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patele I obywatelki! Słuchajcie dziś przez radjo o godzinie -6) co powie pułkownik Sławe 
Dziś o godzinie 1l-ej po mszy świę- 

tej na stokach cytadeli warszawskiej, cy- 

tadeli patrjotów, Traugutta, cytadeli wie- 

rzących w niepodległość i tych bez- 

imiennych, którzy z tą wiarą w niepod- 

ległość, która wydawała się czasem upo- 

rem dziecinnym, z tym uporem dziecin- 

nym, jak komunją w ustach, w cytadeli 

tej umierali —— po mszy świętej, po 

przemówieniu brata Wskrzesiciela Pań- 

stwa, zabierze głos dawny więzień, daw- 

ny rewolucjonista, żołnierz, oficer, pre- 

mjer, przedstawiciel i kierownik ideolo- 

gji dziś montującej pracę w państwie 

polskiem, — pułkownik Walery Sławek, 

i będzie mówił o nowej konstytucji, za- 

sadach nowego projektowanego ustroju 

Państwa Polskiego. 

Obywtele i obywatelki, słuchajcie 
dziś, w niedzielę, radja o godzinie 11-ej. 

Zamach stanu z 13 Maja 1926 r. został 

przeprowadzony pod wrażeniem bankr:- 

ctwa ustawy 17 marca 1921 r. To nie- 

prawda, aby zamach stanu ją obalii, 

zbankrutowała ona wcześniej, w tych 

rządach - pozaparlamentarnych, w jasrtej 

dla każdego niemożliwości realizacji rzą- 

dów 

Ale od zamachu stanu 13 maja czekamy 

na nową literę prawa w Polsce. 

Wybrano 2-gi Sejm. Blok Bezpartyj- 
ny był w mniejszości. Wystąpił z kon- 

stytucją. Większość sejmowa zgodziła 

się na zasadę rewizji, przystąpiła do pra- 

cy. Obok projektu Bloku zgłaszano róż- 

ne projekty: endecki, socjalistyczny, cha- 

decko - piastowski. Rząd zachowywał 

się przychylnie. Sławek; prezes klubu, 

Czynił” duże wysiłki uzgodnienia. Bartel, 

premier zabiegał o zgodę opozycji. Przy- 

szły głosowania na komisji konstytucyj- 

nej. Wykazały, że opozycja nie potraii 

się zdobyć ani ma jotę. Z zatwardzeniem 

„mózgu jednocześnie przyznawała, 

konstytucję trzeba zmienić i nie potra- 

fiłą się zdobyć na żadną zmianę. Zresz- 

tą tak była zajęta wszystkiem innem, niż 

myśleniem o sprawach naprawdę poważ- 

nych. 

To też w dniu 30 sierpnia 1930 r. u- 

kazało się orędzie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej rozwiązujące Sejm. Wypeinid- 

jąc konstytucyjny obowiązek. wskazania 

powodu, dla którego Sejm rozwiązuje, 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej deklaro- 

wał, że za „rzecz najważniejszą" uważa 

„naprawę zasadniczych praw państwa *,* 

a także, że przekonał się, że naprawy tej 

dokonać nie może „za pomocą istniejące- 

go, obecnie Sejmu“. 

W dniu 16 listopada 1930 r. odbyży 

się nowe wybory i Blok Bezpartyjny 

zdobył większość w Izbie Poselskiej i w 

Senacie. Prace parlamentarne poszły in- 

nym trybem, zanikł antagonizm, dyshar- 

monja pomiędzy Rządem i Sejmem. Ko- 

misja konstytucyjna przystąpiła do obrad 

nad nową konstytucją, wśród drwin, 

szykan, można powiedzieć, wśród gwiz- 

dów opozycji. Jaki rozumny powód mia- 

ła opozycja dla wyśmiewania się z usi- 

łowań Bloku Bezpartyjnego naprawy 
stroju państwa — tego nie wiemy. 

ZE 

u- 

Blok Bezpartyjny nie jest stronnic- 

twem. Blok jest raczej koalicją ludzi do- 

brej woli różnych przekonań, którzy do- 

szli do zrozumienia, że losy Polski zło- 

żyć należy 'w ręce Marszałka Piłsudskie- 

go. Ale Marszałek swego czasu oświad- 

czył, że tylko ostateczność zmusiłaby Go 
do stanięcia „do dyspozycji Prezydenta”, 

aby „oktrojować nowe prawa w Pol- 
все“.. 

Blok Bezpartyjny w dyskusji konsty- 
tucyjnej nie zajął jednolitego stanowiska. 

Szczerzyła zęby z tego opozycja, ale by- 

ło to zrozumiałe, było to zgodne z cha- 

rakterem Bloku. Czasami bardzo różne 

soglądy były wypowiadane w dyskusji 

konstytucyjnej, w której brali udział ty- 

ko członkowie Błoku, bo opozycja nie u- 

czestniczyła iw pracach konstytucyjnych, 

podkreślając w ten sposób swój łobu- 
zerski stosunek do prac sejmowych. W 

tej dyskusji wysuwane były różne punk- 

  

republikańsko - parlamentarnych.. 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z 

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

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

ty widzenia, posłanka Waśniewska 

prezentowała poglądy bardzo różne 

posłów Szawleskiego i Mękarskie, 

Wypowiadano się za syndykalizmem, za 

jednoizbowością (poseł  Fichna) tak 

samo głośno, jak za monarchją. Na pe- 

ryterjach obozu rządzącego odzywały się 

porykiwania w kierunku wzorów bolsze- 

wickich. Ta różnolitość poglądów, tak 
wyśmiewana przez opozycję, była jednak 

różnolitością szanowną. Ludzie .szczerze 

wypowiadali swe przekonanie, ludzie 

szczerze i swobodnie szukali drogi wyi- 

ścia. 

re- 

od 

  

  zes klubu pułk. Walery Sławek z 

największem zainteresowaniem uczestni- 

czył 'w obradach komisji, w naradach, 

obradach, komitetach, które się zbierały 

dia naprawy konstytucyjnej. Jeszcze w 

1930 roku przez kilka dni w jego mie 

kamiu na Szopena obradowała ankieta, 
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z udziałem profesorów. Nadzwyczaj cie- 

kawe było wtedy stanowisko $. p. Ta- 

. deusza Hołówki, który kiedyś z radością 

i dumą ogłoszę. Pułk. Sławek wszedł w 

tę pracę konstytucyjną całą duszą. Nie- 

tylko nie krępował niczyjego wypowia- 

dania się, lecz bolał, że sprawa kon- 

stytucji tak mały oddźwięk budzi wśród 

społeczeństwa. Wszyscy zaś my, ucze- 

stnicy tych debat, nie potrzebujemy się 

dziś, w przededniu nowej konstytucjt 

martwić, że prace nasze przepadły. Są- 

dzę, że debata otwarta i niepowstrzy- 

mana była jednak siewem myśli, z któ- 

rych nie wszystkie przepadną, jakkol- 

wiek oczy'wiście przy tworzeniu nowej 

konstytucji trzeba jej nadać kręgosłup 

jeden, kierunek zdecydowany i wyraż- 

ny. 

Na początku tych wakacyj pułk. Sła- 

wek przystąpił do nowego opracowania 

Z wzix Iegjonowych 

     

Zdjęcie wykonane w roku 1916 we wsi Hrady 

anta Józefa Piłsudskiego w otoczeniu 
liny-Prażmowskiego, dowódcy 1-g0 pułku uła 

  

ski na Wołyniu poleskim, przedstawia Ko- 

oficerów I-szej Brygady podczas imienin Be- 
nów. (Ź Albumu Legjonowego). 

Przemówienie premiera Jędrzejewicza 
wygłoszone na otwarciu Legjonowego Instytutu 

Studiėw 
- Panie Prezydencie! Koledzy! Dzisiejsza inau 
guracja Instytutu Studjów Legjonowych jest 
rzeczą, z którą łączy się wiele nadziei na 
przyszłość. Zagadnienia bowiem, które sta- 

ja przed nami w zwrązkuy, z zamierzeniami 
Instytutu, dotyczą doniosłych poczynań kultu- 
ralnych, a jest czas najwyższy, aby podejść 

do nich z odwagą, szczerością i prostotą i tą u- 
miejętnością brania na siebie odpowiedzial- 

ności, jaka zawsze cechowała nasz obóz leg- 
jonowy, czemu zawdzięczamy nasz zwycię- 
ski pochód w dziele walki o niepodległość, w 
dziele odbudowy i rozbudowy naszej Ojczy- 
zny. Naszemi to rękoma w znacznej mierze 

wolność Polski została zdobyta i utrwalona. 
I w tej wołnej Poisce nie na jednym odcinku my 
jesteśmy organizatorami i realizatorami. Or- 
ganizujemy życie polityczne narodów, wcho- 
dzimy w głębie życia gospodarczego i spo- 
łecznego, starając się uzgodnić naturalne kon- 
flikty przeciwstawianych często interesów i 
wspólnego wszystkim interesu jakim jest do- 
bro państwa. * 

Nie ograniczając się do tych dziedzin, się- 
gamy do świata kultury duchowej. Pracujemy 
w szkolnictwie. Współdziałamy w pracy na- 
ukowej i artystycznej przez tych z nas, 
którzy pracują piórem, pędziem lub dłutem. 
Pragniemy nadać tej pracy należyty kierunek. 
Chcemy wydobyć z Połski te istotne jej war- 
tości, które mogą i powinne odegrać ważką 

rolę nietylko dla ńas, ale i dla innych naro- 
dów świata. Możliwości posiadamy  olbrzy- 

mie. Szukać ich należy w bogactwach na- 
szych uzdolnień narodowych oraz w wytrwa- 

łejj Świadomej swych cełów pracy, Ubodzy 
jeszcze materjalnie, spychani wdół życia przez 
kryzys Światowy nie tylko nie dajemy się 
wciągnąć па dno przez wiry zdradliwe, ale 
trwamy zwycięsko w zawierusze czasów. W 
wiełu dziedzinach osiągnęliśmy już poziom 
wysokiej kultury europejskiej. Są i takie, w 
których znajdujemy się na pierwszem  miej- 
seu, lub zgoła prześcigamy innych. 

Gdy patrzymy wstecz na 15 lat ostatnich 
ogarnia nas duma z dzieła dokonane- 
go. A przecież to jeszcze dopiero początek. — 
Wszyscy jeszce jesteśmy młodzi, mamy sporo 
czasu przed sobą. To poczucie dumy, to po- 
czucie ambicji pracy i wysiłku winny stać się 
własnością całego narodu ale by to nastąpić 
mogło trzeba by kierunek pracy, metody tej 
pracy były przemyślane, uzgodnione w opar- 
ciu O rzeczywistość. 

W tem niełatwem dziele powstający dziś 
Instytut ma wielką rolę do spełnienia. Po 
dejmujemy się 'w tem dziele ważnego, lecz trud 

nego zadania. Jak przezwyciężyć trudności, 
wiemy. Nie darmo, jesteśmy wszyscy  ucz- 
niami Komendanta Piłsudskiego, | dlatego 
wierzę głęboko, że Instytut Studjów Leg- 
jonowych wywiąże się nałeżycie z zadania, — 
które przed sobą postawił. Zechcijcie Koledzy 
któryście to dzieło zainicjowali, przyjąć moje 
najszczersze życzenia w waszej tak pięknej i 
tak ważnej pracy. 

OBRY ZRFOWCEEOEDRCZOOWRECOA. WOEIRDZE WT TESCO O ODWROCIE 

Umowy polsko-gdańskie 
WARSZAWA. (tel. wł.) Onegdaj podpi- 

sane zostały w Gdańsku dwie umowy  polsko- 
gdańskie. Jedna z nich dotyczy praw obywate- 
® polskich na terenie Wolnego Miasta, druga 

zaś wykorzystania ' рогш. gdanskiego. Obydwie 

  

  

Lst po nowy rekord 
NOWY YORK. PAT. Lotnicy francuscy Co- 

dos i Rossi o godz. 4 min. 41 według czas 
lokalnego wystartowali w kierunku wschodnim 
z zamiarem pobicia rekordu lotu bez lądowa- 
nia. Zabrali ze sobą przeszło 8.000 litrów 
benzyny. 

PARYŻ. PAT. Lotnicy rancuscy Codes i 
Rossi którzy wystartowali dziś o świcie z 
zamiarem pobicia długości lotu” w linjiprostej 

bez lądowania, ustanowionego przez lotników 
angielskich Grayforta i Nickoleta, lecą w kie- 
runku Anglji Kierunek lotu zależeć będzie 
całkowicie od warunków atmosferycznych. — 
Jest „możliwe że lotnicy połecą w kierunku 
Jndyj. Lotnicy posiadają radjo - aparat nadaw 
czy celem utrzymania kontaktu ze statkami 
nadbrzeżnemi. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. j 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Łaszuk.. 

Włodzimierowa. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin.. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
SLONIM -— Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

i ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin -— Biuro gazetowe uł. 3 Maja *. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „ty. 

į WOLOŽYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
{ WARSZAWA — Kiosk Ksiųg. Kol. „Ruch“. 

VL M O OB TIK IAE NAKTIS IIS STRIKE TTK ZAC TT TOS TOKS TIA TERIKTDETTTE IIS 

Н CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

konstytucji w towarzystwie wice-mar- 

szałka Cara, b. ministra Matuszewskiego 

i posła Podoskiego. Było to towarzy- 

stwo znakomite, ci panowie  uzupełnia- 

ją się nawzajem. Nowa konstytucja nia 

prawnicze opracowanie Cara i Podo- 

skiego, ma ideologję Sławka, ma niekió- 

re koncepcje Matuszewskiego. 

Nie wiem dokładnie, co powie dziś 

pułk. Sławek. Ale mogę odważyć się na 

odgadywanie. Znam pułk. Sławka daw- 

no, znam szlaki, któremi chodzi jego 

myśl, a przedewszystkiem znam jego 

przemówienie o elicie na zjeździe Radon!- 

skim, jedno z najbardziej romantycznych 

w najlepszem tego słowa znaczeniu, naj- 

bardziej polskich pomników polskiej my- 

śli politycznej. Powiedziałbym, że w 

tamtem Radomskiem przemówieniu puł- 

kownika Sławka powaga naszych daw- 

mych statystów i "mężów stanu łączyła 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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się ze szlachetnością cierpienia więźniów 

o niepodległość, łączyła się z cierpień 

tych doświadczeniem. 
A więc będą trzy cechy tej nowej 

konstytucji, której zasady będzie prokla- 

mował dziś Sławek ze stoków cytadeli. 

Będzie to konstytucja antymaterjali- 

styczna. Naczelnik Państwa będzie wed- 

ług jej brzmienia ponosił odpowiedzial- 

ność wobec Boga i historji. 

Będzie 

człowieka. Będzie to słup bronzowy wbi- 

ty pomiędzy nami a Bolszewją. Pamię- 

tam jedno z przemówień pułk. Sławka. 

Mówił on: „Siła naszego narodu nie po- 

lega na dyscyplinie organfzacyjnej. W 

narodzie naszym niema umiejętności 

wykonywania ściśle i dokładnie wska- 

zówek, tak, jak to wykonują sprężynki, 

za naciśnięciem sprężyny. Siła naszego 

narodu polega na stosunkowo dużej 

  

XII. Zjazd Legjonistów 
Przeniesienie 

WARSZAWA PAT. — Uroczystości, zwią 

zane z 12-ym zjazdem legjonistów, rozpoczę- 

ły się w sobotę ceremonją przeniesienia cho- 
rągwi historycznych z Muzeum Wojsk Pol- 
skich do kościoła garnizonowego przy ul. Diu 

giej, gdzie odprawiono nabożeństwo żałobne 
w becności uczestników zjazdu. delegacyj Zw. 
b. wojskowych, stowarzyszeń społecznych, or 

ganizacyj młodzieży, jak  Legjonu Młodych, 
Straży Przedniej itd. 

W nabożeństwie wzięli udział niema! wszy 
"sey członkowie Rządu z p. premjerem Jędrze 
jewiczem na czele, b. premjer pułk. Prystor, 

posłowie i senatorowie z marszałkiem Sej- 
„mu Świtalskim na czele, liczni reprezentanci 

wojska z wiceministrem  Skladkowskim na 
czele. 

