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OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

ST. ŚWIĘCIAN 

WOŁOŻYN — 

I jednak on chc zdlienia  LINORERGH ZGLKĄŁ W KATASTROFIE LOTNICZE 
SAMOLOT ZDOBYWCY OCEANU SPADŁ W GRENLANDJI Onegdaj prezes senatu gdańskiego, ja 

ko szef rządu Wolnego Miasta, referował 

przed swym parlamentem  Volkstagiem 

sprawę stosunków z Polską. — Treść jc- 

go mowy znają już nasi czytelnicy ze 

wczorajszej depeszy, wiedzą, że podkro- 

ślał jeszcze raz swe dążenie do pokoju z 

Polską, wiedzą również, że rokowania 

parotygodniowe między nami a hitlerow- 

skim Gdańskiem, przyniosły już dwie 

ważne umowy — o prawach obywateli 

polskich i o wykorzystywaniu przez Pol 

skę portu gdańskiego — umowy z zakre- 

su spraw najbardziej spornych. Żaden 

dziennik polski nie znalazł ani jednej nie- 

dogodności w tej umowie, ani jeden z 

dzienników gdańskich tej umowy nie zga- 

nił. Kto zna stosunki w Rzeszy, wie że i 

tam nasza umowa z Gdańskiem nie wy- 

woła, jak niegdyś tyle innych umów, ata- 

ków na ustępliwość władz gdańskich. 

Cały parlament gdański przyjął mowę 

Rauschninga jednomyślnie. Zrobili to nie- 

tylko towarzysze polityczni mówcy, hi- 
tlerowcy, zrobili to socjaliści, 

cy, demokraci, konserwatyści gdańscy. 

Jedna tylko grupa przeciw normalizacji, 

przeciw pokojowości stosunków z Pol- 

ską protestowała, jedna głosowała prze- 

ciw: byli to komuniści. Komuniści — oto 

dziś najbardziej aktywna grupa antypol- 

ska w Rzeszy. 

Rokowania polsko gdańskie nie za- 

kończyły się na zlikwidowaniu niejasno- 

ści, niewyraźności, wątpliwości, istnieja- 

cych w stosunku prawnym gdańsko pol- 
skim. Wiemy, że istniały, rzadko uświa- 
domiano to sobie, *jednak' szerzej dłacze- 

go istniały. Wszystkie akty prawne regu- 

lujące stosunki polsko-gdańskie pisano 

pod bezpośrednią, czy pośrednią kontro- 

lą i pomocą czynników Zachodu. Były 
niemi „wielkie mocarstwa”, były — icn 

wykładnik — Liga Narodów. Podobnie 
jak nawiele lat przed wojną iwielkie mo- 
carstwa zrobiły wyłom w prawie naro- 
dów wchodząc — bez pozoru, wbrew 

zwyczajowi prawnemu — do składu 

władz międzypaństwowych żeglugi na 

Dunaju, tak samo i tu, nad Bałtykiem 

starały się wytworzyć taką sytuację cią- 

głych niepewności, ciągłych niejasności 

i dwuznaczności w. stylizacji prawnej, 

by związani tą stylizacją nie mogli zro- 

bić kroku bez wywołania kwestji spornej, 

kwestji wątpliwej. W takich sytuacjach 

koniecznym się staje arbiter. Wielkie mo- 

carstwa stosunek Polski do Gdańska sta- 

rały się uregulować tak, by stworzyć ko 

nieczność tego arbitrażu, by zapewnić so- 

bie jego rolę, doprawdy nie mylą się bol- 

szewicy, określając podobną politykę 

„polityką kołonjalną". Tak, to były „ko- 

lonjałne metody". 

Mieliśmy w Gdańsku Komisarza Li- 

gi, i mieliśmy sprawy z Gdańskiem nie 

schodzące z wokandy genewskiej, i mie- 

liśmy te czy inne interwencje, demarsze. 

Dziś w dwóch kwestjach, które najhoj- 

niej zaopatrywały Genewę w „sprawy 

gdańskie*, mamy nareszcie taką sytua- 

cję, o której zarówno p. Rauschning iak 

„Gazeta Polska" mogły powiedzieć, że 

jest sytuacją jasną. Clara pacta faciunt 

amicos. Ale nietylko amicos. Gdyśmy 

wizytę warszawską Rauschninga i jego 

ówczesne enuncjacje przyjęli szczerze i 

z wiarą, gdyśmy widzieli w nich zapo- 

wiedż i początek odprężenia stosunków 

z Gdańskiem, gdyśmy przyjmowali tę 
ofertę rządu „nazich'* jako ofertę nie sa- 
mego Gdańska, lecz Berlina, to można 
nam było od biedy zarzucić: — piękne 
słowa, to jeszcze mało. Otóż: „piękne sło- 

wa* zamieniły się dziś w sytuację praw- 
ną. 

Oferta gdańska Berlina stała się cia- 

łem, faktem tak samo dokonanym, jak np. 

przymierze polsko-sowieckie.  Możeby 

warto rozpatrzeć i tę ofertę . . 

centrow- 

Swą gdańską ofertę (nie naszym już 

Czytelnikom należy ponawiać udowad- 

nianie tezy, że stosunki polsko-gdańskie, 

to tylko funkcja stosunków  polsko-nie 

mieckich, że szef narodowych socjalistów 

w Gdańsku nie czyni nic innego, niż to, 

co mu każe Hitler) — nie ograniczają 

Niemcy dó samej strony prawnej, for- 

malnej. Rauschning mówił, że chce nie 

pokoju z Polską tylko, ale zbliżenia — i 

nikt nie może przeczyć temu, by do tego 

zbliżenia nie szedł. W chwili obecnej ba- 

wi w Polsce nietylko delegacja prasy 

gdańskiej, która — oczywiście hitlerow- 

ska — zwiedzi Polskę, w chwili obecne; 

nietylko prasa gdańska pisze o Gdyni w 

sposób, który upoważnia „Gazetę Pol 

ską“ do opatrzenia jej wywodów nagłów 

kiem „Uznanie Gdańska dla Gdyni“. 

Prasa warszawska przyniosła jeszcze 

w ubiegłą sobotę wiadomość, że: ‚ 

„W niedzielę 6-VIII przybędą do War- 
szawy niemieccy uczniowie z wyższych klas 
gimnazjów gdańskich w liczbie 30 osób. 

Gimnaziści zwiedzą dokładnie Warszawę, 
a następnie wyjadą do miejscowości Muszyna 

(pod Krynicą), gdzie spędzą 10 dni w spe- 
cjalnie przygotowanym dla nich obozie. 

Jest to pierwsza próba nawiązania ser- 
deczniejszych stosunków z młodzieżą niemicc- 
ką, która prawdopodobnie w przyszłym roku 
będzie obozowała u nas w liczbie 500 osób'*. 

  

Obecnie zaś donosi „Iskra“: 

PIERWSZA WYCIECZKA NIEMIECKIEJ 
MŁODZIEŻY W POLSCE 

GDAŃSK. 5-8 — Dziś wyjechała z Gdań- 
ska w składzie 21 uczniów wycieczka nie- 
mieckiej młodzieży gdańskiej do letniego obo- 
zu polskiej YMCA. 

Grupa młodzieży gdańskiej spędzi 10 dni 
w obozie wśród polskich organizacyj młodzie- 
ży. Celem wycieczki jest bezpośrednie zet- 
knięcie młodzieży niemieckiej z Gdańska z 
młodzieżą polską i wzajemna wymiana zdań, 
jako pierwszy krok na drodze porozumienia 
między ludnością polską i gdańską. 

Bardzo niedawno temu znalazło się 

pismo młodzieży marzące o chwili, gdy 

będzie można w Warszawie przyjmować 

jako gościa „najpotężniejszy komsomoł*. 

Temu desiderium dała opinja szczodrze 

po łapach i dziś nie jest źle, że się sen- 

tymenty w inną obróciły stronę. jeżeli 
dzięki samym różnicom struktury pań- 

stwa chociażby trudno dziś chyba mówić 

o porozumieniu naszej młodzieży z tari- 

tą, to porozumienie młodzieży 

kiej z młodzieżą polską, takie colloquia 

charitativa, wydać się mogą jednem z naj 
fortunniejszych do zbliżenia kroków. 

Szczupła grupa gdańskiej młodzieży 

widziała w dniu swego przyjazdu do sto- 

licy wielki zjazd naszych kombatantów, 

grupę która stanowi kadrową nietylko 

owej armji z przed laty 19-tu. Może ją 

mogła porównać z inną grupą kadrową 

i czołową, która jednakże w inny spo- 

sób zdobyła i w inny utrwala swe lau- 

ry. Widziała entuzjazm tych ludzi, siv- 

szała zarys projektu przebudowy — рай- 

stwa. Będzie obcować z młodzieżą naszą 

na leśnym obozie w górach, w atmosie- 

rze, która niema w sobie nic z przymusu, 

nic z konwencjonalizmu. Na wiele rzeczy 

spojrzy w sposób bezpośredni. Może zro- 

zumie wiele rzeczy, może i jej polscy 

gospodarze na wiele rzeczy spojrzą od 

tamtej strony. — Gdybyż z rokiem na- 

stępnym mogło ich naprawdę przyjechać 

pięćset!. KGP, 

An 

niemiec- 

tyaustrjacka propaganda Niemiec 

KOPENHAGA PAT. PÓŹNYM 

WIECZOREM ROZESZŁA SIĘ TU PO- 

GŁOGSKA O KATASTROFIE, JAKIEJ U-- 

LEGŁ SŁYNNY LOTNIK AMERYKAŃ- 

SKI LINDBERGH. 

KATASTROFA WYDARZYĆ ' SIĘ 
MIAŁA NA GRENLANDJI. 

SAMOLOT LINDBERGHA SPADŁ 
NA ZIEMIĘ, GRZEBIĄC ZDOBYWCĘ 
ATLANTYKU. 

Samolot „Orzeł Biały" 

m 

Jednoplaiowiee „Orzel Bialy*“, na którym lotnicy połsey, bracia Józef i 

mowicze startowali z 

  

Bronisław Ada- 

Ameryki do. Polski. 

  

Rekord włoskiego lotnictwa 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi 

z Lizbony: Wszystkie uroczystości, związane 

z przylotem eskadry gen. Balbo, zostały od- 
wołane z powodu Śmierci jednego z uczestni- 
ków raidu por. Squalgia. Gen. Balbo wręczył 

w imieniu króla włoskiego uczestnikom rai- 

du specjalne odznaki przelotu przez Ocean i 

awansował ich o jeden stopień szarży wojsko 
wej. 

Przemawiając do współtowarzyszy raidu, 

  

gen. Bałbo podkreślił znaczenie przelotu do- 

konanego przez eskadrę włoską i oświadczył, 

że w razie gdy rekord włoski będzie przez ja- 
kikolwiek naród pobity, lotnicy włoscy będą 
natychmiast wezwani do następnej próby zdo- 

bycia pierwszeństwa. W związku z żałobą, ja 
Ка gen. Balbo ogłosił dla członków eskadry, 
z powodu Śmierci por. Squalgia, dalszy prze- 

lot odbędzie się bez lądowania we Francji— 
bezpośrednio z Lizbony do Ostii. 

  

W KOPENHADZE PODJĘTO STA- 

RANIA CELEM UZYSKANIA ŚCISŁYCH 

WIADOMOŚCI O LOSIE LOTNIKA. 

10 a 

Kpt. Skarżyński nie weźmie 
udziału w Chaelenge'u 

WARSZAWA. (tel. wł.). Kpt. Skarżyń- 

ski zainterpełowany 0 jego plany na przy- 

szłość a w szczegółności o stosunek do przysz- 

łorocznych zawodów międzynarodowych, о- 

świadczył, iż w Challenge'u stanowczo nie 

weźmie udziału ponieważ jego specjalnością 

są raidy długodystansowe. Skrępowany skomp 

likowanym regulaminem konkursów  prawdo- 

podobnie nie dotrzymam kroku lotnikom 

sportowym. 

Należy zaznaczyć, że już w roku ubieg- 

łym kpt. Skarżyński na propozycję  Aero- 

klubu co do udziału w, Chalienge'u odpowig- 

dział odmownie. 

Rossi ! Codos lecą do Marsylji 
RZYM PAT. — Lotnicy francuscy Rossi 

i Codos wylądowali w Rzymie dla nabrania 
benzyny i o godz. 11.40 odlecieli do Mar- 
sylji. 

PARYŻ PAT. — Ambasador Chłapowski 
złożył ministrowi lotnictwa powinszowania z 

powodu lotu Rossi i Oodosa. Lotnictwo pol- 
skie—oświadczył ambasador — cieszy się ze 
zwycięstwa francuskiego w dziedzinie lotnic- 
twa i zawsze z entuzjazmem wita tego ro- 
dzaju rekordy. 

Trzeci lot do stratosfery 
PARYŻ PAT. — Max Cosyns czyni przy- 

gotowania do trzeciego lotu do stratosfery. 

Próby lotu dokona z niewielkiej plaży helgij- 
skiej Hourhavinnes już 15 sierpnia. — O ie 
wurunki atmosferyczne nie przeszkodzą, 

wzlot odbędzie sie 1 września. 

Nieumikniona interwencja Ameryki na Kubie 
PREZYDENT MAHADO OGŁOSIŁ STAN OBLĘŻENIA 

HAWANA. PAT. Prezydent Mahado og- 

losii stan oblężenia na całem terytorjum Kuby. 

PARYŻ PAT. — Korespondent „Paris - 
Soir''* donosi z Waszyngtonu, że w odpowie- 

dzi na ultimatum Roosevelta prezydent Ku- 
by Mahado ogłosił w Hawanie stan oblężenia 

i polecił ustawić na ulicach karabiny ma- 
szynowe. Konsekwencje polityczne tej sytua- 

cji mogą być bardzo groźne, Ambasadorowie 
Hiszpanji i Anglji, akredytowani w Hawa- 

nie, zwrócili się do prezydenta Roosevelta o 

interwencję w związku ze stratami, jakie oby 
watele Anglji i Hiszpanji ponieśli na skutek 
działań rewolucyjnych na Kubie. 3 krążowni- 

ki gotowe są do natychmiastowego wyrusze- 
nia do Hawany ze wzmożonemi załogami, któ 
re stanowić będą ewentualny korpus ekspe- 
dycyjny. Stany Zjednoczone zdają sobie spra 

wę ze skutków ekspedycji i dlatego wysła- 
nie jej nastąpi tylko w ostateczności. 

HAWANA. PAT. Po ulicach Hawany je- 
żdżą automobile policyjne, zaopatrzone w ka- 

rabiny maszynowe. Policja otrzymała rozkaz 
ostrzeliwania z karabinów wszystkich zamknię- 
tych sklepów, z pośród których znaczna część 
należy do cudzoziemców. Przyczyną tego za- 
rządzenia jest strajk lekarzy, z powodu cze- 
go biedniejsza ludność miasta od 48 godzin jest 

bez pożywienia. Zachodzi obawa rabunku. Se- 

  

kretarz stanu Ferrara Oznajmił, że stronnictwo 

ludowe i liberalne popiera w dalszym ciągu 

prezydenta Mahado. 

HAWANA. PAT. Wszystkie ważniejsze 
gmachy publiczne oraz mosty i drogi są pilno- 
wane przez wojsko. Dekret, proklamujący stan 

oblężenia, jako powód nadzwyczajnych zarzą- 

dzeń podaje wrzenie rewolucyjne, wywołane 

przez wrogów porządku publicznego, którzy 
skorzystali ze strajku generalnego, aby wy- 

wołać zamieszki, Prezydent Roosevelt zwrócił 

Się z orędziem do rządu i-ludności kubań- 
skiej, wzywając do zaprzestania walk politycz- 
nych w interesie ogólnym. 

Orędzie prezydenta Roosevelta 
NOWY YODK. PAT. Orędzie prezydenta 

Roosevelta do Kuby, zawierające wezwanie 
do zaprzestania walk politycznych, komento- 
wane jest w ten sposób, że prezydent Maha- 
do powinien opuścić Kubę, jeżeli nie może 
rządzić bez użycia siły. W kołach politycz- 

nych Waszyngtonu na podstawie iniormacyj, 
otrzymanych z letniej rezydencji prezydenta 

Roosevelta rozpatruje możliwość kroków, ma- 

jących na cełu przywrócenie spokoju na Kubie. 
Nic jednak nie upoważnia do przypuszczenia 

że prezydent myśli o interwencji zbrojnej. 

Nieda się uniknąć interwencji 
WASZYNGTON. PAT. Do letniej rezy- 

dencji prezydenta Roosevelta w Hydeparku — 
przybył samolotem specjalny wysłannik am- 
basadora amerykańskiego w Hawanie, by do- 
ręczyć prezydentowi Rooseveltowi sprawo- 

zdanie o obecnej sytuacji na Kubie. 
W politycznych kołach Waszyngtonu pa- 

nuje przekonanie, że nie da się uniknąć inter- 
wencji Ameryki. Pośrednictwo Stanów Zjedno- 
czonych w sprawach wewnętrznych Kuby po- 

STANGWISKO WŁOCH WOBEC DEMARCHE MOCARSTW 
PARYŻ PAT. — Prasa podkreśla, że 

wbrew zapewnieniom danym Włochom —jak 
utrzymuje komunikat agencji Stefaniego 
Niemcy w dalszym ciągu uprawiają propagan 
dę antyaustrjacką z radjostacji nadawczej w 

Monachjum. Wczoraj o godz. 21 agitator hit- 
lerowski Habicht wygłosił wielką mowę, ata- 

kując kanclerza Dolfussa i porėwnywujac 
policję austrjacką, strzegącą granicy niemiec 

kiej do „separastycznych hord nadereńskich'* 
z przed 14 laty. Pozatem radjostacja mona- 
chijska zapowiada na dzisiaj odczyt dzienni- 
karza Heninga, wydalonego ostatnio z Au- 

strji. 

