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Międz! 
Międzynarodowy Kongres Historyków 

Warszawie, którego obrady wczoraj ur 

cie zostały otwarte, jest pierwszorzędnem 

wydarzeniem  kulturalnem. Historia magistra 
vitae — zjazd więc około tysiąca najv 

w 

      

niejszych przedstawicieli tej wiedzy reprezea 

tujących 40 narodów świata, ma dla nas nie- 

„ja tylko znaczenie propagandowe, jako ok: 

do pokazania kraju i nawiązania bliż 

kontaktu, lecz również jako wymiana m; 

poglądów, jako spojrzenie wstecz na przeby- 

tą drogę ludzkości, w poznaniu której może 

niejedna znajdzie się wskazówka dla zrozumie 

nia czasów dzisiejszych. 

    

  

Kongres obecny jest 7-my zkolei, a 3-ci 

po wojnie światowej. Pierwszy odbył się w 

Londynie, drugi w Paryżu, trzeci w Rzymie, 

czwarty w Berlinie, piąty zaś wyznaczony do 

burga, nie mógł się odbyć z powodu 

i dopiero gdy zamilkły armaty obra- 

dowai ano w Brukseli bez udziału uczonych nie- 

mieekich. Dopiero na szóstym Kongresie w 

Oslo uczestniczyli znowu Niemcy i wówczas 

postanowiono — co jest dużym sukcesem pol- 

ego świata naukowego kolejny 7-my 
jazd raiędzynarodowy zwołać do Warszawy. 

Prace naukowe Kongresu prowadzone są 

w 15 sekcjach, których nazwy pozwalają za: 

jentować się w szerokim zakresie zagadnien 

naukowych Kongresu. sai są następujące: 

1. — nauk pomocniczych, — prehistorj 

archeologji, 3. — historji ŚStatożytnćj; 4 — 

i bizantynizmu, 5. — historji 

współczesnej, 6. — historji re 
i kościołów. 7. — historji prawa, 8. — 

i ekonomicznej i socjalnej, 9. — hi- 

storji filozofji, 10. — historji nauk ścisłych 
i medycyny, 11. — historji literatu 12.— 

tuki, 13. — metody histor nej i 

historyki; 14. — nanezania historji, 15. — 
historji Europy Wschodniej. 
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Pozatem są liczne podsekcje poświęcone 

bardziej specjalnym zagadnieniom, jak ap. 
ruchom demograficznym, 

geograficznym, teorji materjalizmu dziejowe- 

go itd. Językami obrad są: francuski, niemie 

eki, angielski, hiszpański, włoski oraz język 
polski, jako język gospodarzy. W praktyce ję 

zyk polski używany będzie tylko w sekcji Eu 

ropy Wschodniej. 
O intensywności prac kongresu świadczeć 

może cyfra ogólna .nadesłanych referatów. 

Jest ich około 400. Największą ilość zgłosili 

Francuzi, (81), następnie idą Polacy (76), 

Włosi (70), Niemcy (23), Węgrzy (21), Ru- 

muni (15), Belgowie (15), Anglicy (14), Ro- 
sjanie 7 ZSSR (14), Indje (9). Pozostałe pań 

stwa z ogólnej liczby 33 biorą udział z mniej 

szą liczbą referatów. 
Dla nas szezególnie interesujące są posie- 

dzenia sekeji piątej, poświęconej historji no- 

wożytnej i współczesnej. Szereg obcych uczo 

nych będzie referował zagadnienia,. związane z 

dziejami Polski, a więc prof. Brillo (Padwa) 
o stosunku uniwersytetu padewskiego do Pol- 
ski, Pacifici (Rzym) o kandydaturze Alfon- 

sa Este na tron polski (1574), Filangieri 
(Neapol) o wojnie siedmioletniej w relacjach 

z Polski, prof. Baxter (St. Andrews) o szko- 

łach w Polsce, prof. Maver (Rzym) o związ- 
kach literackich Polski z Zachodem, prof. Di- 

vecky i prof. Eckhardt (Budapeszt) o ana- 
łogjach prawnych polsko - węgierskich, prof. 
Wilbur (Berkeley) o Socynie, prof. Olivier - 
Marlin (Paryż) o Henryku Walezym, prof. 

Reddaway (Cambridge) o stosunku Anglji do 

Polski w latach 1762 — 1772, prof. Vólker 
(Wiedeń) o tolerancji w Polsce, prof, Passa- 

monti, Diringer i Silvia o stosunkach włosko- 

  

odniesieniem do domu, lub 2 
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rodowy Kongres M 

i Sobieskiego), prof. Handelsman z Warszawy, 

wielkim odkryciom przedstawiciele" 

  

polskich w 19-ym w., p. Ritter (Paryż) o e- 

migracji polskiej i prof. Harley (Londyn) 

o stosunku Anglji do powstania 1863 r. 

Próez sekcji piątej sprawy polskie znaj 

również oś tlenie w pracach sekeji dz 

Europy Wschodniej, do której większość re- 

feratów zgłosili uczeni polscy, jak prof. Ha- 

lecki (o polskiej polityce wschodniej od śmier 

ci Kazimierza W. do wyprawy 

   

   

      

  

wiedeńskiej 

    

(o polityce rumuńskiej ks. Adama Czartorj 

kiego) i inni. Specjalnie dużo referatów zgło 

szono o problemie bałtyckim, o którym obok 

historyków polskich 

Piwarski, Lepszy) mówić będą nasi są: 
nadbałtycey: prof. Spekke z Rygi, (kwestja 

bałtycka w 16-ym w.) i prof. Trejsberg z 

Rewla (o problemie bałtyckim w 1f-ym w.). 
Inne kwestje Europy Wsehodniej znajdują 

gronie uczo- 

Jerussalimskiego z 

skiej na Bałkanach 
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swych badaczów przeważnie 

nych rosyjskich, jak pro 

Moskwy (o polityce ros 
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na przełomie 19 i 20 -w.), prof. rżawi- 

na z Leningradu (o metodzie studjów nad hi- 

storją narodów bałkańskich), prof. Sawiekie- 

go z I 

rji Rosji) 

  

i (o koncepcji eurazyjskiej w histo- 

i in. 
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IrYKÓW w Wartzówię Zb 
W obeenym kongresie historyków po raz 

pierwszy bierze udział delegacja uczonych so- 
wieckich, z komisarzem ludowym oświaty na 

ą czele Łunaczarskim. Uczeni sowieccy dotych- 

r ezas uchylali się od wszelkiej współpracy > 

          

   

  

uczony! mi pańs 

legacji sowieckiej w 

docznie świadczy o z 
dzania się murem chińskim od resz 

budującego swe życie na innych ni 

podstawach. Na zakończenie kongresu prze 

wodniczący sowieckiej delegacji wygłosi refe- 

1at na temat: „Prądy mistyczne w okresach 

kryzysów socjalnych''. Będzie to niewątpli- 

zarówno 
ze względu na temat, jak i osobę preleg: 

ta. Referaty nadesłane do komitetu organiza- 

cyjnego kongresu zostały wydane w dwóch to 

mach p. t. „Resumes des communications pre- 

sentees au Congrės““. . Oprócz zaś tego Pol- 
skie Towarzystwo Historyczne wydało refera- 

ty uczonych polskich p. t. „La Pologne au 

VII Congrćs international des Sciences Histo- 

riques''. Wydawnietwa te, zawierające kapi- 

talne prace uczonych, są niejako konspektem 

kongresu,, który jest wielkim etapem na dro- 
dze pogłębienia wiedzy historycznej. — Ii. 
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Uroczyste otwarcie 
WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 

i ania 21 bm. o godz. 11,30 w wielkiej auli 
. Politechniki warszawskiej otwarto uroczyście 

7-my Międzynarodowy Kongres Historyków. 

Uroczystość zaszczycił swą obecnością do 

stojny protektor kongresu P. Prezydent Rze- 
czypospolitej prof. Ignacy Mościcki. 

Na otwarciu zjazdu obecni byli: p. pre- 
zes Rady Ministrów i minister w. r. i 0.p. 
Janusz Jędrzejewicz, marszałek Sejmu Świ- 

talski, członkowie korpusu dyplomatycznego 

z nuncjuszem mgr. Marmaggim na czele, mi- 
nistrowie: Beck, Hubicki, i Kaliński, wicemi 
nistrowie Szembek i Sieczkowski, wicewoje- 

woda Ołpiński, prezydent miasta Słomiński, 
"wyższych uczelni i towa- 

rzystw naukowych. 

Udekorowaną flagami 31 państw aulę za- 
pełnili członkowie kongresu, reprezentujący 
elitę naukowa większości państw całego świa 

ta. 
Inauguracyjną przemowę wygłosił przewo 

dniczący komitetu organizacyjnego kongrssu 

prof. Bronisław Dembiński, który w zakoń- 
czeniu złożył kongresowi życzenia, by obec- 
ny kongres stał się etapem w rozwoju idei po 

rozumienia międzynarodowego. 
Następnie prof. Dembiński w imieniu biu 

ra komitetu międzynarodowego nauk historycz 

nych zgłosił wniosek o powołanie na prezesa 
honorowego kongresu P. Marsz. Józefa Pił- 

sudskiego. Wniosek przyjęto przez aklamacię. 

Na przewodniczącego kongresu powołany 

został prof. Dembiński, na wiceprezesów p.p. 

Bidlo (Czechosłowacja), Brandi (Niemcy), 
Friis (Danja), Domanowszky (Węgry), Go- 

ville (Francja), Cox (Stany Zjednoczone), 

Koht (Norwegja), Nabholz (Szwajcarja), Jor 
ga (Rumunja), Wołgin (ZSRR), Ballesteros 

(Hiszpanja), Temperley  (Anglja), Smetz 
(Belgja), Fedele (Włochy). 

Sekretarzami kongresu zostali: Manteuf- 

fel (Polska), L'Heritier (Francja) i Vigaa- 
der (Norwegja). 

Po objęciu przez prof. Dembińskiego prze 
wodnictwa zabrał głos prezes Rady Ministrów 

Janusz Jędrzejewicz, witając uczestników kona 
gresu imieniem rządu polskiego i 
wodzenia pracom kongresu. 

Przemawiał ks. biskup Godlewski, witając 
kongres w imieniu Ojca św. 

Prezes międzynarodowego komitetu nank 
historycznych Koht przedłożył obszerne spra 
wozdanie tego komitetu. Mówca na wstępie 
podkreślił, że obecny kongres odbywa się 
w wolnem państwie polskiem, przez które- 
go wskrzeszenie została naprawiona  wielka 
krzywda dziejowa. 

Po tem sprawozdaniu nastąpiło odczyta- 

nie trzech referatów: p. p. Diehla z Paryża, 
prof. Jorgi z Bukaresztu i prof. Kutrzeby z 
Krakowa. 

Na tem dzisiejsze inauguracyjne obrady 
kongresu zakończono. 

życząc po 

Wystawa kartografji historycznej 
WARSZAWA PAT. — Po zakończeniu in 

auguracyjnej uroczystości międzynarodowego 

kongresu historyków, p. Prezydent Rzeczypo 
spolitej prof. Mościcki w towarzystwie pre- 

mjera Jędrzejewicza i członków komitetu or- 
ganizacyjnego kongresu dokonał otwarcia mię 

dzynarodowej wystawy kartografji historycz- 
nej, zorganizowanej z okazji kongresu przez 

międzynarodową komisję geografji historycz- 

nej. Wystawa obejmuje b. wiele map specjal- 

nych, mających zastosowanie przy opracowa 
niu atlasów historycznych, wiele cennych ory 
ginałów od 16-g0 wieku począwszy, wreszcie 

mapy współczesne oraz plany, dotyczące roz- 
woju większych miast. 

  

Wystawa Bibijoteki Narodowej 
WARSZAWA PAT. — W związku z od- 

bywającym się w Warszawie międzynarodo- 
wym kongresem historyków Bibljoteka Naro- 

dowa w Warszawie urządziła specjalną wy- 
stawę swych zbiorów. Wystawa obejmuje kar 

tografję polską od pierwszych zabytków až 
do wieku 19-go, źródła rękopiśmienne do hi- 

storji polskiej przedrozbiorowe i porozbioro 

we, do stosunków z innemi narodami, do hi- 

Legat papieski na uroczystości wiedeńskie 
CITTA DEL VATICANO PAT. — Ojciec 

Święty przyjął na specjalnej audjencji kard. 
Piotra Latontaine'a, mianowanego legatem pa 

  

pieskim na uroczystości, związane z rocznicą 

cswobodzenia Wiednia od nawały tufeckiej. 

L 

Nowy polski znaczek pocztowy 
  

    

  
Nowy polski znaczek pocztowy, wydany ku czci króla Jana Sobieskiego z okazji 350 ro- 

czniey odsieczy Wiednia. Rysunek przedstawia fragment obrazu Jana Matejki „Odsiecz 

Wiednia'* z główną postacią króla Jana Sobieskiego na pierwszym planie. Znaczek 

ezony jest w kolorze ciemno-niebieskim z odcieniem fioletowym. W sprzedaży 

po raz pierwszy w dniu obchodu roczniey t.j. 12 września r.b. 

tło- 

ukaże się 

storji ustawodawstwa polskiego, oraz nauki 
pomocnicze. Wystawa pozatem obejmuje eks- 

ponaty z historji działów, wiążących się z 
historją kartografji: historji sztuki i litera- 

tury, od Kazań Świętokrzyskich i Psałterza 

Florjańskiego do rękopisów Sienkiewicza, Wy 
spiańskiego i Żeromskicgo. Osobne miejsce 

poświęcono dwu wielkim fundatorom Bibljo- 

teki Narodowej w hołdzie dla ich szczegól- 
nych zasług: Marszałkowi Piłsudskiemu i 

Józefowi Andrzejowi Załuskiemu. 
Otwarta została dzisiaj wystawa polskiej 

książki historycznej, która przedstawić ma 

wielki dorobek Polski w dziedzinie nauk hi- 

storycznych w ciągu 19 i 20 wieku. 

ERZZYSEZSZZA 

$terty zboża płoną 
WARSZAWA. (tel. wł.). Ze Lwowa do- 

noszą, że w ubiegłą sobotę, w majątku hr. 
Marji  Ossolińskiej w powiecie Rawa Ruska 
wybuchł pożar, który strawił stodołę i 7 stert 
zboża. Stodoła spłonęła doszczętnie. Straty 
wynoszą około 40 tysięcy złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
że stodoła została podpalona. Tegoż dnia rów- 
nież wskutek podpalenia spłonęły 4 _ sterty 
zboża w majątku Hanowice. Sprawców w obu 
wypadkach nie udało się wykryć. 

Niemieckie samoloty 
nad Peiską 

WARSZAWA. (tel. wł.). Między 24 a 27 

b. m. w Niemczech odbędzie się turystyczny 
lot dookoła Rzeszy. Ponieważ trasa lotu bieg- 

nie przez POmorze władze niemieckie zwró- 
ciły się do rządu Polskiego z prośbą © poz- 

wolenie przelotu nad polskim terytorjum. Rząd 

polski zgodził się udzielić pozwolenia pod wa- 

runkiem, że aparaty będą lecieć grupami, i że 

lot w jedną stronę odbędzie się na linji Szcze- 

cin — Kartuzy — Gdańsk a z ASS Gdansk 

— Košcierzyna. 

  

-iduje się z oiicjalnych 

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

W. Wiodzimierowa. ŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. 
GRODNG — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIE] -— Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — uł. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

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

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

      

   i WOLOZYN — 

DRUJA — Kowkin. 
   Księgarnia Spółdz. | 

— ul. Wiłeńska 15 

cz. 

T. Gurwicz 

PINŚK — Ksłęgarnia Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — śsięgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgaruła 
SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

J. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

  

У — M, Lewin — Biuro gazetowe sal. 3 Ма ® 
ZYZNA, M. Mindel, skiad apte ./ 
dberman, Kiosk gazetowy 

  

WARSZAWA -— Kłosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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enie ra kia TELEGRAMY 
Odist kanclerza Do!fussa 

WENECJA. PAT. О godz. 8.30 rano 
kancierz  Doliuss wystartował do Wiednia z 
tutejszego lotniska. 

WIEDEŃ PAT. Austrjacka prasowa agen- 
cja urzędowa, która podała do wiadomości o 

odłocie kancierza Dołfussa do Wiednia z We- 
necji, donosi, iż z powodu  niepomyślnych 

warunków atmosierycznych kanclerz musiał 

swój wyjazd odłożyć. 

Młodzież wiedeńska we Włoszech 
OSTIA. PAT. W Ostii bawi obecnie gru- 

pa młodzieży wiedeńskiej, sprowadzona przez 
7 organizacje faszystowskie na wakacje w ko- 

lonjach letnich nad morzem. Wiedeńczycy zor- 
ganizowani wojskowo, bawią w obozie Iet- 

nim miodzieńczych organizacyj związków fa- 

szystowskich zagranicą. Premjer Mussolini 

odwiedził ten obóz przemawiając po niemiecku 
do chiopców wiedeńskich i chwałąc ich za dy- 

scyplinę i organizację, starannie przestrzegane. 
Wiedeńczycy odśpiewali po włosku hymn 

faszystowski, a jeden z nich wyraził w imieniu 
swoich towarzyszy wdzięczność za udzieioną 
gościnność. 

