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Niech żyje armia polska! Sytuacja w Niemczech 
Miesiąc sierpień zawiera w sobi: — Dziś 

dwie daty o historycznej doniosłości. IDa- nierski 

ty, które świadczą o wielkiej sile żywot- ska 

nej narodu. 

  
Dnia 6 serpnia 1914 roku wyma« 

serowała  „„Pierwsza Kadrowa*, aby 

wywalczyć Polskę i dać Jė] Armję, ja- 

ko fundament jej potęgi. 

Dnia 15 sierpnia 1920 roku zdała 

młoda Armja polska egzamin i wyrzekła 

ostatnie słowo w krwawej rozgrywce. 

1 м jednym i w drugim wypadku 

twórczym duchem był Marszałek Józel 

Piłsudski. — ; 
; Istniejąca rzeczywistość niepodległo- 

ści zrodziła się w zbrojnym czynie. 

Tylko tak i wyłącznie tak mogła po- 

wstać Polska. Nie niewolnicze skamia- 

nie, nie wykręty ugodowości, ale boha- 

terstwo, cnota waleczności i bezgranicz- 

ność ofiary żołnierskiej — mogły jedy- 

nie zerwać pęta niewoli. 

Dwie daty sierpniowe nie są przy- 

padkowę. Wyrosły one z głębi naszej tra- 

dycji. Szabla rycerska zrosła się z dłu- 

nią polską. Zew krwi Chrobrych, Sobie- 

skich i Batorych odrodził się w genju- 

szu współczesnym, w Marszałku Piłsud- 

skim. 

Olbrzymią wartością kultury  sz!a- 

checkiej, która mimo wszystkie naloty w 

narodzie pozostała, jest instynkt żołnier- 

ski. Polak — to żołnierz, żołnierz dobsy, 

waleczny i niezachwiany. 

Który chłopiec nie marzył o sławie 
żołnierskiej? 

Umieli to ocenić obcy. „Te djabły —- 

Polacy“ — mawiał Napoleon i miał ra- 
cję. Tylko polska jazda umiała rzucić 

się w wąwóz Samossierry. 

Drzemie w nas duch wojenny, który 

sięga daleko za morza, znacząc imionami 

Kościuszki i Pułaskiego polską „virtus 

militaris“.. 

Nie możemy ani na chwilę 

pomnieč, że tylko na mocnej i dosko- 
nałej Armji oprzeć się musi nasza pań- 
stwowość. Dobrze wiemy i wyraźnie 

zdajemy sobie sprawę z jakości na- 
szego położenia geograficznego. Tylko 

z silnym będą się liczyć, tylko z szablą 
przy boku możemy podpisywać ukta- 
dy i pakty. 

Święto Pierwszego w _ niepodległej 
Polsce Pułku Legjonów, który szedł 
w bój pod osobistem dowództwem 
Marszałka Piłsudskiego, zwraca siłą 
rzeczy uwagz na osobę twórcy Ar- 

za- 

mji polskiej i na tej Armji rozbu- 
dowę. 

Jak dobry gospodarz nie tylko 
sieje, ale równocześnie daje roślinie 
warunki do przyszłego życia, tak Mar- 
szałek, dźwignąwszy do życia Polskę, 
największy wysiłek, najserdeczniejszą 

troskę włożył w rozbudowę Armii. 
› 

    

twardy, miarowy krok žol- 

i sprężysta organizacja woj- 

polskiego zamyka w sobie potęż- 

ną moc. Z tej drobnej garstki „pie— 

wwszaków* urosła dziś Armja, po- 

siadająca wysoką wartość bojową. — 

Prócz wyszkolenia technicznego, 

istnieje w. naszej Armji strona dru- 

„Armja 

ga, która bodaj ważniejszy stanowi 

czynnik. jest to wartość  moralna 

Amrji. 

Tu cały ciężar spoczywa na kor- 

pusie oficerskim. Oficer — to pojęcie, 

zamykające w sobie rozległą skalę 

uczuć, obowiązków i spraw. Cemen- 

tuje tę całość wzniosłe i nieugięte po- 

czucie honoru. 

Oficer polski — to spadkobierca 

tradycji rycerskiej, to najbardziej wzo- 

śnięty w kulturę szlachecką element 

Polski dzisiejszej. 

Dlatego, nawiązując do niedaw- 

nych, ale już historycznych dat sierp- 

niowych, odnowionych w pamięci przez 

wczorajszą rocznicę i święto 1 P.P. Łeg. 

sięgnąć trzeba do odleglejszej prze- 

szłości, gdy oręż polski jaśniał ogromią 

chwałą i z dumą stwierdzić należy, iż 

nasza godnie tradycję prze- 

szłości podtrzymuje. — W warunkach 

obecnych musimy mieć taką Armję, ;a- 

ką posiadamy, bo tak, czy inaczej sza- 

bla oficerska zawsze ratyfikować  bę- 

dzie najbardziej pokojowe konwencje. | 

Oficer polski, ten, na którego sypa- 

ły się kwiaty z rąk rozentuzjazmowa- 

nych tłumów, jest dziś rdzeniem  kon- 

strukcji społecznej, przedstawicielem 

czynnej, wojującej mocarstwowości, ży- 

wem świadectwem  patrjotyzmu, got»- 

wego do największej ofiary. 

W takiem oświetleniu nabiera tre- 

ści i jędrności okrzyk, który powtć- 

rzyć musi każdy obywatel. polski, niy- 

ślący zdecydowanemi kategorjami pań- 

stwowemi: 

Niech żyje Armja polska! 

Tr. ©: 
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‚ Кайще się serce Komendanta 
Osiemnasta rocznica wyruszenia Kad- 

rówki pod wodzą Komendanta Józefa Pil- 
sudskiego jest jednocześnie rocznicą i uro- 
czystem świętem 1 p. p. Leg. 

O świcie bowiem 6 sierpnia 1914 roku 
wyruszył na bój o Wolność Ojczyzny od- 
dzał, który w: przyszłości miał się stać wa- 
lecznym pułkiem i zaczątkiem Wielkiej Ar- 

mji Polskiej. 
Uroczystość, obchodu święta pułkowego 

rozpoczęła się w przedzień historycznej 
daty t. zn. 5 b. m. 

Dowódcy pododziałów zorganizowali 
dla żołnierzy okolicznościowe pogadanki, 
w których przypomnieli najważniejsze mo- 
mienty z historji pułku. 

To też po południu o godz, 17.30 Zwią- 
zek Legjonistów urządził w sali Kina Miej- 
skiego uroczystą Akademję ku uczczeniu 
czynu zbrojnego „Pierwszej Kadrowej". 

Akademja zgromadziła prócz przedsta- 
wieieli władz wojskowych i cywilnych li- 
czne delegacje związków 'i stowarzyszeń 
oraz publiczność, która wypełniła salę I ' 
Kina Miejskiego po brzegi. 

Należy podkreślić bardzo sprawną i 

sprężystą onganizację Akademji. Po prze- 
mówieniu p. posła W. Kamińskiego, w któ- 

rem oddał on hołd bohaterskim wysiłkom 
„pierwszaków*, wiernie idących na zew 
swego Wodza, zagrzmiał trzykrotny — оК- 
krzyk: na cezść Armji Polskiej i jej twórcy 
Marszałka Piłsudskiego. W .części drugiej 
na malowniczem tle sztandarów, okalają- 
cych popiersie Marszałka wystąpili artyś- 
ci operowi p. W.Hendrichówna i p. A. Lud 
wig, wykonując szereg pieśni legjonowych 
i innych . 

Artysta Teatrów Miejskich p. Marjan 
Wyrzykowski recyfował wierszę, z których 
szczególnie pięknie i mocno wypadł „Po- 
lonez artyleryjski" Liechonia. 

Produkcje orkiestry 6 p. p. Leg. dopeł- 
niły reszty programu. 

W imieniu Związku Legjonistów (prezes 
p. Kozłowski złożył na ręce obecnego na 
sali dowódcy 1 p. p. Leg. p. pułk. dypl. 
Wendy życzenia z okazji Święta pułko- 
wego 

Po Akademji wszyscy zebrani wyruszy- 
li w pochodzie czwórkowym ze sztandara- 
mi i orkiestrami na place Koszar 1 Bryga- 
dy, aby wziąć udział w uroczystym apelu 
poległych 1 p. p. Leg. w obronie niepodle- 
głości Kraju. 

W ten sposób zazębiły się i łączyły u- 
roczystości pułkowe ze zbiorowym hołdem 
społeczeństwa. 

A:pel poległych na długo pozostanie w 
pamięci tych, którzy wzięli w nim udział. 
Na dużym placu koszarowym, ustawił się 
w czworoboku pułk. Przybyłe organizacje 
poczty sztandarowe i publiczność zajęła 
miejsca nawprost obeliska, zbudowanego 
na środku placu. Z chwilą gdy dowódca 1 
p. p. Leg. p. pułk. dypl. Wenda powitał 
zebranych, na szczycie oświetlonego refle- 

ktorami obelisku  zapłonął symboliczny 
Znicz. 

Na ciemnem tle nieba buchały płomie- 
nie, jak gorące uczucia miłości Ojczyzny, 
ofiary i bohaterstwa. 

Z oddali odezwały się strzały. To wal- 
Ciężkie uderzenia pocisków armat- 

nich, szczęk karabinów i trajkot maszy- 
nek.. W ciemnościach powstawały z gro- 
bów szeregi poległych... 

W krótkich, moenych słowach przemó- 

wił dowódca pułku. Podkreślił ważniejsze 

daty i wrócił myślą do tych, których spot 
kał zaszczyt niezmierny walczyć i zginąć 
na polu chwały. Na grobach ich na Rossie, 
Antokolu i Białymstoku składane są wien- 
ce. Rakieta wypuszczona w górę posłużyła 
za sygnał dla delegacyj składających wień 
ce na Rossie i na. Antokolu. 

Z kolei następuje apel poległych. Z dłu- 
giej listy pada nazwisko, po nazwisku... 
Gdzieś z głębi szeregów odzywa się głos: 
„„polegl na polu chwały! 
Orkiestra gra zcicha „Śpij kolego w ciem- 
nym grobie. 

Na apel wstają dlugie szeregi poległych 
Zda. się przyszli, aby przypomnieć, iż ofia- 
ra, żołnierska nie ma granie. 

Dym z płonącego Znicza układa się w 
długą drogę, sięgającą hen ku niebu. Po 
drodze tej wstępują szeregi kamne tych, 
których życie spłonęło w ogniu walki. 

Po apelu pułk preezntuje broń, a kom- 
panja honorowa oddaje trzykrotną salwę... 

Orkiestra pięknie gra marsz żałobny Cho- 
pina... Wezwani na apel wracają mw zaświa- 
ty. 

Wciszy głębokiej rozchodzą się oddiza- 
ły do koszar, 

Dzień święta pułkowego 6-go sierpnia 
wstał szary, ale pogodny. Coraz bardziej 
się przejaśniało niebo. 

O godz. 8.30 wysłuchał pułk: mszy św. 
w kościele garnizonowym. Następnie prze- 
maszerował na Plac Katedralny, gdzie w 
Bazylice oddany został hołd Kapelanowi 
Legjonów, ks. Biskupowi Bandurskiemu. 

Wzdłuż ul. Mickiewicza przemaszerował 
pulk do defilady. 

Przy gmachu Sądu Okręgowego  zbu- 
dowana została trybuna. Tłumy publicz- 
ności zalegały obie strony ulicy. Koło try- 
buny zebrali się oficerowie i ich rodziny. 

Około godz. 10-tej przybywa p. Woje- 
woda wileński, p. starosta grodzki oraz 
Prezydjum miasta. 

W parę chwil później przybywa p. ge- 
nerał Konarzewski. O godz. 10.30 nadje- 
chał p. Marszałek Piłsudski, który specjal- 
nie przybył na ten dzień do Wilna, by ucz- 
cić święto najstarszego pułku polskiego. 
Pan Marszałek był w świetnym humorze, 
z radością w oczach patrzał na dziarski 
krok żołnierzy, defilujących przed trybuną 

Defiladę prowadził sam dowódca pułku 
p: pułk. dypi. Wienda. Na czele szły poczty 

POUFNE NARADY 

BERLIN PAT. — Przedwsiępne roz- 
mowy czynników. miarodajnych z przed- 
stawicielami narodowych socjalistów już 
się rozpoczęły. Według doniesień prasy 
Hitler przybył incognito wczoraj do Ber- 
lina, gdzie odbył szereg poufnych narad 
zz przywódcami ruchu narodowo - socja 
listycznego. 

Bawiący tu minister Schleicher wyjež 
dża dziś do jednego z kąpielisk nad Bał 
tykiem, gdzie spotka się z kpi. Goerin- 
giem, mężem zaufania Hitlera. Do tej 
rozmowy, w której — według obiegają- 
cych pogłosek weźmie również udział 
Hitler — koła polityczne przywiązują 
wielką wagę. Rokowania  oficjaine w 
sprawie przyszłej rekonstrukcij gabinetu 
mają się rozpocząć dopiero w przyszłym 
tygodniu, po powrocie prezydenta Hin- 
denburga i kanclerza Papena. 

POLICJA OCHOTNICZA 

BERLIN PAT. — Minister spraw we 
wnętrznych Rzeszy odbył wczoraj z na- 
rodowo - socjalistycznymi _ premjerami 
Oidenburga, Brunšwiku, | Mekiemburg- 
Szwerina konierencję, na której omawia- 
na była sprawa organizowania przez rza 
dy republik związkowych policji ochot- 
miczej. Według iniormacyj „Deutsche All 
gemeine Ztg.*, rząd Rzeszy uznał pełne 
prawo krajów związkowych do wzywa- 
nia w razie potrzeby pomocy oddziałów 
ochotniczych. 

PRZECIWKO ODDZIALOM 

SZTURMOWYM 

BERLIN PAT. — Frakcje socjal - de- 
mokratyczaa i komunistyczna  sejiuu 
pruskiego zgłosiły wnioski, domagające 
się natychmiastowego rozwiązania naro- 
dowo - socjalistycznych oddziałów sztur 
mowych i zamknięcia koszar hitlerow- 

- skich. Rząd-— jak podkreśla komunikat * 
rozważał sprawę organizowania 

przez ludność republikańską samoobrony 
o ile władze państwowe okażą się zoyt 
słabe wobec naporu szturmowek паго- 
dowo - socjalistycznych. 

   R WA ZO POOTRĄ 

WARSZAWA 6 VIII- „(tel. wł.). — 
Wiadomość o tem, jakoby Rząd Niemie- 
cki postanowił pozostawić barona von 
Rintelena w Warszawie i nie przeno- 
sić go na inne stanowisko, jak o tem 
doniosło kilka dzienników,, nie odpowia 
da prawdzie. Baron von Rintelen przenie 
siony zostanie w ciągu najbliższych ty- 
godni do Berlina na stanowisko szefa 

Get. 

Baron von Rintelen zostanie 

  

DALSZE ZAMACHY BOMBOWE 

W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Ubiegiej nocy za- 
notowano szereg nowych zamachów bom 
bowych w całych Niemczech.. Znamien- 
na jest okoliczność, że większość — аК- 
tów terroru, dokonanych od początku 
bieżącego tygodnia, wydarzyła się mniej 
więcej o tej samej porze, iniędzy 1-szą 
a 3-cią w nocy. 

W osadzie robotniczej Muehiheim 
pod Frakiurtem nad Menem podłożono 
bombę pod iokał urzędu pośrednictwa 
pracy. Wybuch wyrządził znaczne szko- 
dy. Ofiar w ludziach nie było. 
i W brunświku na starem mieście wy 
buchł znaczny ładunek dynamitu. Eks- 
plozja, uszkodziła 21 domów, czyniąc spu 
stoszenia w mieszkaniach. Szyby w kil- 
kuset oknach zostały wybite. 

W Kilonji, u wejścia do wielkiego do- 
mu towarowego podłożono bombę, która 
zrujnowała wejście i wyrządziła szkody 
w kiiku sąsiednich domach. W Annen- 
burgu zdemolowano wnętrze jednego ze 
skiepów. 

