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ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY 
W Londynie na Piccadilly-Cireus, w 0l- 

brzymich gaierjach podziemnego dworca ko- 

munikacji miejskiej, i w Berlinie na kolejo- 
wym dworcu p: Friedrichstrasse widziałem 

zegary wskazujące godzinę nietylko w Londy- 

Berlinie, lecz na całym Świecie. Pa- 
widzisz, która godzina i minuta 

  

nie i 

trzysz i 

jest w chwili, kiedy patrzysz, w Honolulu, To- 

kio, Irkucku, Moskwie, Sydney, Nowym Yor- 

ku. Zamiast tafli zegara masz mapę świata, 

oświetloną w połowie, ciemną w innej poło- 

wie. Fu dzień, tu noc. Specjalna obręcz z po- 
wskazuje ci godziny w różnych 

miejscowościach świata. Jak u nas jest szó- 

sta p.p., to tam będzie dziewiąta, dziesiąta, 
trzecia rano. U nas jest piątek, a tam już so- 

bota. 
Międzynarodowy zjazd historyków w War- 

szawie... 

Co powinno być zadaniem wszechwiedzy 
historycznej? — Zbudowanie podobnego zega- 

ra. Zegara dziejów. W Paryżu, w słońcem о)- 

lanej _ pomarańczarni królewskiej, tam, 

gdzie są freski Claude Moneta, jest wiek 

XX-ty, rok 1933, dnia 23 sierpnia, godzina 

8 min. 5 rano. Jaka epoka panuje w tej chwili 

w Ameryce północnej, jaka w Peruwji, w To- 

kio, w Chinach? W niektórych  miejscowoś- 

ciach Chin, do których rzadko kto dojeżdża 
po nieprzebytych drogach, cała lokomocja od- 
bywa się albo na jakiehś wołach, albo na iu- 

dziach. Epoka hieroglifów. Kto wie, czy nie 

jesteśmy tutaj za ezasów którejś dynastji fa- 

raonów. Stoimy twarzą w twarz cywilizacji 

tajemnej, niezrozumiałej, może pod wielu 
względami wyższej, pod innemi niższej od na- 
szej. Pamiętam, jak makabrycznie, jak ewer- 

sowo brzmiały mi w uszach słowa prof. Ro- 
sego, który bada mózg, i twierdzi, że we- 

dług skomplikowaności, węzłowatości zwojów 

raózgowych da się określić stopień inteligen- 
€ji stworzenia, i ze zdumieniem  konstatuje, 
że pod niektóremi względami mysz musi być 

rozumniejsza od człowieka. Ale pocóż ta cała 
makabryczność myszato - egipsko - chińska. 
Oto skonstatujmy tylko spóźnianie się szkół li- 

  

   

terąckich_w Polsce w stosunku-—-do- Fxanejir= 
Obliezmy ten dystans, który zachodzi 
pomiędzy śmiercią Maupassanta 1893, a suk- 

eesami Zapolskiej 1900 r. — kilkanaście lat 
trzeba było, aby kręgi od kamienia, rzucone- 
go w Paryżu, w sadzawce Luxemburgu uka- 
zały się w sadzawce przed stanisławowskiem 

teatrum w Łazienkach, lub w sadzawce w 

parku Jordana, — w chwili, kiedy w Paryża 
zapominano Maupassanta, w Warszawie za- 

chwycano się Zapolską. Pamiętam swój ariy- 
kuł w jednym z pierwszych roczników tego 
pisma, napisany pod wrażeniem Śmierci Bu- 
chanana. Już go teraz nie powtórzę, takim, ja- 
kim mi się wtedy wydawał, świeżym i peł- 
nym siły. Przekrój Petersburga: patrol kozac- 

ki na ulicy, —Rasputin na dworze, Igor Siewie- 

rianin w literaturze. Co za dystanse history- 
czne, co za różnolitość epok! 

Tak, historja to jest budowanie takiego 
strasznie skomplikowanego zegara, któryby 

wskazywał bieg epok, jak one idą nierówno, 

jakiemi idą pasami, jak kulę ziemską oblepić 
* nie można jedną kartką kalendarza, lecz trze- 

ba tych kartek wystawiać tysiące, pisać na 
nieh inne lata, inne może wieki. Jak p. Nie- 
działkowski z Warszawy ma teraz psycholo- 

£ję republikańską z przed dojścia do władzy 
Gambetty, a po ustąpieniu Mac Mahona, czyii 
z końca siedemdziesiątych lat zeszłego stu'e- 
<ia, a hiszpańscy republikanie w roku 1931 

przeżywali rok 1848. A czy te kamienie wy- 

darzeń, myśli, te kamienie, które są dla życia 
ludzkości, tem, częm godziny wybijane na ze- 
garze, czy te kamienie padają tylko w sa- 
dzawki Paryża ?— Osobiście, sądze, że tak. Ale 

kto wie; kiedyś świat był wielokefaliczny. O- 
sobne i niezależne od siebie cywilizacje rozwi- 

jały się w Chinach, Europie, Meksyku. Dziś 
wydaje się to już niemożliwością. 

Skonstruowanie zegara, któryby dokładnie 
wskazał, którą epokę mamy dziś w Niem- 
czech, w Hiszpanji, w Japonji, w Rosji. Skon- 

struowanie takiego zegara przy pomocy wszech 
wiedzy historycznej. Oto jest -zadanie histo- 

rji, która jest sztuką. 
в Sztuką nazywamy dziedziny pracy ludz- 

kiej, którą nie może wykonywać każdy, a tyi- 

ko specjalnie uzdolniony. „Historji nie trze- 
ba się uczyć, historję trzeba odczuć'* — po- 

wiedział kiedyś Wyspiański. — „Odczujże, 
mój kochany, kiedy Luter się narodził — 

odpowiedział na to ten major ułanów austrja- 
ekich, do którego te słowa były skierowane. 
Nie wiem, co odpowiedział Wyspiański, jabym 
replikował, że w chwili upadku 

Papiestwa. 

Historja jest sztuką. Metoda pracy histo- 
rycznej, to osobista intuicja. Fakty warto po- 

znawać tylko dla kontrolowania, dla potwier- 

dzania swoich tez. Jeśli komuś pewna epoxa 
nie mówi nie, a myśli, że mu coś powie, 
gdy ją weźmie pod mikroskop, — to się za- 
wiedzie. Tu trzeba mieć nie mikroskop, lecz 

to ucho, które miał kozak, kiedy przypadał 

do ziemi i słyszał, że idą tabuny koni ta- 
tarskich. 

Współczesna historja choruje na miopję. 

Czy jestem przeciwnikiem  monografji histo- 
rycznej — Ależ broń Boże — pokażcie nam, 

  

  

  

instytucji 

   
jak na obrazku, jak wyglądał dwór 

emowita, czy  Ziemomysła,  dotrzyjcie, 

jaką perfumą pachły rączki kasztelano- 

  

wej krakowskiej za Stanisława Au- 

gusta. Ale historja wogóle, to nie kopanie 

kartofli, to jazda aeroplanem, to widok na 
przestrzenie lasów, pól, na rzeki, widok na 

to wszystko z góry, to badanie ruchu, kierun- 
ku, prądu, wiatru. Historja to jak kinemato- 

graf, sztuka ruchu — jest nie do pomyślenia 

w bezruchu, historja nie pokazuje, jak było 

lecz zawsze i tylko, jak się zmieniało. Hi- 

storja upada. Od Kalinki do Tokarza, to nie 

postęp, to upadek. Raz j 

sztuka,—to sztuka, która wj 

cze: historja to 

naga talentu, któ 

rego nie można zastąpić żadną sumiennością, 

pracą, uczonością, oczytaniem. Prof. Pigoń 

już się doliczył wszystkich guzików na ostat- 

nich spodniach Miekiewieza i eóż ma z tego? 

Na międzynarodowym eździe history- 

     

   

ków w Warszawie dużo księży w sutannach, 
w habitach: burych benedyktyńskich, bi h 
dominikańskieh, w kapiszonach. To słu 

to piękne, to pocieszające. Tacy ludzie zrozu- 

mieją Mont St. Michel. A kto nie rozumie 

Mont St. Michel, kto nie drży ze wzruszenia, 

emocji, wrażenia, gdy jest na tej skale obla- 

nej morzem,” zabudowanej romańskiemi sala- 

mi godnemi oibrzymów — ten nie zrozumie 
średniowiecza, choćby wiedział, ile owiee pa- 

sło się na polach Francji 1303 roku, 

ile było baranów i pastuchów. I znów cisną 

mi się wyrazy z tego samego artykułu o Bu- 

chananie z przed 10 laty, który staje mi ciy- 

gle w oczach. Epoka, która odeszła, jest jak 

trup kobiety, która zmarła na suchoty, raka, 

czy & I doktór, robiący naukową 
sekcję, nie zrozumie, dlaczego ta kobieta by- 

ła kiedyś miłą, rozkoszną, strasznie kochaną. 

Tak! — tego nie zrozumie doktór od sekcji, 
tego nie zrozumie historyk bez talentu, jakiś 
z gatunku Pigoniów. Historja jest sztuką, jest 

talentem intuieji. Odkrywa się prawdę histo- 

ryczną jak  różdżźkarz. odkrywa wodę, 

czy pokłady nafty. Ale niekażdy ma szok róż- 

dżkarza, — trzeba się tym urodzić. 

2 -w-oheenem  historjoznaw- 

stwie polskiem i co za miopja. Właściwie są 
dwa wielkie nazwiska. Jeden, który napisał 

bardzo dużo — Tadeusz Zieliński. Drugi, któ- 

ry napisał mało, bo historji nie opisywał, lecz 
ją robił. Zieliński — odezucie epoki. Piłsud- 

ski — znawstwo psychologji jednostek. Jakie 

to ciekawe, że niema wielkiego męża stanu, w 

którymby się nie mieścił historyk potencjo- 
nalny, nie krył talent znakomitego historyka: 
Bismark. Napoleon. Cat. 
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PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkia. R 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski e 
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Kwestja austrjacka na zjeździe wRiccione 
DO CZEGO DĄŻY MUSSOLINI? 

BERLIN. PAT. „Kreuzztg.“. w korespon- 
dencji z Paryża pisze, że głosy prasy francu- 
skiej o wydarzeniach w Riccione wskazują, że 
do porozumienia francusko - włoskiego jest 
jeszcze bardzo daleko, oraz kwestja austrjac- 
ka stanowi tylko próbę sił między Francją a 
Włochami. 

Zdaniem dziennika, Mussolini dąży do za- 
krojonej na wielką skalę sanacji stosunków, do 
czego — według doniesień z Rzymu — przy- 
czynić się ma, oprócz zawarcia paktu włosko - 

austrjackiego również rewizja traktatów 
ipewne ulgi wojskowe. Inne dzienniki wyka- 
zują naogół zdezorjentowanie lub mówią wyra- 
źnie o zagadce, „Local Anzeiger“ į „Deutsche 
Allgemeine Ztg.* nazywa stanowisko Francji 

w sprawie Austrji manewrem, mającym — па 

celu odwrócenie uwagi od kwestji * rozbroje- 
niowej. 

ZASTRZEŻENIA FRANCUSKIE 

PARYŻ. PAT. Komentując rozmowy w 

Riccione, „Le Petit Parisien* zwraca uwagę 
na to, że w kwestji utrzymania niepodległości 

Sowiecko-włoski 
MOSKWA. PAT. Sowieckie czynniki о- 

ficjalne potwierdzają, że zawarcie włosko - 
sowieckiego paktu 0 nieagresji jest kwestją 
bardzo krótkiego czasu. Podpisanie paktu ma 

* nastąpić w Rzymie, 
Z miarodajnych kół dowiaduje się ko- 

respondent PAT, że komentarze prasy nie- 

  

pakt 6 nieagresji 
mieckiej, jakoby pakt ów miał stanowić przeciw 
wagę paktom z Francją i Polską oraz protokó- 
łem londyńskim, pozbawione są wszelkiej 

podstawy. Według Opinji tutejszych kół, pakt 
z Włochami jest jednem z posunięć polityki so- 
wieckiej, obliczonem na rozluźnienie paktu 
czterech. 

  

Tajemnica spalonego Reichstagu 
Co mówi adwokat francuski, obrońca oskarżonych 

PARYŻ PAT. — Znany adwokat francu- 
ski Moro Giafferi, który zadeklarował goto- 

wość obrony oskarżonych o podpalenie Reichs 

tagu, udzielił wywiadu przedstawicielowi „Le 

Rempart''. 

Giafferi dowodzi, że minister Goering, 

jest odpowiedzialny nietylko moralnie, ale i 
faktycznie za tę zbrodnię. On, nie kto inny, 

twierdzi Giaffieri — zorganizował tę sprawę. 
On wydał rozkaz spalenia Reichstagu. Ażeby 

dokonać tego czynu, trzeba było zużyć kilka 
set klg. nafty. Dostarczenie tak wielkiej iloś- 

ści materjałów palnych do Reichstagu nie mo 
gło być niezauważone, przez policjantów, pil- 

nujących . gmach... parlamientą- niemieckiego. 
Podpalacze przenieśli cały materjał palny pod 
ziemnym korytarzem, który łączy gmach par 

lamentu z pałacem rady ministrów — W tym 

czasie podkreślił Giafferi — zamieszkiwał ra- 

łac prezydjum rady ministrów Goering, któ- 

ry był równocześnie przewodniczących Reichs 

tagu. Goering czynu swojego dokonał nie w 

celu zwalczenia komunistów, lecz w celu za- 

atakowania von Papena i prezydenta Hin- 
denburga. s . 

Dalej adwokat Giafferi zaznaczył, że po- 
stanowienie trybunału w Lipsku, według któ- 
rego trybunał odmówił prawa bronienia pod- 
sądnych adwokatom obcym, niezgodne jest z 

ustawodawstwem  niemieckiem. Ustawodaw- 
stwo niemieckie nie przewiduje dotychczas 

żadnych ograniczeń narodowościowych i wy- 
pływających z przynależności państwowej w 

do zgłaszających «się obrońców. — 
Wiem — kończy swe oświadczenie Giafferi — 
że nie będę bronił podsądnych. Regime hitle- 
rowski zanadto obawia się prawdy, a prawdą 

jest, że Goering dokonał tego zamachu. 

Walka z „niebieskiemi koszulami“ w Irlandji 
DUBLIN. PAT. Rada Wykonawcza  Irian- 

dji uchwaliła wyłączyć z pod prawa człon- 

ków organizacji „niebieskich koszul”. Jedno- 
: 

cześnie postanowiono utworzyć sąd wojsko- 

wy, który czuwałby nad utrzymaniem bezpie- 

czeństwa. 

  

Obrady Kongresu Sjonistycznego © Pradze 
Z Pragi donoszą: Inauguracyjne przemó- 

wienie Nauma Sokołowa na 18-ym kongresie 

sjonistycznym w Pradze przyjęte było długo 
trwałemi oklaskami, zwłaszcza te ustępy, Ww 
których mówca zwracał się do obecnych na 
sali przedstawicieli dyplomatycznych Francji 
i Polski. Przemówienie swe Sokołow wygło- 
sił w językach hebrajskim, angielskim i fran 
cuskim. 

Na otwarciu kongresu byli obecni posel 
Rzeczypospolitej Polskiej Grzybowski, char- 

ges d'affaires Anglji, Francji i Włoch. 

Na sali obecnych było blisko 8000 osób; 
kilka tysięcy innych przybyłych z zagranicy 

nie mogło już otrzymać kart wstępu. L 

PRAGA PAT. — W dniu 22 bm. przed 
południem rozpoczęło się pierwsze plenarne 

posiedzenie 18-go kongresu sjonistycznego. 

  

Olbrzymi zjazd hitlerowców w Norymberdze 
BERLIN. PAT. Przygotowania do zjazdu 

partji narodowo - socjalistycznej w Norym- 
berdze, które ma się odbyć w końcu bieżące- 
go miesiąca, zakrojone są na wielką skalę. 
Organizatorzy zjazdu liczą się z przybyciem 
około pół miljona uczestników, którzy — рггу- 

być mają 340 specjalnemi pociągami. Projek- 
towane jest wybudowanie olbrzymiego obozo- 
wiska, zawierającego 75 wielkich namiotów 

i wielką ilość mniejszych. Aprowizacja mas 
jest już zapewniona. Między innemi przygo- 
towano dostawę pół miłjona kg. mięsa i węd- 
lin. Na posłania w obozie zamówiono 175 wa- 
gonów słomy. Dotychczas zgłosiło swój udział 
1500 przedstawicieli prasy. Na wszystkich pla- 
cach miasta ustawione będą głośniki i me- 
gafony przez które transmitowany będzie prze- 
bieg maniiestacyj zjazdowych. 

Międzynar. Kongres Historyków w Warszawie 

  
W ub. niedzielę odbyło się w Warszawie w obecności Pana Prezydenta. Rzeczypospolitej 

uroczyste otwarcie Międzynarodowego 

siedzenia inauguracyjnego. Na 

referatu naukowego 

Kongresu Historyków. 

mówniey rektor Kutrzeba w chwili odczytywania 

Na zdjęciu fragment po- 

swego 

Na posiedzeniu tem przewodniczył prezes 
światowej organizacji sjonistycznej Nachuia 
Sokołow, gdyż komitet wykonawczy dotych- 

czas mimo całonocnych obrad, nie osiągnął po 
rozumienia w sprawie składu prezydjum kon- 
gresu. Trudności te wynikają z zasadniczych 
różnic między lewicą sjonistyczną a prawicą 
Żabotyńskiego. Lewica nie chce dopuścić $a- 
mego Żabotyńskiego do udziału w prezydjum. 

