podkreślić z uznaniem kulturalną 

dziaiainość Koła krzewiącego wiadomości о 
Polsce wśród żydów. 

— Wyjazd reżysera. Przebywający w Sło- 

nimie od kilku lat p. Witold Szpakowski reży- 

ser w miejscowych zespałachi amatorskich — 
opuszcza Słonim i przenosi się na stałe do Ba- 

ranowicz gdzie mia prowadzić Teatr Regjonal- 
ny. 

w stadjum obecnego 

— Zawody strzeleckie w straży. Na dzień 
20 b. m. przygotowywane są zawody strzelec- 

kie 2Hminacyjne ogólno - związkowe oraz о- 

Rręgowe OSP o tytuł najlepszego zespołu 

i strzelca okręgu słonimskiego na rok 1934. 

Okręgowy Związek Straży Pożarnej w Słonimie 

oraz wiceprezes tegoż Okręgu p. Wiktor Rabi- 

nowicz ofiarowali nagrody w postaci puha- 
ru i pięknego zegarka, ponadto przewidziane 

są dyplomy dla najłepszego zespołu i mistrza 

        

OSP tudzież żetony i dyplomy dla pozosta- 

łych miejsc, Kierownictwo zawodów spoczy- 

wa w ręku instr. powiatowego OSP. 

— Mecz piłki nożnej. Między drużynami 

„Sparta“ „Makabi* rozegrano towarzyski 
mecz z wynikiem 2:0 na korzyšė „Makabi“. 
Mimo nieznacznej przegranej „Sparta“ w czasie 

  

gry górowała nie wykorzystując jednak = 
   „e 

Tylko więcej 

tuacyj podbramkowych. Należy podkreślić, 
i „Sparta“ powraca do formy. 
treningu! 

Sędziował bez zarzutu p. Jarosz. 

— Pożar nowowybudowanego szpitala. — 
W sobotę w godzinach popoładniowych wy- 
buchł groźny pożar w budynku szpitalnym nie 
dawno wzniesionym. Od rzuconego niedopałka 
papierosowego zapaliła się słoma, znajdująca 
się w szpitalu, a od niej belkowania. Pożar 
trwał ca odzinę. Gdyby nie energiczna ak     

  

   

  

   
  

cja miej pożarnej i oddziałów 
wojskowych, rozmi: pożaru byłyby znacz- 
niejsze i przy s ającym wietrze strawić 
by mogły płomienie cały gmach. Na 
budynek był jeszcze nie używany. 
dość znaczne, dochodzenie w toku. 

Nie mogli kupić, więc podpalili. 
Między dzierżawcą majątku Dołmatowsze 
na Lubeckim Lejzorem a mieszkańcami oko- 

įšė porozumienie. się, co do kupna licy nie zaj 
siana, znajdującego się na łąkach majątku. 

Widocznie w ten spo- Nocą siano spłonęło. 
sób mieszkańcy okolicy usiłowali -postawić je 

iech raczej spłonie, niż 

  

zęście 

— Straty 

    

   

  

  dnak na swojem. 
miałby je kupić kto inny. 

— Pożary. We wsi Zołociejewo gminy de- 
reczyńskiej oraz we wsi Mały Halik gminy 
dziewiątkowickiej z przyczyn narazie nieusta- 
lonych wybuchły pożary które zniszczyły około 
22 zabudowań gospodarczych i domów miesz- 

  

kalnych. Łączne straty sięgają 10 tysięcy zł. 
Dla ustalenia przyczyn pożarów toczy się 
dochodzenie.   

  

457-33 r. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Do akt Nr. Km. 

Komornik Sądu Grodzkiego II-go rewiru 
w Słonimie, zamieszkały w Słonimie przy ul. 
Kościuszki 8 8, na zasadzie art. 602 PKC ob- 
wieszcza: że dnia 23 sierpnia 1933 roku od 
godz. 11 rano w maj. Azarycze gminy Derew- 
na koło Słonima będą sprzedawane z publicz 
nej licytacji ruchomości, oszacowane na sumę 
zł. 1250, składające się z: umeblowania do- 
mowego, fortepianu, radjoaparatu trzylampo- 
wego z akumulatorem i wirówki do mleka, 
które na zasadzie art. 617 KPC będą sprzeda 
wane niżej ceny szacunku. 