Niemiecka odpowiedź na demarche mecarstw 
LONDYN. PAT. Agencja Reutera dowia- 

kół tondyńskich, że 

po złożenia przez rząd Rzeszy  oiicjalnych 

zapewnień odnośnie organizacji i propagandy 
austrjackiej zakomunikowanych — атбазайого- 

wi Wielkiej Brytanji w Rzymie dnia 6 b. m. 

— nie żądano już ed rządu niemieckiego żad- 

nych zapewnień w tej sprawie. Charge d'aifai- 
res Wielkiej Brytanji w Berlinie oznajmił w 
dniu 7 b. m. iż jest zadowołony z zapewnień 
udzielonych rządowi brytyjskiemu przez rząd 

Rzeszy niemieckiej, 

Gundhi umiera w szpitalu 
Lekarze nie będą stosowali sztucznego odżywiania 

POONA. PAT. Przedstawiciele władz о- 
świadczyli, że nie zamierzają stosować siły 
przy sztucznem  Odżywianiu Gandhiego. Le- 

karze prywatni będą mogli udzielić opieki le- 
karskiej Mahatmie, jeżeli tego zapragnie — 

Gandhi, który rozpocząż szósty dzień głodów- 
ki, czuje się bardzo osłabiony. 

LONDYN. PAT. Wiadomość o przewie- 
zienia Gandhiego do miejscowego szpitala 
w Poonie wywołała wielkie zaniepokojenie 

wśród zwołenników i sympatyków  Mahatmy. 

Stan zdrowia Gandhiego, który już od sze- 

Ściu dni nie przyjmuje pokarmu, pogorszył 
się tak dałece, że administracja brytyjska In- 
dyj zawiesiła odbywanie kary przez żonę 
Gandhiego i zwołniła ją z więzienia dla pie- 
lęgnowania męża. Stan Gandhiego jest b. 

poważny, jednak lekarze nie mają zamiaru 
stosować przymusowego odżywiania, 

  

Zerwanie umowy sowiecke -litewskiej 
RYGA PAT. Donoszą z Kowna, że po- 

selstwo Rosji sowieckiej wymówiło umowę 
drzewną, w myśl której Sowiety zobowiązały 
się dostarczać rok rocnie 200 tysięcy metrów 

sześciennych drzewa, które następnie było 0b- 
rabiane w tartakach kłajpedzkich. Umowa zo- 
staje zerwana z dniem 1 listopada br. 

zd JO 

Wejna w Wielkim Atlasie 
Zajęcie równiny Dżebel Badu jest już iak- 

tem dokonanym. Grupa wojskowa z Tadia 
obiega w dalszym ciągu miejsce obronne Ku- 

ner. W całym kraju następują masowe pod- 

dania się partyzantów wojskom francuskim. 
Od Bu Mallem do Risz została ostatnio 

przeprowadzona pierwsza droga dla ruchu sa- 
mochodowega. (1). 

Europo winna zaniechać uprawy pszenicy 
LONDYN. PAT. Na popołudniowem po- 

siedzeniu konierencji zbożowej ogłoszono pro- 

jekt układu, który ma służyć za podstawę dy- 

skusji. Projekt ten normuje współpracę krajów 

eksportujących z importującemi i ma na celu 

ustałenie równowagi między konsumcją a pro- 

dukcją. a 

LONDYN. PAT. Obecne obrady  delega- 

tów 31 państw, zainteresowanych w eksporcie 

i imporcie pszenicy, rozpoczęte dzisiaj w Lon- 

dynie są dałszym ciągiem obrad, zaczętych w 

maju r. b. w Genewie. 
Jak wiadomo cztery kraje  eksportujące 

zboże, Australja, Kanada, Stany Zjednoczone 

i Argentyna doszły wówczas do tymczaso- 

wego porozumienia, ograniczającego eksport 

pszenicy, które to porozumienie rozciągnąć 

się ma na lata 1933/34 i 1934-45. 
Delegatem Polski jest radca ambasady w 

Londynie Geppert. 
Delegat Stanów Zjednoczonych Murphi, 

oświadczył dzisiaj w swem _ przemówieniu, 
że jeżeli kraje produkujące zboże w  Euro- 

pie, nie pomogą Ameryce, by mogła ona swą 

zbyteczną pszenicę w ilości 260 miłjonów bu- 
szli sprzedać w Europie, — wówczas Europa bę- 

dzie musiała płacić, Niegdyś Europa — rzekł 
Murphi — kupowała 200 miljonów buszli psze- 
nicy od Stanów Zjednoczonych, w ubiegłym 
roku kupiła tylko 40 miłjonów i to za połowę 

ceny. Europa zdaniem  Murphiego — mu- 
Si zaniechać zwiększenia uprawy pszenicy i 
wyrabiać jedynie 75 proc. mąki z własnego 

zboża. 

$traszna katastrofa autobusowa 
NOWY YORK. PAT. W Wiliington w 

stanie Delaware wydarzyła się straszna kata- 

strofa, spowodowana zderzeniem się autobusu 

wycieczkowego i automobilu ciężarowego ze 

  

djócie na (VIII Kongresie 
131 delegatów z Polski. — 

środkami wybuchowemi. W katastrofie utra- 
ciło życie 8 osób. 26 jest ciężko rannych. 
Obydwa samochody zostały zniszczone. 

  

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
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STAN ZDROWIA KRÓLA KAROLA 

BUKARESZT PAT. — Według dzisiej- 
szego biuletynu lekarskiego, w stanie zdre- 

wia króla Karola, który jest chory na odrę, 
nastąpiło polepszenie. 

CESARZOWA ZYTA JEDZIE DO RZYMU 

RZYM PAT. — W kołach zbliżonych do 
Watykanu potwierdza się wiadomość, że b. 
cesarzowa austrjacka Zyta przybędzie z sy- 

nem Ottonem do Rzymu w ciągu roku jubile- 
uszowego. Papież przyjmie b. cesarzową Zytę 
na specjalnej audjencji. 

ARESZTOWANIA KOMUNISTÓW 
W GDAŃSKU 

GDAŃSK PAT. — Na zarządzenie władz 
gdańskich aresztowany został robotnik por- 
towy Antoni Dąbrowski, obywatel polski, za 

wznoszenie okrzyków komunistycznych w о- 
becności ezłonków bojówki hitlerowskiej 

—Dalej aresztowano przywódcę socjalistów 

gdańskich Brilla, wypuszczonego w tych 
dniach na mocy orzeczenia Sądu Najwyższe- 

go z aresztu sądowego, wreszeie matkę posła 

komunistycznego Langmana oraz szofera Ja- 
na Patzkego, u którego znaleziono aparat do 
powielania. 

ECHA REWOLUCJI NA KUBIE 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi 
z Hawany: Tłum rozbił grobowiec, w którym 
pochowany został były szef policji z czasów 

prezydenta Machado. Zwłoki wyciągnięto z 
trumny, wleczono na sznurze przez ulice mia- 

sta, poczem powieszono na latarni, oblano na 

ftą i spalono. Zwęglone szezątki wrzucono 

do morza. Podobno czynu tego dopuścili 
studenci, należący do tajnej organiz 

„ABC. = 

NICZYJE WYSPY NA PACYFIKU 

TOKJO PAT. — Charge d'affaires japoń 

  

  

    

     

   

ski w Paryżu — jak informują z miarodaj- 

nych źródeł — w myśl instrukeyj, jakie о- 

trzymał od swego rządu, złożył rządowi frau- 
enskiemu notę, zawierającą zastrzeżenia prze 

ciwko okupacji przez Franeję wysp na Pacy- 
fiku, położonych pomiędzy Indochinami a Vi- 
lipinami. = 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
BUDAPESZT PAT. — W niedzielę wie- 

ezorem przybyła do Budapesztu polska „ekipa 
wioślarska, która weźmie udział 
stwach wioślarskich Europy. 
rze w liczbie 26 obsadzili wszystkie biegi mi- 
strzowskie. 

     
* * * 

W rozgrywkach o puhar Davisa Jugosła- 
wja pokonała Norwegję 5:0. 

* * 

WARSZAWA PAT. — Trójbój o mistrzo- 
stwo Polski w Lublinie zakończył się zwycię- 
stwem Sikorzanki z Królewskiej Huty, która 
ustanowiła nowy rekord polski, osiągając 190 
punktów. Dotychczasowy rekord Konopackiej 
wynosił 185 punktów. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 21 SIERPNIA 

Dewizy i waluty 

Belgja 124,85 — 125.16 — 124.54. 
Gdańsk 173,75 — 174.18 — 173,32. 

Holandja 361,10 — 362,00 — 360.20. 
Londyn 29.57 — 29.72 — 29.42. 
Nowy York 6.53 — 6.57 — 6.49. 
Nowy York kabel 6.54 — 6.58 — 6.50. 
Paryž 35.03 — 35.12 — 34.94, 
Praga 26.51 — 26.57 — 26.45. 
Stokholm 152,75 — 153,18 — 152,27. 
Włochy 47.08 — 47.31 — 46.85. 
Berlin 213.25. 
Tendeneja niejednolita. 

Akcje 

Bank Polski 86.25 —87 — 86.50. 
Wysoka 43 — 43.75. 
Lilpop 12. 

Starachowice 10.55. 
Dolar w obr. pryw. 6.54 — 6.55. 

Rubel złoty 4.73. 

* 

nistycznym W Pradze 
Żabotyński na czele „betarowców”. — Lewica 

wzywa policję.—Mowa Nachuma Sokołowa 
PRAGA PAT. — W poniedziałek otwarto 

w Pradze obrady |18-go międzynarodowego 

kongresu sjonistycznego. Na kongres przybyło 

około 520 delegatów z 47 krajów, w czem na 

Polskę przypada 131 delegatów. 

PRAGA PAT. — Komitet wykonawczy or 

ganizacji sjonistycznej czyniący przygotowa- 

nia do 18-go kongresu sjonistów, jaki тогро- 

czął się dzisiaj w Pradze, walczyć musi z li- 
cznemi trudnościami z powodu znacznych róż 
nie w zapatrywaniach między lewicą sjonisty 

czną a rewizjonistyczną prawicą. Do ostat- 
niej chwili przed inauguracyjnem  posiedze- 
niem kongresu nie  powzięto decyzji co do 

składu prezydjum kongresu— Kandydat na 

przyszłego prezesa organizacji sjonistycznej 

Weizman nie przybył jeszcze do Pragi, ża- 

trzymał się on w Karlovych Varach, skąd 

przesłał szereg swoich warunków. Tego rodza 

ju postępowanie wywołać miało zniechęcenie 

nawet wśród gorących zwolenników  Wsiz- 

mana. Istnieje możliwość, że kandydatura je- 

go z tego powodu upadnie. 

Przywódca sjonistów - rewizjonistów Żabo 
tyński przybył na kongres wraz z oddziałem 

umunaurowanej młodzieży, t. zw. betarowców 

odzianych w koszulki, podobne do hitlerow- 

skich. Wywołało to uczucie niechęci, zarówno 

wśród innych grup przybyłych na kongres, — 

jak i wśród publiczności praskiej. 

W związku z tem przyszło do zajścia. Kie 

dy oddział petarowców ustawił się przed salą 
komitetu wykonawczego celem powitania przy 

bywającego Żabotyńskiego, prezydjum mło - 
dzieży lewicowej zwróciło się do policji o in- 
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terwencję. Policja odmówiła wkroczenia, za- 

znaczając, że są to sprawy wewnętrzno - par | 

tyjne sjonistów. 

Na dzisiejszem inauguracyjnem posiedze- 
niu 18-go kongresu sjonistów w Pradze wiel- 

ką przemowę wygłosił m. in. prezydent świa- 
towej organizacji sionistycznej Nachum Soko- 

łow. Większa część jego przemówienia poświę 

cona była prześladowaniom żydów w Niem- 

czech i przedstawieniu obecnej międzynars- 

dowej sytuacji żydostwa. 

  

Zwiacamy uwagę Czytelnikom naszego pismie, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZEO przeszło 25'h 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania,



                      

SŁOWO 

ЗМА RERUM Konsekracja biskupa Niemiry 

  

CZY ROK SZKOLNY NAPRAWDĘ NOWY? 

7 dniem wezorajszym rozpoczął się rok 
szkolny. Będzie on przełomowy w dziejach 

rałodego, lecz już bardzo bogatego w doświad- 
czenia szkolmietwa pol bowiem z nim 
rozpoczyna się urze inuie reformy 
szkolnej. Na gruncie w kim zapoczątko- 

wała tę reformę czystka wśród nauczycieli, 
<lyrektorów i wizytatorów, swego  rezaju 
reforma ideowa, naukowi i pedagogiczna? 

W kilku słowach można pow:edzieć, że 
ideałem przyszłej szkoły po:skiej ma być je- 
dnolitość struktury, wspartej, jak ktoś ładnie 
powiedział, o potężny fumiuient demokva- 
tycznej, jednej dla wszystkich szkcły powsze- 
chnej. 

Na temat nowej szkoły pisze się dużo w 
dziennikach. P.A. Chorowiczowa w „Kurjerze 
Polskim“* podaje w sposób treściwy jej cha- 
rakterystykę od zewnątrz: 

Do szkoły powszechnej dziecko zaczyna 
uczęszczać w siódmym roku życia i pozosta- 
je w niej aż do ukończenia lat czternastu. 
Już jednak po skończeniu sześciu klas szkoły 
powszechnej — i to jest właśnie zasadniczy 
punkt nowy — musi się zdecydować, czy po- 
przestaje na tej właśnie szkole powszechnej, 
czy też ma zamiar uczyć się dalej. O ile ma 

zamiar uczyć się dalej i o ile jego nauczycie- 
le i wychowawcy uznają, iż jego postępy w 
naukach i zdolności są tego rodzaju, iż nale- 

ży pchać je na dalsze szczeble, wykształcenia, 
trzynastoletnie dziecko ze świadectwem ukoń- 
czenia sześciu klas szkoły powszechnej, będzie 

ruiało prawo przejść bez egzaminu do 1-szej 
kiasy gimnazjum, odpowiadającej mniej : 
cej dzisiejszej klasie trzeciej, albo też 
pierwszej klasy Średniej szkoły 
Dzieci natomiast, które nie 

   
   
   

        

0 
zawodowej. 

mają zamiaru 
iść do gimnazjum, pozostają jeszcze jeden rok 
w szkole powszechnej, w jej klasie siódmej, 
ksvórej program ułożony będzie w ten sposób, 
iz stanowić będzie uzupełnienie i zakończe- 

nie rauki całej szkoły powszechnaj, cos w 10- 
dzajn jej nadbudowy z szerokieia uwzględ- 
nieniem np. nauki o Polsce Współczesnej 

Dzieje ucznia w gimnazium *ształtować 
się będą także inaczej, niz: obecnie. Nie każ- 
dy uczeń wstępujący do gimnazjum mcże i 
powinien mieć maturę. Są tacy, którzy po 
skończeniu czwartej klasy gimnazjalnej, od- 
rowiadającej dzisiejszej szóstej, będą mieli 
dosyć zwykłej nauki szkolnej — ci ze świa- 
dectwami z ukończenia sześciu klas gimna- 
zjalnych, dostaną się bez egzaminu do wyż- 
szej szkoły zawodowej. Jeżeli w tej szkole za 

vodowej, ich rozwój umysłowy będzie nadal 
zadawalniający, po jej skończeniu będą mogli 

się dostać nawet na politechnikę, mimo to, iż 
nie będą przecież mieli matury. 

Maturę bowiem, w śŚcisłem tego słowa zna 
czeniu — mieliby — o ile wogóle będzie — 
absolwenci już nie gimnazjum lecz liceum. 
Uczniowie liceum rekrutować się będą z ucz- 
ni gimnazjalnych, którzy po skończeniu 6-ciu 
klas gimnazjalnych, decydują się na uniwer- 
sytet, czy politechnikę. Dwa lata liceum po- 
święcone będą już wyłącznie przygotowaniu 
do szkół akademickich, dokąd też dostanie 
się już tylko elita młodzieży, przesiana przez 
sito, najpierw po skończeniu sześciu klas szko 
ły powszechnej, potem po skończeniu sześciu 
klas gimnazjalnych. Powinno to wpłynąć i 
na podniesienie poziomu naszych szkół aka- 
demickich, których profesorowie muszą do- 

tychczas ciężko się borykać z niedostatecznem 
przygotowaniem naszych uczni ze szkół śred- 
nich. 

Tak przedstawia się struktura nowej 
szkoły. A jej zadanie wychowawcze i nauko- 
we? Dr. Adam Kłodziński w „Czasie'* uwa- 
Ża, że ideałem nowej szkoły, powinien być 
pełny pod względem duchowym człowiek, 
uspołeczniony, samodzielny duchowo i przygo 
towany jaknajlepiej do życia przez przyswo- 
jenie sobie metod umiejętnej, twórczej pracy. 
Ogromna więc odpowiedzialność spada na na- 
uczyciela, wychowującego nowego  człowi 
Powinien on, pisze dr. Kłodziński, porzucić 
wszelką pozę i koturnowość, wszystkowie- 
dzącą doskonałość, przestać udawać wobec u- 
czniów wyrocznię, a stać się starszym przy- 
jacielem — człowiekiem, który dzieli 
niami wszystkie kłopoty i 
nia się i uszlachetniania 
czego. 

