
> 

Rok XII. Nr. 230 (3368) 

ŁOWO 
WILRG, Czwartek 24 sierpnia 1933 r. 

Redakcja t Administracja: Wiłno, Zamkowa 2. 

PRENUMERATA miesięczne z odniesieniem do domu, lub & | 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 

  

Mysimy o naprawie ustroju 
Naprawa ustroju jest nadal sprawą 

najważniejszą. Powtórzmy raz jeszcze ar- 

gumenty, które przemawiają za koncep- 

cją, proponowaną przez Prezydjum Blo- 

ku Bezpartyjnego. — 

Konieczność reformy istnieje. Dowo- 

dzą tego: Rządy  pozaparlamentarne 

przed zamachem stanu 1926 r., to zn., że 

i wtedy już konstytucji 17 marca nie 

można było wcielić w życie. Zamach 

stanu z 1926 r. Podwójne głosowanie na- 
rodu na listę, która reformę konstytucji 

głosiła, jako hasło naczelne. Orędzie Pa- 

na Prezydenta Rzeczypospolitej z 1930 

r., rozwiązujące zeszły Sejm, ponieważ 

nie umiał naprawić konstytucji. 

To są widome znaki tej niemocy rzą- 

dów na podstawie konstytucji 17 marca, 

opartej na rządach przez parlament obra- 

ny na podstawie 5-przymiotnikowego 

prawa wyborczego. Z tą formą ustroju 

Polska zrobiła eksperyment ujemny, a 

jest w zbyt ciężkiem położeniu między- 

narodowem, aby sobie pozwolić na jego 

powtórzenie. System wolnej konkurencji 

partyj, walczących między sobą demagc- 

gią, nie okazał się dostateczny dla zabez- 

pieczenia państwu nietylko rozwoju, lecz 

istnienia. 

„Nie naszą jest rzeczą troszczyć się 

o obronność państwa* — napisał wczo- 

raj „Robotnik*. Przypuśćmy, że to jest 

„lapsus'*, że napisał to jakiś mniej roz- 

garnięty współpracownik. Ale jeśli na ze- 

wnątrz można taką rzecz powiedzieć tyl- 

ko przez roztargnienie, to faktycznie par- 

tje przychodziły do Sejmu właśnie z ta- 

kiem przekonaniem: „nie naszą jest rze- 

czą myśleć o obronie państwa”. A jed- 
nak państwo istnieć musi. Trzeba zna- 

leźć coś, czy kogoś, jakąś siłę, któraby 

myślała inaczej, któraby mówiła właśnie 
naodwrót, mianowicie: naszą jest rzeczą 

troska o obronę państwa, o państwo Sa- 

me. 

Rozwiązanie nie w kierunku įedno- 

partyjności. Tylko znikoma mniejszość 

państw europejskich pozostała przy u- 

stroju demokracji parlamentarnej. Są to 

przeważnie państwa małe, o ludności bo- 

gatej i oświeconej. Z wielkich mocarstw 
tylko dwa, t. į. Anglja i Francja zacho- 

wały dawny ustrój. Większość państw. 

europejskich z ustrojem demokracji par- 

lamentarnej musiała się rozstać. Polska 

do tych państw niewątpliwie należy. 

Projekt Sławka jest jednak szuka- 

niem rozwiązania w innym kierunku, niż 

idą Włochy, Niemcy itd. Tamte bazowa- 

ły zmianę ustroju na systemie jednej 

partji, a co za tem idzie, na dużem 

skrępowaniu myśli politycznej, na ujęciu 

jej w szablon, w ramy wąskie, na ucisku 

jednostki przez partyjną większość. Zu- 

pełnie inny jest projekt Sławka. Wywyž- 

szą on jednostkę, nadaje jej prawa, któ- 

re przysługują jej nie chwilowo 4 nie 

dlatego, że te poglądy odpowiadają po- 

glądom partji, lecz ta jednostka drogą 

zasług uzyskuje sobie nieodwołalne pia- 

wo wypowiadania swoich poglądów. O 
ile system jednopartyjny, to tyranja par- 
ti, o tyle system Sławka, to szacunek 
do zdania jednostki, która poniosła za- 

sługi dla ojczyzny. $ 

Cenzus, któremu nie można się prze- 

ciwstawić. System Sławka stwarza co- 

prawda cenzus, lecz cenzus najbardziej 

dla wszystkich do przyjęcia. Cenzus wy- 

kształceniowy już uważano za skryty 

cenzus majątkowy, — cenzus majątko- 
wy jest dziś mie do przeprowadzenia, bo 

partje konserwatywne nie mają wybor- 

ców za sobą, cenzus narodowości, wy- 

znania, wieku, płci — wszystko to budzi 

zastrzeżenia. Natomiast cenzus zasługi 

jest cenzusem, z którym trudno jest wal- 

czyć, jest cenzusem właściwie uznawa- 

nym przez każdego. 
Konieczność kompromisu. Należy się 

dziwić, dlaczego zwolennicy demokracji 

parlamentarnej nie widzą konieczności 
kompromisu. 

Przecież to oni, oni sami, tak wymyś- 
ай Ludwikowi XVI-mu, czy Mikołajowi 

ll-mu, że poszli za późno na ustępstwa 

konieczne. Nie rozumieją, że dziś ich u- 

Strój, ich demokracja parlamentarna zna- 

lazła się zkolei w roli ustroju usychają- 

cego, ustroju wymagającego reformy. 

Ileż to razy wygłaszali zdanie: Ustrój 

ten można było zbawić tylko przez reło:- 

mę w swoim czasie przeprowadzoną. 

Czemu tego mądrego zdania nie umie/ą 

zastosować do siebie? й 

Gstatnia stawka na ratowanie parla- 

mentaryzmu. Projekt Sławka nie jest by- 

najmniej pogrążaniem parlamentaryzmu, 

jak chcą niektórzy. Wprost przeciwnie. 

Jest to ostatnia stawka na ratowanie par- 

lamentaryzmu, ratowanie drogą koniecz- 

nych reform, koniecznej naprawy. Czasa- 

mi leczenie nie jest przyjemne i niemą- 

dre dzieci grymaszą. Ale jest konieczne. 

Wprowadzenie Senatu, opartego na pa- 

trjotach wypróbowanych, jest konieczną 

korektywą obecnego ustroju i umożli- 

wia dalszego trwanie tego ustroju. 

Projekt Sławka zabezpiecza nas przed 

omnipotencją Sejmu, której złe skutki o- 

glądaliśmy wszyscy. Ale zabezpiecza nas 

również od faszyzmu, od hitleryzmu, 

bolszewizmu, od dyktatury, to jest od 

tych form, którym uległy te państwia, w 

których podobnie, jak u nas, parlamen- 

taryzm zbankrutował. Raz jeszcze: jest 

to ostatnia stawka ratowania parlamen- 

taryzmu. 

Ludzie niezupełnie konsekwentni. Są u 

nas ludzie, którzy zajmowali się (słusznie 

mojem zdaniem) krytykowaniem 5-przy- 

miotnikowego głosowania. Niektórzy z 

nich krytykują teraz system Sławka, pro- 

ponując wzamian swoje projekty, lub nic 

nie proponując. > 

Jest to niezupełnie konsekwentne. Każ- 

dy z'tych panów, gdyby byt dyktatorem w 

Polsce, przeprowadziłby swój system na- 

prawiy ustroju. Nie spieram się, czy ten 

system byłby lepszy, czy gorszy od 

Sławkowego. Nie spieram się, bo w po- 

lityce rzeczą jałową jest zastanawianie 

się nad rzeczami, które nie są możliw 

Dziś jednak projekt Sławka powinien dla 

nich mieć jeden sens. Jest to jedyny re- 

alny sposób, w jaki można ograniczyć 

5-przymiotnikowe prawo wyborcze, cho- 

ciażby do Senatu. I to powinno ich skto- 

nić do popierania tego systemu. Cat. 

od 

  

P. S. Dowiadujemy się, że w Wilnie w po- 
niedziałek najbliższy odbędzie się zebranie, na 
którem jeden z wybitnych konserwatystów, 
znający bliżej nowy projekt konstytucji podda 
go| analizie. Zebranie będze miało charakter 
prywatny, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch'* N.-ŚWIĘCIANY — 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE — 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz, 

ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM —. Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe a 3 Maja % 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte 
WOLOŽYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Koi. „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-€ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

Układ włosko-sowiecki. 
RZYM. PAT. Układ włosko - sowiecki, 

którego zawarcie jest oczekiwane w najbliż- 

Szym czasie, ma być oparty na zasadniczych 

przesłankach układów, zawartych przez Ro- 

się z innemi państwami. Układ zajmuje się 

powstrzymaniem . się od wzajemnej propagan- 

dy oraz ingerencji w sprawy wewnetrzne, 

obowiązkiem dążenia do istnienia stosunków 

przyjaznych, nieinternowania w razie konfliktu. 

zbrojnego z 3-m państwem w wypadku ag- 

resji. Inne klauzule dotyczą arbitrażu, posza- 

nowania interesów włoskich na morzu Czar- 

nem, gwarancyj i Ochrony interesów wio- 

skich w Rosji i t. d. Pogłoski dotyczące kon- 
wencji wojskowej, są — jak słychać bezpod- 

stawne. 

ARESZTY KOMUNISTÓW w NORYMBERDZE 
BERLIN. PAT. W Norymberdze areszto- 

wano 33 przywódców komunistycznych. W 
Hamburgu — 17 osób, które, zrzeszone w orga- 

nizacji śpiewaczej uprawiać miały  działałność 
antypaństwową. W Kolonji zatrzymano 37 

przywódców komunistycznych, których  od- 
stawiono do obozu koncentracyjnego. 

W odwet za działalność agitacyjną, prowa- 
dzoną przez nieujętych komunistów,  interno- 
wani w Augsburgu i w obozie koncentracyj- 
nym w Dachau komuniści otrzymywać będą 

przez dwa tygodnie zmniejszone racje żywno- 
ściowe. 

W okręgu Koesield zatrzymano 30 komuni- 

stów, u których znaleziono wielką iłość broni 

palnej. W Duesseldoriie aresztowano dalszych 
29 osób, w tem 4 byłych posłów  komuni- 
stycznych. 

BERLIN. PAT. Według nadeszłych dziś 
iniormacyj, w Heidelbergu i okolicy dokonano 

40 aresztowań wśród podejrzanych o działa!- 
ność antypaństwową. W Wrocławiu przepro- 

wadzono rewizję w przeszło 100 mieszkaniach, 
koniiskując przytem znaczniejszą ilość broni, 

W. Norymberdze wpadły w ręce policji 4 ka- 

rabiny maszynowe Oraz amunicja. Broń ta za- 
kopana była w ziemię przez byłych członków 

socjal - demokratycznego  Reichsbanneru. W 

Berlinie tajna policja przeprowadziła rewizję 
w niemieckich zakładach budowy telefonów. 

20 robotników, w tem 5 kobiet u których zna- 

leziono ulotki o treści antypaństwowej, in- 
ternowano w obozie koncentracyjnym. W Ka- 

mienicy aresztowano 11 członków tajnej ko- 
mnuinistycznej Organizacji. Wśród aresztowanych 
znajduje się były poseł Reichstagu. Z obozu 

koncentracyjnego w Dachau donoszą 0 za- 
strzeleniu przez wartownika przywódcy ko- 

munistycznego Stenzera, który usiłował zbiec 
z obozu. 

Gandhi zwolniony z oięzienia 
bez żadnych zastrzeżeń ze strony władz angielskich 

POONA PAT. — Gandhi wypuszczo- 
ny dziś został z miejscowego więzienia. 
Władze angielskie, zwalniając Gandhie- 

go, nie postawiły mu żadnych warunków 
politycznych. 

Ciągły stan niepokoju na na Kubie 
PARYŻ. PAT. Agencja Havasa donosi z 

Hawany, że mimo zakończenia strajku robot: 
ników portowych agitacja prowadzona 

rewolucyjną organizację zwaną ABC w celu 
wymuszenia wydania byłego prezydenta Ma- 
chado, wytworzyła stan niepokoju w społe- 

czeństwie. O godz. 2-ej w nocy grupa człon- 
ków tego stowarzyszenia manitestowała przed 

  

mieszkaniem posła angiełskiego, domagając 

się wydania byłego prezydenta władzom ku- 
bańskim, Członkówe kongresu, których więk- 

szość składa się ze zwolenników byłego pre- 
zydenta Machado, złożyli dymisję na ręce 
tymczasowego prezydenta Kuby Caspedesa. 

Nowy prezydent  zamianował już innych 
członków kongresu. 

į * 
i į 
j Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. į 
i co do miejsca. Terminy druku mec Lk pzez RE: zmieniane So a W n-ra dowodowego 20 gr. { 

е х a » 

liość kawalerów Virtuti Militari 
и na Wiłeńszczyźnie 

Zę względu na nowy projekt Konstytucji 
interesujące jest poznanie ilości kowalerów tego 

krzyża. 
Jak wiadomo cywilni kawalerowie tego 

krzyża Otrzymują pensję, która jest im wypia- 

cana przez urzędy skarbowe. 

Według więc danych Wil. Izby Skarbowej 

jest obecnie tych kawalerów: 

W Wilnie i pow. Wil. - Trockim 82 

Brasławskim — 4 
Dzisieńskim 18 

? Mołodeczańskim 10 
‘ Oszmiańskim 8 

Postawskim 6 
Święciańskim 5 

Lista ta jednak kompletna nie jest, Nie 
wszyscy korzystają z pensji, pozatem nie wcho- 

dzą tu wojskowi na służbie czynnej. 

Nie tylko samoloty lecz i sa- 
mochody 

WARSZAWA. (tel. wł.). Niedawno  do- 
nosiliśmy © rajdzie samolotów  aiemieckich 
którego trasa prowadzi przez Pomorze, ' о- 

becnie dowiadujemy się, . że jednocześnie 

urządzony będzie przez niemiecki  Automobil- 

kłub rajd saniochodowy, który również przet- 
nie Pomorze. Władze polskie  wyznaczyty 
specjalną trasę dla samochodów niemieckich. 

Niezależnie od tego Automobilklub polski wy- 
jednał u władz polskich szereg ulg i ułatwień dla 

sportsmenów niemieckich 
  

Uruchomienie linji średnicowej 
warszawskiej 

WARSZAWA. (tei, wł). Uruchomienie 
linji średnicowej warszawskiej, które miało na- 
stąpić 5 września, odbędzie się wcześniej a mia- 

nowicie zostało wyznaczone na 2-go września 

W uroczystości otwarcia weźmie udział P. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej, który osobiście doko- 
na przecięcia wstęgi przed puszczeniem pierw- 

szego pociągu. 

Aresztowania w Częstochowie 
CZĘSTOCHOWA PAT. — W związku z 

niedawnemi zajściami w Częstochowie zostali 

aresztowani dwaj członkowie Stronnictwa Na 
rodowego: absolwent politechniki Jerzy Grzy- 

mek i właściciel maj. Kosów Jan Bogdano- 
wicz. Aresztowanych osadzono w tutejszym 

areszcie śledczym. 

  

Obrady włosko-austrjackie w Riccione 
wobec koncepcji zjednoczenia wszystkich Niemców 

PARYŻ. PAT. „Le Temps* w artykule 

wstępnym, omawiającym zagadnienie Euro- 
py Środkowej, stwierdza co rastępuje: 

Program rasowy narodowych - socjalistów 

oparty jest na koncepcji zjednoczenia Rzeszy 
któraby ogarnęła wszystkie ludy pochodzenia 
i kultury niemieckiej, Wyrzekając się przyłącze- 
nia Austrji, Hitler i jego partja wyrzekliby 
się w rzeczywistości swej podstawowej dokt- 
ryny, a na to się nie zdecydują. Otóż, cokol- 
wiekby Berlin przyrzekł pod presją mocarstw, 
zagadnienie! » to pozostanie, niebezpieczeństwo 

Przyjęcie na cześć dziennikarzy gdańskich 

  

WARSZAWA PAT. — Szef biura pra 
sowego w Prezydjum Rady Ministrów p. 
Tadeusz Święcicki podejmował w saio- 
nach hotelu Europejskiego bawiących w 
Warszawie dziennikarzy gdańskich. Na 
przyjęciu obecni byli: wiceminister spraw 
zagranicznych Jan Szembek, dyrektor na 
czelny Polskiej Agencji Telegraficznej 
minister Konrad Libicki, naczelnik wy- 
działu prasowego MSZ Przesmycki, zastę 
pca nacz. wydziału prasowego MSZ Ru- 

cker, szereg przedstawicieli prasy stołe- 
cznej i wyżsi urzędnicy MSZ. Podczas 
bankietu przemawiali red. Tadeusz Świę- 

cicki oraz prezes Związku Dziennikarzy 
Gdańskich, redaktor narodowo - socjali- 
stycznego dziennika „Danziger Vorpo- 
sten* Zarske, który zakończył swe prze- 
mówienie toastem na cześć Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA PAT.. — W dniu dzi- 
siejszym opuściła . Warszawę po 2-dnio- 
wym pobycie wycieczka dziennikarzy 
gdańskich, udając się do Krakowa. 