Pierwszy referat wygłosił prof. Brodetzki. 
Omówił on politykę kolonizacyjną Anglji w 
Palestynie, domagając się zasadniczej rewizji 
tej polityki. Na Palestynę — zaznaczył mów 
ca — żydzi nie patrzą jak na ziemię koloni- 

zacji żydowskich jednostek, ale jak na kraj 
związany trwale z losami nąrodu żydowskie- 

go. 

Przechodząc do sytuacji żydów w Niem- 
czech, mówca stwierdził, że dziesiątki tysięcy 

żydów musiały już Niemcy opuścić. Sytuacja 
ich jest niezmiernie trudna, ponieważ wszyst- 
kie drzwi są dla nich zamknięte. Jedynym 
wyjątkiem jest Palestyna, jednakże udziela: 
nie pozwoleń wstępu do Palestyny nie zależy 
od egzekutywy sjonistycznej. Kongres — w-g 

mówcy — musi otwarcie oświadczyć, że socja 
liści patrzą na Palestynę jak na ziemię przy 
szłości narodu. żydowskiego. 

Dalszem zagadnieniem jest sytuacja żydów 
w samej Palestynie. Przedmiotem zaintereso- 

wania sjonistów. musi być ustawodawcza ra- 
da palestyńska. Sjonišci nie mogą dopuścić, 
by konstytucja Palestyny była zmieniona w 
ten sposób, że żydzi palestyńscy zostaliby 

podporządkowani większości. Zmiana konsży- 
tucji w tym kierunku oznaczałaby, że żydzi 
w Palestynie zostaliby prawnie postawieni na 

stanowisku mniejszości "w kraju, który jes* 
ziemią narodu żydowskiego. Żydzi domagają 
się wolnego wstępu do Palestyny dla samyca 
siebie, ale równocześnie chcą żyć w zupełnej 
przyjaźni z Arabami, zarówno w Transjorda- 

nji, jak i na innych terytorjach. 

W. dzisiejszych warunkach żydzi nie mo- 

gą żyć. Sytuacja żydów w 20-ym wieku pod 
względem politycznym, gospodarczym i m- 
telektualnym jest gorsza, niż w wieku 19-ym. 
Jednem wyjściem z tej sytuacji jest Palesty- 

na. 

Gwałtowna burza 
NOWY YORK PAT. ar 

New Jersey, nad Long Island, przeszła gwał- 

towna burza, połączona z ulewnym deszczem. 

Kilka statków uległo rozbiciu. 7 osób utonęło. 

O losie przeszło 100 brak wiadomości. 

— Nad wybrzeż 

  

Austrji poglądy Mussoliniego i Doliussa znaj- 
dują pełne poparcie w Londynie i Paryżu. W 
stosunku do projektów odbudowy gospodar- 
czej i politycznej  Austrji i państw Europy 
Centralnej, które — zdaje się — przyjęte zo- 

stały w Riccione, Francja musi zgłosić pewne 
zastrzeżenia. Dziennik podkreśla też dążność 
współpracy Wiednia i Małej Ententy oraz 

zupełne odosobnienie Niemiec w opinji eu- 

ropejskiej. 
PARYŻ. PAT. Prasa irancuska w dal- 

szym ciągu omawia spotkanie w Riccione. 
Z głosów tych wynika, że opinja publiczna 
Francji žyczliwie powitałaby utworzenie blo- 
ku gospodarczego złożonego z Austrji, Wę- 
gier i państw Małej Ententy. Dzienniki wyra- 
żają nadzieję, że taki właśnie będzie rezultat 
rozmów  Doliussa z Maussofinim. Pozostają 
wszakże nadal w mocy zastrzeżenia co do rewi- 

zjonistycznych zamierzeń włoskich. 

STANOWISKO WĘGIER 

BUDAPESZT PAT. „Pester Lloyd" pu- 
blikuje wywiad z węgierskim ministrem spraw 
zagranicznych Kanya, który oświadczył, że 
pośrednictwo Ameryki w konflikcie austrja- 
cko - niemieckim przyniesie rezultaty pozy- 
tywne. Węgry — podkreślił minister — pragną 
załagodzenia tego koniliktu, zgodnie ze swą 
dotychczasową polityką współpracy z Austrją. 
Włochami i Niemcami, jak również z Małą 

Ententą. > 

Polityka angielska godzi się z celami po- 
fityki włoskiej, dotyczącemi Europy Środko- 
wej, a zwłaszcza obszaru naddunajskiego. - W 

konkluzji minister oświadczył, że pakt 4-ch 
zapewniający pokój świata, mimo osłabienia 
go ze strony Francji, karzystny jest dla idei 

RE rozwijającej się coraz Баг- 

LRLS S ki 

Zagrożenie aprowizacji Paryża 
PARYŻ PAT. Sytuacja strajkowa na ka- 

Wczoraj wieczorem udało się strajkującym  u- 
tworzyć na Sekwanie barykadę z berlinek i 
zatrzymać wszelki ruch na rzece. Trzeba będzie 
kilka dni czasu na usunięcie tej barykady. Pra- 

cownicy postanowili prowadzić strajk aż do 
zwycięstwa. t. ]. uregułowania czasu pra- 

cy przy śluzach na kanałach według ich ży- 
czeń. 

PARYŻ. PAT. W dniu 22 b. m. powrócił 
do Paryża minister robót publicznych Paganon 
i odbył konierencję z preiektem policji w spra- 
wie strajku pracowników transportowych na 

kanałach północnych, Minister zapowiedział, że 

jest zdecydowany zapewnić wolny przejazd na 
wszystkich drogach wodnych Francji oraz pod- 
kreślił, że trudności transportowe na kanałach 

północnych zupełnie nie wpłyną ujemnie na 
aprowizację Paryża. Dziś nad ranem  mini- 
sterstwo marynarki odkomenderowało oddział 

marynarzy, który, mimo sprzeciwu  strajkują- 
cych usunął zator na Sekwanie, utworzony 
przez strajkujących pracowników. Przejazd 

przez Sekwanę jest obecnie swobodny. 

  

RAID AWJONETEK DOOKOŁA 
NIEMIEC 

BERLIN PAT. — W nocy z poniedziałku 
na wtorek na lotnisko w Tempelhofie przyle- 
ciało 25 awjonetek, biorących udział w tego- 
rocznym raidzie dookoła Niemiec. — Nastep- 
nych 25 maszyn przyleciało w ciągu wtorku. 
Ogólna liczba uczestników raidu wynosi 150. 
W czasie nocnego lądowania 2 awionetki u- 
legły katastrofie. Lotnicy nie odnieśli szwan- 
ku. We czwartek odbędzie się na lotnisku w 
Staaken próba maksymalnej szybkości, a na- 
stępnego dnia rozpocznie się trzydniowy raid, 

przewidujący przebycie w ciągu dnia 1000 do 
1500 km. zależnie od klasy awionetek. 

. ŻYDOM WZBRONIONO WSTĘPU 

NA PLAŻĘ 

BERLIN PAT. — Zarządzeniem komisa- 

rza państwowego, wstęp na plażę pod berliń 

skiem Wansee został żydom wzbroniony. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja %. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte -zny. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

TELEGRAMY 
POSEŁ HISZPANJI NA ZAMKU 

WARSZAWA PAT. — Dnia 22 sierpnia p. 
Francisco Serrai y Bonastre, poseł nadzwy- 

czajny i minister pełnomocny Hiszpanji, zło 

żył Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej swe 
listy uwierzytelniające na uroczystej audjen- 

cji w Zamku Królewskim. 

KONKURSY HIPPICZNE W RYDZE 

RYGA PAT. — W pierwszym dniu mię- 

dzynarodowych konkursów  hippieznych 70- 
stał.rozegrany konkurs o nagrodę armji. 

Zawodnicy musieli przebyć 12 przeszkód 
wysokości do 1 metra 30 em., szerokości 3 
metry 50 em., przyczem w razie osiągnięcia 
jednakowej ilości punktów karnych, o zwy- 
cięstwie decydował czas. 

W konkurencji tej 

60 zawodników. 
W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miej- 

sce zajął porucznik armji łotewskiej Jesšen, 
przechodząc pareours bez błędu w czasie 
1 min. 11 sek. Drugie miejsce zajął kapitan 
armji łotewskiej Bukitis, przechodzące równicz 
parcours bez błędu w czasie 1 min. 13 sek.-- 
Trzecie miejsce — por. Podhorecki (Polska) 

na „Farsie““ przechodząc parcours bez błęda 
w 1 min. 17 sek. Czwarte miejsce — kapitan 

armji estońskiej Andre, przechodzące bezbłęd- 
nie parcours w czasie 1 min. 22 sek. Pozatem 
piąte miejsce zajął również por. Podhorecki 
na „Olafie'* bez błędn w 1 min. 22 sek. — 
Porucznik Ruciński zajął 9-te miejsce, prze- 
chodząc parcours z 4 błędami w czasie 1 min. 
12 sek. 

WYŚCIG KOLARSKI DOOKOŁA POLSKI 

WARSZAWA PAT. — Warszawskie T-wo 
Cyklistów przystąpiło do organizacji III wyś 
cigów kolarskich dookoła Polski. Prace orga- 
nizacyjne są w pełnym toku. Wyścig odbędzie 
się w czasie od 1 do 10 września rb. Trasa 
pójdzie przez następujące miasta: Warszawa, 
Toruń, Ostrołęka, Grodno, Wilno, Lida, Wołko 
wysk, Brześć n-Bugiem, Lublin, Warszawa, — 
czyl razem 1722 km. z jednodniowym wypo- 
ezynkiem w Wiłnie. Do biegu dopuszczeni bę 
dą tylko ci zawodnicy, którzy w wyścigach 
klasycznych zdobyli czołowe miejsca. Zgłosze 
nia przyjmuje komitet wykonawczy do dnia 
26 bm. ' 

ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA 
W NIEMCZECH р 

BERLIN PAT. — Według ogłoszonego 

dzisiaj komunikatu, liczba bezrobotnych w 
Niemczech zmniejszyła się w pierwszej poło- 
wie sierpnia o dalszych 130 tysięcy, docho - 
dząe do 4.334.158 osób. 

TRZY WYROKI ŚMIERCI W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Dziś wykonano w Niem- 
czech trzy wyroki śmierci. W Weimarze stra 
eono 2 rzemieślników, oskarżonych o zabój- 
stwo kobiety, połączone z rabunkiem. — We 
Frankfurcie n.-Menem stracony został śŚlu- 
sarz, skazany na Śmierć za zabójstwo listo- 
nosza. 

  

wzięło udział ogółem 

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 22 SIERPNIA * 

Waluty i dewizy 

124.82 — 125.13 — 124.51 

Szwajcarja 173,90 — 174.33'— 173.47. 
Holandja 361,08 — 361,98 — 360.18. 
Londyn 29.52 — 29.67 — 29.37. 
Nowy York 6.56 — 6.60 — 6.52. 
Nowy York kabel 6.57 — 6.61 — 6.53. 
Oslo 148.10 — 148.80 — 147.40. 

Paryż 35.02 — 35.11 — 34.93. 

Praga 26.51 — 26.57 — 26.45. 
Stokholm 152.20 — 153.25 — 151.75. 

Szwajcarja 172.70 — 173,13 — 172,27. 
Włochy 47.07 — 47.30 — 46.84. 

Berlin w obr. nieof. 213,15,. 
Tendeneja niejednolita. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku 

Dolarowa 58,50. : 
Dillonowska 71. 
Stabilizacyjna 69,50. 
Warszawska 45.25. 

(RS RD RARYRE CZATA TP PRRERZBRAPEJRZWEOPOPNKPADOCE KAWOTOOCKORE | BZZPROWYCEOKE 

Powrót polskiej delegacji polarnej 
WARSZAWA. PAT. Dr. inż. jan Luge- 

on dyrektor Państwowego Instytutu Meteoro- 

logicznego i przewodniczący polskiej narodowej 

komisji roku polarnego 1932-33, otrzymał od 

członków wyprawy wiadomość że wyprawa, 
przebywająca na wyspie Niedźwiedziej od 13 
miesięcy, Opuściła wyspę i po burzliwej po- 
dróży przybyła w dniu wczorajszym  szczę- 
śliwie do Tromsó. 

Po przybyciu członków wyprawy do kraju 

Oszustwa celne 
KATOWICE PAT. Z polecenia prokuratora 

Sądu Okręgowego w Katowicach dr. To- 
karskiego aresztowani zostali dyrektor fir- 
my „Koliontaj“ 

: złożeniu materjału obserwacyjnego, Państwo- 

wy Instytut Meteorologiczny przystąpi natych- 

miast 
jaknajprędzej podać wyniki wyprawy do wia- 

domości świata naukowego. Dyr. Lugeon о- 
trzymał od uniwersytetu madryckiego zapro- 
szenie 
polskiej wyprawy polarnej na wyspę  Niedž- 

wiedzią oraz © pracach 

dziny elektryczności atmosferycznej. 

do opracowania tego materjału, aby 

do wygłoszenia odczytu © pracach 

i badaniach z dzie- 

w Katowicach 
pracownicy tej firmy Benisch i Breitkopf za 

fałszowanie deklaracyj celnych i przestępstwa 

natury kryminalnej, pozostające w związku Z 

Artur Matlinger Oraz współ- oszustwami celnemi. 

  

Wileńscy kupcy żydowscy w Rydze 
RYGA. PAT. Bawiąca od 2 dni tutaj wy- 

cieczka kupców i przemysłowców żydowskich 

z Wilna w dniu 22 b. m. została przyjęta przez 
ministra skarbu Annusa, z którym  Omawiala 
kwestje ożywienia wzajemnych obrotów han- 
dłowych i inne sprawy gospodarcze. Pozatem 

delegacja wycieczki w osobach 

radcy Prużana i p. Trockiego została przyjęta 

przez prezesa T-wa Zbliżenia Łotewsko - Pol- 

skiego b. premjera Skujenieksa. W czasie roz- 

mowy z b. premjerem poruszane były również 

kwestje wzajemnych 

p. Kawenoki, 

stosunków handlowych 

     



SILVA RERUM 
UPADEK POLSKIEGO RADJA | 

Wczorajszy program radja  wileńskiezo 
składał się z 26-ciu numerów. W ich liczbie 
i2-cie numerów muzyczno-wokalnych — pra- 

wie połowa programu. Dzisiaj mamy w pro- 
zramię 1l-ie produkeyj muzycznych: płyty, 

muzyka, koncert, muzyka, płyty... Istna kata- 
rynka. A pozostałe numery? Czas, gimnasty- 

ka, giełda, komunikaty, meteorologja... w su- 
mie — nuda przerażająca i mordercza. Któż 
tego może wysłuchać? Komu to potrzebne? 

Nie oskarżam radja wileńskiego. Nie ma 
ono własnej woli. Musi powtarzać programy 

„kolosa raszyńskiego'* który wrzeszczy pły- 
tami na całą Polskę. Radjo wileńskie, 
tej supremacji Raszyna, może naj 

uszczknąć jeden — dwa kwadranse dla 
bie, dla spraw tutejszych, regjonalnych. 

Jakie są przyczyny przewagi płyt nad 

odczytami, czy feljetoxami, których niegdyś 
radjosłuchacze wysłuchiwali z przyjemnością ? 
Dlaczego programy Polskiego Radja stras'iy 

zupełnie dawną wariość kulturaiso-literae 
Dlaczego miejsce wie:1 znakomitych prelegen 
tów zajęły „Rozmaitości** c.;. płalun reklama 
firm handlowych ? 

Wyjaśnienie 
przód'* : 

Agencja „Press * dionicsła, że władze Pol 

skiego Radja przeprowadziły akcją oszczęd- 

nościową, obejmującą redukcje uposażeń pra- 

cowników i wydatków rzeczowych. Redukcje 

te objęły przedewszystkiem honorarja wyko- 
nawców i prelegentów, co dotkliwie odbiło 
się na wartości programów tak pod względem 
ilościowym jak i jakościowym. 

Taka polityka, idąca po linji najmniejsze- 

go oporu jest dość kró.kowzroczna, a skatki 
jej już się ujawniły stałymi spadkiem liczby 
abonentów. 

Abonenta trudno przekonać, aby w okce- 
sie ogólnego drożunia pieniądza, zmniejszania 

zarobków i tani rynków, opłacał tę samą 
kwotę 3 złote, dlatego tylko, że Polskie Nadjo 

lekkomyślnie saangażowało się w budowe sta- 
cji raszyńskiej, która miała stanowić ekspan- 
sję na kresy wschodnie, a w istocie nie przy- 
niosła ani dziesiątej części spcdziewanego 
zwiększenią xonsuucji. Pędzenie i amo1ty- 

zacja tego kolosa są bezwzzięunie deficytowe, 

  

   

    

  

  

  

przynost krakowski „Na- 
  

  

   

a biurokratyczna adminis*tacia rozrasta się 

widocznie kosztem oszczędności programo- 
wych. 

Chcieliśmy mieć największą  radjostację 
w Europie, a doszliśmy do najgorszych pro- 

gramów. Narzekaliśmy, że znikoma liczba na- 
szych radjoabonentów nie może konkurować 
nawet z małą Czechosłowacją, a zaczynamy 1 

tę znikomą liczbę tracić. 
Psuje się coś w Pelskiem Radju. 

Zastępca. 

