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batrzmy nd mapę Europy 
Wygłoszone przez płk. Sławka zasa- 

dy, na których oprzeć się ma przyszła 

konstytucja, wywołały dużo ech praso- 

wych, lecz doprawdy są to głosy nie- 

zrównoważone, nie liczące się z rzeczy- 

wistością, stwierdzoną, przypieczętowa- 

ną stanem faktycznym w Europie. 

O cóż bowiem chodzi? — O utrzy- 

manie w Polsce rządów parlamentarno- 

demokratycznych, takich, jak te, które 

były podstawą konstytucji 17 marca? O 

obronę konst. 17 marca? O niekorygo- 

wanie jej w żadnym wypadku? 

Projekt płk. Sławka stanowi tylko 

korekturę, którą się wprowadza do de- 

mokratyczno - parlamentarnych rządów 

państwem. 

Czy nawrót do czystego parlamenta- 

ryzmu jest dziś możliwy? 

Tak właśnie, " szczerze-i otwarcie 

trzeba tę sprawę stawiać. Ci, którzy do- 

magają się parlamentaryzmu w formie 

przewidzianej przez konst. 17 marca, po- 

winni odpowiedzieć: a) jaką mają gwa- 

rancję, że znajdzie się w Polsce moż!i- 

wość dla funkcjonowania rządu parla- 

mentarnego, których przecież przeważnie 

nie było przed 1926 r.; b) gdzie widzą te 

partje, które mogłyby* powstać, aby wypeł 

nić program konst. 17 marca, program, 

oparty na istnieniu rządu parlamentarne- 

go i na istnieniu partji, mogącej wziąć 

na siebie odpowiedzialność za losy Poi- 

ski? 

W ten sposób postawiona kwestja, 

byłaby kwestją postawioną uczciwie i 

etwarcie. Na to się jednak zamyka oczy, 

o tem się myśleć nie chce. 

Gdzie jest obecnie ustrój parlamentar- 

ny w Europie, gdzie iunkcjonuje on muiej 

więcej prawidłowo? 

Przypatrzmy się mapie Europy pod 

tym kątem widzenia. Będzie to dla nas 

bardzo pouczające i ciekawe. 

W Europie, poza Polską, a nie licząc 

Albanji, Lichtensteinu, Luxemburgu, An- 

dorry, Monaco, mamy 24 państwa, a 25 

państw, jeżeli dodamy do ich liczby Ir- 

landję, pod względem stosunków wewnę- 

trznych będącą zupełnie samodzielną re- 

publiką. 

Według dawnego szematu te 

państw dzielą się na 10 monarchij i 

republik. : 

Ustrój republikańsko - demokratyczny 

funkcjonuje całkiem prawidłowo tylko w 

9 2 tych państw. To „całkiem prawidło- 

wo'* nie oznacza jeszcze, aby wewnątrz 

tych państw nie budził poważnych za- 

strzeżeń. Ale mówiąc „całkiem prawidło- 

wo“, mamy na myśli ten fakt, że sejmy 

tych krajów wyłaniają ze siebie więk- 

szość, zdolną do wyłonienia rządu, 

względnie, jak w Szwajcarji, wybierają 

ten rząd. Na te. dziewięć funkcjonujących 

ustrojów  parlamentarno - demokratycz- 

nych składa się 6 monarchij i 3 repu- 
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bliki, — są to Anglja, kraje skandynaw-- 

skie, Belgja i Holandja, a także Fran- 

cja, Szwajcarja, Czechosłowacja. 

Są to wszystko kraje o najzamożniej- 

szej w Europie ludności, o wysokim po 

ziomie kulturalnym tej ludności, wresz- 

cie za wyjątkiem Anglji i Francji, kra- 

je małe, albo bardzo małe. 

Olbrzymia większość Europy składa 

się z krajów, w których ustrój parlamen- 

tarno - demokratyczny bądź oficjalnie 

nie istnieje, bądź najwyraźniej zbankru- 

tował, W tej większości znajduje się 11 

państw, będących lub nazywających się 

republikami, 4 monarchje oraz jedno pań- 

stwo, nazywające się monarchią, t. j. 

Wegry. 

Podzielmy te państwa jeszcze na 

grupy: 1) SSSR, Włochy, Niemcy, Tur- 

cja, Portugalja, Grecja, Litwa, są to 

państwa, które oficjalnie zerwały z syste- 

mem parlamentarno - demokratycznym. 

2) Państwa, w których system 

parlamentarny utrzymywany jest, ja- 

ko szyld nazewnątrz, lecz życiem 

państwowem kierują w nich jakieś siły, 
na innych powstałe zasadach. Tak jest 

np. na Węgrzech, w Bułgarji. 
3) Państwa o dogorywającym syste- 

mie parłamentarnym. Tutaj należy zali- 

czyć małe republiki bałtyckie oraz Hisz- 

panję, gdzie nowokreowana republika 

przypatruje się z lubością sobie samej w 

świetle pożarów i chaosu. 

Takie zwykłe patrzenie na mapę Eu- 

ropy, w spokoju i w oddaleniu od za- 

cietrzewienia i dyskusji, daje nam istot- 

nie bardzo dużo. Widzimy z tej mapy, 

ze: 

1) ustrój parlamentarno - demokraty- 

czny zachowują wyłącznie kraje zamoż- 

ne, kraje o największym dobrobycie w 

Europie, kraje wreszcie o zerowym pro- 

cencie analfabetów. 

2) ustrój parlamentarno - demokraty- 

czny zachowują lepiej monarchje, niż re- 

publiki. Można sobie nawet pozwolić na 

okrzyk: największy procent republik, ja- 

kie pozostały, znajdujemy wśród euro- 

pejskich monarchij! Oczywiście republ.- 

ką w rozumieniu „idej republikańskich*' 

XIX-go w. nie jest dziś ani SSSR, ani 

Niemcy, ani Turcja, ani Litwa. Natomiast 

bardzo niedaleko od tego ideału jest 

Norwegja, czy Szwecja, czy Anglja. 

jeśli w oczy rzucające się doświad- 

czenia Europy przeniesiemy na Polskę i 

jeśli pozbędziemy się na chwilę zacie- 

trzewienia, to dojdziemy do wniosków, 

które wielu ludziom wydadzą się prowo- 

kujące, ale które przecież są zupełnie 

ścisłe. 

Oto rząd polski, oto „polskie czyn- 

niki miarodajne", oto Marszałek Piłsud- 

ski dążył przez te 7 lat oddzielających 

nas od zamachu stanu nie do rozgromie- 

nia systemu demokratyczno - parlamen- 

tarnego, jak się u nas pisze i mówi, lecz 

właściwie do jego utrzymania drogą pė- 

wnych korektyw, pewnych  komproimni- 

sów z rzeczywistością, z rzeczy- 

wistością, która aż nadto wyraźnie mó- 

wiła o jego bankructwie w Polsce. 

tą 

Do takich środków zaliczyć należy: 

Stworzenie większości w parlamencie 

z grup zupełnie dotychczas sobie ob- 

cych. 

Inicjowanie korektywy systemu pai- 

lamentarnego w postaci projektowanego 

Senatu. 

Znamy historję ustroju parlanie i- 

tarno - demokratycznego na tle XIX-go 

wieku. Uczył się on chodzić jak dziec- 

ko, ze wszelkiemi ostrożnościami, nie 0- 

trzymując pełni praw odrazu. Ta pełnia 

praw potem przyszła nagle i w tych 

wszystkich krajach, gdzie przyszła nagie, 

to zbankrutowała. Z obserwacji, z do- 

świadczeń historycznych wysnuć musi- 

my prawidło, że funkcjonowanie należy- 

te ustroju parlamentarno - demokratycz- 

nego wymaga zabezpieczników, że  t- 

możliwienie dalszej realizacji tych idej w 

Polsce wymaga korektywy ustroju. Sto- 

sunki polityczne w Polsce z przed 1926 

r. wytworzyły u nas bagno, na któremi 

nic trwałego zbudować nie można było. 

Mnogość partyj i wszystkie bezsilne, 

mnogość instytucyj i wszystkie również 

bezsilne. Zasady Sławka o powołaniu 

Senatu zbudowanego z jednolitego, bo 

wypróbowanego co do swego patrjotyz- 

mu elementu, są jakby rzuceniem trwa- 

łej grobli, stworzeniem kręgosłupa w 

tem państwie. . 

— „Państwo potrzebuje osi“ — Wc“ 

łał w marcu 1917 r. w. domu ks. 

Putiatina  zachrypły z krzyków na 

wiecach najzaciętszy z demokratów i 

największy entuzjasta  parlamentaryzniuu, 

— Paweł Milukow. Nie usłuchała tej 

przestrogi Rosja — runęła w chaos, od 

idei rządów demokracji jest dziś bar- 

dziej niż kiedykolwiek oddalona. 

Są ludzie, którzy dziś jeszcze w Pol- 

sce tego nie rozumieją. Ich hasłami jest: 

rozwiązać Sejm, zostawić konst. 17 mar- 

ca, wycofać BB z konkurencji wyborczej, 

a wszystko będzie dobrze, jakaś więk- 

szość się sklei. 

Na takich „jakaś* przyszłości pań- 

stwa opierać nie można. Cóż za szczęś- 

cie dla Polski, że ludzie nie rozumiejący 

tego, że ustrój nasz wymaga korektywy 

nie mają żadnego wpływu na kształto- 

wanie dalszych losów tego państwa. Cat. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarni, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

  

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

a Jažwinskiego. 

Stan chaosu na wyspie Kubie 
LONDYN. PAT. Według wiadomości z 

Hawany, wczoraj wieczorem przywódcy ku- 

bańskich stronnictw politycznych odbyli po- 
siedzenie dła rozważenia sytuacji _ politycznej. 
Przeważa tu opinja, że prezydent Machado 
winien ustąpić. Umożliwiłoby to przywróce- 
nie spokoju i porządku. 