„Le Guotidien““ zapytuje, czy bawarscy 
hitlerowcy w Monachjum zdecydowali się nie 
podporządkowywać się Hitlerowi i czy xiit- 
ler nie dąży wypadkiem do sprowokowania 
opinji międzynarodowej do zmuszenia mo - 
carstw do przedłożenia całej sprawy Lidze 
Narodów. : 

PARYž PAT. — Prasa podkrešla, že 
rząd włoski, będąc przeciwnikiem wszelkiego 
demarche w Berlinie, pierwszy pośpieszył od 
wiedzić walhelmstrasse, pragnąc widocznie 

dać tym sposobem nauczkę rządom sprzymie- 
rzonym i pragnąc wykazać, że tylko Rzym 
może odegrać rolę arbitra między Berlinem 
a Wiedniem. Pozatem — jak pisze „Le Ma- 
tin'* — rząd włoski chciał swem wystąpie- 
niem najwidoczniej podkreślić swe przeważa- 
jące prawa polityczne w Europie Środkowej. 
Jednocześnie prasa przytacza wrogie i kry- 
tyczne uwagi dzienników włoskich, skierowa- 
ne do Quai d'Orsay i Foreign Office. 

PARYŻ PAT. — Należy stwierdzić, że 
sekretarz stanu Buelow w ubiegłą sobotę przy 
jał ambasadora włoskiego. Tegoż dnia miała 
mieć miejsce uemarche angielsko - francuska. 
Odłożono ją, ponieważ rzekomo nie było w 
BEOPRA: PSZ ASZWE DZY TZORE ZAW TOS ZZE OWA RAE: 

Berlinie nikogo, kto mógłby przedstawicieli 

mocarstw przyjąć. Sprawę można wytłuma- 

czyć jedynie w ten sposób, że rozmowa р0- 
między Buelowem a ambasadorem włoskim 
domić Paryża i Londynu o swojej demarche 

dorowie angielski i francuski czekali po po- 
ludniu na chwilę, kiedy w ministerstwie 

spraw zagranicznych nie było nikogo. Nalezy 

jednocześnie dodać, i podkreślić ze zdziwie- 
" niem, że rząd włoski od południa w sobotę 

do poniedziałku rano nie miał czasu zawia- 
odbyła się w godzinach porannych, a ambasa 

i o osiągniętych rezultatach, które rzekomo 

dalsze kroki czyniły zbytecznemi. 

  

Awarja polskiego statku „Robur VI“ 
GDYNIA. (tel. wł.). W dniu wczorajszym 

statek „Robur VI* należący do Polsko - Skan- 
dynawskiego T-wa Transatlantyckiego  zdą- 
żając z ładunkiem 3.200 ton węgla z Gdyni do 
portu szwedzkiego Aalesund najechał na ska- 
łę podwodną. Na sygnały S. O. S. nadane 

drogą radjową przez „Robur VI*  nadpłynęły 
hołowniki szwedzkie którym udało się ściąg- 
nąć statek ze skały i doprowadzić do portu w 
Aalesund. Statek jest uszkodzony, dość poważ- 
nie i przez pewien czas będzie musiał pozo- 
stać. w remoncie. 

łożyłoby szybko kres  zamieszkom, jakich 
kraj jest obecnie widownią. 

“ Rozeszła się  pogłoska dotychczas nie 
sprawdzona, że dwa okręty wojenne amery- 
kańskie wypłynęły na wody terytorjum Kuby. . 

Komentarze prasy 
PARYŻ. PAT. Prasa francuska obszer- 

nie komentuje zamieszki . na Kubie źródło 

tych rozruchów widzi w zależności republiki 
kubańskiej od  finansjery: amerykańskiej. Jest 
coś tragicznego w tej sytuacji — pisze Saint 
Brice w Le Journal — Niepodległość Kuby wy- 

walczona była przez żołnierza Stanów Zjed- 
noczonych, który utorował drogi dla kapi- 

tału amerykańskiego odgrywającego dzisiaj de- 

cydującą rolę zarówno w polityce jak i go- 

spodarce wewnętrznej Kuby. Po objęciu wła- 
dzy przez prezydenta Roosevelta  decydują- 

ce sfery waszyngtońskie zorjentowały się że 
kryzys panujący na Kubie, nie może spowodo- 
wać wśród ludności odruchy rozpaczy, nie za- 
wsze mile widziane przez finansjerę amery- 
kańską i dlatego zażądały pod  pozorem 
zmian konstytucyjnych ustąpienia obecnego 

dyktatora republiki Kuby, Mahado . 

Emigranci niemieccy 
we Francji 

FRANKFURT n-Menem PAT, — „Grene- 
ral Anzeiger'* donosi z Paryża, że według 
statystyki francuskiego ministerstwa spraw 
wewnętrznych wyemigrowało w ostatnich mie 
siącach do Francji 40 tysięcy obywateli nie 
mieckich. Rząd francuski rozważa obecnie 
sprawę rozsiedlenia ich na całym terenie 

Francji. Dla ludności Francji ten element e- 
migracyjny jest powodem troski, ponieważ e- 

migranci robią konkurencję francuskim kup- 
com,. adwokatom, lekarzom, a nawet do pew- 

nego stopnia: prywatnym pracownikom i* ro- 
botnikom. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska !5 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'* A 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

У — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4. 
ziny: 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

RE i 6 TR DIT STN ONTT STEAM TITAN 

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

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 pom 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje m 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmienianie dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego gr. 

 PROZŻIKTSSZIE ODRZE ZOZ WBC DRZE WROROKĆ REPO CZOSNEK TE LE 

TELEGRAMY 
DELEGACJA GDANSKA W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. W związku z zawar- 
ciem umowy z dnia 5 sierpnia © wykorzy- . 

staniu portu gdańskiego przez Połskę, przy- 
bywają dnia 10 b. m. do Warszawy  przed- 

stawiciele Senatu Wolnego miasta Gdańska 
dla zapoczątkowania rozmów na temat wyko- 

nania układu w drodze podziała zadań mię- 

dzy portami polskiego obszaru celnego. W 
skład delegacji wchodzą: radca Buettner jako 
przewodniczący, oraz Frank, Peiser, Streiter 

A Chrzan. Wobec potrzeby  przestudjowania 

obszernego materjału faktycznego, rozmowy 

będą trwały mniejwięcej do 15 września. 
WAKACJE POLITYCZNE SĄ JUŻ 

NA UKOŃCZENIU 
WARSZAWA. (tel. wł.). Od dnia Zjazdu 

Legjonistów, który dzięki mowie płk. Sławka 
był wybitnym ewenementem politycznym da- 
je się zaobserwować znaczne Ożywienie w 

sterach urzędowych i parlamentarnych. 

Jak słychać Rada Ministrów zbierze się w 
końcu przyszłego tygodnia aby załatwić szereg 

projektów ustaw w iormie dekretów opraco- 
wywanych jak już donosiliśmy przez poszcze- 
gólne ministerstwa, 

Pod koniec przyszłego tygodnia powraca 
do Warszawy z Pikieliszek Marszałek Pilsud- | 
ski a w końcu miesiąca powróci min. Beck, 
który spędza swój urlop na południu Francji. 

Poszczególne ministerstwa zajęte są przy- 
gotowywaniem projektu preliminarza budże- 
towego, który powinien być złożony w De- 
partamencie Budżetowym Min. Skarbu przed 
upływem bieżącego miesiąca, tak aby juž na 
początku września można było podjąć druk 
preliminarza budżetowego na rok 5 = 
Jak słychać budżet na rok następny ma być 
znacznie ograniczony w stosunku do budżetu 
tegorocznego. 

HOŁD OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY 
WARSZAWA PAT. — W dnin 26 lipca 

wyruszyło z Bydgoszczy piechotą do Warsza- 
wy celem złożenia hołdu Pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w 13 
rocznicę zwycięstwa. pod Warszawą, dwu 0- 
ciemniałych żołnierzy wojsk polskich, a mia- 
nowicie chorąży Mikołaj Waloszewski, kawa- 
lei krzyża Virtuti Militari i wielu innych od 
znaczeń oraz starszy ułan Stanisław Graha- 
rek, odznaczony krzyżem Walecznych. Obec- 
nie dwaj ociemniali żołnierze znajdują się już 
niedaleko od stolicy. Dzisiaj rano wyruszyli 
oni z Sochaczewa do Niepokolanowa, gdzie 
zanocują, by w piątek wyruszyć w dalszą 
drogę do Warszawy. 

FERJE SZKOLNE KOŃCZĄ SIĘ 
NIEODWOŁALNIE 20 SIERPNIA 
WARSZAWA. (tel. wł.), W związku z 

akcją prowadzoną przez koła rodzicielskie przy 
kilku gimnazjach warszawskich na rzecz prze- 
dłużenia wakacyj zwróciliśmy się do czynni- 
ków miarodajnych z prośbą 0 wyjaśnienie tej 
kwestji. W odpowiedzi uzyskaliśmy  wyja- 
Śnienie, że Ministerstwo Oświaty nie ma 
zamiaru przedłużenia ieryj szkolnych, które 
zaczną się nieodwołalnie w uprzednio  przewi- 
dzianym terminie dnia 20 b. m. у 
KOSZTY UTRZYMANIA W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — Główny Urząd Sta 
tystyczny donosi, że komisja badania zmian 
kosztów utrzymania w Warszawie na posie- 
dzeniu w dniu 9 sierpnia ustaliła, że w lipeu 
w porównaniu z czerwcem rb., koszty utrzy- 
mania rodziny pracowniczej zwiększyły się o 
0,6 proe. 

  

PRZEDGIEŁDA 
WARSZAWA PAT. — Dolary 6.55. Dola- 

ry złote 9.04. Czerwońce 1.00 — 105.. Ruble 
złote 4.805. 

Bank Polski płaci za dolary 6.50, za czeki 
na N. York 6.53, za dolary kanadyjskie — 
6.05. 

Pożyczka budowlana 93, dolarówka 49,50, 
inwestycyjna 103,75, stabilizacyjna 52,25, TI 
lonowska 69,50 (kurs orjent.), warszawska - 
43,50, śląska 43,25. 

Starachowice 10.25, Lilpop 11 (kurs orjen 
tacyjny), Bank Polski 81,25 (kurs orjenta- 
cyjny). 

Kombatanci francuscy 
" w Warszawie 

WARSZAWA PAT. — W dniu 10 bm. o 
godzinie 6.20 specjalnym pociągiem z Gdyni 
przybyła do Warszawy wycieczka byłych komi 
batantów frarieuskich w liczbie 265 osób z p. 
Alfredem Bauerem, prezesem oddziału unji 
byłych kombatantów w Strassburgu. Uczest- 
niey wycieczki należą do narodowej unji by- 
łych kombatantów i pochodżą przeważnie z 
Alzacji i Lotaryngji. Na dworeu oczekiwała 
gości kompanja sztandarowa. Przybyłą wy- 
cieczkę witał gen. Górecki, prezes. Federacji 
F'Z00 i. prezes FIDAC-u. 
WARSZAWA PAT. — W dnin 10 bm. de 

gacja byłych kombatantów francuskich w 
osobach prezesa oddziału unji byłych koń:ba- 
tantów w Strassburgu Bauera i sekretarza 
generalnego komitetu wycieczki Rueffa oraż 
płk. Hursta złożyła wizytę w Belwederze, 
wpisując się do księgi audjencjonalnej. De- 
legacji towarzyszył konsul polski w Strass- 
burgu p. Lechowski oraz przedstawiciel Fede 
racji PZOO płk. Rawicz. A 

Następnie wycieczka w godzinach rannych 

łożeniu wieńca na grobie Nieznanego Żoł 

, zwiedziła miasto i Zamek. Pozatem 
złożyli szereg -wizyt ofiejałnych, m. in. 

p. prezesowi Rady Ministrów 1 w ambasa- 
dzie franeuskiej. . 

W godzinach  popohidniowych wycieczkę 
podejmował herbatą w gmachu Banku Gospo- 
darstwa Krajowego pr. Federacji gen. Gó- 

recki. Gościom towarzyszy w ciągu całej po- 
dróży po Polsce konsul polski w Strassbureu 
p. Lechowski. zi 
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HISTORYCZNY DYŽUR 
prof. Mazurkiewicza | 

Jak donosiliśmy wczoraj, odbył się w War 

szawie pogrzeb ś. p. prof. Władysława Ma- 
zurkiewicza. Nazwisko ś. p. profesora związa 

ne jest z jednym z epizodów walki niepod- 

ległościowej, a mianowicie z ucieczką Józefa 
Piłsudskiego ze szpitała w Petersburgu, w 
którym umieszczono go po aresztowaniu jako 

podejrzanego o symulowanie choroby umysło- 

wej. Prof. Mazurkiewiczowi właśnie przypail- 

ło w udziale organizowanie ucieczki. 
Przypomina o tem p. M. I. Wielopolska 

na łamach „Kurjera Porannego''. 

Wład. Mazurkiewicz, kończący petersbu:- 

ską wojskowo - medyczną Akademję, wybie- 
rał się do Łodzi, aby tam pracować, jako le 

karz dermatolog i jako członek PPS wśród 

robotników. Nagłe uwięzienie Piłsudskiego 

21 II 1900 r. i przewiezienie go z cytadeli 
warszawskiej do szpitala św. Mikołaja Cudo- 

twórcy w Petersburgu, w marcu 1901 r., po- 

krzyżowało wszystkie plany Wład. Mazurkie- 

wicza. Jego bowiem wybrała partja do prze- 
prowadzenia ucieczki Piłsudskiego. 

Ojciec młodego medyka, mający wielkie 

stosunki w stolicy Rosji i zażyłą znajomość 

ze wszechmogącym Horymkinem i Kleingel- 
sem, miał mu „na poczekaniu'* wyrobić po-_ 

sadę ordynatora w psychjatrycznym szpitalu 

św. Mikołaja. Wiedział Wład. Mazurkiewicz, 

że przeprowadziwszy szczęśliwie, czy nieszczę 
śliwie ucieczkę więźnia — narażony będzie i 
on i jego najbliższa rodzina na najcięższe 
przeżycia — jednak nie zawahał się ani na 
chwilę, — za zezwoleniem partji, wtajemni- 

czył tylko w plany siostrę swoją w Tambo- 

wie, aby w razie czego zajęła się jego stary- 

mi rodzicami. Załatwiwszy w ten sposób, krót 

3LOWO 

W Japońskim szpitalu wojskowym 

  

W japońskim szpitalu wojskowym w Tokjo piękne gejsze śpiewem uprzyjemnia- 
ją czas żołnierzom rannym podczas walk chiūsko-japonskich, | 

  

Wielka obława na komunistów w Niemczech 
BERLIN PAT. Widownią wielkiej obławy 

przeciwko komunistom było w dniu 10 b. m. 
Monachjum, Przeprowadzono rewizje  jed- 

nocześnie u 100 przywódców komunistycznych. 
71 aresztowanych internowano w obozie 

koncentracyjnym w Dachau. Wykryto między 

innemi tajną drukarnię, w której skoniiskowa- 

no przygotowane do kolportażu ulotki a- 

gitacyjne. W jednej z pasiek podmiejskich — 
znaleziono ukryte w ulłach karabiny piechoty. 

Znaleziono pozatem znaczne ilości materja- 
łów wybuchowych, oświadczące o przygotowa- 

niach komunistów do zamachów bombowych, 

Podobną obławę przeprowadzono pod Gom- 

binem, przy udziale 500 policjantów, 50 agen- 

tów policji kryminalnej oraz oddziałów sztur- 

mowych, sztaietowych i Sthlhelmu. Dokona- 

no licznych aresztowań. Również w Norym- 
berdze wykryto tajną organizację komunisty- 
czną i schwytano  kurjerów, utrzymujących 

łączność z Czechosłowacją. 

ŚMIERTELNE STRZAŁY 

CASSEL. PAT. Między 2 patrolami hi- 

  

Grożba wojny domowej w Irlandii 
LONDYN. PAT. Sytuacja polityczna w 

Irlandji jest bardzo skomplikowana i groźna. 
Prezydent de Valera zgłosił wczoraj wie- 

` Ž RS й 
схогет w izbie szereg wniosków, które w 

dalszym ciągu przecinają nici, wiążące jeszcze 

Irlandję z Wielką Brytanją. Wnioski te skie- 

rowane są przeciwko  prerogatywom Korony 

angielskiej i mają na cełu ostateczne usunięcie 
gubernatora generalnego. Panuje przekonanie, 

że uchwalenie tych wniosków ostatecznie po- 
przedzi uchwalenie republiki. 

Z drugiej strony opozycja koncentruje swe 

ko, po męsku, sprawę swoich najbliższych — pry A 
REEZNDTYSNEADZCE KLINIKA ON TOO SIT CORO TAS udał się do szpitala. 

