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Bajka 0 zaczarowanej królewnie 
Wszyscy chyba znamy bajkę a zacza- 

rowanej królewnie. Zły czarownik ze 

swemi pomocnicami uśpił ją, wywiózł 

przez siedem gór i siedem rzek, do 

puszcz nieprzebytych i 

nie kryształowej. 

Kiedy mowa o naszem Iniarstwie i 

tem, co rozumiemy pod określeniem pro- 

dukcji'i przetworów, surowców włókti- 

stych — to zawsze przychodzi mi na 

myśl ta piękna bajka Andersena. 
I wydaje mi się wówczas, że nasze 

Iniarstwo, tkactwo naszej wsi, to owa 

piękna królewna, uśpiona przez czarow- 

nika. Analogja rzuca się w oczy. 

Ziemie północno - wschodnie należą 

do wielkiego basenu lniarskiego, który 

obejmuje część północnej Rosji, Łotwę i 

Litwę, sięgając aż do Prypeci. Zdaje się, 

że sama przyroda chciała tu być sprawie- 

dliwą i wynagrodzić człowieka. Nie da- 

jąc mu dobrych warunków dla uprawy 

* roślin kłosowych, stworzyła wzamian ko- 

rzystne możliwości dla hodowli roślin 

włóknistych, Krótkie lato, brak słońca, 

nadmiar wiilgości i podmokłe grunta, 

stwarzają najlepsze warunki dla uprawy 

inu, konopi, a także hodowli owiec. 

To też na ziemiach tych od wieków 

szeroko rozwinęło się tkactwo. Nie było 

prawie domu, gdzieby kołowrotek, przą- 

śnica i krosna nie stanowiły ozdoby ubo 

giej chaty drobnego rolnika, a dobra tka 

czka nie była chlubą wiejskiej rodziny. 

Tkactwo otoczone było największą tro- 

skliwością wiejskich kobiet. Stanowiło 0- 

no nietylko przemysł domowy, dający 

dochód, ale stawało się poezją szarego 

zycia. Do bardzo niedawna jeszcze wsty 

dzono się na wsi chodzić w kupionem-- 

jak to nazywano — „kramnem* ubraniu. 

Pierwsze lata naszego niepodległego 

bytu państwowego sprzyjały rozwinięciu 

się tkactwa i przemysłu lniarskiego. Pol 

ska ma chleb i sól, ma naitę i cukier, 

ma żelazo i węgiel, lecz nie ma własne- 

go odzienia. Ziemie północno - wschod- 

nie zdolne były uzupełnić tę lukę, posia- 

dając miljon wprawnych w tkactwie ko- 

biecych rąk. W ten tylko sposób rozwią- 

zalibyśmy kwestję naszej całkowitej nie- 

mal samowystarczalności, czyniąc z Pol- 

ski odporny, zamknięty wi sobie organizm 

gospodarczy. Moglibyśmy całkowicie о-- 

dziać nasze wojsko i zaopatrzyć inne 

działy naszej gospodarki w potrzebne im 

produkty włókna, a prymitywne tkaniny, 

pod opieką naszych inżynierów fachow- 

ców, mogły się doskonalić, stając na ie- 

dnym szczeblu z wyrobami naszych 54- 

siadów. 
Piękna królewna na własnej ziemi roz 

winąć się mogła we wspaniały kwiat, 

barwnie kwitnący ku radości oczu swo- 

ich rodziców - rolników. 

Sprawdziła się jednak logika bajki. 

Na królewnę czyhał zły czarownik. Któż 

był tym czarownikiem? Komu zawadzać 

mogła skromna królewna w postaci na- 

szego Iniarstwa? 

Tym czarownikiem był kapitał mię- 

dzynarodowy, który udrapował się w ро- 

stępową nazwę liberalizmu handlowego. 

Przypomnijmy sobie genezę tego ol- 

brzymiego ruchu ekonomicznego. 

Zgórą sto lat temu Anglicy, mając 

rozległe kolonje i potężną ilotę handlo- 

wą, dążyli do zawładnięcia gospodarką 

całego świata, a zwłaszcza gospodarką 

wyrobów tkackich, gdyż posiadali najdo 

skonalsze maszyny. Za bezwartościowe 
szkiełka i błyskotki nabywali u egzoty- 

cznych, niemądrych ludów surowce włó- 

kiennicze i zalewali ich produkcją słabe 

gospodarczo państwa kontynentu. Euro- 

pa nie mogła konkurować z królową 

mórz, gdyż nie posiadała i nie potratiła 

wytworzyć maszyn przędzalniczych, któ- 

rych sekretem, pod groźbą kary śmierci, 

władała Anglja. 

Wielki Napoleon, siłą swego genjuszu 

odgadł niebezpieczeństwo angielskiej he- 

gemonji gospodarczej i dążył do tego, 

by zmusić narody Europy do udziału w: 
słynnym systemie kontynentalnym, skie- 

rowanym przeciw Anglji, Wtedy to włas 

trzymał w truia- 

-со mogą wytworzyć najtaniej, 

nie inżynier francuski Giradr, założył 

nas słynną fabrykę Żyrardów, która, jak 

inne przez niego zakładane, miała za za- 

danie walkę z zachłannością i niebezpie 

czeństwem angielskiem. Przegrana Napo- 

leona pod Waterloo uwolniła Anglików 

od wiszącej nad nimi grozy utraty władz 

twa ekonomicznego i szeroko otwarła 

wrota dla wyzysku słabych i gospodar- 

czo niezorganiżowanych państw. 

Wówczas to właśnie słynny ekonomi- 

sta Dawiu i*icardo, stworzył teozję dosta 

sowan; do c"ciwości angielskiej. Teorja 

ta wmawiała wszystkim narodom, że w 

ich interesie leży produkować tylko to, 

a swoją 

produkcję wymieniać z innemi narodami, 

które postępują w ten sam sposób. Teo- 

rją tą, którą Anglicy szumnie nazwali li- 

beralizmem handlowym, uśpiono  czuj- 

uość niepattzących w przyszłość państw, 

oddając ich mienie na łup przebiegłych 

i silnych ekonomicznie dżentelmenów. 

Fałszywa ta-teorja dała Anglji nietylko 

możność wypompowania najżywotniej- 

szych soków z podległych jej oraz za- 

przyjaźnionych z nią ludów, ale stała się 

początkiem drugiego fałszu, który się na 

zywa kapitalizacją Świata. Jest to dzie- 

dzina bankierów międzynarodowych, kić 

rych prezydent Stanów Zjednoczonych 

Ameryki tak trafnie nazwał ostatnio .„ie- 

tyszami'* współczesnej ludzkości. Oni to 

Stanowią anonimowe mocarstwo, oni da 

cydują o wojnie i pokoju. Nie sieją, nie 

orzą, a zbierają. 

System ten musiał stać się wrogiem 

Iniarstwa, wrogiem niezależności ekon:- 

mieznej rołniczego narodu. Podporząd 

kował wszystko swoim wpływom, wwo- 
żąc w nasze ziemie bawełnę z*dalekich 
zamorskich lądów. 

Tak w ogólnych zarysach wyglądał 
zły czarownik, który uśpił naszą BA 
królewnę. 

  

Miał pomocników. Były nimi: nasza 

próżność, brak przewidywania, niewiara 

«e własne siły. Ganiliśmy wszystko, co 
swoje, a oklaskiwaliśmy entuzjastyczn.e 
to, co zagraniczne, co błyszczy i olśnie- 
wa. Wyroby lniane były szare i grube, 
Przypominają ciężką pracę kobiet wi::- 

skich. Wzięły górę instynkty próżnośm: 

opanowała nas wszechwładnie moda i 

Polska ubrała się w barwne, kolorowe 

szaty, wyrabiane z materjałów zagranicz 

nych. Odbił się w tem brak szacunku dla 

siebie samych, brak współczucia dla 

słabszych braci, któremi są drobni rolni- 

cy, brak przewidywań na dalszą metę. 

Zły czarownik triumtował! 

Ale bajka ma swój dalszy ciąg: 

Królewicz, czy też rycerz, goniąc ie- 

lenia, odnajduje uśpioną królewnę i 

walnia ją, zabijając złego czarownika. 

Któż ma być u nas * tym rycerzem, wy 

bawcą uśpionej królewny? 

Odpowiedź na to pytanie jest jedra. 

Tym rycerzem powinien być instynkt sa 

mozachowawczy narodu. 

Na wschodzie odbywa się tragiczny 

eksperyment socjalny, który pochłonął 

już całe pokolenie, na zachodzie gospo- 

darka świata przeżywa wstrząsy, jakicn 

dotychczas nie było. Chwieją się podsta 
wy kapitalizmu, chwieje się wartość zło- 
ta, chwieją się zasady i doktryny, zda- 
wałoby się niezaprzeczalne. Pośród tego 
chaosu pozostają jeszcze dwie prawdy, 

dwa drogowskazy, na których jak na km 

wicach, trzyma się w równowadze bu- 

rzą miotany świat. Drogowskazy te io 

praca i oszczędność. Stosunek Iniarstwa 

i tkactwa do tych dwóch odwiecznych 
prawd układa się szczególnie harmonij- 

nie. 

Słyszymy zewsząd pesymistyczne gło 

Sy, że na świecie coś się popsuło. Chcia- 

łoby się na to odpowiedzieć: To niepraw 

da! Na świecie coś się naprawia! 

Źle jest, że Anglja ma ośm miljonów 

bezrobotnych, ale dobrze, że dwieście mi 
ljonów Hindusów wyzwala się z ekono- 
micznej niewoli angielskiej. Żle jest, że 
mamy wielkie długi, które trzeba płacić 

u- 
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W rocznicę zwycięstwa pod lanostciea 
Hindenburg wspomina z czcią i wdzięcznością 

cesarza 
BERLIN. PAT. W niedzielę w Prusach 

Wschodnich przy pomniku bitwy pod Tan- 
nenbergiem, gdzie feldmarszałek Hindenburg 
odparł wojska rosyjskie w roku 1914, odbył 
się uroczysty obchód z udziałem prezydenta 

Rzeszy Hindenburga, kancierza Hitlera, prem- 
jera pruskiego Goeringa i wielu innych przed- 
stawicieli władz miejcowych. W uroczystościach 
tych wzięła również udział sztafeta, uczę- 

stnicząca w niemieckim raidzie propagando- 

wym samochodów i motocykli do Prus 
Wschodnich, 

Wygłoszono szereg przemówień w których 
wspominając bitwę pod  Tannenbergiem, 
wskazywano na wzrastające znaczenie obsza- 
rów wschodnich dła Niemiec. Mówcy  pod- 
kreślali przytem, że Niemcy coraz bardziej 
odwracają się od Zachodu i że swoją misję 
dziejową widzą na Wschodzie.  Kancierz Hi- 
tler zabierając głos, odczytał między  innemi 
akt, według którego rodzinne posiadłości pre- 

zydenta Hindenburga w Neudeck zwolnio- 
ne są po wsze czasy od podatków państwo- 

wych, dopóki pozostaną one w rękach jego 

potomków męskich. 
Następnie przemówił prezydent Hinden- 

burg, który zaznaczył, że cofając się myślą 
do dnia zwycięstwa pod Tannenbergiem „wspo- 

mina przedewszystkiem z głęboką czcią, przy- 
a i Z swego cesarza, kró- 

i pana“. 
Równocześnie na zachodniej granicy 

Niemiec, pod pomnikiem w  Niederwald, 
odbył się obchód celem zamanifestowania łącz- 
ności Rzeszy z zagłębiem Saary. O znaczeniu 
jakie przywiązuje rząd Rzeszy do tej mani- 
festacji, Świadczy fakt, że kanclerz Hitler 

udał się bezpośrednio z Prus Wschodnich sa- 
molotem przez Berlin do Wiesbadenu, skąd 

następnie odjechał samochodem na miejsce ob- 

chodu. 
ZA POZ 

inspekcja Daładier fortyfikacji na wsch. Francji 
PARYŻ. PAT. Premjer i minister wojny 

Daladier Opuścił dziś Paryż w towarzystwie 
gen. Bonneta, dyrektora gabinetu ministra 
wojny, udając się na inspekcję prac forty- 

fikacyjnych na Wschodzie Francji, 

Premjer przed wyjazdem oświadczył 

przedstawicielowi „Petit Parisien“ co nastę- 
puje: 

Wyjeżdżam, aby obejrzeć te prace, które 
przedsięwzięliśmy  celerm uczynienia naszego 
go systemu obronnego dostatecznie skutecz- 

nym. Puklerz ochronny z dobrego metalu 

znajduje się w pogotowiń, Kraj może być spo- 
kojny. Żaden z krajów zwycięskich po tej 
ostatniej, tak długiej wojnie nie ponióst tylu 
poświęceń, co Francja dia sprawy wolności 
i porozumienia. 

Jakkolwiek są piętrzące się trudności w 

Dolar. 

obecnej chwili, jesteśmy zdecydowani — mó- 
wił premier Daiadier, w dalszym ciągu pra- 
cować nad rozwojem stosunków międzynarodo- 

wych. Jednakże przedewszystkiem obowiązani 
jesteśmy zapewnić naszą własną niezałeż- 

ność. — Będzie ona tem bardziej oceniana, 
gdy widoczne będzie, że jest dostatecznie 
chroniona. Winniśmy również czuwać nad 
zachowaniem i podtrzymaniem  decyzyj nor- 
małnych organów współżycia europejskiego, 
jak Ligi Narodów i Międzynarodowego Trybu- 
nału w Hadze — instytucyj, które ustaliły i 
określiły niepodległość gospodarczą i poli- 
tyczną Austrji, jesteśmy zdecydowani zagwa- 
rantować ją, albowiem narody mniejsze i mniej 

ficzne mają również takie same prawa jak i 
narody a 

! funt 
Montague Norman odbedzie Konferencję 

z Rooseveltem 
NOWY YORK. PAT. W przyszłym tygod- 

niu gubernator Angielskiego Banku Narodo- 

wego sir Montag, < Norman będzie przy- 

ięty przez prezydenta Roosevelta, w jego letniej 
rezydencji Hyde Parku. 

Wizyta ta jest dużą niespodzianką dla 
oficjalnych kół politycznych amerykańskich. 
Temat rozmowy jest trzymany w tajemnicy, 

nie ulega jednak wątpliwości, że przedmiotem 
konierencji będą zagadnienia walutowe, Se- 

kretarz Roosevelta zapewnił, że prezydent w 
dalszym ciągu przeciwny jest stabilizacji do- 

lara, aż od t.> chwili, dopóki nie zostanie prze- 

konany 0 zmałezieniu istotnej podstawy do 

stabilizacji. Spodziewają się jednak, że Ro- 
ovelt i Montaz e Norman zdecydują się 

na chwilowe wyrównanie kursów dolara i 
funta przy pomocy specjalnie utworzonego 
funduszu wyrównawczego. 

PREMJER U PP. PRYSTORÓW W BORKACH 
W dniu 27 bm. w niedzielę w godzinach - 

popołudniowych bawiący w Wilnie z okazji 

Targów Północnych i Wystawy Lniarskiej 
członkowie rządu i inni dostojnicy odwiedzili 

b. premjera pik. Prystora i jego małżonkę 
w Borkach, osadzie państwa Prystorów pod 
Wilnem. Gościnni gospodarze podejmowali 
przybyłych herbatą. Zebranie towarzyskie w 
Borkach miało charakter ściśle prywatny. 

: Niespodzianką było równoczesne przyby- 
c do Borek delegacyj ludności włościańskiej 

Gośćmi państwa premjerostwa Prystorów byli 

w dniu dzisiejszym: pan prezes Rady Mini- 
strów Janusz Jędrzejewicz, pan minister skar 
bu Zawadzki, pan minister rolnictwa Nako- 
niecznikoff - Klukowski, p. minister komuni- 
kacji Butkiewicz, p. prezes Walery Sławek, 
gen. Lucjan Żeligowski, p. wiceminister skar- 
bu Rożnowski, p.p. wojewodowie wileński 
władysław Jaszczołt, białostocki Marjan Koś 
ciałkowski, dowódca OK III gen. inż. Litwi- 
nowicz, dyrektor departamentu przemysłowe- 
go ministerstwa przemysłu i handlu p. Kan 
del, p. wicewojewoda wileński Jankowski, 

członkowie biura ekonomicznego  Prezydjum 
Rady Ministrów Chrzanowski i Martin, dy- 
rektor monopolu solnego Mickiewicz. 

Odjazd premiera i płk. 
W niedzielę wieczór odjechał z powrotem 

do Warszawy p. prezes Rady Ministrów Ja- 
nusz Jędrzejewicz, p. minister rolnictwa i re- 
form rolnych Nakoniecznikoff - Klukowski i 
P. prezes Walery Sławek. 

Do państwa Prystorostwa zgłosiły się przy 
byłe równocześnie do Borek delegacje włoś- 

cianek - prząśniczek z Wileńszczyzny, prze- 

ważnie z Wornian, ośrodka produkcji sły:- 

nych samodziałów lnianych wileńskich. Przy- 

były pochodem delegacje Związku Młodzieży 
Wiejskiej, które ofiarowały panu premjerowi 

Jędrzejewiczowi pięknie uwite wiązanki kło- 
sów zbóż, zaś dzieci szkolne złożyły panu 
premjerowi wiązanki kwiecia. Przy dźwiękach | 

niuzyki wiejskiej wykonały prząśniczki w 
barwnych strojach ludowych tańce regionalne 

na wolnem powietrzu, po wykonaniu wpierw 
wraz z członkami Związku Młodzieży Wicj- 

skiej pieśni chóralnych. 

Ludność złożyła przybyłym dostojnikom w 
darze „wzorzyste tkaniny lniane i ręczniki. 

