
Rok XII. Nr. 223 (3361) 
PRZEDSTAWICIELSTWA: 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. DRUJA — Kowkin. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. į 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. i 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol, „Ruch“. i 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* Н 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

WILĘES Czwartek 17 sierpnia 1933 r. NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
s 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
Redakcja i Administracja: Wiino, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Redakcji—17-82. Administracji—228. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 2 
ST. SWIECIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja *. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie czny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

N.-SWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

    

   
    

W pakcie Kelloga państwa wyrzek- 

ły się uroczyście używania wojny, jako 

„Środka w polityce". 

Oburzano się na Japonię, że używa- 

jąc wojsk przeciwko bandom chińskim, 

sprzeniewierza się zasadzie, do której u- 

roczyście przystąpiła. 

Jednak Stany Zjednoczone w sprawie 

kubańskiej wysyłały swoje krążowniki, 

aby przechylić szalę na rzecz przeciwni- 

ków prezydenta Machady. Stańy Zjedno- 

czone tłumaczą się, że to był akt poli- 

cyjny, a nie wojenny. Taka interpretacja 

zaprowadzi nas za daleko. Moglibyśiny 

w swoich podręcznikach wykreślić wszy- 

stkie wojny i powiedzieć, że nasi królo- 

wie nie prowadzili wojen, a tylko „akcje 

policyjne*. Bolesław Chrobry w sprawie 

Światopełka wystąpił z akcją policyjną 

w Kijowie, Jan Sobieski również robił 

posterunkowego pod Wiedniem. Stany 

Zjednoczone w republice, nad którą przy 

znały sobie w 1902 r. prawa zwierzch- 

niej opieki, interwenjowały zbrojnie na 

rzecz grupy stronnictw. Jeśli to ma 

być nie naruszeniem paktu Kelloga, lecz 

tylko akcją policyjną, to w takim razie 

Hitler, wspomagając zbrojnie hitlerow- 

ców austrjackich przeciwko Dolfussowi, 

również załatwiałby tylko kawałek poli- 

cyjny. 
Jednocześnie w górach Wielkiego 

Atlasu toczy się wojna ze szczepa- 

mi arabskiemi. Arabowie wcale nie 
są gorszymi ludźmi, miż wieśniacy 

francuscy: Są to ludzie  zupeł- 

nie samodzielnie myślący, ludzie o swoi- 

stej, lecz głębokiej kułturze. To nie żad— 

ni murzyni! Toczy się przeciwko nim 

wojnę, iw której giną pułkownicy francu- 

scy. Prasa francuska pisze o tem mało, 

jedynie komunistyczna „Humanite' wy- 

dziera się i piętnuje fałsze świata burżua- 

zyjnego. 

Przedwojenne akcje zwałczania woj- 

ny były poważniejsze i rzeczywiści 

miały wartość realną. Wszystkie kon- 

wencje genewskie, konferencje haskie 

tworzyły przepisy, zdążające do wzięcia 

wojny w pewne ramy przepisów, aby ją 
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„Nyrtekany si, jaki (rodka wpoliiyie 
uczynić ludzką i jak najmniej straszną 

dła ludności, nie powołanej do noszenia 

broni. Bardzo dużo z tych przepisów wy- 

wróciła rzeczywistość wielkiej wojūv. 

Ale pewna ilość ostała się. Nie można 

nie doceniać ich znaczenia. 

  

Natomiast wyrzekanie się wojny, ja- 

ko „Środka w polityce", tylko poto, aby 

najcyniczniej potem akty wojenne nazy- 

wać zarządzeniami policyjnemi, nie pro- 

wadzi do niczego, tylko do hipokryzji. 

Jeśli wybuchnie wojna w Europie, to 

wszystkie te deklamacje, któremi zanu- 

dzają nas w Genewie, obrócą się w cię- 

żar, a nie przyniosą ulgi. Bo jakiż tych 

deklamacyj będzie skutek? — Oto, że 

wojna wybuchnie bez wypowiedzenia. 

Nikt jej wypowiadać nie będzie, każdy 

będzie twierdził, że stał się ofiarą agres- 

sora, napastnika. Po-drugie każda ze 

stron będzie twierdzić, że do takiego a- 

gressora, takiego łotra, jak jej przeciw- 

nik, nie można stosować żadnych ludzko- 

ści, żadnych względów. I gazy niszczy- 

cielskie będą się wylewać niemniej obii- 

cie, jak się wylewały deklamacje huma- 

nitarne. 

To też nie oczekujemy lepszego losu 

od deklamatorów - pacyfistów., Gdyby 

wojna wybuchła w Europie, byłaby to 

straszna wojna. Po niej przyszed!- 

by napewno bolszewizm. Pokój w 

Europie należy budować nie deklamacją 

o pacyfizmie i wyrzekaniu się wojny 

1000 razy powtarzanem, a do niczego 

nie prowadzącem,. lecz wytknięciem 

przez Europę osi politycznych, wielkich 

osi solidarności europejskiej. Jakże „małe 

wydają się nam kłótnie starożytnych Teb 

z Atenami, gdy chodziło o obronę pięk- 

nej Hellady przed światem  barbarzyń- 

stwa. Pokój to: nie pacyfizm, pokój to 

odnalezienie formuły polityki europej- 

skiej, pokój to związek wielkich państw 

europejskich. * 

Polska jest tak wielkiem państwem i 
tak europejskiem, że musi sobie powie- 

dzieć: nic, co jest europejskiego, nie mo- 

że mi być obojętne. Cat. 
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Znowu walki w prowincji Dżehol  Dolituss a. 
LONDYN. PAT. Prasa angielska donosi z 

Pekinu, że wojska japońskie wspomagane 

przez oddziały mongolskie zajęły wczoraj 

miejscowość Dolonnor, w mongolskiej prowin- 

cji graniczącej z Dżehoł i posuwają się dalej w 

kierunku południowo - zachodnim, ku Murowi 

Chińskiemu. 

Wojska chińskie stawiają zacięty opór. 

Dowództwo wojsk chińskich _ bezskutecznie 

zwraca uwagę  Japonji na rozejm, podpisany 

w dniu 1 czerwca r. b., który miał zakończyć 

walki w północnych Chinach oraz na zmiaą- 

nę sytuacji, wywołaną przez ustąpienie mar- 

szałka Fenga. 

Japonja kampanję tę uzasadnia tem, że 

oddziały Fenga wykazywały tendencje komu- 

nistyczne i zaajdowały się pod wpływem Mo- 

skwy i Kantonu. 

Zajęcie Dołonnoru ma doniosłe znaczenie 

dia obrony prowincji Dżehol oraz dróg han- 

dlowych, wiodących przez pustynię Gobi, 

Machado eskaržony o sprzeniewierzenia 
HAWANA, PAT. Do sądu karnego wpły- 

nęły skargi przeciwko byłemu prezydentowi 

Machado, trzem członkom jego gabinetu, sze- 
fowi policji i burmistrzowi Hawany, Oskarże- 

ni są oni o morderstwa i sprzeniewierzenia fun- 

duszów publicznych. 

lakkotwiek zaznacza się powrót do sto- 

sunków normalnych, to jednak dokonywane są 

jeszcze akty gwałtu. W więzieniu miejscowem 

Bunt Kirgizów 
LONDYN. PAT. „Daily Herald“ donosi, 

że od 3 miesięcy toczą się walki w Turkie- 
stanie chińskim. Wieści o tych wałkach z po- 
wodu niedostatecznej komunikacji dotąd nie 
przedostały się nazewnątrz. Dwa szczepy turk- 

doszło do zaburzeń, w związku z czem straż 

więzienna zmuszona była dać salwę do więź- 

niów, z których 3 odniosło rany. Jeden z więź- 

niów odmówił przebywania w celi, zajmowanej 

przez zwolenników Machado. Pozostali więź- 

niowie przyłączyłi się do tego protestu. Jak 

słychać, były prezydent Machado zamierza 

osiąść w Niemczech, 

i Turkmenów 
menów i kirgizów zbuntowały się przeciwko 
rządowi chińskiemu i wystąpiły zbrojnie prze- 

€iwko niemu. Miasto Kaszgar zostało spłądro- 

wane i doszczętnie pozbawione żywności. 
Urzędnicy chińscy zostali  pomordowani. 

Spadek papierów rumuńskich 
na giełdzie londyńskiej 

LONDYN. PAT. Moratorjum rumuńskie, 
dotyczące pożyczek zagranicznych, było zu- 
pełną niespodzianką dla City londyńskiego i 
odbiło się niekorzystnie na kursie obligacyj 
rumuńskich na giełdzie londyńskiej. 

4 proc. pożyczka rumuńska z roku — 1922 

spadła z.24 na 20 punktów. Róiwnież 7 proc. 
pożyczka spadła o 4 punkty, mianowicie z 
39 na 35 punktów. 

Dzienniki podkreślają, że rumuńskie mi- 
nisterstwo skarbu poszło za przykładem dr. 

Schachta i ogłosiwszy moratorjum, stara się 

targować z wierzycielami. — Londyn podobnie 
jak Paryż i Nowy York, jest bezpośrednio 
zainteresowany w tej sprawie. O ile chodzi 

0 Londyn, wchodzi w grę przeszło 60 miljo- 

nów funtów W kołach, City krok rządu ru- 
muńskiego spotkał się z krytyką.. Jednostron 

na decyzja rządu rumuńskiego, zdaniem tych 
«ół, jedynie zaszkodzi kredytowi rumuńskiemu 
gdyż zmniejszy możliwość uzyskania w przy- 
Szłości kredytu na dogodnych warunkach. 

Program pomocy rolnictwu w St. Zjednoczonych 
PARYŻ. PAT. Prasa irancuska szczegól 

ną uwagę zwraca na końcowe oświadczenie 
sekretarza stanu rolnictwa Stanów  Zjedno- 
czonych Wallace'a, który zaznaczył, że rząd 
Stanów Zjednoczonych oczekiwać będzie do 
24 sierpnia ria rezultat międzynarodowej kon- 
ierencji zbożowej. Jeśli nie dojdzie do mię- 
dzynarodowego porozumienia w tym terminie, 
Stany Zjednoczone przyjmą następujący pro- 

m: 

1) Redukcja obszarów obsianych zbożemi 

  

Wielka obława na komunistów w Berlinie 
BERLIN. PAT. Podczas dzisiejszej obławy 

na komunistów w Berlinie aresztowano 33 
osoby, które przewieziono do obozów kon- 
centracyjnych. + 

Według komunikatu policjj wykryto cen- 

tralę kurjerską, na czele której stał komuni- 
sta Pinnow, Wśród 18 aresztowanych człon- 

ków znajdować się miał były radny Berlina 
Dittbender, który — jak informuje prasa 
pracować miał wspólnie z tajnym emisarjuszem 
moskiewskim  Vogelsangiem, przebywyjącym 
obecnie w Zurychu, 

O dalszych obławach donoszą również z 

Królewca, gdzie przeprowadzono rewizje, po- 
szukując broni i materjałów agitacyjnych. A- 

resztowano 4 osoby. W Kolonji po przeprowa- 
dzeniu rewizji w 34 mieszkaniach na przed- 
mieściu robotniczem aresztowano 4 osoby, u 
których znaleziono , ulotki agitacyjne i broń. 
W miejscowości Koenigstein (Palatynat) wy- 
kryto tajną drukarnię komunistyczną. 

е W czasie obławy pod Frankiurtem 
n/Menem doszło do wymiany strzałów mię- 
dzy policją a zatrzymanym przez nią pewnym 
motocyklistą któremu udało się zbiec. 

ESSEN. PAT. W Duisburgu aresztowano 
robotnika polskiego niejakiego Kużelę, pod za- 
rzutem uprawiania propagandy  komunistycz- 
rej. Kużelę sprowadzono do Brunatnego Do- 

mu, gdzie go silnie pobito. Nie mogąc mu 
nic udowodnić, wypuszczono go na wolność, 
grożąc, że w wypadku ujawnienia jakiejkol- 
wiek styczności z komunistami zostanie roz- 
strzelany, 

RUGOWANIE ŻYDÓW 

BERLIN. PAT. Przewodniczący  niemiec- 
kiego związku śpiewaczego Branner wydał 
zarządzenie, którego mocą wszystkie stano- 
wiska w zrzeszonych organizacjach śpiewa- 
czych muszą być obsadzone wyłącznie 
przez aryjczyków. Członkowie zarządu 4 dyry- 
genci żydzi, muszą złożyć swe mandaty 
Wszyscy żydzi, którzy wstąpili do Związku 
po roku 1914 zostali skreśleni z listy człon- 
ków związku. Wyjątki czynione być mogą 
tylko dla byłych żołnierzy frontowych. Przyj- 

mowanie nowych członków niearyjczyków Z0- 
stało zakazane. 

ZAKAZ WIWISEKCJI 

BERLIN. PAT. Premjer pruski Goering 
wydał zarządzenie, zakazujące dokonywania 
wiwisekcji zwierząt na całym obszarze Prus. 

"nie Pusza w czasie 13,2 i 

Przekroczenie tego zarządzenia karanę będzie 
internowaniem w obozach koncentracyjnych, 

ROSYJSCY „NAZI 

ESSEN PAT. W tutejszej prasie ukazała 
się odezwa wzywająca Rosjan, Ukraińców į 
obywateli rosyjskich do podawania swych ad- 

resów celem utworzenia organizacji hitlerow- 
skiej w zagłębiu Ruhry. Akcja werbunkowa 
spoczywa w rękach niejakiego Sieczenki. 

TOPÓR ZAMIAST SZUBIENICY 
HAMBURG PAT. — ścięto tu toporem 

kupea Schmitza, skazanego na Śmierć za za 
bójstwo. 

„Przed procesem 6 podpalenie Reichstagu 
BERLIN. PAT. Biuro Wolffa ogłasza 2 fi- 

sty, wystosowane przez gadprokuratora Try- 
bunału Rzeszy, jeden do przywódcy szwedz- 
kich socjalnych demokratów Brantinga, drugi — 
do francuskiego pisarza Romain Rolianda, w 
związku z oczekiwanym procesem o podpale- 
nie Reichstagu. в 

Pierwszy list do Brantinga został spowo- 
dowany wywiadem przywódcy szwedzkich 
socjałnych demokratów w kopenhaskim dzien- 
niku „Social - Demokraten* pod tyt. „Prawda 
o pożarze Reichstagu musi wyjść na śwatło 
dzienne". W wywiadzie tym  Branting jako 
członek międzynarodowej komisji prawników, 
zbierającej się niebawem w Hadze dla wyda- 
nia opinji o sprawie podpalenia Reichstagu, 
podkreślił, że komisja ta przy wydawaniu о- 
rzeczenia oprze się na posiadanych w ręku 

swem rzeczowych zeznaniach różnych osób. 
Wobec tego nadprokurator — Trybunału 

Rzeszy apeluje do Brantinga, ażeby posiadane 
dowody i adresy świadków, mogących w tej 
sprawie złożyć zeznania doręczył Trybuna- 
łowi Rzeszy jak najprędzej przed zapowiedzia- 
nym procesem. | 

W drugim liście do pisarza Romain Rol- 
landa nadprokurator czyni aluzję do ogło- 
szonego do znakomitego pisarza listu otwar- 
tego według którego posiada on' informacje, 
wykluczające winę oskarżonych Bułgarów. — 
Nadprokurator prosi również Romain _ Rol- 
łanda o dostarczenie mu faktycznych mater- 
jałów, na podstawie których opiera  twier- 
dzenie o niewinności oskarżonych © podpale- 
nie Reichstagu Bułgarów. 

  

GANDHI ROZPOCZĄŁ GŁODÓWKĘ 
POONA .PAT. Gandhi rozpoczął głodów- 

kę dzisiaj popołudniu i zamierza ją kontynuo- 
wać aż dė śmierci, © йе nie zostanie mu przy- 
znane prawo więźniów stanu. Gandhi niezado- 
wolony jest z tego, że nie pozwolono mu 

na umieszczenie w prasie jego artykułu i że 
nie dopuszczono do niego w tym tygodniu 
reporterów, przeciwko czemu zaprotestował on 
= „deklaracji, przeznaczonej dła władz Bom- 

ju, 

SENICI A PIISZSTOTICE. 

Keszuck! zwvciežy! Pusza 
WARSZAWA PAT. — Wczoraj. odbyły 

się w Kaliszu wielkie torowe zawody kolar- 
skie, w których ramach doszło do sensacyjne- 

go pojedynku pomiędzy Koszuckim a mi- 
strzem Polski Puszem. Koszucki wykazał do- 
skonałą formę, bijąc dwukrotnie zdecydowa- 

13 sekund. Bieg 
gości wygrał Pusz 14.6 sek. przed Dresslereri 
(kl. Union — Łódź), Bieg australijski wy- 
grał Zimmermann z Union - Łódź. Wyścię a- 

   

   

merykański parami wygrała para Oiccki — 
Sobolewski w czasie 40 min. 20 sek. 

  

ROZGRYWKI O PUHAR DAVISA 
BELGJA — SZWECJA 3:2 

STOKHOLM PAT. — W meczu o bah ir 

3:2. 

będzie 0 wiele mniejsza 'w razie dojścia do 
porozumienia międzynarodowego. 2) Przy- 
znane będą premje dla fermerów aby utrzy- 
mać ich zdolność nabywczą. 3) Poważne za- 

pasy zboża, które znajdują się obecnie w Sta- 
nach Zjednoczonych będą eksportowane przez 
państwo. 

Premje za zmniejszenie pro- 
dukcji 

WASZYNGTON. PAT. Kierownik orga- 
nizacji kredytu dla fermerów oświadczył, że 

za zgodą prezydenta Roosevelta producentom 
bawełny zostanie wypłacone 110  miljonów 
dolarów, a producentom zboża 90 miłjonów za 
zmniejszenie produkcji. Piantatorzy bawełny 
zniszczyć mają 25 — 50 proc. swoich zbio- 
rów. Za wspomniane sumy nie będą potrą- 
cane należności, przypadające od producen- 
tów skarbowi państwa. 