  

Astronom zawodzi 
zaufanie 

W związku z wczorajszem zaćmieniem 
słońca, które to zjawisko u nas mało dostrze- 
galne, specjalnie było łatwe do zaobserwowa- 
nia na północnych częściach Oceanu Indyj- 
skiego, na Archipelagu Wysp Sundzkich i w 
Australji, dzienniki angielskie donoszą o skan 

dalu, jaki wybuchnął w łonie Tow. Astrono- 
micznego w Anglji. 

Mianowicie, profesor astronomji, J. E. 
Willonby, umyślnie wysłany do Melbourna 
na ten czas dla przeprowadzenia badań nad 
zaćmieniem, nie wywiązał się chlubnie ze swe 
go zadania. 

W Nowej Szkocji święcono dnia 18 sierp 
nia setną rocznicę pierwszej podróży statka 
wysłali go dnia 17 sierpnia roku 1833 po 
parowego poprzez Atlantyk. 

— Profesor stracił okazję, drugie zaćmie- 

nie słońca nie powtórzy się tak prędko — pi- 
sze jeden dziennik. 

— Profesor zyskał może okazję życiową, 

— brzmi zdanie innego. 

Chodzi o to, że po przyjeździe do Melbour- 
ne, profesor Willonby, kawaler wcale przy- 

stojny, miał szczęście poznać uroczą młodą 
emigrantkę szwedzką, pannę Ingeborgę Ejó- 
strike. Panna naparła się, by ją wziął do ob- 
serwatorjum w czasie zaćmienia słońca, b3 

ciekawa była badań przez teleskop. 
Zaćmienie przyszło i przeszło, a profesor 

jednak obserwacyj nie zanotował. Natomiast 
po wyjściu z obserwatorjum rozpromientony 

oznajmił rodzinie, że właśnie przed chwilą za 
ręczył się z Ingeborgą. Zdawał się absolutnie 
nie doceniać faktu, że z badań jego zostały 

nici. 
Obecnie Tow. Astronomiczne nosi się z za- 

miarem wytoczenia procesu  niesumiennemu 

pracownikowi. Sama jego podróż pochłonęła 

wielkie koszty. 
Ale może sam profesor naprawdę jest 

zdania, że więcej zyskał, niż stracił?. 

, DWA AU 
Życie nasze reguluje tysiące przepisów. W 

domu, na ulicy, na dworcu kolejowym, w au- 

tobusie, w restauracji, w urzędzie, w lokalach 

prywatnych i publicznych musimy się wciąż 

zegać, aby tych przepisów nie przekro- 

„yć i nie zostać „za powyższe** pociągnięci 

do odpowiedzialności administracyjno - 

nej. Za splunięcie nie do spluwaczki grozi ka- 

ra do 1000 zł. Za przejście ulicą w sposób 
nieprzepisowy.. za palenie papierosa.., za 
rzucenie niędopałka.. za chodzenie lewą sti 
ną... za ominięcie poliejanta... za nieokiełzanie 
konia... za wóz bez tabliezki., za setki wy- 
kroczeń sanitarnych... za posiadanie zapalni- 

czki.. za łowienie ryb... za kąpanie... za bru- 
„, dną słuchawkę.., za tysiąc i jedno wykrocze- 

nie grożą kary do tysiąca złotych. Przepisów 
normujących nasze postępki jest taka mno- 

gość, że wyliczyć ich niepodobna. Ta właśnie 
mnogość wywołała w nas atrofję poczucia 

odpowiedzialności. Przepisy stały się martwą 
literą, ponieważ niepodobna ich wszystkich, 
wykonać. Nie wykonywuje się ich i lekcewa- 

ży, bądź z natury rzeczy, bądź z prostego 
rozsądku. Każda instytucja użyteczności pu- 
blicznej posiadać musi zalegalizowane przez 
władze przepisy regulujące, sposób wykorzy- 
stania jej _ dobrodziejstw dokładnością 
sprzeczną z naturą ludzką. W rezultacie ży- 
cie staje się mimowoli jednem pasmem wykro 
czeń i występków. O ile prawo i ustawa 

winny teoretycznie służyć ku wygodzie oby- 
wateli,, a tem samem spełniać rolę wychowa- 
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L. kołowego. Otwarcie tunelu 

SŁOWO 

50-lecie uradzin 0. Fr. Muckermana 
W dniu 17 b.m. słynny publicysta katoli- 

cki i wytrwały bojownik o Królestwo Chry- 
stusowe na ziemi, o. Fryderyk Muekermann 

T. J., obchodził skromnie w gronie najbliż- 
ch przyjaciół i współpracowników 50-14 

rocznicę swych urodzin. 
Niema prawie kraju w Europie, a nawet 

i poza nią gdzieby nie znano pism 1 dzia- 
łalności o. Muckermanna, niema be: mała 
większego miasta, w któremby vsobiscie nie 
gościł i nie przemawiał. Energja jeg» jest 

     

niespożyta, praca niewyczerpana, iunysł nie- 

przeko- zwykle lotny, słowo i pióro żywe 1 
nywujące. W stwa 
go wstąpił bardzo wcześnie i 

początkówo pracy pedagogi:znej. 
W czasie wojny Światowej 

    

  

dział 

  

jako 
ksrpelan w armji niemieckiej ra Wschodzie. 
Tu. już pod sam koniec w 
utewoli bolszewickiej i jr 

wał w więzieniach sowieckie". 

Poznał wówczas oze — bolszewizneu, 
przekonał się naocznie, jakie nicbezpieczeń- 
stwa płyną z ideologji sowieckiej dla świata 
cywilizowanego i chrz suistwa i, po po- 
wrocie z Rosji, stał się jedny:n z najwybit- 

niejszych działaczy antyboatszewiekich. 
W setkach przemówień, w nieziiezonych 

artykułach, odczytach budzi świat z odrętwie- 

nia i wzywa go do czujności wobee sk 

ny, doszał sių do 
ło rok przeby- 

   

   

    

     

      

    

    
    

ataków na odwieczną kulturę, na chrześcijań 

stwo, na świętość rodziny. 
Jeden z pierwszych zw uw:zę ra 

konieczność rozwoju pr 1 ie;, wsp'ół 
narodowego 
san zał łada 

katolicką prasową 

działa przy tworzeniu Mię 

Katolickiego Binra Prasowego, 
dła Niemiec katolickich 

agencję znaną pod nazwą „Katholische Kor- 
respondenz'', która obok siostrzanych agen- 

cyj „Fides'* we Włoszech, „Katholische We- 

reld Post'* w Holandji, „KAP““ w Polsce, 
NOWC News Service w Ameryce i innych 
taje się źródłem informacyj katolickich dla 

prasy. Nie poprzestając na tem zakłada pismo 

„Gral'* specjalnie poświęcone walce z bezboż- 
niectwem i komunizmem. 

W wywiadzie, jaki o. Muckermann udzie- 
lił niedawno przedstawicielowi jednego z pism: 
berlińskich, tak mówi o sobie: „Pracowałem 
na wielu polach, przemawiałem prawie we 

stkich stolicach Europy, korzystałem ze 
stkich metod nowoczesnych, interesowa- 

łem się nawet kinem, radjem i tańcem, bra- 

łem udział w niezliczonych konferencjach, 
przemawiałem zarówno w kościołach jak i 
salach publicznych, do publiczności naukowo 
wy ałconej jak i proletarjuszów, wiedząc 

zawsze, że służy się całości, jeśli na każdem 

miejscu właściwie się pracuje'*. 
W innem miejscu zaś tłumacz „Przy- 

szłość jest w ręku Boga, naszą zaś rzeczą 
jest służyć z zaparciem się siebie tej wielkiej 
idei, która jedynie władną jest niesłychane 
ilości energji naszej epoki nanowo spętać w 
formę dziejową'*. Dlatego też zapewne о. 

Muckermann nie ustaje w pracy i oddaje się 
jej z młodzieńczą iście energją, stawiając so- 

bie jako hasło dewizę: „Życie jest zawsze 

   
  

  

  

   

   

      

przed nami, a nigdy za nami'* 

o. Muckermannowi Do składanych po- 
winszowań, katolickie społeczeństwo polskie 
dołącza również swoje życzenia wielu jeszcze 

lat owocnej pracy. 
=z4-eQ R 

  

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

1-go września r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

EEE KSI DIT ТСТЯ 

Projekt wielkiego tunelu 
Hiszpanja wciąż nosi się z pięknym pro- 

jektem połączenia kontynentu europejskiego z 
wybrzeżem Afryki zapomocą podmorskiego tu 
nelu, prowadzącego pod cieśniną Gibraltar- 
ską. 

Dekret z dnia 30 kwietnia roku 1928 wy- 
znaczył komisję geologów, inżynierów i de- 
legatów z ministerstw: wojny, marynarki, i 
robót publicznych, dla zbadania możliwości 
tego planu, którego autorem jest pułkownik 

artylerji Pedro Jevenois, 

Prace komisyj daty rezultaty zadawalają- 
се.. 

Przekopy, liczące 600 metrów wgłąb na 

obu brzegach cieśniny dowiodły, że pokłady 
podglebne składają się ze skał wapiennych i 
gliniastych, całkowicie nieprzepuszczalnych. 
Doświadczenia geofizyczne dają pewność, że 

ta struktura geologiczna rozciąga się aż do 

1250 metrów głębokości. Wreszcie badania o- 
ceanograficzne przeprowadzane jak dotąd za- 

pomocą sondowań akustycznych i  elektrycz- 
nych odkryły istnienie t. zw. „linij najmniej- 
szych głębokości'*, rodzaj małego łańcucha 
gór podmorskich o średniej wysokości 300 m. 
pod poziomem morza. Góry te mogą wyzna- 
czyć idealną linję tunelu, będącego w projek- 
cie. 

Obecnie chodzi o badania gruntu pod sa- 

mem morzem. Twórca projektu zaręcza, że w 

roku 1942 można będzie jeździć z Madrytu 
do Niggeru sleepingami, na podróż z Paryża 
do Dakaru będzie potrzeba dni czterech, ca 
podróż do jeziora Tczad dni pięciu. 

Ciekawe tylko, jak na te piękne plany za 

patrują się Anglicy, który — jak wiadomo -— 
panują nad całą cieśniną Gibraltarską, dzier- 
żąc fortecę Gibraltar, najważniejszy punkt 

strategiczny wybrzeża. L. 

SETNY JUBILEU:Z PODRÓŻY 

W mieście Pictou w Nowej Szkocji świę- 

cono dnia 18 sierpnia setną rocznicę pierw- 

szej podróży statka parowego poprzez Atlan- 

tyk. 

Statek, który dokonał tej historycznej 

przeprawy, zbudowany był w Quebec. 

Właściciele jego, w przekonaniu, że uda 

mu się lepszą cenę zań uzyskać w Europie, 
wysłali go dnia 17 sierpnia roku 1833 po:*nić się ze słynną „Chicago May'*, 
przez ocean na stary kontynent. 

Aby uwiecznić ten fakt, zostały wydane 
w Kanadzie specjalne znaczki pocztowe 5 zen 
towe. Ponad trzy tysiące listów opatrzonych 
temi znaczkami rozesłano najgłówniejszym 

filatelistom świata (1). 

  

    
Gigantyczne twory 

Tunel pod Skaldą 

techniki współczesnej — tunele pod rzeką Skaldą w Belgji. Je- 

len z nich długości 500 m. przeznaczony jest dla pieszych, drugi, długości 2 klm. dla ruchu 

  

TOBUSY 
wcezą, regulując postępki jednostek, o tyle @о 

biazgowa przepisomanja uczy nas jedynie ic- 
keoważenia norm prawnych. Słynną była u- 
stawa alkoholowa, którą łamało w Polsce, na- 

przykład w taki dzień Sylwestra, 90 procent 

obywateli, łącznie, zdaje się, z inicjatorem u- 

stawy. Niema już wódki, podawanej w filiżan 

kach. 

  

    

Ale jest tak: władza administracyjna obar 

cza przedsiębioreę prywatnego nawałem prze 

w rezul- 

  

pisów. Ten stęka, narzeka, klnie i 

tacie odbija sobie w ten sam sposób na publi- 
czności. Że nikt tego nie bierze poważnie, to 
smutna rzeczywistość. 

Powiedzmy, ktoś siada do autobusu nor- 
malnej linji komunikacyjnej w mieście: Trze- 

ba wsiąść z jednej, wysiąść z drugiej. Błaho- 
stka — zrobione! „Wystrzegać się złodziei'', 
„Nie pluć'', „Nie palić** — zrobione! Kon- 
duktor podaje ci mały skrawek gęsto nadru- 

kowanego papieru, który jest biletem. Pła- 

cisz — bierzesz. Czy to wszystko? O, nie, 
przeciętny pasażer winien być bezwzględnie 
traktowany jako sui generis przestępca. Z 
jednej strony biletu widnieją cyfry poziome i 
pionowe, z drugiej drobniutkiem pismem kil- 
kadziesiąt wierszy, zatytułowanych: „Spraw: 
dzić, oraz 6 wykr ików. 80 procent pasa- 

  

żerów nie sprawdza, czem się dopuszcza zlek 
ceważenia wewnętrznych przepisów Miejskiej 
i Międzymiastowej Komunikacji Autobuso- 
wej. 20 proc. usiłuje przeczytać druczek, ale 
litery są tak małe, że w skaczącym po na- 

nastąpi 10 wrze śnia r.b. 

o ALSA 

h brukach autobusie odcyfrować się nie 
. Zatem nie sprawdza nikt. Znajdzie się 

jednak jeden procent, który po wyjściu z au- 

tobusu przeczyta ów nonparel: 

111 SPRAWDZIC ! 1 1 
prosimy prawidłowe skasowanie biletu. 
Tylko prawidłowo skasowany bilet jest wa- 

żny. jazda z biletem nieważnym naraża pasa- 
żera w/g reskryptu Ministerstwa Komunikacji 
na karę czterokrotnej opłaty całkowitej trasy, 
jak za jazdę bez biletu, niezależnie od odpo- 
wiedzialnošci sądowej. 

Konduktor zaznaczyć musi: 
1. Przystanek początkowy, końcowy 

siadkowy projektowanej .jazay. 
2. Do której godziny ważny jest bilet. 
3. Datę 'w górnym szeregu liczbowym biletu — 

dla jazdy w kierunku porządkowym  przy- 
stanków. 3 
Datę w dolnym szeregu liczbowym biletu 

— dla jazdy w odwrotnym kierunku 
numeracji przystanków (patrz na map- 
kę linji). 

Należy domagać się od konduktora wyda- 

nia biletu natychmiast pq rozpoczęciu jaz- 
dy i zachować takowy dla kontroli. 3 
Każdy pasażer, niemogący okazać biletu 
kontrolerowi na żądanie jego — podlega 
karnej opłacie 4-ch biletów, nrezależnie od 
tego na jakim przystanku rozpoczął jazdę. 
Pasażer obowiązany jest wykupić bilet bez 
upomnienia ze strony konduktora. | 

Oto przepis, do którego pasażerowie sto- 
sują się jedynie w punkcie 5-ym, Pozostale 

pięć punktów są absolutnie niewykonalne. Nie 

tylko żaden pasażer nie może sprawdzić hie- 
roglifów, nabazgranych na bilecie, ale, twiet- 

dzę, żaden konduktor nie jest w stanie skaso 
wać w ten sposób prawidłowo biletu. Nie ma 

na to czasu, jest mu niewygodnie, ciasno, a 
przedewszystkiem zdrowy rozsądek nie po- 

  

i prze- 

6. 

   

Święto Związku Obrony Kresów     wschodnich 
W ub. niedzielę odbyło się w Warszawie uro czyste poświęcenie sztandaru Związku Obrony 

Kresów Wschodnich. Na zdjęciu przemarsz oddziałów Związku ż katedry Św. Jana, gdzie 

odbyło się uroczyste nabożeństwo, na plac Józefa Piłsudskiego. 

  

ANGIELSKI URKE NACHALNIK 
Żyje w Londynie pewien młody człowiek, 

który przez pierwszą połowę swego żywota, 
nazywał się Netley Evelyn Lucas. Oto kilka 
faktów z życiorysu tego szczególnego osobni- 
ka, opowiedzianych (w skrócie) przez niego 
samego: 

„Urodziłem się w Paryżu, w roku 1903, 
matka moja umarła przy porodzie, a kiedy 
byłem jeszcze zupełnie mały, straciłem i oj- 
ca. Zamordowali go paryscy apasze. Nie wiem 
dlaczego, wychowaniem mojem zajął się pe- 
wien francuski książe. Pobierałem nauki w 
jednej z najlepszych szkół paryskich, ale kie- 
dy miałem lat 16, popełniłem pierwsze male 
oszustwo. Oszustwo się wykryło i wypędzono 
mnie ze szkoły. 

Wtedy wyrzekł się mnie i mój opiekun. 
Zostałem na bruku i dałem się wciągnąć w 
towarzystwo przestępców. Mimo młodego wie 
ku, przez parę lat byłem osobistością dość 
znaną w podziemnym świecie Londynu i Pa- 
ryża. Dopomagała mi do tego doskonała zna- 
jomość dwu języków, bo z urodzenia jestem 
Anglikiem, a z wychowania Francuzem. Ale 
przy pewnej „robocie'* wpadłem. Aresztowa- 

no mnie i osadzono na 3 lata w więzieniu. 
Po wyjściu z kryminału, wziąłem się do 

przemytnictwa. Lecz okazał się to „fach'* nie 
fortunny. Wobec tego nawiązałem bliższe sto- 
sunki ze znakomitym Gipsy Lee, specjalistą 

od kradzieży kosztowności. Kiedyś udało mi 
się skraść naszyjnik słynnej Gaby Deslys — 
ale cóż! — zakochałem się w niej i naszyj- 
nik zwróciłem. A szkoda, bo perły były cudo- 
wne! 