Naturalnie, że ideał d-ra Kłodzińskiego, 
to muzyka przyszłości. Tymczasem wiemy, że 
realizacja nowej reformy rozłożona jest na 
długie lata, okres zaś, w który wehodzimy 
w szkolnietwie, to „okres przejįšeiowy““. No- 
we szyldy, nowe nazwy, a wewnątrz... zoba- 
czymy. Zastępca. 

YYYYYYVYTY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

troski doskonale- 
etyczno-poznaw- 

  

  

  

Z Ucz-- 

Pińsk. 
Dnia 15 sierpnia, w dniu Wniebow 

cia N. M. P., odbyła się w kościele katedrai- 

nym konsekracja uroczysta J.E. Ks. Karola 
Niemiry, biskupa -sufragana pińskiego. Kon- 
sekrował wybranego J. E. biskup Kazimierz 
Bukraba, Pasterz piński, przy współudziale 
Ich Ekscelencji Biskupów -Sufraganów : Tom 

czaka i Dębka. Nie będę opisywać zegó- 
łów wyświęcania biskupów, bo musiałbym 
przytoczyć wszystko, co mamy o tem w pon- 
tyfikacie, t. j., w księdze ceremonij biskupica 
Kto jednak pragnie poznać treść głęboką i 

piękno liturgiki katolickiej, radzę bardzo зет- 
decznie przejrzeć te wspaniałe karty pontyfi- 

kału. 
Po nabożeństwie konsekracyjnem, w ja- 

dalni seminarjum wyższego, odprawiono chrze 
ścijańską agapę, t.j. ucztę miłości. J. E. Ks. 
Biskup Karol Niemira, jako proboszcz ko- 
Ścioła św. Augustyna w Warszawie, zjeduał 
sercem swojem mnogie serca w stolicy. Obec- 

ni na agapie goście z Warszawy, zaznaczali 
w przemówieniach swój żal i swoje nadz 
prorocze. Bardzo pokornie i dowcipnie prz 
mówił ks. Ignacy Świrski, profesor  USB., 
który zrzekł się przyjęcia dostojeństwa bisku- 
piego. Opowiedział o tem obrazowo, ożywiając 
i budując słuchaczy. 

  

    

  

   

      

  

     

  

  

Nazajutrz, po konsekracji, J. KH. Ks. Bi- 
skup, Karol rozpoczął ćwiczenia  duchowie 
dla kapłanów. Kierownikiem tych rekolekcyj 

był Ojciee Elter, Tow. Jezusowego, profesor 
z Krakowa. Były to prawdziwe ćwiczenia da- 
cha: w treści najprostsze, ale dziwnie sięga- 
jące głęboko. Nie było w nich ozdób stylo- 
wych, ani uniesień sztucznych: spokojnie, ro- 

zumnie i umiejętnie płynęły słowa prawdy 

i żywota wiecznego. Słuchacze byli ”przejęci. 
Prawda, jak gwiazda na niebie, wskazała, że 

naszych wartość, zasługa i piękno moralne 
czynów nie zależy od ich zewnętr: 

ru, wielkości i chwały. Najświetn 
zoru czyny, wielbione prze: 
kie i sławne, niczem są przed Bogiem, gdy 
nie są dokonane w zgodzie z prawem Naj- 
wyższego. I przeciwnie, najmniej uczynek 
nikły i nie nie znaczący w oczach omylnego 
człowieka, jest wielkim, gdy mu zamiar bo- 
ży towarzyszy i gdy go prawda z miłością 
wypromienia. 

Przy zakończ 

   
     

  

niu ćwiczeń    duchownych 
+ przemówił serdecznie J.E. Ks. Biskup Karol 

Niemira, dziękując kierownikowi  rekoiekcyj 
za troskliwą siejbę i życząc nam żniwa obfi- 

tego w pracy na szarych zagonach Podlasia 
i Polesia. 

Ks. Michał Rutkowski 

  

Prof. Cosyns 

  

Balon stratosferyczny prof. Cosynsa, *wspól- 

uczestnika słynnej wyprawy prof. Piccarda, 
w sie próbnych eksperymentów eksplodo 

wał. Jeden z robotników poniósł śmierć, kon- 
struktor balonu został ciężko raniony. 

  

światła i cienie IV-go Jamboree 
"Ten królewski park w Gódólló, rozbrzmie 

wający tysiącznem echem okrzyków młodości, 

tętniący życiem radości pełnem, usiany. kil- 
kunastu tysiącami namiotów— to różnojęzycz 

ne państwo, które w ciągu dwóch tygodni sta- 
nowiło jakieś nowe, wyśnione społeczeństwo, 

żyjące własnem życiem, pełnem harmonji, we- 
sela, wzajemnej współpracy i dyscypliny rów 
nocześnie — ten Świat, ten cudny świat wy- 
czarowany tęsknotą duszy ludzkiej, do za- 
prowadzenia królestwa Bożego na ziemi, ten 

świat będący żywem zaprzeczeniem  pesymi- 
stycznej tezy 0 niemożliwości współpracy 
wszystkich narodów świata — ten przedziwny 
świat skończył swój krótki żywot. IV Jambo- 
ree należy już do przeszłości. Czy spełniło 
swoje zadanie? Jakie są jego światła i cie- 

nie? 
Zacznijmy od strony organizacyjnej. Wę- 

grzy podejmując się zorganizowania Wszech- 
światowego Zlotu Scoutowego. nie mieli ła- 
twego zadania 'do spełnienia. Brak precedensn 
trudność znalezienia odpowiedniego terenu, 
kwestje gospodarcze, utrzymanie ładu i po- 
rządku i t.d. Scouci węgierscy z hr. Tele- 
kym na czele, nie ulękli się trudności, nie 
poszli po linji najmniejszego oporu. Wybrali 
najpiękniejszy teren, jaki ich ojczyzna po- 

siada — park królewski w Gódólló. Do tego 
terenu dostosowali wszystko. Wybudowali li- 
nję tramwajową z kilku budynkami stacyjne- 

mi, arenę, stadjony, baseny, przeprowadzili 
wodociągi (kilkadziesiąt punktów), postawili 
w każdym podobozie otwarte sceny, zainsta- 
lowali gigantofony i reflektory, oświetlili 
elektrycznością wszystkie zakątki parku, po- 
przecinali go świetnemi szosami, nie licząc się 
zupełnie z wydatkami. Że w rezultacie nie 
stracili nic na tem wszystkiem, a przeciwnie, 
coś niecoś nawet zarobili, to stało się tak dla- 
tego właśnie, że trzymali się zasady scoutowej 
rzetelności i solidności. 

Pod względem gospodarczym wszystko 
stało również na wysokości zadania. Dostar- 
czone do obozu produkty były świeżutkie i 
pierwszorzędnej jakości. Nie było dosłownie 
wypadku jakiegokolwiek _ niedociągnięcia. 

Wprawiłem w szaloną wesołość dziennikarza 
węgierskiego (pytał mnie, jak wywiązują się 
scouci węgierscy ze swego zadania) powie- 
dzeniem: 

— Wszystko dobrze, tylko jedno mam do 
zarzucenia... 

— (6ż takiego — zaniepokoił się bar- 
dzo. 

— Wir bekommen zu viel und zu zat 
essen (dostajemy za wiele i za dobrze jeść). 

Na zlotach scoutów słowiańskich i estoń 
skich, było bez porównania gorzej z wyżywie- 
niem. Węgrom należy się najpełniejsze uzna- 
nie. 

Organizacja wycieczek po kraju była 
wzorowa. Pod względem propagandowym do- 
skonale pomyślane musiały usposobić wszyst 
kich cudzoziemców jaknajlepiej do państwa 
węgierskiego. 

Jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i 
rządku wewnątrz tak wielkiego i tak różno- 
rodnego zbiorowiska ludzi, to i pod tym 

względem złożyli scouci węgierscy bardzo do- 
brze egzamin. Stworzyli oni specjalną — рой- 

cję scoutową, którą przeszkolili przed Zlotem 
z zawodowej szkole policyjnej. Policja ta u- 

Ppo- 

  

Taniec obłąkańców 
PRELUDJUM 

Oprócz szpitala dla umysłowo chorych 
w Wilnie, który stanowi swego rodzaju cen- 

tralę warjatów, posiada ziemia wileńska t. 
zw. kolonje rodzinne, niejako filje i ekspo- 
zytury szpitala. Kolonje rozsiane są na połu- 
dnie od Wilna, wzdłaż granicy litewskiej, w 
okolicach Olkienik i Rudziszek. Są to wsie i 
zaścianki, zamieszkałe przez włościan i drob- 
ną szlachtę. Do tych wsi skierowuje szpital w 
porozumieniu z magistratem wileńskim cho- 
rych, którzy odbyli leczenie kliniczne, nie są 

niebezpieczni dla otoczenia i przebywając na 

swobodzie, wśród natury, mogą łatwiej powró 
cić do zdrowia. Chorzy znajdują się pod opie- 
ką mieszkańców wsi, którzy za pewnem wy- 
nagrodzeniem (przeciętnie 50 zł. miesięcznie) 
czuwają nad nimi i używają ich do pracy w 
gospodarstwie, zależnie oczywiście od możli- 

wości pracowniezych chorego. Natura, powie- 
trze, praca i środowisko domowe sprzyja po- 
dobno ozdrowieniu. 

Kolonij rodzinnych jest kilkanaście. Dwie 

z nich — Deksznia i Lejpuny przeznaczone 
wyłącznie dla Żydów; inne jak: Dejlidy, Po- 
łuknie, Kasieliszki, Przedświt, Stare Bukłyi 
t.d. — dla chrześcijan. Na czele każdej stoi 
prezes mianowany przez magistrat. Na nim 
spoczywa obowiązek ogólnego dozoru nad ko- 
lonją i. owymi opiekunami, w których ręce 
oddaje się chorego. Opiekunem, jak opiewa re- 
gulamin magistraeki, może być jedynie czło- 
wiek uczciwy, sumienny, zrównoważony, nie- 
nadużywający alkoholu i wykazujący współ- 
czucie dla cudzych nieszczęść. Obowiązki je- 

  

go są skomplikowane i trudne: od czystego 
pomieszczenia, które musi dać choremu, i pil- 
nowania czy chory myje się codziennie do pa- 
sa, aż do dostarczenia mu pism i książek — 
wszystko na głowie opiekuna. Prócz tego — 

umiejętne, łagodne i wyrozumiałe obchodze- 
nie się z chorym. A to jest trudniejsze od 
przestrzegania czystości. Mimo to, konkuren- 

cja duża, kandydatów na opiekunów wiela 
Pięćdziesiąt złotych miesięcznie od chorego 
i ewentualny robotnik. Zapewne więc opie- 

kuństwo opłaca się. 

Kierowniczką wszystkich kołonij (z ramie- 

nia magistratu) jest dr. med. Halina Jankow- 

ska, wybitny lekarz psychjatra. Przypuszczam, 

że musi mieć dużo kłopotów z kolonjami. Choć 
by sam objazd ich raz na tydzień: jakaś set- 
ka kilometrów po najrozmaitszych drogach. 
Paruset chorych, z którymi trzeba raz na ty- 

dzień pomówić, których skarg trzeba wysła- 
chać. Na wszystko mieć oko. Niełatwa to 

praca. 
Dr. H. Jankowska z dumą mówi o kolo- 

njach: tego systemu leczenia nigdzie w Pol- 
sce, poza Wileńszczyzną, nie praktykują. Moż 

na go zestawić tylko z kolonjami rodzinucmi 
w Belęji i w Holandji, na których jest czę- 
ściowo wzorowany. 

  

  

Koionja holenderska w Geel ma za sobą 
kilkusetwiekowe tradycje. Od kilkuset lat 
leczą tam i leczą umysłowo chorych... 

SINFONIA FURIOSA 

Dr. Halina Jankowska zaprosiła 

do swego auta i 
mię 

całą niedzielę, od rana do 

trzymywała porządek, kierowała ruchem, in- 
formowała, wskazywała drogę, a wszystko to 
czyniłą prawdziwie po harcersku, bo z nie- 
zwykłą grzecznością i z miłym uśmiechem na 
twarzy. 

Nie uchronili się organizatorzy mimo 
wszystko jednak od błędów, choć niewielkie 
były one. 

Wydając tak wiele pieniędzy na organi- 
zację Zlotu, można było jeszcze wybudować 

kilka basenów w poszczególnych podobozach. 
Brak kąpieli odczuwaliśmy na Jamboree bar- 

dzo silnie, zwłaszcza, że upały dochodziły do 
40 ©. Szwankowało także, zwłaszcza na po- 
czątku samo wydawanie produktów. Zamała 
obsługa (pracująca zresztą bardzo ofiarniz), 

nie mogła nadążyć w obsługiwaniu  poszcze- 
gólnych obozów, co wprowadzało pewien za- 
męt do rozkładu zajęć. Pod koniec i ten 
brak wyrównano. 

Jeżeli chodzi o nas Polaków, to trzeba 
stwierdzić, że Wyprawę bardzo rzetelnie przy 
gotowano, a główny pokaz (granice Państwa 
polskiego), był wprost genjalnem posunięciem. 
Pokaz ten stał się najlepszą, najbardziej prze 
konywującą propagandą polskości, był ńa- 
szym wielkim triumfem. Zaimponowaliśmy 

również światu szybownictwem, duży sukces 
odnieśli nasi żeglarze i kolarze. Pod zględem 
obozownictwa, nikt nas nie przewyższał, a 
dla wielu narodów świata byliśmy wzorem do 
naśladowania. Naczelnictwo ZHP umiało rów- 
nież tak sprawę postawić, o ile chodzi o pra- 
sę, że pismo jamborowe, wydawane było po- 

za języka: francuskim, angielskim, niemiec- 
kim i węgierskim, także w języku polskim. 
Stało się to po raz pierwszy odkąd scouting 
istnieje, a główna w tem zasługa wojewody 
Grażyńskiego, przew. Z.H.P. świetnie 
nież funkcjonował wydział propagandy pra- 

sy Komendy Wyprawy. Prasa polska i za: 
graniczna była dobrze informowana 0 prze- 

równe ji 

biegu Zlotu, (jeżeli chodzi o nasz udział) a 

w pismie Jamborowem zamieszczano stosun- 
kowo dużo materjału i wcale ciekawego. 

Były jednak i minusy. Nie wielkie, ale 
były. Komenda Wyprawy niepotrzebnie po- 

wstrzymywała entuzjazm młodzieży, nie po- 
zwalając jej wznosić okrzyków podczas para'i 

i przy zwiedzaniu obozu przez Baden Powe- 

la. Ten właśnie entuzjazm, który mieli nasi 
chłopcy, przyczynił się między innemi do spo- 
pularyzowania naszego „Czuwaj'', do spopu- 
laryzowania imienia polskiego na Jamboree. 

Bardzo niezręcznie postąpiono również z go- 
łębaiai pocztowemi, których zabrano z Polski 
kilkaset. Otóż zamias. wypuścić je podczas 

defilady narodów tuż przed honorową tcybu- 
ną. co stanowiłoby wiciki efekt (tak zrobili 
seouci duńscy z balonikmai), zrobiono to w 

głębi areny przed defiladą i nikt gołębi nie 
widział poza naszemi drużynami i temi, któ- 

re obok stały, O paru drobnych niedomaya- 
niach nie będę wsporunał. 

Całość naszego udziału w Jamboree była 

jednym wielkim sukcesem Z.H.P., świadczy 
wymownie o tem że tak Naczelnictwo, jak i 
Główna Kwatera, stanęły na wysokości zada- 
nia i należy im się wielka wdzięczność ze 
strony społeczeństwa. Dużą zasługę mają rów 
nie i nasze władze państwowe, które otoczy- 
ły Wyprawę najczulszą i najżywszą opieką, 
kióre okazały Wyprawie dużą pomoc. 

Przed Związkiem Harcerstwa Polskiego 

ctwierają się nowe horyzonty. 
Romuald Kawalec. 

WYBUCH LOKOMOBILI 

BERLIN PAT. — W Alvensleben z niewy 
ionej przyczyny wybuchła lokomobila w 

czasie młócki. Palacz.i jedna robotnica 70- 

stali zabiei na miejscu, trzy inne osoby od- 

niosły b. ciężkie obrażenia. 

