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PO LATACH OSIEMNASTU. 
W rocznicę wybuchu wojny światowej. 

Osiemnaście lat temu, w sierpniu, 

rozpętała się nad światem burza, któ- 

rej skutki po dzień dzisiejszy działają 

Wszystko, eo obecnie przeżywamy, 

cała struktura polityczna i gospodar- 

cza, techniczna i obyczajowa Świata 

całego— sprowadza się do tych gi- 

gantycznych zmagań, rozpoczętych 

ee przed osiemnastu laty. Gdy pod ko 

| 

niec 19-go wieku genjalny obłąkaniec. 

Fryderyk Nietzsche mocą swego fas- 

eynującego słowa wyczarowywał ob- 

razy przewrotu, owego .„Umwertung 

aller Werte*, przemiany wszelkich 

ustalonych wartości — nie przypusz- 

Czał zaprawdę, że w kilkanaście lat 

po jego koszmarnych wizjach wybu- 

Jałej wyobraźni istotnie świat cały 
stoczy się w wiry, miażdżąc dawne 

Wartości i wyłaniając zupełnie nowe. 

W jakąkolwiek dziedzinę życia 

Skierujemy wzrok, czy stosunków po- 

litycznych, ekonomicznych, kultury 

mąterjalnej i umysłowej, rozwoju te- 

chniki, życia rodzinnego, emancypa- 

Cji młodzieży ; t. d. — wszędzie spo- 

tykamy nowe wartości, nowe pojęcia, 

Nowe prądy, dzielące czasy powojen- 

ne od przedwojennych, przegrodzone 

temi kilkoma laty, w których Bóg 
Wojny władał światem. 

Już przytoczenie kilku cyfr una- 

Ocznią, jak dominująco działały na 

tę „Umwertung aller Werte* przyczy- 

hy, jak głęboko sięgał wpływ prze- 

mian, rozpętanych przez wojnę Świa- 
tową, 

Uprzytomnijmy sobie bowiem: 67 

miljonów mężczyzn zostało powoła- 

nych pod broń, wytrąconych z kolein 

życią codziennego, obowiązków zawo- 

dowych. 11 miljonów mężczyzn po- 

legło na niezliczonych polach walk. 

18 miljonów było ranych i wróciło 

* tej krwawej objaty z poważnemi 

uszkodzeniami fizycznemi; a w tej 
liczbie 8 miljonów ludzi wróciło jako 
inwalidzi: bez rąk, bez nóg, ociem- 

Niali, nerwowo wyczerpani i do pracy 

nieprzydatni. 

A koszta i straty materjalne, jakie 

» -> ła masowa rzeź spowodowała! Wszak 

   
  

żmudne obliczenia wykazały, że ko- 

szta prowadzenia wojny światowej 

osiągnęły fantastyczną cyfrę 200 mil- 

jardów dolarów, zaś straty materjal- 

ne w formie zniszczenia domów, 

warsztatów, fabryk i t. d. wyniosły 

dwa razy tyle, bo 400 miljardów do- 

larów! Е 

Lecz nietylko rzeź miljonów i 

zniweczenie niezliczonych ośrodków 

materjalnej kultury były następst- 

wemi tych gigantycznych zapasów. 

Wojna Światowa przeorała gruntow- 

nie przedwojenne pojęcia o moralno- 
ści, o rodzinie, spowodowała rozluź- 

nienie obyczajów, wyładowała instyn- 

kty zdziczenia i kultu gwałtu. Stwo- 

rzyła też między narodami barjery 

nienawiści, rozpętała propagandę 

wrogości, nie zatrzymującej się nawet 

& przed šwiątyniami sztuki i literatury. 

Wreszcie: czyż krzys gospodarczy, 

jaki nęka Świat cały, nie jest jedną 

z tragicznych spuścizn wojny świato- 

wej? Wstrząs ten przeolbrzymi, jaki 

dokonał się w czasie wojny i zwalił 

równowagę między produkcją a kon- 

sumcją, stworzył hipertrofję produk- 
cji i niedorost konsumcji — po dziś 

dzień wstrząsa podwalinami życia 

gospodarczego. To samo w dziedzinie 

walutowej. Gigantyczne długi z jednej 

strony, a druk papierowego pienią- 

dza bez miary i opamiętania — spo- 
wodowały okres inflacyjny, po któ- 
rym znów przyjść musiała tegoż anty- 

teza: deflacja, ciasnota pieniądza, 

krążenie złota po oceanach, szukanie 

bezpieczeństwa waluty w chaotycz. 

nych, często bezmyślnych formach. 
Czyż dalej rozwijać ten ponury 

je, obraz? Chyba naszkicowane powyżej 
" następstwa wojny Światowej starczą 

do zobrazowania wielkości i powsze- 

chności tej największej w dziejach 

ludzkości przemiany, jaka zaszła na 

świecie kilkanaście lat temu. 

A jednak! Gdy na te lata grozy i 

zniszczenia spojrzymy okiem Polaka, 

gdy cofniemy się myślą w stulecie 

niewoli, w te czasy, kiedy Adam Mic- 

kiewicz modlił się o „wojnę powsze- 

chną'—inny zupełnie obraz się uwy 

pukla. Ta wojna niszczycielska, ta 

wojna, która uśmierciła 11 miljonów 

ludzi, pozostawiła 8 miljonów kalek, 

zniweczyła dóbr materjalnych war- 

tości setek miljardów — ta wojna 

była równocześnie kolebką, w której 

narodziła się nasza wolność, nasz byt 

państwowy, nasze złączenie ziem pol- 

skich, nasze przecięcie kajdan nie- 

woli, nasz.dostęp do morza, nasze 

wyzwolenie moralne i materjalne z 

obcego przymusu. 

Zapłaciliśmy za to wszystko i krwią 

i mieniem i pracą. Nie otrzymaliśmy 

tego przy zielonym stole pertraktacyj 

dyplomatycznych. Już na szereg lat 

przed sierpniem 1914 roku Opatrz- 

ność dała nam Wielkiego Człowieka, 

który przewidział, że w zbliżających 

się zmaganiach światowych przegra- 

my, jeśli będziemy zdani na łaskę ob- 

cych potencyj, że musimy sami chwy- 

cić za oręż, by w chwili likwidacji 

wojny światowej obronić granie Pol- 

ski. 

Przez 4 lata przewalały się przez 

ziemie polskie miljonowe armje za- 

borców. Niszczyły, grabiły, chudobę 

z obory chłopu wywlekały, rekwizy- 

cją w miastach unieruchamiały war- 

sztaty, — ale po tych 4-ch latach 

przyszły dwa dalsze, w których zdo- 

łaliśmy odeprzeć wszelkie zakusy na 

nasze ziemie. 

Wojna, która niszczy, była dla nas 

twórczynią bytu samodzielnego. 

I o tem nie wolno nam zapominać, 

gdy rozpamiętujemy rocznice sierp- 

niowe, 

НЕЫ В К ОДаН 

Rosja Sowiecka. 
Wielka fabryka samochodów 
w Niżnim Nowgorodzie nadal 

nieczynna. 
Niżnonowgorodzka fabryka samochodów, 

wybudowana według projektu amerykańsk 
inżynierów i przedstawiająca jedno z naj 
kszych przedsiębiorstw tego rodzaju na świ: 
cie miała już w styczniu r. b. rozpocząć pr: 
cę t. j. montowanie samochodów z cz 
składowych dostarczanych jej przez amery- 
kańskie zakłady Forda. Po pewnym czasie 
fabryka miała zacząć samodzielny wyrób 
samochodów. 

Jednak już w marcu r. b. wielką sensację 
wzbudziła wiadomość, że fabryka jest nie: 
czynna i że dopiero po jej wybudowaniu o- 
kazała się konieczność reorganizacji tego 
przedsiębiorstwa. Do reorganizacji tej na- 
tychmiast przystąpiono i w ostatnich mie- 
siącach prace reorganizacyjne miały być u- 
kończone. Ale obecnie, jak wynika z arty- 

kułu wstępnego moskiewskiej „Prawdy“ ni 
żnonowgorodzka fabryka samochodów znaj- 
duje się w takim stanie, że nawet teraz nie 
może rozpocząć produkcji. „Prawda pisze 
dosłownie: Zakłady automobilowe w Niżnym 
Nowgorodzie dotychczas nie zostały urucho 
mione. Fabryka urządzona lepiej niż 
-wszystkie inne, stale jeszcze nie może prze- 
zwyciężyć przedłużającego się swą chorobą 
okresu początkowego. Centralny komitet 
partji komunistycznej już w kwietniu stwier 
dził, że przyczyną opóźnienia jest niezada- 
walające kierownictwo zakładów.  Pozatem 
„Prawda* podkreśla dalsze braki, jak złą 
organizację pracy, nieodpowiedizalność robo 
tników, częste zmiany personelu i złe warun 
ki kulturalno-mieszkaniowe robotników. | 

„Prawda* przyznaje, że wszystkie te nie- 
dostatki nie mogą być przezwycężone. Wy- 
roby fabryki są tak lichej jakości, że w krót 
kim czasie ulegają zniszczeniu. Plan pracy 
w fabryce opracowany został bardzo źle. Do 
piero w ostatnich dniach zauważyć można 
częściowy zwrot na lepsze. Jednak do celn 
jest jeszcze bardzo daleko — przypomina 
centralny organ partji komunistycznej. 

DLA DZIECI 
ze sfery inteligentnej. 

We wzorowem 

PRZEDSZKOLU i w SZKOLE 
obejmującej obecnie 1i 2 oddz. szkoły 
powszechnej przyjmują się zapisy. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłaszać: środy, czwartki i piątki od 
6 do 7'/ wiecz. do Bibljoteki Synodu 
(Zawalna 11) do Wacł. Studnickiego 
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Jedynie irm „„PRESTO*—Warszawa, Fredry 10, tel. 707-10, P.K.0. 5470 
posiada koncesję na wysyłkę paczek żywnościowych z Polski do Rosji bezpośrednio. 
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UWAGA: Wszelkie inne firmy ogłaszające bezpośrednie przesyłanie paczek z Polski do Rosji wprowadz. w błąd publiczność 

  

Japonia, ltalja i Niemcy wystąpią 
z Ligi Narodów? 

PARVZ, 6. 8. (Pat). Jak donosi pra 
sa z Londynu, krążą tam pogłoski, że 
Japonja, Italja i Niemcy wystąpią już 
wkrótce z Ligi Narodów. Japonja @а- 
je do zrozumienia, że jej decyzja w 
tym kierunku byłaby niewzruszona, 
gdyhy raport Lyttona wypadł dla niej 
niekorzystnie. Co de Niemiec, to jej 
taktyka uchylania się od spłacania 
długów handlowych, jak to czyniła 
względem reparacyj, wywołuje w Ilon- 
dyńskich kołach finansowych wielkie 
niezadowolenie. Mimo to Anglicy g6- 

towi są zaproponować Francji poczy- 
nienie dalszych ustępstw w kwestji 
rozbrojenia, w nadziei złagodzenia 
stanowiska rządu berlińskież9, 

W kwestji Italji panuje w Londy- 
nie niepewność ze względu na to, że 
rząd włoski nie ujawnił dotychezas 
swych zamiarów. O ile hitlerowcy о- 
bejmą władzę i zdecydują się wystą- 
pić z Ligi, to według panującej opinii, 
możliwe jest, iż również Włochy, ja 
ke związane częściowo z Niemeami, 
przyłączyłyby się do tego kroku. 

Na walkę z Analją. 
DUBLIN, 6. 8. (Patl. Parlament 

Wolnego Państwa Irlandzkiego przy 
jął 58 głosami przeciwko 45 propozy- 
cję rządową, przewidującą utworzenie 
specjalnego funduszu w wysokości 2 

Zatarg paragw 
BUENOS AIRES, 6. VIII. (Pat). Rząd pa- 

ragwajski przyjął bez żadnych zastreżeń pro 
pozycję unji panamerykańskiej poddania ar 
„bitrażowi sporu paragwajsko-boliwijskiego. 
Natomiast Boliwja odrzuciła pedobną pro- 
pozycję rzekomo cświadezająe, iż zdecydowa 

      

Ambasador Chłapowski 
u premiera Herriota. 

PARYŻ, 6. 8. (Pat). Premjer Herriot 
przyjął w sobotę ambasadora Rzeczy 
pospolitej w Paryżu p. Chłapowskiego 
z którym odbył dłuższą konferencje. 

Uroczystość otwarcia 
kemunikacji lotniczej 

Warszawa — Wilno— Ryga — 
Tallin. 

WARSZAWA, 6. 8. (Pat). W dniu 
17 b. m. odbędzie się w warszawskim 
cywilnym porcie lotniczvm uroczy 
stość otwarcia komunikacji lotniezej 
na szlaku Warszawa—Wilno—Ryga 
—Tallin. W czasie uroczystości wygło 
szą przemówienia minister komunika 
cji oraz przedstawiciele dyplomatycz 
ni republik estońskiej i łotewskiej. 

    
  

  

miljonów f. szterlin, na walkę ekono- 
miczną z Anglją. W czasie debaty an 
tyangielska polityka de Valery była 
gwałtownie krytykowana. 

jsko-boliwijski. 
na jest położyć kres konfliktowi w sprawie 
Gran Chace, zapewniając sobie dostęp do 
tego terytorjum przez rzekę Paragwaj. Zda- 
ułem rządu boliwijskiego, armja pozostająca 
w Gran Chaco znajduje się na własnem te- 
rytorjum. 

Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1— 3 ppoł. 
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Nauka w godzinach od 16'30 do 2l-ej. 

  

           

  

  

   

Dyrekcja Seminarjum Nauczycielskiego 
w Trokach 

podaje do wiadomości, że są wolne miejsca na kursie II i Ill-m. 

Egzamina wstępne odbędą się l-go września. 

Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNO-HUMANISTYCZNE 

IMIENIA KS. PIOTRA SKARGI 
dla dorosłych z oddziałem matem.-przyrodn. — Wilno, Mickiewicza 22 

przyjmuje wpisy do kl. IV—VIII. 

— Egzamin maturalny przy gimnazjum. 

Dla zamiejscowych zapewnione pomieszczenie w internacie. 
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ZAKOPANE - BRISTOL NAJTANSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'ciocki w ogrodzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

GROSZE WOW UORZDOEZZACW 

Zamachy bombowe nie ustają w całych Niemczech. 
BERLIN, 6. 8. (Pat). Ubieglej nocy 

zanotowane szereg nowych zamachów 
bombowych w całych Niemczech. Zna 
mienna jest okoliczność, że większość 
aktów teroru, dokonanych od począt- 
ku bieżącego tygodnia wydarzyła się 
mniej więcej e tej samej porze, mię- 
dzy 1 a 8 w nocy. 

W osadzie robotniczej Muehlheim 
pod Franfurtem nad Menem podłożo- 
no bombę pod lokal Urzędu Pośred- 
mietwa Pracy. Wybuch wyrządził zna 
czne szkody, Ofiar w ludziach nie by 
ło. W Brunświku na starem mieście 
wybuchł znaczny ładunek dynamitu. 
Eksplozja uszkodziła 21 domów, czy- 
niąe spusteszenia w mieszkaniach. 

P. Charles Dewey w Warszawie. 

  

nm е т еа    
Dawny doradca finansowy rządu i członek Rady Banku Polskiego p. Charles Dewey (-|-) 
przybył wraz z małżonką (-|---) do Warszawy. Na dworcu powitali go: dr. Wróblew- 
ski, prezes Banku Polskiego (1), p Kotnowski, prezes lzby Handlowej Polsko-Ame- 
rykańskiej (2), p. Flack, »chargė d'affaires Stanów Zjednoczonych (3) oraz grono przy- 

jaciół. Wizyta p, Dewey'a ma charakter prywatny. 
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Trąba powietrzna w pow. lidzkim. 
LIDA, 6. 8. (Pat). Pomiędzy godzi- 

ną 12 a 13 nad Sohotnikami przeszła 
trąba powietrzna, znosząc na szkodę 
37 gospodarzy stodoły i obory. Nie- 
zwykle gwałtowna wichura pozrywa- 
ła dachy na domach i powaliła komi- 
ny. Również w wiosce Rybaki wichura 
zniosła stedoły, obory i inne zabudo- 
wania na szkodę 19 gospodarzy. w 

Markuciach — na szkodę 5 gospoda- 
rzy. Ucierpiały także zabudowania w 
Łyntupee i maj. Demosław, Lasy 1 ха 
gajniki zostały powyłamywane w pa- 
sie długości około 300 metrów. Skui- 
kiem zawalenia się budynków dwie 
osoby odniosły ciężkie obrażenia. Po- 
nadto zanotowano 7 wypadków Iżej 
szych obrażeń. 

