
Rok XII. Nr. 216 (3354) 

SŁOWO 
WILKE, Czwartek 10 sierpnia 1933 r. 

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

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. »uwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* | 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. i 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* l 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z | 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 

  

Odpowiedź na arykuł „Czasii” 
Już wczoraj mój kolega redakcyjny 

omówił artykuł „Czasu” p. t. „Zmiana 

konstytucji — 'wedle przemówienia pułk. 

Sławka”, który nas trochę zdziwił i 

skoczył, a to dlatego, że argumentacja 

tego artykułu, zamieszczonego w piśmie 

konserwatywnem, nie ma odrobiny kon- 

serwatyzmu w sobie, 

Postawiono tam pułk. Sławkowi dwa 

zarzuty. jeden zarzut dość sensacyjny, że 

pułk. Sławek nie dba o zwiększenie wia- 

dzy Prezydenta iw Polsce. Takby przy- 

najmniej należało sądzić z tego ustępu: 

Nasza polska konstytucja, zrywając z sej- 
mokracją, musi zdążać całkiem innym gościń- 

cem do stworzenia silnej władzy naczelnej. 

Musi otoczyć Naczelnika Państwa wielką po- 

wagą moralną, zapewniając wybór należytej 

osobistości; musi zamiast dotychczasowego 

manekina postawić na czele człowieka czynu i 

energji; musi mu dać w ręce duże środki 

władzy, począwszy od odpowiedzialności mi- 
nistrów i od prawa rozwiązywania sejma; 

powinna też uczynić senat organem jego 

wpływów i narzędziem jego władzy. O tych 
wszystkich problemach — z wyjątkiem ostat- 

niego — prezes BBWR nie wypowiedział 

swego słowa. \ 
Zdanie końcowe powyższego ustępu 

istotnie formułuje zarzut pod adresem 

pułk. Sławka: dlaczego nie mówił o 

zwiększeniu władzy Prezydenta? Zarzut 

ten wydaje się nam strasznie dziwny na 

łamach dziennika dostatecznie о spra- 

wach politycznych poiniormowanego, а- 

kim jest „Czas'*. Przecież wszyscy wie- 

dzą, że pułk. Sławek jest zwolennikiem 

zwiększenia władzy Prezydenta, przecież 

w tym kierunku szły wszystkie dotych- 

czasowe projekta obozu, którego pułk. 

Sławek jest prezesem, przecież w tej nie- 

wie, w' której rzekomo pułk. Sławek nie 

wspomniał o władzy prezydenta, były je- 

dnak akcenty, które nie pozwalały zapo- 

mnieć, że to właśnie o wzmożenie władzy 

Prezydenta chodzi przedewszystkiem, że 

stanowi to naczelny postulat pułk. Sław- 

ka i jego obozu. 

Zarzut, że Sławek mało uwagi poświę- 

ca tej kwestji, jest jeszcze tem dziwniej- 

szy w danym atykule, że tuż obok, kil- 

ka linijek ponad tym zarzutem autor ar- 

tykułu sam wskazuje i przypomina: 

Kto chce Polski bezpiecznej i silnej, mu- 
si pragnąć i azisiaj silnej władzy naczelnej 

w Polsce; musi też dążyć do usunięcia sej- 
mokracji i do skupienia władzy w rękach na- 
czelnych. Musi pragnąć Naczelnika Narodu, 
otoczonego powszechną czcią i zaufaniem, 

posiadającego dostateczny wpływ na rządy, 

nie hamowanego od dołu przez reprezentan- 
tów partykularnych i  egoistycznych 'intere- 
sów, ale zarazem żyjącego wyłącznie ideą 
dobra Rzeczypospolitej. Takiego „Naczelni- 

ka'' postawić na czele Polski obiecuje imie- 

niem grupy BBWR jej prezes zapomocą sto- 
sownej zmiany obecnej, sejmokratycznej kon- 
stytucji. 

Jak naprawdę strasznie dziwnie i 

zagadkowo wygląda zestawienie tych 

dwóch ustępów z jednego i tego same- 

go artykułu wyciętych. W 

wek „nie wypowiedział swego słowa”; w 

drugim Sławek: „obiecuje imieniem gru- 

py BBWR*. 

Przejdźmy jednak od tych zagadek, 
od tego zarzutu na niekonsekwencjach 
artykułu wyrosłego, do tezy głównej o- 
mawianego artykułu, która da się tak zo- 
brazować: į 

„Proponowana przez pułk. Sławka 
ordynacja wyborcza do Senatu dzieli o- 
bywateli polskich ma dwie klasy. To 
zie”. 

To także bardzo dziwnie wygląda 

ma łamach „Czasu*. Od kiedyż to, zapy- 
tajmy, konserwatyzm polega na obronie 

równości i powszechności przy wybo- 
rach do Senatu? Przecież właśnie przy- 
jaciele tego pisma krakowskiego bronili 

najwymowniej zasady, że o wyborcach 

Senatu nie powinny stanowić pięcioprzy- 

miotnikowe zasady, że wyborcy ci po- 

winni być zgoła czemś innem. To, co 

mówił pułk. Sławek o elicie, było nama- 
szczone powagą  patosem. Natomiast 
to, co pisze „Czas*, jest jakby nama- 

szczone benzyną, od takich wyrażeń, jak 

„obywatele drugiej klasy* zalatuje inten- 

cją podsycenia ognia demagogji. Każdy 

projekt reformy wyborczej do Senatu 

musż dzielić obywateli na pierwszą, dru- 
gą, a może kilka innych klas. Projekt 

Za- 

jednym Sta-' 

proi. Estreichera przez niego w 1928 r. 

wypowiedziany, przewidujący * wybory 

senatorów przez Sejmiki, przez Izby, go- 

spodarcze, senatorów, powołanych przez 

Prezydenta, także nie był wolny od zarzu 

tu, że dzieli obywateli'na'klasy.Poco więc 

teraz rzucać takie oskarżenia, lepkie «cd 

benzyny, wywołującej 

burzenie, 

demagogiczne « 

Konserwatyści zawsze byli przeciw 

nikami Senatu, któryby wyszedł z pięc 

przymiotnikowych wyborów. Senat pro 

jektowany obecnie nie ma nic wspólnego 

z uprzywilejowaniem 

możnością, bogactwem, wykształceniem,, 

stanowiskiem społecznem. Wyborcą do 

Senatu może stać się każdy, kto ma za 

sobą cenzus patrjotyzmu i bohaterstwa. 

Trudno się nie zgodzić, że jest to cen- 

zus możliwie najłatwiejszy do przyjęcia 

dla wszystkich, możliwie trudny do ata- 

kowania. Trzeba jeszcze pamiętać, że 

Senat prócz 80 wybranych przez kawa- 

lerów orderowych, będzie się składał ie- 

szcze z 40 senatorów, powołanych przez 

Prezydenta. Tutaj znajdą się napewno 

uczeni prawnicy i znawcy poszczegól- 

nych dziedzin życia gospodarczego. 

Pióro, które wystąpiło 'w „Czasie 

z krytyką projektu Sławka, wydaie 

się nam być piórem  najwybit- 

niejszego być może dziś w Polsce 

publicysty, człowieka, który do ro- 

boty dziennikarskiej wniósł ze sobą 

jasność i siłę metody naukowej i który, 

niestety, 

argumenty podczas kampanji 0 ustawę 

akademicką. Ale wtedy było co innegy. 

Środowisko krakowskie ma to do siebie, 

że postulaty grona profesorów uniwer- 

sytetu uważają się już same przez się za 

konserwatywne. Dziś jest inaczej. Zwal- 

czać ideę Senatu, projektowanego przez 

Sławka, to tak, jakby zwalczać ideę 

szlachty w dawnej Polsce. Każdy szlach- 

cic w Polsce wierzył, że jeśli ma herb, 

to tylko dlatego, że przodek jego ponićsł 

wielkie zasługi dla ojczyzny. W rzeczy- 

'wistości trzeba to przekonanie naszych 

przodków poddać pewnej korektywie. 

W dawnej Polsce jeśli ktoś, szlach- 

cicem mie będąc, zasłużył się istat- 

nie, to zostawał dopiero  scarta- 

bellą i jeszcze przez trzy pokolenia pięt- 

no niskiego pochodzenia na sobie nosił. 

Elita Sławkowa różni się od dawnej 

szlachty tem, że oczywiście nie jest dzie- 

dziczna, i tem, że tu właśnie nie war- 

stwy dawne, nie potomkowie  zasłużo- 

nych, lecz sami zasłużeni, —scartabellaiu 

XX-go wieku, pokolenie pierwsze do gło- 

su w rządzeniu państwem dochodzi. Cat. 
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preparował dla całej opozycji 

„sarz rządu m. Gdyni 
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DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Mącierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

| PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

' 
į 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa u. Mickiewicza 10. 

  

SZARKOWSZ 4 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. E 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja A, 
ZYZNA, M. Mindel, skład apie „ny. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

ZATARG AUSTRO-NIEMIECKI 
WIZYTA KANCLERZA DOLFUSSA W RZYMIE 

PARYŻ PAT. — „Paris - Soir'' informu- 

je, że projektowana podróż kanclerza Dolfus 

sa do Rzymu nastąpi niewcześniej, niż pod 
koniec bież. miesiąca. Kanclerz austrjacki nie 

może tej podróży odbyć w bieżącym tygodniu 
a w następnym tygodniu Mussolini wyjeżdźa 

do Piemontu, w celu uczestniczenie w mane- 

wrach wojskowych. Kancelarję dyplomatycz- 

ne obu państw uznają, że spotkanie prenije- 

rów Austrji i Włoch będzie pożyteczniejsze 

po ostatecznem zlikwidowaniu nieporozumień 

austrjacko - niemieckich. 

Korespondent tegoż dziennika donosi z 

Rzymu, że rząd niemiecki wydał rozporządze 

nie, zakazujące dalszej propagandy hitlerow- 

skiej na terenie Austrji, — czy to w formie 
raidów samolotowych, czy też działalności rao 

nachijskiej stacji radjowej. Podobno decyzje 

berlińskie zapadły na skutek półurzędowego 

demarche rządu włoskiego, która — wbrew 

dementi ogłoszonemu przez pałac Chigi —mia 

ła miejsce w Berlinie, przyczem wizyty amba 
sadora włoskiego na Wilhelmstrasse powtórzy 

ły się kilkakrotnie, 

LONDYN PAT. — Cała prasa londyńska 

żywo komentuje zatarg austrjacko - niemiec- 

ki i odpowiedź niemiecką na interwencje 
włoską oraz francusko - angielską w B 
nie. Większość dzienników stara się prze: 
stawić odpowiedź niemiecką na wystąpienie 
Włoch, jako zadawalające załatwienie spra- 

Wy: 

    

Natomiast „Daiły Herald ' i  „Mancho- 

ster Guardian'* stwierdzają, że odpowiedź 

niemiecka jest przykrą niespodzianką dla rzą 

du angielskiego. „Daiły Herald'* pisze: 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Niem- 

cy złamały zobowiązanie szanowania niepod- 
ległości Austrji, nałożone przez traktat wect- 

salski. 

  

Likwidacja centrum niemieckiego 
BERLIN. PAT. Rokowania w sprawie likwi- 

dacji centrowej frakcji parlamentarnej dopro- 

wadziły do ustąpienia 22 posłów centrowych 
Sejmu pruskiego. Mandaty swe składają 

wszystkie posłanki, duchowni oraz  posło- 
włe w wieku powyżej 60 lat, W dalszych ro- 

kowaniach ma być ustalone, którzy z pozo- 
stałych 47 posłów przyjęci będą do frakcji 

narodowo - socjalistycznej w charakterze hos- 
pitantów. Frakcja centrowa Reichstagu prze- 
prowadzić ma analogiczną selekcję manda- 

tów. 

STOSUNKI NIEMIECKO-LITEWSKIE 
BERLIN. PAT. 

kierownika oddziału wschodniego / urzędu 
spraw zagranicznych Mayera do Kowna ogło- 
szony został komunikat, stwierdzający, że mia- 
rodajne czynniki niemieckie przywiązują szcze- 
gólną wagę do rokowań gospodarczych  mię- 
dzy Niemcami a Litwą. Niemcy — podkreśla 
komunikat — gotowe są spełnić postulaty go- 

Г 

W związku z wyjazdem 5) 

  

cze Litwy, pod warunkiem, że nastąpi 
zupełne Oczyszczenie atmosfery politycznej 

między obu krajami. Wzamian za swoje kon- 
cesje strona niemiecka żąda, aby Litwa speł- 
nila w odpowiedniej formie warunki  nieob- 
jęte wprawdzie rokowaniami, niemniej jed- 
nak ściśle związane ze stosunkami niemiecko- 

litewskiemi. 

Odrzucenie propozycji ambasadora St. Zjedn. 
EAWANA PAT. W-g ostatnich do- 

niesień, prezydent Mahada odrzucił propozy- 

cję ambasadora Stanów Zjednoczonych co do 

mianowania sekretarza stanu i zażądania od 

Kongresu, aby odroczył się na czas nieogra- 

niczony celem umożliwienia uregulowania za- 

gadnień politycznych republiki. W-g propozy 

cji ambasadora sekretarz stana zastąpilby 

automatycznie prezydenta, Tę demarche ac1- 

basador Stanów Zjednoczonych podjął w 

charakterze medjatora. Nie stanowi ona by- 

najmniej ultimatum Stanów Zjednoczonych. 

Kombatanci francuscy w Gdyni 
GDYNIA. PAT. W dniu 9 b. m. w sało- 

nach hotelu Centralnego Federacja PZOO0 w 

Gdyni podejmowała wycieczkę b. kombatantów 

francuskich obiadem, 

Podczas przyjęcia przemawiał wicekomi- 

inż. Szaniawski oraz 

prezes powiatowego zarządu Federacji, — Na 

przemówienia te odpowiedział prezes unji kom- 

batantów alzackich Bauer. zwracając się do 

wicekomisarze Szaniawskiego, mówca wyraził 

radość, że spotyka nad polskiem morzem by- 

łego żołnierza, który walczył vw szeregach 

francuskich wraz z Francuzami o wspólną spra- 

wę. Przemówienie swe zakończył prezes Ba- 

uer okrzykiem na cześć braterstwa armji i ma- 

rynarki irancuskiej i połskiej Po przemówie- 

niach orkiestra odegrała hymn narodowy fran- 

cuski i polski. Wieczorem goście odjechali do 

Warszawy. 

Tekst nowych umów polsko - gdańskich 
Dnia 5 sierpnia, po rokowaniach przepro- 

wadzonych przy udziale wysokiego komisarza 

Ligi Narodów p. Rostinga, został — jak wia- 
domo — podpisany układ w sprawie korzy- 
stania przez Polskę z portu gdańskiego. Jest 
to umowa ramowa: jej praktyczne wykona- 
nie zależne będzie od rokowań, które rozpocz 
ną się w Warszawie w najbliższych dniach. 

Równocześnie parafowana została umowa 

w sprawie wykonania postanowień konwencji 
paryskiej, odnoszących się do praw ludności 

polskiej w Gdańsku. 
Układ między Polską a w. m. Gdańskiem 

zawarty dnia 5 - 8. rb. w sprawie wykorzy- 
stania portu gdańskiego posiada brzmienie 
następujące: 

„Rząd polski i senat w. m. Gdańska, o- 

żywione pragnieniem uregulowania w drodze 

  

Wyrek w sprawie zabójstwa Grotkowskiego 
LWÓW. PAT. W dniu 9 b. m. w drugim 

dniu rozprawy przeciwko Katzowi, Thunemu 
i Schmerowi, oskarżonym o zabójstwo  stu- 
denta Grotkowskiego, dokonane z końcem - 
stopada r. ub., sąd Odrzucił wnioski obrony, 
dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej na 
uli Szajnochy oraz w sprawie ponownego 

przesłuchania  Kreutera i, Fellera, których 

Katz obwinia o dokonanie zabójstwa. — Na 

tem postępowanie dowodowe zostało zamknię- 

te, poczem przemawiał pierwszy prokurator, 
W imieniu powództwa cywilnego  przema- 
wiał adw. dr. Porecki, poczem zabierali głos 

obrońcy. Po replice prokuratora oraz pono- 
wnem przemówieniu obrońców, oskarżony 
Katz oświadczył, że jest niewinny. 

Po godzinnej naradzie trybunał wydał 
wyrok, skazujący Katza za spowodowanie 
śmierci Grotkowskiego na karę 4 lat wię- 
zienia Oraz za poranienie studenta Pietrasz- 
ki dodatkowo 6 miesięcy więzienia. W  rezul- 
tacie trybunał wymierzył Katzowi łączną karę 
4 lat więzienia. Ojcu ś. p. Grotkowskiego sąd 
przyznał powództwo cywilne w wysokości 250 
zł. Oskarżeni Thune į Schmer zostali uwolnie- 
ni od winy i kary. 

Skazani fałszerze pieniędzy 
SOSNOWIEC. PAT. Dziś Sąd Okręgowy 

w Sosnowcu wydał wyrok przeciwko  człon- 
kom szajki fałszerzy pieniędzy. Głównych 0s- 
karżonych Jana Karbownika i Mieczysława 
Karbownika Sąd skazał: pierwszego na 4 lata 

więzienia, drugiego na 3 lata, zaś oskarżonym 
Kemonowi i Gembali wymierzył kary po 2 

lata więzienia. 

