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Od gospodarczej rzeczywistości 
do krokodyla z anegdotki 

Dla zwięzłego określenia gospodarczej rze 

czywistości, w dalszym ciągu pozostaje ad- 
powiednim wyraz „ponura““, lub nawet „stra 
szna'*. Wbrew sygnalizowanym ostatnio pro- 

gnostykom zbliżającego się odprężenia w sy- 

tuacji, kryzys bynajmniej nie stracił na an:- 

plitudzie. W najlepszym wypadku może być 
mowa li tylko o przytępieniu oddziaływania 

momentów konjunkturalnych na psychikę mas 

lub poszczególnych warstw społeczeństwa. 

Jest to zresztą zjawisko zrozumiałe, zważyw- 
że i do trucizny organizm może z bic- 

sm czasu przyzwyczaić się i nie reagować 

już na jej wpływ w sposób uzewnętrzniający 

Się. 

   

   

Dziś już mało kto upatruje tragizm w 
tem, że kryzys istnieje. Przeraża to, że kty- 

ys wciąż istnieje, bez przerwy i odchyleń, 
że nie wiadomo, kiedy z mroków, a raczej w 

mrokach, wyłoni się jego dno, że nie można 

przewidzieć jego końca. 
W wyczekiwaniu finału ostatniego 

dramatu gospodarczeg: 
ża się w coraz mocniej sen, — niczem pu- 
bliczność teatralna podczas przedstawienia 
nudnej sztuki. Zachodzi tu jednak wielka róż 

nica. Drzemka w teatrze sprzyja trawienit, 

podczas takiej drzemki, organizm odpoczywa, 

wzrok i słuch nie nuży się oglądaniem trze- 

czy nieciekawych. Nieczynności sił produk- 
cyjnych oznacza poddanie się społeczeństw: 
depresji psychicznej, jest synonimem be 

  z 

akiu 

społeczeństwo pogr4- 

  

   

  

    

dności gospodarczej. To już coś w rodzaju 
calwanizowanego trupa. 

Należy oddać sprawiedliwość, że spo!*- 
czeństwo przez dłuższy czas opierało się i 

broniło przed zapadnięcie w sen, dopóki nie 

podsunięto. mu pod nos usypiającego šrodku 
w postaci hasła: dostosować się do warun- 
ków kryzysowych. 

Podane w innej dozie i przy innych o- 

kolicznościach, hasło to ruogłoby odegrać 10- 
lę soli trzeźwiących. Stało się jednak inaczej. 

--W. praktyeznem. wykonaniu dostosowanie się 

do kryzysu sprowadziło się do uległości wo- 
bee niego. 

Oznaką kryzysu byłe kurczenie się рго- 

dukeji i wzrost bezrobocia — więc na łeb, 
na szyję zmniejszano -wytwórczość, wyrzuca- 
jąc na bruk coraz to nowe zastępy pracowni 

ków. Oznaką były niskie ceny — więc ogra- 
niczano coraz bardziej konsumeję, oddziały- 

wująe przez zmniejszenie popytu na @ ą 
zniżkę cen. Oznaką była ucieczka kapitałów 
od inwestycyj —% więc inwestycjom pokaza- 
no wogóle plecy. 

   

  

Zamierała produkcja, ustawała praca, 

malała konsumcja. Życie gospodarcze p: 
swajało cechy wielkiego „morza martwego'', a 

lną martwotę zakłucały tylko podatki i 
świadczenia, kasy chorych, kwesty na rzecz 

głodnych, kwesty na bezrobotnych, sprawne 

gwizdki kadr policji podczas obchodu świę- 

ta. morza. 

   

    

Ww tych warunkach zadania rządu, zmie- 
rzające do wytworzenia konjunktur, ułatwia- 

jących przeciwstawienie się wpływom kryży- 

su i przetrwanie ciężkiego okresu, były wy- 

jątkowo trudne. To nie fraszka — znaleźć, i 
nie za górami za lasami, ale u siebie, coś w 

rodzaju „żyjącej wody**, by przez skropienie 

nią uśpionego, pogrążonego w stan  katalep- 

sji gospodarczej społeczeństwa, pobudzić go 

ycia. 

Nie wchodząć w rozważanie, czy wyczer- 
pane zostały przez rząd wszystkie zależne od 

niego i w jego rozporządzeniu znajdujące się 
śroaxi i metody walki z kryzysem, — stwier 

dzić możemy, że tak zwane, ustawodawstwo 
ratownicze, którego celem było szczególnie 

rolnietwo, jako główna dziedzina gospodarki 
narodowej w państwie, stwarzało już pewne 

trwałe podstawy do rozbudowania aktywizmu 
ekonomieznego. Okoliczność ta była z naci- 
skiem podkreślana przez zjazd działaczy go- 

spodarczych i społecznych 
zwłaszcza w przemówieniu 

Sławka. 

Czy będzie z tych podstaw piwo — trud- 

no orzec jeszcze coś konkretnego. Od ezasa 

do czasu można obserwować tu i tam prze- 

jawy, lub objawy czynnego oderwania się vd 

kryzysu, podejmowanego własnym asumptou 

poszezególnych sił produkcyjnych, — ale czy 

nie jest to słomiany ogień lub zwykły odruch 

śpiącego, odpędzającego muchę, która usado- 

wiła się na nosie, pokaże to dopiero prz 
łość 
wi 

   

w Warszawie, 
pułkownika W. 

  

sz 
Jak dotąd, marazm gospodarczy jest zja-     

  

m nagminnem. 

   muje formy wręcz niesamowite, dzikie. 
astronomiczne 

N 

szczone są świadomie ilości 
buszli. kawy, składy z setkami tysięcy eentna- 

rów zboża oblewa się naftą i puszcza z dy- 
mem, złowioną rybę zwraca się morzu, w głe- 

binach wody giną wrzucone tam miljonowe 

fortuny w postaci sztucznie wytworzonych 

pereł. 
To, co się dzieje niesamowitego lub dzi- 

kiego na dużych odeinkach i w dużej skal. 

"znajduje swe odzwierciadlenie i 

    

' rzeczywistość gospodarcza 

powtórzenie 

w rzeczach małych, w chaosie życia eodzien- 

nego. 
Przykłady? Nie zachodzi potrzeba szu- 

kania daleko. 

Rolnikowi, który dla obsiania pola poży- 
czył w miejscowym banezku kilkadziesiąt zło- 

tych — przy cenie zboża 50 zł., a nie dzie- 
sięć jak dziś — wyznaczają egzekucję. Jedy- 

ny koń zostaje sprzedany za 15 zł. — suma 
ta*idzie na pokrycie kosztów postępowania 

egzekucyjnego i utrzymania konia w gminie, 
— dług pozostaje z procentami. Po kilku 5- 

tach rolnik, dzięki wytrwałości i praey, do- 
chodzi posiadania nowego konia. Znów licy- 
tacja z tymże skutkiem, dług z narastające- 

mi procentami pozostaje. To się nazywa u- 

płynnieniem zamrożonych pożyczek.  Dziw:ć 

się można, że taki rolnik jeszcze się nie io- 

wiesił. 

Gminny komitet opieki społecznej udzie- 

la babie wiejskiej kilka złotych tytułem 

wsparcia wobec wyjątkowej nędzy. Baba kwi- 

tuje odbiór, otrzymuje zasiłek, ale opodal krę- 

ci się już sekwestrator gminny: dawaj bako 

za zaległe nieopłacone podatki. To się nazy- 

  

  

wa pogłębianiem akcji apieki społecznej. 

Może w tych, za nych od ludzi ua 

wsi przykładach i rozmija się coś z prawuą, 

— niesamowite tło stosunków pozostaje. 

    

Stale narażony na tego rodzaju niesvo- 

dzianki, drobny, nieuświadomiony rolnik za- 

chodzi w głowę, co zacz może to oznaczać i 

ostatecznie konkluduje: pewnie nastąpi ja 

„przemiana'*, lub wyznaczą podatek od koini- 

  

   

  

       
na...” 

Nie sposob ująć obecnej 17 pistości 

gospodarczej w jakiekolwiek  eyfry. Jeżeli 

mierzyć ją za pomocą nadziei pokładanych 

na międzynarodowe konferencje, które w isto- 

cie stały się jakby supełkami zawiązywane- 

mi w tym celu, by nie zapomnieć zupełnie o 

istnieniu życia gospodarczego i stosunków 

gospodarczych, ocena wypada zupełnie ina- 

czej, niż kiedy punktem wyjścia służy wynik 

tych konferencyj. Jeżeli zgłębiać ją z pomo- 

"stu przeobrażeń struktualnych, dokonywują- 
cych się w organizmie gospodarczym, do od- 

miennych rozbieżnych wniosków dochodzimy, 

wychodzące od strony przyczyn kryzysu, a wy- 

chodząc od skutków jego. A zresztą i prze- 

obrażenia same są sprzecznej istoty i treści. 

To powstają na tle ogólnej martwoty gospo- 

darczej, to znów źródłem ich są pertuberan- 

cje wybuchające niespodzianie na widnokrę- 

gu gospodarczym w postaci chaosu walutowe- 

go, zamieszek i t.p., kiedy wydaje s że 
rzeczywistość gospodarcza warczy, obnażając 

kły. 

  

Znaną jest anegdotka o pewnym dozor- 

cy krokodyli, który zwiedzających ogród zoo- 
logiczny miał zwyczaj w ten sposób objaś- 

niać: 

— Jest to krokody|, straszne, dziwne i 

zębate zwierzę. Jest bardzo długie — od ogo- 

na do głowy trzy metry, od głowy do ogona 

trzy i pół metra — razem ośm metrów. Gdy 

głodne — śpi, gdy syte — też śpi. Gdy się 
kładzie spać, zawiązuje sobie supeł na ogo- 
nie żeby nie ząpomnieć obudzić się przed je- 

dzeniem. 

      

Z tym anegdotycznym krokodylem obecna 
ma niewątpliwie 

dużo wspólnych, stycznych cech. Jakkolwiek 
tego rodzaju analogja zakrawać może na kro- 
tochwilność — niech mi czytelnik zechce to 
łaskawie wybaczyć, bowiem nigdy nie zawa- 
dzi, lub zaszkodzi chwilowa ucieczka od rze- 

czy smutnych. Z. Harski 

    

Komisja podziału administra- 
cyjnego Państwa 

Dowiadujemy się, że w związku z wyko- 

naniem ustawy z 23 marca 1933 r. o częścio- 
wej zmianie ustroju terytorjalnego, minister 
spraw wewnętrznych zarządził utworzenie w 
ministerstwie spraw wewnętrznych komisji po 
działu administracyjnego. 

Zadaniem tej komisji będzie współdziażać 
przy wprowadzaniu w życie postanowień tej 
ustawy, koordynować stanowisko wszystkich 

zainteresowanych tem zagadnieniem czynników 

oraz utrzymywać ciągłość praey i uzgadniać 

projekty wydawanych ' zarządzeń, a w razie 

potrzeby badać wyniki tych zarządzeń ra 

  

miejscu. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

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

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

  

! CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. r 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
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OSZMIANA — 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIN$K — Księgarnia Polska _ St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa uł, Mickiewicza 10. 

Jaźwińskiego. 
WOŁOŻYN — 

| PODBRODZIE 

| 
| 

| WARSZAWA 

PO PRZEWROCIE NA KUBIE 
LONDYN PAT. — Na Kubie wyda- 

rzają się nadal akty gwałtu. Armja ku- 
bańska przedsięwzięła środki w kierunku 
zapewnienia porządku. Daje się odczuć 
pewne ożywienie w stosunkach handio- 
wych. Nowy rząd kubański zamierza w 
najbliższym czasie podjąć rozmowy ze 
Stanami Zjednoczonemi w sprawie taryf 
i długów. Stany Zjednoczone spodziewa 
ją się, że nowy rząd znacznie złagodzi 
panujące obecnie na Kubie niastroje nacjo 
nalistyczne i dążyć będzie do nawiąza- 
nia bliższych stosunków ze Stanami 
Zjednoczonemi. 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa do- 
nosi, że decyzja Stanów Zjednoczonych 
odwołania jednego z krążowników z por 
tu Hawany wywarła w kołach politycz- 
nych kubańskich jak najlepsze wrażenie. 
Waszyngton widocznie uważa, że sytua- 
cja na Kubie uległa zasadniczej popra- 
wie. Trudności, jakie piętrzą się przed 
prezydentem Cespedesem i nowym rzą- 
dem wobec uspokojenia umysłów, będą 
mogły być pokonane normalnemi šrodka- 
mi. W każdym razie nowy rząd zamierza 
za wszelką cenę zapewnić pokój. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI 
odjechał do 

WILNO. — Po kilkutygodniowym go 

bycie w Pikieliszkach opuścił w dniu 15 
bm. Wiłno p. Marszałek Piłsudski, wraz 

z panią Marszałkową i córkami. 

Pan Marszałek przybył na dworzec 

bezpośrednio samochodem z Pikieliszek. 

Odjazd nastąpił o godzinie 8,15. — Na 

dworcu obecni byli p. wicewojewoda Ma 

rjan Jankowski, inspektor armji gen. 

Dąb-Biernacki, prezes Sądu Apelacyjre- 

go p. Wacław Wyszyński, dyrektor kolei 

inż. K. Falkowski, płk. dypl. Stachiewicz, 

dowódca brygady KOP płk. Kruk - Szu- 

ster, dowódca Obsz. War. płk. Pakosz, 

Warszawy 
płk. dypl. Krzyżanowski i inni wyżsi 

wojskowi, naczelnik wydziału Urzędu 

Wojewódzkiego p. Żmigrodzki, zast. sta- 

rosty grodzkiego p. Czernichowski, in- 

spektor Izydorczyk, naczelnik Wasiłew- 

ski i inni. 

MARSZAŁEK. PIŁSUDSKI PRZYBYŁ 
DO WARSZAWY 

WARSZAWA PAT. — We wtorek 
po południu pociągiem wileńskim powró 

cił do Warszawy po parotygodniowym 

pobycie w Pikieliszkach p. Marszałek |. 

Piłsudski wraz z rodziną. 

W 13 rocznicę zwycięstwa pod Warszawą 
RADZYMIN. PAT. W dniu 15 sierpnia w 

południe odbyła się w Radzyminie na cmenta- 

rzu poległych podniosła uroczystość ku czci 

obrońców Warszawy z roku 1920. Uroczy- 

ste nabożeństwo odprawił ks. prałat Kobyliń- 

rów wystawiły warty honorowe. a chór  miej- 
scowego Związku Rezerwistów wykonał sze- 

reg pieśni. Po nabożeństwie odbyło się po- 
święcenie tablicy pamiątkowej | ufundowanej 

staraniem pracowników kołejowych, którzy 0- 

piekują się grobami poległych. 
WARSZAWA. PAT. Staraniem komitetu 

"budowy kościoła w Grochowie odbyła się w 

dnia 15 b. m. w sałi Rady Miejskiej, z okazji 
13-tej rocznicy zwycięstwa pod Warszawą u- 

roczysta akademja pod protektoratem ks. arcy- 

biskupa Galla, ku czci Najczystszego Serca 
Marji. 

- Zapalenie ogni 

“na grobie Nieznanego Żołnierza w Paryżu 
PARYŻ. PAT. We wtorek 15 b. m, zgod- 

nie z doroczną tradycją, odbyło się zapałenie 
ogni na grobie Nieznanego Żołnierza w Pa- 
ryżu. Aktu zapalenia ognia dokonał polski at- 
tache wojskowy płk. Błeszyński, w asyście 
oficerów i 18 sztandarów polskich i aljanckich. 

W uroczystości tej wzięli udział delegaci 

Związku Legjonistów Polskich, b. obrońców 

Ojczyzny T-wa im. Marszałka Piłsudskiego, 
harcerzy polskich, licznie zebrani przedstawi- 
ciele kolonji potskiej oraz członkowie francus- 
kich i belgijskich organizacyj byłych wojsko- 
wych. 

  

Stan wyjątkowy w Estonii 
TALLIN. Rząd estoński będąc w posia- 

daniu dowodów iż pewne koła przygotowywa- 
ły zamach stanu, zastosował szereg środków 
celem pokrzyżowania tych planów i utrzymania 

porządku publicznego. 
W całym kraju zarządzony został stan 

wyjątkowy, rozwiązane zostały wszystkie zw. 
byłych uczestników wojny. Wprowadzono 
czasowo cenzurę wojenną. Generał  Jonson, 

komendant garnizonu  tallińskiego, mianowa- 
ny został kierownikiem akcji „ochrony  we- 
wnętrznej*. Majątek należący do rozwiąza- 
nych stowarzyszeń został skoniiskowany. 

TALLIN. PAT. Ogłoszenie w całej Estonji 
stanu obronnego państwa oraz rozwiązania 

związków byłych wojskowych i organizacyj 
młodzieży socjalistycznej przeszły spokojnie. 

Codos i Rossi wylądowali w Paryżu 
PARYŻ. PAT. Lotnicy Codos i Rossi 

przybyli we wtorek do Paryża. Samolot „Jo- 
seph Le Brix“ przed wylądowaniem na lotni- 
sku Le Bourget okrążył Paryż, otoczony przez 

eskortującą eskadrę samolotów wojskowych. 

Na lotnisku powitał lotników minister Pierre 
Cot, składając im gratulacje w imieniu rządu. 
Bohaterscy lotnicy zostali owacyjnie powita- 

ni przez zgromadzone tłumy paryżan. 

Krewni Scheidemanna na wolności 
BERLIN. PAT. Biuro Woliia komunikuje, 

że tajna połicja wypuściła na wolność krew- 
nych byłego posła socjal - demokratycznego 
Scheidemanna, internowanych z powodu 
ogłoszonego przez niego w prasie amerykań- 
skiej artykułu, w którym władze niemieckie 
dopatrzyły się znamion zdrady stanu. 

