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Polski kandydat 
DO POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA 

Wcale nie trzeba być fachowcem woj- 

skowym, aby skonstatować to, o czem 

będziemy mówili. 

Oto są dane Ministerstwa Komunika- 

cji (tak!): 

liość autobusów w całym kraju spadła w 

ciągu 1932 r. z 3,055 do 2,545, u ilość auto- 

busów w ruchu wynosiła 2,170. Długość dróg 
bitych i gruntowych po których utrzymywana 
jest komunikacja autobusowa, zmniejszyła. się 
z 24900 km. do 22,150 km., a to z powodu 

pogarszającego się stanu dróg. 
Liczba linji autobusowych spadła w tym 

samym czasie z 1,410 do 1,193; ilość autobu- 
so-kilometrów na dobę spadła z 287,340 km. do 

235,610 km. : 
Najdłuższe linje czynne były jedna w 

woj. łódzkiem, druga w białostockiem.  Dłuż- 
sze linje autobusowe istnieją tam, gdzie sieć 
kolejowa jest niedostateczna. Najkrótsze linje 
mają woj. śląskie i poznańskie, które mają 

najgęstszą sieć kolejową. Ponieważ długość 

linji autobusowych uległa poważnemu  skro- 
ceniu, zagadnienie konkurencji autobusowej 
dła kolei straciło na aktualności. 

Oczywiście dane powyższe nie dają 

nam obrazu tych wszystkich skutków, 

które spowodował u nas rozumny  fun- 

dusz drogowy ministra Neugebauera. 

Wiemy jednak, że setki właścicieli aut 

prywatnych unieruchomiło swe auta, od- 

syłając numery, nie mogąc płacić hara- 

czu ma nie nałożonego. Ale te auta unie- 

ruchomione zostają przecież w kraju i, 

kto wie, może jakaś ich część będzie mo- 

gła być zmobilizowana. Natomiast ge- 

rzej jest, że kupno nowych automobili 

skurczyło się w Polsce do minimum. Sta- 

tystyka zamkniętych przedstawicielstw i 

warsztatów samochodowych będzie za- 

straszająca. 

Otóż, jak już pówiedzieliśmy, nie 
trzeba być żadnym fachowcem wojsko- 

wym, aby wiedzieć, co to jest potencjał 

wojenny. Na potencjał ' składa się to 

wszystko, czem państwo prowadzi woj- 

nę, a więc liczebność armji, a więc ilość 

ludności, a więc rozwój przemysłu wojen- 

nego, a więc środki komunikacyjne, a 

więc przedewszystkiem w obecnych wa- 

runkach, 'w polskich warunkach motory- 

zacja kraju. ; 

Każdy laik wie, dlaczego austro - nic- 

miecka operacja przeciwrosyjska w 1915 

r., t. zw. Gorlice udały się państwom 
centralnym. Bo rozporządzały za swoiin 

frontem rozwiniętą siecią kołejową, pod- 

czas gdy Moskale mieli tę sieć kolejową 

mniej gęstą. Każdy gimnazista czytał, jak 

to generał GaMieni, bohater wojen w kra- 

jach gorących, Suworow Madagaskaru, 

— podczas wielkiej wojny zapakował 

anmję do taksówek paryskich, przerzu- 

cił na lewe skrzydło wojsk trancuskich, 

wygrał bitwę nad Marną, innemi słowy, 

wygrał wojnę. On — Gallieni i duza 

ilość taksówek w 1914 r. w Paryżu. 

Nietylko nie można nie doceniać, ale 

nigdy za dużo nie będzie przestróg, nie 

będzie upomnień, że w naszych polskich 

stosunkach stan motoryzacji kraju, ilość 

biegających w Polsce autobusów i autc- 

mobili, to jeden z najbardziej istotnych 

czynników naszego państwowego  bez- 

pieczeństwa. 

Urzęduje konierencja rozbrojeniowa w 

Genewie. Chce zmniejszyć w odpowied- 

nich krajach odpowiednie ilości arniat, 

aeroplanów bojowych, tanków, wzgłęd- 

nie zmniejszyć rozmiary narzędzi walk:. 

Wiemy, że tej konierencji genewskiej 

nie udaje się dojść do rezultatów, które 

postawiła sobie za cel. 

Ale my w Warszawie mamy własną 

małą konferencyjkę  rozbrojeniową. Ni 

zywa się fundusz drogowy i pracuje 

wcale nieźle. Stanowi dla Genewy pięk- 

ny przykład. 

Pomiędzy zmniejszeniem  rozporzą- 

dzalnego kontyngentu  rekruta, czy 

zmniejszeniem ilości koni, czy pojazdów 

motorowych w kraju, zachodzą oczywiś- 

cie wielkie różnice jakościowe, które tyl- 

ko fachowcy wojskowi obliczyć mogą. 

Ale nie ulega wątpliwości, że zmniejsze- 

nie rozporządzalnej siły motorowej w 

kraju obniża obronność państwa. 

Słyszeliśmy o różnych pogłoskach na- 

dania pokojowej nagrody Nobla. Hender- 

sonowska konferencja genewska się nie 

udała, więc Henderson jej nie otrzyma. 

Może spróbować wysunąć kandydaturę 

inicjatora naszego funduszu drogowego. 

Ten Nobelowski komitet, to Szwedzi, a 

Szwedzi to przyjaciele Niemiec, kto wie, 

może się do tej inicjatywy ustosunkują... 

objektywnie. Cat. 

Hebda i Jędrzejewska mistrzami Polski 
KATOWICE. PAT. W niedzielę zakończo- 

ne zostały w Katowicach kilkudniowe zawody 
tenisowe 0 mistrzostwo Polski. Finały w po- 

szczególnych grupach dały wymki: 
w grze pojedyńczej panów tytuł mistrza 

zdobył Hebda, bijąc  Wittmana 8:6, 6:0, 6:1. 
W grze pojedyńczej pań — Jędrzejowska 

pa zwycięstwie nad Dubieńską 6:2, 6:2. 

W grze podwójnej panów mistrzami Z0- 

stali Tłoczyński i jerzy Stolarow, bijąc w fi- 
nale Hebdę i Wittmana 6:3, 6:4, 3:6, 2:6, 6:0. 

W grze podwójnej para jędrzejowska — 

Dubieńska pokonała w iinale Vołkmerównę i 

Stephanównę 6:4, 6:3. 

. W grze pocieszenia pań Stephanówna po- 
konała Lilpopównę 6:4, 6:3. 

Luckhaus mistrzem Polski w Pięcioboju 
BIAŁYSTOK. PAT. W niedzielę odbyły 

się w Białymstoku zawody lekkoatletyczne w 

5-boju o mistrzostwo Polski. Pierwsze miej- 

sce zajął Luckhaus (Białystok) — 3.953,755 
punktów (nowy rekord Polski) przed Wieczor- 
kiem (Wilno) — 3,564,78 punktów. — Ogółem 
m 6 zawodników. — Poszczególne wy- 

i 

200 m.: pierwszy Luckhaus i Wojtkiewicz 
po 24 sek, 

1500 m.: pierwszy' Kępiński (Białystok) 4 

min. 42 sek. ‚ 
Skok wdal: pierwszy Luckhaus — 702 cm. 
Oszczep: pierwszy Luckhaus — 58 m. 83 

cm, 
Dysk: pierwszy Luckhaus — 38 m. 84 cm. 
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Gen. Baden Powell w Gdyni 
  

  
Do Gdyni przybył naczelny skaut, świata gen. Baden - Powell. Świtę generała stanowią 
skauci angielscy w liczbie 700. Na zdjęciu powitanie gen. Baden - Powella przez wiee - 

ministra spraw wojskowych gen. Sławoj-Składkowskiego. 
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„PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
"KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

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

DRUJA — Kowkin, : ży 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. | ` 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* `^ 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WOŁOŻYN — 

ST. ŚWIĘCIANY — М, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład A     

  

Łiberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Koi. „Ruch*. 

  

Taiemnicze rozmowy kanclerza Austri 2 Nosoliin 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi 

z Rzymu, że treść rozmów kanclerza Dolfus- 

sa z premjerem Mussohnim trzymana jest w 

jak największej tajemnicy. W kołach polity- 

cznych Rzymu przypuszczają, iż w. kwestji 0- 

gólnej sytuacji Europy kanclerz Dolfuss do- 

magać się będzie od Mussoliniego zmiany sta 

tutu armji austrjackiej. Austrja dąży miano- 

wicie do uzupełnienia faktycznego stann ar- 
mji do 30 tysięcy ludzi oraz reorganizacji 

Heimwehry w tym sensie, aby mogła ona w 
każdej chwili stanowić rezerwę dla państwa. 

Co się tyczy stosunków austrjacko - nie- 

mieckich, wiadome jest, że koncepcja włoska 

polega na ustanowieniu takiej równowagi sił 

pomiędzy państwami naddunajskiemi. aby An 

strja mogła się przedewszystkiem oprzeć o 

Wyjaśnienie Ministerstwa Skar- 
bu w sprawie potrąceń zaleg- 

łości podatkowych 
PRZY WYPŁACIE SUM Z KREDYTU 

REJESTROWEGO POD ZASTAW ZBOŻA 

Jak się dowiaduje ageneja „Iskra'*, mini- 
sterstwo skarbu specjalnym okólnikiem, roze- 

słanym dziś do w: kich instytucyj finan- 
sowych, rozprowadzających kredyt pod re- 

jestr zastawowy zboża, a więc do Banku Rol 
nego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banka 

Kwileeki i Potocki w Poznaniu, Bauku Po- 

znańskiego Ziemstwa Kredytowego, Banku 
Związku Spółek Zarobkowych, Wileńskiego 
Prywatnego Banku Centrali 
Rolników w Poznaniu, wyjaśniło kwestję po- 
trąceń przy wypłacie rolnikom sum z kredytu 
rejestrowego pod zastaw zboża. 

W myśl tych wyjaśnień nie otrzyma kre- 

dytu pod rejestr zastawowy zboża tylko ro:- 
nik, którego zaległości z tytułu podatków 
gruntowego i przemysłowego, powstałe w о- 
kresie od 1 października r. 1931 do 1 kwiet- 
nia rb. przekraczają 25 proc. sumy, jaką mógt 
by uzyskać z kredytu rejestrowego pod za- 

staw całego posiadanego na sprzedaż zboża. 

Jednocześnie okólnik wyjaśnia, że instytu 
cje finansowe, którym zostało powierzone- 101 

prowadzenie kredytu rejestrowego pod za- 
staw zboża, będą mogły w wypadkach zasłu- 
gujacych na uwzględnienie czynić w tym za- 

kresie ustępstwa. 
W wypadkach, kiedy ostateczna suma za- 

ległości podatkowych nie jest udowodniona 

dokumentalnie, instytucja rozprowadzająca 
kredyt, może go udzielić zainteresowanemu 
rolnikowi, zatrzymując jednakże 25 proc. na 

pokrycie ewentualnych zaległości. 
W razie rozłożenia zaległości podatkowyc 

do sumy ich powinny być zaliczone tylko te 
raty, których termin płatności jeszcze nie ża- 
padł. 

Należy. zaznaczyć, że wypłaty rolnikom и 
tytułu t. zw. kredytu zaliczkowego dla drob- 

nej własności potrąceniom z tytułu zaległoś- 

ci podatkowych nie podlegają. 
EKSPORT drzewa z polski do Aglji. t:ź 

W dostawach drzewa z Polski do Anglii 
w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy rb. na- 
stąpiły przesunięcia w porównaniu z ekspor- 

tem polskim w roku ubiegłym.. Zmnie 
się przywóz do Anglji drzewa ciosanego twar 
dego, którego w roku ubiegłym Polska przy- 

wiozła według statystyki angielskiej 167 tys. 
stóp sześciennych, v ci 29.7 tys. funtów 

sterl. , podczas gdy gu 7 miesięcy rb.— 
tylko 59.4 tys. stóp wartości 8,2 tys. 
funtów sterl. Podkrt ednak należy, że o- 
gólmy przywóz drzewa tego gatunku do Ang- 
lji spadł w rb. bardzo znacznie w porówna- 
niu z r. ub. Natomiast dostawy drzewa twar- 
dego z Polski wzrosły w r. b. pod względem 

wartości z 199 tys. funtów na 212 tys. funtów 
Również nastąpił wzrost przywozu polskiego 
drzewa tartego miękkiego, a mianowicie 2 
334,9 tys. funtów na 656.1 tys. funtów. 

—-00— 

Komunikat agencji włoskiej 
RZYM PAT. — Agencja Stefani ogłasza 

następujący komunikat: 
W czasie ponownego spotkania, które od- 

było się dnia 20 bm. w Grand - Hotelu w Ric- 
cione, pomiędzy kanclerzem Dolfussem a Mus 

solinim, dokładnie zbadano sytuację politycz- 

ną z punktu widzenia ogólnego, oraz specjai- 

nych warunków Włoch. 
Szef rządu włoskiego raz jeszcze podkreś- 

lił punkt widzenia polityki włoskiej w odnie- 
sieniu do przyszłości i losu Austiji, calo- 

ksztatu zagadnienia naddunajskiego oraz za- 
gadnień bardziej rozległych, których rczwią- 
zanie połączone jest z funkcjonowaniem pak- 

tu czterech. Kanclerz Dolfuss przedslawił sy- 
tuację Austrji z punktu widzenia wewnętrz- 
nego i międzynarodowego. Poruszając kwe- 
stję niepodległości Austrji, wyraził pragnie- 

nie kontynuowania polityki pokoju i współ- 
pracy ze wszystkimi sąsiadami, a specjalnie 
z Włochami i Węgrami, a także, o ile moż- 

ności, z Niemcami. Obaj mężowie stanu w 
końcu swej rozmowy stwierdzili, że istnieje 
między nimi zgodność zapatrywań na zbada- 
ne zagadnienia. 

Lot dockoła Europy 
PARYŻ PAT. — Lotnik francuski Andze 

Jappy przybył w dniu 20 bm. o godzinie 18 
min, 35 do Le Bourget, kończąc w ten sposób 

lot dookoła Europy długości 5 tysięcy km. na 
małym samolocie z motorem o sile 85 HP.— 

Jappy zatrzymywał się w Moskwie, Leningra- 
dzie, Oslo i Kopenhadze. 
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swych sąsiadów południowych. Rzym pragnie 

zbliżenia między Austrją a Węgrami, a na- 
stępnie tych 2 państw z Włochami. Zdaje się 

że w najbliższym czasie między Włochami, 

Węgrami i Austrją ma być dokonany szereg 

posunięć gospodarczych. 

Współpraca austro-włoska 
PARYŻ PAT. — Nagły wyjazd kanclerza 

Dolfussa daje prasie francuskiej powód do 
wielu komentarzy i przypuszczeń. Niemal je- 
dnogłośnie prasa twierdzi, iż inicjatywa do 
przyśpieszonego spotkania obu szefów rządów 

austrjackiego i włoskiego wyszła od Musso- 

liniego, który chce z Dolfussem omówić cało- 
kształt zagadnień Centralnej Europy, a w 

szczególności sytuację Austrji i sprawę jej 
bezpieczeństwa w związku z atakami hitlerow 

ców. 
Co się tyczy stosunku Paryża i Londynu 

do zagadnienia niemiecko - austrjackiego, nie 
może on być innym — —według zdania „Le 
Petit Parisien '* — jak obserwacyjno - wy- 
czekujący. W obecnej chwili rządy Anglji i 

Francji dążą do wzmocnienia Austrji w dzie- 
dzinie ekonomicznej. Quai d'Orsay -stara się 
pozyskać do tej akcji również i państwa Ma- 
łej Ententy. Jeżeli akcja Mussoliniego oswo- 

bodzi Europę Centralną i Austrję od grożą- 

cego im niebezpieczeństwa, należy — zdaniem 
„Petit Parisien'* — tylko cieszyć się z rezul- 
tatów spotkania w Riccione. 

  

Wielka mowa Kanclerza Hitlera 
o wychowaniu kadr szturmowych 

BERLIN PAT. — Na zjeździe szturmow- 
ców, formacyj narodowo - socjalistycznych i 
Stahlhelmu kanclerz Hitler wygłosił 2 i pół 
godzinną mowę, poświęconą zagadnieniu wy- 
chowania kadr szturmowych i stosunku ru- 
chu narodowo - socjalistycznego do armji.— 

Stosunek oddziałów szturmowych do armji 
jest taki sam — oświadczył kanclerz — jak 
stosunek kierownictwa politycznego do siły 
zbrojnej. Żaden nie jest celem sam w sobie, 

lecz służymy utrzymaniu narodu. Z tego też 
punktu widzenia kanclerz sprzeciwia się ger- 
manizowaniu członków obcych narodowości, 

gdyż zamiast wzmocnienia osłabia to rdzeń 
rasowy narodu niemieckiego. Wszelkie waśnie 
wewnątrz narodu są dziś zupełnie wykluczo- 
ne. 