  

Uparta lotniczka. 
LONDYN, 6. VIII. (Pat). Po 15-godzin- 

nym lecie wśród gęstej mgły nad kanałem La 
Manche lotniczka miss Bruce, usiłująca zdo 
być rekerd czasu przebywania w powietrzu 
zmuszona została spłanować wpobliżu wyspy 

Wlight z powodu defektu zbiorn. z benzyną 
eraz złego funkejonowania aparatu radjowe- 
ge. Lotniczka żywi nadzieję, że po dokona- 
niu odpowiedniej naprawy będzie mogła po- 
djąć jutro próbę lotu po raz trzeci. 

Szyby w kilkuset oknach zostały wy- 
bite. 

W Kilonji, u wejścia do wielkiego 
domu towarowego, podłeżono bombę, 
która zrujnowała wejście i wyrządzi- 
ła szkody w kilku sąsiednich domach. 
W Annenburgu zdemolowano wnę- 
trze jednego ze sklepów. 

W Ortelsburgu poza zamachami 
na sklepy podłożono bombę pod 
gmach urzędu skarbowego. Bomba 
nie wybuchła. 

De mieszkania przywódcy niezależ 
nych socjalistów we Wrocławiu rzu- 
сопо ręczny granat. Podcebnego za- 
machu dokonano na mieszkanie prze- 
wodniczącego gminy katolickiej w 
miejscowości Sehumm pod Kraubur- 
giem. W tych wypadkach szezęśliwym 
zbiegiem okoliczności ofiar w ludziach 
nie było. Powstały jednak pożary, 
które zdołano stłumić. Pozatem doeno 
szą ze Szwerina © ponownem wybiciu 
szyb w oknach i wyłamaniu drzwi w 
lokalu redakcji socjał-demokratycz_ 
nego dziennika „Das Freie Wort*. 

BERLIN, 6. VIII. (Pat). Oprócz serji nie- 
śnicnych dotychezas aktów teroru do- 

ą o kilku nowych zamachach na siedzi- 
by narodowych socjalistów, 

W Zabrzu grupa kimunistów oddała kil- 
ka strzałów, obrzucając kamieniami schroni- 
sko hitlerowskich oddziałów szturmowych. 
Na widok policji sprawey zbiegli bez śladu. 
Podobnego zamachu dokonano na siedzibę 
miejscowego kierownictwa partji narodowo- 
socjalistycznej w Ligniey oraz na jedno z 
miejscowych schronisk hitlerowskich. Kuie 
powybijały szyby, nie raniąc jednak nikogo, 
Pozatem donoszą o 2 zamachach na człon- 
ków niemieckiej partji soejal-demokratycz- 
nej. 

W| miejscowości Gross Neudorf oddane 
szereg strzałów do przywódey Reichsbanne- 
ru Wenzła. Również dokonano zamachu na 
członka partji socjal-demokratycznej Kalle- 
go. Wi 4 wypadkach kule chybiły. 

W) Słupsku oddano kilka strzałów rewol 
werówych do mieszkania przywódcy Reichs- 
kannercwców Bonkego i komunisty Meyera 
Sprawcy zamachu uciekli na motocyklu. 

    

W! miejscowości Anklam ciężko raniono 
dwóch członków rodziny jednego socjal-de- 
mokraty. Strzelano do jego mieszkania. Za- 
mach ten pląnowany był na mieszkającego 
w sąsiedztwie przywódcę narodowo-socjali- 
styeznego. Jednego z uczestników zamachu 
zdołano aresztować. 

Hitler już konferuje na temat udziału 
w rządzie. 

BERLIN, 6. 8. (Pat). Przedwstępne 
rozmowy czynników miarodajnych z 
przedstawicielami narodowych socja- 
listów już się rozpoczęły. Według do- 
niesień prasy, Hitler przybył incogni- 
to wczoraj do Berlina, gdzie odbył sze 
reg poufnych narad z przywódcami 
ruchu narodowo-socjalistycznego. Ba 
wiący tu minister Schleicher wyjeżdża 
dziś do jednego z kąpielisk nad Bałty 
kiem, gdzie spotka się z kpt. Goerin- 

giem, mężem zaufania Hitlera. Do tej 
rozmowy, w której — według obiega 
jących pogłosek, weźmie również 
udział Hitler, koła polityczne przypi 
sują wielką wagę. Rokowania oficjal 
ne w sprawie przyszłej rekonstrukcji 
gabinetu mają się rozpocząć dopiero 
w przyszłym tygodniu, po powrocie 
prezydenta Hindenburga i kanclerza 
Papena. 

s РЛЕПЕЛИОНОЕР АНЕИ 

Kompetencje radcy ekono- 
micznego M. S. Z. 

Minister spraw zagranicznych wy- 
dał zarządzenie normujące zakres 
kompetencyj radcy ekonomicznego te- 
go ministerstwa. 

Zarządzenie przewiduje, że do za- 
dań radcy ekonomicznego min. spraw 
zagr. należy zasadniczo prowadzenie 
spraw, dotyczących kontyngentów i 
umów kontyngentowych, taryfy cel- 
nej, zakazów przywozu i wywozu, 
świadectw weterynaryjnych, śŚwia- 
dectw pochodzenia i t. p. oraz opra- 
cowywanie zagadnień związanych 2 
międzynarodowemi porozumieniami 
gospodarczemi. Radca ekonomiczny 
min. spraw zagr. zajmuje się również 
projektowaniem instrukcyj gospodar- 
czych dla polskich placówek zagrani- 
cą i współpracuje w ocenie gospodar- 
czo-sprawozdawczej działalności tych 
placówek. 

W związku z temi pracami radca 
ekonomiczny min. spraw zagr. zastę- 
puje ministra lub podsekretarza stanu 

w komitecie ekonomicznym minist- 
rów, w radzie Państwowego Instytut- 
tu Eksportowego, w międzyminister- 
jalnej komisji popierania eksportu 
oraz bierze udział z ramienia minister 
stwa spraw zagranicznych w komis- 
jach i konferencjach o charakterze 
gospodarczym, w międzynarodowych 
konferencjach gospodarczych oraz u- 
trzymuje kontakt z dyplomatycznemi 
lub konsularnemi przedstawicielstwa- 
mi państw obcych w sprawach gospe- 
darczych. 

Do zadań radcy ekonomicznego 
min. spraw zagr. należy również opin- 
jowanie we wszystkich sprawach gos- 
podarczych objętych kompetencją po- 
szczególnych wydziałów departamen- 
tu polityczno-ekonomicznego min. 
spraw zagr. (Iskra). 

Trzęsienie ziemi. 
LONDYN, 6. VIII. (Pat). Gwałtowne trzę- 

sienie ziemi, jakie odezuto na wyspach A- 
zorskich, objęło przedewszystkiem południo_ 
we wybrzeże wyspy św. Michała. Kościół i 
kilkanaście budynków runęło w gruzy. Na 
wyspie Fayal da Terra również odezuto silne 
wstrząsy podziemne.



ró
 

Kobieta w ujęciu Niemców i Francuzów 
Trudno o bardziej klasyczną ilu- 

strację różnic między mentalnością 
germańską a umysłowością galijską, 
niż porównanie przeciętnego poglądu 
Niemców i Francuzów na „kwiat zie- 
mi* — kobietę. 

Niedawno pewne pismo niemiec 
kie, pismo; reprezentujące kraj, gdzie 
djabelnie szybko zarysowały się ped- 
stawy życia rodzinnego i gdzie sensa- 
cyjne procesy chronicznie ujawniają 
mocno podejrzane oblicze etyki spo- 
łecznej wystąpiło z entuzjastyczną po- 
chwałą kobiety—kapłanki domowego 
ogniska. Jakże wygląda ta kobieta w 
niemieckiej interpretacji? Starsze po- 
kolenie może sobie naturalnie wzdy- 
chać do czasów, kiedy bismarckowski 
ideał kobiety i potrójnem K (Kiiche. 
Kirche, Kinder) spotykał się na każ- 
dym kroku. Dziś taka potrójna K-- 
niewiasta jest bodaj w Niemczech ta- 
ką samą rzadkością, jak była nią Pom_ 
ponia, żona Aulusa w neronowym 
Rzymie. Mimo to — a może właśnie 
dlatego — pismo niemieckie rozpły- 
wa się nad żoną. matką i gosposią 
w jednej osobie, urągając mężczyz- 
nom, którzy zwykli z lekceważeniem 
odzywać się o zajęciach domowych 
kobiet. Zdaniem apologety bismar- 
ckowskich niewiast. pani domu—eine 
Hausfrau — wykonywać musi aż 36 
zawodów. Posłuchajmy i zważmy ty!- 
ko: 

Dziecko rozdarło na sobie ubran- 
ko. Pani domu špieszy zaszyć rozdar- 
te miejsce. Jest więc szwaczką. 

Nadchodzą imieniny męża. Żona 
musi upiec tort. Jest więc cukierni- 
kiem. 

Pani domu codzień gotuje dla swej 
gromadki obiady. A więc kucharka. 

Zacina się maszyna do szycia. Pa- 
ni domu ją czyści i naoliwia. Wystę- 
puje przeto w roli mechanika, 

Pani przefarbowuje stary płaszcz: 
farbiarka. 

U potomka pojawia się pierwszy 
ząbek. Pani się koło tego krząta. A 
więc dentystka. 

Kto pomaga starszym nieco pocie- 
chom w odrabianiu lekcyj? Pani do- 
mu. A więc nauczycielka. 

Mąż jest zmęczony, a ma jeszcze 
list do napisania. Kto to robi? Żona— 
sekretarka. 

Zabrakło w domu znaczków pocz* 
towych. Kto je przyniesie? Żona — 
goniec. 

Dzieci siłukły szybę. Skleja ją pro- 
wizorycznie matka — szklarz. 

Mały Janek „zmajstrował** zamek, 

tak, że się nie odmyka. Nie to. Zamek 
otwarzy mamusia—ślusarz. 

Państwo się spodziewają gości. 
Kto zajmie się nakryciem stołu? Pani 
—kelner. 

Pismo niemieckie skrupulatnie wy- 
licza 30 wypadków, w których pani 
domu musi wykazać coraz to inne 
uzdolnienia. Oprócz więc zawodów 
wyliczonych, kapłanka domowego og- 
niska może wykonywać zawód: kuś- 
nierza, praczki, fryzjera, buchaltera, 
siostry miłosierdzia,  guwernantki, 
prasowaczki, tapicera, manikiurzyst- 
ki, telefonistki etc. etc. etc. 

Z powyższego wynika jak na dło- 
ni, że świat dotychczas nie wiedział 
z kim ma do czynienia. Kapłanka do- 
mowego ogniska — to kobieta o 30 
zawodach, kobieta o 100 maskach, 
kobieta—Proteusz i kobieta—Kame_ 
leon. Zwłaszcza, że pedantyczny nie- 
miecki chwalca kobiet zapomniał o 
paru nawet ważnych funkcjach pani 
domu: dama dworu, zabawiająca go- 
ści; kochanka, dogadzająca mężowi 
młodemu; łowczyni, przyprawiająca 
trofea myśliwskie vulgo rogi na gło- 
wie męża starego. 

  

Teraz, skoro się zważy na ogrom 
różnorodnych czynności, na niesły- 
chane zróżniczkowanie prostego zda 
się na pierwszy rzut oka zawodu pani 
domu, niepodobna śię powstrzymać, 
by nie wyrazić podziwu dla naszych 
dostojnych małżonek. Niemieckie po- 
chwały dotyczą bowiem nietylko go- 
spodyń niemieckich. Jak świat długi 
i szeroki, gdzie tylko rozkwita czci- 
godna instytucja monogamji. pochy- 
lić się winne czoła męskie w hołdzie 
przed kobietą—szwaczką, kobietą 
cukiernikiem, kobietą—kucharką, ko- 
bietą „trzydziestokrotną“, 

A teraz opinja francuska. Bierze- 
my na chybił trafił urywek z genjał- 
nych, poetycznych fantazyj znakomi- 
tego astronoma franciskiego Kamila 
Flammariona: 

„.„.kobieta spełnia rolę specjalną 
Jest stworzona, by kochać i być ko- 
chaną. Kieruje się nadewszystko u- 
czuciem, myśli raczej swem sercem. 
aniżeli umysłem, jest lepsza niż męż- 
czyzna (niekiedy gorsza),.odczuwa ży. 
wo, nie rozumuje na chłodno. Kobie- 
cie możemy mówić o wiedzy, sztuce, 
historji, polityce, interesach przemy- 
słowych lub handlowych. Wszystko 
to ją interesuje w stopniu mniejszym. 
lub większym. Jednak przedewszyst- 
kiem interesuje ją własna jej rola w 
świecie i to, co się z tą rolą łączy: 
piękność, sposoby uwodzenia, toałeta, 

stroje. Kobieta żyje wewnętrzną wi: 
bracją. „Kobieta kocha. podziwia, 
przywiązuje się. Kobieta żywi wiarę, 
jest religijna i poetyczna. Kobieta 
pragnie, aby się podobać rozumuje 
na swój sposób, sprowadzając wszyst- 
ko do własnego celu. 

„.kobieta czuje inaczej, niż męż- 
czyzna. Owiewa nas swym czarem, 
nawet gdy popełnia sprzeczności. 
Mózg kobiecy różni się od męskiego. 

Weźmy pierwsze lata kobiety: już 
kokietka, już zazdrosna, przegląda się 
w lustrze, wydając sąd o swych towa 
rzyszkach, wybieranych według włas_ 
nego upodobania. Już wtedy mała 
kobietka przygotowuje się instynk- 
townie do panowania. A gdy przy* 
chodzi okres dojrzałości, dziewczyna 
o niczem jeszcze nie wie, jest czysta 
i niewinna, lecz już zaniepokojona 
niewiadomo czem, już wyczekująca 
czegoś nieznanego. A gdy już z dumą 
zauważy stopniowe kształtowanie się 
swych wdzięków i pierwsze sukcesy 
wśród płci męskiej, dąży do jednego 
tylko, często nieświadomego tylko ce- 
lu: być posłuszną prawom natury, 
kochać i być kochaną. należeć do 
mężczyzny. 

Jakże wdzięcznie i subtelnie zary- 
sowuje się rola kobiety pod wykwini- 
nem piórem astronoma—marzyciela! 
Jako Francuz, spojrzał on na towa- 
rzyszkę naszego życia pod kątem wi- 
dzenia analizy naukowo-estetycznej i 
dał nam obraz kobiety piękny a praw 
dziwy. 

Francuz instyktownie czuje odrazę 
do kobiety — kucharki. Bismarckow- 
ski ideał kobiecy w galijskiej umysło- 
wości się nie mieści, Posłuchajmy co 
pisze na ten temat wielki znawca ko- 
biet i wielki esteta Anatole France: 

„W: troskach codziennych pani do_ 
mu traci swą świeżość i siłę, zužywa- 
jąc się. aż do szpika kości. Wieczne 
pytanie .,co dziś zrobić na obiad?* 
wieczna potrzeba zamiatania, trzepa- 
nia, szezotkowania, odkurzania drążą 
wolno, lecz nieubłaganie, zarówno u- 
mysł jak i ciało. Przed płytą kuchen- 
ną, za sprawą banalnej magji, małe, 

różowo”białe stworzenie, o kryształo- 
wym śmiechu, zmienia się w czarną i 
bolejącą mumję. Na dymiącym ołta- 
rzu, gdzie bulgoce garnek z zupą skła 
da się w ofierze młodość, wolność, 
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Prof. Piccard przygotowuje drugi lot w stratosferę. 

  

Prof. Piccard, badacz najwyższych warstw atmosfery ziemskiej ma w najbliż- 
szym czasie wznieść się po raz drugi w specjalaie zbudowanym balonie 

na wysokość kilkunastu kilometrów nad powierzchnię ziemi. 
Na ilustracji naszej widzimy prof Piccard'a otoczonego współpracownikami 

i rodziną przy kulistej kabinie, w której wzniesie się w przestworza. 

  

w KALEJDOSKOPIE OLIMPJADY. 
SIEDLECKI NA 10-EM MIEJSCU 

W DZIESIĘCIOBOJU. 