W Ortelsburgu poza zamachami na 
sklepy podłożono bombę pod gmach u- 
rzędu skarbowego, Bomba nie wybuca- 
nęła. Do mieszkania przywódcy niezalez 
nych socjalistów we Wrocławiu rzucono 
ręczny granat. Podobnego zamachu do- 
konano ga mieszkanie przewodniczącego 
gminy katolickiej w miejscowości Sy- 
humm pod Krauburgiem. W tych wypad 
kach szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
ofiar w ludziach nie było. Powstały jed- 
nak pożary, które zdołano stłumić. Poza 
tem donoszą ze Szwerina 0 ponownem 
wybiciu szyb w oknach i wyłamaniu 
drzwi do iokalu redakcji socjal - demo- 
kratycznego dziennika „Das Freie Wort. 

ZARZĄDZENIA NADZWYCZAJNE 

BERLIN PAT. — „Germanja“ dono- 
si, że zarządzenia nadzwyczajne prze- 
ciwko terrorowi politycznemu ogłoszone 
zostaną najwcześniej w ciągu soboty. — 
Odnośny dekret musi jeszcze uzyskać a- 
probatę. 

   

przeniesiony 
Wydziału Francuskiego Centrali Niemie- 
ckiego Urzędu Spraw Zagranicznych. 

Zastępca barona v. Rintelena*w po- 
selstwie niemieckiem w Warszawie bę- 
dzie dotychczasowy radca poselstwa nie 
mieckiego w Moskwie dr. Schlieppe, u- 
chodzący za jednego z lepszych znaw- 
ców zagadnień Europy Wschodniej. 

  

Wersje © wystąpieniu z Ligi 
Japoaji, Włoch i Niemiec 

PARYŻ PAT. — Jak donosi prasa z 
Londynu, krążą tam pogłoski, że japo- 
nja, Włochy i Niemcy wystąpią już 
wkrótce z Ligi Narodów. japonja daje 
do zrozumienia, że jej decyzja w tym 
kierunku byłaby niewzruszona gdyby ra 
port Lyttona wypadł dla niej niekorzyst 
nie. Co do Niemiec, to ich taktyka uchy- 
lania się od spłacania długów handio- 
wych, jak to czyniły względem repara- 
cyj wywołuje w londyńskich kołach fi- 
nansowych wielkie niezadowolenie. Mi- 
mio to Anglicy gotowi są zaproponować 

Francji poczynienie dalszych ustępstw w 
kwestji rozbrojenia, w nadziei złagodze- 
nią staaowiska rządu berlińskiego. 

W kwestji Włoch panuje w Londynie 
niepewność ze względu na to, że rząd 
włoski nie ujawnił dotychczas swych za- 
miarów. O ile hitlerowcy obejmą władzę 
i zdecydują się wystąpić z Ligi, to we- 
dług panującej opinji, możliwe jest, iż 
również Włochy, jako związane częścio- 
wo z Niemcami, przyłączyłyby się do te 
go kroku. 

KSS T RAT AT NIL NA T O DTS TT CTS 

chorągwiane 1, 5 i 6 p. p. Leg. — a za nie- 
mi trzy bataljony 1-go pułku. Postawa 1 
preeancja pułku wymaga specjalnego po- 
chwajlenia. 

Radowalo się serce Komendantowe na 
widok plonu swej pracy. Prócz pułku prze- 
defilowały również organizacje lb. wojsko- 
wych, i oddziały P. W. 

Po defiladzie Pan Marszałek dłuższy czas 
nie odjezdżał gawędząc z otoczeniem. Wi- 
dać było, że dobrze się czuje w Wilnie i 
w obliczu powstałych z przed osiemnastu 
lat wspomnień, które dziś w stalową rze- 
czywistość się zmieniły. 

Odjezdżającego Pana Marszałka żegna- 
ły owacyjne okrzyki „niech żyje”. 

Razem z Panem Marszałkiem przybyły 
Jego córeczki. 

Po skończonej defiladzie pułk powró- 
cił do koszar, gdzie nastąpiło wręczenie od 
znak pułkowych, strzeleckich 'i sportowych. 
Odznakę pułkową otrzymali oficerowie, po 
doficerowie i legjoniści, którzy na odzna- 
czenie zasłużyli. Z osób cywilnych odzna- 
kę otrzymał p. Puciłowski z Białegostoku 
za troskliwą opiekę nad grobami poległycn 
żolnierzy z 1 p. p. Leg. oraz harcmistrz 
Skup drużynowy 8 dr. harcerskiej im. Bo- 
lesława Chrobrego. Drużyną tą opiekuje 
się 1 p. p. Leg. 

Od godz. 14 — 16 na placu sportowym 
pułku brać żołnierska wesoło się bawiła. 
Gry i zabawy żołnierskie toczyły się oche- 
czo przy ciągłych salwach śmiechu. 

O godz. 16.30 rozpoczął się wspólny 0- 
biad żołnierski, na którym obecny był p. 
gen. Konarzewski, p. Wojewoda wileński 
Beczkowicz oraz zaproszeni goście. 

Przemawiali p. gen. Konarzewski, p. 
Wojewoda, oraz dowódca 1 p. p. Leg. — 
Wzniesiono okrzyki na cześć Armji, Mar- 
szalka Piłsudskiego oraz 1 pułku piechoty 

Legjonów. : 

Wieczorem w. Kasynie Oficerskiem, Og- 
nisku podoficerskiem i Gospodzie żołnier- 
skiej odbyły się zabawy taneczne. 

Dzień święta minął szybko, jak wszyst- 
ko, co jest miłe i przyjemne. Pozostawił 
dużo wspomnień, odświeżył szarą codzien- 
ność żołnierską. 

Zi większym zapałem, z większą ochotą, 
stanie pułk do dalszej pracy, pomny na 
górne posłannictwo i tradycję bohaterstwa 
ozmaczoną wstęgą Virtuti Militari na cho- 
rągwi pułkowej. 

W murach Wilna stoi pułk: od lat dzie- 
sięciu i stać będzie zawsze, bo taka jest 
wola Komendanta. Tad, C. 

60 „ W namerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

m. | авЕ 0 56 proc, drożej, Administracja uje przyjmuje zastrzeżeń ts 
zmjeńjene dowołaje. Ka dostarczenie numeru dowodowego ZQ gi. 

TELEGRAMY 
PRASA O PAKCIE 

а POLSKO - SOWIECKIM 

BUKARESZT PAT. — Komentując artyku- 
ły, które ukazały się w „L'Oeuvre* i w „La 
Republique* w sprawie podpisania połsko -50- 
wieckiego paktu o nieagresji, prasa rumuńska 
podkreśla, że Rumunja rozumie użyteczność u- 
kładu z Sowietami. Polityka rumuńska ma ten- 
dencje przedewszystkiem do zagwarantowania 
pokoju na wszystkich granicach, a więc i na 
granicy sowieckiej. Prasa podkreśla, że wed- 
ług iniormacyj kół urzędowych, dyskusja, pro- 
wadzona w Genewie między Rosją a sprzymie 
rzeńcami upadła nie z powodu rzekomych żą- 
dań Rumunji w sprawie Besarabji, gdyż pro- 
biem ten podniosły Sowiety same. 

Pakt miał mieć charakter tylko powstrzyma 
nia się od wszelkiej agresji wobec istnienia 
protokułu Litwinowa. Sowiety domagały się 
wprowadzenia do paktu o nieagresii uznania 
rzekomego sporu terytorjalnego rumuńsko -го- 
syjskiego, na co żaden rząd rumuński nie mógł 
się zgodzić, gdyż jest prawdą że w sprawie 

bji niema żadnego sporu teryto:jalnego. 
Jest rzeczą niedopuszczalną aby pakt o nie 

agresji osłabiał pokój i bezpieczeństwo Rumu 
nji i jej sąsiadów. Pod tym względem panu- 
je zupełne porozumienie między rządem i 
wszystkiemi stronnictwami, które wważają, że 
pakt o nieagresji stoi ponad wszełkiemi wzgłę 
dami politycznemi. Wobec tego że w Genewie 
mają być podjęte rozmowy w tej sprawie, — 
prasa stwierdza, że Koła urzędowe meją na- 
dzieję na znałezienie formuły zadawalającej 0- 
bie strony. Rumunja pragnie szczerze dopro- 
wadzić do zawarcia układu. 

SPRAWY FINANSOWE 
PRZEDEWSZYSTKIEM 

PARYŻ PAT. — Jak donosi „Le Ma- 
tia", premier francuski wbrew przypisy- 
wanemu zamiarowi wyjazdu na urlop po 
święci cały- bieżący miesiąc rozpatrzeniu 
zagadnień finansowych. Premjer pragnie 
osobiście rozpatrzyć budżet oraz różne 
sprawy z dziedziny polityki zagranicznej 
między innemi sprawy układu handlowe 
go ze Stanami Zjednoczonemi, przygoto- 
wań do Światowej konierencji gospodar 
czej, rozbrojenia i długów międzyso- 
juszniczych. 

„PRAWDA“ O OFENZYWIE 
JAPOŃSKIEJ 

MOSKWA PAT. — Poświęcając dłuż 
sze omówienie strategiczne oferzywy ja- 
pońskiej w prowincji jehol „Prawda* 
twierdzi, że opanowanie tej prowincji, 
które było dawno postanowione, ma dla 
Japonji olbrzymie znaczenie wojskowe i 
gospodarcze i może doprowadzić do fi- 
kwidacji władzy Czang - Sue - Lianga 
w okręgu Pekinu oraz do wcielenia je- 
hol do Mandżurji. 

AMBASADOR CHIN 
Q SYTUACJI 

PARYŻ PAT. — Ambasador Chin 
w Londynie udzielił przedstawicielowi 
Havasa wywiadu, w którym oświadczył, 
mi wypadkami, lecz żywiące wiele na- 
dziei na przyszłość. 
że opuścił Chiny wstrząśnięte niedawne- 

Zjednoczenie Chin zostało w zasa- 
dzie zrealizowane. Różnice między Nan- 
kinem a Kantonem są wyrównane. Rząd 
nankiński reprezentuje obecnie całe Uhi- 
ny. O ile chodzi o pokój zewnetrzny, to 
sprawa ta przedstawia się o wiele gorzej 
Japończycy pomimo nieustannych za- 
pewnień, iż czynią wszystko, by zacho- 
wać pokój, korzystają z każdego pretek- 
stu, aby go zakłócić. - W daiszym ciągu 
swych wywodów ambasador podkreślił, 
że czynniki chińskie śledzą z wielką uwa 
gą wyniki konierencji w Oitawie, co do 
których Chiny zainteresowane są bezpo- 
średnio i pośrednio. Powracając do 
kwestji mandżurskiej i  stwierdziwszy, 
że rozszerzane przez japonję pogłoski o 
šmierci gen. Maa są fałszywe, ambasa- 
dor konstatuje, iż ewentualne uznanie 
państwa mandżurskiego przez rząd ja- 
poński sprzeciwia się postanowieniom 
paktu Ligi Narodów oraz traktatowi 9 
RK Chiny nie uznają tego pań- 
s 

NERWOWO CHORY SPRAWCĄ 
POŻARÓW 

‚ — BERLIN PAT, — Policja wykryła spraw 
ców 26 tajemniczych pożarów, jakie w ostat- 
nich dniach wybuchły w różnych gmachach 
sżkolnych w Berlinie, Winnym okazai się bez 
ro$otny szofer, 21-letni nerwowo chory, W je- 
go mieszkaniu znaleziono kilkadziesiąt kluczy 
do różnych gmachów szkolnych w Betlinie. 

LOT MISS BRUCE 

LONDYN PAT. — Po 15-godzinnym locie 
wśród gęstej mgły nad kanałem La Manche 
lotniczka miss Bruce, usiłująca zdobyć rekord 
czasu przebywania w powietrzu, zmuszona z0- 
stała splanować w pobliżu wyspy Wight z po 
wodu defektu zbiornika z benzyną oraz złego 
funkcjonowania aparatu radjowego. Lotniczka 
żywi nadzieję, że po dokonaniu odpowiedniej 
naprawy będzie mogła podjąć jutro próbę lotu 
po raz trzeci. 

NA WALKĘ EKONOMICZNĄ 
Z ANGLJĄ 

DUBLIN PAT. — Parlament Wołlneg: 
Państwa  Irladzkiego przyjął 58 głosami prze- 
ciwko 43 propozycję rządową, przewidującą 
utworzenie specjalnego funduszu w wysokości 

2 miljonów funtów szterlingów na walkę eko- 
nomiczną z Anglją. ; 

W czasie debaty antyangielska polityka de 
Valery byla gwaltownie krytykowana..
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SILVA RERUM 
Cała prasa. połska z radością podkre- 

śla wielkie znaczenie zwycięstw naszych 

sportowców w tegorocznej Olimpjadzie. 
Walcząc z narodami Europy i Ameryki, 

zdobyła Polska siódme miejsce w punkta- 

cji igrzysk olimpijskich. 
Siódme miejsce to nie są żarty; to też 

powszechna radość jest calkiem usprawie- 
dliwiona. Ale dlaczego nikt nie podkreśla 
z triumfem, że w innym wyścigu narodów 
zajęła Polska drugie miejsce, bijąc na łeb 
ma szyję talkie państwa, jak Anglja, Fran- 
cja, Niemcy i in.?... 

Ohodzi o... stopień rozrodczości. Pod 
tym względem. ustępujemy tyliko... Rosji. 

ABC (223) podaje ścisłe informacje: 
Rosja europejska posiada majwiększy w 

Europie przyrost naturalny; na każdy ty- 
siąc mieszkańców rodzi się tam rocznie 
42,1, a umiera 21, czyli, że przyrost natu- 
ralny wynosi 21,7 pro mille rocznie (dane 

z r. 1927). W Polsce (dame z r. 1930), roz- 
rodczość roczne sięga 32,3 pro mille, a 
śmiertelność 15,6 pro mille, czyli, że przy- 
rost naturalny wynosi u nas 16,7. pro mille. 
Zaraz po Polsce idzie Rumunja; jej przy- 
rost naturalny równa się 15,6 pro milie 
(rozrodczość 35 gro mille, śmiertelność 
19,4). 

Żeby należycie ocenić nasze zwycięstwo, 

, należy spojrzeć na inne państwa europej- 

skie: 
Włochy powojenne odznaczają się o 

wiele mniejszą rozrodczością, niż: przed 
wojną. Podczas gdy w r. 1912 ilość urodzeń 

dochodziła tam do 32,5 pro mille rocznie, 
obecnie spadła ona do 26, zmniejszyła się 
również śmiertelność 2 20,3 do 13,7 pro 
mile, tuk, że ostatecznie Włochy dzisiejsze 
mają przyrost naturalny 12,3 pro mille ro- 
cznie, 

Imie państwa europejskie posiadają 
przyrost naturalny niższy od 10-ciu pro 
mille, Na szczególną uwagę zasługują tu 
Niemcy, Anglja i Framcja. Niemcy mają 
obecnie 6,4 przyrostu rocznego pro mille 
(roerodczość 17,5, śmiertelność 11,1); przed 
wojną miały prawie 13, a zatem przyrost 
spadł o połowę. 

Anglja ma przyrost naturalny 4,9 pro 
mile (rozrodczość 16,3, śmiertelność 11,4), 
a przed wojną miała 10,7, czyli że spadek 
przyrostu w porównaniu z ostabniemi lata- 
mi powojennemi przekracza 50 proc. 

Framicja wykazała w r. 1930 dość duży 
przyrost, bo... aż 2,4 pro mille (roerodczość 
18,1, śmiertelność 15,1), co objaśnia się 
niewątpliwie dużą: ilością cudzoziemców, 
zamieszkałych stale we Francji, a odzna- 
czających się wielką płodnością (Polacy i 
Włosi) ; dawniej bowiem Francja wykazy- 
wała minimalny przyrost ludmości, nie 
przekraczający ułamka pro mille. 

Na tem tle Polska wygląda imponują- 
co, bo ustępuje tylko Rosji, która zajmu- 
je pierwsze miejsce tak pod względem 
przyrostu naturalne, jak i pod względem... 
śmiertelności! 

Е Swoją drogą, obecny kryzys wpłynął u- 
jemnie na naszą energję: 

  

  

"Charles Devey 

Dawny radca finansowy 
Rady Banku Polskiego p. Charles Devey (x)Flack, chargė d'affaires Stanów Zjednoczo- 
przybył wraz z małżonką (xx) do Warszawy.nych, (3), oraz grono przyjaciół. 