Włościanki i młodzież zamanifestowały 
specjalnie gorące swe uczucia dla pani Pry- 
storowej, jako przewodniczącej Towarzystwa 
Opieki nad Wsią i prawdziwej, czynnej 0- 

piekunki ludności wiejskiej tych okolic. Od- 

śpiewano pieśni specjalnie pani Prystorowej 

skomponowane, zawierające wierszowane sło- 

wa, podzięki. Goście zahawili w Borkach kil- 
ka godzin, 

Sławka do Warszawy 
W czasie pobytu swego w Wilnie p. pre- 

mjer Jędrzejewicz w towarzystwie p. woje- 
wody Jaszczołta odwiedził chorego wojewodę 
pomorskiego p. Stefana Kirtiklisa, życząc mu 

rychłego zupełnego powrotu do zdrowia. 

  

Ameryce, ale dobrze, że nas to zmusza 

do rewizji naszego stosunku do kapitału 
międzynarodowego. Żle jest, że cały na- 
ród znalazł się w ciężkich warunkach К` у 
zysu ekonomicznego, ale dobrze, że dzię 
ki temu musimy zająć się twórczem, wiel 
kiem zagadnieniem wsi, na co w ciągu 
naszej długiej historji nigdy dotąd nie 
mieliśmy czasu. 

Prawda, że karleje przemysł, liczba 
bezrobotnych wzrasta, a narody opasuią 
się murami celnemi, ale jednocześnie 
świat oczyszcza się od fałszywego kultu, 
któremu dotąd hołdował. 

Polska — pracowita i oszczędna, po 

siadająca zdrowy instynkt państwowy, 
lecz wytrącona z normalnych dróg gos- 

, podarczych, a wciągnięta w orbitę inte- 

resów: międzynarodowych — powoli о- 

sząśnie się z narzuconych jej wpływów 

i odnajdzie sama siebie. 

Gdy te ogromne przemiany ekonomi- 

czne odbywają się na wielkiej arenie 

świata, zachodzi pytanie: „jaka jest ro- 

la całego społeczeństwa w przebudzeniu 
uśpionej królewny, w postaci skromnego 

Iniarstwa?“ 

Rola ta jest doniosła. 
Musimy pamiętać, że kupując każdy 

metr płótna, każdą koszulę z samodziału 

Inianego, wspomagamy gospodarkę naj- 

drobniejszych rolnictw, gruntując we nich 

zdrowy instynkt państwowy, wzmacnia- 

my obronę narodową oraz budzimy wia- 

rę we własne siły. 

Lucjan Żeligowski. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

Jaźwińskiego. SZARKOWSZ 
| WOŁOŻYN — 
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na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz | 
W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

DRUJA — Kewkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONiE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maje * 
ZYZNA, M. Mindel, skład apte -- 
Liberman, Kiosk gazetowy 

ny. 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

Kampanja zbożowa 
Kampanja zbożowa 1933-4 r. nie zapowia 

da się łatwo. Wprawdzie t. zw. pozycja staty- 
styczna uległa zriacznej poprawie, zmniejszył 

się nietylko światowy obszar obsiewu, ale i 
plony 4 zbóż. Wpłynęło to bezwątpienia Aa 
zmniej zenie tych nadwyżek eksportowych, 

  

  

które pozostają z roku na rok niesprzedane, . 

ale niemniej są one ogromne i niema właści- 

wie widoków na ich ulokowanie, o ile nie we 

pchnie się głodującym Chinom na dłuższy 
kredyt. Niema też widoków na ożywienie о- 
brotów handlowych. Urodzaj w Europie jest 
niewątpliwy, i choć nie wyrówna amerykań- 

skiego niedoboru, liezyć się trzeba raczej ze 

spadkiem importu pszenicy zamorskiej. 

W pierwszym nawet ok musimy 
liczyć ze zjawiskiem odwrotnem: eksportem 

pszenicy europejskiej, przedewszystkiem fran- 
cuskiej i niemieckiej. Pociąga to za sobą zni 
żkę cen nietylko pszenicy, ale i innych zbóż, 

i stawia w wyjątkowo położeniu eksportują 

ce kraje Europy. Choć więc można, a nawet 

należy się liczyć w drugiej połowie kampaaji, 
t. j. po wyczerpaniu własnych zapasów w kra 

jach importujących z możliwością pewnej po 

prawy lokalnej, a nadto w związku z układem 

pszenicznym pewnego odprężenia w sytuacji 

Światowej, to jednak czeka nas niewątpliwie 
wyjątkowo ciężki okres pożniwny. Jak każda 

kampanja, tak i kampanja zbożowa wymara 
strategji: musimy wytrzymać pierwsze uds- 

nie pożniwnej fali podaży -i pod osłoną 

zarządzeń tymczasowych opracować plan, któ 

ryby w przyszłości ochronił od podobnych sy- 

tuacyj. 

To drugie zadanie wymaga gruntownego 

opracowania i skoordynowania programu we 

wszystkich działach rolniczych, już obecnie je 
dnak można stwierdzić, że powinniśmy zwró- 
cić większą uwagę na eksport jęczmienia i 

owsa, których rynki nie uległy ta u 

niczeniu, jak rynek żyta i pszeni 

Zadanie na dziś — to przedew: 

poranie się z nadmierną podażą. Sytuacja, w 

"jakiej znaleźliśmy się, ujawnia wielkie trudno 
ści od strony nie finansowej, a technicznej. 

Finansowo przygotowaliśmy się do kampanji, 

prowadzonej według dotychczasowych wzo- 
rów, które opierały się na jesiennym ekspor- 

cie. Eksport ten siłą: rzeczy musiał być i о- 

becnie jest deficytowy. Państwo też nie cofa 

się i dziś przed dołożeniem ok. 10 zł. do każ 

dego wywożonego kwintala zboża. Niebezpie- 

czeństwo obecnej kampanji polega na tem, że 

niema poprostu dokąd zboża wywozić: ostat- 
nie rynki zbytu się zamykają i cała niemal 

podaż kieruje się na rynek wewnętrzny. Pań 
stwo może wyrównywać rolnikowi straty, 

przy wywozie, ale żadne państwo na Świecie 
nie może przyjąć na magazyny rządowe chiej 

podaży zboża w kraju, jeśli z tych magazy- 

nów nie odpływa jednocześnie nadmiar zboża 

zagranicę. 
W tych warunkach obniżka ceny nie jest 

zwiastunem wyczerpywania się rezerw kaso- 

wych interwencji, a poprostu aktem samoobro 

ny tej interweneji przed nadmierną podażą 

się 

  

  

    

    

  

  ogra- 

    

ze strony rolnictwa w interesie zresztą nie, 
kogo innego, jak tegoż rolnictwa. 

Jak widać, sytuacja wymaga ścisłej kola- 

boraeji czynnika rządowego i społecznego. 
Przy opracowywaniu planu obrony musi- 

my sobie uświadomić 2 rzeczy: 
1) że obecna podaż w bardzo znacznym 

pochodzi z gospodarstw  włościań- 

  

stopniu 

skich i : 
2) że jakkolwiek podaż ta przybrała niė- 

mal już fantastyczne cyfry, nie osiągnęła ona 

jeszeze punktu kulminacyjnego, gdyż nie bio- 

rą w niej dotychczas udziału rejony po. - 

wschodnie. *iejony te w większości lat deficy- 
towe dadzą w tym roku zapewne nadwyżkę 
produkcji zbożowej. 

Sytuacj: 

    

wymaga opanowania podaży i 

równomiernego: rozłożenia jej na cały rok. Ce 
lu tego jedn=l. się nie osiągnie, o ile się zmu 
szać będzie rolnika, zwłaszcza rolnika drob- 

nego, do wyzbywania się zboża za wszelką 
cenę w poszukiwania gotówki. Niewątpliwie 

urzędy skarbowe u niepewnego rolnika muszą 
zabezpieczyć swe pretensje w drodze sekwe- 

stru zboża. Postępowanie takie, z punktu wi- 

dzenia fiskalnego. usprawiedliwione — będzie 

tylko wówczas usprawiedliwione z punktu wi 

dzenia gospodarczego, a więc i ogólnopań- 

stwowego, jesli ograniczać się będzie tylko do 
zabezpieczenia, za którem nie pójdzie licyta- 

rolnik będzie spokojny, że nie zostanie 
w najmniej korzystnym momencie zboża te- 

mosz pozbawiony. 

    

  

cja i 

go za mar 

  

W przeciwnym razie będzie miała miejsce 
„ucieczka od towaru'* za niską nawet cenę, 
bo każda cena będzie lepsza od osiągniętej 
przy licytacji. Z tego samego względu nie 
mogą się odbywać teraz licytacje inwentarza 
żywego, czy martwego, lub nawet sprzętu do 

mowego. 
Zbytni fiskalizm w dbałości swej o zabez 

pieczenie wpływów podatkowych — stwarza 

jednocześnie sytuację nie do pokonania dla 
naszej polityki zbożowej i tem samem okręż 
ną drogą niszczy najpewniejsze źródła docho- 

dn Skarbu. 
Niezbędne tu jest niewątpliwie z jednej 

strony odpowiednie pouczenie aparatu w ie- 

renie przez władze centralne — z drugiej 
strony donoszenie przez rolników za pośred- 
nictwem swych organizacyj o wszystkich kon 

kretnych faktach, które naruszają tę kolako- 
rację, o konieczności której uprzednio mówi- 

łem. 

W tych warunkach rzeczą doprawdy nie- 

zmiernie ważną jest jak najszersze i jak naj 

szybsze rozprowadzenie kredytu rejestrowe- 

go wśród większej własności, a zaliczkowego 
wśród niniejszej, względnie obmyślenie  iu- 
nych foxm kredytowania mniejszej własności 

wszędzie tum, gdzie kredyt zaliezkowy się nie 
przyjął, lub utracił zaufanie. 

  

   

W tem miejseu należy się zwrócić pod ad- 

resem zarówno Banku Polskiego, jak banków 
hi prywatnych, aby przy ściąga- 

niu zaległości brały pod uwagę trudno. 

związane z tegorocznem sfinansowaniem zbio- 

  

   

      
1ów i nie postępowały zbyt rygorysty 

przedew: «.stkiem zaś, aby przewlekłości pr 
cedury tic cpčynialy rozprowadzania kre ls- _ 

tu. 

Jest rzeczą niezmiernie ważną, by banki 

w zrozumieniu swego państwowego obowiązku 
działały w najściślejszem porozumieniu i 
szły na rękę komisji dla popierania obrotów 
artykułami rolniczemi. 

Społeczeństwo zaś rolnicze nie może za 
pominać, że najpewniejszym sposobem zrea:i- 

zowania plonów jest równomierna podaż w 
ciągu całego roku. Ani rzucanie" towaru za 
byle cenę, ani spekulacyjne wyczekiwanie ja- 
kiegoś momentu nie może dać pozytywnego 
rezultatu. Chwila obecna dowiodła, jak nie- 

słuszne jest twierdzenie, że w interweneji pań 

    

stwowej zainteresowana jest większa własność 

tylko. Obowiązkiem ziemiaństwa jest uświa- 
damiać pod tym względem swych sąsiadów — 
włościan. į 

Trzeba przyznać, że w ostatnich czasach 
dużo już rzeczy sobie wyjaśniliśmy, Reprezen 
tacje rolnicze robią w tym kierunku wszyst- 
ko, co tylko leży w ich mocy. I dziś czynni 
miarodajne idą w zupełności rolnictwu na rę- 
kę. Akcja tak skoordynowana napotyka nies:e 
ty na przeszkody w postaci nadmiernęgo biu 
rokratyzmu, jaki się zagnieździł w naszych 
bankach. Biurokratyzm ten przynosi więcej 
szkody i krzywdy całej akcji, niżby się na- 
pozór mogło zdawać. 

   

  

Wreszcie powrócić musimy do sprawy, któ 
ra wobec. utrudnień eksportowych santorzut- 
nie wysuwa się na czoło wszystkieh zagad- 
nień — do odbudowy rynku wewnętrznego. 
Zagraniczni fachowey zbożowi zdecydowanie 
podkreślają, że dzisiejsze przesilenie wynika 
nietyle z nadprodukcji, co subkonsumcji. Rol- 
nik wobec niemal sztywnych kosztów produk 
cji, musi zdobyć pewną stałą kwotę pienięż 
ną. Im zboże tańsze, tem więcej go musi 
sprzedać, ale też odwrotnie, im więcej zboża 
na rynku, tem jest tańsze. Rozszerzenie koa- 
sumcji zarówno na wsi, jak w mieście znacz- 
nie ułatwiłoby opanowanie podaży i tego na 
sza polityka zarówno zbożowa, jak ogólno - 
państwowa ani na chwilę nie może spuszcza 
z oczu. 

  

  

Rolnik wreszcie śledzić winien we włas- 
nym interesie te przemiany, jakie obecnie za 
chodzą w dziedzinie produkcji zbożowej, a 
jakie się wyrażają w zupełnej deprecjacji ży- 
ta. Interwencjonizm państwowy w najlepszym 
razie może wytworzyć pewien wał ochronny. 
Pod jego osłoną organizm gospodarczy musi 
szukać form przystosowywania się do zmie- 
nionych warunków życia. 

Józef Wielowieyski. 

TELEGRAMY 
„TARGI BRUNATNE'' 

LIPSK PAT. — W dniu 27 bm. dokonano 
w Lipsku uroczystego otwarcia Targów Jesien 
nych, zwanych również „Targami Brunatne- 
mi*. Ogółem na Targach wystawia 5315 wy 
stawców krajowych i 318 zagranicznych. 
Słaby stosunkowo udział zagranicy wskazuje 
wyraźnie, że sfery przemysłowe zagraniczne 
powoli przestają uważać Targi Jesienne za 
targi międzynarodowe. 

_NAŚLADOWCY HITLEROWCÓW 
W PARYŻU 

PARYŻ PAT. — Na wychodzącego z ka- 
lei podżiemnej niejakiego Etkina Fokisa na- 
padła grupa młodzieży i pobiła go do krwi. 
Powodem napaści był znaczek organizacji sjo 
nistycznej, tkwiący w klapie marynarki Foki 
sa. To było bezpośrednią przyczyną ostr 
uwag napastników, a następnie pobicia Foki- 
sa. Ciężko rannego Fokisa odwieziono do 
szpitala. 

BOMBA GAZOWA W RESTAURACJI 

PARYŻ PAT. — Do jednej z restauracyj 
żydowskich w porze obiadowej nieznany spra 

wca rzucił szklane naczynie, wypełnione ga- 

zem łzawiącym. Czeladnicy i służba musieli 

restaurację opuścić. Działanie gazu było tak 
silne, że w przylegającym magazynie pracow - 
niey musieli wybiec na ulicę. Wezwana straż 
ogniowa specjalnym przyrządem powietrze w 

restauracji odświeżyła. 

  

  

   



  

SŁOWO 

Wizyta Herriota w Sewietach I Ogólnopolski Zjazd Lniarski 
W niedzielę rozpoczęły się obrady I Ogól 

nopolskiego Zjazdu Lniarskiego, zwołanego 
do Wilna w związku z Wystawą Lniarską i 
Targami Północnemi przez Towarzystwo 
Lmiarskie Wileńskie, tutejszą Izbę Rolniczą i 
Towarzystwo Opieki nad Wsią Wileńską. 

Inauguracyjne zebranie zjazdu odbyło się 

w południe w teatrze Letnim na terenie Wy- 
stawy przy udziale licznych delegacyj i wy- 
cieczek, przybyłych z najodleglejszych  dziel- 

nic Rzeczypospolitej, w obecności p. mini- 

stra rolnictwa Nakoniecznikoff - Klukowskie 
go, b. premjera płk. Prystora, i jego małżon 

ki, zasłużonych propagatorów lniarstwa, da- 

lej w obecności p. p. wojewodów Jaszczołta, 
Kościałkowskiego i Świderskiego, p. gen. Lu- 
cjana Żeligowskiego, dowódcy OK III gen. 
inż. Litwinowicza, dyr. departamentu przemy 
słowego ministerstwa przemysłu i handlu p. 

Kandla, p. prezesa Sądu Apelacyjnego Wy- 

szyńskiego, pana prezesa Izby Skarbowej Ra- 
tyńskiego, p. prezydenta - miasta Wilna dra 
Maleszewskiego i innych _ przedstawicieli 
władz państwowych, cywilnych i wojsko- 
wych. 

Zjazd zagaił prezes wileńskiego towarzy- 

stwa lmiarskiego p. dyr. Ludwik Maculewicz, 
podkreślając, iż tak liczny udział w zjeździe 

jest dowodem, że propaganda lniarstwa, zapo 

czątkowana na Wileńszczyźnie stała się spra- 

wą całej Polski. Zkolei nastąpiło wysłuchane 
wśród powszechnego zainteresowania piekne 
przemówienie p. gen. Lucjana Żeligowskiego 
autora popularnego w całej Polsce hasła — 

„ziemia nasza winna nas wyżywić i odzia““ 

gorącego propagatora lniarstwa zarówno dla 

życia gospodarczego Pulski, jak i dla wamoc 

nienia obrony Rzeczypospolitej przez zastoso 
wanie wyrobów lnianych w wojsku. — W dal- 

szym przebiegu zebrania wyświetlono fibu 

Imiarski sprowadzony z Czech, a przedstawia 

jący sposoby produkcji i przeróbki Inu. 

25 tys. osób zwiedziła 
Targi 

WILNO. — Wczoraj z racji pogody i 

dnia świątecznego Targi Północne cieszyły się 
nadzwyczajną frekwencją. Według pobieżi ych 

obliczeń w ciągu dnia zwiedziło teren Targów 

około 25 tysięcy osób (łącznie z wyrieczka- 

mi). - 

” 

Wycieczki 
W ciągu ostatnich 3 dni bawiły w Wii- 

nie na Targach 3 wycieczki z okręgu Wileń- 

skiej Dyrekcji Kolejowej, a mianowicie wy- 

cieczka z Białegostoku, licząca 560 osób, wy- 

cieczka z Wołkowyska i okolicy licząca 625 
osób i wycieczka z powiatu wilejskiego w 
liczbie 850 członków. Wycieczki te bawiły w 

Wilnie przez sobotę, i niedzielę. Rekrutowa- 
ły się one ze sfer mieszczańskich, rolniczych 

i przemysłowych. Zwiedziły Targi, Wystawę 

oraz miasto. Opiekowało się niemi i rozloko 
wało na kwaterach Polskie Towarzystwo Kra 

- joznawcze. 