Wczoraj rozegrano w Los Angeles 
pierwsze konkurencje dzesięcioboju, 
a więc skoki: wzwyż i wdal, biegi: 100 
1-400 metrów oraz rzut kulą. Reprezen 
tant nasz Siedlecki w ogólnej punkia 
cji pierwszego dnia zajął 10 miejsce. 

Pierwsze miejsca obsadzili Amery 
kanie. Prowadzi przedstawiciel U. S. 
A., mając już 4200 punktów. Wynik 
ten zapowiada pobicie rekordu świa 
towego. 

Podkreślić należy, że Siedlecki 
startuje ze zwichniętą nogą nie może 
przeto osiągnąć pełni swej formy. W 
każdym bądź razie o ile uda się mu 
utrzymać nadal dotychczasową lokatę 
wynik ten ujmy sportowi polskiemu 
nie przyniesie, 

  

FINAŁ 400 METRÓW. 

Finał biegu na 400 metrów wygrał anie- 
rykanin Carr w świetnym czasie 46,2. 

NIEMCY KWESTJONUJĄ AMATORSTWO 
KUSOCIŃSKIEGO. 

Wsezoraj rc 
cy, któ 

  

ła się wiadomoś Niem 
w oku stanęły sukcesy Ku- 
nowiły go „unieszkodliwić* 

jąc jego amatorstwo. 

Na zebraniu Międzynarodowej Federacji 
Lekkoatletycznej Niemiec Riiter zgłosił wnio 
sek zdyskwalifikowania Kusocińskiego, jako 
amatora. Materjał kompromitujący Polaka 
ma podobno posiadać Finlandja. 

Włtpić jednak należy, by int 
kie mogły dać wynik pozytywny, tembar- 
dziej, że delegaci Finlandji, zamierzają wy- 
stąpić przeciwko bezpodstawnym bredniom 
niemieckim. 
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Tem niemniej, wiadomość ta w sferach 
sportowych Polski wywołała duże zaniepoko 
jenie. 

FINOWIE BEZKONKURENCYJNI 

W: RZUCIE OSZCZEPEM. 

Rzut oszczepem przyniósł wspaniały suk- 
ces Finlandczykom, którzy zajęli pierwsze 
trzy miejsca, Zwyciężył Jarvinen rzutem 72 

71 ctm. przed rodakami Sipillą i Pen- 

     

    

Marsz szlakiem Kadrówki. 
KRAKÓW, 6. VIII, (Pat). W. dniu 6 sier- 

pnia wczesnym rankiem poczęły się groma- 

dzić na starcie marszu szlakiem kadrówki 
drużyny uczestników tegorocznych zawodów 
Graz liczna publiczność, która mimo wczes- 
nej gcdziny zgromadziła się tłumnie na pia- 
each i ulicach przed historycznemi Olean- 
drami. 

Na miejsce startu przybył gen. Kwaśnie- 
wski, komendant marszu, dowódca Pierwszej 
Kadrowej wiceminister gen. Kasprzycki, do- 
wėodca O. K. Nr. 5 gen. Łuczyński, prezydent 
miasta Belina-Prażmowski, prezes zarządu 
głównego Związku Strzeleck. mec. Paschal- 
ski, komendant główny Związku Strzeleckie- 
go płk. dypl. Rusin i inni, tudzież liczne re- 
prezentacje urzędów, związków i organiza- 

cyj. 
Po dokonaniu przeglądu zawodników 

przez gen, Kasprzyckiego zarząd Związku 
Strzeleckiego w ołoczeniu strzelców Z. Kra- 

kowskiej w strojach ludowych, wręczył gen. 
Kasprzyckiemu jako komendantowi pierw- 
szego oddziału, który ruszył w bój o niepod 
ległość, adres hołdowniczy na pergaminie. 
Ponadte grupa górników i Wieliezki w ga- * 
lewych mundurach wręczyła generałowi pa- 

miątkową statuę z soli. Gen. Kasprzycki ser 
decznie dziękował za dowód pamięci i nz- 
nania. 

O godzinie 4 rane, po przemówieniu wi- 
ceprezydenta miasta Klimeckiego, po odczy- 
taniu historycznego rozkazu przez komendan 
ta głównego Zwiąku Strzeleckiego płk. dypl. 
Rusina i udzieleniu uczestnikom marszu bło 
gosławieństwa, kolejno ruszyły ze szlaku 
drużyny tradycyjnym szlakiem Pierwszej 
Kadrowej. 

Zagraniczni akademicy-sportowcy w Wilnie. 
Przed kilku dniami zakończył się w War. 

szawie dwutygodniowy kurs sportowy dła 
zagranicznych akademików sportowców, kto 
ry odbywał się w C. I. W. F., a zorganizowa- 
ny został przez „Ligę* Akademicki Związek 
Wlispółpracy Międzynarodowej, dzięki stara- 
niom p. majora Kwiatkowskiego z M. S. Z. 

WI kursie wzięło udział 64 akademików 

д66 piękno i radość*. Przejęty zgrozą 
France pragnąłby tworzyć ludzi na 
wzór motyli, którym głód nie upadła 
miłości. „Mężczyzna i kobieta, rozwi- 
jając swe lśniące skrzydła żyliby rosą 
i pragnieniem, a umierali w pocałun- 
ku“, 

Dwa światy, dwie mentalności, dwa 

ideały. 
T. J—ski. 

sportowców, z następujących państw: Esło- 
nja, Łotwa, Finlandja, Rumunja, Jugosła- 
wja, Bułgarja, Więgry. Zaznaczyć trzeba że 
są to najlepsi sportowcy-akademicy, w swo- 
ich państwach. W! tymże kursie brali rów- 
nież udział polscy-akademicy-sportowcy. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy odbyli 
wycieczkę po Polsce, wzięli udział w Święcie 
Morza w Gdyni, zwiedzili Kraków, skąd wy- 
jechali do Wilna Estończycy i Łotysze, inn 
wrócili do swoich państw. 

Do Wilna wycieczka w liczbie 12 Estoń- 
czyków i 8 Łotyszów przybyła we czwartek 
dnia 4 sierpnia pod kierownictwem p, d-ra 
Frylinga — radcy ministerjalnego i p. Kra- 
sickiego z M. S. Z. w towarzystwie p. Pod- 
górskiego z „Ligi*, p. por. Zaremby i p por 
Bochenka. W! Wilnie wycieczkę przyjmowali 
z ramienia Urzędu Wojewódzkiego p. A. 
Wiendorff, p. mjr. Zaucha i p. dr. Bar 

Rano p wicewojewoda Jankowski przyjął 
delegację wycieczki, poczem uczestnicy wy- 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Łódź. 

To słówko w tytule doniedawna 
jeszcze uprzedzało czytelnika, że znaj. 
dzie w artykule szczęk maszyn, zgrzyt 
trybów, że na chwilę porwie go za so- 
bą wściekłe tempo gorączkowej pracy, 
Dziś... Dziś tytuł ten nie nasuwa ta- 
kich sugestyj. 

Istotnie, w „Liście z Łodzi”, za- 

mieszczonym w „Naszym Przeglądzie:. 
czytamy: 

„Tętniące do niedawna rytmem 

kańskim życie Łodzi zamier nia na dzień 
Wiecznie spieszący się, wiecznie ruchliwi i 
zaaferowani łodzianie wloką się ospali, zmę 
czeni i zniechęceni. 

Gdy przechodiz się ulicami Łodzi, a szcze 
gólnie po parkach i erach, rzuca się 
wprost w oczy wielka ilość żczyzn w sile 
wieku, rekrutująca się z różnych sfer, po- 
cząwszy od robotników póprzez inteligentów 
aż do przemysłowców i kupców, siedzą oni 
na ławkach, lub włóczą się ap: zni poje- 
dyńczo, lub grupkami. Łudzie ci, którzy w 
wielu wypadkach już od kilku lat pozostają 

Otwarcie Powszechnej 
Wystawy Kościelnej 

w Częstochowie. 
Z ekazji Jubileuszu 550-lecia sprowadze 

nia na Jasną Górę Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej, zorganiżowano Powszechną Wysta- 
wę Kościełną w Częstochowie. Г 

Wystawa mieścić się będzie w gmachu 
na terenach klasztoru Jasnogórskiego. 

Uroczyste otwarcie P. W. K. w Często- 
chowie nastąpi 12 sierpnia 1932 r. w ober. 
ności miejscowych i przybyłych dostojni- 
ków Kościoła i Pańsiwa i m. Częstochowy. 

Udział licznych rzesz painiczych jest za- 
pewniony. 

Ministerstwo komunikacji pryznało ulgi 
50 proc. w drodze powrotnej osobom poje- 
d. przybywające zaś grupy, które 

powiadamiają kolej o swojej po- 
y otrzymują zniżki od 33 do 66 proc. 

normalnej opłaty taryfowej w pociągach I, 

amery- 
   

      

    

  

       

  

  

  

  

  

  

  

   

    

  

    

   

II i II klasy — zależnie od ilości osób. 

„Wielki Caarbin“, 
Najwyższy wladca Mandžu-Go, by 

Iy cesarz chinski Pu-i wydal rozporzą. 
dzenie, mocą którego do dzisiejszego 
ośrodka nowego państwa ma przyłą- 
czyć się przedmieście i okóliczne wsi 
a z połączonych tych terenów ma pow 
stać „Wielki Charbin*, mający być 
pod jednym zarządem administracyj- 
nym. Cała gospodarka miejska pro- 
wadzona będzie wspólnie. Równocześ_ 
nie powołuje się do życia „Miejski Ko 
mitet dła organizacji „Wielkiego Char 
bina*, który ma przeprowadzić i usku 
tecznić rozporządzenie zwierzchnika 
państwa   

  

jechali do Trok, gdzie zwiedzili przystań i 
na trockich jeziorach próbowali żagłowej 
Flotylli Ligi Morskiej ii Kołonjalnej. Po połu 
dniu wycieczka wróciła do Wilna, gdzie p. 
prof. Ruszczyc objął kierownictwo i pokazał 
najpiękniejsze zabytki wileńskie. 

Przed odjazdem odbyło się przy kolacji 
pożegnanie, ze strony wycieczki przemaw'al 
Estończyk — Leswałd i Łotysz — Luksz- 
tyns, dziękując Polakom zą serdeczną goś- 
cinę i obiecując u siebie pracować nad zbli- 
żeniem do Polaków, 

Wi imieniu gospodarzy przemówił przed- 
stawiciel „Ligi* p. Podgórski, który podkre. 
Ślił, że znaczenie tego rodzaju spotkań mię- 
dzynarodowych powinno doprowadzać 40 
zbratania sere i myśli, młodych pokoleń za- 
równo Estonji, Łotwy jak i Polski, gdyż 
wspólne zadania stoją przed niemi, a naczel- 
ne z nich to ugruntowanie i zachowanie nie 
podległości swoich państw. 

Młode pokolenie winno zachowywać i po 
żać węzły pr źni zadzierzgnięte przez 

ów, którzy wspólnie pracując na studjach 
zwłaszcza w Dorpacie a także w Rydze pod. 
łożyli podwaliny drobnych stosunków polsko 
estońsko-łotewskich. 

Bracia Estończycy i Łotysze mogą być 
pewni, że ze strony Polaków mogą zawsze 
liczyć na pomoc, wypływającą ze stanowisk: 
Polski jak» opiekunki i serdecznej sojuszni- 
czki Estonji i Łotwy. 

Po przemówieniach wznoszono okrzyki 
na cześć Polski, Estonji i Łotwy. 

O godzinie 18.45 Estończycy i Łotysze, 
po serdecznem pożegnaniu wyjechali ku gra 
nicy łotewskiej, żegnani przez gospodarzy 
wycieczki z p. radcą dr. Frylingiem na czele 

  

  

    

  

   

            

bez pracy — wyrzuceni poza nawias życia, 
przestali wierzyć w istnienie dla siebie miej. 
Sca na świecie. Z rękami umarłemi za życia 
i obwisającemi bezwładnie, siedzą ci bezro- 
botni trawieni głodem i zwątpieniem w sie 
bie. Są to kandydaci na samobójców. 

-„.Włypadki te.. (samobójstwa), które mia- 
ły do tej pory miejsce na peryferjach miasta 
— w dzielnicach robotniczych, diś stały się 
jawiskiem niemal codziennem również i w 

ciu. Co kilka dni miasto zostaje 
ą wiadomością o samobójstwie 

jakiegoś znanego kupca, przemysłowca, lub 
dyrektora", 

  

  

  

Bezrobocie, nieszczęście dla wszy 
stkich, jest katuszą moralną dla pra- 
cowników umysłowych: 

„„„Ci proletarjusze w mankietach, po wy- 
czerpaniu ustawowego zasiłku, lub co gorsze 

ą w małych firmach i dzięki róż- 
nym ustępstwom na rezcz pracodawcy nie 

mający wogóle prawa do zasiłku, znajdują 
się w sytuacji bez wyjścia, skazani na powol 

за śmierć głodową. 
Pred pe n czasem powsłała na tere- 

nie Łodzi, dzięki inicjatywie grona pań, bez 
piatna kuchnia dla inteligencji. Tutaj 609 
osób, podlegających jednak ścisłej kontroli 
otrzymuje bezpłatnie obiad, składający się z 
talerza zupy i kawałka mięsa. Obiad ten sta 

  

   

    

    
    

   

  

  

    
nowi w przytłaczającej większości wypadków 
jedyne pożywienie 
w ciągu dnia. 

bezrobotnego inteligenta 

  

    
   

  

    

   

spojrzeć na wymizerowane twa 
iłe piersi, na wyblakłe oczy, bv 
zedję, rozgrywającą się w du- 

którzy nie dawno jeszcze zajmo- 
ne stanowiska w dużych firmach 

lub w urędach państwowych. a dziś skazaai 
są na żebr: chleb. 

Jakby dla spotęgowania ironji ich losu, 
wielu z tych nieszczęśliwców zmuszonych 

adowania w smokingach i lakier- 

wali powa    

  

  

Nie robią tego oczywiście dla elegancji 
lecz jest to ich ostatni garnitur, który został 

posiadaniu, jedynie z braku amatorów 
na strój wieczorowy*. 

  

Angielskie „czerwone koszułe*, 

Ciekawą wiadomość przynosi ,„Kur 
jer Рогаппу“: 

  

    ów, t. „niėzų- 
ležna partja pracy której wodzi odwokat 
Maxton, ziomek Mac Donalda ze Szkocji, 
proklamował obecnie zerwanie ostateczne z 
Partją Pra i powołanie do życia „rewoly- 
cyjnej partji socjalistycznej”, opartej na te. 

jach Marxa. 
„Pod wodzą Mar*a rozpoczyna działalność 

w życiu politycznem angielskiem nowa, ra- 
wolucyjna partja, licząca narazie 15 tysięcy 
członków: materjał zapalny, zgrupowany z 
młodzieży robotniczej t. zw. „Ligi Młodości*, 
która rozwinąć ma sztandar rewolucyjnego 
socjalizmu ponad W. Brytanją. 

Czerwona Gwardja* adwokata Maxtoną 
symboliczne „czerwone koszulki” i zą- 

a silne korzenie w ośrodkach przemy- 
słowych Anglji i Szkocji, skupiając wokół 
siebie nietylko młodzież męską ale i spore 
zastępy młodych kobiet. Ž 

„„Adwokat Maxton, żarliwy wyznawca te- 
oryj Marxa i apostoł Trockiego, jest człowie 
kiem stosunkowo młodym, liczy bowiem za- 
ledwie 45 lat życia, ale uchodzi w kołach 
politycznych za indywidualność oryginalna 
i conajmniej w kołach robotniczych tak po- 
pularną, jak był nią, w pierwszej fazie swej 
karjery... Ramsay Mae Donald. 

„„Przewiduje on, iż osiągnie większość 
parlamentarną dla'* swej niezależnej pariji 
pracy w ciągu 5 lat, a więc pod koniec ka- 
dencji obecnego rządu jedności narodowej i 
że w tym czasokresie postara się „zespofić 
klasy pracujące w W Brytanji w jeden ruch 
organizację nawskroś rewolucyjną, opartą э 
„rewolucyjny program socja zny”. 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na 

ul. Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7-2] 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i drėg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Dr. LEWANDE 
Choroby uszu, gardła i nosa 

powrócił 
i wznowił przyjęcie chorych 

ul. Gdańska 1 

ZW. 