  

      

  

Z portu gdyńskiego 

  

Do portu w Gdyni przybył onegdaj na statku szwedzkim „S.S. Trolleholm** większy ładu- 

nek fosforytu, który w przeciągu kilkunastu 
tacza'* przeładowany został z okrętu wprost 

godzin — dzięki pomocy potężnego „chwy- 

do wagonów  podstawionego pod okręt 

pociągu 

  

wieczora, obwoziła mię po kolonjach. Natu- 
ralnie, nie wszystkich: na to potrzebaby duśo 

więcej czasu. A i to eo obejrzałem — obej- 
rzałem pobieżnie. Podróż była dla mojej wy- 
obražni niezem film awangardowy: fragmen- 

ty rzeczy widzianych zwarły się w montaž, 
nasycony treścią, ale męczący i trudny; in- 
tensywność wrażeń nadto przytłacz 

  

    
Ohora z gospodarzem na polowaniu w Połukni 

Przypomniał mi się film Jana Cocteau, który 
oglądałem zeszłego roku w Paryżu. Nosił on 
tytuł „Krew poety““. Swem pomieszaniem 
rzeczywistości z irrealizmem doprowadzał do 

  

tego, że wszystkie zmysły widza trwały w po- 
drażnieniu, ale nad tem podrażnieniem unosił 
się wiew trwogi. W takiem podrażnieniu od- 
byłem niedzielną podróż po warjatach. Po- 
dróż zakończyła się tańcem, albowiem w Dej- 
lidach miała miejsce zabawa obłąkanych. Ar- 
tykuł 25-ty regulaminu dla opiekunów mówi 

. przecie wyraźnie: „opiekun powinien dbać » 

rozrywki dla chorych i prowadzać ich od 
czasu do czasu na zabawy, na których nie u- 
żywa się alkoholu'*. A właśnie była to nie- 
dziela. Alkohol? Pocóż wspominać go? Powie- 

trze zabawy i tak jest szałone. 

  

Na zabawie ujrzałem prawie wszystkich 
chorych, których przedtem oglądałem hył 
przelotnie po wioskach i zaściankach. Z wy- 

jątkiem Żydów z Dekszni i 
stali w domu. Została młoda i piękna Żydów- 
ka baranowicka. Ona wogóle nie rusza się. 

Leży całemi dniami w łóżku, pod białą pie- 
rzyną, wpatrzona melancholijnie w przestrzeń, 

smutna i uśmiechnięta. Niedawno była jesz- 
cze urzędniezką w banku, i zarabiała, ach 
jak zarabiała. Czterysta złotych miesięcznie. 
Ale poraziło ją wielkie nieszczęście. Zako- 
chała się i leży chora z miłości. Miłość roz- 
darła jej duszę. Nie wie, na którym jest świe- 

cie. Leży oto — rozdwojona, rozszczepiona 
schizofreniczka. 

Został również w domu stary Żyd z czarną 
brodą i bladą twarzą. W okularach. Takie 
blade twarze spotkać można tylko u Żydów. 

Został, aby pilnować swego palta. Ma ich dwa. 
Jedno, czarne i grube — na sobie, drugie --- 
błękitne w domu. Ktoś mu chce zabrać błę- 
kitne palto. Więc ani na krok odejść od do- 

mu nie może. 

Został również Boruch. On jest bardzo za 
jęty. Miał niedawno sen.  Przyśniło mu się 

  

Lejpun. (i zo- . 

„KIDNAPPERZY” z przed WIEKÓW 
Jak donosiliśmy kilka dni temu, Ameryka 

zdecydowała się wreszcie na poważną walkę 
z „porywaczami'* ludzi. Walter Mac Gee, po 

rywacz miss Mary Mac Elroy, córki burmist- 
rza z Kanzas City, został skazany na śmierć. 

Jest to pierwszy wyrok kary Śmierci za po- 

rwanie i fakt ten czyni wiele hałasu po tam 

tej stronie Atlantyku. Jak dotąd, sądy łago- 
dnie obchodziły się z tą plagą Ameryki. Za 

porwanie Haskela Bohn w lipcu 1932 r. na- 

znaczono karę 20 lat ciężkich robót — potem 
nadeszło ułaskawienie; za porwanie Jackie. 

Russella, we wrześniu 1932, r. piętnaście lat 
więzienia; za porwanie Sidney Manna w paź- 

dzierniku 1932 r. — dwanaście lat ciężkich 
robót itd itd. 

Skazanie na śmierć bandyty Mac Gee da 

je dowód, że Stany Zjednoczone przejęły się 
metodami, które stosowała już republika 

rzymska dla oczyszczenia morza Śródziemne- 
go od tych kidnapperów starożytności, jakimi 
byli piraci. Jak się to odbywało? 

Oto rok 78 przed Chrystusem. Młody pa- 
trycjusz rzymski, zbyt głośny i niewygodny, 

zostaje wydalony z Italjj przez dyktatora 

Byllę.. Postanawia on osiedlić się na wyspie 

Rhodos, gdzie była naonczas sławna szkoła 
sztuki oratorskiej, prowadzona przez retora 

Apolloniusa Molo. Okręt- wiozący młodzieńca, 
przepływa właśnie wzdłuż wybrzeża Karii, 

gdy nagle otaczają go zewsząd małe łodzie o 

špiczastych dziobach, pełne uzbrojonych ludzi. 
„Piraci! '* — brzmi okrzyk przerażenia. Ca- 

ła część wschodnia morza Śródziemnego była 
podzielona na regularne sekcje jako teren 

działania morskich zbójów. Bezczelność ich nie 

znała granic. Nawet Rzym drżał przed ich po 

tęgą. 
Rabusie wskakują na pokład, spędzają po 

dróżnych w jedno stado, oceniają doświadczo- 

nem okiem wysokość okupu, jeśli się da nało- 

Wypadek panny młodej 
Mieszkańcy Trypolisu, zwłaszcza w оКте- 

gu Beughazi, zachowali dotąd swe obyczaje, 
malownicze, ale nieraz dość dziwaczne. Tak 

więc w dniu swych zaślubin, panna młoda pa- 
kuje się do drewnianej klatki, umocowanej na 

grzbiecie wielbłąda i otoczona członkami ro- 
dziny udaje się tym oryginalnym środkiem ło- 
komocji do domu swego małżonka. Otóż ostaż- 
nio córce arabskiego wodza zdarzył się przy- 
kry wypadek. W drodze do nowej siedziby 

z przyczyn niewiadomych, klatka z panną mło 

dą zajęła się płomieniem. Przerażony 'wiel- 
błąd puścił się galopem w pustynię, za nim z 
wrzaskiem podążyła co sił w piętach cała ro- 

dzina młodej damy: Ojciec, bracia, wujaszko- 

wie. 

Ostatecznie jednemu z nich udało się cel- 
nym strzałem położyć trupem wielbłąda. Szcze 
śliwie panna młoda nie była poparzona nie- 

bezpiecznie, za to dosłownie nieprzytomna ze 

strachu. L. 

—0—000—0— 

Węże uległe czarowi 
niewieściemu 

16 sierpnia zarząd słynnego ogrodu zooio- 
gicznego w Londynie został zaalarmowany 
przez stróża z sekcji płazów, że zginęły trzy 

węże. Rzucono się na poszukiwania i wkrót- 
ce zbiegowie wrócili do swych klatek. Są to 

trzy wspaniałe gady, jedne z najcenniejszych 
okazów Zoo londyńskiego, zęby zresztą mają 
powyrywane i nie są niebezpieczne dla ludzi. 
Żywią się przeważnie surowemi jajami, któ- 

rych skorupki rozgniatają podniebieniem. 
Ciekawym rysem charakteru tych niesympa 

tycznych stworzeń jest wybitna niechęć w sto 
sunku do płci brzydkiej. Ręce męskie wyciąg 

nięte ku nim spotykają się z wrogiem przyję- 
ciem, natomiast nigdy nie było ataku na ręce 

kobiece, wobec których węże zostają spokoj- 
ne i jakby zahipnotyzowane. 

Anglicy, karmieni ciągle biblją, widza w 

tym fakcie nowe potwierdzenie tezy o odwie- 

cznej a fatalnej sympatji łączącej jeszcze E- 
wę w raju z pierwszym wężem na Świecie. 

L. 

żyć. Tylko młody patrycjusz nie bierze udzia- 

łu w zamieszaniu powszechnem. Siedząc na 
dziobie statku czyta tragedję Ejschylosa. — 
Wódz piratów zbliża się doń z pytaniem: -— 
Ktoś ty? 

" Niema odpowiedzi. Młodzian nie przestał 

czytać. Towarzysz podróży nieśmiało się od- 
zywa obok: 

— Kajus Julius Cezar. 
— Wiele możesz dać na okup za siebie i 

twoich służebników? 
Znowu cisza. Odpowiada towarzysz: —Ko- 

ło dziesięciu talentów. 
— To za mało. Podwójną liczbę dasz, dwa 

dzieścia talentów. 
Cezar podnosi wreszcie oczy i 

gardliwie: 

— Nie znasz swego fachu, jeśli nie wi. 

dzisz, że wart jestem conajmniej  pięćdzie- 
siąt. 

Osoba młodego rzymianina wzbudza res- 
pekt u dzikich żeglarzy. Podczas długich ty- 

godni oczekiwania na okup współzawodniczy 

z nimi w walkach zapaśniczych, biegach, pły 

waniu i rzucaniu dyskiem i młotem — wie- 
czorami zaś przy ognisku obozowem recyżuje 

poezje klasyczne, przyjmowane pizez nieokrze 

sanych słuchaczy z ogłupiałym podziwem. Po 
zatem powtarza im ciągle: 

— Nie zapominajcie, że każę was wszyst- 
kich ukrzyżować!. 

Zaznacza dumnie, że pierwszy dzień scej 
wolności użyje na zebranie zbrojnych ludzi i 

pogoń za opryszkami, którzy się ośmielil 
podnieść rękę na obywatela Rzymu. Piraci 
Śmieją się z jego pogróżek. Jednakże okup 

nadchodzi i (Cexzav odzyskuje wolność. 

Przygodę swą opowiada gubernatorewi 
rzymskiemu w Azji Muie;szej, prosząc go o 

danie mu kilkn żołnierzy dla oczyszczenia wy 

brzeża od piratów. I oto w niecały tydzień 

-od dnia swego uwolnienia, korzystając z na 
dużycia napitków w obozie piratów -- napit- 
Rów sprowadzonych za pieniądze jego olanu, 

-— Cezar bierze do niewoli 350 swych niedaw 

nych gnębicieli i wiedzie ich do Pergamu. 

— Trzeba ich wszystkich ukrzyżować, — 
powiada pretorów', ale gubernator wymawia 

się brakiem rozkazu z Rzymu. Chodzi o to, 
że dygnitarz ша cichą nadzieję na korzyść 
dla własnej kieszeni z okupu za złoczyńców. 

Ale Cezar nie da się wziąć na plewy. Skło- 
niwszy się pięknie gubernatorowi, oddalił się, 
uwoząc swych jeńców na dalekie pusts wy- 
brzeże. Tam, bez dłuższych ceregieli, powiesił 

całe towarzystwo. T:zydziestu przywódców zo 
stało ukrzyżowanych. 

— Nie jesteście wszyscy nikczemnikami— 
rzekł im przyszły władca Rzymu — a więc 

zrobię wam łaskę przed przybiciem do krzy- 

ża. Każę wam popodrzynać gardła. 
Uczyniwszy, jak obiecał, dumny banita pod 

jął w dalszym ciągu swą podróż na wyspę 

Rhodos. L. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 

mówi po- 
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    KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU! 
Autobus błyskawiczny 

KURSOWAĆ BĘDZIE NA SZLAKU 
KRAKÓW — ZAKOPANE 

Tabor kolejowy PKP otrzyma w najbliż- 

szym czasie nowy pociąg motorowy na szy- 

nach, który przeznaczony będzie dla obsłu- 
gi szlaku górskiego Kraków — Zakopane.— 
Będzie to pierwszy w Polsce błyskawiczny 

pociąg motorowy. Drogę z Zakopanego do 
Krakowa, którą pociągi pośpieszne przebywa- 
ją w cztery godziny, przebywać będzie auto- 
bus błyskawiczny w 2 godz. 

Uruchomienie kombinowanej komunikacji 

pociągowo - motorowej na linji Warszawa — 
Zakopane z przesiadaniem w Krakowie prze- 
widziane jest jeszeze w tegorocznym zimo - 
wym sezonie turystycznym. 

  

  

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

1-go września r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkin: 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

małe dziecko, które trzymało na piersiach 

skrzyneczkę. A skrzyneczka to taki aparat, 
który spełnia wszystkie ludzkie myśli. Boruch 
chciał, żeby dziecko podarowało mu aparat, 
ale ono znikło. Boruch obudził się i od tej 
chwili głowi się bez wytchnienia, jakby wy- 
naleźć taki aparat. Przecie kapłani egipscy 
umieli robić podobne eudne rzeczy. On czytał 

  
Chora z opiekunką niosą obiad żniwiarzom 

w Łukańcach. | 

o tem w „Faraonie'* Prusa. Prócz tego, ka- 
bała o tem uczy. Trzeba tylko znaleźć cejra- 
fim — zaklęcie, i Boruch uszezęśliwi ludz- 

  

kość aparatem, który spełni życzenia wszyst- 

kich. 
Został również młody tłusty Żyd. I on za- 

pewne nie ma czasu na zabawy, gdyż must 

się ciągle ze wszystkimi witać i 
bezustanku: 

powtarzać 

  

— zanowanie, szszanowanie, Szszauo- 

wanie.. 
Ale dlaczego. nie przyszedł ten inny, ra- 

dawy, nieogolony i namiętnie spragnioux 

wyjazdu? On chce wyjechać z Dekszni, ou 
musi wyjechać, on tu wytrzymać nie może. 

On umiera z tęsknoty do świata. W Wilnie 
mógłby się uczyć, chodzić na uniwersytet. Tu- 

taj ginie. 

— Pojedziemy innym razem. Teraz niema 

miejsca w ancie. 
— Innym razem... Fak zawsze powtarza- 

cie.'I ja zawsze zostaję. Ale teraz chyba nie 

doczekam następnego razu. Chyba umrę. 
Ci wszyscy zostali. I ten stary Żyd z pa- 

łeczkami w ręku, który biega po szerokiej u- 
liey Dekszni, podśpiewując i podskakując. 

Czy który z nich umie przejmujący wierszyk 
Tuwima: 
Nie znajdziemy nigdzie miejsea ni przystani, 
Żydzi śpiewający, Żydzi obłąkani... 

Nie przyszły również na zabawę dzieci z 
Połukni. Jest ich tak ośmioro oligofreników 
czy imbecylów. Nie wiem, jak ieh zdefinjo- 
wać; to rzecz nauki, która stwierdziła na- 

przykład, że jedenastoletni Józiek jest mikro- 
cefalem. Maleńka czaszka, a dolna szczęka 
jak u goryla. Skręcony w małpich ruchach 
biega nieustannie po pokoju, przewraca się, 
przewala i węszy. Inne małe potworki leżą 

uieruchomo w łóżkach: nie umieją chodzić, 

nie umieją mówić, niezdolne są nie zrozumieć, 
W izbie zaduch i smród, który napróżno wy 

pędzać.. Pocóż powołano te potworki do ży- 
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о— ю — pokutują teraz 

  

Ceniralna Kasa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. 1. VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

  (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 

zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze Centralna 

670.000 

Kasa przeznacza na finansowanie 
nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolniczy: 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje 
Kasy całym swoim ua jątkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

rolników, 
h. 

zorga- 
   

  

za poży: 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 

OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

: CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65, 

  

  

1933-34 
Nowy rok szkolny. Odrazu większy ruch na 

ulicach. Odrazu żywiej, radośniej dokoła. 

Rano pokropił nieco deszczyk zdążające do 

szkół młode latorośle, odświeżone letnim odpo- 

czynkiem, połyskujące lakierowanemi daszka- 

mi nowych czapek - maciejówek. Ё 

Czapki ładne i twarzowe. Trochę dzi- 

wacznie wyglądają numery szkół -— 960, 965 

į t d. Coś jakby policja, coś jak tragarze... 

Nowe czapki, nowe programy, nowe pod- 

ręczniki, nowe lokale (zamienił stryjek na sie- 

kierkę kijek — powiadają o tem lelewelacy) — 

wszystko nowe — prawdziwy nowy rok szkoł- 

ny. 
"Nowe sitko na kółeczko. : ; 

Ale zapowiada się ciekawie. W gimnazjach 

państwowych natłok. Chyba wypadnie tworzyć 

klasy równoległe — będzie popyt na siły na- 

uczycielskie (bezrobotni uwaga!). 

Parę prywatnych gimnazjów  zlikwidowa- 
po mieście weksle ich 

właścicieli. Uczniowie zasilają zakłady konku- 

rencyjne. 

Jeżeli w gimnazjach tłok, to w szkołach po- 

wszechnych tłumy. Е 

Z pomocą  przeciążonemu publicznemu 

szkolnictwu powszechnemu przychodzą pry- 

watne zakłady. 

Kogo stać na to — ma dla swych po- 

<ciech „Promień*, „Rodzinę wojskową”, - „Og- 

nisko“ i t. d. Wszędzie i wszyscy mówią i 

myślą o roku szkolnym, ! 
Księgarnie są oblężone. Mile witane są 

niskie ceny nowych podręczników. Tylko że 
wydania tandetne, papier mocno kryzysowy. 