Kuba jest obecnie niemal w stanie chao- 
su. Strajk generalny trwa. Większość  skle- 
pów pozamykana. Piekarnie nieczynne od so- 
boty, tak że w uboższych dzielnicach miasta 
daje się odczuwać głód, Obawiając się, że 
tłum zacznie plądrowač sklepy żywnościowe. 
Prezydent Machado — jak dotychczas — nie 
zamierza zrzekać się władzy. Ogłosiwszy stan 

licach Hawany przesuwają się auta — рап- 

сегпе, które bez ostrzeżenia ostrzeliwują 0- 
twarte sklepy. Oddziały wojskowe  rewidują 

przechodniów i używają broni przy lada pro- 
wokacji. Sytuacja na prowincji również się 
pogarsza. Ludność oczekuje interwencji Sta- 

nów Zjednoczonych, jednak rząd Stanów 
Zjednoczonych pragnie, o ile możności, uni- 

knąć interwencji zbrojnej. 
Komitet wykonawczy partji liberalnej, któ- 

ra popiera przezydenta Machado rozważał 

wcżoraj propozycję ambasadora Stanów Zjed- 
noczonych. Opozycja przeciw. obecnemu pre- 

zydentow; ma źródło przedewszystkiem w 
kryzysie gospodarczym. Zarzuca się prezyden- 

oblężenia, chwycił się on starych środków, (towi, że nie udało się mu zatrzymać spadku 
aby zmusić publiczność do lojalności, Na u- cen cukru poniżej kosztów własnych. W związ- 

ке CEE TASTE 

DALSZE ARESZTOWANIA KOMUNISTÓW 
BERLIN. PAT. Trwająca od dłuższego cza- 

su akcja policyjna przeciw komunistom dopro- 

wadziła do aresztowania 'w Hamburgu 23 osób 
należących do nielegalnych organizacyj „czer- 
wonego frontu“, „czerwonej marynarki" i t.d. 
W okolicach Hamburga dokonano 7 dalszych 

aresztowań i skonfiskowano znaczną ilość 
broni białej typu wojskowego. W obławie 
nocnej wzięło udział 500 szturmowców i 400 

policjantów, Na jednem z przedmieść  ber- 
lińskich zatrzymano dziś 30 komunistów, — 

których internowano w obozie koncentracyj- 
nym. 

Wielką ilość materjału obciążającego zna- 
leziono pozatem w Wirtembergji u 40 komu- 
nistów prowadzących działalność agitacyjną 
w związkach młodzieży. Ujęto przytem całe 
kierownictwo miejscowej partji komunistycznej 
Równocześnie donoszą z Wirtembergji o inter- 
nowaniu w obozie koncentracyjnym byłego 

landrata jaenecke, zięcia byłego prezydenta 
Rzeszy Eberta. Powody tego zarządzenia nie 
zostały opublikowane. 

Rozwól lotnictwa niemieckiego 
BERLIN PAT. — Premjer Prus i mini- 

ster lotnictwa Goering w wywiadzie, zamie- 
szczonym w „National Ztg.'', podnosząc zna- 

czenie lotu transatlantyckiego eskadry włos- 
kiej, zapowiedział uruchomienie stałej iinji 

lotniczej między Europą a Ameryką przez 
Azory, przyczem użyte mają być 2 statki - 
lądowiska, zbudowane na wzór statku „West- 

phalia'*. 

  

Wobec ograniczeń traktatu wersalskiego, 
— mówił Goering— Niemcy poświęcają głów 
ną uwagę rozbudowie lotnictwa szybowcowe- 
go, spodziewając się uzyskać na tej drodze 
takie rezultaty w wyszkoleniu, których nie 

mogą osiągnąć w lotnictwie wojskowem. -- 
Goering oczekuje od społeczeństwa jak naj- 
wydatniejszej pomocy w rozwoju lotnictwa 

szybowcowego. 

ku z powściągliwością Stanów Zjednoczonych 
należy przypomnieć, że rząd Stanów Zjedno- 
czonych nakłada wysokie cła na cukier im- 
portowany z Kuby. Prezydent Machado dąży 
do sprowokowania interwecji Stanów Zjedno- 

czonych, aby przerzucić punkt ciężkości w 
innym kierunku i móc odegrać rolę bohatefa 
narodowego, broniącego niezawisłości Kuby. 

W OCZEKIWANIU NA INTERWENCJĘ 
AMERYKAŃSKĄ 

PARYŻ. PAT. Agencja Havasa donosi, 
z Waszyngtonu, że prezydent Roosevelt ocze- 

kuje odpowiedzi, którą ma przywieźć z Ha- 
wańy ambasador Kuby Cintas. W zależno- 
ści od tej odpowiedzi zdecydowana będzie 
kwestja amerykańskiej interwencji wojskowej. 
Departament stanu Stanów _ Zjednoczonych, 
sprzeciwia się wszełkiej interwencji, natomiast 
departament wojny i marynarki rozpoczął już 
przygotowania na wypadek konieczności wy- 
słania wojsk na Kubę. Roosevelt pragnie, aby 
Machado zrzekł się prezydentury. 

ULTIMATUM DO OPOZYCJI 

HAWANA. PAT. W kołach zbliżonych do 

prezydenta Machado į obecnego rządu ku- 

bańskiego daje się zauważyć silne wzburze- 
nie opinji publicznej przeciwko Stanom Zje- 
dnoczonym. Wystąpienie Waszyngtonu spo- 
tyka się zresztą z krytyką zarówno w obozie 
rządowym, jak i antyrządowym. Rząd w swej 

akcji politycznej wymierzonej _ przeciwko 
Stanom Zjednoczonym, posługuje się  miej- 
scową rozgłośnią radjową. 24-godzinne  ulti- 
matum, skierowane przez rząd kubański do 
opozycji w chwili ogłoszenia stanu wojennego, 
upływa w ciągu dnia 11 b. m. 

PREZYDENT MAHADO MA 
USTĄPIĆ 

HAWANA. PAT. Według wiadomości z 
kół miarodajnych, rząd kubański złożył am- 
basadorowi Stanów Zjednoczonych Weliesowi 

kontrpropozycje, według Których prezydent 
Machado zrzec się ma władzy na rzecz mi- 
nistra wojny gen. Herrera. 

  

Wiadomość 0 Śmierdi Lindborgha jest nieprawdziwą 
Zaprzeczenie zgencji Reutera. — Lindbergh odroczył start. 

LONDYN PAT. 

w kategorycznej formie stwierdza, że 

wszystkie pogłoski o rzekomej katastro- 

fie Lindbergha Są najzupełniej bezpod- 

  

— Agencja Reutera stawne, że Lindbergh jest zdrów i znaj- 

duje się w dalszym ciągu w Julianhaab 

na Greniandji. 

LONDYN PAT. — Stacja radjowa w 
    

Aereplany niemieckie nad Czechami 
PRAGA. PAT. W północnych Czechach 

zauważono ponownie krążące nad  terytor- 
jum czeskosłowackiem aeroplany niemieckie. 

Szkolenie wojskowe „ 
LONDYN PAT. — „Manchester (Guar- 

dian'* podaje ciekawe szczegóły o regularnem 

szkoleniu wojskowem „brunatnych koszul'*, 

członków Stahlhemu i organizacji znanej 
pod nazwą „Taegliche Lutzhilfe '. Gwiczenia 
te odbywają się w największej tajemnicy. — 
Jednakże na podstawie tego, co przedostaje 
się do wiadomości publicznej, można stwier- 
dzić, że obecnie stwarza się regularne kadry 

  

Zjawiska te powtarzają się coraz częściej i wy- 
wołują zrozumiałą bardzo ostrą reakcję, za- 
równo w społeczeństwie, jak w prasie. 

brunatnych koszul” 
armji niemieckiej, które już dziś znacznie 
przekraczają siły dozwolone przez traktat 

wersalski. W miejscowości Kreckow kolo 
Szczecina odbywają się pod ńadzorem ofice- 

rów rezerwy dwumiesięczne ćwiczenia. Sztur- 
mowcy otrzymują mundury, karabiny, hełmiy 

stalowe oraz na każdych 15 ludzi karabin ma 
szynowy. Podobne kursy odbywają się i w 
innych częściach Niemiec. 

оНЫ PTR DARAAOTZESEZEROTOWWEPR ZZOZ: | 

Sesja Sejmowa zwełana będzie 
w końcu października r. b. 

WARSZAWA (tel. wł.). Jak się dowiadu- 

jemy pogłoski zanotowane przez niektóre dzien- 
niki opozycyjne 0 wcześniejszem zwołaniu 
sesji parlamentarnej nie odpowiadają rzeczy- 
wistości. 

—0—000—0— 

SZYNY ZA KAWĘ 
WARSZAWA. (tel. wł.). Jak się dowia- 

dujemy prowadzone są obecnie między Pol- 

ską a Brazylją, rokowania w sprawie zawarcia 

tranzakcji kompensacyjnej na dostawę szyn 

i materjałów kolejowych wzamian za kawę. 

Pierwsza podobna tranzakcja została za- 

warta przed kilku miesiącami i wówczas Pol- 
ska dostarczyła 11 tys. ton materjałów kole- 
jowych ogólnej wartości 4 i pół miljonów zł. 
a wzamian otrzymała odpowiednią ilość ka- 
wy brazylijskiej. 

  

Rozszerzenie uprawnień 
prezesów Izb Skarbowych 
WARSZAWA. (tel. wł.) W związku z nie- 

dawnym zjazdem prezesów Izb Skarbowyc 
na którym omawiana była sprawa uproszczenia 
urzędowania Ministerstwo Skarbu wydało 0- 
becnie okółnik mocą którego szereg uprawnień 
przysługujących dotychczas Min. Skarbu prze- 
lało na prezesów Izb Skarbowych. 

Do uprawnień tych należy m. in. sprawa 
ograniczenia podatku dochodowego do kwoty 

wynikającej z prowizorycznego _ odwołania 
które płatnik wniósł przeciwko wymiarowi po- 

Zwołanie sesji nastąpi wzorem lat ubie- 
głych w końcu pażdziernika natomiast konsty- 
tucyjne grupy parlamentarne BBWR  rozpocz- 
ną pracę już od dnia 1-go września. 