W dalszym ciągu komunikat urzędowy 0* 

świadcza, że cel internowania został osiągnięty 

ponieważ Scheidemann w międzyczasie odwo- 
łał publicznie swój artykuł, oświadczając, że 
został fałszywie podany, zaś krewni jego 0- 
świadczyli, że niezwłocznie po ukazaniu się 

j enuncjacji zerwali stosunki z 

Scheidemannem. 
U ODL 

Rozgrywki tenisowe © mistrzostwo Polski 
KATOWICE PAT. — W drugim dniu 

meczu tenisowego o krajowe mistrzostwa Pol- 
ski udział wzięli wszyscy zgłoszeni tenisiści 
z Hebdą, Tłoczyńskim, Wittmanem, Jędrze- 
jowską i Dubieńską na czele, 

1 

ШОБУШПОЛНИРАНОНУМ SOAP RC ECZREOAT Z ORKOWIE DZE ETOAOKAOZOE ATROBIBAZOC 

Ograniczenia walutowe w Rumunli 
BUKARESZT. Rada ministrów  upowa- 

żniła ministra Skarbu do zastosowania środ- 

ków, mających na celu zawieszenie z dn. 15 

sierpnia przelewu zagranicę wszelkich sum, 

należących z jakiegokotwiek tytułu od pań- 
stwa, monopoli i przedsiębiorstw  państwo- 
wych. Odtąd sumy należne zagranicy wpła- 
cane być mają w walucie rumuńskiej do ru- 
muńskiego banku państwowego. Z chwiłą do- 

konania wpłaty instytucje uważać się mogą 
za zwolnione ze swych zobowiązań aż do 
czasu, kiedy państwa wierzycielskie nie u- 
możliwią przez ułatwienie obrotów  handlo- 
wych odpowiedniego dopływu dewiz,  ce- 
lem dokonania  transieru. Odpowiednie za- 
rządzenia wchodzą w życie z dniem  dzisiej- 

szym . 

Do pewnego stopnia ewenementem  by- 

ło zwycięstwo Spychały nad Tarłowskim 6:4, 
1:6, 6:2, 7:5. Pozostałe wyniki: Hebda con- 
tra Schmidt 6:1, 6;4, 6:1, Horajn — Marszew 

ski walkower dla Horajna, Tarłowski — Kli- 
szak 6:2, 6:2, 6:0. Spychała — Herbst 6:2, 

6:1, 3:6, 6;3, Jerzy Stolarow — Stalens 6:0, 

6:1, 6:0. 
W ćwierćfinałach Wittman pokonał Woj- 

ciechowskiego 6:1, 6:1, 6:3i Spychała z Tax 

łowskim (j. wyż.). W grze pojedyńczej pań 
Jędrzejowska pokonała  Wełeszczukową 6:2, 

6:0. W grze podwójnej panów Hebda i Witt- 
man pokonali parę Kusiak — Lechner 6:1, 
6:8, 6:0. W grze podwójnej pań Jędrzejow- 

ska — Dubieńska contra Orzechowska —We- 
łeszczukowa 6:1, 6:2. W grze mieszanej, w 

najładniejszem spotkaniu dnia, para Jędrze- 
jowska — Tłoczyński pokonała parę Boniec- 
ka — Herbst 6:1, 6:4. 

PRZYCZYNY PRZEWROTU 
NA KUBIE 

PARYŻ. — „Ajencja Havasa“ dono- 

si z Hawany: Na konferencji w pałacu 
prezydenta doradca armji porucznik Ce- 

zar Lorie dopiero teraz podał do wiado- 

mości właściwe źródło i początek obec- 

nego przewrotu na Kubie. Ruch ten przy 

gotowany był już od miesiąca, ale nabrał 
dopiero prawdziwie wielkiego znaczenia 

przed dwoma tygodniami. Armja myślała 

że zamiarem prezydenta Machado było 

wywołanie interwencji amerykańskiej na 

wyspie i była oma silnie zdecydowana 

przeszkodzić tej interwencji za wszelką 

cenę. Ponieważ 9 sierpnia ruch ten zo- 

stał odkryty, mało brakowało do zupełne 
go stłumienia go skutkiem wyjazdu ofi- 

cerów, podejrzanych o zdradę względem 

generała Machado. Pan Lorie wyjaśnił, 

że armja nie pragnie wyznaczyć sama 

prezydenta, że nie chce ona na prezyden 

ta wojskowego, i że pragnie, ażeby na- 

ród swobodnie i bez przymusu wybrał 

nowego prezydenta. W Hawanie w sobo- 

tę i niedzielę krążyły gęste patrole. — 
Kongres miał się zebrać w sobotę w po- 

łudnie, ażeby zadość uczynić żądaniu pre 

zydenta Machado, który przed ucieczką z 

Hawany złożył podanie do Kongresu © 

udzielenie mu urlopu. 
RSKO AC RECZ КО КОа 

Zgon posła japońskiego 
w Polsce 

WARSZAWA PAT. — Wczoraj wieczo- 
rem zmarł w Otwocku minister Hiruoki Ka- 

wai, poseł japoński w Warszawie. Minister 
Kawai od wczesnej młodości poświęcił się 
służbie dyplomatycznej, którą rozpoczął w 

roku 1903 jako konsul w Lyonie. 
Listy uwierzytelniające na Zamku War- 

szawskim minister Kawai złożył w dn. 1 lip- 

ca 1931 roku i odtąd rozwijał niestrudzoną 

niezwykle ożywioną działalność w kierunku 

zacieśnienia stosunków  polsko-japońskich, u- 
zyskując jednocześnie wśród swych kolegów i 
najszerszych warstw stolicy powszechny sza- 

cunek i uznanie. Wiadomość o śmierci przed 
wcześnie zgasłego dyplomaty wywołała głębo- 
ki żal wśród wszystkich, którzy mieli okazję 
poznać zalety jego umysłu i charakteru. 

  

Prezydent Francji przejechany 
przez rowerzystę 

PARYŻ. — Prezydent republiki franeus- 

kiej, Lebrun, przebywający od kilku dni na 
wypoczynku w Lotaryngji, potrącony wcezo- 

raj został w swej rodzinnej wiosce przez ro- 

werzystę w chwili, gdy chciał przejść przez 

jezdnię. Prezydent upadł na bruk i zranił 
się lekko w czoło. 

Prezydent przerwał projektowany spacer i 

odjechał samochodem do domu. Niefortunny 
rowerzysta dopiero po osiągnięciu celu swej 
drogi dowiedział się, że potrącony przez nie- 

go przechodzień był prezydentem republiki. 

  

Uroczystości w Nitrze 
UŻHOROD PAT. — Trwające od kilku 

dni w Nitrze na Słowaczyźnie uroczystości, 
związane z obchodem 1100-lecia wybudowania 
przez księcia Pribinę pierwszego kościoła ka- 

tolickiego i założenia biskupstwa, osiągnęły 

we wtorek swój punkt kulminacyjny. 
Głównym momentem obchodu, który ściąg 

nął około 100.000 gości z całej Czechosłowa- 
cji i z zagranicy, była msza pontyfikalna, 
celebrowana przez prymasa Polski kardynała 
Hlonda. Po nabożeństwie kardynał Hlond о- 
raz obecni na uroczystości arcybiskup biało- 
grodzki, biskup  monasterski z Hercegowiny 
oraz biskup ze Słowacji wygłosili przemówie- 

nia na temat znaczenia jubileuszu. Zebrani 
przyjęli przemówienia niemilknącemi oklaska- 
mi. 

Rokowania handlowe litewsko- 
niemieckie 

HELSINGFORS. PAT. Donoszą tu z Ko- 

wna, jakoby w rokowaniach handlowych litew 

sko - niemieckich wyłoniły się nowe trudności 

z powodu wysunięcia przez stronę niemiec- 

ką szeregu postulatów politycznych. Niemcy 

domagają się specjalnych uprawnień na ob- 
szarze | ktajį oraz ostatecznego wy- 

tów i tendencyj, zmierzających do stworzenia 

unji państw bałtyckich. 

  

Zwracamy uwagę Czytelnikom na 

żę stało się ono 

skutkiem zmiany 

WIĘKSZE o 

50 proc. drożej. 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 2 

SZARKOWSZCZYZNA, M у Mindel, skład apte „„ау 
Łiberman, Kiosk gazetowy 

— kKlosk Księg. Kol. „Ruch”. 

40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń | 

b 

TELEGRAMY 
PROMOCJA PODCHORĄŻYCH 

MARYNARKI 

GDYNIA. PAT. — Na pokładzie O. R. P. 
„Baltyk““ w porcie wojennym odbyła się w 

dniu 16 sierpnia uroczystość promocji 18 pod 

cho: h na ofieerów marynarki wojennej 

w obecności inspektora armji gen. Burhard: 
Bukackiego, ks. biskupa Gawliny, wieewoje- 

wody Seydlitza, komisarza rządu Sokoła i 
przedstawicieli społeczeństwa. 

KPT. LEPECKI W MOSKWIE 
MOSKWA PAT. — Powrócił do Moskwy 

z podróży do Kirenska i Tunki (miejsc ze- 

słania Marsz. Piłsudskiego na Syberję) kpt. 
Lepecki. W najbliższym czasie zamierza on 

wyjechać do Warszawy. 

ADJUTANT HITLERA OFIARĄ WYPAD- 
KU SAMOCHODOWEGO 

BERLIN PAT. — Z Berchtesgau donoszą, 
że we wtorek po południu w drodze do miej- 

seowości Reit jeden z samochodów, towa 

szących kanelerzowi Hitlerowi, uległ katastro 
fie. Z pośród znajdujących się w wozie osób 

adjutant Hitlera Brueckner doznał pęknięcia 

czaszki i złamania ręki. Siostrzenica Hitlera 
jest lekko ranna. Z wypadku bez szwanku 

wyszła jedynie siostra Hitlera 

LAPPOWCY NA INDEKSIE 

HELSINGFORS PAT. — Akcja policji 
politycznej przeciwko organizacjom skrajnie 

prawicowym, a przedewszystkiem przeciwko 

ruchowi Lappo prowadzona jest energicznie w 

dalszym ciągu. O wynikach śledztwa władze 
zachowują dalsze milczenie. 

W kołach politycznych panuje przekona- 

nie, że wypadki ostatnie w Estonji i akeją 

rządu estońskiego przeciwko organizacjom fa 
szystowskim pobudziły władze fińskie do po- 

dobnie energicznych wystąpień. 

ULICA ADOLFA HITLERA 

GDAŃSK PAT. — Magistrat w Sopotach 
uchwalił zmienić nazwę ulicy Wejherows 
która prowadzi w kierunku granicy pols 
na ulicę Adolfa Hitlera. 

REGENT HORTHY GRATULUJE 
GEN. BALBO i 

BUDAPESZT PAT. — Regent Horthy 
przesłał marszałkowi Balbo gorące życzenia z 
okazji szezęśliwego zakończenia lotu eskadry 
włoskiej nad oceanem Atlantyckim. 

LOT DOOKOŁA EUROPY 
MOSKWA PAT. — W dniu 15 bm. na 

lotnisku moł*  „sskiem wyłądował o godzinie 
18,15 lotnik trancuski Jappy, który zamierza 

dokonać raidu dookoła Europy. 

Na boiskach i bieżniach 
SENSACYJNY WYNIK MECZU 

POLONIA — LEGJA 
POZNAŃ PAT. — W Poznaniu odbył się 

we wtorek wieczorem mecz o wejście do Li- 
gi między warszawską Polonią a miejscową 
Legją. Zwyciężyła niespodziewanie Legja w 
stosunku 3:2 (3:0). Gra interesująca i żywa, 
nie wykazała przewagi drużyny poznańskiej. 
O zwycięstwie poznańczyków zadecydowały 
dosłownie trzy minuty, w czasie których uda- 

„ło się Genolerowi i Berensztajnowi zdobyć 

aż trzy bramki. Po przerwie Polonia ma prze 
wagę, ale udało się jej zdobyć jedynie dwie 

bramki. Sędziował p. Staliński. Widzów prze- 
szło 5 tysięcy. 
MECZ WARTA — WARSZAWIANKA 
WARSZAWA PAT. — W Warszawie na 

stadjonie Legji w meczu o mistrzostwo Ligi 
Warta pokonała Warszawiankę w stosunku 
3:2 (2:2). Gra była bardzo ciekawa i emo- 

cjonująca w pierwszej połowie, a nieciekawa 

i ospała po przerwie. Prowadzenie dla druży 
ny warszawskiej zdobywa najpierw Piliszek w 

7 minucie. W minutę później wyrównuje Za- 

wadzki. Następuje krótki okres przewagi 

warty, wykorzystany przez Radowskiego dla 
zdobycia drugiej bramki dla poznańczyków. 
Na moment przed końcem Warszawianka wy 

równała przez Zwierza. Decydujący o zwycię 
stwie Warty punkt padł w drugiej połowie 
gry ze strzału Szerfkego. 

WISŁA — ŁKS 1:1 
ŁÓDŹ PAT. — W meczu o mistrzostwo 

Ligi Wisła wywalczyła z ŁKS wynik nieroz- 
strzygnięty 1:1 (1:1). Mecz stał na skanda- 

licznie niskim poziomie. Pierwszą bramkę zdo 
był Herbsztrajch. Wyrównał Artur —. 

TURYŚCI — POLONIA 3:1 
BYDGOSZOZ PAT. — W meczu o wejście 

do Ligi łódzcy turyści pokonali Polonię byd- 
goską 3:1 (1:0). Lekka przewaga łodzian. 
RUCH - -..ONAŁ POLONIĘ KARWINSKA 

KATOWICE PAT. — Rozegrany w Wiel- 
"kich Hajdukach rewanżowy mecz między Ru 
chem a Polonią karwińską zakończył się zwy 
cięstwem Ruchu 4:2 (3:0). 

GARBARNIA — CZARNI 4:0 
KRAKÓW PAT. — Rozegrany we wtorek 

na boisku Garbarni mecz o mistrzostwo Ligi 
między krakowską Garbarnią a Iwowską dru- 
żyną Czarnych zakończył się wynikiem 4:0 
(1:0) dla Garbarni. 
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szego pisma, 

czcionek z większych na mniejsze 

przeszło 25% 2 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 

       



ASIĘGARZE POD | PRĘGIERZEM OPINJI. 
Z každym nowym rokiem szkolnym od- 

zywają się wiecznie te same, katarynkowe zA- 

gadnienia: reforma szkolnietwa, niedola nau- 
czycielstwa, zmiany w kuratorjach, nowe pod- 
ręczniki, nowe wydatki. Księgarze z każdyra 
rokiem szkolnym zacierają ręce:żniwo, żniwo! 
tzeczywiście, obławiają się we wrześniu po- 
rządnie, 'wywodząc jednocześnie nieustające 
gorzkie żale o upadku czytelnictwa, o braku 

zainteresowań kulturalnych i t.d. 
Tego roku dzienniki już się zabrały do 

księgarzy. I nawet bardzo ostro. A zdaje się, 
że to dopiero pierwsze oznaki ofenzywy. 

„Kurjer Poranny““ żąda stanowczo obni- 
żenia cen podręczników szkolnych. 

Podręczniki zostały wydrukowane już 
dawniej, duża część nakładów już się rozeszła. 
Koszta nakładu już się napewno zwróciły, te- 
raz chodzi tylko o wydobycie czystych zy- 
sków. Wiem, że wydawcy odpowiedzą mi na- 

pewno, że nie. Że oni zawsze tylko tracą i 
co najwyżej odbijają sobie cząstkę tych strat. 
Taka już ich księgarska natura: płakać na 

straty i narażać się wciąż na nowe — to ta- 
jemnica ich fachu. Reguła postępowania. Po- 

dobnież jak kupiec detalista zapewnia zaw- 

sze, że sprzedaje Ściśle po cenie kosztu. 
Wiem, puszczam mimo uszu, te zawodo- 

we żale i radzę: zniżyć ceny podręczników! 
Jeśli się je zniży o dwadzieścia procent, to 
się o tyleż więcej sprzeda. A przytem — ро- 

detnie się handel antykwarski. 

A może nie tak łatwo zniżyć ceny? Księ- 
garze zasłaniają się zawsze kosztami produk- 
cjii honorarjów autorskich. Kłamstwo. Sta- 
nisław Piasecki demaskuje to kłamstwo w 

„obszernym artykule „Księgarski wyzysk'* 
(ABC, 13 sierpnia). 

Trzeba sprawę postawić raz jasno i wy- 
raźnie, odsłonić kulisy produkcji i sprzeda- 

ży książki w Polsce, obnażyć istotne przyczy- 
ny drożyzny słowa drukowanego. Niechże to 
wreszcie znajdzie się pod pręgierzem opinii 

publicznej. 
Produkcja książki w Polsce jest w chwili 

obecnej niesłychanie tania. Koszty druku spa- 
dły ogromnie. Dość powiedzieć, że gdy przed 
kilku laty koszt tysiąca liter składu linotypo- 

wego kalkulowało się na 3.50 zł., dziś tysiąc 

liter takiego składu można mieć już od 1,35 

zł. Spadły również, choć nie w takim stopnia 

ceny papieru. 
Honorarja autorskie obciążają książke 

minimalnie. Są one obliczone w stosunku pro- 
centowym od ceny książki i . wahają się od 
10 — 15 proc. W bardzo licznych wypadkach, 

gdy wydawcy płacą autorom honorarjum ry- 
czałtem, wypada to jeszcze taniej. No, a nie 

brak także takich wypadków, kiedy wydaw- 
cy autorom polskim wogóle nic nie płacą. Po- 

trafią wtedy bardzo pięknie wytłumaczyć, że 
robią wielką uprzejmość, decydując się na 
wydanie książki! Skądżeby jeszcze honora- 
rjum! 

Dlaczego więc książki są drogie?  Dla- 
czego tom, którego produkcja łącznie z ho- 
norajum autorskiem wynosi 2 zł. 50 gr., sprze- 
dawany jest za 7 złotych? 

Jest to jedynie i wyłącznie sprawa wy- 
sokości zysku księgarskiego. 