Szajka braci Karbowników zlikwidowana 
została w październiku ub. r. W czasie rewi- 
zji znaleziono wówczas kilka tysięcy sztuk 
fałszywych monet 5 i 10-złotowych oraz wie- 
le sztuk fałszywych 5 i 2-markówek niemiec- 

kich. * 

ugodowej kwestyj spornych między obu rz:- 

dami, ułożyły pod auspicjami wysokiego ko- 
misarza Ligi Narodów, co następuje. 

1) Rząd polski i senat w. m. Gdańska 
zgadzają się zawiesić na czas trwania niniej- 
szego układu procedurę, będącą w toku przed 

instancjami Ligi Narodów, dotyczącą używa- 
nia portu gdańskiego. 

2) Rząd polski przedsięweźmie niezwłocz- 

nie wszystkie środki, konieczne dla zapobieże 

nia zmniejszeniu handlu morskiego „(przy- 

wóz, wywóz i przewóz), odbywającego się 
w chwili obecnej przez port gdański z uwzględ 

nieniem ilości i jakości towarów. 
Rząd polski zapewni portowi gdańskiemu 

w przyszłości w miarę możności, równy 
udział w handlu morskim (przywóz, wywóz, 
i przewóz) z uwzględnieniem jakości i iloś 
ci towarów. W tym celu obie strony zobowią 
zują się utrzymywać stały kontakt przy po- 
mocy perjodycznych spotkań. 

3) Senat w. m. Gdańska współpracować 
będzie z rządem polskim w rozwoju bezpośre- 
dniego handlu morskiego w miarę sił finanso 

wych i ekonomicznych w. m. Gdańska. 
4) Każda ze stron zastrzega sobie prawo 

po zawiadomieniu na trzy miesiące naprzód, 
zażądania od wysokiego komisarza ponowne- 

go wdrożenia procedury przed nim''. 

POMNIK KRÓLA SOBIESKIEGO 
NIEMIRÓW-ZDRÓJ PAT. — Odbyło się 

tu osłonięcie pomnika króla Jana III Sobies- 
kiego. Pomnik ofiarował twórca pomnika ar- 
tysta rzeźbiarz Lubowiecki z Warszawy. Jd- 
słonięcia pomnika dokonał właściciel Niemi- 
rowa baron Krusenstern. 

Zachowanie niepodległości /Austrji obcho- 

dzi całą Europę i ma znaczenie światowa. 
Rada Ligi Narodów musi dać Hitlerowi do 
zrozumienia, że wtrącanie się do spraw Aust- 

rji lub naruszanie praw innych państw wy 

raźnie zagraża pokojowi Europy. 

PARYŻ PAT. — Prasa poranna podkreś- 
la, że między komunikatem biura Wolffa, za- 

wierającym oświadczenie rządu niemieckiego, 

o nieprzyjęciu do wiadomości demarche Fran 

cji i Anglji, a faktycznym przebiegiem rcz- 

mów na Wilhełmstrasse istnieje podobno 23- 

sadnicza różnica. 

Na podstawie żródłowych informacyj „Le 
Matin'' twierdzi, że wizyta ambasadora Poxn- 

ceta trwała przeszło godzinę i że von Bue- 
low, wbrew informacjom biura Wolffa. przy- 

jął do wiadomości przedstawienia francuskie 
wyrażając w imieniu rządu niemieckiego za- 

pewnienia, :e powzięte będą vajostrzejsze za 

rządzenia, aby dotychczasowe wypadki na 

granicy niemiecko - amstrjackiej więcej się 
nie powtarzały. Również wszystkie niemieckie 

eskadry lotnicze otrzymają kaiegoryczny Zza- 
kaz dokonywania lotów nad terytorjam Au- 

strji. 

Prasa podkreśla, że przy .ac.elskie dema1- 

ches Francji i Anglji opierały się niet/iko 
na pakcie 4-ch. W oświadczeniach swych am- 

basador powoływał się również na par. 80 
traktatu wersalskiego. Powstało więc zagad- 

nienie, dlaczego istnieje taka rozbieżność mie 

dzy istotnym przebiegiem demarche i jej re- 
zultatami a informacjami prasy niemieckiej. 
Najprawdopodobniej maskę arogancji nałoży- 

łe Wilhelmstrasse wyłącznie pro foro inter- 
no. W każdym razie na rozbieżność tę nale- 
ży zwrócić szczególną uwagę. 

Komentując stanowisko prasy niemieckiej 
„Le Petit Parisien'* zaznacza, że demarche 

wywołała wśród Niemców  furror teutonicus, 
skierowane przedewszystkiem przeciw Fran- 

cji. : 

  

iha wojny 51. Zjednoczonych z Kubą 
KRWAWE ROZRUCHY W HAWANIE 

HAWANA PAT. — Rozruchy w stolicy 

Kuby trwają w dalszym ciągu. Wczoraj w 

czasie zajścia zabitych zostało 2 policjantów, 

2 odniosło rany. Oddziały wojskowe powróci- 

ły do koszar. Obserwatorzy neutralni wyraża 

ją zapatrywanie, że Mahado powinien zdecy- 

dować się dziś, czy przyjmie formułę amba- 

sadora Stanów Zjednoczonych Wellesa, 1 о- 

puści Kubę, czy też przeciwstawiać się będzie 

anarchji i rewolucji, z nieuniknioną inter- 

wencją Stanów Zjednoczonych. 

PREZYDENT MAHADO GROZI WOJNĄ 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi 

z Hawany, że prezydent Mahado w odpowie- 

dzi na memorandum Stanów Zjednoczonych 

odpowie siłą. 

Sytuacja wewnętrzna na Kubie doznaje 

coraz to większego zaostrzenia, gdyż organi- 

zacje robotnicze oświadczyły, że nie zamierza 

ją pertraktować z przedstawicielami burżca- 

zji. Powszechnie panuje w Hawanie opinia, 

że w związku ze stanowiskiem prezydenta 

Mahado w stosunku do Stanów Zjednoczo- 

nych oraz w związku z napięciem wśród miej 

scowych stronnictw sytuacja staje się coraz 

poważniejsza i należy spodziewać się dal- 

szych krwawych rozruchów. 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

0 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
ja nie przyjmuje zastrzeżeń 

dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
EEEE © ŁOGNTTBIE PCIE VOY 

TELEGRAMY 
BILANS HANDLU ZAGRANICZNEGO 

WARSZAWA PAT. — Biłans handlu za- 

granicznego Rzeczypospolitej Polskiej i w. 
m. Gdańska w miesiącu lipcu rb., według tym 

czasowych obliczeń Głównego Urzędu Staty- 
stycznego, przedstawia się jak następuje: 

rieziono tonn towarów wai- 
2,021 tys. zł. Wywieziono 1110678 tonn 

81,905 tys. zł. Zatem saldo dodat- 

nie bilansu handlu zagranicznego w miesiąca 
lipcu wynosi 9,884 tys. zł. 

   
  

  

    

    

        
  

ZMIANA NAZW POLSKICH 

KATOWICE PAT. — Jak donoszą pisma 
niemieckie, wszystkie nazwy gmin wiejskich i 

miejskich na Śląsku Opolskim o brzmieniu 
polskiem zostana przemianowane na niemiee- 

kie. Akcję tę jaż zapoczątkowano w powiecie 

gliwiekim. 61 wsi ma otrzymać nazwy nie- 
mieckie. Wydziały powiatowe rozesłały okól- 

niki w tej spra stkich urzędów 
gminych w powiec — Gminy ze 

swej strony mają edstawić wydziałom po- 

wiatowym odpowiednie propozycje eo do od- 
polszezenia nazw poszczególnych miejseowoś- 
Ci. 

    

          

   

   

POGRZEB PROF. MAZURKIEWICZA 

WARSZAWA PAT. — W dniu 9 bm. od 
był się pogrzeb dr. Władysława Mazurkiewi - 
cza, profesora farmakognozji i botaniki le- 

karskiej w Uniwersytecie Warszawskim, za- 
służonego działacza na polu naukowem i spo 
łecznem, odznaczonego Krzyżem Niepodległo- 

ści i komandorem orderu Polonia Restituta. 

Po nabożeństwie żałobnem w kościele św. Ja- 
na nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmen- 

tarz Powązkowski. W żałobnej uroczystości 

oprócz rodziny zmarłego wzięli m. in. udział: 

prezes Walery Sławek, wiceminister spraw 

wojskowych gen. Fabrycy, gen. Kołłontaj — 

Śrzednieki, szef gabinetu ministra spraw woj 
skowych ppłk. dypl. Sokołowski, komendant 
miasta ppłk. Szajewski, rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. Ujejski. itd. 

Na ementarzu nad grobem przemówił w 
imieniu Senatu U. W. rektor Uje, 

ca przypomniał zebranym na dzis 
łobnej uroczystości pamiętny czyn z życia 
zmarłego, który przyczynił się do uwolnienia 

w Petersburgu Marsz. Piłsudskiego z więzie- 
nia rosyjskiego. 

„NIEBIESKIE KOSZULE'* 

DUBLIN PAT. — Wczoraj wieczorem 40- 
szło w Dublinie do zajść, skierowanych prze 

ciwko t. zw. „niebieskim koszulom““. Organ'- 

zacja ta, pozostająca pod wodzą gen. O*Dut- 

fy urządziła wczoraj pierwszy bal publiczny. 
Przed gmachem, gdzie odbywała się zabawa, 
zebrał się tłum, liczący około 5 tysięcy osób, 
który zajął wobee uczestników balu wrogą 
postawę, wznosząc  niep: azne okrzyki 1 

rzucając kamieniami. Policja z tradem zdoła- 

ła rozpędzić demonstrantów. W wyniku zajś- 
cia szereg osób musiano przewieźć do szpitaii. 

przybyłych na zabawę znajdował się 
były prezydent Cosgrave. Automobil 

jego został uszkodzony, a szofer ranny. 

    

        

   

   

  

   

    

   
   

  

    

    

     

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — Przedgiełda. Bank 
Polski płaci za dolary 6.50, za czeki na No- 
wy York 6.53, za Montreal 6.05. Na rynku 
prywatnym dolar papierowy cokolwiek słab- 
szy — 6.556 — 6.57, dolar złoty 9.04, rubel zło 
ty 4.80. Czerwońce — 1.00 — 1.05. 

Pożyczka budowlana 39.50, dolarówka — 
49,75, inwestycyjna 104, stabilizaeyjna moe- 
na — 53. Dillonowska 70, śląska 4%, 
warszawska 44 (kursy orjentacyjne). 

   

  

Z akcyj bardzo poszukiwane Starachowice 

10.20 — 10.15, przy dużych tranzakejach. — 
Pozatem Haberbusch oraz Lilpop (11.50). — 

Kurs orjentacyjny Banku Polskiego 81. 

Otwarcie Legjonowego instytutu Studjów 

  
  

Otwarcie Legjonowego Instytutu Studjów w wielkim hallu Politechniki w obecności Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Mościekiego i obecnych w Warszawie członków rządn



MOŻE PODYSKUTUJEMY 
W Nr. 212 „Słowa'* 

daną nam w drodze informacyj wzmiankę o 
dalszych planach i zamiarach co do robót 
konserwacyjnych w Katedrze Wileńskiej. Nie 

mając najmniejszego zamiaru wchodzić z p. 
ilonserwatorem i Komisją w dyskusję, wy- 
nik bowiem takowej zgóry byłby przesądzo- 
ny (mogliśmy w tem się przekonać chociażby 

ua przykładzie sprawy budowy pomnika Mie- 

cza!) — nie możemy jednak powstr 
mač się od kilku uwag. Nie mogąc mieć 

przyczytaliśmy po- 
  

  

k 

turalnie nie do zarzucenia w takiej sprawie, Zy 

   filarów lub zamierzone od- 
Smuglewi- 

. umacnianie 
czyszezenie zakurzonych obrazów 
cza (należałoby jednocześnie pr ócić 

szpeconym ich wygląd pierwotny stanow- 
czo musimy się jednak przeciwstawić zan 
rom tego rodzaju, jak przerobienie (łub może 

nawet całkowite usunięcie?) posągów  szczy- 

towych, jak również przemalowania gmachu 
katedry na szaro. Bo to już — zdaniem na- 

szem — wykracza poza granice konserwacji 

i zwierza do czego innego. 
Naturalnie, Gucewicz — to nie Palladio, 

i nie Bramante. Ale Gucewiez 

(iucewicz! Całości, pom, nej przez 

jako eałość (udolnie czy nie — oto mniejsza) 
nikt nie ma prawa w sto trzydzieści lat po 

śmierci budowniczego dowolnie poprawiać. 

Pomijając moment sentymentu — tradycyj- 
ność wyglądu naszej katedry z temi właśnie 
a nie innemi posągami u szczytu — rozu- 
mujmy poprostu logicznie. Nowe posągi — o 
ile mają stanąć — muszą przecie być zamó- 

wione komuś z naszych współ 
biarzy. Mimo największego nawet adw: 

(którego też nie zaw możemy być 

nie potrafi jednak 

roku aż tak dalece wczuć s 
łość obeej kompozycji i w 
epoki, żeby jego dzieła od tej całości zupx 
nie się nie odeinały. Jest to poprostu niemo- 
žliwe. Gorszą jeszcze byłaby taka entnal- 
ność, gdyby rzežbiarz wspolezest imię este 
tyki dnia dzisiejszego — pozwolił sobie na 
stylizację, syntetyzowanie ete. (Powtarzam, 

są przykłady i tego rodzaju podejścia do 
rzeczy). Byłoby to już coś karygodnego. Zu- 

pełne zaś usunięcie posągów, byłoby poprostu 

nieodżałowane. Trzeba może w Wilnie się u- 
rodzić, i tu wyrosnąć, żeby odczuć całą nie- 
sprawiedliwość i  niedopuszczalność 
czynu. Owszem, nie jest Gucewicz s 
tową. Ale któż z nas się odważy na poprawia 
nie, lub przerobienie portretu prababki 

niech nawet nie przez Grassiego malowane- 
go! — tylko dlatego, że nie odpowiada ściśle 
kanonom rysunku i perspektywy ? 

A że i Righi też ani Michałem  Anio- 

łem ani nawet Beminim nie jest — trzeba by- 
łoby może i jego błędy (bo istotnie są i ra- 
żące) poprawić? Czyż nie tak? 

A teraz co do koloru šv 

  

7е- 

     
    а- 

  

  

    

      
  

  

   

        

   

    

   

   yni. Ile sie- 

bie pamiętam — zawsze wydawała mi się Ka- 
opuszczona (na- 

opu. 
tedra — niech brudnawa i 
wiasem, nigdy przed wojną, aż tak 
szczona, jak do niedawna nie była), 
słoneczną i radosną, właśnie dzięki 

ciepłej „kamacji!*. Trudno jakoś wyobrazić 
ją szarą, a więc — posępną. Poprostu nie 

powinna taką być! Proszę sobie 

chociażby tylko szare... kolumny! 
Nonsens, niczem ani historycznie, ani 

estetycznie nie usprawiedliwiony! Przemalo- 
wano obeenie (duch sprzeciwu?) gmach s4- 

dów na szaro. Gmach — choć nie historyczny, 
lecz bezsprzecznie gustowny. Jak teraz wy: 
gląda? Zanikły odrazu ws kie detale rzeź 

  

    

wyobrazić 

  

  

      

     
bione, gdzieś poginęły kolumny, gzemsy i t.d. 
Jest płaski i nudny. Gmach nigdy nie jes 

  

przecie samą tylko architek 

sze jeszcze obliczony na efekt rzeźbiarski i 
malarski. Pamiętajmy o tem i nie stosujmy 

barwy fałszywych granitów, lub żelbetonu do 
czeigodnej katedry. Co się nadaje do nowej 

stylizowanej tandety  „neo--klasycznej* i 

„ampirowej““. (Gmach braci Jabłkowskich, 
parę domów na Jagiellońskiej) jest niedop::- 
szezalne w gmachu, który posiada istotne ce- 
chy klasyczne. 

Nie róbmy więc z naszej katedry w lep- 
szym wypadku — nowego „doryckiego'* Be:- 
linu, w gorszym zaś — drugiej kamienicy 
Jabłkowskich. Bo to już będzie nie konserwa- 

cja, ale niepotrzebne eksperymentowanie nad 
drogim zabytkim. W—nia 

P.S. Nie podzielamy poglądów p. W-nia, 
poddajemy je jednakże pod ewentualną dys- 
kusję. RED. 

               

  

  

KAPLICA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOW- 

SKIEJ W CASTELGANDOLFO. 
W letniej siedzibie Papieży  Castelgan- 

dolfo przygotowywana jest, jak wiadomo, ka- 
plica, która zgodnie z życzeniem Piusa XI no 
sić będzie miano kaplicy Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej. Kaplica ozdobiona będzie od- 
powiedniemi freskami, wykonanemi przez 

znanego artystę polskiego prof. Rosena, któ- 
rych zasadniczy pomysł poddał artyście sani 
Ojciec św. Jeden z fresków ma wyobrażać 
Obronę Częstochowy i ks. Kordeckiego, dru- 
gi — Qud nad Wisłą i ks. Skorupkę. Kar- 
tony fresków już zostały wykonane i w ka- 
plicy odpowiednio rozlokowane. Jeszce w ci4- 
gu bieżącego tygodnia oczekiwana jest w Ca- 
stelgandolfo powtórna wizyta Ojca św., któ- 
ry specjalnie przybywa tam w celu ostatecz- 
nego zadysponowania rozmieszczenia fresków. 