Przedmiotem obrad grup pariamentar- 
nych BB będzie nowy projekt konstytucji 

którego tezy zasadnicze ujawnił prezes Sławek 
w mowie swej na Zjeździe Legjonistów. 

Grenłandji, która pracowała do godziny 

23-ej nie podała nic o starcie Lindbet- 

gha jak i o wypadku, któremu rzekomo 

uległ. W Londynie sądzą, że Lindberg 
odroczył zamierzony start z powodu uie 

pomyślnych warunków atmosierycznych. 

—o00——— 

POWROT ROSSI'EGO I CODOS'A 
PARYŻ. PAT. Lotnicy Rossi i Codos przy- 

będą na lotnisko w Le Bourget we środę dnia 

16 b. m. W uroczystem powitaniu bohaterów 
wezmą udział członkowie rządu, parlamentu, 
korpusu dyplomatycznego i świata lotniczego. 

PARYŻ. PAT. W czwartek wieczorem 
przylecieli do Marsylji lotnicy Codos i Rossi 
Witały ich olbrzymie tłumy publiczności, 
Zwycięscy lotnicy wyrazili zadowolenie, że u- 
dało im się pobić rekord, ale z drugiej strony 
że niepomyślne warunki atmosferyczne, które 
przyczyniły się do przedwczesnego wyczerpa- 

nia benzyny, nie pozwoliły im osiągnąć zato- 
ki Perskiej. 

NIEUDANY LOT DO STRATOSFERY 
PARYŻ PAT. —Agencja Havasa donosi, 

że Cosyns, po dokładnem ponownem zbada- 

niu kabiny, w której zamierzał dokonać 10- 
tu do stratosfery, znalazł szereg defektów, 

uniemożliwiających powtórzenie próby w naj- 
bliższym czasie. Wobec tego wzlot odłożony 

został do wiosny przyszłego roku. 

INWESTYCJE FABRYK KRUPPA 
BERLIN PAT. — Według doniesień pra- 

sy, zarząd koncernu Kruppa wyasygnował 10 
miljonów mk na przeprowadzenie ulepszeń i 

imwestj fabrycznych w związku z prowa- 
dzoną przez rząd akcją zwalczania bezrobo- 
cia. 

      

Kombatanci francuscy w Warszawie 
  

  
Przybyła w czwartek rano do Warszawy wycieczka b. kombatantów francuskich w liczbie 
265 osób składa wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza przy udziale związków sfe- 
derowanych i w obecności gen. Romana Góreckiego, prezesa F.LD.A.C/u i  federacii 

P.Z.0.0 . 2.0.0. 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Społdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Hiuro gazetowe ul. 3 Mzja 4% 
SZARKOWSZCZYZNA, M. M 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kał. „Ruch”. 

Mickiewicza 10. 

ndel, skład apte y. 

  

LGOZSEZZEZEZYĆ TTAGONA SIR SI A NBA ORC TRO TWE OWEETANF. ROSTKI 2 ROK DOZÓR WZTWIEZESEO EERSTE PRDZSCTRAZSZDS 

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 reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

S S a iai BE ADATA šia | 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

TELEGRAMY 
GŁÓWNE WYGRANE 

WARSZAWA PAT. — W 2-im dniu ciąz 
nienia 4 klasy 27 Polskiej Państwowej Lote- 
rji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

50 tysięcy złotych 127,241, 20 tysięcy zio- 
tych — 105.617, 112,666, 15 tysięcy złotych 
— 68,364, 107,824, po 5 tysięcy złotych — 
52,462, 143,202. 

MONETY Z PODOBIZNĄ SOBIESKIEGO. 
Warszawska mennica państwowa wybi- 

ja już pierwszą serję pamiątkowych monet 
dziesięciozłotowych z podobizną króla Jana 
Sobieskiego. Dziesięciozłotówki odpowiadają 
wielkością znajdującym się dotąd w obiegu, 
przyczem na stronie przedstawiającej popier- 
sie Sobieskiego, umieszczono napis „Jan Бо- 

bieski 1683 — 1983''. 
Na rynku pieniężnym  dziesięciozłotówki 

ukażą się podczas uroczystości odsieczy wie- 
deńskiej, 

HARCERZE POLSCY W BUDAPESZCIE 
BUDAPESZT PAT. — Delegacja haree- 

rzy polskich w liczbie 300 pod komendą na- 
czelnika Olbromskiego złożyła przy dźwiękach . 
węgierskiego hymnu narodowego, odegranego 
przez orkiestrę harcerzy polskich, u stóp po- 

mnika Kossutha, piękny wieniec ozdobiony | 
szarfami i kwiatami o barwach polskich i 
z napisem: „Bohaterowi Węgier — harcerze 
polscy**, Delegacja przedefilowała następnie 
przy dźwiękach hymnu polskiego przed pom- 
nikiem, Liczne tłamy publiczności wznosiły 0- 
krżyki: „Niech żyje Polska !'*. 

POŻAR W ZAKŁADZIE OBŁAKANYCH 
BERLIN PAT. — W zakładzie dla obłąka 

nych w Bremie wybuchł wielki pożar. Licz- 
ba ofiar dotychczas nieznana. Ogień został 
podłożony przez jednego: z chorych. 

AGITACJA DLA OKRĘGU SAARY 
PARYŻ PAT. — Radjostacje nadawcze 

niemieckie we Frankfurcie i Stutgardzie na- 
dają ostatnio propagandowe audycje radjowe, 
przeznaczone wyłącznie dla okręgu Saary — 
widocznie naśladując przykład radjostacji mo 

nachijskiej w stosunku do Austrji. Speacker 
radjostacji w Stutgardzie zaatakował w ost- 
ry sposób komisję rządzącą okręgu Saary. — 
W związku z tem niezależny dziennik niemie 
cki, wychodzący w Saarbruecken, „Volks- 
stimme'* oburza się na metody niemieckiej 
propagandy politycznej, która zresztą ma się 
odbywać regularnie eo tydzień. Dziennik żą- 
da kontrakcji ze strony społeczeństwa okręga 
Saary i ewentualnego zużytkowania w tym 
celu nadawczej stacji radjowej w Strassbur- 
gu lub Luxemburgu.. ‚ 

SAMOBOJSTWO PROF. NEUBECKA | 
BERLIN: PAT. — Z Lipska donoszą o sa 

mobójstwie prof. Neubecka, intendenta radio 
stacyj šrodkowo - niemieckich. Neubeck ode- 
brał sobie życie, wieszając się w celi więzien 
nej. Również w Kolonji popełnił samobójstwo 
przez powieszenie się osadzony w więzierou 
powiernik handlowy Otto Fath. 

CZARNA LISTA MŁODYCH NIEMEK 
BERLIN PAT. — Z Cassel donoszą, że 

dziennik „Hessische  Volkswacht** rozpoczął 
ogłaszanie czarnych list młodych Niemek po 
chodzenia aryjskiego, które spotykano w to- 
warzystwie żydów na wycieczkach, w kawiar 
niach lub hotelach. Były one przymusowo le- 
gitymowane przez członków oddziałów sztur- 
mowych. 

UPAŁY W HISZPANJI : 
MADRYT PAT. — Upaly w Hiszpanji 

trwają w dalszym ciągu. Temperatura docho - 
dzi w niektórych miejscowościach do 49 stop 
ni w cieniu. W całym kraju zanotowano licz- 
ne wypadki porażenia słonecznego. 

PIORUN UDERZYŁ W GRUPĘ 
150 DZIECI > = 

PARYŻ PAT. — W czasie burzy, ktėra 
rozszalała się nad Gouville - sur - Mer, gdzie 
zorganizowana była kolonja wakacyjna dla 
dzieci z okolie Paryża, piorun uderzył w gru 

  

  

"pę 150 dzieci, odbywających ćwiczenia gim- 
nastyczne w polu. Dwoje dzieci oraz ich opie 
kun zostali zabici, 17 dzieci odniosło kontn- 
zje. Stan ich nie jest zbyt ciężki. 

Król szwedzki I marynarz 
„Historja poniższa wygląda na anegdotę, 

a jednak jest prawdziwa. Miała miejsce w 
Sztokholmie, osobami działającemi był król 
Gustaw V i jeden z marynarzy jego floty 
wojennej, a zdarzyła się w dniu, w którym 
cała Szwecja obchodziła 75-lecie urodzin swo- 
jego monarchy. 

Dnia tego wśród ogromnej koresponden- 
cji z życzeniami uwagę króla Gustawa V 
zwrócił wonny liścik, pisany na zielonkawym 
papierze, koloru nadziei, Sekretarze nie od- 
ważyli się go otworzyć, bo na kopercie wid- 
niała notatka: „Tylko do rąk własnych'*, 

Zdumienie króla było ogromne, gdy po 
Na AA koperty przeczytał treść li- 
stu: 

„Mój drogi — pisała jakaś nieznana osoba 
— czy możemy się spotkać dziś wieczorem w 
zwykłem miejscu ''. 
; Nieporozumienie wyjaśniło się, gdy król 
jeszcze raz rzucił okiem -na kopertę.  Liścik 
miłosny w rzeczywistości zaadresowany był | 
do jednego z marynarzy pancernika „Król 
Gustaw V*'. Poczta w pośpiechu skierowała 
go na dwór królewski. Ra 

List nie doszedł do adresata, ale dnia te- 
go komendant owego pancernika otrzymał | 
telegram od króla, aby udzielił urlopu zako- 
chanemu marynarzowi. Komendant rozkaz 
spełnił, ale ździwienie jego było niemniejsze. 
Czem tłumaczyć łaskawość króla wobec nie- 
znanego mu marynarza? Dowiedział się © 
tem dopiero z gazet. Wraz z nim cała Szwe- 
cja ubawiła się tą historją. | 

 



SiLVA RERUM 
O EKSPRESJĘ MOWY 

W 35-tym numerze „Wiadomości Literac 
kich'* znajdujemy następujący list do reda- 
kceji p, Stanisławy Kuszelewskiej, znanej tłu- 

imaezki: 
W „Gazecie Polskiej“ z dnia 30 lipca b. r. 

pojawił się artykuł wilkiego filologa, prof. 
Tadeusza Zielińskiego, na temat pewnych 

braków bogatej skądinąd polszczyzny. Prof. 
Zieliński stwierdza, że językowi / polskiemu 
brakuje np. jednego z dwóch słów, odpowia- 
dających francuskiemu  droit i loi, angielskie- 
mu zaś ław i right. (Mamy tylko słowo 

prawo). Brakuje też rozróżnienia  orage 
od tempėte (tylko burza), 

Myślę, że dobrze będzie, jeśli ludzie pra- 

cujący — tak czy inaczej — nad językiem 

zarejestrują przy tej okazji swoje żale do pol- 

szczyzny. Zachwyt swój i przywiązanie stwier- 
dzają przecież samym iaktem swej pracy. 