Mało komu, poza szczupłem gronem wta 
jemniczonych wiadomo, jak jest ten zysk obli 

czany. Otóż w chwili obecnej na olbrzymiej 

większości książek beletrystycznych, księgarz 
zarabia 50 proc. Inaczej mówiąc, książkę, któ- 

rą otrzymuje od wydawcy za 5 zł., sprzedaje 
nabywcy w swoim sklepie za 10 zł, Jest kil- 
ka wielkich firm wydawniczych (Trzaska, 

Gebethner i Wolff, Ossolineum), które czu- 
ją się natyle silne, by móc narzucić księga- 
rzom nieco niższy procent od książek beletry- 

stycznych i naukowych. Ale i ten „nižszy“' 

procent jest niezmiernie wysoki: wynosi 30 — 
40 proc. ceny księgarskiej książki. Z drobniej- 

szymi wydawcami księgarz o niższym procen- 

cie, nie chce nawet mówić. Poniżej 50 proc. 
zarobku „nie opłaca się'* mu sprzedawać. 

Teraz już wiemy, kto pobiera od nas po- 
łowę haraczu za kupioną książkę. Wszelkie 
tłumaczenia, że księgarz ponosi olbrzymie ry- 

zyko za niesprzedane egzemplarze i że to 

ryzyko musi wkalkulować w książki sprzeda- 

ne, nie wytrzymuje krytyki. W dzisiejszych 

warunkach otrzymuje księgarz przeważnie 

książki w komis, a więc nie ponosi żadnego 

ryzyka. 
W dalszym ciągu swych wywodów Piasec 

ki nazywa księgarzy poprostu paskarzami i 

lichwiarzami. Święta prawda. 

  

Zastępca 

| Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

    

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

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

Jest faktem, że prasa nasza zarówno sto- 

łeczna, jak i prowinejonalna, bardzo mało 

interesuje się dziennikami polskiemi w Ame- 

ryce. A przecież wydaje się, że taki myślowy 

„skok przez Atlantyk**, od czasu do czasu 

byłby nie od rzeczy. 

Przedewszystkiem Polacy tamtejsi są 

znacznie bliżsi temu, co się dzieje w Amery*e, 

a ostatnio sprawy amerykańskie kształtują 
się ciekawie. Dalej, Polacy amerykańscy in- 
teresują się bardzo wszystkiem, co się dzieje 

w Polsce, a odległość od naszych spraw, daje 
im pewną perspektywę, która w rezultacie 

może być podstawą objektywizmu do sądów 
o tem, co się dzieje u nas. 

Nie zgłębiając tych możliwości, przyjrzyj 

my się kilku numerom jednego z najpoczyt- 

niejszych polskich pism w Ameryce, chica- 

gowskiemu „Dziennikowi Związkowemu, w 
Chieago bowiem skupiła się największa ilość 

Polaków — emigrantów. 

Jak wiadomo, odbywa się tam obecnie 

wielka wystawa pod nazwą „Stulecie postę- 
pu''. Rząd Polski zadecydował, że Polska nie 
weźmie udziału w tej wystawie. Po namyśle 
doszli do tego samego wniosku Polacy amery- 

Gódólló w sierpniu. 
Rozwój szybownictwa w harcerstwie datu- 

je się od roku, t. j. od chwili, kiedy na zlocie 
w Wilnie 3-cia nowogródzka drużyna harce- 

rzy im. Marszałka Piłsudskiego wystąpiła z 
szybowcem własnej konstrukcji i przeprowa- 

dziła kolosalną propagandę tej nowej, a tak 
ważnej dziedziny sportu powietrznego. Wytę 

żona i celowa praca głównej kwatery ZE: 
dała piękne wyniki i na 4-te Jamboree prz” 
byliśmy z 6 szybowcami i 26 pilotami szy- 
bowcowymi. Loty naszych aparatów stały się 

atrakcją tego wszechświatowego zlotu, wpły- 
nęły w wysokim stopniu na spopularyzowanie 

imienia polskiego. 

Grupa szybowcowa rozbiła swoje namioty 
w odległości 3 km. od terenu zlotowego w 

rzadkim lasku akacjowym. Na skraju tego la 
sku stanęły hangary. Na szybowisko składało 
się szereg wzgórzy, które jednak nie stanowią 
idealnego terenu do lotów.. 

Nasi dzielni piloci jak mogli, tak upięk- 
szyli obóz: zrobili piękną kapliczkę z gałęzi 

i wzięli się odrazu z wielkim zapałem de 
pracy. Dość powiedzieć, że w czasie trwania 

zlotu wybudowali jeden szybowiec i, wyre- 
montowali cały szereg węgierskich i naszych 
aparatów. Kierownikiem wyprawy szybowco- 
wej jest podharemistrz Klasa, który ma dziel 
nego pomocnika w osobie pilota szybowcowe- 
go harcm. Młynarskiego, Tuż obok znajduje 
się obóz szybowcowy skautów węgierskich, 
którzy odnoszą się nadzwyczaj serdecznie do 
naszych chłopaków. Byłem świadkiem mitej 

bardzo sceny, jak wręczali oni ph. Klasie pa 
miątkowy herb, przyczem wyściskali go i wy 

całowali. 
Lotów urządzili nasi harcerze dużo. Nie 

było dnia, aby szybowce nasze nie krążyły 
nad obozem, budziły podziw i entuzjazm 

tych, którzy zwiedzali obóz, jak i skautów in 

nych narodowości. Dzisiaj właśnie byłem 
świadkiem wzruszającej sceny. Oto w momen 

cie gdy ukazał się nasz szybowiec, ktoś zawo 

łał: 
— Lengyel czerkies! — i głowy podnios- 

ły się do góry. 
Harcerz polski w powietrzu! — zdziwiłem 

się, ale zaledwie spojrzałem, wszystko się wy 

jaśniło. 
Szybowiec leciał bardzo nisko, a publicz- 

ność czytała głośno napis na nim umieszc:0- 
ny: 

SŁOWO 

SILVA RERUM SKRZYDLATE HARCERSTWO 
(OD WŁASNEGO KORESP ONDENTA Z JAMBOREE) 

Czu—waj! — tak, że wkrótce 

znalazło się na ustach wszystkich. 
Przede mną stał jakiś skaut węgierski, 

który tłumaczył, w tej chwili po niemiecku 

kilku skautom innej narodowości (zdaje się, 
że to byli Anglicy): —. 

— To nasi kochani Polacy latają... 
si czuwaje... 

«Kochane Madziary! 
Muszę to stwierdzić z całą satysfakcją, że 

nasi piloci nauczyli skautów węgierskich (szy 
bownictwo stoi u nich bardzo wysoko) latać 

na termice tj. nad terenem płaskim, podczas 

gdy oni latali głównie nad prądami wymuszo 
nemi, tj. nad górami. I jeszcze jeden ciekawy 

szczegół. Węgrzy na 100 swoich skautów - pi 
lotów mają tylko 3-ch z kat. €., my zaś na 

26 mamy sześciu z tą najwyższą kategorją, t. 

j. 0: 
W czasie pobytu Baden Powella w naszym 

słowo to 

no, na 

się w „komin'* i poleciał sobie z fantazją 
kawalerską do... Budapesztu, Z niemniejszą 

fantazją, a gwoli uczynienia dobrej propa- 
gandy, wylądował sobie spokojnie w samym 

środku stolicy Węgier na najludniejszym pia 

cu (Hallera). Zebrały się tysiące ludzi, zasy- 
pano naszego harcerza kwiatami, noszono na 
rękach, wiwatowano na cześć Polski! 

Wracając do Baden Powella chcę zazna- 
czyć, że dokonał sam zdjęcia startu naszego 
szybowca i powiedział kilka komplementów 
pod adresem organizacji harcerstwa polskie- 

go. 
Jeżeli chodzi o wysokie osobistości, które 

zainteresowały się sprawą naszego harcerskie 
go szybownictwa, to wymienić trzeba regenta 

Węgier Horthyego oraz skauta naczelnego te 

go sympatycznego narodu, hr. Teleky'ego. — 

Był tu także mistrz świata Kronfeld i 
mistrz Polski inż. Grzeszczyk, który przybył 

obozie szybowcowym, pil. Kula wystartował dzisiaj. ® ROMUALD KAWALEC. 

na 600 m., potem opadł do 300, potem dostał 

ERBIOPONAKPIETANENTAH 

Nieudany atak na rekord Kusocińskiego 
NURMI POKONANY PRZEZ LEHTINENA 

HELSINGFORS PAT. — W dniu 15 bm. 
w Helsingforsie odbył się zbiorowy atak na 
rekord Kusocińskiego, podjęty przez elitę fiń 

skich długodystansowców, w biegu na 3 tysia- 
ce metrów. 

Udział w biegu wzięli najwybitniejsi dłu- 
godystansowcy: Nurmi, Lehtinen, Iso Hollo. 

Atak zakończył się sromotnem fiaskiem. — 
Lehtinen, który zajął pierwsze miejsce, osiąg 

nął zaledwie czas 8 minut 26,4 sek. Nurmi 
zajął drugie miejsce w czasie 8 minut 27,5 
sek. Czas Kusocińskiego wynosi 8 m. 18,8 sek. 

<' Na wzmiankowanie zasługuje zachowaaie 
się związku fińskiego, który dopiero na sku- 

tek interwencji najwyższych fińskich władz 
sportowych zgodził się dopuścić na zawody 

przedstawicieli prasy polskiej. Ogółem obec- 

nych było około 10 tysięcy widzów. 

Nowy rekord pływacki 
USTANOWIONY PRZEZ JAPOŃCZYKA 

TOKJO PAT. — Japoński pływak Mati- 
no ustanowił w tych dniach nowy rekord 

światowy w pływaniu na tysiąc metrów sty- 

lem dowolnym, uzyskując czas 12 minut 51,6 
sek. Poprzedni rekord należał do Francuza 

Tarisa z wynikiem 12 min. 57,6 sek. 

Kolarskie mistrzostwa Świata w Paryżu 
PARYŻ PAT. — We wtorek w ramach ko 

larskich mistrzostw świata w Paryżu rozegra 

no bieg długodystansowy dla zawodowców na 

szosie. Trasa biegu wynosiła 250 km. Pierw- 

sze miejsce i tytuł mistrza świata uzyskał 
Francuz Speicher, uzyskując doskonały czas, 

7 godzin minut 58,2 sek. Drugie miejsce za- 

jał również Francuz. Trzeci był Holender. 

  

DOROCZNE ZAWODY KONNE 
SŁONIM PAT. — Dziś odbyły się tu do- 

roczne zawody konne baranowickiej brygady 
kawalerji, przy udziale 3 pułku strzelców 

konnych, trzech pułków ułanów—25, 26 i27, 
9 dyonu artylerji konnej i KOP-u. 

Zawody rozpoczęły się o godzinie 14 na 
stadjonie garnizonowym w Słonimie konkur- 

sem podoficerskim we władaniu białą bronią. 
Do konkursu tego stanęło 35 osób. Pierwsze 
miejsce zajął wachmistrz Kędziora (KOP;, 
drugie plutonowy Wasilewski (25 pułk uła - 

nów), trzecie — starszy wachmistrz Marcin- 
kowski (27 pułk ułanów), czwarte — kapral 
Rychnik (25 pułk ułanów), piąte 

mistrz Sawicki (27 p. uł.). 

O godzinie 15 odbył się pokaz gimnastyki 
3 pułku strzelców konnych, który prowadził 
chorąży Jan Siwek. Następnie pod kierun- 
kiem por. Cetnerowskiego zespół 26 pułku tu- 

łanów wykonał kadryla na koniach. 

Z ważniejszych konkursów wymienić na» 

leży „konkurs Świtezi'* pod kierownictwem 
mjr. Platonoffa. 

Była to najpoważniejsza konkurencja tego 

rocznych zawodów brygady. Warunki jej by- 

ły następujące: oddziały brygady i 20 p.a.l. 
mają prawo wystawiać po jednym zespole, zło 
żonym z 4 oficerów, przyczem każdy oficer 
na tym samym koniu musi przebyć parcours 

dwukrotnie. Najmniejsza suma punktów kar- 

nych z obu nawrotów wszystkich 4 oficerów 
danego zespołu decyduje o wygraniu pięknej 
przechodniej nagrody w postaci żubra bron- 

zowego, ufundowanego przez Wschodni Kreso 

wy Klub Jazdy: na własność nabywa się na- 

grodę dopiero po 3-krotnem zwycięstwie dane 
go zespołu. Nagrodę tę zdobył w roku 1929, i 
19380 pułk strzelców konnych, w 1931 — ze- 

spół 26 pułku ułanów, w 1932 — 25 pułk u- 
łanów. 

W dzisiejszej konkurencji nagroda przy- 
padła w udziale powtórnie 25 pułkowi uła- 
łanów, który miał 23,5 punkta. Drugie miej- 
sce zajął 3 pułk strzelców konnych — 28 pun 
któw, trzecie — 26 pułk — 56 punktów kar- 

nych, czwarte 27 pułk ułanów z 80 punktami 
karnemi, piąte — 9 dyon artylerji konnej ze 

133 punktami karnemi. 
W konkurencji oficerskiej 2-go stopnia 

stanęło do zawodów 36 jeźdzców. Pierwsze 
miejsce zajął podpor. Strugalski z 3 pułku 
strzelców konych, drugie — rtm. Wolski z 25 

kańscy. Wszystko byłoby w porządku, gdy- 

by nie iniejatywa prywatna. Jakaś mianowi- 
cie spółka rozpoczęła budowę wspaniałego pa- 

wilonu, z jeszcze efektowniejszym napisem: 
„Poland“. Na dokończenie nie starczyło pie- 
niędzy i ostatecznie pawilonik nabyli Niem- 
cy. Informuje o tem polskie pismo chicagov:- 

skie: 

„Pawilon wybudowany dla Polaków, obję- 

li z dniem 1 lipca w swe posiadanie Niemcy. 

Przeszedł pod kontrolę stowarzyszenia nie- 

miecko-amerykańskiego, na którego czele stoi 
dr. Schmidź. 

Bowiem kontraktor, który pawilon budo- 

wał, miał do dnia 1 lipca czas na wyszukanie 
sobie osób, któreby patronaż nad budynkiem 

objęły i zrobiły z nim, co uważały za stoso- 
wne. O ile by tego nie zrobił, po 1 lipca bu- 
dynek pawilonowy przeszedłby na własność 
zarządu wystawy. Wobec tego kontraktor do- 
bił targu z Niemcami chicagowskiemi, któ- 
rzy w sobotę objęli budynek w swe posiada- 
nie. Roboty rozpoczęto natychmiast i kolo 
10 lipca, budynek ten będzie otwarty dla pu- 

bliczności'*. 
Pawilonik zapewne nieduży, ale wstyd 

znacznie większy. Chodzi jedynie o ten napis 

pułku ułanów, 3-cie — por. Nieczaj (3 pułk 

strzelców konnych), czwarte miejsce — pos. 
Buderkiewicz (26 pułk ułanów), piąte — por. 

Gierlecki (25 pułk ułanów), szóste — por. 
Kwieciński (27 pułk ułanów), siodme —por. 
Lewicki (29 dyon art. konnej). 

O godzinie 17,30 odbył się tandem KOP-u, 

który prowadził rtm. Grodzki. O godzinie 

18,15 nastąpiły zabawy ułańskie 27 pułku u- 

łanów. 
O godzinie 19 odbyło się rozdanie nagród 

oraz dekoracja zwycięzców, dokonane przez 

dowódcę brygady kawalerji, gen. Grzmot - 

W. ŚŁONIMIE 
Skotnickiego, który przyglądał się zawodom 

w otoczeniu dowódców wszystkich pułków ka 
walerji i dyonu artylerji konnej. Pozatem 

reprezentowane były korpusy oficerskie 79 i 

80 pułków piechoty z płk. Trapszo na cze- 

le. Obecny był na zawodach starosta Koślacz 

reprezentujący nieobecnego wojewodę nowo- 

gródzkiego, wiceburmistrz Piasecki i liczni 
przedstawiciele ziemiaństwa, wśród nich po- 
seł na Sejm Emeryk Hutten-Czapski. Zain- 
teresowanie zawodami było ogromne. Zebrało 

się do 3 tysięcy widzów. 
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U celu podrėžy 

  

Uczestnicy wielkiego 
byli w piątek wieczorem do Gdańska, serdec 
skich i ludność polską. W spływie wzięło 

spływu  kajakowego pod hasłem „Przez Polskę do Morza'* przy- 
znie witani przed przedstawicieli władz  pol- 
udział — jak wiadomo —-około 2 tysięcy ka- 

jakoweów na 1000 łodziach. Na jednem ze zdjęć pierwsze łodzie na Wiśle w Gdańsku; 

na drugiem — przygotowania do załadowania kajaków na (widoczny w głębi) statek 

szkolny „Dar Pomorza““, na którym uczestniey spływu mają odbyć dalszą podróż do 

Gdyni. 

nnn i i 

PRASA POLSKA PO AMERYKAŃSKU 
„Poland“, który już po otwarciu wystawy w roku 1929, razem z wycieczką związkową — 

świecił wszystkim w oczy. Byle kupczyk wy- 

kombinuje sobie „bussiress'* i zaraz „Po- 
land''. A „Poland'*, w osobach naszych tam- 
tejszych oficjalnych przedstawicieli, traktuje 
takie rzeczy trochę nazbyt pobłażliwie. 

Wielką sensacją polskiego Chicago byio 
niedawne przybycie Walasiewiczówny, która 

w barwach tamtejszego „Sokoła'* stawiała 
pierwsze kroki w sporcie. Na dworzec przy- 
były tłamy, owacyjnie witając polską mistrzy 
nię świata, a ‚ 

„Panna Stasia oświadczyła, że wpraw- 
dzie weźmie udział w zawodach  lekkoatle- 

tycznych, lecz ten udział będzie, jak się wy- 
raziła „pozakontensowy'', to znaczy, że nie 

będzie się ubiegać o żadne nagrody, przygo- 
towane przez Sokolstwo dla hruhów i dru- 
hen, biorących udział w zawodach lekkoatle- 

tycznych! *. 