Wycieczce gdańszczan towarzyszyli de 
legat MSZ p. Wierski oraz referent pra- 
sowy komisarjatu generalnego R. P. w 
Gdańsku p. Czarnowski. — ‹ 

będzie istnieć dalej i uwidoczni się przy pierw- 

szej okazji. 

Jedynem rozwiązaniem powyższego  za- 
gadnienia i usunięciem niebezpieczeństwa było- 
by radykalne zlikwidowanie wszelkich wido- 
ków Anschlussu przez zapewnienie Austrii 
Środków rozwoju ji umożliwienia jej wejścia 
do takiej organizacji ekonomicznej narodów, 
w którejby czuła się niezależnym narodem, a nie 
narodem II klasy. To jest możliwe jedynie przez 

stworzenie szerokiej i silnej organizacji gospo- 
darczej, obejmującej kraje Europy Środkowej, 

przy współpracy wielkich mocarstw, lecz 

bez ich specjalnej przewagi. 
W zakończeniu dziennik konkluduje, że orga* 

nizacja tego rodzaju bez udziału państw Małej 
Ententy nie wytrzyma próby życia. Nie należy 
jednak zapominać, że zbliżenie francusko - wło- 
skie jako wstęp do paktu czterech nastąpiło 
właśnie na podstawie szerokiej i pełnej zau- 
tania współpracy przy rozwiązywaniu  proble- 
mów europejskich. Czyżby właśnie w Europie 
Środkowej — zapytuje „Tefhps* -— zasada tej 
współpracy mogła znateźć pierwsze zastosowa- 
nie, Nie sądzimy, żeby to było przeciwne 
koncepcjom Mussoliniego. 

BAWARSKIE PLANY ANSCHLUSSOWE 

PARYŻ. PAT. „Journal des Debats" pod- 
kreśla, że rozmowy Mussoliniego z Doliussem 
nie przyniosły żadnych zmian w naprężonych 

stosunkach niemiecko - austrjackich. — Ргора- 
ganda” austrjacka w radjo monachijskiem trwa 

w najlepsze nadał. 

й Przytaczając iniormacje „Oesterreichische 

Abend*, dziennik twierdzi, że przyšpieszona 
podróż kanclerza austrjackiego do Riccione 
spowodowana była bardzo ważnemi i tajnemi 
wiadomościami, które nadchodziły z nad gra- 
nicy austrjacko - niemieckiej. Podobno woj- 
skowe formacje narodowo - socjalistyczne 

przebywały na terytorjum  Bawarji przygoto- 

wując się niezaležnie zupelnie od życzeń Ber- 
lina do wkroczenia na terytorjum Austrji, aby 
ogłosić  Anschluss jako fakt dokonany. W 

ostatniej chwiłi, o tym zamiarze dowiedział 
się Berlin oraz Rzym. Energiczne zarządzenia 
zapobiegły grożącej katastrofie. Dziennik w 
dalszym ciągu twierdzi, że Anglja nie po- 
piera całkowicie planu Mussoliniego i že plan 
londyński zbliżony jest raczej do koncepcji ; 

ministra Benesza. 

Prezydjum kongresu sjonistycznego 
PRAGA. PAT. W wyniku długotrwałych 

sporów zostało wreszcie w dniu 23 b. m. wy- 
brane prezydjum kongresu  sjonistycznego. 

Na prezesa kongresu wybrano Loe Mockina 
który przewodniczył na wszystkich kongresacn 
sjonistycznych po wojnie. Pozatem jako przed- 
stawiciel grupy ogólnej sjonistów wszedł 

do prezydjum inż. Uszyszkin, prezes Żydow- 

skiego funduszu narodowego, dałej  Reuieisen 

prezes czeskosłowackiej egzekutywy sjonisty- 
fcznej, następnie przedstawiciel radykalnych 
sjonistów pos. Izaak Gruenbaum z Polski, wre- 
szcie jako przedstawiciel grup lewicowych inż. 
Kapłański, Kapłan i Sprinzak. 

Król Karol powrócił do zdrowia 
BUKARESZT PAT. — Według biulety- 

nów lekarskich, król Karol i następca tro- 
nu Michał, obaj cierpiący na odrę, powrócili 

do zdrowia. Królowa Marja i królowa grece- 

ka Elżbieta odwiedziły następcę tronu, który 

przebywa w Constanzy. 

  

Wywłaszczenie arystokracji hiszpańskiej 
MADRYT PAT. — Naczelny dyrektor u 

rzędu reformy rolnej w dalszym ciągu objež- 

dża Hiszpanję i przeprowadza akty wywła- 
szczenia latyfundjów, należących do arysto- 

  

kraeji hiszpańskiej. Ostatnio przeprowadził 
on wywłaszezenie majątków ks. Alby, obej- 
mujących ogółem 1122 Je ziemi, 

    
    

Pokazy lotnicze w Petersburgu 
MOSKWA PAT. — W dniu wczorajszym 

odbył się w Leningradzie pokaz obrony prze 
ciwlotniczej miasta. Rano eskadra samolotów 
„niebieskich““ zaatakowała z 3 stron Lenin- 

grad. Strona czerwona odparła atak ogniem 

artylerii przeciwlotniczej. W ciągu dnia samo 
loty niebieskich ponowiły jeszcze jeden atak 

na miasto, który również odparto przy pomo- 

cy artylerji przeciwlotniczej. W czasie powyż 
szych walk, mających na celu wykazanie przy 
gotowania obronnego Leningradu przed ataka 

mi lotniczemi fabryki i biura czyńne były 
normalnie. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

  

TELEGRAMY 
POSEŁ GRECJI W BELWEDERZE 

WARSZAWA PAT. — W dn. 23 
godzinach południowych poseł nadzw, 

i minister pełnomocny Grecji p. Pol 

żył wizytę w Belwederze, wpisując się do k 
gi audjencjonalnej. 

NAGRODA HUBERMANA 

ARSZAWA PAT. — Znany skr 
w Huberman, jako jędea z prote 

w Konkursu muzycznego «Па - młodocian 
le jak wiadomo — odbę 

się w W arszawie w listopadzie r. b. ufuiulo- 
wał nagrodę dla najzdolniejszego skrzypka. -- 
Nagroda wynosi zł. 500. 

NIEMIECKIE ULOTKI BOJKOTOWE 
W TORUNIU 

TORUŃ PAT. — Przed kilku dniami uka- 
zały się w Toruniu i na prowincji ulotki, wy 
dane w języku niemieckim, nawołujące do boj 

kotu przez miejscowych Niemców polskiego 

kupiectwa i rzemiósł. Ponieważ ulotki te u- 
trzymane były w tonie agresywnym, a szerzo- 

ne przez nie wezwanie do bojkotu polskiej 
produkcji w granicach państwa polskiego mia 
ły wyraźny charakter prowokacji, władze za- 
rządziły dochodzenie w kierunku wykrycia in 

spiratorów tej antypaństwowej akcji. Docko- 
dzenia wykazały, że jednym z głównych kol- 

porterów tych ulotek z ramienia pewnej or- 

ganizacji niemieckiej jest niejaki Frank, kie- 
rownik niemieckiego biura sejmowego w Toru 
niu. 

Władze dokonały w mieszkaniu Franka re 

wizji, w wyniku której znaleziono u niego 800 
sztuk wzmiankowanych ulotek. Bibułę skonfi- 

skowano. Dalsze śledztwo w toku. 

TRAGICZNY FINAŁ REKORDU 
PŁYWACKIEGO 

BERLIN PAT. — Znana pływaczka nie-- 
miecka 19-letnia Lytzyg, która ub 2] * №2- 

ty postanowiła zaatakować rekord dłaz ści 
pływania, zmarła we wtorek, nie odzyskaw- 

szy przytomności. Zamierzała ona pływać bez 
przerwy w ciągu 100 godzin. Jednakże po 80 
godzinach pływania została wydobyta z wody 

prawie zupełnie nieprzytomna. i 

NOMINACJA SOWIECKIEGO į 
DYPLOMATY ` A 

MOSKWA PAT. — Naczelnikiem I-go za 
chodniego, t. j. polsko - bałtyckiego wydziału 
komisarjatu ludowego spraw zagranicznych, 

na miejsce przydzielonego do ambasady ZSRR 
p. Rajwida, został mianowany p. Bieriezow. 

ŻYDOWSKI UNIWERSYTET 
W NEW-YORKU 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi 
z Nowego Yorku, że postanowiono zorganizo- 

wać tam nowy uniwersytet, w którym wykła- 

dać będą siły profesorskie, złożone z elemen- 

tów emigracyjnych, W większości wykładać 
będą żydzi, wydaleni z Niemiec. 

STRACONY CIĘCIEM TOPORA 

BERLIN PAT. — W Monachjum straco- 

ny został dziś przez ścięcie toporem robotmk 

skazany na śmierć za zabójstwo. 

STRASZLIWY GAZ WOJENNY 

PARYŻ PAT. — „Echo de Paris'* donosi 
z Frankfurtu n-Menem, że w laboratorjach I. 
G. Farben w Oppau przeprowadzane są do- 
świadezenia nad nowowynalezionym gazem 
wojennym. Podobno gaz ten przenika ws 

kie maski przeciwgazowe i żadne Środki 0- 
chronne nie mogą przeciwdziałać  zabojezej 
działalności tego gazu: 

bra. w 

ajny 

   
  

    

   
   

   
       

          

5.000 ulgowych paszportów na 
; wyjazd do Austrji 

Stosownie do porozumienia z rządem  au- 

strjackim, rząd polski postanowił wydać na 

wyjazd do Austrji w celach turystycznych 5.000 
indywidualnych paszportów z jednomiesię- 

cznym terminem ważności, za opłatą ulgowa 

po 80 zł. za paszport. 

Organizacją wycieczek do Austrji zajmą się 

biura podróży: „Orbis*, Wagons - Lits Cook, 

„Francopol*, Krakowski Związek Turystyczny 

i Polska Linja Lotnicza „Lot“. 
Dla ułatwienia kontroli, a specjalnie aby 

nie była przekroczona ogólna liczba  kontyn- 

gentu paszportów, ministerstwo spraw we- 
wnętrznych ustaliło, w specjalnym okólniku 

do województw tryb postępowania z temi pa- 

szportami, 
Dla każdego województwa 

paszporty na wyjazd do Austrji 
rystycznych będzie wydawało 

nione przez wojewodę Starostwo, 
dzibę w mieście wojewódzkiem. Podania 0 
ulgowe paszporty do Austrji należy  skła- 

dać w terytorjalnie właściwem starostwie, któ- 
re po przeprowadzeniu zwykłych dochodzeń, 

bądź odmówi wydania paszportu, bądź tez 

skieruje podania z wnioskiem przychylnym do 
starostwa upoważnionego do _ wystawiania 

paszportów. Starostwo wystawiające  pasz- 
porty będzie musiało baczyć, aby kontyngent 

przyznanych na dane województwo nie został 
przekroczony. 

Paszporty po wystawieniu 
ne biurom podróży organizującym 

cieczkę. Jeśli zaś poszczególne osoby będą 

składać podania о paszport osobiście, a nie 
za pośrednictwem biura podróży, wówczas 

w podaniu winny wyraźnie zaznaczyć, w jakiej 

wycieczce uczestniczą i które biuro podróży u- 

poważnione jest do odebrania paszportu. 

Starostwo grodzkie w Warszawie wyzna- 
czone do wystawiania paszportów, wystawiać 

będzie również paszporty dla osób  zamiesz- 

kałych na terenie województwa warszawskiego, 

starostwo zaś wystawiające paszporty w Wil- 
nie, wystawiać je będzie również dla osób 
zamieszkałych na terenie województwa — по- 

wogródzkiego. 

wspomniane 

w ceiach tu- 

jedno upoważ- 
.nające sie- 

będą wydawa- 
daną wy-



„SILVA RERUM 
TWÓRCY I MARUDERZY 

Pod takim tytułem ukazał się w „Polsce 

Zbrojnej'* artykuł K. Winklera o współczes- 
sem malarstwie polskiem. Artykuł niewielki, 
ule pełen treści i przenikliwych uwag. 

Świetny krytyk artystyczny stwierdza w 
uim przedewszystkiem ten pro: fakt, nad 
którym nie zastanawia się laik, że współeze- 

ne malarstwo polskie to pstrokacizna kierun- 

ków i labirynt przeróżnych dążności ar! 

cznych. Chaos. Ale w tym chaosie nale 
naleźć linję demarkacyjną 

pomiędzy t. zw. sztuką pompjerską, czyli 

pseudoimpresjonistycznym naturalizmem, a 

sztuką prawdziwie twórczą, rozgałęziającą się 
znowu na szereg kierunków o mniej lub wię- 
cej zdecydowanej woli i ideologji estetycznej. 

Przeróżnemi drogami dociera współczesna 
sztuką do wyrażania pojęć o pięknie dnia dzi 
siejszego — w tej tendlerni wszyscy mogą 
znaleźć coś specjalnego dla swego gustu: od 

bezpretensjonalnych „landszafcikėw““ z kwit- 
nącym bzem „nad ruczajem'', wylosowanych 

w Zachęcie, do najbardziej rewolucyjnych ła- 
mańców naszych unistów i suprematystów, 

których całkowicie bezprzedmiotowe obrazy 

odbierają sen astmatycznym emerytom i sen- 
tymentalnym wdowom. Idąc śladem tych kie- 
runków, dostrzegamy przytem ich wzajemną 

od siebie zależność, gdyż nawet dosyć kon- 
serwatywnie nastrojeni artyści ulegają niemal 

bezwiednie rozstrzygającym wpływom  twór- 
£ów-przodowników. 

Aby ułatwić sobie orjentację w rozgar 
djaszu artystycznym, dzielimy więc mala 
wo na sztukę pompjerską i sztukę twór 

Artyści, uprawiający pierwszą — to rzemi 
ślnicy, uprawiający drugą — to prawdziwi 
twórcy. 

Jedni i drudzy wystawiają swoje prace 

niejednokrotnie w sąsiadujących ze sobą sa- 
lach — jedni i drudzy sprzedają swoje two- 

ry, z tą może różnicą, że podczas, gdy u nas 
poczciwy mieszczuch za nic w świecie „futa- 

rystycznego''* obrazka nie kupi — na między- 
narodowej wystawie w Wenecji np. (na t.zw. 
Biennale) — stosunek sprzedanych płócien 

modernistów do zakupionych, względnie do- 

brych, obrazów naturalistycznych, mą się tak, 

jak 10:1! Zagraniczni kupcy i mecenasi wy- 

chodzą tu z tego prostego założenia, że to, ce 

już dawniej lepiej i wcześniej namalowaano, 

nie może mieć zbyt wielkiej wartości w han- 
dlu. Cenią oni znacznie więcej dobrego, zawo- 

dowego kopistę obrazów, aniżeli imitatora 
przyrody, pozbawionego przytem doszczętnie 

własnego obiicza. U nas natomiast są jeszcze 

tacy naiwni, dla których każdy obrazek „ołej 
no na płótnie''* ma jednakową wartość. ,„Po- 
doba mi się i kwita'', a na to niema rady — 

możnaby conajmniej zalecić pół szklanki wo- 
dy gorzkiej Franciszka Józefa co rano na 

CZCZO... 7 

Wnioski nasuwają się same: publiczność 
powinna popierać twórców a nie rzemieślni- 
ków — maruderów, powinna kupować obrazy 

: modernistów a nie naturalistów — pomp) 
rów. W Paryżu naprzykład robi się złote 
interesy na obrazach Utrilla: nawet w dobie 
kryzysu sprzedawane są one po trzydzieści 
— pięćdziesiąt tysięcy. A u nas kupuje się 
„Zachody słońca'', czy „Bajkę jesienną** za 
kilkadziesiąt złotych. 

Konrad Winkler ma rację. Chodzi tylko 
o jedno: trzebaby przeprowadzić podział ar- 
tystów personalnie i każdego malarza  zali- 
czyć z imienia i nazwiska do twórców albo 
do pompjerów, aby publiczność wiedziała z 
kim ma do czynienia i odpowiednio dokony- 
wała zakupów. Taka segregacja artystów jest 
rzeczą krytyka. Ale czy to możliwe? Gdyby 
dajmy na to zechciał ktoś z krytyków wileń- 
skich zająć się wytyczaniem linji demarka- 
cyjnej pomiędzy artystami wileńskimi? Zna- 
mierowski, Dunin-Marcinkiewicz, Hermano- 
wiez... a po drugiej stronie: Jamontt, Ślen- 
dziński, Horno-Popławski.. Nie, lepiej dać 

_" spokój. Niema sensu podjudzać ludzi na si 

_ bie, zwłaszeza, że w ostatnich czasach i twór 
cy i pompjerzy wileńscy pomieszali się w 
przykładnej zgodzie „na terenie'* Spółdzielni 
Artystycznej przy półezarnej i dancingu. 