Dwa razy byłem w Ameryce, Skończyłem 
tam 6-miesięczną szkołę gangsterów w Chica- 
go. Pracowałem potem w przemytnictwie ra- 
zem z moimi profesorami. Parę razy areszto- 
wano mnie, ale jak się ma w Ameryce tro- 
chę pieniędzy i dobrych przyjaciół, to się 
długo w kryminale nie siedzi. W Chicago 

chciałem popełnić romantyczne głupstwo i oże 
ideałem 

tamtejszych bandytów. Na szczęście do tezo 
nie doszło. ч 

Po powrocie do Anglji zamieniłem wy- 
trych i raka na papier i pióro. 

Napisałem pamiętnik p. t. „Już więcej 
nie ukradnę'* („Życiorys własny  przestęp ' 
cy'') i zarobiłem na tem kilka tysięcy fun- 

tów. Potem napisałem sześć powieści krymi- 
nalnych, które także znalazły bardzo dobry 
pokup. Stałem się jednym z lepiej płatnych 

autorów. Zrozumiawszy, że popularność pisar 
ska opłaca się lepiej, niż ryzykowny zawód 

włamywacza, postanowiłem na przyszłość już 
nie brać wytrycha do ręki. 

Wkrótce jednak sprzykrzyło mi się pisać 
powieści. Zmieniłem swoje nazwisko na Gra- 

ham i napisałem list do księżniczki Mary z 
prośbą o pozwolenie napisania jej życiorysu. 

Pozwolenie to dostałem i tak powstała jed- 

na z najpoczytniejszych książek angielskich 
lat ostatnich, p.t. „Księżniczka Mary''. Przy- 
niosła mi ona dotąd 20 tys. funtów. 

Z podobną prośbą zwróciłem się do kró- 
lowej hiszpańskiej. Zgodziła się chętnie. Było 

to jeszcze przed rewolucją i ja, gangster, 0- 

szust i złodziej, w królewskim pałacu w Ма- 
drycie dostąpiłem łask ucałowania ręki kró- 

lewskiej. Ten życiorys przyniósł mi też parę 

tysięcy. = 
Stałem się stynnym „tajemniczym““, po- 

szukiwanym  Evelynem Graham. Następny 
listek laurowy do mego wieńca sławy wplo- 

tłem, pisząc życiorys najstarszego sędziego 
angielskiego  Darlinga. ka to otrzymaleia 

2000 funtów. Potem napisałem żywot ks. Wa- 

zwala mu na wyładowanie olbrzymiego nakła 
du pracy i energji dla czynności tak bezce- 
lowej. Minęło dwie minuty, w czasie których 
sprzedał kilka, kilkanaście biletów. Dzwonek. 
„Wileńskaaaa, przesiadka na linję 2-gąąqą! O- 

tworzyć drzwi, zamknąć drzwi, wydawać no- 
we bilety. Dzwonek — odjazd! Obserwowałem 
konduktora. To jest niepodobieństwo, pano- 
wie 2 „Tommaku““, to jest absurd, coście 
tam wszystko napisali! Mało tego — odpo- 
wiedzialność spada na pasażera. Jego to obo- 
wiązkiem jest za każdym razem interpeloweć 
konduktora: „Panie, gdzie jest data w dol- 

nym szeregu liczbowym biletu dla jazdy w 
odwrotnym kierunku numeracji przystar- 
kėw“*? — Nie, przeciwnie, obowiązkiem pasa 

żera winno być niesprawdzanie biletu, ażeby 
konduktor mógł zapracować tych kilka zło- 

tych miesięcznie i nie wolał umrzeć z głodu 
jako bezrobotny! Tymczasem, pasażer się 

śpieszy. Przeleciał w ciągu kilkudziesięciu se 
kund dwa przystanki, wysiada, rzuca bilet 

na ulieę. 
Biedny, porzucony „źle skasowany'* bile- 

cik! Jest tak bezsilny, gdy miota nim 
wiatr po chodniku, ktoś go nadeptał i nie 
przeczytał, że on wciąż grozi jeszcze karę 

„w-g reskryptu Ministerstwa Komunikacji, 
ezterokrotnej opłaty całkowitej trasy, jak 

za jazdę bez biletu'', ba... niezależnie od 
odpowiedzialności sądowej. Nie miejmy jed- 
nak pretensji do właścicieli „Tommaku''. Nie 

pociągają za to do odpowiedzialności konduk 
torów, ni pasażerów. Oni też mają zdrowy 
rozsądek. Ale poco ten przepis? 

Jeżdżę zbyt często autobusami komunika- 

cji zamiejskiej do Nowej - Wilejki. Dlaczego 

    

lji, króla Belgji Alberta i króla hiszpańskie- 
go Alfonsa. Razem 20.000 funtów. 

Jako Evelyn Graham, młody biograf słyn 
nych ludzi, „spec'* od życiorysów, przyjmo- 

wany byłem przez Focha, Brianda i Clemen- 

ceau. Stałem się doradcą innych biografów i 

wyznam tu skromnie, że życiorys Focha, pió- 

ra Astona, wiele zawdzięcza eks-włamywa- 

czowi. Wiele także miałem do powiedzenia 

przy pisaniu historji wywiadu angielskiego 
(the secret — service). 

Byłbym sobie i nadal żył spokojnie gdy- 

by nie fatalny wypadek 

Ktoś odkrył, że nie jestem Grahamem, 

tylko Lucasem. Zaaresztowano mnie. Wkrót- 

ce jednak zwolniono mnie z więzienia, gdyż 

powodem aresztowania były pewne niedokład- 
ności, jakie popełniłem, pisząc życiorysy kró- 

lowej Aleksandry. Nie chciano rozgłosu. Ale 
cóż! Po wyjściu z więzienia zostałem zupeł- 

nie osamotniony. Wydawcy nie chcą druko- 

wać drugiej części mych pamiętników. Kole- 
dzy literaci, którzy przyznali mi przedtem ta- 

lent, teraz odwracają się odemnie. 

Przestępcy nie wolno się poprawić! 

I musiałbym może znowu wrócić do pod- 

ziemnego świata, gdyby nie oszczędności: dwa 
dzieścia kilka tysięcy funtów. 

Mogę więc sobie żyć skromnie, jak ren- 

tjer i czekać lepszych czasów. Napewno na- 

dejdą''. 

I tak cały czas, pisze pan Lucas-Graham, 
zimno, sucho, spokojnie. Włamanie? To zbyt 

ryzykowne. Przemytnictwo? Nie poplatne. 

Praca literacka lepsza. To nie żadna popra- 

wa! Lucas-Graham wcale się nie poprawił. On 
poprostu z paru zawodów, z paru fachów, do 

których zalicza i złodziejstwo i literaturę 
— wybrał tę ostatnią jako bezpieczniejszą i 

popłatniejszą. 

Ten człowiek bez sentymentu, dziś je- 
szcze martwi się swoją miłością do Gaby 
Deslys, która to miłość nie pozwoliła mu świ- 
snąć naszyjnika bardzo cennych pereł. Moż- 

na powiedzieć, że pan ILmcas, pisząc własny 

życiorys jest pisarzem rzetelnym i uczciwym. 

Nie zakrywa niczego i nikogo nie udaje. Bu- 

siness is business. Interes — interesem. 

  

Każda i rma jeszcze ma możność nmieścić 

24 b. m. Biuro Targów, Binro Reklamowe 

Uwaga! Olicjalny Przewednik po III ch 

i Wystawy, 

! 
AAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

  

W WIRZE STOLICY 
DOLA HISTORYKA 

Posłuchać rozmowy studentów politechui 
ki po wakacjach: 

— Byłem na praktyce w fabryce, 160 24. 
miesięcznie płacili... 

— Ja miałem praktykę na szosie, 200 zł. 
— W elektrowni bulili mi 230 zł. 
Ze szkoły Sztuk Pięknych, z Weterynarji, 

z S.G.G.W., z W.S.H. — ten pacykował ja- 
kieś płoty, czy freski w kościele, ten wystrze 
lał konie chore na nosaciznę, biorąc za ten 
leczniczy zabieg po 10 zł. od ogona, ten w 
majątku pilnował żniwiarek, tamten doprowii 
dził księgi buchalteryjne kilku sklepów do po- 
rządku... 

Ws; zarobili, dla wszystkich waka- 
eje, to ok wypróbowania sił i umiejętno- 
ści w terenie. Poeóż się uczą? by umieć coś 
dochodowego! Trzeba skosztować zarobku... 

A. studenci historycy ? 
Brudni, niechlujni, smętni, pokręceni, de- 

generaci... Przystojny, dobrze zbudowany hi- 
storyk trafia się raz na tysiąc. Roztropny je- 
szeze rzadziej. 

— Spędziłem lato kolego w Dobrzyniu, 
przeglądałem metryki kościelne z VII-go wie- 
ku, bardzo ciekawe... н 

— Ja siedziałem w Bielsku, mówię wam 
kolego, księgi miejskie — cudowne! 

Ponieważ młody historyk nigdy nic nie 

  

   

zarobi, więc zawsze jest obdarty i zły (bo 
głodny), ponieważ stale próżnuje, więc zna- 
dzony i oklapły. 

Podczas zjazdu historycznego przerwał 

    

   

te moje rozmyślania kuksaniec w kar 

— Kolego, — szepnął mi eks-towarzysz z 

seminarjum, dziś w nocy sz 

ciela historji w I-szem mi jem gimnazjum.. 

Już leciałem do tramwaju. 

I-sze miejskie jest na Woli, punkt 12-14 

zameldowałem się u woźnego, nie minęło i 

trzech kwadransów — zostałem wpuszczony 
przed majestat. 

— Posada historyka, — zdziwił się dyre- 
ktor, eeee panie, już dawno zajęta... 

— Woźny mi powiedział, że tamten umazł 
o 3-ciej rano, tak — istotnie, śmiesznem „est 

przychodzić tak późno. 
Wróciłem na zjazd. Karol. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 

    
   

  

  

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU; 

„Šuchy“ obywateli robi 
„mokrą robotę" 

W Cleveland w Stanie Ohio miała miej- 
ce dn. 18 sierpnia tragiczna scena w pewnym 

barze. Właśnie barmen nalewał jakiejś da- 

mie szklankę piwa, gdy nagle wpadł z hała- 
sem do baru wysoki mężczyzna i wyciągnąw 

szy rewolwer skierował go na barmana woła- 

jąc: 

      

— Nie, nie zrobisz z mojej żony pijaczki! 

- Tgodzony strzałem barman padł, a mor- 
derca, który się okazał leaderem ruchu pro- 

hibicyjnego, pozwolił się aresztować bez opo- 

ru. Mówi on, że widząc, iż żona jego chce 
pogwałcić „suche'*'' prawa postanowił dać 

przykład i nauczkę innym. (1) 

  

UWADZE FIRM ROLNICZYCH 
I HANDLOWO - PRZEMYSŁOWYCH!!! 

swe ogłoszenie w Oficjalnym Przewodniku 

po III ch Targach Północnych. Ogłoszenie do tego wydawnictwa przyjmuje do czwartku 
Stełana Grabowskiego, Wilno, Garbarska 1, 

tel. 82 i upoważnieni agenci, 
Targach Północnych niema nic wspólnego 

z wydawnictwami o podobnem brzmienin mogącemi się ukazać w czasie Targów 

Wydawnictwo 
IM Targów Północnych i 

w wi 

Oficjalnego Przewodnika 
REGA Lniarskiej 
Inie. 

  

      

        
   

  

Przedmioty teoretyczue. 
siły nanczvcielskie. 

Zarząd CUKIERNI K. SZTRAL 
MICKIEWICZA 22 

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

KONCERTY DAMSKIEGO ZESPOŁU z udziałem Znanego Skrzypka 

ALEKSANDRA POLESKIEGO 

Początek koncertów codz. od g. 6 w. W niedziele i święia poranki cd 12—2 pp. 

UTI TENS WEED ZEE OZ ZZ EE A ZZ ZAACZZZO PROW PPOWZZ AZZARO, 

T——oRFERWATORJUM MUZYCZNE w WILNIE | 
| RA UL. KOŃSKA 1. 

   

Zespoły: kameralny, chórowy i orkiestrowy. Pierwszorzędne 
Zapisy iais sekretarjat cd g.4—7 popol, Początek zaječ d. 1 IX, | 

| Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Klasa organowa. Śpiew solowy. 

na Placu Orzeszkowej kosztuje szklaneczka 

wody sodowej 10 groszy, podczas gdy wszę- 

dzie 5%- „Bo to stacja'*. Aha, brud i nie- 

chlujstwo, zwyczajne ławki ogrodowe, obsadzo 
ne przez podróżnych z prowineji. — W au- 

tobusie napisano: „Miejsce 13-cie'*. Bywa, że 

jedzie osób trzydzieści. Nie widziałem, by 
ktoś sprawdził feralną liczbę. Przypuśćmy, 1ż 
powiem, że takiego wypadku jeszcze nie było, 

czy ktoś mi zaprzeczy? — Normalnie autobus 

jest tak przepchany, że ludzie stoją. -- „Nie 

mogę pana wziąč““! — powiada koadukior— 

„stać nie wolno, miejsca zajęte, nieeń pan po 

dejdzie do Sztralla, do ul. Królewskiej, ram 
wezmę pana, a z Placu Orzeszkowej nie wol- 

no**. — Konduktor mówi głośno, wszyscy sie 
dzą, niektórzy na kolanach znajomych. Nikt 

się nie dziwi4 Tak jest, tak było zawsze. Ро- 
liejant jest w porządku, bo nie puścił autobu- 

su ze stojącymi. Od Królewskiej nienia już 
czem dyszeć. Na Zarzeczu wsiada jeszcze 

dwóch policjantów, jadą stojąc z pochy:onemi 

głowami w ciasnem -pudle. Znów nikogo to 

nie dziwi, że nie reagują, wszyscy przyzwy- 

czajeni są do łamania przepisów. 
Na trasie do Nowej Wilejki bilety kosziu- 

ją dowolnie. Konduktor często - gęsto ocenia 

pasażera na oko. I znoważ nikogo to nie dzi- 
wi. Na odwrocie biletu eztery punkty. prze- 

pisów. I-szy: „Pasażer obowiązany jest wy- 

kupić bilet beż upomnienia konduktora““ — 
Niemożfiwe, konduktor zawsze się śpieszy z 

upomnieniem. 

Punkt. II-gi: „Kara za jazdę bez... itd. 

wynosi dwukrotną opłatę całkowitej trasy''. 
—oOdetchnęliśmy, a więc jednak nie cztero- 

krotną. A 

    

Punkt ILl-ci: „Bilet po użyciu uprasza się 

iszczyć*: — Tego nie czyni nikt absolutnie. 
Każdy go rzuea na ziemię. 

Punkt IV-ty: „Uprasza się 

  

nie żądać 
poz 

     
z „mywać poza  przystankami'*. 

1 e styl tego przepisu, należy nadmienić, 

że wszyscy... proszą. Pozatem właściciele linji 

sami łamią punkt czwarty, zatrzymując au- 
tobus w każdej chwili dla przyjęcia na szosie 
lub ulicy nowego pasażera, który przyspz 

im dochodów. 
Nikogo, absolutnie nikogo, to nie dziwi. 

Przepisy są od tego, aby ich nie wykonywać. 
W przeciwnym wypadku każdy pasażer mu- 
siałby zapoznać się z treścią wielkiej tablicy 
umieszczonej w autobusie, zapisanej gęstym 

drukiem p. t.: „Ogólne przepisy dla podróżu- 
jących'*. Paragrafy, odnośniki, punkty chy- 
boczą się razem z pudłem karoserji po przez 

wyboje szosy, migają w oczach, zlewają się w 

jedną szarą masę liter, niezrozumiałych i nie 
interesujących nikogo. Ponieważ „Ogólne 
przepisy'* umieszczone są najczęściej na de- 

sce przedniej ścianki, zazwyczaj opiera się o 
nie spóźniony pasażer, dla którego zabrakło 

miejsca siedzącego. 
Mam nadzieję, że czytelnik zrozumiał. Nie 

chodzi tu o autobus -— chodzi o przykład. 

Jazda autobusem, jak każda jazda, jest bai- 

dziej skondensowanym  odeinkiem ludzkie 

życia, proporcjonalnie też zwierają się obeęgi 

przepisów biurokratycznych, które nas dła- 

wią na każdym kroku. Te dwa autobusy, to, 
powtarzam, przykłady niepedagogicznego sy- 
stemu życia „w myśl odnośnych przepisėw“'. 
Nie można się dziwić, że ludzie nie plują do 
spluwaczki. + aż. 
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majbliższego lekarza, ale i 

CZYŻBY PRAWDZIWE? 
Da wiadomości naszej doszły pogłoski o 

powstania w sferach ministerjalnych nowezo 

projektu o zapewnieniu pomocy lekarskiej dla 

robotników, zatrudnionych w gospodarstwach 

wiejskich, co jakoby ma zastąpić kasy cho- 

rych na wsi. 

Wedle tyeh pogłosek, każdy ziemianin 
ma mieć obowiązek przedstawiania corocznie 
władzom umowę z doktorem i apteką na ie- 
czenie służby dworskiej a więc nietylko pra- 

cujących, ale żon i dzieci do lat 15. 
Koszty ma ponosić pracodawca w 9/10 

zaś robotnik w 1/10. Prócz tego na żądanie 

robotnika, ezy pracownika, musi pracodawca 

dostarczyć środków lokomocji nie tylko do 

do dalszych, ja- 
ię robotnik, lub iezo 

  

   
kich zapragnie poradzi 
rodzina, przyczem koszty ponoszą w tejże 
proporcji. 