Bardzo to pięknie panno Stasiu! 

Pan Lenard jest restauratorem w Chica- 

go. Powodzi mu się zapewne dobrze, ale tem- 
bardziej zasługuje na uznanie i pochwałę, 
wobec tego, co opowiada o nim jedno z pisma 
amerykańskich. Czytamy tam: 

„Państwo Lenard troje swych  najstar- 

szych dzieci wysłali przed czterema laty, bo 

do Polski, do szkół, gdyż pragnęli by dzieci 

ich kształciły się w Polsce. Najstarsza z nich, 

panna Helena, kształci się w zakładzie S.8. 

Niepokalanek w Jazłowcu, gdzie ukończyła 

siódmą klase gimnazjalną, a dwaj jej młodsi 
bracia, Tadevsz i Kazimierz, kształcą się w 
zakładzie k:. Jezuitów w Chyrowie. Starszy 
Tadeusz ukończył 5 klasę gimnazjalną, a młod 
szy Kazimierz klasę 4-tą. 

Państwo Lenard solennie upewnili swych 

„Amerykanów '', kształcących się w Polsce, 

że o ile będą się dobrze uczyć, to wakacje w 

roku 1938, w roku Światowej Wystawy spę- 
dzą w Chicago. Nie ulega przeto wątpliwości, 

że postępy w naukach musiały być dobre, sko 
ro ta miła trójka przybywa dziś do Chicago 
na dwumiesięczne wakacje. 

Po dwóch miesiącach, gdy odjadą z po- 
wrotem do Polski na dalsze nauki, nie odje- 

dzie już tam trójka lecz czwórka, gdyż pań- 
stwo Lenard wyślą w tym roku również i 

Jadzię, która rośnie jak na drożdżach, a więc 
czas i na nią rozpocząć nauki w porządnym 
'zakładzie wychowawczym w Polsce, bo wyro- 
sła tak, jak jej rodzice, oraz bracia i sio- 

stry, na dobrą Polkę““. 
Fakt ten, bez niepotrzebnych komentarzy 

jest głęboko wzruszający, wzbudzający Do- 

dziw dla restauratora Lenarda. 

„Z TEATRU NARODOWEGO 
W WARSZAWIE 

  

P. Marja Gella i p. Buszyūski w jednej 
seen nowowystawionej przez Teatr Narodowy 

ze 

sztuki Kaufmana i Ferbera z życia parwe 

njuszy amerykańskich p.t. „Obiad o 8-ej““. 
ROZESZŁY ET PRARE PEKAO NZRARELZWOTEZIE, 

Śmierć znanego rysow- 
" mika ° 

we Francji zmarł w ostatnich dniach 

Henriot, autor niezliczonych małych rysunecz 
ków i „szkiców z tygodnia'', które ukazy- 

wały się niezmiennie od czterdziestu czterech 
lat w tygodniku „Illustration'*. 

Henriot miał swych wiernych wielbicieli 

którzy co tydzień rzucali się przedewszyst- 

kiem na jego scenki z życia paryskiego, do- 
broduszne lub ironiczne, o swoistym stylu cy 

sunkowym.. 

Styl ten wyrobił sobie Henriot, podobnie 
jak nasz Kostrzewski, pracując bez przerwy 

od roku 1880, kiedy to zadebjutowal w pis- 

mie „Charivari''. 

Rysownik był ojcem pisarza Emila Hen- 
riot. 

QOlbrzymki z żelaza 
Wieża Ejfla doczekała się 

córki w Medjolanie 
Na każdem połu starają się Włosi prześcignąć 

inne kraje. 
Pozazdrošcili Paryżowi jego wieży Eifila 

i oto w Medjolanie wybudowali jej stalowy 
odpowiednik. W tych dniach nastąpiło  od- 
słonięcie tej imponującej konstrukcji stalowej, 
nazwanej Torre Littoria. Stoi ona na podsta- 
wie z betonu o przekroju 19 metrów, a wyso- 

kości 6 metrów. Wysokość wieży wynosi 110 
metrów, można się na nią dostać po metalowych 
schodach, a po drodze pokrzepić się w barze, 
odpocząć i zjeść w restauracji lub dać się 
ogolić u iryzjera. 

Na szczycie znajduje się reflektor o sile 

2.300.000 świec, rzucający światło © promie- 
niu 50 klm. Windy, obsługa telefoniczna, ele- 

ktryczność zastosowana w: kuchniach restau- 
racyjnych — wszystko jest ostatniem słowem 
techniki, 

Tak więc Włochy, znane dotąd ze słyn- 
nej pochyłej wieży Pizańskiej, szczycą się no- 
wym nabytkiem : wieżą medjolańską. 

Wytrzymałość 
Znane są już i oklepane konkursy WY- 

trzymałości tańca, jedzenia pączków, grania 
w karty, Śpiewu, jazdy na rowerze itd. itd. 
Ojczyzną ich jest Ameryka. 

Niedawno znów ogłoszono w Nowym Yor- 
ku konkurs na wytrzymałość milczenia. Wy 
grał go Mister Salomon Goldberg. 

Niemożliwe! Izraelita — i długotrwałe 
milczenie? Tak, okazało się, że Mr. Salomon 
Goldberg kazał sobie przezornie przed kon- 

kursem związać z tyłu obie ręce. A teraz py- 
tanie: czy izraelita może wogóle mówić bez 
współudziału rąk? L. 

Uprzejme ostrzeżenie 
Przy wejściu na tereny golfowe w Man- 

delieu koło Cannes na Rivierze, przechodnie 
mogą ujrzeć wielką kartę z następującym na- 
pisem: 

— Drogie, piękne panie! Proszę uprzej- 

mie, nie wkładajcie trzewiczków na wysokich 
obcasach! W przeciwnym razie, przykro mi 
bardzo, ale będę zmuszony wam je odpiłować. 
"Wasze obcasiki zbyt wiele czynią dziur w na 
szych golfowych terenach, a już jedna dziu- 

ra wystarcza, by nam je popsuć. 
Podpisane: Gracz w golfa. 

Przy karcie figuruje zawieszony groźnie 
wielki nóż do obcinania nieposłusznych ob- 
casów. L. 

Swoją drogą szkolnictwo polskie w Ame- 

ryce nie budzi zaufania. Ten brak: zaufania, 
aż nadto uzasadnia następująca notatka: 

„Ciekawym człowiekiem jest Michał Wo- 

łochowicz, który przez 17 lat był dyrektorem 
rady szkolnej powiatu Dickinson, a nie uczę- 

szczał do żadnej szkoły i nie umie ani czytać 
ani pisać. Jako skarbnik rady pobierał $4.000 
rocznej pensji''. 

„to już byłoby wszystko* — jak to u 

nas mówią. Trudno chyba o więcej! 

Osławiona ekscentryczność amerykańska 
pozwala w tym kraju — podobno surowej mo 
ralności, na swego rodzaju wyskoki, które u 

nas byłyby nie do pomyślenia. Oto pismo chi- 
cagowskie przynosi dużą fotogratję przedsta- 
wiającą dwie, niebrzydkie młode kobiety, obej 
mujące jakiegoś bęcwała z kokieteryjnym wą- 
sikiem. Pod fotografją znajduje się następa- 

jący podpis: 

„Jan Beagle (w środku) lat 32, z Raci- 
ne, Wis., a obok niego z lewej strony żona 

Linda Beagle, która chętnie zgodziła się na 
rozwód, skoro jej mąż pokochał pannę Lydę, 
aby mu umożliwić poślubienie tejże. Trójka 
ta mieszka razem, gdyż rozwód jeszcze nie 

został przeprowadzony ''. 

W AUTOBUSIE 
KOMUNIKACJI ZAMIEJSKIEJ 
Godzina T-ma rano. Miasto dopiero* się 

budzi, na ulicach prócz  dozorców  leniwie 
„pyrskających* wodą na chodniki i jezdnię 

niema nikogo. Tylko na placyku Orzeszkowej 

imitującym dworzec autobusów  zamiejskich 

ruch. Stoją w oczekiwaniu na pasażerów ma- 

szyny stare, dawne nasze znajome „autorusz- 

ki“ z wielkiemi  szyldami: Wilno — Troki, 

Wilno — Mejszagota, Wilno — Niemenczyn, 

Wilno — Oszmiana. 

Na ławeczkach siedzą pasażerowie, Stara 

żydówka z koszem sprzedaje chały, Wańka 

gazety. 

Autobus mój*powinien odejść 7.30 a tym- 

czasem jest już dobrze po siódmej a maszyny 

niema. Dlaczego? — a chto jo wie dlaczego — 
mówi jakiś człowiek — ot nie przyszedszy i 

niema. 

Szukamy wyjaśnienia na tablicy rozkładu 

jazdy. Okazuje się, że godzina odjazdu wsty- 

(dliwie jest zaklejona papierkiem a u spodu 
widnieje  małuteńka karteczka z napisem: 

autobus nie odejdzie z powodu remontu. 

A to pech! Na szczęście za godzinę pój- 

dzie inny, przechodzący przez Połuknię do 

której jadę. Szkopuł w tem jak będzie z po- 
wrotem ale nie czas teraz o tem myśleć, nad- 
jeżdża bowiem maszyna. 

Pakujemy się schylając się we dwoje do 

wnętrza, W mgnieniu oka wszystkie miejsca 
zajęte. Przedemną siedzi kobieta z niemow- 

lęciem na ręku i małym chłopcem w czapce 

szkoły powszechnej, dalej kilku żydów — z 

wyglądu drobni handlarze a obok usiadł O, ka- 
pucyn i major. 

Zaczyna się to co najważniejsze — sprze- 
daż biletów. 

— Pani dokąd? — pyta konduktor, 

mocnik szofera i komisjoner w jednej osobie. 
— Do Lidy. 

,— Cztery złote, pół biletu dła chłopca — 

po- 

dwa. 

— Ajej pan, czemu tak drogo, może będzie 
taniej. 

— Pół biletu — upiera się konduktor. 

— Wićka wylazuj, żeby za takiego ma- 

łego płacić, a ja pieniądzów niemam, sama 
pożyczywszy pięć złotych jada do babuni. 

W oczach chłopca kręcą się łzy. Powoli 

gramoli się przez tlomoki ku wyjściu. 

— Za złotówkę powiozę odzywa się kon- 
duktor. Nie robi to jednak wrażenia. Kobie- 

cina opowiada głośno że niema pieniędzy a 
jedzie do matki, która nie widziała wnuka. 

— Gdzież chłopiec sam pójdzie do domu 
— wtrąca się major. Niech wróci zapłacę za 
bilety. 

Matka rozpromieniona krzyczy: 

— Wiciuk, leć tu, pojedziesz. 

Wiciuk gramoli się znowu przez ttomo- 
ki na miejsce obok matki. 

— Tylko ucz się dobrze i bądź dobrym 
obywatelem dodaje major. 

Autobus rusza... Ir. 

Naokoto šwiata 
Post obleciai šwiat w 7 dni i 18 godzin. 

Jėgo poprzednicy czynili to w czasie diuž- 
szym. 

Tak Portugalczyk Sebastjan de Cano, zna- 
jomy p. Magellona od imienia którego nazy- 
wamy cieśninę oddzielającą Portugalję od A- 
meryki Południowej odjechał świat naokoło 
w r. 1552 — użył na to 3 lat i jednego miesiąca. 

Trochę więcej niż tydzień, nieprawdaż? 

W 1577 r. Anglik Dracke objechał świat w 

sposób „błyskawiczny”, bo tylko w czasie 2 
lat i 3 miesięcy. 

W r. 1887 może pod wpływem książki 
„Vernego: „Podróż naokoło świata w 80 dni* 

jeden Anglik objechał kułę ziemską w ciągu 
72 dni ; 6 godzin. Wszyscy winszowali. 

Pierwszy lot naokoło świata przedsięwziął 

Anglik Edward Wells. Zużył na to 26 dni 14 
godzin. Było to w roku 1926. 

W r. 1929 niemiecki aerostatek „Hrabia 

„Zeppelin“ obleciai glob w 21 dni. 
е W r. 1931 łot naokoło świata trwał jeszcze 
8 dni 15 godzin i 51 minut. 

Wreszcie teraz Post — 7 dni. 

Poczekajmy jeszcze trochę a oblecieć świat 
będzie można prędzej, niż dostać się od pałaca 
Tyszkiewiczowskiego na Wolokumpje. 
  

Co nas sktania do latania? 

  Podróż szybka — miła — tania! 

Tytuł: „Harmonijny trójkąt małżeński *. 
Wydaje się wątpliwem, czy podobny trójkąt 

w walnie kwapiłby się z wysłaniem fotogratji 
do którejkolwiek z redakeyj. 

Poniższe ogłoszenie zaimponuje 
pliwie bezrobotnym aktorom: 

„Potrzeba 1000 młodzieży obojga płci z 

wyższem wykształceniem szkolnem do wzięcia 
udziału w widowisku na Polu Żołnierza, dnia 
22 lipca. 

Proszę się zgłosić na próbę do Broadway 
Armory, 5875 Broadway''. 

niewąt- 

Tak zwana strona literacka przedstawia 
się smętnie. W odcinku powiešciowym  „Pa- 

niez** Mniszkówny. Codziennie zamieszcza 
pismo wierszyk, przeważnie typowe okazy 

przestarzałego grafomaństwa lokalnego, za 
wyjątkiem. oczywiście przedruków z dzienni- 
ków krajowych. A propos przedruków z dzien 

ników krajowych pikantny szczegół. Oto ko- 
respondencja z Brazylji, opisująca pobyt Skur 

żyńskiego w Rio de Janeiro jest przedrukiem 

z jednego z naszych pism prowinejonalnych, 
eo w dodatku redakcja lojalnie zaznacza. 

aż. 

—vo00—



LISTY POWSTANCA 
Roku 1868, 12 sierpnia 31 lipca 

List twój w dzień Św.Św. Piotra i Pa- 
wła pisany otrzymałem. Teraz wskutek ostat- 

niego Ukazu przyjechał do Irkueka jeden z 
moich przyjaciół, który oczekuje przyjazdu 
swej żony z Litwy. A ponieważ żona jego mo- 
że zaledwie na wiosnę przyszłą z miejsca wy- 
ruszy, a do tego ja doznałem od niego przy- 
chylności i przywiązania nawet, więc moiia 
kosztem będziemy żyć ten czas, to trochę po- 
większy rozehody. Ostatni Ukaz pozwala mi 
zajmować się handlem, przemysłem (ale rozu- 

mie się pieniędzy na to nie daje) i rozjeż- 

dżać choćby ciągle po całej Syberji. A ponie- 

waż na ten rozjazd samemu prohony trzeba 

byłoby płacić, więc wolę siedzieć w Irkucku 
i dziękować Władzy, że mię stąd nie wypę- 
dza. 

W ostatnim tygodniu przeżyłem kryzys; 

po pomyślnem przesilenia da Bóg mocniej się 

upłacuję na swej posadzie, jedynem  žrodle 

mych dochodów. Niejaki hrabia, ezłowiek fa- 
milijny, starał się nie nezbyt uezciwemi dro- 

gami o moje miejsce, okoliczności mu przesz- 
kodziły, ciągle mnie secunkudując w tej spra- 
wie. Nie mogę narzekać na nieobecność tego, 
co nazywa się Paleem Bożym; po doznanych 

dwóch klęskach w 63 i 64 roku, aż dotąd nie 
byłem w zupełności przezeń opuszczony. By- 
wała bieda, ale nie było zdarzenia, bym dłużej 
jak dzień nie nie jadł. Gdy z innymi zdac. 
ło się i zdarza się gorzej. A to miejsce, eo 

teraz posiadam? Trafem mi się to dostało, 
nie winien jestem nie sobie samemu w tej mie 

rze, a jednak podobne miejsce, to skarb, przed 
miot zazdrości głodnego brata, niegdyś kość 
niezgody wielu osób. Pracuję od godziny 8-ej 

zrana do 12-ej, praca ta zależy na prowadze- 
niu kilku ksiąg buchalteryjnych, na kopjowa- 
niu, urządzaniu miesięcznych i rocznych spra 
wozdań i korespondencji z biurami. Podob- 
ne zajęcie tak mi zasmakowało, że wszelkie 

funkcje odbywam z prawdziwie dyletantycz- 
ną elegancją, żadne przepisywanie żmudne 
nie jest dla mnie przykre, czasem tak dalece 

smakuję w drobiazgach, że nieraz sobie za- 
nadto wiele pracy zadaję na tem, co można 

by było wykonać tanim kosztem (czas, to ka- 
pitał). Np. jest jedna księga, w której się 

zapisuje przychód i rozchód spirytusu, a któ- 
ra podlega rewizjom zarządu Akcyzy, z tej co 

miesiąc pisze się kopija dokładna w calem 
znaczeniu tego wyrazu, bo każda kreska, lub 
kropka oryginału powimna w mej kopji jak 

w źwierciadle być oddaną. A. jednak podobne 
zajęcie mię weale nie nudzi, owszem, jak mó- 

wiłem, dokonywam go z przyjemnością i pe- 

wnem wewnętrznem zadowoleniem. 

  

   

Uściskam cię wraz z dziatkami i połe- 
cam się Twej pamięci. Twój na zawsze J. 

  

  

  

SŁOWO 

KRONIKA 

wikia 
ŚRODĄ 
Dziź 1 6 

Joachima 
Jatro 
Jacka 

OPONA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 

Z dnia 14 sierpnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 764. 

Wschód stefńica g, 3,54 

Zachód słeńca g. 6,52 

Temperatura średnia: + 16. 
Temperatura najwyższa: + 19. 
Temperatura najniższa: + 5. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna i ciepła, o słabych 
wiatrach z kierunków południowych. 