31 sierpnia rb. przybędzie wycieczką @ 
Poznania, licząca 500 osób, a 2 września przy 

jadą krakowianie w liczbie 450 osób. Zapo- 
wiedziane są nadto wycieczki z Katowic, 

Lwowa i Stanisławowa. 

Jury na podwieczorku 
Lniarskim 

Jak się dowiadujemy w skład jury które przyzna 

nagrody za wyróżnione stroje Iniane na Pod- 
wieczorku  Lniarskim, mającym się odbyć w 

dniu dzisiejszym o godz. 18-ej w letnim lokalu 

Kiubu Szlacheckiego, wchodzą pp. Prezeso- 
wa E. Szumańska, artysta malarz Jerzy Hoppen 

i artysta malarz Kwiatkowski. 

450 H. P. 
siły Wodnej 
do wykorzystania 

    
    
  
  

Po przerwie obiadowej odbyły się w ра- 
wilonie Iniarskim pokazy strojów ze lnu i 

konkursy słomy lnianej, włókna, przędzy i 
tkanin. Uczestnicy zjazdu zwiedzali grupami 

wystawę lniarską a wieczorem byli w teatrze 
Lutnia na rewji Iniarskiej, reżyserowanej 

przez art. p. Karola Wyrwicz - Wichrowskie 
go przy udziale zespołu artystów Lutni, któ- 

rzy wszyscy wystąpili w prześlicznych sux- 
niach i kostjumach ze Inu. 

Dzisiaj w poniedziałek w lokalu sekretarja 
tu wojewódzkiego BBWR przy ul Św. Anny 
2 (obok Wystawy) odbędzie się nadzwyczaj 
ne walne zgromadzenie Wileńskiego Towa - 
rzystwa Luniarskiego. 

Na Zjazd Lniarski nadeszły depesze m. in. 
od p. wojewody pomorskiego Kirtiklisa, któ- 
ry złożył życzenia, ażeby I Ogólnopolski Zjazd 
wydał jak najobfitsze owoce. 

Zjazd rzemieślniczy woj. Wileńskiego 
W niedzielę, po nabożeństwie w kościele 

św. Ducha i po złożeniu wieńca na grokie 

Nieznanego Żołnierza, delegaci I Zjazdu Rze- 

mieślniczego Województwa Wileńskiego ż”- 
brali się o godz. 11 w małej sali miejskiej. — 

Tu nastąpiło otwarcie zjazdu przez prezyden 
ta wileńskiej Izby Rzemieślniczej p. Szumań 
skiego. 

Na zjazd przybyło przeszło 70 delegatów z 
prowincji i 40 delegatów z Wilna. Przybyli 

prezydenci izb rzemieślniczych kieleckiej, po 
znańskiej, warszawskiej, lubelskiej, gnieźnień 

skiej. Władze państwowe reprezentował na 

zjeździe p. wicewojewoda wileński p. Marjan 

  

Jankowski. Przewodniczącym zjazdu obrauy 

został prezes Rady Izb Rzemieślniczych se- 
nator Wiechowski. 

Wygłoszono długi szereg przemówień ро- 

witalnych, po których dyr. wileńskiej Izby 
Rzemieślniczej p. Młynarczyk wygłosił spra- 

wozdanie z sytuacji rzemiosła na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego. 

Po dokonaniu wyborów komisyjnych wy- 

słuchano siedmiu referatów o programie кие- 

miosła, o rzemiośle w świetle nowego ustawo- 

dawstwa, o kształceniu zawodowem, o za- 
gadnieniach podatkowych, kredytach, robo- 

tach i dostawach rzemieślniczych i in. 

W wielkim Atlasie ucicha 
W Marokku znów nastąpiły masowe pod- 

* dania się tubylczych powstańców. Berberowie 

z Wielkiego Atlasu, którzy w ciągu całych 

wieków nie dawali się ujarzmić żądnemu na- 
rodowi, dziś zmuszeni zostali do opuszczenia 
swych górskich kryjówek. 

Setki wojowników padało plackiem przed 
koniem generała Hure, a potem siadało na zie 

mi, z rękami założonemi z tyłu na szyi, co 

mą oznaczać, iż życie ich jest zdąne na łaskę 

zwycięzcy. Broń swoją rzucali wszyscy na je 

den stos, są to karabiny francuskie, bardzo 
dobrze utrzymane, choć niektóre pochodzą z 

roku 1874; gdzieniegdzie trafiały się i angiel 

skie karabiny. 

Podczas tych scen dramatycznych, na zko 
czach góry Badu, znajdował się główny wódz 

Berberów, ze swemi dwoma żonami, trojgiem 

dzieci i setką najwyżej partyzantów, którzy 

znając każdy przesmyk w tych dzikich gó- 

ra najpewniej postarają się zmylić czujność 

placówek francuskich i dostać się do ostat- 
nich nieujarzmionych części Marokka, odleg- 

łych o jakie 300 kilometrów ku granicy Sa- 

hary. 

Tydzień temu nastąpił wyłom w oporze 

powstańców. Pomiędzy członkami różnych ple 

mion wybuchały gwałtowne walki o wodę. — 
Zaczęły się narady nad tem, czy poddać się, 
czy nie. O kapitulacji zadecydowała wreszcie 

kobieta. Nazywa się Tazibut i jest wdową w 
starszym wieku, cieszącą się wśród Berberów 

wielką jak na kobietę niezależnością i ma- 
jącą niewątpliwy wpływ na swych rodaków. 
Tazibut dała znać Francuzom, że zejdzie w 

wąwóz na czele jednego plemienia, na to, by 

im się poddać. 
Przykład jej pociągnął za sobą inne pie- 

miona. 
— Dlaczego — spytał ją generał francu- 

ski, — tak długo opieraliście się Sułtanowi? 

— Taka jest wola Allacha — odpowiedzia- 
ła z powagą — a wola Allacha jest równie о- 
stra, jak wyostrzona szabla. 

Tymczasem Sułtan marokański w dalszym 
ciągu zwiedza w Paryżu rozmaite zakłady i 

urządzenia. 
Po wielkiem zebraniu u Habbusów, za- 

szczycił swą obecnością zakłady samochodowe 
Citroena, gdzie honory domu robił mu włas- 

ciciel, p. Andrzej Citroen. Zwiedziwszy fab- 
ryki w Grenelle, Felix-Faure, Saint - Cha:- 

les i Javel, monarcha wschodni wszedł w 

Dunikowski znowu robi 
złoto 

Od czasu swego wyjścia z paryskiego wię- 
zienia inżynier Dunikowski mieszka ze swą 
rodziną w Ospedaletti na Włoskiej Rivierze. 

Dotychczasowe niepowodzenia nie  ostu- 
dziły jego zapału. W tym tygodniu  „złoto- 
twórca* w towarzystwie inżyniera  francu- 
skiego ma przeprowadzić nowe demonstrą- 

cje swego wynalazku przed grupą Ameryka- 
nów, którzy w razie powodzenia w pokazie po- 
stanowili przystąpić z nim do spółki. 
'— Może obecny eksperyment — oświad- 

posiadanie swego nowego samochodu, pięknege 

piętnastokonnego lekkiego torpeda, zamówio- 

nego już kilka tygodni temu. 

Sułtan interesował się ogromnie wszelkie- 
mi informacjami, jakich mu udzielał właści- 

ciel fabryk. Zwłaszcza zaimponował mu fakt, 

że olbrzymie galerje z metalu, zastępujące 

dawne budynki fabryczne, zostały wzniesio- 

ne w ciągu 122 dni, dzięki specjalnym meto- 
dom pracy. 

- Na zakończenie władca udał się do stałe- 
go muzeum eksponatów Citroena, gdzie długo 
stał skupiony przed portretem M. G. M. Haar- 

dia, nieżyjącego szefa ekspedycji do Central 
nej Afryki i (Centralnej Azji, poczem RR 

swój podpis w złotej księdze gości. 

KIJÓW PAT. Dziś rano przybył do Ki- 
jowa Herriot wraz z całą delegacją fran- 
cuską. Na dworcu powitali gości francuskich 
przedstawiciele miejscowych władz oraz de- 

legaci komisarjatu Spraw zagranicznych Ро- 

krótkim wypoczynku goście francuscy udali 
się na zwiedzenie miasta. 

MOSKWA. PAT „lzwiestja* w dłuższym 
artykule, omawiając wizytę Herriota w So- 

wietach, podkreślają, że opinja sowiecka, któ- 
rej imię Herriota jest dobrze znane, wita 
go serdecznie, 

Wizyta Herriota w Sowietach — podkre- 
śla dziennik — przypada w okresie wyjątkowym 

dla budownictwa socjalistycznego, jak również 
przypada w okresie kryzysu, gnębiącego kra- 

je kapitalistyczne, Herriot bezsprzecznie jed- 

nak należy do rzędu tych przewidujących po- 
lityków — piszą „Izwiestja* — którzy dosta- 
tecznie ocenili roię ZSSR w polityce między- 
narodowej. Przyjeżdżając do Sowietów Her- 
riot oświadczył, że służyć będzie w dalszym 
ciągu sprawie pokoju. Opinja publiczna So- 

wietów — kończy dziennik — podziela w ca- 
łości powyższe idee Herriota, mając na celu 

rozwój idei pokoju między narodami, jak ró- 
wnież  zadzierżgnięcie  ściślejszych  stosun- 
ków między Francją a Sowietami. 

Strajk na kanałach we Francji przerwany 
PARYŻ PAT. Strajkujący pracownicy 

transportowi na kanałach północnej Francji 
aprobowali decyzję komitetu strajkowego, do- 
tyczącą przyjęcia propozycji ministra robót 
DE tego strajk będzie przer- 

wany, począwszy od jutra, Wszystkie kanaiv 

zostały doprowadzone do stanu z przeaw 

strajkiem tak, że kOmunikacja będzie mogła 
się odbywać bez żadnych przeszkód. 

  

Ekipa polska zdobyła „„Puhar Łotwy” 
RYGA PAT. — W ostatnim dniu między 

narodowych konkursów hippicznych rozegra- 

no Konkurs o nagrodę „puhar Łotwy. Do 
konkursu tego stanęły 4 ekipy (każda po 4 

jeźdzców): — łotewska, estońska, polska i 

niemiecka. Warunki konkursu były następu- 

jące: wszyscy jeźdzcy musieli dwukrotnie na 
tych samych koniach przebyć 12 przeszkod 

do 1 m. 40 cm. wysokości i 4 m. szerokości. 

Zwycięża ekipa, która ma ogółem najmniej 
- punktów karnych, przyczem przy obliczeniu 

punktów najgorszy jeździec mógł być wyeli- 
minowany. 

W bardzo pięknym stylu pierwsze miejsce 
zdobyła ekipa polska w składzie: kpt. Bilin- 

ski na „Rabusiu“', który przeszedł dwukrotne 
parcours bez błędu, por. Podhorecki na „O- 

lafie', który przeszedł parcours dwukrotnie 

również bez błędu, por. Ruciński, który przy 
pierwszym przejeździe miał 4 punkty karne, 

przy drugim zero punktów. Czwarty jeździec 

por. Czerniawski na „Reszce““ przejechał 

pierwszy raz bez błędu, przy drugim razie na 

Ostatni dzień rajdu samolotów niemieckich 
BERLIN PAT. — W 35m i ostatnim dniu 

samolotowego raidu niemieckiego z pośród 
124 maszyn, które startowały w pierwszym 
dniu, tylko 84 wyr 

do Południowych Niemiec. 

Trasa wiodła 2 Berlina 

dla m 
Sztutgart i 

  

do Monachjum 
zyn szybszych — przez Darmsztadt i 

  

z powrotem przez Duesseldotf, 

dla maszyn lżejszych — tylko do Norymbe:- 
gii z powrotem. 

Jedna z maszyn w czasie startu w Daru 
sztacie straciła podwozie. Pilot nic o tem nie 

wiedział. Przed lądowaniem w Mannheimie 
zdołano lotnikowi dać znać o stanie jego apa 
ratu tak, że zdołał on wylądować bez kata- 

strofy. Na lotnisku w Tempelhofie trzykrot- 

nie powrócił jako pierwszy por. Seidemann. 

  

    

Maraton e mistrzestwe Polski 
Wczoraj odbył się iw Wilnie gigantyczny 

bieg maratoński (42 klm.) o mistrzostwo Polski, 
Do biegu stanęło 18 zawodników 
Mistrzostwo 

Rak Hee w czasie 2 PE: 49 m. 

  

-, Półtorak (2 g. 52 m. 10,9 sek.). 
zdobył iwowianin  Garncarz kowskim- (Warta — Poznań) 2 godz. 54 m. 

13,8 sek, 
Drugim przybył na metę biatostoczanin -—— 

Przed Nowa- 

13,2 sek. 

  

Z pobytu E Senatu Raczkiewicza 
w Argentynie 

    
Marszałek senatu Wł. Raczkiewicz w towa 

Mazurkiewicza i kilku wybitnych 

  

. 

wie posła Rzplitej w Buenos Aires W. 

przedst tawicieli kolonji polskiej w Argentynie w oto- 
czył Dunikowski — dowiedzie światu, że nie czeniu dzieci emigrantów polskich, które ua uroczystej akademji, urządzonej ku czei p. 

marszałka Senatu odtańczyły „Pierwszą Brygadę '*. jestem ani oszustem ani warjatem. L. 

  

Obronzowany Robinson 
— Kto nie czytał Robinsona Kruzoe, niech 

podniesie rękę do góry. 
Tak powiedział nauczyciel w klasie. Wte- 

dy ze zdziwieniem  skonstatowałem, że byli 
tacy. Temniemniej możnaby wykrzyknąć pa- 

tetycznie: „Zaiste, któż go nie czytał wgwe 

czasy''! — Taka zajmująca, ciekawa książka, 
pełna przygód i kontaktu z przyrodą. Czyta 

jąc, oddychało się przestrzenią dalekich ocea- 
nów, hen, daleko! Była już stara, gdym ją 

wertował, ale czemuś się zdawało, że kartki 
jej pożółkły nie ze starości, a od słońca. 

Przecież setny skwar panował na wyspie Ro- 

binsona Kruzoe, ledwie się mógł biedaczek u- 
kryć pod palmowym parasolem, a gdy pa- 

trzał w dal, oko błądziło w bezmiarze ocea- 
nu i błękitu niebios, na wierzchołkach drzew 
skrzeczały papugi, a wokół kwitły kwiaty. Na 
tej wyspie było bardzo ładnie, w to nie śmiał 
nikt wątpić. Nikt też nie wątpił w autenty- 
czność zdarzenia, tenibardziej, iż powszechnie 
twierdzono, że przygody Robinsona przeży- 

wał pewien marynarz angielski na przełomie 

XVII i XVIII wieków, nazwiskiem Selkirk 
— Selkirk miał być szóstym zkolei synem 
Sp lezy szewca, który dostał się na statox 

„Pięć Portów'* w charakterze zrazu majtka, 
następnie pełnił funkcje sternika. Okręt roz- 

bił się w pobliżu wyspy Juan Fernandes. Sel- 

kirk szezęśliwie uratowany przebył na bez- 

ludnej wyspie dłuższy okres 
przygodach, zaletach jego charakteru, odwa- 

dze itd. krążyć miały całe legendy. 

Takim był Selkirk przez cały wiek osien:- 
nasty, takiego podziwiała młodzież w wieku 
dziewiętnastym, gdy do uszu jej dochodziły 
rezultaty wypraw  Livinghstone'a, Stanley'a, 

Cook'a w latach wspaniałych odkryć i go. 
dróży, kiedy książka Daniela de Foe krążyła 
z rąk do rąk pod ławą szkołną. Dożył wieku 
dwudziestego i raptem się „odbronzowi**. 
Raczej odbronzowili go uczeni badacze, któ- 
rzy. w legendzie szukają prawdy; jak dziury w 

całem. 

Teraz zakasał rękawy uczony angielski 

M. Stanley Rogers i jął lancetem nauki grze 
bać w awanturniczych prochach marynarza 
Selkirka. Rezultaty swych dociekań ogłosił w 

szwedzkiem piśmie „Dagens Nyheter''. Dowia 
dujemy się z nich, że Selkirk vel Robinson 

nie był weale bohaterem, ale manjakiem. Istot 
nie służył na okręcie „Pięć Portów'', okręt 
ten wszełakoe nigdy się nie rozbił. Selkirk o- 

świadczył poprostu dnia pewnego, że chce żyć 
samotnie i prosił o wysadzenie go na wyspę. 
Przedkładali mu koledzy i perswadował ka- 
pitan. Ale gadaj tu z dziwakiem! Kilku kole- 
gów odwiozło go na wyspę w pobliżu Juau 
Fernańdes, świetnie zaopatrzonego w broń, a- 
municję, ubrania i książki religijne. 

czasu. O jego 

  

  

„Niech sobie siedzi** — zakonkludowali przy- 

jaciele. Ale później żal się zrobiło kolegi, 
więc kapitan krążył jeszcze w przeciągu 46 
godzin wokół wyspy. Jednakże Selkirk zaciął 
się i nie powrócił. Później tego żałował. 

Mijały dnie samotności. Pierwsze kilk 
godni było najgorszych. Chciał skończyć 
mobójstwem. Najstraszliwsze były noce. Kra- 
żył po wyspie, żywił się mięsem ubitych zwie 
rząt i ptaków, łapał ryby, zbierał owoce, nie 

miał wszakże soli. Ponoć brak ten pare 
dawał mu się odczuć. 