Nie chcę być 
Przed paru laty jedną z lekcyj moich w 

gimnazjum Lelewela nawiedził wizytator. 
Dziś ten ezłowiek wykłada gdzieś na kursach 
maturalnych za złotówkę godzina i dziękuje 
Panu Bogu. Wówczas był panem i władcą 
nauczycieli. Po odsiedzeniu godziny i zap:- 
saniu kilkunastu kartek w notatniku, wezwał 
mię do gabinetu dyrektora i powiedział tak: 

— Pod względem naukowym lekcja pana 
była bez zarzutu... 

— Oni zawsze zaczynają. od komplimen- 
tów — pomyślałem. 

— Ale... i wizytator uśmiechnął się ra- 

dośnie: — ze stanowiska dydaktyki nie wszy 
stko znalazłem w porządku. Pan traktuje u- 
czniów nadto indywiduałnie. Niewolno zapo- 

minać nauczycielowi, że kłasa to zespół. Na- 
leży operować nią jak zgranym, dobrze zgra- 
nym zespołem. Gdybym miał uciec się do po- 

równania, powiedziałbym, że klasa to niby 
orkiestra, a doświadczony pedagog jest ua 

swój sposób kapelmistrzem: gdzie wskaże 
batutą, tam odzywa się spore instru- 

" ment. 

    

   
       

    
   

    

Odbudowa kościała 

SŁ 

garnizanowego w Grodnie 
STARA FARA WITOLDOWA ODZYSKUJE SWÓJ DAWNY WYGLĄD 

Przed kilku dniami pisaliśmy o wyniku 
prae wykopaliskowych i restauracy 1. pro 

Wi adzonych i na t renie Zamku Króle CHO Ww 

niemy się sprawą odbudo- 
rnizonowego „pod wezwaniem 

sių e te pro 

arch. P. K 

  

    sk 
    

   
      

    

   

    

  

l ” 
\и‹*і\" (jak. Mb: WZA na- 

r Grodnie) dziekana Kazimierza 

      

cO i proboszeza — kapelana ppłk 
Otto Kristena są już w pierw swej czę- 
ści (naprawa murów — wymiana cegły — 0- 
dachowanie) zakończone. 

Restaurowany kościół garnizonowy, to 

stara fara witoldowa, zbudowana jeszcze w 

roku 1392, przebudowana następnie przez 

królowę Bonę w roku 1551, a w roku 1804 o- 
debrana przez Rosjan i przez nieh okrutnie 
zeszpecona. 

Raziły wzrok najeźdźcy partje gotyckie; 

nie lieząe się więc z żadnemi względami „prze 

   

  

    

  

    

z budował:* atynię, zamazując skrzętnie 

styl, niszcząc przepiękne, kute w kamieniu 
żby ( z okresu Bony), zamurowywując 

wewnętrzne i 
sklepienia. 

Nie to, 
nych, któ: 

okna gotyckie, obniżając 

że nie było wówezas prawosław- 
  

  

miała słażyć zbizantynizowana 
Św: W archiwum wileńskiem przecho- 

wuje się z owych czasów dokument, pismo 
wice-gubernatora von Berga (z nazwiska s 

„korzenny““ Rosjanin)  zapytują 

10g0 li u was prawosławnych? na co nastą 
piła odpowiedź: poka piat' lic.*). 

Na początku bowiem XIX wieku nie by- 
w Grodnie prawosławnych wcale. Nawet 

tendencyjny rosyjski historyk Orłowskij w 

raonografji o Grodnie zmuszony jest 

, że parafjanami,, soboru Zofji“* 
yli przerobionego na cerkiew kościoła far 

) byli tylko wojskowi i urzędnicy („Gro 

ynach zaś zebra- 
nia kościoła pi К: .‚Ро zorganizowaniu 

Litewsko-Grodzieńskiej gubernji rząd  zwró- 
cił uwagę na tę okoliczność, że gubernjalne 

miasto Grodno nie posiadało ani jednej pra- 

j cerkwi, wskutek czego prawo: 
ni mieszkańcy Grodna (wojskowi i urzędnicy 

ajdowah się nieraz w sytuacji kłopotli- 

  

   

  

    

to 

  

    

  

   
   
    

     
Dzięki staraniom społeczeństwa grodzień- 

g0, a wydatnej pomocy rządowej (subsy- 

dja z kredytów Min. Spr. Wojskowych, sa 
moopodatkowanie się garnizonu grodzi 

zo, subwencje samorządu i ofiary pu 

ne) odzyskuje stara świątynia swój wy- 

  

   
   

    

— Nie jest to — niestety — rzeczą ia- 

twą. 

Stare plany, sporządzone w roku 1304, 
` ziono do Petersburga, gdzie pozos 

dotychczas; na mocy więe znalezionych 
sunków, kronik i t.p. dokumentów, prowadzo 

ne są prace obecne. Mają one na celu odtwo- 
rzenie, w stopniu maksymalnyra, całości, bo- 

daj z okresu po przeróbkach, dokonanych 
przez "Bo: 

     

  

   
Jzęść prac jest już ukończona, a n 

wicie roboty przy naprawie murów. K« 
pokryto dachem, zdjęto sztuezne sklepienie 

nad presbiterjum, zbudowane przez Rosjan, 

odtworzono pięć zamurowanych okien gotye- 
kich (pozostaje jeszeze 10) „odkryto““ zamu- 
rowane starannie piękne rzeżby kute w kamie 

niu (za czasów Bony) i fryzy. 
Pracy jest jeszcze niemato. Rosjanie zro- 

bili ws ko, aby zamaskować gotyk; 
ślady ich barbarzyństwa giną powoli, ale sy- 
stematycznie. Z poza rusztowań wyłania 

piękny pomnik naszej świetnej  przeszł 

      

    

       

  

   
  

*) Dokumenty te znajdują się w archi- 
wum — Mury Franciszkańskie — teczka Nr. 
106. 

  

Trzynastki z Jamboree 
otrzymaliśmy kartę, którą powyżej re- 
produkujemy. Dzielni harcerze wileń- 
scy przesyłają za naszem  pośrednic- 
twem serdeczne pozdrowienia całemu 

Wilnu. 

Od Czarnej 

  

dyrektorem! 
To ujęcie istoty dydaktyki przez doświad 

ezonego wizytatora przypomniało mi się, gdym 

się dowiedział o zmianach, jakie zaszły na 
stanowisku dyrektora gimnazjum Lelewela. 

"Tymczasowym jego kierownikiem czy też „peo* 
został popularny w Wilnie kapelmistrz or- 

kiestr uczniowskich profesor Telmaszewski. 

The right man of the right place. Właściwy 
człowiek na właściwem miejscu. Nareszcie! 
I kto wie, czy dalszy awans nie jest możliwy? 
Gdyby, dajmy na to, zrobić prof. Telmaszew- 
skiego kuratorem? . Dopierożby całe kuraio- 
rjum zatańczyło, jak onby zagrał. 

Dlaczego p. o. dyrektorem gimn. Lelewela 
został prof. Telmaszewski? Ciało pedagogicz- 
ne gimnazjum jest przecie dosyć obszerne: 
można wybierać. Ale złe języki mówią, że 
nikt z nauczycieli nie pragnie zaszczytnego 
awansu. Podobno w innem gimnazjum była 
nawet z takiegoż powodu awantura. Gdy za- 
proponowano jednemu z nauczycieli objęcie 
miejsca dyrektorskiego, zatupał nogami, za- 
machał rękami i rozpłakał się jak dziecko: 

— Ja nie chcę być dyrektorem! Ja nie 
chcę być dyrektorem! — wołał przez łzy. 

„kich. 

Dokument, świadczący o potędze kultury. 

Od świtu do zmroku trwają prace. Ro- 
botnicy cywilni i „Jasie““, jak żartobliwie 
nazywa żołnierzy ks. kapelan Kristen, pracu- 

ją żwawo, zachęcani dobrym przykładem nie- 

zmordowanych ' księży Kristena i Suchcie- 

kiego przez cały dzień osobiście dozorujących 

  

' robót. 

Mimo, że prace nie są jeszcze ukończone, 
nabożeństwa odbywają się normalnie. 

Skoro się mówi o odbudowie kościoła 
garnizonowego i o niszczeniu śladów pano- 
wania najeźdźców, należy wspomnieć 0 cer 
kiewee na placu Teatralnym, widomym, a po- 
tworcie brzydkim śladzie tego panowania. 

Jak na ironję, na środku plantacyj miejskich 

między pomnikami Wolności, a Elizy Orzesz- 

kowej, stoi ta cerkiewka, wybudowana — jak 
wiadomo — z kontrybucyj ściągniętych po 
powstaniu 1863 r., a pokryta blachą, złupie- 

ną z dachu klasztoru w Berezie Kartuskiej. 
Stoi mimo uchwały Komitetu Organiza- 

cyjnego X-lecia Niepodległości, domagające. 
się u władz centralnych przeniesienia jej na 

inne, mniej reprezentacyjne miejsce. 
Zmęczonym wzrokiem spogląda na ni 

piedestału pomnika smutna twarz Orzes: 
wej, zasłużenej obywatelki Grodna, a szpet- 
na cerkiewka jakby umyślnie, zasłania przed 
nią pomnik Wolności, o której marzyła przez 
całe swe pracowite, a ciehe życie. (t) 

   

    

z 
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Katastrofa braci Adameowiczów 

HARBOUR GRACE. PAT. W wyniku 

szczegółowych badań wyjaśniają się szczegóły 

katastrofy braci Adamowiczów. Okazuje się, 

że samolot stracił równowagę i przewrócił się, 

gdyż lotnicy, niedostatecznie obznajmieni z 

terenem, lądując wpadli na pobliskie krza- 

  

  

ki, okalające lotnisko. Po przewiezieniu do 

szpitala lotnicy oświadczyli, że Harbour Gra- 

ce mało być ich pierwszem miejscem lądowa- 

nia, gdzie zaopatrzyć się mieli w zapasy ben- 

zyny i oliwy, potrzebne do dalszego lotu. 

ZZOZ 

Wspaniały lut eskadry włoskiej nad Dteanem 
Katastrofa jednego hydropianu 

HORTA. PAT. 9 hydroplanów włoskich 

odlieciało stąd dziś o godz. 5.25 celem po- 

łączenia się z15 pozostałymi aparatami es- 

kadry gen. Balbo w Ponte del Gada, 

PONTE DEL GADA. PAT. W chwili 

gdy cała eskadra gen. Bałbo wznosiła się w 

  

powietrze, udając się do Lizbony, wydarzy- 

ła się katastrofa, a mianowicie jeden z hydro- 

planów spadł w morze, przyczem jeden czło- 

nek załogi utonął, a trzej inni odnieśli rany, 

PONTE DEL GADA. PAT. Jeden z człon- 

ków załogi uszkodzonego w czasie startu hy- 

Nowe rozporządzenia 
WARSZAWA. PAT. W „Dzienniku Ustaw* 

Nr. 61 ogłoszone zostało rozporządzenie mi- 
nistra wyznań religijnych i oświecenia publicz- 
nego z dnia 15 maja r. b. o organizacji władz 

dyscyplinarnych j o postępowaniu dyscypiinar- 
nem przeciwko słuchaczom szkół  akademic- 

Rozporządzenie powyższe wchodzi w 

życie z dniem 9 sierpnia r. b. 
W tymże numerze „Dziennika Ustaw* og- 

łoszono rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z mocą ustawy w sprawie  zmia- 

ny statutu oficerskich sądów honorowych. 
Rozporządzenie ustala, że sąd II instancji w 
stosunku do sądu honorowego dla generałów 
wyznaczany będzie przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej па okres 2 lat, jako sąd honorowy 
generalski drugiej instancji, złożony z 7 gene- 
rałów. Prezydent Rzeczypospolitej będzie wy- 
znaczał do tego sądu generałów z listy ge- 
nerałów, mających bierne prawo wyborcze do 
sądu honorowego dla dla generałów. 

  

Jakie bedą zmiany taryfy kolejowej 
WARSZAWA. (tel. wł,). W związku ze 

wczarajszą informacją 0 opracowywaniu przez 
Ministerstwo Komunikacji reformy taryfy 0- 
sobowej dowiadujemy się, że projekt opraco- 
wywany obecnie przewiduje w pierwszym 
rzędzie obniżenie ceny biłetów I 1 II klasy — 
natomiast koszta przejazdu klasą III prowdopo- 

dobnie ulegną bardzo nieznacznej obniżce. Po- 

zatem Min Komunikacji zamierza znacznie roz-, 
szerzyć ulgi dla pociągów wycieczkowych, 
turystów, i t. p. Mówi się również o ograni- 

czeniach ulg z jakich Korzystają dotychczas 
urzędnicy państwowi. Jest to wskazane ze 
względu na konieczność utrzymania ogólnych 
zat z ruchu osobowego na tymczasowym 

Olbrzymi póżar w Warszawie 
WARSZAWA (tel. wł.). Wczoraj rano 

wybuchł w Warszawie przy ul. Siennej olbrzy- 
mi pożar w posesji 'w której mieści się fa- 
bryka wyrobów drzewnych i skład drzewa sto- 

larskiego. Pożar, który powstał prawdopodob- 
nie od krótkiego śpięcia z błyskawiczną szyb- 
kością objął caty budynek. = Plomienie się- 
gały 5-go piętra. Na ratunek ruszyły 4 oddziały 

straży ogniowej i dopiero po 1 1 pół  go- 

dzinnej walce zdołały ogień umiejscowić. — 
Spalił się doszczętnie budynek z maszynami 
służącemi do obróbki drzewa oraz skład w 
którym znajdowało się kilka wagonów desek. 
Straty według prowizorycznych obliczeń wy- 
noszą parę set WY złotych. 

Obrady VII Międzynar. Konferencji Skautowej 
BUDAPESZT. PAT. W Gódólo w 8 b. m. 

rozpoczęły się obrady 7-ej międzynarodowej 
konierencji skautowskiej. Obradom przewodni- 
czył gen. Baden - Powell. 

Imieniem rządu polskiego witał konieren- 
cję wicewojewoda Grażyński. 

W czasie dwudniowych obrad konieren- 
cji zaznaczyła się wibitnie dobra pozycja har- 
cerstwa polskiego w świecie  skautowym. 

Najlepszym dowodem tego jest wybór de- 

Polskie mistrzostwa tenisowe 
WARSZAWA PAT. — W dn. 9 bm. na 

kortach warszawskiego Lawn - Tennis Klubu 

rozpoczął się mecz Legja contra WLTK o 

drużynowe mistrzostwo Polski w tenisie. Wy- 

niki poszczególnych spotkań są następujące: 

Tłoczyński (Legja( zwyciężył Popławskie- 

go (WLTK) 6:2, 4;6, 6:1. Witman (Legja) 

zwyciężył Spychałę (WLTK) 6:2, 6:1. Lilpo- 

pówna (WLTK) zwyciężyła Grabczewską (Le 

  

Dlaczego? 
s 43 

Z nowym rokiem szkolnym będą wako- 
wały w Wilnie trzy posady dyrektorów na 
cztery męskie gimnazja. Dyrektorowie Lele- 
wela i Miekiewicza zlikwidowani. Stowackie- 
go czeka podobno ten sam los. Trzyma się je- 

szcze Zygmunt-August. Ale któż może mieć 

pewność wobee gwałtownych wstrząsów, któ- 
re zaszły w samem kuratorjum : tam przecie 

popędzono niemal wszystkich  wizytatorów. 
Pogrom. 

Na prowineji dzieje się to samo. 

Nadchodzą alarmujące wiadomości z naj 
dalszych zakątków rozległego dominjum ku- 
ratorskiego. Dyrektor z Dzisny ucieka do Byd 
goszczy. W Baranowiczach mówią, że ich dy- 
rektor jest zachwiany. W Mołodecznie niema 
wogóle stałego dyrektora. W Wołkowysku 

również. W Nowej Wilejce mają być również 
zmiany. Nowogródek czeka: tylko patrzeć, jak 

tamtejszego dyrektora pogonią. Tak więe, łą- 
cznie z Wilnem, jakieś dziesięć dyrektorstw 

albo wakuje, albo lada moment będzie wako- 
wało. Na ogólną ilość dwudziestu trzech gim- 
nazjów państwowych w okręgu szkolnym. 

Proszę sobie wyobrazić, jak musi czuć się 

legata polskiego Strumiłły do komitetu między- 
narodowego, składającego się z 9 osób. Dele- 
gat polski zasiadł w tym komitecie po raz 
pierwszy Od czasu jego istniena. Specjalną u- 
wagę zwróciły na siebie również dwa  pol- 
skie referaty. W mowie pożegnalnej gen. Ва- 
den - Powell podniósł doskonałą postawę har" 
cerstwa polskiego i węgierskiego i zachęcał 
zebranych do zwiedzania obozu skautów pol- 

ich i węgierskich. 

gja) 6:1, 6:4. Para Tłoczyński — Witman po 

konała parę Spychała — Popławski 6:4, 6:8, 
6:4. 