—o-00— 
URZĘDOWA 

— Wyjazd dyr. Falkowskiego. Dyrektor 

Kolejj Państwowych w Wilnie p. inż. Kazi- 

mierz Falkowski wyjechał w sprawach słu- 

żbowych do Warszawy. Powrót p. dyrektora 
nastąpi w sobotę. 

MIEJSKA. 
— Komisja poborowa.  Najbiiższe posie- 

dzenie komisji poborowej (dodatkowej) wy- 
znaczono na 30 b. m. > 

— Komunikacja autobusowa. Potwierdza 
się wiadomość o dojściu do porozumienia mię- 

dzy Arbonem a Saurerem w sprawie komun.- 

kacji autobusowej w Wilnie. 
Starania o uzyskanie koncesji będzie czy- 

nił wyłącznie Saurer. 

— Likwidacja napowietrznej sieci ka- 
blowej na ul. Zygmuntowskiej. Proces przecho- 

dzenia od systemu napowietrznej sieci kab- 

lowej do kabli podziemnych czyni w Wilnie 
stałe postępy. Obecnie na ul. Zygmuntowskiej 
po uprzątnięciu kabli napowietrznych przy- 

stąpiono do usuwania słupów do których 
kable były przymocowane. (j). 

— Usuwanie skarp na ul. Objazdowej, — 

W związku z trwającemi już od dłuższego 

czasu robotami na terenie Góry  Bouffałowej 
przystąpiono do usuwania skarpy na ulicy 

„Miód żywi i leczy" 
PSZCZELARZE WILEŃSCY NA TARGACH 

Toarzystwo Pszczelniecze Ziemi Wileń- 

skiej organizuje na III Targach Półnoenych 

i Wystawie Lniarskiej — wystawę pszezel- 

mietwa, oraz Zjazd pszezelarzy wojew. pói- 
nocno-wschodnich (z udziałem wybitnych 
pszczelarzy i gości z całej Polski. 

W realizacji programu wystawy pszczel- 
niczej, Towarzystwo buduje własny pawilon 

pszezełniczy na terenie Targów naprzeciw głó- 
wnego pawilonu wystawowego, który zostanie 

wypełniony eksponatami według następują- 

eych działów: 1. ule różnych systemów, przy- 

bory pszczelnicze, 2. miód — próbki poszcze- 

gólnych producentów, członków T-wa Pszczel- 

niezego, wyroby z miodu, 3. wzory standary- 

zowanych opakowań na miód eksportowy, 4. 
węza sztuczna, wosk i wyroby z wosku, 5. 
rośliny miodowe, 6. literatura o pszezelni- 
ctwie. . 

Główny nacisk będzie położony na prze- 
gląd opakowania na miód i na dokonanie 
tranzacyj handlowych na miód producentów 
ziem północno wschodnich. 

Udział w wystawie zgłosili: właściciele 
pasieki przemysłowej p. St. Żukowski — wy- 
stawey hodowli matek, poezji pszezelnictwa ; 
Koło Miłośników Pszczół — Kolejarzy — mu- 
zeum uli różnych systemów; Syndykat Rol- 
niezy — przybory pszczelnicze, miodarki; fir- 
ma Narecz p. Nicieckiej — miody pitne; p. H. 

Wojnarowa — węza sztuczna; Księgarnia 
Zawadzkiego — literatura o pszezelnictwie; 
Związek Spółdzielni Jajczarskich i Mleczar- 
skich — opakowanie na miód; f-my A. An- 
drukowicz — wyroby z wosku, Dyrekcja La- 
sów Państwowych — barcie pni; profesor 
Klejn — ul systemu Kuntzsch'a; profesor 
średniej szkoły ogrodniczej p. S. Monkiewicz 
— rośliny miododajne, próbki miodu wysta- 
wią p.p. St. Żukowski, Łabanowski, Koło Mi- 
łośników pszezół — kolejarzy, pasieka 0.0. 
Misjonarzy, nie licząc drobniejszych wystaw- 
ców ciekawych eksponatów — wynalazków 1 
ulepszeń w dziedzinie techniki budownictwa 
pszezelarskiego i przyrządów pszezelniczych. 

Równolegle z wystawą odbędzie się Zjaza 
pszczelarzy Ziem Północno-Wschodnich z u- 
działem wybitnych pszczelarzy z całej Polski. 

W programie Zjazdu, który odbędzie się 
w dniach 5 i 6 września r.b., są przewidzia- 
ne: zebrania dyskusyjne z referatami wybit- 
nyeh pszczelarzy i wycieczka do wzorowej 
pasieki przemysłowej p. St. Żukowskiego w 
okolicach m. Wilna. 

Na program zebrania w dniu 5 września 
b. r. złożą się: nabożeństwo w Ostrej Bra- 
mie, referaty fachowe p.p. Brzózki na tema 
wdakie obecnie mamy a jakie powinny Ł 
organizacje pszezelnicze w Polsce'*, L. We- 
bera na temat: „Jak obecnie gospodaruję w 
swej pasiece““, St. Żukowskiego na temat: 
„Stan pszezelnictwa na Wilenszezyžnie““, prze 
mówienia okolicznościowe i dyskusja. 

W dniu 6 września odbędzie się wyciecz- 
ka do wzorowej pasieki przemysłowej p. Sl. 
Zukowskiego a po powrocie — zwiedzanie 
miasta i jego zabytków historycznych. 

ч Towarzystwo Pszezelnicze nie poszczędzi- 
ło trudów, ni starań+ w dążeniu do godnego 
przedstawienia dorobku pszczelarzy Ziem Pół- 
noeno-wschodnich, do celowej wymiany refe- 
ratów i zdań przedstawicieli różnych dziel- 
nie Państwa, do zjednania  jaknajwiększej 
ilości wystawców i według swych możliwo- 
e ch — wystawiając okazały pawi 

oraz przeprowadzając odpowiednią pro- 
pagandę. 

To też T-wo Pszczelnicze Ziem Północno- 

wschodnich uważa Wystawę i Zjazd pszczel- 
mieczy za niezwykle ważny krok na drodze 
rozwoju i uświadomienia pszczelnictwa, co 

niewątpliwie zostanie przyjęte z uznaniem i 

  

    

  

czynnem poparciem 
Pszezelniczego, gości 
tyków. 

Dla ogółu zaś konsumentów Towarzyst- 
wa Pszezelniczego ma jedno przypomnienie, 
a mianowicie: „Miód żywi i leczyć, lecz 
miód prawdziwy i świeży, i dlatego nabycie 
miodu i „nawiązanie kontaktu z renomowaną 
firmą — pasieką na wystawie pszezelniezcej 
będzie najlepszą okazją i celem zwiedzenia 
wystawy. 

Dyrekcja III Targów Północnych i Wy- 
stawy Lniarskiej wyjednaža ulgi przy prze- 
jazdach kolejowych tak dla pojedyńczych о- 

członków Towarzystwa 
pszczelarzy i sympa- 

  

  

sób, jak i grup zbiorowych, pozatem tanie 
mieszkania i wyżywienie jak na Wilno jest 
zapewnione. 

Stoisko Dyrekcji Lasów w Pawilonie 
Głównym Wystawy w tym roku jest znacznie 
większe, niż było na II Targach: pozostaje 
to w związku z tem, że obecnie przemysł i 
„handel drzewem przedstawiony będzie nietyl- 
ko dla Dyrekcji Wileńskiej, lecz lasów pań- 
stwowych całej Polski. 
,  llustracją tabel i wykresów będą okazy 
1 wzory drzew i materjałów z różnych dziel 
nic Polski, a więc dębu z Białowieży. Łucka 
i Pomorza, buku ze Śląska, jodły z wór 
Świętokrzyskich i z Tatr, modrzewiu z Kar- 
pat i t.p. 

Zapowiedziane tu są również cksponaty 
ilustrujące operację „PALED*u** (polskiej 
agencji eksportu drzewa w (idyni). 

Inne działy gospodarstwa maj 

samo przedstawione w mapach, sach i 
plakatach ilustrowanyca fotogta ni, wzora- 
mi i okazami. A więc dział organizacji go- 
spodarstwa leśnego, dział hodowii i ochrony 
lasów, gospodarka łowiecka i rybacka, użyt- 
kowanie grzybów i owoców leśnych. 

Eksponaty z działu rybactwa umieści Dy- 
rekcja Lasów zarówno w swojem stoisku pa- 
wilonie głównym, jak też i w pawilonie ry- 
backim. 

Wbrew kursującym w mieście pogłoskom 
we wznoszonym przez Dyrekcję Lasów, na 
brzegu Wilenki naprzeciw b. restauracji Klu- 
bu Szlacheckiego domku propagandy taniego 
budownictwa nie będzie żadnych eksponatów 
leśnych, gdyż domek będzie zawierał eałkowi- 
te urządzenie mieszkaniowe, wypożyczone Dy- 
rekcji ad hoc przez odpowiednie firmy wileń- 
skie, jak p. Łokuciejewski i inne. 

Na apel Wileńskiej Dyrekėjų, inne Dyrek- 
cje Lasów nadesłały tak dużo okazów, że jak 
wył informują, nie da się je wszystkie umie- 

ić. 
Na terenie otwartym obok domke propa- 

gandowego, ma być składniea materjałów 
drzewnych, gdzie Dyrekcja Lasów zamierža 
również wprowadzić bardzo ciekawą inowację, 

a mianowicie, zamiast wzorów wszystkich po- 
szukiwanych w lesie materjałów, da Dyrekcja 
poszczególne fazy wyrobu najbardziej poszn- 
kiwanych sortymentów sosnowych i świerko- 

JURATĄ 

    

s być tak    

   

       

: 1|.ыи pełnem morzu i w zatoc: 
a oblewając elskiego, z którego łatwy jest 

dancing na otwartem powietrzn. 
DOM 

Uzdrowisko i k 
nadmorskie, położone wśród 

ELEKTROWNIA i KANALIZACJA oraz wOD| 
jedynej BIEL ula miejscowości na polskiem EAS! gwarantują stan 

jo sep z obu stron. 
CZYSTA PLAŻA szerokości ponad 50 metrów i 

а JOWOCZESNY HOTEL I PENSJONAT — woda bi: 
i pekoju, najba dziej nowoczesne urządzenia, wspaniala 3 

nowoczesne z łazienkami 
olejowa i poczta: JUR 

Objazdowej. Skrapa ta ciągnie się przez 
całą tą ulicę, zajmując niemal że jej połowę 

od strony bocznej Ściany cmentarza Luterań- 

skiego przy Małej Pohulance. 

Od tylnej ściany cmentarza po usunięciu 

większej ilości ziemi, przekopano nową uli- 

cę od Objazdowej, wiodącą w kierunku Środ- 

kowej części ulicy Góra Boufałłowa. Wytknię- 
to także trasy przyszłej jezdni i chodników 
na tej nowej ulicy. (j). 

— Strajk krawców. Zastrajkowali krawcy 

szyjący dla sklepów. Zatarg wynikł na tle e- 

konomicznem. Chałupnicy żądają podwyżki i 

regularnej opłaty. 

SZKOLNĄ, 
— Szkoła Powszechna O0. Jezuitów w 

Wilnie. — Przy gimnazjum OO. Jezusrów w 
Wilnie, Wielka 58, otwiera się na rok szkol 

ny 1933 — 34 pierwszy, czwarty, i piąty 
oddział szkoły powszechnej. Zgłoszenia przyj 

muje Kaneelarja codziennie od godz. 10—-12. 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy Ko- 
ed. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z 
pełnemi prawami). W roku szkolnym 153%— 
34 czynne będą ceddziały od 1-go do 5-g0. — 
Do oddziału I-go przyjmowane będą dzieci 
urodzone w roku.1927 lub weześniej bez eg- 
zaminu. 

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę 
@& czynne klasy od 2-ej do 8-ej. Egzaminy 
wstępne do Szkoły Powszechnej i tiimna- 

zjum rozpoczną się w dniu 18 sierpnia. 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 

codziennie od 10 — 13 kaneelarja Gimnau*jum 
qrzy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56— graach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
1 ogród szkolny. 

ŻYDOWSKA 
— Posiedzenie w gminie żydowskiej, — 

Onegdajsze posiedzenie gminy żydowskiej po- 

święcone było poprawkom województwa do 

budżetu gminy. 
W wyniku dyskusji postanowiono zwołać 

plenum Rady gminy. Nowy preliminarz zam- 

knięty został sumą 745 tys. zł. i jest mniejszy 

niż w roku ubiegłym. Mimo to trudny on bę- 

dzie do zrealizowania. 
RÓŻNE 

— O zwiększenie zbytu artykułów przemy- 

słowych. Przemysł i organizacje przemysłowe 
na odbytem zebraniu w Katowicach  podjęii 

inicjatywę w kierunku zwiększenia konsum- 

cji produktów przemysłowych na terenie wo- 

jewództw wschodnich. 
W celach zebrania danych obrazujących po- 

trzeby oraz możliwości tych ziem powołano 
specjałne biuro, które będzie współpracowało 

z lzbą Przem. - Handłową. 

— Wyjazd kupców do Łotwy.  Projekto- 
wany na dzień 15 b. m. wyjazd kupców ży- 

dowskich do Łotwy został odroczony ze 
względów organizacyjnych na dzień 20 b. m. 

— Eksport kądzieli, W lipcu z terenu Izby 

P. - H. wywieziono do Niemiec, Angiji i. Czech 
22 tys. klg. kądzieli i 23 tys. klg. reissflachsu. 

— Wycieczka z Katowic. Przez dwa dni 
bawiła w Wilnie paruset osobowa wycieczka z 

  

  

  

Katowic, która zwiedziła osobłiwości miasta. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr muzyczny Lutnia. — „Ułani'',„—. 

Nadwyraz piękne widowisko „Ułani** z mu- 
zyką Moniuszki i Niewiadomskiego oglądać 
możemy w teatrze Lutnia. W przedstawieniu 
tem bierze udział cały zespół teatru, oraz po 
zyskani specjalnie do tej sztuki wybitni ar- 
tyści. Widowisko urozmaicają śpiewy solowe 
i chóralne, tańce zespołowe, oraz inseenizo- 
wane piosenki. Reżyserja K. Wyrwiez - Wick 
rowskiego. Ceny miejse od 25 gr. do.2,90 zł. 

— „Polska krew''. — Najbliższą premjo- 
rą teatru Lutnia, która się ukaże w okresie 
Targów Północnych będzie wartościowa ope- 
retka Nedbala „Polska krew““. W operetee 
tej wystąpi po powrocie z urlopu Kazimierz 
Diembowski. 

— Teatr Letni gra dziś we środę 16 bm. 
o godz. 8,15 wiecz. po "az ostatni przed no- 
wą premjerą pierwszorzędną farsę „Co on ro 
bi w nocy?'* W naczelnych rolach p. p.: St. 
Purzyeki, H. Kamińska, M. Węgrzyn, Detkow 
ska, i Janowski. — Świetnie zgrany zespół. 
Jest to ostatnie wieczorowe przedstawienie 
tej farsy. 

Ceny zwyczajne, zniżki ważne. 
— Farsa A. Bissona w teatrze Letnim — 

Jutro we czwartek 17 sierpnia o godz. 8,-15 
wiecz. premjera świetnej sztuki A. Bissona 
w 3-ch aktach p.t. „Czy jest co do oelenia * < 
z Leonem Wołłejką, ulubieńcem publiczności 

wileńskiej W roli tytułowej, ponadto ujrzymy 
p. p. Jasińską - Detkowską, Braunėwnę, P4- 
śpiełowskiego, Elwiekiego, Martykę, Skoli - 
mowskiego, Dejunowicza, Teresę Suchecką — 
(nowo pozyskaną dla teatru — I-szy występ) 

Dobrowolskiego, A. Pawłowskiego i innych. 
Reżyserja spoczywa w rękach M. Węgrzyna, 
zarazem wykonawcy groteskowej roli Pucja- 
ty. Węgrzyn zaszczepił farsie swój pogodny. 
trafiający do wrażliwości każdego dyskretny 
humor. 4 

Kasa zamawiań w Lutni czynna od 1 rano 
do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — „Schowajcie swe smutkić*. 
Sztabs-kapitan Gubaniew. 
„PAN — Morderstwa przy Rue Morgue. 
CASINO — '„Tajemnica zamku Porlock**. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. | 
— POSZWANKOWANY POLICJANT. — | 

Bracia Sawiccy (Chocimska 37) w trakcie za- 
trzymania ich przez policjanta  Radziejewskie- 
„go stawili opór, a nawet zranili posterunkowe- 
go bagnetem w rękę. 

Awanturnicy byli podejrzani 0 kradzież, 
— NA GORĄCYM UCZYNKU. W trakcie 

okradania mieszkania Dincesa (Śniadeckich 6) 

— Okradzeni. K. Lipińskiem u (Kalwaryj- 
ska 78) skradziono 30 kig. słoniny. gk 

   

        
   

    

      
       

ąpielisko 
u h 

pomiędzy Jastarnią i Helem p 

sanitarny 
wybrzeżn. 

gdyż Jurata leży w jednem z takich miejsc 
lostęp piękną dregą przez lasy do morza, 

dłagości ponad 3 kim. 
ciepła i zimna w każ- 

restanracyjna, kawiarnia 

    

nabycia na własność, 
A na HELU.      

     

    

| Pod protektoratem P. Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Ill-cie Targi Północne i Wystawa Lniarska 
w Wilnie 

1933 26. VIII. 
Pawilon Główny: 
14 sal. Wielka Rewja Przemysłu, Handlu, 

Pawilon Lniarski: 
5 działów z Wystawą „Wszystko ze lnu'* na czele. 

Pawilon Rybacki: 
targ rybny przy sadzawkach. 

Pawilon Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

Mystawa Hodowlana z Targiem na Konle Remontowe dla Wojska: 
kiosków na terenach otwartych. 

Ё 10 działów i 

Kilkadziesiąt pawilonów i 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów organizacyj społecznych i 

Pociągi popularne ze wszystkich większych ośrodków Polski. 

Adres: Wilno Ogród Bernardyński. 