Wreszcie Selkirk vel Robinson fndaja so 

bie domek z drzewa, składający się z dwócn 

pokoi; prócz posiadanych ubrań, szyje jeszcze 

zapasowe ze skór kozich i rozpoczyna wę- 

drówkę po wyspie. W domu opadły go szezu- 
ry i niszczyły zapasy pożywienia. Początko- 
wo nie umiał z niemi walczyć, W czasie jed- 
nej ze swych wędrówek napotkał na ślady 
dzikich kotów. Odnalazł je, złapał kilka par, 
obłaskawił i one uratowały go od plagi szczu 
rzej. Nic nie wiadomo o spotkaniach Selkir- 

ka z tubylcami. Legenda o Piętaszku nie znaj 
duje potwierdzenia. Natomiast faktem jest, 
że wyspa wcale nie była bezludną i nieznaną 
żeglarzom. Przeciwnie zawijali tu często ma- 
rynarze różnych narodowości, przeważnie 

wszakże Hiszpanie. Tych jednak unikał $ei- 

kirk jak ognia. Właśnie w tym czasie toczy- 
ła się wojna angielsko - hiszpańska. Samotnik 

bał się dostania do niewoli, mógł też zostać 
zamordowanym przez wrogich marynarzy, nie 
pokazywał się przeto nikomu i starannie u- 

  

r czt 
   

krywał ślady swego na wyspie pobytu. 
Ale samotność ciążyła mu coraz bardziej, 

z dniem każdym zapadał głębiej w szaloną 
nostalgję za krajem i ludźmi. Jak długo 
przebywał na wyspie? — Rogers twierdzi, że 

ry lata. Po tym okresie nie mógł już dłu- 

ej wytrzymać. Nie zwracając uwagi na wzgję 

dy bezpieczeństwa osobistego, rozpalał ogni- 

ska na wysokich skałach i eo noe pilnował 
sygnałów. Raz zauważył statek. Szczęściem 

był to okręt angielski. Z pokładu dostrzeżono 
również sygnały Selkirka, opuszczono na wo- 

dę łódź, która zabrała go spowrotem do oj- 
cżyzny. 

Taka jest historja Selkirka w świetle nan 

ki. Czy się pokrywa z przygodami Robinso- 
na? — Rogers twierdzi, że nie. Nie Selkixk 
był Robinsonem, a Ryszard Falconer, współ- 

cześnie z nim żyjący marynarz. Ostatecznie 
jest nam wszystko jedno, który z tych dwóch. 

Nie można ślepo wierzyć nauce, skoro jednak 
uczony opowiada nam ciekawą historję roz-- 
bitka, posłuchamy go z chęcią. 

Ryszard Faleoner służył na statku, któcy 
się rozbił w pobliżu archipelagu Alcanar. Foz 
bity o skały statek zatonął wraz z całą zało- 

gą. Uratował się tylko on jeden. Przez długie 
godziny walezył z morską falą, wpatrzony w 
mętny skrawek wybrzeża. Któraś z silniej- 
szych fal rzuciła nim o piasek, dowlókł. się do 
wyspy i tu stracił przytomność z wycieńcze- 
nia. Gdy ją z powrotem odzyskał, ujrzał się 
kompletnie osamotniony, miał na sobie poszar 
pane strzępy, które niegdyś były jego ubra- 

  

   

przeszkodzie koń upadł, i jeździec musiał wy 
cofać się z dalszej jazdy. 

Sprawozdawcy podkreślają niesportowe za 

chowanie się widzów narodowości niemieckiej 
którzy głośno wyrażali swe zadowolenie z po- 
wodu wypadku porucznika Czerniawskiego u- 

ważając, że szanse ekipy niemieckiej popra- 

wią się w razie cdpadnięcia jednego jeźdzca. 

Drugie miejsce zajęła ekipa niemiecka z 

12 punkiami karnemi. 

Trzecie miejsce — łotewska — 49 punktów 
karnych. 

Czwarte — estońska — 74 punktów kar 
nych. 

Jeźdzcy polscy odjadą prawdopodobnie we 
wtorek, udając się do Tallina na tamtejsze 

międzynarodowe zawody hippiczne. 

  

W WIRZE STOLICY 
NIE POTRZEBA NAM RENEGATÓW 
Wylany z Niemiec Prenn za pośrednietweja 

naszego konsulatu w Londynie prosił Polski 

Związek Tenisowy o prawo występowania za 
granicą — jako Polak. 

Doskonale postąpił Związek, odmawiając ; 
Siedzą w tym Związku ludzie tępi, krągły rok 

robią głupstwa, ale teraz zrehabilitowali się 
w pełni. „Nasz Przegląd'* i inne żydłackie 

gazety podnosiły radosny jubel, że Polska zy 
ska taką rakietę, zdawało się, że Prenn robi 

Polsce dobrodziejstwo — męska decyzja jedy 

nego niezażydzonego Związku przekreśliła te 
nadzieje. Dosyć mamy Witmana. 

Z, Prennem było tak: Polskie žydzisko z 

Łodzi uciekło przed poborem do Niemiee. Nie 

stawił się na wezwanie — dezerter. Poten: 

rzyjął nawet obywatelstwo niemieckie. edy 
go hitlerowcy przydusili, przypomniał sobie, 

że jest z Polski. Niech występuje w barwach 
Palestyny. 

NIKŁE SZANSE Z CZECHAMI 
Mecz pływacki zapowiada nam nową po- 

rażkę. Wygraliśmy dotą: gą je- 

dnego punktu, oberwaliśmy ze 4 razy, obes- 

nie będzie piąty. 
Stękaliśmy na brak krytych basenów, przy 

pisując temu słabe nasze wyniki. W Wa 
wie są 4 zimowe pływalnie, w Katowi 

Krakowie, Łodzi są również. Nie nie pomaga, 

— ogólny poziom się trochę podniósł, mistrzo 

wie stoją w miejscu. 
Kobiety się nawet pogorszyły. Oprócz Kra 

tochwilówny same zera. Kratochwilówna jest 
brzydka i dlatego dobrze pływa, stwierdzo- 
na to już 2 że dobrą zawodniczką m oże 
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„RA wszystkie panienki często wymieniane w 

prasie, są szpetne. 

I to zupełnie zrozumiałe: ładną zaraz in- 

teresują się koledzy, odrywają od tr 

— brzydką zostawiają w spokoju, może s 
trenować. do woli. Dlatego nigdy nie warto 
przyglądać się mistrzyniom zblis Ka. 

   

  

Książe Pszczyński skazany na 3 tyg. aresziu 
za zatrudnienie obcokrajowca bez zgody władz 

Wśród wielkiego zainteresowania  rozpa- 
trywał dnia 25 b. m. Sąd Grodzki w Mi- 
kołowie w osobie sędziego Walentego Niem- 
ca sensacyjną sprawę © zatrudnienie obcokra- 
jowca bez zezwolenia władz wojewódzkich. 

Na ławie oskarżonych zasiadł książe 
Pszczyński oraz jego b. syndyk Wilhelm Grol, 
których bronił adwokat dr. Lerch z Pszczyny. 
Akt oskarżenia popierał prokurator Sądu Ok- 
ręgowego w Katowicach dr. Nowotny. Oskar- 
żeni na rozprawę nie stanęli, wobec czego na 

wstępie sąd postanowił rozprawę przeprowa- 

dziś w nieobecności oskarżonych. 

Według aktu oskarżenia osk. ks. Pszczyń- 
ski oraz p. Grol dopuścili się przekroczenia u- 

stawy o ochronie pracy, gdyż w dniu 15 marca 
br. przyjęli na stanowisko dyrektora Browaru 
Księżęcego w Tychach obywatela gdańskiego 

Alireda Krogola, a więc cudzoziemca bez uzy- 
skania odpowiedniego zezwolenia ze strony 

władz wojewódzkich. 

Adw. dr. Lerch złożył imieniem osk. księ- 
cia Pszczyńskiego tłómaczenie, idące w tym 
kierunku, że zezwolenie na zatrudnienie oby- 
watela gdańskiego jest niepotrzebne w myśl 
przepisów konwencji polsko - gdańskiej, że 
osk. ks. Pszczyński nie jest pracodawcą, a 
jest nim stary książe, a jego zastępcą jest dy- 
rekcja browaru w Tychach. Na pytanie pro- 
kuratora dr. Nowotnego, obrońca dr. Lerch 
przyznał, że osk. książe Pszczyński jest jed- 
nym z generalnych mocodawców swego oj- 
ca, 

Jako pierwszego świadka przesłuchał 
sąd inżyniera i referenta Śl. Urz. Woj., Eu- 

genjusza Dańca, który zeznał, że 21-90 marca 
b. r. otrzymał pismo z dyrekcji browaru w 
Tychach, zawiadamiające Województwo, iż 
na stanowisko dyrektora browaru został przy- 
jęty obywatel gdański Alfred Krogol. Pi- 
smo to przesłał świadek do Starostwa w 
Pszczynie, celem przeprowadzenia dochodzenia 

W toku dochodzeń ustalono że p. Krogol pra- 
cuje w browarze Od 15 marca b. r. Przesłu- 
chany w tej sprawie osk. Grol usiłował prze- 
konać władze, iż zezwolenie na zatrudnienie 

obywatela gdańskiego jest niepotrzebne, dyr. 
Krogol zaś zeznał, że na stanowisko browaru 
przyjął go osk. ks. Pszczyński, Wobec takie- 
go obrotu sprawę skierowano do prokuratora 
Dopero w dniu 9 sierpnia b. r. dyrekcja ks. 
Pszczyńskiego wniosła prośbę o zezwolenie na 
zatrudnienie p. Krogola. Prośba ta nie została 
dotychczas rozpatrzona. 

Przesłuchany jako świadek p. Krogol ze- 
znał, że został "wezwany w lutym do ks. 

niem i niczego pod ręką, coby mu, jako czło 
wiekowi, życie dalsze uprzystępnić mogło. Je- 
dynie w kieszeni podartej kurtki tkwił jesz- 
cze tom „Metamorfoz'* Owidjusza. Nie było 

to narzędzie, godne zabijania zwierząt, lub 
mogące rozpalić ogień, albo nakarmić rozbit- 
ka. Poklejone, rozmiękezone wodą kartki ksią 

żki. Cóż mu po niej... 

Wokół panował wielki skwar, a na ska- 

łach wybrzeża gnieździły się całe roje ptac- 

twa. Falkoner vel Robinson uzbierał sobie spo 
rą porcję jaj ptasich i żywił się niemi na 

surowo. Tak przepędził dzień pierwszy, dru- 

gi, trzeci, a czwartego polecił duszę Bogu, bo 
wiem umierał z pragnienia. Nigdzie w pobli- 

żu nie było kropli wody. Szczęściem wypadł 
deszcz i ukoił pragnienie. Zachowawszy iro- 
chę wody w załomach skalnych, udał się na 
zwiedzenie wyspy i odnalazł wreszcie Źród- 
ła. Polował zapomocą długiej dzidy z drzewa 
i łuku, któremu za cięciwę służyły ljany. U- 

bierał się w skóry i liście. Prócz tego wszy- 
stko wykonywał własnemi rękami, nie mając 

żadnego narzędzia do pomocy. Zbudował sza- 

łas z giętkich prętów i ogrodził go płotem, 
chroniącym od ewentualnych napaści dzikich 
zwierząt. Czy były takowe na wyspie — nie 
wiadomo. Długo żył Robinson wśród bujn 

przyrody podzwrotnikowej, otoczony. bezmia- 

rem oceanu, pieczony słońcem, zlewany desz- 
czami, zdany na łaskę Matki natury z wiarą 
w sercu, że Bóg wreszcie wysłucha jego mod- 
łów i ześle mu wybawicieli. 

„Nadzieje go nie zawiodły. Pewnego dnia, 
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Pszczyńskiego przez którego został przyjęty 

na stanowisko dyrektora browaru w Tychach 

na 6-miesięczną próbę z miesięcznem wyna- 
grodzeniem w wysokości 2,000 złotych. Sta- 
nowisko to objął z dniem 15 marca b. r. — 

Przedtem do roku 1929 p. Krogol byž dyrek- 
torem banku w Grudziądzu. Przyznał rów- 
nież p. Krogol, że jest obywatelem gdańskim. 

Po zamknięciu przewodu sądowego — рго- 

kurator dr. Nowotny popierał akt oskar- 

żenia w całej rozciągłości, podkreślając, że 
na podobne wypadki zatrudnienia obcokrajowca 
jest potrzebne zezwolenie województwa. P. 

Prokurator wniósł o surowy wymiar kary. 

Adw. dr. Lerch starał się udowodnić, że 
w myśl konwencji polsko - gdańskiej zezwo- 
lenie na zatrudnienie Obywatela gdańskiego w 
Polsce jest niepotrzebne. 

Po krótkiej przerwie sąd ogłosił wyrok 
skazujący ks. Pszczyńskiego na 3 tygodnie 

aresztu, osk. Grola zaś na. 5 tysięcy zł. 
grzyway. W motywach wyroku sąd podkre- 
Ślił że konwencja polsko - gdańska przewi- 

duje, iż zezwolenie nie jest potrzebne tylko 
w tym wypadku, gdy obywatel gdański, jest 
na terenie Polski właścicielem przedsiębiorstwa 

handlowego. W stosunku do księcia Pszczyń: 
skiego zastosował sąd karę aresztu z tego 

powodu, że kara grzywny dla osoby tak 
majętnej jaką jest ks. Pszczyński, nie by- 
łaby dostateczną karą. Wyrok ten wywołał 
zrozumiałą sensację. 

PROCES O „ZŁAMANE SERCE* 

NOWY YORK PAT. — Prasa donosi, że 
znana tancerka nowojorska Jeanne de la Mar 
wytoczyła znanemu inżynierowi Polakowi Kal 

fowi Modrzewskiemu proces, w którym żąda 

odszkodowania 500 tysięcy dolarów za „zła- 
mane serce''. Tancerka twierdzi, że Modrzew 
ski swego czasu obiecywał ją zaślubić. 

Modrzewski, liczący cbecnie 72 lata, oże- 
nił się przed 2 laty. Przebywa on teraz w 
San Francisco, gdzie stoi na czele komiteżu 
doradczego inżynierów przy budowie najwieic 
szego mostu na świecie po przez zatokę mor- 
ską pod miastem Oakland. 

MACHADO UDAŁ SIĘ DO KANADY 

NASSAU PAT — Były prezydent repu- 
bliki kubańskiej Machado opuścił dziś wyspę 
New Prowidence, na erchipelagu Bacham- 
skim, gdzie schronił się po ucieczce z Kuby i 
udał się do Kanady. 

  

gdy wokół panował skwar nie do wytrzyma- 

nia, a powietrze było parne, jak przed wie!- 
ką burzą — przybiło do wyspy na małym » 

teezku czterech marynarzy. Radość Robinso- 

na była tak wielką, że się udzieliła jego wy- 
bawicielom. Wydobyto z pod pokładu butelki 

wina i godnie uczczono dzień wyzwołenia. 
Pijatyka odbywała się na pokładzie statku. 
Robinson nie dał się wyprzedzić w kolejce kie 
lichów i pili sobie naumór, aż do późnej no- 
cy. Gdy zapadła ciemność, marynarze udali 

się na ląd, widoeznie mogli się jeszcze poru- 
szać o własnych siłach, natomiast Robinson, 
odwykły od trunków, wyczerpany vadošeių, 

spał snem ciężkim na pokładzie. Znów był sa 

motny, tym razem na morzu. Powietrze, jak 

się rzekło, już za dnia zwiastowało burzę. 

Przyszła też późną nocą, wzruszyła falami o- 

ceanu, szarpnęła stateczkiem, zerwała go z 

kotwicy i poniosła w przestrzeń wodną. Ta- 
kie to już szczęście miał Falconer vel Robin- 
son! Pech prześladował go widocznie życie ca 
łe, bowiem gdy napotkał wreszcie okręt, któ- 
ry go wyratował, był to — statek piratów 

hiszpańskich. 

Kilka lat upłynęło mu w niewoli pirackie;, 
dopiero w roku 1720 powrócił do krajui tu 

opublikował swe dziwne przygody. — Tak u- 

trzymuje współczesny uczony, który wiele eza 

su poświęcił na zbadanie historji Robinsona. 

Poco? — Czy przez to książka Daniela ce 

Foe, zyskała, lub utraciła coś ze swej warto- 
ści... aż. 
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ZALOŽONA 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące 

Zebrane fundusze 

670.000 

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało roz 
porządzenie Prezydenta Rzplitej, mające do- 
miosłe znaczenie dla wszystkich płatników po- 

datkowych. 
Jak wiadomo, w nowym kodeksie cywil- 

nym znajduje się przepis, ustanawiający, że 

w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie nowe 

go kodeksu, sądy grodzkie nie mogą rozpa- 

trywać spraw wytoczonych przeciwko skarbo 
wi państwa. 

W praktyce wygląda to w ten sposób, że 

wszelkie sprawy, wytoczone przez płatników 

np. urzędom skarbowym muszą być kierowa- 

ne do sądów okręgowych, nawet jeżeli suma 
sporna nie przekracza 1000: zł. 