Po pierwszym dniu prowadzi Legja w sto 
sunkw 3:1, 

| D-r. Ą. LERENMAN (chirurg) | 
powrócił 

Przyjmuje chorych; 2—3 i 5—7 | 
W. Stefańska 23 m. 3, tel 12:21 

  

tych trzynastu dyrektorów, co jeszcze siedzi 

na 'miejseu. Trzynastu. 

* * * 

Jednych więc usuwają, inni drżą, a nau- 

czyciele, którym proponują posadkę dyrek- 
torską, odmawiają. Dlaczego? Bądź cobądź— 
stanowisko. Osobliwie w małem miasteczku. 

Niemal równe staroście i komendantowi po 

lieji. Czyżby ambicje wygasły ? 
den z nauczycieli, prócz kapelmistrzów, nie 
marzył o karjerze? 

Marzyć — marzą wszyscy, ale jednocześ- 
nie boją się. Nie władz ostatecznie, bo z wia- 

dzami to tak, jak teraz w kuratorjum: byli 
wizytatorzy i spłyli. Ale boją się ciężkiej i 
odpowiedzialnej pracy. Okazało się raptem, 
że dyrektorowie gimnazjum ciężko i odpowie 
dzialnie pracują. Aby objąć urząd po ustępu 
jącym dyrektorze, trzeba naprzykład doko- 
nać spisu całego szkolnego inwentarza: od 
gmachu i ilości szyb aż do ostatniej stalów- 
ki w kancelarji. Sporządzenie spisu i spraw- 
dzenie dobra gimnazjalnego trwa, parę tygo- 
dni: łążenie po wszystkich zakamarkach i 

własnooczne kontrolowanie, czy niebrak 
gdzie klamki albo jakiej książki na parę tysię 
cy tomów w bibljotece uczniowskiej. Inaczej 

Czyżby ża- ; 

dropianu por. Squaglia, przewieziony po ka- 

tastrofie do miejscowego szpitala, wkrótce po- 

tem zmarł. Trzy hydroplany eskadry, które 

pozostały w Ponte del Gada wraz z uszkodzo- 

nym hydroplanem po pewnym czasie wystar- 

towały dalej, w kierunku Obranym przez es- 

kadrę. 

LIZBONA. PAT. O godz. 3.45 po połud- 

niu 12 hydropłanów z eskadry gen. Balbo wo- 
dowało szczęśliwie przy ujściu rzeki Tag, do- 

konawszy powtórnego przelotu Oceanu, Dru- 

ga część eskadry włoskiej, pod dowództwem 

gen. Pellegrini, jeszcze jest w drodze. 

$przeczne Informacje o kata- 
strofie 

PONTE DEL GADA. PAT. jak się oka- 
zuje, nikt z członków załogi hydroplanow es- 

kadry gen. Balbo nie utonął, natomiast wszyscy 

4 lotnicy zostali ranni. 

  

RUCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA 
1 WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od 1925 w Wilnie 

Program obejmuje kurs teoretyczny 
f praktyką w szpitalach, przedszkolach 
i żłobkach. Zap sy są przyjmowane w lo- 
kaln Rocznych Kursów Handlowych przy nl. 
Adama Mickiewicza 22—5 od godz. 5—7 
wiecz, codzień oprócz świąt. Teleton 16-02 

Plaga wściekłych psów 
i kotów w Małopolsce 
KILKA WYPADKÓW ZGONÓW, Z POWO- 

DU NIESTOSOWANIA SZCZEPIEŃ 
OCHRONNYCH 

Z różnych stron Małopolski Wschodniej 
nadeszły do władz sanitarnych wiadomości o 
znaczniejszej ilości wypadków wścieklizny.— 
W ostatnich dniach pawilony zakaźne szpi- 
tala lwowskiego miały 2 chorych na wściek- 

liznę, którzy zmarli wśród strasznych męczar 
ni. Dnia 26 lipca rb. zachorował 82-letni Jó- 
zef Kotowicz z objawami wścieklizny, Okaza 
ło się, że przed 6 tygodniami Kotowicz został 
ukąszony przez wściekłego kota w palec pra 
wej ręki. Kotowicz nie zdawał sobie sprawy 
z niebezpieczeństwa; ani on, ani też jego 0- 
toczenie nie poczyniło żadnych kroków celem 
wszczęcia odpowiedniej akcji ratunkowej 

przez rychłe zaszczepienie. W dniu 29 lipca 
rb. w trzecim dniu spóźnionej z winy poszko 
dowanego akcji lekarskiej — Kotowicz zmarł 
1 tragicznych okoliczności i wielkich 
mąk. 

  

W Sołonce, pod Lwowem, na wšciekliznę 
zachorował znów 18-letni chłopak Tymoteusz 

_ Bury, W dniu 1 sierpnia został on przewie- 
ziony do pawilonów zakaźnych we Lwowie i 
w dniu 3 bm. zmarł. Jak się okazało, Bury 
został ukąszony przez wściekłego psa wilczu- 
ra wśród następujących okoliczności. Chłopak 
wiejski w Sołonce Bury natknął się na polu 
na obcego psa, którego postanowił sprowadzić 
do domu i zatrzymać jako stróża. Pies już 
wówczas nie zachowywał się normalnie i nie 
spełniał wcale swej roli czujnego stróżą. Pe- 
wnego dnia Bury został ukąszony przez wil- 
czura, nie zdając sobie sprawy, że to jest 
wściekły pies, , a zniechęcony zachowaniem 

niepodobna podpisać aktu przejęcia. Tnaczój 
odpowiada się własną kieszenią za każdą wy 
bitą szybę. Czy można się dziwić, że nauczy- 
ciel nie chce marnować paru tygodni waka- 
cyjnych na sporządzanie inwentarza i odpo 
wiadać za każdą wybitą szybę? Pełnić funk- 
cje jakiegoś oberwoźnego gimnazjalnego? 

Potem, skolei trzeba, aby dyrektor był kan- 
celistą, manipulantem i stenotypistką. Stanow:- 
ska bowiem sekretarzy gimnazjalnych są zniesio 
ne. Obowiązki te pełnią dyrektorowie: dzien- 
nik podawczy, korespondencja, odpisywanie 
na papierki kuratorjum, przyjmowania czes- 
nego od uczniów, nakoniec tak zwany termi- 

narz — sprawozdania i odpowiedzi na ty- 
siąe niepotrzebnych zapytań. 

Potem posiedzenia. Podokresowe, okreso- 

we, półroczne i roczne. Konferencje z rodzi- 
cami. Udział w „pracach'* koła dyrektorów: 

jest to taki humbug, zorganizowany przez 
władze. Wszystkie te posiedzenia to użeranie 
się na wszystkie strony. ! 

Potem kursy dokształcające. Raz do roka, 
na miesiąc, musi dyrektor pojechać do War- 
szawy na przeszkolenie. Porzuca gimnazjum, 
żonę i dzieci, podlega skoszarowaniu i cho- 
dzi na ćwiczenia pod komendą wizytatorów 

"W WIRZE STOLICY 
PIELGRZYMKA DO SKĘPE 

  

Niebo bez chmurki, deszcz słońca — nie 

tak nie ochładza, jak pęd motocykla. Zakro- 
czym, Płońsk, Sierpe — mijają brudne mia- 

steczka z żydami szwargocącemi na rynku. 

Puk, pyk, puk — staje motor, co jesi? 

Może przegrzany? Może to, może owo. 
Analizujemy, opatrujemy — ach do stu nia- 
rjawitów, przecie niema ben. y! 

Pchamy kilometr. Wieś a tojsk — pusto- 

jak na cmentarzu, chaty pozamykane, nawet 

wody dać niema kto, wreszcie stara kulawi- 
cha wyłazi z za chlewa: 

     

  

— Żniwa, żniwa, wszyscy w 
czorem wrócą... 

polu, wie- 

— A benzyny niema tu kto? 

— П, mam butelezynę wody mogę dać, 
jeśli chceta... 

— Bodajś okulała i na drugą nogę! 

Do Sierpca 12 klm. do Skępa 13. Pr 
trzęśliśmy cały Gójsk — ani chłopa z konic 

ani chłopcu z rowerem nie znaleźć — w po- 
lu, wszyscy w polu. Pytamy kulawą wiedź- 
mę: 

    

  

samochody, autobusy chodzą tędy? 

— Jeszcze jak, bardzo często. 
— O której godzini 
— Ano w piątek, jak je dzień targowy w 

Skępe. 

Dobrze się składa, dziś właśnie ponie- 

działek, tylko wypatrywać autobusu. N 
rady — pchamy do Skępego, lepiej nap 
niż z powrotem do Sierpca. 

  

   

      

— Allez Józek. 
— Bierz się Karol. 

Takie bezrobocie, a jak jest okazja po- 
pracować, to niema amatora. Pchać 70 kilo, 

to nie to co prowadzić rower jednym palcem; 
pot się leje strugami, zdejmujemy marynarki, 

koszule, spodnie — opalimy sie doskonale. 
Wzdluž szosy uwijają si 

stują się dziewezęta, wołają ze śmiechem: 
Boże dopomóż! 

— Uważajcie lepiej, bo rozjedziemy któ- 
TĄ... 

Jadą wozy niby ruchome kopy, wes: 
patrzą woźnice ze szczytu swych snopków 
dobrą macie panowie maszynę,, może chcecie 
ją do ogona konia mego przywiązać. * 

Uff, uff, każdy pagórek to istny Gewont. 
Przejść 13 klm. to katorga, a tu jeszcze z ta- 
kim tobołem. Blinne, Wólka Duża, Wólka 
Mała, będę te wsie pamiętał do sądnego dnia 
— że też motocyklowi woda nie smakuje, ta- 

ka wszędzie dobra — jak te słupy telefonicz- 

daleko od siebie, kilometry zwykle na 
szybko się kręcą — dziś jak z kamie- 
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nia. 

Co głupich dowcipów nasłuchaliśmy się! 
Czy przyjemnie? żeby zwolnić pr 

by kur nie roz żać, czy od Warszawy już 
tak pehamy? nie emy podwieźć do 

Skępego? Ale najprz krzej było, gdy trzy- 
letni głuptas zapisz 

— Mamo, motocykl bez konia jedzie. 
Jeszcze las, jeszcze pagórek, domy, dom- 

ki, do gęsiego pastucha: eo to? 
— To Skępe. 

Aaaaa! 

Pod lipą przy drodze siedzi stary ksiądz. 
Przeżegnał nas, rzekł słodko:— Bardzo tad- 

nie, bardzo! Pierwszy raz widzę! Oryginalne, 

wzruszające, pewnie Bogu się podoba. 

Nie rozumieliśmy, zbaranieliśmy. 
wiedzieliśmy, że w Skępie jest cudowna Mat- 
ka Boska, że tysiące pielgrzymów ciągną tu 
co roku, że bezdzietne małżeństwa, ułomni, 

biedacy — człapią tu pieszo, bo śłubowali, 
bo proszą wzamian o to, lub owo. Właśnie 
za miesiąc będzie wielki odpust, poczciwy 
wikary wyobraził sobie, żeśmy też Ślubowali 

piechotą dótrzeć do Skępa—i dla większego 
umartwienia pchając motocykl. 

— Tak, tak proszę księdza, ale gdzie sta- 
cja benzynowa? 

— Jest na rynku. 
Boże jak miło bulgocze benzyna spł 

jąc do baku. 
Lody, woda sodowa, wszystko na nie. 

Konamy z gorąca. Do jeziora — dopiero w 
jego falach poczuliśmy ulgę. Karol. 

BUTAS INTA NOT NN 

się wilczura, uwolnił go z łańcucha i puścił 
wolno. Wilczur chory na wściekliznę zbiegł 
w niewiadomym kierunku i nie jest wykłu- 
czone, że pokąsał dalsze osoby. 

18-letni chłopak Bury, nie wiedząc o za- 
każeniu się wścieklizną, zapadł w coraz gor- 
szy stan chorobowy. Biedny chłopak dosta- 
wał często silnego skurczu i wydawał głos 
podobny do szczekania psa. 

Do swego otoczenia starał się nie podcho- 
dzić, a często wołał: „Uciekajcie ode mnie!'* 
Widocznie chory podświadomie zdawał sobie 
sprawę ze straszliwego swego stanu. Zmarł 
wśród wielkich męczarni przed dwoma dniami 
w pawilonach zakaźnych. 

. Trzeci niezwykły wypadek wścieklizny wy 
darzył się w Jaśniskach, pod Brzuchowicami 
Zachorował na wściekliznę koń ubogiego wieś 
niaka, który pracował w polu. Prawdopodob 
nie jeszcze wczas spostrzeżono nienormalny 
stan konia i sprowadzono do Lwowa, gdzie 

został on przez władze sanitarne zabity, 
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ministerjalnych. Po powrocie musi skrzętnie 
wypełniać wszystko, czego go nauczono. 

Prócz tego zaleca mu się obserwacje psy- 
chologiczne nad młodzieżą, prowadzenie ka 
teki moralno - indywidualnej, notowanie spo 

strzeżeń co do wpływu na klasę jednostek, ba 
danie zapomocą testów, ankiet i kwestjon- 
rjuszów, a od czasu do czasu musi składać 
projekty ogólno - wychowawcze na najbliższą 

przyszłość. i 
Ciężko. A tu jeszcze trzeba wizytować 

lekcje podwładnych nauczycieli, wydawać o 
nich opinję wobec władz przełożonych, tak 
jak władze przełożone wydają o nim wobee 
swoich władz. Oberwoźny, kaneelista, mani- 

pulant, stenotypistka, psychotechnik, obse”- 
wator, tajny detektyw — Tausendkiinstler. 
Istotnie ciężko. 

Czyż wobec tego można się dziwić, że ku- 
ratorjum musi eo roku robić czystkę śród dy- 
rektorów? Niełatwo znaleźć człowieka, który 
umiałby skoncentrować w sobie tyle talentów. 
A w rezultacie za rok, wyciśnięty jak eytry- 
na, wylecieć z posady? Czy wobec tego moż 
na się dziwić, że ten niedołęga, któremu za- 
proponowano dyrektorstwo, zapłakał: 

— Та nie chcę być dyrektorem! 

Wysz. ; 

 



(6 on robi w nocy? 
FABSA W TRZECH AKTACH M. NEALLA 

I M. FERNERA W TEATRZE LETNIM. 

Komunikaty teatralne w kronikarskiej 

rubryce „Teatr i muzyka'* głoszą: 

"| „Areywesola farsa p.t. „Co on robi w 

nocy?** doznała na premjerze serdecznego 
przyjęcia. Swój sukces zawdzięcza farsa prze 

dewszystkiem świetnej obsadzie. Mąż w opa- 
łach — St. Purzycki dobrze przypomniał się 
wileńskiej publiczności, partnerując swej żo- 

nie (Jasińska-Detkowska). Występowieze FH. 

Kamińska i M. Węgrzyn przyjmowani byli 
huraganami Śmiechu. „Co on robi w nocy?* 
— pyta wielu, czytając afisz. Nie możemy 

zdradzić sekretu. Na tej tajemnicy polega m:- 

ljon wesołych i  niefrasobliwych powikłań. 
Wesoła zabawa zapewniona. 

Komunikat Teatru Letniego jest właści 
wie krótką, skondensowaną recenzją, wypeł- 

nioną z eałą swobodą pochwałami dla sztuki, 
którą r awia Teatr Letni, i dla jego 

aktorów. Komunikat ma rację i nie ma racji. 

Przedewszystkiem ludzie czytający afisz 
ie głowią się nad pytaniem, co on ro- 

y. Znajdują na *%hie odpowiedź mo- 
mentalnie. Każdy on i każda ona, czytające 
afisz, wybuchają śmiechem. On coś szepec. 

A ona odpowiada towarzyszowi: 
— Ależ z pana łobuz! 
Mniej więcej wszyscy tak myślą. Z wy- 

jątkiem, oczywiście, ludzi poważnych, К& 

wiedzą, że porządny teatr nie wystawi nie 
przyzwoitości, że tytuł jest tylko kokieterją, 

tylko niewinnym pieprzem, dodanym do „szala 

pańskiej'* (ulubiony epitet komunikatów tea- 
tralnych) farsy. 

1 ladzie poważni nie mylą się. Kapitalista 

Hamilton (zdradzam sekret), którego gra Stu 
nisław Purzyeki, robi w nocy z siebie garso- 
ma w hotelu „Pod Zielonym  Krokodylem**. 