— OTWARCIE POWSZECHNEJ WY- 
STAWY KOŚCIELNEJ W CZĘSTOCHO- 
WIE. Z okazji Jubileuszu 550-lecia spro- 
wadzenia na Jasną Górę Cudownego Obra- 
zu Matiki Boskiej, zorganizowano Powsze- 
dhną Wystawę Kościelną w Częstochowie. 

Wystawia. mieścić się będzie w gmachu 
na terenach klasztoru Jasnogórskiego. 

Uroczyste otwarcie PWK. w Często- 
chowie nastąpi 12 sierpnia br. w obecności 
miejscowych i przybyłych Dostojników Ko 
ścioła i Państwa i m. Częstochowy. 

Udział licznych rzesz pątniczych jest 
zapewniony. 

Ministerstwo Komunikacji przyznało 
ulgi 5 Oproc. w drodze powrotnej osobom 
pojedyńczym, przylbywające zaś grupy, 
które wcześniej powiadamiają kolej o swej 
podróży, otrzymują zniżki od 33 do 66 pr. 
normalnej opłaty taryfowej w pociągach 
I, M i Ш kłasy — zależnie od ilości osób. 

Przy dolegliwościach  żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdęciach; 
zgadze, odbijaniach, ogólnem  podražnieniu, 
bólach giowy migrenowychi, zastosowanie 1---2 
szklanek naturalnej wody gorzkiej „Franciszka- 
Józefa* wywołuje doskonałe opróżnienie prze- 
wodu pokarmowego. Żądać w aptekach i dro- 
gerjach. 

Według ostatnich damych głównego u- 
rzędu statystycznego, obejmujących rów- 
nież rok 1931, przyrost ludności w Polsce 
w ostatnich latach zmniejszył się trochę, 

co da się miewątpliwie objaśnić kryzysem 
i ciężkiemi warunkami materjalnemi . 

Podczas gdy w roku 1929 urodziło się 
dzieci żywych 988.000, a w 1930 7. až 
1,016.000, rok 1931 przynosi już tylko 
966.000 urodzeń, czyli o 50.000 mniej, 

Ponieważ liczba zgonów pozostała mniej 
więcej ta sama (około 500.000 rocznie, 
zmniejszył się również przyrost naturalny 
ludności; podczas gdy w roku 1930 wyno- 
sił on 526.000: (a zatem zgóra pół miljona) 
w roku 1931 spadł do 411.000, czyli o 55 
tysięcy. 

Kompromitacja. Alle my — „tutejsi" 
jesteśmy, mówiąc językiem sportowców: 
w dobrej formie i dajemy dobry przyk- 
kład: ! 

Jeżeli zbadamy, jaki jest przyrost lud- 
ności w poszczególnych dzielnicach państ- 
wa, to przekonamy się, że najszybciej 
wzrasta ludność województw wschodnich 
(wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyń- 
skie), gdzie rozrodczość sięga 35,4 pro mil- 
le (dla całej Polski — tylko 30,8), a przy- 

rost maturahyy wynosi 19,5 pro mille (cała 
Polska — 15,3). 

Najwolniiej natomiast wzrasta ludność 
województw południowych (krakowskie, 
lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie), 
dla których przyrost naturalny wynosi 

13,2 pro mille, Jeżeli jednak zechcemy się 
przekonać, w jakiej dzielnicy kraju rodzi 
się najmniiej dzieci, to dojdziemy do wnio- 
sku, że dzielnicą tą są województwa zacho- 
dmie (śląskie, moznańskie, pomorskie), 
gdzie rozrodczość roczna sięga tylko 28,6 
pro mille (na wschodzie 35,4). 

Lector. 

w Warszawie     
rządu i członeklzby Handlowej Polsko-amerykańskiej, (2) p. 

„Na dworcu powitali go: dr.Wróblewski, prezesDewey'a ma charakter prywatny. 
Banku Polskiego (1), p. Kotnowski, 
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TATARZY LITEWSCY W WOJSKU NAPOLEONA „Słowo, pachnące 
Polska: — tem słowem cudownem, pa- 

[chnącem sadem i ziarnem, 
Codzień łamiemy się społem, jak zdto- 

[wym pożywnym chlebem, 
Więc gdy potrzeba, umiemy lec w po- 

[lach, pułkiem  ofiarnym, 
Śmiercią żołnierską stopieni z gwiazdzi- 

[stem skrzącem się niebem.. 

St. Kryczyński. 

'Temi słowy scharakteryzował młody 
tatarski poeta stosunek Tatarów do Pol- 
skie 

Wiersz, z którego « przytoczyliśiny 
zwrotkę, został wydrukowany w Rocznie 
ku Tatarskim, reprezentacyjnym i cii- 
'cjalfym organie Rady Centralnej Związ- 
'ku Kukuralno-Oświatowego ' Tatarów 
Rzeczyspolitej Polskiej. 

"Stwierdzenie tych taktów jest jedno- 
cześnie świadectwem głębokiego, szcze- 
rego patrjotyzmu naszych Tatarów, dla 
których wyraz „Polska* nie jest ant za- 
bawką, ani pięknym parawanem do ukry 
wania politycznych celów, — jest, jak 
i dla nas — „zdrowym, pożywnym chle 

„bem“. 

Tatarzy polscy nie potrzebują skła- 
dać pięknych patrjotycznych  deklaracyj 
i dowedzić swego przywiązania da 
wspólnej naszej Ojczyzny: przeszłość, 
której wstydzić się wcale nie potrzebu- 

ja, jest aż nadto wymowna!.. 
Dieje naszych Tatarów, 

Ściwie dzieje walk w szeregach 
sko-polskich. 

Wielki Książę Witold, osadzając Ta- 
tarow nad Waką i Wilją, obdarzył ich 

to są wla- 
litew- 

całkowitą wolnością i przywilejami, po- 
twierdzanemi następnie przez królów poj 
skich. 3 

  

prezes 

sadem i ziarnem” 
Tatarzy, odznaczający się zamiłowa- 

niem do rzemiosła rycerskiego i święcie 
dotrzymujący przysięgi, byli doskonałym 
materjałem żołnierskim; to też oddziaiy 
tatarskie w szeregach wojsk litewsko- 
polskich widzimy podczas wszystkich 
wojen, nie wyłączając walk z Tatarami 
i Turkami. 

Razem z Witoldem biorą Tatarzy u- 
dział we wszystkich wojennych wypra- 
wach walecznego księcia. 

Pod Grunwaldem walczyło z Krzyża- 
kami kilkanaście tysięcy Tatarów pod 
wodzą Dżelal-ed-Dina, syna Tochtamy- 
sza. . 

W r. 1418 Tatarzy biorą udział w 
ywprawie przeciw Tatarom krymskim, 
w r. 1432 Wielki ' Książę litewski Swi- 
drygiełło z wojsk przybyłego carewicza 
tatarskiego Achmeta uformował cztery 
pułki, a w wieku XVI, podług danycn 
prof. Talko-Hryncewicza, Tatarzy litew- 
scy podczas pospolitego ruszenia mogli 
wystawić od 20 do 25 tysięcy dobrze u- 
zbrojonej i należycie wyekwipowanej 
jazdy. 

Z roku 1631 mamy ścisłe dane o Ta- 
tarach, którzy wówczas mieli sześć cho- 
rągiw tatarskich, czyli chorąstw, t. i. 
ściahów: : 

1. chorąstwo ułańskie, šciahu  gro- 

dzieńskiego i oszmiańskiego pod о- 
wództwem chorążego Czymbaja Ułana 

Maluszyckiego, 

2. chorąstwo Juszynskie, šciahu wo- 
jewództwa trockiego, — pod dowódz- 
twem Dawida Chazbijewicza, 

3. chorąstwo Najmańskie, ściahu wo 

Wizyta p. 

p 

ROZGRYWKI DO PIĘCIOBOJU 
LOS ANGELES. PAT. Po 4 konkuren- 

cjach punktacja 5-boju nowoczesnego 
przedstawia się: pierwsze miejsce Mayo 
21 i pół punkta, drugi — Oxenstierna 25 p. 
trzeci — 'Theofeld 25 i pół p., czwarty — 
Lindman 30 i pół p. piąty — Simonetti 32 
p. szósty Brady 40 p. 

WŁOCH : ZWYCIĘŻYŁ WE FLORECIE 
LOS ANGELES, PAT. W szermierczym 

turnieju olimpijskim na florety, pierwsze 
miejsce zajął Włoch Marzi. Wygrał on 
wszystkie spotkania Drugi zkolei był Ame 
rykanin Levis. Trzecie miejsce zajął Włoch 
Gaudini. 

REKORD ŚWIATOWY 

LOS ANGELES. PAT. W finale biegu 

na 400 m. pierwsze miejsce zajął Ameryka- 
nin Carr. Zwyciężca osiągnął wspaniały 
czas 46,2 sek., bijąc rekord światowy i о- 

limpijski. Dalsze miejsca zajęli: drugie — 
Eastman (Ameryka) 46,4 s., trzecie — 

Wilson (Kanada) 47,4 s., czwarte — Wał- 

ters (Południowa Afryka) 48,2 s., piąte A- 

merykamin Gordon 48,2 s., szóste miejsce 

Golding (Australijezyk), mając czas 48,8 

sek. 

LEHTINEN WYGRAŁ BIEG 
5 KLM. 

LOS ANGELES PIAT. W biegu na 5 
tysięcy metrów zwyciężył faworyt Lehti- 
nen (Finlandja) 14 m. 13 s. Drugi z kolei 
był Amerykanin Hill, trzeci Finlandczyk 
Virtanen, czwarty Savidan (Nowa Zelan- 
dja), piąty Lindgren (Szwed), szósty An- 
glik Burns. Amerykanie złożyli protest, 
domagając się dyskwalifikacji Lehtinena 
za rzekome potrącenie Hilla. Protest ten 
zostal odrzucony, sędziowie bowiem uz- 

Uroczyste otwarcie 
WARSZAWA PAT. — W dniu 17 bm. od- 

będzie się w warszawskim cywilnym porcie 

lotniczym uroczystość otwarcia komunikacji 

lotniczej na szlaku Warszawa — Wiino — Ry- 

Prasa amerykańska rozpisuje się sze- 
roko o p. Wally E., która przez kilkadzie- 
isat lai była mężczyzną, a kobiecość swą 
odzyskała tylko dzięki operacji, na niej do- 
konanej. Ta „bohaterkia: sezonu* przyjęła 
pawnego dziennikarza nowojorskiego i 

     

zlożyła 'wobec niego spodwiedź swego 
życia. 

W 19-tym roku życia — opowiada p. 
Waliy — zrozumiałam, że jestem inna od 
swych kolegów, podczas gdy koledzy moi 
szukali wciąż awanturek milosnych lub od 
dawali się sportowi, ja marzyłam tylko o 

perukach, Za zaoszczędzone pieniądze ku- 
piłam sobie perukę kobiecą. Moi rodzice 
odkryli ją i spalili. Taki sam ios spotkał 
pierwszą suknię kobiecą, którą sobie ku- 
piłam. Jednem słowem, rodzice walczyli 
wszelkiemi siłami z moją kobiecością i u- 
czynić pełnego mężczyznę. 

OHOCHLA ZAMIAST KARABINU. 
Potem 'wybuchła. wojna. Rodzice moi u- 

cieszyli się, spodziewali się bowiem, że na 
wojnie odkryję swoją męskość. Okazało się 
jednakowoż, że wojenika wcale mnie nie po- 
ciągała, a towarzysze moi nazywali mnie 

kobietą. Cały czas wojny spędziłam przy 
kłuchni, a chochla bardziej mi odpowiadała 
niż karabin. ; 

Po wojnie miałam dobrą posadę i nieźle 
zarabiałam. Mogłam iwtenczas sprawić so- 
bie suknie kobiece, ktlóre mogłam jednako- 
wož nosić tylko w domu, bo w: biurze mu- 
siałam dalej być mężczyzną. Strój męski 
odbierał mi swobodę ruchów, a oddycha- 
lam swobodnie, gdy po powrocie do domu 
mogłam przebrać się jako kobieta. 

PRZEZ KILKANAŚCIE LAT BYŁA — 
MĘŻEM, 

By raz wreszcie uzyskać spokój, ożeni- 
łam. się. Są pesymiści, którzy uważają mał 
žeūstwo za czyściec, dla mnie było ono 
piekłem. Cztery lata uciekałam od swej żo- 
my, ale była ona gorliwym żandarmem i 
zajwsze mnie sprowadzała. z powrotem. Nie 

  

че мо 

lod ze Sadjom Oimyjkiep 
nali, że fakt ten, nawet jeśli miał miejsce, 

nie mógł wpłynąć na ostateczny wynik. | 

PIĘĆ KONKURENCYJ PIĘCIOBOJU 
LOS ANGELES. PAT. W pierwszym 

dniu olimpijskiego 10-boju rozegrano 5 
konkurencyj. Bieg 100 metrów wygrali 
Berra (Argentyna) i Jarvinen (Finlandja) 
po 11.T sek. 

W skoku włdal zwyciężył Charles (A- 
meryka) z wynikiem 7 m. 24 cm. 

W rzucie kulą pierwszy był Bausch (A- 

meryka) 15 m. 32, cm. 
W skoku wzwyż pierwsze miejsce za- 

jął również Charles — 1 m. 85 cm, 
W biegu na 400 metrów zwyciężył Ir- 

landczyk Tiadalll w czasie 49 sek. Po pierw 
szym dniu prowadzi Charles — 4266,20 

20 punktów, drugi Dimsa (Łotwa) — 4181 
p., trzeci Jarvinen — 4168,76 p., czwarty 

Sievert! (Niemiec) — 4158,21 p. piąty 
Bausch, mając 4029,35 p., szósty  Eberle 
3904,49 p. 

DUBRE WYNIKI SIEDLECKIEGO 
LOS ANGELES. PAT. W pierwszym 

dniu 10-boju Siedlecki osiągnął szereg nie- 
zwykłych wyników. (Wi biegu na 100 mtr. 
miał czas 11,6 sek. 

W skoku wdal miał wynik 6 mtr. 49 cm, 
Siedlecki w tej konkurencji wyprzedził We- 
gnera (Niemcy). Węgra Betamasi i Afry- 

kanina Harta. 
W rzucie kulą osiągnął 13 m. 15 cm,, 

w skoku wzwyż — 170 em. w biegu na 400 
m. — 53,8 sek.. 

Wyniki te kwalifikują Siedleckiego na 
10-te miejsce w ogólnej klasyfikacji i za- 
razem świadczą o dość dobrej formie na- 
szego mistrza. Ilość punktów: osiągniętych 
dotychczas przez Siedleckiego wynosi — 
3779,49. 

szlaku Iotniczeno 
ga — Tallin. W czasie uroczystości wygło- 

szą przemówienia minister komunikacji oraz 
przedstawiciele dyplomatyczni republik estoń- 

skiej i łotewskiej. 

  

czyniła tego, broń Boże, z miłości, lecz by- 
dam jej żywicielem. Zabierała mi pensję aż 
do grosza, spaliła suknie kobiece, które 
miałam. Mimo wszystko nie stałam się je- 
dnak mężczyzną stuprocentowym, a ze 
swych obowiązków mężowskich zupełnie 
się nie wywiązałam. Mkciła się też na mnie 
jak mogła, znęcając się nademną i bijąc 
mnie nieraz aż do krwi, a ja nie miałam 
dość sił, by się bronić. 

A TERAZ OHCĘ ZOSTAĆ ŻONĄ. 
Przed 4 laty żona moja umarła. Od te- 

go czasu wędrawałam od jednego lekarza 
drugiego i błagałam, by dokonano na 

mnie operacji. Czytałam bowiem o takiej 
operacji, dokonanej na mężczyźnie-kobie- 
cie, która była jednakowoż odemnie młod- 
szą o 10 lat. Zlitował się wreszcie nadem- 
ną profesor Gohrbandt i dokonał na mnie 
operacji, która się doskonale udała. Teraz 
jestem szczęśliwa, mieszkam sama i robię, 
co mi się żywnie podoba. Mogę się też po- 
chwalić, że jestem doskonałą gospodynią. 
Nie jestem już coprawda młodą, ale jestem 
znacznie szczęśliwsza, niż nią byłam, (gdy 
Ibyłam miłodą. Mam nawet przyjaciela, za 
którego wyjdę zamąż i mam nadzieję, że 
będę o wiele lepszą żoną, niż była moja 
własna żona. 