Spis i oszacowanie ruchomości mogą być 
przeglądane na miejseu w dniu licytacji. 

Słonim dnia 2 sierpnia -1933 roku. 
w.-z. Komornik Sądu Grodzkiego. 

(Aleksander Iżycki). 

stoljiścka 
— święto Związku Strzeleckiego. Dwu- 

dniowe uroczystości, związane z 19- letnią ro- 

cznicą *wymarszu Kadrówki z Krakowa do 

Kiele, wypadły w Stołpeach bardzo udatnie. 

  

Zorganizowania obchodu podjął się Zarząd 

Zw. Strzeleckiego z prezesem F. Moszczyń- 

  

skim na czele. 

W sobotę o godz. 19 zebrały się przed 
świetlicą Zw. Strzel. Oddziały P. W., jak 

Strzelec, męski i żeński, K.P.W. i kompa- 
nja Rezerwistów. Po odebraniu raportu przez 
dowódcę garnizonu ppułk. Bezega nastąpiło 
uroczyste podniesienie sztandaru miejscowe- 
go Oddziału Zw. Strzeleckiego. Na dźwięki 
trąbek „Hej strzeley wraz'*, oddziały zapre- 
zentowały broń, na wysokim maszcie zatrze- 
potał sztandar Oddziału. Przy dźwiękach or- 
kiestry kolejowej Odziały P.W. udały się po- 
przez ulice miasta do pobliskiej miejscowości 
Nowy-Swierżeń, na najwyższe w okolicy 
wzniesienie, by tu, jaż w ramach ogólnych, 
uczcić wigilję rocznicy. 

Na górze świerżeńskiej uroczystości voz- 
poczęły się o godz. 20-tej. Przybyli przedsta- 

  

my pomówili o interesie? Czy odda mi pan 
tę perłę za tysiąc sto? Mam przy sobie ksią- 

żeczkę czekową. 
Młody mężczyzna uderzył pięścią w stół: 

— Idź pan do djabła! 
WER 

Norton powrócił na Soan-street, rozrado- 

wany swem zwycięstwem. Wykonał wszyst- 

ko podług rady Maykela i śpieszył zawia- 

domić Mariettę o doskonałym wyniku. 

Maykel wysłuchał z zadowoleniem rela- 
cji i zapytał: 

— (Cóż pan zamierza teraz robić? 
— Potrzebuję znów rady. 
—. Moja rada jest krótka: pobierzeie się 

i jedźcie gdziekolwiek, zanim gazety vozpi- 
szą się 0 was. 

Ten plan odpowiadał najzupełniej 
niowo dwojga narzeczonych. 

— Ale czyż można urządzić wszystko tak 

prędko? 

— A dlaczegożby nie? Marietta mieszka 
tu jaż dwa miesiące, a pan jest od trzech dni 

w obrębie parafji, do której należy Standard- 

hotel Tego wystarczy dla zawarcia ślubu cy- 

wilnego i nawet kościelnego. 

Norton zauważył, że wpierw chciałby za- 

kończyć sprawę w sądzie, ale Maykel nalegał, 
żeby nie zwlekać. Z chwilą uzyskania piser- 
nego oświadczenia Kasvella, sprawę należało 

        

  

И 
Dziś uroczysta premjera! 

Dodztek dźwiękowy Pate p. t. 

z przemową bohaterskiego lotnika o swo!m locie 
nad Atlantykiem — oraz komedja w 8 skt. p. t. 

LOT KPT. SKARŻYŃSKIEGO 
Buster się żeni 

z Busterem Keatonem i 
Reginaidem Denny 

w roł. gł. 

  

„EOS 
Podwójny program! 

1) Ulubientca publiczności 
w erot. 
komed i ANNY ONDRA KROLOWA JAZZBANDU 

„SZTABS-KAPITAN GUBANIEW 
W rolach głównych: Owetło, A. Dymszs, Liii Zielińsza, Edmund Nebel 

Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wiecz. od 40 gr. — Początek o godz 4, 6, 8 i 10. 