Zastępca. 
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Czy wolno trzymać 
w mieszkaniu Iwa? 
Na wokandzie sądu grodzkiego w Grodzi- 

sku Mazowieckim znajdzie się w przyszłym 
miesiącu niezwykły proces sądowy, będący 
wynikiem trwającego od dłuższego czasu za- 
targu między posterunkiem policji a gminą w 

" Milanówku a p. Szatkowską, właścicielką je- 
dynego w Polsce lwa hodowanego w budynku 
mieszkalnym. Na skutek ciągłych skarg mie- 
 szkańców Milanówka, dla których lew trzy- 
many w mieszkaniu, jest postrachem, policja 
nakazała p. Szatkowskiej natychmiastowe 
przekazanie lwa ogrodowi zoologicznemu w 
Warszawie. Nakaz ten nie został wykonany, 
właścicielka lwa stanie przed sądem o niesto- 
sowanie się do nakazów władz administracyj 
nych i przechowywanie w mieszkaniu nie- 
bezpiecznych zwierząt. 

Nasza literatura pedagogiezna rozwija się 

ilościowo i jakościowo. Dziesięć lat temu mo- 

żna było na palcach wyliczyć oryginalnych 
piszących pedagogów, metodologów i dydakty 
ków. I gdy się przegląda dzisiaj ich „dzie- 

| lła'', trzeba uśmiechać się. Takie naprzykład 
_ olbrzymie, odleżałe tomisko jak „Język pol- 

ski** — zbiorowa praca wydana przez Mini- 
sterstwo jako podręcznik metodologiczny dla 

_ nauczyciela. Nie wiem, czy kto z polonistów 
- posługuje się nim jeszcze: ładnie wyglądałaby 

lekcja, gdyby przeprowadzić ją według wska- 
_"_ zówek „Języka polskiego''. Możnaby z miej- 

‚ by sca zostać przeniesionym w stan nieczynny, 
i mie pomogłoby nawet tłumaczenie, że to 

według wskazówek Ministerstwa z przed dzie- 
 sięciu lat!.. Fakt powyższy staje się więc 
dowodem ewolucji, jakiej podlega nasze szkol 
nietwo w coraz to doskonalszych metodach 

nauczania. 
/._ Jednym z przejawów tej ewolucji jest, 
sądząc z obszernej, najnowszej literatury pe- 
dagogicznej, baczne zwracanie uwagi na indy- 

  

ku jeszcze laty panowała zasada zbiorowości, 
| tj. traktowania klasy jak stadko jednoga- 

 tunkowe, dziś indywidnalizuje się wychowan- 

  

  

SŁOWO 

Przed ogólno-krajowym konkursem modeli latających 

   

   
W najbli: 

organizowany przez L.0.P.P. W związku z 

wilnem stołeczny konkurs, celem dokonania wyboru modeli na konkurs 

  

ппотирсотитнттеиттоо) 

ą niedzielę odbędzie się w Krakowie ogólno-krajowy konkurs modeli latających 
tem urządzono w Warszawie na lotnisku cy- 

ogólno-krajowy. 
Na zdjęciu znany konstruktor modeli p. Błeszezyński podczas konkursu stołecznego poxa- 

zuje młodziutkiemu widzowi jeden z modeli. 

Mount Everest narazie nie zdobyty 
Angielska wyprawa 

Pierwszy atak w tegorocznej wyprawie 
na najwyższy szczyt świata Mount Everest 
nie powiódł się. Pierwsi wspinacze, idący ra 
przedzie, cofnęli się, a główna siła ekspedycji 
przesunęła się do ostatniego obozu, ażeby we- 

" sprzeć czołową kolumnę. Ponowiono raz ja- 
szcze próbę z początkiem czerwca, przyczem 
tym razem szturmowali straszliwe zerwy 
Smythe i dr. Geen, lekarz ekspedycji. Próha 
ta nie powiodła się na skutek złych warunków 
i wspinacze zawrócili, mając do szczytu ja- 
kieś 150 m. 

Ponieważ równocześnie dawał się już we 
znaki monsum, zwiastujący nastanie pory de- 

LRT ASITINKI KASOS TS TAKAS SEK 

Nowoczesny Mojžesz 
Historja się powtarza, wszyscy o tem wie 

my. 
Lady Aubrey Taverley w czasie swego 

spaceru nad Nilem znalazła w sitowiu nad- 
brzeżnem mały koszyk, impregnowany smołą, 
a w nim Śpiące dziecię paromiesięczne o typie 
wybitnie semickim. 

` Brukowe dzienniki kairskie, żerujące na 
niezdrowej sensacji, czynią wielki hałas na 
ten temat, ogłaszając pompatyczne rewelacje, 
iż dziecko jest predystynowanym odrodzicis- 
lem i zbawcą narodu żydowskiego, niczem 
saojżesz starego zakonu, a podrzucone zostało 
przez matkę, ofiarę prześladowań  hitlerow- 
skich, która uciekając z Niemiec schroniła się 
do Egiptu. 

Niestety, jednak, wspaniała ta historja 
znalazła dementi w prasie bardziej umiarkowa 
nej. Okazało się, że niemowlę należy do naj- 
zwyklejszej Arabki, która w ten malowniczy 
sposób chciała się pozbyć niewygodnego po- 
tomka. 

Nie wiedziała w prostocie ducha, że in- 
scenizację podobną zastosowano już przed 
wiekami i to na tym samym Nilu, L. 

Droga bocianów 
Nadchodzi właśnie czas, w którym młode 

tegoroczne bocianięta przygotowują się do 

wielkiej podróży w ciepłe kraje, gdzieś do po 

łudniowej Ameryki pod opieką „taty i аа 
my''. 

Dyrektor stacji ornitologicznej w Rossit- 
ten (Prusy Wschodnie) przeprowadza w zwią 
zku z tem pewien ciekawy eksperyment. 

Schwytano sto sześćdziesiąt młodych bo- 

cianków (rocznik 1933). W pełnym sczonie 
ich odlotu będą one odtransportowane specjal 
nym pociągiem do Nadrenji i pozostawione 

tam samym sobie, aby dalszą podróż na wy- 
raj odbyły same bez ciceronów. 

Eksperyment ten, który na pierwszy rzut 
oka wydaje się okrutnym żartem, ma swoje 

uzasadnienie. Wiadomo, iż bociany z poza El- 
by odbywają swą drogę do Afryki i ponad 
Bałkanami, podczas gdy bociany z Zachodnich 

Niemiec i z Francji lecą drogą powietrzną 
nad Hiszpanją. 

Chodzi o to, czy 160 bocianiąt, urodzonych 

na wschodzie Niemiec posłucha głosu irady- 

cji, obierając drogę przez Bałkany, iax ich 
rodzice, czy też skieruje się instynktownie 
ku Hiszpanji. Instynkt czy tradycja? Oto py 
tanie. 

„Tata i mama''* będą napewno srodze za 
niepokojeni tą podróżą bez miłych dziatek, a- 

le cóż za. radość, jeśli pomimo naukowych 
ciekawości złych ludzi rodzina odnajdzie się 
w drodze! i 

  

Katastrofa szybowca 
BERLIN PAT. — Według doniesień z Ge 

tyngi, student Knock w czasie lotu na szybo- 
wcu uległ katastrofie, ponosząc śmierć na 
miejscu. Szybowiec został doszczętnie zdruzgo 
tany. 

  

' LEKTURA PSYCHOPATYCZNA 
ków — zasada, można powiedzieć, jednostko- 

wości. Wszystkie badania psychologiczne dzie 

ei zapomocą testów, ankiet i  kwestjonarju- 

szów, prowadzenie t. zw. kart indywidualno- 

ści — mają właśnie na celu doszukiwanie się 
różnie charaktero - i psychologicznych — ро- 

między dziećmi, i zależnie od tych różnie 

stosowanie tych czy innych, indywidualnych 

metod wychowania. 

Nikt nie będzie zaprzeczał, że indywidua- 
lizacja ma doniosłe znaczenie wychowawcze. 

Pod warunkiem, oczywiście, że się w niej nie 
„przeholuje, nie doprowadzi jej do szezytowe- 

go punktu absurdu, jak to przytrafiło się da- 
wniejszej zasadzie generalizacji. . Ostatecznie, 

rzucając się od tezy do antytezy znajdzie się 
wreszcie syntezę. 

Przeglądając ostatnie polskie wydawni- 
ctwa z dziedziny pedagogiki, zdumiewamy się 
jak dalece idzie „zróżniezkowana'* indywi- 
dualizacja. Nie wystarcza jej podział na pyk 
ników i schizotymików, makrocefalów i mi- 
krocefalów: dyferencjacja musi być  subtel- 

niejsza, by tem owoceniejsze były rezultaty 

wychowania. Mamy więć dziecko  włóczęgę, 

dziecko opuszczone, zaniedbane, dziecko-prze- 

stępcę, dziecko nerwowe, dziecko niemiłe, ni- 

wycofuje się z gór 

szczowej, postanowiono nie czynić dalszych 

prób, tylko wycofać się do obozu na wysoko- 

ści 6700 m. i tam przetrwać aż do jesieni. 
Spedycja miała zamiar poczynić nowe pró- 

by we wrześniu po przejściu monsunu. 

Jednakże inaczej postanowił komitet wy- 

prawy na Mount Everest w Londynie. Na о- 

statniem swojem posiedzeniu, jakie odbyło 

się w pierwszych dniach lipca, komitet ten do- 

szedł do wniosku, że należy wycofać wypra- 
wę wogóle i polecić odwrót do ojczyzny. ©- 

mitet wyszedł z założenia, że wspinaczka we 

wrześniu przedstawia liczne niebezpieczeń- 
stwa, jak to wiadomo z pierwszej wyprawy, 

kiedy to lawiny spowodowały straty w szere- 
gach wyprawy. Komitet uznał, że lepiej nie 
ryzykować tego rodzaju i odłożyć nowy 
szturm do przyszłego roku. — roza tem za- 
trzymanie tragarzy na tej wysokości, wyma- 

gałoby ogromnych kosztów na aprowizację, 
których komitet chce uniknąć. 

Tak więc raz jeszcze najwyższa góra świa 
ta odparła ambicje człowieka. Nie znaczy to 
jednax, ażeby wyprawa angielska nie posiada- 

ła swojego znaczenia. Przeciwnie, jest ona dal 
szym krokiem postępu na tem polu i każe 

nam wierzyć, że w najbliższym już czasie mu- 

si przyjść pełny sukces. Anglicy zdobyli zno- 
wu wielki zapas doświadczeń i pokazali, że 
można obywać się bez aparatów tlenowych na 
tej wysokości, odbyli szereg ważnych reko- 

nesansów we wszystkie strony, zbadali dokła- 

dnie ostatni odcinek trasy. Udowodniono ua- 
lej, że pomysł, ażeby wyprawę złożyć z ludzi 
młodych, był w zasadzie słusznych. 

› ро raz drugi i 

    

Zawody hippiczne w Rydze 
RYGA PAT. — W drugim dniu między-rrzeszli jeźdzcy Holst i 

narodowych zawodów hippicznych rozegrano 

nagrodę przechodnią miasta Rygi. Ogółem w 

konkursie tym uczestniczyło 50 jeźdzców, któ 

rzy mieli przebyć 7 przeszkód do 1 m. 40 cia. 
wysokości każda. 

Po pierwszym  parcours 8 zawodników, 
którzy przeszli bez punktów karnych, musiało 

trzeci stoczyć walkę o pierw- 
sze miejsce. Z jeźdzców polskich udział w iej 

decydującej rozgrywce wzięli: por. Podhore- 

cki na „Doneuse'* i „Olafie'*, oraz por. Ru- 
ciński na „Roksanie''. Pozatem uczestniczyli 

por. armji łotewskiej Ozels i najniebezpiecz- 
niejszy konkurent —jeździec Holst z Berlina. 

Po drugiej rozgrywce, gdy wysokość prze- 

szkód została podniesiona do 1 m. 50 cm., — 
parcours przeszły czysto trzy konie: por. iku- 

cińskiego, por. Ozelsa i jeźdzca Holsta. W 
trzeciem spotkaniu z 4 punktami  karnemi 

por. Ruciński. Zain- 
teresowanie publiczności wzrosło do punktu 

kulminacyjnego, gdy pomiędzy tymi dwoma 
jeżdzcami rozpoczęło się ostatnia walka. 

W bardzo pięknym stylu, mając tylko 4 
punkty karne, pierwsze miejsce zajął por. Ru 

ciński, zdobywając tem samem wędrowny pu- 

har m. Rygi. Drugie miejsce zajął jeździec 

niemiecki Holst, trzecie — por. Ozels, 4-tem 
i 5-tem podzielili się por. Podhorecki i p. 
Holst, szóste — por. Podhorecki. 

W następnem spotkaniu — w t. zw. kon- 

kursie szczęścia pierwsze miejsce przypadło 
jeźdcowi niemieckiemu z Insterburga Lengni- 

ckowi, drugie — por. Ozelsowi (Łotwa), trze 
cie — Holstowi (Niemcy), 4-te — kpt. An- 

dre (Estonja), 5-te — por. Rucińskiemu (Poi 

ska) i 6-te — por. Podhoreckiemu (Polska). 

Na tem zakończył się drugi dzień zawo- 
dów. 

Porażka polskich strzelców 
TALLIN PAT. — W Tallinie odbyły się 

zorganizowane przez miejscowy Kaitseliit za- 
wody 
Łotwa i Pierwsze miejsce zajęła Fin 
landja, uzyskując 866 punktów, drugiej miej- 
sce zajęła Estonja — również 866 punktów. 
Na trzeciem miejseu znajduje się Łotwa z 844 
punktami i na czwartem Polska — 824 punk 

  

rzeleckie między Estonją, Finlandją, 
Pol: 

  

    

ty. Wobec równej ilości punktów, uzyskanych 
przez strzelców Estonji i Finlandji, zastoso- 

wano międzynarodowe metody obliczeń, któ- 
re dały zwycięstwo Finlandji. Drużyny skła- 

dały się z 5 osób każda. Strzelanie z pozycji 
leżącej, z odległości 300 metrów, po 20 strza- 
łów. 

Prenn chciał grać w barwach polskich 
WARSZAWA PAT. — Dnia 22 bm. za- 

rząd Polskiego Związku _ Lawn-Tennisowego 
rozpatrywał prośbę Daniela Prenna, ezołowe- 

go tęnisisty niemieckiego, pochodzenia žydo: 
skiego, złożoną do Polskiego Związku L. T. 

za pośrednictwem generalnego konsulatu w 
Londynie, o zezwolenie na grę w tenisa w 

  

barwach polskich. Zarząd Polskiego Związku 
L. T., zważywszy, że Daniel Prenn, będąc о- 
bywatelem polskim, odmówił w latach poprze- 
dnich gry w barwach polskich, równocześnie 

zaś reprezentował w tenisie państwo niemiec- 
e, a w roku 1930 przyjął on niemieckie о- 

bywatelstwo, prośbę jego załatwił odmownie. 

   

   

  

Nowy ustrój notarjatu 
W NOTARJACIE I HIPOTECE MOGĄ BYĆ ZATRUDNIENI TYLKO SKOŃ- 

CZENI PRAWNICY 

Wiceminister sprawiedliwości przyjął de- 

legację związku pracowników notarjatu i hi- 
poteki w Warszawie, oraz związku pracowni- 

ków adwokackich i notarjalnych ziem zacho- 
dnich w Poznaniu. Delegacja przedłożyła wi- 
cemin. memorjał, dotyczący gotowego już de- 
kretu o nowym ustroju notarjatu w Polsce. 

Delegacja prosiła, aby obecni starsi po- 

mocnicy rejentów w b. Kongresówce i w b. 

żaborze pruskim mianowani byli  asesorami 
notarjalnemi, a młodsi pomocnicy aplikanta- 

mi i żeby do dekretu o ustroju notarjatu 
wstawiono odnośne przepisy. Wicemin. odmó- 
wił uwzględnienia tego postulatu, ošwiadeza- 
jąe, że decyzja tego rodzaju przeszkodziłaby 

prowadzeniu nowego ustroju w polskim no- 

tarjacie i nie dałaby możności zatrudnienia 
w notarjacie prawników dyplomowanych. 

Memorjał z temi samemi żądaniami złoży- 

Za przykładem sąsiadów 

  

Nowe państwo mandżurskie; utworzone kosztem Chin przez Japonję, 143е za wzorem swo 

ich potężnych sąsiadów, zbroi się gorączkowo. Na zdjęciu naszem widzimy u góry ćwiczenia 

żołnierzy mandżurskich z aparatami 
lotów, u dołu ćwiczenia z reflektorami. 

podsłachowemi, sygnalizującemi zbliżanie się samo 

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. 

EI IS STOTIS 0000 
  

czyje, dziecko trudne i t.zw. najtrudniejsze, 
histeryczne, psychopatyczne, moralnie upośle- 
dzone, umysłowo upośledzone, fizycznie upo- 
śledzone, epileptyczne, dziecko * zuchwałe i 
dziecko leniwe, dziecko wiejskie i dziecko 

miejskie... Prócz tego, wszystkie wyliczone po- 
wyżej indywidualności czy gatunki dziecięce 

dają się skolei dzielić na dziecko w okresie 
wczesnego dziecięctwa, średniego dziecięctwa, 
późnego dziecięctwa, przedpokwitania, pokwi- 
tania i adolescencji. Tak więc, mając przy- 
puśćmy do wychowania dziecko zaniedbane, 
inaczej będziemy je traktowali, gdy otrzyma- 
liśmy je w okresie wczesnego dzięcię- 
ctwa, inaczej zaś, gdyśmy doprowadzili dziee- 
ko zaniedbane do okresu pokwitania. Natu- 
ralnie, musimy jeszcze baczyć, czy dziecko 

zaniedbane jest pyknikiem czy też schizoty- 
mikiem. 