Usłaguje nocami w gabinetach, a jego żona 
jest przekonana, że mąż śpi. Wydaje się to 

nieprawdopodobne: jakto, czyżby żona była 

ślepa? czyżby nie miała rąk, aby sprawdzić 

koło siebie, że męża niema? Ale autorowie 
sztuki urządzili tak, aby wszystko odbywało 
się jak w farsie: kazali małżeństwu mieć 

dwie sypialnie, kazali '"Hamiltonowi co wie- 
czór spuszczać się po drabince z pierwszesu 

piętra i zostawiać na swojem micjseu gran 
fon udający ehrapanie. Žonie zaš kazali byč 
tak dyskretną, że zrana nie może wejść do 

sypialni męża, tylko musi słuchać, jak on 
chrapie, i potem dopiero pukać do drzwi, 
Dyskrecja i delikatność pani Hamiltonowej 
niebardzo harmonizuje z jej charakterem bab- 
sztyła, trzymającego męża pod  pantoflem. 
Ale o żadne subtelności psychologiczne nie 

chodziło autorom. Nie ich nie wzrusza rów- 
nież fantastyczność sytuacji, w jakiej znalazł 
się kapitalista, zarabiając 40 funtów noen-- 

mi napiwkami. Śmieją się z wszelkiej logiki, 
czyniąc z sypialnego hotelowego pokoju hall, 

przez który przewija się banda 
nych ludzi, łącznie z panią Hamiltonowa w 
roli pielęgniarki własnego męża. Co on robi 
w tym pokoju hotelowym? — Musi udawać 
ofiarę wypadku samochodowego. 

Same nonsensy, można powiedzieć. W 
tyra wypadku komunikat teatralny ma ra- 
cję, nazywając nonsensy „niefrasobliwemi po- 

wiklaniami““. Że można je przyjmować „bi- 
raganami śmiechu * — również racja. A to 

dlatego, że Neall i Ferner napisali farsę. 
Zdaje się, że napisali ją ściśle według recep- 
ty mądrego G. K. Chestertona. 

„Najeichszego i spokojnego człowieka 
—rozważa ten obrońca niedorzeczności — na- 
pada nieraz nagły i ślepy głód zaznania 
możliwości i niemożliwości bytu; wówczas 
zapytuje on bez ogródek, coby się stało, gdy- 
by np. ezajnik zawierał miód, gdyby zegaw 
wskazywał naraz wszystkie godziny, gdyby 
świeca zaezęła płonąć zielono, a brama domu 
zamiast na ulicę wychodziła na morze. Kto 
tzuje, że nawiedziła go ta nieokreślona anar- 
ehja, tego opanował chwilowo duch farsy'*. 

Tak właśnie trzeba się nastawić aby 
mieć zapewnioną zabawę na farsie Nealla 
i Fernera. Nie jest to trudne. Proszę prze- 
konać się. 

Co się zaś tyczy gry aktorów, no to naj- 
cichszy i spokojny ezłowiek zapytuje bez ©- 

gródek: coby się stało, gdyby p Włodzimie- 
rza Preissa usunąć wogóle z farsy, a paaie 
Jasińska i Kamińska gdyby się pozbyły sza- 
blonu? Możliwość czy niemożliwość?  j. w. 
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GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 9 SIERPNIA 
Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

     

    

  

   

  

   

  

   

      

  

          

Żyto zbierane nowe 18,50 
—19. 

Mąka pszenna 0000 A Luks. AŻ 
51. 

Kasza gryczana 1-1 palona 39. 
—40. 

Kasza gryczana 1-2 palona 36. 
Kasza perłowa pęeak nr 2 SW 

Kasza perłowa nr 3 36. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Owies zbierany 12.50 

—13. 
Mąka pszenna 0000 A Liiks. 49,315 

3 —52,50 
Mąka źvtnia 55 proc. 35.50 
Mąka żytnia 65 proe.. 30.50 
Mąka żytnia sitkowa 25. 
Mąka ramowa 25. 
Maka razowa szatrowana 26. 
Otręby żytnie 10.50 
Qtrębv pszenne 11.50 
Otręby jęczmienne 10.50 
Kasza gryczana 1-1 biała 38. 

L owsiana 50. 
Siano. = 5.50 
Stoma 5. 

> Siemie Iniane 40. 

LEN: 

„ Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-co stacja 
załadowania: 

Len trzep. Wołożyn 1299. 
—1342.30 

Len trzepany Druja 1104,15 
—1147,45 

Len trzepany Dokszyce 1234.50 
—1277.35 

Kądziel Grodzieńska 1158,28 

—1179,93 
Qgólne obroty 180 tonn, w tem nowego 

žyta 156 tonn. 
A I T T TORE S 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
" WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

  

zwarjowa- 3 

SŁ 

KRONIKA 
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|ZZWAWOZWO EM 
Czwartek 

Baia 1 0 

Wswrzyńca 
Jatro 

Zuzanny 
| din mówił 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 9 SIERPNIA 
Ciśnienie Średnie: T. 

Wschód słańca g, 3,47 

Zachód słońca g. 7,03 

   
"Temperatura 

Temperatura naj 
Temperatura najniższa : 

Opad: 1. mm. 

Wiatr: zachodni. 
'Tenden silny wzrost. 
Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pomorze i Wileńszczyzna: pogoda o za- 

chmurzeniu zmiennem, malejącem, z możliwo 

ścią gdzieniegdzie przelotnych opadów. Tem- 
peratura bez zmian. Umiarkowane, chwilami 

porywiste wiatry zachodnie i północno - za- 

chodnie. 
Pozostałe dzielnice: — naogół pogoda sło- 

neczna o umiarkowanem zachmurzęniu. Słab- 

nące wiatry z kierunków zachodnich. 

   

  

MIEJSKA. 
— Wyjazd prezydenta. Wczoraj wyjechał 

do Warszawy w Sprawach miasta p. prezydent 

Maleszewski. 
— jezdnia w Ostrej Bramie. Wobec tego 

że kostka drzewna ułożona w przejściu pod 

Ostrą Bramą wymaga zamiany magistrat 
projektuje cały odcinek wzdłuż kościoła wy- 

asfaltować. 
Nastąpi to najprawdopodobniej 

roku przyszłego. > 

— Proponują nowe jezdnie. — Pewna fir 
ma lubelska zwróciła się do magistratu z pro 
pozycją dostawy materjału dla gładkich jez- 
dni. Będą to cegiełki klinkieru; lecz nie z Iz- 

od niego tańs Pode 

na wiosnę 

   

      

     
    

    

bicy i znacznie s 
gdy tysiąc kostek klinkieru z Izbicy kosztuje 
200 proponowany pr firmę klinkier 
jest kalkulowany na 160 zł. za tysiąc. Przy o- 
'ercie nadesłano jednocześnie ekspertyzę ma- 
terjału. Z proponowanego klinkieru magistrat 
ułożyłby próbny odcinek na ul. Św. Jai: 1 

tępnie przedłużyłby obeeną jezdnię a 
kierową aż do dworca. > 

— Roboty ziemne na ul. Popławskiej. 
Z dniem wczorajszym rozpoczęły się roboty 

wodociągowe na ul. Popławskiej. 

W związku z tem ruch kołowy na tej uli- 

cy na odcinku od Zarzecza do mostu na Wilen- 

ce został zamknięty. 
— Spożycie mięsa. — W miesiącu lipcu 

Wilno skonsumowało 568123 klg. różnego 
mięsa . 

— Krawcy chałupnicy. Wobec zbliżające- 

go się sezonu krawcy - chałupnicy pracujący 

   

  

        

dla sklepów wysuwają nowe warunki  pracy.. 

Już leży w tradycji, że każdej jesieni 
krawcy kilka tygodni « strajkują. 

, — Zamknięcie kina „Rewja''. — Kinema- 
tograf „Rewja'* zamknięto na piewien czas. 

SZKOŁNA 
— Liceum Handlowe i Liceum  Ogólno- 

kształcące im, Filomatów w Wilnie przyjmuje 
zapisy codziennie od godz. 10 — 2 (ul. Że- 
ligowskiego 1 — 2) egzamina wstępne od- 

będa się 21 i 22 sierpnia. W Kł. III (obecnie 

1-szej) program gimnazjum nowego typu. 

  

Kandydatki do Liceum  Handiowego winny 

wykazać się świadectwem ukończenia 6 kil. 
szkoły średniej. 

WOJSKOWA 
— Zjazd podoficerów rezerwy. W dniu 12 

b. m. odbędzie się we Lwowie ogólnopolski 

zjazd podoficerów rezerwy. Z Wilna wyjeżdża 

na zjazd specjalna delegacja. Wyjeżdżający ko- 

rzystać będą ze zniżek kolejowych. a 

RÓŻNE 
— Jak będzie uregulowany plac Kaie- 

dralny? — Pisaliśmy w swoim czasie o pro- 

  

jekcie magistratu przesunięcia jezdni z pr 
Katedry bardziej na środek placu i likwi- 
dacji skwerku t. zw. Katarzynki. 

Obecnie projekt ten zmodyfikowano w 

  

ten sposób, że jezdnia koło Bazyliki zostanie 
— lecz wyłącznie dla ruchu jednostronnego 
Wszystkie pojazdy zdążające na Antokol, tę 
dą kierowane przez Cielętnik, gdzie na miej 
seu alei łączącej ul. Królewską z Arsenalską 
i T. Kościuszki zostanie urządzona ulica dla 
ruchu kołowego i pieszego. W ten sposób Ra 
zylika odsłonięta zostanie ze wszystkich stron 
— eo zdaniem magistratu, podniesie jej wy- 

* gląd. Świątynia ma być jedynie otoczona zie 
leńcami. Możliwe, że plan ten zostanie zreali- 
zowany jeszcze w roku bież. 

— Sprawa eksportu beczek. — W piątek 
przybywa do Wilna przedstawiciel importe- 
rów amerykańskich w celu zorjentowania się 
na miejsciu co do możliwości eksportu beczek 
wileńskich do Stanów Zjednoczonych. 

Sprawa organizacji eksportu beczek ро!- 
skich była onegdaj omawiana na zjeździe rz: 
mieślniezym w Warszawie, na którym prze- 
wodniczył dyrektor Młynarczyk. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
— „Co 0n robi 'w nocy?" na scenie Teatru 

Letniego. Dziś, we czwartek 10 b. m. o godz. 
8 m. 15 wiecz. ujrzymy na scenie Teatru Let- 

niego ' nadwyraz wesołą, fenomenalną farsę 

w 3-ch aktach M. Neall'a i M. Fernera „Co 
on robi w nocy?*, która zdobywa sobie coraz 
większe powodzenie wśród publiczności. 

Przepełniona widownia wita wykonawców  rół 
głównych pp: St. Purzyckiego w roli męża 
p. Jasińskiej - Detkowskiejj H. Kamińską i 
M. Węgrzyna huraganami oklasków i śmiechu. 
Sztuka wróży sobie długotrwałe powodzenie 
swą tajemnicą na której polega miljon weso- 
łych niefrasobliwych powikłań. Ceny miejsc 
zwyczajne. 

Zniżki i kredytówki 
Jutro i dni następnych 

уг 

— „Jim i Jil“ na popołudniówce niedzielnej 
w Teatrze Letnim. W niedzielę 13. b. m. o 
godz. 4-tej pop. nieodwołalnie poraz ostatni 
po cenach zniżonych z H. Kamińską i M. Wę- 
grzynem w rolach tytułowych. 

— Marja Malicka i Zbyszko Sawan — w 

  

   

  

ważne. 

„Co on robi w no- 

  

Teatrze letnim. W tani poniedziałek 14 b. m. 

o godz. 8. m. ]5 wiecz. oraz we wtorek 15 b. 

m. o godz, 4-tej popoł.. ukaże się na scenie 

Teatru Letniego „Cień* po cenach zniżonych. 

Bilety do nabycia w kasie zamawiań w 
„Lutni“ (od 11-tej do 9-tej wiecz.). 

— Teotr Muzyczny „Lutnia“ — „Baron | 

Kimmel“. Pomimo wielkiego powodzenia arcy- 

wesoła operetka „Baron Kimmel* ze względów 

technicznych, niebawem zejdzie z repertuaru. 

Dziś, operetka ta, posiadająca wiele humoru i 

miłych melodji grana będzie po raz 5-ty z 

M. Tatrzańskim, który tworzy doskonałą inter- 

pretację roli głównej, W innych rolach uka- 

żą się: M. Gabrielli, В. Halmirska, W 

Szczawiński, K. Wyrwicz - WicHłłowski i in- 
ni. Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90 

gr. Początek 8.30 wiecz. 

— „Ułani*. Najbliższą premjerą w Te- 
atrze „Lutnia* — będzie efektowne  widowi- 
sko urozmaicone  licznemi  śpiewami i tań- 

cami  „Ułani*. Udział bierze cały zespół ar- 

tystyczny pod reżyserją K. Wyrwicz-Wichrow- 

skiego. Do wystawienia „Ułanów * — pra- 

cownie teatralne przygotowują nową wysta- 
wę. 

  

  

— Wileńskie Towarzystwa  Śpiewacze i 
Muzyczne witają gości z Łodzi. W niedzielę 
13 b. m. w Parku Żeligowskiego odbędzie 
się koncert Stowarzyszenia Śpiewaczego im. 

Moniuszki w Łodzi, liczącego 120 osób. Na 

program tej niezwykłej imprezy złożą się utwory 

Moniuszki, Nowowiejskiego, Koreckiego i in- 

nych. Orkiestra symfoniczna i chóry pod 

dyrekcją znakomitego kompozytora i  dyry- 

genta Karola Mieczysława Prosnaka oraz or- 

kiestra dęta pod batutą kapelmistrza Wacława 

Ziółkowskiego. Zapowiedź tak wielkiego kon- 
certu wywołała wśród publiczności a zwła- 

szcza wśród miłośników śpiewu i.muzyki wiei- 
ką sensację. 

Bilety do nabycia w kasie zamawiań w 
„Lutni* od godz. 1l-tej r. do 9 wiecz. oraz w 

składzie Poznańskiego ul. Wielka 66, tel. 5—61 

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. 
— ZNACZNA KRADZIĘŻ SKLEPOWA. -—- 

Przez podkop nieznani złodzieje dostali się do 

sklepu  Mejera Rudnika przy ul. Subocz 99, 
obierając dla dokonania kradzieży porę nocna. 

Oczyściłi sklep doszczętnie, kradnąc gotówkę 
około stu złotych, wyroby tytuniowe, herbatę, 
zapałki i t. d. Sklepikarz poniósł straty na 
tysiąc kiłkaset złotych, 

— Okradzione mieszkanie,  Gotówkę, 2 
złote obrączki, garderobę damską i t. d. 

skradziono z mieszkania p. Michaliny Czepuł- 
kowskiej, Raduńska 39. Poszkodowana oblicza 
swe straty na przeszło 300 zł. 

— Kieszonkowiec. Na rynku Piotra i 
Pawła wyciągnięto z kieszeni palta p. Włady- 

sławy Petrowej (Kościuszki 14) portmonetkę z 
20 złotemi. 

— Fałszywy biłon.  Jakszto Feliks -do- 
starczył do V komisarjatu .P. P. fałszywą mo- 
netę 50 groszową, którą otrzymał od Tutko 

Felicjj (Raduńska 70). Podczas osobistej 

rewizji u Felicji Tutko znaleziono przy niej 

jeszcze jedną fałszywą monetę 1-złotową. 
Dochodzenie w toku. 

— Skrytka z sacharyną. W domu przy 
ul. Stefańskiej Nr. 19 znaleziono w skrytce 
klatki schodowej prowadzącej do jednego z 

lokatorów 2 i ćwierć kg. sacharyny w krysz- 
tale. Wszczęto dochodzenie. 

  

  

OLKIENIKI 
— Zajście na rynku. Na rynku w czasie 

targów o krowę Mowsza Azarlański -rozjuszo- 
ny kłótnia, wydobył nóż sprężynowy i rzucił 

się na swych współwyznawców Szlomę Je- 
szora i jego syna Josiela. Z trudem zdołano 

Azarlańskiego rozbroić dopiero przy pomocy 
posterunkowych P. P. Wojciecha Charasima 
i Kąnst. Mieczkowskiego, których  Azarlań- 
ski na dobitek podczas szamotania się dotkli- 
wie poranił nożem. Według orzeczenia  leka- 
rza doznali oni lekkich obrażeń. 

Co nas skłania do latania? 
  

Podróż szybka — miła — taniai 

SPORT 
NAJBLIŻSZE MECZE LIGOWE 

O WEJŚCIE DO LIGI 

W nadchodzącą niedzielę zostaną  roze- 
grane w kraju następujące mecze ligowe: 
Ruch — Pogoń w Wielkich Hajdukach. Legja 
— Wisła w Warszawie i Podgórze — Czarni w 
„Krakowie, ŁKS — Wisła w Łodzi (dn. 15 bm.). 

O wejście do Ligi odbędą się w niedzielę 
mecze następujące: Legja (Poznań) — Tury- 
ści (Łódź). w Poznaniu, Polonja (Bydgoszcz) — 
Połonia (Warszawa) w Bydgoszczy, Olsza 
(Kraków) — Naprzód (Lipiny) w Krakowie, 

Hasmonea (Równe) — Polonia (Przemyśl) w 
a” 76 p. p. — WKS (Wilno) w Grod- 

e, 

SPRAWA ZAKAZU GRY WOJSKO- 
WYCH W KLUBACH CYWILNYCH 

Jak już podaliśmy, w ubiegłą niedzielę na 
nadzwyczajnem walnem zebraniu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej rozważana była sprawa 
zakazu gry wojskowych w klubach cywilnych 
w niektórych okręgach. 