  

„PAŃ 
wieiele władz: 

  

p. starosta Kulwieć, p. bur- 
mistrz Staniewski, p. komendant P.P. Jaskó- 

ski i inni; przybyło także, mimo om 

odległości dużo publi i. Pan starosta о- 
debrał raport od pr Z 

     

  

rzy 

   
   

  

     

      

     
   

    

  

  czem na w) , tem wyższym, że 
na ę dłngi sztandar. Rów 

noc. palił R stos. Pa- 

    
powiat hasło 2 fozpócza a s 

tem w ci i a 681 
kazu, 

Wyruszi 
one hasła, RE wezwa 

ło się Polskę. Na odezytany 
Moszczyńskiego apel pol 

chórem z wielkiem prze 

Oddziały. Odezytanie odezw 

Głównego Zw. Strzel. 
pierwszego dnia. 

W niedzielęę po nabożeństwie, przed po- 

mnikiem Marszałka p. starosta Kulwieć ode- 

brał defiladę Oddziałów P. W., prowadzonych 
przez prezesa Moszczyńskiegó. Oddziały prze- 
defilowały dziarsko, zdobywając uznanie pu- 
blieznoš; 

ię uroczy Staśce Po- 
a padły słowa roz- 

do 

  

R anta 

przez prezesa 
eh z Kadrowej 

em odpowiadały 
y prezesa Zar 

zakończyło uroc 

    
  

       

  

  

   
W godzinach popołudniowych łąka obok 

rzeźni zaroiła się od publiczności. Związek 

Strzelecki urządził tu w swobodnym nastro- 
ju utrzymaną zabawę ludową. Dźwięki or- 
kiestr i moe niespodzianek uprzyjemniały 0- 

becnym chwile. Zabawa przeciągnęła się do 
późnego wieczora. 

  

W roli gł. znekomity odtwórca uiezapomuianej roli 
Niezwykłe napięcie. Ceny na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. 

     

Edgara Allana Poegona temat pokrewieństwa człowieka z małpą 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Na podstawie Rozp. Rady 
RO Per. egzek 
BB, r. 58 

Skarbowy w Wilnie RE niniej: 

wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 19. 

godz. 10 rano odbędzie się w sali licytacy, 
2 Urzędu Skarbowego przy ul. Niemiecki 

rzedaż z lieytacji publicznej ruchomoś- 

, zajętych na pokrycie należności Skarbu 
Państwa i Magistratu m. Wilna. 

Sprzedawane będą: 
a) w I terminie — OD CENY SZACUN- 

KOWEJ: 
gramofon, lustro, kupony materjałów, bu- 

fet - lada, aparaty radjowe (5, 3, 4, 2-lampo- 
we), samowary, kredens, lornetki, szafy, krze 

sła wiedeńskie, stół, zegar, — na ogólną su- 

mę szacunkową — 1489 zł. 
b) w II terminie — OD CENY ZAOFIA- 

ROWANEJ: 
2 worki mąki pszennej, kredens, kanapa, 

igły do prymusu, obrazy olejne, lustro - tre- 
mo, ary, koszule męskie, spodnie męskie, 
damskie półbuciki. 

.(©) St. Bohdziewicz. 

KIEROWNIK URZĘDU SKARBOWEGO 

PRZYJMIEMY 
do poważnej spółki handlowej kapitalistę 
fachowca buchaltera lub handlowca z ndzia- 
łem 8.100 gotówki. Oferty z propozycja wa 
rankėw pod „Administrator“ do Redakcji 

1 „Siowa“, l 

Ministrów z 
W vładz 

  

    

  

    2 Urząd 
do     

  

  

m 

  

     
    

  

  

  

ŻNIWIARKI  HASSE(-HARRIS 
oryginsine amerykańskie 

niezrównane pod względem lekkości dokład: 
ności w pracy i trwałości. 

ŹNIWIARKI 5/m. DEERINGA 
GRABIE KONNE orsz części zapasowe do 

pannie: kp? Żuiwnych.e 
leca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 112 
Ceny niskie. 