Pozwalam sobie rejestrację tę rozpo- 

cząć, bo chociaż jestem tylko  rzemieślni- 

kiem pióra, ale kilkadziesiąt książek,  przetłu- 
maczonych z angielskiego, dażo mi możność 
natrafienia na pewne braki, których może 
nawet nie dostrzega pisarz, pracujący tylko 
nad językiem ojczystym. Zauważyłam np., że 

na polski dadzą się świetnie przełożyć naj- 
zawilsze zdania, natomiast najprostsze są 
czasem zupełnie nieuchwytne. 

Np. na polski nie da się przetłumaczyć 
zwyczajne angielskie „followed by“, czyli 
irancuskie „suivi par“. Jeśli dwóch ludzi idzie, 

jeden za drugim, to drugi jest  poprzedzany 
przez pierwszego; ale co jest pierwszy przez 
drugiego? „Potylany*? Fe. 

Niema też po polsku świetnego angielskie- 
go „sneer* (wykrzywić się w uśmiechu) (zna- 

komity odpowiednik rosyjski: zuboskalit'), ani 
„Chatter”*, coś pomiędzy  pleść i szczebiotać, 
ale w polskim zupełnie pozbawione onomato- 
pei i wyrazistości angielskiego słowa (odpo- 
wiednik rosyjski: taratorit'). 

Pozatem, takie najprostsze wyrażenie an- 
gielskie: „He crossed the Atlantic". Wyklu- 

czone. „Przejechał* przez Atlantyk? Ależ je- 
dzie się bryczką, pociągiem, na rowerze. Więc 
'może „przepłynąłt*? Nie. Wtedy widać odrazu 
Kratochwilę w crawłu i widok zaczyna być 
krotochwilny. Polak już przeleciał Atlantyk, a 
dotychczas nie wymyślił, jak to nazwać, kiedy 

siada na okręt w Hawrze a wysłada w New 
Yorku. 

Kiedy w „Słowie'* ukazał się w zeszłym 

tygodniu feljeton na temat powyższy, jeden 
z czytelników nadesłał list, w którym prote- 

stuje przeciwko poniżaniu języka polskiego. 

A jednak 
wielu najpr 

    

   
    

  

st racja w tem, że brak nam 

ych słów. Stanisława Kusz 

lewska trafnie uchwyciła te niedostatki n 
ej mowy właśnie w dziedzinie pojęć 

słych i najprostszych. Jak powiemy naprzy 
kład po polsku Heim, Heimat, albo rodina? 
To jest zupełnie coś innego, niż ojczyzna, 

Vaterland czy otieczestwo. 

Brak wyrazów elementarnych w 
rych wypadkach powstaje zapewne 

jesteśmz raczej gadatliwi, niż wy! 
lubimy preeyzować naszych myśli. 
gawędy, pogawędki i pogadanki od konk: 
nej. rozmowy. Wolimy to, co Rosjanin na- 
zwałbym pustosłowjem. A jak to przetłuma- 

czyć na polskie? Próżnomówstwo ? 
Zastanówmy się więc przez chwilę nad 

banalnemi napozór aforyzmami, które wygia- 

sza „Malkonten** w Kurjerze Polskim: 

Pominąwszy inne sposoby porozumiewania 
się z ludźmi, mowę należy uznać za sposób 
najprostszy, a zatem najdoskonałszy. 

Skoro mowa jest sposobem porozumiewa- 
nia się, należy jej tylko wtedy używać, gdy 
prowadzi do tego celu. 
Mając mówić z kimkolwiek,  zapytujcie się 
siebie „poco”? Jeżeli nie znajdziecie odpowie- 
dzi, odchodźcie milcząc. ZASTĘPCA 

Jak kupić gołębie? 
Przy ul. Szpitalnej Nr. 4 mieści się pta- 

szarnia znanego w Wilnie kulawca p. M. 
Frydlanda. Gołębie, kanarki i inne ptaszki. 

Przed niedawnym czasem przyszedł do pta 
szarni gołębiarz Adamowicz, wybrał kilka 
krasnogłówek i nie zapłacił. Po paru dniach 

przyszedł znowu, wybrał kilka kanarków i 
znowu nie zapłacił. Frydland zaprotestował. 

Adamowicz wyjął nóż i pokazał. 

— Od tej chwili — opowiada Frydland: 
— mie było dnia, żeby nie przyszedł Adano- 

wicz. Wybierze to gołębia, to kanarka, poka- 
zuje nóż i odchodzi. Już prawie nie w skle- 
pie nie zostało. 

    

    

       
  

niektó- 
stąd, że 

Nie 
  

  

      

W numerze 216 „Słowa z dn. 10 bm. 
pan W-nia w artykule „Może podyskutuje - 
my“ z zapałem i gwałtownością godną pra- 

wdziwie dobrej sprawy, — napada na projekt 

usunięcia lub przerobienia posągów szeżyto- 
wych na frontonie katedry i pomalowanie 
jej na kołor szary. * 

Otóż ponieważ p. W-nia chce dyskusji, 
będzie ją miał. 

  

  

Nie będę tu się rozwodził nad dziwną non 
szalancją p. W-nia, gdy łaskawie raczy wy- 

rażać swą zgodę na umacnianie filarów kate- 

dry, a przecież jako miłośnik nawet brzy- 
dactw katedry wileńskiej powinien nietylko 

łaskawie zgadzać się, lecz wyrazić serdeczne 

podziękowanie za dobrą konserwację. 

Natomiast pozwolę sobie zwrócić uwase, 

że zestawienie Righiego z Miehałem Aniołem 

lub Berniniego z Gucewiczem nie jest odpo- 

wiedniem i niczego nie dowodzi, możnaby z 
równem powodzeniem dla wykazania pew 

erudycji zacytować z tuzin nazwisk 

innych sławnych architektów. 

Właściwiej byłoby jednak pamiętać i po- 

równać dwóch kolegów i współezesnych Gu- 
cewiczowi Souffeti'i i Rondollet'a.. 

  

  

  

  

Następnie muszę zaznaczyć, że to, do cze- ; 

go oko bardzo wielu mieszkańców Wilna przy 

wykło i uważa za szczyt artyzmu i niena- 

ruszalne tabu tradycji, b. często okazuje się 
nieudolną, późniejszą przeróbką, gorzej, ob- 

cą naleciałością, na rozkaz nie znających się 

na sztuce władz rosyjskich wykonaną. 

Posągi na frontonie katedry nie istniały 

w projekcie Gucewicza, jak to jasno widać 
na projekcie - planie b. szezegółowym z 
1786, gdzie ręką króla Stanisława Augusta 

napisano: „Jak ma być wykonana katedra wi 
leńska'*. 

Ra aa z frontonu i posągi 
wszelkie, lecz posągów na szczycie niema żad 
nych. Jak wiadomo, Gucewicz umarł dobrze 

przed ukończeniem katedry, a wykończyli ka- 
tedrę inni architekci, których nazwiska nie 
są b. pewne, i którzy zmodyfikowali i zmie- 
nili wiele szczegółów, szezególnie w środku 
katedry; jeden z nich kazał wykonać te nędz 
ne i brzydkie posągi, i to w sposób, który 
jest chyba unikatem na kuli ziemskiej — tan- 
deta wołająca o pomstę: oto ni mniej ni 
więcej — posążki z drzewa obito blachą, na 
blasze przytwierdzono siatkę i potem grubo 
otynkowano. I o taką tandetę kruszy zajadle 

kopję p. W-nia, bo mu przypominają młode 

latka! Rozumiemy dobrze przyzwyczajenie 

wzrokowe, lecz na to nie można poradzić. 

          

  

4 3ŁOWO 

Pan chce dyskusji? 
To samo tyczy się koloru katedry. Kate- 

dra była kilkakrotnie przemalowywana — 

przed 1870 rokiem była koloru perłowego, z 
biegiem czasu tak się zbrudziła, że wielko- 
rządey rosyjscy wmieszali się do tego i na- 

kazali wymalować na kolor kanarkowy, „czio 

by ustranit“ biezobraznyj wid'* — pisze o 

tem prałat Kurczewski, jak również śla- 
dy w aktach archiwalnych. Wnętrze pomalo- 
wano wtedy na fjoletowo. W kilkanaście lat 
potem znowu nadano teraźniejszą barwę ka- 
tedrze. widzimisię lub dziwny gust rosyj 

skich urzędników lub nie znających się na 
sztuce duchownych ma być miarodajny? Chy- 
ba nie może być dwóch odpowiedzi. — Styl 
gmachu katedralnego wymaga innej barwy. 

są rozmaite odcienie barwy szarej — nikt nie 
chee nadawać ciemno - szarej. 

Zresztą sprawa posągów nie jest przesą- 

dzona, może będą tylko ustawione mniejsze 

kopje ich, aby nie drażnić draźliwych na pun 

keie Į zajeń wzrokowych osób: albo- 
wiem rozmiary nie odpowiadają prawom pro- 

poreji. Tak samo i wybór odcienia farby bę 

dzie skrupulatnie rozpatrzony i przed : 

towa any przez komisję rzeczoznawców z pa- 

nem T erwatorem na czele. Zgóry wiadomo, 

stkich nie zadowoli, bo ARE ma in 

ny Mh inne upodobanie. Dos 

uskutecznione to będzie w zg 

A potem, czy nie za wiele wokólć hałasu 
re? 