Nie wszystkie zresztą nowe podręczniki 
już się ukazały. Księgarze obiecują za parę 

dni. Zawsze dłużej potrwa  rozgardjasz w 
szkole kiedy można nie mieć książki, — bo 

to „panie psorze mamusia jeszcze nie kupiła". 
Pierwszy raz sierpień stał się miesiącem 

szkolnym. Jeszcze rok temu były o tej porze 
ostątki wakacyjne. No, ale zato już w połowie 

czerwca zamyka się szkolna brama. 

Może nowy podział roku szkolnego wię- 
cej będzie miał szczęścia i wakacje zimowe 
naprawdę wykorzystane zostaną na sporty 
ze śniegiem, a letnie mniej będą podmokłe. 

Podobno jakiś P. I. M. zagraniczny przepowia- 
da 30 lat suchych. ‚ 

Dużo tematów do rozważań i trosk — го- 
dzianych, dostarcza nowy rok szkołny. 

Czy robić mundurek i jaki? 

Czy wogóle utrzyma się projekt nowego 

mundurka? 
Już zączynają zjawiać się maikontenci i 

robią w Warszawie przeciw mundurkom an- 
kiety. Inni znów chwalą uniform. 

]zanad CUKIERNI K. SZTRAL 
MICKIEWICZA 22 

podaje do wiadomości, iż z dniem 24 b.m. 
dą wznowione 

KONOERTY DAMSKIEGO ZESPOŁU 
z udziałem ZNANEGO SKRZYPKA 
p. ALEKSANDRA POLESKIEGO 

Początek koneertów codziennie od godz. 6 
w. W niedziele i święta poranki od 12—-2 

po południu. 

  

  

Roczńe Karsy Randlowe 
egz. od 1920 r. 

M. PRZEWŁOÓCKIEJ w Wilnie 
Zapisy przyjmuje sekretarjat Kursów co- 
dziennie od godz. 17 — 19 w lokalu Szkoty 
Pisania na Maszynie przy ul. Miekiewicza 
22 — 5, Buchalterja — Korespondencja 
Handlowa — Pisanie na Maszynach—Ste- 
nografja — Nauka o Handlu: — Arytme- 

tyka Handlowa.       

Ano zobaczymy jak to będzie. 

Narazie czapki i numerki już są. 

Młodzież uświęca początek roku 

gremjalnemi wycieczkami do kin. 

Cóż — przez dwa miesiące na wsi nie wi- 
działo się ekranu. 

Niedziela i poniedziałek dobrze zasiliły 

kasy kinowe. Magistrat cieszy się z tego naj- 

więcej — bo podateczki rosną. 

Tak to się potoczyło kolisko spraw co- 
dziennych, potrącone chwilą ważną, osobliwą 

— rokiem szkolnym zaczętym magno cum 

clamore. Tad, C. 

ŁODZIARIE 
Nader miłe urozmaicenie monotonji sezo- 

nu ogórkowego sprawił nam przyjazd, spe 
uym pociągiem, uprzejme przez uczestnik 
wycieczki p. inż. Turczynowicza zorganizowa 

m, Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Moniu- 

szki w Łodzi, liczącego 120 osób, oraz Związ- 

ku Legjonistów z prezesem p. Stanisławen: 

Nowakowskim wraz z wielu osobami, należą- 
cemi do rodzin członków obu organizacyj. 

Przez to ilość uczestników wycieczki osiągnę- 
ła okazałą liczbę około 600 osób, które przy- 

były w pięknym celu zdawna już upragnione- 

go poznania, słynnego na całą Polskę ze swo- 

ich zabytków historycznych i uroczych oko- 
lie, prastarego Wilna, miasta Miekiewicza, Mo 

niuszki, Piłsudskiego i wielu innych znaka- 
mitych i zasłużonych ludzi, co mili goś 

w przemówieniach niejednokrotnie zaznaczali. 

szkołnego 

  

    

    

   

  

Wycieczkę prowadził prezes Stowarzysze 

nia, wielce zasłużony działacz społeczny na te 
renie Łodzi, poseł na Sejm, p. Józef Wołczyń 

ski, który serdeczną uprzejmością zjednał so- 
bie i całej wycieczce szczerą sympatję u nas. 

Jak się zdaje, projektodawca, a niewątpii- 

wie bardzo czynnym organizatorem wyciecz- 
ki był p. Witold Wojciechowicz, rodowity wil 
nianin zamieszkały w Łodzi, który przybył do 

Wilna o kilka dni wcześniej i z energją ni.- 
słabnącą, zwalezając wszelkie trudności, p. 
gotował wszystkie szczegóły zamierzonej byt 
ności łódzkich gości tutaj, dążąc do zbliżenia 
duchowego obu miast. 

Bezpośrednio po przybyciu do Wilna w 

niedzielę rano, uczestnicy wycieczki powitani 

1rzez przedstawicieli Wil. Związku Tow. Śpie 

waczych i Muzycznych oraz miejscowych sto 
waizyszeń chóralnych i poprzedzani własną 
orkiestrą dętą ze sztandarem, pomimo ulewne 

gr deszczu, padającego — z krótkiemi p.ze- 
stankami — w ciągu całego dnia, gremjalae 

się udali do Os Bramy, gdzie połączone 
ebóry Stowarzyszenia im Moniuszki w Łodzi 
odspiewały Litauję Loretańską podezas Mszy 
św., celebrowanej przez Jego Eksceelencję Ar- 
eybiskupa Jałbrzykowskiego. я 

Następnie łodzianie złożyli piekne wieńce 
przed pomnikiem s!ansława Moniuszki. któ- 
rego imię nieśmiertelne jest godłem Stowarzy 
szenia oraz na grobie š. p. Biskupa Bandur- 

skiego i na Grobie Nieznanego Żołnierza, po 
czem wielu z nich odważnie stawiając ezoło 

wyjątkowej niepogodzie, udało się na zwiedza 
nie miasta i jego ciekawych budowli, a prze 
d>wszystkiem wspsuiałych kościołów. 

Poniedziałek, korzystając z dobre; pogody, 
qoświęcony był zw edzeniu Trok, ktorych 
piękno malowniczego krajobrazu i odwieczne 

ruiny Zamku wywołały szezery zachwyt mi- 

łych gości łódzkich. 

° Zamierzony w niedzielę koncert, w parku 

Żeligowskiego, odłoż skutkiem deszczu, na 

poniedziałek, odbył się wieczorem w Teatrze 

Wielkim na Pohulance, gromadząc — niestety 

— mniej liczną publiczność, jakby się moż- 

  

   

            

    

  

BRREZEBE AKA OREGON KORE OE ZO OZ W RED RZEWDWO SIAK TR GC, OBCA 

cia? Poco poświęcać im najpiękniejsze lata 

młodej pielęgniarki? 

* * * 

+ Na zabawę w Dejlidach przyszli invi. 
Zdrowi w swej chorobie, którzy mogą chodzić, 

tańczyć i bawić się. Jest tu pan Korsak, w;y- 
soki, wyprostowany starzec, w długim surda- 
cie, błyszczącym od starości, jakby go pociż- 

gnięto lakierem. Stoi, podpierając się pręci- 
kiem, i aranżuje tańce. Zabawa raduje go, 

bo on kocha życieima tajemniczy Środek, za- 

pewniający wieczną młodość. Jest młody ezło- 

wiek w pumpach, z gołemi łydkami, w dżo- 

kejskiej czapeczce na głowie. Drugi młodzie- 

niec, wysoki, postawny, trzyma w zębach faj- 
kę, która nigdy nie pali się, dlatego że nie 

ma tytuniu. Młodzieniec fika koziołki, a wre- 

Szeie na środku podwórka wykonywa solo 
Swój taniec przy dźwiękach obłąkanej har- 
monji. Jest to taniec brzucha, perwersyjnie 

symboliczny taniec miłości. Zwarjowane dziew 

<zęta rozbiegają Się, a człowiek stojący PrZY 
qe (nie wiem — chory ezy zdrów) mówi: 

— Umysłowy to umysłowy, ale porządek 

powinien być. 
I oto powstaje ogólny ruch, i wszystkie 

pary zaczynają wirować. Młodzieniec z fajką 

ginie w zamęcie tanecznym. Szaleństwo zaba- 
wy ogarnia wszystkich, i wszyscy — chorzy 

ze zdrowymi — pomieszali się. 

Mały szezupły siaruszek, który nazywxs 

siebie inżynierem, siada przy mnie. Paralityk 

postępowy. Żywy, energiczny, wielomówny, 
dowcipny. Znalazł się tutaj dlatego, że odrzu 

«ił był miłość pięknej pielęgniarki. 
— Leciała, panie, na mnie—nie ma van 

pojęcia! A ja ją odstawiłem. Żałuję teraz, bo 

przez zemstę zamknęła mnie tutaj. .Chcę ko- 

niecznie wyjechać, gdyż muszę otrzymać w Wil 

nie duże pieniądze. Dziesięć procent od tego 

nadużycia stumiłjonowego, które, jak pana 

wiadomo, wykryłem, za co też rząd obiecał 

ra nagrodę. Aie ta kobieta wzywa wszelkien 

środków, by mnie stąd nie wypuścić. 

Staruszek mówi poprawnie, literacką kró- 

iewiacką polszezy: 

— Jestem z Siediechiego, proszę pana, in- 

żynierem od zakładamu rybnego gospoda:- 

stwa. I gdyby nie tu kobieta... 
Nagle zaczyna się śmiać serdecznie. Chwy- 

tu mię za rękę 1 pokazuje tancerza w dżo- 

kejce. 
— Patrz pan, patrz pan! — woła rozba- 

wiony: — berajtera z siebie zrobił. Warjat, 
na miły Bóg, warjat! 

Zabawa rozżarza się. fnżyniex klepie sie- 

bie i mnie po kolanach. 

— Warjaci, jak Boga koeham, warjaci! - 

powtarza roześmiany do łez. X ja zapominam, 

że jestem normalny i Śmieiż się razem z ta- 

żynierem. Nie zwracam uwagi nawet na to, 

że za naszemi plecami gromadzi się kilku 

warjatów. Nuż któryś ugryzie w ucho albo po 
całuje niespodziewanie w głowę? Zabawa roz- 

żarza się, coraz namiętniej, coraz burzliwiej. 

Warjaci tańczą, tańczą, tańczą. 

Czuję wzrastające podniecenie, ogień na 

twarzy i dreszcze po skórze. Zmierzcha się. 

Naprawo od podwórka, gdzie tańczą, czerni 

się nieruchoma woda w stawie. Powietrze na- 

brzmiewa tańcem. Niebo  sinieje, stalowe i 

zimne. 

Ach, gdyby mógł spaść nagły rzęsisty 

deszcz! Jakby się rozbiegli warjaci na wszyst- 
kie strony, jakby zaczęli krzyczeć... _ Wysz. 
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Wschóć słońca g 4,07 

Tymoteusza 
Jatro 
Fiiipa 

| EENETSTY >> 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna o za- 
chmurzeniu umiarkowanem, nieco większem 

na Wileńszczyźnie i Polesiu, gdzie możliwe 
również zanikające deszcze. Po chłodnej nocy 
dniem znaczniejsze ocieplenie. Słabe lub u- 
miarkowane wiatry z kierunków zachodnich. 
Lekka skłonność do burz. 

Zachóć siańca p. 636 

MIEJSKA. 
— Nowy chodnik na Zawalnej. Dziś roz- 

poczną się roboty przy układaniu nowego chod- 
nika na ul. Zawalnej na odcinku między Wielką 
a Małą Pohulanką. 

— Kostka kamienna. 
siedzeniu magistratu 

dalszego układania 

Zawalnej. Plan sekcji 

rozpoczęcie robót 

Na dzisiejszem po- 

będzie omawiana sprawa 
kostki kamiennej na ul. 

finansowej przewiduje 
w połowie września. 

w WILNIE 
va było spodziewać. Powodem tego było -- 
przedewszystkiem — brak o tej zmianie ogio 
szenia, w postaci nalepek na ofiszach, które 
miały u dołu odpowiednią wzmiankę, ale — 
jak się okazało — niedostateczną dla zwróce- 
uia powszechnej uwagi. Wielu miłośników mu 
zyki wypowiadało potem swe ubolewanie, że 
przeoczyli koncert, przez niewiadomość o nim. 
A wielka szkoda, gdyż koncert zasługiwał na 
wysłuchanie i stanowił właściwie zdarzenie 
najważniejsze i najbardziej interesujące, w 
czasie pobytu miłych gości w naszem mieście. 

Rozpoczęto koneert 1zadko wykonywaną 
Trzecią Litanją Ostrobramską, Moniuszki 
Odtworzenie tego pięknego dzieła, tak bliskie 
go sereu każdego muzykalnego  wilnianina, 
przez połączone chóry Stowarzyszenia — w 
ilości około 100 osób — pod dyrekcją Karols 
Mieczysława Prosnaka, zaszczytnie znanego 
kompozytora i wybornego chórmistrza, osią- 
gnęło wysoki poziom artystyczny w bardzo do 
kładnem zespoleniu wszystkich uczestników, 
w czystości intonacji, w pięknem cieniowaniu 
dynamieznem i frazowaniu oraz wyraźnej dyk 
cji. Tak pomyślna pierwsza prezentacja wy 
konaweėw zjednala im szczerą sympatję słu- 
chaczów i gorące oklaski. 

  

    

   

  

  

    

  

W bezpośrednio następującej przerwie wrę 
czono z krótkiemi przemówieniami na ręce 
prezesa Stowarzyszenia, posła Józefa Woł- 
czyńskiego piękny wieniec od Zarządu Wileń- 
skiego Związku Towarzystw Śpiewaczych i 
Muzycznych, a także wieńce i kwiaty od 
naszych stowarzyszeń muzycznych: „Luūtni““, 
„Echa““, „Hasła**, Ogniska kolejarzy i chó- 
ru Drukarzy. Na zakończenie tak serdecznego 
przyjęcia, rozbrzmiało z górnego balkonu, po 
zdrowienie „Niech žyją!““, odšpiewane bar- 
dzo tadnie przez chėr mieszany „Eeho““. Tak 
nieoczekiwana demonstracja koleżeńska, spra- 

wiła — widocznie — prawdziwą przyjemność 
gościom. 

Dłuższem, niezwykle serdecznem i 
nem 

    

pięk- 
z„emówieniem, podziękował prezes Woł 

i od siebie i w imieniu uczestników 
eczki, za szczerą gościnność, z jaką przy 
ich w Wilnie, także wypowiedział ze 
zeniem o uczuciach głębokich, z jakiemi 

jeżdżali i zwiedzali nasze miasto. 

drugą koneertu wypełniły: Marsz 
Nowowiejskiego „Pod sztandary, „Odgłosy 
Kujaw** Mąkosza, „Cud nad Wistą““ Kosec- 
kiego, który się zególnie podobał słucha- 
czom i „Fantazja Franeuska'* Litolffa, wy 
bornie wykonane przez dętą orkiestrę Stowa- 
rzyszenia — z trzydziestu kilku osób -— pod 
batutą kapelmistrza Wacława Ziółkowskiego, 
któremu trzeba powinszować, że do takiej rie 
zwykłej sprawności artystycznej Slołał dopro 
wadzić zespół amatorski. W odpowiedzi na 
huczne, najzupełniej słażone oklaski orkie- 
stra odegrała jeszcze nieznany mi bliżej u- 
twór. й 

Po drugiej przerwie, połączone chóry Sto- 

yszenia z udziałem własnej orkiestry sym 

fonicznej, w małym składzie, pod świetnym 
kierunkiem K. M. Prosnaka, wykonały: Wią- 
zankę melodyj Legjonowych, dedykowaną 
Marszałkowi Piłsudskiemu, z bardzo wdzięcz- 
nym układzie H. Miłka, owacyjnie przyjętą 
oklaskami, któremi publiczność obdarzyła 0- 
heenego na widowni autora, a następnie „Na- 
Sw a Nutę““, wiązankę melodyj Indowych 

oraz na całą Polskę słynne „Sieradzkie Wese- 
le**, nagrodzone pierwszą nagrodą na Wszech 

polskim Zjeździe Śpiewaczym w Poznaniu 
1924 r. Oba ostatnio wyszczególnione utwory 
K. M. Prosnaka ponownie stwierdziły wybi*- 
ny talent kompozytora i wielką umiejętność 

wykorzystania środków wykonawczych chóru 
mieszanego. 

Bardzo chwalebna precyzja i polot, z ja 
kim odśpiewano utwory chórowe, stwierdziły 
wartość bardzo wysoką zespołu i wywołały 
szezere zadowolenie. 

Po skończonym koncercie jeden z uczestui 

ków wycieczki, artysta - rzeźbiarz p. Kowa- 
lewski, sfotografował zgrupowanych na sce- 
nie razem z przedstawicielami chórów wi'cń- 
skich, człońków goszczącego u nas Stowarzy- 
szenia. 

Zakończono dzień, obfity w rozmaite pięk- 
re wrażenia, wspólną biesiadą w restauracji 
„Zacisze'*; gdzie się zebrało trzydzieści kilka 
osób, które w przyjemnym nastroju, ol:raszo- 
nym serdecznemi, a nieraz humorem sapraw- 

nemi, przemówieniami, parę godzin bardzo mi 
zel spędzili. 