Zagajajac konferencję szefów sztabów od- 

działów szturmowych, kpt. Roehm zapowie- 

dział reorganizację oddziałów szturmowych w 

związku z ich rozrastaniem się i oddziałów 
Stahlhelmu, co potrwa do końca roku bieżące- 

go. Poruszając kwestję stosunku do armji, — 
kpt. Roehm podkreślił, że pomiędzy oddziała- 
mi szturmowemi a Stahlhelmem niema żad - 
nych przeciwieństw, gdyż każda z tych orga- 
nizacyj ma ścisle zakreśloną sferę zadań. — 
Reichswehrze przypada wyłączne prawo tro- 
skio interesy obrony kraju i ochrony gra- 
nic, oddziały szturmowe zaś są gwarantami 
niemieckiej rewolucji. W końcu Roehm oma- 
wiał najbliższe zadania oddziałów  szturino- 
wych, oświadczając, że dawni wrogowie naro- 

dowych socjalistów są powaleni, lecz bynaj- 
mniej nie unicestwieni. Trzeba się mieć na 
baczności. Oddziały szturmowe muszą wszel- 
kiemi środkami przeszkodzić podniesieniu się 

obalonego wroga. 

ARESZTOWANIA ROBOTNIKÓW POLSKICH 
© LIPSK. PAT: W Zschornewitz koło Biter- 

feldu aresztowano niespodzianie 4 robotników 
polskich i przymusowo odstawiono ich do Hal- 
le, skąd mają być odesłani do granicy polskiej, 
Aresztowanie nastąpiło w chwili, gdy robot- 
nicy ci wychodziji z domu, udając się do pracy. 
Jako powód aresztowania władze policyjne po- 
dają wrogie nastawienie do państwa narodo- 
wo - socjalistycznego. Wszyscy 4 robotnicy 
zamieszkiwali w Niemczech od przeszło 30 lat 
i posiadali świadectwa, uprawniające ich do 
swobodnego zarobkowania. 

HAMBURG. PAT. W Blumenthal nad We- 
zerą policja aresztowała cały zarząd Polskiego 
T-wa Robotniczego Jedność, ponieważ przy 

rewizji znaleziono księgę protokółów zebrań, 

w której brak było kilku kartek. W rzeczywi- 

stości nie była to jednak księga protokó- 

łów, lecz stary zeszyt, w którym przez oszczęd- 

ność robiono notatki z zebrań. 

HAMBURG. PAT. Miejski urząd pracy w 

Osnabrueck zawiadomił publicznie, że pewne- 
go robotnika, który nie przyjął udziełonej mu 
przez rząd pracy nietylko pozbawiono zasił- 
ków, ale przewieziono do obozu koncentra- 

cyjnego. Urząd ostrzega” wobec tego, że 
wszyscy którzy z jakichkołwiek przyczyn od- 

mówią przyjęcia przydzielonej im pracy, in- 
ternowani będą bezwzględnie w obozach kon- 
centracyjnych. 

Areszty Żydów litewskich w Tylży 
* Wykrycie afery wywozu dewiz do Rygi 

BERLIN. PAT. Policja kryminalna w Tyl- 

ży aresztowała w ostatnich dniach 20 osób, 

w tem część żydów litewskich. Oskarżeni mieli 

przemycać zagranicę czeki podróżnych i ii- 

czyć sobie potem 20 proc. rabatu. Współdziałać 

przytem mieli również konduktorzy wagonów 

sypialnych w pociągach pośpiesznych Berlin — 

Tylża — Ryga. Prasa wskazuje na niebezpie- 

czeństwo dła wałuty niemieckiej. 

Pobicie urzędnika sowieckiego w Berlinie 
MOSKWA PAT. — Z Berlina donoszą o 

dotkliwem pobiciu przez dwóch hitlerowców 
urzędnika sowieckiego przedstawicieistwa han 

dlowego Griszina. Pobito go, ponieważ nie 

pozdrowił sztandaru hitlerowskiej kolumny 

bojowej. Napastnik powrócił do szeregów, — 

wobec czego policja odmówiła interwencji. — 
Ambasador sowiecki w Berlinie zgłosił protest 
w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy. 

  

Strzały na granicy Saary 
PARYŻ PAT. Na granicy zagłębia Saary 

i Niemiec doszło wczoraj do strzelaniny. Dwóch 

niemieckich emigrantów politycznych udało 

się bez przepustek na terytorjum Pałatynatu w 

celu odwiedzenia swoich rodzin. Zatrzymani 

przez żandarmerję niemiecką zaczęli Oni ucie- 

kać wkierunku granicy. jeden z nich zdołał 
dotrzeć do terytorjum Saary, drugi zaś do któ- 
rego żandarmerja dała kilka strzałów, nie po- 
kazał się więcej. Los jego jest nieznany. Wła- 
dze okręgu Saary rozpoczęły śledztwo. 

——0-0-ю—— 

Demonstracja „Niebieskich koszul“ w Irlandji 
DUBLIN PAT. W dniu 20 b. m. odbyly sie 

dwa pochody organizacji „niebieskich koszul“ 

— jeden dookoła Dublina, a drugi w mieś- 

cie Cork. W związku z temi pochodami, sy- 

tuacja w Dublinie jest naprężona. Władze wy- 

dały szereg zarządzeń wojskowych. Policja 0- 

trzymać miała instrukcje udzielania Ochrony 
„niebieskim koszulom*. Narazie brak wiado- 
mości 0 jakichkolwiek rozruchach. 

Konferencja II międzynarodówki 
PARYŻ. PAT. Komitet wykonawczy II 

międzynarodówki odbył pod przewodnictwem 

prezesa Vanderveldego dwudniowe obrady po- 
święcone przygotowaniu konierencji między- 

narodówki socjalistycznej. Obrady, w których 
wzięło udział około 60 delegatów, rozpoczął 
reierat generalnego sekretarza komitetu  Ad- 
łera na temat sytuacji śwatowej socjalizmu, 

a szczególnie losu socjał - demokracji niemiec- 
kiej. Nad tem ostatniem zagadnieniem  roz- 

winęła się szczegółowa dyskusja, w czasie 
której delegaci niemieccy tłumaczyli się ze- 
swej taktyki w momencie wybuchu zamachu 
stanu Hitlera. Dowodzili oni, iż Hitler. tylko- 
dlatego zdobył władzę, iż znałazł poparcie z 
jednej strony wśród policji. i Reichswehry, z 
drugiej strony — wśród komunistów  niemiec- 
kich. Rząd pruski Brauna był wobec tego bez- 
silny. 

  

Gandhi w szpitalu 
POONA PAT. — Z powodu wielkiego 0- 

słabienia Gandhi został przewieziony do szpi- 
tala cywilnego, gdyż w więzieniu nie można 

mu było zapewnić niezbędnej opieki lekar- 

skiej. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zimieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. į 

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

TELEGRAMY 
22 STANY PRZECIW PROHIBICJI 
w YNGTON PAT. — Stan Missouri 

w przygniatającej wieksz wypowi 

się za zniesieniem proh Jest to już 2 
stan przeciwny prohib 

KODEKSY PRZEMYSŁOWE 
W AMERYCE 

WASZYNGTON. PAT. — Prezydent Roo- 
sevelt podpisał kodeks pracy dla przemysia 

naftowego. Przemysłowey  naftowi, pomimo 
niezadowolenia z klauzul, dotyczących ustale- 

nia cen, oświadczyli gen. Johnsonowi, iż p. 

mują kodeks ze względów patrjotycznych. 
Pozatem prezydent podpisał kodeks dla prze 

drzewnego, przewidujący kontrolę pro- 
i określający wysokość cen, a także 

rozporządzenie wykonawcze do kodeksu dla 
przemysłu stalowego. Obecnie prezydent wy- 

jechał na dłuższy wypoczynek do Hyde Pa1- 
ku. W związku z wprowadzeniem kodeksów 
pracy, w różnych gałęziach przemysłu pracu - 
je na zasadach zawartych w tych kodeksach, 

12 miljonów robotników, to jest jedna trzecia 

wszystkich ludzi pracy w Stanach Zjednoczo- 
nych. 

OTWARCIE TARGÓW KRÓLEWIECKICH 
BERLIN PAT. — W niedzielę odbyło się 

w Królewcu uroczyste otwarcie niemieckich 

targów wschodnich, w obecności przedstawi- 
cieli rządu Rzeszy, korpusu dyplomatycznego 
członków Reichswehry i władz cywilnych-— 
Między innymi obecny był również dotych- | 
czasowy ambasador niemiecki w Moskwie Dir 

sen. W wygłoszonem przemówieniu mini- 
ster gospodarki Rzeszy Schmidt podkreślił, iż 
rząd Rzeszy przykłada specjalną wagę do roz- 
woju swego handlu zagranicznego i odbudo- 
wy gospodarstwa w Niemczech i na całym 
wschodzie Europy. Minister dał wyraz nadziei 
że targi królewieckie przyczyni: ę do ure- 
gulowania stosunków gospodarczych narodów 
Wschodniej Europy. Następnie zabrał głos 
nadprezydent prowineji Koch. Mówca wyraził 
nadzieję, iż królewieckie targi wschodnie przy 

czynią się do dobrobytu "w państwach 
Wschodniej Europy i do odprężenia sytuacji 
politycznej. 

POLSKO-NIEMIECKA IZBA HANDLOWA 
FRANKFURT PAT. —.Prasa omawia 

walne zgromadzenie Polsko - Niemieckiej Iz- 

by Handlowej we Wrocławiu. Prezesem Izby 
wybrany został fabrykant z. Wrocławia Ken- 
a, wiceprezesem — Deines, wiceprezydent 1z 
by Handlowej we Frankfurcie. - 

ZWIĄZEK OBRONY KRESÓW 
WSCHODNICH 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę od- 
było się uroczyste poświęcenie sztandaru Zwią 
zku Obrony Kresów Wschodnich. Na naboż: 
stwo w katedrze przybyli: p. minister opieki 
społecznej dr. Stefan Hubieki, gen. Osiński, 
członkowie prezydjum honorowego ZOKW, 
wicewojewoda Ołpiński, prezydent miasta Sło 
miński, sen. Ewert, weterani z 1863 roku. — 
W świątyni ustawiły się poczty sztandarowe 
Federacji PZOO, POW, Związku Sybiraków, 
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   Zw. Rezerwistów i liczne delegacje stowa- 
rzyszeń i instytucyj. Po poświęłeniu sztan- 
daru poczty sztandarowe udały się na plae 

Marszałka Piłsudskiego, gdzie zebrały się od- 
działy Związku OKW. 

Po złożeniu wieńca na grobie Nieznanego 
Żołnierza przez delegację Związku Obrt 
Kresów Wschodnich nastąpiła uroczysto 
wpisania się do księgi pamiątkowej oraz wbi- 
cie gwoździ w drzewce sztandaru. Zkolei pre- 
zes zarządu głównego Zw. OKW sen. Ewert 
wygłosił przemówienie, podkreślając zadania 
i obowiązki Związku, poczem odbyła się de- 
filada zebranych oddziałów Związku. 

FEDERACJA TOWARZYSTW 
HIGJENICZNYCH 

WARSZAWA PAT. — W sobotę 19 bm. 
i w niedzielę 20 bm. odbyła się w gmachu 
T-wa Miłośników Historji druga konferencja 
Federacji Towarzystw Higjenicznych Europy 

   

Wschodniej. W sobotę odbył się posiedze 
zarządu Federacji oraz 2 komisyj. W niedz'e 

lę 20 bm. w godzinach rannych odbyło się u- 

roczyste inauguracyjne posiedzenie plenarne 

      

    

konferencji . W posiedzeniu tem wzięli udział 
posłowie i ministrowie pełnomocni au 
cki i estoński oraz charges d'affaires Wę- 
gier, Finlandji i Łotwy. 

ZJAZD RZEMIEŚLNIKÓW ŻYDÓW 
WARSZAWA PAT. — W dniu 20 bm. 

rozpoczął obrady 4-ty zjazd Centralnego 
Związku Rzemieślników - Żydów w Polsce. — 
Na zjazd przybyło przeszło 500 delegatów z 
całej Polski. Zjazd rozpoczął się pochodem - 
czestników, poczem w sali rady miejskiej 
przystąpiono do obrad. Przemówienie inaugu- 
racyjne wygłosił prezes egzekutywy były po- 
seł Chaim Rasner. Zjazd uchwalił wysłanie 
depesz hołdowniezych do p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej, Marszałka Piłsudskiego oraz 
ministra przemysłu i handlu. — W wyniku 
przedpołudniowych obrad uchwalono rezolu- 
cję, potępiającą prześladowanie żydów w 
Niemczech. 

UROCZYSTOŚCI W PIEKARACH 
KATOWICE PAT. — Uroczystości, zwią- 

zane z 250-ną rocznicą pobytu króla Sobie- 
skiego w Piekarach wypadły niezwykle imyo- 

nująco. W uroczystościach wzięło udział po- 
nad 100 tysięcy osób, w tem delegaci wszyst- 
kich dzielnie Polski. 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem 
na placu p: kościele piekarskim, „które od- 
prawił ks. biskup Adamski. Kazanie wyglosii 
ks. biskup Gawlina. 

Po nabożeństwie nastąpiło odsłonięcie ta- 
blicy pamiątkowej na kościele. Uroczystości 
zakończyły się defiładą. W godzinach popołu- 
dniowych organizacje wzięły udział w sypa- 
niu kopca Wyzwolenia Śląskiego. 

   

    

  

   

 



Patrząc w przyszłość, 
zaczespnijcie z przeszłości 

Wstrętne są komunały oklepane. Niestety, 
są takie, które należy powtarzać, chociaż 
madło się robi temu, co powtarza, bo powt: 

nie jest nudne, tak, jak jedzenie codziennie 

tej samej potrawy. Lecz zmuszają do tego tę 
pi i powierzchowni słuchacze lub czytelniey, 
Ileż to razy przytoczono, jak zużyty motyw 
z katarynki — „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie'*? Nie 
mam nic przeciw chwaleniu pięknych i dob- 
rych rzeczy, obyczajów i krajów obeych, nie 
mam i brzydziłem się zawsze przejawami ta- 
niego i płytkiego patrjotyzmu, lecz tu idzie 
o poznanie rzeczywistej wartości często za- 
pomnianej u nas lub zapoznanej, dzięki i 

własnemu niedbalstwu i ograniczeniom poli- 
znym. — Wartości bogactw tkwiących w 
szych ziemiąch — wartości i oceny — ш- 

dzi, o których zapomniano. Jeżeli jednak ci 
ostatni to historja, — to przeszłość — to pro 

  

   

chy, o których nasza młodzież nie chce w 

swej zarozumiałości często pamiętać — radu- 
jąc się czasom obecnym — to bogactwa na- 
szej ziemi powinnyby zainteresować naszych 

młodych materjalistów. 5 

Otóż z temi bogactwami nie jest zupełnie 

w porządku i to z takiemi dostępnemi, co to 
miały dni sławy i to nie dzień, nie dwa, ale 
szeregi lat. 13-ty rok mija od czasu, gdy nam 

dała Opatrzność możność rządzenia się samo- 
dzielnie. 

  

Kiedyś słyszałem taką chłopsko - ros, 

sarkastyczną, acz nie pozbawioną słusz Ь 
przypowiastkę: „ Stała nad strumykiem cer- 
kiew, stala — 20 lat, stała — i zapadła, — 

stała szkoła stała, 30 lat i zapadła. 

Karczma stała 100 lat, stała i nie zapadła!'* 

Tak dalece źle u nas nie je: 

karczem niema. Za to jak to 
czyźnianych karczem, rosyj 

wych składów i na jarmarkac stynach, ślu 
bach i wieczorynkach piorą się nożami i 
pałkami, a nawet rewolwerami, aż miło po 
dawnemu, jak ojcowie i dziadowie i przod- 
kowie. Tak jak było Anno Tobae! — Wódkę 

piją po dawnemu — monopolową czy samo- 

gonkę w zależności czy jest moneta, nato- 

miast wartości kulturalne, wartości materjal- 

me, w wielu wypadkach znikły, zapadły bez- 
powrotnie, jak ta cerkiew, jak ta szkoła w 

dawnej Rosji. Na te pewne bogactwa zapon- 
niane z których możnaby wykrzesać nowe życie 

chcę zwrócić uwagę tak przedstawicieli władz 
jak i przedsiębiorczych młodych i energi- 

cznych ludzi, poszukujących pola do popisu, 

do wykazania swych wiadomości. к 

      

st, no bo i 

asów pań 

monopolo-        
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Patrjota i obywatel, generał Żeligowski, 

mądrą myślą swoją potrafił ożywić  rolmie- 

two jednem słowem „łen** — i rozwija dalej 
przy poparciu sfer rządowych. Teraz właśnie 

w okresie Targów Północnych i rozmaitych 
zjazdów należy por sprawę tych bo- 

gactw, pozostawiając sferom naukowym zba- 

danie ich i dalsze kroki. 

    

   

  

  

A to dlatego, że dużo zapomniano, a sto- 

sunkowo mało się nauczono, co się kryje w 
nas, a jeżeli się wie, nawet, to lekceważer 

i sceptycyzm góruje. A na złote piaseezki na 
Polesiu, a świeżo pod Warszawą ludziska się 

dają nabierać. Ale ad rem: Istnieją u nas Dru 
skieniki, lecz mamy i inne miejscowości, on- 
gi cieszące się zasłużoną sławą, mające ur 

dzenia długie lata, — teraz bez śladu, często 
bez pamięci. 