Płk. Krzyski w imieniu Państwowego U- 
rzędu Wychowania Fizycznego zapowiedział, 
że zakaz zostanie prawdopodobnie w najbliż- 
szych dniach zniesiony. Niemniej, poszczegol- 
ne DOK mają zawsze prawo zależnie od miej- 
scowych stosunków wydać zakaz dla woj- 
skowych; jeżeli uważają to za konieczne. Klu- 
by pułkowe nie będą mogły należeć do żad- 
nych związków cywilnych. Władze wojskowe 
dążą jednak do zniesienia podobnych klubów, 
jako samodzielnych jednostek sportowych. — 
Wojskowi w czynnej służbie będą mogli upra- 
wiać sporty w  kubach cywilnych. Władze 

  
  

owo 

Ku uwadze sfer gospo- 
darczych 

Co zawierać będzie oficjalny Przewodnik i 

Spis Wystawców III Targów Północnych? 
Przystępując do opracowania Przewodni- 

ka i Spisu Wystaweów II-ich Targów Pół- 

nocnych i Wystawy Lniarskiej Biuro propa- 
gandowo - prasowe Targów Północnych zwra- 

ca się tą drogą do tych wszystkich firm, in- 

i osób, które zgłosiły swój udział 
osób, które zgłosiły swój udział 

w charakterze wystawców we wszystkich dzia 

łach przemysłowych, handlowych, rolniczych 

i rzemiosła, ażeby we własnym interesie na 

desłały w dokładnem brzmieniu ofiejalne na- 
zwy swych przedsiębiorstw, wraz z treściwem 

wymienieniem zakresu eksponatów. 
Spis Wystaweów zostanie opracowany we 

dług metody alfabetycznej z uwzględnieniem 

podziału na branże i wskazaniem miejsca 
stoiska. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporo- 
mień redakcja „Przewodnika i Spisu Wy- 

    

    

gowe, nie mogą posiadać charakteru reklam 

opisowych i winny obejmować wyłącznie 
ą nazwę i adres firmy i treściwy 

zakres stoiska, oraz iż stoiska zbiorowe pr 
stawicieli handlowych traktowane będa 

jednostka zarówno w wykazie alfabet, 

jak i branżowym. Poza obszerną czę: 

dakcyjną i katalogową, „Przewodnik 
Wystawców** zawierać 
reklam opisowych i 

  

    

    

  

   

i Spis 
będzie osobny dział 

ogłoszeń, które zgłaszać 
należy bądź do biura III-ch Targów Północ- 

  

nych i Wystawy Lniarskiej (Wilno, ogród 

Bernardyński), bądź na ręce upoważnionych 
akwizytorów. 

Przewodnik i Spis Wystaweów III-ch 
'Targów Północnych w części redakcyjnej za- 
wierać będzie trzy obszerne prace publicysty- 

czne, obrazujące na podstawie źródłowych 

materjałów historycznych i statystycznych, 
przeszłość i teraźniejszość Wilna i ziemi 
Wileńskiej, oraz cele i zadania Targów Pół 
nocnych, co nada temu wydawnietwu charak 

ter trwałej i wartościowej publikaeji, poża- 
danej zarówno dla każdego zwiedzającego 
Targi Północne, jak i dla tych wszystk 
którzy biorą bezpośredni udział, bądź inter"- 
sūją się życiem gospodarczem kraju. 

Redakcja naczelna „Przewodnika i Spisu 

Wystawców IH-ch Targów Półnoenych** spo- 

czywa w ręku szefa biura propagandowo - 

prasowego Targów Północnych, do którego na 
leży bezpośrednio kierować wszelkie związa 

ne z „Przewodnikiem'* informacje, zap; 
nia i reklamacje w godzinach przyjęć, t. j. 

codziennie z wyjątkiem niedzieli i świąt (od 
9 — 11 rano tel. 11-38). Ponieważ Przewod- 

nik ukazać się musi w przededniu otwarcia 
Ii-ch Targów Północnych biuro propagando- 
wo - prasowe ustala termin prekluzyjny dl: 

reklamacyj na dzień 22 bieżącego miesiąca. 
0-0)-0— 

BUDUJMY SZKOŁY! 
Zrozumienie potrzeby oświaty i kształ- 

cenia staje się tak powszechne, ilość dziatwy 
zgłaszającej się do szkół powszechnych wzra- 

sta z roku na rok tak znacznie, że ani Pań- 

stwo ani samorządy nie mogą nadążyć z 

równoległem w stosunku do rosnących  po- 

trzeb dostarczeniem odpowiedniej ilości izb 

szkolnych, ani z zaopatrzeniem szkół w od- 

powiednie pomoce naukowe. Powstaje w ten 

sposób  piekąca  bolączka społeczna, nietyl- 
ko bowiem setki tysięcy dzieci pozostaje rok 

rocznie poza szkołą, zwiększając liczbę anal- 

fabetów, ale nadto i te dzieci, które mają szczę- 

Ście dostać się do szkoły — muszą się uczyć 

w ciężkich dla młodej istoty warunkach, w 
salach ciasnych, przepełnionych, niehygjenicz- 

nych,  niedość oświetlonych, źle umieszczo- 

'nych i t. d. W tych warunkach doznaje usz- 

czerbku nietylko poziom nauczania, ale także 

przedewszystkiem zdrowie dziecka. 

Dla zapobieżenia temu złu  społeczne- 
mu zawiązało się w bieżącym roku Towa- 

rzystwo Popierania Budowy Publicznych 
(Szkół Powszechnych, którego zadaniem jest 

między innemi, zbieranie funduszów na bu- 

dowę szkół i zaopatrywanie ich w pomoce 

naukowe. ' į 

Dla poparcia tej akcji, uzyskało Towarzy- 

stwo przychylne stanowisko Towarzystwa 

Wydawców Książek, którzy po obywatelsku 
doceniając ważność sprawy — zgodzili się 

na przeznaczenie z kwoty uzyskanej ze sprze- 

daży podręczników szkolnych 10 groszy od 
każdego podręcznika na zasilenie funduszów 

Towarzystwa, W tym celu każdy egzemplarz 

podręcznika, którego nabycie przyczyni się do 

wspomożenia Towarzystwa, będzie zaopa- 

trzony w specjalny znaczek Towarzystwa 

z napisem: „Złóż grosz na Towarzystwo Popie- 
rania Budowy Szkół”. 

Akcja ta wymaga poparcia ze strony spo- 

  

  

  

  

łeczeństwa. Niech ani jedno dziecko. w Pol- 
sce nie otrzyma książki szkolnej bez znacz- 

fka Towarzystwa. Przy zakupie książek 
szkolnych, wydawanych zarówno w r. b. 

szkolnym, jak i w latach ubiegłych żądajmy od 

sprzedawców wyraźnie tylko egzemplarzy 
zaopatrzonych w znaczki Towarzystwa. 
Brak znaczka na książce nie obniży ceny sa- 

mej książki, zmniejszy natomiast wpływy 
na rzecz budowy szkół powszechnych. Wszy- 

scy sprzedawcy książek zostali zaopatrzeni w 
odpowiednią ilość znaczków. 

Zarząd Główny Towarzystwa Popierania 
Budowy Szkół Powszechnych 

(— ) Stanisław Bugajski sekretarz 
(—) Stanisław Machowski skarbnik 
(—) Kazimierz Pieracki viceprezes 

 SEREWUBEC TY PELTYLECYCY CATCWIBEAK WOIT NO PODORAETETRRAK 

wojskowe nie mogą jednak ograniczać poszcze- 

gólnych dowódców. O. K. dywizji i garnizonów 
w wydawaniu zakazów indywidualnych. 

Po dyskusji Walne Zebranie PZPN przy- 
jęło następującą rezolucję: 

„Zważywszy, że sport polski w szczególno- 
ści piłkarski, znalazł się obecnie w ciężkiem po- 
łożeniu, głównie z powodu nieprzewidzianych 
trudności, jak zakaz należenia młodzieży szkół 

średnich do klubów sportowych, nadmierne o- 
podatkowanie imprez sportowych odcięcie 

wszelkich subwencyj państwowych dla klubów 
sportowych ograniczenia paszportowe, zakaz 

należenia akademickich stowarzyszeń _ sporto- 

wych do państwowych związków sportowych, 

a ostatnio zakaz należenia wojskowych do cy- 

wilnych klubów piłkarskich, walne zgromadze- 
nie PZPN uważa za swój obowiązek publicznie 
dać wyraz poważnej obawie, że tempo rozwo- 

ju życia sportowego w Polsce zostanie silnie 
zahamowane, jeżeli powołane czynniki w Pań- 
stwie nie spowodują natychmiastowego  usu- 

nięcia przeszkód racjonalnego i nieskrępowa- 

nego żadnemi  obostrzeniami rozwoju fizycz- 

nego i sportowego najszerszych warstw spo- 
łecznych. 

stawców** komunikuje, iż informacje katalo- . 

  

Burza nad 
WILNO. Nocy wczorajszej nad pow. 

Święciańskim i Mołodeckim przeszła burza po- 
łączona z piorunami, 

Zanotowano szereg pożarów które ogółem 
wyrządziły 11.500 zł. strat, 

Nieszczęśliwych wypadków poza dwo- 

ima ogłuszeniami nie było. 

powiatami 
Szereg pożarów wybuchło w ciągu 0s- 

tatnich dwu dni w powiecie  brasławskim, 

wilejskim i Święciańskim, z powodu nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniein. Ogółne straty 

sięgają 13 tys. zł. 

Alarm na granicy litewskiej 
POŚCIG ZA DEFRAUDANTEM 100 TYSIĘCY LITÓW 

WILNO. — Nocy onegdajszej na pograni 
czu litewskiem zauważono, że za kordonem od 
bywa się wzmożony ruch patroli, które co 
chwila oświetlały teren rakietami, jak gdyby 
kogoś poszukiwały. 

Dopiero potem okazało się, że alarm po- 
wstał z powodu otrzymania wiadomości o za- 
mierzonej ucieczce do Polski urzędnika ko- 
wieńskiego zarządu pocztowego Janulisa. 

WILNO. — Wczoraj w godzinach popo- 

łudniowych w pobliżu Jerozolimki począł po- 

nosić koń chłopski, wystraszony trąbką samo 
chodową. 

Wóz wleczony przez rozszalałe zwierzę 

zboczył z drogi w miejscu, gdzie przebiega 

W przebranin kobiety miał on rzezomo 
tej nocy uczynić próbę przedostania się do 
Wilna, wraz ze zdefraudowanemi 100 tysia- 
cami litów. Tymczasem Janulis, korzystając z 
tego, że uwaga policji była skierowana na gra 
nicę z Polską najspokojniej przedostał sie do 
Niemiec i jąk dotychczas jest nie do odszu- 
kania. Był ow przez szereg lat kasjerem na 
poczcie w Kownie. 

  

Z 14-metrowegeo nasypu 
wysoki nasyp i w pewnym momencie runał 

w dół z l4-metrowej wysokości, grzebiąc pod 
sobą woźnicę. 

Ciężko rannego chłopa nazwiskiem Ma - 
ziuk przewieziono do szpitala św. Jakóba. 

Mordercy z traktu raduńskiego 
ZAKOŃCZENIE ŚLEDZTWA DORAŻNEGO. 

WILNO. — Dochodzenie w sprawie mor- 

du na trakcie Raduńskim, gdzie — jak wia- 

domo — ofiarą zabójstwa na tle rabunkowem 
padł właściciel domu Parwicki, zostało ukoń- 

czone i przekazane władzom sądowym dla 
ostatecznej decyzji, co do stawienia ujętych 

sprawców przed sąd doraźny. Według wszel- 
kiego prawdopodobieństwa sądzony doraźnie 

będzie jedynie Juljan Suckiel, sąsiad zamor- 

dowanego, którego wina została stwierdzona 
ponad wszelką wątpliwość. 

Wskazani przez Suckiela dwaj jego kole- 
dzy jako rzekomi współuczestnicy zbrodni, — 

mają być wyeliminowani ze sprawy doraźnej 
wobec potrzeby uzupemienia śledztwa. 

NIELEGALNE PLANTACJE TYTONIU 
LIDA. W ostatnich dniach władze bezpie- 

czeństwa ujawniły na terenie gminy  lidzkiej 

u szeregu gospodarzy nielegalne plantacje 
tytoniu. Sporządzono protokóły karno - skar- 
bowe i przekazano je do Urzędu Akcyz i 
Monopoli. Nielegaliymi  plantatorami tytoniu 
okazali się: Józef Pawłowski w Pieciułowcach, 

Kuźma Feliks w Winkowcach, Towgin Anto- 

ni w kol. Niewierzyszki, Trzeciak Michał, Mi- 
iewicz Jan oraz jaśkiel Paweł we wsi Wy- 
soka - Krupa, Bukat Konstanty w kol. Czer- 
niki. Największą jednak plantację wykryto u 
gospodarza Bolesława Jachimowicza, Na ob- 
szarze 97 m. kw. tej plantacji zasianych była 
390 krzaków tytoniu. Plantacja znajdowała się 
w polu wśród innych upraw. 

  

LEKARZ - SPECJALISTA 

CHIRURG- PLASTYK 
D-r. ST. MICHALEK-GRODZKI 
Warszawa, Wspólna 

Operacje estetyczne twarzy, nosa, uszu. Plastyczne biustu, brzucha, 
kształceń ciała, braku owłosienia (łystn). — 

  

Ginekologiczno - plastyczne,   

49 m. 3, Tel. 919 01. 
kcńczyn. 

Operacje odmładzające. 

  

Radje wileńskie 
Czwartek, dnia 10-go sierpnia 1933 

1.00 — Czas 
1.05 — Gimnastyka 

1.20 — Muzyka 

1.30 — Dziennik poranny. 
7.35 — D. c. muzyki 

7.52 — Chwilka gosp. dom. 
11.57 — Czas 

r. 

12.05 — Koncert 

12.25 — Przegląd prasy 

12.35 — D. c. koncertu. 
12.55 — Dziennik południowy. 
14.50 — Program dzienny. $ 

14.55 — Muzyka lekka 
15.25 — Giełda rołnicza 
15.35 — Płyty 
16.00 — Audycja dla dzieci 
16.30 — Kwartet Beethovena. 

17.00 — „Historja jednego klapsa" — od- 
czyt wygł. Z. Slazka. 

17.15 — Pieśni słowiańskie. 
17.40 — Piosenki 
18.00 — Jazz na dwa fortepjany 
18.15 — „Śladami tradycji Sobieskiego* — 

odczyt wygł. dr. P. Kontny. 
18.35 — Koncert 
19.10 — Rozmaitości i program na piątek 

20.00 — „Skrzynka pocztowa Nr. 256“ — 
listy radjosł  omówi dyr. progr. W. Hule- 
wicz. 

19.40 — Feljeton. 

19.55 — Transm. zjazdu harcerskiego. 

20.30 — Koncert. i 
21.20 — Dziennik wiecz. 

21.30 — „Poemat o czasie zastygłym* — 

fragm. ze zbioru Czesława Miłosza — re. Ta- 
deusz Byrski. я, 

21.40 — Recital skrzypcowy 

22.25 — Wiad, sport. 
22.35 — Kom. meteor. 

23.40 — Muzyka taneczna. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 

Dewizy: > 

Belgja 12480 — 125.11 — 124.45. 
Holandja 360.90 — 361,80 — 360.00. 
Londyn 29.61 — 29.60 — 29.75 — 29.45. 
Nowy York 6.58 — 6.52 — 6.54. 
Nowy York kabel 6.59 — 6.63 — 6.55. 
Paryž 35.01 — 35.10 — 34.92. 
Szwajearja 172,95 — 173.38 — 172,52.' 
Włochy 47.00 — 47.23 — 46.77. 
Berlin w obrotach pryw. 213,15. 

'Tendencja przeważnie słabsza. 
Papiery procentowe. 

Pożyczka budowlana 39.15 . 
Inwestycyjna 104. 

Seryjna 110.50. 
Konwer. 46.50 — 47.50. 
Kolejowa 41.50. 

4 proc. premjowa dolarowa 52.38 — 52.58 
52.50. 
10 proc. kolejowa 103,50. 

8 proc. L. Z. TK Przem. Polskiego 58,50. 
4.5 ziemskie 42 — 41.75, 
8 proc. warszawskie 43 — 43.50 — 43.75 

(drobne). 
Tendencja niejednolita. 

Akcje 
Bank Polski 81.50. 
Cukier 33. 

Starachowice 10.10. 
'Tendencja niejednolita. 
Dolar. w obr. pryw. 6.66 — 6.57. 
Rubel złoty 4.80. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku - 
Stabilizacyjna 69,25. 
Warszawska 45.125. 

  

 lidzka 
— Uroczystość strzelecka. 5 b, m. 

czorem na Zamku Gedymina w Lidzie 
była się imponująca uroczystość strzelecka z 
okazji 19-lecia wymarszu Pierwszej Kompanii 
Kadrowej. Wokół stosu ogniskowego stanął 
czworobok z uzbrojonych drużyn strzeleckich 
z Lidy, Szejbak, Wieliczki i Mołodeczna, dru- 
żyny strzelców 77 p. p. (t. j. członków Zw. 
Strzeleckiego, odbywających w tym pułku 
służbę wojskowa), straży pożarnych z Lidy i 
ze Słobódki, delegacyj P. W. Pocztowego, 
przedstawicieli władz, wojska i organizacyj 
społecznych na czele z zastępcą starosty p. 