Pośrodku nawy kościoła ustawiony był sy 

mholiczny katafalk, przy którym zaciągnięto 

sztandarów 
wartę honorową. 

Nabożeństwa żałobne za poległych legjoni 

stów odbyły się równocześnie w wielu innych 
kościołach i świątyniach. 

Po nabożeństwie uformował się pochod, 
postępowały w pochodzie poprzedzane orkie- 

strą i kompanją honorową 21 p. p. poczty 
historycznych sztandarów, za nimi poczty 

sztandarowe organizacyj i związków, następ 

nie delegacje. Pochód skierował się pod krzyż 

Traugutta na stokach Cytadeli. 
Złożono tam. wieńce w imieniu stow. we- 

teranów 68 r. od Zjazdu Legjonistów, Fede- 

racji PZOO i inne. W dalszym ciągu pochód 
podążył na plac Marszałka Piłsudskiego, nad 
mogiłę Nieznanego Żołnierza, tam przy 

dźwiękach hymnu narodowego złożono na oły 

cie grobowej wieńce od 12-go zjazdu legjono- 

wego i od Federacji PZOO. 

inauguracja Legjonowego Instytutu Studjów 
WARSZAWA PAT. — O godz. 8 wiecz. 

w auli Politechniki Warszawskiej zebrała się 
doborowa publiczność. Zajęto wszystkie kruż- 

ganki i krzesła, ustawione na dole. W pierw 
szym rzędzie zasiadł rząd, — p. premjer Ję- 
drzejewicz, min. Zawadzki, min. Pieracki, 
min. Butkiewicz, Jan Piłsudski, Hubicki, wi- 

cemin. Piestrzyński, Siedlecki, Składkowski, 
Koc, Doleżal, Drzewiecki, dalej wicedyrektor 
BGK min. Starzyński i inni. Wreszcie bar- 

dzo liczni uczestnicy 12 zjazdu legjonistów. 
Zwracały ogolną uwagę mundury weteranów 

63 r. Aula przyozdobiona była dywanami, zie 

lenią i emblematami. 

Po obu stronach podjum stanęły w żoł- 
nierskim ordynku poczty sztandarowe orga- 

nizacyj b. wojskowych, jak Dowborczyków , 

l:egjonistów, POW, Związku Weteranów itd. 
Za stołem prezydjalnym zasiedli; prezes Sa- 
du Najwyższego Rzymowski, wicemarszałek 

Car, b. min, Miedziński. 
W roli gospodarzy występują organizato- 

rzy zjazdu z p. Dziadoszem na czele. Służbę 
porządkową pełnią legjoniści i członkowie 
Legjonu Młodych. O godz. 8 wiecz. witany о- 

klaskami i hymnem narodowym na salę 

wszedł Pan Prezydent Rzeczypospolitej м 2- 
toczeniu marsz. sejmu dra Świtalskiego, wi- 

cemarsz. senatu dra Boguckiego, — Prezesa 

Sławka i adjutantów. 
Zjazd zainaugurował przemówieniem pre- 

zes Izby Drugiej Sądu Najwyższego Rzymow 

ski. 

Otwierając w imieniu komitetu organiza- 

cyjnego inauguracyjne zebranie Legjonowego 
Instytutu Studjów, mam zaszczyt powitać 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i podzię- 

kować za uczyniony nam zaszczyt przez u- 
świetnienie swą osobą tego zebrania, w czem 
chcemy widzieć najwyższą aprobatę naszej i- 
nicjatywy, podjęcia pracy intelektualnej 

przez byłych żołnierzy w ramach Legionowe- 
go Instytutu Studjów. 

W tem miejscu swego przemówienia pre- 

zes Rzymowski wzniósł okrzyk na cześć Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej. Następnie 

złożył podziękowanie przedstawicielom rządu 
i przedstawicielom wojska, którzy współ- 

działali w organizowaniu Instytutu. 
Mówca zakończył swe przemówienie temi 

słowy: W dzień otwarcia Legjonowego Insty- 
tutu Studjów wszystkie nasze myśli uczucia 
kierujemy ku nieobecnemu Komendantowi z 

głęboką czcią i wdzięcznością że teraz w cza 
sie pokoju, my, Jego żołnierze, oddać mogli- 
śmy się wielkiej pracy intelektualnej w wol- 
nej ojczyźnie. Legjoniści! Baczność! — Mar- 
szalek Piłsudski niech żyje! 

Cała sala powstała z miejsc. Orkiestra ode 

grała „Pierwszą Brygadę''. Następnie prze- 

mawiał premjer Jędrzejewicz. i min. Mie - 

dziński, który w długiem i pełnem entuzjaz 
mu przemówieniu wykazał konieczność upa- 
miętnienia tej wielkiej epoki, którą przeżywa 
my, tych wielkich czynów, których dokonali 

` 

legjoniści pod wodzą Komendanta. W tym 
kierunku pracować będzie nowopowstały In- 

stytut. Dlatego prace tego Instytutu będa pra 
cami ciekawemi, pracami, dla których jest 

miejsce i myśl o których powstała już daw 
no. „Jednym z pierwszych, który zaraz po 
wojnie miał dążyć do utrwalenia wyrązu na- 
szego pokolenia, do stworzenia stylu, jak on 
mówi stylu Piłsudskiego, był Jerzy Winiarz. 
Już wówczas dla jego poczynań — mówił 
min. Miedziński — znaleźliśmy poparcie u 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. „Nieśliś - 
my i niesiemy chorągiew naszego pokolenia 

Bądźmy dumni!*'* — kończy mówca swe prze 
mówienie nagrodzone długo niemilknącemi o- 

klaskami. 
Po przemówieniu min. Miedzińskiego pre- 

zes Rzymowski ogłosił akademję za zamknię 

tą. 

  

TELEGRAM 
WYROK ŚMIERCI ZA SZPIEGOSTWO 

WARSZAWA PAT. — Wojskowy Sąd О- 
kręgowy skazał po dwudniowej rozprawie na 

karę śmierci szeregowego Michała Apanasje- 

wa, oskarżonego 0 uprawianie szpiegostwa 
na rzecz jednego z państw ościennych. Pan 

rezydent nie skorzystał z prawa łaski, wo- 
bec czego wyrok wykonano. 

ZA USIŁOWANIE SABOTAŻU 

KATOWICE PAT. — Sąd okręgowy ska 
zał na rok więzienia Henryka Pykocza, który 
w początkach lipca rb. po* przekroczeniu gra 
nicy z Niemiec do Polski za namową narodo- 

wych socjalistów, usiłował dopuścić się sabo- 
tażu. Pykocz przedostał się na teren huty 
„Pokój'* i zamierzał przerwać kabel, dostar 

czający prąd elektryczny do poszczególnych 

zakładów. 

ZNIESIENIE STANU OBLĘŻENIA 
W RUMUNJI 

BUKARESZT PAT. — Komunikat rządo- 
wy donosi o zniesieniu stanu oblężenia w ca- 
łym kraju. Stan wyjątkowo wprowadzony zo 
stał na okres 6-miesięczny, który skończył 

się z dniem wczorajszym. 

ŚWIATOWY KONGRES POLICYJNY 

NOWY YORK PAT. — Światowy kon- 
gres policyjny, który zakończył swe prace w 
Nowym Yorku, wypowiedział się za jak naj- 
ściślejszą współpracą władz policyjnych wszy 

stkieh krajów. 

DOLAR 6.57 — RUBEL 4.82 

WARSZAWA PAT. — Warszawska gieł- 

da pieniężna z powodu soboty była nieczyn- 
na. Dolar notowano w obrotach prywatnych 
6.57. Rubel 4.82. 

  

to konstytucja swobodnego |ne hasła myśli i 

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

  

zdolności do inicjatywy”. I stąd wypły- 

wa przekonanie pułk. Sławka, że „Swo- 

bodna praca jednostki to dźwignia ży- 

cia zbiorowego”. Pułk. Sławek nie pói- 

dzie na skoszarowanie, na. skatorgowa- 

nie życia, pracy i myśl na wzór Sowie- 

tów. jego konstytucja będzie, jakem już 

powiedział, bronzowym słupem granicz- 

nym pomiędzy nami a Bolszewją. Stu- 

"4 pem, na którym po łacinie będą wypisa- 

pracy swobodnej. I to 

będzie miało wielki rezonans. Ci, którzy 

myślą inaczej, będą musieli odejść. 

Wreszcie będzie to konstytucja elity. 

Widać to było już z mowy radomskiej, 

z tego rzucenia przepięknego, a jakże 

głębokiego spostrzeżenia, że w tradycji 

polskiej leżało podciąganie człowieka w 

górę, równanie w górę, a nie równanie 

na bosiaka, jak u Gorkiego. To wszysi- 

ko, co można bez blagi, bez napuszenia | 

trazesów, co można uczciwie, prawdzi- 

wie wyciągnąć z naszej historji, to jest 

właśnie to spostrzeżenie. Demokracja 

X1X-go wieku głosiła równość wszyst- 

kich ludzi we wszystkich prawach połi- 

tycznych. Fakt procesu trawienia równa 

ludzi. „Trawię, 'więc mam prawa polity- 

czne“ — oto hasło demokracji. Puik. 

Sławek jest zdania, że wartością wysiłku | 

zasług obywatela na rzecz dobra pań- 

stwa powinny być mierzone -jego upraw- | 

nienia do wpływania na sprawy publicz- / 

ne. Nie dziwimy się, że właśnie pułk. 

Sławek wypowiada "takie przekonanie. 

Gdyby nawet nie doszedł do niego dro- 

gą rozważań, to musiało u niego wybi:- 

chnąć drogą -subjektywnych przeżyć! 

Przecież to żołnierz l-szej brygady  le- 

gjonów. Cóż bardziej niż |-sza brygada 

jest zaprzeczeniem upokarzania mniej- 

szości przez większość, słuchania woli 

—
 

większości, co jest kamieniem węgiel- 

nym każdej demokracji politycznej” 

I-sza brygada — a więc najmoc- 

niejsze klaśnięcie w twarz zasady 

podporządkowania się woli większości? 

Przecież ci ludzie naprawdę szli przeciw- 

ko woli całego narodu polskiego — i 

wygrali. Pułk. Sławek opowiadał mi kie- 

dyś, że na ulicy w Warszawie, w pierw- 

szym roku okupacji, wskazała na niego 

w mundurze oficera legjonowego jakaś 

pani i powiedziała do córeczki: „patrz, 

oto jest taki pan, który chce zabić twego 

tatusia". — Trzeba znać delikatność u- 

czuć pułk. Sławka, tę glinę rzewnego 

sentymentalizmu, z której właściwie 

stworzony jest ten żołnierzy bojowiec i 

polityk, aby się nie dziwić, że jeszcze 

po wielu latach bolą go i pieką i obu- 

rzają do żywego te słowa mamusi war- 

szawskiej z 1915 r. A więc szli nietylko 

przeciwko wszystkiemu, ale odpędzani, 

pogardzani i nienawidzeni przez olbrzy- 

mią większość narodu. A jednak zwy- 

ciężyli! Tutaj leży ta subjektywno - 

psychiczna droga, którą pułk. Sławek 

przebył od zasad demokracji większoś- 

ciowej, od kultu liczby i tłumu przy wy- 

borach, —od zasady demokracji do zasa- 

dy elity i arystokracji, to znaczy ludzi wy 

branych. Tylko arystokracja może być 

różna. Pułk. Sławek uznaje arystokrację 

ofiary. To jest ten wskaźnik, drogo- 

wskaz, miernik, do których chciałby do- 

ciągnąć wszystkich. Zasada ofiary z sie- 

bie dla państwa. ‚ 

Nad szczegółami nowej konstytucji 

możemy dyskutować. Lecz te jej trzy 

wielkie cechy: uznanie odpowiedzialnoś- 

ci przed Bogiem za władzę, uznanie pra- 

cy wolnego człowieka jako podstawy ży- 

cia zbiorowego, wreszcie wielka zasada 

uprawnienia politycznego w miarę po- 

żytku, wysiłków i ofiar, które człowiek 

państwu składa, czyli kres, położony ab- 

surdowi równościowemu — te trzy wieł- 

kie zasady nastrajają nas do niej entu- 

zjastycznie. I dlatego raz jeszcze wzywa 

my wszystkich do uważnego słuchania 

tego, co dziś nam powie pułkownik Sta- 

'wek. Cat.
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Kierownik robót restauracyjnych przy ba 

zylice inż. Henryk Wąsowicz i konserwator 

dr. St. Lorentz zwołują od czasu do czasu 
zonferencje dziennikarskie. Celem ich jest 

orzedstawienie wyników dotychczasowej pra- 

sy i wyłożenie programu na przyszłość. Za 
te konferencje powinniśmy być wdzięczni ©- 
bu panon: dzięki nim. ogół może mieć info:- 
macje o przebiegu i mostępach robót. Nale- 

ży mu się to, zdyż on przedewszystkiem daje 
pieniądze na remont wciąż zagrożonej bazy- 

liki, 
Ale koaferencjie mają i 

nie zaczynają się o oznaczonej 
ujemną stronę: 

godzinie 1 

tężną kolumnę: śmieszne i maleńkie. 

Gigantyczna praca umocnienia portyku 
(wykonywują ją ślązacy) dobiegła właśnie 

końca. Prace wchodzą w drugie stadjum: u- 
mocnienia fundamentów ściany frontowej (za 

chodniej), bezpośrednio za portykiem, i 

dwóch kaplic narożnych: imienia Marji i 
Władysławowskiej; pierwsza w narożniku od 

skweru, druga od strony Cielętnika. Właśnie 
pod pierwszą wwiercają się machiny, aby wile 
wać i zapędzać w wilgotny grunt ciężkie ma 

sy beżonu. 

Jak długo potrwają te żmudne roboty? 
— Prawdopodobnie do jesieni, Skolei na- 

  

Mauzoleum królewskie we 

trwają za dłego. Wczorajsza, zamiast o szó- 
stej popołudniu, rozpoczęła się o wpół do sió 
dmej; zakończono ją o ósmej. Winni są dzieci 
nikarze: Inż. Wąsowicz i dr. Lorentz byli na 
stanowisku z punktualnością, c:chującą ludzi 

rzeteinej pracy. Dziennikarze schodzili się - 
rie: złazili sie pół godziny. A przecie panuje 

przekonanie, że właśnie prasa to tempo. A 

potem te pytania:... Ten i ów chce pokazać, 
ze zna się na konserwacji, na architekturze. 

na sztuce, na pietyzmie... 
— A czy to są resztki murn gotyckiego? 

— pyta: — a czy mauzoleum ksólewskie bę- 

dzie miało barckowe ozdoby” A może w;to- 
2y się je marm':vem kieleckim? A czy szczat 
ki królewskie otoczone są należytym szacin- 

kiem? 
Takie interpelacje, w najlepszym razie, 

nie wnoszą nic nowego do sprawy, przedłuża 
ja natomiast konferencję. Lepiej wysłuchać 
uważnie wykładu inż. Wasowicza, który umie 

mówić treściwie i wyczerpująco, zanotować 
sobie ewentualnie coś niecoś, a po zamknięciu 

posiedzenia zajrzeć tu i tam. 
Wczorajsza konferencja zwołana była z 

racji zakończenia t. zw. pierwszej serji ro- 

bót. Złożyły się na nią trzy rodzaje prac: i) 
związanie konstrukcji dachowej; 2) wzmoc- 
nienie fundamentów pod portykiem, który 
najbardziej groził zawaleniem i 3) wzmoc- 
nienie fundamentu pod filarem Nr. 7, któzy 

wykazał znaczue rozsunięcie cegieł i wiele 
pustych spoin. 

W jaki sposób dokonano prac powyższych 
и wiemy. Umocniono olbrzymi portyk (naj- | 
większe w Polsce kolumny!) palami betono- 
wemi, które wkopano w grunt pod nim zapo- 
mocą specjalnych przyrządów. Palów tych wbi 
to czterdzieści dziewięć: po osiem pod każdą 

z sześciu kolumn i jeden we środku porty- 
ku. Jak ogromna była to praca i jak nieza- 
chwiany stał się obecnie portyk — można o- 
cenić, porównywując kilkunastumetrowe be- 
tonowe pale z drewnianemi palami Gucewi- 

cza, który również w podobny sposób pragnął 
zabezpieczyć zagrożony portyk. Wydobyto z 
ziemi gucewiczowskie pale: wątłe, metrowe, 
sosnowe, nadgniłe, — stoją teraz oparte o po 

  

МА SUCHO... 
Prawo Azaisa głosi, że jeżeli do połowy życia ktoś 

upośledzony — to w drugiej był nieszczęśliwy, biedny i 
połowie dozna wszelkiego szczęścia. 