Wobec wprowadzenia przymusu adwokac- 
kiego w sądach okręgowych, płatnicy podat- 
Kowi zmuszeni byli często z najdrobniejszemi 

sprawami podatkowemi zwracać się do adwo- 

WILNO. W piwiarni przy ul. Tatarskiej 
15, aresztowany został urzędnik skarbowy 

7 st. sł. Ernest Kling, który rzekomo wymu- 

szał od pewnego kupca łapówkę w zamian za 
pewne ulgi skarbowe, ikiem między 

WILNO. Wczoraj w dzień na ul. Zarze- 
cznej małżeństwo Joniszowie z ul. Końskiej 26 
porzucili pięcioro swych małoletnich  dzie- 
ci i sami oddalili się w nieznanym kierunku 
Joniszów ostatnio wyeksmitowano z mieszka- 

WILNO. W alei Syrokomli podczas ro- 
bót saperskich nad Wilenką utonął szeregowiec 

baonu saperów Roman Żukowski, 
żołnierz, w chwili gdy wpadł do wody zo- 

stał momentalnie porwan yprzez prąd i mimo 

ZADANIE NR. 35 

J. Cauveren — (Holandja) 
Daily Mex. 1909. r. 

Białe: K hl; H g8; W e4; G f1; 8 15; 
piony b2, e5, d4, g2, g6 (10). 

Czarne: K d5; W a7; G a8; S$ b7; piony 
26, c6 (7). 

Mat w 3-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 34. 

Dr. A. Kramer — Wiener Chachz. 193: 
W numerze poprzednich „Szachów** prze 

pomyłkę został opuszczony biały skoczek na 
ct. . 

Rozwiązanie brzmi: 1. K d6—c6!! 
1 W g2Xg6+. 2. Se5—f3++; 

K d4—e4; 3. S f3Xd2; mat. 
1... W h6Xgó; 2. S e6Xg6+; K di—c4; 

3. H £6—14; mat. 
PARTJA NR. 31. 

— Western 

Białe: Czarne 
M. Kurmin (Wilno) Hermanowski (Toruń) 

DEBIUT RETIEGO 

grana we wszechpolskim turnieju koresponden 
cyjnym „Kurjera Stanisławowskiego'* 

w: r. 1933. 

1 Sgl—f3. . d1—d5 
2 . е2—е4 е7— ©6 

3  b2—b4 h7—h6 
4  eixXd5 c6Xd5 

5  e2—e3 G ce8—15 
6 5 f3—e5 5 g8—16 
T Gf1—03 G 15Xd3 
8 Se5Xd3 S b8—c6 

9 G el—b2 eT—e6 

EU 0—0 G £8—d6 
11 Sbl-c3 a7—a6 

3 12 S c3—e2 e6—e5 

Posunięcie gońca na h2 byłoby niepopraw 
ne. Zamiast posunięcia w tekście, które pro- 

   
wój np. W c8, z nast. H e7, 0—0, starając 
   o linję C. 

1: — 14! e5—e4 
14 8 d3—e6 G d6xXe5? 

Ta przedwczesną wymianą ułatwiają czai: 

ne grę białym i stwarzają sobie poważne 
trudności w obronie: 

15  f4Xe5 

Ž 16  e5—e6! 3 е > 

% Tego właśnie nie brały czarne pod uwagę 
grając 14... gXe5. 

8 16—g4 

SO O неень 0—0 

17 © b2—a3 5 еб—е7 

18 S e2—d4 ® g4—16 
Tune posunięcie mogło przedłużyć, lecz nie 

uratować partji. 
19 W f1X£6!! 
Rozstrzygające! gdyż na 19... g7Xf6 na- 

stąpi 20. G a3Xe7 i po 20... HXe7.; 21. 
15, grożąc matem w 2-ch posunięciach lub 

zdobyciem hetmana. 
Czarne poddały się. 

  

  

(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

najwyższe oprocentowanie — obetnie do 8 proc. 
Centralna Kasa przeznacza na finansowanie 

nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolni 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje 
Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwentar 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

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

  

  

    

  

Centralna Kasa Spółek Rolniczych 
W 1909 r. 

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

(czekowe) i książeczki oszezędnościowe 

zapewnia 

rolników, 
„ych. 

za pożyczki z Centralnej 

zorga- 

  

  

  

  

Płatnik bez adwokata 
MOŻE WYSTĘPOWAĆ W SĄDZIE PRZECIWKO URZĘDOM SKARBOWYM. 

katów, gdyż tylko oni posiadają prawo wno- 

szenia skarg do drugiej instancji. Specjalnie 

utrudniona była sprawa  wyjednywania tak 
zwanych wyłączeń z sekwestru podatkowego, 

gdyż tak samo trzeba było zwracać się za 
pośrednictwem adwokata do sądu okręgowe- 

go, ponieważ sprawy dotyczyły działalności 

urzędów skarbowych. 

Nowe rozporządzenie prezydenta Rzplitej 
zmienia powyższy artykuł kodeksu cywilnego 

tak, że obowiązywać zaczyna ogólny przepis, 

na zasadzie którego można zaskarżyć urzędy 
skarbowe do sądów grodzkich, o ile suma spo 

rna nie przekracza 1000 zł. Obecnie więc Eaż- 
dy zainteresowany płatnik może wnosić skar- 

gi przeciwko urzędom skarbowym do sądu 

grodzkiego i sam stawać w tych procesach 
bez adwokata. To samo dotyczy sprawy wy- 

łączeń. 
  

| Aresztowanie urzędnika skarbowego 
Klingiem a owym handlarzem miał być były 
urzędnik skarbowy Bol. Nowiski. Cała ta 

afera jak widać ze szczegółów robi wraże- 
nie intrygi ukartowanej w celu skompromi- 
towania Klinga. 

Pięcioro dzieci porzucone na Zarzeczu 
nia, więc nie mając innego wyjścia, porzucili 
dzieci na łasce losu sami zaś wyjechali na 

wieś w poszukiwaniu pracy. Jonisz pracował 

dotychczas jako krawiec. 
  

Utonqł żołnierz podczas pracy 
natychmiastowej pomocy zginął pod wodą. 

Wilenka wskutek ostatnich deszczów zna- 
cznie się podniosła, tak że w sobotę poziom jej 
był o 30 cm, ponad stan normalny. 

  

M. KURMIN. 

Zegar szachowy 
„Czas to pieniądz““. Ze słusznością tego 

powiedzenia w pewnych wypadkach zdaje so 
bie szachista aż nazbyt dobrze sprawę. Dzieje 
się to wówczas, gdy siedzi on przy szachow- 
nicy 1 rozgrywa poważną partję hermijską. 
Wpatrzony w skomplikowaną pozycję, która 
wymaga nieraz długiej i gruntownej analizy, 
pogląda raz po raz na obok stojący... zegar 
szachowy, który niemiłosiernie liczy każdą zu 
żytą do namysłu sekundę, a jego wskazówki 
poruszają się z jakąś nieprawdopodobną (w 
mniemaniu zdenerwowanego gracza) szybkoś- 

cią. ж 

Są szachiści, którym określona ilość 
su do namysłu w zupełności wystarcza i 
wet normalnie zużywają go mniej, są jednak 
i tacy, którym ograniczenie czasu jest j0- 
ważnym kłopotem i ciężarem. Tak, jak sta- 
rożytni poeci wzdychali do minionego bezpo- 
wrotnie „wieku złotego** ludzkości, tak też 1 
w szachach niejeden „wolnomyśliciel* z ża- 
lem nieraz myśli o czasach „złotej wolności** 
kiedy żadnych ograniczeń czasu nie było. 

Czasy te nie są znów tak odległe. Wpro- 
wadzenie bowiem zagara szachowego nastąpi 
ło w drugiej połowie 19-go wieku (r. 1862 — 
1867). Miały one, jak każda zresztą inowacja 
reforma, swoich przeciwników i  zwolenni- 
ków. Były one jednak z wielu względów 
wprost konieczne. 

KMładły bowiem kres wszelkim na tem tle 
nadużyciom i nieporozumieniom, oraz ułat- 
wiały w wysokim stopniu techniezne przepro- 
wadzenie turnieju. 

    

na- 

  

Znany mistrz ubiegłego stulecia Z. Palsen 
cieszył się właśnie opinją wielkiego „wolno- 
myšliciela““ i był z tego względu postra- 
chem unikany przez wielu mistrzów. W swo 
ich partjach np. z Morphym zużywał normal 
nie trzy, cztery razy więcej czasu, niż jezo 
partner. Jedna z takich partyj mająca zaled- 
wie 34 posunięć trwała „tylko““ 11 godzi 1. 

+D. C. N. 

  

ONSERWATORI K M MUZYCZNE w WILNIE ""T 
UŁ. KCNSKA 1. 

Nauka gry na instrumentach solowych i o1klestrowych. Klasa organowa, Śpiew solowy. 
Przedmioty teoretyczue. Zespoły: kameralny, chórowy i orki 

| siły nsnczycielskie. Zsuisyv przyimule sekiefari:t od E Ta Sai c TC 
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Tydzień sportowy 
Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne 

WYNIKI PIERWSZEGO DNIA 

na nowej bieżni stadjonu im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się 

wielkie _ międzynarodowe zawody lekkoatle- 

tyczne z udziałem zawodników: Łotwy, E- 

stonji, Białegostoku i Wilna. 

Wypadły one dobrze zarówno pod wzglę- 

dem uzyskanych wyników jak i organizacyj- 

nym. Co innego, że mogłoby wypaść o wiele 

lepiej, — gdyby od tygodnia padający deszcz 

nie rozgościł się u nas nie na żarty. Oj ten 

deszcz! Dlaczego powiedzmy nie mógł lać we 

wtorek, środę, czwartek a koniecznie wów- 

czas, gdy mamy tyle ciekawych imprez spor- 

towych? No, ale trudno. 

Po defiladzie zawodników, mowach  po- 
witalnych, które wygłosili w imieniu Wilna: 

p. ppłk. dypl. Wenda i p. Samorewicz oraz 0- 
degraniu hymnów państwowych rozpoczęto 

pierwszą konkurencję dnia pchnięcie kulą. 
W rzucie kulą zdecydowanie zwycięża 

Wiiding (Estonja) 15 m. 49 cm. przed Dimzą 
(Łotwa) 14 m. 44 cm. i Wojtkiewiczem  (So- 

kół) 12 m. 67 cm. 

Bieg 60 mtr. pań: Bieg ten prowadząc od 

startu do mety wygrała zawodniczka Łotwy — 

Eltermans w czasie 8 sek. drugą była wil- 

nianka z Makabi — Osikówna w czasie 9 sek. 

o dwa metry z tyłu Evers (Łotwa). 

Najciekawsza konkurencja dnia bieg 1500 

mtr. Na starcie widzimy czterech zawodników 

W sobotę 

  

Po strzale startera obejmuje prowadzenie Rek- 

stims, za nim biegnie Kucharski (Białstok) i 

žylewicz (KPW Ognisko). ; 

Po pierwszem okrążeniu mistrz Polski 

Kucharski wysuwa się na czoło zostawiając 

Łotysza o 5 mtr. a Żylewicza o 7 mtr. z tyłu. 

Na 200 mtr. przed metą Rekstims stara się 

dojść Kucharskiego, jednak zwiększone tem- 

po mistrza nie pozwala mu na to. 

Wszyscy  zapatrzeni są na walkę  Ku- 

charskiego i Łotysza. Nikt nie zauważył jak 

„mały” długodystansowiec Wilna,  Żyłewicz 

doszedł Rekstimsa i walczy z nim a każdy cen- 

tymetr. Na prostej sytuacja się wyjaśnia. 

Pierwszy kończy bieg Kucharski (Biały- 

stok) w czasie 4 m. 25 sek; II Žylewicz (K. 

P. W. Ognisko) 4 m. 28, 5 sek., III Rekstims 

(Łotwa). 

Bieg 200 mtr. Nowy talent Wilna Žylin- 
ski (KPW Ognisko) po morderczej walce na- 

finiszu zwycięża Wojtkiewicza i Wieczorka w 

czasie 24 sek. 
Skok wdal pań: Pierwsza —  Eltermas 

(Łotwa) 4 m. 67 cm., druga — Gailitis (Łotwa) 

4 m. 49 cm, trzecia — Sirotówna (Makabi 

Wilno) 4 m. 19 cm. 
Rzut dyskiem panów. Gdy panie skaczą w 

tym samym czasie panowie rzucają dyskiem. 

Pierwsze miejsce zdobył Wiiding (Estonja) 
43,53 m., 2) Dimza (Łotwa) 42,48 m., 3) Zar- 

dzin (Strzelec  Mołodeczno) 37,69,5 m. 

WYNIKI DRUGIEGO DNIA 

Deszcz przestał padać!!! Oto wiadomość 

którą przyjęliśmy wszyscy z uczuciem ulgi. 

I kasjer miał nie mało roboty i lekkoatleci 

mogli uzyskać w niektórych konkurencjach 

bardzo dóbre wyniki. 
Bieg 100 mtr, panów. Stary ale jary Wie- 

czoreki już w tej konkurencji udowodnił, 

iż wciąż jeszcze poprawia formę. Prowadząc 
od startu do mety Wieczorek uzyskuje czas 
10,9 sek. i bije rekord Wilna, 

Drugi — Żyliński (K. P. W.) w 
11,4 sek., trzeci — Małachowski (KPW) 

sek. 

czasie 
11.6 

Skok wdal panów: W konkurencji tej 
pierwsze miejsce zajmuje Kiitis (Estonja) ska- 

cząc 7,09 cm. drugie — Luckhaus  (Biał.) — 
6 m. 88 cm; trzecie miejsce przypada w udziale 

Wieczorkowi (WKS Śmigły) 6 m. 52 cm. 
Po ukończeniu skoku wdal, zawodnicy 

rozpoczęli konkurencje: rzutu oszczepem i 

skoku o tyczce, Gdy Sule (Estonja) ustana- 

wia świetny wynik w oszczepie, jako trzeci w 

tym roku w świecie, orkiestra gra marsza. 

W tym momencie na boisko wkra- 

cza trzech  „cywilów*. Wkrótce przez 

tubę oznajmiają, iż na boisko poproszeni zo- 

stali zwycięzcy Maratonu. W chwili gdy p. 
ppłk. Wenda gratulował im tak wspaniałego 

wyczynu sportowego, publiczność urządza 0- 

wację 

Skok o tyczce: Pierwszy Wieczorek 3 m. 

30 cm., drugi — Welde (Łotwa) 3 m. 20 em., 
trzeci Żyliński 3 m. 10 cm. : 

Tuż potem zawodnicy na 800 mtr, ru- 
szyli ze startu. Prowadzenie obejmuje Riekstims 

(Łotwa) jednak nie na długo. Kucharski (Bia- 
łystok) wydłuża krok i jest już na czole. Tuż 

za nim biegnie Riekstims i Żylewicz. W takim 
porządku mijają trybuny a zarazem i pierwsze 

okrążenie 200 mtr. przed metą Riekstims do- 
chodzi Kucharskiego. 

Publiczność dopinguje: Kucharski — ale,... 

ale..., ałe...! Kucharski jeszcze bardziej wydlu- 

ża krok. Zostawia swego rywala o metr, dwa, 

trzy i pierwszy przerywa taśmę w czasie 2 

m. 7,2 sek. Mały Żylewicz mija wyczerpanego 

Łotysza. Czas Żylewicza 2 m. 9,4 sek. 

Jeszce nie umilkły brawa gdy wynik Su- 
lego 69 m. 30 cm. w oszczepie wywołuje po- 

wszechny entuzjazm. 
Wyniki w rzucie oszczepem Sule (Estonja) 

69 m. 30 cm. 
Breiks (Łotwa) 58 m. 14 cm. 

Stahl (Łotwa) 57 m. 44 cm. 
Rzut kulą pań: Pierwsze miejsce jak było 

do przewidzenia zajęła Lewin - Szmuklerowa 

9 m. 89 cm., drugie — Eltermons (Łotwa) 9 m. 

50 cm., trzecie — Ewers (Łotwa) 9 m. 16 cm. 

Bieg 100 metrów pań: Startują tylko wił- 

nianki, ponieważ panie z zagranicy spóźniły się 

na start, 
Bieg prowadząc przez cały czas wygrywa 

Lewin - Szmuklerowa 14,6 sek., Il Sirotówna 14,8 

sek., Ill Agrestówna. 
Po biegu na 100 mtr. pań wszyscy — ги- 

szamy aby podziwiać doskonałe skoki Katsego 

(Estonja). Poprzeczka na wysokości I m. 70 

„cm. Przechodzą Kause, Luckhaus, Wojtkiewicz, 

Wojtkiewicz odpada na 1 m. 75 cm. Na wysoko- 

1 mtr. 80 cm. odpada też i Luchaus, zostaje 

jedynie Kause, który przechodzi | mtr. 80 cm., 
1 mtr. 80 cm. odpada też i Luckhaus, zostaje 

podnieceni wynikiem chwytają swego radaka 

i podrzucają go do góry. Lecz nie ostatnie to 
słowa Kausego. Ustawiają mu poprzeczkę na 

wysokości 1,95 cm. którą Krause w porywającym 
stylu przechodzi. Znów owacje Ё 

Należy zaznaczyć, że podrzucanie zemad- 

nika gdy ma on jeszcze skakać nie wpływa 
dodatnio na jego w danej chwili formę a raczej 

ja obniża. 
Skok wzwyż pań: Ewers: (Łotwa) 1 m. 40 

cm. 2) Sailitis Alma (Łotwa) 1 m. 30 cm., 

3) Sailitis Alisa (Łotwa) 1 m. 25 cm. 
Trójskok: W konkurencji tej startowała 

dwóch zawodników. Pierwszy Luckhaus 14 m. 

50 cm.; drugi Kiittis (Estonja) 13 m. 70 cm. 

Organizacja zawodów spoczywająca w rę- 

kach p. ppłk Wendy bardzo dobra. Szkoda tyl- 
ko, że nie zainstałowano megafonów. W. L. 