Taką miejseowością z b. silnemi źródłami 

      

  

siarczanemi są Widze Łowczyńskie — włas- 
ność Minejków; w 16-ym i początkach 17-со 
w. własność starodawnego rodu Naruszewi- 

"ez6w drogą wiana przechodzi do Wawrzee- 
kich, a potem także tąż drogą do Minejków, 

   

  

—istniał tu w pierwszych latach ubiegłego 
wieku zakład dość obszerny, przyjeżdżano 
tam tłumnie, lekarze kierowali tam chorych, 

widziałem sam urzędowe świadectwa w Areni 
wum Państwowem. Woda biła tam 4 źródłami 

łączącemi się w jeden potok  spływający do 

jeziora „Smerdis'', Zapach siarki rozchodzi 
się na kilka wiorst wokoło jeziora i miej- 

seowości. I tu zgorzały i zniszezały urządze 

nia i zabudowania, gdzie bywało ludno. I 
tutaj dałoby się to wskrzesić. Swego czasu 
zwróciłem się z informacją o tem do władz, 

lecz rezultatu nie było — zdaje się, że leka- 
rze nasi b. sceptycznie odnoszą się do tego, a 

może obawa konkurencji dla Druskienik. Zn- 
pełnie płonna to obawa: chorych mamy nie 
mniej niż turystów, i amatorów sportów 

wszelakich, lub daneingow. 

Trzecią miejscowości 
ne w pow. wileńskim 

także zapomniane. 

Tak samo mało komu wiadomo o hutach 
żelaznych w Nalibokach, słynnych dawniej 

    

są Dukszty, položo- 

siarczanemi źródłami ; 
  

Radziwiłłów, później Witgensteinów, ks. Но- 
henlohe, sprzedanych w końcu 19-go em 
com - miljonerom z Chersońskiej i Bessarab- 

skiej gub. Fale - Fejnom, znanym z ogrom- 
nych stad owiec. Albo Wiszniew, staro- 
dawne gniazdo Chreptowiezów, teraz hr. 

Chreptowicza Buteniewa, gdzie wyrabiano za 
czasów polskich kule dla użytku naszej arty- 
lerji (co prawda kruche, jak twierdzą rapor- 

ty, lecz może to wina wyrobu). Jeszcze w sie 
demd tych latach ub. wieku podawano 
stat. urzędowi gubernjalnemu dane © „gór- 

nych bogactwach'* i stale figurowały Nali- 
boki i Wiszniew i podawano ilość rocznej 

produkcji, jakość etčė 

  

   

  

   

    

  

  

  

Jest jeszcze sporo bogactw skromnych, — 

lecz dostatecznych do stworzenia przemysłu, 

tylko brak energji — wspomnę tu je o 

rozmaitych glinkach — pewien Szwajcar pro 

ponował memu ojcu założenie w pow. brasław 

skim gmina Leonpol w latach dziewięćdzie 

siątych ub. wieku fabryki aluminjum, są i 

inki poreelanowe. Przywozimy: porcelany, 

przywozimy ałuminjowe naczynia. A gdyby 

spróbować? * Fiuzebjusz Łopaciński. 

      

  

INOWROGŁAW 
od 1 września. Artretyzm, reumatyzm, 

przemiana materji, choroby serca, nerwo- 

we, porażenia. Tanie kuracje ryczałtowe. £ 
or 2 — 

Figiel celny a 
Grupa kapitalistów z Bostonu nabyla žro 

dła mineralne w Kanadzie i miała zamiar 
transportować wodę do Stanów Zjednoczo- 

nych, kiedy nowa taryfa celna na wody mi- 
neralne naznaczyła cło 24 cehty od galona. 

Kapitaliści bostońscy wpadli w rozpacz. 

Przy tej wysokości cła nie do pomyślenia by- 

III SEZON W ZDROJOWISKU | 

w eksploatowanie źródeł. Pieniądze przepad- 

ły! - 

Jednakże sprawę uratówał sprytny adwo- 
„kat. Spytał on mianowicie ekspertów, czy wo 

da straci swe właściwości lecznicze, jeśli się 
ja zamrozi na lód? Uczyniono eksperyment i 
okazało się, że proces zamrażania wcale nie 

wpływa na wartość wody. To uratowało kon- 
sorcjum, gdyż taryfa celna nie przewidziała 

cła na lód. Źródła biją w dalszym ciągu, wo- 

dę przewozi się do Stanów w formie lodu, ka 
pitaliści zacierają ręce, a najbardziej cieszy 

się pomysłowy adwokat, zgarniając ładny pro 

cent od szczęśliwej tranzakcji. L. 

| EERUZAEENROCY WEN! 

Nagroda harcerzy polskich 

  

Czy istnieją „promienie šmierci“? 
Dzienniki doniosły, że inżynier Anto- 

nio Duarte Pinto Filho, docent 'wydziału 
mżynierji w Rio Grande do Sul w Brazy- 
lji, zdołał wytworzyć przypadkowo pro- 
mienie, które spowodowały eksplozję na- 
boju rewolwerowego znajdującego się w 
oddaleniu kilku metrów.W ciągu dalszycii 
badań i eksperymentów, dokonanych w 
gronie kilku uczonych brazylijskich, zdo- 
iano zapomocą tych promieni, które na- 
zwano „promieniami zielonemi*, wywo- 

iać na dość znaczną odległość eksplozję 
nabojów karabinowych i zbiornika z 
benzyną. Dalsze próby prowadzono z ma 
terjałami wybuchowemi i tatwopalnemi, 
które izolowano zapomocą ścian z beto- 
nu, szkła, żelaza, aluminium i ołowiu; 
wypadły one również pomyślnie i we- 
bec tego uczeni brazylijscy są zdania, że 
głośne swego czasu pogłoski o wynale- 
zieniu „promieni šmierci“ stają się obec- 
nie „możliwością naukową“. 

Zacytowaliśmy informację prasową, 
która mimo całego szacunku, jaki mamy 
dla uczonych brazylijskich, nie wydaje 
się zbyt przekonywująca. Dlaczego? — 

Aby odpowiedzieć na pytanie, przypom- 
Dijmy wpierw historję pogłosek o „pro- 
mieniach śmierci*. Pogłoski te już daw- 
no błądziły po szpaltach pism kuli ziem- 
skiej, ale ostatnio po tragicznej katastro- 
lie lotników litewskich, Ś. p. Dariusa i 
Girenasa, ich istnienie związano z kon- 
kretnym wypadkiem. Pisma, które puści- 
ły w ruch znowuż pogłoskę o „promie- 
niach śmierci* na dowód ich istnienia ino 
gły przytoczyć 'tylko tyle, że katastrofa 
wydarzyła się w miejscu, gdzie już prześl 
tem zginęło kilka samolotów w dość ta- 
jemniczych okolicznościach. Pozatem, 
wszystko co na ten temat wypisano, by- 
ło fantazją zaczerpniętą z lektury powieś 
ci Vernego na szkolnych ławach. Odkry- 
cie inżyniera Antonio Duarte Pinto Filho 
0 ile rzeczywiście wnosi w tej dziedzinie 
coś nowego, rzecz jasna, przemawia na 
korzyść tej wersji, ale mimo to, gdyby 
nawet tajemnicze „promienie śmierci" by 
dy już wynalezione, trudno jest uwierzyć, 
że one spowodowały katastrofę „Lithua- 
nici“!. 

Każdy rozumie dobrze, jak groźną 

SŁOWO 

KONKURS PIĘKNOŚCI I ELEGANCJI 
SAMOCHODÓW 

  

W Touquet, modnej plaży francuskiej, odbył 

się konkąrs piękności i elegarcji samocho- 

dów. Na zdjęciu nagrodzony samochód i iego 

szczęśliwa właścicielka. 

  

Choroba króla Zogu 
Król Zogu, władca Albanji, liczący sobie 

obecnie 39 lat, ciężko zaniemógł. Stan jego 
niepokoi ogromnie Mussoliniego i różne inne 

potęgi świata, gdyż z chwilą jego zgonu po- 

wstałoby znowu wrzenie na wybrzeżu Adrja- 
tyku i na Bałkanach. Król Zogu ma w wyso 
kim stopniu posunięte suchoty gardlane. Chi- 

rurdzy sprowadzeni z Wiednia nie podjęli 
się operować go, wezwano zatęm lekarzy wło- 

skich. Wyroku ich oczekuje z naprężeniem 

" niejeden potentat Europy. 

Dogasający władca nie jest przeciętną je- 

dnostką. Mając lat 30, jako zwykły obywatel 

kraju, samodzielnie tworzy nowe królestwo 
Albanji, wyrywając je z chaotycznego kotła 

bałkańskiego, scalając małe partje, jednocząc 

bezpańskie buntownicze plemiona.— Potrafił 

zbudować sam sobie tron i zyskać 800.000 
poddanych — korony iednak nigdy nie wło- 

żył. Zbyt był zajęty — jak twierdzi — budo- 

waniem państwa, by sobie zaprzątać głowę 

koronacją. 

Mimo swej żelaznej energji, Zogu ma u- 

sposohienie wielce romantyczne. — Niedawno 

miał miejsce wypadek, szybko  zatuszowany 
przez potężne czynniki międzynarodowe. Oto 

u stóp pomnika Cenotaph w Londynie znałe- 
ziono otrutą piękną młodą Albankę, panią 

Lainet Vlora. Była to kochanka Zogu. Gdy 
miejsce w sercu króla zajęła następna pięk- 
ność, pochodzenia włoskiego, pani Zainet 

Ylora udała się do Rzymu, ofiarowując tam 
swe usługi jako szpieg. Posłano ja do Fran- 

  

cji, jednak misja jej nie udała się — i za- 

wiedziona piękność pojechała próbować szczę 
Ścia w Londynie, gdzie zaproponowała sprze- 

daż listów miłosnych króla Zogu. Przyjaciele 
Zogu jednak zdołali ją oszukać i wydobyli 
od niej kompromitujące dokumenty. Opusz- 

czona przez wszystkich, młoda kobieta skoń- 
czyła samobójstwem. Śledztwo stłumiono „z 
przyczyn dyplomatycznych: '. 

Teraz zgon króla Albanji grozi wielkiemi 
komplikacjami. Król Aleksander Jugosłowiań 

ski ma ochotę na kraje śródziemnomorskie, 
Mussolini z drugiej strony za nic nie chce do 

tego dopuścić. Pożyczył on królowi Zogu 2 

miljony funtów sterl. wzamian za różne kon- 
cesje handlowe i prawo szkolenia armji al- 

bańskiej. Pobudował też w Albanji drogi dla 

ruchów wojskowych. L. 

Krystyna rozpoznana 
W dniu wczorajszym znaleziono na pla- 

ży w Margate młodej pięknej damy, która 

straciła zupełnie pamięć. 
Na skutek rozesłania jej fotografji w 

dziennikach, udało się stwierdzić, jej tożsa- 

mość. Szpital Middlesex w Londynie doniósł, 

że w spisach chorych 1932 r. figurowało na- 
zwisko panny Krystyny Sheppard, obecnej pa 

ni Lorna Martini, która cierpiała na zanik pa 

mięci i zaburzenia nerwowe. Po kuracji w 
szpitalu Middlesex opuściła go ze znaczną 
poprawą w stanie zdrowia. Widocznie jednak 

zaburzenia z pamięcią znów się powtórzyły. L. 

NA FRONCIE WALK LIGOWYCH 
Wczorajsze mecze piłkarskie przyniosły 

szereg niecodziennych  sensacyj. Zwycięstwo 

22 p. p. nad Wartą, Pogoni nad Ruchem a 

nawet Cracovii nad Legją warszawską lub 

Polonii nad Legją poznańską nikt nie spodzie- 

wał się, a przynajmniej w takim stosunku jak 

im się to udało. Po tych wynikach tabelki 

ulegną znacznym zmianom. 

Mecze 0 mistrzostwo Ligi 
W Krakowie w meczu ligowym Craco- 

via pokonała 'wysoko Legję warszawską 6:2 

(4:0). W pierwszej połowie zaznaczyła się 

duża przewaga Cracovii, zaakcentowana 4 

bramkami, strzelonemi przez Malczyka, Kisie- 

lińskiego (2) i Kubińskiego. Legja po pierw- 

szej bramce załamuje się i nie stawia  pra- 

wie żadnego oporu. Po przerwie atak woj- 

skowych dochodzi stopniowo do głosu i utrzy- 

muje się gra równorzędna. Mimo to padają dal- 

sze dwie bramki dla Cracovii przez Kubiń- 

skiego i Malczyka. Legja rewanżuje się pierw- 

szą bramką, zdobytą przez Maurera. Na kwa- 
drans przed końcem kontuzjowany Otwinowski 

opuszcza boisko i miejsce jego zajmuje w 

pracy Malczyk. Puścił on fatalnie -strzał wła- 

snego obrońcy Dońca i w ten sposób Legja 

zdobyła drugą bramkę. 
* * * 

W Siedlcach rozegrano mecz pomiędzy 

    

  

(ywilizacia 
Minister oświaty w Prusach, w okólnixu 

wydanym w porozumieniu z ministerjun 
spraw wewnętrznych mówi między innemi:— 
„Podręczniki historji dawane małym Niem- 
com, powinny rozpoczynać się omawianiem e- 

poki lodowcowej w Europie centralnej. Czasy 
przedhistoryczne są tematem dla nauki o na- 
cjonalizmie który zwalczy skutecznie rozpow- 
szechnione przesądy o niższym poziomie kultu 
ry Germanów, naszych przodków*'. 

Następnie twierdzi, że człowiek z Neander 
talu, Aurignac'u, Oromangnon'u, powinien 
służyć jako przykład dla twierdzenia, że 

wszelkie rasy określone miały swe oryginalne 
cywilizacje. 

Nauczyciel powinien w krótkim szkicu 

  

K. S. 22 p. p. Siedice a poznańską Wartą, za- 
końćzony sensacyjną porażką drużyny poz- 

nańskiej w stosunku 0:1 (0:1). Siedlczanie 
wystąpili bez swych filarów (graczy wojsko- 

wych). Mimo to: mieli oni przez cały czas 
z wyjątkiem pierwszego kwadransa, zdecydo- 

waną przewagę, której atak ich nie umiał wy- 

zyskać cyfrowo. Występ gości wypadł bar- 

dzo słabo. Warta miała jeden z najsłabszych 

swych dni w ostatnim czasie. Jedyna decydu- 
jąca o zwycięstwie bramka padła w 19 mi- 

nucie pierwszej połowy ze strzału Biegań- 

skiego 
a * * * 

W niedzielę odbył się w Warszawie mecz 

ligowy pomiędzy stołeczną Warszawianką a 

krakowskiem Podgórzem, zakończony zwy- 
cięstwem gospodarzy w stosunku 2:0 (2:0). 

Zespół krakowski zaprezentował się dość 

prymitywnie. Warszawianka grała ambitnie, nie 

    

grecka— dziełem rasy germańskiej 
przedstawić uczniom, jak to rasa nordyczita 

i rasa faliczna (nowe słowo „rasistów'' nie- 
mieckich dla określenia rasy dalikąrnijskiej 
niektórych etnologów), rozprzestrzeniały się 

na północy i w centrum Europy. 
Pierwotna emigracja nordyczna, która mia 

ła miejsce najpewniej w ciągu piątego tysiąc- 
lecia przed Chrystusem, szła drogami ku A- 
zji i Afryce Półmocnej. Hindusi, Medowie i 

Persowie są właściwie pochodzenia nordycz- 
nego. Tak samo cywilizacja grecka bierze po- 

czątki w centrum Europy, gdyż w rzeczywi- 

stości zwycięscy zaborcy Hellady byli plemio- 
nami z północy i oni to właśnie utworzyli w 

Grecji kastę panującą. L. 

OFIARA WĘŻOWEGO JADU 
W związku z ukazaniem się ostatnio w 

Wilnie i okolicach jadowitych żmij, nie od 
1zeczy będzie rzucić okiem, jak się ustosunko 

wuje do tych obrzydliwych stworzeń rasowy 
Amerykanin. Dzienniki z tamtej strony kuli 
ziemskiej ogłosiły ankietę: Kto może się po- 
szczycić rekordem w ilości ukąszeń przez żmi- 
je? Ten okropny rekord zdobył Mister Doug- 
las March, zamiłowany badacz płazów. 

W czasie swych prac w ogrodach zoolo- 
gicznych nad wszelkiemi odmianami węży tro 
pikalnych, był czternaście razy ofiarą ich ja- 
du. Zauważył przytem „na własnej skórze'', 

że ukąszenia jadowitych gadów tem są nie- 
bezpieczniejsze, im bliżej stref tropikalnych 

dany gatunek zazwyczaj się znajduje. Sześć 
razy był Mr. March o włos od zgonu wskutek 

zatrucia wężowym jadem, całemi tygodniami 
nieraz walczył ze Śmiercia. Pomimo to, jest 

on jakby opętany swą pasją badania węży i 

za nic nie chce pracy swej porzucić. 