Ułatwioną miał sytuację o tyle, że dyrsk- 

tor szpitala dr. Czeczot, wiedział o symuio- 
waniu choroby umysłowej przez Piłsudskiego, 

«— zaś na oddziele samego Piłsudskiego, prak 

tykował dr Sylwanowicz z Krakowa, członek 

również PPS. Reszta personelu szpitalnego 

traktowała Wład. Mazurkiewicza pogardliwie 
i z przekąsem, sądząc, że to zwyczajny karje 

rowicz, który przez wpływy i stosunki ojca 
zdobywać pragnie stanowiska. Znosił to spo- 

kojnie Wład. Mazurkiewicz. 

Nareszcie z końcem kwietnia 1901 r. 0- 
trzymał on mianowanie na ordynatora i --na 
1 maja starego stylu, został naznaczony ten 

ostatni dyżur lekarski. 

Godzień tymczasem znosił do szpitala roz- kami, w których poniosło śmierć 3 lotników Podcz 

maite części ubrania dla więźnia, dziękując 
losom, iż sprawiły, że chorych, podejrzewa- 
nych o symulanctwo, sprowadzano często na 

dół, do specjalnego badania, dzięki czeniu 
będzie mógł swojego więźnia wyprowadzić z 

celi, bez zwracania niczyjej uwagi. Z zimnem 
męstwem, przeprowadził cały plan, choć po 

ludzku — jak sam o tem opowiadał — zała- 

mywał się w ostatniej chwili. 
Był młody, miał życie piękne przed sobą i 

miał kochaną rodzinę. zwłaszcza matkę, któ- 
raby klęski jego nie przeżyła. Jednak się nie 
załamał, Z uderzeniem godziny 7-ej, — „cho- 
ry więzień'' był już na dole, a w parę minut 
później, już był przebrany, od kurtki aż po 
ów nieszczęsny, historyczny szapoklak, który 
się okazał o połowę za duży... Wszystko szło 
gładko, przygotowane genjalnie. Służba uxrlo- 

powana, lekarze nieobecni, lecz z chwilą prze 
brania się więźnia, zaczęło się wszystko gmat 
wać. 

Przedewszystkiem wyjście umówione nie 
uiogło się odbyć według planu, bo znaleźli się 
aiepotrzebni świadkowie. Trzeba było wycho 
dzić innemi drzwiami — a więc nie temi, o- 

poda: których czekali towarzysze z dorożką. 
Wład. Mazurkiewicz nie stracił zimnej 

kiwi ani na chwilę. W pośpiechu najwyższym 
ale spokojnie, rozważnie, wyprowadził więź- 

nia przeciwną stroną gmachu, złapał przejeż- 
dzającą dorożkę, zaprzężoną na nieszczęście 
w zdychającego konia i ruszył ku punkto- 

"wi wyznaczonemu. Jechali wolno, jak za kara 
wanem. Wład. Mazurkiewicz irytował się na 
izwoszczyka: trupy ci wozić, nie żywych iu- 
dzi... a Piłsudski powtarzał: — niech sobie 
jedzie jak chce: patrzcie jak zielono, jak pa- 

chnie dookoła.... 
Zapamiętał tę jazdę i te słowa Wład. Ma 

zurkiewicz do końca życia — opisuje je ze 

wzruszeniem, bez podkreślania wielkiej swo- 

jej gotowości do poniesienia każdej ofiary i 
do wzięcia na siebie całej odpowiedzialności. 

On to bowiem nalegał na zebraniach konspira 

cyjnych, aby nikt poza nim nie był wciągany 
w tę niebezpieczną robotę. On też sam od po 

czątku do końca przeprowadził ją — wprost 
brawurowo. 

Po dokonaniu wspaniałego czynu — partja 

wysłała Piłsudskiego za kordon galicyjski, o 

Wład. Mazurkiewiczu jakby zapomniano. -— 
Żadne rozkazy z Warszawy nie przychodziły, 
a tu tymczasem paliła mu się coraz bardziej 
ziemia pod nogami. 

Dziesięć dni minęło — Wład. Mazurkie - 
wicz siedział ciągle zamknięty w Leśnym ln- 

Zwracamy uwżgę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

WIĘKSZE o przeszło 25%, 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 
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Tragiczna katastrofa lotnicza 
jego pierwszy, najpiękniejszy i — zarazem— DUBLIN PAT. — Tydzień lotniczy w Dubli- zowej bitwy powietrznej wpadli w korkociąg 

nie zaznaczył się dwoma tragicznemi wypad 

armji irladzkiej. Nazajutrz po pogrzebie por. 
Twohiga zginął kpt. Heron, wraz z lotnikiem 
obserwatorem Tobinem, którzy podczas poka- 

Dlaczego uciekł 

  

i runęli na ziemię ze znacznej wysok 
s wielkiej wojny kpt. Heron służył w 

lotnictwie angielskiem i odznaczył się strące- 
niem 18 aeroplanów niemieckich. 

     

  

  

adw. Garliński? 
ZAWIODŁY NADZIEJE NA MILJONOWY POSAG. 

Z Warszawy donoszą: 
Niezwykłą sensację w sferach palestry 

budzi sprawa ucieczki adw. Tadeusza Garliń 

skiego. Obecnie wychodzą na jaw rewelacyjne 
szczegóły niesłychanej afery. ‚ 

Jak się okazało, adw. Garliński zbiegi z 
Polski już przed rokiem. Ucieczka ta zostałą 
poprzedzona dramatycznemi przejściami ro- 

dzinnemi. 

Tadeusz Garliński przed 4-ma laty poznał 

niezwykle urodziwą pannę G., córkę przemy- 
słowca warszawskiego. Wkrótce partja dosz- 

ła do skutku i adwokat przeprowadził się 
wraz z młodą żoną z małego miasteczka pod 
Płockiem do Warszawy. 

Tutaj obie strony spotkał gorzki zawód. 

stytucie pod Petersburgiem — organizacja 

miejscowa postanowiła działać na własną re- 

kę. To też polecono wywieźć Wład. Mazurkie 
wicza, śladem Piłsudskiego do Galicji. Inz. 
kolejowy Ignacy Ciszewski przygotował wszy 

stko na dworcu, tak że Wład. Mazurkiewicz 

z czapką inżyniera grónika na głowie wysko- 

czył po drugiem dopiero dzwonieniu z biura 

Ciszewskiego i przeszedłszy szybko tor, 

wsiadł do wagonu, przeznaczonego dla kole- 
jarzy. Towarzyli mu Demidowicz - Demidec- 
ki i Ciszewski, aż do stacji Bałagoje. 

Wszyscy byli w świetnych humorach, roz 

bawieni jak dzieci, tak dalece, że dla figlów 
wypili w Bałagoje kawę... w carskiej poczekal 

ni, poczem odjechali, już bez Ciszewskiego do 
Wiaźmy. Demidowicz opowiadał, że tu omal 

się nie zdradził Wład, Mazurkiewicz. Zacho- 
rowała nagle na stacji jakaś kupcowa — ktoś 

krzyczał rozpaczliwie: doktora!!! — Poczu- 
cie obowiązku lekarskiego omal nie zgubiło 

Wład. Mazurkiewicza, bo zerwał się ratować 

chorą, mimo noszonej na głowie czapki... in- 

żyniera górnika. Na szczęście nadbiegł inny 
lekarz — Wład. Mazurkiewicz nie zdrad'ił 

Adwokat Garliński spodziewał się dużego po- 
sagu, zaś rodzice panny młodej liczyli, że ad- 
wokat jest bardzo majętny. Tymczasem okaza 
ło się, że przemysłowcy utracili majątek wska 
tek kryzysu, zaś Garliński nie mógł zdobyć w 
Warszawie poważnej praktyki. 

Tymczasem Garliński zaangażował się 

materjalnie, nabywając luksusowe mieszka- 
nie i rzucając się w wir pełnego uciech życia 
warszawskiej plutokracji. Wkrótce skutki ta- 

kiego życia dały się we znaki. 
Między małżeństwem doszło do  niesły- 

chanie ostrych zatargów, a pewnego dnia adw. 

Garliński nie wpuścił swojej żony do miesz- 
kania. Doszło do gorszącego „zajścia, w wyni- 

ku którego interwenjowała policja, Adwokat 
musiał otworzyć drzwi żonie, ale sam się wy- 
prowadził. 

Po kilku dniach do wydziału 1-g0 sądu 
okręgowego wpłynęło oryginalne powództwo 

mec. Garlińskiego przeciwko teściowi, w któ- 

rem domagał się on 20.000 zł, wydanych ty- 
tułem... fund, a mianowicie za kolacje w okre 
sie narzeczeństwa, pożyczki i t.d. Nim jed- 

nakże powództwo weszło na wokandę, Garlin- 
ski zniknął z Warszawy i, jak się okazało, 
zbiegł do Argentyny. 

Obecnie prowadzone śledztwo nie stwier- 

dziło, jakoby adwokat miał przywłaszczyć de- 
pozyty klijentów, nie miał zresztą do tego C- 

kazji, bo nie miał praktyki tego rodzaju. Na- 

tomiast zginęły liczne dokumenty  poszcze- 
gólnych spraw i klijenci jego są w poważ- 

nych kłopotach. Znikły nadto drobne sumy, 

pobrane na koszty sądowe, w związku z czem 

właśnie rozesłano listy gończe. 
Niezwykle sensacyjne informacje zebrał 

konsulat polski w Argentynie o działalności 
zbiegłego z Warszawy mecenasa. Według tych 

informacyj, Garliński miał na terenie Połud- 

niowej Ameryki zajmować się przemytem pol 
skich wódek do Stanów Zjednoczonych w 0- 
kresie obowiązującej prohibicji. , 

swego incognita, minął bezpiecznie granicę, Najprawdopodobniej adw. Garliński bę- 
via Chełm i postój u Miklaszewskiego i ©- dzie w Argentynie aresztowany i odwiezio- 

siadł na długie lata we Liwowie. ny do kraju. 

  

a ostrzu rzeczybistości 
Autor „Ostrza mostu'*, poeta proleta- 

rjacki, jeden z „Pionów* — Jerzy Zagór 
ski redagował i wydawał przez cały ty- 
dzień pismo codzienne w Wilnie. Rozpo- 
czął w sobotę dnia 29 lipca 1933 roku, 
skończył w piątek dn. 4 sierpnia. Pismo 
nosiło tytuł „Czytajcie*. Kosztowało 10 
groszy. 

Kiedy w sobotę dn. 5 sierpnia nie u- 
b kazał się kolejny ósmy numer, zapyta- 

  

łem chłopca na Dominikańskiej, od któ- 
rego kupowałem codzień „Czytajcie, 
dlaczego niema dziś tego organu. Chło- 
piec odpowiedział z powagą: 

— Starostwo zabroniło narodowi pra 
wdę pisać. 

— Skonfiskowali — pomyślałem z 
zaiem i pozwoliłem sobie zwrócić się do 
referenta prasowego starostwa z prośbą 
o wyjaśnienie. 

— Nic podobnego — usłyszałem w 
odpowiedzi: — pewnie zbankrutowali. 

— Zbankrutowali — i żal Ścisnął 
mi serce: — Jerzy Zagórski zbankruto- 
wał, i aby ukryć swą sromotę, nauczył 
małego gazeciarza dumnego kłamstwa. 

Poszedłem na Dominikańską 12 m. 5, 
w podwórzu naprawo, do lokalu redak- 

cji, aby oglądać sromotę Jerzego Zagór- 

skiego. Na drzwiach wisiała mocno przy 
lepiona karta treści następującej: 

Manifest piomienny! 

„Człowiek dzisiejszy przywykł do ga- 
„zety jak do chleba. Codzień rano wyno- 
„Szą z drukarni na miasto, jak chleb, ko- 
„sze słów drgających krwawą sensacją, 
„Szarpiących nerwy. Codzień czytelnicy 
„poddają się narkozie tych słów niezdro- 
„wych. Jeżeli nawet czasem któryś dzien 

„nik potępia zatrutą wyziewami mocnych 
„spelunek + apaszowskich melin atmo- 
„Sterę prasy codziennej — to zaraz 0- 
„bok na innej stronie tytuły krzyczą: za- 
„bit... okradł... ojca siekierą... zgwałcił... 
„tajemnica gabinetu... Cała dzisiejsza 
„prasa to jeden wielki kram obłudy i 

„pornograiji.... 
„Czytajcie“ ma byč pismem wnosz4- 

„cem świeży wieiw: w zatęchłą atmosferę, 
„ma być pismem wiążącem czytelnika z 
„życiem twórczem. Odrzucamy to wszy- 
„Stko co napiętnowaliśmy wyżej W piś- 
„mie reprezentować będziemy interesy 
„szerokich mas pracujących, podawać 
„im strawę zdrową, a nie opite krwią sen 
„sacji pluskwy. Udkrywamy  przyłbicę: 

„podejmujemy trud walki o dobrą pra- 
„sel“ 

Czytałem ten manitest i 
łem słowa mędrca: 

— Spójrz, jak marne są nadzieje iu- 
dzkie wobec wyroków, które Przedwiecz 
ny ognistemi głoskami wypisuje na nie- 
bie! Oto Jerzy Zagórski powiada: od- 
rzucamy... będziemy... odkrywamy... po- 
dejmujemy... Wszystko in futuro I cóż? 
Tydzień jeden minął, i z tego wszyst- 
kiego pozostała tylko znikoma karta pa- 
pieru, butwiejąca na drzwiach, za które- 
mi pisano płomienne manifesty. 

Zapragnąłem posiąść manitest. Pchią 
łem drzwi. W redakcji siedział na stosie 
makulatury robotnik i patrzył w okno. 

— (Człowieku pracujący — rzekłem 
— chcę kupić manifest. 

Nie odrazu zrozumiał. Musiałem tu- 
maczyč, co znaczy to słowo. Począł szu- 
kać śród makulatury. .Nie znalazł. 

— Musi iwszystkie kartki rozdali -— 
powiedział. 

Wyjąłem 50 groszy. 
— Człowieku pracujący, macie tu na 

kruczek. Zdejmijcie mi ten z drzwi. Czy 
można? 

— Czemu nie? A komuż on potrzeb- 
ny? 

I człowiek pracujący zaczął scyzory- 
kiem podrywać manifest. 
— Ale i przykleili mocno, cholery — 

powtarza- 

siły wypowiadając się za dobremi stosunkami 
z Anglją. 

Nadto poza forum parlamentu istnieje wiel- 
kie napięcie między rządem a faszystowska 
organizacją „niebieskich koszul*. Gen. O. 

Duffy, wódz niebieskich koszul, zapowiedział 

na przyszłą niedzielę wiełką paradę w Dub- 
linie, mimo zamiaru rządu ogłoszenia zakazu 

odbywania wszeikich demonstracyj. Organi- 
zacja niebieskich koszul, która oficjalnie na- 
zywa się „gwardją narodową*, ma zwolenni- 

ków głównie na prowincji i cieszy się syni- 
patją farmerów. 

Republikańska armja irlandzka jest orga- 
nizacją liczebnie liczniejszą, liczy bowiem 150 
tysięcy łudzi. Oczekują z napięciem rozwoju 
wypadków i liczą się nawet z możliwością 
wybuchu wojny domowej. Zapowiedziane na 
czwartek po południu oświadczenie de Valery 
na temat niedzielnej parady faszystowskiej nie 
doszło do skutku, gdyż opozycja okrzykami 

nie dopuściła de Valery do głosu. 

HERRIOT W STAMBULE 

STAMBUŁ PAT. — Do Stambułu przy- 
był wczoraj o 18,40 Herriot w towarzystwie 

- kilka ezłonków parlamentu francuskiego. — 

  

1 y zebrane na stacji zgotowały byłemu 
premjerowi francuskiemu gorącą оу 

W piątek Herriot udaje się do Sofji. 

NA POLACH WOJNY ŚWIATOWEJ 

     

    

   

  

pońscy i łotewscy, pr 

szkoły wojskowej, prz 
i ca udaje 
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KTO „FALSZUJE HISTORJĘ?“* 
BERLIN PAT. — „Boersen Zeitung** w 

inspirowanej formie kuje rząd austrjacki 

z powodu ofiejalnego zaproszenia Polski 

ckazji uroczystości 250-ej rocznicy odsieczy 
Wiednia. Zapowiedziane odprawienie mszy 
pontyfikalnej przez prymasa Polski ks. kar- 

dynała Hlonda w czasie uroc ści wieden- 
skieh dziennik niemiecki nazy „skanda- 

lem'* i zarzuca rządowi austrjackiemu, że 
„ażeby wydobyć od Polski jak najwięcej pie 
niędzy, fałszuje (!) historję, przyznając, że 

Sobieski ocalił Wiedeń'*. 

    do Verdun. Na- 
się do Szampanji, 
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i krwią, sączącą się wzdłuż twarzy i 

tlerowskiemi wywiązała się ostra strzełanina, 
wskutek której jeden szturmowiec został za- 
bity, dwaj odnieśli ciężkie rany. 2 

BERLIN. PAT. Jak donosi prasa, podczas 
transportu komunistów do obozu  koncentra- 
cyjnego pod Cassel, konwojenci zastrzelili se- 
kretarza jednego z głównych przywódców 
komunistycznych w chwili, gdy usiłował zbiec. 

ROZWIĄZANIE ROSYJSKICH 
HITLEROWCÓW 

BERLIN. PAT. Ministerstwo Spraw We- z 

wewnętrznych w Maklemburg - Schwerin roz- 

wiązało na obszarze tego kraju rosyjską or: 

ganizację narodowo - socjalistyczną  ROND. 

Cały majątek organizacji uległ konfiskacie. — 

Działalność w duchu programu narodowych s0- 

cjalistów rosyjskich została zakazana. Za- 

broniono noszenia mundurów oraz emblema- 

tów, "świadczących o przynależności do tej 

organizacji. 