CZY JEJ SIĘ TO UDA? 
Dziennikarz udał się następnie do pro- 

fesora, który dokonał operacji, by się do- 
wiedzieć, czy p. Willy E., licząca obecnie 
lat blisko 50, może naprawdę wyjść zamąż. 
Profesor odpowiedział: rozumie się, że nie 
mogliśmy z mężczyzny, który ongiś nazy- 
wał się Leon E. uczynić kobiety zupełnie 
normalnej. Wszak musi się dotychczas 
co 14 dni jeszcze golić. Mimo to jest, że tak 
powiem, (kosmetycznie kobietą, a przede- 

wszystkiem sama za taką się uważa, a męż 
Czyzna, który ją kocha, jeśli ma fantazję, 
może być z nią nawet szczęśliwy. Zresztą, 
by być szczęśliwym z kobietą, trzeba mieć 
fantazję... 

  

AFERA PRZEMYTNICZA 
ZAST. KOM. STRAŻY. CELNEJ Z CZĘSTO- 

CHOWY POD žARZUTEM PRZEKUPSTWA 

Z polecenia sędziego śledczego areszto- 

wany został w Częstochowie zast. kom, 

straży celnej Władysław Osiłka, któremu 

zarzuca się, że stał w zmowie z bandą 

przemytników, transportujących z Czecho- 

słowacji: przez Śląsk do Polski większe ilo- 

ści przemytu, m. in. wanilji itp. 

Osiłka — jak. wylkazały dochodzenia 
wstępne — miał pobierać od bandy stałą 
„pensję miesięczną, której podwyższenia 

domagał się od przemytników ostatnio bez 

skutecznie. 

Afera została wykryta dzięki zezna- 

niom jednego z przytrzymanych przemyt- 

ników, który zeznał, że Osiłka w ostatnim 

czasie obiecał ułatwić przemyt 2 i pół cen- 

tnara wanilji z Czechosłowacji przez Śląsk 

wzamian za co domagał się wypłacenia mu 

300 zł. Poza tem przemytnicy musieli urzą- 

dzić na jego cześć „dkromne* przyjęcie. 

Wobec tego jednak, że przemyt wanilji 

został na granicy przez S1, Straż graniczną 
przytrzymany, a przemytników aresztowa- 

no, jeden z członków ibandy, złożył obszer- 

ne zeznanie o „działalności* komisarza O., 
posądzając go o zemstę i zdradę. 

W sprawie tej, która wywołała. wielką 

sensację, toczą się dochodzenia. 

ŚMIERĆ ZBRODNIARZA TRANS- 
FORMISTY 

We Francji zmarł przed paru dniami 
człowiek, którego nazwać można najwięk- 
szym transformistą między zbrodniarzami 
świata. 

Zdolności do maskowania się zawdzię- 

czał Delormel — tak się ten człowiek na- 
zywał — całą swoją karjerę, która obfito- 
wała w mnóstwo awantur i przygód. Był 
to człowiek o tysiącu masek, zbrodniarz, 
który miał tysiąc nazwisk. Raz nawet zo0- 
stał skazany na śmierć za morderstwo, ale 
w drodze łaski zamieniono mu karę śmier- 
ci na (dożywotnie więzienie i zesłanie do 
kolonji karnej, z której w cudowny sposób 
udało mu się zbiec. Jego wirtuozostwo za- 
błysło w całej pelni dopiero po tej mciecz- 
«e, policja poszukiwała go bowiem całą si- 

łą pary, ale znaleźć go nie mogła. 
Dopiero przed trzema dniami padł w 

Marsylji ofiarą katastrofy automobilowej, 
a w wyciągniętych z automobilu zwło- 
kach rozpoznano Delormela. Ten zbrod- 
niarz był genjuszem w swym zawodzie, u- 
ibierał się niezwykle elegancko i miał ma- 
niery bardzo wytwiorne. 

Jego ofiarami były przedewszystkiem 
Kobiety, a zwłaszcza starsze panie, do któ- 
rych się zalecał, by następnie wyłudzić od 
nich pieniądze. W każdem mieście miał in- 
ną maskę, podróżował bowiem zawsze z 
dałym stosem perulk, które zmieniały go do 
niepoznania. Władał sześcioma językami, 
grał cudowmie na skrzypcach, a raz nawet 
urządził dwa koncerty, występując pod ma 
ska zmanego wirtuoza. 
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Podajemy fotogafję świeżo otwartego mo- 
stu drogowego przez izekę Pinę. Most ten zbu- 
dowany na terenie bagnistym ma 133 m. dłu- 

jew. wileńskiego, pod dowództwem Ab- 
rahima Kieńskiego, : 

4. chorąstwo Jatoirskie, šciahu nowo 
grodzkiego, pod dow6dztwem  Heljasza 
Zabtockiego, 

5. chorąstwo Kondrackie, czyli Kry- 
czyńskie, ściahu mereszlańskiego, pod 
dowództwem Jachii Zawackiego i 

6. chorąstwo Baińskie, šciahu nowo- 
gródzkiego, -pod dowództwem  Szach- 
mancera Rudnickiego. 

W r. 1661 ilość chorągwi tatarskica 

dochodzi do 20, liczących 2255 koni. 

Od roku 1717, czyli od chwili usta - 
nowienia przez sejm podstaw organiza- 
cyjnych wojska stałego, przez cały czas 
istnienia armji polskiej, znajdujemy sze- 
reg pułków tatarskich, a więc pułki 1, 4, 
5, 6, i 7 przedniej straży Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. (Pułk 6-ty wyło- 
nił się z poprzednio istniejącego pułku 
2-go jego Królewskiej Mości — lekkiej 
jazdy). 

Podczas walk konfederacji barskie!, 
która przecież byla — „koniederacią 
wiernych chrześcijan - katolików rzym- 
skich“ — nie zabrakło jednak Tatarów 
pod wodzą pułkownika Bielaka. 

Na zew Kościuszki tworzą Tatarzy 
dwa oddziały: wolontarjuszy trockich 
pod wodzą Muchy oraz ' jazdę preńską, 
prowadzoną przez pułk. Ułana. Wilna w 
r. 1799 bohatersko broni pułk. Jakób A- 
zulewicz, pod Maciejowicami sławę zdo 
bywa Mustafa Achmatowicz. 

W szeregach napoleońskich znajduj:- 
my szwadron Tatarów litewskich pod 
wództwem kapitana Ułana. 

W r. 1831 zaznaczają Tatarzy swój 
udział w powstaniu przedewszystkiem 
na terenie powiatu oszmiańskiego. 

  

W WIRZE STOLICY 
Polska a ogólna klasyfikacja 

Zi każdym dniem przesuwamy się w tył 
w ogólnej klasyfikacji. Był moment — 
czwartego dnia Olimpjady — gdy zajmo- 
maliśmy lezwarte miejsce: po Stanach 
Zjednoczonych, Francji i Niemcach. Ale 
było to akurat po zwycięstwie Kusociń- 

skiego, Walasiewiczówny i Klukowskiego. 

Czwarte miejsce na 49 państw! Za pięk 
ne, by trwało, od tego czasu codzień cofa- 
my się. 

Przedewszystkiem — nikt nie startuje, 
skromma grupka naszych lekkoatletów nie 
obsadza przecie nawet 8-mej części kon- 
kurencji. Pech do tego unieszkodliwił Ku- 
socińskiego. Schabińska naturalnie odpa- 

dia wi przedbiegu — jechała waczej, by to- 
warzyszyć Weissównie, niż zdobywać lau- 
ry; każdy wiedział, że jest klasą — u nas 
— nie na Olimpjadzie. Siedlecki skręcił 

sobie nogę na treningu — startuje jednak 
w dziesięcioboju. Czy w formie czy nie, nie 
nie wykrusa, Jego wyniki byłyby świetne 
8 lat temu w Paryżu, dobre przed 4 laty 
w Amsterdamie — teraz są mierne. Sie- 

glecki pojechał, bo chciano go wysłać — 
ambieja Legji wymagała, by choć jeden 
jej lekkoatleta znalazł się w Los Angeles, 
Skoro jadą 2 z AZS-u, 1 z Warszawianki, 
1 z Warty i 1 zPTC. 

Czekamy zatem na start wioślarzy i 
szertmierzy. Pierwsi obsadzają czwórki ze 
sternikiem ;oraz dwójki z i bez sternika. 

Budzyński i Mikołajewski. 2 lata temu 
mistrzowie Europy w dwójkach bez r 
nika, są i teraz doskonale zgraną, niezwy- 
kle równo pracującą parą. Czy dadzą rad 
Amerykanom? Złoty medal to może za 
wielka nadzieja, ale jakiegoś drugiego, 

trzeciego miejsca można się po nich spo- 
dziewać. 

Dwójka ze sternikiem Braun. 
leciutki Skolimowski ma tylko 3 przeciw- 
mików: USA, Brazylję i Francję. Punkto- 
wane miejsce więc pewne. czwartymi być 
nie sztuka, alle Francja i Brazylja nie sły- 
mą z wioślarki. 

"Wireszcie czwórka, ma 6 przeciwników: 
USA., Japonia (wraz z Polską I-szy przed- 
bieg) i Włochy, Niemey, Brazylia, Nowa 
Zelamidja. Tu trzeba będzie solidnie wal- 
czyć, by wejść do fimału. Pokonanie Japo- 

nji jest zupełnie prawdopodobne, a to star 
czy, by się wślizgnąć do finału — tam o 
I-szem miejscu niema mowy, lecz jakieś 
3-cie, 4-te... 

Szermierze nasi nia stawali ani do 
szpady, ami do floretu. Rezerwują się cal- 
kowicie do szabli, trenują tylko szabłę. 
Može to i roztropne, Jesteśmy w tei broni 
najmoeniejsi, w Amsterdamie zajęliśmy 3- 
cje miejsce zespołowo. Teraz wynik ten 
możemy i powinniśmy powtórzyć, tylko od 
Wegrów i Włochów skóra pewna. 

Innych, nie wyłączając Francuzów, po- 
winniśmy rozłożyć. W każdym razie od 
szermierzy należy się spodziewać kilku 

  

  

   

      

   

      

pumkitów. Karol 
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Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na ul. Jakóba Jasiń- 

skiego 6, tel. 7—21. 
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gości i stanowi piękny okaz polskiego budow- 
nictwa mostowego. 

  

W r. 1863 walczy oddział powstań- 
czy pod wodzą Tatara Tuhana - Bara- 
nowskiego, b. kapitana armji rosyjskiej; 
znaczna ilość Tatarów idzie do szere- 
gów. ` 

W szeregach 1 Brygady Legjonów 
walczył i nad Stochodem zginął śmier- 
cią bohaterską Aleksander Sulkiewicz, 
jeden z najbliższych” współpracowników 
Komendanta, współorganizator ucieczki 
Józefa Piłsudskiego z więzienia peters- 
burskiego. 

Wreszcie w r. 1919 —20, w okresie 
decydujących walk o losy Polski,, w sze 
regach młodej armji polskiej znajdujemy 
Pułk Tatarski ułanów im. Mustafy Ach- 
matowicza pod dowództwem gen. Alek- 
sandra Romanowicza oraz Dyon Maho- 
metański pod dowództwem pułk. Baha- 
eddina - Beja - Emira - Hassana Chur- 
sza. 

W Roczniku Tatarskim — rzecz na- 
turalna — dzieje walk zostały mocao 
zaznaczone. 

P. Stanisław Kryczyński dał ładną 
rozprawkę p.t. „General Jozei Bielak“ 
(1741—1794) oraz podal „Materjaty do 
historji putkėw tatarskich w Polsce“, ууу 
kazując dobrą znajomość epoki XVIII 
wieku oraz niewątpliwe zdolności umie- 
jętnego i sumiennego badacza. 

P. Leon Kryczyński dał szereg przy- 

czynków do czynu zbrojnego Tatarów w 
w. XIX i XX, a więc. artykuły: „Tata- 
rzy litewscy w wojsku polskiem w po- 
wstaniu 1831 r.*, „Przyczynek w spra- 
wie stosunku Tatarów litewskich do po 
wstania 1863 r.“ oraz „Aleksander Sul- 
kiewicz (Czarny Michał — 1867 — 
1916).* 

Udział Tatarów polskich w wojnie
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NA ODCINKU GOSPODARCZYM 

Prowincjonalne komisje notowań cen mięsa. 
— Dyrekcja Giełdy Mięsnej w Warszawie, 
zgodnie z uchwałą czerwcowej  konierencji 
rolniczej w ministerstwie rolnictwa, opracow 
'wuje obecnie projekt utworzenia na prowincji 
sieci komisyj notowania cen na mięso. 

W myśl tego projektu komisje notowań ma- 
ja korzystać ze wszystkich uprawnień giełdy 
towarowej, działając przy targowiskach. 

W razie zatwierdzenia projektu Giełdy Mię- 
snej, komisje notowań powstaną już w jesieni 
we wszystkich miastach wojewódzkich i po- 
wiatowych, oraz w tych miastach nie powiato- 
wych, które posiadają własne większe targo- 

wiska. r 
Wojewódzkie komisje notowań będa się 

składać z 15 członków, powiatowe zaś z 9 
członków. Członkowie komisyj będą się rekru- 
towali z przedstawicieli miejscowych organiza- 
cyj rolniczych i kupieckich. 

Niezależnie od powyższego, warszawska 
Gietda Mięsna przygotowuje projekt wykona- 
nia uchwały tejże konferencji rolniczej, doty- 
czącej utworzenia kas targowych, przeznaczo- 

nych głównie dla detalistów, korzystających 
dotąd wyłącznie z kredytów u hurtowników. 

pierwszem posunięciem na tem polu było- 
by, zgodnie z projektem, utworzenie kasy tar- 
gowej na targowisku w Warszawie. 

Należytości nieściągalne. — W myśl roz- 
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 
b.r. (w sprawie sposobu ustalania należności 
nieściągalnych oraz termin przekazania urzę- 
dom bowym należności ściągalnych do dal- 
szej kucji) — za należności niešciągalne, 
uważa się należności wymierzone, nałożone, 
lub w inny sposób ustalone w markach pol- 
skich oraz należności, których termin płatno- 
ści upłynął przed i stycznia 1932 r. o ile pro- 
wadzona celem ich ściągnięcia egzekucja po- 
została bezskuteczna z powodu zupełnego bra- 
ku majątku u zobowiązanego, względnie u osób 
odpowiedzialnych za te należności. 

Do ustałenia nieściągalności należności po- 
wołane są komisje, w skład których wchodzą: 
przedstawiciel urzędu skarbowego  (przewod- 
niczący), przedstawiciel wierzyciela, _ oraz 
przedstawiciel dotychczasowy władzy egzeku- 
cyjnej. Komisją rozstrzyga sprawy  większo- 
ścią głosów. Służy jej prawo przeglądania 
ksiąg, dokumentów i aktów u wierzyciela i u 
dotychczasowej władzy egzekucyjnej. 

Sprawy o należności, które zostały przez 
komisję uznane za ściągalne, winny być w 
ciągu dwóch tygodni po ustaleniu ich ściągal- 
ności przekazane właściwemu urzędowi skar- 
bowemu. 

Rozporządzenie weszło 
1-go sierpnia. 

Q zniesienie reglamentacji cen — Na osta- 

  

     

   

w życie z dniem 

* tnim nadzwyczajnym zjeździe piekarzy w War- 
szawie, powzięta została uchwała, w której 
zjazd domaga się zniesienia reglamentacji cen 
pieczywa i pozostawienia kształtowania się cen 
wolnej konkurencji. * 

Państwowa Rada Kolejowa — od dnia 25 
lipca, obowiązuje nowe rozporządzenie w spra 
wie wykonania ustawy o powołaniu Państwo- 
wej Rady Kolejowej. 