Klasyfikacja tego rodzaju i obserwacja 

nad dziećmi muszą być zapewne sprawą ba:- 
dzo trudną, skoro powstaje dzisiaj w Polsce 
cała olbrzymia w tych materjach literatura. 
Babieki pisze o dzieciach opuszczonych, Gór- 

ska o dzieciach niemiłych i najtrudniejszych, 
Grabińska o niczyich, dr. Dąbrowski o leni- 
wych,.dr. Kuchta o zuchwałych i o włóczę- 
gach, dr. Łuniewska o psychopatycznych, dr. 
Sterling o upośledzonych, histerycznyceh i epi- 
lęptycznych, i t.d. i t.d. Księgarnia Micha- 
a Areta założyła nawet „Bibljotecc wycho- 

wawczą'** pod redakcją d-ra Myslakowskiego, 
która zeszytami wypuszcza w Świat coraz to 
nowe typy dzieci. Nauczyciele i wychowaw- 

cy muszą te książki kupować, uby iść z postę- 
z duchem czasu. Muszą wziąć naprzy- pem i 

kład do ręki broszurę p.t. „Dziecko rsychopa- 

tyczne'* i czytać: ' 

— Charakterystyezne На psychopatji 
   

dziecięcej stygmaty czy siowe nasiiają się 

w złożone zjawiska t. zw. hiperkinezy. Są to 
częściowo dowolne, częściowo automatyczne 
skurcze mięśniowe, które powodują  powsta- 
wanie najrozmaitszych objawów, jak: gryma- 
sy twarzy, mruganie powiekami, pociąganie 
nosem, kiwanie i kręcenie głową, unoszevie 
ramion, przekrzywianie kręgostupa, trzepota- 
nie ramionami, drapanie, pocieranie rąk, chra 
panie, dmuchanie, gwizdanie, plucie, podvygi- 
wanie i podskakiwanie. Niektórym z wymie- 
nionych ruchów towarzyszy niekiedy niepoha- 
howane wyrzucanie z siebie różnych nieprzy- 
zwoitych wyrazów. Dopiero po szerega wy- 
ładowań ruchowych dzieci doznają pewnej 
ulgi. Do zjawisk natury pokrewnej na!eży rów 

nież skłonność do gryzienia paznogci, skuba- 
nie skóry i włosów, dłubanie w nosie i t.p. 
Gryzienie paznogei — to objaw par excelleace 

psychopatyczny... — 
Wystarczy, po przestudjowanin tej bro- 

szury, wejść nauczycielowi do klasy, aby. zi- 
mny pot zrosił jęgo zamyślone czoło. Jeden 

  

  

ły związki prac notarjalnych w Prezydjum 
Rady Ministrów. Dekret o nowym ustroju 
notarjatu przewiduje, iż obecni pomocnicy re- 
jentów, nie mający studjów prawniczych, mo- 
gą być zatrudnieni jedynie przez okres przej- 
ściowy aż do odwołania. Dekret nie określa 
bliżej długości okresu przejściowego. 

Przypuszezają, iż okres przejściowy może 
trwać najdłużej 5 lat, gdyż taki okres przewi- 
dziany jest w dekrecie na odbycie aplikan- 
tury rejentalnej przez kandydatów o pełnych 
kwalifikacjach prawniczych. | 

    

  

Drugie skazanie Józefa Wie- 
czorka 

POZNAŃ PAT. — Sąd Okręgowy w Po- 
znaniu rozpatrywał w dn. 23 bm. sprawę głoś 
nego komunisty Józefa Wieczorka, oskarżone 
go o uprawianie agitacji komunistycznej. — 
Swego czasu Wieczorek działał na teranie 
Śląska i wyrokiem Sądu Okręgowego w Ka- 
towicach zasądzony został na 2 lata twier- 
dzy. 

W czasie przewożenia Wieczorka do wię 
zienia zdołał on zbiec, — poczem nielegainie 
przekroczył granicę niemiecką i udał się do 
Berlina, gdzie pracował kilka miesięcy w Ко- 

munistycznem piśmie „Rote Fahne''. Po doj- 

ściu do władzy Hitlera, Wieczorek powrócił 
do Warszawy, a następnie udał się do Po- 
znania, gdzie rozwijał ożywioną działalność 
komunistyczną pod nazwiskiem Antoniego 

Krawczyńskiego. 24 maja Wieczorek został a- 
resztowany. Przy rewizji znaleziono u niego 
dużo obciążającego materjału. W wyniku roz 
prawy Wieczorek został skazany na 5 lat wię 

zienia. 

zubkow ze spadschrenem 
Dawny szwagier eks-kajzera, Aleksander 

Zubkow, znowu wypłynał-na forum publiczne. 

Stał się akrobatą, czyniąacym ewolucje ze 
spadochronem i ostatnio brał udział z popi- 
sąch lotniczych w Walferdange w Księstwie 
Luxemburg. Jego skok ze spadochronem z 
wysokości 800 metrów zakończył się wypad- 
kiem. Wiatr uniósł go w dal i lądując akro- 
bata poranił sobie ręce i nogi. Ъ. 

  

Zdradziecki film 
Po raz pierwszy w historji sądownictwa 

angielskiego, prawnicy trybunału w City bę- 

dą się posługiwać w śledztwie „filmem spra- 

wozdawczym'* z miejsca zbrodni. 

Właściciele wielkiego składu kolonjalne- 

go w City, okradani systematycznie prawdo- 

podobnie przez stróża nocnego, zainstalowali 

potajemnie w magazynie automatyczny apa- 

rat kinowy i otrzymali w ten sposób bardzo 

wyraźny film, na którym rzeczony stróż wła- 

mywał się do skrzyń i objadał najlepszemi 

L. 

gwiżdże, drugi pluje, trzeci siąka nosem, 
czwarty dmucha, piąty podskakuje, a wszyscy 
niepohamowanie wyrzucają z siebie różne nie- 
przyzwoite wyrazy... Dopiero po szeregu wy- 
ładowań doznają ulgi, i uciszeni przez nau- 
czyciela, siadają w ławkach. A nauczyciel, 
przenosząc przerażone spojrzenie z twarzy na 
twarz, liczy i liczy: 

Psychopata.. psychopata... psycho- 
pata.. 

A gdy, broń Boże, przekona się ze zgro- 
zą, że kilku jego pupilów ma odstające uszy 
(stygmat zwyrodnienia!) ; jeden odznacza się 
ambidekstrją (dwuręczność!), którą w swej 
naiwności produkuje przed kolegami, a ci 
śmieją się i nazywają go małpą; że tamtego 
wreszcie cechuje „nieprawidłowe położenie uj- 
Ścia cewki moczowej zboku lub z dołu czyli 
stulejka'* — nauczyciel bez wysiłku dojdzie 
do konkluzji, że znalazł się nie w szkole, tyl- 
ko w domu warjatów. 

Aby to przekonanie utrwaliło się w nim 

i spotęgowało, powinien obserwować swego 

dyrektora i swych kolegów na bylejakiej se- 
sji pedagogicznej. Zobaczy grymasy twarzy, 
mruganie powiekami, kiwanie i kręcenie gło- 
w 4, pocieranie rąk, gryzienie paznogei... usły- 
szy dmuchanie i chrapanie... Wszystko to są 
objawy par excellence psychopatyczne. „Nie- 
co rzadszym objawem jest ssanie paleów, któ- 
re u dzieci często bywa sugestjonowane przez 

W WIRZE STOLICY 
GDZIE MIESZCZUCHY SPĘDZIŁY LATO. 

Pęd do wyjazdu na lato jest teraz o wie 
le większy, niż parę lat temu. Mimo kryzysu, 
kto żyw opuszezał Warszawę. 

Propaganda morza zrobiła swoje. Hel, 
Gdynia kotłowały się od warszawiaków, bra- 
КЮ miejsca w pensjonatach, zapluskwione iz- 
by rybaekie szły drożej, niż pokoje w Bristo- 
u. Gdybyśmy mieli dziesięć razy większe wy- 
brzeże, jeszcze byłoby pełne, jeszcze ludzie hy 
się skarżyli, że nie poleżeli na piasku: — bo 
nie było wolnego miejsca. Mnóstwo ludzi sžy- 
sząc o tym tłoku nadmorskim, zrezygnowało 
ze słonej wody. 

Letniska podmiejskie świeciły zasłużoną 
pustką. Obrzydliwe Milanówki, Michaliny, 
Skolimowy, Brwinowy, Kacze Doły, Miłosne 
i Wesołe, żaliły się na brak letników. Zmą- 
drzeli ludzie — poco drogo płacić za ciasne, 
drewniane paskudztwo, za suchotniczy las, 
brudny piach, użerać się o produkty. I jeszcze 
mieć pełno żydów w sąsiedztwie. — dodają 
antysemici. ё 

Dużo zato warszawiaków odwiedziło dal- 
sze miejscowości: Kazimierz, Solec, Inowro- 
cław — różne dziury, gdzie niewiadomo, czy 
lepiej, jak w Otwocku, ale — a nuż... Jest ten 
dencja wynajdywania  przyjemniejszych, Md- 
hiejszych letnisk, niż zamorusane, dobrze zna- 
ne podmiejskie. Najdroższe dwory brały po 
5 zł., najtańsze po 2 zł. 50 za dobę. Za bez- 
cen! 2 zł. 50 mieszkanie z pełnem utrzyma- 
niem i bardzo je sobie letnicy chwalą. Rze- 
czywiście utyli. 

Jak bieda przycisnęła ziemian wskazuje 
najlepiej to powszechne branie letników. Dwo 
ry magnackie przyjmowały po 4 zł., w ogrom- 
nym pałaeu było 50 letników, zachwyceni -— 
obiecują sobie nigdy gdzieindziej nie jeździć. 

Wreszcie łazęga, nieustanny  week-end. 
Sporo ludzi przeszwędało się eałe lato kocza- 
jąc z miejsca na miejsca, kajakiem po rze- 
kach i. strumykach, rowerami, piechotą. © 
najwięcej narzekają na brzydkie lato — wsz; 
stkiego 8 nocy mogliśmy przespać pod gołem 
niebem, mówią, pozatem zawsze deszcz, wil- 
goć, zimno... K. 

  

  

  

  

   

      

  

PODZIĘKOWANIE 
Społeczeństwo m. Dereczyna, Bank Lu- 

dowy oraz Związek Kupców tą droga s 
dają Panu Justynowi Gajlewskiemu —| 
rownikowi Urzędu Pocztowego w Dereczy: 
nie oraz całemu personelowi podziękowame 
za ich ofiarną, sumienną i uczeiwą pracę, 
mającą na celu przedewszystkiem dobre, 
należyte, szybkie i fachowe załatwienie 
interesantów, przez co Urząd Pocztowy w 
Dereczynie pod kierownictwem Panx G 
lęwskiego może być w zupełności przykia 
dem dla innych Urzędów. 

Przy tej okazji również składamy po- 
dziękowanie Panu Prezesowi Dyzekcji 
Poczt i Telegrafów w Wilnie za odpo- 
wiedni przydział Kierownika tut. Urzędo- 
wi Pocztowemu. 

Bank Ludowy w Dereczynie 
Spółdzielnia z ogr. odpow. 

Abram Graczun. 
N. Goldinberg. 

Centrala Drobnych Kupców i Handlarzy 
w Polsce 

Oddział w Dereczynie 
Chaim Wajnsztejn. 
E. Abramowicz. 

   

    

  

  

Roczne dursy Hanólowe 
egz. od 1920 r. 

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

tyka Handlowa. 
Dla niezamożnych zniżka. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 23 SIERPNIA „ 

Dewizy i waluty 

Belgja 124.85 — 125.16 — 124.54, 
Gdańsk 373,80 — 374.23 — 373,37. 

Holandja 361.00 — 361.90 —360.10. 
Londyn 29.48 — 29,50 — "29.34. 
Nowy York kabel 6.55 — 6.59 — 6.51. 
Paryż 35.08 — 35.12 — 34.94. 
Praga 26.50 — 26.56 — 26.44. 

Szwajcarja 172.70 — 173.13 — 172,27, 
Włoehy 47.10 — 47,33 — 46.87. 
Berlin 213,20. 

'Tendencja niejednolita . 

Dolar w obr. pryw. 6.54. 
Rubel 4.74. 

Pożyczki polskie w N. Yorku: 

Stabilizacyjna 70. 
Warszawska 44.25. 

—-0)-— 

Odwotanie wagonu restaura- 
cyjnego 

Z dniem l-ym września r. b. przestanie kur- 
sować wagon restauracyjny w pociągu 711/712 
na przestrzeni Warszawa — Wilno z powodu 
zbyt małej frekwencji publiczności. 

      

matki i piastunki, u starszych natomiast na- - 
leży bezwarunkowo do zjawisk psychopatycz- 
nych““, 

Gdyby bystry nauczyciel chciał czynić 
spostrzeżenia jeszcze wyżej i sięgnął do swych 
wizytatorów i kuratorów, stwierdziłby — )- 
szcze głębsze objawy psychopatyczne. A więc 
„wybitną jednostronność'* przy „dość lichych 
postępach**; wadliwość dziedziny kojarzenio- 
wej, polegającą na tem, że „poszęzególne akty 
myślowe nie wykazują wprawdzie głębszezo 
upośledzenia, natomiast brak jest możności 0- 
garnięcia większych całości rozumowych, skat 
kiem czego psychopaci zdobywają wprawdzie 
bez trudu poszczególne wiadomości, rzadko je- 
dnak udaje się im osiągnąć wyższe stopnie 
ogólnego wykształcenia''; nakoniee stwier-- 
dziłby dysharmonję pomiędzy afektem i 1m- 
telektem, której następstwem jest „zmienność 
upodobań, przerzucanie się od jednego nastro- 
ju do innego i usposobienie jak marcowa po- 
goda'*... 

Być może, zagalopowałem się. Ale obfita 
literatura psychopatyczno-pedagogiczna (kil- 
kanaście książek!), której mi dostarczyła księ 
garnia, może przecie wytrącić z równowagi 

duchowej. , Wysz. 

' аВАА 
ЧЧ



   

      

    

      

   
     

ZAŁOŻONA 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 
(wkłady zwrotne na każde żąda 

najwyższe oprocentowani 
fundusze (Centralna Kasa przez 

nizowanych w 3.000 — róż 
rolników z tych spółdzielni 
Kasy całym swoim ma jąt 

Zebrane 

670.000 

Nybnch granatu 
Oficer i dwaj żołnierze 

WILNO. Tragiczny wypadek zdarzył się 
tmegdaj w obozie wojskowym w Pohułance. 

Mianowicie podczas ćwiczeń w ręku jed- 

tego żołnierza wybuchł przedwcześnie gra- 
at ręczny. 

Stojący w pobliżu pporucznik jednego 
| Bułków wileńskich Tomaszewski i dwaj 

nierze zostali ranni (ci ostatni iżej). 
Podporucznika Tomaszewskiego z uwagi 

W jego ciężki stan i potrzebę natychmiastowej 

z 

żoł- 

cji czaszki przeniesiono natychmiast do 

lotu w cełu przetransportowania go do Wil- 
%a. W drodze, juz niedaleko miasta aeroplan 

WILNO. Wczoraj w południe w lokalu 

łby Skarbowej targnął się na życie 70 letni 
Henoch Lewidow, były handlarz, mieszkaniec 
Nowej Wilejki. Przyjął on esencji octowej i zo- 
šiai przewieziony do szpitala żydowskiego. 

WILNO. jak pisaliśmy pokrótce, wczoraj 
Policją aresztowała bandę, która trudniła się 

iem wystaw sklepowych. 

Kradzieży dopuszczano się nietylko w nocy 
lecz iw dzień, gdy na ulicach panował jak- 
Sajwiększy ruch. Dokonywano tego w ten 

RORY AWCZEYAZWREKIET AOS SERW UEDEZOEOONA 

, ULGI PRZEJAZDÓWE 
I! PRZEWOZOWE 

NA III-cie TARGI PÓŁNOCNE 
I WYSTAWĘ LNIARSKĄ W WILNIE 

‚ I) Wystawcy i esoby_ pojedyńcze, udr 
Jące się do Wilna na III Targi Północne i 

Jstawę Lniarską opłacają za przejazd z miej 

8а wyjazdu do Wilna opłatę normalną: prze- 

jazd powrotny z Wilna do stacyj, przy 
tórych zamieszkują, odbywa się: dla wy- 

staweów w okresie czasu od 26-VIII do 17 
Września a dla osób pojedyńczych, zwiedza- 
jących Targi w okresie czasu od 26 sierpnia 
do 33 września — bezpłatnie, na podstawie 
WĄ wanych przez Dyrekcję Targów kart 

{ pu na Targi, łącznie z zaświadczeniem na 
źzpłatny przejazd, oraz dowodu osobistezo, 
stwierdzającego miejsce stałego zamieszkania. 

ejazd bezpłatny może się odbywać wy- 
znie w wagonach klasy III pociągów 080- 
wych, a w pociągach pośpiesznych — na 

odległości niemniejszej niż 500 klm. Przejście 
| do klasy wyższej, lub do pociągu 0 taryfie 
! ższej jest dozwolone za dopłatą różnicy 
ten biletów normalnych. 