PARAGRAF ARYJSKIEJ USTAWY 
URZĘDNICZEJ | 

BERLIN. PAT. Według ogłoszonej  dzi- 

siaj instrukcji w sprawie t. zw. paragrafu aryi- 

skiego nowej ustawy urzędniczej, osoby, 

których choć jeden z rodziców lub dziadów 
nie był aryjczykiem, nie mogą być urzędni- 

kami Rzeszy. Urzędnikiem Rzeszy i wszyst- 
kich instytucyj prawa publicznego może być 
tylko osoba pochodzenia aryjskiego i pozosta- 
jąca w związkach małżeńskich również Z o- 
sobą, która udowodniła swe pochodzenie а- 

ryjskie. W wypadkach wątpliwych rozstrzyga 

rzeczoznawca do spraw rasowych  minister- 
stwa spraw wewnętrznych Rzeszy. 

  

Trup w lokomotywie 
POCIĄGU POŚPIESZNEGO NA LINJI STA 
NISŁAWÓW — LWÓW —PALACZ ZABITY 

Onegdaj po południu nadszedł do liwowa 
telefonogram Powiatowej Komendy P. P. w 
Bóbrce, zawiadamiający Urząd Śledczy o tra- 

gicznym wypadku, jaki się wydarzył w pędzą 

cym pociągu pośpiesznym na linji Stanisła- 

wów— Lwów. 

Po południu zdążał pociąg międzynaro- 
dowy Nr. 302 Bukareszt — Berlin ze Stani- 
sławowa do Lwowa. W lokomotywie prócz 
maszynisty pełnił służbę także palacz, 35-let- 

ni Józef Kuźmiński ze Stanisławowa. 

W pewnym momencie maszynista stał 
przy balustradzie po jednej stronie lokomo- 

tywy, wyglądając na przestrzeń, z drugiej 
strony zaś przy balustradzie stał palacz Kuž- 

miński. Gdy między Wybranówką a Bóbrką 
pociąg pośpieszny minął most — maszynista 

nadając pociągowi odpowiedniem pociągnię- 
ciem hebla chyżość — odwrócił się. Oczom je- 

go przedstawił się potworny widok: Przy ba- 
lustradzie stał oparty Koźmiński, ociekający 

ubrania 

palacza, Przy bliższem przygłądnięciu się pa- 
laczowi — maszynista stwierdził, że w po- 

zycji stojącej opiera się o poręcz... trup z 

rozpłataną czaszką. Maszynista natychmiast 
wstrzymał pociąg i zaalarmował kierownika 

pociągu oraz konduktorów. Gdy stwierdzono, 
że wszelka pomoc jest bezskuteczna — ruszo- 

no dalej i dopiero na stacji w Chlebowicach, 

pociąg ponownie zatrzymano i złożono zwło- 

ki tragicznie zmarłego kolejarza. Wdrożone do 
chodzenia wykazały, iż w krytycznym momen 

cie przejazdu przez most ś. p. Kuźmiński zbyt 
nio wychylił się ponad balustradę lokomoty- 

wy — zaczepiając głową o filar. Na miejscu 

też roztrzaskał głowę, ponosząc natychmiast 

śmierć. 

WEIREBE ION TTT SSRI RKL RAIN IKOS UZO TREC O 

Z wiecznego miasta 

  

Na zdjęciu naszem widzimy fragment z Via dell Impero, najszerszej arterji komunikacyj- 

nej w śródmieściu Rzymu, wiodącej z placu Weneckiego do Colosseum. Na ulicy tej usta 

wiono posągi najsławniejszych  cezarów 

rzekł wreszcie, wręczając mi ostatni 

egzemplarz manifestu do mas pracują- 

cych: — dziękuję, daj Boże zdrowie! 

Odszedłem złamany. Za jeden kiu- 

czek człowiek pracujący sprzedał mi nia- 

nifest proletarjackiego poety. 
— Gdybym mu dał na pół litra —- 

szepnąłem, z goryczą: — może sprzedał- 
by mi samego poetę. Undank ist der 
Welt Lohn. 

8 rę 

Tak więc, pismo „Czytajcie* należy 
już do przeszłości. Można o niem pomó- 
wić jak o umarłym. De mortuis aut nihil 
aut bene — głosi maksyma. Maksyma ta 
jest obłudna. De mortuis aut veritas aut 
nihil — oto uczciwy stosunek do rzeczy. 

Jakże więc iw świetle prawdy wyglą- 

da jerzy Zagórski ze swojem „Czytaj- 

cie“? 
Przedewszystkiem zaprezentowat się“ 

publiczności jako naśladowca. W  sied- 
miu numerach  „Czytajcie“ ukazało się 
siedem odcinków jego powieści p. t. 
„Przygody porucznika Artura*. Powieść 

ta była naśladowaniem Felicji Romanow 
skiej. Akcja jej rozgrywa się w Wilnie A 
w Baranowiczach w czasie przyszłym, 
podobnie jak w „Wileńskiej powieści 
kryminalnej". Występują w niej również 
znajomi wilnianie: adwokaci Łuczyński i 
Szyszkowski, Felicja Romanowska, Sta- 

nisław Catkiewicz, sędzia Dowgiałło, u- 

  

pogańskiego Rzymu. 

czniowie gimnazjum Lelewela itp.. Ale 
Felicja Romanowska zachowywała się w 
swej powieści z wdziękiem i kulturą, 
a jeśli gryzła kogo, to sercem gryzia. 
Adwokat zaś u Jerzego Zagórskiego о- 
powiada wobec sądu o masochizmie, ie- 
tyszyzmie, homoseksualizmie, zoofilji, ne- 

krofiljij i tym podobnych uciechach. 

„Czytelnicy — że zacytuję manifest —- 
poddają się narkozie tych słów niezdro- 
wych*. A porucznik Artur odznacza się 
przewrotną skłonnością do 13-letnich 
dziewcząt, uprawiając, jak mówi autor—- 
„coś w rodzaju ekshibicjonizmu platoni- 
cznego“. Jeśli dołożymy de powieści Je- 
rzego Zagórskiego artykuł w numerze 
czwartym „Czytajcie o prostytucji, oka- 
że się ponad wszelką wątpliwość, że 
poeta proletarjacki jest nietylko naślado- 

wcą, ale i pornografem. („Kram obłudy 

i pornografji* — że zacytuję manifest). 

Po trzecie, jest również kalumnjato- 

rem. W kilku kolejnych artykułach od- 

sądził od czci i wiary i St. Mackiewi- 
Ksawerego Pruszyńskiego, i Je- cza, i 

rzego Wyszomirskiego. Za co? Sam 
czort nie razbieriot. Za hrabiów i ksią- 
żąt, za feljeton o żebrakach, za Hitlera 
i Żydów, za Palestynę i IHakowiczow- 
nę, za Felicję Romanowską i Myśl Mo- 
carstwową... A także za wojaże”, jak 
się salonowo wysławia. Że niby Ksawe- 
ry Pruszyński „wojażuje* na pryczy z 

"lumnjatora? Może 

W WIRZE STOLICY 
Z REFLEKTOREM 

l-ta wieczór, ciepła noc, spać się nie 
chce, ostatni goście dawno wyszli z kawiarni: 
— zamykamy proszę panów! — mówi ziewa- 
jący kelner. 
*. (o robić w małem miasteczku? Czy war- 
to walczyć całą noe z miejscowemi pchłami.? 
Nie, do Warszawy 200 klm., motocykl gotów, 
jedziemy. 

— Ale w lesie przed Dużą Wólką z 
pują drogę, — szepcze kelner, 3 dni te 

, eo szła z pensją roe 
jakby kto stał na szosie, niech panowie 
Boże nie zatrzymują się... 

7 ciemną noc. Jasna smuga r 

i daleko, w. stko tajemnie 
ygląda, wydaje się, że pędzimy 

strzała, a zegar wskazuje ledwo 50. 
Ot i las, ciągnie się dobry 

try, wysokie drzewa prawie 

ską szosą, stajemy przed zak 
Tup, tup, tup, tup — słychać w od 

ali kopytami po ie. Wyłania 

sylwetka szkapy z chłopi 
ie. Kmiotek nie widzi motocykla 

bo stoi akurat pod grubem drzewem. Wołam: 
— Ej panie, stań no pan! 
— O la Boga, a kto tu? 
— Nie bój się pan, nic ci nie zrobię. A 

daleko do... : 
W tej chwili z drugiej strony szosy. 

rowu wylazł Józek. — Jezusie najsłodsz i 
ryknął chłopek i nuż łoić konia prętem. Ź 

Skoczyła chebetka, chłopek przywarł do 
grzywy i bić nie przestawał; w dzikim stra- 
chu umknął piorunem, słychać było tylko słab 
nący tętent. 

— Ha, ha, ha, śmiał się Józek, tośmy 
nastraszyli gamonia. ; 

— Weale nie cheiatem,, 
па serce, szlag go może trafić. 

— A czego się szwęda po nocy. Pewnie 
wracał z randki... 

; (o za masy zajęcy. Głupie czworonogi 
zbiegają się z pól do światła jak ćmy. Ch 
chwila pędzi przed motocyklem szarak, sadzi 
krzywemi susami, leci bojąc się skręcić w bol 
do rowu. Dubeltówką możnaby ich natłue dwa 
tuziny w godzinę. 

Oczywiście nie przejeżdżamy żadnego, ale 
zawody lekkoatletyczne urządzamy z każdym. 
Na 30-stce — dobrze, wytrzymuje tempo, 
40-stka — rypie dalej, 50-tka — już mu cięż- 
ko, 60 — mamy go! zręcznym skrętem mija- 

my zająca, zostawiamy ogłupiałego z tyłu — 
w ciemności. Są i Kusocińscy wśród szara- 
ków, niektórzy wyciągają do 70-ciu, a na je- 
dnego to trzeba było aż 80-tki! Dostał brawo! 

Co to się świeci jak dwa robaczki ś 
tojańskie tam w dali? To oczy kota. Nadzwy- 

jne! widać je o 200 metrów. Każdy kat 

zdaleka w światło reflektora ale mą- 
od zająca nie włazi pod koła. 

Wielkie furgony naładowane po szc 
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ze śpiącymi woźnicami na wierzchu, — to j 
znak, że Warszawa blisko, można trąbić, kłak 

sonować godzinę — nie zjadą na bok, nawet 
soczyste powitanie rzucone w przelocie nie 
budzi ich. 

Świta, gasimy reflektor, mgła poranna, 
uf — będzie gorący dzień! Zaspane przed- 

mieścia, ciche ulice, stróże drzemią po wnę- 

kach, Nowy Świat puściutki, Warszawa j 

szcze nie ożyła... Karol. 

CHRONI 
ATO L KAŻDEGO 

OD PLAGI ietniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy I wszelkie! robactwo. 
„Sprzedaż w składach  apt. i aptekach. 

Przedst H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

    

  

   

  

OOOO OWO Aa 

IMPONUJĄCY SPŁYW DO MORZA 
GNIEW PAT. — W dn. 9 bm. uczestnicy 

spływu do morza przybyli do Gniewu. 

Na spotkanie wyruszyła z miasta moto-- 
rówka z przedstawicielami władz, organizacyj 

społecznych. PW, oraz straż 
burmistrzem miasta Gniewu Czerwińskim. — 
Po przywitaniu uczestników spływu przy uj- 

ściu rzeczki Wieżycy odbyła się imponująca 
defilada 1257 łodzi, której przyglądała się 

ludność, zebrana na brzegu. 

Po wylądowaniu uczestnicy spływu roze- 
szli się do kwater. 10 bm. uczestnicy spływu 
wyruszają do Tezewa, gdzie przygotują się 
do ostatniego etapu Tezew — Gdańsk. Po wy 

lądowaniu w Gdańsku uczestnicy spływu uda- 
dzą się do Gdyni, gdzie spływ zostanie roz- 
wiązany. 

KRWAWE WALKI W SYRJI 
BAGDAD PAT. — Na granicy syry 

irakskiej rozgorzała walka pomiędzy й 
czykami a pogranicznemi oddziałami irakskie 
mi. Syryjczycy mieli 95 zabitych i wielu ran 
nych, zaś oddziały Traku — 24 zabitych i 40 
rannych.. 

  

   

      

chalucami i na piechotę po kibucacn 

palestyńskich... A może to poprostu za- 
wiść uczyniła z Jerzego Zagórskiego ka- 

Jerzy Zagórski jest 
nadobitek i zazdrośnikiem? Oni mogą, 
a ja nie? Ot, i teraz: St. Mackiewicz po 
jedzie sobie do Honolulu, Pruszyński do 

Kijowa, Wyszomirski do Wiednia. A Za- 
górski musi siedzieć w Wilnie i nawct 
gazeta mu nie poszła. A dobrze jest po- 
dróżować: człowiek widzi to i owo, roz 
szerza horyzonty, porównywa, nabiera 
szerokiego spojrzenia. Nie tak, jak je- 
rzy Zagórski, któny nie przewidział na- 
wet tego, że człowiek pracujący sprzeda 
za 50 gr. ostatni egzemplarz płomienne- 
go manifestu. 

* * * 

Naśladowca, pornograf i kalumnja- 
tor. Nie można powiedzieć, aby poeta 
proletarjacki odbił się ponętnie w zwier- 
ciadle swego manifestu. Trudno również 
żądać, aby pismo oparte na tych „zdro- 
wych zasadach“ mogło rozwinąć się. Kto 
je czytał w Wilnie? Bodaj tylko człon- 
kowie redakcji „Słowa. O czemże bo- 
wiem świadczą stosy makulatury, na któ 
rych siedział człowiek pracujący? 

Jerzy Zagórski użył sobie na nas do- 
woli. Ale zapomniał o złośliwem przysło 
wiu francuskiem: 

— Rira bien qui rira dernier. 
Wysz.



Dzięki uprzejmości p.z Gorayskich Se- 

werynowej, zamieszczamy poniżej kil- 

ka listów powstańca z r. 68 Jana Go- 
rayskiego, pisanych do siostry z kator- 

gi, a później posielenia w kraju Zabaj- 
kalskim. Przypomną one nam to, CO 

eoraz większemu ulega zapomnieniu — 
| zehennę naszych ojców i dziadów w 

IB dalekich tajgach Sybiru po klęsce pow- 
staniowej. Może teraz właśnie, gdy 
wśród młodego pokolenia rozlegają się 

głosy lekceważące bohaterski wysiłek 
w przeszłości, listy 22-letniego „„bun- 
towszczika * z katorgi będą  szczegó!- 

nie na czasie. 

  

L, 

Roku 1866 4 maja — 22 kwietnia 
z za Bajkalu. 

  

  Maryniu! Odpowiem ci na wszy 

ytania. Wyjechałem z Wilna, a 
tam 

Z ZAaMmIa- 

  

   

  

      stać, dnia 30 sierpnia 1863 r. 
rem okropnym, jak mi to tamże w Wilnie wy- 
znano publieznie, do więzienia, do katorgi na 

  

4 lata. Szukałem jej na mapie, a nie znalazł- 
Szy, bardzom się zasmucił, gdyż ciągnęli mnic 

na wschód, a nie wiedziałem dokąd. у 
: W Petersburgu widziałem się z Kostu- 
Siem i pomimo przyrzeczenia jego, że do To- 

ska napisze, aż dotąd nie miałem od niec- 
ge listu. 