Pensje w do'arach złotych 
WASZYNGTON. PAT. Celem zrównowa- 

żenia strat, ponoszonych przez przedstawicieli 
dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych za- 
granicą wskutek zniżki dolara, rząd wypła- 
cać im będzie uposażenie w dolarach złotych. 
W tym celu wysłano już do Francji 347 tysię 
cy dolarów złotych. 

Trzęsienie ziemi w Mek- 
syku 

MEKSYK PAT. — Odczuto tu dziś w 
nocy krótkotrwałe, ale silne wstrząsy podziem 
ne. Wiele osób w panice wybiegło w bieliź- 

nie na ulicę, w obawie przed zawaleniem się 
domów. Szczegółów tego trzęsienia ziemi nara 
zie brak. 

PARYŻ. PAT. Korespondent „Le Temps'* 
donosi z Rzymu, że projekt przyjazdu kan- 
cierza Doliussa został ostatecznie odłożony 

na nieokreślony czas, 

W politycznych kołach Rzymu rzekomo 

sądzą, że przyjazd Dolfussa jest obecnie zby- 
teczny wobec zapewnień, złożonych przez 

Hitlera Mussoliniemu, a dotyczących  stosun- 
ków niemiecko - austrjackich. Obecnie w Rzy- 
mie dziwią się, že. wbrew zapewnieniom Hi- 
tlera propaganda austro - niemiecka w Niem- 
czech trwa w dalszym ciągu. 

W kołach zbliżonych do pałacu  Chigi, 
starają się odróżnić stanowisko Hitlera od 
posunięć jego zwolenników w stosunku do 
Austrji, w szczegółności na terenie  Bawarji. 
W każdym razie koła oficjałne rzymskie nie 
zmieniają swej taktyki wobec Berlina. 

Jak donosi jednocześnie dzisiejszy „„Jour- 
nal des Debats*, rząd włoski ponowił jednak 
przyjaciełskie uwagi w Berlinie, analogiczne 
do złożonych poprzednio, wobec zajść gra” 
nicznych i propagandy antyaustrjackiej stacji 
radjowej w Monachjum. 

SAM WŚRÓD OCEANU 

PARYŻ PAT. —Znany samotnik — pod- 
16žnik Gerbault przypłynął wczoraj na swym 

statku „Tahiti“ do Colon (miasto na wys- 

pach Żółwieh na Oceanie Spokojnym). 

3.550 KM. NA SZYBOWCU 

MOSKWA PAT. — W czasie odbywająze- 

go się obecnie w Koktebel na Krymie zlotn 

szybowców lotnik Judin, holowany przez sa- 

molot lotnika Skorodumowa, pobił rekord 

światowy lotu za samolotem na szybowca, — 

przebywając przestrzeń Orenburg — Moskwa 
— Koktebel — t. j. 3.550 kilometrów w 58 
godzin 56 minut z szybkością dochodzącą do 

312 kilometrów na godzinę przy fatalnych 

warunkach atmosferycznych, zmuszających 

chwilami do lotu na wysokości 150 metrów 

nad. ziemią. 

MANEWRY FLOTY JAPOŃSKIEJ 
TOKJO PAT. — Cesarz odpłynął na po- 

kładzie krążownika do wysp _Bonin,, gdzie 

odbędzie się zakończenie manewrów floty 

japońskiej, w których bierze udział przeszło 

100 okrętów wojennych. 

SYN GUBERNATORA KAIRU PRZE- 
MYTNIKIEM HASZYSZU 

LONDYN PAT. — Monney Heddega, syn 
byłego gubernatora Kairu, były poseł egipski 
w Turcji, skazany został na 3 lata więzienia 
i 500 funtów szterlingów grzywny za usiłowa 
ny przemyt 138 funtów haszyszu. Żona Hed- 
degi na wiadomość o wyroku zmarła. 

OLBRZYMIA ULEWA NAD JA Ą 

KINGSTON (wyspa Jamajka) P/ 

Dziś nad ranem cała wyspa nawiedzona z0- 

stała silną ulewą. Wskutek powodzi zginęło 
50 osób. Straty materjałne są bardzo du 

—0—000—0— 

Wejna w Sórach 
Atlasu 

Około 5000 powstańców zebrało się w 

Dżebel Badu, co utrudnia bardzo operacje 
rancuskie. Dżebel Badu jest masywną górą, 
pozbawioną wszelkiej roślinności, a w zdo- 
byciu jej ogromnie przeszkadzają upały. 

_ Góra ta otoczona jest plemionami na- 
strojonemi specjalnie wolnościowo i anty- 
francusko. Nad powstańcami objął obecnie 

dowództwo brat Sidi Mohameda, którego za- 
bili Francuzi podczas bitwy. 

W dniu 6 sierpnia doszło w górach Atla- 
su do potyczki na bagnety, którą Francuzi 
przegrali, opuszczając plac spotkania. W cza- 

sie tej potyczki francuskie straty wyniosły 
42 zabitych i 55 rannych. 

Pomiędzy zabitymi znajduje się pułkow- 

nik Bissey, kapitan Peyron, kapitan  Ressot, 
porucznik De Penfentenyo. Niektórzy z tych 

oficerów mieli za sobą kilkuletnią praktykę 
wojskową na afrykańskim terenie. 

  

TOOEEETEOROSTEWOKE WERKE ORAOTO OEO DAEAE OS WBOREE WODÓR PORE TST ROBZZRZAZÓE 

Powrót zwycięskich lotników francuskich 
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Lotnicy francusey Codos (z lewej strony) i Rossi (z prawej) po wylądowaniu w Marsy- 

3 ы + lji rozmawiają z konstruktorem ich aparatu słynnym Bleriotem (pośrodku). Codos i 
Davisa Belgja pokonała Szwecję w stosanka si dokonali — jak wiadomo — lotu z Nowego Yorku do Rayak pod Bejrutem w Syrji, 

Ros- 

hijąc: dotychczasowy rekord angielski lotu bez lądowania o 751 klm. 

N: jednoszpalto na stronie 2-ej i . 40. 7а tekstem 15 gr. Komunikaty oraz i 
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z | Opłata pocztowa uiszczona ryczałteni. | Z Re a i zpal rs a ji 3-ej gr. 2 m i za 5 post i | 

5 н Redakcja niezamė) ch nie zwraca. A. л raniczn roc. drożej. enia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drežej. Administrac przyjmuje zastrzeżeń przesyłką pocztową 4 7ł. zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO | cja rękopisów niezamówiony: dministra. į Zagraniczne 50 pi žej. Oglosz cyirowe po: a z ie przyja са 

TELEGRAMY 
ZBIIANY W MINISTERSTWIE 

KOMUNIEACJI 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezydent Rze 
czypospolitej przeniósł z dniem 1 września r. 
b. w stan nieczynny prof. inż. Nestorow. 
dyrektora departamenta drogowego w Mini- 

sterstwie Komunikacji. Kierownictwo depas- 

tamentu drogowego p. minister komunikacji 
powierzył inż. Stefanowi Nowiekiemu. 

POGRZEB POSŁA HIRUOKI KAWAI 
WARSZAWA PAT. — Pogrzeb zmarłeco 

posła japońskiego Hiruoki Kawai odbędzie 
się we czwartek w godzinach przedpołudnio- 
wych. 

Minister Schaetzel przybył wczoraj do po 
selstwa japońskiego, gdzie złożył kondolencje 
tamtejszemu charge d'affaires oraz pani Ka- 

wai, małżonce zmarłego posła. 

WYCIECZKA KATOLIKÓW FRAN- 
CUSKICH 

WARSZAWA PAT. — W dniu 16 bm. 
przybyła do Warszawy wycieczka katolików 
francuskich, rekrutująca się ze wszystkich 
sfer społeczeństwa: duchowieństwa, prawni- 

ków, inżynierów, dziennikarzy i studentów. 

  

  

Wycieczka przebywa w Polsce już od 9 sierp 
nia. ° 

Obecni goście franeascy przybyli z Często- 

yłych w imie- chowy. Na dworeu witał przy 
niu JE. ks. kardynała Kakowsk: 

Akcji Katolickiej archidiecezji warszawski 
ks. Lewandowicz, w imieniu prezydjum mia- 

    

  

  

  

sta — p. Załęski, w imieniu komitetu przyję 
cia — Władysławowa Zamoyska oraz przed- 
stawiciele tutejszych stowarzyszeń  katolie- 
kich. 1 

POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 
+ POD KOŚCIÓŁ NA OKSYWJU 
GDYNIA. PAT. — Na terenie portu wo- 

jennego na Oksywju odbyło się uroczyste po 
łożenie kamienia węgielnego pod budowę koś 
cioła garnizonowego św. Jacka Odrowąża, pa 
trona marynarki wojennej. Aktu poświęcenia 
dokonał ks. biskup polowy Gawlina, w obec- 
ności gen. Burhardt - Bukackiego, jako przed 
stawiciela Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
wicewojewody pomorskiego Seydlitza, komisa- 
rza rządu Sokoła, zast. dowódcy floty kom. 
Frankowskiego, szefa sztabu dowódey floty 
kom. Solskiego, byłych ofięerów marynarki i 
grona zaproszonych gości. 

AUTOBUS WPADŁ DO ROWU 

PIOTRKÓW PAT. — Ubiegłej nocy na 
szosie, wiodącej z Piotrkowa, wydarzyła się 
katastrofa autobusowa. Autobus firmy Citro- 
en, utrzymujący. komunikację autobusową po 
między Łedzią a Stepnicą, w pobliżu Przygło 
wa zjechał z szosy i wpadł do rown, 44410 
przewrócił się. Jeden z pasażerów, niejaki A- 
bram Lederman z Chmielnika, został ciężka 
poraniony, « pozostali pasażerowie w liczbie 
19 osób, wraz z obsługą odnieśli lżejsze ra- 
ny. 

ZMNIEJSZENIE SIĘ BEZROBOCIA 
WARSZAWA :PAT, — Liczba bezrobot- 

nych zarejestrowanych w państwowych i ko- 
munalnych urzędach pośrednictwa pracy na 
terenie całego państwa wynosiła w dniu 12 

bm.. 208.341 osób, eo stanowi spadek liczby 
bezrobotnych w stosunku do tygodnia poprze 
dniego o 3.002 osoby. 

    

NA ZAWODY BALONÓW WOLNYCH 

NOWY. YORK PAT. — Wezoraj rano na 
parowcu „Ille de France'* przybyli do No- 

wego Yorku lotnicy polsey Karpiński, Hyack 

i. Burzyński. W piątek odjeżdżają oni do 
Chicago, gdzie wezmą udział w dorocznych 
zawodach balonów wolnych o puhar Gordon- 
Bennetta. 

„KOŚCIUSZKO'**' W STOKHOLMIE 
STOKHOLM PAT. — W dniu 16 bm. o 

godzinie 15 przybył tu z Gdyni okręt „Koś- 
ciuszko** wiozący na swym pokładzie 450 iu- 
rystów. Wycieczkowiczów powitał poseł Roz- 

wadowski oraz członkowie poselstwa. — Na 
wielu gmachach Stokholmn wywieszono flagi 

o barwach narodowych polskich. Prasa sz 
dzka okazuje duże zainteresowanie się wycie- 
czką. 

PRÓBA SOWIECKIEGO BALONU STRATO 
SFERYCZNEGO 

MOSKWA PAT. — Ubiegłej nocy pod 
Leningradem odbyła się próba wytrzymałości 
pierwszego sowieckiego balonu, przeznaczone- 
go do lotu w stratosferę. W dniu 17 sierpnia 
balon przewieziony będzie na miejsce startu 
pod Moskwą. 

SAMOLOT SPADŁ DO JEZIORA 
GENEWSKIEGO 

BERN PAT. — Z powodu utraty szybkoś- 

żu spadł do jeziora Qłenewskiego 
kowy. Pilot poniósł śmierć. 

   

  

  

ci na wir 

   samolot w 

Mińsku. 

MECZ TENISOWY FINLANDJA 
— ESTONJA 

HELSINGFORS PAT. — Międzypaństwo 

wy mećz tenisowy Finlandja — Kstonja za- 
kończył się bezapelacyjnem zwycięstwem dru- 

żyny estońskiej w stosunku 14:8. 

NOWY SUKCES KITAMURY 
TOKJO PAT. — W mistrzostwach pływa 

ckich Japonji w Tokjo pływak Kitamura о- 
siągnął wspaniały wynik na 400 metrów sty- 

lem klasycznym — 4 minuty 46.5 sek. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 5-ym ostatnim 

dniu ciągnienia 4-ej klasy 27 Polskiej Państ- 
wowej Loterji Klasowej główna wygrana w 
kwocie złotych 250.000 padła na namer 
35.538. 

  



        

šiLVA RERUM 
KŁOPOTY ROZRYWKOWE MŁODZIEŻY 

Nowy rok szkolny wywołuje w panu 
bDicku z „Kurjera Porannego** refleksje na 

  

„lemat filmowy. Filmy niedozwolone dla mło- 
dzieży, to jedna z bolączek naszego szkolni- 
ctwa — twierdzi p. Diek. Istotnie. Filmów 
niedozwolonych jest zadużo. 

My, dorośli, chodzimy sobie od kina do 
kina, oglądamy po kilkadziesiąt filmów co- 
rocznie — i nie wiemy, że wchłaniamy w 
siebie niebezpieczną truciznę moralną. Jeżeli 
nie wszyscy jeszcze jesteśmy zbrodniarzami, 
gangsterami, złodziejami międzynarodowymi, a 
przedewszystkiem — rozpustnikami, to tylka 

* dlatego, że brak nam odwagi. Ale nasze dzie- 

«i?!.. Nic! Nic jeszcze nie jest stracone!... 

Nad ich zdrowiem moralnem czuwa pani Ce 
zura. Ona to wykryła tego bakcyla zgnilizny 

  

moralnej, który się rodzi pod wpływem ekra- 

nu kinowego... Nie mówcie, że oglądacie prze 

ważnie różne bujdy, czasem lepsze, czasem 
gorsze. Cenzura znajduje, że prawie wszyst- 

kie filmy są „niedozwolone dla młodzieży ''. 

Wszędzie ta „zgnilizna moralna''. 
Ile niepotrzebnych kłopotów mają nasze 

dzieci w wieku szkolnym! Kino jest dla nich 
prawie zamknięte. Trzeba pożyczać  chłog- 
com starych kapeluszy ojcowskich, aby wy- 

glądali na „cywiłów''*, trzeba pobłażać tym 
najrozmaitszym wybiegom, przy których po- 

mocy przedostają się do sal kinowych. Bo 
nikt, absolutnie, nikt, prócz panów z cenzuzy, 

nie może odgadnąć, co w tych zakazanych 
filmach jest zakazanego — i autorytetem 

rodzicielskim poprzeć zakaz, który wydaje się 

nam — niestety — niedorzecznym. 

W stoliey i w wielkich miastach daje 
sobie jeszeze młodzież jako tako radę. Naj- 
prostszym sposobem jest, jak widzimy, oj- 

cowski kapelusz, pożyczony chłopcu zapew::e 
przez rodzonego ojca. Dziewczętom  jeszeze 

łatwiej zamaskować się. Zresztą, niekóniecz- 

nie trzeba iść do kina. Są teatry, rewje, dan- 
cingi. Może być cyrk albo maraton tańca. Ai- 
bo niedawno zorganizowany przez sprytnego 
przedsiębiorcę „Konkurs amatorów''. Ścią- 
gnięto nań wielu idjotów, mających preten- 

sje artystyczne, i wystawiono na pośmiewi- 
sko tłumu. 

P. M. J. Wielopolska oburza się w tym- 
że „Kurjerze Porannym'* na sadyzm i okru 

cieństwo motłochu przyglądającego się popi- 

som: 

Sadyzm ma tysiące kształtów, przemian 
i odnóży. A wszystko jest jedno i to samo. 
Zarzynali się gladjatorowie na oczach wyso- 

ce cywilizowanych patrycjuszów Rzymu, — 
rozpruwają sobie teraz brzuchy, nawzajem, 

byki i toreadory hiszpańskie, pod flagą wznio 
słych barw narodowych, — (co nawet w pa- 

nu ministrze Balbo, dowódcy armandy powie- 
trznej włoskiej, wzbudziło ponoć szczery za- 

chwyt) i— tak diminuendo idzie, aż po tych 
panopticum, pokazujących kaleki i karły, aż 

do tych maratonów tańca, aż do walki atle- 
tów i bokserów, aż do popisów publicznych 
amatorskich, wystawiających naiwne jednost- 
ki pod pręgierz jadowitego śmiechu, ordy- 

narnej kpiny, plugawych drwin. A nie tyle 
dochodu nie przynosi, co kasowa eksploatacja 
sadyzmu ludzkiego. : 

Aranžerowie zgarniają łopatami pienią- 

dze, — tamci na scenie, wygłupiają się naiw- 
nie, pyszni i sobą głęboko zachwyceni, prze- 
śwadczeni o swoim tajonym dotychczas talen- 
cie, zaś na sali grzmot bezlitosnego Śmiechu, 
huragan wulgarnych docinków. Żywcem ob- 
dziera znowu tłum delikwenta z czegoś, co 

bardziej czułe i wrażliwe, niżli skóra — z 

wiary w siebe, kołysanej latami całemi, — a 
czyni to tak, jak to czynili ojcowie nasi lat 
temu trzysta, doraźnie ze skóry skazańców 
obdzierając i przysmażając na wolnym o- 

gniu. 

Większość tego tłumu ryczącego stano- 
wiła młodzież. Trudno, niewolno jej pójść do 
kina — musi iść na „sadystyczny'* konkucs 
amatorów. Ale pozwolić sobie na tę przyjem- 
ność, może tylko w Warszawie. Co ma  po- 
cząć w prowinejonalnej dziurze? Jedno kino i 
zawsze w niem siedzi jakiś belfer. Nie uratuje 
ojeowski kapelusz. A maratony tańca i kon- 

kursy amatorów jeszcze do prowincji nie do- 
szły. Zastępca. 