Dziadowiczem, pos. Górskim i dyr. Białoko- 
zem. ' Zgromadziła się również liczna publi- 
Czność. 

Po przyjęciu raportu przez prezesa za- 
rządu powiatowego Wilczyńskiego od kom- 
panji strzeleckiej, która 6 sierpnia 0 godz. 
4-tej rano miała wyruszyć na uroczystości 
do Dubicz, komendant powiat. Związku Strz. 

wie- 
od- 

Bożek zaprosił uczestników walk legjono- 
wych: kpt. Synowca z 77 p. p., kawalera 
krzyża „Virtuti Militari“ oraz komendanta 
oddziału Zw, Strzel. Lida sierż. Krupę, kawalera 
Krzyża Niepodległości, do rozpalenia ogniska. 
Następnie wciągnięto uroczyście przy dźwię- 
kach  „hasta“, odegranego przez trębacza, 
flagę strzelecką na maszt, znajdujący się od 
strony najbliższej granicy państwa. 

Zkolei komendant powiatu odczytał histo- 
ryczny rozkaz Komendanta Głównego Związku 
Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego do Kom- 
panji Kadrowej oraz rozkaz obecnego Komen- 
danta Głównego Związku Strzeleckiego 0 aktu- 
alizacjj zadań Związku. 

Następnie odbył się 
walkach o niepodległość: płk. Narbutta i 12 
towarzyszy, którzy zginęli w dniu 5 maja 
1863 roku pod Dubiczami, 20 poległych kadro- 
wiaków i 6 lidzian, członków samoobrony 
lidzkiej, którzy zginęli w dniu 16 stycznia 
1919 roku pod Lebiodka. Po odczytaniu każde- 
go nazwiska strzelcy i strzelczynie odpowiadali 
chóralnie: „Poległ na polu chwały”. ; 

Wreszcie po przemówieniu okolicznościo- 
wem o znaczeniu dnia 5 sierpnia, o roli i 
zadaniach Związku Strzeleckiego,  preze: po- wiatu odebrał od obecnych ślubowanie nast. 

treści: „W. obiiczu majestatu bohaterskiej 
ofiary, złożonej z życia poległych za Ojczy- 
znę, my wszyscy, zebrani tutaj, przyrzekamy 
uroczyście brać z nich wzór i wiernie całem 
swojem życiem służyć Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej”. 

Na zakończenie odlśpiewano pieśni i ściąg- 
nięto flagę, poczem uczestnicy podniosłej 
uroczystości rozeszli się do domów, 

apel poległych © w 

  

— Brak chleba. Na terenie miasta w ostat- 
nich czasach brak jest chleba w piekarniach. 

Piekarze tłumaczą się brakiem mąki, 
Władze administracyjne przyjęły Środki, 

by ten nienormalny objaw” jak na nasze stosun- 
ki, wytępić. 

— Pilnować walizek. W dniu 7 czerwca 
podezas jazdy pociągiem Wilno — Baranowi- 
cze prawdopodobnie pomiędzy stacjami No- 

wojelnia — Baranowicze skradziono profeso- 
rowi gimnazjum w Wilnie p. Edmundowi Rad- 
dziewiczawi walizkę z ubraniem i bielizną.



  

  

Rozkład Jazdy statków 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY'*, „PAN TA- 
DEUSZ“, „KURJER“, „GRODNO“, „80- 

Dziš! 
Dodatek dźwiękowy Pata p.t. 

z przemową bohaterskiego lotnika o swo!lm locie 

nad Atlantykiem — oraz komedja w 8 akt. p. t. 

LOT KPT. SKARŻYŃSKIEGO 
Buster się żeni © *smzgmsc' Reginaidem Denny 

w roł. gł. 

nowogtódzka (NO | 
  

— Przyjęcie u p. wojewody. W dniu 9 
b. m. wojewoda Świderski przyjął p. ве- 

natora K. Rdułtowskiego, oraz p. Szczyta, 
insp. hodowli Wileńskiej lzby Rolniczej. 

— (o grają w kinie miejskiem. Dziś i 
dni następnych .,Owoc zakazany” z Rolandem 

Varno i Albertini Tamarą w rolach głównych. 

— Sprzedał cudze. Markiewicz Michał, 
mieszkaniec wsi Kabitówka, gm. wsielubskiej 

pozostawił w dniu 7 b.'m. swój wóz bez 

opieki na rynku nowogródzkim. Znalazł się 

jednak nieproszony opiekun, w osobie Włodzi- 

mierza Ułaszewicza ze wsi-Kuścin gm. kusze- 
lewskiej, który sprzedał z wozu 40 kłg. żyta, 

wartości 7 zł. 25 gr. 
Po spostrzeżeniu braku żyta, policja za- 

jęła się sprawą:  Nieproszonego opiekuna u- 

jawniono. Żyto zwrócono prawemu właści- 

cielowi. 
— Oryginalni 

kiel, z Nowego Targu, 
wojelni zameldował na posterunku P. P., że 

w dniu 8 b. m. gdy powracał ze Zdzięcioła 

spotkał się z nieznajomym sobie osobnikiem. 
do którego dołączyło się później dwu innych, 

poczem wszyscy trzej rzucili się na Frankla, — 

zabrali mu aparat fotograficzny, nie nadają- 
cy się do użytku oraz bieliznę wartości około 

30 zł., i zbiegli. — Policja zainteresowała 
się sprawą. 

grodźięhzka 
— Posiedzenie Urzędu Rozjemczego. — 

W dniu 23 b. m. odbędzie się kolejna rozprawa 

Urzędu Rozjemczego do spraw majątkowych 

i posiadaczy gospodarstw wiejskicn. 
— Poradnia prawna. Z dniem 15 b. m. 

Zrzeszenie Powiatowe Związku Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet w Grodnie uruchamia przy ul. 

Napoleona 7 m. 2 „Poradnię Prawną* dla 

kobiet. 
Członkinie wszystkich 

biecych na terenie tut. 
moga z porad prawnych 

zaś nieczłonkinie — 1 zł. 
Osoby okazujące świadectwo ubóstwa — 

(wydane przez magistrat lub Urząd Gminy) 

będą zwalniane z opłat. 

„rabusie“. Herman Fran- 

przebywający w No- 

  

organizacyj  ko- 

powiatu korzystać 

za opłatą 50 gr. 

   

  

  

    

    
    

  

Aolpėcka 
— Blužnierstwa. W ostatnim ‚ 

żą się bluźnierstwa na tle roz 

działalności baptystów. W. czasie * ostatnich 

procesyj katolickich w związku z rozpoczę- 
ciem żniw, zdarzyły się w powiecie dwa cięż 
kie wypadki bluźnierstwa. Mieszkanka v 

Hrabionowszczyzna, gm. Świerżeńskiej Ole: 
kiewiczowa Aleksandra, baptystka, w e 

procesji rzymsko-katolickiej, gdy mężowi įej 

znajdującemu się koło niej, zwrócono uwagę, 
by zdjął kapelusz i uszanował wiarę inn 

ta odpowiedziała „Kamu  majut klaniač 
— tom idołu'* 

Również 
dopuścił s 

Haraburdow 
niestosownie w; 

polu. 

Oboje odpowiadać będą przed sądem. 

    

   

   

  

   
  

    

    

  

SIA 

ciężkiego znieważenia  religji      

    

      

     ię o procesji, idącej po 

— (iężkie uszkodzenie ciała. Mieszkań- 

cy wsi Konkołowicze, Konkołowicz Mikołaj i 
inni na tle porachunków  esobistych, pobili 

mieszkańca wsi Zadworje, gm.  Stołpeckiej 

Hołobę Józefa tak ciężko, że Hołoba udać 
musiał pod opiekę lekarską. 

   

— Spalił się dom mieszkalny. 
Wiktora ze wsi Zacierzewo gm. Świer 

  

ńskiej. 
Pożar powstał wskutek nieostrożnego obcho- 

dzenia się z materjałami palnemi. 

— Złakomili się na lipcowy miód. Du- 

biekiemu Rafałowi z zaścianka Szemioły 21m. 

Nalibockiej złodzieje z ogrodu wynieśń ul z 
pszezołami i miodem. Widocznie  złakomili 

się na zapasy lipecowe pracowitych pszczół. 

    

Młocarnie, kieraty, 
wialnie, sieczkarnie, 
oraz inne maszyny sezonu zimowego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 
  

  

ROZKŁAD JAZDY AUTO 

_ W dnie powszednie statki 
* wiane na wycieczki, 

KÓŁ'* i „WILNO'* będą kursować na od- 
cinku rz. Wilji 

wiino — Werki 

z przystankami: 
Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i 

ROZKŁAD JAZDY 
w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 
g. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 19.45 

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 

Werki 

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 eco 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 
mogą być zama- 

zamówienia przyjmuje 
kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 

[www 

Uigowa asekuracja 
Rolnicy, członkowie Towarzy- 
stwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, ubezpieczający swoje 
mienie przez Okręgowe T-wo 
w;Powszechny m Zakładzie Ubez- 
pieczeń korzystają z wyjątkowej 
ulgowej taryfy, niższej o 20 proc. 
Przyjęcie asekuracyj i informacje 
we wtorki i piątki w biurze T-wa 
Wileńska 12 (Sejmik) od godz. 

9ej do 2-ej po poł. 

  

AAAAAAA, 

  

  

BUSÓW PODMIEJSKICH 
  

odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

  

  

  

  

        
  

        
  

    

  

  

„ES 
Podwójny program! 

1) Ulubienica publiczności 
w erot. 
komedji ANNY ONDRA KRÓLOWA JAZZBANDU 

„SZTABS-KAPITAN GUBANIEW 
W rolach głównych: Owerło, A. Dymsza, Lili Zialińsua, Edmund Nebel 

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

  

Dziś! 

„PAN“ 
" 

SKANALIZOWANE 
DZIAŁKI BUDOWLANE 

na POPŁAWACH 
po brzegu Wilenki i ulic Subocz. Popławska 
i Saska Kępa. Ziemia ogrodowa Dla spółek 
budowisnych warunki rlgowe. Intormacje; 

Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8 

  

  

  

Siły Wodnej | 
do wykorzystania 

nai. [ANÓWATÓW 

  

  

  

zzą Zanim dacie ogło- 3 
Baczność szenie do pism miej- + 

8 scowych wileńskich : 

Sprawdzcie Gausi 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA orsz de 

    

  

Poradnia czynna będzie 4 razy w tygod- N. WILEJKA 
niu, a to w: poniedziałki, wtorki, środy i Odjazd z Wilna Przy, Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna wszystkich pism TANIQ i bardzo 

piątki w godzinach od 11-tej do 12-tej. od g. 7 rano (w Świę-| do N. Wiłejki | [od g. S ada (w święta |pół godziny drogi. wygodnie jest załatwić 
— Trup noworodka. W dniu wczorajszym ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. lod g. 9) co godz. do 24 

w rowie koło szosy Grodno — Białystok w  dzinę do 21, w dnie iw dnie poświąteczne i za pośrednictwem Biūra Reklamowego 

zaręośc"3 klm 0a Grona zaedono ti Pet je ei point da 2 $. GRABOWSKIEGO 
a żeńskiej. iało pozosta 

wało już w rozkładzie. CZARNY BóR ZA 1, 

— Wilczy apetyt. Rybarski Mikołaj — од ; а ” wi = е!. 82. 
((żurawia 22), zameldował o kradzieży przez 7 15 = a on o 8. rz Przyjazd do Wilna «u 8 
jego syna Józeta — 3 i pół klg. kiełbasy war- MDE, 

tości 7 zł. MEJSZAGOŁA BACZNOŚ I tey 
Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna Wystrzegaj krążn Džwiekowe kino „APOLLO“ 4 12 m. 30, 16, 18 do Mejszagoła 4 jcie Wc Somokrainycis ž 2-30, 16; 18. 7, 10 m. 30, 14, 19. |8, 11 m. 30, 15, 20. 

Dominikańska 26. 10, 13 m. 30, 17, 19. ’ sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

Wielki dramat niepotrzebnej matki p. t.— ы NIEMENCZYN K U P U J c l E 

e z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna Tylko w handlach spożywcz 
РУ E A A 44 6в 7,9, 11, 13, 15, 17, 18| do Niemenczyna |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17|8, 9. 10. 12, 14, 16, & ж 

ь L 30, i9, 2 . 30. |8, 10, 12, 14, 16, 18,19, 21.. 18, 20, 22. 5 
W roli gł. największa aktorka Swiata ||| >" 19 m. 30, 20, 21 m | 2 ssa > najlepszą a o 

MARIE DRESSLER | 
Dziś na scenie wielka parada rewjowa. O©SZMIANA LOS ЗаФ 

Zrzeszenia Artystów Scen Stołecznych — Odjazd z Wilna  |erzyj. do Oszmiany| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
pod kier. BR. MARSA — р t. 7, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|g. 6, 7,30,11, 12, 15, 17| 9,45, 13,15, 14,15 17.15 

6“6 (w dni rynkowe miasł |m. 15, 16, m. 15, 18 : 19,15 21,15. 

„Co ma pieralk dė wiatraka о 8 odjazd o 6). m. 15, 20 m. 15. 
Z udziałem Reny Markiewiczówny, Mery TROKI + : 

d'Armand, Nella Marsa, Rema d'Armand, (przez Landwarów) 
Jana Marsa i Jerzego Gryfa. 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
1, 8 10,512,%13 „m. 30 do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,jgodzina i 20 minut ` 

15 m. 15, 17 m. 30, 19|godzina i 20 minut dro-j10 m. 30, 12 m. 30, 14ldrogi (do Landwaro-“ nas) 

ŻĄBARYGIEE 20 m. 15. Ei (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,|wa 55 minut drogi) . Wiz? 
minut). 19. 

we wszystkich aptekach NAROCZ Warszawskiego T-wa Handlu Herbati 
składach aptecznych zuane (przez Michaliszki, Świr) A. DŁUGOKĘCKI " 

„radza 48 odcisków Odjazd z Wiina Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 
Prow. A. PAKA 6 godz. 6 rano. do Narocza o godz. 15 . lo godz. 21. Warszawa Bracka 23. 

в a p » godz. 12 w poł. : UEPRYUOBS 

' |. Rz m. władca naszej dziecinnej fantazji (któż to Mniej od brata wykształcony Józef Michał 

Kap St. Skarżyńskiemu poświęca w (1740 — 1810) posiadał jednak ten zmysł 

Lofniczy 
żę (150-lecie pierwszego lotu 

„Rodzony płazem nie może Jatać'* — wy- 
izekł kiedyś najprzyziemniejszy ze śmiertel- 
ników pan Aleksy Pieszkow, alias Maksym 

Gorkij. 
Miał na myśli mówiąc to, także i ezło- 

wieka. Nie będziemy wchodzili z panem Gor- 
kijem w dyskusję. Stwierdzimy jednak, że od 
wieczne, najgorętsze życzenie człowieka — 
latać! — ziściło się rzeczywiście stosunkowo 
bardzo niedawno: bo tyłko 150 lat temu (cóż 
to znaczy wobec tysiącleci naszej kultury) 

wzniósł się w powietrzu Ślieznie, jak jajko 

  

wielkanocne pomalowany balon braci Montgol : 
fierów — „Lous, les yeux d'une foule enthou- 

siaste“*. 
A nasze lotnictwo współczesne? 

Jest przecie jeszeze młodsze, liczy sobie 
bowiem lat zaledwie jakichś 30, nie więcej... 

Bracia Montgolfierowie, z ich balonem 
lżejszym od powietrza ojcami naszych samo- 
lotów coprawda nie są. Ale Zeppelin naprzy- 
kład byłby bez nich zupełnie nie do pomyśle- 
nia! Już przez to jedno chociażby należy się 
braciom Stefanowi i Józefowi hołd spra- 

wiedliwy. 
. . * 

Człowiek patrząc na ptaka, zawsze mu 

zadrościł. Marzył o skrzydłach lub o jakiemś 
przyrządzie, do lecącego ptaka podobnem. — 
To przecie natarczywa myśl bajkowego Ika- 
ra... To idea wszechstrormego Leonarda, „ma- 
ehinę'', którego mogą sobie oglądać  filate- 
liści na ślicznych jubileuszowych znaczkach 

włoskich. To genjalna maligna Goyi, w jego 
„Ćaprichos'*... I to — szeregi biednych, nie- 

znanych ofiar... 