Raz ugodziła go jadowiła żmija w gruby 

palec u ręki. Mimo natychmiastowego wy- 

ssania rany, po kilku sekundach nieszczęśnik 
stracił przytomność. Przecięto mu niezwłocz- 

nie palec i przewiązano ranę, jednak Mr. 
March leżał bez zmysłów przez 17 godzin, aż 

dopóki nie przybył doktor z odpowiedniem 

bronią mogą być takie promienie i jaką 
"kolosalną przewagę dadzą one temu w 
przyszłej wojnie, kto je posiada. Naród, 
czy państwo, które zna tajemnicę „„рго- 
mieni śmierci", będzie panem sytuacji i 
w najkrótszym czasie zdoła zwyciężyć 
najbardziej zaawansowanego pod wzgię- 
dem zbrojeń przeciwnika. Jeżeli zatem 
„promienie śmierci* są wynalezione, to 
nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
stanowią one tajemnicę wojenną, której 
istnienia nikt nie zechce przed czasem 
ujawnić. Wiadomo dobrze, czem jest na 
wojnie zaskoczenie. Od zarania ludzkości 
zasadzka była metodą wojenną, zawsze 

przynoszącą sukces temu, kto lepiej ją 

przygotował. Pod tym względem niewie- 
le się zmieniło, jeżeli nasi prapradziado- 
wie spotykali wroga z za załomu skały, 
szykując niespodziany napad, to teraz nie 
spodzianki szykują laboratorja  inżynie- 
rów i uczonych. Zmieniła się tylko for- 
ma — treść pozostała ta sama. 

Wielka wojna wypełniona była całym 
szeregiem zasadzek technicznych: tanki, 
pociski gazowe, gazy trujące, samoloty 
strzelające przez śmigło. Te niespodzian- 
ki techniki nie dały jednak w czasie woj 
ny światowej tego efektu, jaki mógłby 

serum. Przez wiele dni następnych wszystkie- 
mi porami ciała wyciekała krew, a twarz, 
piersi i plecy ofiary stały się sine. 

March dosłownie pocił się krwią, a dzia- 
łanie serca dało się podtrzymywać tylko za- 
strzykami strychniny i kofeiny. 

Srodze doświadczony badacz twierdzi, że 
istnieją gatunki jadowitych węży, których 

jad zatruwa nietylko krew, ale system nerwo 
wy. Z początku zatrucie to objawia się kur- 

czami nerwowemi i drżeniem rąk; następnie 

na oczy pada ślepota, zaraz potem następuje 

porażenie mięśni karku. W rezultacie ukąszo- 

пу nie może ruszać wcale głową, która zwisa 

mu bezwładnie z szyi. Stąd zapewne utarło 

się twierdzenie u krajowców, że ukąszenie te 

go węża „łamie kręgi'' ofierze. L. 

i NA i A M 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, NIŻ 
NA. OSIEM NAJBARDZIE)  ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHOROB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DM 
PRZECIWGRUŹLICZE”! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORIUM NA WILEŃSZCZYZNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE... 

nastąpić, gdyby moment zaskoczenia był 
należycie wzięty pod uwagę, t. j. aby no- 
we wynalazki były stosowane masowo, a 
nie w postaci drobnych eksperymentów. 
Niemcy po raz pierwszy puścili niewiel- 

ką ilość gazów trujących na małym od- 

cinku frontu. Efekt ataku gazowego był 
olbrzymi, pułki rosyjskie niezaopatrzone 
w maski ginęły jak muchy, ale gdy do- 
wództwo niemieckie po tej próbie przy- 
stąpiło do organizacji ataku na wielką 
skalę, było już za późno, przeciwnik bo- 

wiem zdołał się zaopatrzyć w środki о- 

chronne i ofensywa gazowa nie dała o- 

czekiwanego rezultatu. Element zaskocze 
nia nie został wykorzystany. 

Podobny błąd popełnili Anglicy, wpro 
wadzając tanki. Gdyby wojska angiel- 
skie zastosowały masowo te ruchome о- 
kopy, wojna światowa skończyłaby się 
napewno znacznie prędzej. Anglicy ata- 
kując okopy niemieckie przy pomocy kil 
kunastu tanków na niedużym odcinku 
frontu, zdradzili swój sekret a później, 
gdy przekonali się, czem są czołgi, było 
już za późno, gdyż Niemcy po pierw- 
szym ataku przystosowali się do nowej 
broni. 

Po takich doświadczeniach trudno 

wykorzystała jednak szeregu dogodnych 

tyacyj. Obie bramki strzelił Ket. 

sy- 

* * * 

LWÓW. PAT. W meczu rewanżowym 0 

mistrzostwo Ligi Pogoń odniosła rewelacyi- 

ne zwycięstwo nad Ruchem w stosunku 7:1 
(4:0). Pogoń grała najlepszy swój mecz w 

sezonie, górując o 2 klasy nad przeciwnikiem. 

Ruch zawiódł na całej linji. 

Mecze a wejście.do Ligi 
GRODNO. PAT. W meczu o wejście do 

Ligi wieleński WKS pokonał 76 p. p. w stosun- 

ku 2:1. 
* * * 

Na boisku Polonii w Warszawie wobec 4 
tysięcy widzów, odbył się mecz rewanżowy 

pomiędzy Polonią a poznańską Legją. Polonia, 

która wystąpiła w pełnym składzie wzmoc- 

niona Malikiem i Ałaszewskim, odniosła zde- 
cydowane zwycięstwo 5:1 (3:1). 

* * * 

W Lipinach odbył się mecz piłkarski ©0 
wejście do Ligi między Naprzodem . (Lipiny) 
a Unją z Sosnowca. Mecz zakończył się wiel- 

kim sukcesem gospodarzy. — 11:0 (4:0). 

* * * 

ŁÓDŹ. PAT. W meczu piłkarskim o wejście 
do Ligi pomiędzy Turystami a Polonią bydgo- 

ską zwyciężyła drużyna łódzka w stosunku 

1:0 — jedyną bramkę po przerwie strzelił 
Saidel. В 

W WIRZE STOLICY 
RABINOWICZ CZY AUSTRJA? 

Austrja wydała surowy zakaz wywożenia 

pieniędzy z jej granie. Nie wolno z Austrji 

posłać do Polski 5 zł. — trzeba mieć pozwo- 
lenie, a otrzymać je jest prawie niemożliwe. 

Doktór Rabinowicz z Łodzi postanowił u- 
rządzić sobie przyjemne wakacje i w tym 
celu namówił żonę na wyjazd do Wiednia. 
7 dwoma tysiącami zł. ruszyła pani Margeri- 
ta na dwa miesiące do Wiednia. 

Ale chytra niewiasta postanowiła ustrzee 
małżonka przed zbytnią rozpustą i w tym 

celu zabrała cichaczem książeczkę wkładkową 
Banku Polskiego na 10.000 zł. Poczeiwy Da- 
wid nie zauważył tej manipulacji. 

Przy wjeździe do Austrji pani Rabinowicz 
zameldowała o dwóch t, ch zł. ani jej 

do głowy przyszło sygnalizować obecność 
żeczki wkładkowej. 

  

  

    

   

  

    
Po dwumiesięcznym pobycie, w drodze po 

wrotnej na stacji celnej — dramat. Szezegó- 
łowa rewizja — książeczka wykryta. — Oho, 
'wrzasnęli urzędnicy, — przesłała pani pienią 

dze do Polski, nic z tego, konfiskujemy ksią 

żeczkę. ; 

  

I skonfiskowali. Z płaczem przyjechała pa 

ni Rabinowicz do Łodzi, rozzłoszezony przy- 
musową enotą mąż rozzłościł się jeszcze bar- 
dziej. 

W Banku nie chcą wydać pieniędzy bez 
książeczki, z Austrji przysłano żądanie wy- 

dania całej sumy, motywując to posiadaniem 
dowodu wpłaty. 

  

Rabinowiez wskazuje na daty — wkładki 

zostały poczynione przed pobytem żony w Au 

strji, bank narazie nie wypłaca ani jemu, а- 
ni Austrjakom. 

Sprawę objął adwokat, zanosi się na dłuż- 

szy konflikt. Nasz konsulat w Wiedniu inte 
wenjuje, rabinowiczowskie pieniąuze są te! 

tem międzynarodowczo sporu. E. 

0-0) 

Tragiczny campina 
Modne obecnie campingi mają powodzenie 

nawet u niemowląt. Zabawy w camping 

należą do najprzyjemniejszych, zwłaszcza u 
młodych mieszkańców  dusznych ulic miasta. 

Okropny był finał takiej zabawy na przed- 
mieściu Londynu, 

Dwóch małców, sześcioletni Daniel Den- 
nis Dwyer, i trzyletni Christopher Mac Mahon, 
urządzili sobie camping w krytym wózku pie- 
karskim, stojącym samotnie na ulicy. Chłopcy 
wieźli doń, niepostrzeżeni przez nikogo, za- 
trzasnęli drzwiczki i rozłożyli „campingowe 
ognisko“ — zdobytemi gdzieś zapałkami. 

Widząc po chwili dymiący wózek  prze- 

chodnie śmieli się i dowcipkowali. Nikoma 
nie przyszło na myśl zajrzeć do Środka. Gdy 

wreszcie zalano wózek wodą i otwarto drzwi- 
czki, przerażonym — осгот tłumu ukazały 
się dwa małe ciała, uduszone dymem i poosnia- 
lane. 

Jeden z malców był synem biednej wdowy, 

drugi pozostawał na chwiłowej opiece dziad- 
ków w Londynie. L. 

   
   

    

    

aa EPIC GATORS 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWELNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

2 dyw, kawalerji Święto Żołnierza 

: Ę 

   

Dnia 15 bm. odbył się na błoniach pod Nowem Miastem, w obeeneści Pana. Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej obchód dorocznego święta 2-ej Dywizji Kawalerji. 
ydent Rzplitej w obecności d-cy dywizji gen. Wieniawy-Długoszowskiego wręcza. pla 
dowódcy 11-go pułku ułanów, który zdobył buńczuk za najlepsze wyszkolenie pułku.     

przypuścić, aby naród posiadający tajem 

nicę „promieni šmierci““, których wynale- 

zienie wobec ogromnego postępu techni- 

ki nie wydaje się być niemożliwością, tak 
lekkomyślnie zdradził ich istnienie, a 
tem samem wyrzekłby się tej olbrzymiej 
przewagi militarnej, jaką dadzą mu „pro 
mienie" w przyszłem starciu wojennem. 
Jeżeli takie odkrycie zostało już dokona- 
ne i „promienie śmierci'* są wynalezione, 

to niewątpliwie stanowią one najściślej- 
szą tajemnicę wojenną, której strzegą 
jak oka w głowie sztaby tego państwa 
lub narodu, którego uczeni dokonali tego 
wynalazku. Każdy "wynalazek wojenny 
ma to do siebie, że równocześnie z nim 
znajdywane są środki ochronne, niejako 
neutralizujące iniebezpieczeństwo danego 

odkrycia. Na gazy trujące są maski, na 
broń artyleryjską — pancerze, na miny 
— siecie ochronne itp. 

Ale powróćmy do tragicznej katastro- 
iy lotników litewskich; czy mogły ją 
spowodować „promienie śmierci'? Jasną 
chyba jest rzeczą po tem, co powiedzie- 
liśmy wyżej, że Niemcy nawet, gdyby po 
siadały tajemnicę „„promieni* nigdyby w 
tak lekkomyślny, naiwny i wręcz głupi 
sposób nie zdradziłyby się, że posiadają 

Na zdjęciu Pan 

tak groźną broń do swej dyspozycji. To, 
że w tem samem miejscu wydarzyło się 
poprzednio kilka katastrof, których przy- 
czyny nie zostały dokładnie wyświetlone, 
jest niczem więcej jak tylko fatalnym 
zbiegiem okoliczności lub ilustracją pra- 
wa serji. Zresztą oficjalne dochodzenie 
wyjaśniło przekonywująco, że katastrota 
wydarzyła się z powodu braku paliwa i 
konieczności lądowania. w nocy na nie- 
znanym terenie, Ponadto — i to niewat- 
pliwie było główną przyczyną rozbicia 
się — wysokościomierz działał wadliwie 
wskazując 70 mtr. tam, gdzie faktyczna 

wysokość wynosiła 30 mtr. ж 
Stwierdzenie tych okoliczności kła- 

dzie kres wersjom o „promieniach śmier- 
ci”, których istnienie mimo odkrycia in- 
żyniera Antonio Duarte Pinto Filho wy- 
daje się mocno problematyczne. Proble- 
matyczne dlatego, że wynalazki wojenne 
mają jedną zasadniczą cechę: nie znoszą 
rozgłosu i nic tak im nie szkodzi, jak 
przedwczesna reklama. Gdyby istotnie in 

żynierowie brazylijscy wynaleźli „promie 
mienie śmierci'* napewno nie pisanoby o 
nich w gazetach, tak, jak się nie pisze o 
udoskonaleniach karabinów maszyno- 
wych lub armat. Esquire. 

K
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Udział rolnictwa 
w Ii Targach Północnych 
W piątek o godz. 5 wiecz. odbyło się w 

Tzbie Rolniczej posiedzenie komisji rolnej III 

"Targów Półnoeńych i Wystawy Lniarskiej 

w Wilnie. Po odczytaniu protokułu posiedze- 

nia z dn. 11 sierpnia rb. przystąpiono do wy 

słuchania sprawozdań poszczególnych sekcyj. 
P. inż. Jan Czerniewski poinformował ze 

branych o rozmieszczeniu eksponatów produk 
eji roślinnej na Wystawie oraz o zgłoszeniu 
udziału w Wystawie Stacji Oceny Nasion w 
Wilnie, Stacji Doświadczalnej w Bieniako- 

  

niach i  Hanusowszczyźnie 
Przewidziany jest udział poszczególnych A 

*producentów zbóż. Dotychczas zgłosiło ekspo 

naty na Wystawę 15 producentów. Pozatem 
zapewniony jest udział producentów wojło- 
ków, komitetu samowystarezalnošci w Oszi 

nie, Spółdzielni Tkackiej (rękawiczki i skar 

petki wełniane) „producentów soli i firm 

handlujących ziołami leczniezemi. 
P. inż. Poniatowski poinformował o pracy 

w dziedzinie produkcji zwierzęcej, zaznacza- 

jąc, że dział ten będzie nadspodziewanie po- 
myślnie reprezentowany. 

Zgłoszono dotychczas około 20 sztuk byd- 
ła z najlepszych obór Wileńszczyzny, następ- 
nie zgłoszono 4 chlewnie trzody i owce, ho- 

  

   
  

dowłi majątku Żemłosławia. Przewidziany tak 2 

że.jest udział hodoweów owiee drobnego rol- 
nietwa. Najbardziej licznie pod względem ilo 
śei będzie reprezentowana dziedzina hodowli 
koni. 

P. Chomiński złożył sprawozdanie z pracy 
w kierunku zorganizowania pokazu różnych 
gatunków kur, kaczek i gęsi. W dziale tym 
będa również reprezentowane gołębie poczto- 

we i. psy, Majątek Serwecz zamierza dostar- 

czyć na Targi okazy srebrnych lisów. Projek- 
towane też jest urządzenie racjonalnego kur- 
nika. 

P. p. Poniatowski i 

sprawozdanie z pracy 
rybackiego, Przewidywany 
zjazd rybacki. 

Po sprawozdaniu poszczególnych  sekcyj 

wywiązała się dyskusja, podczas której szeze- 
gółowo omawiano kw: estję ulg kolejowych dia 

uczestników zjazdu, zarówno ulg indywidual- 
zbiorowych. P. dyr. Iwański zo- 

ię w sprawie ulg interwenjować w 

ych dniach w Ministerstwie Rolnie- 
Komunikaeji. 

Następnie "postanowiono, aby przedsti 

ciele poszczególnych sekcyj zgłosili na jp 

niej do poniedziałku do keji Targów ścis 
łe terminy oraz programy * zjazdów. 

a Doi 

2 SĄDÓW 
KOCHALI SiĘ I POPEŁNILI ZBRODNIĘ 
W tych dniach przedmiotem obrad Sądu 

Okręgowego była sprawa  Berebejczyka No- 

chima. i Jadwigi Łukaszewiczówny. 
Berebejczyk, w nocy z 22 na 23 grudnia 

1932 roku napadł na Anastazego Ziętarskiego 
% zadajac mu kiłka ciosów  twardem  narzę- 

dziem, wskutek czego Z. stracił przytomność, 
zabrał mu 621 zł. i 40 dol. amer. — Lukasze- 
wiczówna, wiedząc o dokonanym rabunku 

przechowywała go przed władzanu. 

przewodzie sądowym oboje oskarżeni 

przyznali się do zarzucanych im przestępstw z 
wyjaśnieniem Berebejczyka, iż żywił on miłość 

do Łukaszewiczówny i chcieli się pobrać, W 

tym celu miał przyjąć chrzest, Krytycznej no- 
cy będąc pijany spotkał po drodze Ziętarskic- 

go, który był mu dłużny 40 zł. W jaki sposób 

gotówka Ziętarskiego okazała się u niego, os- 
karżony nie może wyjaśnić. 