  

    
   

  

  

    

   

  

    

  

  

    

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Gospodynia“. 

Na przedmieściu, za mostem, w 
zielonym ogródczyku stał stary, mala- 
sińki domeczek. Nizieńkie okny byli 
pozawieszane firankami, na okieni- 
cach chtości poprobował zielonej far- 

by a na grzędzie pod oknami styrcza- 
ła ledwie żywa jorginia *). Na dzie- 
dzincu walali sie wiadry, baleji i po- 
łamane zydelki. Dzieciuki, z rozpor- 
kami z tyłu, latali nawkoło studni, 
krzyczeli, podskakiwali i puszczali sie 
kamieniami. Chudy jak deska pies 
ujadał na łaneuchu a obskubany pie- 
tuch chodził zadarszy głowa jak je- 
nerał i kukarekał ze swoim sąsiadem. 
Jeśli chto czasem i zachodził na dzie- 
dzinczyk, to zawdy miał taka pomysz 
lenia co trafił abo do jakiegości siero- 
cinca abo do takiej kwatery, gdzie 
dzieci latno poro na wakacji przeby- 
wajo, — Ale tu nie było ani wakacjow 
ani sierocinca, była tyko pani Józefo- 
wa z famieljo, co miała swoja fanabe- 
rja i taki prowadziła porządek coby 
ani zdrowia swego nie zgłumić ani 
fatygi nadto nie rładwyrężyć!... 

Znakiem tego — gospodarka pani 
Józefowej szedła w jedna strona a jej 
panska fanaberja — w druga. Mówiąc 
po prawdzie ona miałą tyko jedna 
medytacja, ale zato jakżesz ciekawa 
i mądra. Przemyśliwała wszystko: co 
ta sucha jorginia, chudy pies i pietuch 
z wyrwanym ogonem — to wszystko 
marność i głupstwa. Bo jeśli majo 
żyć — to itak do swojej pory dożyjo 

*) kwiat. 

—a jeśli zdechnąć im przyjdzi sie—- 
to nicht po ich ni płakać ni szkodo- 
wać nie będzi. Znakiem tego oczy do 
nieba wywracała i była zawdy tak za- 
myśliwszy sie co nie miała czasu tł 
dzieciukow swoich pomyć. I jeśli cza- 
sem mąż jej, powróciwszy z roboty, 
pokazywał palcem na murzate gębul- 
ki swoich bachurow — to tyko taka 
odpowiedź dostawał: co pani Józefo- 
wa jest nadto zamęczywszy sie i „nić 
na to zamąż wychodziła coby dzieci 
myč“. Skrobal sie za głowa pan Jó- 
zef ale nijakiej rady dać nie mog, bo 
wiedział co żona jego jest pani i aby 
jako roboto zajmować sie nie będzi. 
Z tej przyczyny pilniować w mieście 
swego interesu i do domowej gospo- 
darki zawszystkim nie mieszał sie... 

Pora szła za poro i na dziedzinczy- 
ku zrobiła sie wielka przemiana. Jor- 
ginia wyschła i przepadła, pies uciek, 
a pietuch z obskubanym ogonem daw 
no poszed do garka. Zostali sie tyko 
zielone okienicy i okny biez firanek, 
—bo pani Józefowa wyniosła sie do 
miasta i najeła kwatera obok warsta- 
tu swojego męża. Pan Józef pracował 
ciężko — ale musi w szczęśliwa pora 
był warstat założony bo robota wa- 
liła sie jak z beczki a sam on i dwoje 
czeladnikow ledwo co sprawić sie mo. 
gli. Narod par sie jak do kościoła i 
poszła taka gawęda: co lepszego maj- 
stra jak pan Józef na całym Świecie 
niema, — a jego buty możno trzy laty 
nosić bo ni fasonu nigdy nie traco 

ni żadnej reperacji nie potrzebujo. 
W traktjerniach, w sadach, w awto- 
busach poczeli gadać: co pan Józef—- 
czarownik nie szewc bo takie, słysza 
buty robi co nogom chod zgrabny da- 
jo i od mozolow ochraniajo. Jeden 
pryfesor świadectwa panu Józefu wy- 
stawił i „butologiem* jego nazwał a 
gazety pisali co pan Józef gdzieści 
w Ameryce swoj sekret był chwyciw- 
szy i, znakim tego, on jeden tyko wie 
w czym jest szewiecki interes a wszy- 
stkie drugie szewcy przy im — Ю 
proste „łatatutniki* i nie więcej!... 

Pan Józef usłyszał te pochwały i 
dziwował sie haniebnie — skąd oni 
bioro sie?! Dratwy on sam nie kręcił 
ni kopyłow nie majstrował. Skóra i 
ćwieki brał tam — gdzie i wszystkie 
bioro, — ale narod był pana Józefa 

spodobawszy i walił do warstatu jak 
na kiermasz. Już sześciu czeladnikow 
miał pan Józef, już i magazyn oku- 
ratny był zaarendowawszy a robota 
sypała sie tak co nie było czasu i pi- 
niędzy przymować. Męczył sie hanieb 
nie pan Józef — aż, razu jednego, 
wieczorem, zmordowawszy sie naczy- 
sto, przyszed do kwatery i poczol pro. 
sić pani Józefowej coby choć na kil- 
ko godzin do magazynu przychodzić 
poczeła. Pani Józefowa okurat była 
zamyśliwszy sie i niebardzo mowy mę 
żowskiej słuchała ale — poczuwszy 
co pan Józef o piniędzach gada, od: 
wróciła i siądła twarzo do męża 
Tymczasem on poczoł jej tłumaczyć 
co interes idzi jak po maśle i narodu 
aż gotuji sie w magazynie — ale sam 
nijak rady dać nie moży, bo trzeba 
i miara gościu zdjąć i czeladnikow 
przypilniować i kwitancja okuratna 
wystawić — a tu czasu ni kapeczki 
niema — choć tu żyw do ziemi leź! 

Znakim tego — trzebaby kogości do 
piniędzy posadzić, bo mitręga nadto 
wiełka wychodzi a szewiecki interes 
— to nie magistrat, gdzie na kużda 
sprawa trzeba tydzień czekać. 

Pani Józefowa oczy do nieba pod- 
jeła i zamyśliła sie... Cicho zrobiło sie 
w kwaterze — tyko słychacia było jak 
chłopcy kułakami łatoszą sie w dru- 
gim pokoju. Pani Józefowa poczeła 
wzdychać i taka odpowiedź dała: ,„pa_ 
trzaj Józiuk! Jeśli ty nijakiego huno- 
ru nie masz i chcesz swoja żona na 
śmierć zamęczyć — to rob co chcesz! 
Pójda ja do magazynu — ale to nie 
dla mnie interes. Szlachcianka ja oku_ 
ratna i w kramce siedzieć — wsty- 
dzam sie. A jeżeli już ty taki cieluk 
co biez mojej pomocy i nosa wysmar- 
kać nie potrafisz — to pamiętaj: co 
ja biez atłasowej sukni i z miejscy nie 
porucham sie. Oprycz tego kolczyki 
mnie okuratne kup i taka złotnia pan 
sne, co na nos nakłada sie, bo ja taki 
wygląd musza mieć — coby kużdy 
widział co to nie szewcowa jakaści 
za cylbankim siedzi ale szlachcianka 
okuratna i pani — co tyko przez hora 
tu popadła sie jakraz jak: ten ptaszu- 
czek co do klatki popadszy sie, — 
żałosne pieśni śpiewa”. To powie- 
dziawszy pani Józefowa podjeła sie 
z miejscy i wyszła a pan Józef chwy- 
cił sie za głowa, jęknoł i poczoł od- 
mawiać pacierzy... 

Na trzeci dzień w magazynie pana 
Józefa za celbankiem siedziała jakaści 
grafinia. Na uszach bełtali sie ogrom- 
niaste kolczyki, pod brodo bliszczała 
broszka a na pudrowanym nosie na- 
czepione było wielkie, okrągłe pensne. 
Ani czeladniki ani chłopcy w termi- 
nie nie mogli odgadnąć skąd pani Jó- 

zefowa takiej aligancji raptownie na- 
brała, bo kużdy wiedział co do tej 
pory zawdy chodziła wypeckawszy sie 
jak szuszła w dziurawych  ponczo- 
chach i rozczochranych włosach. 

Gości, z butami pod pacho, kłaniali 
sie jej zdaleko i dolikatnie kładli pi- 
niędzy na celbanek szurgając nogami 
i czekając reszty. A pani Józefowa 
oczy podymowała do nieba i, nabraw- 
szy pełna garść drobnicy, tak smagle 
biła kułakim ob deska co gość aż w 
góra podskakiwał i wiary dać nie 
chciał coby taka dolikatna osoba tak 
niedolikatnie reszty wydawała. 
gorszy interes, dlatego, był w tym— 
co pani Józefowa nigdy tej reszty nie 

miała. Jeśli komu trzebyło dać 5 złoty 
—to w szufladzie znachodziło sie pani 

sięć abo dwa, jeśli dziesięć — to pani 

Józefowa miała pięć abo dwadzieście. 
Jednym słowem w magazynie zawdy 

chtości czekał na piniędzy a chłop- 
czak, oderwawszy sie od roboty, latał 
po sąsiadach i mieniał. Znali sąsiady 
moda pani Józefowej i naumyśnie 
mienić nie chcieli a tymczasem w ma- 
gazynie gość złuł sie i przeklinał i ni- 
gdy nie zachodzić doklarował. Ale pa- 
ni Józefowa nie miała zgryzoty z tej 
przyczyny bo czuła co gość czasu piek 
nego ma aż nadto a za godzina i tak 

czort jego nie weźmi. Na koncu, dla- 

tego, wlatywał, zasapawszy sie chłop” 

czak, gość zabierał swoje piniędzy i, 
udobruchawszy sie, wychodził z inte- 
resu... 

Tak szed dzień za dniem, miesiąc ' 

za miesiącem—aż razu jednego przy- 

trafiła sie taka zdarzenia eo nietyko 

pęknoł fason pani Józefowej ale i in- 

teres pana Józefa przewrócił sie do 

góry nogami! 

Naj. 

A było tak: przed samo Wielka- 
noco przyszed do interesu  jakiśej 
„nietutejszy*. Wybrawszy para bu- 
tow. kazał zawinąć do papieru i po- 
szed do pani Józefowej żeb za towąr 
zapłacić. Położył na celbanku 50 zło. 
ty, siąd na zydelek i siedzi. Pani. Ję- 

zefowa, poprawiła na nosie pensne, 
przechiliła pieknie głowa do pana J6. 
zefa i zapytała sie: „Wiele?* Ale pan 
Józef trzymał w zębach szpagat i zą- 
wszystkiem gadać nie mog. Kiwnoł 
tyko głowo i wystawił cztyry paley, 
„Aha, cztyrdzieście* pómyślała pani 
Józefowa i poczeła szukać reszty. Ale 
w szufladzie byli tyko dwadziestki. 
Pan Józef zrazu odgad co reszty nie 
będzi i, znakim tego, chciał chłopca 
na wymiana posłać, ale „nietutejszy” 
obaczywszy co tu mitręga wielka wy- 
chodzi, dawaj tłumaczyć co na wag- 
zał **) bardzo śpieszy sie i ani minuty 
czekać nie moży. Pan Józef poczoł 
skrobać sie w łysina, pani Józefowej 
aż pensne zwaliło sie z dziwu z nosa, 
bo ona nigdy nie widziała coby u nas 
chto gdzie spieszył sie — a tymcza- 
sem „nietutejszy* położył paczuszka 
na celbanku i piniędzy nazad popro- 
sit. Pani Józefowa nie wiedziała co 

„robić i doklarowałą zara reszty jemu 
wydać ale „nietutejszy* wpad w złość, 
wyciągnoł ręka do kasy i prawi: „No. 
no pani majstrowa — furt dawać pie- 
niądze! Bo jak nie — to polieja!“ 
Pani Józefowej krew wderzyła do 
głowy. Fybra jakaści jo zatrzęsła — 
rzuciłą 50 złoty i. chwyciwszy paczu- 

szka, tak smagle dała jo ob ziemia 
co pęk na kawałki cały papier a buty 
wylecieli aż na strzodek magazynu. - 
„Nietutejszy* aż w góra podskoczył, 

  

**) dworzec. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Nowy most drogowy na Polesiu. 

  

Podajemy fotografję świeżo otwartego mostu drogowego przez rzekę Pinę. 

   
Most ten 

Sizbudowany na terenie bagnistym ma 133 m. długości i stanowi piękny okaz polskiego 
budownictwa mostowego. 

Wilejka. 
Tragiczny wypadek. 

Aleksandra Zielunówną lat 18, mieszkan- 
ka wsi Korwiele gm, kurzenieckiej, spadła z 
huśtawki tak nieszczęśliwie że po przewic- 
zieniu do szpitala w kiłka chwil zmarła. 

Brasław. 
Wpadł do stawu. 

Siedmioletni Andrzej Fadziejew (wieś Ko 
mówały, gm. widze) wskutek własnej nieos- 

trożności wpadł do stawu i utonął. (e) 

Głębokie. 
Mecze piłkarskie. 

    

W. dniach «30 i 31 lipca b. r.'W. K. S. 
„Głębokie* gościł u siebie piłkarską drużynę 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 
„Ognisko” z W która dnia 30 lipca roze 

graia zawody towarzyskie z WKS. „Głębo- 
kie", a dnia 31 lipca z reprezentacją m: Głę 

bokiego. Zawody z WKS. „Głębokie” zakoń 
czyły się poraż owych w stosunku 
8:1 „resztą nie zupełnie zasłużoną w tak wy 
sokim stosunku z powodu niedociągnięć sę 

dziego p. Kisiela; który z niewiadomych przy 
CZYN przedłużył zawody w pierwszej połowie 
0.12 iej o 4 minuty na którą to 

padają 3 bramki. Naj 
iby wynik 3:1 na kor: 

  

  

   

     

  

    
  

   

    

   
      

Drużyna wojskowa w tym dniu niedopi- 
sała, szczgólnie o ile dotyczy jej napadu. — 
Kilka ładnych sytuacyj pod bramką goś i 
zostało wykorzystanych. Na uspra 
nie-wojskowych trzeba jednak przytoczy 
sowne ćwiczenia wojskowe ostatnich dni i 

zupełny brak treningu w ostatnim czasie. 
Drużyna gości pokazała grę ładną. góro- 

wała jak techni tak i wytrzymałością. 
Wiśród gospodarzy różnili się: bram- 

karz Wilczek, lewy obrońca Rauchert, prawy 
łącznik Romanowski i prawoskrzydłowy Pod 
Siadły. reszta wykazywała wyraźne przemę- 

czenie ё 
Drużyny wystąpiły w składach: 
Goście: Suchodołski, Okołowicz, Alberto- 

wicz, Wasilewski Wł. Janiec, Jurgielewicz, 
Wysocki, Własilewski J., Godlewski, Kozłow- 
ski, jeedn gracz nazwiska nieznanego 

Gospodarze: Wilczek, Hain, Rauchert, Ko 
łodziejczak Kryśkiewicz, Wojnar, Słowik, 
Gips, Błasiak, Romanowski, siadły. 

Ё Naogół gospodarze przedstawiali zespół 
równorzędny a przy odpowiednim treningu 
będą oni wcale groźni dla drużyn piłkarskich 
stojących na poziomie drużyny „Ogniska. 

Zawody z reprezentacją m. Głębokiego za 
kończyły się wynikiem remisowym 1:1 (0:1) 
Głęboczanie nie ustępowali graczom gości. 

          

      

   

   
  

      

    

  

  

  

     

      

FIRMA JĄKÓB WINER i S-ka 
została po pożarze w Lidzie przeniesiona na ul. Suwalską 55. 

Korzystajcie z okazji nabycia po bardzo tanich cenach towarów 
uszkodzonych nieznacznie przez pożar jak również nieuszkodzon. 

—) Najmodniejsze kolory i desenie. 

Gra była równa i nieco ostra. Sędziował dob 
rze p. Kaczyński 

Drużyna gospodarzy nie wykazała sła- 
bych punktów. Szczególnie wyróżnili się: 
Wilczek, Rauchert, Podsiadły, Szymkin, Sza 
piro, Błasiak, Pliskaczewski i Romanowski. 

ny wystąpiły w składach. 

Goście: jak dnia poprzedniego. 