Poprobujmy zastosować takie prawo w stosunku do ro- 
jak dotychczas druga zapowia- ku. Połowa akurat minęła i 

da się azaisowo świetnie. 

dług projektu prof. J. Kłosa 

stąpi szereg innych robót: będą umocnione 
fundamenty galeryj i ścian bocznych: pół- 
nocnej i południowej; specjalnemi ściągami 

związane poddasze; podbetonowana nawa 
główna, a wreszcie naprawione zostaną skle- 

pienia. Dłuei to łańcuch trudnych robót, i 
nie wcześniej, aż za rok opadną rusztowania, 
osłaniające portyk. 

Ale na tem nie koniec. Dr. St. Lorentz 
mówi o konieczności odrestaurowania kilku- 
dziesięciu wielkich obrazów, które sczerniały 

i zanieczyściły się doszczętnie: pomiędzy nie 
mi jest dwanaście płócien Smuglewicza, które 

musimy ratować. Należałoby również przero- 

bić trzy figury na szczycie tympanonu. Wieł- 
kie, niezgrabne i prymitywne, nietylko szpe- 

cą klasyczny portyk, ale swemi nieproporcjo- 
nalnemi rozmiarami pomniejszają jego ogrom. 

Gruntownej restauracji wymaga również pła- 
skorzeźba na tympanonie (Ofiara Noego). 

Mało tego: całą bazylikę należy przemalować, 
nadać jej ton szarego kamienia... A mauzole- 
um. królewskie... 

Z tego widać, ile pracy i wysiłku włożyć 
jeszcze trzeba w tę monumentalną i najwspa 

niałszą w Wilnie budowlę. 
Przedewszystkiem jednak —— pieniędzy. 

Ks. kanonik Cichoński informuje dziennika- 

rzy, jakie są obecnie kapitały komitetu rato- 
wania i jakich sum potrzeba. Mamy gotów- 

ką 140 tysięcy złotych. Druga serja robót 
(tylko dwie kaplice i mur frontowy) kosa- 
tować będzie 460 tysięcy. Ile więc brakuj? 
— 820 tysięcy. 

A reszta prac ile jeszcze pochłonie? 
Wierzmy jednak w ofiarność społeczeń- 

ATOLużn 
OD PLAGI letniej, 

PRA: YE: muchy, komary, 
ty, plusi pł 1 wszelkie robactwo. 
1 w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

       

        

  

dobrze ż 
Gdzie tam! 

znajomi wyjechali 

Już zdawałoby się taki mokry sport, 
6 musi z wodnemi żywiołami. 

Wioślarze też narzekają. 
rzekę, a tu jak nie lunie! Słaba przyjemność. 

Na plażach pustki. Niema się czem opalać. 
kupić jakąś farbkę i wymalować się na hebanowo! 

O letnisku ani mowy. Jedyna przyjemność, 

SŁOWO 

sBierosza serja zakończona Sytuacja w Strasburgų 
Inż. Wąsewicz przystąpił do umacniania kapiic narożnych PARYŻ. PAT. Dzień dzisiejszy minął w 

Strasburgu spokojnie, chociaż robotnicy do 
pracy nie powrócili. Sąd w przyśpieszonym 
trybie skazał 20 demonstrantów na kary wię- 
zienia od 15 dni do 6 miesięcy. Prefekt mia- 
sta oświadczył przedstawicielom robotników 
i przemysłowców, że minister pracy zgodził 
się na objęcie przewodnictwa sądu arbitra- 
żowego między stronami. Dziś bawi w Paryżu 
delegacja federacji przedsiębiorców budowla- 
nych ze Strasburga celem omówienia z wła- 
dzami centralnemi koniiiktu z robotnikami. 

PARYŻ. PAT. Ruch strajkowy w Stras- 
burgu rozszerza się. Do strajku przyłączyli się 
robotnicy warsztatów kolejowych dyrekcji al- 
zacko - lotaryńskiej, Dziś wezwano do Pary- 

ża pracodawców na konierencję w minister- 
stwie pracy. W starciach policji z manifestan- 
tami rannych jest dotychczas 35 policjantów, 
z nich 5 ciężko rannych odesłano do szpitala 
Liczba rannych manifestantów dotąd jest nie- 

znana. Ulicy i domy przedstawiają obraz zni- 
szczenia. 

STRASBURG. PAT. Ubiegłej nocy  poli- 
cja aresztowała tu 5-ciu hitlerowców, obywa- 

teli niemieckich, którzy przybyli z Rzeszy sa- 

'mochodem. Podczas rewizji znaleziono rewol- 
wery i pałki gumowe, ukryte w samochodzie. 

Przyjazd hitlerowców na teren Francji pozo- 
staje prawdopodobnie w związku ze strajkiem 
generalnym. 

Demarche mocarstw w v Berlinie 
włochy interweniowały samodzielnie 

PARYŻ. PAT. Samodzielne demarche — 

Włoch, dokonane wczoraj w Berlinie, nie 
wzbudziło specjalnego niezadowołenia wśród 

opinji francuskiej, której wystarcza, że po- 

glądy Rzymu, Londynu, i Paryża co do za- 

miarów Berlina wobec Austrji są identy- 
czne. Noty angielska i francuska według re- 

lacji prasy wieczornej — mają: treść zupeł- 
nie identyczną i opierać się mają wyłącznie 

na duchu paktu czterech, a w szczególności na 
wstępie do paktu. 

PARYŻ, PAT, Prasa paryska zastanawia 

się nad ewentualnem stanowiskiem Hitlera wo- 
bec zapowiedzianego demarche Anglji, Fran- 
cji, i Włoch. Niektórzy korespondenci twier- 
dzą, że Hitler przygotował już tłumaczenie, w 
którem ma zamiar wyjaśnić, że akcja nie- 
miecka w Austrji ma podkład wyłącznie ide- 
ologiczny inie przekracza w niczem postano- 
wień paktu czterech. Rezultat zapowiedzianego 

demarche ocenia sceptycznie „Paris Soir*, — 
który twierdzi, że nie zmieni poglądów Hitle- 
ra i rządu ms z 

Pierwsza amnestja w J ZSSR. 
dla upamiętnienia budówy kanału Stalina 
MOSKWA. PAT. Dia upamiętnienia za- 

kończenia budowli kanału imienia Stalina, — 
między morzem  Bałtyckiem a Morzem Białem, 

Centralny Komitet Wykonawczy ZSSR ogło- 

sił decyzję, na mocy której całkowicie zwol- 
niono od kary 12.500 skazańców, jako całko- 

wicie odrodzonych pożytecznych pracowni. 
ków. 

Pozatem zmniejszono karę blisko 60.000 

więźniów, skazanych na różne kary. Powodem 

zmniejszenia kar była gorliwość, jaką wyka- 
zali podczas budowy kanału. 500 skazanych 
odzyskało całkowicie swe prawa cywilne. — 
Wielu inżynierów i kierowników robót, któ- 

rzy byli dawniej skazani za różne przestęp- 

stwa przeciw państwu į za sobotaž, Odzna- 

czono orderami. 

Kpt. Skarżyński mianewany majorem 
WARSZAWA. (tel. wł). Jak się dowiadu- 

jemy kapitan Skarżyński w najbliższych dn. 
mianowany zostanie majorem. W poniedzia- 

iek kpt. Skarżyński wyjeżdża do Rembertowa 

na umiiikacyjny kurs dła SETA 

Sukces drużyny polskiej 
n* międzynarodowych 

LONDYN PAT. — Na trz 
rodowych zawodach łuczniczy 

ces odniosły polskie zawodniczki, zajmująe 

prawie ystkie główne miejsca. Drużyna 

polska zdobyła mistrzostwo świata dla pań w 
trójboju zespołowym na 30,50 i 70 metrów 

oraz indywidualne mistrzostwo świata na 50 

metrów. 
W tej ostatniej konkurencji triumfowała 

bezapelacyjnie pani Kurkowska - Spychano- 
wa, zatrzymując ponownie tytuł mistrzyni 
świata. 

W trójboju indywidualnym na 30 m. pier 
wsze miejsce zajęła również Kurkowska - 

    

»cich międzyna- 
h wielki su       

      

  

zawodach łuczniczych 
Spychanowa, a trzecie — Trajdosówna. —W 

'indywidualnem mistrzostwie świata na dftugą 
nagrodę zdobyła p. 

Kurkowska - Spychanowa, na 50 m. 

dosówna. 

Ponadto drużyna polska zdobyła puhar 
przechodni w trójboju na 30, 501 70 m. — 

w strzelaniu zespołowem na 50 i 30 m. — 

pierwszą nagrodę, a na 70 m. drugą. 
W zawodach męskich główne nagrody 

zdobył zespół belgijski, a indywidualne mi- 

ostwo Amerykanin Maekenzi. Zespół pol 

zdobył drugą nagrodę w RE na 30 
i 90 m. i trzecią na 70. m. 

Moczulska, a trzecią p. 
Traj-   

        

O O I = 

Przez Polskę do morza 

  

Dnia 2 b.m. rozpoczął się wielki spław kaj1ków z całej Polski Wisłą do Gdańska i Gdy- 
ni. Na zdjęciu naszem widzimy fłotylę kajaków na odpoczynku w porcie w Płocku. 

jak wioślarka, 

Wyjedzie się raniutko na 

Nie, tylko 

że dobrzy 
na lipiec, zapłacili solidną gotówkę 

i wrócili, klnąc na czem Świat stoi. 

  

może tylko wróg własnego interesu. 

niema. 

nie murowane. 

   

  

Pro. 

lądu, wszystkie choroby pochodzą 

w głowie.. 

Trzeba pisać: okolica sucha, rzeki, jeziora ani studni 
Po wodę trzeba chodzić trzy kilometry. Powodze- 

Woda prześladuje nas w tym roku. A i 

"sze ród ludzki prześladowała od ezasu patopu. 
kula ziemska ma pięć razy więcej wody, mż 

z wody — dezynterja, 

biegunka, cholera, puchlina wodna, woda w kolanie, woda 

  

CZY WIESZ CO TO JEST Ć.I.D.? 
Wkrótce nastą 

„Wileńska powieść kryminalna" 

„Myśl Narodowa* zamieszcza następującą 

recenzję o książce Felicji Romanowskiej: 

W Wilnie wydano świeżo bardzo zabawną 
powieść p. t. „Wileńska powieść kryminalna". 
Okładka każe nam wierzyć, że autorką jej jest 

Felicja Romanowska , ale nie wierzymy. — 
Ze wszystkiego widać, że ten żart powieściowy 
wyszedł z pod pióra męskiego, nielada iiglarza, 

który się ukrył pod maską kobiecą. jest na- 
wet na okładce portrecik jakiejś niesamowitej 
roześmianej dziewczyny, ale nie budzący wia- 

ty. Zadomowiony w wileńskim światku dzien- 
nikarskim literat wpadł na pomysł wciągnięcia 
do hecy kryminalnej całego szeregu popular- 

nych postaci wileńskich ze sier literackich i 
artystycznych. Rzecz była drukowana w 

dzienniku kawałkami. W pewnym rozdziale 

zjawia się w domu autorki powieści, p. Ro- 

manowskiej, protesor literatury na uniwersyte- 

cie S. B. irobi jej, ze stanowiska krytyki ti- 
terackiej, zarzuty, dotyczące poprzedniego 

rozdziału. Autorka pisze © tem poważnie, ale 

na okładce się śmieje. Majstersztykiem humoru 
jest parodja feljetonu pewnej (zbyt pewnej sie- 
bie) literatki wileńskiej. Rzecz dowcipna i 
ze smakiem zrobiona. 

Garściami pięcio łotówki 

А.В.С. donosi: Obywatel ziemski, Zyę 
munt Chomiń który, słynie na ulicy Wilaa 
i Warszawy, znowuż pojawił się wczoraj w 

stolicy. Chomiński w taksówce z pełnemi gar- 

ściami 5-ciozłotówe od hotelu  Brii- 
hlowskiego ulicą całą, następnie zakręca- 
jąc w Wierzbową. Dokoła taksówki pędził 

tłam dziadów i motłochu, którzy już dobrze 
znają postać starca. Chomiński 
znowu spłatał figla, udając, że chce 

  

  

    

  

  

  

  

      
  

  

  

  

rzucić 
pieniądze, chowając je następnie do kiesze- 

ni. Wywołało to burzę okrzyków wśród tłu- 
mu. Władze zamierzają pociągnąć Chomiń- 

skiego do odpowiedzialności administracyj- 
nej za ustawiczne zakłócanie spokoju publicz- 

nego przez Ściąganie tłumów nędzarzy i mę- 

tów. Tembardziej że filantropja jego jest mo- 
cno wątpliwa, a polega raczej na podrażnia- 
niu. 

   

    

WILEŃSKI DOM TOWA 

  

pi „sn 1 

W_WIRZE STOLICY 
W PRZYBYTKACH SZTUKI | 

szewskim aktorzy doszli do ł- 
się tego i owego, Krzy woszew - 

ski nie nie dał, ale wiele obiecał, świąt 

sztuki nie będą zamknięte, kartkowi 
dal będą mieli gdzie spędzać wie 

Jak antypatycznym  człowie 
ller przekonał się Jaracz. Prz 

Ateneum, a teraz $ 
gryz sam objął teatr 
plajtujących sztuk i 

dzeniu teatrów do 

Ateneum da radę. 
— już Szyller pot 

     

  

   

  

IE: 

ł go do 

ler go wy- 
Genjalny reży 

zista w dopr 
zamknięcia, niewątpliwie 

ie pomoże Adwento 

   

      

   

    

     
  

     

     

    

   

   
    

   

Komunistę re: 

czas skutecznie pol : 
moich rad. Gdybym ja był poliej 

bym tak: gdy Szyller wystawił szpetną b 
dę bolszewicką : „Krzyczcie Chiny**  wywia- 
dowcy powinni aresztować po przedstaw! 
niu opasłych widzów z pierwszych  rzędć 

i prowadzić do komisarjatu. Tam przetrzy 

ich do rana w towar: wie pijaków i 
stytutek, poczem komisarz uprzejmie 
prasza: 

— Państwo wybaczą, 

myśleliśmy, że to kto inny... 
Ni... 

zała 

      

pro- 
prze- 

  

zaszła 
państwo są 

pomyika, 
wol- 

  

Ale i tak policja wykazała wi 
zmysł artystyczny i lepiej oceniła w. 
ramoty, niż tępi recenzenci. 

Wyeksmitowany twó: Ateneum zak: 
da nowy teatr w podziemiach tingla R 
Jaracz, Modzelewska, Chmielewski, Pe 

nowska, mają być filarami nowego pr Е 
ku. I Hemar — zdolne zi 
kę, która rozpocznie sezon. 

Pomysłowość warszawiaków nie 
śniewająca: otworzyć nową knajpę, 

nowy teatr. 

robi. Gdyby cała ludność stolicy w dniu do- 
broci dla zwierząt poszła hurmem do teatrów 

— jeszcze połowa miejse byłaby pusta. Alė 
państwowy instytut dramatyczny nie ustaje 

w pracy i wypuszcza corocznie nowe tuziny 
przyszłych członków  Z.A.S.P.'u  reflektuja- 
cych na pensje 300 zł. minimum. Trzeba bę- 
dzie podnieść podatki, bo dotychezasowe sub- 

sydja nie wystarczą. Karol. 

=--> IE 

ROWO-PRZEMYSŁOWY 

   
    

   
   

   

      

założyć 
Nie innego od paru lat się nie 

  

  

   

  

BRACIA JABŁKOGŚSCU sp. akc. 
WILNO, MICKIEWi CZA 18 TEL. 7-33 

Obniża ceny na pozostałe artykuły letnie: 
Markizety deseniowe 

Kretony i krepony deseniowe. 