  

   

    

Historycy sowieccy jadą do 
Warszawy 

MOSKWA PAT. — Jutro opuszczą Mosk- 
wę, wyjeżdżając na 7-my międzynarodowy 
kongres historyków do Warszawy, delegacja 
uezonych sowieckich z b. komisarzem oświaty 
Łunaczarskim na czele. Uczeni sowieccy repre 
zentują Wszechzwiązkową Akademję Nauk 
w Leningradzie, Akademję Komunistyczną 
w Moskwie i Biał. Akad. Nauk w Mińsku. 

  

Idea harcerska, tak jak zresztą każda in- 
na ma swoich apostołów, ludzi, którzy zatiu- 
cili siebie, zapomnieli o eałym Bożym  šwie- 
cie i tylko nią żyją, jej służą. Ks. haremi- 
strza Luzara, naczelnego kapelana Z.H.P. i 
komendanta Il-giej chorągwi Jamborowej, pa- 
miętam jeszcze z czasów przedwojennych. 
Ukończyliśmy razem scoutowy kurs instruk- 

torski w Skolem i razem pracowaliśmy w 
Krakowie. Znam go dobrze i mogę bez prze- 
sady powiedzieć, że ten kapłan — asceta — 
harcerz jest wodzem duchowym harcerstwa 

polskiego. On to właśnie odprawił Mszę świę- 
tą i wygłosił natchnione kazanie w dniu dzi- 
siejszym, na zakończenie złotu: 

„Zamykamy — mówił — dzisiaj pewie 
odcinek życia, pewien bardzo ważny okres, 
warto więe rzucić okiem wstecz, uświadomić 
sobie, jak przeżyliśmy tych czternaście dni na 
wszechświatowem Jambo. Zróbmy rachunex 
sumienia. Zlot w Gódóló był dla nas nietyl- 
ko próbą wartości organizacyjnych i techni- 

cznych, ale także i przedewszystkiem ducho- 

wych. Życie tego rodzaju, jakże  pędziliśmy 
tutaj, nie tak łatwe i proste jakby się wy 
wało, może wykazać o ile posunęliśmy е 

naprzėd w stawaniu się dobrymi, w stawaniu 
się tem, co nazywamy prawdziwym  człowie- 

kiem. Jako wasz duszpasterz obserwowałem 
was. Otóż proszę, byście po powrocie do izb 
har kieh, gdy rozpoczniecie normalne i 
spokojne życie, dokonali tego właśnie rachun- 

ku sumienia, jak spędziliście czas na Jambo. 
Wielki jest nasz dorobek na IV tym wszech- 

światowym złocie seontowym, ale też nie je- 
steśmy wolni od popełnionych błędów. Patrzy- 

liśmy na życie seoutów różnych narodów 
świata, seoutów, których życie nie jest życiem 
harcerza polskiego. Tego nie wolno nam na- 
śladować, nie wolno nam obniżać górnego lo- 

tu naszej ideologji. To jest pierwsza moja 
prośba. Jest i druga. Kto z was uległ sła- 

bości i załamał się choć przez moment, nie- 

chaj po Zlocie oczyści swoje sumienie, niech 
się dźwignie rozpocznie pełne życie harcer- 

skie Z tem wracajcie do kraju, aby pracować 
nad odrodzeniem duchowem Narodu““. 

Na zakończenie odbyły się pożegnalne »- 

gniska. Miały one już nieco inny charakter, 
niż wszystkie poprzednie. Nie pozbawione we- 

sołości miały jednak w sobie nutę żalu, smęt- 

ku, rozstania. I nie dziwnego. Jeżeli faktem 
jest, że w czasie trwania zlotu kąpaliśmy się 

nieustannie w bla słońea, tego słońca, o 
którem poeta mówi: „do wszystkich ziół się 
wciska i do każdej chaty (namiotu) i wciąż 
się dzieląc nie doznaje straty, jest jak miłości 
macierzyńskiej cud — to również stwierdzić 
trzeba, że mieliśmy na Zlocie atmosferę sło- 
necznej pogody wewnętrznej, że roztapiały się 

dusze nasze w blaskach szczerej, serdecznej 
przyjaźni i braterskości. I gdyby scoutinz 
świata nie miał żadnych innych walorów, nie 
spełniał żadnych innych zadań, jak tylko zbli 
żał ludzi do siebie i czynił z nich oddanych 
sobie braci, już zasługiwałby na uznanie, na 

Pierwsze święto wina 
we Francji 

'W Mącon we Francji odbyło się w dniu 
13 sierpnia pierwsze we Francji „święto wi- 
na''. Inscenizacja tej zabawy ludowej byla 

bardzo wspaniała, poświęcona ona była kulto- 
wi wina, a zwłaszcza kultowi wina  francu- 

skiego. 
Ulice pokryte były wielkiemi, nad bru- 

kiem biegnącemi szarfami z napisami „Przy- 
jaciele, pijmy wino i bądźmy szczęśliwi'', 
albo: „Wino rośnie aby go pić, tak jak kobie- 
ta, aby ją kochać''. 

W kinach wyświetlano obraz „Winnica 
Pańska ', w miejscowem muzeum zrobiono 
wystawę gobelinów, związanych z uprawą i 
piciem wina. 

Przez ulicę miasta przeciągały wozy 
przedstawiające wina w historycznym  prze- 

biegu. Zaczynało się od wozu, wiozącego ba- 
chusa i bachantki. Następny z dworem ksią- 

ań   

       

    

  

   

    

  

| żąt Burgundzkich, potem dwór Króla Słońca 
— Ludwika XIV, potem wozy ze sprzedaw- 
czyniami wina różnych krajów i t.d. 

Na innych ulicach odbył się pochód 
wszystkich winodajnych prowincyj francu- 
skich od Alzacji aż po Piryneje. Każda pro- 
wincja reprezentowana była przez niewiastę 
w stroju narodowym, otoczona kilkoma pa- 

ziami. 
Gmina miasta Mącon wydała wiele ty- 

sięcy na organizację tego „Święta wina'', 
które odznaczało się wysokim poziomem ar- 
tystycznym. c 

Dzień w Legaciszkach 
Kiedy znakomity krytyk Jan Emil Skiw 

ski, zjadłszy z Witoldem  Hulewiczem  pro- 
siaka w chrzanie i kopę kołdunów (tu- 

tejsze, regjonalne potrawy!), napisał był en- 

tuzjastyczny artykuł o literatach wileńskich 
— nie mogłem oprzeć się pokusie pożartowa- 
nia na temat gościnności, która potem nakła- 
da na krytyka ciężki obowiązek. Trzeba się re 
wanżować. Nie napiszesz nie — powiedzą: na- 
jadł się, napił — i co z tego? Napiszesz źle 
— powiedzą: najadł się, napił — i ładnie nam 

się odwdzięczył. Cóż pozostaje krytykowi? 
"Tylko pisać dobrze. 

J. E. Skiwski uczuł się wówczas dotknię 
ty mym feljetonem. Odpowiedział w tym mniej 
więcej sensie: p. Wysz irytuje się tak jakby 
to on ponosił koszty prosiaka i kołdunów. 

Stawiał przecie Hulewicz. Jemu należy -się 
pochwała. 

Nie przypuszczałem wówczas, że znajdę 
się w sytuacji J. E. Skiwskiego. Zapomnia- 

łem o staropolskiem przysłowiu: czapką, pap- 
ką i solą ludzie ludzi niewolą. Mnie rów- 
niem zniewolono wczoraj. Nie prosiakiem i 
kołdunami, ale pieczenią wołową i  bigosemu. 
Muszę przyznać bezstronnie, że i jedna i 
drugi były znakomite. Zjadłem nawet dwie 

porcje bigosu. Podwójnie przeto jestem zo- 
bowiązany. A. kto postawił mi pieczeń i dwie 
porcje bigosu? Akademicy wileńscy z preze- 
sem Bratniej Pomocy p. Jerzym Przyłuskim 

na czele. Im więe należy się pochwała. Gdy- 
bym chciał zjeść dwie poreje pieczeni i trzy 
porcje bigosu, mógłbym był to zrobić. Nie 
chciałem jednak moich zobowiązań posuwać 

aż tak daleko. Pozostawiłem tę niestrawność 
panu Piotrowi z „Dziennika Wileńskiego i 
panu Bohdanowi z „Kurjera Warszawskie- 

go'', moim współbiesiadnikom i przeciwni- 
kom politycznym. Niech się objedzą i prze- 
jedzą — pomyślałem: — to potem wogóle 

nie nie napiszą. Ja wstanę od stołu o tyle 
o ile w porządku. I o tyle o ile zdobędę się 
na objektywizm. Gdyby akademicy mieli 
do mnie za to urazę; mogę im z.czystem s 

mieniem i z lekkim żołądkiem odpowiedzie 
— Nie zjadłem tyle co Piotr i Bohdan. 

* * * 

Uczta, o której mowa, odbyła się w L.e- 
gaciszkach dnia 15 sierpnia podczas uroczy- 
stości akademickich dożynek. Właśnie, jak 
mówiono, dorznięto w tym celu krowę, z któ- 
rej przyrządzono pieczeń wołową. Pieczeń roz 

nosiły dwie kelnerki z wiłeńskiej mensy aka- 
demickiej. Obydwie mają na imię Brońcia, Je- 
dna w czarnobiałej sukience i w białym ол 
tuszku, druga na niebiesko i w białym far: 
tuszku. Obydwie uśmiechnięte blondynki z 
pięknemi zębami. Ale niebieska Brońcia (mu 
szę był objektywny) bezwarunkowo przystoj- 
niejsza. Brońcia czarnobiała powinna czesać 
się inaczej: nie jest jej do twarzy, gdy zakła- 
da włosy za uszy. 

Zjadłszy obiad, podany przez  Brońcie, 
wyszedłem z pawilonu jadalnego i znałazłem 
się przed głównym pawilonem mieszkalnym. 
Widzimy go tutaj na fotografji. Wygląda oka 

zale. Ale trzeba być objektywnym: w na- 
turze jest z nim gorzej. Drewniany budynek. 
dosyć nieregularnie rozplanowany wewnątrz, i 

    

   

SŁOWO 

Ostatni dzień м/ 6000110 
( OD WŁASNEGO KORESPONDENTA Z JAMBOREE) 

najdalej idące propagowanie go. A przecież 
głosi jeszcze i realizuje w życiu tysiąc in- 

nych szczytnych haseł. Nie mogę myśleć bez 
wzruszenia, o pewnym drobnym epizodzie, 

którego byłem świadkiem, a świadczącym o 
wspaniałem zbrataniu się chłopców  wszyst- 
kich niemal narodowości świata. 

Do jednego z naszych obozów, przysz dł 

czarny scout. Stanął nieśmiało w bramie i 
widocznie wahał się, ezy wejść. Zobaczyli go 
chłopcy, podbiegli, wzięli za ręce i rozpo- 
częli pogwarę na migi. W jakąś godzinkę po- 
tem wracałem koło tego samego obozu. Przy 

stole obozowym siedział ów czarny seout ra- 
zem z polskim harcerzem. Ten ostatni obe;- 
mował brata z Afryki za szyję i pokazywał 

mu album z -fotografjami swojej drużyny. 'lo 

był taki miły widok! Zawołałem: 
— Czuwaj! 
Murzyn — seout podniósł swoją czarną, 

kędzierzawą główkę (mógł mieć 15 lat), u- 
Śmiechnął się, a po twarzy spłynęły mu dwie 

duże łzy. 

To był wypadek autentyczny, a takien 
możnaby naliczyć na Jamboree tysiące. 

Seouting idzie wielkiemi krokami ku roz- 
wiązaniu szeregu problemów o znaczeniu о- 
gólnoświatowem. 

Jutro opuszczamy Godėlo. 

Romuald Kawalec 

Jamboree, 13-VILI 33 r. 

Naczelny skaut świata w Gdyni 
Powitanie gen. 

GDYNIA. PAT. — W dniu 16 bm. o go- 
dzinie 9 rano przybył do portu gdyńskiego 
statek angielski „Calgaric' ', na którego po- 

kładzie znajduje się naczelny skaut šwiala 

lord Baden Powell, sztab jego oraz skauci i 

skautki angielskie w liczbie 700 osób. Na wy 
brzeżu polskiem oczekiwały przybycia staiku 

hufce harcerskie, żeńskie i męskie, orkiestry 

harcerska i marynarki wojennej, oraz tłumy 
publiczności. Władze reprezentowali dr. Mi- 

chał Grażyński, wojewoda śląski, wicewojewo 

da pomorski Seydlitz, komisarz rządu Sokół, 
inż. Stanisław Łagowski, dyrektor Urzędu 
Morskiego, kom. Frankowski, zastępca do- 

wódcy floty, gen. Pasławski i inni. 

W chwili, gdy statek przybył do portu, or 
kiestry odegrały hymny angielski i polski. 
Wiłodzież harcerska wymieniła powitania ska- 
utowe, poczem po opuszczeniu trapu, na sta- 

te.. udali się członkowie komitetu honorowe- 
go przyjęcia. Przemówienia powitalne wygło- 
sili: wojewoda Grażyński, wiceprzewodniczą- 

ca Związku Harcerek Polskich pani Śliwow - 
ska. Odpowiedzieli na powitania lord Baden 
Powell i jego małżonka. 

Następnie lord Baden Powell udał się ze 

świtą na ląd, gdzie powitał go gen. Sławoj - 
Składkowski, poczem przy dźwiękach hymnu 
odbył się przegłąd hufców. 

Program pobytu gości w Gdyni przewidu 

je w dalszym ciągu zwiedzenie portu, obozu 
reprezentacyjnego - harcerskiego na polanie 

Radłowskiej, obiad, a następnie odjazd do 
Sopot. 

GDYNIA PAT. — Po uroczystościach po 
witalnych w porcie lord Baden Powell udal 

się na krótki odpoczynek na statek. Nastęr- 

nie wraz ze świtą wyjechał na zwiedzenie o- 
bozu reprezentacyjnego na polanę Radłow- 

ską. : - 
Owacyjnie witany, przez zebrane hufce 

harcerzy i harcerek polskich, przy dźwię- 
kach hymnu angielskiego, lord i lady Baden 
Powell dokonali przeglądu hufców: pomor- 

Baden-Powella 
skiego, poznańskiego, lwowskiego, krakowskie 

go, warszawskiego, i śląskiego. Zwiedzając 

obóz, lord Baden Powell żywo interesował się 
wszystkiem, specjalnie zwracając uwagę na 

doskonały. sprzęt harcerski. W czasie zwiedza 

nia obozu specjalna delegacja harcerska wrę- 
czyła lordowi Baden Powellowi proporczyk z 

napisem: „Gdynia, 16 sierpnia 1933 roku — 
Polska''. 

Wzruszony darem, lord Baden Powell, -— 
zwracając się do harcerzy polskich, podzięko- 

wał za upominek i zapewnił między innemi, 

że harcerze polscy nie posiadają lepszych 

przyjaciół nad harcerzy angielskich. Pozatem 
nadmienił, że na zlocie w Gódól6 pod Buda- 

pesztem stwierdził, jak wielkie wrażenie wy- 

warli Polacy na uczestnikach Jamboree, śród 
reprezentantów 42 narodów. Na przemówienie 

powitalne przedstawicielki polskich harcerek 

odpowiedziała lady Baden Powell, wyrażając 

radość z przyjazdu do Polski. Zkolei lord Ba 

den Powell wziął udział w śniadaniu, urządzo 
nem w obozie, podczas którego koncertowała 

orkiestra harcerska i odbyły się popisy pol- 
skich tańców narodowych. 

Po obiedzie lord, przy pożegnaniu, podzię 
kował gen. Sławoj - Składkowskiemu za spe- 
cjalny przyjazd do Gdyni i wyraził uznanie 
«.a harcerstwa polskiego. W odpowiedzi gen. 

Sławoj - Składkowski zapewnił lorda Baden- 
Powella, że harcerstwo cieszy się w Polsce 

specjalną opieką rządu.. Wśród ogólnego en- 

tuzjazmu naczelny harcerz opuścił obóz, a o 
godzinie 17-ej na pokładzie statku „Calgaric'* 

odjechał do Sopot, serdecznie żegnany. 

POWRÓT Z JAMBOREE 
WARSZAWA PAT. — W dniu 16 bm. o 

godzinie 10 specjalnym pociągiem w składzie 
9 wagonów osobowych i 5 towarowych, wio- 
zących tabor, powrócili do Warszawy harce- 
rze w liczbie 300 ze zlotu w Gódóllo. 70 har- 

cerzy polskich pozostało jeszcze w Wiedniu. 

Pozatem 70 hareerzy udało się na wycieczkę 
do Czechosłowacji. 

  

PAŃSKIE 
Klejnoty rodzinne jeden za drugim opu- 

szczają zasobne niegdyś skarbce rodzin pa- 
nujących, na to by przyozdabiać szyje lub, 
ręce, niezawsze rasowe, najczęściej jakichś 
nowobogackich monarchów nafty czy żelaza, 

Ostatnio _ arcyksiąże Józef Habsburg 
sprzedał konsorcjum od handlu djamentami 
w Londynie sławny przepiękny djament, zwa- 
ny djamentem Gołkondy. 

Klejnot ten należał oddawna do rodziny 

OSTATKI 
Habsburgów, był zaliczony do najsłynniej- 
szych djamentów świata, co mu się słusznie 
należało dla jego  niezrównanej piękności i 

czystości. Waga jego wynosi 76 karatów. 
Arcyksiążę otrzymał zań 2 i pół miljona 

franków. 