BIURO PROP.-PRASOWE tel. 11-38. 
Przyjęcia 9—11. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

1 SZPETNY ZAKAMAREK 
W samem centrum miasta, u wylotu uli- 

cy Cichej na Wileńską, wznosi się piękna no 
woczesna kamienica Wojskowego Funduszu 
Kwaterunkowego, wzniesiona na miejscu da- 

wnej ujeżdżalni. Otóż do tej wspaniałej ka- 
mienicy przylega od strony ulicy Cichej ho- 
rendalny jakiś płot, który w połączeniu z rui 
nami chodnika tworzy na przestrzeni kilka 
metrów skandalicznie niechlujny i brudny za 
kamarek. 

Chodnik w tem miejscu reprezentowany 
jest przez resztki drewnianych „klawiszy'*, 
przebiegających po rodzaju garbu ziemnego, 

zaś płot wykrzywiony i wysoki, popstrzony 
afiszami, zwisa groźnie nad chodnikiem, za- 
grażając runięciem. 

Zakątek ten można doprowadzić do przy- 
zwoitego wyglądu przy pomocy minimalnych 

kosztów, chodzi bowiem tylko o ustawienie 
nowego płotu i ułożenie normalnego chodni- 

ka z płyt betonowych, co, zważywszy na króż 
kość zaniedbanego odcinka, nie nastręcza ża- 
dnych trudności. Miejmy przeto nadzieję, że 
magistrat nie będzie zwlekał dłużej i usunie 
niezwłocznie tę drobną lecz rażącą usterkę. 

Gdyby przy tej sposobności wyrównana 
została linja ulicy Ciehej od strony wspom- 
nianej wyżej kamieniey — byłoby jeszcze le- 
piej! 

2. MAGISTRACIE, USZANUJ KOMI- 
SARJAT! 

Któż może nie doceniać znaczenia komi- 
sarjatu policyjnego?? Urząd to — można po 
wiedzieć — życiowy: raz ty ciągniesz tam 
przy pomocy „pana władzy'* bliźniego, który 
cię uszkodził na mieniu lub ciele, to znów cie 
bie samego tam prowadza poliemeni, gdy rów 
nowagę twą zachwiał Monopol Spirytusowy... 
To też boleść ogarnia i zgroza, gdy raptem 
ujrzysz okolice tak pożytecznej instytucji w 
opuszczeniu i zaniedbaniu, jak się to dzieje, 

naprzykład, z komisarjatem Nr 5. 
Komisarjat ów mieści się w jednej z ka- 

mienie, położonych w głębi bezimiennego „śle 
pego““ zaulka z jedynym wylotem na ulicę 
Wiwulskiego. Sama kamienica nie wywołuje 
wprawdzie żadnych objekcyj, zato uliczka— 
pożal się Boże!... Mimo, że krótka i wąska, 
posiada jezdnię brukowaną tylko z prawej 
strony strony, zaś chodniki — jakby dla roz 
maitości — tylko z lewej, z prawej bowiem 

miejsce chodnika na _ znacznej przestrzeni 
przerywają sławetne kocie łby!.. Wzywaray 
więc magistrat, by uszanował komisarjat i 

chociażby z tego tytułu dobrukował do Койел 

jezdnię i ułożył jednopłytowy chodniczek w 

miejscu, gdzie go brakuje! 

3). A 00 BĘDZIE Z TYM KLINKIEREM? 

Po rok bezmała trwającym namyśle wła- 

dze miejskie ułożyły złożone przy placyku 

przed Pocztą resztki klinkieru wokół tego pla 
cyku i na wylocie ulicy Bakszta, aliści w je- 

dnym z kącików u stóp starego Ratusza na 

ulicy Wielkiej spoczywa jeszcze jedna partja! 

Możeby tak ułożyć gdzieś i ten klinkier: na 

Wielkiej, Bakszcie  !ub może na placysu 

przed wieżą Ś-to Jańską?! Przykroby było, 

gdyby doczekał w bezrachu drugiej zimy ! 

„Przechodzień ''. 

Sz. Gellerowi (Kopanica 12) wyciągnięto 

podczas koncertu w ogrodzie Bernardyńskim 
portfel z kilkunastu  ztotemi. 

J. Kamieniowi (Mickiewicza 35) 

chał dorożką skradziono 2 pledy. Ё 
_ Z pracowni szewskiej przy ul. św. Miko- 

łaja 4, Skradziono cholewki wartości 150 zł. 

— BÓJKA W PIWIARNI. Przy ul. Konai- 

skiego w piwiarni W. Cieślakowej podczas 

bójki został ciężko poraniony — ап Krecik z 

zaść. Marlinki. Odwieziono go do szpitala św. 
Jakóba. 

  

    

gdy je- 

  

ŚWIĘCIANY 

— „Święto Chorych” w Święcianach Wil. 

Staraniem T-wa Pań Miłosierdzia Św. Win- 

centego a Paulo w Święcianach odbyło się w 

dniu 30. VI. r. b. w miejscowym Kościele 

uroczyste nabożeństwo za chronicznie chorych 

panatji : za: 
Chorzy w liczbie 72 zostali przywiezie- 

ni do Kościoła na godz. 6 rano — gdzie od- 

byli Spowiedź św. Я : 
O godz. 9-tej ks. prałat Chalecki odprawił 

uroczystą Mszę św. na intencję ich uzdrowie- 
nia, a po Ewangelji — przemówił do chorych 
w polskim i litewskim języku Dyrektor T-wa 
Pań Miłosierdzia ks. dziekan D. Gajlusz, doda- 
jąc im otuchy w ciężkich cierpieniach, nawo- 

łując, aby cierpienia swe ofiarowali na rzecz 
zdrowych. 
"Po nabożeństwie — przeniesiono chorych 

na cmentarz przy kościele gdzie T-wo Pań 
Miłosierdzia przy pomocy harcerek i druhen 

SMP ugościło chorych śniadaniem. Po krót- 
kim spoczynku chorych znowu przeniesiono 

do Kościoła gdzie odbyła się ceremonia 

wkładania rąk przez kapłanów wraz z modlit- 
wą, następnie nieszpory z uroczystą procesją i 

błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem 
"chorych, każdego zosobna — czego dokonał ks, 
dyrektor D. Galjusz. 

UDQ zakończonej uroczystości, chorzy je- 

  

   

odprawione w Święcianach.  Wywario 
wielkie wrażenie na samych chorych i na towa- 
rzyszących 

    
     

    
   

   

10. IX. 

Rzemiosła i Rolnietwa. 

gospodarczych. 

DYREKCJA tel. 11-06. 
Przyjęcia 11—13 i 17—18. 

SPORT 
DESZCZ WSZYSTKO PRZESŁONIŁ 

Ulewny deszcz” padający przez całą nie- 

dzielę przesłonił nam ciekawą imprezę. Wiel- 

ki raid motocyklowy (o mistrzostwo 

sowe Połski) organizowany przez stołeczną 
Legję na trasie Warszawa — Wiino — War- 
szawa mimo  kilkakrotnego  zapowiadania 
przez prasę wileńską przeszedł u nas  niepo- 

strzeżenie. Nic dziwnego. Komuby się chcia- 
ło jechać na półmetek, aż pod Kaplicę Po- 

narską. Chyba w kostjumie nurka. Koman- 
dor raidu oraz grupa przedstawicieli Wil. Klu- 
bów motocyklowych oczekiwali na zawod- 
ników. Przybyli niemał wszyscy (z War- 

szawy Wyjechało 40-tu), przemęczeni, zzięb- 

nięci, 'wypompowani z sił, 
Po załatwieniu formalności wszyscy  u- 

dali się na dobrze zasłużony odpoczynek (w 

koszarach 1 p. p. Leg.) Poniedziałek spędzili 
goście na zwiedzaniu miasta i okolic, a wczo- 

raj rano wystartowali — @0 drugiego eta- 
pu do Warszawy. 

Za kilka dni będą dopiero wiadome wy- 
niki raidu. 

W KILKU WIERSZACH 

Warsz. Okr. Zw. Kolarski uchwalił zorga- 
nizować w czasie od 15 bm. do 30 września 
rb. ogólnopolski konkurs  krajoznawezo-tury- 
styczny, dostępny dla zawodników, zrzeszo- 
nych w Pol. Zw. Kol. p. n. „Piękno Polski, 
widziane okiem turysty - kolarza'*. 

Regulamin przewiduje miedzy innemi: 
a) w wyznaczonych granicach czasu od- 

bvć dowolną trasę na rowerze i opisać doko 
naną wycieczkę. 

b) trasa nie może prowadzić dwa razy ta 
samą szosą. 

©) w specjalnej książce zamieszczać za- 
wiadczenia z miejscowości, przez które tury- 

sta przejeżdża, 
4) trasę nożna przebyć 

lub zespołowo, 
e) termin nadsyłania prac z wycieczki u- 

pływa w dniu 31 października rb. 
Za najpiękniejsze wycieczki przyznane bę- 

dą nagrody pamiątkowe i dyplomy. 
Ф + * 

  

  

   

indywidualnie 

W dniu 20 bm. rozegrany zostanie w Bia- 
łymstoku pięciobój lekkoatletyczny o mistrzo- 
stwo Polski. 

Pięciobój zgromadzi na starcie najwybit- 
niejszych naszych -wielobojowców z mistrzem 
Polski — Wieczorkiem (WKS 3 Sap.) na cze 
le. 

Najgroźniejszymi konkurentami Wieezor - 
ka będą — Luckhaus z Białegostoku i Wojt 
kiewicz. 

* * * 

Polska Makabi przygotowuje się nie- 
zwykle starannie do šwiatowych  letnien 
igrzysk makabistów w Pradze. Odbywają się 
w tej chwili przygotowawcze obozy: gimna- 
styczny — w Warszawie, gier sportowych — 
w Łodzi, lekkoatletyczny  — w Warszawie, 
piłkarski — w Łodzi. 

Po zakończeniu obozów odbędą się zawo- 
dy eliminacyjne, na których zostanie wyłonio 
ny skład reprezentacyjny. Makabi polska pra 
gnie startować w konkurencjach: lekkoatlety 
cznych, gimnastycznych, boksie, piłee wodnej, 
tenisie, piłce nożnej, grach sportowych, ping- 
pongu. 

. + * 

W dniach 19 — 20 bm. odbędą się w Tal- 
linie pierwsze międzynarodowe zawody strze 
leckie ochotniczych organizacyj p. w. 

W zawodach wezmą udział zawodnicy E- 
stonji, Łotwy, Finlandji, Szwecji i Polski. 
Każdy kraj reprezentowany będzie przez dru 
żynę pięcioosobową. 

* * * 

W najbliższych tygodniach odbędą się dwa 
ciekawe spotkania pomiędzy najlepszymi bok 
serami Świata w wadze ciężkiej. 

Aktualny mistrz świata, Włoch Carnera, 
walczyć ma w Rzymie z mistrzem Hiszpanii, 
drwalem Paolino, a w Ameryce spotkać się 
mają byli mistrzowie świata: Sehmelli i 
Sharkey. w 

* + $ 

W dniach 1 — 10 wrzešnia w Turynie od 
będą się akademickie mistrzostwa świata, do 
których już zgłoszeni zostali 
państw. 

zawodnicy 27 

Niemey, Argentyna, Australja, Bułgarja, 
Boliwja, Kolumbja, Anglja, Estonja, Finlun- 
dja, Francja, Danja, Grecja, Italja, Kanada, 
Łotwa, Luksemburg, Litwa, 
Norwegja, Polska, Rumunja, Szwecja, Szwaj- 
carja, 
Węgry. Prawdopodobny 
Japonji, Afryki, 
Portugalii. 

Nowa Zelandja. 

Szkocja, Hiszpanja, Czechosłowacja, i 
jest ponadto udział 

Egiptu, Stanów Zjedn. i 

Włosi zgłosili 200 zawodników, Niemcy— 
170, Węgry — 90, Anglia — 88, Francja — 
TT, Czechosłowacja — 45. 

Mimo zgłoszenia udział Polaków w zawo- 
dach powyższych jest wątpliwy. 

szcze raz byli ugoszczeni drugiem śniadaniem, 
po spożyciu którego odjechali do domów. 

Jest to pierwsze tego rodzaju nabożeństwo 
ono 

im blizkich. 
Za czynną i dzielną pracę i pomoc — Wie- 

lebnemu Duchowieństwu,  harcerstwu z p. j. 
Maciusowiczem na czele, pp. Doktorom,  mło- 
dzieży SMP, T-wo Pań Miłosierdzia św. Win- 
centego a Paulo — składa serdeczne podzię- 
kowanie. 

SZO- : 

Poszkodowanego 
Na rogu dwuch ulic wśród brudnych do- 

rożek, brudni dorożkarze. Istotnie do jakiego 

stopnia brudu dochodzą ludzie w Polsce. Ile 

tłuszczu i błota mają na sobie te kapoty skrojo 

me kiedyś nakształt furmańskiej liberji. I ci lu- 

dzie brudni wystawieni na słońce czytają ja- 
kiś karteluszek. 

Mijam ich raz. Słyszę jak mówią. 
— ... do rewiru śledczego. 
Twarze surowe, zagniewane, 

wszyscy trzej razem i czytają. 
Nie wiem dlaczego mijam ich po raz drugi. 

Ciągle czytają. 
— „Kiedyż to „a* — mówi jeden. 

— No tak, to „a“, a to „u“ 

ale stoją 

е — mówi 

| Popatrzyłem na nich. Ten co siedział 
na koźle zwrócił się do mnie: 

„Co my łaski pana prosić będziem..." 
Na karteluszku będącym wezwaniem do 

przesłuchania po wyrazach „w charakterze” 
było niewyraźnie, atramentem napisane  „po- 
szkodowanego“. 

— „Poszkodowanego* — czytam. 
— A'vot, dziękujem bardzo! 
I wszystkie twarze robią się wesołe i uś- 

miechnięte. 

„Tylko dia dorosłych" 
_ Wezoraj u wylotu uliey Wileńskiej na Mie 

kiewiezowską, przy kamienicy B-ci Jabłkow- 
skich, a więc, że się tak wyrażę, „w centru 
centrum'* miasta Wilna, można było zaobser 
wować ciekawy obrazek. Oto paru wyrostków 
na obu rogach uliey, zaopatrzonych w plik u- 
lotek rozdawało je nalewo i naprawo, uwija 
jąc się wśród przechodni. , 

Chłopcy rozdawali afiszki — pomyśli ten 
1 ów — cóż w tem osobliwego, wszak to zja- 
wisko uliczne z rodzaju najpospolitszych !!.. 
Tak! lecz tym razem i treść ulotek i w, 
gląd zewnętrzny były dosyć niecodzienne! U- 
lotki były większe niż te, co tyle już raz, 

  

  

  

  

y 1a 
formowały nas o „superszlagierach* w ki - 
nach lub tanich seansach u chiromanty czy 
WT 

į 
i, pozatem papier, na którym je wydra 
o, lepszy niż zwykle, i wreszcie, ca 

: — u góry zdobi je parę wyraź 
nie odbitych obrazków treści pornogra CZNC,. 

Z tych wszystkich racyj publiczność, któ- 
ra zazwyczaj wyrzuca takie Świstki wnet po 
otrzymaniu, lub całkiem nie bierze, tym razem 
chwytała je skwapliwie i po obejrzeniu cho 
wała solennie do kieszeni, by rozsmakować na 
leżycie w domu. 

‚ A treść tych świstków istotnie 
gi... śnych władz przedews 

„Oto najniewinniejsze ilustracje z „Wol- 
nych Żartów'* — opiewa zachęcająco podpis 
pod obrazkami, treść ktć h stanowią naga 
kobieta, łóżko, kanapa, i szcze raz naga ko 
bieta !.. " 

В „Pssst! — woła dalej redakcja — czy 
wiesz, że ukazaś się już nowy numer... stron 

12, kilkanaście pikantnych ilustracyj, konkur- 
sy 1 niespodzianki'* . 

. O treści i poziomie dwu ostatnich dzia- 
łów można się domyślać ze wspomnianych 0- 
brazków. = 

Dalej trešė ulotki staj się bardziej jeszcze 
wylana i szczera. Dowiadujemy się więc, że 
tygodnik „W. Ż** winien czytać każdy, „kto 
lubi erotykę bez konwencjonalnych zastrzeżeń 
i obsłonek'* — a jeśli brak wam towarzyst- 
wa i jesteście samotni „na drodze życia* — 
jak powiada pompatycznie ulotka — no te 
dobrotliwa redakcja ma i na to radę i na- 
suręczy wam miłą znajomość z osobą płci od- 
miennej za pośrednictwem działu „między na 
mi'', a wszystko to za jedne 40 groszy! 

„Sprzedaż (tygodnika) dozwolona tylko 
dla dorosłych'* — zaznacza w końcu ulotka 
Z tego pewnie powodu wizusi rozdający na ::- 
licy te swawolne ulotki. wpłychali je w ręce 
nietylko starym panom i doświadczonym w 
sprawach miłosnych damulkom, lecz i mło. 
dzieży, nie wykluczające uczenie i sztubaków 
a nawet dzieci!!... ' 

Poniektóre panieneczki zasromane srodze 
kurczyły natychmiast te „sprośności** i pon- 
sowe od oburzenia ciskaty na ziemię, inne cho 
wały ulotki do torebek. wymieniając między 
sobą „uświadomione'* uśmiechy, że to niby 
dla nich nie pierwszyzna. 

Nota bene, obaj cheipcy to dypiomae: i 
psycholodzy pierwszej kiasy! dy od : 
do czasu przechodzący mimo nich „pu 

dza** rzucał podejrzliwem okiem n+ nich i 
na ich ulotki, nie traeuc całkiem ko1t :nansu, 
pchali mu śmiało w ręce, nie czekając pyta- 
nia, swe ulsiki, i uspokojony tą pewnością 
siebie chłopaków „władza'* odchodził nie in- 
terwenjując, a szkoda, bo te „postępowe* u- 
lotki wydane w... Łodzi, są nieco ug. styczne 
na naszym wileńskim gruncie i byłoby bar- 
dzo dobrze, gdybyśmy ich więcej ns ujrzei. 