Jeżeli pogłoski te są prawdziwe, nałeży 
je, niestety, zaliczyć do długiej serji poczynań 
skierowanych ku zniszczeniu rolnietwa przez 
poderwanie budżetu gospodarczego i wpro- 

wadzenie zamętu w pracy. 

Sama myśl zawierania umowy z lekarzem, 
jest dosyć oryginalną. Jeżeli ktoś ma mieć 
rocznego lekarza przy dużej fabryce, to ten 
lekarz stale tam przebywa i wynagrodzenie 
jego jest określone. Ale jaką umowę zawierać 

z lekarzem na wsi? 

Gospodarstwo Średnio u nas ma 5 — 10 

parobków, a lekarz najczęściej mieszka gdzieś 

w mieście powiatowem, lub w większem mia- 

steczku, oddalonem о 20 — 40 klm. od fol- 

warku. 

Czy lekarz ma być 
czy od wizyty pacjenta, czy ma przyjeżdżać 
do ciężko chorego za osobną opłatą i jaką? 

Doktór za wizytę pobiera u siebie 10 zł. 
a za wyjazd na parę godzin i to opłaconem 
autem 50 zł., zresztą jest urzędowa, a wysoxa 

taksa. Za dalsze wyjazdy i to końmi, opła- 
ta wynosi więcej. 

Ile więc ma zapłacić rocznie pracodawca 

za wizyty i czy to nie wyniesie więcej, niż 
©n sam przeżywa ? 

Trzeba znać stosunki na wsi: nietylko 
manja leczenia się — naturalnie bezpłatnego, 
— jest niezmiernie rozpowszechniona, co 100- 

gą potwierdzić lekarze Kas Chorych, ale pa- 

robey, pod pretekstem odwiedzania doktora 
dla siebie i rodziny, korzystaliby z ciągłetyo 

oderwania od pracy i zużytkowania koni, 

miast dó roboty, — do przejażdżek do mias 

Kto z rolników nie zna tych wiecznych: 

gdzie Jan? — nie ma na robocie — mówił co 

głowa boli; gdzie riotr? — poszedłszy do ilo- 
mu, mówił co brzuch boli**. 

Jest to w 90 proce. fikcjowana choroba, 
gdyż sprawdzenie wykazuje, że ów rzekomo 

chory, drwa u siebie rąbie, lub coś w domn 
majstruje. 

Umyślnie sprowadzeny felezer konstato- 
wał febris lenivorum. 

W wypadku rzeczywistej choroby, zaw- 
sze i wszędzie robi się co można, by cho- 
rym pomóc, ale stwarzanie jakiejś przymuso- 
wej a niezmiernie kosztownej imprezy, dają- 
cej bezspornie pretekst do stałych naduż i 
powiększania ogólnego rozprężenia w dyscy- 
plinie pracy, może pochodzić bądź od. ludzi, 
którzy wsi i jej warunków całkiem nie zna- 
ją, bądź też od takich, którym na upadku rol- 
nictwa większego i dezorganizacji wszelkich 

dziedzin wytwórczości zależy. 
Bodaj już całkiem humorystycznie wyglą- 

da zawieranie umów z aptekami! 
Przecie apteka pobiera opłaty wedle cen- 

nika, a więe od ezego ma służyć umową? Czy 
bez umowy aptekarz nie da na receptę lekar- 
stwa, czy też ma umowa zawierać się po to, 
by' ża minimalną opłatą, zamiast przepisanych 
środków, dawano sacharum alb. cum Aqua di- 
stil? 

,_ W ehwili, gdy straszny kryzys dobija rol- 
mietwo, w chwili, gdy warsztaty rolne jedae 
po drugich się likwidują, gdy robotniey roini 
tracą pracę i ehleb, dzięki ciężkim warunkom 

gospodarezym, spotęgowanym umowami zbio- 
rowemi ponad możność płatniezą, wyśrubowa- 

nych i termentem stałym przez  sławetne 
związki robotnicze wprowadzanym, w chwili, 
tej wprowadzają, lub chcą wprowadzać dodai- 
kowe ciężary, bijące zarówno bezpośrednio w 

gospodarzy, jak pośrednio w robotników. 
Czyż ei, eo mają oczy, by widzieć, nie 

widzą, do czego te „meljoracje'* zmierzają? 
A czy projektodawcy wiedzą, że dziś ci 

ziemianie w większości wypadków nie mają 
sami na doktora i lekarstwa? 

Lekarze się uskarżają na zanik prakty- 
Ki. Ludzie z t. zw. klas posiadających chorn- 
Ją, a do doktora się nie udają, bo nie mają 
%а co, — jest to fakt, który każdy lekarz 

potwierdzi. > 
Zapewne są WATstWy, których stać na le- 

'€zenie nietylko u lek; «zy miejscowych, i w 
uzdrowiskach krajowych, ale w zagranieznych, 
ale ci sie nie rekrutują z naszych ktesowych 
rolników. 

Wątpić należy, by projektodawcy byli tak 
naiwni jak owa dama dworu Ludwika XIV, 
Która gdy się dowiedziała, że chłopom brak 
chleba powiedziała: „no to niech jedzą ciast- 
ка (brioches)**. 

| Otóż nasi meljoratorzy socjalni chcą 0- 
iecnjąc ciastka, pozbawić ludzi chleba. 
i Czy naprawdę nio nie zdają sobie spra 
T tozpaczli ej sytuacji, w jakiej się rol- 

Wo znajduje? 
Dobić łatwo, ale wsk ić trudno. 

: Stanisław Wańkowicz 

płatny hurtownie, 

  

  

   
      

        

   

    

NIEDOBRANA PARA 

Dwa piękne okazy psów na wystawie w Londynie. Oibrzymi wilk, 
z obojętnością znosi zaczepki rasowego pekiń zyka. 

3 

ONIKA 
POCZTOWA 

— Powrót z urlopu prezesa Dyrekcji ® 
Poczt i Telegrafow4W dniu 21 sierpnia r.b. 
powrócił z urlopu wypoczynkowego i objął 

urzędowanie prezes Dyrekcji Poczt i  Tele- 

grafów inż. Karol Żuchowiez. 
— Losy > tytoń na poczcie. — Z dniem 

a 21 bm. urzędy pocztowe stopniowo wprowa- 
ŚRODA dzą u siebie ia losów oś ch, ZNna- 

Dziś 23 Wschód słońca g 4,09 ezków stemplowych i tytoniu. 

A Zachód słońca £. 633 _ . AKADEMICKA. 
Bartłomieja — Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 

sunis Spams, leckiego. — Strzeleckie biuro informacyjne 
dla nowowstępujących. — Dyżury członków KOMUNIKAT _ STACJI  METEOROŁO- Ф8 novowstepujacich. „— Dyžuny ezionkės 

GICZNEJ USB W WILNIE. odbywają 2 Ana = E 9 DÓW 

    lokalu w 
cka) przy 
mym czasie udziela: się informacyj w sprawie 
przyjęcia na członków Oddziału. 

— Akademicka Kasa Chorych przy Brat- 
niej Pomocy PMA USB powiadamia, że po 
rozszerzeniu lokalu zostały częściowo wzno- 

nym (akademicka świetlica str: Z DNIA. 22 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 
'Temperatura średnia: 15. 

ŻSZA : 

  

   
Temperatura najw, 

Temperatura najni 
   

       

    
Opad: 2,6 mm. wione przyjęcia w przychodni Kasy (ul. Wiel 
Wiatr: południowy. ka 24) w dziale chorób wewnętrznych i den- 

tystycznych z dniem 21 sierpnia rb. Do końca 

  

   Tendeneja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

PROUNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, z moż- 

liwościa przelotnych deszczów i burz. Tem- 
peratura bez zmian. Umiarkowane wiatry & 
kierunków zachodnich. 

bież. miesiąca przychodnia czynna będzie tyl 
ko od godz. 4 do 7 po poł. 

— Obowiązek meldowania się. — Komen- 
dant AOZS wzywa wszystkich kolegów, pr 
bywających do Wilna do bezzwłocznego me 
dowania się w Komendzie Oddziału w godzi- 
nach urzędowych. 

RÓŻNE 
— Danina majątkowa. Z dniem 31 sierp- 

nia b. r. upływa termin płatności daniny ma- 

    

MIEJSKA. jątkowej. Zarząd Stowarzyszenia Kupców i 
— Konferencja w sprawie komunikacji — Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie, podaje 

do wiadomości, że do płacenia daniny sa W Starostwie Grodzkiem odbyła się konfe- 
rencja z hotelarzami, restauratorami i pie- 
karzami w sprawie een pieczywa, obiadów i 
kolacyj oraz pomieszczeń w okresie Targów. 

Również omawiano z autobusiarzami spra 

wę komunikacji zamiejskiej i organizacji wy 

cieczek. 
— Przedstawiciele „Saurera'* prowadzą 

pertraktacje. — Przybyli do Wilna przedsta- 

wiciele „Saurera'* przeprowadzili już z odno- 
śnymi czynnikami w magistracie i wojewó- 
dztwie rozmowy na temat objęcia w mieście 
komunikacji autobusowej. Ponadto urer** 
reflektuje i na komunikację zamiejską. 

— Czasowy pomost koło elektrowni. Wo- 
jewództwo przystąpiło do budowy koło ele- 

ktrowni pomostu na Wiłji, gdzie jak wiadomo 

będą prowadzone roboty nad pogłębieniem rze- 

ki. Urządzenie pomostu jest niezbędne z uwa- 

gi na to, że część prac przeprowadzi się na 

środku rzeki. 

— Ježdnia na ul. Niemieckiej. Wznowienie 
robót przy układaniu jezdni na ul. Niemieckiej 

nastąpi około 10 września. 

— Kanalizacja na Antokolu. 
saliśmy zakończone zostały 

przyznanie miastu 200 tys. pożyczki z fundu- 
szów 'wojskowych' na skanalizowanie ul. An- 

'tokolskiejj a w pierwszym rzędzie objektów 
wojskowych. 

' Jeśli M. S. Wojsk, odnośną umowę szybko 
zatwierdzi, roboty będą rozpoczęte jeszcze 

we wrześniu. 

obowiązane te przedsiębiorstwa, które w roku 
1931 miały wymierzone ponad 20.000 obrotu. 

Stawki wynoszą: dla przedsiębiorstw, które 
miały od 20 do 50 tysięcy obrotu w 1931 r. 

— 60 gr. od tysiąca obrotu, dla przedsię- 

biorstw ponad 50 tys. obrotu — 90 gr. od 
tysiąca. Żadnych dodatków: . ponadto nie dolicza 

się. 

  

  

Zarząd Zrzeszenia Koncesjonarjuszy Wód- 
czanych wojew Wileńskiego zwołuje na dzień 

28 sierpnia b. r. na godz, 19-tą do lokalu Sto- 

warzyszenia Kupców i przemysłowców Chrześ- 
cijan w Wilnie, ul. Bakszta 11 — walne zgro- 

madzenie członków z tałego województwa. — 
Zarząd postanowił zwołać zebranie w okresie 
odbywających się lil Targów Północnych i Wy- 

stawy Lniarskiej, by  uprzystępnić  wszyst- 
kim przybywającym z poza Wilna zwie- 

dzenia Targów, a jednocześnie skorzystać z ulg 
kolejowych. 

Ze względu na ważność obrad pożąda- 
nem jest by wszyscy koncesjonarjusze wód- 
czani na zebranie to przybyli. Zainteresowa- 

ni zebraniem mogą otrzymać informacje i za- 

proszenia w Biurze Stowarzyszenia ul. Bak- 
szta 11 tel. 10-30, gdzie również mogą otrzy- 
mać informacje o noclegu i wyżywieniu na 
ulgowych warunkach. 

— Budownictwo mieszkalne. — Bank Go- 
spodarstwa Krajowego poruszył wobec zrze- 
szeń handlowo - przemysłowych zagadnienie 
budownietwa. mieszkaniowego na najbliższą 
przyszłość. 

Ma to związek 

   

Jak już pi- 

rokowania O 

UNIWERSYTECKA 
— Z Zakładu Farmakognozji USB. — Po 

6-tygodniowej nieobecności powrócił do Wil- 
na w dniu 22 bm. prof, Jan Muszyński. Prof. 

J. Muszyński odbył podróż na statku „Polo- 
nia'', wzdłuż brzegów Wielkiej Brytanji, ba- 
dając tamtejszą roślinność, zwiedzając ogrody 
botaniczne i zakłady naukowe. Z wycieczki 

z opracowywaniem dzia- 
łalności Fundu Pracy na vok 1933 — 34 i 
z projektem ro: zenia akcji pomocy dla 
budownictwa mieszkaniowego. Należy nadmie 
nić, że roboty przewidziane są na sezon zimo 
wy rb. 

— Tyfus brzuszny. — W okres 

  

     

   

  

ie jesien- 
  

    
   

tej przywiózł prof. J. Muszyński szereg cen- nym* gdy ukazują się owoce, wzmagają się 
nych okazów botanicznych i muzealnych dia Zwykle łabnięcia na tyfus brzuszny. 

W zku z tem władze sanitarne wszezy 

  

Zakładu Farmakognozj 

niezych USB. 

BSS TE DORRRAEMERZJOSEZI ZE DDZZT 

Ostatni dzień przed 
otwarciem Targów 

W sobotę 26-g0 bm. odbędzie się uro 
otwarcie III Targów Półnoenych i Wy 
Lmiarskiej, niewiele więc już pozostało czasu, 
to też praca w ogrodzie Bernardyńskim 
wadzona jest w gorączkowem tempie. Dy 
cja Targów zaprosiła wczoraj „dziennikarzy 
wileńskich na konferencję w celu zaznajomie- 
nia z tym ostatnim etapem robót na Targach 
przed otwarciem. W pawilonie główn. stoiska 
ujęte zostały w grupy przemysłowe, eo w zna- 
cznym stopniu ułatwi zwiedzanie. Na' pierw- 
Szy plan wysuwają się stoiska przemysłu włó 
kienniczego, drzewnego, (Dyrekcji Lasów Pań 
stwowych, dykty), zjednoczonych tekturowni, 
PKO, firm sportowych i inne. Wszystkie 

miejsea w pawilonie głównym są już zajęte i 

niema tam ani jednego metra wolnego. Prócz 
pawilonu głównego sumptem dyrekcji Targów 
budowane są oddzielne, pawilony : Iniarski, 
pszezelarski, rybny i eksportowy. Pawilon 
eksportowy skupi wszystkie eksponaty artyka 
łów naszego przemysłu i rzemiosła, przezna- 
czone na eksport lub już będące objektem eks 
portu. Bardzo interesująco się przedstawia pa 
wilon „wojskowy. Zobaczymy tam, jakie zasto- 
sowanie ma len w w u, a więc prócz bieli- 
zny i niektórych części ekwipunku wojsko-. 
wego, wykonanego z impregnowanego płótna, 

zobaczymy np. taśmy do karabinów me 

wych, oraz zastosowanie lnu do sprzętu tabo- 
rowego. 

Więk 
i obecnie 
ne, asw najbliż: 

eksponatów. 

i Ogrodu Roślin Lecz 

  

nają akcie zapobiegawczą, i chea nie dopuś- 
cić do epidemji. 

— Skonfiskowany „Druk''. Ostatni, 
piąty numer komunistycznego „Druku uległ 
konfiskacie. 

P. Kapałę jako wydawcę i jako odpowie- 
dzialnego za treść pociągnięto do odpowie- 
dzialności sądowej. 

yste — (eny zboża. 
„ statnio tendencji zni 
wym należy liczyć 
chleb. 

— Pomoc biednym. — Za ubiegłe trzy ty- 
godnie opieka społeczna zarejestrowała prze- 
szło tysiąc podań o zasiłki lub pomoe w po- 
staci mieszkania, biletu kolejowego itd. —Z 
uwagi na ograniczone fundusze zdołano załat- 
wić zaledwie 20 proc. proszących. 

— Wyjechali do Palestyny. — W ciągu 
linea z Wilna i województwa wyjechało do 
Palestyny 210 osób. 

   

    

  

Wobec zanotowanej o- 
owej na rynku zbożo- 

się ze zmianą cen na 
    

»ro- 

      

    

   

  

  

Proces doraźny, jaki odbył się wszoraj na 
sali Sądu Okręgowego w Wilnie, jeszcze raz 
rzucił ponure światło na stosunki panujące na 
wsi. 

Antoni Kisiel nie był zbrodniarzem zawo- 
dowym. Odwrotnie, do chwili porwania się 
toporem na swych opiekunów Korzeniewskich 
uchodził za człowieka spokojnego, nie wchodzą- 

cego nigdy nikomu w paradę. 
A jednak stał się zbrodniarzem. 

CHODZIŁO O ZIEMIĘ 

Przewód sądowy wykazał, że pchała go 

do zbrodni chęć pozyskania na własność ziemi 

swych opiekunów, 
Wychowywał się u nich od dziecka, gdyż 

ojciec rodzony z trzema dziesięcinami gruntu 

nie mógł wyżywić wszystkich dzieci. 
Trzy dziesięciny ziemi na trzech 

to rzeczywiście za mało. 

Stosunki pomiędzy Kisielem a jego chle- 
bodawcami były poprawne, lecz tylko dopó- 
ty, dopóki się nie ożenił, 

Potem było już gorzej. Młoda żona nie 

mogła ani rusz pogodziś się ze starą Korze- 
niewską. Między niewiastami, często dochodziło 
do awantur a nawet bójek. 