      

   

    

   

    

     
   

    

  

    

   st ona ani tak piękna, ani starożyt- 

na, aby tak ciągle Wilno eo kilka tygodni wy 

kłócało się na ten temat? 
Euzebjusz Łopaciński. 

  

HITLER ZA MŁODU 
W swej autobiografji „Mein Kampf''* Hit 

ler opowiada, jak; spędził swoją młodość w 
Wiedniu, zarabiając na życie jako zwykły ro- 

bociarz, a później czeladnik malarski. Temu 

okresowi swego życia dzisiejszy kanclerz Nie 

miec niewiele poświęca miejsca, widocznie są 
to wspomnienia niezbyt miłe. 

Wszędobylska prasa odnalazła obecnie 

przyjaciela Hitlera z owych czasów. Jest to 
niejaki Hanisch, zamieszkujący w Wiedniu, z 

profesjj — jak można wnioskować — „ptak 
niebieski'', co nie sieje ani orze, a jakoś prze 

pycha się przez życie. Opowiadanie Hanischa 

o losach przyjaźni z Hitlerem roztrąbiono ja- 

ko największą sensację, tembardziej że Ha- 
niscn opowiada o rzeczach i czynach, któce 

niebardzo są w zgodzie z dzisiejszemi hasła- 
mi Hitlera. 

— Zdaje się jestem jednym z nielicznych 
ludzi — zwierzył się korespondentowi Ha- 

nisch — którzy wiedzą coś o młodości Hitle- 
ra. Przed 24 laty w sierpniu 1909 roku przy- 

jechałem do Wiednia. W kieszeni miałem a- 

ledwie parę halerzy i kilka polecających li- 

stów wraz z auresem domu noclegowego. W 
ciągu pierwszej nocy tam spędzonej poznałem 

młodego obdartusa, który widocznie już od 
kilku dni był lokatorem tej instytucji. Był to 

+ Adolf Hitler. 
Od pierwszego spojrzenia poczuliśmy ku 

sobie sympatję. Hitler przyznał mi się, że 

jest w skrajnej nędzy i właściwie żyje z te- 
go, co uzbiera na ulicy żebrząc. Dziś np. nie 
jeszcze nie jadł. Podzieliłem się z nim chle- 

bem, proponując, abyśmy razem  szu- 

kali jakiejkolwiek pracy. Było to konieczne, 

Oyiudniającu się Francja 
Widziałem w Afryce szosę tak wspaniałą, 

że murzyni chodzili bokiem, by jej nie nisz- 
czyć. Kończyła się jak nożem ucięta. granicą 
Liberji, puszczą nie do przebycia. 

Droga z Buoux do Sivergue jest czemś 
podobnem, lecz jakżez smutnem zarazem! 

Właściwie nie jest to droga, jest to wię- 

cej jak Ścieżka, pas ziemi, po którym się cho 

dziło, lecz dziś już nie chodzi, trawa rośnie 

tez przeszkody. Daie; bez żadnej przyczyny 

droga się urywa: idę śladem jej śladu, mi- 

jam folwarki, duże piękne budynki, wszyst- 
ko jednak opuszczone, dwa tylko są zamiesz- 

kałe. Na wysokiej górze wieś, cel mej wę- 

Spływ kajaków przez Polskę do Morza 

GDAŃSK PAT. — W piątek o godzinie 

18 uczestnicy spływu, dokonywując ostatnie- 
go etapu Tczew — Gdańsk, przybyli do Gdań 

ska. 
Zgromadzona licznie publiczność witała 

przejeżdżające łodzie. Na molo oczekiwała ro 

daków liczna Polonia tutejsza z przedstawi- 
cielami rządu polskiego od godziny 15-ej, — 

Krótko przed godziną 18-tą ukazał się sta- 
tek komandorski, z którego wysiadł gen. 

Kwaśniewski. Pierwsza przybyła do brzegu 

łódź sportowa Warszawskiego Klubu Wioślar 
skiego „Syrena'', witana entuzjastycznie, za- 

- równo jak i pozostałe łodzie i kajaki przez 

publiczność. 
Po wylądowaniu pierwszego eszelonu goś- 

ci powitał w imieniu oddziału gdańskiego Li 
gi M. i K. kom. Poznański, Następnie w i- 
mieniu komisarza generalnego Rzeczypospoli 

  

Miłośnicy gołębi, śpieszcie się więc! Póki i tej w Gdańsku wygłosił przemówienie radca 
legacyjny Zienkiewicz. Imieniem Związku Po jeszeze jest trochę tych ptaszków. Wystarczy 

przyjść, wybrać, zabrać i pokazać nóż. laków w Gdańsku zabrał głos poseł do Volks- 

  

tagu dr. Moczyński. Jako członek Rady Ox- 
ganizacyjnej Polaków Zagranicą przemawiał 

były marszałek Senatu Szymański, podkreś- 

lając, że bez morza polskiego niema łącznoś 
ci z Polakami, znajdującymi się zagranicą.— 

W końcu wygłosił przemówienie komandor 

honorowy gen. Kwaśniewski, dziękując komi- 
sarzowi generalnemu R. P. oraz Polonji gdań 

skiej za serdeczne powitanie i tym wszyst- 
kim, którzy przyczynili się do zorganizowa- 
nia imprezy, która doszła do skutku przez 
czynne poparcie Państwowego Instytutu WF. 

Łodzie uczestników spływu ładowane są 
na przybyłe z Gdyni statki „Dar Pomorza'* 

i „Gdańsk'* oraz holowniki „Lech i „Bi- 
zon'', na ktorych uczestnicy spływu odbywa- 

ją dalszą podróż do Gdyni, Każdy z uczest- 

ników otrzymał w Tczewie żeton pamiątko- 

wy.. Następnie Liga Morska i Kolonjalna 
rozdała 200 dyplomów. Pozatem rozdzielono 

42, pamiątki przedmiotowe, w tem 4 dary mi 

nistra spraw zagranicznych Becka. 

drówki. Nas ralnie piękny kościół, romański, 

proboszcza niema. Nauczyciel, pięcioro dzieci 
w szkole, wójt, przemiły, inteligentny, po 
prowansalsku pełny zdrowego rozsądku czło- 

wiek. Dziesięciu radnych. Czterdziestu czte- 
rech mieszkańców. 

70 proc. ziemi leży odłogiem. 

Z pośród 10 domów wsi czepiających się 
szkoły najmłodsze liczyć muszą 3 do 4-ch wie 
ków, 2 tylko za zamieszkałe, 

Wchodzę do wójta, rzuca się na mnie psi 
sko nieprzywykłe do widoku obcych. Pies nie 
jest tu zresztą stróżem, wywęsza trufle i 
przynosi tem dużą korzyść swemu panu. 

"To wieś najbardziej opuszczona w okoli- 
cy — mówi mi wójt. — Przed rokiem 1914 
ludność była tu rzadka, wojna zabrała paru 

młodych, którzy mogli założyć rodziny. Sta- 

rzy umierają, młodych niema, przed dwoma 

laty było tu przeszło 80-ciu mieszkańców. — 
Już dziś prawie wszyscy głosujący są człon- 

kami rady gminnej. Pytam o szkołę i probo- 
szcza. Tak, jest nauczyciel na pięć uczenie, 
widziałem je przed chwilą, jak szły pod jego 

wodzą, pięć grzecznych, cichych dziewczynek 
otwierających szeroko oczy na RBA niezna- 

jomego. 

Proboszcza niema, nikt nie jest tn dość 

bogaty, by go utrzymać, posyła się po probo 
szcza z sąsiedniej parafji „gdy zachodzi po- 

trzeba. 

Pytam mego sympatycznego rozmówcę O 

przyczyny opuszczania wsi. Odpowiada mi na 

to, że wieś jest za daleko od wszystkiego. -— 
Chłopak, który był w mieście w wojsku lub z 

jakiegoś innego powodu, marzy tylko o tem, 

by osiąść w mieście. Tu praca jest ciężka, 

trwa od świtu do nocy, w mieście są godzi- 

ny pracy, potem można się rozerwać. 

— „A rozrywki!'* — mieszą się do rozmo- 
wy stara kobieta, karmiąca kury. ,— Niech 

pan sobie wyobrazi, że fornal przy umowie 

żąda kina raz na tydzień, trzeba mu płacić 
drogę do Apt. A jeszcze trzeba dać takiemn 

dobre obfite Śniadanie rano, drugie w połaud- 

nie, potem obiad, siestę, dobre łóżko i je- 
szcze 40 franków (13 złotych dziennie). — 
Gdy się to wszystko zapłaci, cóż nam samym 
zostanie, oczy do płakania chyba, no i po- 

datki do płacenia. Ceny są takie, że trzeba- 

by budę zamknąć. Sprzedałam w tym roku 
50 prosiąt równo za ołowę przeszłorocznej 

gryż regulamin domu noclegowego zabraniał 
pozostawać tam dłużej nad kilka dni, Zapy- 
tałem Hitlera, co umie robić, odpowiedział 

mi, że jest malarzem. Byłem przekonany, że 
maluje ściany, zaproponowałem więc mu po- 

szukać pracy w tym kierunku, 

Hitler żachnął się: 
— Jestem artystą - malarzem, — powie- 

dział mi, wykrzywiając obraźliwie usta. 

Brak środków do życia zmusił nas jednak 

do szukania pracy. Nosiliśmy ciężary, myliś- 

my okna i nie było takiej pracy, której nie 

imaliśmy się, aby zarobić kilka halerzy. Po- 

woli interesa naszej spółki zaczęły się popra- 

wiać, Zarabialiśmy już tyle, że wystarczało 

nam na dobre utrzymanie, ale Hitler, gdy tyl 

ko sytuacja nasza się poprawiła, okazał się 
skończonym leniem. Robotę zaczął zaniedby- 

wać, a ulubionem jego zajęciem stały się dy- 
skusje polityczne. 