      

    

  odna uw: 
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  Jeszcześmy się nie przyzwyczaili tu v Wunie 

do tak obcesowej propagandy ulicznej „po- 

chabnych kartoczek““ *.. J. O-ški. 
EA 

Radie wilenskie 
Środa, 16-go sierpnia 1933 r, 

1.00 — Czas. 
1.05 — Gimnastyka. 
1.20 — Muzyka. 
7.30 — Dziennik poranny. 
7.35 — Muzyka. 

7.52 — Chwilka gosp. dom 
11.57 — Czas 

12.05 — Koncert, 
12.25 — Prasa. 
12.35 — D. c. koncertu. 
12.55 — Dziennik popołt udniowy. 
14.30 — Program dzienny. 
14.55 — Muzyka populama (płyty). 
15.25 — Giełda rolnicza. 

15.35 — Muzyka. 
15.45 — Skrzynka PKO. 
16.00 — Koncert 

* 17.00 — Ма widnokręgu nauki i techniki — 
odczyt. 

17.15 — Koncert. 
18.15 — Odczyt 
18.35 — Muzyka lekka. 
19.10 — Rozmaitości. 
19.20 — Przegląd litewski 
19.35 — Program na czwartek 
19.40 — Kwadr. literacki. 
20.00 — Koncert 
20.50 — Dziennik wiecz. 
21.00 — „Nowa pogadanka įszagolska“ 

— wygł Leon Wołłejko. Raw 
21.10 — Muzyka iekka. 
22.00 — Muzyka taneczna. 
22.25 — Wiad, sport. 
22.35 — Kom. meteor. i 
22.40 — D. c. muzyki. i



  

ELEKTRYCZNOŚĆ POWIETRZA 
JAKO CZYNNIK ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Jednym z najważniejszych czynników, sto- 

jacych narówni z hygjenicznem odżywianiem 

jest jak wiadomo świeże i czyste powietrze. 

Brak jednak tego odczuwany jest przeważnie w 

pomieszczeniach mieszkainych wielkich miast 

i miasteczek, gdzie niewielki tylko procent do- 

mów posiada odpowiednią wentylację. Zre- 

sztą nie wiele też wpływa proceder przewie- 

trzania mieszkań przy użyciu wentylatorów 

czy też przez otwarcie okien i lufcików, gdyż 

pojęcie o czystości powietrza znajdującego 

się poza obrębem mieszkań jest problematycz- 

ne. Zawiera ono bowiem, prócz wszelki 
nieczystości chemicznych, również bakterje mąj- 

rozmaitszych chorób. Wynikiem tego mięgz- 

kańcy większych miast narażeni. są na infek- 

cyjne zakażenia się najrozmaitszemi  choroba= 
mi, których rozsadnikiem w większej części 
jest powietrze. Najwięcej podatne do tego są 

organizmy młode. Nic więc dziwnego, że stan 

zdrowotny młodzieży. jest tak dalece ujemny, że 

większość jej jest  małokrwista, anemiczna a 

szczególnie z nastaniem jesieni, zimy i wczesnej 

wiosny, panują wśród niej najrozmaitsze cho- 

roby w postaci szkarlatyny, błonicy i e. t. c. 

W nieznacznej też części wpływa na zdro- 

wie mieszkańców miast krótko - terminowy 

pobyt na łetniskach, trwających zaledwie 3—4 

miesiące, gdyż pozostałe 8—9 miesięcy zmu- 

szeni są omi oddychać  zanieczyszczonem po- 

wietrzem. Jako wynik widzimy, że brak nam 

czystego powietrza, jakie powinno posiadać 

każde mieszkanie. W tym wypadku zastoso- 

wanie elektryczności daje nieocenione  ustu- 

gi, co jest doceniane w szerokich sferach 

naszego społeczeństwa. Od dawina  ustalonem 
jest, że elektryzując powietrze, powodujemy 

utlenianie tlenu, czyli tak mówiąc wytworze- 

nie ozonu, którego cząsteczka składa się z 

3-ch atomów, gdy tymczasem cząstka zwy- 

kłego tlenu ma tylko 2 atomy, przeto ozon 

jest chemicznie bardziej czynny od tlenu i 
więcej orzeżwiająco działa na arganizm czło- 

wieka. Zjawisko to każdy odczuwa, wchła- 

niając powietrze po przejściu burzy, połączo- 

nej z piorunami, które nic więcej jak elektry- 

zują powietrze, wytwarzając ten bezbarwny 

gaz ozon. W przyrodzie '©zon powstaje i 

przy wielu innych procesach, lecz w mniej- 
szej ilości, n. p. przy parowaniu wody, silnych 

wiatrach, pod wpływem słonecznych promie- 

mi a nawet przy opadach śniegu. 
Przeprowadzone w tej dziedzinie badania 

naukowe potwierdzają wytwarzanie ozonu 
skutkiem tarcia molekuł powietrznych przy 

wspomnianych ' wyżej zjawiskach, co. powodu- 

je elektryzację powietrza. Ogólnie wiadomem 

jest, że w miejscowościach górzystych  po- 
wietrze jest bardziej czyste w porównaniu do 
Aznych miejscowości. Tłumaczy się to istnie- 
niem bardziej rozrzedzonego powietrza i 

łatwego wytworzenia się ozomu, Skutkiem te- 
go powietrze górskie tak dodatnio wpływa 
na organizm człowieka. Niemniej dodatnio 
wpływa też powietrze morskie, ze względu na 

stałe wytwarzanie się ozonu, skutkiem ciąg- 

łego parowania wody. Większa ilość ozonu 

wytwarza się w lasach sosnowych, ze wzglę= 

du na parowanie znacznej ilości ciał smoli- 
stych, zawierających węgiel i wodór. Ozon ten, 

  

   
   

- „| Wwinien 

miejsce znane przysłowie: „Gdzie jest ozon — 

tam niema miejsca bakterjom". Działalność 
ozonu, poza zabiciem bakterji przejawia się 
w pośredniczeniu przy procesach  chemicz- 

nych, zachodzących wewnątrz organizmu ludz- 
kiego, dodatnio wpływając na tworzenie się 

ciałek krwistych. Tem właśnie tłumaczy 
się orzeźwiające samopoczucie, kiedy z mia- 

sta przyjeżdżamy do miejscowości  obfitującej 

w dostateczną ilość ozonu. 
Dążeniem więc każdego powinno być po- 

Siadanie dostatecznej ilości ozonu, który w 

jazie braku go w otaczającym mas — ромле- 

@ być wytwarzany sposobem 

"sztucznym. Dla wytworzenia ozonu używa 
się prądu elektrycznego, który przepuszcza 

się przez tlen w postaci smużystych słabo- 

świecących wyładowań. 
W sprzedaży mamy szereg bardzo dogod- 

nych i prostych w obsłudze przenośnych apa- 

ratów, dających możność w każdej chwili 

wytworzenie żądanej ilości ozonu. Aparaty 
te budowane są na prąd stały i zmienny. 

Dla większych sal, audytorjów, teatrów i 

t. p, gdzie zachodzi potrzeba prędkiego о- 
czyszczania powietrza, używa się zwykle 2-ch 

i więcej aparatów. Ozonacji powietrza powin- 

ny podlegać  przedewszystkiem pokoje  sy- 

pialne i wszystkie imne, gdzie niema dostępu 
słońca. Wytwarzanie ozonu w kuchniach jest 

konieczne ze względu na niszczenie wszelkich 

zapachów, które nieraz przedostają się na całe 

mieszkanie. 
Przeciętny mieszkaniec miasta zwykle 

spędza czas wolny w kawiarni, klubie, kinie, 

it. p, gdzie powietrze jest zwykłe bardzo 

wątpliwej czystości. Perjodyczne ozonowanie 

tych lokali jest koniecznie potrzebne, cho- 

ciažby ze względu na duszną atmosferę za- 

trutą nieraz dymem  tytoniowym. Znaczną 
korzyść dałoby ozonowanie w szpitalach, gdzie 

oprócz sprzyjającego działania na chorego, 

dokonywuje się oczyszcania powietrza bez 

najmniejszego szkodliwego przeciągu. Użycie 

ozonu w szkołach jest jednym z najpoważniej- 

szych problemów wychowania fizycznego 

młodzieży. Dzieci w wieku szkolnym  prze- 

ważnie są podatne na wszelkiego rodzaju 

choroby dziecinne, panujące nieraz w loka- 
lach szkolnych. 

Wiele jeszcze innych wymienić można 
przykładów, gdzie ozon ma kołosałne znacze- 

nie, co w wyniku daje podstawę do szer- 

szego jego stosowania. Przy stosunkowo nie- 

„znącznych kosztach możemy podnieść znacz- 
nie stan zdrowotny młodzieży i ogółu wycień- 
czonej po wojnie ludności. 

Inż. W. Pieślak 

ir]   

  

— jak pracował teatr miejski w ubiegłym 
sezonie. W ubiegłym t. j.1932-33 sezonie tea- 
teatralnym wystawiono 39 sztuk i dano 225 

przedstawień.  Tyleż premier i przedstawień 
było i w sezonie 1931-32. Frekwencja w 

Dlaczego 
skóra moja 

SATA BERZSPTA 

nigdy (ię NIŻ bijszi 

  

Deszcz czy wiatr, nic mnie to nie obchodzi. 
Wiem dobrze, że dzięki Piance Kremowej, za- 
wartej w znakomitym paryskim Pudrze To- 
kalon. puder ten przylega mocno, niezależnie 
od pogody. Skóra moja jest raczej tłusta, a jed- 
nak Puder Tokalon przylega do niej cztero- 
krotnie mocniej, niż każdy zwykły puder. na- 
wet pomimo pocenia się. Zwalcza on rozsze- 
rzońe pory. 
% Niezależnie od Pani zajęcia. można być 
pewną. że Puder Tokalon jest jedynym pu- 
drem, który nada Pani cudownie piękną, natu- 
ralną cerę, bez śladu połysku, zarówno w dzień 
jak i przy sztucznem świetle. ER 

RENTA DEEPER OZ OZOWZOWAORZWO Z REOAE. 

brana delegacja do Urzęds Wojewódzkiego, 

która wyjaśni położenie samorządu gro - 

dzieńskiego. 
W ubiegły piątek delegacja frakcji od- 

wiedziła p. prezydenta miasta któremu wrę- 
czyła memorjał w sprawie zwołania ' nadzwy- 

czajnego posiedzenia i omówione zostały wy- 

żej wymienione sprawy. 

Jak się dowiadujemy p. prezydent nie po- 

wziął jeszcze decyzji co do terminu nadzwy- 
czajnego posiedzenia Rady Miejskiej. W każ- 

dym bądź razie w tym tygodniu nie przewi- 

duje się zwołania Rady Miejskiej. 

— Rziicił się na pósterunkowego. Onegdaj 
6 godz. 19-tej do aresztu policyjnego został 
dostarczony za opilstwo mieszkaniec Grodna 
Kebel Wincenty Po czterogodzinnym pobycie 
areszcie Kobel poprosił dyżurnego aresztu 
aby wypuścił go do ustępu. Kiedy post. Sier- 
szulski otworzył drzwi, Kebel wyjętym z 
pieca szybrem uderzył go w głowę, wskutek 
czego posterunkowy upadł, a Kebel usiłował 

zbiec, Znajdujący się w celi dyscyplinarnej do- 

zorcy więzienni Piechun i Cikliński obezwładnili 

„PAN“; МЕМ, 
zwiastun sezonu! 

„Człowiek o stu twarzach 

enomenalny B 0 R I $ 

Nad program: Dzieje szwedzkiego Naocleona p, t. 

jako głuchoniemy szaleniec 
| || w potęžnym filmie Na 

„DZIWNY DOM 
KARGL XII. 

  

„Н 
Premjera! Przebój sezonu 1933-4. Asy humoru 

„„SCHOWAJCIE $WE SKUTKI 
FLIP i FLAP rozzmieszą was i rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program: dodatki. 

FLIP i FLAP rzucają z ekrann bomby dowcipu w maj- 
nowszej orgji śmiechu 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.20 w dni świąteczne od g. 2:ej 

  

„LÓD 

słoniiirka 
— Walka polemiczna „Poalej Sjon'* z 

„Agudą''. — Na zebranie przedwyborcze po- 
alej - sjonistów przybył dygnitarz tej organi 

zacji aż z samych Baranowiez, dr. Bregman, 

który jak i jego poprzednik, przewodniczę- 
cy Romanowski Wołf i następny mówca Maj 
zym Reznik, ostro atakowali „agi 6 

nawołując do głosowania na listę nr 
lej - Sjonistów''. Jak słychać, „agud, 
niezbyt przejmują się postawa wojenną a 

wersarzy i oczekują przy wyboracł zwycię- 
stwa. 

  

  

  

     

   

— Słonim przygotowuje się do przyjęcia 

młodzieży. — Wakacje są już u schyłku -- 
Niebawem ulice miasta zapełnią się młod. 

żą szkolną, dotąd wypoczywającą w majat- 
kach i na letniskach. W Słonimie prz 
wania do przyjęcia kilkuset uezenie i 
są już na ukończeniu. 

Jak nam donoszą, szereg burs, a wśród 

nich i bursa ZPOK będą czynne w roku bie 
żącym, pomimo niezliczonej ilości „stancyjć 
i „stancyjek““. 

Bursy seminarjum męskiego ZPOK i 
przy klasztorze SS. Niepokalanek są najwłaś 
ciwsze dla ulokowania w nich młodzieży. Ta- 

niość utrzymania i zapewniona opieka wy- 

chowawcza stanowią o pierszeństwie el 
przed innemi stanejami. 4 

— Nieszczęśliwy wypadek. — W czasie 
budowy szopy w tartaku majątku Issajewicze 
gminy Derewna wskutek niezachowania ost- 
rożności uderzony został spadającą belką w 
głowę robotnik Michał Borysowiez lat 18, po 
nosząc Śmierć na miejscu. 

— Niemiła przygoda па zabawie. — Na 
zabawie urządzonej przez PWK doszło do nie 
porozumień pomiędzy podchmielonymi gość- 
mi: plutonowym 26 p. uł. Eugenjuszem Ry: 
chterem z jednej i Pawłem Siemaszko z A!- 
bertyn z drugiej strony, przyczem ten ostatni 
z kilku kolegami silnie poturbowali plutono- 
wego. 

— Ujęcie zbiegłego więźnia. — Isędge tro 

  

uezni 

  

  

Dzii! Niebywsžy, wstrząsający o realistycznej akcji film nowej produkcji 

„. „»„EAJEŃNICA ZAŃKĘU PORLOCK” 
z piękną EL SSĄ LANDI | WIKTOREM MC LAGLENEM w rol. gł. — Piękna Ewa, ośrodkiem miłości i zbrodni! — 
Eksperyment lorda Lichtfelda wydał straszne 
owoce. — Nad program: Dzwiękowy dodatek Bp 

  

  

„WILNIANKA” 
ui, Portowa Nr. 10. Telefon 19 12 

Lot kpt. Skarżyńskiego" „ax. Foxa 
Ceny zniżone: balkon dz. 25 gr. wiecz, 40 gr. parter dz. 54 gr. — s 

Chrześcijańskie Krawiechie Pogotowie Posady 
Damskie, Męskie i Dziecinne UTRZYMANIE 

dia iutebgentnej Pani 
w tśrednim wieku za 
opiekę nad chorą — 
Urząd Wojewódzki po- 

Przyjmuje wszelką, garderobę, damską, męską i dzie- | kój 69. 
cinną: do nicowania, przeróbki, odświeżania, reperacji, 
prasowania, czyszczenia, prania chemicznego i farbo- 
wania, oraz wykonywuje nowe damskie suknie i Lekcje 

płaszcze Ads US Anas MS a e ан оаЕа оа) 
Robota solidna i tania. To nasza reklama. Pianistka, 
  dobry pedagog. Prag- 
  

  
Szkoła Gospodarstwa Domowege 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się innej pracy, Łaska- 
we zgłoszenia adrezo- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kizi- 
miera Kałużyńska. @© 

POSZUKUJE OSZUKUJ 
w Warszawie PRACY 3 

przyjmuje zgłoszenia ES. 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. Gorzelany   
  

  

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

węgiel górnośląski || 
oleca 

SKŁ A D DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

  

stwarza powietrze dodatnio wpływające na 
osoby cierpiące na grużlicę, i astmę. Najmniej 

ozonu posiada powietrze wielkich miast i 
miasteczek. Zupełnie prawie brak ozonu od- cytu 

czuwa się w pomieszczeniach zamkniętych, stał subwencją 
gdzie przebywa większa ilość ludzi n. p. w 
kinach, teatrach, szkołach, koszarach i t. d. 

gdzie nawet przewietrzenie nie zawsze mo- 
że uzupełnić ten brak, gdyż powietrze, zmaj- 
dujące się poza obrębem tokali, ma zazwyczaj 

mało ozonu. Co powoduje zanikanie ozonu? 
— Ozon — to aktywny zgęszczony tlen, utlenia- 
iąc małe organizmy, znajdując się w powietrzu 

prędko rozpada się, a nie mając nowego źródła 

wytworzenia się, znika zupełnie. Jak widzimy, 
dobrodziejstwo ozonu polega na możliwości ni- 
szczenia  bakterji. Powietrze miast, jak 

wspomniałem, zawiera niezliczone ilości mikro- 
organizmów będących  rozsadnikami najroz- 

maitszych chorób. Wchłaniając takie powie- 

trze, umożliwiamy przedostawanie się do or- 

ganizmu naszego wszelkich zarazków. Jedy- 

nym w tym wypadku obrońcą człowieka 
staje się naelektryzowane powietrze, niszczą- 

ge wszelkie zabójcze dla życia człowieka 

"mikroorganizmy. W danym wypadku ma 

siedzenie 

rządu, 

wnioskiem, 

sezonie ub. zmniejszyła się o 9000 widzów, a 
dochody zmniejszyły się o 

Przedstawienia w Białymstoku dały  defi- 

około 4000 zł. Deficyt ten pokryty zo- 

samorządu 

wysokości 10.000 zł za sezon. 

sztuki w Sokółce, 

pszeciętnie po 40 zł. zysku. W Augustowie 
przeciętny zysk 

zł, a w Suwałkach 97 zł. 