© „Latający człowiek(* Jak dumnie to 
brzmi — i jak smutnie wówczas wygląda- 

ło! Bo proszę sobie wyobrazić: oto mały, 
nędzny człowieczek przyprawia sobie dziwacz 

% « 

jubiieusz 
braci Montgolfierów) 

ne skrzydełka; wspina się na drzewo, dach, 
lub dzwonnicę; rzuca się wdół w oczach zdu- 
mionego, strachem wobec „mocy piekielnych'* 

zajętego i  žegnającego się znakiem krzyża 

świętego tłumu; szybuje, pada i najczęściej 
zabija się na śmierć. Jeżeli zaś sam się nie 
zabijał — wynalazek jego palono zwykle na 
stosie, najczęściej — razem z nim. Proszę po- 
słuchać: taki oto przykład „śmierd (kmieć) 
Mikitka, syn bojarskiego syna  Łupatowa* 

(czyżby tylko nie protoplasta całego „ruchu 

lotniczego* — w nowej Europie wogóle?), 
za cara Iwana Groźnego, w r. 1566 „zmaj- 
strował sobie własnoręcznie'', jak prawi po- 

danie, przez nieznanego autora spisane 

„machinę ze skrzydłami** i w obecności Ca- 

ra, bojarów i ludu z powodzeniem podobno, 
latał nad Moskwą. Koniec naturalnie, był 
smutny: Ścięto mu głowę, „jakoże napewno 
„iiał stosunki z mocami piekla““. 

Albo ten kupiec riażski, latający (w r. 
1726) na skrzydłach z piór, które to skrzydła 
później miejscowy duchowny spali 

I dobrze jeszcze, że tylko skrzydła... 
  

* * * 

Tyle — praktycy. Istnieli jednak zaws: 
oprócz nich — po za Leonardem — rów: 
i uczeni (najczęściej zaś — pseudo uczeni), 
teoretycy. Np. mnich hiszpański Antonio de 
la Pena (druga poł. XVII w.), który w wiel- 
ce zagmatwanem dziele „En Ente Dilucida- 
to'**) wprost przepowiada późniejszy samo- 

lot (typu Farman — Voisin) i należy do 
szeregu tych teoretyków — fantastów, z któ- 
rych jednym z ostatnich był Jules Verne, z 
jego „Albatrosem'*. Miał to być olbrzymi 
„okręt powietrzny'', coś w rodzaju sterow- 
ca. Nieodzowny ilustrator J. Verne'a Rioux, 

   

*) „Žycie““. 1929. 

nie pamieta jego „dzieci kapitana Granta“* 

jesnych spodenkach i kusych fraczkach lub 

krynoliny lady Glenarwan i bokobrodów 
loraat) spróbował odtworzyć w swoich szty- 
chach tego kolosa powietrznego, uwieńczone- 

go całym lasem prostopadłych śmigieł... 
Nawiasem mówiąc spróbował (bez po- 

wodzenia zresztą) zastosować na praktyce tę 

zasadę prostopadłego Śmigła zwarjowany 10- 

syjski wynalazca Tatarinow na początku już 

XX-go wieku, naturalnie... 

ж о* # 

Czas mija, człowiek wciąż szuka, prėbu- 
je, leci, spada, zabija się — lecz klueza do 

nęcącej zagadki nie znajduje. 

Przychodzi wiek XVIII-ty, z jego oświ:- 
ceniem i postępem. nauk ścisłych, lecz i — оП 
rozwiązania zadania narazie nie przynosi. 
Jak sto, jak dwieście lat temu leci na nowej 
parze skrzydeł nowa ofiara. Leci — i natu- 
ralnie ginie: markiz de Bacqueville w roku 

1742... 
Aż nagle zjawiają się  Montgolfierowie. 

Kroczą zupełnie inną drogą, niż wszyscy ich 
poprzednicy i w tem największy ich tyuł do 
sławy. Wyłamanie się z pod tysiącletniej su- 
gestji błędnej tradycji już jest czemś genjal- 
nem. Pod tym względem Montgolfierowie są 
bezsprzecznie genjuszami: zarzucają naresz- 

cie wszelkie skrzydła i „machiny** i budu- 
ją — balon. Ten balon się wznosi. Zwycię- 

stwo! 
* . * 

Dobrze sobie użyli w młodości ci dwaj 

bogaci synowie prowincjonalnego fabrykan- 
ta papieru. Tak dobrze, że wreszcie za kary 
kazano im się zająć ojcowską fabryką. Z cza- 
sem ustatkowali się, ba, nawet postawili za- 
kłady (papier Montgolfier-pere'a w przyszło- 
ści bardzo jeszcze im się przyda!) „na wyso- 
kim stopniu doskonałości! *. 

A że nieukami nie byli — szczególnie 
Jakób Stefan (1745 — 1799) i „jeden w dru- 

gim znajdowali dopełnienie siebie'* — doko- 
nali jednego z największych odkryć świata. 

wynalazcy, który później dopiero Stefan nau- 

kowo uzasadniał. Z tej współpracy intuicji z 

wiedzą zrodziło się naprawdę wielkie dzieno. 
Rozprawa Priestley'a a gazach poddaia 

braciom myśl o „okrętach  powietrznych**. 
  

Od myśli do czynu — i oto 5 czerwca 1788 r. 
sto pięćdziesiąt lat temu, wznosi się ku niebu 

rodzimego Vidalon — les — Annonay pierw 
szy balon powietrzny, zrobiony z płótna, pod- 
klejanego papierem z ojcowskiej fabryki i 

napełniony ciepłym dymem ze spalonej weł- 

ny. 
Doświadczenie powtarza się 19-g0 wrze- 

śnia tegoż 1783 r. w Wersalu, wobec całego 

dworu i „zachwyconych tłumów**. Bo i na- 

prawdę — było w tem niezwykłem widowiska 

coś niesamowitego, coś, co robiło mocne wsa- 

żenie... Naiwny tłum czasami dobrze odczuwa 

wielkość chwili. 

  

w wok 

Legenda chce, że nie bracia Montgolfiero 
wie, tylko ktoś inny był prawdziwym wyna- 

lazcą (a zarazem i pierwszym filistrem) ba- 

lonu powietrznego. Miałby to być niejaki 
Furwin z Riazania, eo to w r. 1731 „zrobił 
banię dużą, nadął ją dymem wstrętnym a cu 

chnącym; od tej bani zrobił pętlę, usiadł w 
niej, i moce nieczyste podniosły go ponad 
brzozę; później zaś uderzyły nim o dzwonni- 
cę, lecz uczepił się sznura od dzwonów i w 
ten sposób ocalał. Wypędzono go z miasta, 
uszedł więe do Moskwy, ale i tam chciano 

go zakopać żywcem do ziemi albo spalić**. 
Późniejsze fałszerstwo? Legenda? Może.. 

Ale ciekawa. I bynajmniej braciom Montgol- 

fierom nie ubliżająca. 

k X o 

Lot „montgolfiera'* inauguruje nową e- 

pokę w dziejach kultury ludzkości. Wkrótce 
już ujrzymy cały szereg różnych pionierów 

„aeronautyki'* (nowe słowo!). Oto np. pier- 

wszy lotnik, t. j. pierwszy człowiek, który od- 
kąd świat światem — oderwał się od ziemi, 
wzniósł się w powietrze, latał i wvócił na 

   

Edgara Bllana Poegona temat pokrewieństwa człowieka z małpą 

5cio pokojowe z wy* 
RZELDOWICZOWA godami I piętro z bal- 

kobiece, weneryczne — konem — słoneczne | 
narządów * moczowych snche — ul. Bialo- 

ой 12 — 2 1 od 4—6 stocka Ne 6 

l. M — -— — — — — — — 

i i a. " MIESZKANIA 

aa LS 2, $ 1. 8 pokojole Pe” wy- 

DAAAGAAA najęcia z wygodami — 

L * Gdańska 6. 
Kupno  -- ae 
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eg PENSJONAT 
S w. Andrzejkowie nad 

WODO a Świtezią Wandy  Kuł- 
(zyk : wieč - Frydrychowej. 

obsadzone drzewami i Pokoje słoneczne wspól 
krzewami owocowe - ny salon i taras, bibljo- 

mi: Róg ulic Senator- tęką, pianino, kuchnia 
iej i Tatrzańskiej. wiejska posiłek 4 razy 

Informacje: Antokol - dziennie. Doskonała а- 
Senatorska 13, właści- piel, auto, dojazd z Ba- 
ciel domu. ranowicz lub Nowo- 

"gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- POPIEKAJCIG 
leżności od pokoju. — 
Poczta Walówka koło 

L. 0. P. Nowogródka  Andrzej- 
—— -- kowo, 

  

| TO AEK 
DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe 

oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

w Wine, ul. Tartaki 28, tel. e 

  

Genjalnie skonstruowany kołowrotek niezwykłych pomysłow według słynuej powieści 

„. MORDERSTWA PRZY RUE MORGUE 
W roli gł. znakomity odtwórca niezapomnianej roli „Dracla* BELA LUGOSI. — Dreszcze grozy! Labirynt tajemnict 

  

  

Pracy Kobiet 
Zakopane — Kuźnica 

Kurs roczny przyspo- 
sobienia pań domu roz- 
poczyna się 22 sierp- 
uia Prospekty na żą- 
danie, 
  

2 panienki 
(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z całodzien- 
nem utrzymaciem 75 
zł. miesięcznie. Oferty 
w Administracji „Sło- 
ZB? Zemkowa 2 dla 

Niezwykłe napięcie. Ceny na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. 

Geaniesr rr 

NRZKNNNNUNONECYA ИОЙ — aanókaaAkińkka — — — — — — — AASAAAAAA AAA 
DANIUSZEW 

LekarZe Lokale MAJĄTEK Posady 
3" Dar UPokrzebme LETNISKO "WTC" 

я otrzebne pensjonat — poczta — 
DOKTOR MIESZKA NIE Daniuszew — Kiersnow  Praktykanta 

Zeidowicz 5 cio pokojowe, system Ska stacja Smorgonie. rolnege 
Choroby skórne, wee: gefytatZOWY | (UNA Plaża, kajaki, tenis. energicznego, poszaku- 
ryczne Rh dów оЁ Zwierzyńcu blisko mo: e 0 je się od zarac. Zgłe- 

y KOR stu. Oferty do Redakcjj UNKONIEUKUK szenlai Adu, „Stone“ 

|od 9 do 1 i od 5 do 8 GI T: © 3 Różne ob. 
wieczorem. Ul. Mickie- z REZESZOBEGA WEN РО 

wicza 24. Riau OOO аао 
— —BOKTOR 7 „PO WYNAJĘCIA Szkoła Domowej SZUKĖ LA 

PRACY 
TPVYYYTYWYYTYWZYO" 

  

p. 0 SZUKU T Ę 
posady kasjerki — zło- 
żę kaucji 1000—1500 

  

EZ Red. „Slows“ 
dla „N. P.“ @ 

Gorzelany 
bahalier lub ekonom, 
z ukończoną szkołą ge- 
rzelniczą w Dablenach 
z kilkcłetnią praktykę 
gorzełniczą i rektyfika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie pose- 
dę od zaraz, taskawe 
oferty kierować: Zaść. 
Laudyszki poczta Ped- 
AE dla S. K. 

"Bity wojskowy 
ZY zk 
w bardzo ciężki 

muzyki lub też podjąć terjalnych (raraskach 
się innej pracy. Łaska- biaga 0 jakąkolwiek 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, E Chocimska SZ 
Sienna 28 m. 22 Kezi- 
miera Kałużyńska, 

Pianistka, 
dobry pedagog. Przg- 
męłaby udzielać lekcji 

  

B. urzędnik 
w ciężkich warunkach 
zna buhalterję, racheu- 
kowość, szuka 
Przyjmie każdą zeofia- 
rowaną Oracę na wz. 
rnnkach najskr 
szych. Łaskawe ofesty: 
Wilno ul. Kaiwaryjska 
44—5, dla A. K. 

Młody 
człowiek w bardze cięż- 
kich warnnkach przyj- 
mie jakąkołwiek 
Skończył 2 kursy Polit 
techniki. Legionowa 4: 
Witko 
  

Uczciwa, 
polecana, solidna, młe- 
da osoba — poszukuje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Młynowa 2 
(Bursa). 

Uczciwa,   

Szkoła RR 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

  

ziemię zdrów i cały... oto pierwsza ofiara... 

Oto pierwszy fachowy lotnik — sportowiec, a 

zarazem pierwszy człowiek, «eo przekroczył 

balonem La Manche.. A oto wreszcie jego żo- 

na — pierwsza kobieta — pilotka, ginąca póź 

niej Śmiercią tragiczną... 
O każdym z niech warto byłoby choć pa- 

rę słów powiedzieć. 
* 

Więc pierwszy lotnik a zarazem — pierw 
sza ofiara lotnietwa... Uczony Pilątre de Ro- 
sier, fizyk i chemik, który — pod wpływem 

odkrycia montgolfierowego i naprzekór ogól- 
nym kpinom — postanowił lecieć! 15 paździer 
nika 1783 wzniósł się w towarzystwie marki- 
za d“ Arlande. Był to pierwszy ze śmiertelni- 

ków, który naprawdę latał! Odtąd powtarzał 
swoje doświadezenie niejednokrotnie — na 

prowincji i 'w Paryżu, wobec Dworu Wer- 
salskiego i przed królem Gustawem III 

wedzkim. Aż wreszcie zginął (razem z fi- 
ykiem Romain'em) na skutek wybuchu wo- 

doru w balonie, gdy znajdował się na wyso- 

kości około 4-ch klm. Tragiczny ten wypadek 

nastąpił podczas próby przekroczenia La 

Manche 'u, 14 czerwca 1785 r. Liczył wówczas 
Fuatre de Rosier lat zaledwie 29. Fizyk 
Charles, według sposobu którego P. napełnił 

swój balon wodorem sam nazwał to „rzuea- 

niem beczki z prochem na żarzące się węgle**, 
lecz odwieść Pilatre'a od jego zamiaru nie 
potrafił (F. M. Sobie: ski). W rezultacie 

— katastrofa i śmierć.. 
® 

Fizyk Charles... 

  

* * 

          

  

* * 

„Człowiek, który nie nie 

umiał, lecz wszystko potrafił* — czemu za- 

wdzięczamy jedno z największych  odkr 

Literat, muzyk, malarz — słowem zdolny dy- 

letant, napróżno szukający prawdziwego po- 

wołania... Wobec tego — przygodny fizyk i 

zupełnie już przypadkowo! — wybitny wyna- 

Jazea. Platoniczny na razie marzyciel na sta- 
ry temat „latającego człowieka'*, pod wpły- 

wem odkrycia Montgolfierów poważnie zabie 
ra się do pracy. Udoskonala ich wynalazek: 
wpada na pomysł impregnowanego jedwabiu 
zamiast płótna z papierem i wodoru zamiast 

   

   

  

pracowita, umiejącz go- 
tować z dobremi Świz» 
dectwami,  poszuksje 
pracy. Łaskawe zgło- 
szenia pod adresem — 
Zygmuntowska 10 — 
Sklep spożywczy. 

Służąca 
pracowita uczciwe ро- 
szuknje posady — Кв- 
charki lab pokojówki 
ma dobre referencje. 
Zawalns 3 m, 13 Halina 

  

dymu. Wreszcie, postanawia swój bałon wj- 

propować i w zimie 1783 r. leci. Stefan Mon:- 

golfier osobiście, przecina sznur od balonu. 
„On szybuje, on podnesi się wzwyż** 

opowiada Carlyle — „on wydaje się jaż bły- 
szezącem kółkiem, podobnym do tabakier;, 

lub młodego księżyca... Ale oto — ląduje. 
Wsz radośnie witają ge. Księżka de Po- 

lignac ze swojem towarzystwem czeka ne nie- 

go w Bulońskim lasku, nie zważając na bar- 

dzo ostre zimno: jest to przecie 1 grudnia 

1783 r. Cała szlachta franeuska, z ks. de 

Chartres na czele galopem pędzi bohaterowi 
na spotkanie“'.*) 

Pełne imię bohatera brzmiato: Jakob Aie- 

ksander -Cezar Charles. Uredził się w Beau- 

gency w 1746 r. i żył do r. 1825. 

Przekonał do lotnictwa samego Ludwika 

XVI, który dotychczas uważał tege redzaju 

doświadczenia za „nierozsądne**. (o mu zre- 
sztą nie przeszkadzało hojnie je później wy- 

nagradzać. 

  

  

          

Blanchard... Pierwszy : przekroczył kanał 
ten „Don-Kiszot z La Manche'u'', jak żarto- 

bliwie — wszak to wiek Voltaire'a i ks de 

Ligne! -—- przezwano go po tym niezw; 2 

jak na owe czasy wyczynie. Ami chemik, ani 

ri k, ani uczony — ot poprostu zdolny me- 

chanik — samouk, budował Blanchard (ur. 

w r. 1753), zrazu jakiś fantastyczny prz 
rząd do latania w kształcie ptaka. Ale maszy 

na zawiodła + wyna 

rozgoryczony — zarzucił narazie myśł 6 lata- 

niu. Wpływ decydujący wywarli F w danym 

wypadku Montgolfierowie. Blanchard przy. 
swaja sobie ich ideę, buduje balon i zać 

na regularne loty. Pierwszy przekracza 

Manche (z Douvre'u do Calais). Nagroda za 

ten czyn — oprócz ogólnych zachwytów — 
marmurowy pomnik na miejscu lądowania, 
pieniądze, nawet stała pensja i historyczne 

przezwisko !, 

      

  

   

Sergjusz Konter. 
(D. C. N.) 

*)T. Garlyle. „Rewolneja francuska““. 

555590 955 I Z IIA IC RASTI KK E TI I TK III ITT III. 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

azea — ośmieszony i   
P
e
   

  

 