Stan taki trwał przez dłuższy czas póki 
wreszcie pewnego dnia, stary Korzeniowski 
nie rozzłościł się na dobre i nie wyrzucił Kisiela. 

To właśnie stało się bezpośrednim bodź- 
cem do szatańskiej zemsty, jaka zrodziła się 
wi ograniczonym zresztą mózgu Antoniego Ki- 

la. 
„. Zemścić słę, zakatrupić znienawidzonych 

z dziadygów, a jednocześnie za jednym zama- 
chem zawładnąć ich gruntem — oto myśl wła- 

dająca wówczas niepodzielnie tym porządnym 

skądinąd mieszkańcem wsi Ganczarowszczyzna, 
w pobliżu Turgiel, 

KRWAWA NOC 

Zamiar swój uskutecznił w nocy z dnia 

22 na 23 lipca r. b. 

  

    

     
  

  

ść pawilonów jest już ukończona 

prowadzone są roboty dekoracyj 

ych dniach nastąpi zwózka 

  

     
synów, 

  

jak widać na zdjęcia, 

* mu, którego uważaliśmy 

  

Protey doraźny nad zbrodniarzem z pod Turgiel 
Uratowała go od Śmierci dotychczasowa niekaralność 

SŁOWO 

Zagraniczni inżynierowie kolejowi 
wypróbowują w Oranach hamulec polski 

WILNO. — Do Oran przybyła właśnemi 

wagonami kolejowa komisja ekspertów mię- 
dzynarodowych w celu wypróbowania nowe- 
go hamulca wynalezionego przez inżyniera 

Lipkowskiego. 

W skład komisji wchodzi kilkanaście osób 
a m. in. dyrektor departamentu kolei francu- 

skich Rennewey, dyrektor kolei szwajcarskich 
Miilier, dyr. kolei niemieckich Schróder, dyr. 
kolei włoskich Maseims i dyr. kolei rumuń- 

skich Popowici. Komisji towarzyszy przed- 
stawiciel ministerstwa komunikacji dyr. Wag 

ner. 
Próby hamulca dokonywane są w pociągach 

na szlaku do Wilna i w razie pomyślnych 
wyników zostanie on dopuszczony do między 
narodowego ruchu kolejowego. 

Komisja zabawi w Oranach do piątku i 
jeśli czas pozwoli, w sobotę lub w niedzielę 
urządzi wycieczkę do Wilna. 

NIEDOSZŁA POLEMIKA 
Po naszym nekrologu pisemka „Czytaj- 

cie'* zaproponowaliśmy p. Jerzemu Zagórskie 
za redaktora tego 

„Czytajcie'*, aby nam odpisał w sposób po- 
lemiezny. P. Zagórski istotnie nadesłał nam 
swą odpowiedź, lecz tego rodzaju, że wydru- 
kowanie jej na szpaltach „Słowa'* było nie- 
możliwością dla członków naszej redakcji, 
nawet po uczynieniu przez p. Zagórskiego 
pewnych skrótów przez redaktora „Slowa““ 
mu zaproponowanych. 

Powtórzymy jednak merytoryczne spro- 
stowania i zastrzeżenia, które p. Zagórski w 
swoim liście do redakcji wypowiada. 

Wyjaśnia on, że nie był redaktorem „Czy 
tajcie'*, ani też autorem manifestu i, innych 
artykułów mu przypisywanych, przyczem qi- 
sze: 

„Dopiero, gdy się dowiedziałem, że to 
„właśnie w „Słowie'* przypisują mi wszystko, 
„przestałem się dziwić. Widocznie miałem 
„Szcze w pamięci notatkę p.t. „Ohydne'*, za- 
„Mmieszezoną w jednym z jesiennych numerów 
„Stowa““ (podpisane Cat), gdzię mi fałszy- 
„wie przypisano autorstwo recenzji sądowej 
„w „Kurjerze Wileńskim'', pisanej przez 
„Włodzimierza Hołubowicza. Cios powtórzo- 
„ny jest boleśniejszy. Złośliwi redaktorz* 
„Słowa uderzali fałszywie, lecz celnie. Wie- 
„dzą, że powinienem być wrażliwy nie tylko 
„na sprawy „pryncypialne'*. 

Następnie p. Zagórski twierdziz, że 
tajcie'* nie  zbankrutowało, lecz przyczyną 
zamknięcia pisma było zamknięcie drukarui 
ze względów sanitarnych i innych. у 

Wreszcie p. Zagórski polemizuje z zarzn- 
tem, jakoby pisząc swego „porucznika Artu- 
ra'* był naśladoweą. Podnosi, że wymienił 
powieść Felicjj Romanowskiej na wstępie 
swej powieści, która miała być nawet rodza- 
jem odpowiedzi na „Wil. powieść kryminal- 
ną'* odpowiedzi w świadomie podobnej for- 
mie. 

NRGZNENFTRNE ESA SKIRTA I ISPA 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Dziś we środę 23 sierpnia o godz. 8,15 wie: 
ujrzymy na scenie doskonałą farsę A. Bisso- 
na p. t. „Czy jest co do oclenia'', w której 
rolę naczelną kreuje p. Leon Wołłejko w oto- 
czeniu p. p.: Teresy Sucheckiej, Jasińskiej - 
Detkowskiej, Braunówny, Węgrzyna, Pośpie- 
łowskiego, Dejunowieza, Elwiekiego, Skolimo- 
wskiego, Dobrowolskiego, A. Pawłowskiej -i 
innych. Należy się śpieszyć, aby zobaczyć tę 
farsę, gdyż są to już ostatnie przedstawienia 
tej sztuki. (czwartek i piątek). 

Ceny miejsc zwyczajne, zniżki i 
tówki ważne. 
— Wesoła para Jim i Jill wraca do ogro- 

du Bernardyńskiego. — Od soboty dnia 26- 
sierpnia o godz. 8,30 wiecz. i kilka dni na- 
stępnych w teatrze Letnim będzie grana prze 
piękna, melodyjna komedja muzyczna „Jim i 
Jill'* z H. Kamińską i M. Węgrzynem w ro 
lach naczelnych. 

— Teatr muzyczny „Lutnia''. — Dziś po 
raz ostatni w sezonie ukaże się dowcipna i 
melodyjna. operetka Kollo „Baron Kimmel** 
z M. Tatrzańskim w roli tytułowej. — Ceny 
miejsc najniższe od 25 gr. a 
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kredy- 

Jutro dla urozmaicenia repertuaru gruna 
będzie ciesząca się największem powodzeniem 
w sezonie letnim operetka Kollo „Królowa 
nocy““. 

— Popołudniówka niedzielna. — W  nic- 
dzielę najbliższą po. cenach najniższych barw 
ne widowisko „Ułani**. — Widowisko to ze 
względu na tło, zawrotny humor, oraz bez- 
troską wesołość, poleca się również młodzieży 
szkolnej. 

— Premjera „Polskiej krwi'* oraz rewja 
p.t. „Len'. odbędzie się w najbliższą sobotę, i. 
j. w dniu otwarcia Targów Północnych. Wi- 
dowisko to, jako Ściśłe związane z wystawą 
Iniarską niewątpliwie zainteresuje wszysi- 
kich, tak wilnian, jak i gości przybyłych na 

  

Uzbrojony w napół przydatny karabin ro- 
syjski wtargnął się do domu  Korzeniewskich 
i oddał dwa strzały. Jedna z kul trafiła Ko- 
rzeniewską w rękę dru ga w ramię jej męża. 

Więcej Kisiel już strzelać nie mógł gdyż 
nie posiadał naboi, 

Pomiędzy staruszkami a zbrodniarzem wy- 

wiązała się jednak walka na śmierć i życie. 

Rezultat tej walki był ten, że ciężko po- 
ranionych siekierą jednak żywych jeszcze Ko- 
rzeniewskich odwieziono do szpitała, a spraw- 
ca krwawej masakry narazie zbiegr. 

Aresztowano go w parę dopiero dni potem, 

Wczoraj epilog owego dramatu rozegrał 
się na sali sądowej w postaci procesu doraź- 
nego. 
i areta rozprawie sędzia Zaniewski 
w asyście wotantów pp. Sienkiewicza i Bo- 

browskiego. 
Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9-tej 

rano i trwała gdzieś do godziny 2-ej po połud- 
niu. : 

Przez kilka tych godzin nad głową sku- 
lonego na ławie oskarżonych zbrodniarza u- 
nosił się cień Śmierci. 

PROKURATOR ŻĄDAŁ KARY. ŚMIERCI 

Szczególnie niepowszedni dreszczyk emo- 
cji udzielił się zebranej na sali publiczności, 
gdy w końcowej części swego przemówienia 

   

* dziejów sklepowych ujęto w chwili 

  

Targi zwłaszcza, że rewja p. t. „Len** zobra 
zuje wxpięknej formie stylizowanej rozwój 1 
przeobrażenie się włókna lnianego w piękną 
tkaninę, z której zresztą wykonana została 
całkowita wystawa tej rewji, począwszy od 
dekoracyj, a na kostjumach całego zespołu 
skończywszy. — Muzykę do tego widowiska 
skomponował młody utalentowany kompozy- 
tor Jerzy Świętochowski. Dekoracje przygo- 
towuje Jan Hawryłkiewicz. Całość zainsceni- 
zował K. Wyrwiez- Wichrowski.— Udział w 
tem widowisku bierze poza z łem baleio- 
wym p. p. Halmirska, Wołłejko, 

„Polska krew'* — piękna operetka w 3 
aktach Nedbala w wykoraniu całego zespołu 
z p. p. Gabrjelli i Dembowskim na czele, do 
pełni tego zewszechmiar godnego widzenia 
widowiska. 

— Konserwatorjum muzyczne rozpoczyna 
rok szkolny dn. 1 września. Nauka gry na in 
strumentach solowych i orkiestrowych. Klasa 
organowa, Śpiew solowy. Przedmioty teore- 

tyczne. Zespoły: kameralny, chórowy i orkie 

strowy. Pierwszorzędne siły nauczycie 
Zapisy żyjmuje sekreiarjat ( 
wejście od ul. Końskiej) od godz. + 
poł. 

  

  

  
     

   

  

     
     

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Królowa szybkości. 

PAN — Pod fałszywą flagą. 

„CASINO“ — Zatrute dusze. 

„ROXY“ — Rajski Ptak. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (Oszustwo rynkowe. Podczas gry w 
blaszki na rynku drzewnym została oszukana 
na 37 złotych Olga Rejcertowa (Smoleńska 13) 
i Ewa Mickiewiczowa (Rudomińska 16). Po 
otrzymaniu skargi policja urządziła obławę na 

rynku, podczas której zatrzymano 10 oszu- 

stów. 

— Fałszywe 5-złotówki Do 1 komisarjatu 

P. P. dostarczono 2 fałszywe 5 złotówki, do 
Komisarjatu III — jedną sfałszowaną 5-złotów- 

kę, do Komisarjatu VI fałszywą 2 złotówkę i 
50 groszówkę. z 

— OKRADALI WYSTAWY. W  śródmie- 
Ściu zanotowano ostatnio szereg kradzieży z 
okien wystawowych dokonywanych w biały 
dzień. Wczoraj wieczorem jednego z tych zło- 

gdy wy- 
cinał szybę w sklepie przy ul. Wi i. 

— W BURBISZKACH  POSTRZELONO 
GŁUCHEGO. Okazuje się, że postrzelony w 
poniedziałek 'wieczorem w Burbiszkach Franci- 
szek Żyrmor (Turgielska 14) jest głuchy na 
jedno ucho. 

Żyrmor będąc w lesie nie usłyszał wezwa- 
nia wartownika stojącego przy składach  woj- 
skowych i to było przyczyną, że wszedł mię- 
dzy druty gdzie go ugodził strzał. 

Stan rannego nie budzi obaw, 

— ZATRUŁA SIĘ GRZYBAMI. Wczoraj w 

godzinach popołudniowych Pogotowie Ratunko- 

we wzywane było do 65 letniej Ludwiki Kier- 

niejowskiej, służącej jednego. z lokatorów do- 
mu przy ul. Królewskiej 1. Jak wyjaśniono Kier- 

niejowska uległa zatruciu po zjedzeniu grzy- 

bów. Przewieziono ją do Szpitala Sawicz. 

WILNO — TROKI 

— SPŁONĘŁY ZBIORY. Na terenie po- 
wiatu wileńsko - trockiego w zaścianku Pasie- 

ki gm. trockiej spłonęły dwie stodoły z tegoro- 
cznymi zapasami na szkodę Czajkowskich Sta- 
nisława i Władysława. Straty wynoszą 2.700 
złotych. 

— PRZEMYTNICZKA Z LITWY. Szerego- 

wi V Komisarjatu P. P. zatrzymali na rogu 
ul. Nowogródzkiej i Rydza - Śmigłego Antoni- 
nę Szumską, zamieszkałą na Litwie. Miała ona 
przy sobie 4 klg. i 40 dkg. sacharyny. Szum- 
ską wraz z sacharyną odprowadzono do Urzędu 
Celnego. 

  

podprokurator  Szemioth zażądał &а oskar- 
żonego kary Śmierci. 

Dłuższy czas przemawiał 
oskarżonego adw. jankowski 
prokuratorskie i prosząc ostatecznie 
możliwie łagodny wyrok. 

Tego o co prosił sąd w ostatniem słowie sam 
oskarżony publiczność wyraźnie nie słyszała, 
Strach przed śmiercią nie pozwolił w tym mo- 
mencie wypowiedzeć mu wyraźnie nawet 
paru słów. 

Gdy sąd udał się na naradę, w umysłach 

obecnych na sałi długo jeszcze czepiało się 
pytanie — skażą na karę śmierci czy nie skażą? 

Po dłuższem oczekiwaniu został wreszcie 

ogłoszony wyrok. 

WYROK 

Mocą tego wyroku sąd doraźny aczkol- 
wiek uznał Kisiela winnym w całej rozciągłości 
inkryminowanego mu zabójstwa  Korzeniew- 
skich, którego to czynu nie uskutecznił on je- 
dynie z przyczyn Od niego niezależnych, to 
jednak biorąc pod uwagę jego dotychczasową 
niekaralność wymierzył mu karę dożywotniego 
więzienia, 

Z chwilą odczytania wyroku na sali wy- 
czuło się wyraźne odprężenie. 

Tym razem kat Braun do Wilna nie przyje- 
(cki.). 

zkolei obrońca 
zbijając tezy 

sąd o 

dzie, 

Samobójstwo urzędnika 
WILNO. Onegdaj na ulicy Boruńskiej w 

starostwa w Oszmiapie 
Rannego umieszczono w szpitalu państwo- 

Oszmianie, przed północą Wasław Raczkowski, wym w Oszmianie. Według opinii lekarza szpi- 
urzędnik tamtejszego starostwa, wystrzałem z tala, Raczkowskiemu nie grozi utrata życia, 

rewolweru usiłował pozbawić się życia. Zra- Przyczyną zamachu samobójczego był zawód 

nił się w lewy bok, kula przeszła przez lewe miłosny. 
płuco. 02 

Z Komitetu Obchodu 
Rocznic Historycznych 

Dnia 22 b. m, odbyło się pod przewod- 

nictwem Rektora prof. K. Opoczyńskiego po- 

siedzeniu Komitetu Obchodu Rocznic History- 

cznych, na którem zostały omówione bieżące 

sprawy. 
Jak wynika ze sprawozdań poszczegól- 

rych sekcyj, uroczystości tegoroczne będą 

o wiele skromniejsze, niż projektowano pier- 

wotnie. 

Uroczystości związane z obchodem 300 

lecia śmierci Lwa Sapiehy, będą miały raczej 

charakter kościelny, gdyż punktem  central- 

nym stanie się uroczyste nabożeństwo żałobne, 

które, jak można mieć nadzieję, będzie ce- 

lebrowane przez J. E. księcia Metropolitę Kra- 

kowskiego — Sapiehę. Remont nagrobka i od- 

nowienie krypty sapieżyńskiej w kościele Św. 

Michała dobiegają końca. Uroczystości od- 

będa się w listopadzie. 

W listopadzie również, ściśle — 10-ро — 

zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa ku 

czci bohaterów  Krož, 'w związku z tem 20- 

stanie wydana okolicznościowa broszura i 

będzie zorganizowany cykl odczytów. 

« W połowie listopada uczci Wilno roczni- 

cę urodzin króla Stefana Batorego. Uroczy- 

stości te ograniczą się przedewszystkiem do 

okolicznościowego przedstawienia w Teatrze 

Wielkim oraz akademji, czy odczytu, zor- 

ganizowanego przez Uniwersytet. Komitet 

wiłeński ma nawiązać łączność z Komitetem 

w Grodnie, gdyż w Grodnie odbędą się uro- 

czystości na większą skalę. 
Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, przypadają- 

ca na dzień 12. IX. 33 r., będzie wbchodzona 

w ten sposób, aby zostało podkreślone wiel- 

kie znaczenie religijne czynu króla Jana So- 

bieskiego oraz 'wydobyta wartość  niepospo- 

litego czynu wojennego. * 

Dlatego też 10 września odbędą się we 
wszystkich kościołach nabożeństwa, dnia zaś 
24 września, po powrocie wojska z obozów, — 

zostaną zorganizowane uroczystości wojskowe. 

Sprawa wystawy historycznej w dalszym 

ciągu iest niewyjaśniona, ale to jest pewne, 

że na wielką skalę wystawa zorganizowana 

być nie może. 
Pierwotny plan obchodu 

nie się zniekształcił wskutek 

zwyciężonych przeszkód. 
aeg YGZŹ 

Kajakiem do Legaciszek 
w sobotę przez 

rocznic komplet- 
szeregu nieprze- 

n. z. 