Gdy nadeszła zima, zaproponowałem mu 
małować pocztówki, które miałem sprzedawać 

na ulicy. Był z tego bardzo zadowolony, 00- 
nieważ ten rodzaj pracy zostawiał mu sporo 

czasu na ulubione dyskusje polityczne. Jego 

ówczesne poglądy były zaprzeczeniem socjal- 

demokracji, niezbyt entuzjastycznie również 

odzywał się i o chadecji, akcetując na każ- 
dym kroku, że tylko zasada „cel uświęca Śśro- 
dki!'' jest słuszną. 

Kilkakrotnie w tym czasie wysuwał Hit- 

ler projekt założenia partji politycznej, ale 

nigdy nie mogłem się od niego dowiedzieć, 
jak on sobie wyobraża podobną organizację. 

Hitler umiał tylko krytykować. Swoje intere 

sa — opowiada dalej Hanisch — prowadził 
Hitler wyłącznie z żydami. którym sprzeda- 

wał pocztówki i od których brał zamówie- 
nia. 

Niemniej ulubionym tematem w dysku - 
sjach, poza polityką, była sprawa religji. Hit 

ler nie ukrywał swej antypatji do katolicyz- 

mu, uważając, że protestantyzm bardziej od- 
powiada Niemcom. 

Pieniądze, które zarobił, wydawał przeważ 

nie na kupno gazet, znosząc całe ich stosy 

do domu i na ciastka z kremem, których po 

trafił zjadać nieprawdopodobne ilości. 

W czasie naszego wspólnego życia Hitler 
namalował obraz — parlament austrjacki. 

wył bardzo dumny i uważał za najlepsze 

swoje dzieło. Kiedy doszło do sprzedaży, nikt 

nie chciał dać nawet 20 koron i bardzo się 
na mnie obraził, gdy z wielkim trudem sprze 
dałem „dzieło'* za 50 koron. 

'To nas poróżniło i od tej chwili Hitler 
zginął mi z oczu. Dopiero w roku 1920 usły- 
szałem jego nazwisko, ale nie zwróciłem na 

to uwagi i nie myślałem, że to był były to- 
warzysz. 

  

Co nas skłania do iatania? 

  

Podróż szybka — miła — tania!   
  

cemy, a przecież pracy nad ich wychowaniem 
nie było mniej, 

— Macie państwo 70 proc. ziemi opusz- 

czonej, dlaczego jej państwo nie uprawiacie? 
— pytam. 

Lecz wójt odpowiada, mi na to, że ziemia 
leżąca parę lat: odłogiem, wymaga kosztownej 

paroletniej uprawy, musiałaby być bardzo de 
brą, by się wysiłek opłacił. Zresztą własność 
jest tu jak wszędzie prawie zbytnio rozdrob 
niona, chłop nie może wyżyć, rzuca wszystko 
i przenosi się do miasta. 

Na moje pytanie, w jaki sposób chłop rza 
cający ziemię, ótrzymuje w mieście pracę i 
wogóle utrzymanie — odpowiedziała mi żywo 
moja rezolutna baba, że od tego jest przecież 

miejscowy poseł: „Na to on przecie jest''. 

W miastach, które zwiedzałem, wcześniej 
skarżono się na brak wygód i wojnę, Każda 

okolica inaczej tłumaczy swą bolączkę: tu roz 
drobnienie, własności, uboga ziemia i pose!! 

TELEGRAM NADZWYCZAJNY! 
W drugim dniu ciągnienia IV klasy 27 Polskiej Państw. Loterji Klascwej padła 

główna 
wygrana zł 50.000 

na Nr. 127241 
w naszej najszczęśliwszej 

kolektarze 

H. KAINKOWSKI 

"gnom się tygodniami. Powiadali, że to 5; 

W WIRZE STOLICY 
KMIOTEK, CO BYŁ NA WOJNIE 

JAPOŃSKIEJ 

Krzepki i zdrów zażywa Mateusz wiel 

kiej powagi w eałem Powsinowie jako, że za- 
granicą bywawszy i aż u Japonca przez dwa 
lata siedział. 

Czytuje teraz Mateusz gazety i na wszel 
kie wiadomości z Mandżurji głową kręci: --. 
niema co z Japoncami wojować, taki naród 

cholerny, że nie mu zrobić nie można — i zie 
mi potrzebuje! 

Wieczorkiem, po zwózce ostatnich snor- 
ków, Mateusz siadł na przyzbie i opowie: 
dział swą epopeę z 1904 r. SUSE — choć 
słyszała to już conajmniej 

chwytała każde słowo równie ćpilnie; = ja 

— Wziął mię ruski do armji, załadowali 
nas w Ciechanowie do wagonu kiej bydlaków 

i wieźli, wieźli — przez półtora z hakiem 
miesiąca. Pociąg idzie, my patrzym bez o 

twarte drzwi a tu pola nieuprawne het 

      

     

  

   t    
Co te Ruski ziemi majom i nijakiego z 

pożytku, nie, ino trawa se rośnie, a ludzi to 
dopiero na staneji sie widziało. 

Dojechalim wreszcie, Port Aretura, zaa 

  

czy bronić macie — mówią, pognali nas z 

wintowką w jakieś błoto. Nieznawszy my kra- 
ju, pier raz na wojnie, praporszezyka     

  

szczęśliwie zaraz na początku szlag trafił, io 

my i pokładli się w błoto — leżym, czekamy 
co z tego będzie, — awoś wojnę się jakoś wy- 
gra tymczasem, pedoł nasz feddfebel. 

Zamiast wojnę wygrać, to my w plen po- 

padli. Patrzym — lazom jakieści małe chłop- 
cy bez błoto, podeszli aż do nas, wintowki 
zabrali, pognali do swego obozu. 

Jechalim potem bez morze, aż do samej 
Japonii dowlekli nas — tam porozdawali 
dego z osobna różnym Japoncom, — па : 

bę bezpłatną, znaczy się, niby żeby płenniki 
darmo chleba nie jadły. 

Mnie zabrał Japoniec, co nad samym mo- 

rzem mieszkał. Pokazuje swój dom — mały 

że chlew u mnie w Powsinowie większy, 
pole. Co to za pole — sześć grządek wąziut- 
kich, przy byle chacie u nas większy je ogró- 

dek. 

— Ech, myšlę sobie, toć tu dla ciebie 

nawet niema żadnej roboty, to głupi Japo- 
niec! będę ino brzuchem” do góry leżał. 

A już! Rodzina u tego Japonca egromua 
— cały dzień na tych sześciu grządkach się 

telapie, a on sam gospodarz wziął mnie w po: 
bok i dawaj. taskać kamienie i do morza 
wrzucać. „(Co on na umyśle pomieszany, my- 

ślę znowu, kamienie w wodę śmigać, zaba- 

wę durny sobie taką obmyślił czy kie licho? 
Ale Japoniec surowo patrzał na mnie, 

wiadomo plennikowi nie dyskutować. On no- 
sił kamienie i w morze rzucał, nosiłem i ja 
w toż miejsce rzucałem. Tak my bez eały rok 

od świtu do wieczora nie, ino chodzilim z ka- 
mieniami, ciskalim w wodę i wracalim po 

nowe. Osłabłem strasznie, bo robota ciężka, a 
jeść ino tyle dawali, by nie umrzeć. 

Po roku wylazły kamienie z morza, po- 

rzucalim jeszcze trochę, potem Japoniee ka- 
zał ziemię. taskać i posypywać. Brzeg wyso- 

ki, „póki się ziemi do równego stanu nasypa- 
rok minął. Bardzo wtedy mój 

eszył i cała jego rodzina. 
ją mi, że. siódmą grządkę majom 

    

   

    

   

  

_ — dopierom zrozumiał bez co 2 lata robiłem 
Cholery, nie naród! Tak se wykombinować i 
taką kalkulację wyprowadzić. 

Akurat wtedy wypuszczali  plenników. 
Dał mi Japoniec parę swoich groszy, trawkę 
co już była na tej siódmej grządce — moim 
potem zrobionej — wyrosła i pożegnał ser- 

decznie. Cała rodzina w pas mi się kłaniała. 
Wracałem znowuj bez tę Azyję, Sybirę, 

czy jak jej tam. Ziemia dalej nieuprawna 

stała, trawa, trawa i pusto aż nudno. To ja- 
kem myślał, eo tam dwa lata malusi zagomk 

morzu wydzierają, a tu takie szmaty ziemi 
bez pożytku leżom, tom całą sempatyją był 

po stronie Japoneów i mówiłem se w ducha: 
— dobrześta zrobili Mateuszu, żeśta wojny 
nie wygrali! 

Bidny naród Japońcy, okropnie roboczy, 

trudno takiemu sprostać... Karol 

   

Nowe źródłe w zdrojowisku 

NOWROCŁAW 
leczy choroby przewodu pokarmowego, 

kobiace, artretyzm.       
CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZŻEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE _„DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! Wilno, Niemiecka 35, tel. 13 17, P. K. O. 80.928, 

  

  

MELCHJOR WAŃKOWICZ 

SZCZENIĘCE LATA 
| CZĘŚĆ I 
NOWOTRZEBY. 

Po śmierci rodziców „opieka”, złożona z dwóch 
poważnych sąsiadów, wysłała mię jako dwuletniego 
dzieciaka z ojcowskich Kałużyc w powiecie ihumeń- 
skim, ziemi mińskiej — do majątku babki w Kowień- 
szczyźnie, „bo to, panie, odpowiedzialność chować 
chłopca przez guwernerów, a do tego jeszcze Melchjo- 
rowicza“. 

Trzeba wiedzieć, że Wańkowiczów było jak „roj- 
stu“*) w Mińszczyźnie i wygodniej było przezywać 
z majątku, albo, o ile imię ojca było rzadkie, z ojca. 