Doe Niżniego-Nowogrodu dojechałem %ko- 
łeją żelaz ą; stamtąd 19 września wyprawio- 
ho mię piechotą ze zbójami. W tak moralnie 
usposobionem towarzystwie doszedłem do 
Ekaterynburga (w Uralu); więcej mi sił za- 
wakło — upadłem, odniesiono mię do szpi- 

tala, gdzie pięć tygodni na typhus przechoto- 
| wałem. Doktor mówił, że byłem beznajdziej 
ъ Nie chory, ale temu nie wierzę, bom przeci 

Wyzdrawiał; widocznie to fraszki były. Stam- 
' !‘і_ипо“-п ze zbójami wyszedłem dnia 21 sty- 
£zuia 1564 roku i przyszedłem do Tobolska 

lutego. Tam widziałem się z Józiem  Wa- 
liekim. r 

Od Tobolska do Tomska werst 1500 . — 
į YSzediszy z Tobolska 25 lutego 1864 r. si: 
€m miesiąc w drodze (też ze zbójami) na ; 
wym z etapów, czekając nim kra przejdzie 

Po Obi, tydzień byłem w szpitalu w m. Kaiń- 
|sku, a następnie doszedłem do Tomska 17 

pea 1584 r. Stamtąd dano nam jaż 15 ko- 
uejek dziennego utrzymania, bo dotąd bra- 

y od 4 — 7 kopiejek, a nadto posadzono 
a a furmankę i takem dojechai do 

аы = września. Tu już było lepiej, boś- 
dy, jex ali sami z żołnierzami, bez zbójów i 

Piejsmy jedli. W Trkucku byłem jednocza- 
| 50wo z państwem Krupskimi, ale dowiedzia- 
Е Się © blizkiem z nimi sąsiedztwie już na- j : 
Rz po ich wyjeździe. Bardzom tego żało- 
w; а Ž я 2 2 ałem się od nich wiadomości o Tobie, ale kazano mi jechać dalej. (O 70 werst od 1r- 
łaska mieszkają i Krupscy i Walicki, chcia 
ka tam jechać, ale nie pozwolono). Ruszy- 
= 

        

   

  

   

  

dalej, aż tu widzę morze, okropne morze! 
ik ia 17 września przepłynęliśmy na stat- U prze; с я ż zz a> zez Bajkał i w niem utopiłem swe na- 

ER 4 spora ich była ilość! — nadal tedy 
Pytaj mię o nie. ` 

* Dnia 6 grudnia tegoż 1864 roku przyby- 
m do Kutomary, niby na miejsce. Tam mie- 
ałem rok prawie, bo do 30 października 

reku. Chodziłem w kajdanach na robo- 
ale za to już nie marzyłem. W Kutom:- 

* mieliśmy prócz skarbowych, roboty płat- 

tę 

dziennie, można było zarobić i lepiej się 
Tžymač. Ja naprzykład zarobiłem  mic- 

ae. glinę, wożąe ją i podając mularzowi 
zobo; 5. w miesiąc, ale tyle tego, więcej już 
Ray mie było płatnej, Wyjeżdżając z Kuto- 
% 30 października 1865 roku otrzymałem 
+ Tabli bez listu, więc nie wiem od koso. 
wi  osunięto nas o 566 werst ku Zachodowi; 
st Szkąm teraz w okolicy miasta Czyty, 

la "€y obwodu Zabajkalskiego (już od 27 li- 
a 1865 r.) Klimat tu bardzo zdrows, 

4 aehy. Wokoło góry, a my w dole. Zajć 
„We rozmaite, stosownie do tego, co k 
“5 ale są chwile, gdy nibyto mogę się 

'ządząć swemi rękoma, wówczas czytam 
я М}.‘ matematyczne. Towarzystwo moje 
ją : е ро wiekszej części z młodzieży takiej, 
tnie, ja, pod wielu względami i różnej ode 
a też pod wielu. — Smutno tylko, że nie 
na ŻY płatnej, wskutek czego trudno 

tie ż0 dostać żytniej mąki, bo nikt darnio 
z Je, zresztą gdyby'i dawali, nie weznię; 

thee <BR wyżyć trudno, a żyć jeszcze się 
„ "pin ezlowiek! jeszcze żyć chcę! ai- 

Po, "ało żyłeń — 22 lata to nie_ fraszki. 
— Prop czemu Się nie uczyłem rzemiosła ? 

wiz 6bewałem już, ale mamy tu dużo impro- 
bią,, "eh szeweów, stolarzy, kowali, rzeź- 

FT, ale i ci bez chleba siedzą, bo tu na 
Ries kwadratowych dość po jednym : rze- 

- r z każdego fachu. Popłaca tylko mie 
toba 70105 lub, aha, zapomniałem, łub pa- 
kge wo, ale próbowałem i ani weź sy- 

mę, "ie chcą mię wziąć za parobka: „ty 
say ień biełorucznik:*. Zawalałem ręce w 

@ ale i to nic nie pomogło. 
% © do korespondencji z Tobą, wyznaję ci, 
tę „Większą mi zrobisz przyjemność pisząc 

rę 2 Tie często. Nam wolno pisać raz jeden nę p. ulesiące, ty zaś częściej pisz, bo odbie- 
BY wolno choćby codzień. — Przysyłać 
Pieniądze i posyłki z odzieniem, bie- 

ale ty nie prz, aj, bo wiem jak te- 
no wam żyć przy tak okropnej dro- 

a lepiej pod względem fizycznym 
* — Jeślibyś koniecznie chciała mi co 

    

  

      
      

   

    

      

      
   

       

  

zem się z nimi nie widział, bo spodzie-* 

©» prócz zatem skarbowego żołdu 10 kopie- - 

Listy powstańcze 

  

/, wymieniaj zegółowo co i 

jakie. Ale wszelako radziłbym ci być oszezęd 
ną, bo okoliczności panują, a ludzie ślepi. — 

Uściskam cię Maryniu, chciałbym płakać, ale 

już wypłakałem oczy. 
Twój Jan Gorayski. 

posłać z rzec 
     

  

Adres: Jego Prewoschoditielstwa G. Ata- 

manu wojsk kozaczjich — Zabajkalskoj Obła- 

sti w gorod Czitu. Dla peredaczi politiczesko- 

mu ssylnomu Iwanu Gorajskomu. 

2 

7—19 września 1866 r. z podróży 

  

Pisałem do ciebie droga Masiu już dwa 
listy (odpowiedź na twoje dwa), ale nie wiem 

rąk twoieh: Pierwszego nie mam 

zę. Dnia 
dowego z 

  

czy doszły 
potrz 
31 maja r.b. wskutek R 

stałem uwolniony od ci 
na osiedlenie. Teraz wła 

a do miejsca pobytu pozos 
wiorst. Żeby ci dać dokładną 
miejscu, którego będę miesz 

do mapy Syberji: widzi co wycho- 
z Bajkału mija Tr naszą stolicę 

1 się ku północy, formuje łuk półńoco- 

zachodni i wpada do Jenisieju? — to tam, w 

tym łuku w gminie bratskiej (bra 
łość) zamieszkać mam. Z miejsca więcej ci o 

tem miejscu napiszę; teraz to tylko powiem, 
że znajdując się w stronie od wielkiej Sybe- 
ryjskiej drogi bratska wołość nie posiada wa- 

runków dobrobytu, a nawet zdrowia. Jadąc z 
Irkucka tutaj we wsi jednej spotka 

jomego naszego z Nowogródka, co takž 

w osiedleniu, Antoniego Wróblew: 
rzekł mi, że napisze do ciebie, 
o mnie,, bo mu to łatwiej pr 

małem twoją fotografj i 

ie, wielką mi pr 

krainie, gdzie niema ludz 
tego roku otrzymałem 28 rt 

ien od kogo — może wiesz? — Zdrowie mi 

nadspodziewanie — zwiedzałem  Ner- 
ski kraj, siedlisko szkorbutu, inne znowu 

miejsca — gorączkowe i pomimo to wszystko 
żyję i zdrów jestem. Oezywiście mam mis- 

sje!l? „| - 

   
    

  

      

    
   aje mi jeszcze 300 

wiadomość 
odsyłam 

      

    

   

  

     

  

    

   
   

  

   
    

    

  

chodzi. Ot 

ję ci nieskoń- 
ć sprawiła w 

adto w początku 
bez listu, nie 

    

   

  

   

  

  

Teraz już jestem osiedleńcem, możemy 
korespondować bezpośrednio z sobą. Z m 

sea spodziewam się posyłać ci długie listy, je- 
żeli będą miał utrzymanie siakie takie, bo w 
przeciwnym razie (wszystko prawdopodobne) 

adieu Fruziu, pójdę na piwo do Abrahama, 

a stąd do piekła niedaleko. — Przebacz mi 
droga Masiu za tak roztrzepany list; nie po- 
wiedz wina wieku bo dali Bóg wszyscy to- 

arzał 
alera; wina to 

okoliczności: człek w podróży i do tego pie- 
szej, zmęczony, a tu nie ma czego jeść, jed- 

nem słowem fatum — nienubłagane. Ale z te- 

go listu sądząc możesz mię sobie wystawić w 
bardzo ponurych, posępnych kolorach; od- 
mień swe zdanie: choć kuso, ale żyję, jestem 

iałody w duszy i długo nim będę, chyba si- 
ły cielesne mi nie dopiszą. — Żegnam cię dro- 

ga Masiu. Kochający cię brat Jaś. 
—0—000—0— 

    

    
   

    

   

    

+ ziomie wym. 

„tym celu każdy egzemplarz, 

SŁOWO 

BUDUJMY SZKOŁY! 
Do Nauczycielstwa szkół wszelkich typów 

i stopni. 

Przeciągający się kryzys ekonomiczny po- 

woduje, że przy zwiększającym się z roku 

na rok przyroście dzieci — pogarsza się coraz 

bardziej ilościowy i jakościowy stan izb szkol- 

nych oraz pomocy naukowych w szkołach, a 

Państwo i samorządy nie mogą sprostać wzra- 

tstającym w tym względzie potrzebom. W 

związku z tem pogarszają się coraz bardziej 

także warunki pracy nauczyciela, zmuszonego 

często uczyć w lokalach wynajętych, niezawsze 

odpowiednich, niejednokrotnie pozbawionych 

prymitywnych warunków  higjenicznych. Na- 

wet t. zw. własne izby szkolne pozostawiają 
pod tym względem dużo do życzeńia, zwłasz- 

cza przy obecnym ich przeciążeniu dziećmi. 

W tem między innemi leży przyczyna, że tak 
wielka ilość nauczycieli zapada na zdrowiu, 

że utrzymanie nauczania na odpowiednim po- 

aga od nauczyciela nadmiernego 

nieraz wysiłku. Nie obojętną dla sprawy jest 

też kwestja mieszkań nauczycielskich. 

Pomimo tych wielkich trudności — nieza- 

przeczona ofiarność obywatelska  nauczyciel- 

stwa nie dopuściła do załamania się powszech- 

ności nauczania i. zdołała utrzymać jego po- 
ziom. Ten stan rzeczy jednak nie może się 

przeciągać, inicjatywa społeczeństwa musi 

przyjść tu z pomocą. Zawiązane w bieżącym 

roku Towarzystwo Popierańia Budowy Publi- 
cznych Szkół Powszechnych ma za cel dzia- 

łalność w zakresie budownictwa publicznych 

   

  

  

  

szkół powszechnych i zaopatrywanie ich w 

urządzenia i pomoce naukowe, 

Przystępując do zebrania odpowiednich 

funduszów, zwróciło się Towarzystwo 0 po- 
parcie swej akcji m. in. do Polskiego Towa- 

rzystwa Wydawców Książek, którzy pośpie- 

SZ z chętną pomocą przez ofiarowanie pe- 
wnej części dochodu ze sprzedaży podręczni- 

ków szkolnych na cele Towarzystwa. W 
którego sprzedaż 

ma zasilić fundusze Towarzystwa, będzie za- 

opatrzony w specjalny znaczek Towarzystwa z 

napisem: „Złóż grosz na Towarzystwo Popie- 

rania Budowy Publicznych Szkół Powszech- 
nych”. 

Towarzystwo Popierania Budowy Publicz- 

nych Szkół Powszechnych zwraca się: niniej- 
szem do P. T. Nauczycielstwa o gorące po 

parcie tej akcji w imię dobra szkolnictwa pol- 
skiego. Niech każdy nauczyciel, — któremu 
niewątpliwie sprawa powszechności nauczania 

i poziomu szkoły powszechnej leży na sercu — 

"uświadamia rodziców i dzieci w swojem oto- 

czeniu, że przez żądanie u sprzedawców tylko 
takich podręczników szkolnych, które są zao- 

patrzone w znac.ki Towarzystwa — przyczy- 

nią się wydatnie do pomnożenia i polepszenia 
szkolnictwa w Polsce. Brak takiego znaczka na 
książce nie obniża ceny samej książki, zmniej- 
szy natomiast wpływy na rzecz budowy szkół 
powszechnych. 

Wszyscy sprzedawcy książek zostali zao- 
patrzeni w odpowiednią ilość znaczków, 

Zarząd Główny Towarzystwa Popierania 
Budowy Szkół Powszechnych 

(=) Kazimierz Pieracki viceprezes 
(—) Stanisław Machowski skarbnik, 
(—) Stanisław Bugajski sekretarz 

  

EEA TED KURSAI ITS TIE ZPOW EERDERE 

Falszywy alarm o katastrofie kolejowej 
Pośpieszny z Warszawy przybył do wilna z 3 godz. opóźnieniem 

WILNO. Wobec tego, że wczorajszy po- 
ciąg pośpieszny z Warszawy nie przybył na 
czas rozeszły się niepokojące pogłoski, że u- 
legł on w drodze wypadkowi. Rodziny jadą- 

cych tym pociągiem  zaniepokojone losem bli- 
skich sobie osób alarmowały co chwilę odnośne 
władze zapytując o powód nieprzybycia — ро- 
ciągu. Pośpieszny przyjechał do Wilna do- 
piero o godz. 10.30 t. j. z 3-godzinnem opó- 
źnieniem i wówczas dopiero wyjaśniło się, że 

stało się to z powodu zatarasowania linji na 
dworcu warszawskim. Mianowicie wywróciła 
się tam manewrująca lokomotywa, usunięcie 
której zajęło aż tyle czasu. 

* * % 

WARSZAWA. Wczoraj wieczorem na 

dworcu głównym w Warszawie zderzyły się 
dwie manewrujące łokomotywy. Obie maszy- 
ny wyskoczyły z szyn, przewróciły się j zatara- 
sowały tor. Tylko dzięki przytomności — та- 
szynistów, którzy zdołali zahamować parowozy 
w ostatniej chwili, nie było ofiar w ludziach. 
Na miejsce wypadku przybyła oprócz  oddzia- 
łów technicznych komisja kolejowa, która 
zajęła się zbadaniem przyczyn katastrofy, — 
Prace nad podnoszeniem lokomotyw trwały 
blisko 4 godziny. 

(Wskutek tego wypadku warszawski po- 
ciąg pośpieszny Nr. 707, przychodzący nor- 
malnie o godz. 7,50 rano do Wilna spóźnił się 
о 2 1 pół godz. 

Ais z 

Podpalenie na Sołomiance 
WILNO. 0 godz. 10 wiec. dnia 9 b. m. 

w posesji przy ul. Słomianka 15 lokatorka 
Filipowiczówna znałazła w podwórzu pod 
składzikiem palące się szmaty. Gdyby nie 

przypadek, byłby wybuchł pożar. 
Policja wdrożyła dochodzenie t jest 

tropie podpalacza. 
już 

na 

Ekshumacja na cmentarzu żydowskim 
WILNO. — Z polecenia władz ekshumo- 

wane zostały zwłoki noworodka, pogrzebane 
niedawno przez pewnegc handlarza, który 
twierdził, że dziecko zmarło naturalną śmier- 
cią, natychmiast po urodzeniu. 

Dopiero po pogrzebie do policji doszły wie 

POŻARY OD 
6 stodół od uderzenia piorunu spaliło się 

we wsi Baściuny gminy twereckiej powiatu 
święciańskiego. Rodziny Poncichowiczów i 
Kajetów poszkodowane są na sumę 8.500 zł. 

— Na około 1700 zł. szkody poczynił pio- 
run Aleksandrowi Paukszcie, we wsi Czyżuny, 
gminy rymszańskiej powiatu brasławskiego, 

« Usiłował spalić 
LIDA. W osadzie fabrycznej huty szkla- 

nej „Niemen* pow. lidzkiego e wake tej 
osady józet Fibuch usiłował podpalić własny 
dom mieszkalny, oblewając ściany naftą zamk- 
nąwszy uprzednio w domu żonę swą Mację 
z dzieckiem. Sąsiedzi jednak, widząc na co 
[sb: zanosi, nadbiegli wczas 4 udaremnili 

ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem mamy zaszczyt podać do łaskawej wiadcmeści, że w dnin 

otwieramy w W:lnie przy ul. wielkiej 28, telefon 15-92 pod tirmą | 

BRAWVAT 
MAGAZYN SUKIENNO- BŁAWĄTNY 

pod osob. kierowa. znanego na terezie Wilna knpca p. Józefa Domagały 
Sklep bog:to zaopatrzony w ostataje nowcści damsk'e i męskie ciaz wyroby bie 

wyborze po cenach najniższych. | 
-ówkę łaskawym względom W. P. ręczymy za rzetelną | 

lizniane połecamy w w'elcim 
Pelecając naszą Polską Pia 

i lachową usługę. 

  

ści, że noworodek jako że się urodził ułom- 
ny, został zamordowany. Wszczęto dochodze- 
nie i w rezultacie zaszła potrzeba ekshuma- 
cji zwłok. 

Oględziny lekarskie 
rzenie jest słuszne. 

PIORUNÓW 
paląc jego wielką stodołę wraz z tegorocz- 
nemi zbiorami i narzędziami rolniczemi. Było 
to w czasie burzy. 

— Korsakowi Franciszkowi, mieszkańco- 
wi miasteczka Widze w powiecie brastawskim 
piorun spalił przed samą północą dom miesz- 
kalny wartości 800 złotych. 

żonę i dziecko 
zbrodniczy zamiar. Fibuch zbiegł, został jed- 
nakże zatrzymany, Oświadczył on, że chciał 
dom podpalić i porzucić swą żonę Marję dła- 
tego, że maltretowała ona dzieci z pierwsze- 
go jego małżeństwa.  Fibuch przeczy nato. 
miast temu, jakoby chciał żonę i jej dziecko 

® 

wykażą, czy podej- 

12 sierpnia fi 

  BŁAWAT POLSKI 

  

Przed Wojewódzkim Zjazdem Gospodarczym $”=**= 
W WILNIE 

Przed kilkoma dniami pod przewodnic- 

twem p. sen. Abramowicza odbyła się kolej- 

na konferencja kierowników sekcyj i refe- 

rentów w sprawie Wojewódzkiego Zjazdu Go 
spodarczego, który — jak wiadomo — ma się 

odbyć w Wilnie w dniach 8 i 9 września rb. 

W powyższej konferencji wzięli udział p. 
wicewojewoda Jankowski i p. poseł Tadensz 

  

Wierzbicki, jako przedstawiciel Sekretarjatu 

BBWR w Warszawie. 

Po ustaleniu tez poszczególnych refera- 

tów, dotyczących życia gospodarczego i sa- 
miorządowego Wileńszczyzny, uchwalono po- 

rządek dzienny Zjazdu, który niebawem ро- 

damy do wiadomości naszych czytelników. 
  