  

  

KOMITET ORGANIZACYJNY > 
I-go OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU LNIARSKIEGO W WILNIE 

urządza w dniu 28 sierpnia 1933r. o g. 18-ej 
w letnim lokalu Klubn Szischeckiego 

PODWIECZOREK LNIARSKI 
W programie przewidzisny jest dancing i konturs z nagro- 
dami „Pięknej sukni Inianej" i „Męskiego nVrania ze и * 

Wstęp I zł 

Dwa mecze piłkarskie 
WKS-ŚMIGŁY — ŁOTWA U. S. 1:0 (0:6) 

Sobotni mecz legunów z reprezentacją a- 

kademicką Łotwy wzbudził zrozumiałe zaiate- 
resowanie wśród szerokich mas sportowców 

Wilna. Po pierwsze był to meez o charakte- 
rze międzynarodowym, po drugie miał on 
rzucić pewien snop światła na szanse nasze- 
go mistrza w rozgrywkach o wejście do Ligi. 
Mecz sam nie był zbyt ciekawy. Nie było e- 
mocji. Łotysze zareprezentowali średnią A - 
klasę. 

Drużyna WKS-u wystąpiła osłabiona bra 
kiem Wysockiego, a zasilona Browką, którwy 

na prawem skrzydle biega szybciej niż w ro- 

ku zeszłym, jednak brak mu opanowania pil- 
ki i docentrowań. 

Od początku gry przewaga wilnian. Atak 
dokładnemi podaniami toruje sobie drogę raz 
po raz do bramki gości, jednak bliskie strza- 
ły mijają zazwyczaj bramkę, dalekie nato- 

mia wyłapuje doskonale grający bramkarz 
Łotwy. Do przerwy wynik bezbramkowy. 
Po przerwie Łotysze przez 15 min. zagrażaj 
bramee wiłnian. Po tym kwadransie WKS o- 
panowuje boisko. 5 min. przed końcem Brow- 
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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. 

ko po solowym wypadzie strzela zwycięskie- 
go gola. Sędziował p. Sudnik dobrze. 

MAKABI — LOTWA U. S. 2:5 

W 1liedzielę z družyną Łotwy spotkała się 
Makabi. Mecz był o-wiele ciekawszy niż w 
sobotę. 

Łotysze na meczu tym grali bardzo dobrze. 
Pokazali ładną grę kombinacyjną, aczko!- 
wiek opartą na starym systemie wiedeńskim 
(gra wszerz), szereg tricków technicznych, 
niezłe opanowanie piłki i dobry dribling, któ 
ry zademonstrował najlepszy gracz ich druży 
ny prawy łącznik Społwins. Makabi nata- 

miast przechodzi obecnie spadek formy. Co- 
prawda atak jej też często zagrażał bramce 

gości, jednak łotewski „Zamora** wszystko 
we wspaniałej formie obronił. 

Gra przez cały czas ze zmienną przewagą. 
W 20 min. pada pierwszy gol, strzelony 

przez Spolwinsa. W 25 min. ten sam gracz 

zdobywa drugą bramkę dla swych barw. 
Potem padła trzecia bramka, strzelona przez 

środkowego napastnika Krisonsa. — 3 min. 
przed końcem centrę Antokolea skierowuje 

do własnej bramki bardzo dobry obrońca dra 
żyny łotewskiej OQzols. Po przerwie Makabi 
uzyskuje gola przez wykonanie rzutu karnego 

ysze strzelają dalsze dwie bramki, któ- 

wa Brunins. 
w szeregach Makabi Szware I. 

Sędzia p. Katz dobry. W. L. 

  

  

   
  

W kiiku wierszach 
W dniu 22 września b. r. rozpoczyna 

się w Paryżu turniej zawodowych tenisistów 

Francji i St. Zjednoczonych, prasa francuska 

podkreśla, że wśród zawodowców  francus- 
* % * 

W dniu 3 września odbędą się w Wil- 

Cie- 

osad 

nie międzyklubowe regaty wioślarskie. 
kawie przedstawiać się będzie wałka 
WKS'u i AZS'u. 

Międzynarodowy turniej 
gier sportowych 

Dwudniowy turniej gier sportowych z 
udziałem drużyn Estonji i Łotwy należy uz- 
nać za udany, zwłaszcza, kiedy się zważy, że 
miejscowe zespoły miały okazję zmierzenia 

swych sił z graczami innego państwa. 

Łotysze zademonstrowali ładną grę w 
koszykówkę, nie spisali się natomiast w 

piłce siatkowej. Łotyszki zostały z łatwością 
pokonane przez zespół (mocno zbierany) 

AZS'u. Nic dziwnego — nie mają bowiem po- 
jęcia o grze. 

Estończycy natomiast wypadli wprost od- 
wrotnie. Dyletancką grę w koszykówkę zre- 

habilitowali wysokim poziomem siatkówki. 

Zademonstrowali między innemi oryginalne 
wagi 

wy- 

zadawanie piłki i nie przywiązywanie 
do ustawiania się: dobry start do piłki i 
skok pokrywały ten błąd taktyczny. 

Z drużyn wileńskich należy wyróżnić „Og- 

nisko” którego zespół gier sportowych  re- 
prezentuje dobrą klasę polską. 

Gracze AZS'u nie potrafili 

nolitego zespołu, co nałeży złożyć na karb 

szybkiego kompletowania drużyny. „Soliści* 

natomiast prezentowali w pewnych momen- 
tach wysoką klasę. 

Wyniki pierwszego dnia: 

Siatkówka. Panie: U. S. Ryga — AZS — 
(1:15) (9:15). 

Panowie : U. S. Ryga — AZS (6:15) 

(11:15). Estonja — Ognisko (15:10) (12:15) 
(15:9). 

stworzyć jed- 

3 

Dwudziestopięciolecie Związku 
Strzeleckiego w Wilnie 

Obchodzone będzie 9 i 10 września Zarząd 

Podokręgu Wileńskiego organizuje swoje 

święto pod hasłem  zbratania polskich Ziem 

Kresowych, zaprasza przedstawicieli całego 

pogranicza Polski na wspólny Zjazd manifesta- 

cyjny do Wilna. Śląsk, i Lwów, Wilno i Po- 

morze, strażnice całości Rzeczypospolitej od 

Wschodu i Zachodu, wszystko, co w Polsce 

najpilniej czuwać musi, w dniu 10 września 

na wileńskim Placu Katedralnym uroczyście 
zawrze przymierze, zaprzysięgnie sobie jed- 

ność i braterstwo. Będzie to przymierze Ziem, 

które w czasach niewoli cierpiały największy 

ucisk, polskość swoją okupiły  najcięższemi 

ofiarami, Ziem, których zaborcy do dziś dnia 

się nie wyrzekli, którym do dziś dnia grozi 

nienasycona zachłanność wroga. 
Zwiazek Strzelecki podjął inicjatywę tego 

zbratania i uznał, że najświetniejszem uczcze- 

niem jego 25-lecia będzie właśnie urzeczy- 

wistnienie oddawna powziętej myśli. 
Dla większego zbliżenia, dla prawdziwego 

poznania się wzajemnego, przewidzianym jest 

udział gości z innych kresów w plenarnem po- 

siedzeniu Regjonałnego Zjazdu Gospodarcze- 

go w Wilnie. Goście nasi zwiedzą też szcze- 
gółowo Wileńskie Targi Północne, a spec- 
jalnie Wystawę Lniarską. 

Strzelec Wileński dołoży 

by goście jego miełi możność  jaknajbliższego 

podejścia do społeczeństwa wileńskiego, jak- 

najlepszego  zorjentowania się w warunkach 

naszego Życia i naszej pracy. Będzie się 
także starał w miarę sił odwdzięczyć za go- 

ścinność, doznaną na Śląsku i we Lwowie. 

Strzelec Wileński wierzy głęboko, że węzły 
w dniu 10 września, w Wilnie, zadzierżgnięte, 

nie zerwą się już nigdy, że przyszłość zacie- 

śni je tembardziejj a wzajemna znajomość 

coraz pogłębiać się będzie, aż stała i trwała 

wszelkich starań 

Koszykówka. Estonja — Ognisko - 19.20 współpraca przyczyni się do tem większej 
U. S. Ryga — AZS 47:16. chwały Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

SO REKAMEM RZDIENECEEESE   

Okrężny lot awionetek 
WILNO. W dniach od 6 do 8 września 

r. b. staraniem Aeroklubu Rzeczypospolitej 
odbywać się będzie lot okrężny na trasie: 
Warszawa - Biała Podlaska - Grodno - Wilno 
jako w pierwszym etapie i Wilno - Mołodecz- 

no - Baranowicze - Łódź w drugim etapie. 
W zawodach będzie brało udział około 

35 awionetek Aeroklubu Warszawskiego, Wi- 
leńskiego, Krakowskiego, Lwowskiego Poz- 
nańskiego i innych, 

KRONIKA 

  

1 PONIEDZ, ; 

о 28° 
Augustyua 

Jutro 
Še. gł. Jana 
"a 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 27 sierpnia 

Ciśnienie średnie: 762. 
Temperatura średnia: + 15. 

Temeratura najwyższa: + 18. 
"Temperatura średnia: + 11. 

Ора@: — — — — — З 

Wiatr: połudn. zach, 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. ° 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Po miejscami chmurnym lub mglistym ran 
ku w całym kraju pogoda słoneczna 0 umiar- 
kowanem lub niewielkiem zachmurzeniu, ciep 
lej. Słabnące wiatry z kierunków północnych. 

Wschód słofica +, 4,16 

Zschód słońca g. 6,26 

  

\ MIEJSKA. 

— Spęd bydła na targi. W ubiegłym ty- 
godniu na targ miejski spędzono 1785 sztuk 
nierogacizny i bydła. Na konsumcję miejsco- 
wą zakupiono 1700 sztuk, pozostałe bydło 

zakupiły pobliskie gminy powiatu wileńsko - 

trockiego. 

Spęd bydła ożywiony, ceny Ww porówna- 
niu z poprzedniemi tygodniami uległy niezna- 
cznej zwyżce. 

AKADEMICKA. 
— Studenci zagraniczni w Wilnie. —Wczo 

raj wieczorem w Ognisku akademickiem od- 
było się przyjęcie z okazji przybycia do Wil 
na studentów ich, jugosłowiańskich, e- 
stońskich i ch. Przemawiał J. M. rek 

tor Opoczyński, prezes Bratniej Pomocy orsz 
przedstawiciele gości. > 

W serdecznym nastroju spędzono kilka 
godzin. 

SZKOLNA 
— Koedukacyjna Szkoła Rzemiosł i Prze- 

mysłu Artystycznego W, T. A. P. podaje do 
wiadomości, że zapisy przyjmuje codziennie 
od godz 11-tej do 13-tej w nowym lokalu przy 
ul. Mickiewicza 7. Zreorganizowana i dosto- 
sowana do nowego typu średnich zakładów 
naukowych, Szkoła posiada 4-ry wydziały: 
malarstwa dekoracyjnego, rzeźby dekoracyj- 
nej, tkactwa i zabawkarstwa, prowadzona przez 
pierwszorzędne siły artystyczno - fachowe z 
pośród członków Towarzystwa Plastyków i 
Towarzystwa Niezależnych. 

Nauka rozpocznie się z powodu remontu 

lokalu i robót inwestycyjnych w dniu 15-g0 
września 1933 roku. 

     

  

  

RÓŻNE 
— Wycieczka słonimskiego oddziału Pol- 

skiego T-wa Krajoznawczego na Targi i Wy- 
stawę wileńską. — Dnia 27 bm. wieczorem 
pociągiem osobowym wyjechała ze Słonima 
do Wilna wycieczka, zorganizowana stara- 

niem słonimskiego oddziału PTK na Tarei i 
Wystawę wileńską. Udział w niej wzięło 96 

osób z najrozmaitszych sfer społeczeństwa, 
miasta i powiatu. 

Dzisiaj rano o godz. 5 m. 20 przybył z 
Wołkowyska pociąg popu!arny, który:a poza 
wycieczką słonimską przyjechały wołkowyska 
i inne razem ponad 400 osėb. 

Wycieczki zwiedzały wystawę i targi. --- 
Duże zainteresowanie wzbudziły pawiłony wy 
stawy Iniarskiej. 

W dniu dzisiejszym wycieczki zwiedzą za 
bytki i osobłiwości miasta. 

  

   

  

  

  

  

Odjazd pociągu pop 

mi do Słonima i Wołkow 
29 bm. o godz. 12 

ków na dworcu dzisiaj 

wiecz.). 
— Komunikat Peowiaków. Sekretarjat P. 

O. W. komunikuje, iż z dniem 1 września br. 
sekretarjat czynny w środy i czwartki, od godz, 
18-tej do 20-tejj w lokalu BBWR przy ul. 
św. Anny 2, pierwsze piętro. 

Herbatka miesięczna peowiaków  odbę- 
dzie się u p. Starosty Kowalskiego Wacława, 
przy ul. Żeligowskiego 4, natomiast dokład- 

ny termin podany zostanie dodatkowo. 

Przypomina się również, iż są do odebrania 
w sekretarjacie legitymacje przyjętych człon- 

ków, a nadesłane przez Główny Zarząd Pe- 
owiaków w Warszawie. 

— Papierosy Opjumowane. Monopol Ty- 
toniowy wypuszcza na rynek nowy gatunek 

papierosów opjumowanych, które mają konku 

rować z podobnemi papierosami pochodzenia 
zagranicznego. 

— Nowe 10-złotówki: —. Ministerstwo 
Skarbu przesłało do ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw rozporządzenie o wypuszczeniu w о- 
bieg pieniężny nowego srebrnego bilonu 10 - 
złotowego, który emitowany został z okazji 
rocznicy 250-lecia odsieczy wiedeńskiej, Mo- 
nety ku czci Sobieskiego staną się środkie'n 

płatniczym jeszeze w pierwszych dniach mie- 
siąca września rb. 10-złotówki z Sobieskim 
wybito w ilości 150.000 sztuk. 

10-złotowe monety pamiątkowe z wizerua 
kiem Romualda Traugutta w tej samej ilości 
ukażą się w miesiącu listopadzie rb. 

TEATR | MUZYKA | 
— Propagandowe przedstawienie  iarsy 

„Czy jest co do ocienia", Dziś w poniedziałek 
28 b. m. o godz. 9-tej wiecz. w Teatrze Letnim 

grana będzie farsa pełna humoru i życia, obfitu- 

jąca w sceny przezabawnych  sytuacyj p. t. 
„Czy jest co do oclenia*, w której rolę naczelną 

kreuje p. Leon Wołłejko na czele świetnie zgra- 
nego zespołu w osobach pp: Teresy Sucheckiej 
Jasińskiej - Detkowskiej, Braunówny, :Węgrzy- 
na, Pośpiełowskiego, Elwickiego, Martyki, Sko- 
limowskiego, Dejunowicza, Dobrowolskiego, 
A. Pawłowskiej i innych. 

Ceny miejsc propagandowe. 
Kasa Teatru Letniego od godz. 5-tej do 8 

m. 15 wiecz. czynna jest w kasie przy wejściu do 
ogrodu, a od 8.15 do chwili rozpoczęcia w 
kasie Teatru Letniego. 

Jutro i dni następnych „Jim 

nach zwyczajnych. . 
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś ujrzy- 

my po raz 3-ci nadwyraz efektowne  wido- 
wisko składające się z 2-ch części. W części 
1-ej rewja „Len* wystawiona z okazji zjaz- 
du Iniarskiego. Pokaz - rewja zawiera 4-ry 
obrazy: I) Len kwitnie. II Obrabiamy len. 
III. Prząšniczki, IV. Rewja mody. W wykona- 
niu tego interesującego pokazu biorą udział: 
B. Halmirska, L, Wołłejko, Z. Rewkowski, oraz 
zespół baletowy. Część Il-gą widowiska wy- 
pełni melodyjna operetka Nedbala „Polska 
krew”, posiadająca wiele humoru, dowcipu i 
werwy: W rolach  główniejszych wystąpią: 

Gabrielli, Halmirska, Dembowski, Szczawiński 
i Tatrzański. Barwne tańce polskie: krako- 
wiak, oberek i mazur — dopełniają malowni- 
czej całości. Opracowanie reżyserskie 
Wyrwicz - Wichrowskiego. Nowa wystawa 
podług projektów J. Hawrylkiewicza. 

— Widowisko dla dzieci i młodzieży w 
„Lutni*, W sobotę najbliższą 0 godz. 4-tej 
PP. — ukaże się na scenie „Lutni* widowisko 
dla młodzieży i dzieci Wandy Stanisławskiej 
„Z pałacu do cyrku”, urozmaicone muzyką i 
śpiewami, i tańcami. Ceny miejsc najniższe. 
Bilety już są do nabycia w kasie teatru „Lutnia“ 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Afera Krystyny. 
PAN — Pod fałszywą flagą. 
CASINO — Pięciu przeklętych džentei- 

menów. 
ROXY — Demon miłości. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

"nego z wycieczka 
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(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— LEKKOATLETKĘ  UDERZONO W 
NOGĘ. — Wczoraj podczas zawodów lekko- 
atletycznych została uderzona w noge zawod- 

niczka łotewska Wioletta Ejwersówna, stu- 

dentka uniwersytetu ryskiego. 
Wskutek tego wypadku Elwersówna bę- 

dzie musiał wycofać się z zawodów najmniej 

na przeciąg jednego tygodnia. 
— SAMOBÓJSTWO. — Wczoraj w dzień 

powiesił się w swem mieszkaniu 35-letni To-- 

masz Rogow (Nowoświecka 1), robotnik. 

Powód nie jest ściśle ustalony. 
Ciało desperata zabezpieczono do czasu 

zejścia komisji. 2 
— Uciekł wspólnik. Piotr Boryko (Anto- 

kolska 149) powiadomił policję o ucieczce 

wspólnik jego Samue] Subera, który zabrał 

380 zł. i książeczkę czekową na 400 zł. sta- 
nowiące własność ich obu jako właścicieli 

wytwórni lodów. 
— Uderzony cegłą. Podczas robót kana- 

lizacyjnych nad Wilenką przy ul. Popławskiej 

został ugodzony przypadkowo cegłą robotnik 

Wojnowski Jan  Opatrzyło go Pogotowie 
Ratunkowe. 