PP. 2) Grapy podróżnych najmniej z 30 o- 
sób Korzystają z 70 proc. zniżki przy prze- 
jeździe tam i z powrotem w okresie czasu od 

Sierpnia do 13 września. Zniżka ta będzie 
stosowaną bezpośrednio przez stacje na. pod- 

stawie pisemnego zgłoszenia osób, organizują- 
cych wycieczki. Zgłoszenie to powinno zawie- 
zać eel podróży, ilość uczestników, czas trwa- 
Be Podróży, oraz imię i nazwisko kierowni- 

a wycieczki. 
1 3)€złonkowie Towarzystwa Lniarskiego 

orzystają w okresie czasu od 24 sierpnia do 
Września z 70 proc. zniżki przy przejaz- 

dach za okazaniem kart legity- 

   

  

  

   

€4 w obie strony, 
macyjnych, 

„4) Grupy młodzieży szkolnej, skladają- 
ee SIę conajmniej z 8 osób, przy przejeździe 

| na IIĮ Targi Północne i Wystawę Lniarską 
do Wilna i z powrotem do miejsca wyjazdu, 

& # 75 proe. zniżki taryfy normalnej, 
sażdych 10 płacących za bilety zniżkowe 

uczniów szkół powszechnych, lub średnich, je- | den uczeń niezamożny korzysta z bezpłatnego 
| przejazdu. Na każdych 10 uczniów można 
przewieść za opłatą ulgową (75) proc. jedną 

esobę z personelu nauczycielskiego w chara- 
| kterze nadzorczym. Kierownicy wycieczek 
įzkolnych na III Targi Północne. zwracają się 
© zawiadowcy stacji wyjazdu za pośredni- 

/<twem kierownictwa szkoły (zgłoszenie winno 
być zaświadczone przez kierownictwo szkoły). 

5) Przewóz eksponatów na Targi odby- 
„Wač się będzie do Wilna ze zniżką 50 proc. ©d opłat taryfy normalnej, pod warunkiem 
nadania przesyłki pod adresem III Targów 
Półnoenych i Wystawy Lniarskiej w Wilnie 

b dołączenia do dowodów przewozowych Przed wykupieniem przesyłki odpowiedniego 
zaświadczenia Dyrekcji ti „Targów  P6noc- “ + Wystawy Lniarskiej. Przy powrot- 
mym, przewozie eksponatów z Wilna stosowa- 
na będzie 75 proc. zniżka, pod warunkiem na- dania przesyłki do powrotnego przewozu w „ciągu 4 tygodni po zamknięciu Targów i do- 
p pierwotnego listu przewozowego. 

POCIĄGI POPULARNE 

W związku z III Targami Północnemi i 
Wystawą Lmiarską w Wilnie Dyrekcja Okr. 
(o Państwowych w Wilnie zorganizowała 

pociągi popularne z Białegostoku, Brześcia, 
Wileiki, Wołkowyska do Wilna. Uczestn 

ieezki wyjeżdżają specjalnemi pociągami. 
byt w Wilnie trwać będzie 2 dni. Ogółem 
pociągach tych przyjedzie 2500 — 3000 о- 

Projektowane są następnie pociągi z Ba- 
iez, Nowogródka, drugi pociąg z Białe- 

oku i drugi pociąg z Brześcia. 
* 

T Е     
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tenitalna Kosa Spółek Rolniczych 
W 1909 r. 

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

(czekowe) i książeczki oszczędnościowe 

nie lub terminowe) i zapewnia 

e — obecnie do 8 proc. 
nacza na finansowanie rolników, 

spółdzielni rolniczych. 
i gwarantuje za pożyczki z Centralnej 
kiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

zorga- 

    
  

  

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJOCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI p W 

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

nodizaj (WICZEŃ 
ranni. — Przymusowe 

lądowanie samolotu sanitarnego 
zmuszony był lądować. Teren gdzie nastąpiśo 
przymusowe lądowanie był tak nierówny, że 
samolot zarył się w ziemię i musiał zrezygno- 
wać z dałszej podróży. 

W trakcie tego wypadku ranny na szczęście 

nie odniósł żadnych obrażeń, 
Powiadomione o zaszłym wypadku wiadze 

wojskowe w Wilnie wysłały natychmiast na 
miejsce samochód sanitarny, który przewiózł 
Tomaszewskiego do szpitała wojskowego na 

Antokolu, 
Rannych żołnierzy przywieziono do Wilna 

pociągiem. 
  

” Samobójca w Izbie Skarbowej 
W Izbie Skarbowej chciał on załatwić spra- 

wę zaległości podatkowych a gdy mu się to 

nieudało Lewidow sięgnął po truciznę. 

Na obecnych wypadek wywołał duże wra- 

żenie, 

Banda młodocianych przestępców 
Uczniowie szkół powszechnych ograbiali wystawy 

sposób: cała banda grupowała się np. w pobliżu 

sklepu Banela, zaś dwóch z pośród  złodzie- 
jaszków podchodziło do okna i w momencie 
gdy służba była zajęta kupującymi, wybijało 
mały otwór w szybie. Po dokonaniu tego zło- 
dzieje cofałi się szybko i z bliska obserwowali 
czy nikt ich nie zauważył. Po paru minutach 
pod sklep podchodziła już cała banda składa- 
jaca się z 9 osób otaczając szczelnie najmniej- 
szego wzrostu uzbrojonego w długi zagięty 
drut. 

Przy pomocy takiej wędki wyciągano z 
wystawy różne towary, a że z biegiem czasu 
banda nabrała w tych manipulacjach dużej 
wprawy świadczy fakt „wyłowienia* z wysta- 
wy skłepu Zamsztejna (Wiełka 8) aż 40 ust- 

nych harmonijek. Również w firmie Banel 0- 
gołocono część wystawy. 

Najbardziej jednak jest zastanawiające, że 

banda składała się prawie wyłącznie z chłopców 
w wieku od 9 do 13 lat, wśród których byli 
również i uczniowie „szkół powszechnych. 

Stwierdzono również, że 0 kradzieżach 
wiedzieli również rodzice młodocianych zło- 
czyńców. Aresztowano mianowicie matkę jed- 
nego z chłopców, która spieniężała przyniesio- 
ne przez syna przedmioty, a nawet strofowała go 
gdy czasem zbyt mało przyniósł z połowu (1). 

Większość bandy została już  aresztowa- 
na i tylku paru chłopców ukrywa się przed 
policją, gdzieś w lasach podmiejskich, które 
były miejscem stałych zbiórek  złodziejaszków. 

Przed kilku dniami policjant przyłapał ban- 
dę w chwili, gdy manipulowała koło wystawy 
na ul. Ostrobramskiej. Chłopcy momentalnie 
rozpierzchli się, a ścigać ich nie było sposobu, 
Po pierwsze, że uciekają zbyt szybko, a na- 
stępnie gdy gonione jest dziecko, przechodnie 
wzdragają się z zatrzymaniem uciekającego, 
przypuszczając, że prześladowany on jest je- 
dynie za żebraninę. W takich okolicznościach 
bandzie kilkakrotnie udało się ujść z rak policji. 

Radje wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 22 SIERPNIA 1933 R. 

7.00: Czas. 7.05: gimnastyka, 7.20: ma- 
zyka. 7.50: Dziennik poranny. 7.35: Muzyka. 
7.52: Chwilka gosp. dom. 11.57: Czas. 12.05: 
Muzyka. 12.25: Prasa, kom. 12.35: Muzyka 
12.55: Dziennik południowy. 14.50: Program 

dzienny. 14.55: Muzyka (płyty). 15.25: Gieł- 
da rolnicza. 15.35: Utwory Manuella de Fal- 
la (płyty). 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 
16.00: Duety wokalne. 17.00: Odczyt. 17.15: 

Koncert 18.15: Odczyt. 18.55: Muzy j 
wa. 19.10: Program na piątek i 
19.20: Skrzynka pocztowa Nr. 258, listy ra- 
djosłachaczy omówi dyr. W. Hulewicz. 19.40: 
Feljeton. 20.00: koncert. 20.00: Dziennik 
wiecz. 21.00: Wiersze lir: › K. Hłakowi- 
czówny, rec. I. Łubiakow 21.10: Koneert. 
22.00: Muzyka tan. 22.25. Wiad. sport. 22,35: 
Komun. met. 22.40: D. c. muzyki tan. 

    
   

  

   

    

SŁOWO 

KRONIKA 

sia 
Czwirtek 

Dzis 24 

Bartłomieja 
Jatro 

Ludwika Kr. 
| UORKSREETZZZY EOS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 23 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 749. 

Temperatura Średnia: +16. 

Wschód stańca g, 4,10 

Zachód złońca g. 6,31 

    

Temperatura najwyższa: +19. 

Temperatura najniższa: --11. 

Opad: 2.9 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: ciągły spadek. 
Uwagi: wieczorem deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Chmurno, z zanikającemi deszczami, Nie- 

co chłodniej. Umiarkowane wiatry z kierun- 

ków północnych, przechodzące w słabe miej- 

scowe. 

   

ZAL 

MIEJSKA. 

— Nowa stacja pomp. — Na rynku Kal- 
waryjskim magistrat wybuduje stację pomp, 
która będzie zasilała całą dzielnicę kalwaryj- 
ską w wodę z wodociągu miejskiego. 

— Wodociąg na Kalwaryjskiej. — Projek 

towane w dzielnicy Kalwaryjskiej roboty wo- 
dociągowe rozpoczną się nieodwołalnie około 

1 września. 
Zaczną się one na ul. Wileńskiej od pl. O- 

rzeszkowej i pójdą po przez Zielony Mos 
aż do rynku, skręcając następnie ku ob; 

tom wojskowym. Ponadto otrzymają wodę uli- 

ce: Lwowska i Artyleryjska, Wodociąg od 
rynku do koszar wykonany będzie z fundu- 

szów wojskowych, reszta — sumptem mias'*a. 
— Kanalizacja na Antokolu. — Zgodnie z 

umową zawartą z wojskiem, magistrat w ro- 
ku bieżącym skanalizuje ulicę Antokolską do 

ej po przez place ćwiezeń do szpita- 
owego, który najbardziej wymaga 

    

   

  

  

ścieków. 
Wodociąg w tej dzielnicy budowany bę- 

dzie w roku przyszłym. 
— Mieszkania dla wycieczkowiczów. 

  

Dla przybywających na Targi zarezerwowa- 

no na mieście i w hotelach przeszło 4 tysią 
ce pokoi. 

— Czasowe zamknięcie huty, Z racji re- 
montu kotłów zamknięta została huta szkla- 

na przy ul. Kalwaryjskiej 3. Stu pięćdziesię- 

ciu robotników pozostało bez pracy. 

SKARBOWA. 
— Orzeczenia karno skarbowe. Izba skar- 

bowa otrzymała okólnik w sprawie uchylenia 

orzeczeń karnych dotyczących podatku  prze- 
mysłowego. 

wwypadkach gdy płatnik zgłosi żądanie 

rozpatrzenia sprawy przez sąd naczelnicy urzę- 

dów winni akta karne kierować do władz sądo- 

wych za pośrednictwem Izby Skarbowej . 

RÓŻNE 
— Opłaty na Fundusz Pracy. Zostało wy- 

jaśnione że podobne do żarówek lampki kato- 
dowe, rentgenowskie, kwarcowe i radjowe nie 
podlegają opłatom na rzecz Funduszu Pracy 

i przy rachunkach nie trzeba je wymieniać. 

STS | 20% L iii AS] 

Walne zebranie członków Koła 
BBWR. dzielnicy Śnipiszki 
Onegdaj, w lokalu Rady Grodzkiej B.B. 

W. R. odbyło się walne zebranie ezłonków 
Koła dzielnicy Śnipiszki przy udziale kierow- 
nika Sekretarjatu Grodzkiego p. dyrektora 
Eljasza Jutkiewieza. Na porządek dzienny 

zebrania złożyły się sprawy organizacyjne, 
oraz wybory nowych władz Koła. i 

Po zagajeniu na przewodniezącego zebra- 

nia powołano p. dr. Adama Maciurzyńskiego, 
a na sekretarza p. Antoniego Anforowicza. 

Sprawozdanie z działalności zarządu Ko- 
ła złożył prezes p. inż. Józef Tołłoczko, wy- 
kazująe, že w okresie sprawozdawczym  zor- 

nizowano 4 akademje popularne dla miesz- 
ń oraz załatwiono szereg 

  

  

  

    

  

iców dzielnicy, 
spraw, związanych z rozwojem dzielnicy Śni- 
piszki. Na wniosek przewodniczącego ogólne 
zebranie ustępującemu zarządowi jednogłoś- 
nie uchwaliło absolutorjum. 

Po referacie organizacyjnym i ideowym, 

wygłoszonym przez p. Al. Budrys-Budrewicza 
przystąpiono do wyboru władz koła. Przewod 
niczący zebrania podał do wiadomości człon- 
ków, że prezesem Koła dzielnicy Śnipiszki zo- 
stał mianowany przez prezesa Rady Grodzkiej 

„ p. inż. Józef Tołłoczko, poczem na wniosek 
prezydjam wybrano przez . aklamację resztę 

członków zarządu: na wiceprezesa — p. Ed- 
warda Markiewicza, na skarbnika — p. Leo- 
na Radziwanowskiego, na sekretarza — p. dr. 

Adama Maciurzyńskiego i na członka zarzą- 
du p. Antoniego Anforowicza. 

W wolnych wnioskach powzięto uchwały 
dotyczące spraw lokalnych. 

Jak to było? 
Kolejarz miał strącić kobietę z pociągu 

WILNO. Wczoraj rano przywieziono do 

Wilna z Bezdan niejaką Kazimierę Czajkow- 

ską (Subocz 2), którą ulokowano w szpitalu 

św. Jakóba, Miała ona dość poważne rany. 

Ranną znaleziono w pobliżu torów kolejo- 

wych przy przystanku Ornidów i ze słów jej 

wynika, że została strącona z pociągu przez 
jakiegoś osobnika w uniformie kolejowym. 

Strącenie nastąpiło w momencie gdy po- 
ciąg był w ruchu i Czajkowska padając tylko 
cudem uniknęła Śmierci, 

Zajście między Czajkowską a owym kole- 
jarzem wynikło na tle osobistem. Dyrekcja ko- 
lei prowadzi dochodzenie w celu wyświetle- 
nia czy zeznania Czajkowskiej odpowiadają 
prawdzie, 

Śpadł z 18-metrowej wieży 
WILNO. W okolicy wsi Okolonja, gm. 

kiemieliskiej, podczas pracy przy  ustawianiu 
wieży obserwacyjnej, spadł z wysokości — 18 

metrów robotnik Stefan żejmo. Dotkliwie po- 
tłuczonego ulokowano w szpitalu powiatowym 
w. Święcianach, 

Nieostrožny strzał dziecka 
WILNO. W fotwarku Nowosiołki, gminy dau- 

gieliskiej 7-letnia Helena Szewalje, manipulując 
bronią, pozostawioną na stole przez brata swe- 
go podporucznika Szewałje Leona, spowodo- 

wała wystazał. Kula rewolwerowa  przeszyla 
na wylot lewy bok dziewczynki. Pozostaje ona 
w leczeniu w domu, 

" w każdej chwili 

° 27 bm. odbędzie si 

— Autobusy i bezpieczeństwo. Powołując 

się na notatkę „Słowa” z dnia 22 b. m. p. t. 

„Zmiany w komunikacji miejskiej" musimy 

zaznaczyć, że nietylko nowa szwajcarska ad- 

ministracja naszej Komunikacji Miejskiej szwan 

kuje, uprawiając niepożądaną politykę na terenie 
przedsiębiorstwa handlowego, ale 1  technicz- 

na strona w dniu dzisiejszym nasuwa cały 
szereg zastrzeżeń. 

Ciekawość dziennikarska zaprowadziła nas 
do „sypialni* naszych autobusów miejskich i 

pozwoliła nam poczynić następujące  spostrze- 
żenia. 

Przedewszystkiem elektryczność. Stan in- 

stalacji, to obraz lasu dziewiczego krajów go- 

rących z wijącemi się linami przewodów ele- 
ktrycznych, a gorąco z tego może być bardzo. 

Przewody niezabezpieczone i pod prądem mogą 

spowodować groźny pożar, 
tembardziej, że w tym samym budynku, wbrew 
wszelkim przepisom, znajduje się skład łatwo 
wybuchowych materjałów, jak ropa, benzyna, 
oliwa. 

‹ Nie wątpimy, że odpowiednie czynniki, 
zajmą się zbadaniem „flory elektrycznej" gara- 
ży przy ul. Legjonowej, oraz nakażą usunięcie 
drzemiącego niebezpieczeństwa w postaci skła- 
du materjałów pędnych. 

— Wezwanie Katolickiego Zw. Polek. W 
związku z „Triduum Eucharystycznem dla cho- 
rych" organizowanem przez Arch. Zw. To- 
warzystw Dobroczynności „Caritas“ w dniach 
5, 6 i 7 września r. b. w Ostrej Bramie, Ka- 
tolicki Związek Polek Arch. Wil zwraca 
się do wszystkich swych członków na tere- 
nie m, Wilna, wzywając ich do czynnego u- 
działu w tej uroczystości. 