Następnego dnia, po Mszy św. W Ostrej 
Bramie, z udziałem chóra Stowarzyszenia, po 
poelgrzymee parowcem do Kalwarji z zwiedza 
niu miasta, sympatyczni uczestnicy odje- 
cła! wieczorem bardzo serdecznie żesnsni 
przez tłumnie zebranych na peronie, nowopo- 
zyskanych przyjaciół. Z chwilą ruszenia pocią 
gu rozlegały się z obu stron długo niemilkną 
ee, entuzjastyczne wołania pożegnalne, šwiad- 
czące o świeżo nawiązanej szezerej łączności 
ćuchowej między Łodzią a Wilnem. 

Michał Józefowicz. 
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ONIKA 
— Zamknięcie ogrodu Bernardyūskiego 

dla publiczności. — W związku z dobiegające 
mi do końca robotami na terenach III Tar 

gów Północnych i Wystawy Lniarskiej — 

wstęp do ogrodu Bernardyńskiego został w 

dniu dzisiejszym, we wtorek rano, zamknię- 

ty.. 

— Zatarg w cegiełniach. 
strajk w cegielniach. Robotnicy 
znaczną zwyżkę płac. 

Zakończył się 

uzyskali nie- 

WOJSKOWA 
— Podatek wojskowy. Wpływy z podatku 

wojskowego są b. nikłe. Dotychczas wpłaco- 
no zaledwie 30 proc. preliminowanej sumy co 
niepokrywa nawet wydatków administracyj- 
nych. W związku z tem ma być ustalona ak- 
cja przymusowego ściągania należności. 

SZKOLNA 
— Powrót Kuratora. P. Kurator Okręgu 

Szkolnego Kazimierz Szelągowski, po jedno- 
dniowym pobycie w Warszawie w sprawach 
służbowych, powrócił do Wilna i objął urzę- 
dowanie. 

— Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo- 
Gospodarczych w Wilnie, ul. Miekiewicza 18 
(dom B-ci Jabłkowskieh) podaje do wiado- 
mości osób zainteresowanych, że w związku z 
uruchomieniem równoległygh oddziałów prze- 
dłuża zapisy dla nowowstępujących kandyda- 
tów. 

Informacje w kancelarji Instytutu w z0- 
dzinach od 8 do 15. Zamiejseowym Kancelu- 
rja wysyła prospekty. 

— Shelley's Institute. — 1) Zarząd poda- 
je do wiadomości, że wykłady ANGIELSKIE- 
GO, francuskiego, niemieckiego i ri ie- 
go rozpoczną się dnia 1-9. (września). 

2) ANGLIK, Mr. George Bridge, rozpocz 
nie wykłady Literatury Angielskiej dnia 3-9 
(września). 

3) Specjalne Oddziały dla BANKOW- 
CÓW z uwzględnieniem korespondencji han- 
dłowej i stenografji. 

4) Oddziały dla WOJSKOWYCH i LE- 
KARZY z uwzględnieniem literatury facho- 
wej. 

KURSA KRYZYSOWE po 8 zł. mie- 
sięcznie. — (Wpis jednorazowo 5 zł.) — Za- 
pisy przyjmuje kancelarja CODZIENNIE oi 
11-ej do 1-szej i 5-ej do 7-ej. — od dnia 
22-go Sierpnia rb. 5 

Egzamin KONKURSOWY na STYPEN- 
DJUM do L O N D Y N U odbędzie się 
przed Komisją z KURATORJUM dnia: 19-go 
grudnia rb. 

  

    

Pensjonat dla studentek otwarty zostanie “ 
1-go września. 120 zł. miesięcznie. — Kon- 
wersacja: A NGIE LSKA, francuska, 
i niemiecka — bezpłatnie. 

Adres: ZYGMUNTOWSKA, 
20 m. 3. 

— Podręczniki szkolne w klasie I gimn. 
(nowego typu) oraz w I, II i V oddz, szkół 
powsz. uległy całkowicie zmianie, Wszystkie 
nowe podręczniki, jak również będące w uży- 

ciu dawniejsze w pozostałych klasach, posia- 
da i poleca Księgarnia J. Zawadzkiego, Zam 
kowa 22. Tamże sprzedaż i zamiana podr. 
używanych. 

Pana ó-rowi Marjanowi Siedieckiema 
Ordynatorowi Szpitala św. Jakóba 

za szybki, niezawodny i pełen poświęcenia 

ratunek matki naszej oraz troskiiwą opiekę 

w jej chorobie, składsmy wyrazy głębokiej 
wdzięczności. 

KAZIMIERZ KWIATKOWSKI z ŻONĄ 

RÓŻNE 

— 7 tysięcy strzelców w Wilnie, Z oka- 

  

  
zji 25 lecia Związku Strzeleckiego w pierwszej - 
połowie września odbędzie się w Wilnie kon- 
centracja „Strzelca“ na którą przybędze oko- 
ło 7 tysięcy osób. 4 

— Okręg Wileński Polskiego Czerwonego 
Krzyża podaje do wiadomości, iż w dniach 
od 4 do 7-września r.b. organizuje kurs z ra- 

townietwa i obrony przeciwgazowej dla leka 
rzy zamiejscowych z terenu województw No- 
wogródzkiego i Wileńskiego — według obo- 
wiązującego programu, opracowanego przez 
Dep. Służby Zdrowia Ministerstwa Opieki Spo 
łecznej. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Okręgu 

Wileńskiego P.C.K., ul. Talarska 5 do dnia 

27 sierpnia r.b. 
— Starania kupców polskich na Litwie. — 

Polacy - kupcy z Kowna czynią starania u władz 

o zezwolenie zwiedzenia Wilna w czasie Tar- 

gów. 
Poprzednie starania o udzielenie zezwo- 

lenia wycieczce przemysłowej zostały załatwio- 

ne odmownie i obecnie z okazji Targów wy- 
sunęli prośbę już kupcy. 

— Łotysze w Wilnie. . Przedstawicielstwo 

nasze w Rydze zamówiło w Dyr. Targów Półn. 
200 kart uczestnictwa w Targach ala organi- 

zacji łotewskich, które przybywają do Wilna. 

Ponadto przyjedzie w tym czasie 49 spor- 

towców łotewskich. 

— Pomiary nad granicą  łotewską, W 
okolicy Turmont bawiła ostatnio komisja - 
polsko - łotewska, która przeprowadziła pomia- 

ry terenów. 
Prace te związane są z wytyczeniem  gra- 

nicy z Łotwą. 

— Wycieczka z Rumunji, Między 26 bm. 
a 10 września przybędzie do Wilna pociąg 
nadzwyczajny z Rumunji (Czerniowce) z 

wycieczką na Targi Północne. 

— Rzemieślnicy jadą do Sowietów. W 
cełu zwiedzienia rynków sowieckich i zbadania 

na miejscu możliwości eksportowych, ma wyje- 
chać z Wilna wycieczka rzemieślnicza. Ter- 

min wyjazdu został ustalony na koniec bież. 

miesiąca. 

— Luna Park. Warszawski Luna Park 
powiadomił magistrat, że już w przyszłym ty- 
godniu przybywa do Wilna. 

TEATR I MUZYKA 
— Arcywesoła farsa w Teatrze Letnim. 

Dziś, we wtorek dnia 22 b. m. o godz. 8.15 w 
wiecz. Teatr Letni gra znakomitą, obfitującą w 

sceny pełne zabawnych  sytuacyj, farsę A. 

Bissona p. t. „Czy jest co do oclenia“?. W 
której rolę tytułową kreują p. Leon Wołłejko 
(Hipolit Kowalski) ponadto ujrzymy pp: Te- 
resę Suchecką, Jasińską - Detkowską, Braunó- 

wnę, Węgrzyna, Pośpiełowskiego, Elwickiego, 
Martykę, Skolimowskiego, Dejunowicza, Do- 
browolskiego, A. Pawłowską i innych. Kto 
chce spędzić smutek z czoła niech pójdzie 

do Teatru Letniego. Ceny miejsc zwyczajne, 
zniżki i kredytówki ważne, 

    

     

  

O czem zawiadamiają 

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

1 
z PIETRASZKIEWICZOW 

MARJI MACKIEWICZOWEJ 
Nieodżałow anej Kierowniczki Bursy Żeńskiej U. S. B. zo- 

stanie odprawiona Msza Św. w kościele Św. Jana o godz. 8 rano 

   

  

        

     BURSANTKI    

We środę 28 sierpniz, w piątą smutną rocznicę zgonu 

+ 
TADEUSZA Hr. ROSTWOROWSKIEGO 
za spokój Jego duszy odbędzie się Nabożeństwo żałobne w 

kcściele św. Jakóba na Łukiszkach o godz. 9 m. 30. 

O czem przyjaciół i znajomych zawiadamiają 

ŻONA, SYN | CÓRKA 

Wypadek podczas rozsadzania kamienia 
WILNO. Wczoraj podczas  rozsadzania 

kamieni na szosie niemeńczyńskiej, na 14 kim. 
od miasta, został ciężko zraniony robotnik 
Alfons Zakrzewski (Wileńska 5). 

Na miejsce wypadku wyjechało Pogotowie 
Ratunkowe, które poszwankowanego  przewio- 
zło do szpitala św. Jakóba. 

19-letni morderca przed Sądem Doraźnym 
Dziś w Sądzie Okręgowym w Wiłnie od- 

bywa się proces doraźny przeciwko 19-letniemu 

zaledwie Antoniemu  Kisielowi, mieszkańcowi 
gm. Turgieiskiej, 

Kisiel przed kilku tygodniami zamordował 
w bestjalski sposób swoją opiekunkę Korze- 

WILNO. Wczoraj wieczorem kolo skia- 

dów wojskowych w Burbiszkach, został po- 
strzelony przez wartownika 65 letni Franciszek 
Žyrmor (Turgielska 16). Rannego z postrzałem 

  

— Uwaga: — Kto nie widział dotych- 
czas będzie mógł jeszcze zobaczyć. W pierw- 
szych dniach Targów Północnych w Teatrze 
Letnim będzie grana arcywesoła melodyjna 
komedja muzyczna „Jim i JiH* (od 26 b. m. o 
godz. 8 m. 30 wiecz,). 

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

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Ostatnie 
przedstawienie „Ułanów*. Dziś efektowne wi- 

dowisko w 4-ch aktach „Ułani* z muzyką, 

piosenkami oraz tańcami. „Ułani** już schodzą 
z repertuaru, , ustępując miejsca najbliższej 

premjerze. Dziś więc ostatnie przedsta- 
wienie tej barwnej sztuki, która wielce załe- 

cana jest młodzieży szkolnej. Wycieczki gru- 

powe korzystają z ulg biletowych. 

We środę „Baron Kimmel". 

— „Len“ pokaz - rewja w „Lutni“. W so- 
botę najbližszą  ujrzymy му teatrze „Lutnia“ 

nadwyraz ciekawy pokaz - rewję „Len“, ilu- 

strującą w szeregu barwnych obrazach stop- 
niowe przekształcanie się włókna w piękną 
tkaninę. Muzykę skomponował Jerzy Swię- 

tochowski, Inscenizacja K. Wyrwicz - Wi- 

chrowskiego. Dekoracje J. Hawrylkiewicza, 
Obraz I: Len kwitnie, II: Obrabiamy len. III. 
Prząšniczki. IV: Rewja mody. 

— „Połska krew*. W sobotę najbliższą 

ukaże się premjera wartościowej operetki 
Niedbala „Polska krew*  odznaczająca się 
interesującem librettem, oraz piękną muzyką. 

W wykonaniu biorą udział najwybitniejsze 

siły zespołu z Gabrielli, Hałmirską, Dembow- 

skim, Szczawińskim, Tatrzańskim na czele. 
Opracowanie reżyserskie K. Wyrwicz - Wich- 

rowskiego. Nowa wystawa. 
— „Królowa nocy* w „Lutni*. Ciesząca 

się wielkiem powodzeniem 

retka Kollo „Królowa nocy* ukaże się raz 

jeszcze w czwartek najbliższy w wykonaniu 
całego zespołu z B. Halmirską w roli tytuło- 
wej. 

— Sezon teatralny. Dyrektor Szpakiewicz 
organizuje już zespół dla teatru na Pohulance 
wraz z którym otworzy wkrótce sezon je- 

sienno - zimowy w Wilnie. Jak słychać zdoła- 

no pozyskać dla Wilna Jerzego Wiskowskie- 
go, Eichlerównę, Cybulskiego, Czengery'ego, 
Frenkla i innych. Niektórzy z wymienionych 
będą stale przebywali w Wilnie, inni zaś będą 
tylko dojeżdżał, 

— Studjum baletowe Sawiny - Dolskiej. — 
Studjum artystki baletu, uczęstniczki 1 Mię- 

dzynarodowego Konkursu Tańca Artystyczne- 
go w Warszawie, Ł. Sawiny - Dolskiej będzie 
otwarty I września w nowym lokalu ul, Dą- 
browskiego 7—2. Zapisy od 27 sierpnia co- 
dziennie od 4—7, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — „Schowajcie swe smutki**. 

PAN — Dziwny dom. 

„CASINO* — Zatrute dusze. 

„ROXY" — Rajski Ptak. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Okradzione mieszkanie, Przy ul. Witol- 

dowej 42, okradziono mieszkanie p. Jadwigi 
Dmowskiej. Złodzieje wieźli przez okno w 
czasie nieobecności domowników, zabrali gar- 
derobę i różne przedmioty. Szkody wynoszą 
450 zł. 

— Zatrzymani za kradzież. Aresztowano 
za kradzież Franciszka Pietrowskiego  (Biało- 
stocka 4), Jana Piotrowskiego zamieszkałego 
w Białej Wace i Antoniego  Tarasiewicza ze 
wsi Wojdaty. Trójka ta ograbiła mieszkanie 
p. Anastazji Turczanik (Rydza Śmigłego 45), 
oderwawszy kilka desek. W czasie rewizji w 
mieszkaniu Franciszka Pietrowskiego znale- 
ziono skradzione rzeczy (garderobę męską i 
damską wartości kilkudziesięciu złotych) i 
zwrócono poszkodowanej. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

arcywesoła оре- 

niewską a jednocześnie ciężko poranił siekie- 
rą jej męża, chcąc w ten sposób przyśpieszyć 
użyskanie po nich spadku. 

Młodocianemu zbrodniarzowi grozi 
śmierci, 

kara 

ZZO) GEE: 

Pestrzelecny w Burbiszkach 
w nodze przewieziono do szpitała św. Jakóba. 

Żyrmor twierdzi, że wracając do domu 

zbłądził ; dostał się na teren składów nie 

wiedząc że wstęp jest tam wzbroniony. 

Ogólne zebranie członków koła 
BBWR. dzieinicy Zwierzyniec 

W ubiegłą niedzielę w lokalu fabryki p. 
"Tomaszewskiego odbyło się ogólne zebranie 
członków koła B.B.W.R. dzielnicy Zwierzyniec 
przy udziale delegata Sekretarjatu Rady 
Grodzkiej p. Al. Budrys-Budrewicza. Na pa- 
rządek obrad złożyły się sprawy organizacyj- 
ne i wybory władz Koła. 

Zebranie zagaił prezes Koła p. Seweryn 
Monkiewiez, który zaproponował na przewod- 
niezącego zebrania p. inż. Marjana Łomnie- 
kiego, a na sekretarza p. Michała Kobeckiego. 
Po odczytaniu protokułu z poprzedniego wal- 
nego zebrania ustępujący prezes Koła złożył 
szczegółowe sprawozdanie z działalności zarzą 
du koła dzielnicowego. Dorobek pracy koła о- 
kazał się dość znaczny, to też na wniosek 
przewodniczącego ogólne zebranie udzieliło u- 
stępującemu zarządowi absolutorjum. 

Po referacie organizacyjnym i ideowym, 
wygłoszonym przez delegata Sekretarjatu Ra- 
dy Grodzkiej przystąpiono do wyboru władz 
Koła. 

Przewodniczący zebrania podał do wiado- 
mości członków, że prezesem Koła dzielnicy 
Zwierzyniec został mianowany przez prezesa 
Rady Grodzkiej BBWR p. dyr. Marjan Hop- 
pen, a następnie na wniosek prezydjum zebra- 
nia dokonano przez aklamację wyboru reszty 
członków zarządu w następującym składzie: 
na wiceprezesa — p. inż. Marjana Łomnic 
go, na skarbnika — p. Józefa Tomaszewskie- 
go, na sekretarza — p. Michała Kobeckiego 
1 na członka zarządu — p. Jana Michałow- 
skiego. 

W wolnych wnioskach uchwalono zorza- 
nizowanie świetlicy dla dzielnicy Zwierzyniee- 
kiej. 

„ Biuro Zarządu Koła dzielnicy Zwierzy- 
niec, mieści się tymczasowo przy ul. Sołtań- 
skiej 4 m. 1. 