Figlarz PIM zapowiedział 
radjo następującą prognozę na niedzielę: 
Chmurno z większemi rozpogodzeniami, Na 
Pomorzu i Wileńszczyźnie możliwy przelotny 
deszcz. Umiarkowane, na północy chwilami 
porywiste wiatry z kierunków zachodnich. 

Płynąć , czy nie na. wycieczkę kajakiem 

do Legaciszek — oto pytanie, które pod- 

daliśmy pod dyskusję po tej niewesołej zapo- 
wiedzi. Ostatecznie przewyższyło zdanie: pły- 

niemy, prognozę bowiem PIM'a trzeba czy- 
tać odwrotnie, jeżeli zapowiada słońce — 
będzie deszcz, jeżeli  chmurno — będzie 

słońce. Omyłka wykluczona. Sposób ten — prak- 

tyka wykazała — jest najpewniejszy, gdy cho- 

dzi o przewidywanie pogody na dzień następ- 

ny. 
Na przystani mimo że już około 9-tej — 

pusto, widocznie są ludzie, którzy traktują 

przepowiednie PIM'a serjo. Ruszamy  wdół 
Wilji samotrzeč: ja kapitan wyprawy, majtek i 

reprezentant płci pięknej w jednej osobie, bo 
jakżeż inaczej bez. tego miłego przedstawi- 

ciela wyruszać w drogę i kajak. Kajak i 

majtek są najwięcej zadowoleni. Pierwszy zwy- 
kle uparty, leniwy i krnąbny gdy płyniemy w 

górę sunie się teraz lekko naprzód niesiony 

wartkim prądem, drugi wygodnie wyciąg- 
nięty melduje kapitanowi; nie będziemy wio- 

słować, będziemy się opalać. Zgoda. 

Niedługo jednak trwała ta sielanka bo oto 

mijamy most Zielony i wkraczamy w strefę ok- 

ropnych zapachów. Aż do Ponar trzeba je- 

'chąć w masce gazowej. Nasz kajak usiłuje 
schować swój nos do wody 'widocznie i on 
nie może znieść tego odeur locale.  Zabiera- 
my się do wioseł. Mijamy szybko  Zwierzy- 
niec, most strategiczny, Zakret. 

W zdumienie wprawiają nas dość liczne 

amatorki wonnej kąpieli. Trzeba rzeczywi- 

ście mieć specjalne zamiłowanie, aby tu 
gdzie koncentrują się wszystkie ścieki miasta 

wszystkie odpływy garbarń, pakować się do 

wody. „Ochota puszcze niewoli" mówią ros- 

janie. Święta racja. 

Na brzegach w pobliżu miasta pełno ry- 
baków. Kogo tu niema, Od dziesięciołetnich 
chłopców do poważnych brodatych dziadów. 
Wszystko siedzi nieruchomo wpatrując się 
w wodę czy jakiś nieszczęśny kiełb nie połknie 
wijącego się na haczyku robaka. 

— Na jaki kruczek złapałasz pan ta podu- 
zda — krzyczy do nas jakiś znudzony samot- 
nością rybak. 

Wyraźna aluzja do mojego majtka, kto- 

ry robi zagniewaną minę, że ktoś ośmielił się 
porównać go do ryby. Tłumaczę, że „poduzda” 

to bardzo dobra i smaczna ryba 

Płyniemy, niesieni przez prąd pławiąc się 
w promieniach sierpniowego słońca, które 

* piecze jeszcze siłnie. Brzegi wysokie, urwiste 
porosłe wspaniałymi lasami stanowią przepięk- 

ny korytarz. Za Grzegorzewem trzeba jednak 
przerwać to dolce far niente zbliżamy się bowiem 
do Sojdź — największych na Wilji porohów. Już 
na dobry kilometr słychać szum wody roz- 

bijającej się o zwały olbrzymich głazów roz- 

rzuconych na całej szerokości rzeki. 
Przeprawa przez rafy w Sojdziach należy 

do najbardziej  emocjonujących _ momentów 
spływu. Wywrócić się, rozbić kajak jest tutaj 
bardzo łatwo, ale gdy się przepłynie ileż 
satysfakcji i wrażeń. : 

Po pięciu godzinach przybijamy do promu 
w Legaciszkach. Rajskie życie mają tutaj aka- 
demicy. Komfortowy dom (elektryczność i 
wodociągi) położony wśród przepięknego lasu 
na wysokim brzegu Wilji, czegóż potrzeba 
więcej. Warunki dla wypoczynku idealne — 
najlepiej zresztą 0 tem Świadczą tryskające 
zdrowiem  syłwetki kuracjuszy. Ir, 

. 

BRASŁAW 
— UTONĘŁO DZIECKO. We wsi Ma- 

linówce, gm. krzywickiej w kałuży koło domu 
Trzeciaka Aleksandra utonęła jego _ dwuletnia 
córeczka Nadzieja. 

POSTAWY 
— LEKKOMYŚLNY STRZAŁ. Podczas za- 

bawy tanecznej we wsi Drobysze Możejko Se- 
rafin z tołwarku Małe Spory, strzelając na wi- 

wat 2- rewolweru, zranił w nogę 18 letniego 
Stefana C. (zamieszkałego w War- 
szawie, ul. Rybaki 27), przebywającego cza- 
sowo u krewnego swego Piotra Subocza. Ran- 
nego umieszczono w szpitalu kolejowym w Wil- 
nie. 

 



  

Okradał przesyłki pocztowe 
WILNO. Posterunek P. P. w Gródku wy- 

śledził systematyczne okradanie przesyłek po- 
cztowych przez przedsiębiorcę przewozu po- 

czty z Urzędu Pocztowego w Gródku, Wincen- 

tego Raczyckiego, liczącego łat 26, zamiesz- 
kałego w kolonji Poniatowszczyzna, gminy 

śdeckiej 

Podczas rewizji w domu Raczyckiego znale- 
ziono dwa zamki zapasowe i wytrychy do ot- 
wierania zamków, na które zamykana była 
skrzynia z pocztą ; przesyłkami. 

W tejże skrzyni znaleziono worek ze szmia- 
tami, służącemi do zamiany na skradzione to- 

wary. 
Zatrzymany Raczycki przyznał się do wi- 

ny sytematycznych kradzieży, 
Znaleziono w zabudowaniach domu w 

którym mieszkał, materały pochodzące z kra- 

dzieży. Wartość skradzionych towarów na 
razie nie ustalona. Zastosowano tymczasowy 

areszt jako środek zapobiegawczy. 

Pożar majątku 
WILNO. W majątku Mały Serwecz, gm. 

kościeniewskiej, pożar zniszczył stodołę z 

tegorocznymi zbiorami i sprzętem rolniczym =n 
szkodę właścicielki tego majątku p. Franciszki 

BZEADRZEK "ZUG 

Żywa reklama 
Trzech chłopców na ul. Mickiewicza, Je- 

den większy we środku. Na piersiach ma 'ta- 
bliczkę, a na niej napisane, że od chwili, gdy 

zaczął używać kremu „Halina'', piegi jego 
giną z piorunującą szybkością. I rzeczywiście 
— lewa połowa twarzy chłopca czysta bez 
skazy, prawa popstrzona piegami. Dwaj chlop 

cy mniejsi wykrzykują zalety kremu, rozda- 

jąc pubłiczności ulotki o niezawodnych środ- 
kach na zachowanie urody. 

Dlaczego ten chłopiec smarował sobie tyl 
ko jedną połowę twarzy i zrobił z siebie 

szelmę, napiętnowanego dopołowy piegami? I 
swoje oszelmowanie demonstruje bezwstydnie 
przed ludźmi? Dlatego, że za chłopcami po- 
stępuje dopingujący ich jegomość. 

— Głośniej, głośniej — szepce i szturcha 
to jednego, to drugiego. 

Sprawa więc jasna. Półpiegowaty  chło- 

piec jest żywą reklamą „Haliny. Wymyto 
mau. starannie „jedną połowę twarzy, a drugą 
zamalowano „piegami. Dostał za to 50 pr 
A kim jest jegomość, który za 50 groszy ku 

puje chłopca i pędza go po mieście, w ysta- 

wiająe na pośmiewisko? 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„MORPHIUM'* „CASINO“'. 

Dobry i umiejętnie zrobiony film. ola 
porównania będziemy mieli wkrótce sry 
uość obejrzeć polską interpretację tego 1e- 

go tematu (handel morfiną) w „Białej "rus 
ciZnie““, 

Reżyserja Kurta Gerrona jest z S 

szkoły. Nastawienie objektywu, operowanie 
światłem, montaż i ujęcie treści — znamio- 
nuje filmowca czystej krwi. 

Fabuła pochłania widza od pierwszej 
chwili. Energiczny młody człowiek (Jean Mn- 
rat) walezy z bandą przemytników i handia- 
rzy morfiny. Za wszelką cenę chce uwolnić 
swoją siostrę (Daniela Parola) z pod wpły- 
wu handlarzy. Szereg efektownych powikłań 

do ostatniej sceny utrzymuje zaciekawienie. 
Konwenejonalny happy-end nie wysuwa 

się z dyskretnego cienia drugoplanowego ro- 
mansu. 

+;  Emocejonująca treść jest, jak się rzekła, 
ujęta ze znawstwem filmu. To sprawia, że 
„Morphium““ policzyć należy do szeregu lep- 
szych obrazów przedsezonowych. Wcale nie 
letni i wakacyjny program. 
+ Daniela Parola świetna Żorżetka 2 
„Amour de minuit““ nie miała pola do qo- 
pisu. 

Jean Murat jak zwykle sympatyczny i 
ruchliwy. 

W dodatkach — niezły przegląd Fosa i 
nieudolny P.A.T. 

Zapowiedzi liczne i 
pasem. 

      

  

  

  

  

   

  

ciekawe. Sezon za 
Tad. C. 

  

  

  

   

Rodziewiczowej. Straty wynoszą 8.500 zł. Za- 

chodzi podejrzenie, że pożar powstał skutkiem 
zbrodniczego Poe na tle zemsty. 

Ka rozpoczęcie roka szkolnego 
A. Zeszyty, braljony, ołówki, piórniki 
B. Tornistry, teczki siórzane i brezentowe 
= Przyborniki kreślarskie i papiery 

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

po cenach beżkonkurencyjnych. 

Ява лка 
—kKursy dła duchownych prawosławnych. 

W klasztorze prawosławnym w Żyrowicach 

odbyły się kilkudniowe kursy dla duchowień- 

stwa 'i psalmistów z terenu powiatu słonim- 
skiego, na których omawiano metody kazań w 

cerkwiach oraz kwestję nauczania religji prawo- 

sławnej w szkołach. 

Kursy przeprowadził dziekan byteński ks. 

  

*.. Pawiowski. 
— Wybory do gminy wyznaniowej, Po 

przedwstępnych bojach słownych odbytych na 

wiecach wyborczych dnia 19 b. m. nastąpi- 
ły wybory w dniu 20 -b. m. 

Uprawnionych do głosowania 2500, głoso- 
wało zaś 1610 osób. 

Na listę Nr. 1 Zw. Cechu Żyd. padło gło- 

sów 202. 

Na listę Nr. 2 Zw. Bożnic „Agadas Izrael“ 

‚ — 201. 
Na listę Nr. 3 Blok „Narodowo - Gospodar- 

czy” — 382. 

Na listę Nr. 4 Sjoniści — 329. 
Na listę Nr. 5 Poalej - Sjon — 273. 

Na listę Nr. 6 Ortodoksi — 133. 

Z listy Nr. 1 wszedł do Rady Gminy Ży- 

dowskiej — Josel Słuczak. Z listy Nr. 2 — 
Szepszel Jogel i Załman Iwiański, Z listy Nr. 3 

— Szymon Wiernikowski, Chaim Rabinowicz i 
Szmueł Awerbuch, z listy Nr. 4 — Dr. Izrael 

Efros Morduch Kapłan i Wolf Berman. Z listy 
Nr. 6 — Morduch Berman. 

Z układu sił wynika, że sjoniści nie zdo- 

byli spodziewanej większości i że będą należy- 
cie majoryzowani przez umiarkowane wpływy 
pozostałych radnych. 

— Zawody strzeleckie OSP. Pod protek- 
toratem Komisji Honorowej w składzie pp. Sta- 
rosta Koślacz, mec. Zygmunt Głębski, Komen- 

dant Zmudz - Florko, mjr. Falkiewicz i Halski 
oraz pod kierownictwem instr. Straży p. Ste- 

fana Grablisa odbyły się tu zawody strzelec- 
kie dla oddziałów O. S. P. z powiatu słonim- 
skiego. 

W strzelaniu zespołowem 1-sze miejsce 
wraz z nagrodą przechodnią O. Zw. Str. Poż. 
(puhar srebrny) zdobył Oddział Słonim 217 pkt. 

przed Albertynem pkt. 201 i Czepielowem 190 
pkt. 

W strzelaniu indywiduainem  1-sze miej- 
sce zdobył strażak Bazyli Salita z O. S. P. Al- 
bertyn zdobywając nagrodę Wiceprezesa Okr. 

Straż. Poż. p. Wigdora Rabinowicza (zegarek 
srebrny). ll-gie miejsce zdobył Adam Šwietlic- 

nieskom- 
plikowany 

  

Сеге 
Zdumiewający nowy pomysł zastosowany przy 
fabrykacji pudrów, przyczynia się do tego, że 

znakomity paryski puder Tokalon przylega do 

skóry nawet tłustej czterokrotnie mocniej, niż 

każdy inny. jest on tak preparowany, podług 
specjalnej tajemniczej recepty, by nadać skórze 

matowość naturalnego piękna. Puder Tokalon 

przylega mocno pomimo pocenia się i działania 

wiatru lub deszczu. Ściąga rozszerzone pory. 

Niezależnie od Pani zajęcia, może Pani mieć 

pewność, że Puder  Tokalon jest jedynym 

pudrem, który nada Pani cudownie _ piękną, 

naturalną cerę, bez śladu połysku, zarówno w 
dzień jak i przy sztucznem świetle. 

srodfiękrta 
— Posiedzenie Rady Nadzorczej. — Ww 

dniu 24 bm. o godz. 18-ej w gabinecie staro- 

sty powiatowego odbędzie się posiedzenie ra- 
dy nadzorczej Zjednoczenia Rolniczo - Hand- 
lowego. 

— Ofiary bójek. — W tych dniach do 
szpitala miejskiego- dostarczono 2-ch męż - 
czyzn z pobitemi głowami. 

Pierwszą ofiarą jest m-e wsi Zorzyca gm. 
Hoża, Waszkiewicz Antoni, którego dostarczo 
no z raną tłuczoną czaszki, zaś drugą m-ce 

wsi Zedowicze gm. Łunna. Zgniecioną ma on 
kość czołową. 

+. 

Na jadącego pociągiem m-ca  Białegosto- 
ku Bojarskiego Zygmunta na stacji Czarna 

Wieś napadł jakiś nieznany miu osobnik i 
pobił go, poczem zbiegł. 

  

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

NA EKRANIE 
Niezrównana para idealnych kochank: 
JANET GAYNOR i CHARLE F. 
W najnowszym przeboju filmowym p.t. 

„Bzłewczę z kralny burz” 
NA SCENIE 

Najpopularniejsi artyści ZASP „osteów: — 
„MORSKIE OKO'', „BANDA'' i „QUI PRO 
QUO'' — NIUTA BOLSKA, STAN. RYBA- 
CZEWSKA, WACŁAW ZDANOWICZ i RY- 
SZARD MISIEWICZ — aa dė 
znany z filmów: ‚ 
„ROMEO i JULCIA'* oraz wybitny halet 
scen stołecznych pod kier. BARGIELSKIEJ 

i MORAN'A 
W WIELKIEJ REWJI 

  

  

Tytnł mówi za siebiel 

„PIĘCIU PRZEKLĘTYCH DŻENTELĄANKÓW 
(CZARODZIEJ Z MAROKKAJ): 

Potężny dramat wschodni z HARRY os w rol głównej będzie wyświetlany już w tym tygodnin w pierwszorzędnym kinie w Wiinie. 

  

„PAN“! 
Premjeral Dziś drugi zkolei świstowy przebój 

„POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ" 
JEST TO największy z dotychczas wyprednkowa 
W ROSJI był sługą cara równocześnie w Niemczech służył kajzerowi. 

film szpiegowski. 

Film ten zdobył w triumfalaym pochodzie wszystkie ekrany świata, Nad program: dodatek dźwiękowy 

  

Al 
46 Premjera! Przebėj wytw. „Metro“ — r. 1933-34, Fijm o micd.šci, pizygodsch 1 milosci! — Film, który bije wszystkie 

rekordy pod wzgl. napiącia, emocji i hnmorn 

„KRÓLOWA $ZYBKOŚCI: 
W ról. gł. Wiliam Haines, Madga Ewans orcz Conrzd z. Nap program: Na żądinie publ. 

LALEK". Rewja w kolorach. — Seanse: 4, 6, 8 
„NOC W SKLEPIE 

i 1020 w dni świąteczne od g. 2: ej 

  

„TIM“ |Moroiu 

Działki 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

W dniu 25 sierpnia o godz, 10 w gabinecie p. 
starosty powiatowego odbędzie się posiedze- 

nie Wydziału .Powiatowego 

i 20 września w lokalu ogniska 
Koło Pszczelarzy urządza kursa pszczelarskie. 

wsi Mielachowicze gm. Mołczadź zameldowa- 

na niej gwałtu. 

m. o godz. 7 do pociągu idącego z Łunińca 
do Baranowicz wsiadł bez biletu Feliks Majk- 

kontrolę Majkszak obawiając się kary wy- 

skoczył na 212 klm. z wagonu i doznał ogólne- 
go potłuczenia. 