Zgłaszać swą współpracę należy do PW. 
PW. XX. Proboszczów swoich parafji. 

— Rozdawnictwo mąki. Transporty mąki 
przeznaczone dla bezrobotnych są obecnie roz- 
dawane na całym terenie pow. wileńsko - troc- 
ko ze szczególnem uwzględnieniem N.-Wilej- 

i. 
— Zjazd rzemieślniczy. — W dniach 26 i 

Tb | w Wilnie zjazd rzemieśl- 
ników woj. wileńskiego poświęcony sprawom 
korporacyjnym. у 

— Ochotnicza straż pożarna m. Wilna 
wzywa wszystkich druhów 0 przybycie w 
„dn. 24 bm. na godz. 17-tą na plae Miejskiej 
Straży Pożarnej (Dominikańska 2) dla ce- 
lów informacyjnych. й 
— Podręczniki szkolne w klasie I gimn. (no- 
wego typu) oraz w I, IIi V oddz. szkół po- 
wszechnych uległy całkowicie zmianie. Wszy- 
stkie nowe podręczniki, jak również będące w 
użyciu dawniejsze w pozostałych klasach po- 
siada i poleca Księgarnia J. Zawadzkicgo. 
Zamkowa 22. Tamże sprzedaż i zamiana podr. 
używanych. 

— Fabryka płyt gramofonowych „SYRE- 
NA-ELEKTRO“** wydała płytę, na której z 
jednej strony nagrano piosenkę W. Dana do 
słów T. Ortyma poświęconą kpt. Skarżyńskie- 
mu p. t „To dla ciebie piosenka* w wyk. 
chóru Dana, lub M. Fogga, a z drugiej recy- 
tację wiersza T. Ortyma p. t. „Orłyć w wyl 
autora. Każda sprzedana płyta opodatkowana 
jest na rzecz Centralnego Komitetu Fundacji 
Uezezenia ś: p. kpt. Żwirki i Ś. p. inż. Wi- 
gury w wysokości 50 gr. Cena płyty norma!- 
na. Nabywać można we wszystkich sklepach 
muzycznych. 

TEATR I MUZYKA 
Teatry miejskie ZASP w Wilnie. —0- 

statnie przedstawienia „Czy jest cod do ocle- 
nia?** — Dziś 24 sierpnia (czwartek) i ju- 
tro 25 sierpnia (piątek) o godz. 8,15 wiecz. 
"Teatr Letni gra doskonałą, arcywesołą farsę 
A. Bissona pt. „Czy jest co do oclenia*. z 
Leonem Wołłejką na czele świetnie zgranego 
zespoła w osobach p. p. Teresy Sucheckiej, 
Jasińskiej - Detkowskiej, Braunówny, Węgrzy 
na, Pośpiełowskiego, Elwiekiego, Martvki, 
Skolimowskiego, Dejunowicza, Dobrowolskie- 
go, A. Pawłowskiej i innych. 

Ceny zwyczajne. 
Uwaga! Zwracamy uwagę szan. publiczność 

ci, iż teatr Letni jest bez przerwy czynny. --- 
Bilety sprzedawane są od godz. 5-ej w kasie 
przy wejścia do ogrodu. 

—„Jim i Jill“ w teatrze Letnim, — Od 
soboty 26 bm. o godz. $,30, wiecz. teatr Let- 
ni gra melodyjną komedję muzyczną „Jim i 
JiI'* z H. Kamińską i M. Węgrzynem w ro- 
lach głównych. 

Bilety do nabycia w kasie zamawiań 
Lutni od 11 rano do 9 wiecz. 

— „Królowa nocy''. Dziś po raz ostatni 
w sezonie pełna humoru i zabawnych sytua- 
cyj arcywesoła operetka W. Kollo „Królowa 
nocy““ z Z. Halmirską w roli głównej. Ceny 
miejsce najniższe od 25 gr. Jutro, w piątek, z 
powodu próby generalnej przedstawienie za- 
wieszone. 

— Sobotnia premjera w „Lutni““. W naj- 
bliższą sobotę ujrzymy w teatrze muzycznym 
„Lutnia'* interesujący pokaz — rewję „Len 
z muzyką Jerzego Świętochowskiego w insce- 
nizacji K. Wyrwiez-Wichrowskiego. Cztery 
barwne obrazy ilustrują stopniowe przeista- 
czanie się włókna w piękną tkaninę. Obraz I: 
Len kwitnie. II: Obrabiamy len, ITT: Prząś- 
niczki IV: Rewja mody. W wykonaniu biorą 
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udział: B. Halmirska, L. Wołłejko, Z. Rew- 
kowski i zespół baletowy w układzie W. Mo- 
rawskiego. Nowe dekoracje i kostjumy we- 
dług projektów J. Hawrylkiewicza. 

Pokaz — rewja „Len** rozpocznie sobo- 
tnie widowisko, poczem ukaże się po raz pier- 
wszy wartościowa operetka Nedbala „Polska 
krew** urozmaicona polskiemi tańcami: kra- 
kowiak, oberek i mazur. Operetka ta posia- 
dająca wiele humoru i werwy, odzwierciadia 
koloryt polskiej wsi. Najwybitniejsze siły ze- 
społu biorą udział w wykonaniu tej świetnej 
operetki, do której pracownie teatralne przy- 

gotowały nową wystawę. Produkcje taneczne 
w wykonaniu R. Goreckiej, K. Rubomówny 
i W. Morawskiego, oraz zespołu baletowego 
— tworzą efektowną całość. Wycieczki od 10 
osób — korzystają z ulg biletowych. 

— „Ułani '* na przedstawieniu popołud- 
niowem w „Lutni''. Niedzielne przedstawie- 
nie popołudniowe po cenach najniższych wy- 
pełni barwne widowisko ze śpiewem i tańca- 
mi „Ułani'*. — W premjerowej obsadzie. Po- 

czątek o godz. 4. 
Uwaga: począwszy od soboty 26 b.m. 

przedstawienia wieczorne w teatrze „Lutnia'* 
rozpoczynać się będą o godz. 8 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Królowa szybkości. 
PAN — Pod fałszywą flagą. 
CASINO — Pięciu przeklętych dżeniel- 

menów. 
„ROXY“ — Rajski Ptak. 

  

+ 
JURECZEK JODKO 

ur. 2, X. 1927 r, 
zginął śmiercią tragiczną 20 b. m. i został pochowary na cmentarzu ewangel'cko- 

reformowanym w Wiłrie. 

Ekonomiści litewscy © Wilnie 
WILNO. jak pisaliśmy w Wilnie bawili 

pp. Kiełpsza i Glemza z Kowna którzy przy- 
byli samochodem drogą okrężną przez Łotwę. 

P. Kiełpsza jest dyrektorem ogólno - litew- 

skiej Izby Rolniczej, towarzysz zaś jego — 

dyrektorem związku mleczarsko - jajczarskiego 

w Kownie, Wczoraj goście odjechali z powro- 
tem do Litwy żegnani przez przedstawicieli 
tut. społeczeństwa litewskiego i siery  gospo- 
darcze. 

Podczas swego kilkudniowego pobytu w 

Wilnie i okolicy pp. Kiełpsza i Glemza odbyli 
rozmowy w izbie  Rołniczej i Przemysłowo - 

Handłowej Oraz zwiedziii pobliskie gospodar- 

stwa interesując się tut. roinictwem i mleczar- 
stwem. Podczas odbytych konierencji poru- 

szane były m. in. możliwości nawiązania pew- 

nych stosunków handłowych między Wilnem 
a Kownem. 

Jednak zaznaczyć nałeży że wizyta obu 

dyrektorów z Kowna imiała charakter wyłącznie 
prywatny. 

  

Konferencje w Starostwie 
Wczoraj z inicjatywy p. Starosty Kowal- 

skiego odbyła się u niego konferencja po- 
święcona likwidacji zatargu w tartakach wi- 
leńskich. Wzięli w niej udział prócz p. sta- 
rosty jako przewodniczącego inspektor pracy p. 

Umiastowski oraz właściciele tartaków i przed- 
stawiciele robotników. й 

P. Starosta zdołał nakłonić obie strony do 
ustępstw, konferencję odłożono jednak do 
dnia dzisiejszego, a to w celu umożliwienia 
delagatom robotników zaopatrzyć się w odpo- 

wiednie pełnomocnictwa. 

Liczyć należy, że dzięki interwencji p. 
Starosty Kowalskiego przedłużający się zatarg 
w tartakach zostanie wkrótce zlikwidowany. 

Również wczoraj u p. Starosty odbyła 
się narada w sprawie organizacji 3 wyścigu 
kolarskiego dookoła Polski trasa którego prze- 
biega przez Wilno, W konierencji brali udział 
delegat województwa, wojska i cyklistów. Cy- 
kliści przybędą do Wilna w dniu 3 lub 4-go wrze 
śnia. 

Kamisja międzynarodowa w Orapach 
WILNO. — Międzynarodowa komisja ko- 

lejowa, o której przybyciu do Oran pisaliś- 
my wczoraj, dokonała już kilku prób z no- 

wym hamulcem inż. Lipkowskiego, stosując 
go na dystansie do Wilna. 

Jak dotychczas, próby te dały pomyślny 
wynik. 

Ostatnim etapem badań będzie zastosowa- 
nie hamulca na terenach górskich w Szwaj- 
carji, dokąd niebawem komisja wyjedzie. 

  

Wielkie zawody lekkoatletyczno - piłkarskie 
z udziałem zawodników Łotwy i Estonji 

Wkrótce już, bo w dniach 26 i 27 bm. 
będziemy mieli wielką imprezę sportową —- 

zawody lekkoatletyczno - piłkarskie, z udzia- 
łem czołowych zawodników Łotwy i stonji 

oraz szeregu miast polskich. 

Zawody te, programem swym przewyższa- 
jące znacznie wszystkie inne, tegoroczne, od- 
będą się na stadjonie im. Marszałka J. РУ 
sudskiego przy ul. Werkowskiej (dojazd aio- 
busem nr 2). 

Program zawodów przewiduje: 
z sobotę o godz. 15 min. 30 uroczyste po- 

witanie gości zagranicznych i polskich oraz 
następujące konkurencje: 

Godz. 16.00 — bieg 110 mtr. przez płotki 
—startują Wieczorek, Luekhaus, Wojtkiewicz 
i Dimza (Ł). 

Godz. 16.05 — rzut kulą — Dimza (Ł) 

Zieniewiez, Wojtkiewiez, Fiedoruk, Molicki, 

Sule (E),i Willing (E). 
16.05 — bieg 60 mtr. pań — Eldermans i 

Ewers (Ł), Agrestówna, Ozikówna, Lewin - 

Szmuklerowa. 
Godz. 16.15 — bieg 1500 mtr. — Kuchar- 

ski (Jagiellonja), Reseunis (E), dr. Sidoro- 

wicz, Żylewicz, Herman, Zajewski (Ognisko). 
16.15 — dysk pań — Ewers i Eldermans 

(Ł) oraz zawodniczki wileńskie. 

16.25 — bieg 200 mtr. — Luckhaus, Wie- 

czorek, Żyliński, Wojtkiewicz oraz zawodni- 

cy zagraniezni, 
Po tych konkurenejach lekkoatletycznych 

odbędzie się mecz piłk Ki, Reprezentacja a- 

kademicka Łotwy wale będzie z drużyną 

wieemistrza okręgu ŻTGŚ Makabi. 

KAASK TNT NOTE DATA 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Samobójca na dworcu kolejowm. W 

poczekalni III klasy na dworcu osobowym w 

Wilnie o godz. 10 wiecz. jakiś 30 letni męż- 

czyzna, nieznany z nazwiska, napił się jodyny 

w celach samobójczych. Przewieziono go do 

szpitala Żydowskiego. 

— Kopnął koń. Na rynku Końskim przy ul. 

Ponarskiej koń kopnął w pierś Jana Rydziń- 

skiego. Pogotowie odwiozło rannego do szpi- 

tala św. Jakóba, 

— Kradzież zegarka. W bramie domu Rud- 
nicka 3, z kieszeni marynarki skradziono Rozen- 

talowi Dawidowi (Rudnica 7) zegarek warto- 

ša 30zł Bł”. и 

— Podrzutek na cmentarzu, Na cmenta- 
rzu koło kościoła św. Jakóba znaleziono niemo- 
wię płci żeńskiej w wieku około 2 tygodni i 
ulokowano je w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Okradzione mieszkanie, W nocy z 21 

na 22 złodzieje wybili szybę w oknie i wtarg- 

nęli do mieszkania Stan. Rajniusza, Popowska 

30, gdzie skradli garderobę i inne przedmioty, 
łącznej wartości 400 zł. 

  

   
  

ŚWIĘCIANY 

— WYBUCH ZAPALNIKA. Mieszkaniec za- 

Ścianka Żarneliszki gm. podbrodzkiej Bolesław 

Bonisławski, łowiąc siecią ryby w rzece Żej- 

mianie, wyłowił zapalnik od granatu. Zapalnik 
ten położył na kamień, a drugim kamieniem u- 

derzył weń. Nastąpił wybuch. Bonisławski ma 

poranioną twarz i ręce. Ucierpiały również oczy, 

POSTAWY 

— NAGŁY ZGON. W Widzach w restau- 

racji zmarł nagle 27 lat liczący Walenty Babicki 

kierownik tamtejszego Urzędu Pocztowego. We- 

zwany natychmiast lekarz miejscowy orzekł, że 

ś. p. Babicki zmarł na udar sercowy. Urząd 

Pocztowy » 
— POSTRZELENIE SIĘ Z FUZJI. We wsi 

Zaświerz gminy świrskiej Stanisław Mazurek, 
postrzelił się z fuzji myśliwskiej w prawą rękę. 
Odweziono go do szpitala w  Święcianach. 
Przyczyna własna nieostrożność. 

Po pierwszej części meczu w dalszym cią- 
gu konkurencje lekkoatletyczne: 

Godz. 17.15 — dysk panów — Dimza (Ł), 
Sule (E), Willing (E), Wieczorek WKS - 
Śmigły, Zieniewicz, Luckhaus, Fiedoruk. 

Godz. 17,15 — skok wdal pań — Ewers i 
Eidermans (Ł) i zawodniczki wileńskie. 

Godz. 17,30 skok o tyczee — Dimza (L), 
Wieczorek i Żyliński 
—poczem dokończenie 

NIEDZIELA 

W niedzielę dalszy ciąg zawodów: 

Godz. 16.00 — bieg. 100 mtr. — Wieczo- 
rek, Szczerbicki, Luckhaus i zawodnicy za- 
graniczni. 

Godz. 16.05 — skok wdal —Wieczorek, 

Szezerbicki, (Dimza (L), Luckhaus. I 

16.05 — bieg 100 mtr. pań — Eldeemans 
i Ewers (Ł) i panie, zgłoszone przez kluby 

miejscowe. 
Godz. 16.20— oszezep — Wojtkiewiez, Zie 

niewicz, Luckhaus, Dimza (L), Sule (E) i 

Willing (E). 

16.20 — kula pań —- Eldermans i Fwers 
(Ł), Lewin-Szmuklerowa i panie, zgłoszone 

przez kluby miejscowe. 

W przerwie mecz piłkarski: reprezentacja 
Łotwy przeciw drużynie WKS-Śmigły — po- 
czem dalszy ciąg zawodów. ‚ 

17,15 — bieg 400 mtr. — Kucharski, Ży- 

liński, Wojtkiewicz i zawodnicy zazianiez- 
ni. 

17.20 — skok wzwyż — Dimza, Luckkaus, 
Szczerbiński, Wojtkiewicz, Molieki. 

17.20 — bieg 800 mtr. — Kucharski, Re- 

zenis (Ł), Żyłewicz, dr. Sidorowicz, Herman. 

17.35 — skok wzwyż pań — Eldermans i 
Ewers (Ł) i zawodniczki wileńskie. 

17,35— 4X100 mtr. — startuje sztafeta 
kombinowana Łotwa - Estonja i zgłoszeni 

zawodnicy wileńscy. 

17.45— druga połowa meczu. 

Jak widzimy więc z podanego powyżej, 
że prócz zawodników zagranicznych (same 

„asy**, trudno przypuścić nawet, aby państ- 

wo wysłało zagranicę patałachów) zobaczymy 

mistrza 5-cioboju Luckhausa, świetnego biega. 

cza białostockiego (b. wilnianin), Kucharskie 

go oraz elitę wileńską. Spodziewany też jest 

przyjazd mistrza świata Heljasza. 

W kilku wierszach 
Kajakarzy polskich zgłoszonych do kaja- 

kowych mistrzostw Europy (w Pradze) spot- 

kały niepowodzenia. W biegu dwójek  skła- 

dakowych na dyst. 10.000 mtr. i skład. poje- 
dyńczych na tej samej trasie polacy zajęli 

7 i 8. miejsca. 