Gospodarze: Wilczek WKS. „Głębokie, 
iskaczewski KS. „Kresowiak“, Apanasewicz 

Kresowiak“, Podsiadły WKS. „Głębo- 
Szymkin K$. „Makabi-, Hain WiKS. 

    

3 „ Biasiak WKS. „Glębokie“, Rau- 
chert WIKS. „Głębokie*, Romanowski WKS. 
„Głębokie*, Wialczak WKS. „Głębokie. 

y w obu dniach wzbudziły duże 
zainteresowanie już z tego powodu iż poraz 

ła w Głębokiem drużyna A-kla 
e gospodarze mieli «sposobność 

się z zespołem który ma już poa 
4 przeszłość, a pozatem rozrywka- 

mi temi pragną utorować sobie drogę na ze 
wnątrz i z cić na siebie uwagę odnośnych 
czynników PZPN. 

  

      
     

   
   

   

    

   

Sportowiec. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Krwawa masakra włościan 

sowieckich. 

Ze Stołpeów donoszą, że przed kilku dn. 
ieś sowiecka Murawszczyzna położona vis 

a vis 6deinka polskiego Rubieżewicze była 
terenem krwawego zajścia jakie rozegrało 
się między karnym oddziałem G. P. U. i 
włościanami wspomnianej wsi. Za tło zajścia 
posłużyły poczynione przez władze sowieckie 

je zbiorów, w obronie których gre- 
mjalnie stanęli włościanie, którzy pobili do 
utraty przytomności członków komisji rek- 
wizycyjnej. W. konsekwencji władze sowie- 
ckie wysłały oddział karny G. P. U. 
który urządził formalną masakrę włościan. 
Kilka esób zmarło podobno naskutek ©4- 
niesionych ran. Większość meżczyzn tej wsi 
aresztewanć i wysłano wgłąb Rosji. 

ATI PDA RITEK TIKRAI 

Emigracja do Urugwaju. 
Syndykat Emigracyjny informuje, że wszy 

scy emigranci do Urugwaju, posiadający t. 
zw. „affidawity*, wylądować powini w Urug 
waju przed dniem 20 września b. r. 

Po tym terminie, wysiąść będą mogły na 
ląd tylko te osoby, które zaopatrzone będą 
w kontrakty pracy, zalegalizowane przez wła 
dze urugwajskie. Nawet osoby, które uprzed 
nio uzyskały wizę konsulatu urugwajskiego 
na podstawie affidawitów, nie będa mogły 
lądować w Urugwaju po dniu 20 wrześn 
o ile w międzyczasie nie uzyskają kontrak 
tu pracy. 
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KSU 

"W rocznicę 
RECZ POR WILL BNS RI 

sierpniową. 
(Przemówienie posła Władysława Kamińskiego, wygłoszone na uroczystej 
akademji, w Sali Miejskiej w Wilnie, zorganizowanej w dniu 6/VUI b. r. 

w 18-tą rocznicę Wymarszu Kadrówki). 

18 lat mija od chwili historycznego wy- 

marszu 1 komp. kadrowej. 

Grupa strzelców i drużyniaków, złą- 

czonych w najwyższem uczuciu miłości ru- 

szyła o świcie dnia 6 sierpnia 1914 r. z Kra- 

kowa, aby jako pierwsi dostąpić zaszczytu 

obalenia słupów granicznych, rozdzielających 

żywe ciało Polski, krwią swą zmyć hańbę 

wykreślenia naszej Ojczyzny z listy wolnych 

narodów świata, by wreszcievrzucić na szalę 

wypadków „polską szablę, gdy inni miecze 

rzucali”. Ь 

Szło do boju polskie wojsko niepodległe, 

nie związane przysięgą wobec żadnego zaborcy 

szło w przekonaniu, że tysiące staną do sze. 

regu, że wróg nie zdoła przeprowadzić mobi- 

lizacji i postawić we wrogich sobie szańcach 

brata przeciw bratu. Zawód spotkał Komen- 

danta. Niewola obowiązek wobec własnego 

kraju i narodu sprowadziła do słów patrjo- 

tycznych, wygłaszanych na akademjach. z ra. 

cji różnych rocznic narodowych. Do wielkie- 

go zbiorowego porywu i czynu społeczeństwo 

polskie na początkach wojny światowej było 

niezdolne. Legjony musiały odrodzić trady- 

cję żołnierza polskiego, budzić ducha i zdol- 

ność do czynu w narodzie i jako zaledwie trzy 

brygadowa garstka nie zginąć tam, gdzie mil. 

jony ludzi padały. Byliśmy sami ze swym 

Komendantem. Wrogów mieliśmy i przed so- 

bą i obok nas. T. zw. nasi sprzymierzeńcy 

pchali nas w najgorsze dziury frontu, bryga. 

dy rozrzucano na olbrzymich przestrzeniach, 

a my zawsze umieliśmy chlubnie wykonać 

swe zadanie. Byliśmy niezniszczalni. Ani hu- 

raganowy ogień walk o Polską Górę, ani obo 

zy internowania, ani front włoski, ani rozpa- 

czliwa wałka pod Kaniowem, ani areszt Ko: 

mendanta i wywiezienie go do twierdzy nie- 

mieckiej — nie zdołały złamać ducha i zni-. 

szezyč tych, którzy w swych tornistrach nie- 

śli zalążek armji polskiej i jej przyszłą chwa 

łę. W odosobnieniu za drutami, na obcej zie. 

mi, wszędzie nas wiódł duch Komendanta, 

jego szara sylwetka i wielkość odpowiedzial 

ności, którą wzięliśmy wobec kraju i poko- 

leń, które za wolność walczyły. 

A że był dobry posiew, genjusz i żelazna 

wola, która nas wiodła, wygraliśmy wielki los. 

Wolność wróciła pod nasze strzechy, a wiel. 

ka odrodzona armja polska, opromieniona 

wielikem zwycięstwem nad bolszewikami, stoi 

na straży naszej niepodległości. Duma rozpie. 
ra nam piersi, duma z wypełnionego obowiąz 

ku. Cieszymy się tak, jak się cieszył żołnierz 
pod Krechowcami, jak kaniowczyk wspomina 

swą ciężką przeprawę pod Kaniowem, jak 

dowborczyk swoje najlepsze przejścia, jak 

żołnierz każdego niemal pułku naszej armji 
swe wawrzyny i chwały. Wiemy że nasza prze 
szłość to nie tytuł do przywilejów, ale io 
wewnętrzne zadowolenie żołnierza z wypeł. 
nionego obowiązku. I dziś zebraliśmy się tu- 
taj nie polo, aby w słowach utopić wielki 
dorobek Legjonów. Chcemy snuć wspomnie. 
nia, jako aktorzy tych przeżyć jak przy ogni 
sku po bitwie opowiadaliśmy sobie o swych 
przejściach, jak za drutami: Szczypiorna, Ben. 
jaminowa, czy innych obozów w noce gwiaz. 
dziste i chmurne radziliśmy nad przyszłym 
odwetem na wrogu i wspominaliśmy „dobre 
czasy”. 

Ale cóż Wam możemy powiedzieć obywa- 
tele? Garść ludzi, ożywiona wielką ideją wy. 
zwolenia, wychowana i prowadzona żelazną 
ręką Komendanta, umiała tchnąć ducha w 
naród, przygotować wyzwolenie i przyszłą 
sławną na świat cały walkę i zwycięstwo na 
bolszewikach. 

Położenie geograficzne Polski wymaga jak 
najdalej posuniętej gotowości całego polskie- 
go społeczeństwa do obrony naszej niezawi. 
słości politycznej. Wkzyscy bez różnicy prze- 
konań musimy umieć swój obowiązek wyko. 
nać, bo pomimo słów o pacyfizmie naokoło 
widzimy przygotowania wojenne. Młode po- 
kolenie Polski odrodzonej nie może dopuścić 
aby wewnętrzne rozdarcie, to widmo naszej 
smutnej przeszłości, jeszcze Polskę powaliło. 
Polska musi w dorobku kulturalnym i cywili 
zacyjnym świata być wielką kolumną mar- 
szową, ożywioną twórczym duchem i wielką 
zdolnością do czynu. Marsz polskich kroków 
musi być słyszany na całym świecie. Wielkie 
ideały, które ożywiały pierwszą kompanję ka 
drową muszą i nas ożywić dzisiaj. Niech na- 
sza armja czuje, że całe społeczeństwo jest z 
nią gotowe do vbrony naszego skarbu — 
wolności. 

Armja Polska i Wódz nasz Komendant, 
wyraz tężyzny i genjuszu Narodu Polskiego 
niech żyją! 

  

Marszałek Piłsudski wśród wilnian. 
Nawet deszcz trapiący od dni kil- 

ku letników i mieszczuchów zatrzy- 
mał swe potoki wody, by się przecie 
„legunska“ rewja odbyła jak należy. 
W miłem mieście, jak zwykł Wilno 
nazywać Marszałek, mile się jakoś od 
była ta skromna uroczystość, bez 
żadnej cechy gałówki oficjalnej i nud- 
nej. Doskonale zorganizowana była 
straż bezpieczeństwa, gdyż nie raziła 
publiczności zbytnią gorliwością, nie 
odseparowywała jej od ukochanego 
Wodza, owszem, w miarę możności, 

zgromadzeni, nie odpędzani, ani zbyt 
nio musztrowani, oglądali zbliska swe 
go drogiego Gościa, który cieszył 
wszystkich dobrym wyglądem i humo 
rem. 

Przybył od strony Montwiłłowskiej 
z mieszkania brata, w towarzystwie 
córek i zajął miejsce na trybunie gdzie 
oczekiwali: p. Wojewoda Beczkowicz, 
gen. Konarzewski, p. w. woj. Jankow. 
ski, pułk. Stachiewicz, pułk. Kowal- 
ski, ppułk. Wenda i w. prez. Czyż. 

P. Marszałek bystro lustrując prze. 
chodzące szeregi, które mijały trybu- 
nę, specjalnie wybijając mocno kroki, 
wpatrzone w Wodza, salutował oddzia 
ły i uśmiechał się tym dawnym, nie 
zapomnianym uśmiechem  legjono- 
wym tak pamiętnym każdemu komu 
dane było w jego promieniu pracować 
myśleć, żyć i... umierać. 

Lata nie minęły bez śladu na po- 

„Co to jest takiego?" skrzyknoł. „To 
pani humory gościom pokazuje? I by- 
łoby komu! Szewcowa nieskrobana! 
Dratewka! Okulary nałożyła i myśli 
że profesor! Jak nie — to nie. Nie 
chcesz, babo. butów? — to ja je za- 
biore. Dziękuj Bogu jeszcze że ci lam- 

py nie natłukłem, bobyś wiedziała jak 

z klijentem gadač!“ To powiedziaw- 
szy, chwycił buty z podłogi i uciek... 
Pani Józefowa zawaliła sie na krze- 
sła. objeła głowa ręcami i poczeła gło 

ić: „oj, oj, oj. Żebyż jego nagła śmie 
chwyciła! On, taka szołdra, taki bo- 
cianiuk parszywy — mnie szlachcian. 

ce. takie słowy będzi gadać i babo 
nazywać?! A niedoczekanie-ż jego —- 
jeśli ja tu choć minuta siedzieć będa! 

e na to ja zamąż wychodziła żeb 
mnie kużdy szczeniuk przezwiski róż 
ne dawał; nie na to ja dzieci pohodo- 
wała żeb w kramce butow pilniować 
i ludziom reszty dawać!* Pan Józef, 
blady jak prześcieradła, stał w ką- 
teczku za piecem i trząs sie jak kwa- 
szenina a tymczasem pani Józefowa 
skoczyła z krzesły i poleciała jak pio- 
run do kwatery, Tam zdjeła pensne, 
broszka i kolezyki, pochowała do ko: 
mody i położyła sie do łóżka. Nasam- 
przód chciała strachu panu Józefu 
napędzić a późniejszo poro zmyśliła 
pokazać jemu co szlachcianka długo 
za celbankiem nie wytrzyma i tyko 
kłopot z tego moży wyjść, Znakim 
tego leżała pani Józefowa na łóżku 
zamrużywszy oczy. ale musi niewiel- 

czenka miała ona zgryzota, bo pokrę- 
ciwszy sie na boki i kapeczka pocze- 
kawszy. — zachrapała na cała kwa- 
tera tak smagle co až przeląk sie w 
magazynie pan Józef i wszystkie jego 

      

czeladniki, Byłaby moży pani Józefo-. 
L Zasnewszy aż do rania żeb nie Э- 

   

budził jo pan Józef, co, skonczywszy 
robota przyszedł do łóżki i pomyliw- 
szy sie, siąd jej na kolany. Pani Józe- 
fowa podskoczyła aż do góry ale, oba. 
czywszy żałosna mina pana Józefa, 
odwaliła sie na poduszki i taka mowa 
poczeła: „Oj, dobrze co ty przyszed. 
Patrzaj, Józiuk! Miała ja taki sen co 
my obywateli okuratne zrobili sie. 
Foliwark legularny kupilim — i go- 
spodarka fajna mami! Śniła ja co jada 
na para koni do kościoła a narod kła- 
nia sie i czapki zdymuji a ja siedza 
wysoko—wysoko i nikomu głowo nie 
kiwam! Śniła ja co dzieci nasze —- 
same inžyniery i dochtory, a mnie 
wszystkie w ręka całujo i panio nazy- 
wajo. Piniędzy worki pelniusieńkie 
nasypane a ty na worku siedzisz i 
gazeta czytasz! Ot co ja śniła! Zna- 
kim tego jutro kupca znajdzi i niechaj 
on zabiera i warstat i magazyn, bo ja 
foliwarek chcem mieć i panio oku- 
ratno być! Sam Pan Bóg szłachciance 
droga do żyćcia pokazuji i takie sny 
posyła coby ich słuchać trzeba było”. 
Skonczywszy mowa pani Józefowa 
odwróciła sie do ściany a pan Józef 
łokci kolanami podpar i poczoł wzdy- 
chać głęboko... 

Rok poczekawszy — pani Józefo- 
wa gospodarzyła już na folwarku. Na. 
sampierw postawiła murowany pałac 
z ogromniastym cyferblatem nad bal- 
konem, gdzie pan Józef raz na tydzień 
przystawywał drabina i nakręcał ze- 
gar. Późniejszo poro wzieła sie i za 
drugie interesy. Obora i chlewuszki 
zbudowała w sadzie żeb trawa dla ży- 
wioły była bliżej. Świron przeniosła 
na brzeg sadzawki a wszystkie klony 
i topoli kazała wyrąbać bo, słysza, 
wilgoć haniebna trzymajo i cień nad- 

to wielki od ich idzi — przez co ogór: 
ki i kapusta na grzędach nie rośni. 

Na polu — żyta gęsto siać kazała, 
coby urodzaj był lepszy — a pod kar- 
tofli wagon superfosfatu wysypała 1 
chciała zawszystkim nowy gatunek 
bulby wyhodować. Dziwowali sie są: . 
siady na te interesy ale pani Józefowa 
im tłumaczyła co ona—szlachcianka 
i taka gospodarka całej okolicy po- 
każy co oni i z rodu takiej nie wi- 
dzieli!... 

Sąsiady mieli swoja pomyszlenia 
i patrzali na jo jak na fiksata a tym- 
czasem rok szed za rokiem i u pani 
Józefowej cości poczeło psuć sie. Do 
kościoła jechała już na jednym koniu 
a na kozłach, miejsc furmana, siedział 
skurczywszy sie pan Józef, Ludzi nie 
tyko nie zdymowali czapek ale przy- 
rzucali sie co jo nie znajo i uciekali. 
Do folwarku coraz częściej zajeżdżali 
Żydzi, w okolicy pokazali sie niepła- 
cone weksli — aż raz pojawił sie ko- 
mornik z kupcami i puścił folwark z 
licytacji. Wielka była zgryzota w ca- 
łym pałacu. Pani Józefowa płakała 
leżąc na łóżku, dziewczęta i parob- 
czaki gapili sie na licytacja a pan Jó- 
zef chodził z kluczem od cyferblatu 
i chusteczko Oczy wycierał., Tak 
skonczyła sie panowania pani Józefo- 
wej, — szlachcianki co nosiła złotnie 
pensne na nosie i śniła piekne sny. 

Na przedmieściu, za mostem i te: 
raz jeszcze stoi domeczek z zielonymi 
okienicami i mieszka w im pani Józe- 
fowa — ale już niema tam ani fira- 
nek w oknach, ni suchej jorgini, ni 
pietucha z obszczypanym ogonem... 