  

KRONIKA 
« ка 
EEE 

PIĄTEK 

Oziė 1 1 

Zuzanny 
Jatro 
Klary 

ADP 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 10 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 158. 
Temperatura średni 

Temperatura najwyższ. в 

Temperatura najniższa: 13. 

Wschód słońca g, 3,47 

Zachód słońca g. 7,03 

+18. 

  

   

  

Opad: — 

„Wiatr: poludniowo - zachodni. 

Tendenej spadek, potem stan stały. 

  

Uwagi: dosyć pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pomorze i Wileńszczyzna: 

z prozpogodzeniami. Ciepło. 
wiatry z kierunków zachodnich. : 

Pozostałe dzielnice: pogoda słoneczna i 

tardzo ciepła przy słabych wiatrach miejsco- 

svych. 
W całym kraju lekka skłonność do burz. 

SKARBOWA 
— Koncesje tytoniowe. — Wczoraj №у- 

dany został okólnik władz skarbowych w spia 

wie nadawania koncesji na sprzedaż wyrobów 
tytoniowych. 

W myśl tego zarządzenia koncesje będą 
udzielane bez żadnych ograniczeń, jednak 2 
zachowaniem obowiązujących przepisów po- 

rządkowych. 
Formalności przy udzielaniu zezwoleń na 

leży załatwiać jak najszybciej, t. j. w ciągu 

miesiąca od daty złożenia podania. 

Ponadto— co jest bardzo ważne dla de- 
tałistów — zarządzenie powyższe zdejmuje z 
rich obowiązek posiadania urzędowego zapa- 
su wyrobów tytoniowych. Jedynie sam 

lepy tytoniowe winny posiadać przepisow, 

MIEJSKA. 
— Roboty brukarskie, Z początkiem przy- 

szłego tygodnia magistrat przystępuje do u- 

kładania nowych bruków na ul. Garbarskiej, 
Stefańskiej (do Kijowskiej), Wingry i Słowac- 
kiego (do Makowej). 

— Przepust wodny na ul. Raduńskiej. — 
Wczoraj ukończone zostały roboty nad budową 

przepustu wodnego z betonu na ul. Raduń- 

skiej w pobliżu Kominów. 

Przepust da ujście wodzie, która zwykle 

na wiosnę utrudniała niezmiernie komunika- 

cję. 

Chmurno z 
Umiarkowane 

    

    

      
z.pas; 

— Zatargi z pracownikami. Strajk u ma- 
larzy zakończył się. wobec przyznania im 20 
proc. podwyżki. Majster będzie otrzymywał 

6 zł, dziennie zaś robotnik 5 zł. 
Natomiast wybuchł strajk w cegielni Purty 

na tle zatargu 0 przyjmowanie robotników. 

Strajk w tartakach trwa w dalszym ciągu. 

у WOJSKOWA 
— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzysze- 

nia Podoficerów przeniesionych w stan  spo- 
czynku w Wilnie, uł, Mickiewicza 13, wzywa 

Kolegów — podoficerów w st. spocz., dotych- 

czas niezarejestrowanych w ewidencji Stowa- 
rzyszenia, by w interesie własnym i ich ro- 

dzin, zgłosili przystąpienie do organizacji. 

Opłaty członkowskie wynoszą: jednorazowe 
wpisowe 2 zł. i 25 gr. za egz. legitymacji, 

zaś wkładka członkowska 50 gr. * miesięcznie. 
Kolegów z prowincji uprasza się o nadsyłanie 
należności członkowskich przekazem  poczto- 

wym pod powyższym adresem, lub blankietem 
czekowym na konto czekowe PKO 143.785, z 
jednoczesnem ' podaniem swych dokładnych 

dat ewidencyjnych, ostatniego przydziału słu- 

żbowego i procentu utraty zdrowia w związku 
ze służbą wojskową. Na odpowiedź každora- 
zowo należy dołączyć znaczek pocztowy. 

Kolegów zalegających z opłatami 
0 uregulowanie, 

prosi 

SZKOLNA 
— Nauka w pierwszej klasie nowego typu 

W sprawie nauczania w pierwszej klasie nowe- 
go typu gimnazjum 4 letniego ukazało się 
onegdaj zarządzenie władz centralnych. 

Na naukę religii przeznaczono 2 godziny 
tygodniowo, na język polski 6 godzin ( w dru- 
giem półroczu 3 godz.) Łacina będzie wy- 
kładana przez 3 godziny tygodniowo dopie- 
ro w drugiem półroczu. Jeden z języków no- 
wożytnych będzie wykładany przez 6 godzin 
w tygodniu, zaś historja i geografja — 3 godzi- 
ny, podobnie jak matematyka i biologja. Na 
zajęcia praktyczne  zarezerwowano 2 godziny 
tygodniowo, tyle samo i na gimnastykę. 

— Rysunki, śpiew i muzyka uznano 
nadobowiązkowe. 

— Prywatna Szkoła Powszechną im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy Ko- 
ed. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie tz 
pełnemi prawami). W roku szkolnym 1933-— 
34 czynne będą cddziały od 1-go do 5- 
De oddziału I-go przyjmowane będą dzieci 
urodzone w roku 1927 lub wcześniej bez eg- 
zaminn. 

за 

Z 

  

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę 
@& czynne klasy od 2-ej do 8-ej. Egzaminy 
wstępne do Szkoły Powszechnej i t%imna- 
zjwm rozpoczną się w dniu 18 sierpnia. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10 — 13 kancelarja Gimnazium 
rrzy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56—- graach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka ) 
1 ogród szkolny. 

  

ŻYDOWSKA 
— Żydowskie towarzystwo rolnicze. — W 

wyniku narad, jakie ostatnio odbyły si 
Wilnie postanowiono 

rolnicze województw 

Założycielami tow 

społeczni i inżyniero 
Towarzystwo będzie miało na celu zorga- 

nizowanie szeregu spółdzielczych gospodarstw 

rolnych oraz założenie odpowiednich kursów 

m. in. dla ogrodników. 

          

  

   
RÓŻNE 

— Wywiadownie handlowe. — Jeszcze w 
sierpnia ukaże się zarządzenie regulują o 

iadowniach handlowych. Zezwołenia na    

  

ju biura nie będzie już wydawał 

ił przemysłowy magistratu, !ecz mint- 

stwo przemysłu i handlu. Ponadto kaz 
wywiadownia będzie obowiązana złożyć kau- 

cję w wysokości 50 tys. zł. 
— Skrzynka Radjowa P. K. О. — PKO 

dla szerokich rzesz swoich klijentów, wprowa- 

dziła za pośrednictwem Polskiego  Radja 
skrzynkę radjową PKO, w której co środę 
od godz. 15,45 do 16-tej udziela fachowych 

odpowiedzi na zapytania kierowane do Insty- 

tucji. 
Wszelką korespondencję należy 

łać pod adresem: 
Skrzynka P. K. O.“ Warszawa ul. Jasna 9. 
— Eksport wyrobów rzemieślniczych. — 

Izba Rzemieślnicza uzyskała rynek zbytu dla 

desek do prasowania ubrań. Rynkiem tym 
jest Londyn, który poczynił już dość znacz- 

ne zamówienia: 
W sprawie tej 

stolarzy w celu omówienia 
sportu. tych desek. 

przesy- 

ma być zwołane zebranie 

szczegółów  ek- 

  

Nowe źródło w zdrojowisku 

INOWROCŁAW 
leczy choroby przawedu pokarmowego, 

kobiece, a: tretyzm. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
—Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

— gra dziś w piątek dnia 11 b. m. o godz. 8.15 
wiecz. doskonałą, obitującą w ceny pełne za- 
bawnych sytuacyj farsę w 3-ch aktach M. 

Neall'a i M. Fernera p. t. „Co on robi w nocy” 

w której rolę główną kreują pp: St. Purzycki 
oraz przebywający w Wilnie na występach p. 

H. Kamińska i M. Węgrzyn, którzy wnoszą na 
scenę swoje słoneczne temperamenty i pełną 

radość życia; ponadto ujrzymy pp: Jasińską- 

Detkowską, Braunównę, Janowskiego, Deju- 
nowicza, Martykę, Pośpiełowskiego i innych. 

Zniżki i kredytówki ważne, 

  

— Popołudniówka niedzielna w Teatrze. 
Letnim. W niedzielę 13 b. m. o godz. 4-tej pó 
poł. ujrzymy poraz ostatni arcywesoła, mełodyj- 

ną komedję muzyczną „Jim i Jill" w której ro- 
„le tytułowe wykonają H. Kamińska i M. Wę- 

grzyn na czele Świetnie zgranego zespołu na- 
szych ulubieńców (Jasińska - Detkowska, Glin- 
ski, Elwicki, Pośpiełowski, Braunówna i inni). 

Zaznaczyć należy iż jest to nieedwolalnie os- 
tatnie przedstawienie tej wspaniałej kome- 

dji muzycznej. = 
Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 

KONSOLIDACJA ODLEGŁYCH DZIELNIC. 

— Jak Wilno powita chór Stowarzyszenia 
Śpiewaczego im. Moniuszki z Łodzi. Niedziel- 
ny festiwal śpiewaczo - muzyczny w Parku 

Żeligowskiego. 
Nieodwołalnie tylko jedyny raz w nie- 

dzielę 13 b. m. o godz. 8-ej miłi goście z m. 

Łodzi, którzy zgromadzeni w T-wie Śpiewa- 

czym im. Moniuszki w Łodzi w liczbie 120 

osób przybywają dla zwiedzenia Wilna — 

występują przy okazj z wielkim koncertem w 

Parku Żeligowskiego. Występ Łodzian jest 
doniosłym aktem nie tylko jako wizyta artysty- 

czna i reprezentacja utworów Moniuszki, Nowo- 

wiejskiego,  Koreckiego, Mokona, Litoffa, H, 
Miłka oraz Kierownika imprezy znanego kom- 

pozytora K. M. Prosnaka, ale jest to wido- 
my znak wzajemnego kontaktu dzielnic i uka- 
zania wyników cichej a wytrwałej obywatel- 
skiej pracy organizacyjnej Polskiego Men- 
czesteru. 

ORYGINALNA PLACÓWKA WIDOWISKOWA 
W SALI MIEJSKIEJ. 

— Gruntowna reorganizacja Kina „Rewji“ 

Kino - Rewja zrobiła w r. z. ciekawy ekspe- 

ryment łącząc Kino z produkcjami  artysty- 

cznemi. Teraz w łonie imprezy zaszły zasadni- 
cze oraz personalne zmiany, wiążące się za- 

równo z nowym charakterem popularno - roz- 

rywkowym Kina Rewji jak i z posunięciami 

natury artystycznej. By tę zmianę specjalnie 

zaakcentować zrobiono przerwę  miedzysezo- 

nową, w czasie której wre praca aktorska i 

organizacyjna. 
Okazuje się, że dobry pomysł znajdzie 

zawsze środki dla swej realizacji — znalazły się 
i tu — pieniądze, tak że spółka z dużym roz- 

macheni przygotowuje otwarcie nowego se- 

zonu, które swe nowe oblicze ukaże Wilnu 
już w początkach września. Jak się dowiadu- 
jemy Dyrekcję „Rewji* bierze w swe ręce 

znany z energji dotychczasowy Kierownik 
Administracyjny Teatrów p. Bronisław Borski. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* —— Ostatnie 
przedstawienia „Barona Kimmeła*, Dziś, je- 
dno z ostatnich przedstawień wesołej i dowcip- 
nej operetki W. Kollo „Baron Kimmel", która 
niebawem zejdzie z repertuaru. Entuzjastycznie 

przyjmowani przez publiczność M. Tatrzański 
(rola tytułowa), M. Gabrielli, B. Halmirska, 

W. Szczawiński, K. Wyrwicz - Wichrowski, 
tworzą świetnie zgrany zespół, 

Ceny miejsc najniższe od 25 gr. 
groszy. 

— Najbliższa premjera w „Lutni* — Co- 

dziennie odbywają się w wzmożonem tempie 

przygotowania do wystawienia brawurowego 
widowiska „Ułani*, urozmaiconego  piosen- 
kami ułańskiemi i tańcami. W wykonaniu bie- 
rze udział cały zespół, oraz świeżo pozyska- 
ni do tej sztuki wybitni artyścąi.  Opracowa- 

do 2.90 

mistrzyni w strzela- 
niu z łuku 

  

P. Janina Kurkowska - Spychayowa zdo- 

była mistrzostwo świata w strzelaniu z 
łuku w bardzo mocnej konkurencji świa- 

towej w Londynie. 

SPORT 
TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

  

  

W dniu 14 bm. rozpoczynają się w Kato- 

wiecach tenisowe indywidualne mistrzostwa 
Polski, które zakończą się w dniu 20 bm. — 

Zawody organizuje miejscowy klub Pogoń. 

omadzą elitę naszych zawod- 

iem Maksa Stolarowa i ю- 

бту rezygnuje z walki w grze 
pojedyńczej a wystąpi jedynie w grze podwój 

nej panów z Jerzym Stolarowem. 

Tytułów mistrzowskich bronią: Hebda — 

w singlu panów, Jadwiga Jędrzejowska — w 
singłu pań, Warmiński Tłoczyński w doub- 

lu panów, Volkmerówna — Hebda w doublu 
mieszanym, Jędrzejowska  — Dubień w 

   

   

   
      

  

  

    

j doublu pań oraz Tarłowski w singlu junje- 
rów. 

W grze pojedyńczej panów rozstawieni zo 
stali: Hebda, Wittman, Warmi J. Sto- 

larow, Tarłowski, Bratek i Popławski. 

Najsilniejszemi zespołami w doublu pa- 

nów będą: — Hebda — Wittmań, Tłoczyński 
— J. Stolarow, i Popławski — Warmiński. 

ODWOŁANIE MECZU POLSKA— 
AUSTRJA 

Polski Związek Lekkoatletyczny otrzymał 

we Środę depeszę od Austrjackiego Związku 
Lekkoatletycznego _ odwołującą wyznaczone 

      

  

    

  

   

  

na 13 i 15 bm. mecze lekkoatlet ne Wie- 

deń — Śląsk i Polska — Aust Meeze— 
jak wiadomo — miały się odbyć w Katowi- 
cach. 

== 

Dokucziiwe 

  

     

     

      

upały 
powodują częstokroć 
mocne bóle głowy. 
Dobrym lekiem oka- 
tują się wówczas 

tabletki Aspirin. 
'stnieje tylko jedna 

ASPIRINAI 

  

Do nabycia we wszys'kich aptekach. 

nie reżyserskie K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 
Choreografja W. Morawskiego. Nowa wysta- 

wa — dopełni artystycznej całości. Premjera za- 
powiedziana na dzień jutrzejszy, 

Ceny miejsc pozostają bez zmiany od 25 gr. 
do 2.90 gr. 

— Pokaz — rewji „Len“ — w „Lutni“, — 
Zespół teatru muzycznego „Lutnia“ w poro- 
zumieniu z Wil. Tow. Lniarskiem i Komitetem 

Wystawy, organizuje na dzień otwarcia Tar- 

gów Północnych, specjalny pokaz - rewję — 

„Len“ ilustrującą etapy przekształcania włók- 

na tak popularną tkaninę. Pokaz - rewia, 
dodawany będzie do każdego widowiska w 
„Lutni* — w okresie Targów Północnych. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. W sobo- 
tę 12 b. m. od godz. 7 wiecz. do 11-tej. Wieczór 
Muzyki, Humoru i Pieśni urządza Wil. Orkiestra 
Symfoniczna pod dyr. Mikołaja Salnickiego 
oraz przebojowa rewja p. t. „Niebieski Walc” 
w wykonaniu: E. Tauberówny, A. Jaksztasa, 
M. Żejmówny, T. Koryckiego i B. Adamowi- 
cza. W programie: Atak sercowy, Cóż twą 
miłość zastąpi, Romeo i Julcia, Polowanie na 
męża, Opjum i t. d. Wszystko za 25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Królowa Jazzbandu i 
Sztabs-kapitan Gubaniew. 
PAN — Morderstwa przy Rue Morgue. 
CASINO — Lot kpt. Skarżyńskiego 
i komedja: Buster się: żeni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ZATRUCIA. Do szpitała Sawicz przy- 

wiozło Pogotowie Ratunkowe Leonorę Li- 
sowską z ul. Targowej 13, liczącą łat 25. — 
Wypiła ona w celach samobójczych esencji 
octowej zmieszanej z jodyrną. Życiu jej nie 
grozi niebezpieczeństwo. Przyczyna nieznana, 

— Również esencją zatruła się J. Bortkie- 
wiczowa (Nikodema 6), zaś Ant. Gryszkiewi- 
czówna (Kijowska 32) napiła się denaturatu. 
— Złodzieje u fryzjera, Pracownię _fryzjer- 

ską Wajnera przy ul. Miłosiernej 2, okradziono 
nocy wczorajszej. Złodzieje wynieśli bieliznę 
i narzędzia fryzjerskie, otworzywszy zakład 
dobranym kluczem lub witrychem. fryzjer ob- 
licza straty na 455 zł. 

= Staruszka pod rowerem. Na ul. Zam- 
kowej szeregowiec telegr. dyw. Grużewicz na- 
jechał rowerem na 70 letnią Żukowską H 
(Dobroczynna 1), gdy” przechodziła A 
zdnię.  Staruszkę z obrażeniami na głowie 
odwieziono do szpitala św. Jakóba. Stan ciężki. 