— Pobili przyjezdnego. Przybyły na 
Targi J].  Drzewiński (Hotel Handlowy) 

gdy przechodził ulicą Zawalną został dotkli- 

wie pobity przez bandę łobuzów. Najprawdo 
podobniej Drzewińskiego wzięto za kogo inne- 
go. 
— Porzucona czekołada. W korytarzu przy 

ul. Mickiewicza 9, lokator tego domu p. J. 

Błażewicz znalazł porzucone 27 tabletek cze- 
kolady i paczkę cukierków. Kto je tam po- 
rzucił niewiadomo. 

— Potrącony przez samochód. Na ul. 
Zygmuntowskiej został potrącony przez sa- 

mochód i spadł z roweru Jankiel Lewinson 

(Kalwaryjska 60) Podczas wypadku  cyklista 
doznał obrażeń rąk i nóg. 

— — — ©оОо— — — 

ага иа 
— Nabożeństwo za duszę Ś. p. posła Ta- 

deusza Hołówki. — W dniu 29 sierpnia rb. 
o godz. 9 w kościele parafjalnym jako w ro- 
cznicę tragieznej śmierci ś. p. posła Tadeusza 

Hołówki odbędzie się nabożeństwo żałobne, 
które odprawi ks. dziekan Borysik. 

— Likwidator oświaty. — Przy ul. Sena- 
torskiej nr 35 mieści się szkoła żydowska 
„Bet Jakėb““. 

W dn. 24 sierpnia Abram Kapłan zamknął 
samowolnie lokal szkoły i nie wpuścił do 
niego ani personelu ani dzieci. 

— Zjazd BBWR. W dniu 24 sierpnia w 
sali konferencyjnej starostwa odbyło się zebra- 

nie przedstawicieli kół w powiecie w sprawie 

nowej ustawy samorządowej. 

— Rajd samolotów turystycznych. Jak się 
dowiadujemy trasa V raidu samolotów  tury- 
stycznych dokoła Polski prowadzi przez Ba- 

ranowicze. Lotnisko w Baranowiczach przezna- 

czone jest jako lotnisko kontrolne. 

Zarząd Pow. Komitetu LOPP ma zamiar 

ufundować nagrodę, zapewne i inne organi- 

zacje także ufundują nagrody i w tym celu 

a także w celu opracowania programu  przyję- 

cia raidu zostało zwołane zebranie Zarządu 

Kom, Pow. LOPP i sekcji obchodów i uro- 
czystości Kom. Regjonainego. 

— Wściekły byk. W dniu 23 b. m. 6 
wsi Wólka wściekł się byk. Byk ten był 

pokąsany przez psa wściekłego 3 tygodnie 

wstecz. Lekarz powiatowy wyjechał na miej- 

sce i po stwierdzeniu wścieklizny zabił zwie- 
rzę. 
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Dźwiękowe kino „APOLLCG”* 
` Dominikańska 26. 

NA EKRANIE = 
Rewelacyjne arcydzieło reżyserji Charles 
L Brabina p. t, 

„TOMMY BOY" 
z OLARK GABLE, MADGE EVANS 

i ERNEST TORRENCE 

NA SCENIE 
Niebywała sensacja! 

Najpopularniejsi artyści teatrów „Morskie 
QOko'', „Banda'* i „Qui Pro Quo'' i Ope- 
retki Warszawskiej — Niuta Bolska, Stan. 
Rybaczewska, Wacław Zdanowicz, Ryszard 

Misiewicz, Franciszek Bay oraz wybitny ba- 
let scen warszawskich Niewęgłowskich w naj- 
nowszej przebojowej rewji w 12 obrazach p.t. 

„BABY PRECZ" 
Wstęp od 54 gr. 

  

  

  

W. Mc.-KEVITZ. 

Aonikrka 
-- Nowa wycieczka PTK na Targi i Wy- 

stawę wileńską. — W związku z wielkiem za 
interesowaniem, jakie wzbudzają u zwied 
jących Targi i Wystawa Lniarska, za 
słonimskiego oddziału Polskiego T-wa K 

znawczego postanowił zorganizować drugą 

cieczkę do Wilna. Odjazd "jej ze Słonima va 

stąpi w dn. 10 września rb. o godz. 3m. 48 1 
powrót do Słonima w dn. 13 bm. o godz. 3 

m. 36. 

Pragnacy wziąć udział w wycieczce winni 
wnieść do KKO w Słonimie na rachunek 

'T-wa Krajoznawczego kwotę zł. 11 gr. 

šli zami ą odbyć podróż w kl. 3-ej i 

tę zł. 17 gr. 70 — w kl. 2-ej. Wycieczka :a 
odbędzie się już przy zgłoszeniu się 30 osób. 

— Przedłużenie terminu zapisów na wy- 

cieczkę do Warszawy. — Termin zapisów na 
wycieczkę do: Warszawy ząd PTK przedłu 

Żył do dnia 31 bm. włącznie. 
— Należy to ukrócić. Znowu notujemy wy- 

padek samowoli gospodarzy domu. 

Katarzyna Karlukowa właścicielka domu 

przy Bulw. Ogińskiego zamknęła na klucz 

bramę nie wpuszczając Henryka Grabow- 

skiego z rodziną do zajmowanego przezeń 
lokalu. Dopiero na skutek interwencji władz 

lokatorz ymogli się do stać do swego  mie- 

szkania. 

— Pokłosie wyborów do Gminy Wyzna- 

niowej w prasie miejscowej — żydowskiej, — 
Autor artykułu „Czego nas uczy zwycięstwo” 

Weiss pełen kurtuazji zwraca się do ogółu 

żydów w Słonimie z podziękowaniem za po- 
parcie i zaufanie jakiem żydzi obdarzyli sjo- 

nistów w. wyborach do Gminy Żydowskiej. 

Autor oświadcza dalej, że walkę sjoniści wy- 

grali. *To ostatnie wydaje nam się jednak pro- 
blematyczne, gdyż na ogólną ilość 12, sjoni- 

ści uzyskali tylko 3 miejsca. 

Gdzież więc jest ta większość? 

— Amatorzy Cudzego zboża. Nieznani 
sprawcy skradli Lipie Szuchatowiczowi 124 

snopów żyta z pola. W dwa dni po tej kra- 

dzieży stóż nocny przyłapał na gorącym ш- 

czynku noszenia cudzych snopów Bazylego 

Dzięgiela zam. w Słonimie przy ul.. I Rezki 68, 
W czasie rewizji znaleziono u niego jeszcze 
40 snopów żyta pochodzącego z kradzieży. 

— Zapaliły się sadze. W domu Bolesława 
Połubińskiego przy ul. Poniatowskiego Nr. 
47 zapaliły się sadze. w mieszkaniu Ludwiki 

Siewickiej. Sprawna akcja straży ogniowej 
w zarodku pożar stłumiła. 

Straty minimalne. 

nowodtódzka 
— Urzędowa. W dniu 27 b. m. spodzie- 

wany jest powrót z urlopu wypoczynkowego p. 

wojewody Franciszka Godlewskiego. 

— Przyjęcie u p. wojewody. W dniu 25 

sierpnia r. b. pan wojewoda przyjął p. Mały- 
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nicza posła, p. L. Wadasa, p. o. starosty powia- 

towego w Nowogródku, p. inż. Wolnika, bur- 

mistrza m. Nowogródka, p. Brodowicza, bur- 
jmistrza m. Zdzięcioła, p. Kawalca i p. Wiesien- 

felda. : 

— Uroczystość żałobna. W dniu 29 b. m. 
odbędzie się uroczystość żałobna ku uczczeniu 

drugiej rocznicy śmierci ś. p. Tadeusza Hołów- 

ki. Program uroczystości przedstawia się na- 

stępująco: o: godzinie 8-ej rano nabożeństwo 

żałobne w kościele św. Michała, o godz. 16-tej 

akademja w sali teatru miejskiego, poświęco- 
na uczczeniu śmierci T. Hołówki, na którą 

złożą się: Chór Kresowy BBWR wykona 

szereg pieśni pod batutą p. prof. Wołynczuka, 

odczyt o życiu i czynach ś. p. T. Hołówki 

| — 

wygłosi i p. R. Kawalec, następnie odczyt 
drugi pod tytułem ::„Tadeusz Hołówko, jako 

publicysta i literat, wygłosi p. Jacek - Rolicki. 
Pozatem przemawiać będą przedstawiciele 

społeczeństwa białoruskiego i żydowskiego. — 

Następnie Ill drużyna harcerska, im. Marszał- 

ka Józefa Piłsudskiego wygłosi zbiorową de- 

klamację p. t. „Na śmierć Tadeusza Hołówki'. 
Na zakończenie chór Kresowy BBWR odśpie- 
wa kilka pieśni. Wstęp na akademię 50 gr. dla 

młodzieży szkolnej i akademickiej 20 gr. Do- 
chód przeznaczony będzie na stypendjum im. 
Tadeusza Hołówki. 

— Kursy języka tureckiego w Nawogród- 

ku. Z dniem 1 września b. r. w lokalu parafji 

muzułmańskiej przy ul. Piłsudskiego 44-a, w 

Nowogródku uruchomione będą kursy języ- 

4) 

Wspólna tajemnica 
Mabel Clive powróciła do matki. Dziecin- 

na jej wesołość zniknęła bez śladu. Gdy od- 
wiozła małą Marjorie do matki, uczuła, że w 
krótkim czasie przywiązała się gorąco do swej 
wychowanki. Rozstanie z nią było kroplą, do 
pełniającą czarę goryczy. Teraz, gdy w ubo- 
gim pokoiku matki, przy Market street, spo- 
glądała na wąską uliczkę na dole, zdawalo 

ię jej, że już jest w więzieniu i zimny 
«z wstrząsał nią chwilami. Zdawało się 

chwilami, że wszystkie poszlaki piętrzą się doo 
koła niej, że są tak niezbite, że niema ratua- 

ku dla niej, że musi zginąć, pod zarzutem 
morderstwa! 

Mrs. Clive, sucha, o nerwowych ruchach 

kobieta, napróżno usiłowała ją uspokoić. Sa- 

ma była zbyt zdenerwowana i podniecona, 
by mogło się to jej udać. Długo chodziła po 
sąsiednim pokoju, rozważając całą sprawę. 

Wreszcie wpadła do ciemnego pokoju, w któ 
rym zostawiła eórkę. 

— Już mam, Mabel! — mówiła w silnem 
podniecenia. — Musimy go szukać same, a ra 
czej jej, na własną rękę! 

— Kogo? — zdziwiła się Mabel. 
— Mordercę! — krzyknęła  triumfująco 

jakgdyby juz go miała w ręku. 
— Ale jakże my będziemy go szukać? 

— Oho, ty nawet nie wiesz, ile może po- 

móc polieji taki ktoś, kto postanowi znaleźć 
zbrodniarza. Za mało czytałaś powieści kry- 

minalnych, moja droga, — dodała tonem wyż 

   

szości i wyrzutu. 
-— Już ja dziś obmyślę wszystko, co masz 

robić, — oznajmiła już zupełnie zadowolona 

Mrs. Clive. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

VI. MATKA I DZIECKO 

Na pierwszem piętrze pięknego mieszke- 
nia państwa Smith w pokoju Daisy Pearson 
na miękkiej skórze burego niedźwiedzia, po- 
chylały się ku sobie dwie jasne głowy. 

Jedna — mała, o poważnych, ciemnych 0- 
czach, z powagą obserwowała sz, 
rąk matki. Daisy Pearson czuła się szezęśliwą, 

lecz jakaś nuta niepokoju, jakaś zasłona po- 
dobna do tej burej, gęstej mgły, która od kil 
ku godzin opadła na Londyn, gasiła promie- 
nie jej ślicznych oczu. 

— Jaka śliczna sukieneczka! — szepnęła 
Marjorie, gdy matka ubrała jej małą lalecz- 
kę, i tuląc ją do siebie, dodała jeszcze ci- 
szej: — „Czy ty i dla niej będziesz „do- 
Ъга mamusią““ takže?““. й 

— Będę, napewno będę! 
matka. 

Marjorie była dzieckiem cichem, zamyślo- 
nem, jakby zgaszonem. Coś musiało być w at 

mosferze domu ojea, co wzbudziło w niej nie- 

ufność i obawę. Mogła godziny całe spędzać 
w kąteczku, samotna i zaabsorbowana włas 
nym światem myśli i zabaw. Daisy postano- 
wiła zbudzić w niej radosną szczerość, wie- 

rzyła mocno, że jej dziecko musi być radosne. 

Ona sama, mimo ciężkich przejść, nie straci- 
ła pogody i wiary. 

Teraz, gdy od kilku dni odzyskała swą 
małą córeczkę, obserwowała 

nym niepokojem, usiłowała zbudzić, przyciąg- 
nąć do siebie... 

Ale dziecko było powściągliwe w wyraża- 
niu uczuć. Nie chciało tylko rozstać się z ma 
łą swoją laleczką. Nie chciała patrzeć na za- 
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ją z wewnętrz- | 

ka tureckiego z pisownią arabską. Lekcje pro- 
wadzone będą najnowszym systemer” nan- 

czania pod kierownictwem p. prol. Jaskiu- 

wicza, codziennie prócz piątku od godz. 8 

do 10 wiecz. Na kursy zapisał się Tatarski 

Hufiec Strzelecki w liczbie około 20 osób. 

Podobno jest wielkie 
gronie nauczycieli miejscowych średnich i 
powszechnych szkół, tembardziej, że po skoń- 

czonym kursie uczestnicy mają urządzić spec- 

jalną wycieczkę ulgową do Turcji. > 

Opłata za naukę wynosi od 2 zł. 50 gr. 
do 20 zł. miesięcznie, zależnie od warunków 

materjalnych petenta. Bliższych szczegółów 
w sprawie zapisów na kurs i wycieczki u- 

dziela sekretarz parafji muzułmańskiej w No- 

wogródku p. Miskiewicz. 
— Ujęcie zawodowego złodzieja W no- 

cy na 24 b. m. ujęty został przez policję w 

gm. rahoteńskiej, ukrywający 

się w snopach żyta, w stodole należącej do 

Krasockiego Piotra, mieszkańca tejże osady, 

niejaki Krasocki Aleksander mieszkaniec mia- 
steczka Zdzięcioł, który od dłuższego czasu 

poszukiwany był przez władze policyjne za 

dokonanie zszeregu kradzieży. W toku  do- 

chodzenia, Krasocki przyznał się do dokonania 
kradzieży 2 koni i źrebaka, w nocy na 30 

maja r. b. na szkodę Szałaszów Stefana i 

Jakóba, mieszkańców wsi Choroszki, gminy 

dworzeckiej, przyczem jako wspólnika wska- 

zał  Buczę Juljana, pochodzącego z m-ka 

Orle, pow. Szczuczyńskiego, a przebywające- 

go obecnie w więzieniu w Lidzie. Ponadto przy- 

znał się do dokonania 5 kradzieży na terenie 
pow. nowogródzkiego i 2 kradzieży na terenie 

pow. szczuczyńskiego, wskazuje swych 
wspólników. 

Ujętego złodzieja osadzono w areszcie. 

— Kradzieży. W nocy na 23 b. m. ze 
strychu domu mieszkalnego za pomocą wy- 

rwania strzechy we wsi Drozdy , gm. po- 

czapowskiej, została skradziona różna garde- 

roba, wartości 200 zł. W czasie poszukiwań 

większą część skradzionej garderoby  odnale- 

ziono u Adamczyka Stefana mieszkańca wsi 

Strumiłowszczyzna, gm. poczapowskiej, — К- 

rego osadzono w areszcie. 

W nocy na 25 b. m. nieznani sprawcy za 

pomocą złamania kłódki dostali się do skle- 

pu znajdującego się w halach przy rynku w 

m. Koreliczach, należącego — @о Gołldszmita 

Mowszy, skąd skradli 34 pary damskiego о- 

buwia, oraz 4 tuziny pończoch damskich, 

ogólnej wartości 290 zł. Ponadto prawdopo- 

dobnie ciż sami sprawcy za pomocą wyrwa- 
nia drzwi z nawiasów dostali się do sklepu 

drobnych towarów Razowskiego Mowszy — 

przy ul. Mickiewicza w Koreliczach, skąd 

skradli srebrny zegarek męski, wartości 50 

zł 1 obrączkę, złotą, damską, 1 pierścionek 

złoty damski, ogólnej wartości 45 zł. 

W dniu 23 b. m. ze sklepu zegarmistrza 

Czertoka Owsieja « w Nowogródku przy ul. 

Rynek, na jego szkodę został skradziony 

złoty pierścionek z kamieniem, wartości 20 
zł. O popełnienie kradzieży poszkodowany 

podejrzewa nieznaną kobietę, która oglądała 

wymieniony pierścionek i po jej odejściu do- 
piero, brak tegoż -spostrzeżono. 

lidžka 
— Wyścig kolarski. W dniu 25 sierpnia 

1. b. bawił w Lidzie p. Eugenjusz  Strzałkow- 

ski członek Warszawskiego Towarzystwa Cy- 

klistów w sprawie organizacji Ill-go Wy- 

  

ścigu Kolarskiego dookoła Polski, trasa któ- | 
rego przebiega przez teren powiatu lidzkiego. 

W związku z powyższem odbyło się w Staro- 

stwie zebranie zainteresowanych czynników, 

na którem ukonstytuował się obywatelski ko- 

mitet, zadaniem którego będzie zorganizowanie 

przyjęcia Ф@ uczestników raidu. Protektorat 
objął p. starosta  Bogatkowski. Do komitetu 
weszło szereg osób, jak burmistrz p. Barański 

przedstawiciel Garnizonu, komendant powia- 

towy Zw. Strzeleckiego i inni. Trasa biegu 

przez powiat lidzki biegnie w dniu 4. IX przez 

Zabłoć, Raduń i Ejszyszki do Wilna oraz w 

dniu 6 IX. przez Ejszyszki, Raduń (droga skró- 

cona koło Pusiawor), Żyrmuny, Lida. W Li- 
dzie nastąpi nocleg w koszarach 77 p. p. W 

dniu 7. IX. dalszy ciąg wyścigu: Lida z ulicy 

Warszawskiej, Myto Grodno. 