  

stąci Marszałka, jeszcze bardziej po- 
chyliły się plecy co tyle dźwignęły, po 
bielał zawiesisty wąs i bujna zawsze 
czupryna, przybyło wiele, wiele zmar 
szczek troski i cierpień na znanej tak 
dobrze twarzy. Ale pozostały zawsze 
te same: uśmiech ojeowski i spojrze 
nie Iwa z pod znanych brwi, krzyżu- 
jących się nad oczami władczemi, a w 
tej oto chwili pogodnie wesołemi. 

Widoczne było na.obliczu Marszał. 
ka zadowolenie ze sprawności żołnie 
rzy, którzy ukazali się w doskonałej 
formie, poprzedzane przeż poczty 
sztandarowe pułków 1, 5 i 6 a mające 
za sobą Związek Legjonistów, Dow- 
borczyków, Przysposobienia Wojsko- 
we, (kobiece też) — wiwatujące na 
cześć Pana Marszałka. Szczególnie ży 
wiołowo manifestował swe przywiąza 
nie do Wodza Związek Legjonistów 
Polskich. Znać było że Marszałek to 
zauważył i przyjął szczególnie życzli 
wie. 

Po dłuższej chwili ożywionej ga- 
wędki z obecnymi na trybunie, wsiadł 
Pan Marszałek, przy wiwatach zebra- 
nych do auta i powrócił na Montwił- 
łowską do brata, skąd udał się z rodzi 
ną do Pikiliszek, Resztę wakacyj spę 
dzi Pan Marszałek w Druskienikach. 

BSE 

  

arujący 
WOZU 
modošci 

subtelna iczys 
ta rato marze 

Używaj stale 

kremu 
i mydła 
HERBA 
A XAdUWYCISŁ 
WSZYSIRIOU!..... 

   
     

    

  

   
     

Krem „HERBA“ jest do nabycia już od ZŁ. 0.90 

  

Przebieg święta 1 p. p. Leg. 
Drugi dzień uroczystego obchodu 

święta 1 p. p. Leg. rozpoczął się mszą 
świętą w kościele garnizonowym pod 
wezwaniem św. Ignacego. Mszę odpra- 
wił kapelan wojskowy ks. Kościkow. 
Podniosłe przemówienie z ambony 
wygłosił kapelan pułku z czasów woj 
ny ks. Tyczko. Na nabożeństwie obec 
ny był generalny inspektor armji gen 
Daniel Konarzewski, wojewoda Becz 
kowicz i inni dostojnicy. 

Po godzinie 9 kompanje chorągwia 
ne 1, 5 i 6 p. p. Leg. ustawiły się opo- 
dal Bazyliki. Poczty sztandarowe i de 
legacje pułków udały się do wnętrza 
Bazyliki, aby oddać hołd pamięci spo. 
czywającego w podziemiach świątyni 
ś.p. ks. biskupa Władysława Bandur 
skiego. W złożeniu hołdu uczestni- 

czył gen. Konarzewski, Federacja P. 
Z. O. O. ze sztandarami i przybyła z 
Warszawy kompanja przysposobienia 
wojskowego kobiet pod dowództwem 
Elżbiety Gliwicz-Daniłowskiej. Dele- 
gacja 1 pułku złożyła na grobowcu ś. 
p. ks. Bandurskiego wieniec z biało- 
czerwonych róż, z szarfami o barwach 
Virtuti Militari, z następującym napi- 
sem: „W hołdzie ks. Biskupowi Wła* 
dysławowi Bandurskiemu w 18-tą rocz 
nicę wymarszu w pole Pierwszej Ka- 
drowej'. 

Przed godziną 10 wzdłuż ulicy Mie 
kiewicza i ulic przyległych ustawił się 
1 p. p. Leg. w oczekiwaniu defilady. 
Wiadomość, iż p. Marszałek Piłsudski 
odbierze osobiście defiladę poruszyło 
całe Wilno. Okolice placu Łukiskiego, 
u wylotu ulicy Mickiewicza, gdzie od- 
była się defilada, zaległy tłumy, cisnął 
się ku trybunie, Z trudem zdołano je 
utrzymać w karbach. 

O godzinie 10 min. 30 nadjechał 
samochodem p. Marszałek Piłsudski. 
Dziatwa rodzin oficerskich 1 p. p. Leg, 
wręczyła wysiadającemu z auta p. 
Marszałkowi wiązanki kwiatów i za- 
rzuciła kwieciem dojście do trybuny. 

Pan Marszałek wszedł na trybunę. 
Za nim stanęli gen. Konarzewski, wo- 

Zjazd Legjonistów w Gdyni. 
POCIĄGI NADZWIYCZAJNE: 

Pociągi nadzwyczajne do Gdyni na Zjazd 
Legjonistów wyjdą z czterech miejscowość” 
w dniu 14 b. m.: ze Lwowa o godz. 8 min. 
25, z Wilna o godz. 12, z Krakowa o godz 
13 min. 50 i z Warszawy o godz. 19 min 
40. 

Wyjazd powrotny pociągów nadzwyczaj. 
nych z Gdyni nastąpi w nocy z dnia 14 na 
15 b. m. — Pociąg do Warszawy odejdzie 
o godz. 0,29 min., do Krakowa o godz. 0,37, 
do Lwowa o godz. 0,48 i do Wiilna o godz. 
1 min. 10. 

GOŚCIE ZAGRANICZNI: 

Na zjazd Legjonistów do Gdyni zapowie. 
dział swoje przybycie prezes organizacji mię 
dzynarodowej byłych żołnierzy FIDAC'u, płk. 
Edward L. White, oraz wiceprezes FIDAC'u 
na Francję, p. Emil Taudiere. Pozatem przy 
będzie liczna delegacja dziennikarzy frantu 
skich, którym towarzyszyć będzie red. Kazi- 
mierz Smogorzewski, a z Berlina przybyć 
ma wycieczka tamtejszych korespondentów 
prasy angielskiej i amerykańskej. Wycieczce 
anglo—amerykańskiej towarzyszyć ma rzd. 
Piotr Górecki. 

WIDOWISKO TEATRALNE. 

W dniu zjazdu wieczorem pod gołem nie 
bem odbędzie się wielkie widowisko teatral 
ne, inscenizowane i reżyserowane przez p. 
Iwo Galla. Widowisko to odbędzie się także 
w dniach 13 i 15 sierpnia ażeby umożliwić 
obejrzenie go nietylko uczestnikom Zjazdu 
Legjonistów, ale również ludności miejsto- 
wej i licznym goścom letnim w Gdyni. 

Na widowisko złoży się odtworzenie „Hoł 
du Pruskiego“. Przedstawienie oparte będzie 
na znanym obrazie Jana Mateyki, a-przemó 
wienie Króla Zygmunta I, oraz składającego 
hołd księcia Albrechta Pruskiego powtórzo- 
ne będzie na podstawie autentycznego djar 
jusza z 1525 roku. 

DELEGACJE BRATNICH ORGANIZACYJ. 

Ze względu na charakter Zjazdu Legjo- 
nistów nie zapraszał Zarząd Główny Zwią4z- 
ku Legjonistów Polskich z powodów zrozn- 
miałych innych organizacyj do wzięcia u- 
działu w uroczystościach. 

Delegacje bratnich organizacyj będą jed 
nak — oczywiście — mile widzianc. Dotych 

czas zgłosiły przybycie do Gdyni delegacje 

  

Kolejowego Przysposobienia W'ojskowego, -- 
Stowarzyszenia Robotniczego „Orlę*, orga 
nizacji akademickiej Legjon Młodych, oraz 
Związku Strzeleckiego. Legjoniści podhalań- 
всу przybędą do Gdyni w strojach góralskich 
z orkiestrą, a legjoniści powiatu krakowskie- 
go również w strojach ludowych, 

NABOŻEŃSTWO I KAZANIE, 

Mszę świętą dla uczestników Zjazdu Leg- 
jonistów zgodził się odprawić ks. biskup dr. 
Okoniewski. Kazanie wygłosi kapelan 2 puł 
ku Legjonów ks. Antosz. ` 

KARTY ZJAZDOWE. 

Zarząd Związku Legjonistów Polskich 
przypomina, iż karty zjazdowe należy naby- 
wać w zarządach okręgów i oddziałów. W 
Warszawie karty zjazdowe wydawane są w 
lokalu przy ulicy Moniuszki 11. 

Oficerowie służby czynnej uprzedzeni zo 
stali specjalnym rozkazem komendy garn'- 
zonu m. st. Warszawy, ażeby karty zjazdowe 
nabywali również w lokalu Związku Legjoni 
stów Polskich. (Iskra). 

KOMUNIKAT 
ZARZĄDU OKRĘGU ZWIĄZKU 
LEGJONISTÓW: W WILNIE. 
Zarząd Okręgu Związku Legjoni- 

stów Polskich w Wilnie podaje do 
wiadomości, że lista uczestników Zja. 
zdu Legjonistów zamknięta. Dalszych 
zgłoszeń Zarząd nie przyjmuje. 

Zgłoszeni uczestnicy Zjazdu mogą 
wykupywać karty zjazdowe po cenie 
7 złotych, począwszy od wtorku t. j. 
od 9-go b. m. do czwartku 11-go b. m. 
w lokalu Związku Legjonistów przy 
ulicy zaułek Bernardyński Nr. 10 m. 
1, w godzinach od 12-ej do 15-ej i od 
18 do 20. ; 

Jednocześnie będą przyjmowane 
wpłaty na bilety kolejowe — które 
zostaną zakupione przez Zarząd zbio- 
rowo. 

AKSESUARAI 

Popierajeie Przemyst Krajowy 

jewoda Beczkowicz oraz inni dostoj- 
nicy wojskowi i cywilni, wśród nieh 
prokurator Sądu Apelacyjnego Przy- 
łuski, wicewojewoda Jankowski, do- 
wódca dywizji płk. dypl. Stachiewicz, 
dowódca samodzielnej brygady kawa 
lerji płk. Przewłocki, dowódca obsza 
ru warownego płk. Pakosz i zastępca 
jego ppłk. dypl. Kowalski. Z ramienia 
miasta Wilna przybył wice prezydent 
Czyż. Rozpoczęła się defilada. 

Po defiladzie pułku dowódca jego 
pułk. Wenda złożył Panu Marszałko- 
wi raport w następujących słowach: 
„Obywatelu Komendancie! Melduję 
posłużnie, że defilada pułku skończo- 

na“. Zkolei defilowały delegacje Fe- 
deracji P. Z. O. O, iP. W. ze sztanda- 
rami oraz przybyła z Warszawy kom 
panja żeńska P. W. 

Po defiladzie poczty sztandarowe 
ustawiły się za trybuną, poczem Wi- 
leńska Federacja P. Z, O. O. złożyła 
p. Marszałkowi hołd przez usta swe- 
go prezesa d-ra Góry. wręczając Ko 
mendantowi pamiątkowy ałbum wi- 
leńskiej Federacji. 

Po skończonej defiladzie p. Mar- 
szałek pozostał przez pół godziny na 
trybunie, prowadząc ożywioną roz- 
mowę z otaczającemi Go osobistoś- 
ciami. 

Przez ten czas zebrały się jeszcze 
większe tłumy, wznoszą owacyjne о- 
krzyki na cześć ukochanego Komen- 
danta, który niebawem odjechał. 

Dalsze uroczystości pułkowe skon 
centrowały się na rozległych placach 
Koszar I Brygady. 

Najpierw odbyło się tam wręcze- 
nie przez pułkownika Wendę całemu 
szeregowi wojskowych w służbie czyn 
nej i w rezerwie odznak pułkowych, 
sportowych i strzeleckich. M. in. dorę 
czona została odznaka pułkowa p. Da 
minikowi Puciłowskiemu z Białego- 
stoku za pracę w komitecie opieki nad 
grobami poległych 1 p. p. Leg, oraz 
p. Kazimierzowi Skupowi drużyno_ 
wemu I drużyny harcerskiej im. Bo- 
lesława Chrobrego, którą to drużyną 
opiekuje się 1 p. p. Leg. 

Następnie odbyły się gry, zabawy 
i rozrywki żołnierskie na placu spor- 
towym a o godz. 17 obiad žolnierski, 
na który przybyli gen. Konarzewski. 
wojewoda Beczkowicz i in. 

Na placu na zbudowanej pod go- 
łem niebem scenie odbyło się przed- 
stawienie amatorskie z rewją. 

Na zakończenie odbyły się zabawy 
taneczne w Kasynie I brygady i w Og 
nisku podoficerskiem 1 p. p. Leg. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 7 sierpnia 1932 r. 

9.80: Transmisja nabożeństwa. 11.58: Sy- 
gnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: Poranek 
muzyczny. 12.55: „Higjena pracy jako po- 
stulat społeczny” odczyt. 13.10: Dalszy ciąg 
koncertu. 14.00: „Zaczarowany świat łanów 
zbożowych* odczyt: 14.15: Koncert solistów. 
14.30: „Refleksje rolnika na początku roku 
gospodarczego 1932* odczyt. 14.50: Koncert. 
15.05: Przed siewem ozimin — odczyt wygł. 
red. Włęckowicz. 15.25: Koncert. 15.40: Au- 
dycja dla dzieci. 16.05: Audycja popularna. 
17.00: Koncert. 18.00: „Polski Casanowa* — 
odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: „Wiek 
przełomowy młodzieży* odczyt wygł. Jerzy 
Ostrowski. 19.30: Program na poniedziałek. 
19.35: Skrz. techniczna. 19.50: Rozmaitoś- 
ci. 20.00: Koncert z Warszawy. 20.45: Kwad- 
rans literacki. 21.00: Koncert z Wirszawy. 
21.50: Wiadomości sportowe z prowincji. 
21 Wileński komunikat sportowy. 21.5; 
Wiadomości sportowe z Łodzi. 22.00: Muzy- 
ka taneczna. 22.40: Komunikaty z Warszawy 
22.50: „Ze szlaku Marszem Kadrówki*. 22.55 
Audycja wesoła — nowele A. Awerczenki: 
a) Nieboszczyk i szofer, b) Nad morzem. 

PONIEDZIAŁEK. dnia 8 sierpnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15.00: Kom. met. 
15.10: Program dzienny. 15.15: Gwiazdy pol- 
skiego kabaretu (płyty). 15 Komunikaty. 
15.40: Audycja dla dzieci. 16.10: Utwory Ed- 
warda Griega (płyty). 16.40: Pogadanka fran 
cuska. 17.00: Koncert. 18.00: „Park narodo- 
wy im. Żeromskiego — odczyt. 18.20: Muzy- 
ka lekka. 19.15: Prawo asymilacji narodowo 
ściowej — ode Program 
na wtorek. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 
19.45: Wilenski komunikat sportowy. 20.00: 
„Pelleas i Melizanda* opera liryczna Debu- 
ssy'ego. 22.15: „Szukamy prelegenta* felj. 
22.30: Komunikaty. 22.50: „Ze szlaku Mar- 
szem Kadrówki*. 22.55: Muzyka taneczna. 
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w Krakowie. 
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MIEJSKA. 

— Spór o stację autobusów dalekobież- 
nych. Jak już przed kilku dniami donosiliś- 
my w łonie Magistratu powstała nowa kon- 
cepcja budowy stacji autobusów dalekob eż 
nych na rynku drzewnym przy ulicy Zawał 
nej, mimo że roboty terenowe nad budową 
tej właśnie stacji przy ulicy Jakóba Jasiń- 
skiego są prawie już na ukończeniu. W zwsą 
zku z nowym projektem naszych władz mu 
nicypalnych specjalna Komisja Techniczna z 
wice—prezydentem Czyżem na czele dokona 
ła onegdaj lustracji nowego terenu, zaznaja- 
miając się na miejscu z dobremi i złemi stro 
namii projektowanej inowacji. Spostrzeżenia 
Komisji, które jak się dowiadujemy, są na- 
ogół dla nowego projektu nie przychylne zo 
staną rozpatrzone na jednem z najbliższych 
posiedzeń Kolegjum Magistratu. Sprawa ta 
jednak była już w Magistracie ogólnikowo 
omawiana, przyczem nie brakło głosów kry- 
tyki i negatywnego ustosunkowania się do 
zmieniających się jak w kalejdoskopie za- 
mierzeń. 