Zespół teatralny stanowiło 
nelu artystycznego i kilkanaście osób personelu 
technicznego i służby. 

— Posiedzenie frakcji żydowskiej 
Miejskiej, W ubiegły czwartek odbyło się po- 

żydowskiej 
skiej, które miało dość burzliwy przebieg. 

Na posiedzeniu tem 

szereg spraw jakto: 

redukcje 

z przedstawienia wynosił 60 

frakcji 

niejasne położenie samo- 
urzędników żydowskich 

stosunek samorządu do teatru żydowskiego. 

Po dość gorącej dyskusji frakcja 
nowiła zwrócić się do prezydenta miasta z 

zwołania nadzwyczajnego 
dzenia Rady Miejskiej, na którem ma być 'wy- 

Kebela i udaremnili mu ucieczkę. 

Posterunkowy doznał tylko 

Era dzenia. ciała. 

Białegostoku w Dźwiękowe kino „APOLLO” 

Oprócz tego zespół tut. teatru wystawiał Jo 5 pomkakańska 28," 

gdzie przedstawienia dawały Dziś będziemy się śmieli jak nigdy dotąd! 

Król humoru 
BUSTER KEATON 

PE najdowcipniejszej 
medji p.t. 

jej najnowszej i 

Rady 

Rady  Miej- 

ANITA PAGE 
Na scenie wielka parada rewjowa 

„Pani się ubiera 
z udziałem: Reny  Markiewiczówny, 

rozpatrywano  caty 

posta- 

posie- Jana Marsa i Jerzego Gryfa 

piony przez policję zgłosił 
śledczego w Słonimie Włodzimierz A 
ze wsi Mysłowo gminy 3 
jąc, że jest więźniem, zb: 
Wiśniewie. 

lekkiego uszko- 

YYWYYYYYYYYYYYYYVYYVYTYVYYTYPTYVFYVYVVYVYYVVT 

skazany na 6-ietnie ciężkie ' więzienie, zdołał — 
czasowo się ukryć u kre- — — — — — RS 

wnych, gdzie jednak czując, że policja jest 
na jego tropie, oddał się dobrowolnie w ręce 
policji. 

zbiee z więzienia i 

 — == 

mac 

jako miljoner, daje koncert wesołości w swo- 
arcyko- 

Dobroczyńca ludzkości 
W roli partnerki jcgo — nrocza, pełna wdzięku 

  

OKAZY JN I Etrzebne 

d'Armand, Nella Marsa, Rema d“Armanda, 3— 

AAAA DDR AAADAAAAAAADAAADARAADAAŁNARAKÓRKDA AA 

się do    у 
iżewieze, oświadcza 

m z więzicnia w 
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wygodami do wynaję: 

W toku dochodzenia ustalono iż Aniszczyk dać od 3—6 pp. 

PENSJONA 

_ Lokale | Kupno Świtezią _ Wandy 

nią i wygodami po- teka, pianino, 

„- ranowicz 

  

MELCHJOR WAŃKOWICZ : 

SZCZENIĘCE LATA * 
Dolne pokoje domu zaroiły się od główek niewie- 

ścich. Pomykałem w koszulinie mocno krótkiej; bieli- 
zna szła ze starszego na młodszego brata, a potem na 
najmłodszego, który rósł równie szybko Koszuliny więc 
nasze raczej przypominały figara. Za mną gnał wuj. 

Niebawem wspólna niedola nas połączyła. 
. — Idż łajdaku, przynieś spodnie — sapie wuj z je- 
dnego krzaku. 3 

— Ani myślę — replikuję z drugiego. 
— Jakże bo! Z okna wysuwa się śliczna główka 

celu mych wzdychań, Steni Kulwieciówny, przed którą 
wczoraj właśnie zaprezentowałem się w uroczystym 

imundurze. 
Wuj siedzi w jednym krzaku, ja w drugim. Roże 

budzone okna dworu najeżone twarzami. 
ł Wreszcie wujowi lokajczuk przynosi spodnie; ja 

za karę mam zostać w krzakach. 3 
Wielka bieda! Byle chyłkiem dotrżeć do Niewia- 

ży — tam wszak i bez tego rozciągało się państwo 
nagiego człowieka. ! 

Niewiaża, głęboka, przejrzysta rzeka, Wwolno ply- 
nęła, nalana aż po zielone brzegi spłątańych dżungli 
ożyn i łozy. 

Tam šwitaniem wyjeżdżało się-z rybakiem lekką 
lodeczką „rybować”. Z czarnej toni ciągnęło się zapa- 
dłe w bezdeń sznury, nad połyskliwy nurt wysiepywało 
się szkliste, pokrętne ciała ujętych na haczyki wę- 
gorzy. 

, — Ci wiesz panie, co ja powiem—ciągnął poczci- 
wy, obrosły aż po oczy dzikolud, rybak Małecki, py- 
kając ogromną iaję — wengorz, te taka żywioła, że 

on dlatego i na ziemia idzi, gdyby wonż: ot mnięchaj 
tylko miesionc na pełnia, znaczy sień, weszedszy ben- 
dzie jak groch kwitni, wsemakurat wengorzy na groch 

wychodzoń z wody. Kiedy tylko człowieka  zuwidzi; 
kiedy szmorga do wody, kiedy szmorga —- tylko dzier 
żyć — gdyby wiun*) jaki... A rada jemu można dać, 

  

*) Gatunek błotnego robaka (rybki?) bardzo śliski, w 

okamgnieniu zagrzebujący się w piasek; wdziewany na haczy- 

ki jako przynęta? na węgorze. 

p T i a i 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

kiedy kto praktyka ma — trzeba jemu naprzeciw pia- 
sku podsuponić; jak zapełźni na piasek, obojentny w rze 
czywistości sień robi — tylko zabieraj do torby. 

*oko* ' 

Rzeka i las i łąka! Wielka szmaragdowa dolina 
Niewiaży, ogrodzona dwoma pasmami zielonych wzgó- 
rzy, pociętych wąwozami, w których rozpadlinach czer- 
niała gęstwa świerków. 

Temi wąwozami wchodziło się na górę, wsiąkało 
się w wilgotną przepaścistą ciemń lasów, o gęstem pod 
szyciu, świerkowo liściastych. || : 

Miałem jednorurkę pistonówkę, . dziwerowaną 0 
lufie ośmiogrannej. Ojca z niej pono uczono strzelać, 
jakiśch stryjów pobocznych łinij i starszych braci. 

Z tą flintą odbywałem cudowne wyprawy w głąb 
„czarnego lądu", albo „pampasów*, albo „džungli“. 

Jedyne niebezpieczeństwo prozaiczne, jakie trzeba 
było wyminąć, to okno w „pierwszym pokoju”, przy- 
którem „kabałę* ciągnęła babka. 

Biegłeś, człowieku, z ganku, wzdłuż domu, wzdłuż 
kwietnych rabatów, na których w rozwartych  kieli- 
chach tulipanów złociły się odwłoki pszczół. Buchał 
z tego zapach kwietny i miodny, zapach sytny i do- 
stały. Pania Agata z witką polowała na motyle dla 
szpaków, a uśmierciwszy którego, wołała: „Szpaś... 
Szpaś”.. Gdzieś z pośród klombów wybiegały wtedy 
czarne kulki (szpaczki panny Agaty miały obcięte 
Skrzydła i ogonki) i toczyły się do ręki dającej przy- 
smak. 

Słońce grało po ścianach domu, z obejścia całe- 
go, z tych tam pokrzykiwań, poskrżypów, brzękan, 
nawoływań, z dymów kuchennych, ż pracowitego stu- 
kania gdzieś tam w kuchni noży — sączyła się cicha 
melodja nowotrzebskiego dnia. 

Melodja ta kończyła się zataz za ogrodem; zbiec 
jeno ze schodków, przesadzić drogę i wpadałeś, czło- 
wieku, w las, w inny świat chyba na Antypodach po- 
łożony. 
„Tam mogłeś liczyć tylko na wierną strzelbę i na 
nóż fiński, przytroczony «do pasa. 

Wrona, siedząca samotnie na ugorze pod lasem 
i czyszcząca osowiale dziób, dawała piekielne emo- 
cje, jakich nigdy potem nie dało mi życie. Człowiek 
sunął kilometr na brzuchu jakiemś zeschłem łożyskiem   

strumienia ku tej wronie, czołgał się przez  jałowce 

. i wykroty, serce waliło tak potężnemi falami krwi, że 

spiekłe usta rozchylały się, nie mogąc nastarczyć wzru- 

szonemu oddechowi, a w oczach pod czaszką zapalały 

się i gasły różnokolorowe plamy. 

Wrona, nie doczekawszy jeszcze jakich trzydzie- 

stu kroków czołgania się, machała leniwie skrzydłam: 

i leciała, jak miękki blin po jasni nieba. 

Ale zostawało wzruszenie i odprężenie emocji. 

Jakże słodko było leżeć teraz nawznak na mchu leś- 

nym; wietrzyk biegł po mokrej koszuli, górą płynęło 

zielone rozchwiejne morze listowia. 

Zewsząd dochodziły wabiące głosy puszczy: ostry 

skrzek sójki, kwilenie żołny, albo pastrzębia, kukanie 

kukułki, kucie dzięcioła, cnokanie wiewiórek. 

Wszystko to były istoty zaczarowane, niedostępne, 

wiodące po dziuplach i po wysokich gniazdach, po 

lazurach podniebnych i po szelestnych trawach swoje 

cudowne skryte, pulsujące jakimś odmiennym sensem 

życie. 

Kiedym jako siedmioletni chłopak, zastrzelił pierw- 

szą wiewiórkę, mierząc w wysoką koronę drzewa „na- 

sztoc”, pionowo, żeby było bliżej” i kiedy niemał 

na twarz mi spadło bursztynowe stworzonko z dwiema 

krwawemi rankami od dwu śrócin na białym brzuszku, 

— serce podskoczyło mi pod samo gardło, bo zdało mi 

się, że z tej zielonej podniebnej rozchwiei wyszarpną- 

łem jeden akord życia, jedną z jego zagadek. 

Nie uświadamiałem sobie swych myśli, ale kiedym 

potem w domu z podziwem patrzył, jak zamiast cie- 

płego, śmiesznego, cmokającego i nakrytego kitą 

stworzonka, mam w ręku sztywne ciało o zdrewnia- 

łym, wyprostowanym ogonie i zaszklonych oczach, 

doznawałem zapewne takiego uczucia, jak ów rybak, 

co złowiwszy syrenę, czuje, że mu się pod rękoma roz- 

pływa w pianę morską. 

Z jednej strony były grządki kwietne z panną Aga 

tą, z drugiej — nieodgadnione życie. W głodnej tęskno- 

cie do niego szło życie. 
* 

Z tą tęsknotą walczył ostatecznie — dom. Nie 

babka, nie ciotka, nie wychowawcy. I nie morały, nie 

R 55515 
przypowieści mądre, nie upominania. 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 
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„Letniska 

w  Andrzeįkowie nad 
Kui- 

wieč - Frydrychowej. 
i SPRZEDAŻ MIESZK A N I E Pokoje sloneczne wspėl 

METYYTYYWYWYYYYYNY" 2 — 3 pokoje z kuch- ny salon i taras, bibljo- 

MIESZKA N I E grėdka autobusem. Ce 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- do 3 

IESZKANIE 
4 pokoi z wszelkiemi 

cia о- 
W.-Pohnlanka 27. Oglą- 

ką. ce: niemieel 

piel, auto, dojazd z Ba- cuski. Pianino. 
lub Nowo- umiarkowana. 

dzieć od 
-ej. — Adres: ul. POPIERAJCIE pracy, Łaskawe zgło- 

: 62 I. % : +. ie Iežnošci od pokoju. —- Więzienna 6, — 1. — szenia pod adresem — 

Mers p. Aleja Róż Nr 4 m. 5 pokoje ż kiołaśą, 3° Poczta. Waldwka „ko Thema Susinowiec - [„(Q.P.P Zus i - 
lai Ja a GS už Skopówka 5 . Nowogródka Andrzej: wa. = S$ - $klep spożywczycieć 

SR WIEDZ AC | au KOWO: „= OR EA OE Ar. EDEN 

EK 

Różne przez T-wo Św. Win- 

  

2 panienki 
__ (uczennice) przyjmę na 

mieszkanie z całodzien= 
nem utrzymaniem 75 
zł, miesięcznie. Oferty 
w Administracji 
wa* Zamkewa 

т А.М 

UCZENICE 
šrednich przyj- 

muje na stancję była 
nauczycielka gimna - 

kuchnia Zjum. Troskliwa opie- 

dla małej ro- wiejska, posiłek 4 razy ka i pomoc. Języki ob 
DO SPRZEDANIA dziny. Zgłoszenia do dziennie. Doskonała 

garnitur mebli salono- Redakcji pod H. C. 
'66 wych, bufet, szafy, Sto -— 

ły itd. Oglądać — eo- 
dziennie ed 3 do 5 p. obok Województwa — 

szkół 

niemiecki i fran- muje nasza Administe. Uczciwa, 
Gens AT pracowita, umiejąca g0- 

— Wi- — towsć z dobremi šwis- 

  

  

bnhalter lub ekonem, 
z ukończoną szkołą ge- 

ię w Dublanach 
z kiłkoletnią prakt 
gorzelniczą i „Ekiytieć 
cyjuą, z dobremi refe- 
rencjami obejmie pesa- 
dę od zaraz, łaskawe 
ołerty kierować: Zaść. 
Laudyszki poczia Ped- 
brodzie dla S. K. 

oraz 

  

B. urzędnik 
w ciężkich warnukach 
zna buhalterję, rachon- 
kowość, szuka posady. 
Przyjmie każdą zaofia- 
ka. e na wa- 
rankac. najs! romniej- 

szych. Łaskawe oferty: 
Wilao ul. Kalwaryjska 
44—5, dla A. K. 

Młody 
M człowiek w bardzo cięż- 

w kich warnnkach przyį- 
_____ 2 A pracę: 

ойсгу! ursy Peli- 
EOLEOANS Kia owa 41 

PU 

Służąca 
pracowita uczciwa pe- 
szukuje posady ke- 
charki lub pokojówki 
ma dobre referencje. 
Zawalna 3 m, 13 Heline 
Śawłanowa. 

centego a Paulo mlo- 
"= dy człowiek apeluje do 

społeczeństwa o umoż- 
liwienie mu wyjazdu 
do Krzemieńca dla u- 
zyskania pracy. Nędza 

Sło. ostateczna. Ofiary dla 
2' dla L. R. przyjmuje adm. 

„Slowa““. 
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: Uczciwa, 
Wyeksmitowana polecana, selidua, mło- 
rodzina bezrobotnych, dą osoba — poszakaje 
obarczena pięciorgiem posądy do dzieci — “ 
dzieci, bez środków do (z szyciem) Młynowa 2 
Życia prosi o pomoc,— (Bursa). 
Ofiary pod I. K.przyj- „ — 

  

godz. 12-ej dectwami, poszukuje 

TRAKAI NSVT LRA 

Cóż, bo byliśmy my — strony działające — mały 

siedmioletni chłopak i grono kobiet, które miało go 

w opiece, wobec dostojnego „domu”, w którym tok 

życia ułożyły pokolenia? 

Kiedy tylko pierwsze przymrozki ścisnęły ziemię, 

rozbłyskiwały łuną świetlną o godzinie przedświtu, pie- 

ce. Światło czerwone drgało przez szpary drzwi w Sy- 

pialnych pokojach. Dom przepełniał zaciszny trzask 

spopielających się żywicznych połan. Wstawał dzień. 

Narządzano podwójne okna. Na kolorowej 'wacie esy 

floresy wyczyniała z jarzębiny, z głogów, któraś z 

sióstr. W środku stawiano wysmukły kieliszek od szam 

pana, napełniony „witryolejem”. Patrzyłem nań z sza- 

cunkiem, bo to „trucizna”. Wtedy wyłaził mróz i za- 

malowywał szyby. Dom był ufortyfikowany, przygoto- 

wany na walkę z zimą — do wiosny. 

Wtedy w tej zamkniętej tortecy poczynał się dłu- 

gi szereg zimowych obrządków (co tam czyniły sójki 

moje, po lasach skrzypiące ?) 

Naprzód był adwent. Na długim stole stawały 

garnki z pierzem, albo zboże do przebierania kąkolu, 

(kochany Nowotrzebski domu, nie wiedzieliśmy obaj, 

ty z sędziwości, ja z głupoty, że istnieją od króla Sta- 

sia ponoć jeszcze, młynki do czyszczenia ziarna),. Lam 

py naitowe rzucają ciche światło. 

„Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą” —— 

zaczyna babka. 

„Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą" — pod- 

chwytuje niemrawy, mruczący chór głosów (przy stole 

siedzi kto chce — nietylko służba domowa, ale i ro 

dziny parobków). j 

„Chwala Ojcu, Synowi, Bogu .Przedwiecznemu'' — 

mówi babka. 
„I równemu lm w Trójcy Duchowi Świętemu" — 

odpowiadam z namaszczeniem pełną grochu gębą (prze 

bieramy właśnie groch suszony i objadamy się nim, ' 

ile wlezie — przyjemność, którą trudno zrozumieć 

„latom męskim*'). 

— Modlisz się do Boga i objadasz się podczas 

tego — gorszy się nauczyciel, p. Blaze, luter, przez | 

drzwi swego pokoju wysłuchujący moich praktyk. | 

DOC 

_ Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.   

 