  

   
meczu piłkarskiego. 
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Definitywne zgłoszenia osad do „Wio- 

ślarskich mistrzostw Europy w Budapeszcie, w 

dniach 25 — 27 b. m., przedstawiają się 

następująco: 

Ogółem do siedmiu biegów o mistrzostwo 

zgłoszono 60 osad, obejmujących 235 wio- 
ślarzy, reprezentujących 12 państw: Belgię, 

Francję. Włochy, Szwajcarję, Holandję, Hi- 

szpanję, Czechosłowację, Węgry, Polskę, Ru- 
munję i Danję. 

* * 

* . * 

Najlepsza lekkoatietka czeska, Koubkova, 

która w Masarykowych Hrach pokonała Wala- 
siewiczównę, uzyskała w tych dniach w biegu 
na 1000 mtr. fantastyczny wynik —- 3 m. 3 sek. 

Wynik ten jest lepszy od światowego re- 
kordu angielki Lunn 1,8 sek. W ten sposób 

Koubkova zapisała się na listę  rekordzistek 

światowych. 
Koubkova pragnie zmierzyć swe siły z Wa- 

lasiewiczówną na 800 mtr. sądząc że w tym 
dystansie lepsza jest od polki.



  

grodźięhyka 
— Skład Komisji szacunkowej podatku 

obrotowego. W roku bieżącym skład  0s0- 

bowy komisji szacunkowej podatku obroto- 

wego I Urzędu Skarbowego w Grodnie (na 

miasto) uległ kardynalnej zmianie. 

Na ogólną ilość  10-ciu członków 

3 pozostało z byłego składu komisji. 

W skład komisji wchodzą obecnie: 

Palnicki Nochim, Borowski Antoni, Romasz- 
kiewicz Stanisław, Sarnacki Nochim,  Lewan- 
dowski Michał, Marder Szloma, Nowakowski 

Stanisław, Szerszeń Włodzimierz, | Salomon 
Mojżesz i Karwowski Ildefons. 

Jak widać z powyższej listy osób, ko- 

misja składa się z przedstawicieli wszystkich 

gałęzi handlu i przemysłu, 

Pierwsze posiedzenie Komisji Szacunkowej 

wej odbyło się we środę o godz. 19 pod prze- 

wodnictwem Naczelnika Urzędu p. Zabłac- 

kiego. 

tylko 

PP. 

— Zniżka cen pieczywa. — Od dnia wczo- 
rajszego zaczął obowiązywać nowy cennik na 

mąkę i pieczywo, ustalony na ostatniem po 

siedzeniu zarządu miejskiego. 
Ceny pieczywa zostały ustalone: 

   

Chleb żytni razowy 20 gr. za kg., sitko- 
wy 29 gr. stołowy 31 gr. i chleb pszenny 

biały 48 gr. za kg. 

Winni pobierania cen wyższych pociągnię 
ci będą do odpowiedzialności w drodze admi- 
nistracyjno - karnej. * 

— W sprawie budżetu gminy kičiai 
skiej. Jak się dowiadujemy w tych dniach 

ma wyjechać do Białegostoku delegacja za- 
rządu gminy żydowskiej aby referować w 

Urzędzie Wojewódzkim poszczególne  pozy- 

cje budżetu gminy na rok 1933, który prze- 

słany został do Województwa do zatwierdze- 
nia. 

— Wypadek samochodowy. W dniu 22 b. 
m. między godz. 7—8 na skrzyżowaniu ulic 

Zamkowej i Placu Batorego miał miejsce wy- 

padek samochodowy. Przebieg wypadku byt 

następujący: Na wyjeżdżający z ulicy Zam- 
kowej samochód sanitarny tut. garnizonu 

wpadi jadący z nadmierną szybkością samo- 

chód asenizacyjny, skutkiem czego samochód 
sanitarny został poważnie uszkodzony. Jadąca 

w samochodzie sanitarnym żona jednego z 

oficerów tut. garnizonu doznała lekkich obra- 

żeń od ułamków szkła. Kierowcy obu wozów 

wyszli z wypadku bez szwanku. 

— Uczciwi tragarze. W tych dniach dwaj 
tragarze, obsługujący samochody zamiejscowe 

Kagan Berel i Draznin Abram znaleźli obok au- 
tobusu druskienickiego portmonetkę z dość po- 

ważną sumą gotówki. Tragarze zaczęli odra- 
zu szukać właściciela portmonetki, którym 

okazał się tut kupiec p. Gołdberg, któremu 

oddana została portmonetka z gotówką. 

— Opór sekwestratorowi. — Malinowskie 
mu Stanisławowi, — sekwestratorowi Urzędu 
Skarbowego przy zabieraniu rzeczy zajętych 
Józefa Trocka i jej dwie siostry stawiły 0- 

  

   

pór. 

— Znalezienie podrzutka. —  Grodzińska 
Katarzyna (Jerozolimska 13) zameldowała 0 

znalezieniu w swem podwórku podrzutka płci 
męskiej w wieku około jednego roku. Przy 
dziecku wisiała kartka z napisem „Jan**. 
PWYTWYTYYTYYTYYYYTYWYYYYVYYYYYYVYYTYYWYYYYTYY 

Dźwiękowe kino „ŚPSÓLLO”" 
Dominikańska 26. 

  

Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o troskacn, 
kłopotach, zmartwieniach, oglądając szam- 

pańską, pełną humoru operetkę p. t. 

„Czarujący chłapiec" 
(IL EST CHARMANT) 

w rolach gł. Henry Carat i Meg Lammonier 

NA. SCENIE 
WIELKA REWJA p. t. 

Bez nas nie było rewji 
# najpopularniejszymi artystami teatrów: — 
„Morskie Oko'*, „Banda'', i „Qui Pro Quo'* 
z Niutą Bolską, Stan. Rybaczewską, Zdano- 
wiczem, Misiewiczem, Franc. Bay'em, oraz 
Duo Niewęgłowskich, w najnowszej, przebo- 
jowej, pełnej humoru, pieśni, satyry, tańca 

rewji w 12 obrazach. 

    

  

W. Mc.-KEVITZ. 

— Zatrzymani cyganie. — Władze policyj 
ne zatrzymałych 2-ch cyganów, którzy przy 
sobie posiadali 4 głowy sera szwajcarskiego. 
Zachodzi podejrzenie kradzieży. 

— Kradzież gotówki. — Lipnikowi Abra- 
mowi z biurka skradziono 30 zł. gotówki. 
Sprawca kradzieży dostał się do mieszkania 

zapomocą otwarcia drzwi wytrychem. 

— Już z pól kradną. — Z pola Wiliczko 
Bolesława, a także i na jegą szkodę skra- 
dziono zboża i koniez, wartości 100 zł.— 
Kradzieży dokonali mieszkańcy Grodna, a to 

Czerwaszczyk Józef, (Kalinowskiego 7), Ki- 

siel Franciszek (Grandzicka 57) i Czurak 
Antoni (Kalinowskiego 10). 

— Znaczna kradzież. — Zapomocą podko 
pu nieznani narazie sprawcy dokonali kra- 

dzieży „kodę Bohdana Stefana, Połupczy 
ka Michała i Bohdanowej Stefanji, zabier 

jąe garderoby na 800 zł. 
— Bójka przed cerkwią. — Onegdaj we 

wsi Komotowo gminy żydowlańskiej na pla- 
cu przed cerkwią na tle porachunków osobi- 

stych między mieszkańcami wsi Ogrodniki 
gminy skidelskiej, a m-cami wsi Kołpaki i 

Horny gminy hornickiej powstała bójka, skut 
kiem czego nabożeństwo zostało przerwane. 

W czasie bójki kilka osób zostało ciężko pobi 

tych. 

    

   

  

   

  

      

— Zmiana terminu wyjazdu wycieczki P. 

T. K. do Warszawy. Zarząd P. T. K. w Słoni- 
mie zawiadamia, że wyjazd wycieczki do War- 
szawy dnia 3.IX. r. b. o godz. 21.03 (zamiast 

4Х r. b.) Powrót 7. IX. o godz. 8.05. Termin 

zapisów ustaje 26. IX. r. b. 
— Zabawa w Albertynie. 

Gospodyń Wiejskich w Albertynie 

znowu jedną zabawę taneczną popularną. 

wiono się ochoczo do godz. 4-tej rano. 

chód przeznaczono na przedszkole. 

— Pożar. W os. Nowa - Hołynka gm. 
Starawieś spaliła się szopa na szkodę osad- 
nika Mikołaja Juraży, Zachodzi podejrzenie 

samopodpalenia w celu uzyskania premii 

asekuracyjnej. — Dochodzenie w toku. 

— Kradzieże. Nieznani sprawcy skradli 
narzędzia stolarskie z budynku koszarowego 

na szkodę Kamilji Bękanistowej. 

— Wzajemnie się oskarżają. Dwaj wspói- 

nicy fabryki smarów  Judel Meremiński i Iza- 

ak Byteński żyli dotąd zgodnie lecz oto podo- 

bno z błahych powodów się powaśnili i składają 

jeden na drugiego meldunki o kradzieży... — 

Pierwszy oskarżał drugiego, o kradzież rury 

miedzianej, drugi o zabranie czapki [0 
nej i rury z kotła. Ładny będzie sąd. 

— Domorosły egzekutor. Gospodarz domu 

przy ul. Mostowej 4, Dawid Dereczyński pod 

pretekstem dokonania remontu samowolnie w 
nieobecności gospodarzy lokalu T-wa „Makabi* 

otworzył drzwi pousuwał inwentarz i zabrał 
się jakoby do remontu. Za samowolę będzie 
odpowiadał. 

ytoifjócka |* 
— Uroczyste poświęcenie remizy strażackiej 

i sztandaru w Nalibokach. W Nalibokach po 
obszernych pracach przygotowawczych odby- 

ło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej 

remizy strażackiej. Brak odpowiedniego  po- 
mieszczenia dla sprzętu strażackiego i odpo- 

wiedniej ubikacji na wszelkie wystąpienia uro- 

czyste miejscowego oddziału dawał się silnie 

odczuwać. To też brać strażacka z pełnym. za- 

pałem i energją zabrała się do wzniesienia wła- 
snego budynku. Plony tej pracy oglądała lud- 
ność nalibocka w czasie poświęcenia. 

Równocześnie, by zadokumentować 

istość Oddziału i złączyć członków 
widomym znakiem, odbyło się 
sztandaru. 

Uroczystości zaszczycił swoją obecnością 
p. Wojewoda Nowogródzki. 

Po poświęceniu odbyły się zawody strażac- 
kie i zabawa. W czasie uroczystości przygry- 
wała orkiestra Oddziału stołpeckiego. 

— Ruch towarowy. Ruch towarowy w bie 
żącym miesiącu ilościowo coškolwiek się 
zmni - Przewozi się dużo towarów  łódz- 
kich, wy oby dziane i tkaniny. Ustał zato 
eksport żelaziwa. 

Ruchliwe Koło 
urządziło 

Ba- 

Do- 

spo- 
jego pod 

poświęcenie 

   

  

1) 

Wspólna tajemnica 
W pokoju było ciemno. Miss Mabel Cli- 

ve stała, pochylona naprzód, nadsłuchując. W 
smudze światła, które płynęło z otwartych 
drzwi dziecinnego pokoju, poprzez jadalnię, 
aż do gabinetu, widziała wyraźnie parę lakier 
ków, leżących w jakiejś nienaturalnej pozie. 

Jak lunatyezka podeszła do drzwi przeń- 
pokoju. Szukała drżącą ręką kontaktu. 

„Gdzieś tu musi być kontakt!" — po- 
wtąrzała w myśli i to bvła jedyna myśl świa 
doma, od chwili, gdy huk wystrzału rozerwał 

ciszę domu. 

„Test!“ — westchnęła z ulgą. Czuła, że 
dłużej nie zniesie ciemności. 

Światło zalało nagle pokój. Mabel podnio- 
sła ręce do ust, jakby chciała zagłuszyć krzyk 
przerażenia. Ale był to + niepotvzebny, 
bezmyślny: nie mogłaby pezecież tera. powie- 

dzieć ani słowa. Jak w koszmarze, — czula 
strach, ale niezdolna była do zadnego odru- 
chu obrony. 

Przy fortepianie, głową 00 okna leżał na 
podłodze mr. Pearson. Oczy miał otwarte — 

   

  

zdziwione, nawpół ironiczny, nawpół zły u- 
śmiech wykrzywił jego piękna usta. 

W tej chwili Mabel posłyszeła jakiś 
szept koło siebie. Obejrzała się, odzyskała wta 
dzę nad sobą. Pokojówka Ma:ry patrzył» na 
nią złemi oczyma i coś mówiła, do stojącej 

obok służącej sąsiadów... Nui» głos jej prze- 
szedł w histeryczny krzyk: 

— To ona, ona zabiła, ta przybłęda.. ta... 
Mabel obejrzała się za siebie: nie było 

tam nikogo. Czyżby ezarny od węgla palec 
Marry wskazywał na nią, czyżby to oskarże- 
nie?.. 
— Zgnijesz w kryminale ty przeklęta dzie- 

wko!.. 'czała wymachująe pięściami słu 

żąca. 
Mabel cofnęła się przed rozwścieczoną fu- 

rją. Zaskoczona i bezbronna, nie mogła zro- 

zumieć, co znaczy potok przekleństw i naj- 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

gorszych połajanek, które wylatywały z ust 
służącej. 

Nagle, jak spłoszony ptak, poskoczyła ku 
drzwiom i wpadła do dziecinnego pokoju i 
zamknęła za sobą drzwi na klucz. 

Zosia nie wiedziała, jak długo przesiedzia 
ła skulona na małym stołeczku w nogach łó- 
żeczka małej Marjorie. 

Chwilami, gdy odzyskiwała przytomność, 
przez mózg jej przebiegały oderwane pasemka 

myśli, ale zaraz zaczynały się wikłać, wiązać 
w jakieś węzły. 

„Dobrze, że Marjorie nie obudziła się!— 
myślała. — Pewnieby krzyczała teraz, to by- 
łoby straszne!'* 

W tej chwili uświadomiła sobie, że to, co 
się stało, tam, było straszniejsze od płaczu 
dziecka. 

Za drzwiami słychać było kroki. Ktoś dzwo 
nił, kilka osób weszło do gabinetu, słychać 

było prędki, krzykliwy głos Marry. 
Ktoś próbował otworzyć drzwi do jej po- 

koju. $ 

— Kto tam? — spytala. — 
— Proszę otworzyć, polieja! 

Wstała i podeszła do drzwi. Zobaczyła 
przed sobą kilka obeych twarzy. 

„Zupełnie, jak w kinie!““ — pomyślała. 

—(Czego panowie sobie życzą? — zapytała 

spokojnie. — Nie chciałabym, żeby się dziec- 

ko obudziło! 
W tej chwili powrócił jej zwykły spokój, 

zmącony tak niezwykłemi przeżyciami dnia 
dzisiejszego. 

— Adwokat Pearson został zamordowany, 

— rzekł młody blondyn o stalowych oczach i 
twarzy, której każdy rys wyrażał energję i 
siłę woli-—Chciałbym poprosić panią o pew- 
ne informacje, jestem sędzia śledczy Ransom. 

— Dobrze, ale nie tutaj, — odpowiedzia- 
ła zamykając ostrożnie drzwi do pokoju dzie 
cinnego, — Ta mała jest bardzo nerwowa. 

  

  

"łam zorjentować 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

Z DNIA 23 SIERPNIA 

CENY TRANZAKCYJNE: 

      

Żyto zbierane nowe 15. 
— 15.75 

Mąka pszenna 0000 A. Luks. 36. 
—0. 

Mąka żytnia 55 proce. 26. 

—27. 
Mąka żytnia 65 proc. 22. 
Mąka żytnia razowa szatrowana — 19. 

- =20. 

Otręby pszenne RA 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana nowa 21. 
jęczmień zbierany 14. 

—15. 
Owies zbierany 12.50 

—12.00 
Mąka žytnia 65 proc. 21 

—22 
Mąka sitkowa 18. 
Mąka razowa 18. 

Otręby żytnie 95 
Otręby pszenne 10.50 
Otręby jęczmienne 8.50 

Siano — 5.50 
Słoma 5. 
Kasza gryczana 1-1 palona 39. 
Kasza grycz. 1-2 palona 37. 
Kasza perłowa pęcak nr 2 28. 
Kasza perłowa от 3 35. 

Kasza owsiana 50. 
Kasza grycz. 1-1 biała 37. 
Siemię lniane 90 proce. 40. 

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

załadowania: 
Len trzep. Wołożyn 1299. 

—1342.30 
Len trzepany Druja 1104,15 

х —1147,45 
Len trzepany Dokszyce 1234.50 

—1277.35 
Kądziel Grodzieńska 1158,28 

—1179,93 
  

    

PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE w WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIA 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Ł NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŻLICZE"*! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA Stład główny w księgarni św. Wojciecha 

ZE! POD WILNEM. Cana zł. 350 gr. 
> ini, 

  

a 

  

Niesłychany postępek Europejczyka: zerwanie zasłony z twarzy zakwefionej kobiety, 
ścia na pięciu przyjaciół. Przekleństwo Yogi: „nim miesiąc upłynie, będziecie trupami: '-—ściga ich. 

Film „Pięciu Przeklętych Dżentelmanów' 
towarzyszącej prorokowi, sprowadza nieszezę- 

  

  

[il 
Dziś premjera! Arcydzieło reżyserji słynnego JULIEN DUVIVIERA! 