Żorżety, mongole i marocaine jedwabne 

Wełny letnie gładkie i deseniowe 

Płaszcze damskie 
Suknie, szlafroki, piżamy i 

Kostjumy kąpielowe i 
Kapelusze panamki i 
Rękawiczki letnie i 
Krawaty letnie 
Bielizna trykotowa męska letnia 
Koszule siatkowe i sportowe męskie i ch 
Garnitury męskie letnie 
Płaszcze letnie, płócienne i gabardinowe 
Duży wybór resztek wełnianych, jedwabn 

TANIA SPRZEDAŻ .0D 

kostjumy 

parasolki plażowe 

komplety letnie 
skarpetki tenisowe 

  

Ustępstwo: 10% i 20% 

10% 
10% 
10% i e. 20% 

20% 
10% i 20% 
TO 

10% i 20% 
10% i 20% 

Ц 10% i 20% 
10% i 20% 
10% i 20% 
10% i 20% 
10% i 20% 

э 

łopięce 

ych i bewelnianych. 
WTORKU (8 SIERPIEŃ). 

UA AU UA A E UA 

Zwiacamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZEOo przeszło 259, 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 

Ša UIS AK ZADATKI PETZ NSI IAEA TATTO TOS E L ONE, 

AU i M A V i AM A A e 

dzi słońce w 

w. kraju. 

wogóle zaw- 

z sierpnia, bo 

Chociaż 
Azais, to jest 

większej nieco ilości dawkowane także i 

Wszystko przemawia za”tem, że druga połowa roka 
(Azais!) przyniesie słońce. 

Nie warto więc płakać nad rozlanem mlekiem, bo i 

tak dosyć w niem było wody, czyli nie warto powiększać 
wilgotności minionych miesięcy — ałe cieszyć się trzeba 

gotów podmoknąć. 

na modlitwę kota nie ustaną deszcze, ale 
potęga, która weźmie w opiekę wszystkich 

Oczywiście mowa tu tylko o.. deszczu. Odrazu jednak 

stwierdzić należy, iż zbyt wielki optymizm byłby nieprzy- 

zwoity. 
Raczej ostrożność, małe wymagania, 

potrzeba bać się rozczarowań. 

To co było dotąd w żadnym razie nie może zasła- 

giwać na nazwę lata. 

Zresztą zima też była cudaczna, bo bez śniegu, Wiosna 

bez słońca i trawki, a lato wogóle się nie liczy. 

Tylko Azais może tu coś poradzić. Ale 

a wówczas nie 

  

wie, czy stosuje swoje przepisy także detalicznie, czy tyt: 

ko en gros na dziesiątki lat. 
Tak czy owak chcemy żyć na sucho! 

Hasło to nie dotyka oczywiście Monopolu (nawet 

przez duże M w dowód uznania). Sucha Ameryka tylko 
handytom i filmiarzom się opłaciła. Poza tem była znaua 

z nędznej wódki. 
U nas natomiast każdy dba o dochody skarbu i przy 

okazji chętnie z „białogłówką** wyrusza na łono przyrody. 
Cóż, kiedy to łono takie jest nieprzytulve. 

Bo proszę tylko zważyć: 

    

Żyjemy pod znakiem wody. Niech tylko ktoś zaryzy- 
kuje wybrać się na wycieczkę, obiecując sobie przyjemno- 
ści coniemiara, a już niewątpliwie deszez api pro- 

gram dnia. 
Trzecia część roku z reguły poświęcona jest na de- 

szcze. Duże, małe, ulewy, kapuśniaczki — wszystko jedno. 

W roku bieżącym jest jeszcze gorzej. Zaledwie jed- 

na trzecia przypada na dni jako tako pogodne, zrzadka sło- 
neczne. i 

' Zasadniczo wszelkie uroczystości z pochodami wypa- 
dają w dni deszczowe. Zaczynamy się już do tego przy- 

zwyczajać. 
Raid samochodowy, lub motocyklowy nie ma pełne- 

"go uroku bez błota, mecz piłki nożnej — tem bardziej. 

kto go tam . 

  

Cała pociecha, że miły przyjaciel, który na urlop w 
lipcu pojechał, nie będzie miał powodu do kpin, lecz peknie 

z zazdrości na widok sierpniowego słońca, miodku 1 truszi 

wek, cieszących w wiejskiem ustroniu urlopowiczów. 

    

Żeby tylko w złą godzinę nie wymówić... 

  

właściciele letnisk. Reklama powinna stosow 

liczności, a nie powtarzać tego samego / wkółko corocziie. 

Trzeba mieć wrodzoną złośliwość, żeby pisać: urocze letvi- 
sko tuż nad wodą. 

Albo: śliczna willa nad jeziorem. 

Albo: rzeka tuż za domem. 

"Teraz, po ciągłych deszczach, kiedy niewiadomo czy 
Azais odmieni wodne nieszczęście — tak się reklamować 

   

Ww Gd zawsze Ko ciągle woda.. 

czywistość tegoroczna miażdży ich wywody. 

A może nie stał kto pod drzewem, zmoknięty i 

tarzony, z melaneholją patrząc na nowe żółte buty, 

stały się czarne, 

pelusz, który rozlazł się na deszczu i 

wać drugi? 

Nie mówiąc już o zmarnowanych urlopach, 
zbożu i podmośłych lasach, czy nie dolegał 

deszcz jako taki? 
A jeżeli tak, to czy nie mamy go dość? 

Naturalnie, oczywiście, absolutnie! 

bezwodne, suche i 

Na 

ciepłe piaseczki. 

  

czaje pogańskich polan miały niezliczoną ilość 

wały boginki wodne, westalki, syreny, topielice i 
stwory z państwa potężnego wodnika. 

Goplana i 

gus wielkanocny ciągle jest żywy. 

  

skę za kraj itnie z wodą obeznany i obyty. 

szezę jeden wzg 

bo czy woda słodka, ezy, słona, ale zawsze woda. 

  

Jednak odrobina słońca też nam się należy. 

z tego wyciągnąć jasny i 
my kolonij podzwrotnikowych. 

  

Naturalnie znajdą się zawsze obrońcy wody, ale rze- 

Może kto powie, że nie przeklinał deszczu z powodu 

nieudanej randki, przerwanej wycieczki, zepsutego spaceru? 

  

które 

A może nie zrobiła wam żona awantury o nowy ka- 

trzeba było kupo- 

wyległem 
komukolwiek 

Jeżeli jechać na letnisko, to chyba gdzieś na Sacharę. 
Żeby prędzej już zbudowali kolej przez te piaski, — miłe, 

asi przodkowie siedzieli na bagnach i zarosłych trzei- 
nami jeziorach. Stąd ta cała wodnistość. Starodawne oby- 

zabobonów, 

związanych z wodą. Wśród bóstw poczesne miejsce zajmo- 

Świtezianka uwieczniły się w literaturze. 
Święto Kupały do dziś w postaci wianków pozostało, a Śmi- 

Co tu dużo gadać, bezapelacyjnie uznać należy: Pol- 
Stąd je- 

ląd więcej za tem, że należy się nam morze, 

Moża 
wyraźny wniosek, że potrzebuje- 

Ale obok kołonij nie zawa-   

zmoczonych i stęsknionych do słońca. 

A jeżeli lato się zrobi prawdziwe, gorące jak się pa- 
trzy, to nie zawadzi mała rzeczułka w pobliżu letniska lu» 

jeziorko lustrzane. 
Nawet deszczyk ożywczy może czasem pokropić, byle 

  

zaraz potem słońce znów wyjrzało. 
Łączmy się wszyscy sierpniowi urlopowicze! 

będzie raźniej. 

Zaczęliśmy drugą połowę roku według prawa Azaisa, 
więc korzystajmy. Bo kto wie, czy jutro, a może już dziś 

nie wywróci kozła ten Azais, bo to kapryśna sztuka. 

Jeżeli jednak na serjv traktuje swoje własne prawo 

pogoda powinna być murowana. 
Będzie, czy nie będzie? 
Pp, EM, 50 wiel = 

Razem 

Tad. C.
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„gubernatorowi przedstawili sytuację, jako 
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niemni ym stopniu niż p. Charkiewicz wy- 

że umie pracować na polu badań hi- 
   
  

  

<azai się, a 

storycznych. * Zostawmy tedy w spokoju, Rad- 

jostację, która miała powody darzyć mnie 

nie mniejszem zaufaniem, niż p. Charkiewicza. 

Spór 0 ścisłość i nieścisłość historyczną 

słuchowiska jest trochę jałowy. Mam wraże- 

nie, że moich zoilów wprowadził w błąd ter- 
min reportaż. Widocznie spodziewali się oni 
czegoś w rodzaju dziennikarskiej  reporterki, 

czegoś w rodzaju dokładnej fotografji. 

Tymczasem, według mnie reportaż jest je- 

dną z form literackich. Brak tu miejsca na po- 

lemikę o granicach jego realizmu. | Powiem 
krótko — Spór nasz byłby tu analogicznym do 

konfliktu między Kaczkowskim a  Sienkiewi- 
czem w sprawie . realizmu 'w powieści history- 

cznej kto ciekaw, niech tam zajrzy. 
Chodzi p. Nagrodzkiemu, że popełniłem 

szereg nieścisłości historycznych. 1) Nie było 

bankietu i rozdawania orderów  poskromicie- 

łom Krożan. A czy pan Nagrodzki - sen No- 
wosilcowa w Dziadach bierze też za fakt hi- 

storyczny? A jeżeli nie, to dlaczego nie wyra- 

ził oburzenia na Mickiewicza za tę dowolność 

titeracką? 

O roli hr. Zubowej p. N. nie słyszał. Ja też 

nie słyszałem, ale przeczytałem o tem, tylko 

w Encyklopedji „Ultima Thułe* (patrz: Kroże). 

Wystarczyło mi wzmianki, że wstawiła się za 
Krożami, przed cesarzem, jak to czyniła? — u- 
wažaiem, że odpowiedź należy do mnie. 

Wzmianka o takiej kobiecie, była dia mnie 
odkryciem, gdy myślałem, jak wyrazić ten po 
kobiecemu czuły nastrój wielu Rosjan, który 

szereg adwokatów nosyjskich sprowadził na 
ławę obrońców, gdy między wierszami ich 

mów czułem żal wielu Rosjan do własnego 

państwa za to, co się stało. Do wyrażenia te- 

go była potrzebna kobieta Rosjanka, a nie O- 
giński. Wprowadzenie potem Ogińskiego, tyko 
<dla suchego djalogu z cesarzem byłoby nie- 

potrzebnem  wikłaniem kompozycji i bezsen- 

sownem zwiększaniem ilości wykonawców 

słuchowiska. Gdy chodzi o wpędzenie Krożan 

па łód i utopienie kilku osób, to kwesji tej 
broni autor broszury, p. t. „Kroże — sprawo- 

zdanie naocznego świadka z przebiegu proce- 

su”. Mnie przekonało o możliwości takiego wy- 
padku, p. Nagrodzkiego nie. Ale to mimo 
wszystko, zwalnia mnie od zarzutu zmyślenia 
Zresztą nie wiem np. dlaczego pan N. nie 
ukuł zarzutu przeciwko mnie np. z tego, że 
Krożanie śpiewają chórem, zamiast jęczeć 
podczas bicia? Przecież i to nie odpowiada 

rzeczywistości. Zresztą nie wiem, czy zmaj- 

dzie. się jaki.utwór literacki, który pod tym 
kątem widzenia ostoi się przeciw” wnikliwej 
krytyce p. N. Szczególniej dużo  niezgodno- 
Ści z rzeczywistością znajdzie p. N. w operze. 

Р.  Charkiewicz  drugorzędny moment 
słuchowiska, kilka zdań z jednej z ośmiu scen 
nazywa apotezą żandarmów. Gdy się chce 
kogo apotezować, że się go wysuwa na czoło, 
a nie daje się mu roli podrzędnej. 

Nikt nie zaprzeczy, że żandarmi nie brali 
udziału w katowaniu Krożan, że odjechali, 
gdy doszło do zaatakowania gubernatora przez 
tłum, Chodzi o pobudki z jakich to uczynił. P. 
Charkiewicz twierdzi, że uczynili to ze strachu. 
Wystarczyło mu zeznania rotmistrza Siemio- 
nowa, w' którem ten mówił przed sądem, iż 
pułk. Żółkiewicz nie chciał iść przez miastecz- 
ko, ydyż było tam „niebezpiecznie". Owszem 
było tak, że niebezpieczeństwo groziło nie tyl- 
ko życiu żandarmów, lecz całej wytycznej li- 
nii ich postępowania. 

Ten sam „Proces Krożan* (Kraków 1896), 
ź którego p. Charkiewicz wyjął parę zdań i 
w oderwaniu od reszty tekstu zainterpretował, 
dostarcza tym zdaniom głębszego oświetle- 
nia i nadaje im odmienny sens. 

Akt oskarżenie stwierdza, iż komisarze po- 
łicyjni, oraz żandarmi i rotmistrz Siemionow 
przybyli do Kroż wcześniej i przybywającemu 

nie 
groźną, a lud jako usposobiony pokojowo. (str. 
24). W zeznaniach swych Jerzy Kożyn, radca 
rządu gubernialnego kowieńskiego, zeznał, że 
jednak zdania były podzielone. O ile żandarmi 
nie widzieli w sytuacji nic niepokojącego, to 
w preciwieństwie do nich isprawnik Wich- 

man utrzymywał, . że tłum jest podniecony i 
£roźny (str, 56). To czyni dość wiarogodnem 

nanie . samego Siemionowa. Powiada on: 
„Gdym przybył do Krož o godzinie 11 w nocy 
Jeden z moich podoficerów doniósł mi, że 
w oświetlonym kościele zgromadził się tłum, 
tóry nikogo nie wpuszcza, prócz żandarmów, 

  

- mogących wchodzić bezpiecznie, wówczas oso- biście udałem się do kościoła, gdzie zastałem zgromadzenie 2 300 osób złożone. Klęcząc przed ołtarzem kobiety śpiewały.  Otoczono mię do- koła i proszono, aby kościoła nie tknięto. U- Spakajałem tłum, przekładając mu, aby się nie opierał zamknięciu, bo taka jest wola naj- wyższą. Przekonawszy się ostatecznie, że lud 
żywi pokojowe usposobienie i ma zamiar pro- 
SIE Jego Ces. Mošė o łaskę,  opowiedziałem Wszystko Wichmanowi, — przypuszczałem jed- lak, że lud będzie się opierał". 

i z tego widać, że żandarmi byli zwolenni- 
kami łagodnego działania i zwłoki. 

Spostrzegli oni, že  Krożanie Eruncie legalności, a nielegalnem 
Przemocy ze strony gubernatora, 

Takie oświetlenie znalazła potem ta sprawa 

stoją na 
byłoby użycie 

>    
   ZAWIADOMI 

Niniejszem podaje się do wiadomości, że w okresie III Targów Północnych 
zostanie wydany Katalog 1Il Targów Północnych i Wystawy Lniarskiej w Wilnie. 
Ogłoszenia oraz artykuły opisowe instytueyj i firm handlowych do powyższego 
Wydawnictwa przyjmuje Biuro Dyrekcji Targów, Biuro Reklamowe Stefana Grabow- 
skiego (Garbarska 1- tel. 82) i upoważnieni agenci. 

  

których zależało. * Gdyby tym motywem było 

zwykłe tchórzostwo, pocóżby to było potrzeb- 
ne obrońcom. 

Generał - gubernator Orżewskij, siedząc 

pod portretem carskim w sposób bezczelny wy- 
wierał wpływ na bieg procesu. Żandarmi pod 

wpływem tego terroryzującego wzroku gene- 
rała - gubernatora Orżewskiego 0 którym piszą 

naoczni świadkowie, tuszowali i pokrywali 

milczeniem wszystko, co mogło Klingeberga 

kompromitować.  Pocóżby tedy Siemionow 

zmyślał „bajeczkę*, jak ją nazywa p. Charkie- 

wicz, o katowanej kobiecie, której bronił? — 
Dla kogo ta bajeczka miała być przeznaczona? 