Poważne sąsiady, na nas, Wańkowiczów, miały 
poglądy wyrobione i niezłomne. Mój najstarszy brat, 
Czesław, ugarnirował sernikami na „stajni'* u solidne- 
go proiesora sufit, i huknął ze strychu domu „kłasne- 
go nastawnika* jakąś drewnianą figurą, pedagog tyle, 
że się strachu najadł, ale biednego Czesia musiano 
przenieść do Wilna. Co w Wilnie zbroił — niewiado- 
mo, ale według wersji starszego rodzeństwa, ojciec miał 
z nim w gabinecie długą rozmowę, potem zaprowa- 
dził go do alei pod figurę, gdzie stała ławka, na której 
tradycyjnie pokolenia brały basy — poczem Czesia ze- 
słano do Chyrowa. 

Jużciż Chyrów musiał zdać się „opiece“ końcem 

świata, — były to zagorzałe domatory. 

Pewnego razu ojcu udało się wypchnąć czterech 
sąsiadów na Wystawę Paryską, sam zaś pojechał w ty- 
dzień po nich. Zastał ich iw: hotelu... rżnących w win- 
ta. Natychmiast po przyjeździe ze swego Ihumeńskie- 
go powiatu, rozstawili stolik i nie zdążyli być ani ra- 
zu na wystawie. 

*) Leśne bagniska. 

  

  

Majątek babki, matczyne Nowotrzeby, był ongiś 
od książąt Giedroyciów kupiony, a położony w prze- 
pięknej dolinie Niewiaży o szesnaście wiorst od Ko- 
wna, dzierżawiony był od czterech pokoleń 'w rządach 

matrjarchatu, tak się bowiem składało, że przechodził 
w linji kobiecej z matki na córkę, z babki na wnuczkę. 
A że dziedziczki żyły krzepko i długo, a rękę miały 
twardą i obyczaje starodawne zachował się w.Nowo- 

_trzebach obyczaj, żywcem przeniesiony z początków 
"XVIII stulecia. 

Nawprost ganku, nie takiego tam  „polskiego“ 
ganku, jak bywają we dworkach na mazowieckich pia- 
seczkach — z filarkami, ale tęgiego szklonego wenec- 
kiemi oknami, gdzie pod sufitem lepiły się jaskółcze 
gniazda, pod ławkami legiwały kundle, a po stołach, 
jak dzień długi suszyły się wiecznie jakieś rumianki, 
jakieś żywokosty i inne gospodarskie ingredjencje — 
nawprost ganku tego była sień ogromna ciemna, chło- 
dna zawsze. 

Nie dałoby się, mimo (wszelkich chęci, „hallem“ 
jej nazwać, proszę państwa, jak w ojcowych Kaluży- 
cach. Sień to była prawa, obstawiona  olbrzymiemi 
przepastnemi szafami. Jako mały chłopak, urządzając 
pośród zwałów dziedzicznych tumaków i popielic 
wigwam w przepaściach szaty, rozmyślałem, że zapew- 
ne najprzód ustawiono szafę, a potem wkoło niej „obu- 
dowano“ dom, 

Dom bowiem sam był niski. Belki podpierały su- 
tity, do których można było ręką sięgnąć. Futryny 
drzwi, na których wisiały przybite blachy towarzystwa 
asekuracyjnego, były tak niskie, że wysocy goście 
rżnęli o nie głowami nieomylnie, ku naszej nieopisanej 
radości. 

Z sieni owej na lewo, szło się do dużego stoło- 
wego pokoju, gdzie długi, jak plant kolejowy, stół, kry- 
ty ceratą, biegł aż pod przeciwległą ścianę. Na ścia- 
nie tej od góry do dołu wisiały święte obrazy, a po- 
między niemi ogromny krzyż z relikwjami Świętych; 
stołowy bowiem pokój w dni adwentu, wielkiego po-   

  

stu i innych uroczystości był miejscem codziennych 
modłów. 

Przy ścianie podłużnej był znowu ustawiony sprzęt 
— olbrzym — szaia z trzech przęseł, o trzech drzwiach, 
jak wierzeje stodoły. 

Pochodzenie tej szaty było następujące: Prababka 
— z Pohoskich (ze skoniiskowanego Szopowa) Ba- 
czyżmalska — tak kochała swe córki, że nie chcąc 
się z niemi rozstawać i w nocy, kazała zrobić szatę 
z trzema przęsłami, drzwi miały u dołu zawiasy i na 
noc opuszczały się wraz z pościelą. W tej szafie nie- 
raz struchlałe panny się chowały, gdy słynny pasjonat, 
wiodący się z tatarów, pułkownik Baczyżmalski wra- 
cał zezłoszczony do domu. Dom wtedy pustoszał i je- 
dynie żona odważała się wychodzić go spotykać. 

Za pierwszemi drzwiami tej szaty chowano her- 
batę, cukier, różne tak żelatyny 4 cynamony. Była to 
domena rezydentki — p. Agaty, której jedyną мапа 
czynnością było zaparzanie herbaty i rąbanie cukru 
z głowy. Za drugiemi drzwiami 
du'. Tam to się biegło koło piątej z otrzymanym od 
babki wyślizganym przez lata kluczykiem. 

Klucz otrzymywało się niezmiennie z dwoma na- 
pomnieniami: „kręcąc, ciągnij do siebie" i „nie łasuj 
zanadto”. 

Trzecia część szafy, to były wódki i wina. W onym 
. wieku interesowały mnie mało, o tyle chyba, że się 
wykradało stamtąd biszkopty i czasem udało się ra- 
tlerkowi babki wlać w gardło kieliszek wódki. Piesek 
jechał wówczas nosem przez wszystkie pokoje i mer- 
dał ogonkiem, co babkę napawało niezmierną rozterką: 
„wściekł się, czy nie", 

Z jadalnego szło się do kredensu, gdzie rezydo- 
wał lokaj i jadała służba. Jadali „abraduki* — kluski 
z grubej mąki w słoninie, „skrzydle* — z takiejże mą- 
ki placki ociekające tłuszczem i twarde jak skóra, 
„szpekuchy“ — pierogi, których cienką powłokę roz- 
dymała masa gorącej słoniny, „szwilpiki* — placki, 
pieczone w piecu z gotowanych kartofli, kekory“ — 

— „odstawiano z obia- 

  

KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE... 

ESS TIE TVT TOKIA 

takież placki, nadziewane różnem nadzieniem z mięsa, 
warzyw i sera — wszystko to pływające w roztopio* 
nej słoninie, lub zalane sosem, zwanym  „mizgutia“ 
(słonina z podśmietaniem); wreszcie nie wiem czemu 
z polska zwany ,„maćkiem*, ale' piekielnie litewski 
wymysł — łój barani zaskrzepły między dwiema 'war- 
stwami ciasta. 

Specjalnem świętem było  „skierstuwie“ -— bicie 
wieprzy, kiedy cały dom objadał się „wžadorami“ 

(kiszki nadziane tartemi surowemi kartoflami) i „szu- 
pienią* (kasza z pęcaku, gotowana na ogonach 
wieprzowych). 

Na ziinę przygotowywano dla czeladzi tak zwany 
„kindziuk* czy „skiłłądź”, (ten ostatni termin ma być 
polski) — brzuch Iwieprzowy, tęgo nabity obrzynkami 
mięsa, zaprawiony saletrą i korzeniami i wędzony. 

Te przysmaki, pojawiające się na „drugim stole“ 
były nieodwołalnie przynoszone na pierwszy stół jako 
przystawka, znajdująca swych entuzjastów. 

* Ów pierwszy stół był tłusty, obfity, ciężki, ale po- 
za kałdunami, ogórkami z miodem, kisielem i paru in- 
nemi rarytasami, mający powszechnie na świecie uży- 
wane potrawy. Tylko nazywały się one specyficznie 
i dopiero wyruszywszy w świat z mozołem, musiałem 
się uczyć, że np. „Pani Nowakowska” nazywa się szar- 
lotka, że „Panną Reginką“ nigdzie nie nazywają sma- 
kowitej zresztą leguminy z kremu, kryjącego czekola- 
dę przetartą z chlebem razowym i t.d. 

Do źródłosłowiu „Pani Nowakowskiej* dobrną- 
łem; okazało się, że „za nieboszczki pani Szemioto 
wej” (siostry prababki, jednej z tych, co to sypiały 
w szafie) koczem „w gości* przyjeżdżała taka pani 
z Warszawy i nauczyła robić szarlotkę. 

Ze stołowego i "kredensu szło się dalej — do czę- 
ści służbowej domu. Była to jego część przybudowa- 
na w klitki i w składziki, w spiżarenki, komórki, kła- 
„dówki, obfita, dostępna „Iudziom“,  pėtdzikim kotom 
żyjącym na strychu, w których płonące w ciemni 
oczy waliło się z rewolweru, pacom — ogromnym
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_LISTY POWSTAŃCA 
Ze wsi Antonowo 

dn. 3—13 stycznia 1867 x. 