Zgodnie z tem rozporządzeniem, p. mini- 
ster komunikacji zarządził, iż członkowie Pań- 
stwowej Rady Kolejowej, oraz zastępcy człon- 
ków są wyznaczani (mianowani, delegowani); 
lub wybierani na okres 3-letni, który rozpoczy 
na się z dniem ogłoszenia w „Monitorze Pol- 
skim* składu Państwowej Rady Kolejowej. 
Miejsce opróżnione w Państwowej Radzie Ko- 
łejowej przed upływem 3-lecia obsadza się 
tylko na okres do końca 3-lecia. Pod koniec 
kadencji, minister komunikacji ustała terminy 
w których winni być wyznaczeni delegaci po- 
szczególnych organizacyj i związków. Człon- 
kiem Państwowej Rady Kolejowej, lub jego 
zastępcą, może być każdy obywatel Państwa 

Polskiego, który posiada pełne prawo do pia- 
stowania urzędów publicznych, jest pelnoletai, 
a nie pozostaje w czynnej-służbie- przedsiębiot= 
stwa „Polskie Koleje państwowe” lub Minister 
stwa Komunikacji. Pozatem rozporządzenie 
wykonawcze ustala sprawę utraty mandatów 
i określa te instytucje, które mają prawo wy- 
boru do Rady. 

Rewizje i czynności egzekucyjne w nocy 
i święta — Rozporządzenie dotyczące przebi- 
sów normujących całokształt postępowania eg- 
zekucyjnego władz skarbowych, a obowiązu- 
jące od 1-go sierpnia, między innemi  wpro- 
wadza w pewnych warunkach — instytucję 
rewizji mieszkania i rewizji osobistej, oraz ze- 
zwala na dokonywanie czynności egzekucyj- 
nych w dni niedzielne i ustawowo uznane za 
święta powszechne, oraz w porze nocnej, a to 
za specjalnem zarządzeniem pisemnem urzędu 
skarbowego od czego niema zażalenia. 

Co się tyczy rewizji, to organ egzekucyj- 
ny, jeśli uzna że cel egzekucji tego wymaga, 
zarządzi otworzenie drzwi i schówków zobo- 

nego, oraz przeszuka jego mieszkanie i 
schowki. Gdyby to nie wystarczało, lub gdy- 
by zobowiązany chciał się wydalić, organ eg- 
zekucyjny — „może przeszukać odzież którą 
zobowiązany ma na sobie". Za specjalnem zaś 
pisemnem poleceniem urzędu skarbowego or- 
gan egzekucyjny ,w każdem miejscu może 
przeszukać odbież zobowiązanego”. Polecenie 

to może być wydane w przypadku, gdy zacho 
dzi uzasadnione podejrzenie, że przedmioty, 
które zobowiązany ma przy sobie, chce on u- 
sunąć od egzekucji. Polecenie musi być oka- 
zane zobowiązanemu. h. 

ADB SAT TK ET AKE OKRE TCC 

polsko - bolszewickiej  oświetlili: V. J. 
w artykule p. t. „Pułk Tatarski ułanów 
im. Mustafy Achmatowicza (1919 — 
1921) oraz p. Iskander Achmatowicz, b. 
dow. szwadronu w tym pułku, który 
skreślił wspomnienia p.t. „Obrona Płoc- 
ka w r. 1920". 

W ten sposób w Roczniku został za- 
zmaczony udział Tatarów we wszystkich” 
wałkach o wolność Ojczyzny: od kon- 
federacji barskiej do wojny z Sowieta- 

Odźwierciadlenie — aczkolwiek je- 
szcze niewyczerpujące —- tego właśnie 
okresu walk ma wielkie znaczenie, gdyż 
w sposób bardzo przekonywujący stwier 
dza, iż Tatarzy pozostali wierni trady- 
<jom swych przodków nawet w czasach 
najcięższych. : 

Po rozbiorach Tatarzy znaleźli się 
w sytuacji wyjątkowo ciężkiej, gdyż, ma 
jąc tradycyjne zamiłowanie do służby 
wojskowej oraz odznaczając się również 
tradycyjną lojalnością wobec państwa, 
musieli zbliżyć sję do Rosji, która, zresz 
tą, ich bardzo kokietowała. 

Jak wielka ilość Tatarów litewskich 
znajdowała się W szeregach armji rosyj- 
skiej, dowodzi ten fakt, że podczas woj- 
ny Światowej około dwudziestu naszych 
Tatarów miało rangę generałów 10syj- 
skich, — oficerów sztabowych i młod- 
szych było bez liku. ‚ 

Rzecz jasna, iż długoletnia służba w 
szeregach rosyjskich nie pozostawała 
bez śladu; to też wiele rodzin tatarskich 
zmieniło kulturę polską na rosyjską. 

Większość jednak zwycięsko przeby- 
ła wszystkie próby, z których najcięższa 
przypadła na r. 1863. Wówczas Tatarzy, 
jak i Polacy zresztą, znaleźli się w 
dwóch obozach. 
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ROTANA 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 6 sierpnia 1952 r. 

Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura średni 

Temperatura najwy 

Temperatura najni 

Opad: 7 mm. 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno — przelotn/ deszcz. 

KOŚCIELNĄ 
— Postępy robót nad odremontowa- 

niem wieży św. Jana. — Roboty wstęp- 
ne nad odrestaurowaniem uszkodzonych 
tynków i gzymsów wieży przy koście- 
le śwł Jana posunęły się znacznie na- 
przód. 

Onegdaj ukończono potężne ruszto- 
wanie, które opasuje obecnie wieżę ze 
wszystkich stron aż do samego wierz- 
chołka. Prace nad wznoszeniem go trwa 
ły miesiąc zgórą , zatrudniając kilkuna- 
stu robotników. 

Wykonanie tych prac wstępnych u- 
możliwiła ofiarność publiczna, mianowi- 
cie sumy, które wpłynęły na ten cel w 
związku z odezwą do społeczeństwa о- 
głoszoną w prasie przez ks. proboszcza 
kościoła św. Jana, a wzywającą do ra- 
towania nadwątlonej wieży. 

Przystąpienie do prac bezpośrednich 
nad naprawą wieży i wogóle kontynuo 
wanie robót, zależne jest przedewszyst- 
kiem od dalszej ofiarności społeczeń- 
stwa na cel powyższy. 

Wscnód słońca g. 4,11 

Zachód здойся & 20 00 

  

     

MIEJSKA 
— Co będzie ze stacją autobusów za 

miejskich? —Notowaliśmy już, że zaist- 
niał projekt przeniesienia stacji autobu- 
sow zamiejskich z ul. ]. Jasińskiego na 
rynek drzewny przy ul. Zawalnej. Wo- 
bec tego, że roboty nad budową stacji 
przy ul. J. Jasińskiego posunęły się bar- 
dzo daleko, pochłaniając przytem znacz- 
ne sumy, szef sekcji technicznej po zor- 
jentowaniu się w projekcie, wypowie- 
dział się stanowczo przeciwko tym po- 
mysłow. Sprawa ta znajdzie się na po- 
rządku dziennym jednego z najbliższych 
posiedzeń magistratu w celu ostateczne- 
go. załatwienia. 

SZKOLNA 
— ROCZNE KURSY PIELĘGNOWA- 

NIA I WYCHOWANIA DZIECI. Egzystu- 
jące od 1925 roku w: Wilnie. Program o- 
bejmuje kurs teoretyczny i praktykę w 
szpitalach, przedszkolach i żłóbkach. Wy- 
kladane są następujące przedmioty: ana- 
tomja i fizjologja, higjena i bakterjologja, 
patologja ogólna, higjena dziecka, opieka 
społeczna nad dzieckiem, djetetyka dziec- 
ika, choroby dzieci i pielęgnowanie dziecka 
chorego, psychologja i wychowanie, gry 
i zabawy. W kursach biorą udział profeso- 
rowie naszej wszechnicy i lekarze specja- 
liści w chorobach dziecięcych. Zapisy są 
przyjmowane w lokalu Rocznych Kursów. 
Handlowych przy ul. Mickiewicza 22-5, od 
godz. 5—7T wiecz. codzień oprócz świąt. 
"Telefon 16-02. 

OGŁOSZENIE 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

poszukuje od dnia 1 września lokalu dla Pań- 
stwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeń- 
skiego w Wilnie. Potrzeba 20 dużych sal 1 12 
mniejszych skupionych w jednym domu. Bliż 
sze informacje w kancelarji Seminarjum ul. Fi- 
lipa 3, w godzinach 9—12. 

TRIER RE SOTRORYZU: EZOEACYGKNECAAWAKAROWE 

Ci, co w okresie powstania stycznio- 
wego znajdowali się na służbie rosyjskiej 
— wojskowej lub cywilnej — pozo- 
stali naogół wierni rządowi rosyjskiemu, 
dotrzymując złożonej przysięgi; nigdy 
natomiast nie dopuścili się wobec po- 
wstańców żadnej nikczemności, w czem 
celowali Rosjanie. Wskutek tego po- 
wstańcy nie zabijali Tatarów i wobda- 
rzali ich zaufaniem. 

Obecność pokaźnej ilości Tatarów w 
szeregach powstańczych zacieśniała roz- 
luźniające się węzły odwiecznej przyjaż- 
ni. 

Krew Aleksandra Sulkiewicza, tegjo- 
nisty, oraz czyny Pułku Tatarskiego w 
r. 1920 zadokumentowały niezmienność 
tradycyj. 7 

To też całkowitą słuszność trzeba 
przyznać autorowi przyczynku w spra- 
wie udziału Tatarów w powstaniu r. 
1863, który mówi: 

— „Nie zważając na p 
politykę rządu rosyjskiego, — wpajamfa 
przez ten ostatni przekonania, w dusze 
tatarskie o ich odrębności narodowej i 
że nic nie mają historycznego, co wiąże 
Tatarów z Polakami, — przeprowadze- 
nie zasady divide et impera, — Tatarzy 
litewscy jednak pomni byli tradycyj po- 
wstań narodowych 1794 i 1831 roku, 
przekazanych im przez przodków." 

Dziś próby się skończyły... 
Wyszliśmy na szeroką, jasną drogę, 

prowadzącą wdal. I jakże jest dobrze, że 
idąc naprzód, nasi Tatarzy rzucają okiem 
wstecz, w przeszłość i, odtwarzając daw 
ne świetne przeżycia, z nich czerpią si- 
ły do nowych czynów.!.. 

W. Ch. 

NIKA 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Czac- 

kiego w Wilnie z pełnemi prawami zawiada- 
mia, że egzaminy wstępne do klas I — VII o- 
raz do klasy wstępnej rozpoczną się 29 VIII o 
godz. 9 rano. Podania z dokumentami przyjmu 
je kancelarja Gimnazjum ul. Wiwulskiego 13 
gmach własny, we wtorki, środy i piątki cd 
godz. 11 — 1,. Od 22 sierpnia kancelarja otwar 
ta będzie od 10—13. 

RÓŻNE 
— Przed Zjazdem Legjonistów Polskich. — 

Zarząd Okręgu Związku Legjonistów Polskich 
w Wilnie podaje do wiadomości, że lista ucze 
stników Zjazdu Legjonistów została zamknięta. 
Dalszych zgłoszeń zarząd nie przyjmuje. 

Zgłoszeni uczestnicy Zjazdu mogą wykupy- 
wać karty zjazdowe po cenie 7 złotych, po- 
cząwszy od wtorku tj. od 9 bm. do czwartku 
il bm. w lokalu Związku Legjonistów przy ul. 
zauiek Bernardyński nr 10 m. 1 w godzinach 
od t-ej do 15-ej i od 18-ej do 20-ej. 

Jednocześnie będą przyjmowane wpłaty na 
bilety kolejowe, które zostaną zakupione przez 
zarząd zbiorowo. 

— Zmniejszone koszty utrzymania, — We- 
dług zestawień koszty utrzymania w lipcu, je- 
Śli chodzi o teren Wilna, spadły o 2 procent. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie. takicii arty- 
kułów, jak chleb, kasze, kartofle i do pewnego 
stopnia mięso. Zwyżkowały natomiast mle- 
ko i masło. 

— Taksówki w mieście. — Liczba taksowek 
     w Wilnie powoli lecz stale zmniejsza się. O- 

negdaj znowu wycofano kilka wozów, tak, że 
obecnie kursuje zaledwie 68 auto - dorożek 

— Zadrzewienie dróg. — Magistrat przy- 
stąpił do zadrzewienia dróg i szos podmiej- 
skich, które w ten sposób zyskają na swym 
wyglądzie. 

— Nowa pragmatyka dla funkcjonarjuszy 
więziennych. — Weszła w życie nowa ргазта 
tyka dla funkcjonarjuszów więziennych, która 
m. in. skraca wysługę emerytalną z 35 na 26 
lat. Spowodowane to jest niezwykle ciężkiemi 
warunkami pracy w więzieniach. 

— MŁODZIEŻ RZEMIEŚLNICZA KU 
UCZCZENIU 6 SIERPNIA. Zrzeszenie 
Miodzieży Rzemieśmiczej i Przemysłowej 
w Wilnie, ku uczczenin 18-tej rocznicy 
wymarszu Legjonów Polskich pod wodzą 
Marszałka J. Piłsudskiego do walki o nie- 
podległość Polski — w dniu 7-go bm. or- 
ganizuje Uroczystą Akademję, na której 
program złożą się: przemówienia okolicz- 
nościowe p. o. Prezesa Zrzeszenia p. B. O- 
nichimowskiego, referat pt:„Legjony* p. E 
Aluchna,, deklamacja, występy orkiestry 
strunnej; na zakończenie odegrany zosta- 
nie 4 akt dramatu pn, „Za naszą i waszą 
wolnošė“ (napisany przez kol. Andruszkie- 
wieza), przez zespół sekcji dramatycznej 
Oddz. im. Szymona Konarskiego. 

Akaldemja odbędzie się w lokalu Resur- 
sy Rzemieślniczej (ul. Niemiecka Nr. 25). 
Pocątek o godz. 17-tej. Wstęp wolny. 

TEATR I MUZYKA 
— „POD ZARZĄDEM PRZYMUSO- 

WYM* W TEATRZE LETNIM, Dziś, w 
niedzielę 7 sierpnia o godz. 8,15 ujrzymy 
arcywesołą farsę Arnolda i Bacha „Pod za 
rządem przymusowym w doskonałej re- 
żyserji b. dyrektora teatrów lwowskich, p. 
Ludwika Czarnowskiego, zarazem Iboha- 
tera roli Haselhuna, Farsa ta, pełna prze- 
zabawnych sytuacyj, tryskająca humorem 
irwerwą, zmusza widza do bezustannego 
śmiechu i wesołości. Świetna gra aktorów, 
piękna, zupełnie nowa oprawa sceniczna, 
jak i sama treść sztuki — tworzą całość 
żywą, barwną i naprawdę godną widzenia. 

Jutro, w poniedziałek 8 bm. o g. 8,15 
„Pod zarządem przymusowym, 

— „AZEF* W LUTNL Dziś, w nie- 
dzielę 7 sierpnia o goda. 8,15 ukaże się fe- 
nomenalna sztuka A. Tołstoja i P. Szczego 
lewa pt. „Azef“. Ciekawy temat sztuki, 
skupiający się około niezwykłej postaci 
Azefa, oraz jego prowokatorskiej działa|- 
ności, która się przyczyniła, do rewolucji 
— niezawodnie zainteresuje każdego widza 
Odtiwórca Azefa — zmakomity artysta te- 
atrów łódzkich, p. Józef Winawer — otwie 
ra właśnie przed widzem te niewyrażalne 
stany, te dwoiste porywy i emocje Azefa, 
Obok wykonawcy roli tytułowej, na czoło 
wysunął się świetny artysta teatrów war- 
szawskich — p. Jan Bonecki w roli Bur- 
cewa. W pozostałych rolach ujrzymy naj- 
wybitniejsze siły zespołu. 

Jutro, w poniedziałek 8 bm. 
8,15 „Azef”. 

DZISIEJSZA : POPOŁUDNIÓWKA 
W TEATRZE LETNIM. 