Na sali nikogo oprócz oskrżonych, sądu 1 о- 

brońców i nieinteligentnych krewnych oskar- 

żonych nie było. Stenografować i notować 

było zabronione. Przed kim że Siemionow miał 

się popisywać swą wielkodisznością? 
Zresztą jest jeszcze jeden moment, na któ- 

ry zwraca uwagę autor broszury, wydanej 

wkrótce po procesie w Krakowie p. t. „Kroże 

— srawozdanie naocznego świadka z przebie- 

gu procesu*. Mianowicie chodzi o to, że nikt 

żandarmów za opuszczenie gubernatora nie 

był ukarany. Czyżby to było możliwe, gdyby 

ci nie wskazali swym włddzom  zwierzchnim 

dostatecznych przyczyn takiego czynu? 
Tak więc myślę, że to wszystko, co po- 

wiedziałem daje aż nazbyt dostateczną pod- 

stawę do przeciwstawienia pułk. Żółkiewicza 

i rotm. Siemionowa w sprawie Krożańskiej 
gubernatorowi Klingenbergowi. 3 

Czy to potrzebne? Mnie ze względów Ii- 

terackich i kompozycyjnych było potrzebne. 
Płycizną byłoby ujmowanie wszystkiego w 

czambuł i robienia z każdego moskala w 

mundurze zbira i mordercę, nawet tam, gdzie sa- 

ma historja różniczkuje. 
Jeżeli zaś chodzi o to, że postać żandarma 

tradycyjnie wiąże się u nas na zawsze z ujem- 
nem oświetleniem, no to jest, że tak powiem 

nie, bez obawy i bez skrupułów oddać słusz- 

ność nawet cieniom niektórych żandarmów. 

Zresztą nie chodziło mi o żandarmerję 

wogóle, lecz o dwóch ludzi, którzy przypad- 

kowo byli żandarmami. To co się o nich po- 

wie, lub powiedziało, nie ratuje bynajmniej 
ogólnej charakterystyki rosyjskiej żandarmerii. 

I między  recenzentami zdarzają się ludzie 
rozwažni i sprawiedliwi, i między żandarma- 

mi trafiają się ludzie z drażliwszem niż u ich 

kolegów sumieniem i stawali na gruncie jeśli 
nie sprawiedliwości, to przynajmniej tegalności. 

Wł. Arcimowicz. 
* 

z 

* * 

Wyjaśnienie d-ra Arcimowicza jest słabe, a 

to dla tego, że: 

1) Między mną a Mickiewiczem jest mała 

„różnica nietylko w skali talentu, ale i pod 

względem stosunku do tematu. Mickiewicz pi- 

sał dramat poetycki, dr. Arcimowicz, jak sam 

zaznaczył, — „reportaż historyczny... 

Autor reportażu musi być bardziej 

powany od poety. 

+ 2) Ražąca dowolność dr. Arcimowicza, 

jako autora reportażu, polega nietylko na 

całkiem fantastycznem oświetleniu roli żandar- 

mów, ałe i na nie mniej fantastycznym stylu. 

Pułkownik* żandarmów, przemawiający do gu- 

bernatora w .sposób impertynencki (uwagi o 
„wściekliźnie*) na służbie pozostawać nie 
mógł. 'Dopuścił się dr. Arcimowicz fałszu hi- 
storycznego przedwojennego — i to w celach 

nie mających nic wspólnego ze sztuką, bo kon- 
strukcja artystyczna na tem nie zyskała, Choć- 
by już dlatego, że tej konstrukcji w „reportażu” 

wicale nie było. 

Dlaczego zaatakowałem radjo, a nie autora? 
Rzecz prosta: autorowi wolno pisać wszystko 
co chce, redaktorowi czasopisma nie bardzo 

wygodnie wszystko to drukować, jeżeli sza- 
nuje swe pismo, a już rozpowszechnianie cze- 
gokolwiek zapomocą radja na całą Polskę — 
wydaje mi się rzeczą krzywdzącą. W. Ch. 

skrę- 

  

DP. Benedyktynki w Kieświeju 
przyjmują zapisy 

seminarjnm Ochrociarskiego 
i Szkoły lawadowej coredniej 
Nauka trwa po 3 lata w obu szkołach. 

Bliższe szczegóły na miejscu. 

  

  

Eugenja Kobyliūska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 
———— 

  

Książka ta wyszła jnź z drakarni LUX i jest 
do nabycia w księgzrniach wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cena zł. 350 gr.     
  

ENIE 

    

Równocześnie nadmienia się, że mogące się ukazać w okresie Targów wydaw- nietwa o podobnem brzmieniu nie mają absolutnie nie wspólnego z oficjalnym Kata- 
logiem TI Targów Północnych i Wystaw y Lniarskiej. 

Wydawnictwo Oficjalnego Przewodnika 
III Targów Północnych i Wystawy 

Lniarskiej w Wilnie. 

  

    

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Wiieńszczyzna i Polesie — chmurno z 
większemi rozpogodzeniami, jednak z możli- 

wością przelothych deszczów, — Temperatura 

bez większych zmian. Umiarkowane wiat:y 

północno - wschodnie. Pozostałe dzielnice — 
po mglistym miejscami chmurnym ranku pe- 

goda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowa- 
nem lub niewielkiem. Nocą chłodno. Dniem 
znaczne ocieplenie do 25 st. Słabe wiatry 

północno - zachodnie — na wybrzeżu umiar- 
kowane. 

URZĘDOWA 
— Licytacje broni. — W dniu 7 bm. od- 

arostwie Grodzkiem lieytacja 

ji krótkiej, skonfiskowanej 
sach. 

MIEJSKA. 
— Wznowienie komunikacji z Rossą. 

Wobec ukończenia robót drogowych z dnie 
wczorajszym wznowiono komunikację z emen 

    
w ostatnich cz 

  

tarzem na Rossie. 

— Nowa jezdnia na ul. Niemieckiej. - 

©- 

nia. 

Wznowienie robót przy układaniu nowej 
dni nastąpi w pierwszych dniach wrze 

"Termin ten uzależniony jest naturalnie od 
przygotowania materjału zamówionego u oko 
licznych kamieniarzy. 

— Częstotliwość autobusów. — Z powo- 
du wycofania części wozów do remontu auto 

w mieście . zmniejszyły zęstotliwość 

zdów. Daje zezególnie 
JEnr 1.1 

    
     

   

      

WOJSKOWA 
— Rocznik 1915. — Wkrótce ukaże się ob 

ieszczenie o rejestracji przez magistrat 10- 
cznika 1915 

      

cznie się 1 września i po 
trwa do końca miesiąca. 

— Wcielenie do szeregów poborowych i 
ochotników z cenzusem. — W bieżącym roka 
poborowi i ochotniey z cenzusem zostaną po 
wołani do szkół podehorążych rezerwy wszy 
stkich rodzajów broni i służb w dniach 18i 
19 września rb. 

Czas trwania służby czynnej 12 miesięcy. 

SZKOLNA 
— Roczne kursy pielęgnowania i wycho- 

wania dzieci (egz. od 1925 r.) w Wilnie, — 
Program obejmujć kurs teoretyczny i prak- 
tykę w szpitalach, przedszkolach i źłobkach. 
Zapisy są przyjmowane *w lókalu Rocznych 
Kursów Handlowych przy ul. Adama Mickie 
wieza 22 — 5 od godz. 5 — 7 wiecz. codz. 
oprócz świąt. Telefon 16-02. 

— Roczne Kursy Handlowe M. Przewłoc- 
kiej w Wilnie. — Zarząd powyższych kuo“ 
sów, eg: j h od 1919 roku, zawiadamia 
że zapis) uje sekretarjat kursów co- 
dziennie o godz. 17 — 19 w lokalu Szkoły Pi 
sania na Maszynie przy ul. Mickiewicza 22 

        

  

      
   

— 0. 

Buchalterja: ogólno - handlowa, bankowa, 
przemysłowa.. 

— Kierownictwv Prywatnej Szkoły Рох- 
szechnej Zgromadzenia 8.8, Wizytek Rossa 2 
podaje ło wiadoniości, że zapisy nowows 
pruących uczenie do oddz. I — VI wł przy: 
mują się eodziernie z wyjątkiem niedziel 
świąt. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie. Zarząd T-wa „Poi. 
skie Kuratorjum nad biednymi w Wilnie 
wobee nieprzybycia ustawowej ilości ezton- 
ków na ogólne zebranie T-wa w dniu 20 lip- 
ca r.b. o godz. 19 w sprawie likwidacji T-wa 
i prowadzonego przezeń „Domu Pracy przy 
zaułku Lidzkim Nr. 6, zgodnie z $ 18 Statutu 
zaprasza Członków T-wa na ogólne zebranie 
w drugim terminie za trzy tygodnie po pierw 
szym terminie t. j. we czwartek dnia 10 sierp 
nia r.b. o godz. 19 w lokalu przy ul. Trockie ! 
dom Nr. 11 m. 7 (Przedsiębiorstwo „Klucze ) 
które będzie prawomocne przy wszelkiej ilo- 
ści obeenych członków. 

RÓŻNE 
— Nowy przeor zakonu Marjanów. Jak 

podaje „„Rytas*, na zjeździe zakonu marja- 
nów, jaki się odbył niedawno, obrany został 
przeorem (generałem zakonu) ksiądz Cikota. 
Nowy generał zakonu marjanów zamieszkuje 
obecnie w Drui (pow. brasławski). 

— Towarzystwo P.Ż.P. składa tą dro: 1 
podziekowanie Korpusowi Podoficerów 1 p. 
piechoty Leg. za złożoną ofiarę w kwocie 
złotych TO na schronisko dla .sierot im. Ma:- 
szałka Józefa Piłsudskiego. 

— Ruchomy Uniwersytet Ludowy. Wzo- 
rem roku ubiegłego w dniach 30 czerwca -—- 
27 lipea r.b. Akademiekie Koło Polsk: j Ma- 
cierzy Szkolnej zorganizowało na terenie Po- 
wiatu Dziśnieńskiego Ruchomy Uniwersytet 
Ludowy. Celem jego było zapoznanie ludno- 
Ści, zamieszkującej zdala od środowisk kul- 
turalnych, z najbardziej prymitywnemi  za- 
gadnieniami wysuwanemi przez życie. Tema- 

н 

  V 

  

  

ty poruszane ujęte zostały w cykle, celem zaś ożywienia i  przystępnienia odczytów, ilustrowano je przezroczami, wyšwietlanemi przy pomocy latarni 
następujące tematy : 
chorob, 

projekcyjnej. Poruszono 
е 1) Higjena człowieka i 
2 ogi dawnych i 

® ak ludzie żyją na świeci 3 a a 5) Bódosta ke (BR 
ajemnicach ziemi. i kr 

s Ra ziemi, 7) Zwierzęta kra. 

; „Ogółem wygłoszono 132 odczyty w 30 
miejscowościach pow. Dziśnieńskiego przy 0- 
gólnej frekwencji 5830 osób (średnio okoto 
200 osób) zużywające na to 67 godz. i 20 
min. Prelegentami byli dwaj studenci medy- 
cyny Uniwersytetu Stefana Batorego. : 

Marszruta ogólna odbyta szarwarkowemi 
osa” pieszo, a na jednym odcinku 
zarkowszczyzna — Toboly) 16 ynios 

344 Eilės To Bi 
` Odezyty wzbudziły duże zaciekawienie i 

„ożywione dyskusje poodczytowe wśród lud1o- Sei miejscowej. Zaciekawienie to, podsycane stale przez miejseową inteligencję, mogłoby 

    

   

    

  

    

  

    

    
    

   

   eksport grzybów i ód leśnych z Wileń- 
  

  

yzny do Francji i Niemiec. 9 
— Stowarzyszenie Mężów Katolickich 

/ paratji Ostrobramskiej organizuje wy: 
oznawezą, która wyruszy w dru- 

giej połowie b.m. do Nowogródka i okolic — 
kolebki historycznej naszego Wieszęza Ada- 
ma M ewicza, do stron o pięknej i bujnej 
przeszłości, pokrytych szlachetną patyną 
su, a jednocześnie pełnych przepię 
doków, zielonych pagórków i prze 
dolin, na których każdy kamień ma swoje, 
mchem brodatym porośnięte, legendy i po- 
dania. 

Wycieczka między innemi zwiedzi Świteź 
ię następnie do Czombrowa i Во!- 
dzie znana nam z „Dziadów'* Mary- 

rzewie, z kapeluszem o wiel- 
tana była zaźwyczaj w po- 

     
     

    

    

    

   
   
   
   

        

    

  

a i oczekiwała na przybycie 
- Dalej kamień, na którym ko- 

nkowie spotykali. W nim to Ma 

  

jeździe Adama Mickiewicza do Rosji w) 
В pamiątkowy. W miejscowej ka 

jest ona pochowana. I wiele, wiele 

  

      dajże z najszczęśliwszemi chwilami Jego ży- 

cia, czeka tam Wilnian, by podnieść w nich 

  

ducha i ożywić przywiązanie do narodowych 

i  katolickieh tradycyj, głoszonych przez 
Wieszcza. 

Wobec tego, iż wycieczka odbędzie się 
pod fachowem i dobrze obeznanem z histo- 

усхпа wartością zwiedzanego terenu, kierow- 
nietwem, nal podziewać się, iż Wilnianie 
postarają się korzystać powyższą możli- 
wi 

     

  

      

    

    
{ program podany będzie w 

dniach ch w specjalnem ogłosze- 
niu — w pr 

  

W razie przeziębienia, kataru, zapalenia 

gardzieli, przy bólach nerwowych i łamaniu 

w kościach, należy dbać o codzienne regular- 
ne wypróżnianie i w tym celu używać pół 

szklanki naturalnej wody gorzkiej „Francisz- 

ka-Józefa''. Zalecana przez lekarzy. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

TEATR I MUZYKA 

-— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

Dziś 6 b. m. o godz. 4-tej po poł. i wiecz. o 

g. 8.15 ujrzymy na scenie Teatru Letniego do- 

nąłą arcywesoła, komedję muzyczną „Jim 
, W/której główne role kreują H, Kamińska 

i M. Węgrzyn na czele świetnie zgranego zes- 
połu. 

— Najbliższa premjera w Teatrze Letnim 
w ogrodzie Bernardyńskim. W nadchodzący — 

wtorek (8 b. m. o godz. 8 15 wiecz.) — ukaże 

się na scenie Teatru Letniego wyborna farsa w 

3-ch akatach M. Neall'a i M, Fernera p. t. „Co 
on robi w nocy*. 

Reżyserja Edwarda Glińskiego. Ceny miejsc 
zwyczajne. Zniżki akademickie ważne. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś tryska- 
jaca humorem arcywesoła operetka W. Kollo — 

„Baron Kimmel“ Rolę tytułową odtwarza nie- 

zrównanie M. Tatrzański. Pozatem w rołach 
główniejszych wystąpią: Gabrielli, Halmirska 
Molska, Szczawiński i K. Wyrwicż - Wichrow- 

  

Tańce i ewolucje układu W. Morawskiego. 
„Nowe dekoracje w wykonaniu J. Hawryłkiewi- 
cza. Opracowanie reżyserskie M.  Tarzańskie- 
go. Ceny miejsc najniższe od 25 gr. do 2.90 gr. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*. — 
Dzis po południu o godz, 4-tej ukaże się po 
raz ostatni wesoła operetka Kollo „Królowa 
nocy“ z В. Halmirską w roli tytułowej na cze- 
le pierwszorzędnej obsady scenicznej. Wido- 
'wisko urozmaicają liczne produkcje taneczne 

w wykonaniu solistów baletu i zespołu girls. — 

Ceny miejsc zniżone o oacaz-eącawonshrdlush 
Ceny miejsc najniższe od 25 gr. : 

VVVYVYVVYTYVYVYVYVYTYYYVVYVYTVYVYVYVYVVYYYVY 

Nie używajmy zagranicznych wód mine- 

ralnych i soli przeczyszezających, mając lep- 
sze w Polsce: 

Woda Gorzka Morszyńska i Naturalna Só: 
Morszyńska są niezastąpionym leliem w seho 
izeniach żołądka, jelit, wątroby « nadmiernej 
otyłości. — Do nakycia w aptekach i dro- 
gerjach 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Dusza w niewoli i 
ce pokoju nr 13. 

PAN — Krwawy szlak 
CASINO — W sidłach szaleńca i 

całunek. 

LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Granat na cmentarzu. — Podczas ro- 

bót konserwacyjnych na starym cmentarza 

żydowskim na Pióromoncie znaleziono granat 
ręczny zdatny do użytku porzucony tam 
jak widać — przez nieuwagę. 

Tajemni- 

Po- 

— Alarm pożarowy. — Zapaliły się sadze 
w posesji nr 24 przy ul. Zawalnej. Interwen- 
jowała straż ogniowa. 

— Złodziej biżuterji. Biżuterję wartości — 
150 zł. skradziono z mieszkania B. Leczewskiej 

(Ponarska 20). Mieszkanie otworzono witry- 

chem. Sprawcąkradzieży był Zygmunt Masz- 
czewicz, zatrzymano go i skradzioną  biżuter- 
ję odebrano. : 

— Kopnął koń. Koń kopnął w głowę na 
ulicy Dobrej Rady mieszkającego tam pod 

Nr. 14 Piotra Urluka. Na pomoc pośpieszyło , 

Pogotowie Ratunkowe, przewożąc rannego do 
szpitala św. Jakóba. 

ROCZNE KURS 
M. PRZEWŁOCKIEJ w rare Oda 

Zarząd powyższych kurzów, egaystnjących od 1919 rok, zawiadsmie, iŻ zapisy przyj- 
Raje. skoda Ares cedziennie o godz. 17—19 w loksln Szkoły Pissnia na Maszy- 

przy ul. Mickiewicza 22—5. 
Buchalterja: Ogólno Handiowa, Bankowa, Przemysłowa. 

nie 

  

Wystawa Hodowlana z Targiem 
Kilkadziesiąt pawilonów i 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów organizacyj społecznych i 

SŁOWO 

a ” h k a # ki h У ” 7 poz z 

0 rele żandarmów w wypadkac r0zans lt Pod protektoratem P. Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W odpowiedzi p.p. Charkiewiczowi I Nagrodzkiemu ||| cie Targi Północne Wystawa Lniarska 

m W „Stowie“ (nr. nr. 207 i 216) ukazały również w liście Prezesa Izby Sądowej do + У с 2 : 
«się kolejno feljeton p. Charkiewicza i notatka p. Min. Spr. Wewn. (druk tamże str. 243 i nast.) ® 4 Br A o ię „do S « GEE SE ера 
„Nagiodzkiego, atakujące moje słuchowisko o Tak tedy Żółkiewicz  najwyborniej mógł > WSL Kresowej, Sdznac kor “ że Ww l nie 
Krožack. już tam na miejscu spostrzec, że gubernator R S sad a е- 

Przedewszystkiem p.  Charkiewicz  zupe- zagalopowat się i mog! wysteępowač w obronie i 1 „TS 26. VIII. 1933 10. x. 
lnie niesiusznie i niepotrzebnie atakuje Radjo- Krożan mie tyle z litości, ile poprostu zwrócić Ч .…Ю‘}'П“_С\/‹Ц jų Bajų *, 

stację wileńską. Wymienia przecież moje na- uwagę gubernatora na legalność postępowania PARAM znów Ruchomy Bawilon Główny: 
zwisko i tytuł naukowy, wie-tedy, kto jest au- rzekomych buntowników, a na nielegalność ie- PRE ZAZWARZA. Ra Aa iż 2 ių Kau Imi WII Bos paėdapis, Aianiių Rosicia 1 ас 

torem i wie, że autor jest za treść słuchowiska go własnego postępowania. Tak właśnie jest Niedziela ma Z = н 4 E > 2 AZ 

odpowiedzialny. Próbuje p. Charkiewicz wy- w mojem słuchowisku. Sa 6 Wschód słońca £. 3,37 żydowikach > Bł 2) e aks 2 i Pawilon LniarSski: 
kazać, że słuchowisko moje w oświetleniu Pytania obrońców pod adresem Žėlkiewi- в wę pay waóhodiiah е п jierecn _ wojewodztw 5 działów z Wystawą „Wszystko ze lnu'* ua czele. 

_ «4 roli żandarmów było niezgodne z danemi  hi- cza były skierowane przedewszystkiem ku rzem. Pań Zathód siatósstZAS AOR 40. Bo dż WA WRA + 
©. storycznemi. Jest to zarzut natury merytorycz- wydobyciu z niego przyczyn dla których on Sł 2 PE: Ę S ZE zagadnienia do- Paw li on Ry backi: 

nej, więc gdyby nawet był słuszny, toby mu- opuścił gubernatora. (str. 54 i 55). Widocznie JER mkstórt rytów ” RR 10 działów i targ rybny przy sadzawkach. 
OZ $ В с SE o ge e = В ж i g SE rósł znacznie 

У siał być postawiony autorowi, który przecież w znane im były jakieś motywy na ujawnieniu ю Pawilon Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

na Konie Remobłowę dla Wojska: 
ich otwartych. 

  

kiosków na tere 

gospodarczych, 

Pociągi popularne ze wszystkich większych ośrodków Polski. 

Adres: Wilno Ogród Bernardyński. 

BIURO PROP.-PRASOWE tel. 11-38. 
Przyjęcia 9—11. 

  

DYREKCJA tel. 11-06. 
Przyjęcia 11—13 i 17—18. 

Święto 1 p. p. Leg. 
UROCZYSTY APEL POLEGŁYCH 

WILNO. — Wczoraj jako w przeddzień 
uroczystości 19-lecia 1 p. p. Leg, na placu 
sportowym w koszarach I. Brygady - odbyła 
się apel poległych. 

Już o godzinie 8 wiecz. rozległy plac oto 
czyły oddziały pułku, mając na czele swych 
wszystkich oficerów. 

W chwili wkraczania kompanii ze sztanda 
rem pułk sprezentował broń. 

Po odebraniu raportu dowódca pułku r. 

pułk. Wenda przemówił do zebranych, wspo- 

       
      
  

  

minając historję pułku, jego boje i czyny ro 
ległych oficerów i żołnierzy. 

kietą delegacje przybyłe w międzyczasie na 

groby żołnierskie na Rossie i na Antokolu 

Właściwy apel polegał na odczytywania 
nazwisk poległych. 

go żołnierza, który zginął w walkach o 1ie- 
podległość zamilkła ustawiona w oddali orkie 

USUWA Bryn 8 

ОСА 

„(Turgielska 19) będac na rynku stefanskim —- 
'została wciągnięta w grę blaszkami, na którą 

stwo zatrzymano. 
— WŁAMANIE SKLEPOWE. 200 kg. cu- 

skradziono w nocy z dnia 3 na 4 b. m. ze skle- 

pu Lebeckin (Rydza Śmigłego 42). Straty wy- 

w ten sposób, iż wyłamali t. zw. „iilong* w 

drzwiach. 

napiła się zamieszkała przy ul. Krakowskiej 5, 
Anna Klimontowiczówna, licząca lat 24, prag- 

przewiozło samobójczynię do szpitala Sawicz. 
Zmarła tam po kilku godzinach. Przyczyna 

— Skradziono papierosy. — Z kiosku Stu 

iego (Ponarska 7) skradziono w nocy 

Po jednominutowej ciszy na znak dany ra 

złożyły wieńce. 

'W momencie, gdy padło nazwisko ostatnie 

stra, grająca cały czas melodję „Śpij, kole- 

OE GAZ PALE 

Znowu oszustwo na rynku, Anna Gaj 

straciła 10 zł. Dwu poszlakowanych o oszu- 

kru, czekoładę i inne artykuły spożywcze 

"noszą 350 zł. Złodzieje dostali się do sklepu 

— ŚMIERĆ OD ESENCJI. Esencji octowej 

nąc pozbawić się życia. Pogotowie ratunkowe 

samobójstwa nieznana. 

ilość papierosów. 
    

  

ŚWIĘCIANY 

—PODCZAS OGLĄDANIA BRONI. Do 

sklepu broni Andrzejewskiego Józ. w Świę- 
cianach wileńskich przybył z Pietraszun, gm. 
twereckiej, Umbrażun Szymon, aby kupić re- 
wołwer. W sklepie obsłużono go w sposób 
'nienotowany chyba w kronikach kupiectwa. — 
Włościciel sklepu Andrzejewski, pokazując 
broń klijentowi, nie wiedząc, że rewolwer jest 
naładowany, nacisnął języczek spustowy, Na 
stąpił wystrzał, kula ugodziła Umbrażuna w 
udo, Rannego umieszczono w szpitału pań: 
stwowym w Święcianach. 

MOŁODECZNO 

— POŻARY. O północy z 2 na 3 b. m. we 

wsi Mojsicze, gminy mołodeckiej spaliły się 
zabudowania gospodarcze aż trzech gospoda- 
rzy Dubowicza Bazyla, Ławora Eljasza i Ła- 
mako Bazylego. Pastwą płomieni padło cenne 

zapasy z mozołem zebranego z pola siana, ko- 
niczyny, słomy, Łamace spalił się wóz, sanie 
i krowa. Straty wynoszą do 2.000 zł. przyczy- 
ny pożaru nie ustalono. W Redźkach zaś gminy 
bienickiej wskutek  nieostrożnego obchodze- 
nia się z ogniem zapaliło się wnętrze domu — 
Glińskiego Jakóba. 

Straty wynoszą 1700 zł. 

WILNO - TROKI 

— BÓJKA NA ZABAWIE. We wsi Sta- 
nmionce, gminy Orany: Kozakowscy Wacław 
i Bolesław podczas zabawy wiejskiej poturbo- 
wali współuczestnika zabawy Turewicza Józefa 
zadając mu tak silny cios w głowę, że Ture- 
wicz doznał złamania kości czołowej. Ranne- 

mu założono opatrunek i pozostawiono go na 
razie w domi. 

  ——-0-()-0: 

Postrzelenie stražnika 
litewskiego 

WILNO — Onegdaj rano koło strażnicy 
Smolniki na odcinku Niemenczyn przedostał 

się łodzią na nasz teren strażnik litewski. 

Natknąwszy się na zasadzkę KOP, straż- 
nik począł uciekać i mimo wezwań do za- 
trzymania się, rzucił się do Wilji usiłując 
wpław uciec na brzeg litewski. 

Jedna z kul zraniła zbiega w plecy, Mimo 

to zdołał on utrzymać się na wodzie, zaś 
przy brzegu wydobyli go inni strażnicy. 

Y HANDLOWE 

  
    

ке go'', zaś rozległy się werble i salwa hono- 
rowa oddana w hołdzie. poległym. 

Po odegraniu marsza Szopena oddziały, 
biorące udział w apelu, odmaszerowały do ko 
szar. 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 

O godz. 8,00 — msza św. w kościele gar- 
nizonowym. 

9.00 — zloženie hołdu przez pułk ś. p. ks. 
biskupowi Bandurskiemu Władysławowi w 

Bazylice. : 

9.30 defilada pułku ul. Mickiewicza —ko 
ło gmachu Sądu Okr. 

12.00 Obiad żołnierski. 
13.30 wesoła rewja żołnierska. 

17.00 — uroczyste otwarcie stadjonu spor 
towego im. Marszałka Piłsudskiego (ul. Wer- 
kowska). 

Udział w apelu poległych dostępny był 
dla wszystkich. Zabawy tanecznej ze względu 
na wymarsz do obozu nie będzie. Sympatycy 
i goście biorący udział w uroczystościach 
będą mile przez pułk podejmowani. 

SPORT 
Pozytywne wyniki prac 

A.Z.Z.M. „Liga” 
Jeszcze w zimie, Akademicki 

Zbliżenia Międzynarodowego igać* 
ią kontakt z akademiekim 

sportowym państw bałty: 
kiem tego był przedewsz 
Waina, na specj 
mików Łoty: 
do gustu go: 

yszłość. 
i szłość:* ta nie kazała długo na sie- 

bie czekać, bo oto stworzony został obóz sper 
tów wodnych w Trokach. Zaproszono Łot 
Estończyków i Fintandczyków. Przy, 
tylko Łotysze (zaproszenia skierowane do 
stonji i Finlandji wysłane były zbyt póź 
1 nie pod właściwym adresem, eo uniemoż 
wo ich przyjazd), jako starzy znajomi. 

Zorganizowano dla nich specjalny k 
ów wodnych, a więc pływania, w 

  

  

Związek 

zdołał 
światem 

h. Realnym wyni- 
stkiem pr zd do 

Iny kurs narcia , akads- 
) Zimowy obóz tak przypadł 
tom, že zgóry zapowiedzieli się 
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twa i żeglarstwa. Kurs trwał trzy tyzod- 
nie i zalcńezony został w ostatnich dniach 
ub. m. 

Po zwiedzenia Wilna i poczynieniu spra- 
wunków, mili goście odjechali do Rygi serde- 
cznie dziękując gospodarzom (z ramienia „_1.i- 
gi'* opiekował się nimi p. Jerzy Markow, 
kurs prowadził p. kpt. Ostrowski, wrac z ca- 
łym swym personelem pomocniczym, zawrud- 
nionym w Trokach) i zapewniając ich, że 
nie ominą żadnej okazji skorzystania z moż- 
ności przyjazdu do gościnnego Wilna i prze- 
cudnych Trok. 

Skoro się mówi o kursie trockim dla Ło- 
tyszy, nie od rzeczy będzie podać, w skróce- 
niu bodaj, przebieg i program prac. Pod 
ogólnem kierownictwem komendanta  Ośrod- 
ka kpt. Z. Ostrowskiego nauczyli się akade- 
miey łotewsey pływać, wiosłować i postugi- 
wać się łodzią żaglową. Przyjechali jako su- 
rowy zupełnie materjał, opuścili Troki jako 
dobrze wykwalifikowani zawodnicy. 

Zajęcia codzienne rozpoczynała o 7T-mej 
godzinie gimnastyka prowadzona bądź to 
przez kpt. Ostrowskiego, bądź przez p. Do- 
brzyńskiego. Od 9—11 trening  wioślarski 
(przygotowania do zawodów w Rydze), 11—1 
żeglarstwo, prowadzone przez delegata P. Zw. 
Żegl. p. Dembowskiego, 1 —2 pływanie (po- 
czątkujących, uczył p. Dobrzyński, zaawąn- 
sowanych trenował kpt. Ostrowski), 4 — 5 
wiosłowanie, 5 — 6 pływanie (skoki i rato- 
wnietwo), 6 — 7 m. 30 teorja (organizacja 
sportu w Polsce i t.p.). ‚ 

W ten oto sposób, w przeciągu 3 tygod- 
ii, ćwiezyli Łotysze, aby zakończyć kurs u- 
działem w zawodach pływackich. W trakcie 
pobytu Łotyszy w Trokach odwiedzili schro- 
nisko p.p. minister Beck, który przebył w to- 

twie gości całe popołudnie, wojewoda 
Kirtiklis i kilkakrotnie starosta 

pow. Wil.-Trockiego de Tramecourt. 
Trzecim momentem zetknięcia się akade- 

mików — sportoweów Łotwy ze sportem pol- 
skim, były regaty w Trokach, a wreszcie 
czwartym —międzynarodowe regaty w Rydze, 
podczas których czwórka AZS%u wileńskiego 
odniosła cenne zwycięstwo zdobywając pierw- 
sze miejsce w biegu o bałtyekie mistrzostwo 
akademiekie. 

Obecnie. dowiadujemy się, że jeszcze w 
bieżącym miesiącu Wilno znów gościć będzie 
akademików — Łotyszy, którzy w przejeź- 
dzie przez Wilno wezmą udział w zawodach. 
Zobaczymy więc piłkarzy łotewskich, lekkoa- 
tletów (z Dimzą na czele) i drużynę gier spor 
towych. 

Jak widzimy więc, prace Akad. Zw. Zbli 
żenia Międzynarodowego „Liga'* dały wynik 
pozytywny. Kontakt został nawiązany i nie- 
wątpliwie dobre, sąsiedzkie stosunki, będą od- 
tąd trwały zawsze ku pożytkowi sportu. 

  



  

Uroczystość otwarcia 

  

stadjonu sportowego 
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Dziś o godzinie 5 p. p. na terenie ko 

szar I Brygady odbędzie się uroczyste 

otwarcie  nowozbudowanego  stadjonu 

sportowego im. Marszałka Józeia Piłsud 

skiego. : 

Z okazji tej uroczystości odbędzie się 

miecz piłkarski rozegrany przez drużyny 

Libertas (I Liga austrjacka) — WKS - 
Śmigły (Wilno). Z uwagi na koncerto- 
wą grę wiedeńczyków i świetną formę 
wojskowych mecz zapowiada się niezwy 
kle ciekawie. 