Należy przypuszczać, że konsorcjum Lon- 
dyńskie nie pozbędzie się wspaniałego okazu 
bez dobrej Ai 7 - 

  

Pieśni i życie dla Hitlera 
Najpopularniejszym autorem w Nowej 

Germanji jest socjalizm narodowy, najlepi 
popłatnym interesem — patrjotyzm, uprosz- 
czony, ogłaszany światu zapomocą tłustego 
druku i kolorowych obrazków. 

Najbardziej patrjotyczną i wskutek tez» 
najpopularniejszą książką ostatniego roku 
jest „Horst Wessel“ Hansa Ewersa. 

Jest to powieściowo ujęta wersja dwóch 
ostatnich lat życia bohatera Nazi, zamordo- 
wanego przez komunistów w roku 1930. 
Horst Wesel został jakby pierwszym kanoni- 
zowanym męczennikiem nowej wschodzącej 
wiary narodowego socjalizmu. Jego pieśń 
„Horst Wessel Lied' zajęła poczesne miejsce 
obok „Deutschland, Deutschland iiber Alles'*, 

Akcja powieści zaczyna się w roku 1928, 
Zew Hitlera, ogłaszający odrodzone Niemcy, 

rozpalił nieustraszonego ducha w dwudzie- 
stosześcioletnim studencie Horście Wessel i 
zmusił go do opuszczenia uniwersytetu na to, 
by podążyć pod znak swastyki. 

    

ani z zewnątrz ani wewnątrz nietynkowany. 
Nie można powiedzieć, aby pobyt w pokojach, 
których ściany z bierwion są pełne szczelin, 
sprawiał przyjemność. Tem bardziej, że w je- 
dnej izbie sypia nieraz czterech. Zwróciłem na 
tę okoliczność uwagę młodziutkiemu studen: 
towi, który przez parę godzin był moim gni- 

dem po Legaciszkach. Student nazywa się 
Wacław Religieni. Jest młodzieńcem 0 wyso- 
kiej kulturze towarzyskiej. Ani razu nie dał 

"poznać po sobie, że go mogłem znudzi. 
Gdy bez ogródek zganiłem dom jako tandetny 
i niewygodny, odpowiedział z prostotą: 

— 0óż pan chce? Nie myśmy go budo. 
wali. Wzniosło go przed czterema łaty woje- 
wództwo, na chybeika. Potem zabrakło na 
wykończenie funduszów. Zresztą, mieszkaniy 
tu tylko latem. Cały dzień spędzamy na pla-   

Jego zimna krew i odwaga wkrótce wy- 
biły go z pośród tłumu. Jego dar przemawia- 
nia i talent w pisaniu wierszy Ściągnął nań 
uwagę przełożonych. 

A wtedy z Moskwy nadeszły rozkazy, by 

go „unieszkodliwič““. Zastrzelono go na jego 
własnym progu w sercu komunistycznej dziel 

nicy Berlina. 5 
Hans Ewers przedstawia Horsta Wessel w 

jedynem świetle, w jakiem go przyjąć chce 
dzisiejsza Germanja — to jest w nimbie do- 
skonałego bohatera. 

Oglądany zimnem okiem rozsądku, Wessel 

był poprostu przeciętnym niemieckim  mło- 
dzieńcem, nieobdarzonym bynajmniej wybit- 
nemi zdolnościami poetyckiemi. Oddał swe 
życie dla sprawy tak, jak w tym czasie iu- 

nych jego czterystu współkolegów. 
Ale Niemcy chciały mieć zeń herosa i 

Hans Ewers, mistrz w wyczuwaniu gustu pu- 
bliczności — dostarczył im bohatera, którego 

mogą czcić i wysławiać dowoli. L. 

ży, na kajakach i w lesie. Tutaj sypiamy tyl- 

ko. Gdy się przebywa kilkanaście godzin na 
powietrzu, można spać gdziekolwiek i byle- 
jak. Prócz tego — jesteśmy młodzi. 

Musiałem w myśli przyznać słuszność 

wywodom młodzieńca. Jednakowoż zapytałem 
go jeszcze: 

— A droga od Zawias do Legaciszek? 

Nie uważa pan, że jest bardzo niewygodna? 
Wyboista, z. karkołomnemi zjazdami nad prze 

paścią. Są miejsca, kiedy trzeba wysiadać z 

bryczki. 

— Zapewne — odparł niewzruszony p 
Religioni: — droga jest okropna. Ale całego 
kramu trzy kilometry! Jedzie się dwadzieś- 
cia minut. Na piechotę można  jeszeze prę- 
dzej. Przyzna pan jednak, że taka jazda sta- 
nowi emocję. Zresztą, nie jeździ się codzień, 

Ociemniali inwalidzi 
w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu 

   
   

    
       

   

  

   

  

  
wyruszyli z Bydgoszczy pieszo do Wa 
mu w 138-tą rocznicę zwycięstwa pod Wa 
szawy. Na górnem zdjęciu obaj ociemnia 

dole — inwalidzi wpisują się do ks 

    

  

   

WARSZAWA PAT. — W dniu 16 bm. 
przed południem p. minister opieki społecz- 

B i podsekretarz stanu dz, 

yński przyjęli na audjencji ociemnia- 
alidów wojennych: chorążego Miko- 

iego, kawalera kr 

    

  

     

  

   

  

  

    

awa ra- 
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st. utan* Grabarvek, którzy w końcu lipca 
żenia hołdu Marszałkowi Piłsudskie 

li w poniedziałek rano do War- 

rzed wyruszeniem w podróż; na 

  

egi audjencjonalnej. 

     
   

Ociemniali inwalidzi przybyli w towarzy: 
mjr. Wagnera, kpt. Wroczyńskiego i 

sa Związku Ociemniałych Żołnierzy na W 
kopolskę, Pomorze i Śląsk, 
poznał p. ministra z losem oe 

walidów wojennych, przedstawiająe s с 

próśb, które p. minister przyrzekł uwzgled- 

nić. 

stw 

     

Kryzysowe maski 
Do Londynu przyjechał z Ameryki Mr. 

Gonda, dobroczyńca ludzkości i sprzedawca 

pomysłów w jednej osobie. Zaproponował on 

fabryce papieru w Anglji masowe wyrabianie 

masek z papier-machć — masek specjalnych, 

które mu w Ameryce przyniosły niezłe dola- 
ry. 

Mr. Gonda ma nadzieję, że Europa rzuci 
się na ten pomysł, tak jak to miało miejsce 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie już wszyst- 
kie dzieci i połowa dorosłych nosi jego ma- 

ski. 
Mr. Gonda tak opowiada o narodzinach 

swego pomysłu: 

— Razem z kryzysem spadła na Amerykę 
taka ogólna depresja, że ludzie przestali ba 

wić się na mieście. Wszystko siedziało w do- 
mu! Wpadłem wtedy na pomysł dania im ta 
niej zabawki dla oderwania myśli od bolą- 

czek dnia. Mała piłka mechaniczna, do wy- 
piłowywania wzorków z drzewa! 

Niewarto było sprzedawać tej drobnostki. 

Zaczęliśmy dodawać ją jako premję do sprze 
danej paczki herbaty lub mydła do golenia.. 

Szaleństwo piłowania ogarnęło Amerykę. -—— 
Poweselały miny, zajęte wycinaniem wzorków 

Ale to nie wystarczało. Kiedy się człowiek 
najlepiej bawi? W karnawale. Postanowiłem 

dać mu karnawał. A co jest symbolem kar- 
nawału? Maski. Wypiiściłem więc w świat 
maski papierowe, wyobrażające wszystkie о- 
becne sławy Świata: więc gwiazdy filmowe, 
pisarzy, polityków, osobistości wszystkim zna 

ne, oczywiście w odpowiedniej karykaturze. 

ODWSTTEORIK POZO CAE ZERZZE ZETA EEST 

Powietrzny szpieg 
Sad wojskowy jugosłowiański skazał 

statnio na Śmierć... gołębia pocztowego. 
Gołębia złapano w odległości kilkudziesie- 

ciu km. od Belgradu i po dokładnej rewizji 
zaaleziono tajemnice wojskowe, ukryte w ma 
łej metalowej tubce, przytwierdzoneį do nóżki 

ptaka. Odkrycie to doprowadziło do osacze- 

nia pewnej szpiegowskiej organizacji, która 

się znalazła przed trybunałem wojennym. 
Sąd wojskowy uznał gołębia pocztowego 

również za winnego uprawiania szpiegostwa, 
skazał go na śmierć i wyrok wykonał. 

0- 

Raz do roku na wakacje można: sobie pozwo- 
lić... Prócz tego —, jesteśmy młodzi. 

Musiałem przyznać słuszność wywodom 
młodzieńca. Ale miałem jeszcze jedno zastrze- 

żenie: . 

— Слу zawsze tak dużo tutaj jecie? 

— Pan to zauważył? — spytał dowcipnie 

p. Religioni: — dziś jedliśmy wyjątkowo 
mało. Panna Żanetta zjadła dwie poreje lo- 

    
Elan vital 

zazwyczaj 

Kolega zwany Kotletem zjada naprzykład sie 

dem kotletów albo jajecznicę z piętnastu jaj. 

Ale co pan chce... Cały dzień na plaży, na ka 
jakach, na powietrzu. Prócz tego — jesteśncy 
młodzi. 

dów, chociaż zjada cztery. 

Po raz trzeci musiałem przyznać 
sympatycznemu młodzieńcowi, 

rację 
którego argu- 

Rezultat? Wszystkie dzieci Ameryki bie- 
gają rozradowane, jako długorzęse Grety Gar 

bo, brodate Bernardy Shaw, długouche Mic- 

key Mouse, lub przystrzyżone Hitlery! 
W pierwszym tygodniu sprzedałem 15 mi- 

ljonów masek. I coraz większy mają popyt. 
Mr. Gonda proponuje Anglji, licencję na 

wyrób tych interesujących maseczek, dostar- 

czając jej nowego źródła przemysłu i zatru- 

dnienia bezrobotnych. L. 

Lemonjada lady Astor 
Zaślubiny córki lady Astor, uroczej miss 

Phyllis z lordem Willoughby de Eresby mia- 
ły miejsce na wsi w posiadłości Taplow. 

— Wszystko odbędzie się jak najskrom- 
niej, — zapewniała lady Astor. — Dość już 

mamy hucznych uroczystości w tym sezonie. 

I oczywiście wszystko odbyło się jak naj- 
huczniej. Pięćset zaproszonych osób deptato 

sobie po piętach w niewielkiej siedzibie. — 
Pozatem lady Astor, która jest Amerykanką 

de domo, lecz członkiem najwyższej „society** 
przez swe małżeństwo, a posłanką partji kon 
serwatywnej z przekonania, nie pozbyła się w 
zetknięciu z Anglją pewnych „złych przyzwy 
czajeń' * amerykańskich. Pozostała „suchą'**, 

nieodwołalnie, niezłomnie  „suchą'*. Poglądy 
te narzuca innym z elegancją prawdziwej la- 

dy. 
W salonie państwa Astor podaje się her- 

batę i lemoniadę w dowolnych ilościach, tak 
jak na posterunkach Armji Zbawienia, ale 
nic innego. W Taplow pięćset zaproszonych 

ofiar piło wodę gorącą lub zamrożoną nie 
przestając się uśmiechać uprzejmie. Napróżno 
puszczano zeza w stronę wygalonowanych lo- 

kai. Ani śladu najmniejszego kieliszka szara- 
pana! Złośliwi zauważyli, że trzykrotne ,hur- 
rah!'' na cześć państwa młodych napewno zy 

skałoby na szczerości uczuć, gdyby je pod- 
lać czemś „mokrem!'*. 

Niestety, prześliczna uroczystość na siel- 

skiem łonie natury pozostała niemożliwie wy 
schniętą! L. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.1 
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mentacja była nieodparta. Zresztą, jeżeli Hu- 
lewicz ze Skiwskim mogli zjeść całego prosia- 
ka i kopę kołdunów, dlaczego kolega zwany 
Kotletem nie może zjeść piętnastu jaj? Prze- 
stałem więc zwracać uwagę na braki i nie- 
domagania kolonji akademiekiej w Legacisz- 
kach. Zwróciłem ją na zalety. 

Wyliczę je krótko lecz treściwie. Prze- 

Śliczne położenie. Park i las. Ozon. Wilia, 

której nurt w tem miejscu jest wartki, moc- | 
ny i uzdrawiający. Kąpiele i kajaki. Tenis 
1 siatkówka. Czytelnia ezasopism. Siedem 
pism. Zamałó? Nie mają czasu, aby i to 
przeczytać. Odżywianie cztery razy dziennie. 
Cena? Trzy złote dziennie dla akademików. 
Postronna publiczność płaci cztery. Ponadto: 
swoboda i humor. Wszystko to razem spra- 

wia, że miesiąc pobytu w Legaciszkach może 

istotnie spowodować regenerację zmęczonego 

ciała i ducha. O to wszak chodzi. Odetehnąć, 
odpocząć, nasiąknąć słońcem i powietrzem. 

Sonnenfreude i Kórperkultur. Radość życia, 
której przejawy są zawsze proste, bezpośred- 
nie i elementarne. Tylko człowiek przes, 

cony narzekać będzie, że prostota jest bra- 

kiem komfortu i kultury. Prostota i bezpo- 
średniość jest wyrazem zdrowia i witaliznu. 

Elan vital bije w Legaciszkach. 

   

  

   

      

+ * * 

Nie wiem, co powie prezes Bratniej Po- 

cy p. Jerzy Przyłuski, referent gospodarczy 

p. Kuczyński i panowie akademiey na mój 
feljeton. Jeżeli nie wszystko zdołałem prze- 
niknąć, — trudno: byłem tylko jeden dzień. 
A przecie (znowu staropolskie przysłowie na 
zakończenie), żeby się dobrze poznać, trzeba 
zjeść beczkę soli. My zasię zjedliśmy tylko 
pieczeń i bigos. ; Wysz.. 

BA я
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LISTY POWSTAŃCA 
11 czerwca 1869 r. z Irkucka. 

Droga Masiu! W mojem życiu nie zaszło 
żadnej zmiany: te same warunki, ta sama 
służba. Oswoiłem się tak ze swoją konchą, że 

zaczynam tracić powonienie i smak: zdaje 

mi się, że ona nie śmierdzi, i że nie jest gorz- 

ką. Ale seeptyk z zasady, zadaję sobie jak 
niegdyś Anaksagoras, pytanie: może się my- 

lę? może jestem w błocie? Na rozwiązaniu 

tego pytania przepędzam wolne od zajęcia 

chwile, których, chwała Bogu, coraz mniej 
wa. Od czasu, jakem dostał skarbowe mie: 

kanie od gospodarza mego, Judina, mam wię- 
-cej zajęcia bo doglądam i stajen i furma- 

nek, jako też w czasie jego bytności w mie- 

ście, dostaję rozmaite zlecenia, wymagające 

jeżdżenia i chodzenia. Dotąd korzystam z 
dobrej u niego opinji, której pozbawić mię 

mogą chyba złe języki, jeśli się takowe w gro 

nie oficjalistów znajdą, gdyż niepraktyczność 
powoli się zamieniła znajomością dokładną 

.rzeczy. „I tak sobie żyję, aż mię spotka kij““, 
a tymezasem nim co będzie — zostaję na v- 
rzędzie**. 

W ostatnich czasach przyjechał tu ze 

wsi doktor Jakubowski ze Żmudzi, mój do- 
bry znajomy i przyjazny dla mnie. Obecność 
jego, pomimo to, często gra rolę oziębia- 

cza, przy rozpamiętywaniach i debatowaniu 

rozmaitych kwestyj, znacznie mię ożywiła: 

wiele to znaczy mieć obok siebie ezłow. : 
któremu się powierza wszystkie tajemnice, 

drgania nerwów z najzupełniejszą pewnością 

być zrozumianym i znaleźć echo. To też we- 
sełej mi nieco teraz i raźniej na duszy, mo- 

że dla tego, że spotkałem człowieka, co je- 

szeze mniej ode mnie wierzy i spodziewa się. 

Do cichych naszych okolic w tych dniach 

zjechała komisja z Petersburga, złożona z ze- 

nerałów wojennych i cywilnych. Stąd rusza 

na Amur, tam ma badać stan kraju, jego po- 
trzeby i korzyści, jakie z niego dadzą się 

yei ć. Jakby wionęło Zachodem ,z ich 

pr sm, zda się czuć w atmosferze bli- 
skość europejezyków. Ale to złndzenie: zmy- 

sły oszukują, a: raczej zanadto jeszcze fanta- 

zja buja. 

Tak krótko pożyliśmy w Syberji, a: już 

było bardzo wiele przykładów samobójstwa. 
Nie wiem o wsiach, gdzie miljony proletarja- 

tu przesiaduje, ale. tu w mieście już 4-ch w 
przeciągu kilku ostatnich miesięcy popełniło 
ten szkaradny i smutny występek. Co to da- 

lej będzie? Tą razą piszę do ciebie krótko, 
jak dla ulženia poczcie, tak też i dlatego, że 
czasu mam mało. Gospodarz w.mieście, więc 
nie wiem ani dnia, ani godziny, kiedy mię 

powoła i eokolwiek poruczy. įlymezasem sie- 
dzę sobie w mojej norze na strychu czy też 

poddaszu i. kreślę te słowa od czasu do cza- 
su spoglądam na księżyc, ciekawie w me 
drzwi szklane i okna zaglądający: ale nie 
potrzebnie tak się w niego wpatruję: wy go 

nie widzicie, bo u was teraz H:ta po południu 

"lub pół do szóstej. 

Uściskam cię serdecznie wraz z dziatka- 

mi. Zasyłam pozdrowienia i ukłony: wszyst- 
kim cię kochającym. Twój Jan. 