Po dokonanej zbrodni Berebejczyk 
z Łukaszewiczówną udali się do Sejn, 

miał przyjąć chrzest i oboje mieli się 
brać. 

Z wyjaśnień  Łukaszewiczówny wynika, 
że nie wydała Berebejczyka jedynie dlatego, 
że go bardzo kochała. 

Po zbadaniu śwądków i wysłuchaniu 
przemówieniu p. wiceprokuratora i obrońcy о5- 
karżonych p. mec. Firstenberga. Sąd skazal 
Berebejczyka na 8 lat więzienia, a Łukaszewi- 

Obiezierski złożyli 
organizacyjnej działa 

jest ogólnopolski 

  

    
    

    

  

   

razem 
gdzie 

po- 

    

  

SŁOWO. 

  

wyniki I ogólnopolskiego zjazdu gwiazdzistego 
do Wilna 

Niedawno odbył się I-szy Ogólnopolski Mo 

tocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Wilna, zor- 
ganizowany staraniem Wileńskiego T-wa 

Cykl. i Motocyklistów. 
Udział w zjeździe wzięło 46 motocyklistów 

z Warszawy, Łodzi, Radomia i Wilna. 
W kateg. 350 cm. I nagrodę p. Szczawiń- 

ski, Legja - Warszawa zdobył marmurową 
figurę, dar firmy Ch. Dinees. Il-gą nagr. — 

p. Brzozowski, KPW Wilno zdobył prysznie 
gumowy „Skaut'* dar f-my „Lech** 

Kat. 500 cm.: — 1 nagr.— p. Ruszkiewicz 
—Legja - Warszawa —Ś-ty- Krzysztof z bron 
zu na marmurowej podstawie, dar firmy gra= 

werskiej Liwszye, ul. Wielka; II nagr. — 
Dworakowski, Legja - Warszawa zdobył d 

dar firmy Tomaszewski. 
Kat. ponad 500 cm. Inagr. — p. Rutkow- 

ski — Legja - Warszawa zdobył akumulator 
6 wolt. — dar firmy Michał Girda; II nagr. 

— p. Docha Józef — Legja W-wa. — zdobył 
litry oliwy — dar firmy Esbrox — Moto 
Kat. z przyczepkami: I nagr. — p. W: 

fart — Union - Touring w Łodzi — zdobył 
bronzową figurę motocyklisty na marmurze, 
dar domu handlowego „Lech'*. II nagr. 
Schónborn, Union - Touring — Łódź — 2 ii- 
try oliwy — dar firmy „Autotechnika'*. 

Za największą ilość przejechanych kilome 

trów na zjazd p. Wilfart „Union - Touring** 
Łódź — 1166 km. zdobył srebrną ozdobna 
plakietę — nagroda Wileńskiego Touring Klu 
bu. 

Za największą ilość przejechanych kilome- 
trów na zjazd dla członków Wil. T-wa Cykt. 
i Motocyklistów.: I nagrodę dr Bron. Pucho- 

wski, bronzowy zegar na biurko, dar firmy 
zegarmistrzowskiej Jurewieza; II nagrodę p. 

Holsztejn — statuetę bronzową — dar firmy 

Kalita i Zabłocki; I nagrodę Wil. T-wa Cyki. 

i Motocykl. za największą ilość przejecł 

nych klm. statuetę bronzową na marmurz 

zdobył WKS „Legja** 7865 km. II nagro« 

    

   

  

    

  

  

  

za największą ilość uczestników w zjeździe 

zdobył WKS „Legja'* - Warszawa — obraz 
olejny — dar Spółdzielni Artystycznej; I na- 

   
grodę dla zawodniczki Rotwandówny, Leg 

Warszawa płaskorzeźba Marsz. Piłsuds 
go — dar Okręgowego Związku Strzeleckie- 

go w Wilnie. 
Odlew artystyczny z bronzu na pa 

wej desce — dar Przedstawicielstwa 

  

  

DMOCHOWAKI A » ZIEMECKI /To 

Przyroda 
iecżywieną я 

(MARTWA)     
Podręcznik aprobowany przez Ministey- 
stwo W.R. i O.P. zawiera 180 rys. w 

tekście. Cena zł. 1. Nakład Księgarni K. 
Rutskiego, Wilno. Księgarnia posiada 

wszelkie podręczniki na rok szkolny.     
  

czównę na 8 miesięcy więzienia, zaliczając im 

areszt prewencyjny. 

Przewodniczył obradom Sądu p. wicepre- 

zes Hryniewicz przy udziale sędziów Tołłocz- 
ki i Czudinowicza. 

  

  

ZADANIE NR 34. 

Dr. A. Kralmer (Wiener  Schachzeitung, 
1933). у 

Biate: K d6, H 16, S e5, piony a2, b3, 
86(7). 

— Слатпе: К 
Piony bi (2 У ое 

Mat w 

d4, W g2, W h6, G gl, G hl, 
12, d3. (3). 

trzech posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZAŁANIA NR 33 
Dr. H. Hoiit — Wrocław — Wiensehachz. 

   

H hl—b7!: 

B K d2y(el; 2. H 97 
З. Н b4—el; mat. 

  

-— bt, K dl—-di; 

    

K d2-+8; 7. K £2—42; K. uż-- cl; 
mat. 

K d2—43; 2. H b7--c6; K, d3— 12; 

  

3. H c6Xe2; mut. 

PARTJA NR' 30 
grana na Olimpjadzie w Folkestone 1933 r. 

Białe: F. Apscheenek (Łotwa). Ozarne: 
Griinfeld (Austrja). 

1. c>—e4; e7—e6; 
3. d2—d4; dT—d5:. 

Wytworzyła się typowa pozycja gambitu 
hetmańsk 
4. G.cl—g5; d5Xe4; 5. e2—e4; G f8—b1+; 
6. S bl—c3; cT—cb! 7. ed—e5; e5_q4; 8, 
€5Xf6; g7X£6; 9. Hdl—a4+ ; & b8—c6; 10. 

0—0—0; G b4Xc3; 11. G g5—h4; b7—b5!! 
Genjalne posunięcie! Mistrz Griinfeld ofia 

ruje piona i skoczka, aby otrzymać otwartą 
linję „b dla ataku na króla przeciwnika. 
12 H a4Xb5; W a8—b8!; 13. H b5XC6+; 
G e8S—dT; 14. Н ебхе4; G c3Xb2+; 15. 
К е1—е2; Н d8—a5!; 16. S £3Xd4; 
Wb8—b4; 17. G h4Xf6; W b4Xe4+; 18. 
G flXet; H a5—c3+; 19. K c2—bl; 
G.b2—n3; 20,8 di 62; H c3X£6; 21. 
8 c2Xa3; K e8—e7; 

Partja jest już rozstrzygnięta! 
22. G c4—b3; Н £6X12; 23, S a3—04; 

G dT—c6; 24. W dl—d2; H f2—5+; 25. 

K bral; Н 65-#6+; 26 S c4—bo; 
W h8—g8; 27. W hl—el; W g8 — cl; 

28. W d2Xg2; G c6Xg2; 09. 

2. S gl—f3; S g8—t6; 

    

   

  

a2—a4; H £f6—f4; 30. W cl— 
31. W е2—е4; Н f4Xh2! 

Białe poddały się. 

g2—84; 

TURNIEJ WARCABOWY O MISTRZO- 
STWO WILNA 
   Dnia 9 września rb. rozpoczyna się dorocz 

ny turniej warcabowy o mist stwo m. Wil- 
na na 1933 r. Turniej organizuje Wil. T-wo 
Szachowe, gdzie przyjmują się zapisy do tur 
nieju. 

Zapowiada się, że turniej będzie się cieszył 
podobną, a może i większą jak w roku ubi 
łym, frekwen ponieważ na liście zaj 
już figurują nazwiską kilkunastu wybitnych 
graczy. 

Z ŻYCIA WIL. T-WA SZACHOWEGO 
Na ostatniem swem _ posiedzeniu z: 

T-wa opracował nowy projekt podziału 
czy na klasy, który ma być „przedłożony da 
ostatecznego zaakceptowania Komisji Kwali- 

fikacyjnej. 

Ro dotychczasowego podziału na ex- 
€ oraz A, Bi C, przewiduje się po- 

dział graczy na 3 kateżorie — pierwszą, drn- 
gą i trzecią, przyczem gracze obecnej extra 
klasy mają stworzyć kategorję I. 

Oprócz tego projekt określa sposób przej- 
ścia graczy z klas niższych do wyższych oraz 
spadek. 

    

     

  

      

  

    

  

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
Panu H. J. z Mior: Zapytuje Pan, ez 

jeszeze inne sposoby znakowania posuni 
Tak. Oprócz używanego w Polsce i pr: 
większość innych państw sposobu algebr 

nego znakowania (jak w „szachach'') jes 
szcze system francusko - angielski.' Dokładny 
opis tego systemu będzie podany w jednyin z 
najbliższych numerów. 

— Pannie Jadzi Z. z Wilna: Zapytuje PA- 

  

    

  

ni, czy w Wilnie są organizowane turnieje 
szachowe dla Pań. 

Jak wiemy, w roku ubiegłym Wil. T-wo 
Szachowe próbowało urządzić podobną impre- 
zę, lecz turniej nie doszedł do skutku ze wzgię 
du na małą ilość zgłoszeń. Należy przypnsz- 
cząć, że Wil. T-wo Szachowe nie zrazi się i 
w roku bieżącym ponowi swą próbę. 

* 

  

   

_ Hajduk zbiegł w 

   

skich Motocykli BSA — p. Tadeusz Kleber, 
Wielka 24 — zdobyło Wil. T-wo Cykl. i Mo- 
tocyklistów za największą ilość startujących 
w zjeździe zawodników miejscowych na mo- 

toeykłach BSA. Nagrodę firmy Rabinowicz 
dla motoc. „Norton** 1 dętkę — Wilfart, — 
Łódź. Nagrodę firmy Rabinowicz dla motoc. 
AIS — 1 detkę — dr. Puchowski, Wilno. Na 
grodę firmy „Dunlop** w Wilnie — papieroś 
niee wewnątrz wygrawerowane dla klasyfiko 
wanych zawodników, jeżdżących na oponach 
„Dunlop** otrzymali: p. p. Szczawiński, Brzo 
zowski, Ruszkiewicz, Dworakowski, Wiśniew- 
ski, Rutkowski, Docha, Wilfart, Schónborn. 

„Normalit““, płyn -do akumulatorów, 10 
słoi 5 kg. i 2 galony — dar pomienionej fir 
my, wydano klasyfikowanym zawodnikom. 

Skład komisji sędziowskiej powyższego 
zjazdu był: przewodniczący p. inżynier Kru- 
kowski; członkowie: p. p inż. Janowicz, sek 
retarz Rydlewski, Rudak i Balul. 

Zarząd Wil. T-wa Cykl. i Motocyklistów 
składa za pośrednictwem naszej Redakcji po 
dziękowanie P. P. za wzorowe obstawienie 
trasy, p. Tadeuszowi Kleberowi za bezintere- 
sowne zbieranie nagród, przez co przyczynił 
się do powodzenia imprezy, oraz wszystkim 
P. P. ofiarodawcom, wymienionym na wstępie 
za poparcie I zjazdu przez łaskawe ofiarowa 
nie nagród. 

Po rozdaniu przez p. 
zwycięzeom nagród w klubie WTC i 

    

inż. Krukowskiego 

M. 
  wszysey uczestnicy zjazdu udali się do resiau 

racji „Zacisze — gdzie w górnych salach 

zarząd WTC i M. podejmował gości kolacją 
i po dokonaniu wspólnej fotografji o półu 

cy, w miłym nastroju żegnano się, poniew 
goście musieli dnia 15 bm. o 4 rano wyru 
w powrotną drogę do Warszawy, celem z: 

kończenia 4-g0 raidu Warszawa — Wilno 
Warszawa. 
LE ос 

URBAN UUIEKŁ DO NIEMIEC 

Znany ligowy piłkarz „Ruchu'', repre- 

zentacyjny gracz Polski Urban z Wielkich 

tych dniach do Niemiec, 

gdzie zasilił jedną z niemieckich. drużyn pił- 

e 

    

PAOESSTRINEKOU 
PONIEDZ. 

Ori 21 

Joanny 
Jatro 

Tymoteusza 
Da UTI 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura średnia: + lb. 
Temperatura najwyższa: R 21. 
Temperatura najniższa: + 11. 

Opad: 2,0 
Wiatr: połudn. - zach. 

Tendencja lekki spadek. 

Uwagi: przelot opady. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-. 

na dzień dzisiejszy: 
W całym kraju chmurno, z przelotnemi de- 

szczami i skłonnością do burz. Temperatura 

bez zmian, Słabe wiatry miejscowe, a na Po- 
morzu i Wileńskiem umiarkowane zachodnie. 

—-0— 
URZĘDOWA 

— Koniiskata, Wczorajsze wydanie ży- 
dowskiej gazety „Radjo* uległo konfiskacie 

za podanie szczegółów afery szpiegowskiej 

Wschód steńcu g. 4,05 

Zechód zieńca p, 6,39 

jaka ma być sądzona w trybie doraźnym w 

dn. 26 b. m. 

MIEJSKA. 
— Rozszerzenie akcji Funduszu Pracy. 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy -— 
Fundusz Pracy rozszerza swą działalność. Do 

dnia 7 września magistrat przedłoży Fundu- 
szowi swe plany robót kanalizacyjno - wodo- 
ciągowych na najbliższą przyszłość w celu 
ewentualnego ich finansowania. 

— Pensje w kasie Chorych. Z dniem 1 
września ma nastąpić obniżka pensji pra- 

cowników w miejscowej Kasie Chorych. 
Wysokość obniżki nie jest na narazie znana. 

— Delegaci Saurera. Przybyli do Wilna 
ze Szwajcarji dwaj delegaci Saurera. Przy- 
jazd ich związany jest z zakończeniem pert- 

raktacyj między Arbonem i Saurerem. Obaj 

delegaci byli w magistracie w celu nawiązania 

pertraktacyj z prezydentem miasra. 

— Dowody rejestracyjne samochodów. Z 
dniem dzisiejszym referat samochodowy koń- 

czy zamianę starych dowodów rejestracyjnych 

samochodów na nowe. 

— Krawcy damscy. Chałupnicy szyjący 

ubrania damskie grożą strajkiem w razie 
przeprowadzenia zapowiedzianej przez skle- 

py redukcji  plac.. 

Strajk ma się rozpocząć z dniem 23 b. m. 

— Rocznik 1915. Rozplakatowane zostało 
zarządzenie magistratu o rejestracji rocznika 
1915. 

Urodzeni w tym roku w ciągu miesiąca 
września będą obowiązani dokonać rejestracji 
w wojskowym referacie miasta w celu 
wciągnięcia ich na listę przedpoborowych. 

WOJSKOWA 
— Przyjazd j. E. ks. Biskupa Gawliny. 

Ma przybyć do Wilna w celu wizytacji stacjo- 
nujących tu oddziałów wojskowych ]. E. ks. 
Biskup Gawlina. 

AKADEMICKA. 
— Ogėlne zebranie Koła Polsko - Estoń- 

skiego. W związku z przyjazdem zawodników 

estońskich 24-go b. m., odbędzie się w ponie- 

działek 21 b. m. o godz. 17-tej w lokalu Kon- 
wentu Polonia przy ul. Królewskiej 7, ogólne 

zebranie. Proszeni są o przybycie wszyscy 

członkowie Koła. A 
— Ogėlne zebranie Kota Polsko - Lotew- 

skiego. Odbędzie się w poniedziałek 21 b. m. 
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Na boiskach i biežniach 
W PRZEDEDNIU WiELKICH 

IMPREZ 
Po krótkim okresie zacisza wstępujemy 

znów w okres szeregu  pierwszorzędnych im- 

prez sportowych, imprez o charakterze mię- 

dzynarodowym. 
Cykl ten, powiązany wspólną nicią, w 

postaci pomocy organizacyjnej i finansowej 

Dyrekcji Targów Północnych i Wystawy Lniar-* 
skiej, rozpoczynają zawody lekkoatletyczne 

z udziałem czołowych zawodników Łotwy i 
Estonii. 

Udział Łotyszy był już zadecydowany 

oddawna Estonja dopiero przed kilku dnia- 

mi _ definitywnie potwierdziła zgłoszenie 

trzech swych skoczków i mioraczy:  Sule 

(skok wzwyż i rzut oszczepem),  Wiidinga 

(rzuty dyskiem i kulą) i Kittisa (skoki wdal i 

o tyczce). 

Zawody lekkoatletyczne odbywać się 
będą w dniach 26 i 27 bm. na stadjonie im. 

Marszałka  j]. Piłsudskiego natomiast turniej 
gier sportowych — też z udziałem zawodni- 

ków łotewskich i estońskich — na terenach 

Parku Sportowego im. gen. Żeligowskiego. 
Turniej rozegrany będzie 27-go rano i wy- 

pełni czas pomiędzy startem a finiszem ma- 

ratonu o mistrzostwo Polski. 