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPO. 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO



  

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Wielki. dramat niepotrzebnej matki p. t.— 

sEĄĄA* 
W roli gł. największa aktorka świata 

MARIE DRESSLER 
Dziś na scenie wielka parada rewjowa. 
Zrzeszenia Artystów Scen Stołecznych — 

pod kier. BR. MARSA — p t. 
© 

„To ma piorolk ds wiatraka 
Z udziałem Reny Markiewiczówny, Mery 

d'Armand, Nella Marsa, Rema d' Armand, 
Jana Marsa i Jerzego Gryfa. 

  

  

' 

СРСРУ 

nowodtódzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. — W dnia 

10 bm. p. wojewoda Świderski. przyjął deie- 

gację w składzie pani Rzepeckiej i p. Jakob 

sza, która zaprosiła p. wojewodę na uroczy- 
stości poświęcenia sztandaru Federacji PZOO 

w Baranowiczach w dn. 15 bm. 

— Zjazd gospodarczy BBWR. — Prez:- 

djam Rady Wojewódzkiej BBWR w Nowo- 
gródku zwołuje w dniu 24 września rb. woje- 

zd działaczy gospodarczych i spo 

  

   

   
— Kursy nauczycielskie o ustroju szkol- 

nictwa w Nowogródku. — Począwszy od dn. 
7 sierpnia w Nowogródku staraniem miejseo- 
wego oddziału Zw. Nauczycielstwa Polskiego 

odbywają stę dwa kursy dwutygodniowe о <- 
stroju szkolnictwa w Pelsce. 

— Miasto buduje budynek szkolny. 

statnio zarząd miasta Nowogródka przystą 

do bndowy własnego budynku dla szkoły po- 
wszechnej przy ul, Słonimskiej. 

' Miejsce dla szkoły wybrano wyśmieniie: 
zdrowe, suche, od dnich pól ciągnie czy- 
ste powietrze, plać przed szkołą bardzo ob- 
szerny, Budynek będzie długości przeszło 45 
metrów, drewniany, słoneczny. Budowa pro- 

wadzona jest sposobem gospodarczym. Wed- 
le obliczeń zarządu — kosztorys budowy wy- 
niesie około 35 zł. Dawniej taki budy- 

nek kosztowałby zgórą 70 tys. zł. Ze względu 

na taniość rąk roboczych i materjałów bu- 
dowlanych — porę do budowy wybrano naj- 
odpowiedniejszą. Z częściową pomocą pośpie- 

szył Fundusz Pracy, którego zarząd udzielił 
miastu pożyczki w wysokości 15.000 zł. z -o- 
procentowaniem 2,5 proc. rocznie. 

Wybudowanie tego budynku będzie. zasta- 
gą bardzo wielką i bardzo miłą pamiątką ©- 
becnych władz miasta Nowogródka. 

— Remont gmachu teatru miejskiego. —- 
Dowiadujemy się ze źródeł miarodajnych, bo 
od saniego pana burmistrza, że remont gma- 

chu teatru miejskiego rozpocznie się w ciągu 
paru najbliższych dni. 

— Samobójstwo porzuconej narzeczonej.. 
W dniu 9 bm. znaleziono na prawym brzegu 
rzeki Niemen, w okolicy wsi Hołyń, gminy 
lubezańskiej, wyrzucone zwłoki 19-letniej An- 

ny Bujwołówny, mieszkanki wsi Hołyń, --- 
Jak ustalono, wymieniona już w dniu 4 bm. 

  

  

  

   

   

    

   
  

  

  

    

bar ańdinicka 
—.- Pożegnanie zastępcy starosty p. Ku 

roczyckiego. — W dniu 9 sierpnia w Klubie 
Związku Rezerwistów koleżanki i koledzy 
na czele z panem starostą Neugebauerem że- 
gnali dotychczasowego zastępcę starosty . H. 
buroczyckiego, który został mianowany sta- 
rostą w Kossowie. 

— Obchód święta 15 sierpnia. — Obchc 
a będzie święcony dość 
u z poświęceniem sztandaru 

owego oddziału Federacji. 
dar ten ufundowano ze składek spo- 

  

    

   

  

   

    

vięcenie sztandaru przybędą wła- 

ajstwowe na czele z p. wojewodą Świ- 
"skim, oraz władze Federacji. 

(ihbchód rozpocznie się capstrzykiem w 

14 sierpnia. W tymże dniu zaczną zje 
i i u powiatu. 

będą zakwaterowane i 

rach 78 p. p. 

Na uroczystościach będzie wystawiony ba 

taljon piechoty, pluton kawalerji i pluton 
cyklistów. 

Całością będzie dowodzić prezes oddziału 
powiatowego Federacji p. Budrewicz. 

W dniu 15 sierpni. święto rozpocznie się 
pobadką. 

O godz. 8 zbiórka oddziałów na placu 
sportowym 76 p., p.; o godz. 9.45 prezes okrę 
gu odbierze raport, poczem odbędzie się msza 
polowa na placu Legjonów, po mszy poświę- 

cenie sztandaru i wbijanie gwoździ. 
O godz. 12 defilada przed grobem Niezna- 

nego Żołnierza. 
O godz. 14 wspólny obiad żołnierski i na 

stępnie od godz. 16 do 19 kurs dla członków 
związku rezerwistów. 
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EAS TINA LDT ISO 
JESTEŻNY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 
ZRIOZES WIEZCTWOCESTWIEMASN TY SAS WEZWIE 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nieś 
na zasadzie art. 679 KPC obwi a 
dniu 4 10. 1933 r. rano w sali posiedzeń Są- 
du Grodzkiego w Nieświeżu, odbędzie się 
sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości 

miejskiej, składającej się z placu ogólnej 
przestrzeni 676.14 mtr. kw. i zabudowań po 
łożonej w Nieświeżu przy ul. Benedyktyń - 

skiej Nr Il powiecie Nieświeskim wojewódz- 
twie Nowogródzkiem obejmującej powierzch- 

ni 67614 mtr. kw. i zabudowań, która sta- 

nowi własność Witolda Jana  Urbanowicza 

wspólnie i niepodzielnie z Wandą Heleną 
Urbanowiezową. 

Nieruchomość ta me. urządzoną księgę hi- 
poteczną w Wydziale Hipotecznym Sądu O- 
kręgowego w Nowogródku. 

Powyższa nieruchomość została oszacowa- 
na na sumę zł. 10.000 zł. Sprzedaż zaś rozpo 

cznie się od ceny wywołania t. j. od kwoty 
5.750. 

Licytant przystępujący: do przetargu po: 

winien złożyć rękojmię w gotowižnie w kwo- 
cie zł. 1000 albo w takich papierach warto- 

ściowych bądź książeczkach wkładkowych in- 

  

   

    

   

Giełda warszawska 
Z DNIA 10 SIERPNIA 

Dewizy i waluty 

Belgja 124.80 — 125.11 — 124.49. 
Gdańsk 173,75 — 174.18 — 173,32. 
Holandja 360.95 — 361,85 — 360.05. 
Londyn 29.62 — 29.63 — 29.78 — 29.45. 
Nowy York 6.59 — 6.58 — 6.62 — 6.54. 

Nowy York kabel 6.60 — 6.64 — 6.56. 

Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 
Praga 26.51 — 26.57 — 26.45. 

Szwajearja 172,95 — 173.38 — 172,52. 

Włochy 47.00 — 23 — 46.77. 
Berlin w obr. nie 213.15. 
'Tendencja niejednolita. 

   

  

    

  

Papiery procentowe 

Pożyczka budowlana 39. 

Inwest. seryjna 110.75 — 111. 
4 proc. konwers. 47. 

4 proc. premjowa dolar. 49,60 — 49.55. 

7 proc. stabil. 52.25 — 52.00. : 

7 proc. L. . TK Przem. Pol. 40.25. 
4.5 proc. L. Z. ziemskie 41.75. 
8 proc. warszawskie 43.63. 

  

Li przeważnie  moeniejszę, pożyczki 
przeważnie słabsze. 

A kcjie 

Bank Polski 82 — 82,50 — 82.25. 

Kijewski 16.75. 

Starachowice 10.15. 

Tendencja moeniejsza. 

Doiar w obr. pryw. 6.55. 
Rubel złoty 4.805. į 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku. 

Dołar. 61. 
Rillonowska 69,5. 3 

Stabilizacyjna 69,5. 

Warszawska 44.255. , jim 

Raćje wiieńskie 
Piątek dnia 11-go sierpnia 1933 r. 

7.00 — Audycja poranna (czas) . 
1.05 — Gimnastyka 

1.20 — Muzyka 
1.30 — Dziennik poranny 

1.35 — Muzyka ° 
— Chwilka gosp. domow. 

11.57 — Czas. 
12.05 — Koncert. 

12.25 — Przegląd prasy. ' 

12.35 — D. c. muzyki 
12.55 — Dziennik poludn. 

14.50 — Program dzien. 
14.55 — Muzyka lekka 

15.25 — Giełda rolnicza. 

15.35 — Muzyka z płyt. 

16.00 — Koncert. 

17.00 — W Świetle rampy — nowości te- 

atralne opówi T. Łopalewski. 

17.15 — Koncert solistów. 
18.15 — Przemysł drzewny na Kresach 

Wschodnich — odczyt — wygł. Natan Kronik. 
18.35 — Recital śpiewaczy. 
19.05 — Rozmaitości. 
19.20 — Ze spraw litewskich. 

19.35 — Program na sobotę. 
19.40 — Na widnokręgu. 
20.00 — Koncert symfoniczny. 
20.50 — Dziennik wiecz. 

  

   

  

CN dźwiękowy p. t. 

Dziś podwójny program. Wspaniała komedja tryskająca humorem 

„ „BUSTER $IĘ ŻENI 
Nadzwyczajny dodatek 

z BUSTEREM KEATONEM, Reginatdem 
Denny, Sally Ayres w rol. gi 

Lot kpt. Skarżyńskiego nad Atlantykiem 
Nad program: Dodatek w nataralnych kolorach p. t. RYTM i TANIEC. — Ceny: balkon dz. 25 gr. parter 54 gr. 

  

„Е 
Podwėjny program! 

1) Ulubienica publicznošci 
w erot. 
komedji ANNY ONDRA KRÓLOWA JAZZBANDU 

„SZTABS-KAPITAN GUBANIEW 
W rolach głównych: Owetło, A. Dymsza, Liii Zielińska, Edmund Nebel 

Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wiecz, od 40 gr. — Początek o godz 4, 6, 8 i 10. 

  

Dziś! Genjslnie skonstruowany kołowrotek niezwykłych pomysłów według słynnej pawieści 
Edgara Allana Poegona temat pokrewieństwa człowieka z małpą 

„. GDORDER$STWA PRZY RUE 
W roli gł. znakomity odtwórca niezepomujanej roli „Dracula* BELA LUGOSI. — Dreszcze grozy! Labirynt tajemnici 

Niezwykłe napięcie. Ceny na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 
  

  

Jedyna na Kresach Wschodnich 
Polska Hurtownia 
i Materjałów Piśmiennych 

pod firmą 

„PAPIER SPÓŁKA 
Wilno, Zawąlna 13, telefon 501. 

Na sezon szkolay 

poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wiel- 

ki wybór materjałów szkolnych i 

kancelaryjnych po cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wy= 

robów introligatorskich, 

Młocarnie, kieraty, 
wialnie, sieczkarnie, 
oraz inne maszyny sezonu zimowego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

CEA 

  

sę 
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i 

r Zanirs dacie ogło- 
szenie do pism miej- Baczność! ze so pin nie: 

Sprawdzcie 
ceny ogłoszeń i 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁÓWA oraz de 

wszystkich pism TANIO I bardzo 

wygodnie jest załatwić 

ss pośrednictwem BINIA REkiAMóWEgO 
5. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

N
a
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a
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MORGUE 
gr. 
  

  

Paczki 
Papieru 

AKCYJNA" 

węgi 

  

MIESZKANIE 
2 — 3 pokoje z kuch- 

w Wi 

nią i wygodami po- 
trzebne dla małej ro- Dia 
dziny. Zgłoszenia do 
Redakcji pod H. С. 

  

JÓZEF ZELIKOWSKI 

do Rosj 
(odżywcze, żywnościo- 

i we oraz medykamentył 
przyjmuje 

WILNO, WIELKA 18 m. 8.   

    

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

Graz 

el górnośląski 
podfe ca 

KŁAD DRZEWA 
5 MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

Inie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

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

  

  *tetnisk; ka” 

etniska 
wCTTYTTYTEYYYYSYYY TY 

PENSJONA i 
w Andrzeįkowie nad 

Świtezią  Wandy. Kul- 
wieč - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchais 
wiejska, posiłek 4 rary 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w zs- “>   

  

leżności od pokoju. — POSZUKUJĘ 
Poczta Walówka koło POŻYCZKI 
Nowogródka Andrzej 1600 — 1500 zł. pod 
kowo. solidne zabezpiecze - 
SR R AE nie. Odpowiedź do Re- 
= "- dakcji „Słowa'* pod 

EEE ORM. 

„Lekcje -   
POLECANY 

przez T-wo Św. Win- 

Szkoła Gospodarstwa Domowego 
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłoszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

  

į B. urzędnik 
POPIERAJCIE w ciężkich warnukack 
L 0 P > зпа БибаНет)е, госбов- 

a в a kcwość, sznka 
= = .. Przyjmie každą zeofis- 

Hai |" na we- 
runkach najskromniej- 
szych. Łaskawe ołerty: 
Wilao ul. Ksiwaryjske 
44—5, @а А. K. 

  

Gorzelany 
bnhalter lub ekonom, 
ź ukończoną szkołą ge- 
rzelniczą w Dublsnach 
z, kilkoletnią praktyką 

Pianistka, centego a Paulo mło- 
dobry Pedagog. Prag- dy człowiek apeluje do 
nęłsby udzielać lekcji społeczeństwa o umož: 

I ay. pal liwienie mu wyjazdu 
we zgłoszenia RACK do Krzemieńca dla u- 

stytucyj, w których wolno umieszezać fumdu- 

sze małoletnich, i że papiery wartościowe 

przyjęte będą w wartośći 3/4 części ceny sieł 
dowej. Przy licytacji będą zachowane ustawo 
we warunki licytacyjne, o ile dodatkowem pu 

gorzelniczą i rektylika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjami obejmie pesa- 
dę od zaraz, łsskawe 
ołerty kierować: Zaść, 

NRCZIGRAZNOWEWCA сч 
Lekarze 
TŽ 

Dr Ginsberg 

21.00 — Dokąd jechać wy święto? 

21.10 — D. c. koncertu. 
22.00 — Muzyka tan. 

22.25 — Wiad. sport. 

Uczciwa, 
polecana, solidna, młe- 
da osoba — poszukuje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Miynewe? 

opuściła dom rodzicielski, zrozpaczona z po- 
wodu zajścia w ciążę i porzucenia przez na- 
rzeczonego. Zachodzi więe prawdopodobień - 

stwo, że Bujwołówiia popełniła samobójstwo. 

  

  

    

  

  

  

  
  

i > SRS nat Lsudyszki poczta Ped- s й R : 22.35 — Kom. meteor. _ т о————— -- ‚ zyskania pracy. Nędza Bursa). 
= Yiinim obwieszezeniem nie będą podane do 2549: -— Mad tunecdtia, Rt dode LOKAL kari > Ofiary dla o dla S. K. 2 ) s 

1 OBWIESZCZENIE. wiadomości warunki odmienne; że prawa 0- > | 14 34661 miera Kalnžyūska L. R. przyjmuje adm. 9а Uczciw i : — 1 yūsks, ь } iwa, RES sób twzecich nie będą przeszkodą do licyża- FHEER Z > > nz ia Wa B;ły wojskowy 
Komornik Sądu Grodzkiego w Nowogród- 

ku, rew. 2, zamieszkały w Nowogródku, 3-g0 

maja 20, na zasadzie art. 602 KPC ogłasza, 

że w dniu 21 sierpnia 1933 roku, o godzinie 

10-ej w Nowogródku Kościelna 85-37, odhę- 
dzie się publiczna licytacja ruchomości, a mia 
nowicie: stołu stołowego, zegara i innych 
ruchomości, oszacowanych na łączną sumę zt. 
560, — które można ogiądać w dniu licyta- 
cji w miejseu sprzedaży, w czasie wyżej o- 
znaczonym. 

  
     

Komornik (—) nieczytelny. 

Nowogrėdek, dnia 28-8. 1933 r. 

ERROR GTA AMD TURAI RV NIN ARO 

   

   

cjii przysądzenia wł 
cy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed ro 

poczęciem przetargu nie złożą dowodu, 

wniosły powództwo o zwolnienie nieruchoimoś 
ci lub jej części od egzekucji i że uzyskały 
postanowienie właściwego Sądu, nakazujące 
zawieszenie egzekucji; .że w ciągu ostatnich 
2-ch tygodni przed  lieytacją wolno ogladać 
nieruckomość w dni powszednie od godz. 5-ej 
do 18-ej, akta zaś postępowania egzekucyjne 
go można przeglądać w Sądzie. 
Nieśwież dn. 10-VII 1933 roku. 

Komornik St. Sienkiewicz. 

że 

   

         

  

Kap. St. Skarżyńskiemu— poświęcam. 

Lotniczy jubiieusz 
(i50-lecie pierwszego lotu braci Montyolfierów) 

Zamienia się odtąd Blanchard na zawodo- 
wego sportowca — rekordzistę. W ciągu lotni- 
czej swojej karjery wykonuje w różnych kra- 
jach Europy i w Ameryce do 60-ciu podróży 
powietrznych. Jest wynalazeą spadochronu — 

dla tego jednego już warto byłoby jego nazwi- 
sko spamiętać. 