оа0 -0 

BUDUJMY SZKOŁY! 
Zrozumienie potrzeby oświaty i kształcenia 

staje się tak powszechne, ilość dziatwy zgłasza- 

jącej się do szkół powszechnych 'wzrasta z 

roku na rok tak znacznie, że Państwo ani sa- 
morządy nie mogą nadążyć z równoległem w 
stosunku do rosnących potrzeb dostarczeniem 
odpowiedniej ilości izb szkolnych, ani z za- 

opatrzeniem szkół w odpowiednie pomoce na- 

    

  

   

    

  

  

   

  

   

      

  

    

ukowe. Powstaje w ten sposób piekąca bo- 

lączka społeczna, nietylko bowiem setki 

tysięcy dzieci pozostaje rok rocznie poza 
szkołą, zwiększając liczbę analfabetów, ale 
nadto i te dzieci, które mają szczęście 'dostać 

się do szkoły — muszą się uczyć w ciężkich dla 
młodej istoty warunkach, w salach ciasnych, 

przepełnionych,  niehigjenicznych,  niedošč о- 
świetlonych, żle umieszczonych i t. d. W 

tych warunkach doznaje uszczerbku nietylko 

poziom nauczania, ale także przedewszystkiem 
zdrowie dziecka. 

Dia zapobieżenia temu złu społecznemu 
zawiązało się w bieżącym roku  Towarzy- 

stwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych, którego zadaniem jest mię- 

dzy imnemi, zbieranie funduszów na budowę 

szkół i zaopatrywanie ich w pomoce  nauko- 
we. 

Dła poparcia tej akcji uzyskało Towarzy- 

stwo przychylne stanowisko Polskiego  To- 
warzystwa Wydawców Książek, którzy po 
obywatelsku doceniając ważność sprawy — 

zgodzili się ma przeznaczenie z kwoty uzy- 
skanej ze sprzedaży podręczników szkolnych 
10 groszy od każdego podręcznika na zasi- 

łenie funduszów towarzystwa. W tym celu 

każdy egzemplarz podręcznika, którego na- 

bycie przyczyni się do wspomożenia Towa- 

czystwa, będzie zaopatrzony w: specjalny zna- 

czek Towarzystwa z napisem: „Złóż grosz na 
Towarzystwo Popierania Budowy Szkół”. 

Akcja ta wymaga poparcia ze strony społe- 

czeństwa. Niech ani jedno dziecko w Polsce 

nie otrzyma książki szkolnej bez znaczka  To- 

warzystwa. Przy zakupie książek szkolnych 
wydawanych zarówno w b. r. szkolnym, jak 
i w latach ubiegłych żądajmy od sprzedawców 
wyraźnie tylko egzemplarzy zaopatrzonych 
w  zmaczki Towarzystwa. Brak znaczka na 
książce nie obniży ceny samej książki, 
zmniejszy natomiast wpływy na rzecz budowy 
szkół powszechnych. Wszyscy sprzedawcy 
książek zostali zaopatrzeni "w odpowiednią 
ilość znaczków. 

Zarząd Główny Towarzystwa Popierania 

Budowy Szkół Powszechnych 
(—) Kazimierz Pieracki wiceprezes 
(—) Stanisław Machowski skarbnik 
(—) Stanisław Bugajski sekretarz 

  

Anglikanie nie misjonarze 
Żydowski „Nasz Przegląd'* zamieścił wczo- 
raj korespondencję z Wilna, w której oma- 
wia sprawę kolonij letnich dla dzieci żydow- 
skich, utrzymywanych przez misjonarzy w 
Czarnym Borze. 

W związku z tem stwierdzamy, że O. O. 
Misjonarze żadnych kolonij dla żydów nie or 

ganizowali, tembardziej, że z powodu ciężkiej 
sytuacji, w jakiej się znajdują, mają dużo 
kłopotu z utrzymaniem pozostających stale 
pod ich opieką wychowanków — chrześcijan. 

Kolonje dla żydów istnieją koło Czarne- 
go Boru, w Borkowszczyźnie, utrzymywane 
przez misję anglikańską, a nie przez Misjona 
TEV. 

  

Uroczystošč 
WILNO. — W dzień Wniebowstąpięnia 

Marji Panny odbył się w Trokach tradycyj- 
nym zwyczajem odpust z udziałem licznych 

SŁOWO 

w Trokach 
pielgrzymek z okolicy Wilna, a nawet z za- 
kordonu. Ogółem przybyło przeszło 4 tysiące 

  

BĘ OCZAÓ ] 

ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem mamy zaszczyt podać do łaskawej wiadomości, że w dnin 12 sierpnia 

ul. WIELKIEJ 28, tel. 15-92 pod tna otwarty został 
w Wilnie przy 

BŁAWAT 
MAGAZYN SUKIENNO-BŁAWĄTNY 

pod osobistem kierownictwem znanego na terenie 
Wilna kupca 

: Sklep bogsto zaopatrzony w ostatnie nowości damskie i męskie oraz wyroby bie- 
lizniane polecamy w wielkim wyborze po cenach najniższych. 

Pelecając naszą Polską Placówzę łaskawym względom W. P. ręczymy za rzetelną 
i tachową usługę. 

  

SEAT EN A 

Czwartek 

Dzia 1 7 

Jacka 
Jatro 
Agapita 

Wschód słońca g, 3,57 

Zachėd słońca g. 6,48 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 16 SIERPNIA 
Ciśnienie średnie: 762. 
"Temperatura średnia: 15. 

Temperatura najwyższa: --19. 

Temperatura najniższa: +9. 

Opad: 

Wiatr: południowo - wschodni. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pogoda słoneczna i ciepła o zachmurze- 

niu wzrastającem, ze skłonnością do burz. — 
Słabe wiatry południowe. 

2500 

KOŚCIELNĄ 
— Uroczystości dla chorych w Ostrej Bra 

mie. — We wtorek 5, we śródę 6 i 
tek 7 wrz 

  

   

  

    „ydniowe uroczystości euelarysty- 
czne .t. zw. Triduum Eucharystyczne dla cho 
zych Wilna. 

W tym celu we czwartek 17 siezpnia rh. 
odbędzie się przy ul. Metropolitalnej I — o 
godzinie 7 wieczorem zebranie organizacyjne 
ks. ks. proboszczów wszystkich parafij wilei 

skich celem szezegółowi omówienia i za- 
twierdzenia programu эгос: ści 

Do współdziałania w q otowaniu tego 
święta dla chorych powołani 
siostry zakonne i  pielęvnuj 

szpitalach, personel  pielęgniarski, Czerwony 

Krzyż, skauting, stowarżyszenia młodzieży 
polskiej, organizacje religijne i społeczne a 

także wogóle wszystkie osoby mające stycz- 
ność w chorymi. Bardzo pożądane są bezpłat 
ne dorożki i auta do przewożenia ubogich 
chorych na nabożeństwa. Zgłoszenia przyjma 
ją kancelarje wszystkich parafij w Wilnie w 
godzinach urzędowych, a także sekretarjat Ar 
chidiecez. Instytutu Akcji Katolickiej przy 
ul. Metropolitalnej 1 w godz. od 10 do 2 po 

poł. Е 
SKARBOWA. 

— Danina majątkowa. Rozesłane już zo- 
stały nakazy płatnicze na nadzwyczajną da- 
ninę majątkową, której termin płatności upły 
wa z dniem 31 bm. Pobór dotyczy daniny ma 
jątkowej t. zw. drugiej grupy, obejmującej 
przemysł i handel. Wysokość daniny obli- 
czana jest na podstawie obrotów osiągnię- 
tych przez dane przedsiębiorstwo w roku 
1931 i wynosi przy obrocie przekraczają- 
cym sumę 50000 złotych w stosunku rocz- 
nym — 0,9 procent, zaś przy obrocie rocz- 
nym do 50.000 zł. — 0.6 proc. 

W razie niemożności uiszczenia jednorazo 
wo całego wymiaru, płatnikom przysługuje 
prawo wnoszenia próśb o odroczenie plainos- 
ci, przyczem jednak pobierane są ustawowe 
odsetki za odroczenie. 

Pobór daniny majątkowej od właścicieli 
nieruchomości nastąpi w listopadzie rb. Do 
dnia 15 listopada otrzymają oni nakazy płat- 
nieze, zaś ostateczny termin uiszezenia dani- 
ny wyznaczony jest na 30 listopada. 

. MIEJSKA. 
— Powrót wiceprezydenta. — W dniu 

wczorajszym powrócił z urlopu wypoczynko- 
wego i objął urzędowanie szef sekcji teehni- 
cznej magistratu wieeprezydent Czyż. 

— Komitet Rozbudowy. — Magistrat zwo- 
łuje w najbliższym czasie Końnitet Rozbudo. 
wy w celu rozpatrzenia podań o pożyczki na 
wykończenie rozpoczętych już budowli, wzglę 
dnie wznoszenie nowych domów drewnianych 
Kredyty na ten cel — jak wiadomo — są 
już wyczerpane, Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego odrzucił jednak część wniosków magi- 
stratu o przyznanie pożyczek w okresie wio- 
sennym, zwalniając tem samem kredyt w roz 
miarach zresztą bardzo nieznacznych. 

= Lustracje sanitarne. — Ostatnio na te 
renie miasta przeprowadzone zostały lustra- 

    

    

   

    

  

cje porządkowe w licznych zakładach i skle 
pach. 

Lustracje wykazały naogół  podniesi     

  

się stanu sanitarnego w badanych przed. ę 
biorstwach. Sporządzono tym- razem zaledwi» 
11 protokułów. * 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt prof. P. Sawickiego. — Do 

Wilna przybył z Pragi Czeskiej znany uczo- 
ny rosyjski, twórca „eurazjatyzmu'* prof. 

Piotr Sawieki, który w dniu dzisiejszym w 
sali T-wa Rosyjskiego (ul. Miekiewicza 23) 
wygłosi odczyt p.t. „Rosja, Niemey i Daleki 
Wschód'*. 
Początek o godz. 8-ej wiecz. Wstęp wolny.-— 
Goście mile widziani. E 

Prof. P. Sawicki przybył do Polski w ce 
lu wzięcia udziału w międzynarodowym zjeż- 
dzie historyków w Warszawie. W Wilnie r. 
profesor zabawi kilka dni. 

  

" będą czynne 

POLSKI 

p. Józefa Domagały 

  

BŁAWAT POLSKI 

ONIKA 
SZKOLNA 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
p. Kazimierz Szelągowski powrócił z urlopu 

i objął urzędowanie. 

— Dyrekcja Gimnazjum Polskiego im. 

Króla Stefana Batorego w Drui (pełne pra- 
wa gimnazjów państwowych) niniejszem ogła 

sza, że z powodu remontu rok szkolny rozpo 

cznie się 4 września, egzaminy wstępne 
1-go. Dyrekcja. 

— Dyrekcja Studjum Rolniczego Uniwer- 

sytetu Stefana Batorego w Wilnie podaje do 
wiadomości, że przyjmowanie podań o przyję 

w poczet studentów Studjum Rolniczego 

USB odbywać się będzie w ezasie od 25 wrze 
śnia do 7 października rb. włącznie. 

Przy przyjęciu na Studjum IRolnicze pi 
wszeństwo będą mieli kandydaci posiadajacy 
odbytą praktykę rolną. 

— Szkoła Powszechna 00. Jezuitów w 
Wilnie. — Przy gimnazjum OO. Jezuitów w 
Wilnie, Wielka 58, otwiera się na rok szkol- 

ny 1933 — 34 pierwszy, czwarty i piąty cd 
dział szkoły powszechnej. Zgłoszenia przyjnta 

je Kancelavja 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 1933— 
34 ezynne będą oddziały od l-go do 5-g 

Do oddziału 1-ео przyjmowane będą dz 
urodzone w roku 1927 lub wcześniej bez 

zaminu. 

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego 
<lasy od 2-ej do 8-ej.. Egzaminy 
koty Powszechnej i  Gimnaz- 

jum rozpoczną się w dniu 18 sierpnia. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10 — 13 kancelarja Gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkolny.- 

„ŻYDOWSKA 
— Zarząd gminy żydowskiej stanie przed 

Sądem. W swoim czasie podawaliśmy «wiado- 

mość o tem, że mieszkaniec. Wilna, właściciel 
kamienicy przy ul. Mickiewicza 35, p. Kamień 

złożył zameldowanie w Urzędzie Śledczym 

przeciw Zarządowi cmentarza gminy żydow- 

skiej, oskarżając go 0 wyłudzenie 5000 zł. 
pod presją  niepochowania zwłok jego 
zmarłego ojca. 

Sprawą tą zainteresowała się — ртоКига- 

tura i wszczęła energiczne śledztwo, Po prze- 

słuchaniu członków zarządu gminy żydowskiej, 
sprawę umorzono, motywując decyzję tem, 

że gmina żydowska ma prawo pobierać za 

miejsca na cmentarzu według obowiązującej 

taksy. Opłata zaś pobrana od p. Kamenia nie 

przewyższała taksy w stosunku do jego ma- 
jętności. 

Pan Kamień jednak nie dał za wygraną i 
wniósł apelację do prokuratora sądu apelacyj- 

nego, który unieważnił postanowienie proku- 
ratora sądu okręgowego i wszczął _ ponowne 
dochodzenie w tej sprawie  klasyfikując ją 
jako  sprzeczną z Kodeksem Karnym. W 
tych dniach śledztwo w tej sprawie zostało 
ukończone i wkrótce sporządzony zostanie 
przeciw zarządowi cmentarza gminy żydow- 
skiej w osobach pp. Prużana, Dajona i Sztu- 
katora akt oskarżenia. Mający się odbyć w tej 
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sprawie procec wzbudził wśród szerokich 
sfer żydowskich wileńskich ogromne zainte- 
resowanie ze względu na częste zatargi na 
tem tle z zarządem gminy. (k). 

— Żydowska dziatwa robotnicza w Wil- 
nie. Jak już donosilišmy 'w swoim czasie ży- 
dowscy działacze społeczni wszczęli starania 
u władz celem ułatwienia powrotu do Polski 
żydom, uciekinierom do Sowietów, którzy 
przechodzą obecnie w „raju bolszewickim 
straszliwą wegetację. Wśród żydów w Wilnie 
powstał nawet komitet, zadaniem którego jest 
ułatwienie powrotu do kraju, tym którzy w 
poszukiwaniu pracy i chleba go opuścili. Pracę 
wprawdzie znaleźli, lecz pozostają bez chleba, 

Przed kilku dniami bawiła w Wilnie zna- 
na wśród żydów działaczka robotnicza oraz 
przedstawicielka „Gezerdu* Gina Medem. No- 
woutworzony komitet zwrócił się do niej z 
prośbą o pomoc w sprawie ułatwienia powro- 
tu do Polski tym nieszczęśliwcom. 

Pani Medem aczkolwiek sceptycznie  od- 
niosła się do tej prośby komitetu, uważając 
że nikt tych nieszczęśliwców do Sowietów nie 
zapraszał przyrzekła swe poparcie. Po powro- 
cie do Sowietów będzie ona interwenjowała w 
tej sprawie u komisarza ludowego Smidowi- 

cza. (k) 

IRR RÓŻNE 
—- Związek Inwalidów Wojennych Rż. P. w Wilnie, a Targi Północne i Wystawa Lniar ską. „— Komisja Admin. Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie, zdając sobie sprawę z ważności ma 

jacych się odbyć w Wilnie Targów Północ- 
nych, a przedewszystkiem Wystawy  Lmiar- skiej i „cheąc zainteresować nią wszystkich inwalidów wojennych — wydała polecenie 0- w ddd trak do organizowania 
w okresie trwania Targów, i - cieczek do Wilna. A 

„ Komisja Administracyjna w przewidywa- 
niu trudności kwaterunkowych jak również 
chcące wycieczkom tym stworzyć najdogodniej 
sze warunki — przygotowuje w okresie od 
26 bm. do 10 września rb. w lokalu własnym 
przy ul. Ostrobramskiej 27 kwatery dla 30 
do 40 osób (dla pań osobno) w cenie 30 gr. 
od osoby. > 

Komisja Adm. posunęła się jeszcze dalej 
— wysłała do wszystkiech zarządów woj. Zw. 
Inw. Woj. R. P. na terenie Rzeczypospolitej 
zaproszenia do zbiorowego wzięcia udziału w 

. Wileńszczyzny przybędzie strzelców 

"których wzięło udział ) 

'strzyni zdobyła p. Józefa Radziwanowska, u- 

Eksportacja zwłok 
ś.p.ks. Piotra Kraujalisa 

Wczoraj o godzinie 7-ej wieczorem odbyła 
Się uroczysta eksportacja zwlok š. p. ks. pro 

fesora Piotra Kraujalisa z mieszkania przy 

ul. Mostowej do kościoła św. Jerzego. Przed 
gmachem seminarjum duchownego przy ul. 

Mostowej zebrały się liczne. rzesze cheących 

uczcić pamięć zmarłego. Zapadał już mrok, 

gdy ruszył kondukt żałobny. Prowadził go 

JE. ks. Metropolita Arcybiskup Jałbrzykow- 

ski. Przodem niesiono wieńce od szkół litew- 
skich i różnych organizacyj wileńskich. — 
Wieńców było ponad dwadzieścia. Zaczem po 
stępował kler, w tej liczbie wszysey profeso- 

rowie seminarjum duchownego. Za karawa - 
nem brat Ś. p. ks. Kraujalisa, przybyły z za 

kordonu granicznego, krewni, bliscy znajomi, 

przedstawiciele tutejszegc społeczeństwa litew 

skiego, reprezentant  Kuratorjum Szkolnego, 

oraz liczny tłum wiernych i parafjan. 

Dziś o godzinie 11 po południu odbędzie 
się pogrzeb na cmentarz Antokolski. Jak sły 
chać, w pogrzebie wziąć mają udział specjal- 

nie przybyli z Kowna: brat stryjeczny ks. J. 
Kraujalis ze Stokliszek, b. prorektor Uniwer 

sytetu Witolda Wielkiego w Kownie, ks. prot. 
Czesnis i b. minister Iczas. 