Rozkład jazdy statków 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY', „PAN TA- 

DEUSZ'', „KURJER', „GRODNO“, „S0- 

KoL“' i „WILNO“' będą kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

wiino — Werki 
z przystankami: 

Pošpieszka, Wolokumpja, Kalwarja i 

ROZKLAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 

      

Werki 

g. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 19.45 ryczne i moczoplciowe. 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 

godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 25 

maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 

następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z 

Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 

o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 

8 rano, a następnie eo godzinę. Ostatni od- 

"jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 

W razie większej frekwencji publiczności — 

w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 

wyższego będą kursować statki dodatkowo 

co pół godziny i wcześniej 

W dnie powszednie statki mogą być zama- 

wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 
  

ZĄDAJCIE 
we wszystkich apteksch 

składach aptecznych znane 
ńredka od odcisków 

Prow. A. * PA KA. 

   
    

uważać za ukończoną. Bezmyślnością byłoby 

siedzenie w Londynie i czekanię na formalne 

zakończenie sprawy. Wszystko to można by- 
ło oddać w ręce adwokata, który da sobie 
rady, bez nich! 

Mrs. Klliot podtrzymała męża i pytała 
dokąd młodzi małżonkowie mieli zamiar się 
udać? Rozpoczęło się szezegółowe układanie 

planów. Nagle Mariettę poproszono do tele- 

fonu. - 

— Jeśli to Mrs. Kasvell — nie mów z 
nią o niczem, — zawołała wślad za nią prze- 

zorna kuzynka. 
Marietta wzięła słuchawkę, niepewną rę- 

ką. 

— Hallo... kto mówi? 

Odpowiedzi nie było, ale po paru sekun- 

- dach doleciał do niej szept: 

— Przekręć słuchawkę drugim końcem, 
głupcze! Tu się słucha, a tam się mówi! Daj 
lepiej mnie... 

Marietta nie mogła uwierzyć własnym u- 
szom. Ale nie mógł to być niczyj głos, tyi- 
ko Me.-Nila 

— Kapitan Me.-Nile!... 

Znėw nastala cisza i 
drażniony szept kapitana: 

— Mówię ci, a ty nie nie rozumiesz!.. 

panienka. Tylko co słyszałem jej głos.. 
Marietta przysłuchiwała się tym szep- 

Angus!... 
znów doleciał roz- 

To   

  

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

nocy art. 84 s: Rady Ministrów z 

. 1932 r. o postęp. egzek. władz 

DE URP z dn. 22-7. 1932 r. 
580 Nr 62) I Urząd Skarbowy m. Wilna po 

daje do wiadomości publicznej, iż w @та 10 

sierpnia 1933 r. o godz. 10 odbędzie się w lo 

kalu Sali Licytacyjnej ' Urzędu 3 przy ul. 
Wingry 6 sprzedaż z lieytacji w drugim ter- 
minie od cen zaofiarowanych 30 par rozmai- 

tych nart i trzydziestu par rozmaitych bu- 
tów sportowych, oszacowanych na zł. 1,300, a 

należących do firmy „Dom Sportowy Ch. Din 
ces““, na pokrycie zaległości na rzecz Kasy 
Chorych m. Wilna. 

Zajęte mienie oglądać można w dniu i 

miejscu sprzedaży w godzinach między 9-tą 

a 10-tą. 

       

  

  

  

(—) Barburski. 

w-z KIEROWNIKA URZĘDU 

EDZENZESZZYCRZM WRO |   

  

  

  

  

  

  

  

Mieszkanie 
DO WYNAJĘCIA 

5 cio pokojowe z wy: 
godami I piętro z bal- 
konem — słoneczne i 
sache ml. Biało- 

stocka Ne 6 

DO SPRZEDANIA 
na Zwierzyńcu o 2-ch 
4 pokojowych mieszka- 
niach  Wodociąg, ła- 
zienka, zfew De- 
miediitć się Anto- 
kolska 118 m. 3. 
  