— GOŚCINNY WYSTĘP DYR. LUD- 
WIKA CZARNOWSKIEGO. Dziś, w nie- 
dzielę 7 bm, 0 godz, 4-tej pp. po raz 
pierwszy i zarazem ostatni w sezonie, u- 
każe się świetna farsa Arnolda i Bacha 
„Pod zarządem przymusowym z gościn- 
mym występem znakomitego artysty i b. 
dyr. teatrów lwowskich, p. Ludwika Czar- 
nowskiego, w arcywesołej i niezapomnia- 
nej kreacji Haselhuma. A więc Śpieszcie 
wszyscy, gdyż jest to ostatnia popołudnió- 
wika w bież. sezonie, Ceny miejsc zniżone! 

UWAGA! Uprzejmie prosimy о wcześ- 
niejsze nabywanie biletów wi: Teatrze Lut- 
nia, celem uniknięcia natłoku przy kasie, 
oraz przeszkadzania w rozpoczęciu akcji. 

— PARK IM. ŻELIGOWSKIEGO, Dziś 
koncert muzyki narodowiej polskiej pod 
batutą Michała Małachowskiego. W pro- 
gramie: Chopin, Moniuszko, Namysłowski 
i inni. W części drugiej programu wystąpi 
balet (studjo) Anety Rejzer-Kapłan. 

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

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Panna wdówka. 
CASINO — Fatalna pomyłka. 
HOLLYWOOD — Dama kameljowa. 
HELIOS — W zajdze Sybiru (Kajdanyd 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmnje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

Dokuczliwe 
upały 

powodują częstokroć 
mocne bólę głowy. 
Dobrym lekiem oka- 
zują. się wówczas 

tablełki Aspirin. 
Isinieje tylko jedna 

ASPIRINA! 

  

o godz. 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
CHRONICZNE  NIECHLUJSTWO! 

Przed kilku laty, imitując urządzenia war- 
szawskie, ustawiono w Wilnie kilka  oszkło- 
nych i oświetlonych od wewnątrz z nastaniem 
zmroku słupków. Mamy je w Wilnie w trzech 
miejscach: przy Województwie, przy cukier- 
ni Rudnickiego, oraz u wylotu ul. Jagielloń- 
skiej-na Mickiewiczowską. Słupki te miały słu- 
żyć celom reklamowym, oznaczając jednocze- 
Śnie miejsce postoju autobusów. 

Nim były one nowe, a reklamy napływały, 
wyglądało to wszystko efetkownie i nobliwie, 
później jednak, gdy interesy aranżerów tej im- 
prezy poszły gorzej, niby, že elektryczność 
kosztuje, podatki płacić trzeba a chętnych do 
ogłaszania się coraz to mniej — słupki poczę- 
ły co czas pewien nie funkcjonować! P 

Z szybkami wytiuczonemi nieraz, odarte 
z barwnych plakatów reklamowych, wieczora- 
mi nieoświetlone, wyglądały podówczas nędz- 
nie i bezpańsko!... 

Otóż obecnie wspomniane słupki 
są nieczynne i to od dłuższego czasu! 

W chwili obecnej prezentują się one wręcz 
skandalicznie: przez wytłuczone przeważnie 
szybki widać wewnątrz pozbawioną lampek 
armaturę elektryczną, wszędy zwisają kawał- 
ki zżółkłych od słońca kartek papierowych, na 
których były wyrysowane rekłamy, dolna zaś 
część słupków zamieniona została przez leni- 
wych dozorców i niefrasobliwych przechodni 
w prowizoryczne kosze do śmieci — gruba 
warstwa pomiętoszonych papierków, pudełek 
od papierosów i zapałek, zalega dno, wrzuco- 
na tam przez stłuczone szkła... 

Tolerowanie tak zaniedbanych słupków w 
samem śródmieściu jest daleko posuniętem nie- 
chlujstwem! 

Należy te słupki albo usunąć całkiem, al- 
bo doprowadzić do przyzwoitego wyglądu i 
uruchomić! Ponieważ posiadają one pewne 
walory reprezentacyjne, wskazanem jest raczej 
to drugie rozwiązanie! 

Gdyby prywatni przedsiębiorcy nie mogli 
podołać zadaniu przy obecnych warunkach 
eksploatacji, trzebaby zwolnić ich od części 
świadczeń, względnie — przejąć słupki pod 
zarząd miasta! „Przechodzień* 

SPORT 
Trójbój sprinterski AKSU | 

WIECZOREK BIJE REKORD OKĘGU 
Piękna inicjatywa ruchliwego ŻAKSU w 

postaci trójboju sprinterskiego (panów i pań) 
na stadjonie Ośrodka WF w realizacji nieco za 
wiodła. 

Kluby nie uznały za 
wodników (zapewne ich 
zupełnie się nie zgłosiły. 

W rezultacie obok trójki starych asów" 
Wieczorek. Wojtkiewicz, Gniech zobaczyliśmy 
zaledwie kilku zawodników. 

Panowie sędziowie też nie dopisali. Zaled- 
wie dwóch (z czego jeden p. Nieciecki—spra- 
wozdawca prasowy) przybyło na stadjon. 

Mimo wszystko trójbój panów odłył się a 
przy okazji Wieczorek pobił rekord okięgu na 
60 mtr. 

Oto wyniki uzyskane: 
Juniorzy: Epsztejn z ŻAKS'u wygrał wszy 

stkie biegi w czasie: 60—8 sek. 80 — 10,4 
sek. 100 — 13 sek. Drugie miejscae zajął w 
nich jego kolega klubpwy Skidelski: Ł0 -—84, 
sek., 80—11 sek., 100—13,6 sek. 

Senjorzy: 60 mtr. Wieczorek "3 sap.) wy 
grywa. Wojtkiewicz zakłada protest z tacji 
falstartu. 

Bieg zostaje powtórzony. Wieczorek znów 
wygrywa w czasie 7 sek. (nowy rekord Ukrę- 
gu) przed Gniechem (3 sap.) 7.3 sek. 

Setkę też wygrywa Wieczorek — 11,2 sek. 
przed Gniechem — 12 sek. 

206 mtr. Wieczorek — 24 sek.; Wojtkie- 
NE — 25 sek.; Smorgoński £ZAKS) 25.5 
sek. 

Na tem zakończył się program zawodów. 
Zapowiadana próba pobicia rekoudu w pięcio- 
boju przez Wieczorka i Wojtkiewicza nte do- 
szła do skutku. Podobno odbędzie się w następ 
ną niedzielę (t). 

DZIŚ CIEKAWY MECZ 
PIŁKARSKI 

spotkanie piłkaiskie o mi- 

znów 

  

wskazane zgłosić za- 
nie mają), a panie 

Dziś finałowe 
strzostwo Okręgu . Walczą: i >. p. Leg. — 
Makabi. (t). 

RB SCG AT KERS AIK IIS 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— KORZYSTAŁ Z OKAZJI. — Wczo 
raj podczas defilady wojskowej na Łu- 
kiszkach jednemu z widzów wyciągnięto 
z kieszeni papierośnicę. Jako podejrzane 
go o kradzież policja zatrzymała właści- 
ciela zakładu fryzjerskiego przy ulicy 
Piwnej 2 Załmana Majmina. 

— Występy złodziejskie. — Do mie- 
szkania Racheli Webowej (Warszawa, 
Ceglana 7) zgłosiło się dwu osobników 
w celu obejrzenia pokoju. Po dłuższem 
targowaniu się o wysokość odnajmu -—— 
nieznajomi opuścili mieszkanie. 

Dopiero po pewnym czasie Webowa 
stwierdziła, że została okradziona, lecz 
złodziei nie zdołano ujawnić. 

Dopiero onegdaj, poszkodowana prze 
chodząc ulicą, spotkała swych niedo- 
szłych sublokatorów i przy najbliższym 
posterunku policyjnym zażądała areszto- 
wania złodziei. 

W komisarjacie okazało się, że za- 
trzymanymi są dwaj złodzieje z Wilna: 
Załman Budge, i Eljasz Kikower. Ba- 
wili oni w Warszawie na gościnnych 
występach. 

— FATALNA POMYŁKA. — W dniu 5 
bm. Rakowska Wiera (Antokolska 22) zatru- 
ła się arszenikiem, wypitym przez pomyłkę. — 
Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy od- 
wiózł Rakowską do szpitala Sawicz w stanie 
niezagrażającym życiu. 

wycieńczenia. — W Opiece Spoiecz- 
nej magistratu zasłabła z wycieńczenia 30-iet- 
nia Zofja Elisiejewa (Trębacka 1). 

— Wpadł pod dorożkę. — Na ulicy św. 
Ignacego wpadł pod dorożkę 45-letni ]. Guba- 
lis (Św. Ignacego 10). Odniósł on rany rąk i 
nóg. ‚ Е 

— MIĘDZY ГОКАТОВАМ! — Przy uli- 
cy Filareckiej 58 wynikło zajście między miesz 
kającemi w jednym lokalu 23-letnią nauczyciel 
ką Eleonorą Borysewiczówną a 60-letnią Marją 
Kociełłową.. Tłem zajścia były sprawy osobi- 
ste. Staruszka wyszia z opresji z guzami. 

WILEJKA 
— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. W 

miasteczku Kołowicze spadła z huśtawki ule- 
gając połamaniu rąk i nóg, 18-letnia Aleksan 
dra Zielunówna, mieszkanka wsi Korwiele gm. 
kurzenieckiej. 

Nieszczęśliwa po odwiezieniu do szpitala 
w prędkim czasie zmarła. 

EM ' °  BRASŁAW 

— UTONIKCIE.— Kolo wsi Konowaly gm. 
Widze utonął w stawie 7-letni Andrzej Fadzie 
jew. Pasał on gęsi i przez nieuwagę wpadł 
de wody. 

KUCHENKA 
SPEIRMTUSOWA 

<M<S" 
Pa Pnslylul 

a J Cospodlaś 

BEZPIECZNA 
OSZCZĘDNA 

wycluielot kali sią bei sau nie 
SWęAU, riŁ Monci 

  

GPYCINALNA TYLKO 
Z TYM ZNAKIEM 

    

   
          

   

  

  

  

  

K. BRUN i SYN S. A. 
w Warszawie. 

przedaż d sliczna w Wilnio: N. 
lesza—Zzamkowa 

Przedstawicielstwo na w:j. Półn.-Wsch. 

    

Helpern—cl. Niemiecka 18, S.H. Ku- 
8 Е. Kudrewicz i S-ks—Mickiewicza 26, J. Prużan— Mickiewicza 5, J. E, Sennewald—Końska 14, M, Załb—Mi<kiewicza 42. 

Trąba powietrzna nad Sobotnikami 
LIDA PAT. — Pomiędzy godziną 12 

a 13-tą nad Sobotnikami przeszła trąba 
powietrzna, znosząc na szkodę 37 gospo 
darzy stodoły i obory. Niezwykle gwał- 
towna wichura pozrywała dachy na do- 
mach i powaliła kominy, 

Również w wiosce Rybaki wichura 
zniosła stodoły, obory i inne zabudowa 
nia na szkodę 19 gospodarzy, w Marku- 

ciach — na szkodę 5 gospodarzy.. 
Ucierpiały także zabudowania w 

Łyntupce i maj. Demosław, Lasy i za- 
gajniki zostały powyłamywane w pasie 
długości około 300 metrów. Wysokości 
szkód narazie nie ustalono. Skutkiem za 
walenia się budynków dwie osoby od- 
niosły ciężkie obrażenia. Ponadto zanoto 
wano 7 wypadków Iżejszych obrażeń, 
  

Goście z Łotwy | i Estonji w Wilnie 
Przed kilku dniami zakończył się w War- 

szawie dwutygodniowy kurs sportowy dla za- 
granicznych akademików sportowców, który od 
bywał się w CIWF., a zbiganizowany został 
przez „Ligę". Akademicki Związek Współpra- 
cy Międzynarodowej dzięki staraniom p. majo 
ra Kwiatkowskiego z MSZ. 

W kursie wzięło udział 64 akademików - 
sportowców z następujących państw: Estonja, 
Łotwa, Finlandja, Rumunja. Jugosławia, Bułga 
rja. Węgry. Zaznaczyć trzeba że są to najlepsi 
sportowcy - akademicy w swoich państwach. 
W tymże kursie brali również udział Polacy - 
akademicy - sportowcy. 5 

Po zakończeniu kursu uczestnicy odbyli wy 
cieczkę po Polsce, wzięli udział w Święcie Mo 
1za w Gdyni, zwiedzili Kraków, skąd wyjechali 
do Wilna Estończycy i Łotysze, inni wrócili 
do swoich państw. 

Do Wilna wycieczka w liczbie 12 Estoń- 
czyków i 8 Łotyszów przybyła we czwartek 
dnia 4 sierpnia pod kierownictwem p. dra Fry 
linga — radcy ministerjalnego i p. Krasickie- 

go z MSZ. w towarzystwie p. Podgórskiego z „Ligi“, p. por. Zaremby i p.* por. Bochenka. Rano p. wicewojewoda Jankowski przyjął delegację wycieczki, poczem uczestnicy wyje- chali do Trok, gdzie zwiedzili przystań i na trockich jeziorach próbowali żaglowej Fl Ligi Morskiej i Kolonalnej. Po południu wy- cieczka wróciła do Wilna, gdzie P. prof. Ru- szczyc objął kierownictwo i pokazał najpięk- niejsze zabytki wileńskie. 
‚ Przed odjazdem odbyło się przy kolacji po żegnanie. Ze strony wycieczki przemawiał E- stończyk — Leewald i Łotysz — Luksztys, dziękując Polakom za serdeczną gościnę i о- biecując u siebie pracować nad zbliżeniem do a 

o przemówieniach wznoszono i cześć Polski, Estonji i Łotwy. ck Q godzinie 18 m. 45 Estończycy i Łotysze po serdecznem pożegnaniu wyjechali ku gra- nicy łotewskiej, żegnani przez gospodarzy wy- cieczki z p. radcą Frylingiem na czele. 

  

grodźięhzka 
— SPRAWA TEATRU MIEJSKIEGO 

W GRODNIE. Kwestja przyszłorocznego 
sezonu teatralnego w Grodnie stoi narazie 
na martwym punkcie. Na poniedziałek bm. 
zwołane zostało posiedzenie miejskiej ko- 
misji teatralnej, która ma wyrazić swoją 
pinję, co do osób kandydatów na dyrekto- 
ra teatru. Jak już podawaliśmy kandyda- 
tów na to stanowisko jest trzech: pp. O- 
paliński, Krukowski i Boy Rydzewski. 

Najwięcej naszem zdaniem szans zosta- 
mia dyrektorem teatru posiada p. Opaliń- 
ski, chociaż z drugiej strony orjentując się 
gruntownie w naszych stosunkach i sto- 
suneczkach prawie napewno powiedzieć 
można, że teatr otrzyma p. Krukowski. 
Szkoda, że obydwaj ci kandydaci nie wy- 
stępują razem. 

— WYBORY DO ZARZĄDU STRAŻY 
POŻARNEJ W! INDURZE. W Indurze pow. 
Grodzieńskiego odbyły się wybory do za- 
rządu ochotniczej straży pożarnej. Z powo- 
du rażącej różnicy zdań wybory zostały 
odroczone. 

— ZAWODY TENISOWE GRODNO — 
WILNO. W niedzielę 14 (b. m. na kortach 
G. K. S. Cresovia zostaną rozegrane zawo- 
dy tenisowe między Wilnem a Grodnem. 
— NAJAZD WARJATÓW| NA GRODNO 

Szpital dla umysłowo - chorych w Chworo- 
szczy k-Białegostoku, nie mogąc od dłuż- 
szego czasu doczekać się uregulowania 
preza m. Grodno należności za mieszkań- 
ców miasta, przebywających tam na kura- 
cji, jął się ostatecznego środka. Wszyscy 
chorzy grodzianie, przebywający na kura- 
cji w Choroszczy, zostali odesłani do Grod 
na. 

— INAUGURACYJNE PRZEDSTA- 
WIENIE CYRKU STANIEWSKICH. Wy- 
pełniona po brezgi olbrzymia widownia 
Qyrku Staniewskich świadczyła najlepiej 
o zainteresowaniu i sympatji, jaką zaskar- 
[biła sobie ta placówka zdrowej, ciekawej, 
i urozmaiconej rozrywki wśród najszer- 
szych warstiw: społeczeństwa. Odkładając 
na później szczegółowe omówienie progra- 
mm, stwierdzić możemy jedynie, że widowi- 
sko, jakie zgotowała publiczności dyrekcja 
Cyrku Staniewskich stało na najwyższym 
poiomie artystycznym i atrakcyjnym, a po- 
szczególne numery wywoływały: długo nie- 
milknące huragany oklasków. 