Wejście na stadjon od ul. Werkow- 
skiej, dojazd autobusem linji mr. 2. 

Libertas — Makabi 8:2 
Sądząc z wczorajszego meczu Libertas — 

(Wiedeń) — Makabi należy przypuszczać, że 

dzisiejsze spotkanie wiedeńczyków z doskonałą 

drużyną WKS'u będzie prawdziwą ucztą @а 

amatorów piłki nożnej. Goście zademonstro- 

wali nam wczoraj grę jakiej dawno już nie 

widzieliśmy na boiskach Wilna. Niezwykłe 

wprost zgranie całej drużyny  precyzyjność 

podań, Świetne starty (wtenczas, kiedy za- 

chodziła tego potrzeba, gdyż naogół wszyscy 

gracze oszczędzali się wyraźnie czując zapew - 

ne w kościach kilkanaście ostatnich spotkań) 

i mistrzowskie opanowanie ciała oto walory, 

którym trudno przeciwstawić nasz poziom gry. 

Karna , grająca fair drużyna gości w prze- 

ciągu pierwszego kwadransa pokazała jak 

należy zdobywać bramki (zdobyła w tym o- 

kresie cztery) poczem ograniczyła się do de- 

monstrowania różnych tricków. Do przerwy 

jeszcze dwa razy musiał bramkarz Makabi 
wyjmować piłkę z siatki, Makabi gra bezna- 

dziejnie. Atak nie może nic zrobić, pomoc jest 

bezsilna, obrona, jak na to wskazuje ilość pu- 

szczonych goali, nie może powstrzymać ataku 

przeciwnika. 
Po przerwie goście grają jeszcze mniej a- 

gresywnie natomiast Makabi udaje się zdo- 
być dwie bramki: z ostrego strzału Nicberga 
(bramkarz gości nie spodziewał się niebezpie- 
czeństwa i myśląc, że strzał idzie w aut nie 
bronił wcale) 2» strzału Zajdla przytomnie 

wykorzystującego dobre podanie  Antokołca. 
Gospodarze pozbyłi się po przerwie tremy i 
grając z wiatrem kilkakrotnie zagrażali bram- 
ce wiedeńczyków. Nie znaczy to bynajmniej —- 
aby byli przeciwnikiem równorzędnym. Gdzie- 
tam, wiedeńczycy byli wciąż o trzy klasy lep- 

szym zespołem. 

Wynik 8:2 z równym skutkiem, przy nie- 

wielkim wysiłku gości mógł być dwucyfrowy 

Stowem, ....naście do zera, 
Nadmienić należy, że goście grać dziś 

będą w składzie wzmocnionym kilkoma gra- 
czami. Mecz odbędzie się na nowym stadjo- 
nie przy ul. Werkowskiej (przy Kalwaryjskie; 
rogatce — dojazd autobusem Nr. 2). Będzie 
to najciekawszy mecz w tym sezonie więc — 

do zobaczenia dziś o 5 po południu, 

  

— Nowy kredyt na budowę i naprawę dróg 

Białosżocki Urząd Wojewódzki udzielił Po- 

„wiatowemu Zarządowi w Grodnie kredytu w 

wysokości 22000 zł. która to šuma zużyta Z0+ 

stanie na naprawę i przebudowę dróg. Przy 

pracach tych zatrudnieni będą bezrobotni. 

— Wymarsz sztafety harcerskiej do Du- 

bicz. W związku z uroczystościami jakie od- 

będą się w dniu dzisiejszym w Dubiczach — 

wyruszyła stąd w dniu wczorajszym sztafeta 

harcerska składająca się z 6 osób, którzy nio- 

są do Dubicz płonące dwie pochodnie a by 

płomieniem grodzieńskim zapalić pochodnie, 

wodza walk powstańczych Ludwika Narbutta 

— Wyborów ławników prawdopodobnie 

już nie będzie. Kilka dni temu podawaliśmy o 

tem, że p. prezydent miasta wyjechał do War- 

szawy w celu wyjaśnienia sytuacji naszego 

samorządu. 

jak się dowiadujemy p. prezydent ро- 

wrócił już z Warszawy. Jednocześnie odwie- 

dził nasz magistrat szef wydziału samorządo- 

wego województwa białostockiego p. Kaczyń 

ski, który odbył konferencję z prezydjum  mia- 

magistratu w sprawie anormalnego stanu na- 

szego samorządu. { 

Jak się dowiadujemy w tej sprawie nie po- 

wzięta została jeszcze  definitywna rezolucja, 

lecz jest pewne, że wyborów ławników nie- 

będzie i dotychczasowi ławnicy nadal pełnić 

będą swoje funkcje, pobierając za to stosow- 

ną należność. 

—_ Trochę więcej uwagi nad przeprawą na 

Niemnie, W ubiegłą sobotę miał miejsce wy- 

padek wywrócenia się pośradku Niemna łodzi 

z 9 pasażerami, z których jeden Bojarski u- 

tonąl. Jak już podawaliśmy przyczyną tej 

katastrofy było przeładowanie łodzi. 

W obecne gorące dni nie brak korzysta- 

jących z tak zw. plaży łososiańskiej. Nie brak 

również łódkarzy, którz aby zarobić jeszcze 

kilka groszy więcej przewożą 

deczkach pó 8—10 osób. 

W tych jednak dniach łódkarz Chodo- 

rowski, chcąc widocznie pobić pod tym wzgłę- 

dem rekord zabrał do łodzi swojej aż 12 osób. 

Znajdując się pośrodku rzeki, do łodzi zaczę- 

ła zaciekać woda, i gdyby nie natychmiasto- 

wa pomoc, mielibyśmy katastrofę, gdyż w 
łodzi znajdowały się same kobiety i dzieci. 

Posterunek rzeczny powinien czuwać rów 

nież i nad łódkarzami i w wypadkach nadmier- 

nej chciwości ukarać ich inależycie. 

—- Brak żytniego chleba. Ostatnio daje 

się odczuwać brak żytniego chieba. 

Brak ten powstał dzięki temu, że zapasy 

mąki żytniej wyczerpały się u kupców grod- 

zieńskich i tut. młynach. » 
Spodziewają się jednak, że w tych dniach 

pojawi się na tut. rynku mąka z nowego żyta. 
— Kradzeż aparatu radjowego. Nieznani 

narazie sprawcy — przez podrobienie klucza 

dostali się do mieszkania Janowskiego Eljasza 

(ut. Skidelska) skąd skradli 4-lampowy apa- 

rat radjowy wartości 400 zł. 
— Zatrzymanie złodzieja. W związku z 

kradzieżą lamp radjowych i innych rzeczy, na 
sumę zł. 120 — od Landana Kolucińska 22) — 

zatrzymany został przez władze policyjne nie- 

jaki Ignacy Silinkiewicz (Pocztowa 8) który 
do dokonanej. kradzieży się przyznał — przy- 
czem oświadczył, że wszedł do mieszkania za 
powocą podebranego klucza. W czasie doko- 

nanej u Silinkiewicza rewizji część skradzio- 

nych rzeczy odnaleziono i zakwestjonowano. 

— Syn pobił ojca. Na Rudzińskiego Mi- 
chała (Żelazna 3) napadł syn jego Andrzej, 

który przy pomocy Szymona Woika pobili 

dotkliwie. 

  

  

Dźwiękowe kins „APOÓLLO” 
Dominikańska 26. 

Czarujące dźwiękowe dzieło z muzyką Abraha- 
ma, które odniosło niebywałe tryumfy Świata 
na największych ekranach m. Warszawy. 

Żona na jedną nor 
W rolach gł. ulubiona gwiazda przepiękna 
MARY GLORY, oraz genjaina aktorka ekra- 

nów francuskich FLORELLE 
Nad program: Tygodnik Foxa — najnowsze 
aktualności, Wstęp 50 groszy. 

AAAADAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA AAA 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

w małych łó- ; 

Rudzińskiemu złamano kość łokciową u 
prawej ręki, co kwalifikuje się do c. uszkodze- 
nia ciała. 

— Robak w kiełbasie. Klejnbort Pejsach 
(jerozołimska 4) zameldował na posterunek 

policji że 'w sklepie Teodora OŃwczara (Ski- 
delska 1) kupił kiełbasę w której znalazł ro- 

baczka. 
— Okradziony tryzjer. Suchockiemu Lej- 

bie Podgórna 26) skradziono różnych 
rzędzi fryzjerskich wartości 150 zt. 

— Portmonetkę z ręki wyrwał na siennym 
rynku nieznana kobieta Bronisławie Myśliwi- 
ce i zbiegła. Portmonetka zawierała 18 zł. 

35 gr. : 
— Kradzież garderoby. Nieznani sprawcy 

та pomocą wyjęcia szyby w oknie dostali się 

do mieszkania Rubinowicz Chaji  (erozolimska 

12) skąd skradli garderobę wartości 157 zł. 

na- 

  

— Akcja wyborcza do gminy żydowskiej 
Okres gorączkowy przedwyborczy już się za- 

czął. Miejscowa prasa żydowska — sjor 

na na swych łamach porusza sprawę wyb 
i już narzeka na niepr hylne stanowisko 
poszczególnych zwi * zawodowych, oraz 

ataki prowadzone przez „Rewizjonistów'* i 

„Agudę'* przeciw Sjonistom ogólnym. 
— Rozpoznanie zwłok topielca. Wyłowio 

        

     

    
    

   
    

ne ze stawu miejskiego w dniu 2 b.m. zwło- 

ki m co do którego zachodziło po- 
dejrzenie, iż został zamordowany, rozpoznane 
zostały przez, Marję Suczko. Topielcem oka- 

umysłowo chory 1 
uczko — Jan, lat s 

cze, gm.  Dziewiętkowiekiej. 2 „częśliwy 

włócząc się w okolicy stawu wpadł do wody 

i utonął. Zwłoki topielea pochowano na 
cmentarzu w Słonimie. 

— Zabawa towarzyska. 
Wiejskich urz 

   wymienionej Ma- 
si Koszłowi- 

  

             

Koło Gospodyń 

dza w lesie w Albertynie ma- 
j „sierpniówkę** z zabawami, 

ami, muzyką i bufetem. Że względu na 
niskie ceny, udział w imprezie zapowiada się 
dobrze. 

— Teatr Wileński. W dniu 8 b.m. przy- 
bywa do Słonima Teatr z Wilna ze znakomi- 
tą sztuką p.t. „Cień. 

     

    

— Z życia samorządu gminy stołpeckiej. 
Prace przygotowawcze w związku z wprowa- 

dzeniem w życie ustawy o częściowej zmianie 

ustroju samorządu terytorjalnego na terenie 
gminy Stołpeckiej — są w pełnym toku. 

Z powodu zmiany granie niektórych gro- 
się liczne zebrania gminy z wój- 

na czele, w których 
wzięli udział pracownicy gminy stołpeckiej. 
Na każdem z odbytych zebrań, delegowani 
pracownicy w sposób przystępny,  szezegóło- 

wo wyjaśnili zebranym rodzaj i znaczenie 
wprowadzonych zmian ustrojowych, uwypu- 

klając korzyści, jakie nówa ustawa w życie 
wprowadza. 

Liczne zapytania zgromadzonych i proś- 

by szezegółowych wyjaśnień poszczególnych 
punktów ustawy, Świadczą, że nasz, zdaje 

się, przygnębiony sprawami gospodarczemi, 
rolnik, życiem społecznem jednak interesuje 
się głęboko.. 

Na zebraniach omawiona również sprawy 
gospodarcze, między innemi cel i znaczenie 
kredytu, przeznaczonego przez Rząd, dla п- 
trzymania poziomu cen płodów rolnych na 
możliwie najwyższym stopniu. 

Zgromadzeni na zebraniach zwracali się 
do przedstawicieli Urzędu gminnego z zapy- 

taniami, tyczącemi się kwestyj lokalnych, ra 

które delegowani przedstawiciele gminy udzie 

lali na miejsen szezegółowych wyjaśnień. 
Wprowadzony przez gminę stołpecką sy- 

stem stałego udziału przedstawiciela u- 

rzędu gminnego w celach informacyjnych, 
wytwarza pewną więź duchową, budzi zain- 
teresowanie się szerszych mas ludności ży- 
ciem społecznem, a oprócz tego daje możli- 
wość należytego oświetlania niektórych spraw 

sto błędnie rozumianych i traktowanych 

przez szerszy ogół naszych wsi i zaścianków. 

   

   

      

   

   

      

     
       

450 H. P. 

(iły Wodnej 
do wykorzystania 

ma. ANÓNANÓW 
  

   

  

Dziś podwójny program: 

IU | PE okoń RÓŻ 
  

  

MI oraz komed s sportowa z 
życia miljonerów p. t. 

Ceny nadal zniżone 

Dziś premjerał Rewelacyjny podwó:ny program! 1) Fascynujący dramat, rozgrywający się w powcjennej Rosji 

Tragedja kobiety która popełniła bigamję p. t. w $IDŁACH SZALEŃCA 

„POCAŁUNEK z DOROTĄ JORDAN i ROBERTEM 
MONTGOMERYM w col. gł. 

  

„PAN“ 
  

  

Jak rozja
śniła

m 

     

    
„Skóra moja byla bezbarwna, 

ciemna | zwiędła. Naokoło nosa, 
podbródka | czoła tworzyły się 
odrażające wągry. szorstka, tusz- 
cząca się skóra i rozszerzone po- 
ry. Dziś zaś moja gładka, delikat- 
na. biała skóra i piekna cera są 
przedmiotem ogólnego zachwytu 
i zazdrości”. 
Znakomity parysk 

dla Skóry Krem Tokalon, kolor 
biały (nie tłusty) zawiera obec- 
nie cudowny. nowy. delikatny eks 
tra 2 kwiatów. połączony z 
świeżym kremem . oliwą. Ma on 
właściwości wzmacniające, Ścią- 
wające i odżywcze — wnika mo- 
mentalnie do por. uśmierza rozdraż 
nione gruczoły. ściaga rozszerzo- 
ne pory, rozpuszcza w któr 
SSRS 

Odżywczy 

  

    

   

moją brzydką cere 

w ciągu 3-ch dni 
| 

same odpadają, wybiela | udeli- 
katnia najciemniejszą | najbar- 
dziej szorstką skórę. Czyni naj- 
suchszą skórę świeżą j lekko wil- 
zotną, lecz nie tłustą. Usuwa rów- 
nież połysk z tłustej cery lub 
błyszczącego nosa. Odżywczy 
Krem Tokalon (kolor biały) nada- 
je skórze w ciągu 3-ch dni nieo- 
pisaną Świeżość i piękno niemoż- 
liwe do osiągnięcia żadnym - 
nym sposobem. Należy go uży- 
używać co rano. O ile się 
ma zmarszczki i osłabione mięś- 
nie twarzy, należy także używać 
Odżywczego dla Skóry Kremu 
Tokalon (kolor różowy) co wie- 
czór — odżywia om i odmładza 
skórę podczas snu. w 

TROY” RAIN S ODIN 
  

wi, otyłości, bezdzietności. 

lejowe Wilno — Riga — Kemeri II kl. 

wypadkach .   

  

p PYYYYPPYY YYYY 

Zanim dacie ogło- 
szenie do pism iniej- Bacznošė! siste sian ies 

Sprawdzcie 57 oset ! 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

- ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Blur Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 

„ 

Garbarska 1, 
tei. 82. 

Szpital Państwowy w Głębokiem ogłasza 
pisemny przetarg ofertowy na przebudowę 
budynku murowanego pralni - łaźni przy ul. 
Szpitalnej w Głębokiem. 

Przetarg odbędzie się w dn. 17-go sierpnia 
1933 r. o godz. ll-ej w kancelarji Szpitala 
Państwowego w Głębokiem. A 

Oferty w zalakowanych pieczęcią firmy 
kopertach wraz z deklaracją i  dołączonem 
pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłaco- 
ne wadjaum w wysokości 5 proc.! zaoferowa- 

nej sumy składać w kancelarji Szpitala Pań- 
stwowego w Głębokiem do godz. 9-ej 17-go 

sierpnia rb. 
W ofercie winien być podany minimalny 

termin wykonania robót. 
Ślepe kosztorysy, projekt, warunki ogól- 

ne i techniczne budowy 
macje w tej sprawie otrzymać można w Sta 

rostwie pokój Nr 5 w godzinach urzędowych, 
poczynając od dnia 12 sierpnia rb. 