  

Dziś imponująca premjera! Genj:lnie szonstruowany kołowrctek niezwykłych pomysłów według słynicj powieści 

.. KORDER$TWA PRZY RUE 4ORGUE 
„Dracnia* BELA LUGOSI. — Dreszcze grozy! Labirynt isjemauic | 

  

  

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 

4 wielkie pokoje z ku- 
chnią osobry domek 
w ogródku nl. Wiwal- 
skiego 26—1. о 

DO_ WYNAJĘCIA 
POKÓJ 

słoneczny 2 Oknem na 
piec Napoleona, — Ul. 
Uuiwersyt'cke 9—15 
Wiadomość u dozorcy. 

0 

  

DO WYNAJĘCIA 
РО КО 

umebJowany 2 osobowy 
Wszsikie wygody, Na 
życzenie obiady lub 
csłkowite ntrzymanie, 
Objazdowa 6/7 

"Letniska | 
RYTYWYYYYWYYFYFZTYYE 

DWÓR WIEJSKI 
przyjmie letników z 
całodziennem _ utrzy- 
maniem, — Wiadomość 
Tatarska 17 m. 3 od 
£. 1-4 pp. 0 

PENSJONA i 
w. Andrzejkowie nad 

Świtezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne współ "” 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 

  

  

poz. dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 
Poczta Walówka koło 
Nowogrėdka  Andrzej- 
kowo. 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
nęlsby udzielać lekcji 
muzyki lub też podjąć 
się innej pracy, Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 

tekarze Remek. Kopia miere Kałużyńska, 
STW ZAKWERSROKEE Li AŻ 4038) oj a 
a „„ redzkcji „Słowa do du 

Е „gotówk: DOKTOR M pcz > POPIERAJCIE 
Biumowicz -- = L. L.0.l P.P Р 

Choroby skórne, wene- "Lokale 

WIELKA 21 — tel. 921  spysywęsytwyTeyerryy oi оо 5 "==RÓŻNE 
ME Potrzebne. Zaraz 

е sa m2 "2 SPÓŁDZIELNIA 
cio a, 
ksrytarzowy — na MLECZARSKA 

Kupno ank blisko mo. vatabijaja pałiepzzć 
stu. Oferty d dakcjj masło wyborowe — 

| SPRZEDAŻ dla 1 c. i znajdzie Šialėgo od- 
*EWYYYYYVTYWYVYYSYYY | „- blorcę na całą produk- 

DOM cję. Również poszukuje 
stałego  dostawty 
żywych ryb — Ołerty 
składsć osobiście inb 

pismiennie 

Wilno, Mickiewicza 26 

  

Szkoła Gospodarstwa Domowego 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłos 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

  

tym razem głośniejszy, A:- 

  

tom. Znów szept, 
gusa: 

— Nie oddychaj tak głośno. 
dza słowom biedz po drucie!., 

Wreszcie rozległ się normalny głos: 
— "To miss Jarvis? Tutaj Me.-Nile... 

gus też jest. Czy pani nas pamięta? 

Ale skąd przybywacie? 

Gdzie jesteście? Jak można myśleć, że zapo- 

mniałam o was! 

— Płyniemy z wysp Samojskich, panier - 
Tylko co przyjechaliśmy do domu. 

— Musicie zaraz przyjechać do mnie. 

Mr. Norton jest tutaj. y przypłynęliście na 
pakladzie „Nephewa““ ? 

Nie było odpowiedzi, tylko znów ten sam 

szept: 

— Norton jest, więc twój kanak nie za 

bił go! Chwała Bogu! 
I znów wyraźny głos: 

To przeszka- 

An: 

            

ko. 

  

   
— Sprzedałem „Nephewa* w  Apji. 

Przypłynęliśmy nowym okrętem.  Dwanaści: 

tysięcy ton, głębokie zanurzenie, czternaście 

węzłów... 

Rozległ się gwałtowny szept i sykania. 

Widocznie Angus mitygował kapitana, że w- 

go rodzaju szczegóły nie mogą interesować 
panienkę. 

— Kapitanie, — wołała, śmiejąc się dziew 

czyna, — gdzie jesteście teraz? 

— Gdzie my 

  

2 panienki 
(uczennice) przyjmę ne 
mieszkanie z cziodziem- 
nem ntrzymasie= 75 
zł miesięcznie. Oferty 
w Administ'acii „Sło- 
wa“ Zimk:wa 2 dle 
A. M 

  

Praktykanta 
rainege 

energicznego, poszsku- 
je się od zacaz. Zgło- 
szenia Adm. „Słowa” 
pod KP. 
  