Całość imponująca: wystawa bogata, 
ludów rozmaitość, zwierząt mnóstwo, sen- 
sacyj pełen wieczór! "Premjera w Cyrku 

wem kierownictwie nacezlnego dyrektora p. pana Staniewskiego. 
— RAM UROCZYSTOŚCI CHODU 18-tej ROCZNICY (W. m 

KADRÓWKI W GRODNIE. Program uro- czystości w Gradnie w dniu 6 b. m. rozpo- 
czął 51е о godz. 19.30 capstrzykiem orkiestr wojskowych i strzeleckich po mieście. O g. 20.30 uroczyste przedstawienie w Teatrze Miejskim poprzedzone prelekcją posła Ter- 
likowskiego. 

Na program wybrano znakomitą 3-ch 
aktową komedję Fijalkowskiego „Wierna 
Kochanka* w wykonaniu artystów: Teatru 
Miejskiego. 

W antraktach przygrywała orkiestra 
symfoniczna 76 p. p. 
©. _smy—nnetaoinshrdluemfwyetaoinshrd Dnia 7 b. m. o godz, 10-tej uroczyste nabożeństwo w) kościele garnizonowym 
wreszcie o godz, 14-tej wielka zabawa leg- Jonowa w fortecznym lesie łososiańskim, u- 
rozmajcona wielu nader ciekawemi atrak- 
cjami, do godz 17 specjalnie dla dzieci 
starszych, następnie do rana dla dorosłych 

; Takie oto niespodzianki przepowiada- 
ją: chór cygański, wróżki, krakowiaki, 
tańce pod gołem niebem na specjalnie wy- 
budowanej podłodze. To wszystko do godz. 
19-tej bo o tej właśnie godz. rozpocznie się 
Rewja Teatru Żołnierskiego w wykonaniu 
całego zespołu, 

Ognie sztuczne, strelnica, confetti, po- 
czta francuska. 

Bufet obficie azopatrzony po cenach 
kryzysowych. 

Dwie orkiestry, 
Dojazd autobusami. Wstęp 50 gr. 
W razie deszczu, uniemożliwiającego 

prowadzenie zabawy pod golem niebem, 
wszystko to samo odbędzie się w Domu Żołnierza. 

  

  

— świat w numerze bieżącym (32) przy- 
nosi dwie pięknie ilustrowane relacje 0 uro- 
czystościach narodowych: o „Święcie Morza” 
i pobycie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
wśród ułanów w Augustowie i Suwałkach-— 
Znaczna część numeru poświęcona jest walo- 
rom turystycznym województwa biatostockie- 
go: puszczy Białowieskiej, jeziorom Augustow 
skim. Druskienikom, zabytkom Grodna. życiu 
Kutpiów itd. — Nowela Salvatora Gotty, omó 
wienia wypadków dnia, wskazówki „Co czytać" 
recenzje teatralne, dział kinowy. liczne aktuał- 
ne ilustracje — dopełniają ten numer, wcale 

chłubnie Świadczy o sprężystem i faabo-nie zdradzający, że istnieją „ogórki”.



  

— OSZUSTWO. — Przed paru dniami 

dr. Buseł Ajzyk przyszedi ze skargą do komi- 

że niejaki judkowski zamieszkały w 

Koninie nabrał go na kawał. Otóż dr. Busel 

zamówii u niego narzędzia chirurgiczne iekac- 

skie i wystawił mu weksel. 

Napróżno dr. Busel czekał narzędzi. Nie 

mogąc się doczekać dostawy narzędzi, docze- 

kai się protestu weksia, który niesuraienny ku 

piec odda: do protestu. 

Sprawę rozstrzygnie sąd, który zapewne za 

aplikuje p. Judkowskiemu dobrą karę w posta 

ei kozy. 

  

— Mocny sen. —Bondarej Aleksander za- 
meldował w komisarjacie P. P., iż podczas jaz- 
dy pociągiem w dniu 2 sierpnia przed Biały: 
stokiem nieznany spraw pomocą wyci 
mu kieszeni 'w kamizelce dł portfel, zawie- 

720 zł. i dokumenty. 
rjat spisai protokui — ałe czy znaj- 

dzie sprawcę — nie wiadomo, — zbyt wielka 
przestrzeń i czas dziełą go od wypadku. 

— Kradzież platerów. — U pani Marji 
Mirosławowej skradziono z mieszkania 100 no- 
ży stołowych platerowych i 50 noży małych, 
deserowych, któryci” wartość poszkodowana 
oblicza na 700 złotch. O kradzież podejrzewa 
służącą i kelnera. Dochodzenie prowadzi po- 
licja. 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 7 SIERPNIA 1932 R. 
9.30: Tr. nabożeństwa z Komorowa. 11.58: 

Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: Poranek 
muzyczny 12.55: „Higjena pracy jako postulat 
społeczny* — odczyt. 13.10: D. c. koncertu. 
14.00: „Zaczarowany świat łanów zbožowych“ 
odczyt. 14.15: Koncert solistów. 14.30: „Refie- 
ksje rolnika na początku roku gospodarczego 
1932" odczyt. 14.50: Koncert. 15.05: Koncert. 
16.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Audycja po- 
pularna: 17.00: Koncert. 18.00: „Polski Casa. 
nowa" odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.15 
„Wiek przełomowy młodzieży odczyt. 
Program na poniedziałek. 19.35: Skrzynka tech 
niczna. 19.50: Rozmaitości. 20.00: Koncert z 
Warszawy. 20.45: Kwadr. lit. 21.00: Koncert z 
Warszawy. 21.50: Wiadomości sportowe z pro 
wincji. 21.57: Wileński kom. sportowy. 21.5 
Wiad sportowe z Łodzi. 22.00: Muzyka tane 
na z Warszawy. 22.40: Komun. z Wars У. 
22.50: Ze „szlaku — Marszem kadrowki 
Krakowa. 22.55: Audycja wesoła — Nowele 

A. Awerczenki: a) Nieboszczyk i szofer, b) 
Nad morzem. 

     

     

    

      

   

   

chodów. 

  

    

  

  

Od Adminisiracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 

Mikuła. 

Lida, ul. Narutowicza 1. m,3. 

OGŁOSZENIE 

Urząd Wojewódzki w Nowogródku niniej 
szem ogłasza, że dnia 16 sierpnia r. 1932 o go- 
dzinie 13 w posesji kolonji urzędniczej w No- 
wogródku przy ul. Słonimskiej odbędzie się 
publiczna sprzedaż drogą licytacji:  materjał 
budowlany (częściowo zdatny do użytku) p 
zostały od budowy domów kolonji urzędni 
Jednocześnie odbędzie się sprzedaż stary 
opon i dętek samochodowych. 

W razie niesprzedania caikowitej ilości ma- 
terjału, następna licytacja odbędzie się w tem- 
że miejscu o godz. 13 dnia 25 sierpnia r.b. 

Bliższych wyjaśnień udziela Oddział Bud- 
żetowo-Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego w 
Nowogródku (pokój Nr. 9) w godzinach od 19 
do 14-tej za wyjątkiem niedziel i świąt. 

Urząd Wojewódzki Nowogródzki. 

„J i AU K AM 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 
ru il-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakre- 
towej Nr. 7, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 8 
sierpnia 1932 r. od godz. 10 rano, w Wilnie 
przy ul. Wileńskiej Nr. 16 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Piotra JUSZKO 
majątku ruchomego, skiadającego się z urzą- 
dzenia sklepu i obuwia, oszacowanego na Su- 
mę zł. 759 gr. 90. 

Komornik Sądowy (—) Lisowski. 

о (w.-z. MATUCHNIAK) 

  

  

   
    

    

  

FABRYKA 
iskłao MEBLI 
W. WILENKIN I 5-ta 

Spółka z ogr. odp. 

Wiino, ul. Tatarska 20, 
® dom własny. Istnieje od 1843. 

| Jadalnie, sypialuie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zniżone. 

  

  
  

  

WILEŃSKIE PRYWATRE KURSY 

SAMOCHODOWE i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych maszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNiIŻONE 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla motocykli i samo- 
Kanzalarja kursów i sala wykładowa przy 

UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 
Garaże i warsztaty, Bernardyński zaułek Nr. 8. 

  

   
    nos 

    
     

MZŪONDOMON UAINNX 

  

kład Foriepianów, Planie, Fisharzinaji 

4 K. Dąbrowska 

  

(F-ma istnieje od 1. 1674) 

Wilno, Niemiecka 3, m, 11 
  

  

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach | 

składach apiecznych zuancg» 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

> \..2.Р. 

   

  

  

Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 

Oferty do Administracji „Słowa* dla T. C. 
  

  

SRCREEUE URRNATYA 

KITT EPENSI EL Potrzebny 
Lekarze gospodarz stsrszy-ro bo- 

| tnik umiejący siać rę 
н cznie pracowity z do- 
DOKTOR bremi świsdectwama» 

mi. Zgłoszenia; poczta 
Bieniakonie, skrzynka 
pocztowa 21. 

Biumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 921, 

od 9—1i13—7 
w niedzielę 9—1, 

W.Z. P. 23 

Dr. Med. 

Em. Cholem 
Urolog 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo» 
wych przyjm. i2 — 2 
1 5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

DOKTOR 

zeldowicz 
chor, skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9-—-do 1, 

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
letnia gwarancja) zł. 
1.200. Kijowska 4. H. 
Abelow. 

(BLACHA- 
|- OCYNKOWANA 
    

  

   
      
      

SE vie KG a 
DOKTOR i sp 

ZEL M 
оаа anas |Mnaloikalo R 
    

  

   

WENE- 

    

   
   
     

  

położone w miejscowości 

publiczności 

  
KDS 

8. FARDJOHN 

„== 

Podaje się do wiadomošci, že w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska 5półka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

m 7 

dogodnym dla kąpieli 
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Tajemnica Keitlipoci- Square 
— Masz rację, tak było w istocie, 

— potwierdził ze spokojnym uśmiechem 
dr. Pay. 

— Aby ten plan wykonać, potrzebny 
ci był pomocnik— Pomocnik, który, jak 
mówiłeś, miał tylko przenieść pieniądze 
z jednego domu do drugiego i za to dos- 
tać połowę dochodu. 

— (Chciałeś chyba powiedzieć: „zdo- 
byczy“! 

— Nie, dochodu. Odmówiłem, nie 

chcąc brać udziału w robocie niepraw- 

nej. Przywykłem szanować prawo i za- 

rabiać uczciwą drogą... 
— QOszukując na każdym kroku! 
— Nikt jeszcze nie dowiódł mi oszu- 

stwa. Wszystkie" moje operacje są naj- 

zupełniej prawne i przez prawo osłonię- 

te. W odpowiedzi na moje protesty, za- 

pewniłeś mnie, że wejdziemy do domu w 

nocy, kiedy Samuel Boyde będzie srał. 

Potem podejmowałeś się sam wślizgnąć 

się do tego pokoju, wprowadzić go w 
stan niepoczytalności, tak, żeby nam nie 
przeszkadzał w robocie. 

— A ty tymczasem miałeś pozostać 
za drzwiami. 

SUMMER STT NR DT RAIN A DIT V i D INTEL e is ASS IAA TT ISI TEO NN NAT TIA LTS KSI RECT PAYNE : 

. 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

‚ — №е będę mówił, jeżeli masz mnie 
ciągle przerywać! — rozzłościł się Ven- 
sin. — jeżeli nie chcesz mnie słuchać, 
mogę milczeć. 

— Dobrze, wyręczę cię. Zawiadomi- 
łem cię, że Samuel Boyde z jakichś jemu 
tylko znanych powodów, zaczął wyjmo- 
wać pieniądze z banków i w ciągu kil- 
ku tygodni wymieniał wszystkie klejno- 
ty, jakie miał w zastawie, na banknoty. 
Według moich obliczej, do dnia 1-go 

marca, w jego kasie ogniotrwałej musia- 
ło się znajdować niemniej, jak kilka ty- 
sięcy funtów. Zaproponowałem ci poło- 
wę, wzamian za pomoc w kradzieży. Zbu 
dziła się w tobie chciwość. Nie mogłeś 
ostać się wobec takiej pokusy, i, po sła- 
bych protestach, chętnie zostałeś moim 
wspólnikiem w zbrodni. Nie lubisz przy- 
krych słów, ale pozwól mi nazywać rze- 
czy po. imieniu. Nie jestem kaznodzieją, 
ani świętym. Kiedy popełniam zbrodnię. 
przyjmuję na siebie całkowitą odpowie- 
dzialność. Co zaś do kasy i sprawiedli- 

wości, to, wierz mi, że dotąd umiałem 
zręcznie się wywinąć. 

Umówiliśmy się, że ze swojej części 

A? Sprzedaje się 
ZOWYCH fotel wózek dla cha- 

od 17--2 1 ad 4-—6 rych — dowiedzieć się 
i, Micklawmiczs 24. nl, Sosnowa 21. 

tat 277, s 

SSSR ROWECEAKOZE s 
Zguby | \ 

\ 
г— LIM 3 

Znalezione KOVAS 
dokumenty opiewa- |, SPRZEDA I I 
jące па imię Apo- EWIE 
lonjusza Butkiewi- Bo św Š 
cza są do odebra- || б В @ 58 С». & 
nia w Administracji || JAGIELLOŃSKA 3 
„Stowa“, ! TEL. BI Ę 

WEW HMCŹUMYŁO OOBE MAYA MLE 

dd AKA Miód 
naturalny lipcowy 2.30 

Zgubieny 2.50 kilo, 

mer rowem 1929 TTT 
wyd. przez Magistrat Ser 
m. Wilna na rok 1932 
na imię Mikołaja Mor- 
dwinowe, „unieważnia 
się, P 
PAGAAADAAAM AI is 

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 
ААА 

pełnotłusty kilo 2.40— 
260. D.H. St. Bieliń- 
ski. Mickiewicza 26. — 
tel. 18-98. 

* DO SPRZEDANIA * 
tanio posesja 1072 kw- 
sąż., lub częściowo. In- 
spekty, ogród owoco 
wo-warzywny i dwa 
domy, jeden osobniak,- 
drugi o 5-ciu mieazka- 
niach, — Wiadomość: 
Połocka 28, właściciela, 

    

Żywe ryby 
Karpie i inne codzien- 
nie. 1 tg. 250-3 zł. 
DH. Bieliński. Mickie- 
wicza 26, renes 

    

Dzierżawy 
150-200 ha niezbyt da- 
leko Wilns, poszukuię 
od zaraz. Chętnie we- 
zmę z  inwentarzem 
żywym i martwym. O- 
ferty składać: Wilno 
Śniadeckich 3-18. Krą- 
kowska, 

Dom 
do sprzedania, — Ui 
Rossa Nr. 12, 

Dom 
do sprzedania nowo- 
zbudowauny piętrowy 
z salkami ni. Wiwnl- 
skiego 26—1. 