Maraton rozpocznie się o godz. 9-tej ra- 

no 2T-go. Start i meta tego gigantycznego 

biegu (44 klm. 400 mtr.) wyznaczono w 

Parku Sportowym, trasa prowadzi daleko za 
miasto w kierunku Werek i dalej. 

Lista zgłoszeń nie jest jeszcze: zamknięta. 

Dotychczas zgłosiło się niewielu zawodników, a 

w ich liczbie dwaj wilnianie: M. Nowicki i 
Żyłewicz, Pruszkowski z AZS'u warszawskie- 

go i Półtorak z Jagiellonji białostockiej. 

W kilka dni później (1, 2 i 3 września) 

na kortach Parku Sportowego odbędzie się 

turniej tenisowy z udziałem rakiet łotewskich 

i estońskich oraz czołowych polskich. 

Program turnieju przewiduje gry po- 
jedyńcze panów i pań (oraz panów II klasy) 

podwójne panów oraz gry mieszane, 

Spodziewany jest udział  b. wicemistrza 
Tłoczyńskiego, Wittmana i Jedrzejowskiej oraz 

czołowych rakiet AZSiu warszawskiego i Maka- 

bi białostockiej. 

Jak widzimy więc z powyższego w "okresie 

Targów . będziemy mieli szereg ciekawych 

DŻ 

  

o godz. 19-tej w lokalu Akademickiej Ligi 
Zbliżenia Międzynarodowego ul. Sawicz 15. 
Tematem obrad będzie organizacja przyjęcia 
zawodników Łotewskich przybywających do 
Wilna w dniu 24 b, m. Obecność wszystkich 
członków Koła konieczna. 

SZKOLNA 
— Ulgi kolejowe dla uczniów, Między 

20 a 31 sierpnia uczniowie wszystkich szkół 
korzystają z ulg przejazdowych koleją w 
wysokości jednej trzeciej ceny miesięcznego 
biletu uczniowskiego. 

— Dyrokcja Instytutu Nauk Handlowo- 
Gospodarczych w Wilnie, ul. Mickiewicza 18 
(dom B-ci Jabłkowskich) podaje do wiadomo- 
ści osób zainteresowanych, że w związku z u- 
ruchomieniem równoległy: sh oddziałów przediu 
ża zapisy dla nowowstępujących kandydatów. 

Informacje w Kaneelarji Instytutu w 
godzinach od 8 do 15. Zamiejscowym kanče- 
larja wysyła prospekty. 

PRYWATNA KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA  „PROMIEŃ''. 
(Wiwulskiego 4i Witoldowa 35-a) przyjmu- 
je zapisy do wszystkich oddziałów oraz do 
Przedszkola od lat 3. 

Po ukończeniu sześciu oddziałów dziecko 
jest należycie przygotowane do kl. 1 gimn. 
nowego typu (dawn. kl. III). 

Poza programem bezpłatne 
franeuskiego. 

Lokal pod względem higjenicznym  spo- 
cjalnie przystosowany do potrzeb szkolnych. 
Zamiast ławek — stoliki. 

Początek roku szkolnego dnia 
godz. 9. 

Filja na Zwierzyńcu (Witoldowa 35-a) 
z powodu remontu rozpocznie zajęcia dnia 1 
września r.b. 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA 
1 WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od 1925 w Wilnie 
Program obejmuje kurs teoretyczny i prak- 

4 tyczny i praktykę w szpitalach, przedszko- 
lach i 2tobkach. Zapisy ss przyjmowane w 
lokalu Rocznych Kursów Handlowych przy 
sl. Adama Mickiewicza 22—5 cd godz, 5—7 

codziennie prócz świąt. Tel 16-02 

RÓŻNE 
— Shelley's Institute. — Nauczyciele wy- 

kwalifikowani, języka rosyjskiego, oraz nau- 

czyciele, posiada BIEGLE steno- 

grafję: ANGIELS , franeuską lub niemie- 
cką, proszeni są o składanie natychmiasto- 

wych ofert do Shelley's Institute. Zygmun- 

towska 20 m. 3. 
— Wiec „Bundu* Z okazji przypadającej 

rocznicy wybuchu wojny Światowej, żyd. or- 

ganizacja socj. „Bund“ urządziła w sobotę 

wieczorem w sali Krejnesa przy ul. Zawalnej, 
wiec partyjny.  Omawiano również ostatnie 
wydarzenia w Niemczech. 

— Kołej w okresie Targów. W czasie Tar- 
gów władze kolejowe uruchamiają dodatkowe 

pociągi na szlakach w obrębie dyrekcji wi- 
leńskiej. 

DRS BIS: AS 

komplety 

21 b.m. o 

  

  

     

    

    

W dniu 22 sierpnia r. b.jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

Ъ 
z PIETRASZKIEWICZOW 

MARJI MACKIEWICZOWEJ 
Nieodżałowanej Kierowniczki Bursy Żeńskiej U. S. B. zo- 

stanie odprawiona Msza św. w 
O czem zawiadamiają 

kościele św. Jana o godz. 8 rano 

'BURSANTKI 

„Nuncjusz apostolski z KsWwna 
— Wczoraj w dzień bezpošred- 

nio 2 Hea litewską w Dmitrówce koło 

Oran przybył do Wilna nuncjusz apostolski 

w Kownie.. 

Po zwiedzeniu miasta samochodem, na któ 

rym widniały emblematy papieskie i kowień 

skie, ks. nuncjusz wieczorem odjechał z po- 

wrotem do Kowna. 
... 

Via Łotwa przybyli do Wilna z Kowna sa 

mochodem p. J. Kiełksztas i J. Głemza 

sprawach prywatnych. 

w 

Częściowe zaćmienie słońca 
WILNO. Dzisiaj nad ranem widziane było 

częściowe zaćmienie słońca. 

Zaćmienie rozpoczęło się w godzinie 4 

m. 30 i trwało bez mała do godziny 6 rano. 
Największa faza zaćmienia yw na godz. 
5 m. 11. 

Tragiczny wypadek w Gobach 
SYNEK MECENASA JODKI ZASTRZELONY PRZEZ RÓWIEŚNIKA 

WILNO. — Wczoraj w leśniczówce Goby 
w gminie trockiej zginął tragicznie 5-letni 
synek mecenasostwa Jodków z Wilna. 

Szczegóły tego tragicznego wypadku przed 

stawiają się następująco: 

W leśniczówce prócz bawiących tam na 
letnisku państwa Jodków przebywał również 

bratanek leśniczego 6-letni Zbyszek — syn na 

czelnika urzędu śledczego w Nowogródku p. 

Olendzkiego. 

Chłopcy korzystając z nieuwagi starszych 

wyciągnęli z domu dubeltówkę i poczęli nią 
manipulować. 

W chwili, gdy broń znalazła się w ręka 

Olendzkiego, padł strzał, który ugodził stoją- 
cego tuż Jodkę w brzuch. 

Do rannego sprowadzone natychmiast z 
Wilna pogotowie w celu przewiezienia go do 

szpitala św. Jakóba. 

Nie udało się go jednak uratować i 

pak w prędkim czasie zmarł. 

chło- 

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych $z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go września r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegałącym do tego dnia w opłacie. 

  

Żyd. ko- 
postanowił 

prowadzić bardziej intensywnie akcję bojkotową 

— Wzmoženie akcji bojkotowej. 
mitet bojkotu towarów niemieckich 

i zapowiedział ogłoszenie nazwisk kupców 

utrzymujących jakiekolwiek stosunki handlo- 

we z Berlinem. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatry miejskie ZASP w Wilnie. 

Ostatnie przedstawienie farsy „Co on robi w 
nocy''. — Dziś w tani poniedziałek 21 bm. 
o godz. 8,15 wiecz. nieodwołalnie po raz о- 
statni teatr Letni gra arcywesołą farsę pt. 
„Co on robi w nocy**, w której tytułową ro- 
lę kreują p. p.: St. Purzycki, H. Kamińska, 
Węgrzyn w otoczeniu naszych ulubieńców. 

Zaznaczyć należy, iż farsa ta nie będzie 
już powtórzona. 

Ceny miejsc propagandowe. 
Zniżki i karty wolnego wstępu (passe - 

partout) nieważne. 
We wtorek i dni następnych „Czy jest 

co do oclenia'*. 
— Ważne dla wracających z wywczasów 

letnich. — Od 26 bm. do końca miesiąca bę- 
dzie grana komedja muzyczna „Jim i Jill“. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — „Ułani'*. 
Dziś o godz. 8,30 w dalszym ciągu barwne 
widowisko „Ułani'*, które odniosło wielki suk 
ces artystyczny i cieszy się niesłabnącem jo 
wodzeniem. Inscenizowane piosenki ułańskie, 
dziarskie tańce, na tle efektownych dekora- 
cyj tworzą całość nadwyraz ujmującą i go- 
dną widzenia. W wykonaniu tego utworu bie 
rze udział przeszło 30 osób oraz zespół bale- 
towy. Ceny miejse od 25 gr. do 2 zł. 90 gr. 

— „Polska krew'* w Lutni. — Najbliższą 
premjerą teatru mu „nego Lutnia będzie 

wartościowy utwór Oskara Nedbala „Polska 

krew'* odznaczający się pięknemi melodjami 
humorem i werwą. Do operetki tej — praco- 

wnie teatralne przygotowują nową efektowną 

wystawę. 
Premjera w sobotę 26 bm. 
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CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — „Schowajcie swe smutki'*. 

PAN — Dziwny dom. 

„CASINO* — Zatrute dusze. 

„ROXY* — Rajski Ptak. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— ZNOWU WYPADEK Z AUTOBUSEM 
ZAMIEJSKIM. Wczoraj znowu zdarzył się 
wypadek z autobusem zamiejskim który na 
szczęście nie pociągnął za sobą ofiar w lu- 
dziach. 

Mianowicie w autobusie jadącym z Mia- 
dzioia niedaleko miasteczka pękła jakaś część 
w podwoziu. Wóz w ostatniej chwiłi zatrzy- 
mał się i pasażerów wysadzono. Dopiero po 
pewnym czasie tkwiących na drodze podróż- 

nych zabrał inny autobus. 

— NAPAD RABUNKOWY CZY PORA- 
CHUNKI OSOBISTE. W nocy z soboty na nie- 
KĘ nowo do ašiai zameldowanie Hele- 

  

Dziecka zabite przez samochód 
WILNO. Wczoraj w Niemenczynie, auto z 

Wiłna należące do właściciela firmy  handlo- 
wej p. Chwolesa przejechało 7 letnią dziew- 

czynkę Trakińską, która zginęła na miejscu. 
Kierowcę samochodu aresztowano. 

Okrepna śmierć w młynie 
WILNO. — W Dryświatach utonęła po- 

rwana przez koło młyńskie 17-letnia Tatjana 
Wierzonok. 

Wypadek zdarzył się podczas czerpania 
wody. я 

Krwawa bólka w piwlarni 
WILNO. Wczoraj wieczorem w piwiarni 

Karmazego przy ul. Kalwaryjskieį 1, doszło do 
krwawej awantury między uczęstnikami pija- 
tyki 36 letnim Piotrem Wilczyńskim i żołnierzem 

W czasie bójki jeden z żołnierzy wydo- 

był nagle bagnet i uderzył nim swego prze- 

ciwnika w bok. 
Kres awanturze położyła policja, która za- 

trzymała żołnierza j przekazała go do dyspo- 
zycji  żandarmerji woskowej. 

Rannego Wilczyńskiego w stanie ciężkim 

įk 1 

| ac» | 

nowodtódzka 
Posiedzenie rady miejskiej. W dniach 

ch odbędzie się posiedzenie nowo- 
zkiej rady miejskiej, poświęcone sprawie 

budżetu, taboru asenizacyjnego, oraz rozpa- 

    

   

trzeniu szeregu drobniejszych spraw  mniej- 

szego znaczenia. 

— Wycieczka do Wilna. Oddział Pow. 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lidzie 

organizuje w dniach 9 i 10 września wyciecz- 

kę nauczycielską do Wilna na III Targi Pół- 

nocne i Wystawę  Lniarską. W wycieczce 
weźmie udział nauczycielstwo szkół powszech- 

nych z terenu całego powiatu. Zarząd Pow. 
ZNP wystąpił do władz szkolnych 0 udzielenie 
na ten czas urlopów dla biorących udział w wy 

cieczce. 
— Utonęło dziecko. W rzece koło wsi 

Wielkie Kurze gminy  bieniakońskiej, na 
skutek braku odpowiedniej opieki  rodziciel- 

skiej, utopił się Józef Lewon, liczący lat 2 
i pó. Zwłoki wydobyto. 

PRZEDE RZNNA NL EV RAIT 

ny Witkowskiej (Sosnowa 1) 0 dokonaniu na 

jej mieszkanie napadu. 

Dwaj napastnicy mieli ją rzekomo zwią- 
zaknebiować usta, aby następnie ob- 

rabować mieszkanie. 
W ciągu dnia wczorajszego policja zbada- 

ła szereg świadków i samą poszkodowaną. 
W świetle uzyskanych tą drogą  infor- 

macyj okoliczności zajścia nasuwają  watpli- 
wość co do rabunkowego charakteru napadu, 

Policja skłania się raczej ku hipotezie że 
wypadek z Witkowską ma podkład porachun- 
ków osobistych. 

—17-LETNI WISIELEC. Wczoraj wiecz. 
usiłował powiesić się 17 letni Szymon Eicher 
(Wingry 7). Młodocianego samobójcę zdjęto 
ze sznurka jeszcze ze znakami życia i prze- 
wieziono do szpitala żydowskiego, 

Powody nie są dostatecznie wyświetlone. 

— Okradzione mieszkanie,  Nieujawnieni 
narazie sprawcy dostali się do mieszkania 
p. Blumowicza przy ulicy Wielkiej 21, skąd 
skradli zegarek oraz inne rzeczy na ogólną 
sumę 150 zł. 

  JO 

Poniedziałek, dnia 21-g0 kk 1933 r. 

1.00 — Czas. 
7.05 — Gimnastyka 

7.20 — Muzyka 

7.35 — Chwilka gospod. domowego, 
11.30 — Otwarcie międzynar. zjazdu hi- 

storyków w auli politechniki 

13.30 — Prasa. 
13.40 Dziennik południowy. 
14.55 — Muzyka popularna (płyty) 
15.25 — Giełda rolnicza. 
15.35 — Słuchowisko dla dzieci. 
16.00 — Transm. 

17.00 — Pogad. francuska. 

17.15 — Koncert kameralny 
18.15 — Odczyt. \ 
18.35 — Muzyka (plyty) 

19.10 — Rozmaitošci. 
19.20 — Odczyt litewski. 
19.40 — Feljeton. 
20.00 — Opera „Manon* (płyty). 
22.45 — Muzyka.



  

grodžięjyka 
— Osobiste. — Kierownik referaiu bezpie 

czeństwa 1 referatu prasowego p. Mattak po 

wrócił z urlopu wypoczynkowego i objął w 

dniu dzisiejszym urzędowanie. 

— Komunikat Związku Strzeleckiego. — 

Komenda Grodzka Zw. Strzeleckiego w Grod 
nie podaje do wiadomości, że od dnia £ 
bm. do dnia 5 września odbywać się będą 

pisy członków do Zw. Strzeleckiego 
młodzieży od lat 14 do 20, jak i si 

Młodzież zostanie wcielona do oddziałów 
PW. Starsi, o ile nie chcą należeć do oddzia- 

łu rezerwistów mogą być zaciągnięci jako 

członkowie wspierający. 

Zgłoszenia pr: auje kgmenda 
przy ul. Hoovera 10 codzielłnie w g 
21-ej. 

— Dyrektor Opaliński zrzekł się kierow- 

nictwa teatru miejskiego. —Komisja teatra|- 

na większością głosów postanowiła powierzyć 

p. dyr. Opalińskiemu kierownietwo teatru 

miejskiego. 
Wniosek komisji teatralnej był przedmio- 

tem obrad piątkowego posiedzenia magistr: 

który wniosek ten zaakceptował. Jedna 
sobotę około godz. 14-ej p. dyr. Opalińs 
przesłał do magistratu list, z którego wy 

ka, że zrzeka się kierownictwa teatru miej 

skiego. W piśmie tem p. dyr. Opaliński pod 

je przyczyny, które zmusiły go do rezygna 
Jak się dowiadujemy, p. dyr. Opal 

otrzymał bardzo korzystną ofertę od dyrekto 

ra jednego z teatrów łódzkich, gdzie p. Opa- 
Miński będzie grać razem ze swoją Żoną p. 
Mrowińską, która w myśl ostatniej uchwaty 
komisji teatralnej nie mogłaby grać w ten- 

trze grodzieńskim. 
Sprawa teatru ma być wyjaśniona we 

środę dnia 23 bm., tj. po powrocie p. prezy- 
denta miasta z urlopu wypoczynkowego. 