MAKAAAAAMA A asi 

POSZUKEJĘ 
PRACY 

TTOVTTYPPPTYFTETO" 

Sorzelany 
bshałier lub ekowom, 
z ukończoną szkołę go- 
rzelniczą w Dubisnach 
z kilkoletnią prasiykę 
gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie pese- 
dę od zarar, łaskawe 
oferty kierować: Zaść, 
Laudyszki peczta Ped- 
brodzie dla S. X. 

  

Były wojskowy 
znajdujący się obecnie 
w bardzo ciężkich ma- 
terjalnych  warnnkaćh 
błaga jakąkoiwiek 
pracę, Chocimsks 32 
m. 5. 

B. urzędnik 
w ciężkich warunkach 
zna buhalterję, rachon- 
kowość, sznka 
Przyjmie każdą zaofia- 
o k ma wa. 
runkach majskro: 
szych. Łaskawe ołerty: 
Wilno uł. Katwaryjska 
44—5, dla A. K. 

Młody 
człowiek w bardze cięż- 
kich warnukach pszyj- 
mie jakąkolwiek precę 
Skończył 2 kursy Peli- 
techniki. Legionowa 4f 
Witko 
  

Uczciwa, 
racewita, amiejącz go- 
na z ae świa 
dectwami,  poszskuje 
pracy. Łaskawe zgło- 
szenia pod adresem — 
Zygmuntowska 10 — 
Sklep spożywczy. 

Służąca 
pracewita uczciwa po. 
szukuje posady ku= 
charki lub pokojówki 
ma dobre referencje. 
Zawalns 3 m. 13 Hialins 
Śawłanowa. 

Uczciwa, 
polecana, solidna, mło: 
da osoba — poszckuje 
poszdy do dzieci 
(z szyciem) Młynowa 2 
(Bursa). 

Młoda 
dziewczyna poszukuje 
posady do wszystkiego 
nl Zawalua 3 m. 14 
0 

RT UTENA 

„KŁ L 
Zgubione 

zniżkę kolejową, wy- 
daną przez U S. B. ne 
nazwisko Michaż Dziej- 
ma, — Zuižkę uniewa- 
żnia się. 6 

  

  

  

— 

  

jestešmy, Angusie? 

Długo nie można było zrozumieć ieh szep- 

  

tu, w e wyjaśniło 

pół kiłometra na północo-zachód od 

gar-sq.'* 

cie tutaj. 

żadnych trudności! 
Wkrótce Marietta 

  

Weźcie zaraz taksówkę i 
Będę czekała na was. 

Czekam zaraz! 

się, że znajdują się 

Trafał- 

przyjeżdżaj 

Nie, niema 

zobaczyła przez oku 

dwóch marynarzy, niezgrabnie idących ulieą, 

i sprawdzających numery domów. 
na dół, otworzyła drzwi i... 

  

ia po raz pierwszy od 

Zbiegła 
kapitana Me.-Ni- 

dwudziestu lai pocało- 

wała młodziutka kobieta. 

Marynarz zmiesza 

spojrzał, zmieszany na 

zamieniły się w szpareczki 

uśmiechu. 

— A oto jeszeze j 

ł się, poczerwiemał i 

Angusa, któręge oczy 
przy radosnym 

eden znajomy! 

Marietta cofnęła się, popychając ku ge- 

ściom Nortona. 

Kapitan wyciągną 

roką dłoń. 

ł serdecznie swoją sze- 

— A, do djabła, jak ja się cieszę, że na- 

na widzę, Mr. James. Baliśmy się, że ten prze 
klęty kanak... 

— Nie udało mu się, — roześmiał sie Nor 

ton. Wchodźcie, panowie, opowiemy "sobi: 
szczegółowo nasze przygody. 

KONIEC 

S TI II NISSAN IS | T OST CZE WODY OT ZOE W PERO ORO KORE SSKYOEDZFE, TZT OD OB SROROY IS TAS DUSIA STS ASA 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