Rozstrzygnięcie i ostateczny wybór miejsca 
zapadnie w najbliższych dniach. 

— Koszta utrzymania zmniejszają się. — 
Podług dokonanych ostatnio obliczeń koszia 
utrzymania w Wilnie w ciągu lipca w stosun 
ku do czerwca zmnejszyły się o blisko 2 
procent. 

Na wskaźnik ten wpłynęły obniżone ceny 
mąki, kaszy, chleba, ziemniaków, kiełbasy, 

ryżu i częściowo mięca. Okresami dało się 
zauważyć lekkie zwyżkowanie cen na na- 
biał. 

— ilość taksówek maleje. W! ostatnich 
miesiącach ilość kursujących po mieście do 
rożek samochodowych w dalszym ciągu 
zmniejsza się. Ogółem kursuje w Wilnie o- 
becnie około 70 taksówek. 

Szoferzy uskarżają się na wyjątkowo ni- 
skie zarobki dzienne. Ciekawem jest, że ilość 
dorożek konnych nie maleje. 

— Zadrzewienie dróg miejskich. W] ostat- 
nch dniach Magistrat przystąpił do zadrze- 
wienia dróg i szos położonych w obrębie w. 
m. Wilna, dzięki czemu w przyszłości zyska 
ją one wiele na wyglądzie estetycznym. 

— Stan bezrcbocia, Ostatnie notowania 
bezrobocia na terenie Wilna wykazują dal- 
szą tendencję zniżkową. W! stosunku do ty- 
godnią poprzedniego bezrobocie zmniejszyło 

się o 32 isoby. 
Obecnie Wilno — miasto liczy 5235 bez- 

robotnych, w tem najpokaźniejszą rubrykę 
stanowią bezrobotni pracownicy umysłowi i 
niewykwalifikowani robotnicy fizyczni. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Projekt umowy zbiorowej w malarst- 
wie. Jedną z największych bolączek malarzy 

    

CENY od 40 gr. 
2) Po raz pierwszy 

w wersji dźkowej 

ODtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Przy bólach lub zawrotach głowy, szu- 

mie w uszach, bezsenności, złem samopn- 
poczuciu, pobudzeniu, należy natychmiast 
zastosować wypróbowany przy tych dolegli- 
wościach środek — wodę gorzką „Francisz- 
ka-Józefa*. Żądać w aptekach i drogerjach. 

  

jest mieregularne wypłacanie wynagrodzenia 
za pracę. 

Zdarzają się wypadki, że przedsiębiorcy, 
t. zw. „podradczycy* wypłacają malarzom 
wynagrodzenie za wykonaną robotę dopiero 
po upływie kilku miesięcy. 

Wi tej sprawie odbyło się kilka konferen- 
cyj, lecz nie dały one pozytywnych rezulta- 
tatów. 

W) związku z tem Zarząd Gospodarczego 
Związku Malarzy zamierza w najbliższym 
czasie zwołać ogólne zebranie, na którem 
rozpatrzony zostanie projekt umowy zbiora- 
wej. WI razie uchwalenia tej umowy, uregu 
lowane zostaną warunki: wynagrodzenia za 
pracę. 

RÓŻNE. 
— Przed otwarciem linji lotniczej War- 

szawa— Ryga. W! dniu wczorajszym w związ- 
ku z zapowiedzianem na dzień 17 sierpnia 
uruchomieniem linji lotniczej Warszawa— 
Ryga zgłosili się do pana wicewojewody Jan 
kowskiego przedstawiciele Polskich Linij 
Lotniczych „Lot* w osobach pp. majora Zej 
ferta i Markiewicza którzy szczegółowo po- 
informowali p .wicewojewodę o przebiegu 
prac przygotowawczych związanych z otwar 
ciem. › 

— W powrotnej drodze z Gdyni. We šro 
dę dnia 3 b. m. w drodze powrotnej z uro- 
czystości Morza w Gdyni zameldowały się 
Panu Włojewodzie Wileńskiemu Oddziały 
Federacji P. Z. O. O. oraz Związku Rezerwi- 
stów b. Włojskowych z powiatów: postaws 
kiego i święciańskiego. Raport tych oddzia- 
łów przyjął przed gmachem Urzędu Wioje 
wódzkiego p. wicewojewoda Jankowski od 
komendanta garnizonu p. K. Protassewicza, 
prezesa Zarządu Powiatowego Federacji P. 

Z. O. O. na powiat postawski. 
W; raporcie p. Protasewicz złożył p. wi- 

cewojewodzie Jankowskiemu sprawozdanie 
z pobytu wycieczki w Gdyni. 

— Czas wysługi emerytury dla pracowni- 
ków więziennych został zmniejszony. Z dn. 
1 sierpnia r. b. wprowadzona została nowa 
pragmatyka dla pracowników więziennycn. 
Pragmatyka zawiera szereg przepisów korzy- 
stniejszych zwłaszcza w stosunku do pra- 
cowników wyższych stopni. Z przepisów ko- 

rzystnych dla ogółu na czoło wysuwa się 
skrócenie czasu wysługi lat do otrzymania 
pełnej emerytury z 35 do 26 i pół lat. Zmi 
na ta wprowadzona została z uwagi na cięż- 
kie warunki pracy w więziennictwie, 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

“ Z głodu. 
W lokalu Opieki Społecznej zasłabła na- 

gle Z. Elisiejewa (Trębacka 1). Lekarz po- 
gotowia stwierdził zasłabnięcie z powodu 

wyczerpania. (e) 

  

Porachunki sąsiedzkie. 

Na tle nieporozumień osobistych wynikło 
zajście między Eleonorą Borysewiczówną z 
zawodu nauczycielką, a 60-letnią M. Kozieł- 
łową, zamieszkałemi przy ułicy Filareckiej 
Nr. 58, Do tej ostatniej wzywano pogotowie 
bowiem została pobita. (c) 

OGŁOSZENIA WILEŃSKIE 

Dziś! Rewelacyjny podwójny programi 
1) Symfonja dwóch sere 

Wołga... Wołga... 

— Pod zarządem przymusowym* w Te- 
atrze Letnim. Dziś w niedzelę 7 sierpnia o 
godz. 8 minut 15 — ujrzymy arcywesołą fas 
sę Arnolda i Bacha „Pod zarządem przymu 
sowym* w doskonałej reżyserji b. dyrektora 
Teatrów Lwowskich, p. Ludwika Czarnow- 
skiego, zarazem bohatera roli Haselhuna. — 
Farsa ta pełna przezabawnych sytuacyj, try- 
skająca humorem i werwą zmusza widza dv 
bezustannego śmiechu i wesołości. Świetna 
gra akiorów, piękna, zupełnie nowa oprawa 
sceniczna, jak i sama treść sztuki — tworzą 
całość żywą, barwną i naprawdę godną wi- 
dzenia. 

— „Azef* w Lutni. Dziś w niedzielę dnia 
7 sierpnia o godz. 8 minut 15 — ukaże się 
fenomenalna sztuka A. Tołstoja i P. Szczego- 
lewa p. t. „Azef“. Ciekawy temat sztuki, sku 
piający się około niezwykłej postaci Azefa, 
oraz jego prowokatorskiej działalności, któ- 
ra przyczyniła się do rewolucji — niezawod 
nie zainteresuje każdego widza. Odtwórca 
Azefa — znakomity artysta teatrów Łódz- 
kich, p. Józef Wiinawer — otwiera właśnie 
przed widzem te niewyrażalne stany, te dwo 
iste porywy i emocje Azefa. Obok wykonaw 
cy rołi tytułowej na czoło wysunął się świet 
ny artysta teatrów warszawskich p Jan Bo- 
necki w roli Burcewa. W: pozostałych rolach 
ujrzymy napwybitniejsze siły zespołu. 

— Gościnny występ dyr. Ludwika Czar- 
nowskiego. Dziś w niedzielę dnia 7 b. m. 
o godz. 4 po poł. po raz pierwszy i zarazem 
ostatni w sczonie, ukaże się Świetna farsa 
Arnolda i Bacha „Pod zarządem przymuso 
wym* z gościnnym występem znakomitego 
artysty i b. dyr. teatrów Lwowskich p. Lud 
wika Czarnowskiego w arcywesołej i nicza 
pomnianej kreacji Haselhuna. A więc spie- 
Szcie się wszyscy, gdyż jest to ostatnia po- 
południówka w bież sezonie. Ceny miejsc 
zniżone. 

— Park im. Żeligowskiego. Dziś Koncert 
Muzyki Narodowej Polskiej pod batutą Mi- 
chała Małachowskiego. W programie: Cho- 
pin, Moniuszko, Namysłowski i inni. 

Wi części II programu wystąpi balet (stu 
dja) Anety Rejzer — Kapłan. 

Początek o godz. 8 minut 15 wiecz, 
Wejście tylko 30 gr. 

NOWINKI RADIOWE. 

AUDYCJA DLA WSZYSTKICH. 
W: niedzielnej audycji popularnej (godz. 

16,05—17) usłyszą radjosłuchacze kilka mi- 
łych pieśni Niewiadomskiego i Rutkowskie- 
go w wykonaniu p. Hanny Skorokówny, na 
stępnie pogadankę p. Edmunda de Мехега 
o burzach i piorunach, i wreszcie na zakoń 
czenie audycji, utwory Wieniawskiego i Mo- 

niuszki, które odegra na gitarze p. Zygmunt 
Fajksa. 

   

  

WIEK NIEBEZPIECZNY DLA MŁODZIEŻY. 

O godz. 19,15 będzie mówił przed mikro 
fonem wileńskim p. Jerzy Ostrowski, które- 
go odczyt na temat wieku przełomowego u 
młodzieży z pewnością zainteresuje szerokie 
koła rodziców i wychowawców. 

TROCHĘ ŚMIECHU. 

Niedzielny program radjowy zakończy au 
dycja wesoła, którą wypełnią dwie zradjo- 
nizowane nowele świetnego humorysty rosyj 
skiego Arkadjusza Awerczenki: „Nieboszezyk 
i szofer“ oraz „Nad morzem“. 

CYRK, CZEKOLADKI I TABLICZKA 
MNOŽENIA, 

W) poniedziałek jak zwykle o godz. 15,40 
nadana zostanie audycja dla dzieci, która 
tym razem zawierać będzie dwie pogadanki: 
Antoniego Bohdziewicza „O czekoladce i tab 
liczee mnożenia* oraz Jerzego Włyszomirskie 
go, który opowie, co, się działo w cyrku. 

ERA REDA 

Ulubienica floty 
Pieśń o atzmanie Stieńce Razinie. 
śpiewy i chór. 

W rolach główn. H. SCHLETOW. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 2, 4, 6. 8 1 10:20. 

Czarujący dźwię* 
kowiec erotyczny 

Rosyjskie 
Reżyserja W. Turżańskiego. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Kollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

wersja dźwiękowa! 

kiej kurtyzany. 

CENY na wszystkie seanse: Balkon 30 gr., Parter 60 gr. 
Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa 

W rolach głównych: słynna gwiazda ekranu Norma Talmedge i Gilbert Rolznd. Potężny film z życia wiel- 
Nad program: Dodatki dźwiękcwe. Olśniewająca wystawal 

Najnowsza KAMELIOWA DAMA 
Początek o g. 2, 4, 6, 8i 1015 

  

Dziš! 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
lalka 47, tel. 15-41. 

dość!!! wzbudzają: 

Sensacja Tempo! Napięcie! 

Wspaniały emoc. film p. t. 

Dreszcz zgrozy! Zachwyt! Uśmiech i ra- 
ulubieniec kobiet 

FATALNA POMYŁKA 
GEORGE O'BRIEN ! ««- SA LLY EILERS 

Nad program: Zajmujące dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015 
  

Dziś premjera! Po 
Dźwięk. teatr świetlny | 100% dźwięk. szlagie 

PAN 
ai. Wielka 42, tel. 5-28 

wyróżnia się niezwy 
dowiska cyrkowe. 

cały świat. 

raz pierwszy w Wilniel 
r film. z życia cyrkowców 

kłem tempem akcji i ciekawą treścią. 

LUDZIE ARENY 
zał nam takich atrakcyj cyrkowych jak słynny doskonały cyrkowy dramat „Ludzie areny". Film „Ludzie areny“ 

W filmie „Ludzie areny" sfilmowano najlepsze wi- 
„Ludzie areny do szczyt techniki i akrobatyki. Film „Ludzie areny" z powodzeniem oglądał 
„Ludzie areny" powinien zobaczyć każdy. — Początek o godz. 2-ej 

Żaden jeszcze film nie odzwier- 
GadŁtAE życia Gi nić poka- 

CENY od 25 gr. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
mł. Mickiewicza 9. 

Dziś! Podwójny program: 
© Ulubieńcy "Wilia Iwan Petrowicz i Ewelina Hol 

LEKARZ KOBIET > visi am ros: POD BANDERĄ MIŁOŚCI 

w pięknym dramacie 
erotycznym p.t. 

  

f fwmisk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Pr“ 

WIRGIL MARKHAM. 

  Dziś! Wielki podwójny program! 
Po raz pierwszy w Wilniel 
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DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVI 

Powieść amerykańska. Przekła 

— Pańscy przyjaciele  Brovardo- 
wie niewiedzą jeszcze, kiedy skończy 
się ich niepewność? 

— Moi przyjaciele? — odrzucił z 
uśmiechem, który wydał mi się po- 
krywką zaniepokojenia. 

— Może nie bliscy przyjaciele, ale 
zauważyłem przypadkiem... 

— Tak, pracuję nad historją ro- 
dziny Brovardów. Właściwie nad jed- 
ną ich linją. Ci wywodzą się z tego 
samego pnia. 

— Wspomniałem o nich—rzekłem 
—bo Teodor Brovard jest świetnym 
warcabistą. 

Mason opanował mistrzowsko sza: 
lone zdziwienie. Nie przypuszczałem, 
że tak zareaguje na moje drobne kłam 
stwo, którego dopuściłem się dla za- 
tuszowania poprzedniej uwagi. Nie 
przewidziałem do czego to doprowa- 

dzi. 
— Ne słyszałem 0 tem—rzekł 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileńsk 

L DRIVES). 

d autoryzowany z angielskiego. 

niezrozumiałem zasępieniem. 
— Mnie mówiono, że to mistrz... 

—brnąłem dalej. 
— Pan go nie zna? 
— Nie, ale mamy wspólnych zna- 

jomych. Zdobył na turniejach kilka 
nagród. 

— Nie słyszałem o tem — powtó- 
rzył. 

Przenieśliśmy się pod okno, przez 
które kiedyś go obserwowałem, i za- 
częliśmy grać. Miałem pierwszy ruch 
i byłem mocno stremowany. Ale szło 
mi dobrze. Ja atakowałem, on się 

cofał. 
Grał powoli, metodycznie. Nie był 

silny w ofensywie, ale umiał bronić 
się konkursowo. Zagraliśmy tej nocy 
jedenaście partyj. Ja przegrałem tyl- 
ko raz i to przez niedopatrzenie, 

W przerwie między dwiema par- 
tjami zapytałem go odniechcenia, czy 
słyszał o Klubie Warcabistów. 

i“ S-ka z ogr. odp. 

Niewolnics księcia Borysa 
W rolach głównych: Billie Dove i Ben Lyon. — Wielka egzotyczna sensacja p. t. WYSPA STRACEŃCÓW. 
W rolach główn.: Betty Bronson i Milton SiIS. — Nad program: Najnowszy dźwiękowy tygodnik Paramountu 

Wielki salonowo-erotyczny dramat w 10 
aktach z życia rosyjskiej arystokracji. 

Dużo zależało od jego odpowiedzi. 
Jeżeli sam grał tak dobrze, to musiał 
słyszeć, ale czy tam kiedy był? Stwier- 
dziłem z zadowoleniem, że nastawił 
skwapliwie uszu. Nim się odezwał, 
wiedziałem już, że słyszał i że pragnął 

się tam dostać. 
—(Co? Czy pan tam bywa? 

Moi znajomi mają wstęp. 
— O ile wiem, jest to najbardziej 

niedostępny — jeden z najniedostęp" 
niejszych klubów. 

Próbował pan?—zapytałem ze 
współczuciem. 

Odpowiedział, że tak, ale, że żaden 
ze znajomych nie zdołał go tam wpro- 
wadzić. 

— Chyba w Nowym Jorku niema 
drugiej takie niezdobytej „fortecy — 
dodał prawie błagalnym tonem. 