— Zniżka cen pieczywa. — Dzięki ciąg- 

] zniżee ceny zboża, magistrat na posiedze- 

niu swojem nie zatwierdził cennika na pieczy 

wo, opracowanego przez komisję do ustale- 

nia cen z dnia 11 bm. i zwołał w piątek po 

siedzenie komisji rzeczoznawców branży zbo- 

żowej, która miała wypowiedzieć swoje zda- 

nie o wysokości cen pieczywa. 

Nowy cennik pieczywa będzie ustalony 

dziś. 
— Kradzież soku. Hopikowi 

nieznani sprawcy skradli z okna 

wybicia szyby sok jagodowy. 

  

  

  

  

   

  

nizonų 

. 19— 

  

   

  

    

      

  

Ksawereniu 
za pomocą 

— Usiłowanie samobójstwa. Z powodu 

braku Środków utrzymania i 4-ga małych 

dzieci usiłowała odebrać sobie życie przez 

wypicie esencji octowej Jarmołowicz Marja 

(Niemeńska 33). Denatkę w stanie groźnym 

odwieziono do szpitala miejskiego. 

— Najście na mieszkanie.  Zintonówna 
Marja (Frańciszkańska 1) zameldowała o naj- 

ściu na jej mieszkanie przez Szmigowskiego 

Józefa i zabraniu pary pantofli wartości 
18 zł. 

— Dzikie wybryki pastuchów. Onegdaj 

na szlaku Kuźnica - Łosośna pastuchy obrzu- 

cii kamieniami wagon III kl. jadącego — ро- 

ciągu pośpiesznego w którym wybili szybę 

wartości 25 zł. 
— Oparzenie dziecka. Gutcajt Olga zam. 

zam. w Krynkach (Sokólska 22) podczas go- 
towania kolacji przewróciła garnek z  gotu- 
jącą kartoflą na siedzącego przy kuchni 8 let- 

niego chłopca Wacława Pincewicza, skutkiem 

czego został on ciężko poparzony. 
уе УУ 

Dźwiękowe kins „APOLLO”" 
ik. 

  

tę 
LE Dominikańska 26. 

NA EKRANIE 
Niezrównana para idealnych kochanków — 
JANET GAYNOR i CHARLE FARREL 
W najnowszym przeboju filmowym p.t. 

„dziewczę z kralny bar” 
NA SCENIE Aš 

Najpopularniejsi artyšci ZASP teatrów: — 
„MORSKIE OKO'', „BANDA'' i „QUI PRO 
QUO'' — NIUTA BOLSKA, STAN. RYBA- 
CZEWSKA, WACŁAW ZDANOWICZ i RY- 
SZARD MISIEWICZ — popularny artysta—- 
znany z filmów: „UŁANI... UŁANI'* i 
„ROMEO i JULCIA'* oraz wybitny balet 

scen stołecznych pod kier. BARGIELSKIEJ 
į MORAN'A 

w W WIELKIEJ REWJI 

„WITAJ GRODNO" 
W programie: humor, Śpiew, taniec i satyra! 

Wstęp od 54 groszy. 

LAAAAAKAAAAAAAAKAAAAAAAAbAARADA AKSA AAASALA AD 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 

©D 15 DO 00 LAT, CO TRZECI CZŁOWIE% 

UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 

GGRÓM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 

! NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 

ZLICZE”! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA: 

  

    

  

: dyrektorka i organizatorka 

Aonijkrka 
— P. Naczelnik Budrecki w Słonimie. — 
Bawił w Słonimie w dniu 17 b. m. naczel- 

nik ruchu PKP w Wołkowysku p. O. Budrecki, 

który przeprowadził szereg rozmów z p. sta- 

rostą powiatowym Koślaczem i przedstawiciela- 

mi Poisk. T-wa Krajoznawczego w sprawie or- 

ganizacji pociągu popularnego w dniu 26 

b. m. do Wilna na Targi Północne i Wystwę 

Е Lniarską. 
— Na uroczystości dożyskowe do Spały. — 

W dniu 1 IX r.b. wyjedzie ze Słonima gru- 

pa młodzieży miejskiej na uroczystości do- 

żynkowe 'do Spały pod kierownictwem agro- 

noma p. Maciaszczyka. 
Dożynki w Spale jak zwykłe, zaszczyci 

swą obecnością P. Prezydent Rzeczypospolitej. 

Remont kościoła paraijałnego w Sło- 

nimie jest wykończony. Remont kościoła pa- 
(ratjalnego posuwa się szybkim krokiem na- 

przód. Otynkowanie oszarpanego i pobitego 

pociskami armatniemi sklepienia oraz wzmo- 

cnienia jest już na ukończeniu. W dniach naj- 
bliższych należy oczekiwać rozpoczęcia ro- 

_, bót malarskich. 
że w ciągu pierw- 
wrześnią zostanie 

cmentarza i ułożone 

Donoszą nam również 

połowy miesiąca 
ogrodzenie 

szej 
wzniesione 

„. chodniki na cmentarzu kościoła, 

stanowisku. _ Długoletnia 
Seminarjum nau- 

czycielskiego żeńskiego SS Niepokalanek i 

Kierowniczka szkoły powszechnej Nr. 1 w Sło- 

nimie S. Monika Sopodźko ustąpiły z zajmo- 
wanych stanowisk. 

Obowiązki dyrektorki 
jęła S. Szczęsława Tuska, zaś kierownictwo 

szkoły powszechnej Nr. 1 wieloletnia nauczy- 

cielka szkoły powszechnej i seminarjum S. 

Natanaela Rewkowska. 

— Juž rozpoczęło się polowanie na mło- 

dzież szkołną. W związku z przyjazdem mło- 
dzieży pozamiejscowej do zakładów  nau- 

kowych na dworcu kolejowym 1 przed zakla- 

dami naukowemi daje się zaobserwować wyv- 

czekujących na młodzież mieszkanców miasta, 

ofiarujących mieszkania po cenach znižonych, 
Taniość stancyj, często pozbawionych nale- 

żytej opieki, jest bardzo pociągająca. Dlatego 

też nie od rzeczy byłoby, by dyrekcje za- 

kładów naukowych zezwalały na zajmowanie 

mieszkań jedynie w tym wypadku, gdy wszy- 

stkie miejsca w istniejących bursach i inter- 

natach będą zajęte, tembardziej dlatego, że 

opłaty w nich są skromne, a opieka jak za- 
znaczyliśmy należyta. 

Powodzenie jak się tu mówi polowania 

na młodzeż szkolną winno być znacznie u- 
trudnione. 

— Pociąg popularny na Targi Północne i 
Wystawę Lniarską w Wilnie, Oddział Ruchu 

PKP w Wołkowysku organizuje pociąg popu- 

larny na Targi Północne i Wystawę Lniarską 

w Wilnie. | 
Odjazd wycieczki słonimskiej (do Wołko- 

wyska) nastąpi w dniu 26 sierpnia r. b. o godz. 

21. m. 03, przyjazd do Wilna nad ranem dn. 

— Zmiany na 

seminarjum  Ob- 

27 września. Powrót do  Słonima dnia 29 
wrzęśnia o godz 8 m. 05. 

Zapisy i wpłaty za przejazd przyjmuje 
zawiadowca stacji kol. w Słonimie, Koszta 
przejazdu ze Słonima do Wilna i z powrotem 

pociągiem popularnym wynoszą zł. 12 gr..30 

W związku z powyższem  słonimski od- 

dział -« polskiego T-wa Krajoznawczego wy- 
dał odezwę w której zwraca się z apelem 

do .mieszkańców Słonima i powiatu o wzię- 
cie gremjałnego udziału w zbiorowej 'wyciecź- 
ce Słonimszczyzny na Targi i Wystawę Wileń- 
ską. Ą 

— Powrót ze spływu. Jak donosiliśmy w 

dniu 5 lipca 1933 r. z przystani Ligi Morskiej i 
Kolonjalneį wyruszyli na spływ „Przez Polskę 
do Monza“ strzelcy oddziału Zw. Strzeleckie- 

go Słonim Naumowicz Wł. Zonenberg Wact., 

Zakrzewski Wł. i Iwanow Jerzy pod prze- 

wodnictwem B. Surawego, przebywając trasę 

Słonim — Gdynia od 5 lipca — 11 sierpnia 

1343 klm. 
Dnia 15 sierpnia po długiej a przyjemnej 

podróży wrócili słonimsty spórtsmeni przy- 

wożąc cenną nagrodę zespołową Ministra Spraw 
Zagranicznych Józefa Becka otrzymaną za 
długość trasy, ilość uczęstników i czas prze- 

bywania na wodzie. ` › 

| «— Pożar. W osadzie Zawodny - Łas git. 
Dziewiątkowicze, wybuchł pożar w zagrodzie 

osadńika Tomasza Danilewskiego. Ogień, któ- 
ry powstał z wadliwego urządzenia  ko- 
mina strawił dom, oborę i stodołę, przyczem 
ta ostatnia wskutek tlenia Się ognia w na- 
wozie spaliła się dnia następnego po po- 

żarze domu i obory. Straty wynoszą około 
3000 zł. 

— Tajemnicze zniknięcie ubrania w wa- 

gonie. 13-letnia Chana Anucznik przyjechała 

z Zetwy do Słonima i nie mając chwilowo 

pieniędzy na opłacenie biletu, pozostawiła u 

konduktora walizkę z rzeczami, kiedy po u- 

pływie pół godziny udała się wraz ze swym 

ojcem by zapłacić za bilet i odebrać walizkę 

stwierdziła, ze zgrozą, że walizka była próż- 

na. Było w niej nowiutkie ubranie i bielizna. 

Gdzie się rzeczy podziały pozostało narazie ta- 

jemnicą. 
— Chciał mieć łekki zarobek. Aleksander 

Gierman w celu wymuszenia pieniędzy, gdy mu 

ich odmówiono rzucił kamieniem w okno cu- 
kierni Pinchusa tłukąc szybę. Za te nadzwy- 

czajne pomysły posiedzi za kratą. 

  

— Poświęcenie gmachu szkoły powszechnej 

w Derewnie. W dniu 13 sierpnia r. b. w m. 
Derewnie odbyła się uroczystość poświęcenia 

gmachu szkoły powszechnej i oddania do użytku 

szkolnego. Uroczystość poświęcenia  zaszczy- 

cił swoją obecnością Pan Wojewoda Nowo- 

gródzki S. Świderski, który w asyście Pana 

Starosty Powiatowego A. Kulwiecia przybył o 

godz. 15 min. 30 do Derewna. 
Nadjeżdżającego Pana Wojewodę, przy 

pięknej bramie tryumfalnej, w otoczeniu Rady 

Gminnej powitał wójt gminy derewnieńskiej p. 

Cezary Górski, wręczając zwyczajem słowiań- 

skim, drogiemu gościowi tradycyjny chleb - 

sól. Następnie w imieniu ludności wygłosił prze- 

mówienie powitalne w języku polskim miejsco- 

wy Rabin, który również wręczył Panu Wo- 

jewodzie chleb - sól. Po dokonaniu aktu po- 
święcenia gmachu szkolnego P. Wojewoda S. 

Świderski w asyście architekta rejonowego 

p. inżyniera  Wołkanowskiego, Pana Starosty 

A. Kulwiecia i licznie przybyłych gości zwie- 

dził szczegółowo nowowybudowany gmach. 

W gmachu szkolnym nauczyciel miejsco- 

wej szkoły p. Tomczyk wygłosił « dłuższe 

i treściwe przemówienie, podkreślając znaczenie 

powstającej placówki oświatowe;. 

W uroczystościach poświęcenia brały u- 

dział oddziały straży pożarnych, oddziały P. W. 
przedstawiciele władz i organizacyj i tłumy 

publiczności. 

Trzeba zaznaczyć, że nowopowstały gmach 
szkolny powstał dzięki wysiłkom finansowym 

gminy Derewneńskiej,j wybudowana została i 

należycie wykończona większa połowa zapro 

jektowanej budowy. Podkreślić należy, że dzię- 

ki energji i poświęceniu Kierownika budowy 

p. inżyniera Wołkanowskiego budynek wykona- 
no ze znacznemi praktycznemi zmianami i uzu- 
pełnieniami, niż to przewidywał projekt pier- 

wotny. 

Biorąc rzecz praktycznie i życiowo © Pan 
Wołkanowski uzupełnił budynek przez doda- 
nie jednego ocieplonego korytarza, sali pomo- 

cy naukowych i szatni. Ilość pieców że wzglę- 

dów praktycznych została powiększona. Ko- 

miny zaopatrzone w przewody izolacyjne, 

czego projekt pierwotny nie uwzględnił. Nie 
bacząc na tak znaczną ilość robót dodatkowych 

precyzyjność wykonania szczegółów, najo- 

szczędniej sporządzony kosztorys nie został 
przekroczony, chociaż z drzewa budulcowego 
zakupionego przez gminę kilka lat temu, wy- 
korzystano zaledwie 25 proc. budulca do u- 
żytku się nadającego. 

O umiejętnem wykorzystaniu robocizny, 0- 
Szczędnem użytkowaniu materjałów budowla- 

nych przez architekta pana  Wołkanowskiego 

świadczą same cyfry, mianowicie: ogólną ku- 

baturę budynku 1602 mtr.2 wykonano za su- 
mę 19.000 zł., t. j. po 11 zł. 66 gr. za każdy 

metr2; od sumy ogólnego kosztorysu nale- 
żałoby odliczyć 3000 zł. — wartość poprze- 
dnio zakupionego przez gminę budulca, który 
leżąc dłuższy czas na placu budowy  spróch- 
niał i do użytku budowlanego całkiem się nie- 
nadawał. Doskonałość wykonania budynku i 
niskie stosunkowo koszta świadczą dobitnie o 

wiedzy fachowej i zdolności architekta rejo- 

  

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg ofer- 

towy na dostawę następujących  materjałów 

  

drzewnych: 
1) Tarcicy miękkiej sosnowej w ilości — 

4200 m3. 

2) Słupów telegraficznych sosnowych w 
ilości -— 17100 szt. 

3) Kloców sosnowych w ilości — 3000 
m3. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowa- 
nych kopertach należy składać w Prezyd- 
jum Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie do go- 
dziny 12-tej dnia 15 września 1933 r. 

Szczegółowe przepisy co do składania 0- 

fert, jak również warunki, na których ma 

być zawarta umowa i warunki techniczne, są 
do przejrzenia w Wydziale Zasobów D. O. 

K. P. w Wilnie (III piętro pokój Nr. 38). 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15. IX—1933 

r. o godz. 12-tej w D. O. K. P. Wilno. 
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Dziśl 

„KKÓ 

Superlil prodnkcji francuskiej odsłaniający działalność handlarzy mortiną 

„„TATĘRĘUTE DUSZE (мокрним) 
Wroa.g. JEeaM Murat, Daniela Parola umowy Piotr Lore 

Wssanisla kreacja najlepszych sił, Niezwykle frapująca treść — N:d program: Urozmsicone dodatki dźwiękowe 

Premiera! Przebój wytw. „Metro* — r. 1938-34. Fiim o młed: ści, pizygod:ch 1 miłości! — Film, który bije wszystkie 
ekordy pod wzgl. napięcia emocji i humoru 

LOWA SZYBKOŚCI 
W rol. gł Wiliam Haines, Madge Ewans orcz Conrad Nagel. Nap program: Na żądanie publ. „NOC W SKLEPIE 

LALEK*. Rewja w kolorach. — Seanse: 4, 6, 8 i 1020 w dai świąteczne od g. 2-eį 

  

Dźwiękowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, 

tel 15-28 

Ulnbienica pnblicznošci, 
przepiękna i niezapomniana 

„. RAJSKI PTAK 

Dziś! 

DOLORES DEL RIO czarujący 
to najnowsze i najlepsze sicydii»ło króla reżystrów Kinga Vidcra.— Nad 
pzogram: Dodatki dźwiękowe 1) Komedja rysunkowa, 2) Tygodnik Foxa, ak. 

tualae zdjęcia z całego Świata, 3) Polski tygodnik PAT. ‚ 

oraz 

Joel Mc trea w filmie 

Początek o godz 4, 6, 8 i 10.40. — Cenv: psrter III miejsce 40 gr. 

  

„Pan“, 
Na ustąch całego Wilna będą w tych dmach tylko 8 wyrazy 

Pod fałszywą flagą 
Jest to najnowszy najbardziej fascynujący resyjski fiim szpiegowski. Zagranicą i u nas — wy- 

jatkowe powodzeniel 
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„PAN“ [Wi 
zwiastuna sezonu! 