ZEBRANIE KOŁA BBWR DZIELNICY 
ŚNIPISZKI 

Dnia 22 sierpnia r.b. o godz. 18 w lokalu 

Sekretarjatu Wojewódzkiego B.B.W.R. (ul. 
św. Anny 2 — 4) odbędzie się ogólne zebranie 
członków koła dzielnicowego BBWR „„Śnipisz- 
ki““. я 

  

Wejście na zebranie za okazaniem legi- 
tymacji członkowskiej. 

Przedstawiciełe obcych armii 
w Wllnie 

W dniu 26 bm. przybywają do Wilna 
przedstawiciele wojskowi Rumunji, Czechosło- 
wacji, Łotwy i  Estonji. 

M. in. goście wezmą udział w otwarciu Tar 
gów Północnych. 

IE 

Powszechny zakład ubezpie- 
czeń wzajemnych 

Rozpoczął stopniowe wycofywanie z ginin 
rejestrów na I ratę składki za ubezpieczenie 
od ognia. Rata ta była płatna jeszcze w kwiet 
niu r.b. i Zakład tylko wyjątkowo zezwolił 
na przedłużenie okresu inkasowego do zbio- 
rów jesiennych. Po wycofaniu rejestrów skła- 
dka oddaną zostanie do egzekucji. Leży prze- 
to w interesie ubezpieczonych, wykorzystanie 
jeszcze możliwości opłacenia składki w gminie 
hez kosztów egzekucyjnych. Należy się jednak 
śpieszyć, gdyż rejestr lada dzień gmina ode- 
śle Zakładowi. 

p, OBYWATELU, ŻE W WIEKO © 
OD 1 DO 60 LAT, CO TRZECI O 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ 
OGROM 1 WALKĘ 
Z NIĄ. NALEPKI 
ZLICZE“ 

   



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 

Nr. 4 przy ul. Turgielskiej znaleziono podrzutka 

płci męskiej, w wieku około 3 tygodni z kartką | 

z napisem: „Ochrzczony, Marjan“. Podrzutka 

umieszczono w przytułku Dzieciątka jezus. 

— Trujące „Kogutki*. Większą ilość pro- 

szków „Kogutek*, przyjęła w celu  ušmierze- 

nia bólu głowy Katarzyna Berezowska, lat 33, 

(Kijowska 27). Uległa ona zatruciu, Pogotowie 

przewiozio ją do szpitala Sawicz. 

GOŚĆ NAPASTNIK. Na Antoniego 
Burzyłło (Niedźwiedzia 20) napadł z siekiera 
goszczący u niego z żoną Antoni Berlis (Chle- 

bowa 1). Żona Burzyłło wyrwała  Berlisowi 
siekierę z rąk i zmusiła napastnika do uciecz- 
ki. 

— Z ZEMSTY ZA ZEZNANIA. Na rynku 
drzewnym został ciężko pobity niejaki Szymon 
Grodzieński (Piłsudskiego 51). 

Poszwankowany twierdzi, że padł 
zemsty złodziejów, którzy się dowiedzieli, że 
Składał on zeznania w sprawie włamywaczy za- 

trzymanych przed paru miesiącami (jak pisaliś- 
my) w straganach na rynku Tyszkiewiczow- 
skim. 

— Z KOŁEM NA GAJOWEGO. Do szpi- 
tala św. Jakóba w Wilnie przywieziono  gajo- 
wego lasów państwowych, Jana Maksimowi- 
cza, lat 30, zamieszkałego муе wsi Gietaza, gm. 
rzeszańskiej. Maksymowicz ma kilka ran tłu-, 
czonych na głowie. Pobił go kołem z zemsty 
Niewierowicz ze wsi Niedziewiele, gminy  rze- 
szańskiej. Lekarz szpitala św. Jakóba orzekł, 
że stan Maksimowicza jest ciężki, 

— O ZAJŚCIU PRZY UL. SOSNOWEJ. 
Bohaterka onegdajszego wypadku przy ul. 

Sosnowej 1, felczerka Witkowska twierdzi nadal 
że padła ofiarą napadu, a nie porachunków o- 
sobistych. Utrzymuje ona, że gdy wieczorem 
weszła do mieszkania, tuż po zamknięciu drzwi, 
jeszcze w przedpokoju została porwana przez 
dwóch osobników, którzy zarzucili jej na gło- 
wę płaszcz, a następnie związali ; zakneblowali 
usta. Po rozejrzeniu się w mieszkaniu Witkow- 
ska obecnie twierdzi, że zabrane jej zostały 
różne przedmioty ogółnej wartości 400 złotych. 
Jeśli nawet przyjąć, że Witkowska nie zna 
sprawców, to ze wszystkiego widać, że była 
to zwyczajna kradzież. Złodzieje zaskoczeni 
wejściem właścicielki, chcąc uniknąć alarmu, 
postanowili ją związać, : 

$ MOŁODECZNO 

— RZUCIŁ SIĘ POD POCIĄG. W dniu 17 
b. m. wieczorem o godz. 20, pod pociąg idą- 
cy z Mołodeczna do Wilna rzucił się koło sta- 
cji Zalesie umysłowo chory Władysław Szpa- 
kowski, liczący łat 34, w Zalesiu, 
gminy bienickiej. Poniósł on śmierć na miejscu, 

BRASŁAW 
— NOŻEM W BRZUCH. Do szpitala 

w Brasławiu przywieziono 16-letniego Edwarda 
Biźnia, mieszkańca wsi Olszanka, gminy 

pliskiej, w stanie b. ciężkim z raną kłutą brzu- 
cha. Zeznał on, że został ugodzony nożem 
przez nieznanego mu z nazwiska pastucha, ze 
wsi Boruny gminy pliskiej. Pastuch ów służył 
u jana Kałkowskiego. 

—(0— 

Tylko sprawdził 
Roman Handelewski, mieszkaniec domu 

Nr. 21 przy ul. Rysiej spał już snem niewin- 
nych, gdy do pokoju wpadł z ogromnym hu- 
kiem jakiś ciśnięty z ulicy kamień. To go po- 
derwało na nogi. 

— Ty poleż — zwrócił 
a ja sprawdzę co to jest. 

Nieszczęście jednak chciało, że idąc na 
„sprawdzenie'* zaopatrzył się w potężny wa- 
łek drewniany. 
„Na ulicy Handelewski spotkał jakiehś 

pijanych osobników. Oni to właśnie zabawiali 
się ciskaniem kamieni o jego okno. W poezci- 
wej duszy pan Romana zawrzało z oburzenia. 

;  Począł kląć, a jednocześnie widząć, że 
słowa jego nie odnoszą skutku, jeden zaś z 
nieznajomych usiłuje go nawet objąć za gar- 
dło, walnął go wałkiem przez łeb raz i dru- 

gi, a potem spokojnie udał się na kontynno- 
wanie przerwanego snu, 

Ciosy okazały się jednak fatalne. Rażo- 
ny niemi osobnik padł jak długi i stracił 
przytomność. Koledzy jego wezwali wówczas 
na pomoc pogotowie ratunkowe, lecz był to 
próżny już tylko wysiłek. Odwieziony do szpi- 
tala awanturnik zmarł, zanim  przystąpio- 
no do operacji złamanej czaszki. Okazał się 
nim mieszkaniec Wilna niejaki Antoni St:s- 
wiński. 

Wezoraj epilog całej tej tragicznej spra- 
wy rozegrał się na sali Sądu Okręgowego. 

Handelewskiemu groziła poważna odpo- 
wiedzialność z art. 230 K.K. 

Potrafił się jednak obronić i w wynika 
całkowitego rozpatrzenia tak samych okolicz- 
ności zajścia, jak również zachowania się za- 
bitego, sąd uznał, iż zaszła tam konieczność 
samoobrony i oskarżonego uniewinnił. 

się do żony — 

MELCHJOR WAŃKOWICZ 

SZCZENIĘCE LATA ” 
Dostał się za to naszym pannom 

co się zowie. Zaskoczona dokonanym 
prezydentowa kazała podać kolację z trunkami w ja- 
dalnym, ale sama nie ukazała się, ani wnuczkom nie 
pozwoliła. 

Pułkownik przeżuwał wściekłość w milczeniu i 
targał wąsa. Milczeli, rozumiejąc demonstrację, jego 
oficerowie. Nie mógł tego zrozumieć tylko młody + 
piękny chłopak, attache włoski, markiz Albicci. 

Skoro nie mógł się wyznać w polityce „trakta- 
mentowej'* włoski markiz, skądże miała się wyznawać 
litewska babina? Pani zatknęła jej nos 
do gardła — widać istnieje i | 

Czasami jednak bywały i 
mienia. 

Żył sobie na łaskawym chlebie na folwarku (tak 
się nazywał budynek, mieszczący izbę czeladną, piekar- 
nię, śpiżarnię, kurniki itd.) stary dziadyga Makarewicz, 
chadzający po prośbie dla rozmaitości. 

Raz go tedy zmogło. Babka nie wychodziła w zi- 
„młodsza pani“. 
który się zgłosił po lekar- 

stwa, dano gotową ciepłą wodę z mydłem na lewaty- 
wę, pigułki i wizykatorję (piekielnie gryzący i nacią- 

mie; chorego odwiedziła 

skierdziowi (pastuchowi), 

gający plaster 2 „muchy hiszpańskiej"). 

Po paru godzinach tknęło coś któregoś z domow= 

ofiarą & 

Zmiany w komunikacji miejskiej 
Przedsiębiorstwo Komunikacji M 

w Wilnie przed kilkoma dniami prz 
ść i 

     

  

    

    

     

  

     a ułożenia stosunków w sposób 

kor ny dla finansis 
isiębiorstwo Komunikacy; 

go charakteru posiada szeroki kontakt ze 
łeczeństwem i władzami. 

żenie tych stosunków nawet w interesie wiel- 
kiego kapitału reprezentowanego przez firnię 
„Saurer'* wymaga szczególnego umiaru i ta 
ktu. 

Należało przypuszczać, że p.p. Haps, 

Kreis i Heller, przybyli tutaj dla objęci 
i prowadzenia przedsiębiorstwa, skłonni bę- 

dą do zrozumienia bardzo prostego zdawałoby 
ię wymogu, że skoro ich kapitał ma procen- 

* na tutejszym terenie, to przedew: 
kiem trzeba ten teren dokładnie poznać i 

ię z lokalnemi stosunkami. 
Niestety, z pie 

zentantów kapitału szwajcarskiego, nie może- 
my się dopatrzeć poważnie przemyślanego 

stanowiska, którego by należało oczekiwać od 
solidnej firmy. Wyżej wspomnieni p.p., czy 

na własną rękę, czy na zlecenie swoich nio- 
codawców, tego jeszcze nie wiemy, zaczynają 
się wtrącać do układu miejscowych  stosun- 
ków politycznych, operując nie momentami 

tachowości, ale tych lub innych przekonań 
politycznych. Pod tym kątem widzenia ro- 

bione są ostatnie przesunięcia personalne i 
forytowanie przez Firmę związku pracowni- 
czego, należącego do II międzynarodówki. 

W Polsce oddawna przyzwyczailiśmy się 

Aoiėėcka 
— Skalmierzanki na scenie KPW. W u- 

biegłym tygodniu miejscowe KPW wystawiło 
po starannem przygotowaniu i licznych pró- 
bach „Skalmierzanki““, wyreżyserowane przez 

p. Krysiaka. 
Amatorzy z poszczególnych ró! wywiązaii 

się bardzo dobrze, zważywszy, że prawie wszy 

stkie role były śpiewane. 
Pabliczn dopisała tłumnie, darząc wy- 

konawców zasłażonemi oklaskami. Dochód 
przeznaczony był na cele KPW. 

Dowiadujemy się, że zespół amatorski za- 
mierza ponowić wystawienie sztuki, czemu 

tylko gorąco można przyklasnąć. : 

— Kradzieże z pól. W związku ze żniwa- 
mi mnożą się kradzieże zboża, paszy i to 
wprost z pól. Szeńcowi Mikołajowi, zamiesz- 
kałemu w folwarku Nowopole, gm. Stołpec- 
kiej skradziono z pola kartofle. Klimowiczo- 

wej Klżbiecie z Nalibok, 4 kopy żyta. Do- 

ścieczee Piotrowi z Krzeczot zabrano pasącą 

się na polu klacz. 
° — @ара zabawa. Pastuchy z Prudy gm. 

Nalibockiej zabawili się w rozbijanie izolato- 

rów na linji telefonicznej Naliboki — Pruda 

nie wiedząc, jakie szkody prócz materjalnych, 

tego rodzaju zabawą wyrządzają. Dochodzenie 
prowadzi policja. 

yredėsivika 
— Rozprawa Urzędu Rozjemczego. — W 

dniu 23 bm. odbędzie się kolejna rozprawa 
Urzędu Rozjemczego do spraw majątkowycn 

posiadaczy gospodarstw wiejskich. 
— Komitet obchodu 250-lecia odsieczy 

Wiednia. — W dniu dzisiejszym t. j. dn. 22 
bm. o godz. 18 w sali posiedzeń Sejmiku Po- 

wiatowego odbędzie się posiedzenie organiza 
cyjne komitetu obchodu _ 250-lecia odsieczy 
Wiednia. 

— Posiedzenie PKPR. — W dniu 28 hm. 
o godz. 10 w lokalu Okręgowego T-wa Orga- 

nizacyj i Kółek Rolniczych odbędzie si 
siedzenie Powiatowej Komisji Prz, 

nia Rolniczego. 
— Stanowisko kierownika teatru obsadzone. 

Wobec zrzeczenia się p. Opalińskiego kierow- 
nictwa teatru miejskiego Zarząd Miejski 
powziął decyzję oddania teatru p. Otrębskie- 

mu. Po „bezkrólewiu* teatr nasz ma nareszcie 

kierownika. 
— Mały pożar. — W ub. sobotę w fabry- 

ce dykty w Grodnie wskutek zapalenia się 
pyłu powstał pożar, który w zarodku ugasiła 
przybyła straż ogniowa. Strat nie było. 

— Rozbicie krzyża.. — W nocy na 20 oni. 

koło wsi Pychowszczycy gm. M. Brzostowice 
nieznani sprawey rozbili na kilka kawałków 

krzyż kamienny. 
— Kradzież zegarka. — QGoroszkowej Ma- 

rji zam. na letnisku w Łosośnie skradziono 
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do szanowania cudzych przekonań. W stosn- 
ku do przedstawicieli kapitału j 
go obo ją nas odnoš 

rodowe i 
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zorycznie musimy Natom 

i niom p. Helle zastrzee prz 
ko cudzoziemca, gruntowe 

terenie wpływów tej or 
To jest świadome 

adużywan 

że wolno, ale nie wszy 

  

świadomione 
W Polsce 
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tru 
które firma posiada, zwłaszcza w obii- 

ów Półnoenych'', gdz 
ę zaprezentować sprawn 

ią Komunikacji Miejskiej — a niewy- 
ywaniem miejscowych warunków dia 

gruntowania sobie bazy politycznej. To ostat- 
nie udać się nie może. Placówka finansowa, 
tak, o ile będzie rozsądnie prowadzoną. 

la rozpoczęcie roka szkolnego 

A. Zeszyty, braljony, ołówki, piórniki 
B. Tornistry, teczki szórzane i brezentowe 
©. Przyborniki kreślarskie i gapiery 

tylko w firmie M. RODZIEWICZ 
Wilno, ul. Wielka 9 

po cenach bezkonkurencyjnych, 

    

   

  

REDT SNS 

złoty zegarek z dewizką. 

— Zagubienie weksli. — Jarmusik Hele- 
na (Lipowa 7) zameldowała o zagubieniu 3 
weksli, a to jeden na 100 zł., i 2 po 50 zł. 
wystawione przez Markowską Natalję. 

FYTYYTYV TYTETTYTYYYYTYYYYVYTTTYYPYYYFYWYYYYT 

Ožwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

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

> * 1 э 

„dziewczę 1 krainy bart 
NA SCENIE 

Najpopularniejsi artyści ZASP teatrów: — 
„MORSKIE OKO'', „BANDA'' i „QUI PRO 
QUO'* — NIUTA BOLSKA, STAN. RYBA- 
CZEWSKA, WAOŁAW ZDĄNOWICZ i RY- 
SZARD MISIEWICZ — popularny artys 
znany z filmów: „ „„ UŁANIĆ i 
„ROMEO i JULOCIA'* oraz wybitny balet 
scen stołecznych pod kier. BARGIELSKIEJ 

i MORAN'A 
W WIELKIEJ REWJI 

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

Wstęp od 54 groszy. 
AAbAABAAAAAAAALAAL AA AAS 
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— Wielkie zainteresowanie się . Targami 
Wiłeńskiemi w Słonimie, Myśl zorganizowania 
pociągu popularnego do Wilna na Targi i 

Wystawę Lniarską została przez „miejscowe 

sfery przemysłowo - handlowe przyjęta z wiel- 

kiem uznaniem, 

W sobotę odbyły się ożywione zebrania 

poszczególnych związków i stowarzyszeń w 

sprawie udziała w wycieczce, 
Dodatkowo podają nam 

cieczki: 
Dnia 26 b. m. Słonim odjazd 21 m. 03. 