LODY 
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Kl. I 
KAZIMIERZ SOSNOWSKI — inżynier 

technolog. Z powodu pięćdziesięciolecia pracy 
zawodowej i społecznej. Sprawozdanie z ob- 

chodu, urządzonego p Koło Inżynierów 
Technologów petersburskich. Warszawa, 1931, 
str. 35. 

Książeczka jest ba. 

nym dokumentem, stwierdzającym siłę duch: 
polskiego i znaczenie tak wyrobionych  pa- 
trjotycznie i społecznie środowisk  polskieb 

na obczyźnie, jakiem były organizacje stu- 
dentów Polaków w Petersburgu. 

Na .treść książeczki składają się przemó- 
wienia inż. Jana Jeziorańskiego i inż. Piotra 

Drzewieckiego, oraz odczyt Aleksandra Pa- 

włowskiego, w których została zarysowana 

sylwetka jubilata i omówione jego zasługi 

   

  

o ciekawym i cen- 

  

  

  

  

naukowe i społeczne. 

ZOFJA REUTI-WITKOWSKA — „Za- 
mek Swarożyca''* — saga pomorska. Instytut 
Literacki. Warszawa, 1933, str. 91. 

Składająca się z dziesięciu „opowieści'* 
saga pomorska, jest ciekawą próbą poetyckie- 
go opracowania legend ludowych pomorskich, 

mających w sobie surowe pierwiastki nor- 
mandskie. Poetka szczęśliwie połączyła naiw- 

ność ludowego podania z surowym  patosem 

akeji, a nieco zarchaizowany język z nowo- 
czesnem rymowaniem. 

oo SSRS OSSRPOBS 
Dr. 1 ROMANGWSKI 

(choroby kobiece) 
powrócił 

godz. przyj,: 1—3i 5—7. Wileńska 25, tel.11-68 

TL У. 
  

Targach i Wystawie Lniarskiej w Wilnie, 
komunikując im również 0 przygotowaniu 
kwater. 

— Zjazd Strzelecki w Wilnie. Jak się do- 
wiadujemy na Zjazd Strzelecki, zorganizowany 

w Wilnie z racji 25-lecia Związku Strzeleckiego 
oraz mającego się odbyć jednocześnie w 

ramach obchodu 25-lecia Z. S. Zjazdu Ziem 

Kresowych — Pomorza, Górnego Śląska, Ma- 

łopolski Wschodniej i Wołynia zgłosiło 
swój udział około 15 tysięcy osób. Z samej 

umundu- 
rowanych i nieumundurowanych 8 tysięcy... — 
Związek Powstańców Śląskich / zapowiedział 
przyjazd 800 osób. Prócz tego w uroczysto- 

ściach weźmie udział Karpus Kadetów Mar- 

szałka Piłsudskiego ze Lwowa na czele z 

komendantem ppłk. dypl. Florkiem. 

Co do przybycia innych ziem narazie je- 
szcze ich liczba nie ustalona. 

W ramach uroczystości Zjazdowych od- 
będzie się szereg zawodów sportowych, or- 

ganizowanych przez Związek Strzelecki. 

— Poczta na Targach. Z dniem 21 sierpnia 
b . r. zostanie uruchomiony na terenie III 

Targów Północnych i Wystawy  Lniarskiej 
w Wilnie Urząd Pocztowo - Telegraficzny 
o służbie nadawczej pod nazwą „Wilno - Tar- 
gi Północne* na czas trwania Targów, t. į. 
do dnia 12 września b. r. włącznie. 

— Eksport drewna. — Na terenie Wil. 
Izby Przemysłowo - Handlowej daje się zau- 
ważyć znaczne ożywienie w obrotach drze - 
wem. Do Niemiec w ub. miesiącu wywieziono 
140 tonn papierówki, oraz kilkaset tonn do 
innych państw. Zwiększenie obrotów papie- 
rówką przypisać należy głównie ostatniej ob- 
niżee taryty kolejowej. 

Ponadto w ub. miesiącu wywieziono do 
Anglji i do Francji ca 12000 tonn tarcicy. 
Na dalsze zapotrzebowanie są już zamówie- 
nia. 

Obecnie daje się odczuwać brak gotowego 
materjału, którego zapasy zostały już bardzo 
wyczerpane. 
— Zjazd kajakowy nad Naroczem. — Zwią 

zek Legjonistów Polskich, oddział w Wilnie, 
urządza w dniach 19 i 20 sierpnia 1933 roku 
wielki zjazd kajakowy i obóz nad jeziorem 
Narocz. Niebywała okazja! Moce atrakcyj i 
wrażeń! Ceny bezkonkurencyjne! 

Korzystanie z taboru sportowego: 44 kaja 

ków, 7 żaglówek i łodzi motorowej. Siatków 

ka, koszykówka, kort tenisowy, kąpiele, pla- 

ża,, dancing, orkiestra Związku Strzeleckiego 
itd. Koszta wynosźą 10 —12 złotych, w tem 
droga tam i z powrotem, nocleg, utrzymanie 

4 razy dziennie i korzystanie z taboru spor- 

towego. : 

Ilość miejse ograniczona. Zgłoszenia do 

piątku 18 bm. włącznie przyjmuje zarząd 

okr. Związku Legjonistów Polskich w Wilnie 

(zaułek Bernardyński 10) w godzinach od 10 

do 21-ej. . 

— Zawody strzeleckie 0 mistrzynię i 

mistrza „Nowego Świata”. Wczoraj na Nowym 

strzeleckie w odbyły się zawody M 
osób. Tytuł mi- 80 

Świecie 

zyskując 78 na 100 możliwych punktów. „Mi- 

strzem dzielnicy w strzelaniu został p. Michał 

Stambrowski — 92 pkt. na 100 możliwych. — 

Mistrze zostali naczeni złotemi żetonami i 

dypłomami, oraz będą korzystać bezpłatnie i 

na honorowych miejscach ze wszystkich im- 

prez strzeleckich. 
— Ofiary kąpieli. — Za ubiegłe 3 miesią 

ce na terenie województwa (bez miasta) uto 
nęło podczas kąpieli 29 osób, w tem 4 kobie- 

ty. 

    

Pedpalenie leśniczówki 
POPRZEDZONE ANONIMOWYM LISTEM 

WILNO. W dniu 15 b. m. niedługo przed 
północą nieznani dotychczas sprawcy podpa- 
lili leśniczówkę  Orzechówkę w gminie  prze- 
brodzkiej. Pożar w czas zauważono į uga- 
szono.  Opałone zostały drzwi wejściowe i 
ściany przy futrynach drzwi, Straty wynoszą 

Aresztowanie rabusia 
SŁONIM. Poszukiwany przez Sąd Grodzki 

w Sejnach Oraz policję w Lidzie ; Pińsku za 
liczne oszustwa i obrabowanie Banku Ludowe- 
go w Lidzie Jakob Jodkowski ujęty został w 
mieszkania swych krewnych w Słonimie, gdzie 
był schowany w specjałnej kryjówce, w po- 
koju sypialnym swej siostry Olgi Judkowskiej, 
W czasie aresztowania go stawił czynny opór 
policji, 

35 zł. Leśniczy Jerzy Komar, jeszcze 17 lipca 
b. r. otrzymai anonimowy ist z pogróżkami 
by „przestał maltretować biednych ludzi*, w 
przeciwnym razie „rozstanie się z tym Świa- 

tem“, 

® . s © Ф 

i zbiega z więzienia 
Polieja aresztowała zbiegłego z więzienia 

w Wiśniczu Włodzimierza Aniszczyka, pocho- 
dzącego ze wsi Mysłowo gminy  Miżewicze, 
pow. Słonim, skazanego na 6 lat ciężkiego wię- 

zienia. Po ucieczce z więzienia Aniszczyk u- 

krywał się u krewnych w pow. stonimskim. 

Aniszczyk oddał się w ręce policji  zgła- 
szając się do wydziału śledczego w Słonimie. 

Proces przed nieistniejącym Sądem 
Centralny komitet bojkotowy hitlerowskich 

Niemiec w Warszawie nadesłał do  lokalne- 
go komitetu bojkotowego list z zapytaniem, 

czy niema 'w Wilnie firm, które nie podporząd- 

kowują się uchwale centrali i sprowadzają na- 
dal towary z Niemiec, na co wileński komitet 
bojkotowy odpowiedział, że firmy takie są w 
Wilnie, lecz usprawiedliwiają się one tem, że 

towary niemieckie sprowadziły jeszcze przed 
uchwałą bojkotu. 

Onegdaj nadeszła odpowiedź z Warszawy 
że te wykręty firm. niesolidaryzujących się z 
uchwałą. centrali związków kupców żydowskich 
w Połsce nie powinny być uwzględniane. Ko- 

mitet wileński powinien przeprowadzić w tej 
sprawie energiczne dochodzenie, a firmy spro- 

wadzające towary niemieckie mają być po- 
stawione w stan oskarżenia i odpowiadać przed 
specjalnie utworzonym dła tego celu sądem 
przy komitecie bojkotowym (gmina, jak to 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry miejskie ZASP w Wilnie. 

„Czy jest co do oclenia?'* — premjera w te- 
atrze Letnim. — Dziś we czwartek 17 sierp- 
nia o godzó. 8,15 wiecz. premjera doskonałej 
arcywesołej farsy w 3-ch aktach A. Bissona 
p. t. „Czy jest eo do oclenia?'', w której na- 
czelną rolę kreuje ulubieniec Wilna p. Leon 
Wołłejko w otoczeniu zespoła w osobach p. 
p.: Jasińskiej - Detkowskiej, Braunówny, Po 
špielowskiego, Elwickiego, Martyki, Skolimow 
skiego, Dejunowicza, Teresy Sucheckiej (lszy 
występ), Dobrowolskiego, A. Pawłowskiej i 
innych. 

Ceny miejsce zwyczajne. Zniżki i 
tówki ważne. 

Jutro i 
oclenia ?'*. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — „Ułani — 
Dziś cieszący się wielkiem powodzeniem wspa 
niale wystawiony barwny wodewil „Ułani** — 
urozmaicony piosenkami ułańskiemi w specjal 
nej inseenizacji przeszło - 30-tu osób zespołu 
„artystycznego -. pod reżyserją K. Wyrwiez - 
Wichrowskiego. Ceny miejsc od 25 gr. do 2,30 
złotych. 

— Pokaz - rewja „Len'* w teatrze Lutnia. 
W okresie Targów Północnych w. porozumie- 
niu z Wil. T-wem Lniarskiem i Komitetem 
Targów zorganizowany będzie pokaz — re- 
wja „LEN**. Specjalna inscenizacja, odźwier- 
ciadlająca rozwój produkcji Iniarskiej, uwi- 
doczniona zostanie w szeregu efektownych о- 
brazów w ujęciu scenicznem, w ciekawej i1- 
terpretacji zespołu baletowego. Wielkiem u- 
rozmaiceniem pokazu będą piosenki o Inie— 
Pokaz - rewja dołączany będzie do wszyst- 
kich widowisk wieczornych teatru Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — „Schowajcie swe smutki““. 

Sztabs-kapitan Gubaniew. 

PAN — Morderstwa przy Rue Morgue. 

CASINO — „Tajemnica zamku Porlock““. 

kredy- 

dni następnych „Czy jest co do 

  

— Nowe kino w Wilnie. — Niniejszem 

mamy zaszczyt zawiadomić, iż z dniem 1 sicr 
pnia rb. objęliśmy prowadzenie b. kina „Hol-- 
lywood““, mieszezącego się przy ul. Ad. Mie- 

kiewicza 22 pod nazwą kina „Roxy“. 
Kierownictwo kina „Roxy““ powierzyliśmy 

staremu fachowcowi branży kinematograticz- 
nej, panu Horacemu Slepianowi. 

Obecnie przystępujemy do gruntownego 

remontu lokalu, o otwarciu zaś kina zawia- 
domimy Sz. Publiczność przez prasę. 

Zadaniem p. Ślepiana jest postawienie ki- 
ua „Roxy'* na takim poziomie aby Sz. Pub- 

liezność była zadowolona z kina zarówno pod 
względem pierwszorzędnego repertuaru, jak 

urządzeń technicznych i dostępnych cen bi- 
letów. 

Z poważaniem kino „Roxy'*. 

! 
" WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Okradzenie mieszkania. W dniu 15 
b. m. okradziono mieszkanie Kazimierza Kon- 

dratowicza «na Kwaszelnej 2. Zabrano 170 
zł. gotówką, 47 srebrnych marek niemieckich, 

30 srebrn, rubli, zegarek i * ubranie. 
— Na ul. Ogińskiego 32, okradziono mie- 

szkanie Tajby Waskobojnikowej, zginęły na- 
czynia kuchenne, garderobę damską i t. d. łącz- 

'nej wartości 350 zł. 

Złodziejskim tropem. Na ul. Nowo- 
popławskiej Nr. 28 skradziono z mieszkania 

brzytwę wartości 18 zł., — na przystani wio- 
Ślarskiej przy Brzegu antokolskim  skradzio- 
no jednemu z widzów z kieszeni zegarek war- 

tości 15 zł, na Kopanicy 6 — konewkę, — na 
Żydowskiej 13 z pracowni szewskiej—pantofle 

wartości 5 zł., wreszcie pomidory z ogrodu na 
Ogórkowej 4 i łańcuszek srebrny z kryżykiem 

na Zamkowej 7. Policja we wszystkich tych 
kradzieżach  wyśledziła sprawców i niektó- 
rych z nich zamknęła w areszcie, 

— Zamach samobójczy. Na ul. Śniegowej 

Franciszek Zwolski ze wsi Zielanka, gminy 
rudomińskiej, napił się esencji octowej w 
zamiarach samobójczych. Pogotowie  Ratun- 
kowe  przewiozło go w: stanie 
szpitala Żydowskiego. 

— Podrzutek. W klatce schodowej przy 

ul. Łotoczek 4, znaleziono niemowię,  chłop- 

ca 2-tygodniowego. Umieszczono go w przy- 
tulku Dzieciątka Jezus. 

— Odciski zamków. W trakcie robienia od- 
cisków woskowych zamków, przy ul. Śniadec- 
kich 8, ujęto Piotra Staniewicza  Śniadec- 
kich 8, ujęto Piotra Staniewicza. 

WILNO - TROKI 
— POŻAR. W powiecie wiłeńsko - troc- 

kim w zaścianku Mikuliszki, gminy turgietskiej 

spalił się dom mieszkalny Stanisława  Junie- 
wicza, wraz ze stodołą, 2 wozami, sianem, 
sieczkarnią i sprzętem gospodarskim. Straty 
wynoszą do 1.000 zł. Przyczyna nie ustałona, 

ciężkim do . 

podało jedno z pism porannych nie ma z tem 

nic wspólnego), 
Komitet więc w najbliższym czasie pono- 

wi śledztwo przeciw firmom podejrzanym 0 

sprowadzanie towarów niemieckich i wtedy 
dopiero będziemy mieli w Wilnie pierwszy 
sąd publiczny przeciw: firmom wyłamującym 
się ze strychulca oOpinji żydowskiej. Jedyną 

przeszkodą jest to, że w Wilnie sąd taki nie 
został narazie utworzony, gdyż członkowie za- 

rządu znajdują się jeszcze na „urlopach wy- 
poczynkowych“. 

Teraz, gdy już dr. Wygodzki powrócił z 
Druskienik na posiedzeniu zarządu komitetu 

bojkotowego, które odbędzie się w najbliż- 

szych dniach wybrany zostanie komplet sę- 

dziowski, który debjutować będzie przy roz- 
patrywaniu spraw kupców nie solidaryzują- 

cych się z akcją bojkotową. (k). 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno. 

Z DNIA 16 SIERPNIA 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto zbierane nowe 16.50 
—17. 

Owies zbierany 13.50 
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 40. 

Kasza gryczana 1-1 palona 41. 
Kasza perłowa nr 3 37. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Jęczmień zbierany stary 16. 
Mąka żytnia do 55 proce. 29. 

—30. 
do 65 proce. 24. 

25. 
sitkowa 20. 

—21. 
-— razowa 20. 

————- raz. szatrowana 21. 
Otręby żytnie 9.50 
Otręby pszenne 10. 
Otręby jęczmienne Э: 
Kasza owsiana 50. 
Siano — 5.50 
Stoma 5. 
Kasza grycz. 1-2 palona "37. 
Kasza grycz. 1-1 biała 37. 
Kasza perłowa nr 4 AB: 
Siemię Iniane 90 proc. ° 40. 

L E N: + 

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

Len trzep. Wołożyn 1299. 
Е % ° —1342.30 | 

Len trzepany Druja 110415 
—1147,45 

Len trzepany Dokszyce 1234.50 

—1277.35 
Kądziel Grodzieńska 1158,28 

—1179,93 
żyta 156 tonn. 

Ogólne obroty 180 tonn, w tem nowego 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 
  

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU) 

DZISNA 
— BóJKA O ZBOŻE. Z Dzisny donoszą o 

bójce w maj. Siemiażyno, gm. |Jazno, na tle 

pretensji właścicielki tego majątku, Bohdano- 
wej Marji do zboża. Zaczęło się od sprzeczki. 
W bójce jedną stroną walczącą byli mieszkań- 
cy majątku Siemiażyno  Wałerjan  Stopnicki, 

Jan Pawłowski, Dymitr Wagóra i Władysław 
Pawłowski, dalej mieszkańcy wsi Kułacz gm. 

Jazno Bazyli Poradnia, Jan Szerszeń, Włady- 
sław Sieniawski i Mikołaj Stankiewicz. Obóz 
przeciwny tworzyli Marja Bohdanowa,  mie- 
szkańcy Siemiażyna Bogucki Antoni i 

Adam, Oraz mieszkańcy Prozorok Antoni Ru- 
siński, Jan Maćko, i Marjan Fjedorowicz. 