„Człowiek o stu twarzach 

fenomenalny B 0 R I 5 

  

Ogłoszenie 
Więzienie w Grodnie niniejszem ogłasza 

nieograniczony przetarg na dostawę dla potrzeb 

tut. więzienia, w okresie od 1 października 

1933 roku do końca marca 1934 roku, następu- 

jących artykułów, a mianowicie: 35.000 klg. 

mąki razowej 95 proc. walcowego przemiału, 

13.000 klg. mąki pytlowej 65 proc., 1500 kig. 

mąki pszennej 4/0, 6000 klg. kaszy jęczmiennej 

drobnej, 150 klg. kaszy pęczaku, 100 kig. kaszy 

gryczanej, 100 klg. kaszy krakowskiej, 100 

klg. kaszy perłowej, 100 klg. kaszy manny, 

6 kig. herbaty, 1500 klg. kawy zbożowej, 1700 

klg. cukru kryształu, 5000 klg. słoniny wysolonej 

grubej, 3000 klg. mięsa wołowego z tylnych 

części, 100000 kig. ziemniaków wyborowych, 

2000 klg. fasoli białej, 4000 kig. grochu polnego 

6000 klg. buraków ćwikłowych, 500 klg. pie- 

truszki, 1000 kig. cebuli, 4000 klg. soli szarej, 

12 klg. pieprzu, 12 klg liści bobkowych, 12 

klg. ziela angielskiego, 100 klg. oleju Inia- 
nego, 3600 klg. twarogu, 12000 klg. marchwi 

czerwonej, 500 mtr.3 drzewa sosnowego w 

szczapach, kolejowego i 140 tonn węgla dą- 

browieckiego kostka 1. 

Wymienione wyżej artykuły winny być 
1-go gatunku. 

Dostawa wymienionych artykułów  nastę- 
puje nie odrazu lecz częściowo w ilościach 

wskazanych każdorazowo przez Zarząd Wię- 

zienia. 

Informacje co do warunków tych dostaw о- 
trzymać można codziennie za wyjątkiem  nie- 

dziel i świąt w biurze więzienia (Dział Go- 

spodarczy) w godzinach od 9-tej do 15-tej. 

Reflektanci na stała dostawę wszystkich 
względnie kilku lub jednego z wymienionych 

wyżej artykułów winni najdalej do dnia 19 

września 1933 roku do godz. 12-tej w połud- 
nie nadesłać pod adresem Więzienia w Grodnie 

swoje oferty, które winne zawierać: 

1. nazwisko, imię i dokładny adres 
renta, 

2. powołanie się na ogłoszenie przetargu, 

3. wyraźne oświadczenie, że oferent pod- 

daje się zasadniczym warunkom przetargu, 
4, żądaną cenę poszczególnych  artyku- 

łów wskazanych w walucie polskiej za jed- 

nostkę loco franco magazyn więzienia w Grod- 

nie, 

ofe- 

5. ilość lub wagę oferowanych  artyku- 

łów, 
6. dołączenie pokwitowania Kasy Urzędu 

Skarbowego 0 wpłaceniu wadjum w wysoko- 

ści 3 proc. sumy oferowanej. 

7. podpis oferenta, 

Każda oferta winna być podpisana przez 

oferenta i nadesłana lub złożona osobiście 

w zamkniętej i opieczętowanej lakiem — Ко- 

percie z odpowiednim napisem. Próbki  ar- 
tykułów oferowanych winne być złożone ra 

zem z ofertą i oznaczone w sposób, wskazu- 

jacy do której oferty riależy. 
Oferty przyjmuje codziennie od godz. 9-tej 

do 15-tej naczelnik więzienia. 
Przetarg odbędzie się komisyjnie w dniu 

19 września r. b. o godz. 12 w południe. 
Wybrani oferenci będą zawiadomieni pi- 

semnie o wyniku przetargu i wezwani do spi- 

sania odpowiedniej umowy na dostawę. 

wiam 

PRZETARG 

Komenda Wojewódzka Policji w Wilnie 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na do- 

stawę około 140 ton węgla górnośląskiego 
kostka Il, około 60 mtr. drzewa twardego i 

około 40 mtr. drzewa miękkiego z dostawą do 

poszczególnych urzędów Policji w mieście Wil- 

nie. 
Szczegółowe informacje udzielane będą 

codziennie od godz. 13 do 14-tej w Intendentu- 

rze Komendy Wojewódzkiej Policji (ul. Ostro- 

bramska Nr. 6 pokój 21.). 

Oferty w zapieczętowanych lakową pieczę- 

cią kopertach z napisem „Oferta na dostawę 

węgla i drzewa“ lub oddzielnie na węgiel albo 
drzewo należy złożyć w intendenturze Ko- 

imendy Wojewodzkiej Policjj najpóźniej do 

dnia 2/IX 1933 r. Do każdej oferty musi 

być dołączony dowód złożenia w Kasie 

Skarbowej na depozyt Komendanta Woje- 

wódzkiego  Policjj w Wilnie wadjum w wy- 

sokości 3 proc. oferowanej sumy. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.1X—33 r. 

o godz. 12-tej. й 

Oferty nie odpowiadające powyższym wy- 

maganiom nie będą rozpatrywane. 

Komenda Wojewódzka zastrzega sobie 
prawo przeprowadzenia przetargu ustnego i 

wyboru oferenta niezależnie od oferowanych 
cen. 

Komendant Wojewódzki 
w/z "Tomaszewski, podinspektor. 

Ma sezon Szkolny! 
Teki, tornistry, bloki, zeszyty, bruljony, 

godła, portrety historyczne, obrazy 

krajoznawcze i wszelkie 

przybory szkolne 

po cenach niskich 

0. Borkowski 
Wilno Mickiewicza 5, tel. 372. 
Dla sklepów szkolaych — rabat, 

  

  

—————— 4 

DRZEWO OPAŁOWE, | 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

oraz 

oleca 

węgie! 
SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA |] 60» 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. Toi. 

dostarcza również dlą urzędów 4 instytucyj. 

Dia P. P. Urzędników na raty. | 

  

МАЦЕ 
Nad program: Dzieje szwedzkiego Naocleona p. tt KAROL XII. 

górnośląski 

jako głuchoniemy szaleniec 
w potężnym filmie niesamow. 

„DZIWNY DOM” 
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Dr.Ginsberg ——m 0) Choroby skórne, wene- P ANIENKI ryczne i moczopłciowe. uczące się przyj 
Wileńska 3, od 8 — Jmteszkanić z eałedziem 

  

  

14 8 TE 50 nas utrzymaniem. — 

TTT TT T © Troskliwa opieka. Pia- 
pd Tab ni.o. Ogr6d, 4, Jamont- 

KuPno towa, W. Pohulanka 32 * 

| SPRZEDAŻ 

OKAZYJNIE gzkanie z catodziennem 
DO SPRZEDANIA atrzymaniem — Pomoc 

garnitur mebli salono- w naukach, Opieka ze- 
wych, bufet, szafy, sto pewniona Zaałek 
ły itd. Oglądać — eo- Montwiłłowski 21 m. 2. 
dziennie od 3 do 5 p. 

p. Aleja Róż Nr 4 m. 
2 

UA AAA AAA AAA 
Małe Pohulanka 11 m. 14 

Lokale Obok Gimn Zsęaakia 
FEVYWYVYYVYYVTYCE"=  Angusia. 

MIESZKANIE-- - 
2 — 3 pokoje z kuch- Ucznia (cę) 
nią i wygodami po- przyjmę na stancję, — 
trzebne dla małej ro- Dobre utrzymanie opie- 

Przyjmę e 
kilka panienek na mie- 

Uczniów(ce) 
przyjmie na stancję in- 
teligentna rodzina. — 

  

dziny. Zgłoszenia do ka. Zawalna 60 m. 16 
od 9—12 rano. Redakeji pod H. C. 
  

PEKAO ROGER 7 2 Z 
mczennice) przyjmę na 

Lekcje mieszkanie z calodrica: 
D" UEN em nirzymaniem 75 

„ Pianistka, zł. miesięcznie. Oferty 
dobry pedagog. Prag. w Administracji „Sła- 
nęłaby udzielać lekcji wa" Zamkowa 2 @ 
muzyki lub też podjąć A. M. : 
się innej pracy. Łaska- - — — 
we zgłoszenia adreso- Wyeksmitowąna 
wać.proszę: Warszawa, rodzina bezrobotnych, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- obarczona pięciorgiem 
miera Kałużyńska. © dzieci, bez środków de 
= == Życia prosi o pomoc— 
Prywatna Koeduka- Ofiary” pod LK RSE 
eyjna Szkoła POW- muje nasza Administr, 

szechna 

  

  

Raliny SieWICZOWEJ | ozzzęceaczaccccca 
OM 8 m. e) PoczIKUJĘ 

do 1—V odziału PRACY 

Przyjmuje zapisy na sora 

rok a codziennie 

@ 15 — 17.. m 

®— — —- — Gorzelany 
bahalter lub ekonem, 
z ukończoną szkołą ge- 

*rzelniczą w Dublanack 
z kilkołetnią praktykę 
gorzelniczą i rek: 
cyjną, z dobremi rele- 
rencjami obejmie pesa- 
dę od zaraz, łoskawe 
oferty kierować: Zaść. 
Laudyszki poczta Ped- 
brodzie dla S. K. 

  

ne: i 

Uczciwa, 
polecana, solidua, mio 
da osoba — poszukuje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Młysowa ż 

  

Służąca do wszyst 
kiego poszuknie pracy. 

Posiada referencje — 
Olimpja N*7 Elžbieta 

  

TORJUM POD WILNEM. 

I KITI UIS III INK I I II TI 

MELCHJOR WAŃKOWICZ 

SZCZENIĘCE LATA © 
Okazało się, że „starsza pani* przy obrachowywa- 

niu „ordynaryjnej” książeczki, za cały rok przeliczyła 

się i przepłaciła Elzi dziesięć rubli, więc odnosi. : 

— To bardzo, dobrze, moje dziecko, że jesteś uczci 

wa — powiedziała babka i zabrała odniesione pienią- 

dze. 
—— Babciu! — wołam z wypiekami na twarzy -— 

jabym tych pieniędzy nie odniósł. Pięcioro dzieci. 

„ — Kto wie, co wygadujesz — mówi babka spokoj- 

nym głosem, jakim zwykle przyjmuje moje koncepty 

i zabiera się do pasjansa. „Lu 

Czasem jednak i babka dogadać się nie mogła i 

jej przytrafiały się zabawne qui pro que. | 

Pewnego razu zrozumiała, że wzdychająca babu- 

Ипа cierpi na żołądek: przyniosła łyżkę rycyny » pół 

szklanki kawy, zatknęła babie nos, kazała wypić rycy” 

nę, popić kawą i wróciła do swojej „kabaly“. 

Po godzinie meldują jej nowego pacjenta. Wcho- 

dzi do kredensowego pokoju i widzi tę samą babinę, 

cupniętą pod piecem. 

» — Ana Co to jeszcze czekasz, duszko? 

— Na lekarstwo dla męża. 

Okazało się, że to był chory mąż. 

— To pocoś wypiła rycynę? 

4 — ja myślała, co pani dała mnie traktament. 

Traktament — to było wielkie słowo — gradacja 

olbrzymia tego, jak kogo dwór traktuje. 

Miljonowy kupiec na las, chodzący we wspania- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

łych bobrach, z wielkim brylantem na palcu, przysyła- 

jący na Wielkanoc tort i wino, otrzymywał obiad 

wprawdzie w jadalnym, ale nie ze wszystkimi, jeno 

potem. Tenże kupiec przez babkę przyjmowany byl 

na stojąco. Tacy goście, jak organista, zakrystjan i 

t.p. otrzymywali traktament w pokoju  kredensowym. 

Natomiast Stankunowiez, prosty, mało piśmienny dzie!r- 

,żawca, własnoręcznie uprawiający grunt z jednym pa- 

robkiem, ale którego ojcu, szlachcicowi zagrodowemu 

z lbian odebrano ziemię za udział w powstaniu, sia- 

dał z nami wszystkimi do stołu. Widocznie © 
tej, lub innej formie „traktamentu* (znaczenie po- 
dwėjne:  „częstowač“ i „przyjmowač“) czyli trak- 
towania, decydowały nie maniery, ale atmosfera, jaką 

człowiek wnosi, na co Nowotrzeby były niesłychanie- 
wrażliwe. ‚ 

Srul, pachciarz, nie otrzymywał traktamentu, ai 

w kredensie, ani nawet w kuchni. Stał w sieni, zastę- 

pującej hall, gdzie mu na komodzie stawiano szklankę 
herbaty. 

Myliłby się, ktoby sądził, że w najwyższej kate- 

gorji „traktamentu” — przy ogólnym stole w jadalnym, 
nie było gradacji. Prawda, że nie było gradacji w je- 
dzeniu, że też same półmiski poziomek, legumin, nowa- 

lij szły pełne i przeładowane aż na sam szary koniec. 

Ale jedni z biesiadników mogli rozprawiać na cały 

stół, inni, tylko półgłosem z sąsiadami, pewne zaś ka- 
tegorje — wcale. Kto, kiedy i jak utarł tę etykietę, 

nie wiem, dość, że trzymała się samorzutnie i wykro- 

czeń przeciw niej nie było. 
Miejsce czołowe przy stole zajmował ksiądz — 

choćby tam nie wiem jaki personat przyjechał. Posza- 
"owanie księdza szło ż tradycji bardzo silnej, nie tyl- 

  

Naczelnik Więzienia 
Bałtroszajtis. 

a Rr. m 
(podpis nieczytelny) (A USDSSISTALOUS —— 

WST TTK IRIOS 

AR : Fe 3 iej bok powabnej i pięknej  doktoroweį 
L dać w drobnoszlacheckich Nowotrzebach, Skór: į wem miejscu _0D0 V ! ккле į 

Ak Potocka, sąsiadka Kalużyc, przyjmując Rymwid-Mickiewiczowej. — Aż tu jk p Райи- 

4 Berezynie. W Księcia Borysa i pragnąc mu dać lon, zatrzymał się i pyta: z Co ty robisz? — „Mo- 

Edi if iw Kalużycach  starki, czę się, pasterzu, moczę Się . 
aa 1% A Młodej mężatce zaczynają drgać kąciki ust z we- 

przybywając po raz pierwszy do Berezyny, posadzita 

Ww. Księcia po swojej lewej, zaś proboszcza Tura Z 

miejįscowej paraiji, po swojej prawej ręce Adjutant zdę- 

biał, zaś W. Książę po obiedzie zrobił w delikatnej 

iermie „demarche““. 

Jadmire votre toupet, tout de móme 

grand duc.. : 

—_ C'est notre coutume — ucięła rezolutnie dwu- 

dziestoletnia pani domu. E 

Pani Turcia zresztą miała tupet, ktorego įėj Wy- 

s'arczało nietylko na W. Księcia, ale i na niedźwie- 

dzia. Kiedy mąż ks. Maurycy Potocki, ranił dwukroi- 

nie niedźwiedzia i bestja wspięta na dwóch łapach 

wnętrznego śmiechu. Proboszczunio ratuje sytnację: 

wpiera jej z perswazją palec w bok i powiada: 

— Ala nia to, co myślisz... 

Była jednak kategorja gości, dla których nie było 

miejsca na traktament ani w stołowym, ani w kreden- 

sie, ani w kuchni, przy komódce Srula. To Rosjanie. 

Ani ranga, ani znaczenie przełamać nie mogży żelazne- 

go prawa. Jestem najzupełniej przekonany, że W. 

Książe za życia Pani Prezydentowej nie spijałby, jak 

w Kalużycach, najlepszych naszych starek, nie sie- 

działby jak w Berezynie, choćby po.lewicy pani domu, 

ale byłby zaproszony „na balkon'". Było to miejsce 

kawalerskie, zberežne, nieczyste i tam też posyłało się 

je suis le 

bvła już tuż, — nie chcąc naruszać etyki myśliwskiej, er S e RE 

zabaniajdcej strzelać do zwierzęcia, które ranił ktoś tace z 'wódkami i RA Aa) dla różnego czynowni 

inny, — klęcząc u stóp męża w Śniegu, podała mu z ctwa, które podejmował rządca. M 

Ei | SW Pewnego razu roztasował się w obejściu nowe- 
całą tlegmą swój sztucer, z którego wszak mogła zro- 

bić użytek — w ostatniej chwili. 

-— Pani Turciu, to Robak w panie Tadeuszu po- 

stąpił wbrew etykiecie — śmiałem się potem. 

__— Absolutnie tak — odpowiadała z przekonanie, 

błyskając swemi fiołkowemi oczami. : 

Wracając do księży, sadzano nieraz na tych pier- 

wszych miejscach proboszczów zupełnie nieokrzesa- 

sio i Dash ania wszystkie jednak gal- odruchem, zaprosiła dowódcę pułku wraz ze wszystki- 

rzykrywa ukni. A : 

: рі Šių ja znaczy się w Połądze, — opowiadał mi oficerami pod dach sa 

rosyjskiej. 

Wszyscyśmy byli stale w polu, zdradzalismy te 

jednej, to drugiej stronie przejścia i brody, bawiliš- 

my się setnie. Oficerowie, bardzo mili, z całą kw- 

tuazją dawali siostrze i  kuzynkom iwyjaśnienia. Až 

wreszcie, kiedy późnym wieczorem, zziajani, umęcze: | 

ni, wróciliśmy ze sztabem do domu, siostra naturałnym     kiedyś jeden z proboszczuniów, rozparty na honoro- 
Or 

Redaktor w.-z. Witold Fatarzyński. 

Drukarnia „Słowa” Wilno Zamkowa 2. 

  

trzebskiem na manewrach stary dobry pułk kawaleiy. 

«^ 

4 

| 

|