Wołkowysk Centr. przyj. 23.5U. - 
Wołkowysk Centr. odjazd 0,30 @та 

b. tti, 
Wilno przyjazd o godz. 5. m. 18. 
Dnia 29 b. m. Wilno odjazd o g. 0,20. 

Wołkowysk Centr. przyj. 4,48, 

Wołkowysk Centr. odjazd 5,50. 
Stonim przyjazd o godz. 8,05. 

Na odcinku od Wołkowyska C. 

marszrutę wy- 

27 

do Wilna 

i odwrotnie pociągi zatrzymują się tylko w 

Rosi, Różance i Lidzie. 
— Oszustwo. Właściciel sklepu z obu- 

wiem Szwarc sprzedał Kazimierzowi Kišcin- 
kowi pantofle, które miały być ze skóry. Po 

kilku dniach okazało się, że obuwie jest cał- 
kowicie zrobione z tektury. 

Ładnie obsługuje p. Szwarc swych klijen- 
tów. 

— Kradzież. Robotnik Dawida Milkama- 
nowicza garbarza, Mustafa Aleksandrowicz w 
czasie nieobecności gospodarza skradł mu z 

szafy złotą Obrączkę 5 wyrobionych skór 

owczych i I zł. gotówką. Dochodzenie w toku. 

„UN 

  

Tytuł mówi za siebie! 

„BIĘCIU PRZEKLĘTYCH DŻENTELRAKÓW: 
(CZAREDZIEJ Z MAROKA 

jo Potężny dramat wschodni z HARRY BAUREM w roli głównej będzie wyświetlany już w tym tygodnia w pierwszorzędnym kinie w Wilułe. 
) 

  

Morphium— Zatruie Dusze 
Ostatnie dni! Saper-film! Sensacja! Spieszcie ujrzeć! 

JEAN MURRAT, 
Danieiz Parola. 

Nad progasm: Nieskoūczons symtonja Szuberta, 

  

Dźwiętowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

Ulubienica publiczności, 
przepiękna i niezapomnisna 

„. RAJSKI PTAK 
oraz 

czarujący Joel Mc Crea w filmie 
to najnowsze i najlepsze srcydaisło króla reżyserów Kinga Vidara.— Nad 
program: Dodatki dźwiękowe 1) Komedja rysunkowa, 2) Tygodnik Foxs, ęk- 

tualne zdjęcia z całego Świata, 3) Polski tygodnik PAT. = 
Początek o godz 4, 6, 8 i 10.40. — Ceny: parter III miejsce 40 zr. 

DOLORES DEL RIO 

  

МИ 
Premjera! Przebój wytw. „Metro“ — r. 1933-34. Piim o młed.ści, przygodach i miłości! — Film, który bije wszystkie 

ekordy pod wzgl. napięcia emocji i tumoru 

„KRÓLOWA $ZYBĘOŚCi* 
W rol. gł. Wliiam Haines, Madge Ewans orcz Conrad Nagei. Nap program: Na żądznie publ. „NOC W SKLEPIE 

LALEK'. Rewja w kolorach, — Seansz: 4, 6, 8i 1020 w dni świąteczne od g. 2-ej 

  

Radje wileńskie 
Wtorek, dnia 22-go sierpnia 

1.00 — Czas. Ž 
1.05 — Gimnastyka: 

7.20 — Muzyka 
7.30 — Dziennik į 'udniowy . 
7.35 — Muzyka 

7.52 — Chwilka gosp. domowego. 
12.25 — Prasa. 
12.35 — Muzyka. 

    

12.55 — Dziennik południowy. 
14.55 — Płyty 
15.25 — Giełda rolnicza. 
15.30 — Koncert. 

16.00 — Płyty. 

17,00 — Pogadanka. 
17.15 — Koncert solistów. 
18.15 — Odczyt 

18.35 — Recital śpiewaczy. 
19.20 — Odczyt litewski. 
19.40 — Na widnokręgu. 

20.00 — Koncert. 
20.50 — Dziennik wieczorny. 
21.00 — Bież. wiad. rolnicze. 

21.10 — D. c. koncertu, | 
22.00 — Muzyka taneczna, 
22.35 — Kom. meteor. 

22.40 — Muzyka taneczna 

      

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

Z DNIA 21 SIERPNIA 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane nowe 

Pszenica zbierana nowa 
Mąka żytnia 55 proc. 

  

Mąka żytnia 65 proc. 

CENY ORJENTACYJNE: 
Jęczmień zbierany 16. 
Owies zbierany 13. 

— 13.50 
Mąka pszenna 0000 A Luks. 37,50 

40.50 
Mąka żytnia sitkowz 19. 

—20. 
Mąka żytnia sazowa 19. 

Mąka żytnia razowa szatrowana 20. 

—21. 
Otręby pszenne 10. 
Otręby jęczmienne 9. 
Otręby żytnie 9., 
Kasza gryczana 1-1 palona 39. 
Kasza grycz. 1-2 palona 37. 
Kasza grycz. 1-1 biała 37. 
Kasza perłowa pęenk nv 2 28. 
Kasza perłowa nr .. г 35. 

Kasza owsiana 50. 
Siemię Iniane 90 proc. 40. 
Siano — 5.50 

Stoma 5. 

L E N: 
Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-ce stacja 

załadowania: 
Len trzep. Wołożyn 1299. 

—1342.30 
Len trzepany Druja 1104,15 

—1147,45 
Len trzepany Dokszyce 1234.50 

—1277.35 
Kądziel Grodzieńska 1158,28 

—1179,93 
Ogėlny obrėt w tonnach 250, w tem žyta 

174. 

„POD FAŁSZYWĄ 
Arcydzieło o światowem powodzeniu przewyzszsją:e ‚Х 27° 

Dziś nieodwołalnie ostatui dzień! BORIS KARLOFF w filmie „DZIWNY DOM" 
Od jutra największy tiim szpiegowski 

FLAGĄ” 
i „Mata Hari“. Szczegóły intro. 

   

  

Przetarg 
Komenda Wojewodzka 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. 

  

  

PRYWATNA * OEDU+ACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA 

Haliny SiERICZOWOJ c ty rok ista) 
Jagialiońska 8 

Racjonalne przygotow. do g mnszjum mo- 
wego typu — nzuks w kompletach. 

Warnuki b przystępne, 
Zspisy codzienni: «d 2—6 pp.     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 

POZA PRO ZEE CZEK OIZAROLBZZKZSATEĄ ZESPO A 
NAJSTARSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 
egz. od 1843 r. 

D.-H. M. WILENKIN i S-ka 3 
WILNO UL. WIELKA 21. 

(poprz. Tatarska 20). 

    

    

  

drzewo należy złożyć w intendenturze Ko- POLECA WSZELKIEGO RÓDZAJU 
.mendy Wojewódzkiej Policjj najpóźniej do ZE MEBLE я 
dnia 2/IX 1933 r. Do każdej oferty musi W DUŻYM WYBORZE 
być dołączony dowód złożenia w Kasie TANIO I SOLIDNIE 
Skarbowej na depozyt Komendanta Woje- || — A 
wódzkiego Policji w Wilnie wadjum w wy- MIESZKANIA Róż 
sokości 3 proc. oferowanej sumy. DO WYNAJĘCIA NE 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.1X—33 r. 4, 5 1 6 > pokujo- „® = 
o godz. 12-tej. we ze wszelkiemi nowo 

Oferty nie odpowiadające powyższym wy- czesnemi urządzenia - POZ 
mi. Ul. Zakretowa -7-, 
m. 6, Oglądać od 2 — 

maganiom nie będą rozpatrywane, 

Komenda Wojewódzka zastrzega 

prawo przeprowadzenia przetargu 

nuje tanio projekty i 
obliczenia nowych bu- 
dowli jak równieź sa- 
me badowie. Poszukuje 
również zarządu do- 
mem za małe wynagro- 
dzenie lub mieszkanie. 

sobie 

ustnego i * 
  

wyboru oferenta niezależnie od oferowanych 
cen. 

LOKAL 
frontowy nadający się 

Komendant Wojewódzki na szkoły i in. 

    

  

/ w/z Tomaszewski, podinspektor. DO WYNAJĘCIA Wielka Pohnlanks 16— 
KIRA z Dowiedzieć sio tel. 188 37 godz. 5—7 

= —— m а Młodzież 
LSKAFZE KUPIĘ tdstąpię szkolaą na calkowiie 

zaraz kasę Naticusl —- 
Apteka Świętojańska 
W. Narbnta. Wilno, ie 
lełon 7-62. 

SPRZEDAM 
2iemi 30 ha 3 kl. od 
przystanku Czarny Bór 
miejsce letaiskowe do. 
wiedzieć się Zwierzy- 
a nl, Moninszki 6/8 
m. 6. 

mieszkanie złożone z 
pokoju z kuchnią w 
centrum missta nads- 
jące się na jadłodajnię, 
za zwrotem półroczne. 
go komornezo, — Zam- 
kowa 3 m. 7. 

2, 3, 4 pokoje, 

utrzymanie przyjmaje. 
Zakretowa 5 ml. © 

2 panienki 
(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z całodzies- 

© nem utrzymaniem 75 
zł. miesięcznie, 
w Administracji „Słe- 

dostatnio umeblowane, wa* Zamkowa 2 dle 
wkolicach Jsgiellońska A. M. 
Sąd poszukuje adwokat. - Ucznia (c) - 
Zgłoszenia do Redskcji 
pod: „Adwokat* przyjmę na stancję. — 

Dobre utrzymanie opie- 
Pokoje 2—3 ka. Zawalna 60 m. 16 

od $—12 rano, DO WYNAJĘCIA | 

екс 
Piłsudskiego 18 m. 4 

MŁODY 

t:l. 1301. 

zdoln 

POPIERAJCIZ ® 

podjal się całkowite- 
go wychowania dwóei: 

L.0.P.P 

wszechnej lab niższych 
klas szkoły średniej — 
tylko w domu, w któ- 
rym są odpowiednie 
warunki intelektaalzege 
rozwoja wychowanków. 

  

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
ed 12 — 2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. 

  

  

ROA R w i 

Kupno 
{ SPRZEDAŻ PPT 

R Lokale 
POPPEFYTYTOWOW: 0 

      

OKAZYJNIE 
DO SPRZEDANIA 

garnitur mebli salono- M IESZKANIE 
wych, bufet, szafy, sto 2 — 3 pokoje z kuch- 
ły itd. Oglądać — co-nią i wygodami po- 
dziennie ed 3 do 5 p. trzebne dla małej ro- 

p. Aleja Róż Nr 4 m.dziny. Zgłoszenia do 
3— Redakcji pod H. C. 

|DRZEWO OPAŁOWE, | 
|brzozowe, sosnowe i olszowe, | 

= 

  

    

  

gėrnošlųski || 77 wegiel gūrnošlųski | 
poleca Po: zykują 

SKŁAD DRZEWA : PRACY 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZ
A 

| -- = 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. Kage paka o 

Posiada referencje. — 
Oliwpja N*7 Elżbieta 
Bałtrnszajlis, 

Dostarcza również dlą urzędów 1 instytucyį. | 
Dia P. P. Urzędników na raty. | 

  

babka — z kowieńskiej katedry szli na most do Alek- 

  

taka forma. 
gorsze 

ników nawiedzić Makarewicza. Stary stał na czwora- 
kach na środku izby, jęcząc strasznie, a stary mikoła- 
jewski sołdat, znachor, chodził dookoła i podkadzał. 
Okazało się, że skierdź pomylił wszystko. Kazał cho- 
remu wypić litr wody z mydłem, pigułki zaś wsadził z 
drugiej strony i zalepił wizykatorją. Po godzinie dzia- 
łania pod plastrem zupełnie rozpuchło ciało, co było 
tem tragiozniejsze, że wypita woda z mydłem działać 
poczęła i szukać ujścia, 

Często leki te, rzecz 

„basarunek“ 
iaktem, pani 

prosta, kończyły się śmier- 
cią. 

Śmierć — brudna i cuchnąca chwila w życiu miej- 
skiego ludzkiego robactwa, chwila strachu i obrzy- 
dzenia w kołach znajomych w naszej inteligencji — w 
Nowotrzebach była wydarzeniem, które miało pełny, 
głęboki ton. 

O śmierci donosiło się jak najszerzej, wszem wo- 
bec, w słowach jak najbardziej uroczystych. Siostra 
ochmistrzyni np. pisała: „Nie kałamarzem, ale zbełta- 
nem sercem piszę te słowa. Trzeciego dnia stryjaszek 
dobrodziej, wypuściwszy wszystkie duchy, ostatniego 
Panu Bogu oddał, a my z mężem chodzimy jak durnio- 
wie, tołku żadnego nie pojmując. A że muchy skąsywa- 

ją i proweniować zaczyna, prosim spuścić siostrę na 
tę smutną prerogatywę”. 

Śmierć — to był cel, ku któremu był piersią nad- 
stawiony front całego życia. Zawodzono i rozpacza- 
no, ale nie litując się nad zmarłym, że życie zakoń- 
czył, ale nad sobą, nad pozostającymi. 

Schlipana babina, przychodząca do kredensu ob- 

i wlala coš 

nieporozu- 

Staremu !     wieścić śmierć, była przyjmowana z honorami. 

„Sama pani* dawała jej „arbaty”. Biegła z wieś- 
cią o misterjum Śmierci, niby chłopak iwsiowy przed 
niesionym sakramentem błotną uliczką. Była cząstką 
ministrantury obrzędowej, należały jej się honory, jak 
należy się prowadzić za ramię księdza, niosącego 

monstrancję i dawana przez panią „arbata* była nie- 
wątpliwie cząstką tego celebrowania, 

Wizyta, zresztą, kończyła się realniejszym zasił- 
kiem, w którym nieodmienną pozycję stanowiły deski 
na trumnę. 

Gdy przyszło komu dać rubla zapomogi, babka 
wysupływała go z poczuciem wagi ponoszonej ofiary. 
Ale deski na trumnę, „dębuszek'** na krzyż, wart dwa- 
dzieścia pięć rubli, wylatywały leciutko. Las, zwierzy- 
na, grzyby i jagody nietylko w pojęciu ludu, ałe i w 
pojęciu samej dziedziczki, były dla powszechnego do- 
bra. 

Spryciarze wiejscy raz po raz przychodzili pro- 
sič o „dębuszek“ na postawienie krzyża rzekonio i pa- 
miętam jedną tylko odmowę, kiedy  pobożniś zażądał 
na pięć naraz krzyży. : 

Tak oto, zamykając oczy pokoleniom, ocierpiana 
i śmierciami współczesnych napół już w zaświaty 

wrosła, rządziła Nowotrzebami i naszemi dziecinne- 

mi życiami z Baczyżmalskich, tatarskiej rodziny Felixa 

Konstantowa Szwoynicka. 
Była to żywa kronika powstania. W 1863 r. mat- 

rjarchat nowotrzebski nie miał do rozporządzenia ani 
jednego mężczyzny — Nowotrzeby więc ograniczały 

się do funkcyj intendenckich i szpitalnych. 5 

— Zaczęło się nabožeūstwami — opowiadała 

ION EST IS TIESTO STATE SKERSIS O URZAD ZOOWWOOWTOOCZO TWORZY TI. ROOOZOOCOOZ STS ATB EPS IEEBSS STT 071 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. я Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
Pra 
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soty — przez Niemen łączyć się z Królestwem. Rega- 
tywki powkładali, pasy z klamrami z orłem i- pogonią. 
Wstrzymywali niektórzy. Ale gdzie tam — nie słucha- 
ją, śpiewają „z dymem pożarów *. Czapki nabakier... 

Jest coś tak świeżego w głosie siedemdziesięcio- 
letniej staruszki. Przecież to w.aśnie to pokolenie, przez 
które przeszła najstraszniejsza epoka. Pokolenie, na 
którem narosły pancerze ostrożności i miłczenia. A 
przecież, gdy je podważyć, bije świetliste, świeże żró- 
dło kobiecego zachwytu, nietknięte latami męki, szu- 
bienic, katorgi, zesłań, konfiskat — dla tych... w kon- 
iederatkach nabakier... 

— Wróciłyśmy do domu zapasy 
dało, zebrało się starzyzny na szarpie. 

„A potem... przywieźli dwóch poranionych, łedwie 

robić; co się 

zipią. 5 
„W nocy—z trzaskiem wywala się ok no w moim 

sypialnym — staje w niem oficer dragoński. 6 
„Naraz ze wszystkich stron wskoczyli — szukać 

powstańców. A tymczasem  Emilcia schowała ich w 
swoim pokoiku, w skrzyni, pod brudną bielizną. 

„Myśleliśmy, że będzie spokój. Tymczasem, naza- 
jutrz rano, krzyczą: „kozacy jadąt* Wychodzę do ał- 
tamy — istotnie — łąką za Niewiażą ciągnie sotnia. 
Stado indyków u przeprawy. Kozacy łapią je na piki. 4 
Podniesie na pice, pokręci i rzuci. Pastuszek krzyczał, 
to strzelili do niego. 

     

  

POPSSE6 63% ET 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyfski. 
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