Nie jest zupełnie obcy również i Polsce. 
Bo oto w r. 1788 staje ten zagraniczny magik 
w mieście stołecznem Warszawie.  Wznosił 
się z pałacu Mniszehów, ląduje zaś na Woli. 
(Latają z nim wówezas Jan Potocki, sługa 
jego — Turek i pies pudel!) Król J.MC. 
każe wybić na pamiątkę sławnego wydarze- 
nia medal z podobizną Blancharda i z odpo- 
wiednim' napisem. Największe triumfy spoty- 
kają Blancharda w Niemczech — we Frank- 
turcie nad Menem. Mimo to ani Józef LI, ani 
Fryderyk II nie wpuszczają go do swoich 
państw. Przez czas niejaki będzie nawet wię- 

ziony, jako podejrzewany o agitację rewolu- 
eyjną. 

Niezwykła jak całe jego życie przyszła 
również i śmierć. Zachorował śmiertelnie na 
posterunku, w powietrzu! Podczas lotu swego 

„nad Haagą (w r. 1808) rażony został apo- 

pleksją i spadł z wysokości 60-ciu m. Zao- 
piekował się nim ówczesny król Holandji Lu- 
dwik Bonaparte (ojciec przyszłego Napoivo- 
na III) i przewiózł go do Paryża, gdzie wy- 
zionąi ducha w roku następnym. Nie prócz 
długów żonie swej nie pozostawił. 

Wobec tego zmuszona była Marja Ma- 
gdalena Zofja z Armontów wdowa Blanchard 
zostać pierwszą fachową lotniezką. Poprostu 
musiała zarabiać sobie tem na życie. Przed- 
tem już latała z mężem. Później odważyła się 
na lot samodzielny (w Tuluzie, w r. 1805), 
Po Śmierci męża latała z konieczności, utrz; - 
mując się z pokazów lotniczych. Wykonała 
takich lotów, aż 67, współzawodnicząc ż nie- 
jaką m-lle Garnerin. Zginęła śmiercią lotnika 
w r. 1819 w Paryżu, gdy „wznosiła się w. łód- 

ce świetnie iluminowanej'', z której puszeza- 
ła „race rzymskie'*. Balon się zapalił, pilot- 

ka spadła na dach pobliskiego domu i zabii: 
się na śmierć. Liczyła wówczas lat 41. (Jan 
Pankiewicz). 

WOS 

Zmanem jest, że Napoleon, jako pierwszy 

konsul nie docenił kiedyś Fultona,  któwy 

proponował mu swój projekt parostatku. Po- 

prostu, wyśmiał go. Nie miał w tem raeji. 

Nie: każdy jednak wie, że zwracali się 
do niego również i projektodawcy „aeronim- 

ci'*. Taki naprzykład Leppich. Był to naj- 

prawdopodobniej jakiś 
dzynarodowego aferzysty. Zaproponował Na- 
poleonowi projekt balonu, który „mógłby pod 

nosić taką ilość materjałów wybuchowych, 

żeby za ich pomocą można było zniszczyć 

całe armje'*. Zamiast odpowiedzi kazał Na- 

  

poleon poprostu wydalić Leppicha z granie s 

Francji. „Wynalazca'* zwrócił się wtedy do 

antagonisty Napoleona (była to wiosna 1812 

roku!) Ces. Aleksandra I-go, który mu całko- 
wieie zaufał (wypierał się tego później) i w 
wielkiej tajemnicy polecił budowanie balonu. 
W balonie ieppicha pokładano wielkie, 

wprost fantastyczne nadzieje, tembardziej, że 

wojna rozwijała się niepomyślnie i nawet Mo- 
skwa była już bezpośrednio zagrożona. 

„W tym wynalazku sława W. Ces. Mo- 
ści i zbawienie Kuropy'* — pisał do Alet- 
sandra hr Rostopczyn.*) Tymczasem, 

tylko że tak wielkiego, ale i znacznie skrom- 
niejszego zadania „wynalazek** nie spełnił: 
maleńki balonik nie podnosił i dwóch osób 
(gdy kompletowano już do niego — załogę!) 
i wobec nadciągającego Napoleona poprostu 
został z Moskwy wśród ogólnego popłochu 
wywieziony — na 136-ciu wozach! 

Pozostałe po tej nieudanej próbie wypra- 

  

nie- 

  

*) S. Mielgunow. „Ludzie i dzieje epo- 
ki Aleksandrowskiej““. Berlin. 1923. 

    
     

szarlatan, coś z mię-, 

ŽĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składsch aptecznych znane 
środka ed edcisków 

Prów. A 

| D-r. Ą. LERENMAN (chirurg) | 
powrócił 

Przyjmuje chorych; 2—3 i 5—7 | 
W. Stefańska 23 m. 3. tel 12 21 

wy powietrznej, materjały wybuchowe posłu- 
żyły najprawdopodobniej do poapalania Mo- 
skwy, skąd rozpowszechniona legenda o Le- 

pichu, jako o inicjatorze słynnego pożaru. 
Późniejszy balon Gambetty spisał się !e- 

piej od leppichowego. 

а * . 

Odtąd — i przez dłuższy jeszeze zas 
pozostaną loty balonem czemś niepoważnem, 

czemś w rodzaju rozrywki cyrkowej dla ulicz- 

nej gawiedzi — az wreszcie pierwszy rok 

XNa-go stulecia zaznaczy się wydarzeniem nie- 
słychanej doniosłości w dziejach lotnictwa: 
rozwiązaniem kwestji kierowania balonem, a 
więc, faktycznem opanowaniem powietrza. 
Lecz tu pragnę oddać głos sprawozdawey 
współczesnemń, skracając tylko miejscami je- 
go trochę irytującą, trochę rozezulającą ga- 

dulskość z tych dobrych czasów. A więc, słu- 

chajmy : 

„Czerwiec r.b. (1901) zaznaczył się dwoma 
doniosłymi wypadkami w dziedzinie podróż 

ia wodą i powietrzem. Mimo zdumiewa- 

h wprost postępów techniki, dwie kwe- 

» pozostawały jakgdyby nierozwiązalne 
kwestja łodzi podwodnej dla celów wojny mor 

kiej i kwestja kierowania balonem dla ce- 

ów bardziej pokojowych: badań atmosfery 

cznych, oraz poszukiwań astronomicznych i 

nowych dróg komunikacji. Prób wynalezienia 
halonu, kierowanego (mniej, lub więcej uda- 
nych) zrobiono było w ubiegłem (XIX) stule- 

ciu b. wiele. Nikomu jednak dotychczas się 
nie udało rozwiązać tego zadania, które wic- 

lu wydawało się chimerą (!) I oto — w chwi- 

li obecnej balon kierowany — to już nie chi 

mera. Ma się rozumieć, że kwestja nie 5 

v02strzygnieta ostatecznie i že nowemu wynd- 

lazkowi p. Santos Dumont'a, o którym tu nio- 

wa, daleko jeszcze do doskonałości, lecz zdi- 

je się (!), że wynałazey (razem z hr. Zeppe 

linem) udało się natrafić na słuszną zasadę. 

Aerostat p. S. D. może być nazwany „po- 
wietrznym samochodem'* (!!), bierze bowiem 

cnergję od silnika naftowego o 16 HP. Balon, 
zbudowany z gęstej tafty i napełniony ezy- 
stym wodorem posiada formę olbrzymiego cy- 
gara; ma 34 m. długości i 560 m2 pojemno- 
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przy ul. Zawalnej Nr 
2 bardzo dogodny na 
biura lub szkoły, pier- 
wsze piętro do wyna- 
jęcia. 
Oglądać można od 16 
godz. Spytać u dozor- 

i 4 — 8. Tel. 567. 
: LAA RSA tm 
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DO SPRZEDANIA : cy. 
Па ZWIERZYŃCU 0 Zi OOP TT 
4 pokojowych mieszka- POKO] 
niach. Wodociąg, ła- słoneczny z balkonem 
zienka, zlew — Do- ie od frontu. — 
wiedzieć się Auto Mickiewicza 1 m. 19 - 
kolska 118 m. 3. od 12 — 4 p. 

    

ści. Równolegle do jego osi umieszczony jest 
„kosz'', przymocowany do balonu za pomocą 
sznurów stalowych i zrobiony z wąskich i 

cienkich deszczułek. Pośrodku — silnik, po- 
ruszający umieszczonem w końcu kosza Śmi- 

głem z dwu skrzydeł, robiącym do 200 obro- 
tów na minutę. Między silnikiem a śmigłem 
— miejsce dla aeronauty, który wprawia sil- 
nik w ruch nogami, jak to się praktykuje w 

trójkołowem (?) aucie; później silnik dzia- 

ła już samodzielnie. W ręku aeronauty хпа,- 

duje się koło sterowe, podobne do samochodo- 
   

wego. Ster, umieszczony na przedniej części 

jest trójkątny i bardzo lekki, bo zrobio- 
ny z impregnowanego woskiem płótna, roz- 
piętego na ramach bambusowych. — p. San- 
tos Dumont jest z pochodzenia  Brazylijczy- 

kiem, naturalizowanym we Francji. Jest to 
człowiek b. zamożny, namiętny amator aero- 

statyki i założyciel Aero-Klubu w Paryżu. 

Pierwszego swego lotu na „samochodzie p 

wietrznym** dokonał 1-go lipca, o godz. 6 

Już przed same 

i 

rano, z parku Aeroklubu. 

startowaniem p. S. zauważył, że dwa cylin- 

dry w silniku działają źle, ale powiedziawszy 

do otoczenia: „Nie szkodzi, i tak pójdzie! 
krzyknął robotnikom: „puszezać !'*. Balon po- 

woli zataczając koło nad parkiem, podniósł 

się wysoko. Aeronauta szybko uregulował 

ruch i wziął kierunek na widniejący we mgle 

porannej szczyt wieży Kiffla. Aerostat p0- 

słusznie poddawał się kierowaniu... Sprawiło 

jo na zebranej publiczności wrażenie oszała- 

miające: tak długo poszukiwana zasada była 

nareszcie prawdopodobnie odkryta i 7 powo- 
dzeniem zastosowana. — Balon obleciał wie- 

  

żę, naokoło, trzymając się na wysokości 30 
(1), 1 vo godz. 7 20 rano aeronauta 

powrócił do parku Aeroklubu, jak było ums- 
wione. Lecz tu zdarzył się mały przykry wy- 

padek, nie mający nic wspólnego z samą za- 

sadą kierowania balonem... lecz naskutek jero 

p. S. utracił prawo do nagrody Deutscha, w 

wysokości 100 tys. fr. dla pierwszego wyna- 
lazcy kierowanego balonu, który dokona od 

pocz. do końca lotu prawidłowego. Silnik na- 

gle przestał funkejonować, i kierowany aero- 

stat zamienił się w zwyczajny balon na łasce 

m. m. 

      

   
   

  

  

EEA EEST AS ASAŠAAAMA A 

Różne POSZUKUJĘ 
BEBZIMAPAENY ESTA PRACY 
  

< ЧУТУТТТРРРУОТОО ЯО 
2 panienki as 

uczennice) przyjmę na TE 
inte z całodzien- Oficjalista 
nem ntirzymaniem 75 rolny poszukuje posa-. 
zł. miesięcznie. Oferty dy pomocnika g0spo- 
w Administracji „Sło- darczego, pisarza pro- 
wa* Zsmkewa 2 dls wjaniowego lub innej.. 

A. M Piwna 7 m. 25. 0 

wiatru... Nie mógł więc lądować w miejscu 
wyznaczonem, przyczem wiatr poniósł go w 

kierunku Longehamps. P. S. jednak nie stra- 

cił przytomności umysłu, wypuścił z balonu 

gaz i nieeo gwałtownie (!) wylądował w 

maj. Rotschilda. Balon spadł na drzewa. Nad- 

biegli wieśniacy z drabiną i pomogli odważ- 
nemu pionierowi zejść na ziemię** *) 

W takich to okolicznościach odbył się epo- 

kowy lot Santos Dumont'a, pierwszego czło- 

wieka, który naprawdę opanował jeżeli nie 

samo powietrze, więc maszynę w powietrzu. 

Dziwi nas staromodny, rozwlekły sty! 
Opowiadania — przecież to było tak niedaw- 
no: tylko trzydzieści lat temu!.. 

+ . * 

„Tylko 30 lat temu''. a wydaje się, że 
stulecie... Tembardziej, że po czynie Santos 
Dumont'a, bezpośrednio nawiązującym do czy 

nu braci z Annonay, nastąpiło w dziedzinie 

lotnictwa zdarzeń (i zwycięstw!) tyle, że 

naprawdę ramki skromnego trzydziestolecia z 

trudem mieszczą je w sobie. Hr. Zeppelin i 

jego olbrzymy... Pierwsze aparaty, cięższe od 

powietrza — i całkowity przewrót w lotni- 
ctwie... 1904 rok. bracia Wilbur i Ortii 
Wright — i tragedja niedocenionego w swo- 

im czasie Lilienthala..*) Po pierwszym samo- 

  

locie — pierwsze pokazy... Pierwszy „tydzień 
lotniezy““... Blėriot przekracza La Manche i 
wetuje śmierć — Pilatreade Rosier.. 

*) „Niwa““ Nr. 30 z dnia 28 lipca 1901 r. 

*) Poprzednikami braci Wrigth byli: 
Francuz Ader, kt. 14 paźdz. 1887 r. z.powo- 

dzeniem latał na aparacie, podobnym do sa- 

molotu i nazwanym przez niego „Avion у 

skąd słowo „awjacja'* — lotnietwo; Niemiee 

Otto Lilienthal, kt. pierwszy zbadał kwestję 
naukowo i zbudował w r. 1890 model płatow- 
ca, wzorowanego na strzydłach nietoperza i 
zaopatrzonego w silnik. Najbardziej zbliżony 
do przyszłego aparatu braci Wright był mo 
del, zbudowany przez Amerykanina  Chanu- 
te'a, wynalazcy pierwszego dwupłatowca. Udo 
skonalonym (przez dodanie sterów) modelem 
Chanuet'a był aparat braci W. i O. Wright, 
z r. 1904. Był to pierwszy prawdziwy samo- 

lot. 

pracowita, umiejąca ge- 
towsć z dobremi świe 
dectwami,  poszskuje 
pracy, Łaskawe zgłe- 
szenia pod adrese — 
Zygmuntowska Ю — 
Sklep spożywczy, 

Służąca 
pracowita uczciwa ge- 
sznkuje posady Es- 
charki lub pokojówki 
ms dobre referencje 
Zawalns 3 m 13 Halina 
Śawłanowa. 

znajdujący się obecnie 
w bardzo ciężkich ma- 
terjalnych warnnkach 
błaga 0 _ jakąkolwiek 
pracę, Chocimska 32 
m. 0. 

Młody 
człowiek w bardzo cięż: 
kich warunkach przyj: 
mie jakąkolwiek pracę 
Skończył 2 kursy Poli- 
techniki. Legjonowa 41 
Witko 
  

Zdumiewające szalone pierwsze „ioe- 

ping'i““ Pógouda — a właściwie nie pierw- 
sze, bo już przedtem dokonał ich na lotniska 

kijowskim kapt. Niestierow, wr. 1913. Byłe 

to dawnem jego marzeniem... 

Karkołomne wyczyny spadkobierey jega 

„du diable, russe'* Gaber-Włyńskiege... Wre- 
szeie — rok 1914, wojna na ziemii wojna w 

powietrzu... Jej laury i koszmary.. ©zyny 

bohaterskie i mordy niewinnych.. Pe wej. 
nie — podbój Oceanu. Lindbergh—ajsehiłese- 
wa ofiara własnej sławy... „Ballada a szale 

stwie Mac Donalda''.. Ruth Elder, Amy Jetw 
son — nasz gość przygodny — i inne fruwa- 
jące damy... Cała „latająca rodzina'*.. Au- 

gust Picard — i lot do stratosfery.. A w 
przygotowaniu — rakieta na księżyc... 

U nas w Polsee: wczorajszy smutek — 

Żwirko i Wigura i dzisiejsza chwała — leś 

Skarżyńskiego. 

Skorośmy się już raz zdobyli na odwaęqe 
cywilną i ustalili, że ani nasi znakemici bra- 

cia — jubilaci, ani późniejsi sławni bracia 
Wrightowie pionierami (może!) i wie byk 
— należy w imię sprawiedliwości rozważać 
jeszcze jedną legendę. Mianowicie, legendę e 
pierwszeństwie Lindbergha. Bo właściwie za 

długo przed nim „pokonał ocean'* - pewiex 
włoski oficer — pilot, i było te w reku -— 

zdaje się — 1919-tym. 

  

Lecz był to okres odrazu po zawieszeniu 

broni. Europa była zbyt przejęta — 

no się do smutnego triumfu 
Niezwykły czyn bezimiennego Włocha prze- 
szedł więc — niepostrzeżonym.  Tymezasem. 
przecież nie Lindbergh tylko on jest tym pier 

wszym, co przekroczył samolotem Atlantyk -— 

i to w kierunku „trudni ym'*', bo z Enro- 

py do Ameryki. Zdaje się, był z nim jeszcze 
i towarzy 

  

wersalskiegs. - 

   

  

Pamięć nie zachowała mnie ich imion 

Może ktoś przypomni? 

Sergjusz Konter. 
——-0-()-0— 
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