TRZY SEA СВ ZB DY TW OROBEREŻ ROSE 

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY KUPOWAĆ 
BAWEŁIIĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

BPG WZT O PA A ENO AO BEEREK 

bawki, które znosiła jej matka, ciotka i wuj. 

Tylko to, co mogło się przydać laleczce, było 
przyjęte wdzięcznie. * 

ec Daisy szyła dla małej Marry pięk- 

ne sukienki i kapturki, ubierała i bawiła 

się z nią, wyczekując na ukazanie się lekkie- 
go uśmiechu wdzięczności na bladych ustecz- 

kach dziecka. ° 
— Powiedz mi, Marie, jak bawiłaś się z 

miss Mabel? Czy ona była dla ciebie dobra? 
— 0, tak, była dobra; — kiwała główką. 
— Qzy bawiła się z tobą? 
— Tak. 

— A jaką grę lubiłaś najwięcej? 
— Ona nie umiała tak szyć, jak ty! — 

Były to pierwsze słowa uznania , usłyszane z 

ust dziecka. 
Marjorie była mimozą, tuliła swe płatki 

pod rajdelikatniejszem nawet dotknięciem, 

ukrywając zazdrośnie tajemnicę małego serdu 
szka. A tajemnicą tą był fakt, że nie kocha- 
ła nikogo, prócz lalki. 

Wychowawczyni zmieniały się często, a oj 
ca nie widywała prawie wcale. 

    

+ ** 

Gdy następnego dnia the yellow thiek foy 
żółtawa, dławiąca mgła, ustąpiła, w godzinach 
popołudniowych zadzwonił do mieszkania p.p. 
Smith sędzia śledczy. 

— Wizyta moja ma dwa cele, — rzekł, 
widząc czający się w twarzy Daisy Pearson 
niepokój, — ofiejalny i nieoficjalny. Mam 
nadzieję, że pani jest już zupełnie zdrowa?. 

— O .tak, dziękuję panu. Ь 
— A cėrecezka pani, jak się czuje? 

— Tež dobrze. 

— Chciałbym zobaczyć córeczkę pani i je- 
żeli pani pozwoli, porozmawiać z nią. 

— Ale, czy pytania nie zdenerwują jej? 
— O, nie, będziemy mówili o rzeczach 

zupełnie zwykłych. 

  

zainteresowanie w | 

  

Gi | Ostatnie dni! Arcydzieło reżyserji słynnego JULIEN DUVIVIERA| 

„PIĘCIU PRZEKLĘTYCH DŻENTELMANÓW" G AO Kas 
HARRY BAUR I ROSINE DEREAN >» rl. głównych — Fascynujący splot Wschodu i Zachodu. 
Nad progrsm: Tygodnik dźwiękowy „Foxa* i „Niedokończona Symfonja* w wyk. studentów amerykańskich. 

CZARODZIE 

  

  

Dziś ostatni czicń iilm o 
kolos:laem powodzeniu 58 

Barwna i żywiołewz 
ti i po “6 Sewille— 1a) wisksych 

ytułem kobiet! Walka bykówi 

8? filmowym 3% J Mezyka „Cermen“ 

POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ" 
Następny program: nieśmiertelns opera BIZETA 

(akcja szpiegowska na froncie 
rosgjsko- niemieckim)      
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BUDUJMY SZKOŁY! 
Zrozumienie potrzeby oświaty i kształcenia 

staje się tak powszechne, ilość dziatwy zgłasza- 
jącej się do szkół powszechnych 'wzrasta z 

roku na rok tak znacznie, że Państwo ani sa- 
morządy nie mogą nadążyć z równoległem w 

stosunku do rosnących potrzeb dostarczenien: 

odpowiedniej iłości izb szkolnych, ani z za- 
opatrzeniem szkół w odpowiednie pomoce na- 
ukowe. Powstaje w ten sposób piekąca bo- 
łączka społeczna, nietylko bowiem setki 

tysięcy dzieci pozostaje rok rocznie poza 
szkołą, zwiększając liczbę analfabetów, ale 

nadto i te dzieci, które mają szczęście dostać 
się do szkoły — muszą się uczyć w ciężkich dla 
młodej istoty warunkach, w salach ciasnych, 

przepełnionych,  niehigjenicznych, niedość о- 

świetlonych, źle umieszczonych i t. d. W 
tych warunkach doznaje uszczerbku nietylko 

poziom nauczania, ale także przedewszystkiem 

zdrowie dziecka. 

Dla zapobieżenia temu złu społecznemu 

zawiązało się w bieżącym roku  Towarzy- 

stwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych, którego zadaniem jest mię- 

dzy innemi, zbieranie funduszów na budowę 

szkół i zaopatrywanie ich w pomoce nauko- 

we. 

  

Dla poparcia tej akcji uzyskało Towarzy- 

stwo przychylne stanowisko Polskiego To- 

warzystwa Wydawców Książek, którzy po 

obywatelsku doceniając ważność sprawy — 

zgodzili się ma przeznaczenie z kwoty uzy- 
skanej ze sprzedaży podręczników szkolnych 
10 groszy ©0d każdego podręcznika na zasi- 
lenie funduszów towarzystwa. W tym celu 

każdy egzemplarz podręcznika, którego na- 

bycie przyczyni się do wspomożenia Towa- 

rzystwa, będzie zaopatrzony w specjalny zna- 
czek Towarzystwa z napisem: „Złóż grosz na 
"Towarzystwo Popierania Budowy Szkół”. 

Akcja ta wymaga poparcia ze strony społe- 

czeństwa. Niech ani jedno dziecko w Polsce 
nie otrzyma książki szkolnej bez znaczka To- 

warzystwa. Przy zakupie książek szkolnych 
wydawanych zarówno w b. r. szkołnym, jak 

i w latach ubiegłych żądajmy od sprzedawców 

wyraźnie tylko egzemplarzy zaopatrzonych 
w znaczki Towarzystwa. Brak znaczka na 

książce nie obniży ceny samej książki, 
amniejszy natomiast wpływy na rzecz budowy 

szkół powszechnych. Wszyscy sprzedawcy 

książek zostali zaopatrzeni w odpowiednią 

ilość znaczków. 

Zarząd Główny Towarzystwa Popierania 

Budowy Szkół Powszechnych 
(—) Kazimierz Pieracki wiceprezes 

(—) Stanisław Machowski skarbnik 
(—) Stanisław Bugajski sekretarz 

Radje wileńskie 
Poniedziałek, dnia 28-go sierpnia 

1.05 — Gimnastyka ą 

7.30 — Dziennik poranny. 
7.52 — Chwilka gosp. domow. 

12.05 — Muzyka, 
14,55 — Muzyka (plyty). 
15.05 — Muzyka (płyty). 
15.25 — Giełda rolnicza. 
15.35 — Audycja dla dzieci. 
16.00 — Koncert solistów. 
17.00 — Pogadanka francuska, 

19.20 — Z litewskich spraw aktualnych — 

odczyt litewski. x 
19.40 — Zdefutoryzowani poeci — feljeton 

wygł. C. Jellenta. 

20.00 — Operetka. 

22.00 Muzyka taneczna. 
22.25 — Wiad. sport. 

22.40 — Muzyka taneczna. 

Marjorie weszła, jak zawsze poważna, dy- 

gnęła zgrabnie i stanęła koło matki. Nie by 
ła zmieszana, a w zachowaniu jej sędzia zan- 

ważył pewną swobodę dziecka, obytego z ludź 

mi. 
— Widzę, maleńka, že nie boisz się !u- 

dzi? 
— Nie. Ka 
— (zy u tatusia w domu widziałaś h- 

żo gości? 
— Tak. 
— A kogo lubiłaś najwięcej? 

Milezała. 
— Nikt nie przynosił ci cukierków, zahą- 

wek? 

— Przynosili. 

— Któż to taki przynosił ci prezenty ? 

— Pan Fred — najwięcej i pan George... 

— Kto to jest pan George? 

Mała nie mogła odpowiedzieć, ale matka 

przyszła jej z pomocą: 
— Mr. George Miller. 
— A jak wyglądał pan Fred? 
Miss Mabel mówiła, że jest oficerem... 

   

* On byt bardzo duży. 
— Często bywał u was? к 

Wejście służącej nie dało Marjorie przyjść 

do słowa. 
— Mr. Miller, — zameldowała. 

Mrs. Pearson zmieszała się bardzo. Zvo- 

biła ruch taki, jakgdyby chciała powstrzy- 
mać, nie wpuścić gościa. Ale on już stał na 
progu. S 

Przywitał się, nie dając poznać po sobie 

że zauważył zmieszanie pani Pearson. Usiadi 

naprzeciw niej i utkwił oczy gdzieś ponad 

głową sędziego. 

— Nie wiedziałem, że pan sędzia tu by- 

wa! A może to tylko oficjalna wizyta urzę- 

dowa? Czyżby pani nie mogła jeszcze wycho 

dzić? Wygląda pani mimo to kwitnąco! | 

Nie patrzał na Daisy, ale ona czuła się, 

SETTRZZEZCT TREO POSSATSS BEATS KKI 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2.    
  

„WIELKI 

  

  

Rekordowy program! Najnowszy dźwiękowy sensacyjny film produkcji POLS KIEJ 1938-84 

FERA KRY 
W rol. głównych urocza LILI ZIELIŃSKA, Jerzy MARR, Czesław SKONIECZNY i 

Nad program: ARCYCIEKAWY prod. SOWKINO—MOSKWA 

> MYŚLI wiEC 
Hymn miiości do pięknej dziewczyny na tle dziewiczej Tajgi Sybe: 

Początek seansów o godz. 4, w niedziele i święta o godz. 2-ej. 
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PGLECAMY 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
po KRYCIA DACHÓW 

zuszej marki 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
Polstich Zaklad. Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

)-( CENY FABRYC 
Prosimy zwrócić baczną uwagę na znak 
fabryczny „C.K.H. KRÓLEWSKA HUTA" 

fwystrzegać się naśladownictw 

  

CEMENTU, PAPY i 
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Ulgowa asekuracja 
Rolnicy, członkowie Towarzy- 

stwa Organizacyj i Kółek Rol- 

niczych, ubezpieczający swoje 
mienie przez Okręgowe T-wo 
w:Powszechny m Zakładzie Ubez- 
pieczeń korzystają z wyjątkowej 

ulgowej taryfy, niższej o 20 proc. 

Przyjęcie asekuracyj i informacje 

we wtorki i piątki w biurze T-wa 

Wileńska 12 (Sejmik) od godz. 
9ej do 2-ej po poł. 

    

WAŁŁAŁA: 
  

  

ryjskiej. Reż. Bek - Na zarow. 

  

Reprezentacja i składy fabryczne 

r.wo meraLuRG. BR. CZERNIAK i S-ka 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 273, 

Ssrzedsż hurtowa: blachy LYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

  

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. O K A ZY JNIE 
Wileńska 3, od 8 — 1 

ZELDOWICZOWA dziennie od 3 do 5 p. 

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych *"— 
sd -—+2 1400 4-6 72 == 
siMiekiewicza 24 — — "o 

tel. 277. sos Oh ZZA MAN 

z -  Lokaie 
POPIERAJCIE — =тозтгутуучуутини 

L 0 P p "DO WYNAJĘCIA 
RWS E MIESZKANIE 

STYRY 
inni. 

IGDENBU* 

  

ZNE )-( 

  

wszelkich artykułów budowlanych. 

    

  

"||| „1-1 5 
tekarze > Kupno 

= i SPRZEDAŽ 

  

DO SPRZEDANIA 
i 4 — 8. Tel. 567. garnitur mebli sałone- 

-- wych, bufet, szafy, ste 
DOKTOR ły itd. Ogłądać — ee- 
  

p. Aleja Róż Nr 4 m. 

  

4 pskojowe z kuchnią 
  

Zwiedzającym Targi udziela rabztu f1ma 

„ŹRÓDŁO NOWOŚCI" 
wł. Zofja Jankowska W Ino, Wielka 15 

Poleca najtaniej; 

M kołnierze od0.35]D bieliznę od 1.50 | Dz. fariuszki szkol odl — 

i wygodami. — Wiłko- 
mierska 5-8 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIA 

4 - POKOJOWE 
kuchnia z wygedami— 
na Zwierzyńcu Krzy- 

  

           

„ krawaty „ 045] „ poficzochy, 0.80| ‚ kołnierze s: 32045: 

5 ska 20.35] „parasolki „3.40| „pofc:ochy „060 | wa 5. 

„ Koszule „ 2.60| „torebki „2.50| „pant. gimnast. „ 1.10 a = ck si 

i wiele innych wykwintnych nowości sezonu 3 Gędkoje ś kk 

PEZET ZE nią i wygodami po- 

= trzebne dla małej ra- 
: dziny. Zgłoszenia de 

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

oraz 

węgiel górnosiqski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

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

dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 

Dla P. P. Urzędników na raty. 

jak zahipnotyzowana. Z trudnością opanawy- 

wała drżenie rąk. A 

— Nie, wizyta moja hie ma nie oficjalne- 

go, — odpowiedział sędzia, — cheiałem się 

dowiedzieć o zdrowie pani i porozmawiać z 

córeczką, malutka jest bardzo rozsądna, €ZA- 

sem dzieci oddają niezamienione usługi, dzię 

ki szczerości i bezpośredniości wrażeń. : 

Nagla šmiertelna bladość okryła twarz Dai 

sy Pearson. 

| 2— Co pani jest? — sędzia zerwał się z 

miejsca, — Może wody? : 

— Nie... dziękuję... Taka jestem osłabiena 

po chorobie. Marjorie, idź do swego pokoju, 

— szepnęła do córeczki. 

Zwykle posłuszna dziewczynka, zawahała- 

się. : 

—Mamusiu, chodź ze mną. Ja nie cheę, 

;4 została z tym panem,—mówiła z wy- 

siłkiem, ale odważnem spojrzeniem wskazy- 

wała na Millera. — Ja nie chcę, żeby on 

   

  

    

   
  

   
  

  

krzyczał na ciebie! 
— (o ty mówisz, maleńka, — próbownł 

ją uspokoić matka, — Mr. Miller nie krzy 

czy nigdy... 5 
— Tak, krzyczał... tak krzyczał... 

— Na kogo? — zapytał sędzia. 

Miller zaśmiał się głośno. : 

— Mala boi się mojego grubego głosu, kie 

dy jestem wesoły, myśli, że się gniewam. | 

"1. Na tatusia! — szepnęła ciszej. — To 

zły pan, ja nie chcę... ja się boję... | 

Rozpłakana, objęła matkę za szyję. 

Daisy wyniosła ją prędko z pokoju. 

— A więc miewał pan jakieś scysje ze 

zmarłym? — zapytał nagle sędzia. 
— Scysje? Co pan nazywa „seysją““? Dy 

skusje, dość ostre nieraz na tematy polityczne 

i inne. Przyjaciele niezawsze mają te same 

poglądy! 
— Tak, tak, naturalnie. panby 

chciał powiedzieć mi, kto to jest Fred? 
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2 SLONECZNE 
pokoje z balkonem. — 
Może być z używałnoś- 
cią kuchni— Dąbrow- 
skiego 12 m. 3. 
  

T 
Różne: 

WEDREREWIEZ SESREK. 
2 panienki 

(uczennice) przyjmę ze 
mieszkin'e z całodzies- 
nem miizymaniem 75 
zł miesięcznie. Oferty 
w Administracji „Słe- 
wa" Zamkęwa 2 @ 

  

  

Oczy Millera uciekły zupełnie pod powie- 

   
— Fred, — powtórzył sędzia, — przyyna- 

szczam, że to į ofieer. 

— Doprawdy, że tradnoby mi ło odpe- 

    

na to pytanie. Mój pr el pie- 
wadził dom otwarty. Ja również łubię życie 
wygodne i wesołe. Nie przeszkadzaliśnry 

bie wzajemnie i4 nie krępowaliśmy wzajem- 
nym obowiązkiem zapraszania. Wiem, że ofi- 

cerowie bywali u Pearsona również. Nie zna- 
łem żadnego bliżej. Nie R 2 teraz pa 
wiedzieć ich nazwisk. т 

    
    

    

— (zy nie zechciałby pan, — zaproper<- 

wał sędzia, — wyjść razem ze mną. Mam na- 
rę spraw do omówienia. Chyba, że pan ma 
jakąś sprawę do Mrs. Pearson? 

— Owszem, bardzo chętnie przejdę się z 
panem. Ta wczorajsza piekielna mgła, wjadła 
mi się w gardło i płuca, potrzebuję powie- 
trza! 

- Nie żegnające się z panią domu, której eś- 
reczka nie chciała puścić do salonu, w;- 
szli razem. 

— Czy pan zna elegancką damę o bardzė 
h włosach, szerokiej, niezbyt ładnej 

Dama ta ma szczególną predylekeję 
do ubrań czarnego koloru? 

— Przykro mi, że tak na nie się przydać. 

nie mogę! — roześmiał się Miller. — Ale Fe- 
arson był bardzo zazdrosny, nie przedstawiał 

mnie swym przyjaciółkom, a przytem tak ma 
ło mamy kobiet, któreby nie miały jasnyek 
włosów, a inne cechy, które pan wymienie, 
nie mogą dać wyobrażenia o wyglądzie tej pa 
ni. Czyżby pan miał jakieś podejrzenia w 
tym kierunku? 

  

— Podejrzenia, — mruknął sędzia, — my 

musimy podejrzewać wszystkich! 

(D. ©. ®) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.  