Bójka miała tragiczne skutki. Pokonany 
został pierwszy obóz, gdyż Szerszenia, Pora- 
dnię i Pawłowskiego tak dotkliwie pobito, że 

musiano ich przewieźć do szpitała w Dziśnie, 
gdzie Poradnia Bazyli zmarł nie odzyskawszy = R O: rokki lejrzani są — Во- 

gucki Antoni, Bujlis Adam i Rusiński Antoni, 
lecz żaden z nich nie przyznaje się do winy. 
Dochodzenie wyjaśni sprawę. : 

      

ь MOŁODECZNO 
— KRADZIEŻ. We ws; Miasota, gminy 

kraśnieńskiej, mieszkańcowi tamtejszemu  Hi- 
laremu Burakowi skradziono 665 rubli w zło- 
cie oraz różne rzeczy wartości 300 zł, — 
Poszkodowany podejrzewa o kradzież jednego 
z mieszkańców tego samego domu. 

Z POGRANICZA 
— Konferencje z Litwinami. W rejo- 

nie Olkienik i Łyngmian odbyły się konfe- 
rencje z Litwinami w sprawie drobnych zajść 
granicznych. 

— Ruch rolników. — W lipeu i w pier 
szej dekadzie sierpnia przekroczyło granicę w 
obie strony 13,500 rolników, uprawiających 
pola, położone za granicą. E 
ж ж 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

 



  

grodźięhyka 
— Prezydent miasta starostą.  ,„„Grodner 

Moment“ podaje, według krążących pogłosek 

p. prezydent miasta p. Maurycy O'Brien de 

Lacy ma wkrótce opuścić stanowisko przezy- 

identa miasta i objąć urząd starosty powia- 

towego w Lidzie. 

Podajemy tą wiadomość 
wiązku dziennikarskiego. 

— Nadzwyczajne posiedzenie Rady  Miej- 
skiej. Dziś we czwartek dnia 17 b, m. odbę- 

dzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miej- 
skiej, na którem rozpatrywaną będzie jedy- 

nie sprawa sytuacji naszego samorządu. 

12.000 dołarów powinni zapłacić mieszkań- 
cy Grodna. W tych dniach podliczona została 

ostateczna suma zadłużenia byłych ubezpie- 
czonych upadłego „Wzajemnego T-wa  Ubez- 

pieczeń Przemysłowców Polskich". 

Suma zadłużenia wynosi około 12.000 do- 
larów. 

— Omal nie katastrofa lotnicza. Na ćwi- 
czenia z artylłerją przeciwłotniczą  przyleciai. 

do Grodna samolot „Potez* XXV — Nr. 4 

5 p. lotniczego z Lidy. W czasie ćwiczeń po 

godzinnym locie, nastąpił defekt motoru, a 
wobec nieznacznej wysokości na jakiej znaj- 

dował się samolot zachodziła obawa przymu- 

sowego lądowania na terenie miasta. Dzięki 

przytomności umysłu komendanta płatowca 

por. Tadeusza  Kołodziejskiego, — samolot 

został doprowadzony do Lotniska w Karo- 
linie, gdzie szczęśliwie wylądował. 

Po nadejściu pomocy technicznej 
lotniczego i wymianie uszkodzonych 

motoru (pompka benzynowa) samolot 
startował do Lidy. 

— Kieszonkowiec w kinie.  Szapersztajno- 
wi Szołomowi (Podolna 84) w kinie „Polo- 

nja" skradziono z kieszeni 80 zł. gotówki 
: — Pożar, W dniu 11 b. m, o godz. 22-ej 
we wsi Zaleszczyki gm. Łunna w zabudowa- 
niach Kozaka Mikołaja wybuchł pożar który 
podsycany wiatrem przeniósł się na znaj- 
dujące się sąsiadujące zabudowania Sienkie- 

wiczów Jana i Andrzeja i zniszczył je do- 
szczętnie. Straty sięgają 8000 zł. Przyczyna 
pożaru nieustalona. 

— Bliźnięta w korytarzu. Szabliński Ben- 
jamin (Witołdowa 25) zameldował 0 znalezie- 
niu w korytarzu domu dwoje dzieci bliźniaków, 

płci żeńskiej w wieku około 3 tygodni. — 
Matkę podrzutków poszukuje policja. 

— Już kradną owoce. Na szkodę Fereno- 
Stefanji (Piłsudskiego 24) skradziono 

Kradzieży  doko- 

jedynie z obo- 

z5 p. 

części 
wy- 

wej 
jabłek i kwiatów na 10 zł. 

nał Szczepański zam. tamże. 2 
— Znaczna kradzież, Nieznani narazie 

sprawcy dostawszy się do mieszkania Kazimie- 
rzą Nawumowicza mieszkańca wsi Wiśniówka 
gm. rudnickiej skradli na jego szkodę 800 
zł. gotówką, 10 rubli złote, weksli na sumę 
200 zł. oraz mięsa — ogólnej wartości 1310 
złotych, 

— Z dymem pożarów. W tych dniach w 
tut. powiecie wybuchło szereg pożarów nisz- 

cząc zabudowania gospodarcze wraz z tegoro- 
cznemi zbiorami. 

I tak we wsi Celmuki gm. mostowskiej Wy- 

buchł pożar, skutkiem czego na szkodę Lisaja 

Aleksandra i jego żony oraz  Olechnowicza 
Wincentego spłonęły tegoroczne zbiory. — 
Straty sięgają 5000 zł. 

Także we wsi Kruszyniany i Zielonej gm. 
hodyńskiej pożar zniszczył stodoły z tegoro- 
YTYYYYYYTYYYYYTYTYTYYYVYPYPTYPYTYTYWYVY 77 > 

Dźwiękowe kina „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Dziś będziemy się śmieli jak nigdy dotąd! 

Król humoru 
BUSTER KEATON 

jako miljoner, daje koncert wesołości w swo- 
jej najnowszej i najdoweipniejszej arcyko- 

medji p.t. 

Dobreczyńca ludzkości 
W roli partnerki jego — urocza, pełna wdziężu 

: ANITA PAGE 
Na scenie wielka parada rewjowa 

„Pani się ubiera" 
z udziałem: Reny  Markiewiczówny, Mery 

cznemi zbiorami wyrządzając na zł. 
około 6000. 

Wszystkie pożary wybuchły z przyczyn 
narazie nieustałonych. 

— Ucieczka aresztowanych. W dniu wczo- 
rajszym © godz. l-ej w nocy po wyłamaniu 

kraty w areszcie magistrackim 'w Druskieni- 
kach zbiegli stamtąd osadzeni tam złodzieje 

recydywiści a to mieszkaniec wsi Rotnica gm. 

Marcińkańce Taryło Bronisław i mieszkaniec 
wsi Berszty gminy tejże Bogdan Michał. 

— Kradzież roweru, Ziembickiemu Wła- 
dysławowi (Kurhan 4) skradziono pozostawio- 
ny na korytarzu Banku Polskiego rower mar- 
ki „Durkopp“. * 

— Quo vadis Bolesłaus? — W dniu 14 b. 

straty 

      
   

    

m. przez władze polieyjne zatrzy al 
niejaki Bole r Berno (J = 
przy którym znaleziono i 
worek. 

Znalezione przyrządy pozwalaj. 
tanie „Quo vadis, Beleslaus ? 

  

   mi nie na wypr 

nowo 
— Przyjęcia u p. wojewody, — 

14 bm. p. wojewoda Świderski przyjął: in- 
spektora Funduszu Pracy z Warszawy p. 
Henryka Prus - Musiałkowskiego, oraz preze 
sa Rady Powiatowej BBWR ze Słonima r. 
insp. Sarneckiego. 

W dniu 16 sierpnia p. wojewoda pr 
p. Bogatkowskiego — starostę powiato 
z Lidy; p. szukiewi ; p. Winezewskie- 
g0 — starostę pow. nieświeskiego; inż. T. Mo 
lińskiego i p. Sieczkę; p. Salomona Mełuda 
--prezesa zarządu fabr. wyrobów gumowych 
„Ardal:* w Lidzie; oraz p. p. M. Grymberga i 
Gohberga z Baranowicz w sprawie pieka ni 
mechanicznej, 

— (o grają w kinie mizjskiem? -- Dziś 
dni następnych „Nocne sądv * — film ` 
cia amerykańskiego. Obraz bardzo dobry. 

— (Cyrk w Nowogródku. — Od dnia 15 
bm. bawi w Nowogródku cy:k wędrowny, k*ó 
ry zainstalował się w ogrodzie na Małym Zam 
ku. Popisy zespołu cyrkowezo naogół dobre, 
o czem świadczy znaczna frekwencja widzów. 

— „Stare łobuziaki!*'* —- Inaczej nie moż- 
na nazwać bójki między 50-letnim Piktą Mi- 
kołajem a 41-letnim  Alekszndrem Apanowi- 
czem, mieszkańcami wsi Izwa Wielka gminy 
kuszelewskiej pow. nowogiódzkiego, na łą- 
kach, na tle: wypasów. Podczas bójki rzuciła 
się na pomoc Apanowiczowi jego rodzina, «o 
widząc Pikta wyjął rewolwer i ranił lekko 
Apanowicza. W konsekwencji obaj „nieprzy- 
jaciele'* znaleźli się w szpitalu, pozatem po- 
licja spisała protokuł i pewnie obaj trafią 
znów do aresztu. Może ich ta wspólna „nie- 
dola** utemperuje? 

W dniu 

    
3) 

       

   
   

   

  

  

  

— Obchód Święta Żołnierza i  poświęce- 
nie sztandaru Federacji. — Święto Żołnierza 
Polskiego w roku bieżącym zostało połączono 
z drugą wielką uroczystością, mianowicie po- 
święceniem sztandaru powiat. Federacji ZOO 

W wigilję święta o godz. 20 przy u i 
kompanji honorowej Związku Rezerw; 

odbył się capstrzyk orkiestry 78 p. p. 
W dniu 15 sierpnia o godz. 10 odprawił 

polową mszę św. ks. kapelan Aleksandrowicz, 
wygłaszając płomienne kazanie w sprawie zna 

czenia „Dnia'*, a nawiązując do tego poświę 
cenie sztandaru przez Federację . 

Na mszy obecny był pan wojewoda Stefan 
Świderski, gen. Krok - Paszkowski i wielu 
innych dostojników państwowych. 

Po mszy św. nastąpiło poświęcenie sztan- 

daru przez ks. kapelana Aleksandrowicza, — 

poczem nastąpiło podpisywanie aktu i 

janie gwoździ. 
Pierwszy gwóźdź wbił pan wojewoda Świ 

derski. 
Po zakończeniu aktu wbijania gwoździ, 

pani starościna Neugebauerowa ti p. nacz, 
Sak wręczyli sztandar panu wojewodzie Świ 

derskiemu, poczem pan wojewoda wrę 
sztandar p. prezesowi Federacji Budrev 
wi. 

Następnie oddziały wojskowe i Federacji 
zerowały pod pomnik Nieznanego Żoł- 

  

    

          

whi- . 

panem generałem Krok - Paszkowskim prze- 
defilowały 2 bataljony 78 p. p. 2 bataljony 
rw Związku Rezerwistów, szczególnie brawu 
rowo przedstawił się oddział kawalerji 'z 
MArzywoszyna, który wystąpił na własnych ko 
niach i z własnem uzbrojeniem, następnie 
Strzelec i PW pocztowe i kolejowe. 

O godz. 14 w koszarach 78 p. p. odbył się 
wspólny obiad. 

Ufundowany przez społtczeństwo  sztan- 
dar dła pow. Feder: ZOO prezentuje się 

nadzwyczaj pięknie i przedstawia z jednej 

strony godło państwa, a z drugiej oznakę Fe 
deracji. 

Patrząc na wczor 

oddać sprawiedliwość; w 

nia związku dorobek jest wielki. 

— (Qyrk Dworskich. — W dniu 19 sierp- 

    

   

      

zą uroczystość trzeba 

    

  

jeżdża do Baranowicz na gościnne wystę 
py cyrk Dworskich. 

Cyrk ten znany jest z wystąpień w Bara- 
nowiezach w roku ubiegłym. 

słoniińrka 
— Śmierć przy pracy. Zatrudniony przy 

    

  

"budowie szopy w maj. lssajewicze gm. Dere- 
wno pow. słonimskiego Michał Borysewicz, 
lat 18 robotnik, wskutek nieostrożności i 
nienależytego zabezpieczenia budowli ude- 
rzony został spadającą belką w głowę, po- 

nosząc Śmierć na miejscu. ; 
  
  

žsšįs wUueńskIie 

Czwartek, dnia 17-g0 sierpnia 1933 r. 

7.05 — Gimnastyka. 
7.20 — Muzyka. 
7.35 — Muzyka. 
7.52 — Chwilka gosp. dom. 
12.05 — Koncert, 
12.35 — Muzyka. 
14.55 — Muzyka popularna (płyty). 
15.26 — Giełda rolnicza. 
15.35 — Muzyka. 

16.00 — Audycja dla dzieci, 

16.30 — Rec. śpiewaczy. 
17.10 — Muzyka taneczna. 
18.15 — Zwycięstwo warszawskie — od- 

czyt wygł. płk. Rutkowski. 
19.20 — Skrzynka pocztowa nr. 252 — 

listy radjosł. omówi dyr. progr. W. Hule- 
wicz. 

19.40 — Feljeton. 
20.00 — Koncert. wiecz. 
21.00 — Co nas bołi? — przechadzki Mika 

po mieście, 
21.10 — D. c. koncertu 

22.00 — Muzyka tan. 

22.25 — Wiad. sport. 

22,40 — Muzyka taneczna 

Giełda warszawska 
Z DNIA: 16 SIERPNIA 

Dewizży i walu! 
Gdańsk 173,75 — 174.18 — 3,32. 
Holandja 361.05 — 361,95 — 360.15. 
Londyn 29.53 — 29.68 — 29.38. 
Nowy York 6.68 — 6.72 — 6.64, 
Nowy. York kabel 6.69 — 6.73 —/.6.65 
Oslo 149,25 — 150 — 148.50. z 
Paryż 35.03 — 35.12 — 3494, 
Szwajcarja 172,90 — 173.33 — 172:47. 
Włochy 47.05— 47.28 — 46.82. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 213.25. 
Tendencja niejednolita. ‚ 

Papiery procentowe 
Požyczka budowlana 39.25. 

* Inwestycyjna 104.50. 
Seryjna 110. 
Konwersyjna 47 — 48,50 — 48. 
4 proc. premjowa dolarowa 51,75 — 52,50 

— 52: : 
7 proc. L. Z. T. K. Przem. Polskiego '41. 
4.5 proc. ziemskie 43.50. 
8 proc. warszawskie 44.50 — 45. 
Tendencja mocniejsza. 

Akcje 
Bank Polski 84 — 85 — 84.75. 
Starachowice 10.50. 
'Tendencja mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 6.67. 

  

  

Rubel złoty 4.78 — 4.80. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku. 
Dolarowa 61,125, 

Dillonowska 70. 

„Al 

  

z piękną EL SSĄ LANDI i WIKTOREM MC LAGLENEM wrol. gl. — 
Eksperyment lords L'chtteliz wydał straszne 

Dziś! Niebywały, wiłcząsający O reslistycznej zkcj: film nowej produkcji 

Ceny zniżone: balkon dz. 25 gt. wiecz, 40 
Lot kpt. Skarżyńskiego” 

Piękna Esa, ośrodkiem miłości i zbrodnit — 
orsz 

dodatek Foxa 
gr. parter dz. 54 gr. 

  

„PAŃ” 
"UE => 

ЕЙЕН 
zwiastun sezonu! 

„Człowiek o stu twarzach“ 

fenomenalny B 0 R i 5 KKK 
jako głuchoniemy szaleniec 
w potężnym filmie niesamow. 

„DZIWNY DOM“ 
Nad program: Dzieje szwedzkiego Napcleona p. t KAROL XII. 
  

RZETARG 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie ogłasza publiczny, pisemny przetarg 
„ofertowy, na dostawę około 750 tonn węgla 

górnośląskiego grubego i kostki z dostawą, 

oraz około 1300 m3 drzewa opałowego, w 

iwiększej części twardego gatunku, również 
z dostawą na miejsce. 

Szczegółowe informacje oraz 
oddawaniu państwowych dostaw  otrzymy- 

wać można do przejrzenia codzień w Biu- 

rze Techniczno - Gospodarczem  Uniwersyte- 

tu Stefana Batorego (ul. Uniwersytecka 3, 
parter) w godzinach. od 10 do 12-tej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową  pie- 

częcią kopertach z napisem „Oferta na dosta- 

wę węgla i drzewa opałowego dła Uniwersy- 

przepisy o 

tetu Stefana Batorego“ naležy złożyć w Se- 
kretarjacie Uniwersytetu (ul. Uniwersytecka 

3, piętro I),- najpóźniej do godziny  10-tej 

dnia 25 sierpnia, 1933 r. Do każdej oferty mu- 
si być dołączony dowód złożenia w Kasie 

Skarbowej na depozyt Uniwersytetu Stefana 
Batorego wadjum w wysokości 3 proc. cał- 
kowitej oferowanej sumy. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 25 

sierpnia o godz. 12-tej w lokalu Biura  Te- 

chniczno-Gospodarczego Uniwersytetu _ Stefa- 
na Batorego. 

Przy równych ofertach pierwszeństwo 
będzie przysługiwało tym firmom, które zło- 

żą wraz z ofertą zaświadczenie Polskiego Ko- 
mitetu Normalizacyjnego o popieraniu jego 
prac. 

Rektorat zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru oferenta bez względu na wy- 
sokość oferowanych cen. 