Szpital zastrzega sobie prawo dowolnego 

wyboru oferenta, uzależniając to od facho- 
wych i finansowych zdolności tegoż, uniewa 
żnienia przetargu jak również prawo zreduko 

wania względnie zwiększenia ilości robót. 

Głębokie dn. 2 - VIII. 1933. r. 

(—) Dr. H. Maciejewska 
w.z. Dyrektora Szpitała. 

  

х 916-V1. 

Ogłoszenie przetargowe 

  

   

Światowej sławy kąpiele borowinowe 
siarczano-jodowe 

KRemeri (Loty) ód (050 (63) 
Sezon kuracyjno - kąpielowy od 29 maja do 14 października 3 
Niezastąpione wyniki w reumatyzmie, amtretyžmie, neuralgji, zwiaszeza — 

ischias i chorobach: kobiecych, serca, stawów, i skómych; znakomity wyniki w cho- 

robach żołądka, wątroby, kamieniach żółciowych, nerek, nerwowych, jak również 

przy bronchitis, astmie, zwapnieniu naczyńkawionośnych, podwyższonem ciśniientu kr 

Środki lecznicze: kąpiele i okłady siarczamo - borowimowe, kąpiele jelitowe, 

kwas węglowy, tlen: i inne nowoczesne środki, inhalacje, pijalnia wód. , 

Piękny park i wspaniala plaža; 2 razy dziennie koncerty symfoniczne, te- 

atr, wiieczory taneczne, miiemietka bibljoteka i czytelnia. wszelkie sporty. Wspanialej 

urządzone. pensjonafty i wille, tanie osobne pokoje (od zł. 0,85 dziennie) które nawet 
najmniej zamożnym umożliwiają. leczenie w Kemeri, — Bezpośrednie połączenie ko- 

zł. 31,42, III kl. 22.60, — 
Zupełna kuracja (wyżywienie, mieszkanie, taksa kuracyjna, środki leczniczej 

i opieka lekarska (za 2 tygodniie: od zł. 125 wzwyż. 
To samo za 1 miesiąc od zł. 200 — wzwyż. Е 
Wszyscy lekarze, dentyści, i dziennikarze za naturalne środki lecznicze i 

taksę kuracyjną nie płacą; ich rodzimy płacą połowę. Bas 
Gdy szukacie uzdrowienia, mimo utracenia nadziei i użycia wszystkiego moż- 

liwego, mie zapominajcie, że „Kemeri* wam nietylko ulgę w cierpieniach, | 
prawie zawsze całkowite uleczenie przyniesie, jak to miało miejsce w niezliczonych, 

| 

ale też 

Bliższe informacje bezpłatnie: 
Łotwa, „Kemeri* Zarząd Zdrojowy. 

„KRWAWY $ZLAK 
oraz nieoczekiwane rozwiązanie 

trójwątu małżeńskiego p. t. sCZY ZB 

Dziš;2 wielkie filmy w jednym programie! Sensacja! Huk strzałów! Szaione pościgł! w filmie sensacyįnym p. t. 

PP Nieirównany jeździec, strzelec i akrobita TOM KEENE 
w roli tytałowej 

RADBZIŁAĄĆ 
Ceny na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. 

    

  

  

ŻNIWIARKI MASGEI-HARRIS 
oryginalne amerykańskie 

niezrównane pod względem lekkości dokłsd- 
ności w pracy i trwałości. 

ŹNIWIARKI 5'm. OEERINGA 
GRABiE KONNE oraz części zapasowe do 

wazystkich maszye żniwnych.e 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11:a 
Ceny niskie. 

Do spnedaa "LG SZĄ NIE 
DO WYNAJĘCIA 

Domek z ogródkiem — 5 cio p xcj. we Z wy 
nia własna. — UI. godami I piętro z bal:     

  

rogatce konem — słoneczne i 
suche — uł. Biało- 

= -- stocka X 6 
Po dwa (2)*%zł. — — — — — — — 

za metr. DLA UCZNI 
DZIAŁKI gimnaz. klas niższych, 

BUDOWLANE MIESZKANIE 
obsadzone drzewami .i w Śródmieściu z wygo- 
krzewami owocowe - dami, z pomocą w nau   

@—р 

niu wszelkich      
    

Low pieniežnysi, siostr: 
kozowiezówną, nur 

znaczenia sędzt 
edania 

zapis. na 
e na wezwa 

ażać będę za c! 

a Kor     
   2 ywam 

220 polubownego 

  

    

    

    

  

ny i ze- 

arcago- 
bo, 

uchylenia się od wielo- 

zadu Po- 

   

  

kretnie rroponowzucgo przezemnie 
Jubownego. 

Karol Korkozowioz 

  

  

PRZYJMIEMY 
do powažnej spolki handlowej kapitalistę- 

fachowca, buchaltera lub handlowca z u- 
działem 8.000 gotówki. Oferty z warunka- 

I mi pod „Administrator'* do red. „Słowa'* i 

  

Kupię 
5.000 — 20.000 m3 

dłużyc tartacznych 
Oferty do Adm „Słowa* pod „Dinżyce*. 

140-11. 

  
  

Nr. Kom. 427 i 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7- 

go rewiru, zamieszkały vw Wilnie przy ai. 

Subocz 9 — 3, na mocy art. 602, 603, 604, 
KPC ogłasza, że w dniu 8-go sierpnia 1933 r. 

o godz. 10-ej (nie później jednak niż w dwie 

godziny) w Wilnie przy ul. Rudniekiej 3, od 

będzie się sprzedaż z licytacji publicznej mie 
nia ruchomego składającego się z galanter] 

męskiej i damskiej, oszacowanych na zną 
sumę zł. osiemset na zaspokojenie wierzyte|- 
ności Firmy Brun i Rowiński w Warszawie. 

ze ruchomości można oglądać w 
dniu licytacji pod powyższym adresem. 

506-33 

   

  

    

  

Komornik 

(—) A. LENARTOWICZ. 

+5KANALIZOWAKE 
DZIAŁK!: BUDOWLANE 

na РОРЕА М АСН 
po brzegn Wilenki i ulic Subocz. Popiswska 
i Saska Kępa. Ziemia ogrodowa. Dla spółek 
budowlsnych warunki ulgowe. Informacje; 

Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8 

  

  

NAJUrŁORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
US U Z 00   

Radje wieńskia 
NIEDZIELA, DNIA 6-go SIERPNIA 1933 r. 

10.00: Pontyfikalna msza z pod Krzyża 
Traugutta. 11.57: Czas. 12.10: Komnn. met. 

12.15: Poranek muzyczny 13.45: Start między 
narodowych Zawodów Motocyklowych. 14.10: 

  

    

    

Odczyt — „Wspólnie, a nie pojedyńczo '. 
25: Kom. roln. met. 14.30: Muzyka. 14.45: 

otowanie roli pod siew ozimin, odczyt. 

Audycja specjalna: muzyka i  poga- 

danki.16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: 

Transm. Finału międzynar. zawod. motocyk!. 

16.55: I część recitalu Śpiewaczego 17.10: 

  

   Tr. Otwarcia nowego stadjonu sportowego w 
Wilnie im. M Piłsudskiego. 17.25: 
Czy człowiek ci j pracy powinien upra- 
wi . 17.40: Koncert. 18.45: 

'Transm. finału meczu footbaalowego Liber- 

tas (Wiedeń). 19.15: Rozmaitości. 19.25: Li- 
tewska audycja literacka. 19.40: Skrzynka 
techniczna. 20.00: Pieśni. 20.20: Recital wio- 

lenczelowy. z Dziennik wieczorny. 21.00: 
Transm. uroczystego eapstrzyku. 21.30: Au- 
dycja wesoła. 22.25: Wiad. sportowe. 22.40: 
Komun. met. 22.45: Muzyka taneczna. 

JAK ROW GA ETNO OOOO T 

OBWIESZCZENIE. 

      

  

  

        

Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział VI, WZELDOWICZOWA 

   

  

wieszcza, że decyzją swą z dnia 14 lipca 1923 
  

roku postanowił ogłosić Mowszę Cimachowi- 

cza za upadłego w handlu i kuratorem masy 

adwokata Izaaka 

Barańczyka, zamieszkującego w Wilnie, przy 

ulicy Stefańskiej Nr 10. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele 

upadłościowej wyznaczyć 

i dłażniey upadłego w handlu Mowszy Ci- 

machowicza obowiązani są w terminie 4-mie- 

sięcznym od daty wydrukowania niniejszego 

obwieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzę 

dowego Min. Spr. donieść Sądowi Okręgowe- 

mu w Wilnie o swoich pretensjach do upad- 

łego i o należnościach, które im przypadają, 

chociażby terminy płatności ich nie nastąpiły 

Nr. spr. Z—419-33. 
St. sekretarz. 

(—) Podpis nieczyt. 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

  

„KOWALSKINA 

  

kie sad ióć 
we wszystkich aptekach 

tkindach aptecznych zkake 

šredka od odcizków 

Prow. A. PAKA. 

       

    

      

  

tekarze Soo" 
лн аннн Dr. Wolfson 

DOKTOR Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 
od gu... $ 14—8 Zeldowicz 

Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

DOKTOR 

  

V Kueno — 
į SPRZEDAI 

SETTPOTĘWTDWPYEE 70% 

KUPIĘ 
tolwarx lub niedaży 
majątek w Wiieńszczy: 

  

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 i od 4—%6 żale. Oferty do Redakcji 
ul. Mickiewicza 24 — „Słowa* pod H. K. 

tel. 277. — — — — — — — 
  

środków do Informacje: Antokol - ska. Informacje 
enia sprawy rozraekun 

    

    

   

  

“ ziemska do sprzedania 

  

mi: Róg ulic Senator- kach i z pełnem u- 
skiej i Tatrzańskiej., trzymaniem. Cena ni- 

Kró- 
Senatorska 13, właści- lewska 5 m. 3 ed 2— 
ciel domu. 31 8 —9 wieczór. 

  

    

POSIADŁOŚĆ AABAAAAŁAŻ AWA i 

Letniska ładnie położona, budy- 
че nki nowe, owocowy о- 

gród, p: ziemi oko- 77 
ło 4 ha, komunikacja, i 
autob., blisko  kąpiel.. Pensjonat 
Bardzo dogodne wa - " 3 
runki sprzedaży, Inf. wiza mies. — Bliske 
na miejseu., Jerozolim kl BA: ek Lip 
ka, kol. Zgoda, właści 112 SC MES, Gel Kolos —-2 а Szatowiczowa 

"mmu—17 wynajmuje się w dwar 
: 7 ‚ ku w okolicach ® używane kupuje KSię- za oj tony 

garnia J. Zawadzkiego trzymaniem (80 zł.) — 

  

  

z eałodziennem u- 

  

  

Zamkowa 22. lub bez. Dewiedzieć 
u - sie Wielka Pohulanka, 
kawtnawtżinwnizchii 16 — 37 ой 6 — 7 go 

Lakaja dzy wiecz. LA 

MTV LETNISKO 
POTRZEBNE PENSJONAT 

2 lub 1 duży pokój z lasy, rzeka, sporty —, 
     

   

  

kuchnią w dmieś- radjo ete. — Wesoło 
ciu. Czynsz pewny. -— bardzo tanie. Dowie 

Zgłoszenia do „Słowa' dzieć się Zarzecze 16- 
— 17. 

  

dla Jań-skiego. 
  

3 ewentualnie 4 - PENSJONAT 
pokojowe mieszkania - W. Andrzejkowie nad 
wolne od podatku do SWitezią Wandy Kul- 

    

wynajęcia. — Krakow _Wieć - Frydrychowej. 
ska 51 —- dozorca. Pokoje słoneczne współ 
m mm m m — — —ūy SAON I taras, DEO 

SKLEP teka, pianino, kuchnia 
DO WYNAJĘCIA wiejska, posiiek 4 razy 

o dwóch wystawowych dziennie. Doskonała kę- 
oknach W: ska 25— piel, auto, dojazd Z Ba- 
wiadomość 9 m. Tam-Tanowicz lub  Nowo- 
že mieszkanie 5-cio - gródka autobusem. Ce- 
pokojowe z wygodami. 2Y 3,50, 4 i 4,50 w za- 
mani iii L i 

2 POKO jE_ Poczta Walówka kolo 

suche, łazienka, uży- NOwogródka 
walność kuchni. Wi- S9Wo. 
wulskiego 6-c m. 14. 

  

      

  

Amńdrzej- 

2, 3, 5, i 6 - pokojo- 
we mi ania 
DO WYNAJĘCIA 

Ofiarna 2 — dozorca. == 
Informacje 15-10. 

    

2 panienki 
(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z cażodzien= MIESZKANIE 

śliczne, słoneczne — 6 nem utrzymaniem 75 
bokoi, przedpokój, — zł miesięcznie Oferty 
korytarz, wanna, bal- w Admialst'ec'i „Słe- 
kon, ze wszelkiemi wy wa* Z:mk wa 2 dle 
godami — do wynaję- A, M 
cia. Zygmuntowska nr — — — — — — — 
8. Dowiedzieć się u PRZYJMĘ 
dozorcy. 

MIESZKANIA 
DO _ WYNAJĘCIA 

uczenice — całodzien- 
ne utrzymanie, pokoje 
duże, słoneczne, ogród 
iortepian, - bibljoteka, 

5 - pokojowe słonecz-xonwersacja francu - 
ne z balkonem — zeska, warunki dostępne 
wszelkiemi wygoda - Arupowiesowa — Do- 

2-a— bra 12 (koło Zakreto- 
wej) tel. 12-29. 

   
MIESZKANIE PRZYJMĘ 
3 - pokojowe, słonecz- uczniów lub uczenice 
ne, elektryczność, — па stancję. Opieka za- 
wanna; 4-te piętro. — pewniona. Tamże po- 

DO WYNAJĘCIA ój do wynajęcia. 
ul. Dąbrowskiego d. 10 Kasztanowa 4 — 1. 
nor . 

  
  

      

MIESZKANIA ., 
8,5, 4, 3i 2 pok-jowe 
do wynajęcie, Domini- PoOSZUKU 

RZE 

kańsks 8 m. 2 lnb u 

Pore „LRA 
moza mea 22 
4 pokoje kucbuja i“ Rutynowany 

pedagog - wychowaw- 
ca władający angiel- 
skim, francuskim i 
niemieckim — poszn- 
kuje posady na wy- 
jazd. — Oferty w Ad- 
ministraeji pod „Pedz 
gog*. 

przedpokój bez wygód 
do wynajęcia: — Woda 
miejska w podwórk”, 
Mickiewicza 4—1. Wej- 
ście z Garbarsziej — 

Tawże ilokal hindlowy. 
Iaformacie u dozorcy 
domu, 

MIESZKANIE 
5 pokojowe z wygoda” 
mi suche iciepłe, I sze 
iętro, do wyna:ęcia — 
ańska 4 m 3 

MIESZKANIE 
3 pokoje ze wszelkie- 
mi wygodami Tartaki, 
34-a. 

  

B,ły wojskowy 
znajdujący się obecnie 
w bardzo ciežkich me- 
terjalnych warunkach 
błaga o jakąkolwiek 
pracę, Chocimska 32 
m. 5. 

B. urzędnik 
w ciężkich warsaksch 
zna buhaiterję, rsetnu- 

  

Szkoła Gospodarstwa 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawi 

przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

ai iii ai iii WYSOWA OE CZESC M TSS TONERIO TITAN RUDENS к 

kcwość, szukx posady. 
Przyjmie każdą zaofia- 
rowaną Dracz na wa. 
runkach najskromniej- 
szych, Łaskawe oferty: 
Wiino ml. Kalwaryjska 
44—5, dla A. K 

Uczciwa, 
pracowita, nmiejącz go- 
towzć z dobremi Świa- 
dectwami, poszukaje 
pracy, Łaskżwe zgło- 
szenia pod adresem — 
Zygmuntowska 10 — 
Sklep spożywczy, 

Domowego. 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

   