Wzruszyłem ramionami, 

— Ostatecznie, co to jest? Grupa 
ludzi grających w warcaby w sutere- 
nach. 

— Tak—westchnął. 
strze! 

— Prawdopodobnie nie lepsi od 
pierwszych lepszych szampjonów tur: 
niejowych—odrzuciłem.—Jeżeli pan 
to ma na myśli. 

Sądzę, ż e obietnica wprowadzenia 
go do klubu przeważyła szalę. Inaczej 

  

  

  Ale co za mi- 

      
Drukarnia Oak 

* 

Próbne wpisy odbędą się dla mieszkających 
w Krakowie od dnia 6 do 16 sierpnia r. b. i od dnia 
1 do 6 września r. b. w Szkole Ekonomiczno-Handfo- 
wej w Krakowie, ul. Kapucyńska 1 w godzinach od 
5 do 7 po południu. Dla zamiejscowych od dnia 6 
sierpnia do dnia 6 września włącznie (zgołszenia piś- 
mienne w formie podań, adresowane do Dyrekcji 
Szkoły Hotelarskiej z listami Szkoły Ekonomiczno- 
Handlowej w Krakowie). 

SZKOŁA JEST TYPU ŚREDNIO-WYŻSZEGO 
— DWULETNIA — KOEDUKACYJNA. 

CELEM SZKOŁY jest przygotowanie kandyda- 
tów i kandydatek na zarządców (zarządczynie) i k. 
rowników (kierowniczki) hoteli, pensjonatów, sana- 
torjów, szpitali i t. p. 

ROK DZIELI się na 3 trymestry. Absolwenci 
zdają egzamin końcowy, poczem otrzymują dyplom. 

"WARUNKI PRZYJĘCIA: Na I kurs przyjmowa- 
ni będą: 

a) kandydaci (kandydatki) szkół średnich ogól. 
no-kształcących z ukończonemi conajmniej VI-cu 
klasami; absolwenci tychże szkół mają pierwszeństwa, 
o ile wykażą się znajomością języka angielskiego, 
francuskiego lub niemieckiego, oraz praktyką w za- 
wodzie hotelarskiim, 

b) inni, których wykształcenie uzna Kurator 
jum Okręgu Szkolnego za równoznaczne. 

Osoby, nie czyniące zadość powyższym warun- 

    

  

OT GJI, FIZJOL     

     

  

    

    

      
   

WEJ STAROŚCI. 

  

   
zeniu mego 

NIA siłę i działalnoś:    

NATYCHMIAST prz 

  

    ŁATWEMU, 

pują ustne wykładanie. 

Dzięki mojej metodzie mnemoniki, opartej na prawach PSYCHOLOGII, 
LOGIET 1 PEDAGOGIKI, 

y ja utracili, POLEPSZĄ SIĘ u mających złą i UDOSKONALA SIĘ 
arzonzych dobrą, przyczem USUWA SIĘ ROZTARGNIENIE I LENI- 

S VO, WZMACNIA SIĘ WOLA I POLEPSZAJĄ SIĘ WSZYSTKIE ZDOL- 
NOŚCI UMYSŁOWE (wpływając korzystnie na CHARAKTER I SYSTEM 
NERWOWY) u osób KAŻDEGO WIEKU, poczynając od 8 lat DO SĘDZI- 

e lekcje mnemoniczne, zawierające ŁATWE I PRZYJEMNE ćwicze- 
nia umysłowe o tyle SWOBODNIE dają się przyswoić, że zupełnie NIKO- 

U nie przeszkadzają w kontynuowaniu FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH 
ё y których ćwiczenia mnemoniczne są ODPOCZYNKIEM po zw;- 

wej pracy, i, poświęcając na nie 20—30 minut dziennie, KAŻDY, 
PEŁNEGO KURSU mnemoniki, ROZWIJA I WZMAC- 

8 swej PAMIECI do takiego stopnia, že po przeczytaniu 
czegokolwiek JEDEN lub dwa razy, jest w stanie nietylko powtórzyć 

4 czytane w porządku PROSTYM I ODWROTNYM -- 
NA PAMIĘĆ, lecz także, co jest najważniejsze — WSZYSTKO przyswojone 
zawzymać w pamięci NA ZAWSZE. 

Jednocześnie Z OGÓLNEM WZMOCNIENIEM PAMIĘCI moje lekcje 
SZYBKIEMU I 

IEGO MATERJAŁU NAUKOWEGO. 
Moje lekcje korespondencyjne dla zamiejscowych w zupełności zastę- 

PAMIĘĆ PRZYWRÓCONA zostaje 

TRWAŁEMU  zapamiętywan:n 

Prospekty—broszury (16 str.) wysyłam bezpłatnie. 
Informacje csobiste 4—7 po południu codziennie. 

  

    

   

kom, mogą być przyjmowane w charakterze słucha- 
czy nadzwyczajnych. 

OPŁATY SZKOLNE: Opłata szkolna roczna 
wynosi zł. 400 — i ma być uiszczona w dwóch ra- 
tach:: 1 października i 15 stycznia. 

Opłata za środki naukowe wynosi 30 zł. rocznie 
Wpisowe zł. 15 — płatne dopiero po piśmien- 

nem zawiadomieniu kandydata (tki) o przyjęciu, a to 
z uwagi na próbny charakter wpisów. 

UWAGA: Nadmienia się, że tak słuchacze, jak 
i słuchaczki będą mogli korzystać z pomieszczeń w 
Miejskim Domu Wycieczkowym w Krakowie na wa- 
runkach ulgowych, na podstawie zaświadczenia Dy- 
rekcji Szkoły. 

ZARZĄD TAWIARZYSTWA 
W:YŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSKIEJ 

  

|    

   
    

   

ы 
  

LAS TT 

SUDORYN 
PERYŁA - CHENNETNO-PIMAKRUTYCINA. 
„AD.KOWALSKI” wanszawa 
UWAGA!! wyrraroeAć wą pak taowie ° 

W KRAKOWIE 

SKŁAD BRONI 
F. ZIENKIEWICZA 
Wilno, Ś-to Jańska 9. 
Poleca: duży wybór bro- 
ni myśliwskiej o 10% ce- 

ny kosztu, 

Przybory myśliwskie po 
cenach ściśle fabrycznych 

  

Proszę o przekonanie się 

  

2 SITKIEM 

  

  

  

9 NA POSZCZEGÓLNE POWIATY 
woj. wileńskiego i białostockiego 

POSZUKUJEMY 

kilku zdolnych zastępców 
Zbyt i konjuktura zapewnione. Energiczni Pa- 
nowie oraz Panie od lat 23-ch zgłoszą się z do- 
kumentami w dniu 8 b. m. od godz. 11—13 pp. 

Wiino, Jagiellońska 3, m. 5. 

SB CE GD CH GP TH GB GO GD GB EP ED GA © GB R GG 

Ogłoszenie. 
KURATORJUM OKR. SZKOLNEGO WILEŃSKIEGO 

poszukuje , 
od dnia 
września 

dla Pań- 
stwow, lokal 

Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Wilnie. 
Potrzeba 20 dużych s»l i 12 mniejszych, skupionych 
w jednym domu. Bliższe informacje w kancelarji Se- 
minarjum — ul. Filipa 3 w godz. 9—12. 

MEBLE 
B. Łokuciewski poleca 

firma . 

  

nowoczes. pierwszorzęd- 
nej jakości z gwarancją. 

Ceny zniżone. 

Wilno, ul. Wileńska 23 
  

  

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

KOWALSKINA" 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

Ą BÓLE GŁOWY 

SLIDE д° 
> 
GR" 

   
     

FABRYKA CHEM-FARMACEUTYCZNA 

<AD.KOWALSKIo WARSZAWA 

ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY* ZE ZNAKIEM 
FABRYCZNYM - SERCE W PIERŚCIENIU    

  

możeby się nie starał podtrzymać ze 
mną znajomości, pomimo moich he- 
roicznych kłamstw na temat Tallen- 
tyre'ów—Deedsów. 

Wi trzy dni później sąd przysięg- 
łych uniewinnił Magdalenę Brovard. 

Naturalnie dowiedziono, że poszła 
do biura Abe'a Johnsona, że czekała 
na niego i że zabiła go w progu trze- 
ma celnemi strzałami, nim zdążył po- 
wiedzieć słowo. Ale dowiedziono rów- 
nież, że Johnson nie był wartościo- 
wym człowiekiem i że zabójczyni 
działała w przystępie silnego afektu, 
a sądy amerykańskie liczą się z ta- 
kiemi okolicznościami. 

Oprócz tego obrona postarała się, 
aby sąd przysięgłych składał się z sa- 
mych starych ludzi. 

Zaraz po wyroku rozeszła się po- 
głoska, że Magdalena pogodziła się 
z mężem jeszcze w trakcie śledztwa. 
Pod koniec tygodnia małżeństwo zni- 
knęło z widowni i nawet Graphic nie 
zdołał wytropić, dokąd się udało. 

Nadszedł oczekiwany przez Maso- 
na wieczór i po wspólnym obiedzie 
udaliśmy się o dziewiątej do Klubu 
Warcabistów, gdzie miał się właśnie 
odbyć popis gry na ślepo. To znaczy 
jeden z partnerów miał mieć zawiąza- 
ne oczy. 

ilng, ul Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 

  ZNAK FABR.]   

Qa roku 1845 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

       

   

. 

vYEL MIO. 
AGIE LLOŃSKAJ 

ELOI. Z 
YRIEEKOWOYT JTOMUGENU PR 

- DOYNKOWANA 
SKŁAD FABRYCZNY 

J.CHELEM s7:0k. 
Wilno Koiska16 Tel.2-91 

Not 
nowe angielskie 

„Matchless* 
nadeszły 

A. Ronczewski 
Wilno, Wilenska 10 

OKAZJA! 
Na 2 osoby samochodem 
z Wilna do Łodzi przez 
Białystok — Warszawę. 
Wiadomość: ul. Wileńska 
22, m. 17. 
wieczorem o godz. 10-ej 

    
   

  

  

  

W dn. 5 lipca w rejonie 
Dobrej Rady  zgub. 

nożyce czarne (narz. chir.) 
Uprasza się łask. znal. 
zwrócić za wynagrodzen. 
przy ul. Teatralnej 4, m. 
d-ra Makowera od 2—6 
  

gub. dowód osob. na 
imię Hłasko Antoniny 

wydany przez Starostwo 
więciańskie w roku 1926 

unieważnia się. 
  

Do sprzedania 
murowany 

d 0 m piętrowy 

Artyleryjska 32, 
róg Derewniekiej 

Odjazd jutro |*   Kolonja Bankowa 

Sprzedaje się 

kolonia „w. od Wilna 
z kompletnem zabudowa- 
niem, młody sad owoco- 
wy, Kolonja o obszarze 
16 ha w tem lasu 2'/, ha 
pastwiska ogrodz. 4 ha 
reszta grunt orny. Dowie- 
dzieć się o szczegółach: 
Wilno, Kopanica 12, m, 2 

Kupię DOM 
za gotówkę — zaraz 

Oferty do Administracji 
„Kurjera W.* pod „Dom* 

Mieszkanie 
5-pokojowe ze wszelkie- 
mi wygod , suche, ciepłe 

do wynajęcia 
Litewska 25—3 
(Zwierzyniec) 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

ze wszelkiemi wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 

Joe a 
Zwierzyniec, Fabryczna 
3/10, dow. się w mieszk. 12 

  

  

  

  

(Do wynajęcia 
mieszkanie 5-pokojowe 
z kuchnią i wszelk. wyg. 
na |-m piętrze od ulicy. 
Oglądać od 4—5 po poł. 
ul. Rossa 10, m. 2 obok 
olej. Pimonowa. O warun- 
kach dow. się: Węglowa 

23, m. 2, p. Słucki. 
  

Drzewo opałowe 
brzozowe, sosnowe i ol- 
szowe, ° górno- 
oraz WĘSIEL śa.Li 
poleca SKŁAD DRZEWA 
Mich. hr. Tyszkiewicza 
Wilno, Tartaki 28, tel. 751 
Dostarcza również dla 
urzędów i instytucyj. Dla 
P.P. Urzędników na raty 

Potrzebna 
pierwszorzędna 

krawczyni 
dla pierwszorzędnej pra- 
cowni krawieck. w Wilnie 
Propozycje proszę skie- 
rowywać do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" za 

pokwitow. Nr. 753 

Służąca młodsza 
potrzebna. — Zgłoszenia 
dziś w godz. 12—2i 5—7 
ul. Lwowska 24, m, 10 

Pielęgniarka 
łagodna, inteligent. zajmie 
się chorą osobą. Wyma- 
ganie skromne, Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera* pod „Pielęg- 

niarka i lektorka“ 

  

  

  

  

CAŁKOWITE 

niządz. Szkolne 
okazyjnie do sprzedania 
Wiadomość u p. Łysakow- 
skiego, Tartaki 26, m. I   

M Konigsberq 
Ghoroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłełowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—ż2 1 4—8. 

Di. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 
niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wieca. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz. 
ne, narządów moczowych, 
odg 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel, 277 

Akuszerka: 

Mara Laiterona 
Frzyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
vlica Kasztanowa 7, m, 5 

. Z. P. Nr. 69. 8520 

    

  

      

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 
wierzyniec, Tom. Zana 

na lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. ZGarbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zm: 
dawki, kurzaj 
W. Z. P. 48. 

Języki obce 
niemiecki,francuski 
włoski (konwersacja). 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

matury i egzaminów 
w zakresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn, 
korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U. S.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy* 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj 
i korepetycyj ze wszyst- 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy. 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kuzjera Wileńskiego" 

              

Klub był daleko, w zachodniej 
części miasta. Już samo wejście było 
niezwykłe. Obruszane żelazne schodki 
prowadziły wdół, poniżej poziomu uli 
cy. Drzwi zamknięte na trzy rygle, 
otwarzyły się przed nami dopiero 
wtedy, gdy przez małe okienko zba: 
dano moje papiery. Byliśmy ostatnimi 
gośćmi. 

W zadymionym pokoju siedziało 
około dwudziestu mężczyzn. Byli to 
mistrze warcabowi, którym nie dorė- 
wnałaby może ekipa najlepszyca 
szampjonów turniejowych w całych 
Stanach, ale jednocześnie trudnoby 
było o okropniejszy dobór rzezimiesz_ 
ków. Niektórzy z nich nauczyli się 
grać w warcaby pod wiaduktami i w 
więzieniach, Jeden studjował skompli 
kowane kombinacje w oczekiwaniu 
śmierci, od której go ułaskawiono. 
Sam portjer, skazany w swoim czasie 

na dożywotnie więzienie, wynalazł 
kilka kombinacyj, stosowanych przez 
szampjonów na turniejach. 

Gracz z czarną przepaską na © 
czach, siedział nawprost drzwi wej- 
ściowych. Jego przeciwnicy, w liczbie 
sześciu, siedzieli półkolem koło niego, 

po dwóch przy stoliku. Wykonywali 

posunięcia kolejno. Pomocnik mistrza 
chodził od szachownicy do szachow- 

  

nicy wykrzykując ich numery i ostat- 
nie ruchy. 

— Nr. 6, 21-—17. Nr. 7, 9—14, 
I tak dalej. 
Mistrz, który nie widział, podawał 

swoje posunięcia natychmiast, jak tył 
ko usłyszał, jakie posunięcie zrobił 
przeciwnik. Mówił ochrypłym głosem 
i chwilami zanosił się kaszlem. 

Widzowie mieli nad oczami dasz- 
ki. Portjer chciał je ofiarować i nam, 
aleśmy odmówili. Zajęliśmy najlepsze 
z pozostałych miejsc, ale i tak trzeba 
było patrzeć między ramionami sie- 
dzących przed nami. Kilku z nich 
grało w przerwach między sobą. 

I nagle zrobiła się awantura. 
Huknął strzał i szare od dymu po- 

wietrze przecięła smuga ognia. Rzu- 
ciłem się na Masona na moment przed 
tem, gdyż zobaczyłem w porę rękę 
z rewolwerem, Runęliśmy na ziemię 
razem. Wstając, zobaczyłem kilku lu- 
dzi, uwieszonych u ramion niewidzą- 
cego mistrza. 

Wypadłem za drzwi, popychająe 

  

Rz 

— 

przed sobą Masona. Znalazłszy się na, 
ulicy, poszliśmy szybko do najbliż- 

Szego rogu. 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