  

zapłacę swój dług, więc miałeś podwój- 
ną korzyść z tego. W nocy, zjawiłeś się 
tutaj o umówionej godzinie, palony przez 
chciwość i pół przytomny ze strachu, a 
kiedy w oknach Boyde'a pogasły wszy- 

stkie światła, poszedłeś za mną.  Szi.s- 
my bardzo cicho, ale czułem, jak trzą- 
słeś się. Zostawiłem cię w gabinecie i 
sam wszedłem do sypialni. Samuel Boy- 
de zbudził się zanim zdążyłem położyć 
mu na głowie chustkę z chloroformem. 
Wyskoczył z łóżka, chustka upadła na 
podłogę, ale nie zdążył krzyknąć, bo ści- 
snąłem mocno jego gardło. Niestety, on 
był znacznie silniejszy, niżby można by- 
ło przypuszczać. A walczył tak ropaczli- 
wie, że obaj upadliśmy i potoczylisiny 
się po podłodze aż do gabinetu, gdzie 
stałeś ty, ledwie żywy ze strachu. Boy- 
de znalazł jakiś rewolwer i wystrzelił 
dwa razy. Pierwsza kula wbiła się w ścia 
nę i znalazł ją tam potem nasz przyja- 
ciel Remington. Druga nie została znale- 
ziona. Wydało mi się, że jestem ranny 
i zwolniłem uścisk. Wtedy oczy jego 
zwróciły się w twoją stronę, a z ust wyr 
wało się twoje imię. To była dla mnie 
nowina, bo nie wiedziałem, że się znacie. 
I była to przestroga dla ciebie: rzuciłeś 
się na niego i nasze palce wpiły się z 
podwójną siłą w jego gardło. Czyje za- 

Dzwiękowe Ceny od 40 gr. Rewel 

Ž) po raz pie'wszy 
w wersji dźwiękowej 

Kino 

„Helios“ 

. podwójny 
prcgram 1) Symłonja dwóch serc ULUBIENIC 

WOŁGA... WOŁGA... "45 
Na 1-szy seans ceny zuiżoze. Początek 

A.FŁOTY "Tearaa © 
Pieśń e Atamanie Stieńce Razinie rosyjskie śpiewy 

Reż. W. Terżańskiego. 
o godz. 4. 

W rol. gł. H. Schłeitow 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD Nojnowsza wersja dźwiękowa! Wszech 
Mickiewicza;22 Światowej sławy arcydzieło A Dumasa 

tel. 15-28 

Ceny mieisc na wszystkie seanse: Baikon 30gr. Parter 60 gr. 
„DAMA KAMELIOFA" 

Roland. Potężny film z życia wielkiej kurtyzany Olśniew:jąca wystnwa! Porywająca treść! 

w rol gł słynna gwiszdz ekranu 
NORMA TALIMADCE i Gilbert 

Naa program; Dodatki cźwiękowe 
  

  

DŻWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziš premjera! „Sensacja! Tem 
po! Napięcie! Wspaniały 
emocjonujący film p. t. FATALNA 

Deszcz zgrozyt 
Zachwyt i uš- 
miech  radošei! POMYŁKA 

wzbudzają: ulebieniec kobiet oe O'Brien i siodka Seliy Kilers. 
Nad program; Zejmujące dodatki d więkowe Ceny od 25 gr. 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2ej 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“   
LUDZIE ARENY 

Dsiś premjera! Poraz pierwszy w Wilnie 100 proc dzwiękowy sziagier 
Żaden jeszcze film nie odźwiercisdlił tak życia cyrku i nie pokazał nm takich atrakcyj 
cyrkowych jak słynny, doskcenały dramat cyrkowy „Ludzie areny“. У 

wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią. W filmie „Ludzie zreny* 
cyrkowe Świata ujęte w niebywały różnorodny program, „Ludzie areny* to szczyt techniki ji akrobatyki! Film „Ludzie 
areny" z podziwem oglądał cały Świat! Film ten powinien każdy odwiedzić! Ceny od25gr Pocz ogodz4w dnświątogZ 

filmowy z życia cyrkowców 

„Lndaie szeny" 
zfilmowano najlepsze widowiska 

  

Dziś! Wielki podwójny wielki sałono 

  

  

  
= = = 

Kino-Testr program! Po raz pierw- N i š K B - 

STYLOWY" szy w Wici iewcimica RSiĘCIa BOTYSA zz 
“ z życia rosyjskiej arystokracji. Niewidziany przepych wystawy. W rol. gł. Billie Dove i Ben Lyon. Wielka egzotyczna 

Wielka 36 sensacja p. t. „WYSPA STRACEnCUW" sensacyjny dramat w 8 akt. z życia białych na egzotycznej wyspie W rol. gł. 
Betty Bronson i Milton Sils, Nad program: Najnowszy dźwiękowy tygodnik Paramcunta, 

Dzwiękowy Dziś! Podwójny program. 
Kino-Teatr 1) Ulubieniec Wilna l. Petrowicz i Ewelina Holt w pięknym dramacie erotycznym 

„ŠWIATOWID“ Pt Lekarz kobiet 2) oraz wielki film polski „Pod banderą miłości” 
Mickiewicza 9. 
  

  

Kupujemy Rem" 
używane całe i czę- Młoda 
ściowo rorebranc pode inteligentna panna po- 

77 

  

-——————— 
pare, kon- 

wersacji (specjal- 
ność wymowa, litera” 
tura) E S @ 

E Paryža udziela dyplo- 
Mieszkania mowana AncgdiNiEs 

1) 4 pokojowe z we» W. Stefańska 23 m. 
randą, ogrodek, lazien- uo 
ka, parter; 

2) 4 pokoje, taras na | Służąca 
ogród _ Bernardyński, 7 dobremi  šwiade- 

łazienka, I piętro: Kró StĘAmi poszukuje po- 
lewska 6. sady do wszystkizgo, 

ж Umie gotowač Por- 

а‚ Mieszkania EZ 
o wynajęcia od zaraz = 

4,5 17 pokojowe z Poszukuję 
wygodami. Ofiarna 2 Posady gospodyni znam 
Dozorca. się na hodowli drobin, 
ZZZŻŻŻŻŻŻĘ EN wa: krawie- 

adis, czyźn e i iryzjerstwie 
Mieszkania Warszawa Rybaki 10-35 

do wynajęcia od zeraz Dominika Grabinr 
3 pokoje z wygodami 
Krakowska 51 Dozorca 

wozia „Chewrolet“. — szykuje pracy biurowe. 
Szczegółowe — oferty (b, pa Ara ko 

nadsyłać: „ Auto-Gara- mornika) lub też w 

że”. Tatarska 3, telef. braku tejże zajmie się 
17.52. &* dziećmi oraz domem. 
PYCYWYPNYYYYYYYYYYY?. "Posiada В. dobre rete- 

Lokale rencje, _ usposobienie 
miłe. Warunki skrom- 

o VYYVY! ne, Może wyjechać do 
Do wynajęcia uzdrowiska ewent, ma- 

mieszkanie z B:clt po- Jątku w niedalekim 
koi. Chocimska 14. promieniu od Wilna. 

„ Oferty sub „Walka o 
POKÓJ życie" do Redakcji 

„Slowa“. 
że wszeikiemi wygo* 
dami elegancko nme 
blowane dla samotnego 
Oglądać od godz. 14-19 
ul. Słowackiego 17 m.9. 

    

  

  

ukiarnik. Znający 
dobrze swój „fach- 

Do wynajęcia przcowity.  Przyjmie 
solidnym umeblowany posadę — za skromue 
pokój jasny, słoneczny wynagrodzenie. Tam- 

  

wygodny, system ko- mel Ernest. Pańska 7. 
rytarzowy. Telefon na = rem -rmmam 
miejscu.  Jegiellońskn Kucharka 
6 m. 20. czyli służąca do wszyst: 

kiego z dobrem goto- 
AAAAAMAA AKSA A AAA Saule Pasiakaję po- 

lą sady, zgadza się na POSZUKUJĄ — rysia, "posada Чн. 
ectwa. Adres Tatar- 

PRACY ska 16—7. 3 

  

pozuje posadę ek- 
spedjentki, bony 

lub gospodyni Nowy 
Swiat, Nowo-Oszmiań- wyjechać na wieś, — 

ska 4, m.2 Awsiakiewicz  Emilja 
LE: jezyków ob- Zanłek Betlejemski 8, 

cych: niemieckiego, 
francuskiego, włoskie- 
go oraz języków kla- 
sycznych, łaciny i grec: 
kiego udzielają oraz 

przygotowują do M4- skromnem wynagrodze- 
tury i egzaminów W niem do dziecka od 

zakr, szkół średuieh ru- 7__gg lat, Świzdectwo 

pa ap oj b; dobre wieka 275 
absolwent 0. $. В. ESL 

Zgłoszenia do Redzkcii właścicieli kamienic 
„Słowe* pod językt prosi o posadę dozer- 

cy były nauczyciel (z 
Panienka rodziną, żonaty)—Skraj 

która ukończyła w r.b. nia nędza. Chętnie, sn- 

gimnazjum, poszukuje miennie i gorliwie zpeł 

posady kasjerki, inka- ni swe czynności, Adres 
sentki i tp. Może zło- w redakcji lub Zarze- 

żyć kaucję. Oferty do cze_ 
redakcji dla „13* 

Głużącz spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

szukuje pracy, Może 

  

Młoda nauczy- 
cielka 

wyjedzie na lato za b. 

obce. 

   

-. mecbaniczny i elektry- 

Kucharka 
ze świadectwami po- 
szukuje posady na wy- 
I zaul. S-to Jerski 

zm 

Poszukuję 
posady  ekspedjentki 
bony lub gospodyni. 
Nowy Świat, Nowo- 
Oszmiańska 4 m. 2. 

  

  

Kaucję złożę, 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, inka- 
senta lub ianej. Łasw 
we zgłoszenia do 
ministracji pod,kaucį 

  

  

   

  

Dla 

tudent matematyki 
wyjedzie do ma» 

jątkn na kondycję na 

VVVVYVYVYVYYVYVYVYVYVYYY 

Drzewo opalowe, 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tariaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

  

brzozowe, 
i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 

BE O LE CB 

SKŁAD DRZEWA 

P.P. Urzędników na raty. 
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sierpień za utrzyma- 
nie. Łaskawe olerty 
w Adm. „Słowa* pod 
ROB 

Paryżanka 
u niwersyteckiem wy- 
kształceniem posznkuje 
lekcyj francuskiego od 
12 do 2 pp., Skopów- 
ka 6 m. 24. 

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz-minów Politechnisi 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farimacja Oraz do 
Instytutu Dentyst. li- 
piec — sierpień, Sw. 
Jacka 5. 

> uczciwa 
pracowita przyjmie 

posadę, — wymaganie 
skromne. Pietkiewicz, 
Michalina. Sotjaniki 7. 

   

    

ZABEZPIECZ 

——————— 
konom, zdolny, — 

pracowity poleca 
się. Bakszta 14. Janm- 
szkiewicz Witold. 

Se dobry robot- 
nik, bardzo potrze- 

bujący pracy, zgadza* 
jący się na każde wa- 
runki wynagrodzenia- 
posznkuje zajęcia, Cze- 
botarnnas Wiktor Wo- 
dociąowa 14. 

w firmie; Jai 

  

ŻĄDAJCI 

okarz, gruntownie 
obeznany ze swym 

zawodem, zdolny ta- 
chowiec. — pesznkaje 
pracy. iKorowski Jan, 
Bystrzycka 11, 

  

  

przytnie pracę na 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 
kowany fachowiec-pie-   

  

karz. Lipowa 26 — Mi inteligentny 
Liksza Jan. człowiek,  poszu- 

momamrar Kuje posady rolnej w 
tudent Politechniki maj. pisarza, pro- 
Warszawskiej przy-  wiantowegoa lub prak 

gotownje na wydz. tykanta roinego,rów- 
nież może prowadzić 

czny (prawa Nowo- książki, posiada Świa- 
świecki 1—6). 
moi R ениь tyk odbytych, U! Nie- 

świeska 22-16 m, 7. 
— 

pozostający 

tudentka poszukuje 
bezplsinej prakty- 

  

ki farmacentycznej, zewc 
slbo kondycji do dzie-  =% bez pracy prom o 

ci zautrzymanie. Zgło-  mdzielenie  jakiejkol- 

szenia ml. Zamkowa wiek posady. Kozyrski 
24—3. Leon. Trakt Batorego, 

28,     

dusiły go — niewiadomo. 

— Twoje! — jęknął ledwie 

szalnie dr. Vensin. 
— Nie, twoje — odpowiedział spo- 

kojnie Pay. — Mogę to zeznać uroczy- 
ście pod przysięgą. Ale nie o to chodzi. 

Dosyć, że Samuel Boyde leżał martwy 

u naszych nóg. Chcieliśmy popełnić ty!- 
ko kradzież, a popełniliśmy morderstwo! 

Staliśmy nad trupem, kiedy rozległo się 

pukanie do drzwi. 
— Słowo daję, myślałem że zemdle- 

jesz ze strachu! Gdybym usłuchał twoich 
rad, zginęlibyśmy, bo nie zatarlibyśmy 

żadnych śladów. Stukano coraz głośniej, 
— postanowiłem wykorzystać moje zdol- 
ności artystyczne. Wiesz, że nie mam go- 
dnego rywala w umiejętności naślado- 
wania cudzego głosu. Trzeba było odpo- 
wiedzieć na stukanie. Wziąłem ciebie za 
rękę, miły wspólniku i razem zeszlismy 
ze schodów. Głosem Samuela Boyde'a 
zapytałem: „Kto tam?“ — Odpowiedział 
głos: „To ja, Abel Death, proszę mnie 

wpuścić na miłość Boską!" Bojąc się, 

że on narobi alarmu, uchyliłem drzwi. 
W chwili, kiedy przestąpił próg, uderzy- 

łeś go w głowę z taką siłą, że biedak 
upadł bez przytomności. Chciałem ciebie 
zapytać: poco uderzyłeś go? 

— Ja sam nie wiem, — odpowiedział 

dosty- 

„OMOT1S“ 

  

držąc Vensin. — To było pod wrażeniem 

chwili. 
— Mów to komu innemu. Nie pyta- 

łem o to dotąd, bo wiem sam. Miałeś 

świecę w ręku i Abel Death widział two- 

ją twarz. On też poznał ciebie, jak chwi- 

lę przed tem jego szet, któregośmy za- 

bili. Poco ten grymas? Mój drogi, zabi- 

liśmy i obaj jesteśmy teraz poza pra- 
wem... 

Dr. Pay znajdował widocznie przy- 
jemność w dręczeniu swego  „przyjacie- 

la“. 
— Kiedy uderzyłeś Abla Deatha oma 

oo nie zabijdjąc go, zrobiłeś to dlate- 

gó, że bałeś się, że ucieknie i doniesie 

policji o twojej obecności w domu Boy- 
de'a. 

— Ale i ciebie widział. 

— Dziękuję za wzruszającą dbałosć 
o mnie! Ale jestem przyzwyczajony dbać 
sam c siebie. Ty zamieniłeś się ze stra- 
chu w dzikie zwierzę. Gotów byłeś ro- 
zerwać biedaka na kawałki. 

— Zato umilkłby na wieki i mogli- 
byśmy być zupełnie spokojni! 

— Niewiedomo. Trwam nadal przy 
zdaniu, że nie trzeba go zabijać, dopóki 

nie dowiemy się, gdzie Bóyde schov.ał 

swoje skarby. Jeżeli klejnoty będą zna- 
twoi lezione, chętnie oddam  Deatha 
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 pieczołowitym staraniom. Na nieszczę- 
ście, spotkało nas rozczarowanie: w ka- 
sie ogniotrwałej znaleźliśmy księgi ra- 
chunkowe, weksle, papiery i kilkaset 
funtów. Księgi należało zniszczyć, -bo 
według nich, policja doszłaby do wia- 
domości, że obaj byliśmy dłużnikami za- 
bitego. Między wekslami było sporo twe- 
ich podpisów. Dopiero wtedy dowiedzia 
łem się, że byłeś jego dłużnikiem. Do- 
prawdy zgoda twoja na wzięcie udziału 
w zbrodni miała poważne bodźce. Mar- 
dując Boyde'a i niszcząc jego księgi ż 

papiery, pozbawiłeś się poważnego wie- 
rzyciela. Zręczny z ciebie człowiek, Ez- 
dro Zinn. Wśród papierów znaleźliśmy 
spis klejnotów lady Worton i notaikę, 
z której dowiedzieliśmy się o umowie, 
zawartej pomiędzy nią i lichwiarzem 1 @ 
konieczności dostarczenia pieniędzy w 
jej majątku. Ale gdzie się podziały kłei- 
noty? Napróżno szukaliśmy i dotąd nie 
znaleźliśmy ich, chociaż wiemy, że mu- 
szą się znajdować w domu. 

— Możliwe jest, że ich tam nienia! 
Tej nocy, kiedy ty pojechałeś do Lady 

Worton, w domu Boyde'a był złodziej. 
— Nie, jeżeli my nie znaleźliśmy, ze 

złodziej nie mógł znaleźć tembardziej! 

(D.C.N.) 

  RETTE TANAKA 
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