Z Rektoratu Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie 

(—) Opoczyński. 
Rektor 

T a Vv ir mS 

r Zanim dacie ogło- 

Baczność! zs tia, 
Sprawdzcie 7 prose 

żądajcie koszio- 
rysów a bezwąipienia przekonacie się, iż 

ogloszenia do SŁOWA огах do 

wszystkich pism TANiQ I bardzo 
wygodnie jest załatwić 
1a pośrednictwem Mitra Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 
® 

  

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okregowy w Wilnie, wydział VI, ob- 

postanowił ogłosić Longina Kulikowskięgo za 
upadłego w handlu i kuratorem masy upadło- 

Ściowej wyznaczyć adwokata Józefa 

sztanowej 3 m. 15. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzycie- AR 

le i dłużnicy upadłego w handlu Longina Ku- 
łikowskiego obowiązani są w terminie 4 mie- 

sięcznym od daty wydrukowania niniejszego 

obwieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzę- 
dowego Min. Spr. donieść Sądowi. Okręgowe- 

mu w Wilnie 0 swoich pretensjach do upad- M 
łego w handlu i o należnościach, które im przy= ©. 

Rutkie- bryczka parokonna i 
wicza, zamieszkującego w Wilnie, przy ul, Ka- uprząż do sprzedania, 

| 66 Premjera! Przebėj sezonu 1933 4. Asy humoru FLIP i FLAP ZĘ 
ekranu Domby dowcipu w @4- 
nowsiej orgji śmiechn 

„$CHOWAJCIE SWE SĄUTKIC 
FLIP E FLAP rozsmieszą was i rozbawią do łez | doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program; dodaiki. 

Seause: 4, 6, 8 i 1020 w dai šwiąteczue od g. 2-ej 

— — — — — — — — 

DRZEWO OPALOGGWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

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

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

szładach zpiecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. А. PAKA, 

MIESZKANIE 1 
„Lt AGTZE obok Województwa — 
Ar -_ 3 pokoje oi cie 

R z płe, suche, słoneczne— 

Dr.Ginsberg skopówa 5 . 
Choroby skórie Weller 5 SR ma 

czne i moczopłciowe.  „AAAAAAAAAAAAA AK AA 
Wileńska 3, od 8 — I Letniska 

SYTYYYYPYYYTYTWEPYY" 
i 4 — 8. Tel. 567. 

Aki akia asi NS ) ОМА Т 
w  Andrzeįkowie nad 

Świtezią Wandy Kul- 
{ SPRZEDAŹ wieć - Frydrychowej. 

WFĘGYYTFIEWYWYE"""" Pokoje słoneczne współ 
______ ny salon i taras, bibija- 

teka, pianino, kuchnia 
Twiątek OKICETÓR wiejska, posilek 4 razy 

w st. spocz. dziennie. Doskonała ką- 
zakupi mało używany Diel, auto, dojazd z Ba- 
w dobrym stanie bilsrd, ranowicz lub Nowo- 
Ołerty składać w se- gródka autobusem. Ce- 
kretarjacie Związku — ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
ul. Mickiewicza Nr. 22 leżności od pokoju. — 
m. 2, 0 Poczta Walówka koło 

      

_______ Nowogródka. Andrzej- 
OKAZY JN I E kowo. 
DO SPRZEDANIA 

Eainiius mebli salono- 
wych, bufet, szafy, sto 
ly itd. Ogłądać — co Posady 
dziennie ed 3 do 5 p. 

| Aleja RÓZENK: SEMS Root Z 
wieszcza, że decyzją z dnia 14 lipca 1933 roku p = AM > EKONOM 

ze znajomością  mle- 
czarstwa potrzebny. -- 

EO wóz — Szeptyckiego 5 t 
301. 

Szeptyckiego 5 — tel. 
г
>
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(AŃSAbOBAAŁENEIC BRD MPE": 

„Lūkale Pianistka, 
dobry pedagcg. Prag- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się ianej pracy. Łasks- 

IESZKANIE 
— 3 pokoje z kuch- 

  

księgowego, kancefisty, 

2 panienki 
(uczennice) przyjmę me 
mieszkanie z cełoćzies- * 
nem utrzymaniem 73 
zł, miesięcznie, Oferty 
w Administcacji „Sło- 
wa* Zamkowa 2 dł 

UCZENICE 
szkół średnich przyj- 
muje na stancję była 
nauczycielka gimna - 
zjum. Troskliwa opie- 
ka i pomoce. Języki ob 

  ce: niemiecki i fran- 
euski. Pianino. Cena 
umiarkowana. — Wi- 
dzieć od godz. 12-eż 
do 3-ej. — Adres: uł. 

  

Więzienna 5, — 1. — 
A Themira Sasinowicze - 

we wszystkich apteksch 

wa. 
OŻAGAAAŁAANARAG W | — 
PocziykUs$ PANIENKI 
PRACY uczące się przyjmę na 

mieszkanie z eałodziem- 
nem utrzymaniem. — 
Troskliwa opieka. Pia- 

Gorzelsny nino, ogród. Zgłoszenia 
bahalier lub ekonom, od 18 bm. Wielka Pe- 
z ukończonąszkołą gs- hulanka 32 — 2. Ja- 
rzelniczą w Dublausch monttowa. 4 0 
z kilkoletnią przktyką -- 
gorzelniczę ifekYNKm —- GL NL 
cyjną, z dobremi rete- Uczenice (ni) 
rencjam! obejmie posa- przyjmę na stancję — 
dę od zaraz, łsskawę Calodzienne utrzyma 
ołerty kierować: Zaść, nie, pomoc w naukach 
Laudyszki poczte Ped- 
brediie dla 8. K, © ga miejsca, UI. Ssdowe 

    

PRZYJMĘ 
uczniów na stencję. — 
Troskliwa opieka, dobre 
utrzymanie, tortepjan. 
Słucka 11 m. 2 Olszew- 
Ska cd godz. 10—12 i 

= od 16—18. 

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

  

Uczciwa, 
pracowita, umiejąca go. PRZYJ MĘ 
towzć z dobremi šwis. uczenice — calodzien- 
dectwsmi,  poszsknie ne utrzymanie, pokoje 
pracy. Łaskśwe zgło duże, słoneczne, ogród 
szenia pod adresem — iortepian, - bibljoteka, 
Zygmuntowska 10 — xonwersacja franca - 
Sklep spożywczy, ska, warunki dostępne 
sz - sćrupowiesowa — Do- 
Stužąta do wszyst Ъга 12 (kolo Zakrete- 
kiego posznknje pracy. wej) tel. 12-29. Ё 
Posiada referencje — | °° - 
Oiimpja Ne7 Eltbies pRZY ]МЕ 

ucznia na pełne utrzy Bałtrnszajtis, 

NENNNNE BUGZASE manie. Pomoc szkolne 
RÓŻE we wszystkich EE 

miotech, języki. teka 
SNS WRERENESK zapewniona. Ciasna 3 

M R TALE 
Szkoła Domowej — — — — — — — 
Pracy Kobiet | cy 

Zakopane — Kuźnica skt S = 
Kurs roczny przyspo- я z 
sobienia pań domu Toż: dy zest apeluje de 
poczyna się 22 sierp- Społeczeństwa o umoż. 
uia Prospekty ne żą liwienie mu w$jazdu 
danie, 0 do Krzemieńca dla u- 
-- — - zyskania pracy. Nędza 

4.000 kaucji ostateczna. Ofiary dla 
złożę za posadę k-sjera L. R. przyjmuje adm. 
księgowego, pomocnika .Słowa'*. 

Wyeksmitowana 
rodzins bzzrobotnych, 
obarczcna pięciorgizm 

    

  

binralisty wzgl. innej; 
jestem wolny i. 27 — 
wykształcenie  handl. 

d'Armand, „Nella Marsa, Rema d'Armanda, 00 
Jana Marsa i Jerzego Gryfa me: 

AAAA AA AAA AAA DDA AAAA DANA AAŁADOAADNANZNADE 

  

Przed 

  

MELCHJOR WAŃKOWICZ 

SZCZENIĘCE LATA ” 
— Kochany panie Bleze! Dom nowotrzebski, io 

nie kircha z krzyżem surowym po środku, bez organów 
i „iłuzji*, gdzie się przychodzi do Boga, jak do feld- 
iebla zdawać rzetelny raport. Dom nowotrzebski modli 
się każdą drzazgą swej Ściany, śpiewem siedzących 
w niej świerszczów, siorbaniami nosów bab parobczań- 
skich, merdaniem ogonów tych tu kurdli, co, mimo su- 
rowego zakazu, powłaziły pod stół. 

Kochany Panie Bleze! Jedź pan do Szarytek w Ko- 
wnie zgorszyć swoje uszy luterskie śpiewem odwiecz- 
nej kantyczki, 

Kościół, obyczajem u nas przyjętym, rozdzielony 
na dwie połowy: z prawej mężczyźni, z lewej kobiety. 

„Juozefia, Juozefia, pokołysz dziecień'* — rozpo- 
czyna śpiewać ciągnący się klajster piskliwych głosów 
kobiecych. a 

„Nie benda, nie benda, jak sobia kcecie“ — oc- 
grzmiewa krnąbrnie z prawej chór męski. 

„Ruszże się, ruszże się, gamoniu przecia* — kar- 
ci kobiecy chór. 

„Runęło, grzmotnęło w Betlejem mieście'* — śpie- 
wają oba chóry. > 

„To juozaf, to Juozai dostał w łeb narešcie“ — 
wyrywa się jazgotliwy triumfujący chór niewieści. 

Przez witraże sączy się różnokolorole światło; z 
ciemnego ołtarza błyskają wota — srebrne nogi, ręce 
i serca; papierowe kwiaty schną w odwiecznym pyie. 

Nasz Bóg, panie Bleze, jest cierpiący, jak i my. 
podległy pokusom, jak i my; mieszka z nami, jest 
z.nami w każdej godzinie życia, jest swoją osobą w do- 
mu; zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić; co tam nió- 
wić o jedzeniu grochu w czasie modlitwy, my, ludzie * 
ułomni, nawet grzeszyć przyzwyczailiśmy się w jego 
obecności. 

To też, kiedy w Nowotrzebach naczyna się czter- 
dzieści dni Wielkiego Postu (pościmiy trzy dni w tygo- 

TEZ ZAS I WZ 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

„a, gdzie odbyła się defilada. 
panem wojewodą 

  

  
        

  

Świderskim i 

dniu, w czem piątki „suszymy”*), a garbaty karbowy 
zaintonuje pieśń: 

„Jezu Krysta, Boża miły, 
„Baranku bardzo cierpliwy”. 

każdy czuje tę „wiełką** bardzo cierpliwość 
Bożego. у 

Teraz, w Wielkim Poście, modły się odbywają klę- 
cząco;%p jednej strony długiego stołu jadalnego — służ- . 
ba, z drugiej — państwo. Na ceratowej kanapie (tak 
pokryć przepyszny Biedermajer!) stoi lampa kulista, 
przy niej klęczy staruszka babka. Po skończonem na- 
bożeństwie rzucamy się ją „podnosłć”*. Wtedy ludzie 
idą do kredensu, gdzie już otworzono antałek czarnego 
słodkiego piwa, warzonego w domu. Każdy otrzymuje 
po kufelku. Tak przez cały Wielki Post. : 

Kiedy przychodzą święta, w czasie których ma się 

Baranka 

cieszyć „każda żywioła* (każde stworzenie), cieszył 
się dom nowotrzebski pospołu ze służbą. 

Podłoże katolickie ludu stwarzało więź istotną, 
braterstwo krwi. 

W ojcowych Kalużycach, wyrosłych jako placów- 
ka kresowa, na szlaku Śmoleńskim, w bramie Dźwino- 
Dnieprowej, nad Berezyną, .pośród ludu prawosławne- 
go, inaczej, bardziej, manu militari, bardziej feodalnić 
układało się życie -tamecznego dworu. 

Tu, w Kowieńszczyźnie, żyliśmy więcej „po do- 
mowemu'* wszak od krzyżackich czasów nikt nas „nie 
ruchal“ į + žycię dworu było przetransponowanem na 
wyższy poziom, życiem wiejskiej chaty. 

"Jadąc w odwiedziny do szaraczkowej szlachty, 
" zmajdowałem bardzo bliskie podłoże, bardzo niedalekie 
igrmy życia. Kiedy kawaler, prosząc pannę do tańca: 
mówił: „Strzelam do waćpanny* na co ta odpowiada- 
ła: „nie bojam się”, kiedy ulubiona towarzyska zaba- 
wa — zadawanie zagadek — była przezemnie złośliwie 
nadużywana przez stawianie takich oto pytań: 

„Wziąłem munsztuczek, 
Zagrałem kilka sztuczek » 
Na trąbie w tym momencie 
Na jakim instrumencie? ". 

i kiedy mi spłoniona szlachcianeczka odpowiadała, kry- 
gując się: „na fortepianie", to były to ot takie sobie 

CE WR AO ZR ya "JB 

  

BOR AZRO RO ZOO DZEZY POSOZOCOETO OÓRZETE 

  
  

  

   

  

(—) nieczytelny       
śmiesznostki, pod któremi kryło się istotne dobre wy- 
chowanie, rycerskość dla kobiet, szacunek dla star- 
szych i „wielkie poczucie godności własnej. 

Brzydko się zaczynało, gdy to wszystko  liznęio 
trochę kultury. Eks felczer. wojskowy, szlachcic zagro- 
dowy, chwalił mi się, że sprowadza z Kowna malarza, 
który bierze pięć rubli za metr i wymałuje mu na su- 
ficie „nimfa znaczy sień, nad ruczajem na poduszce”. 

Tęskno mi teraz, kiedy pełno mam naokoło „nimi 
na poduszce, żeby młody polny głos gdzieś odezwa! 
się blisko: „strzelam do paćpanny*. 

Z jednego byliśmy gruntu. 
To też w dzień Wilji, zaraz po wieczerzy wigilij- 

nej „państwa' przy tymże stole w stołowym pokoju 
zasiadała służba. Na miejscu babki prezydowała Kaž- 
mierzowa i garbaty „gospodarz (włódarz) Laskow- 
ski. 

Babka wchodziła z opłatkiem, dzieląc się ze wszy- 
stkimi, przyczem każdemu mówiła indywidualne życze- 
nia. Nie zawsze były te życzenia słodkie. Czasem bab- 
ka pochylała się do ucha: 

— Patrzaj... — zaczynał się cichy szept, poczem 
nic już nie było słychać, tylko pałec wskazujący babki 
surowo groził. Zaczerwieniony delikwent  ułamywai 
opłatek, całował w rękę i skwapliwie ustępował miej- 
sca.... następnemu. 

Kiedy się to działo w stołowym, my dzieci, sie- 
dzieliśmy już w „pierwszym pokoju* przy bakaljach, 
najędzeni jak bąki Jakże bo! Wilja składała się z ośmiu 
— dwunastu potraw i mimo solidne i uważne obja- 
danie się, iżby na wszystko miejsca starczyło, miej- 
sca tego nie starczało. 

W pośrodku stołu pofalowanego bielą obrusa, na 
pękach siana -(ze-ździebeł jego wróżyliśmy, czyje ży- 
cie dłuższe) stawiano tak zwaną „kucję* — ogromną 
salaterę poczwórną, w której mieściły się cztery zasad- 

ńicze potrawy wilji, cztery paskudztwa ku tradycji 
przyrządzone, których nikt nigdy nie tykał. jestem prze 
konany, że „kucja* sięgała swem pochodzeniem za- 
mierzchłych czasów pogańskich. 

Był tam kisiel owsiany, wyglądający jak brudny 
klajster, rozdęte ziarna gotowanej pszenicy, groch 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 
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i jęczmień, oraz mleko makowe. 
Babka tylko, jako pani domu, musiała każdej po 

trawy spróbować i podlz ytą* (miód z wodą), ba 
inaczej nadchodzący rok nie dałby dostatku. Krzywiła 
się, zwłaszcza przy kisielu, ale mus to mus. 

A kiedy już i państwo i służba byli najedzeni, 
roztwierano szerokie wielkie szklane drzwi olbrzymie- 
go salonu. Na tle ogromnej stuletniej agawy (która —- 
właśnie co rok oczekiwano — że zakwitnie „raz na ste 
lat“ i ze „strzałem jak z armaty") stała większa je- 
szcze choinka. 

Otrzymywaliśmy prezenty, wyrażając oficjalną ra- 
dość (wiedzieliśmy i widzieliśmy, dzięki wzorowemu 
wywiadowi, już na kilka dni wcześniej, co otrzymamy, 
raz nawet dzięki zdradzie lokaja, zdołałem wykraść 
z szaty i popukać sobie z flinty, którą później uroczy- 
ście otrzymałem), a potem zaczynało się objadanie 
drzewka. 

Hej! — Bo drzewko nasze nie było ani takie, ani 
siakie. Ani zbytnie w błyskotki kupne, sztuczne śniegi, 
niemieckie djabełki, aniołki, szklane kulki i inne wy- 
krętasy, ani Boże broń, stylizowane na ludowo i na 

„polsko“. ‚ 

To było poczciwe praktyczne drzewko, jakie w 
Polsce stawiano (jeśli stawiano) przed trzystu laty, 
kiedy żadnych tam syntez polskości i ludowości od 
święta 'wysentymentalniać nie trzeba było, bo skrzypiał 
niemi każdy żóraw u każdej studni. | 

Drzewko więc było w dary konkretne zasobne 
i chodzić mogłeś koło niego, bracie, trzy dni i obja- 
dać się gruntownie. 

Poza świeczkami i lepionemi w domu łańcucham: 
z różnokolorowego papieru, wszystko tam można byłę 
w gębę włożyć. Od góry do dołu czerwieniaty „pepin- 
ki" — małe, kolorowe jabłuszka, zawieszone na różno- 
barwnych włóczkach. Równie obficie wisiały figi, pier- 
niki, złocone i. srebrzone orzechy i duże cukierki „krt- 
kri*. W papierowych koszyczkach znajdowałeś, czło- 
wieku, malagę (suszone winogrona), migdały, daktyie 
i td. Doskonałości te na miejscu zrywało się i roz 
dzielało między „parobczańską dziatwę. 
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