CZARODZIEJ „PIĘCIU PRZEKLETYCH DŽENTELMANOW“ G 3AR802151 5 
HARRY BAUR i ROSINE DEREAN w rol. głównych — Fascynujący splot Wschodu i Zachodu. 
  

šė 

  LL] 

Premjera! Przeboj wytw. „Metro“ 

„KRÓ 

— r. 1933-34. Fiim o młcede$ci, przygodach 1 miłosci! — Film, któjy bije wszystkie 
rekordy pod wzgl. napięcia, emocji i kamoru 

LOWA SZYBKOŚCI 
W rol. gł. Wiliam Haines, Madge Ewans orcz Conrad Nagel. Nap program: Na żądznie publ. „NOC W SKLEŃIE | 3 

LALEK“. Rewja w kolorach. — Seanse: 4, 6, 8i 10.20 w dni świąteczne od g. 2-ej 

  

JEDYNY, NAJLEPSZY, NAJNOWSZY PRZEBÓJ — to 

  

  

  

Dźwiękowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, „ RAJSK 

A A i A UM МИНЫЫИНЫЫНЫЦ' 

ROCZNE KURSY HANDLOWE 
na KSIĘGOWYCH BIL£NSISTÓW 

Stowarz. Absolw. Wil. lastyt. Nauk. Handl.- 
Gospod. przy poparcin Pelskiego Towa- 
rzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej 
: Ekonomicznej w Wilnie — WILNO, 
MICKIEWICZA 18 (loksl lastytuto N.H. G.) 
Informacje i zapisy codz. 6—8 pp. Wykłady 
wieczorowe. Niezamożn. daleko idące zniżki. 

  

  

Eugenja Kobyliūska 
Świat w szkole 

pamiętnik nauczycielki 

    

Książka ta wyszła jnż z drakarai LUX i jest 
| do nabycia w księgarniach wileńskich.           

  

—- 

Рагсеіасіа maj. 

Landwarow 
# 'к- 

Działki 
Kemunikacja pociągami i 
Warunki kupna: 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

L w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 3 
Kara m 050505 PIT NODE DOC ETNA ————————— - 
JTO TTT TSS T TI INTENSO OIS VRS ODRZ AORCEOEDO LEN NST 

Dziwię się nawet, że wystrzał jej nie obudził. 

— Może mi pani zechce opowiedzieć, jak 
to się stało? Czy to był przypadek? 

Spojrzała na niego pytająco swemi dzie- 
cinnemi oczyma. 

— Przypadek? — Tak to pewnie był przy 
padek! Siedziałam przy łóżeczku Marjorie, bo 
ona boi się zasypiać i trzeba ją trzymać za 
rączkę, zanim zaśnie... 

— Przepraszam, — przerwał sędzia šled- 
czy. — Czy pani jest krewną adwokata Pear- 

sona? 
— Nie, 

córeczki. 
— Ile lat ma eóreczka zmarłego ? 

Cztery lata. 
A pani jest tu oddawna? 
Od dwóch miesięcy. 
Dziękuję, teraz proszę mi opowiedzieć 

wszystko szczegółowo. — 
— A więc: siedziałam przy małej. Pan 

Pearson grał na fortepianie. Byłam bardzo 
zdenerwowana i smutna, muzyka drażniła 
mnie: nie lubię tych wszystkich  „przeboi'* 
Chciałam, żeby już skończył... nagle przestał 
grać. Odetehnełam z ulgą. Czułam ciepłą ma- 
łą ręczkę przy swoim policzku i było mi do- 
brze. Nagle rozległ się wystrzał... potem coś 
ciężkiego upadło na ziemię... Siedziałam chwi 

lę nieruchomo, nadsłuchując: „może to tylko 

wieko fortepianu zatrzaśnięte mocno tak stuk 
nęło?** — pomyślałam. Wystrzał był bardzo 
cichy... tak mi się wydało... Ale nim zdąży” 

ię ktoś zatrzasnął drzwi 
wejściowe. Wtedy zerwałam się pod wpły- 
wem jakiegoś złego przeczucia i pobiegłam 
do gabinetu. 

jestem wychowawczynią jego 

    

  

  

  

— Qzy drzwi z gabinetu do salonu i z sa 
lonu do dziecinnego były zamknięte? 

— Tak. 

— (o było dalej? „ia. Cza                   
ła jak oczy jego wpatrują się w nią nieufnie 

i badawczo. 
Przed takiemi oczyma trudno jest kła- 

a pomyślała z mimowolnym zachwy- mać! 

tem. 

— W gabinecie było ciemno, 
lampy z dziecinnego pokoju 

w świetle 
zobaczyłam la- 

. najmniejsze drgnienie jej 

Spółka Parcelacyjna, 
ui, Mickiewicza 15. ! 

kierki pana Pearsona, a właściwie ich pode- 
szwy. Wtedy zapaliłam lampę i zobaczyłam... 

— Czemu pani uciekła i zamknęła się w 

pokoju? 

— Bo służąca wpadła na mnie, zaczęła 
lać. Potrzebowałam spokoju i 

5 У jść do siebie. 
Mówiła teraz tak spokojnie, że trudno by 

ło napozór uwierzyć w to, że była tak bardzo 

wzburzona. 

Sędzia śledczy był człowiekiem młodym, 
ale miał dziwny dar wnikania w psychikę lu- 
dzi. W tej chwili wszystkie poszlaki zwr: *:- 

ię przeciw młodej dziewczynie, o dzi 

j jeszcze twarzyczee. Mimo to czuł nużę 
szczerości w jej głosie. 

A jednak w zarysie ust miała coś niepo- 

kojącego: jakąś zaciętą wytrwałość i odwa- 
gę. 

: Postanowił przeciąć wątpliwości, jak wę- 
zeł gordyjski: jednem cięciem 

— To pani zabiła adwokata Pearsona. 
Oczy jego stały się ostre, przenikliwe — 

twarzy nie mogło 

   

   

   

ujść jego uwagi. 
— Ja?.. — przestrach 

nych, zielonkawych oczach. — Pan... 

  

zamigotał w jas 
pan żar: 

  

— Służąca oskarża panią wyraźnie. A fak 
ty też są przeciw pani. 

— Fakty? Jakie fakty? 
— Przecież panią znaleziono w pokoju za 

bitego. Pani była sama w mieszkaniu... 
— Nie, nie, to nieprawda! — był to ra- 

czej jęk, niż okrzyk. 
Sędzia skinął na poliejanta: 
— Wprowadźcie służącą. 
Weszła Marry. Twarz miała zapłakaną i 

złe błyski w oczach. 
-- Gdzie byliście, kiedy waszego pana za 

bito? 
— Wyszłam do sklepu, tego naprzeciwko, 

po bułki na kolację, a tam musiałam czekać, 

bo to o tej godzinie pełno ludzi. 
—0 której to było? 
— Szósta jakaś, a może i po, czy ja 

wiem? A potem zeszłam tu do kuchni somsia- 
dów, bo to moja znajoma tam służy. Tak my 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. › 

  

Ulnbienica publiczności, 
przepiękna i niezapomniana 

I PTAK 
to najnowsze i najlepsze arcydzieło króła reżyserów Kinga Vidora— 
program: Dodatki dźwiękowe 1) Komedja rysnukowa, 2) 

tualne zdjęcia z całego Świata, 3) Polski tygodnik PAT. 

gigantyczny film sanišk oi cata rów= 

LEJ nocześnie 

„POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ mea: 
czech słu | 

Arcyciekawy splot zdarzeń — najwyższy wyraz emocji! żył kajze- 

Nad program:. dodatek dźwiękowy. rewi. 

DZIŚ! 

DOLORES DEL RIO 2, Joel Mc Crea + п 
Nsd 

ygodnik Foxa, sk= 

Początek o godz 4, 6, 8 i 10.20. — Ceny: parter III miejsce 40 gr. 
EGER 

MAAMAGAAAAA, 

PRYWATNA * OEDUKACYJNA | 

  

AAAA» 

SZKOŁA POWSZECHNA 

Haliny SIEWICIOWEJ © ty rokista) 
Jagiellońska 8. 

Racjonalne priygotow. do gimnazjum по- 
wego typu — nauka w kompletach. 

| Warunki b przystępne. 
Zapisy codziennie cd 2—6 pp. 
  

  

YYYY" 

Najstarsza na Wileńszczyźnie firma 

moi W. Wilenkin I $-ka 
egz. od 1843 r. 

WILNO, UL. WIELKA 21 
(Gobie. Tatarska 20). 

Poleca wszelkiego rodzaju meble 
W dużym wyborze tanie i solidnie. 

ŽABAICIE 
skladach aptecznych znane 

średka оё wdcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

        

SPRZEDAJE SIĘ 
duza palma inne pięż- 
ne kwiaty, obrazy róż- 
ne meble, deski do kre- 
ślenia. UJ. Bakszta 14 
m. 4. 

POPIERAJCHE 

L.0.P.F- 

AUO OE 

Курно 
i SPRZEDAŻ 

M RIYVYYVYYYYYYY BUS 

  

  

  

KUPIĘ 
zaraz kasę Nationsl — 
Apteka _ Świętojańska 
W. Narbnta, Wilno, te- 
lefen 7-62. 

    

oraz 

poleca 

  

sobie rozmawiamy, a tu bęc... „Jezu Chry 

ste'* — krzyczę i rzucam kosz, a ręce mi 

drżą, że ani rusz klucza w zamek wsunąć me 

mogę... tamta pomogła, Odrazu mnie tknęło, 
że to u pana coś, lecę a Emma za mną. A 
tu pan leży, a ta stoi, sama nieswoja, przestra 
szyła się poniewczasie. Ja do niej, a ona ucie 
kać i zamknęła się w pokoju. 

— (zy panienka miała w ręku rewolwer? 

— Rewolwer? Może i miała? Czy to ja 
miałam głowę szukać rewolweru? 

W tej chwili wszedł starszy przodownik: 
— Przeszukano cały dom, — meldował ,—- 

rewolweru niema nigdzie! 
— Poproście tu pana doktora! 
Wszedł doktór. Siwy, niski i okrągły sta 

ruszek robił wrażenie jowialnego dziadunia ze 
starych dziecinnych komedyjek. 

— Panie doktorze, czy może pan powie- 
dzieć, co wykazało badanie trupa? 

— Śmierć nastąpiła od kuli rewolwerowej 

z małego browninga. Kula utkwiła w gardle. 
Śmierć nastąpiła prawie momentalnie. 

— Więc jest kula, ale niema rewolwera! 
— powiedział dziwnym głosem sędzia śledczy. 

Zdawało się, że fakt ten był dla niego po 

  

  

  

myślny, — Przeszukano całe mieszkanie na- 
próżno! 

Spojrzał na przestraszoną i nagle zmie- 
nioną Mabel. Była tak podobna do małej 

Jęknionej dziewczyn i, że nie mógł powstrzy- 

mać się od uczucia litości. 
— Brak rewolweru w domu jest pierw 

szym pomyślnym dla pani faktem, potwięr- 
dza, to pani słowa o tem, że ktoś wyszedł, a- 
le może się jeszcze znajdzie. 

— Tak, tak, napewno ktoś wyszedł, sły- 

szałam przecież wyraźnie zatrzaśnięcie drzwi. 
— ożywiła się nagle oskarżona. 

— 0, o, teraz to „ktoś wyszedł" — prze 

drzeźniała służąca, a ja. na własne uszy sły- 
szałam, jak. pan „śmiał się, .a panienka płaka- 
ła, dziś po obiedzie, a tak... I to słyszałan, 
jak wpierw szamotali się.... 

Twarz miss Mabel zrobiła się ponsowa. 
je z Mr. 

        

   
— Czy pani miewała jakie 

Pearsonem? — zapytał ostro są 
— Nie... to jest... dotąd nie! — zmieszala 

   

      

    

   
    

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

węgiel górnosiqski 
SKŁAD DRZEWA 

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

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

  

OKAZY JNIE 
DO SPRZEDANIA 

garnitur mebli salono- 
wych, bufet, szafy, sco 
ły itd. Oglądać — ео- 
dziennie ed 3 do 5 p. 

p. Aleja Róż Nr 4 m. 

NAUCZYCIELKA 
gimnazjalua (francusks) 
poszukuje pokoja slo- 

blowanego z cbiadami 
zgłoszenia do „Šlowa“ 
lub Wiwulskiego 12 

a 
  

  

3— i 2 

______ POKój 
> z wszelkiemi wygodami 
Lekale i telefonem  odnajmę 

wywwyvwoTyrywyswm _ solidnym, życzącym de” 
______ skonałe utrzymanie, — 

2 3,5,i 6 - pokojo- Teatralna 4 m. 8. 0 

56 WYNAJĘCIA © DRZEWO SZNWNAOWYK DO 
Ołisrna 2 — dozorca— Lekcje 
Iaformacje tel. 1510. || EMEESWEWNENWAU 

  

= EG MŁODY 
MIESZKANIE 
2 — 3 pokoje z kuch- zdolny nauczycie 
nią i wygodami po- go wychowenia dwóch 
trzebne dla małej ro- chłopców ze szkoły po- 
dziny. Zgłoszenia do wszechnej lub niższych | 
Redakcji pod H. C. klas szkoły średniej — 

tylko w domu, w kiė- 
rym są odpowiednie 
warunki intelektasiucge 
rozwoja wychowanków. 
Zgłoszenia pod „Peds- 
gog“ do Administracji 

  

3 - POKOJOWE 
MIESZKANIE 

ze wszystkiemi wygo- 
dami, wolne od podai- 
ku do wynajęcia. 

Krakowska 51. „Slowa“ 
mk aja Tutiemacje tė: 1 — сеооие = 

1 —————— - ""Коте 
5 pokojowe EEERESEEWSI GN. 

mieszkanie odremonto- 
wane z wygodami do 
wyuajęci-. Informacje 
9—12. Zawalna €0 m 10 

LOKAL 
frontowy nadający się 

na szkoły i in. 
DO __WYNAJĘCIA 

Dowiedzieć 2. tel. 188 

  

Fslczar pedicurzysis 
Adam Bekier 

wykonywa wsrelkie 
czynności w swoim za- 
kresie, Zgłoszenia: ml. 
Krakowska 38—5. 

tnzynier budowlany 
z dużą praktyką wyko- 
nnje tanio projekży i 
obliczenia nowych bn- 
dowli jak równieź sa- 
me bndowie. Poszukuje 
również zarządu do» 
mem za małe wytagro- 
dzenie lub mieszkanie. 
Wielka Pohnlanke 16-— 
37 godz. 5—7. 

  

— — 

zanie posady 
w instytucji peństwe- 
wej. Listy pod „Praco” 
witošė“ do Administr. 
„Słowa* @ 

  

2 panienki 
(uczennice) przyjmę sa 
mieszkanie z całodziet= 
nem utrzymaniem 78 
zł. miesięcznie. Oferty 
w Administracji „Słe- 
wa* Zamkowa 2 dle 
A. M. 

   

  

się bardzo. 

  

— Może zachowywał się wobec pani... а- 
gresywnie? 

Milezała.. Oczy miała spuszezone. 
— ©zy adwokat Pearson jest wdoweem? 
— Nie, rozwiódł się z żoną. 

— Dlaczego ? 

— Tego nie wiem, nie wspominał nigdy e 
żonie, słyszałam tylko od tej pani, która mię 
tu poleciła, że miał żonę piękną, ale histery- 

czkę, że rozstanie z nią było dla niego trage- 
dją! 

— Jakiem było pani 

domu? 
— Zostałam zaangażowana jako wyełto- 

wawczyni córeczki p. Pearsona. Mam mied- 
szą siostrę, której chcę dać wykształcenie, -— 
muszę pracować dla nas obu. Tutaj miałam 
dobrą płacę i miłe zajęcia. 

— Jaki był stosunek. ojea pani wychowaz 

ki do pani? 
— P. Pearson był bardzo uprzejmy «la 

mnie. Prosił mnie czasem o pomoc w przepi- 

sywanin aktów. Robiłam to chętnie, bo pi 

na maszynie nieźle. Miałam czas po obiedzie, 
kiedy mała spała. 

— A dziś, co było dzisiaj, po obiedzie? 
Zawinięte ku górze, jak u lalki, rzęsy 

drgnęły : 
isiaj... dzi 

wypowiedziała to 

wiedzi. 
— (zy to było pierwszy raz? 

— Tak. : 

— A pani? Co pani zrobiła? e 

— Wyrwałam się i... zaczęłam płakać, — 

na wspomnienie obrazy, która ją spotkała, 

łzy zadźwięczały znów w jej głosie. 

— A on? 
— Próbował mnie objąć, ale kiedy się wy 

rwałam, roześmiał się i powiedział: „głupia 
gąska, taka brzydula i to się sprzeciwia, in- 
naby się eieszyła'*! Wtedy uciekłam z poke- 

ju. 

   

   

stanowisko w tys 

    

   
    

pocałował mnie! — 

jednym tchem, jak na spe- 

    

D. C. N. 

Redaktor w.-z. Witold  otiažiėiii 

byt sługę 

    

necznego ładnie ume- 

ZŁ. 500 za wskaj - 

о
к
 

podejmie się całkowite- | . 

<
 

 