  

    
Parcelacja maj. 

Landwarow | — 
letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

Kemunikacja pociągami i 
Warunki kupna: 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od £00 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

ul, Mickiewicza 15. 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. 

— Kursa pszczelarskie. W dniach 18, 19 
kolejowego 

— Młodociani gwałciciel, W dniu 18 b, 
Anna Karpowicz lat 14 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu 20 b. spie, 

Kiedy konduktor zaczął przeprowadzać 

Po przewiezieniu do Bara- 

na: a б ст Lao 

autobusem co godzinę, 
część pożyczką długoterminową, 

gore stra 
— Wyjazd pana Wojewody: W dniu 20 b. wiedzieć się Zwierzy. nościąkachni, a 

zamieszkała we m. p. wojewoda Świderski wyjechał do War- 
szawy 'w' sprawach służbowych — powrót р. - 

ła na posterunku p. p., że w dniu t6 b. m. o- wojewody spodziewany jest we środę 23 b. m. — 

koło godziny 9 poszła na łąkę zabrać krowę. 
Nagle została schwytana przez chłopców pasą- 
cych bydło Mikołaja Dudczyka lat 20 i Miko- Rudnickiego Abrama, 

łaja Busło lat 16 mieszkańców tejże wsi. 29 w Nowogródku, 

Dudczyk przy pomocy  Busło dopuścił się ludzkie, Czaszka, kości rąk i żebra — wykopa- MIESZKANIE 

liskiem zainteresowały się władze prokurator- 2 — 3 pokoje z = 

— Znalezienie kości ludzkich. W dniu 21 
b. m. w czasie kopania piwnicy. na posesji 

zostały wykopane kości 

— Zamiast asekuracji — paka. W dniu 1 
b. m. mieszkaniec wsi Sieniczynięta 
Tryton w celu otrzymania 
niowej podpalił własną 

ubezpieczenia — paka. 

sumy ubezpiecze- _ 
suszarmę: Zamiast — — — " glima, i do wszystkich 

Dziś ostatni dzień! Super:film! Sensacja! Spieszcie ujrzeć! 

m Zatrute Dusz 
Nad progaam: Nieskończona symłonja Szuberta. 

JEAN MURRAT, 
Daniela Parola. 

  

  

M sezon Szkolny! 
Teks, tornistry, bloki, zeszyty, bruśjony, 

godłs, porirety historyczne, obrazy 

krajoznawcze i wszelkie 

przybory szkolne 

po cenach niskich 

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

  

  

POÓPikaaśstiż 2, 3, 4 pokoje, 
dostatnio umeblowane, 

L. 9. P. p wkolicach J:giellońska 
Sąd posznkuje adwokzt. 

_____ —— Zgloszenia do Redskcji 
_______ pod: „Adwoksi“ © 

  

MIESZKANIE 
Kupno śliczee, sioneczne — 6 

pokoi, przedpokój, to- 
ie rytarz, kuchnia, wannę. 

x wdw ze wszelkiem: 
o R 2 ygodimi — do wy- 
OKAZYJNI E najęcia. Ulica Zygmuz- 

DO SPRZEDANIA  towska N+ 8 — wiado- 
garnitur mebli salono- mość m dozorcy tub s 

wych, bufet, szafy, sto właściciela m, J£6 cć 
ły itd. Oglądać — co- 2 do 5-tej. c 

aż dziennie ed 3 do 5 p. = 
p. Aleja Róż Nr 4 m. 2 pokojowe 

IESZKANIE 
= —— 2 z wodą do "ua 
mie Pa? ano Podgórna 5 
SPRZEDAM - 
ziemi 30 ha 3 kl. od 2 słoneczne 
przystanku Czarny Bór pokoje z balkonem. — 
miejsce letuiskowe do: Może być z używał 

  

  

— 

niec sl, Moninszki 6/8 skiego 12 m. 3. в 

    

Zamkowej Nr. 

Nauka szkolna 
w kompletach 

nią i wygodami (tylko w małej grupie 

Aka dla małej E można każde dziecko 

dziny. R do nauczać indywidualnie) 

Abaij Tiadakcji pod c. ” Oreatanie, pzygota: 
  

klas szkoły powszech- 
uej. Zapisy przyjmuje Radje wiieńskie 

ŚRODA, DNIA 23 SIERPNIA 1933 R. 

7.00: Czas, 7,05 gimnastyka, 7,20 Muzy 
ka, 7,30 dziennik poranny «.35: Muzyka. 7. 

  

instr. poż. 

cert. 12.25: Prasa, komun. 12.35: D.e. koncer 

  

gram dzienny. 14.55: Muzyka (płyty). 15 
i 5: 

  

solistów 18.15: Stefan Batory a Gdańsk — dobre wyniki. 
odczyt. 18.35: Arje i pieśni w wyk. Mo- ° 

  

   polskiej — odczyt. 19.20: Przegląd litewski. 

  

ki z OSP Ruda Jaworska, 
Erwin Menke z OSP Słonim. 

Poza konkursem świetne wyniki 
p. Stefan Grablis uzyskując 280 

Chwilka gosp. dom. 11,57: Czas. 12.05: Kon- pkt. na 300 możliwych. 
Stosunkowo przeciętne wyniki 

tu. 12.55: Dziennik południowy. 14.50: Pra- wypływają z braku odpowiedniej broni i ćwiczeń 
25: tudzież z braku zainteresowania dotychczas w 

tym kierunku. Dzięki inicjatywie Zarządu Okr. 
Młodzieży Polskiej. 15.45: Skrzynka P.KO. Zw. OSP akcja ta rozwija 
16.00 Koncert. 17.00: Odezyt. 17.15: Koncert należy wierzyć, że przyszłe zawody dadzą b. 

— Napad rabunkowy. 2-ch niewykrytych Nadzorczej, celem z enia 
krzyckiej. 19.05: Wilno w dziejach literatury dotąd sprawców napadło na drodze ze Słonima nia Komisji Kontrolnej (rewizyjnej) za 1-sze 

do wsi Nagujewicze na Lubę Kozak 

„WITAJ GRODNO" 
Ul-cie miejsce p. W programie: humor, Śpiew, taniec i satyra! 

= Ws 4 
iki zdobył nasa OCE NO A 

  

strzelania 

się pomyšlnie i 

rozpatrzenia 

rabując półrocze. 

baranijinicka 
— Posiedzenie Rady Nadzorczej Kasy Stei- 

czyka. W dniu 23 sierpnia o godz. 18 w lo- 
kału własnym odbędzie się posiedzenie Rady 

sprawozda- 

nowicz i udzieleniu mu pomocy przez dr. Finto 
został odwieziony do szpitala _ międzykomu- 
nalnego. 

— Pożar. W dniu 20 b.-m. o godz. 2-ej 
wybuchł pożar w zabudowaniach Mikołaja Sa- 

wicza mieszkańca wsi. Szpakowce gm. Nowo - 
Mysz, od którego spalił się dom mieszkalny. 

— Kradzież pierscionka. W dniu 16 b. m. 
Marji Samotyjównie zam. przy ul. Szosowej 
Nr. 8 z mieszkania skradziono złoty pierścio- 

nek. 

— Kradzież pszenicy. W nocy 19 b. m. z 
pola skradziono 195 snopów pszenicy, nale- 

żących do mieszkańca wsi Rabkowicze gm. 
Wolna. 

    DRZEWO OPAŁOWE, | 
| brzozowe, sosnowe i olszowe, 

oraz 

wegiel górnoślqski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

się cd 21 sierpnia o £- 
11 rano do 1-szej pp 
Uniwersytecka 7 m. 6 
  

  

PRZYJMĘ 
uczni z utrzymaniem 
pa 9-11 

2 panienki 
(uczennice) przyjmę ne 
mieszkanie z całodzies 

19.35: Program na czwartek. 19.40: Kwadrans 
literacki. 20.00: Recital fort. 20.50: Dziennik 
wiecz. 21.00: Ciotka Albinowa mówi — mono 
log humor. 21.10: Muzyka lekka. 22.00: Muzy 
ka: taneczna. 22.25: Wiad. sport. 22.35: Kom. 

  

s jej 20 złotych pod groźbą uduszenia, 

Za sprawcami napadu zarządzono pościg. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO. 

— Wielki Zjazd BBWR. W dniu 24 sierp- 
nia o godz. 19 w sali konferencyjnej Starostwa 
odbędzie się zjazd działaczy społecznych z 

terenu powiatu, celem zapoznania się z nową 

ustawą samorządową. Na zjeździe wygłosi od- 

żar we wsi Dziatkowiczach gm. Nowo - Mysz 

wskutek czego spalił się dom mieszkalny wraz 

z chlewem, należący do Adama Nowickiego 
Przyczyny pożaru nie ustalono. 

— Pożar, W nocy 20 b. m. wybuchł po- 

Wypadku z || 

w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. || wa* Zimkewa 2° @& 
Dia P. P. Urzędników na raty. A. M. 

nem ntrzymaniem 7 
zł. miesięcznie. -Oferty 
w Administracji „Sis 

  — 

  

met. 22,40: Muzyka taneczna. 

  

MELCHJOR WAŃKOWICZ 

SZCZENIĘCE LATA 
„Biegnę do domu — nim się przeprawię — minie 

pół godziny. „„Marcinie', zakładaj konie, powieziesz 
tych dwóch. — „Kiedyż bojazno bo bardzo pobite". — 
odparł Marcin, stale wożący tego rodzaju transporty. 
Ale tym razem powiózł. 

„A kiedy i kozacy odjechali, przyszedł pastuszek, 
do którego strzelali. Był nic dobrego i złodziejowaty 
— mieliśmy odprawić. „Chcę do powstania”. Baliśmy 
się, że wyda. Nie mówię nic. Ale tam kazałem, żeby 
dali na drogę, co trzeba. I medalik z Matką Boską, 
Królową Korony Polskiej. Jak go złapali — męczyli, 
pytali, bili — kto ci dał? Nie wydał. Poszedł na Sy- 
bir. 

„Akurat do Kowna przyjechał Murawjew. Po- 
szłyśmy z Jadwisią Szwoynicką prosić o niego. Był ko- 
niec powstania i wszystkie nosiłyśmy czarne suknie. 

„Murawiew był bardzo grzeczny, podszedł na 
spotkanie do drzwi, podsuwał fotele, prosił siedzieć. 
Rozmawiałyśmy po francuski. „Ja przecież panie rozu- 
miem doskonale, co czuje polska kobieta. Przecież ro- 
zumiem, że kiedy ci, których się kocha, cierpią, mniej- 
sza o to, że za własne błędy, to się im pomaga. Ot 
pani Szwoynicka, stałe woziła do obozu powstańczego 
produkty, ja to wiem i ja panią rozumiem. A panna 

- Szwoynicka też pewno nieraz w obozach bywała?" 
„Mówimy, że nigdy nie byłyśmy w obozie”. A po 

kim to panie noszą żałobę?* — „To nie żałoba, to 
poprostu czarne suknie, uważałyśmy, że najwłaściwiej 
w nich będzie udać się na audjencję do Waszej Eksce- 
lencji*. — „Najwłaściwiej udać się by było z otwartem 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. - 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

czyt p. starosta Neugebauer. 

sercem — ja ruski człowiek — a nie z waszemi żało- 
bami. Ech, co z wami mówić — przechodzi na rosyjski 
i po fałdach tłustego karku nad kołnierzem munduru 
występuje apoplektyczna czerwień; woła adjutanta, u- 
derza dłonią po naszem podaniu i krzyczy: „w bliżaj- 
szuju oczered*. Tak, niechcący, przyśpieszyłyśmy ze- 
słanie biednego chłopca. 

„A potem zaczęły się straszne czasy. Paniom z 
polskiego towarzystwa zabroniono nosić żałoby, ka- 
zano chodzić na bale. Zaczęłyśmy nosić fiolety. Też za- 
broniono. Wtedy zaczęłyśmy nosić popielate suknie. 
Zabroniono popielatego koloru. Wkońcu ustanowiono 
przepisowe kolory. Twoja mamusia miała pięć lat; 
wyprowadziła ją niańka na spacer.w Kownie, przycze- 
pili się, że sukienka w nieprzepisowym kolorze. Ale' na 
szczęście w tym kolorze była podszewka. 

A potem kazał Murawiew w perzynę obrócić szla- 
checki zaścianek Ibiany, W Ibianach powiesiła żandar- 
merja narodowa szpiega. 

„Szwadronem dowodził książe Jaszwilli, Kaukaz- 
czyk | i miał dwu młodszych oficerów. Szwadron oto- 
czył zaścianek. Kibitki czekały. Nic nie pozwolono 
brać. Podłożono ogień ze wszystkich stron. Jaszwiilli 
zapalił pierwszą zapałkę. Potarł o rękaw — siarka pa- 
dła na dłoń — jakieś zakażenie — na trzeci dzień 
zmarł. W ciągu dwu tygodni zmarli jego pomocnicy. 
Kara boska“.. 

Nie mówię nic. Szare zmierzchy pełzną przez po- 
kój. Na stole w pasjansie jarzy się as karowy, w któ- 
rego ornamentacji rysunkowej głosi kirylica: „w polzu 
Gatczinskago prijuta“. 

— Babciu, a gdyby Murawiew był ranny i przy- 
nieśli go do dworu... 

— Jabym jemu o, tak dała.. — wznosi się od pa- 

ludźmi nie było. 

  
  

sjansa z impetem ręka w białej koronce; głos nabiera 
takiej mocy, że cofam się skonsternowany, patrząc na 
zawieszoną w powietrzu rękę, która zwykła przeba- 
czać i błogosławić. 

O, babko! — osuwam się teraz w myśli do twych 
starych pomarszczonych rąk i gamę się do twego 
wiecznie młodzieńczego serca. Obolałe mam stopy od 
chodzenia po kamienistych i pokrętnych ścieżkach 
Polski Współczesnej... 

Aż wreszcie przyszła śmierć i po panią prezy- 
dentową. Złożona różą, zapadała z dniem każdym co- 
raz gorzej. Nie pomógł przyjaciel domu — lekarz, nie 
pomógł i sprowadzony zamawiacz. Póki kadził i sze- 
ptał, tolerowała go, ale kiedy uniósł kołdrę i zaczął 
pod nią dmuchać, kazała go wyrzucić z pokoju, dać 
dwa kumpie, osełkę masła, prawo wypasu całe lato 
dla krowy — i odprawiła. 

— Pan Bóg sam wie, czego chce — powiedziała 
gniewnie. 

— Przyjechałeś patrzeć, jak stara baba umiera? 
— pytała starego przyjaciela domu, mecenasa Hry- 
niewskiego, który w życiu swojem grosza honorarjum 
nie zobaczył, fasując wozy drzewa, kumpie, prosiakk 
i wszelkie inne dobra ziemskie, za co też miał dodat- 
kowy obowiązek — nocować w swym domu stale całe 
Nowotrzeby. 

Potem najdokładniej dała dyspozycje, tyczące swej 
śmierci (gdzie który kluczyk, co dać jeść gościom, któ- 
rzy przyjadą na pogrzeb), wyspowiadała się i zmarła. 

Czekały już na tę chwilę od lat — dębowa trumna 
w świrnie i pluszowa suknia w komodzie — i wymu- 
rowana nisza w kapliczce na cmentarzu. 

Rzeka tylko (ruszyła kra) była wzburzona i pon- 
ton promu nie na linie, pchany bosakami, bity głuche- 

Drukarnia „Słowa Wilno Zamkowa 2. 

EIB LIO T SWOT: =   

  

mi uderzeniami kry o kadłub, hucząc i kręcąc się, 

walcząc z prądem, parę godzin przedzierał się ku drur 
giemu brzegowi, na którym był cmentarz. 

Tak z przeciwnościami losu pochowano  ostatnig 

z matrjarchatu. 
Był rok 1913. 
Niebawem ruszyła wielka dziejowa kra. 

Okazało się, że istotnie „Pan Bóg wiedział czege 

chce'* — zsyłając śmierć. 
Tyle o Nowotrzebach. Czy mam kończyć wspom- 

nienia o nich allokucją do domu, w którego ścianach 
drewnianych grały świerszcze? 

Nie zrobię tego. Dom ten i życie w nim zawartę, 
musiały zniknąc. Był zbudowany na życiu, niby życia 

tego przekwit, zmurszałość i przeżytek. Nie był przy- 

gotowany na czasy, które idą. 
Ale domu tego mieszkańcy, bici przez los, spy- 

chani przez życie, mieli w sobie wielką siłę oporu, 
wielką stałość tnwania. Klęski przyjmowali jako nor- 
malne objawy życia, powodzenia — z niepokojem, czy 
aby nie są doraźnem odczepnem Boga za ich dobre 
postępki zbyt nikłe, by odkładać je aż do nagrody w 
niebie. Ludzie, na podłożu tego domu wyrośli, mniej- 
sza o to wierzący potem czy nie, nieśli w psychice swe 
jej przyciężki złom zasad — niezdolni do ułatwiania 

sobie Życia, gdzie się nie godzi. Dlaczego? Niewiado- 

mo. Uleciały zasady, dogmaty, pozostała — struktura 

psychiczna. 

Ziemia jest, dom jest, jest ogród i 

sami właściciele. 
Życia dawnego niema. 
Musiało odejść. 
Rozumiem. 
Ale żal. 

'bałkon i ai 

7706-5571 74 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyūski.   
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