„,  Broga Masiu! Korespondencja z tobą 
ed dnia dzisiejszego staje się dla mnie po- 

rętną koniecznością, zadowoleniem spragnie- 

me; duszy, jak miłość dla młodzieńczego, nie- 
zepsutego 1 niezłamanego przeciwnościami 

serca. Masz tedy najlepszą rzkoj': mej za- 

Gaihwošei. Summa sumuarum ot naiem 

od ciebie eztery listy. Tłumaczyć ci się z te- 
mo, że ostatnie dwa twe listy czytałem i czę- 
sto czytam z niewypowiedzianą  przyjemne- 

      

Ściz — nie widzę potrzeby. Zaczynam tedy 
na- odpowiadać ei na zapytania zadane mi 

przód we franeuskim liście a potem w os 
nim. o do zajęcia się mego obecnie, napisa- 

žem ei 6 niem długi list, który prawdopodoł 
mie odezytasz w końcu bieżącego stycz 

Małe zmiany zaszły, o tem niżej. Ja dzisi: 
już mie jestem parobkiem, ale również ż 
z dnia na dzień; bo wydano nam 3 r. na mi 

siąe ze skarbu za 3 miesiące, ale nadal ше о- 

biecują wydawać. trzymanie tu kosztuje bez 
i zgórą 3 r. więc nadal znowu będę 

em. W tym roku był wielki nieuro- 
dzaj tutaj, tak że mąka żytnia co kosztowała 
tu w uprzednich latach 50 kop. — 30 kop. 

pad, dzisiaj jest już 1 r.s. a na przednówek 

dojdzie do 2 rs. pewno. Ale to nie, ja sobie 

poradzę, bom jeden i zdrowie mi służy. 
Proszę cię tylko nie przy jmi nie i na- 
dal nie się ze 

<ia. Wkrótce mój los stanie się nieco pewniej- 
szym: bo spodziewamy się zapewnienia ze 
streny Rządu o naszej bytności tutaj t.j. spo- 
dziewamy się, że wszelkie oznaki tego, 
my tu czasowo, jako to przestaną wydawa 
te % ruble, pozwolą swobodnie krążyć po ca- 
łej Trkuekiej gubernji, jak to wolno przestęp- 
eom eywilnym e.t.e. Wówczas może łatwiej 
będzie, albo gospodarkę do spółki z kolegami 
założyć, albo dostać miejsce u kupea i inte- 
Tesa moje się znacznie poprawią. Gdyby gospo 
darzyć tu według zasad gospodarki litewskiej, 
można w krótkim czasie potroić kapitał wło- 
żony, bo ziemia dana byłaby darmo, na tej 
tu nie zbywa i do tego ziemia dziewicza. 

Kobiet na Syberji mało, zwłaszeza we 
wschodniej; najwięcej ich w Rosji i  Sybe- 
cji Zachodniej. Mnie chwała Bogu nie zdarzy- 
ło się z niemi spotykać, chwała Bogu powis 
dam, bo opinja ich tutaj bardzo szwankuje. 
Ze wszystkich kobiet mężatek, które tu znaw, 
pani Krupska, Wieloh i kilka innych, 
zasłużyły na dobrą opinję, a panny prawie 
wszystkie wyrzutki. Takich kobiet towarzyst- 
wa nie szukam, a tembardziej o związku nie 
myślę. Zresztą tak one daleko od mi 

mego pobytu, że niepodobieństwem się wi 
dzieć z niemi. Czuję potrzebę towarzystwa 

   

  

    

   
    

    

    

       

   

  

    

    

. kobiecego i jasno to widzę na sobie i innych 
towarz, 

kiego Ž 
ch wygnania, że jeszcze lat 5 

eia i adieu Fruziu, będziemy s     
   

  

  

mi kawalerami. O ile to w mojej mo 

  

działywam zastępując towarzystwo kobiece, 
długiem patrzeniem na dwie fotografje, któ- 
re posiadam: twoją i Maryni. — Wyobraź 

, gdy mię do naga 10zbierano, przy wy- 
u mnie z Wilna na Sybir, krzyżyk 

zerwano, a medaljon z fotografją 
uszedł cheiwych oezu. Stąd wniosek, że w niia 
żywa Marynia. Ot i ja idealistą, marzycie- 
lem, ale to tylko chwilowo, a zgodzisz się na 
to, że jest konieczną, bo chroni człowieka od 
zesztywnienia i wykazuje mu cały świat har 
monji- 

Dnia 15 — 17 stycznia. Jutro list ten 
wysyłam, bo się zręczność zdarza. Przeczyta- 
łem go przed zapieczętowaniem i cóż? — 
podarłbym w innym czasie i drugi napisał, 
ale teraz tego nie mogę zrobić, bo i papieru 
mie mam i śpieszyć trzeba. Droga  Masiu, 
wierz mi, że nawet pretensji nie miałem wy- 
razić to słowami, co czuję. Ile cię kocham, 
jak bym pragnął być obok ciebie dla pomo- 
€y, wyrazić nie zdołam, na to trzeba z mej 
strony natehnienia, a z twej — wiary. Jak 
jedno tak i drugie jest podniesieniem duszy, 
jest takim nastrojem” duszy, przy którym 

struny pękają. — Więc powiem ci tylko tyle: 
kocham cię siostro! resztę „w swej duszy do- 
śpiewaj”. Jeżelibyś chciała koniecznie przy- 
syłać mi odzienie i bieliznę, pisz na adresie: 
Gospodinu Niżnieudinskomu Ziemskomu Ispra 
wniku dla pieredaezi I. I. Gorajskomu w 
Bratskuju wołość, sielenje Antonowa, bo tak 
ja prędzej i pewniej otrzymam, tudzież po- 
Syłaj spis rzeczy. Ale proszę cię użyj to płót- 
mo i odzienie na co innego, nie  uszczuplaj 
sobie, bo ja jeden, a was troje. Ja pomimo dro 
żyzny tutaj na płótno i sukno sprawię so- 
bie odzienie z czasem sybirskie, a tymczasem 
siake tako się obejdę. Prosiłem cię w uprzed-, 
mich lstaeh o matematykę  Steczkowskiego, 
teraz odwołuję, nie potrzeba, obejdę się hez 
niej, ale ty na miłość matki naszej myśl o 

     
  

łami twego ży- zs 

ЗЕО МО › 

P. Marszałkowa Piłsudska w Wilnie 
WILNO. — Wczoraj rano przybyła do 

Wilna P. Marszałkowa Piłsudska z córkami, 
zatrzymując się u najbliższej rodziny. 

W południe panny Piłsudskie w towarzy- 

stwie adjutanta zwiedzały Górę Zamkową. 
W godzinach popołudniowych P. Marszał- 

kowa odjechała z powrotem do Pikieliszek, - 
ZE 

Budowa mauzoleum królewskiego w Bazylice 
WILNO. — Jak się dowiadujemy, projekt 

budowy mauzoleum królewskiego w Bazylice 

będzie przez władze centralne w tych dniach 

zatwierdzony. W związku z tem, w ciągu naj 

bliższych dwóch tygodni szczątki królewskie 

znajdujące się obecnie w sali archiwalnej Ba- 
zyliki zostaną przeniesione prowizorycznie do 

jednej z kaplic i będą tam chronione do cza 

su ukończenia budowy mauzoleum. Prace w 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE 

Z DNIA 11 SIERPNIA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: 717. 

Temperatura najw. 

Temperatura najniżs 

Opad: 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

. Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pomorze i Wileńskie. Pogoda słoneczna o 

zachmurzeniu umiarkowanem. Temperatura bez 

zmian. Umiarkowane, potem słabe wiatry pół- 

nocno - zachodnie. 

  

  

   

Pozostałe dzielnice: Pogodnie i ciepło, 

przy słabych wiatrach miejscowych. 

URZĘDOWA 
— Nowe ceny chleba od 12 sierpnia r. b. 

Starosta Grodzki wileński ustalił następujące 

ceny chleba, obowiązujące z dniem 12 sierp- 

nia b. r., za 1 kig. w detalu: 

Chleb pytlowy biały 55 proc. — 35 gr. 

Żytni sitkowy — 30 gr. 
Żytni razowy — 25 gr. 
Winni żądania lub pobierania cen wyż- 

szych od ustalonych karani będą w drodze 

administracyjnej w myśl obowiązujących prze- 

pisów grzywną lub aresztem. 

MIEJSKA. 
— Opiaty od kw'ttów komornianych. W 

ciągu bieżącego miesiąca właściciele domów 

opłacają odsetki od czynszu komornianego 
uzyskanego w 2 kwartale na rzecz Funduszu 

Pracy. 

— Obniżenie podatku przemysłowego dla 
zakładów fryzjerskich. Izba Rzemieślnicza w 

Wilnie podaje do wiadomości wszystkich rze- 
mieślników, iż Ministerstwo na podstawie art. 

94 ustawy o państwowym podatku przemysło- 

wym (Dz, U. R. P. Nr. 17 z roku 1932, poz. 

10) obniża do 1 i pół proc. stawkę podatku 

przemysłowego od obrotu za rok 1932, przypa- 

dającego od zakładów rzemieślniczych  fry- 

zjerskich, oraz innych zakładów (pracowni) 
rzemieślniczych, których obroty  podpadają 
pod postanowienia art. 5. p. 9 ustawy pod 
warunkiem posiadania kart rzemieślniczych 

przez właścicieli powyższych zakładów. 

Na rok 1933 i lata następne  Ministerswo 

Skarbu obniża stawkę podatku przemysłowego 

od obrotu dla wymienionych wyżej zakładów 

TEREESREOWOEŁEDECTW TORS TIT SS TSS 

sobie i oszczędzaj grosz, nie uszczuplaj so- 

bie. Żegnam cię droga siostro, niech cię Bóg 
ma w swej opiece, a wysłuchując modlitw гпо- 

ich, obdarzy obficie. Kochający cię Jan (o- 

rajski. 
0022 

mauzoleum rozpoczną się najdalej w począt- 

kach września 
* * * 

W ciiu wczorajszym teren robót w Bazy- 
lice zwiedził p. wicewojewoda Jankowski w 
towarzystwie p. konserwatora Lorentza opro- 

wadzany przez kierownictwo prac restauracyj 

nych. 

rzemieślniczych, których właściciele posiadają 

karty rzemieślnicze — do 1 proc. 

Powyższe ulgi będą udzielane 

składania indywidualnych podań. 
bez 

— Hotelarze w magistracie, Do  magi- 
stratu udała się delegacja hotelarzy, która 

interwenjowała w sprawie przydziału miesz- 

kan wycieczkowiczom w czasie Targów. — 

Hotelarzom chodzi o uwzględnienie ich przed- 

siębiorstw przy opracowywaniu spisów  wol- 

nych lokali dla przyjezdnych. 

— Skarpa na Zielonym Moście, Wczoraj 

ukończone zostały zasadnicze roboty przy upo- 

rządkowaniu skarpy koło domu Singiera za 

Zielonym Mostem.  Skarpę ścięto, ułożono 
nowy chodnik, zaś u góry, wzdłuż całego 

przejścia wstawiono żelazną barjerę. Całość 

wykonana bardzo udatnie. 

— Chodnik na ul. Katwaryjskiej.  Magi- 
strat przystąpił do naprawy chodników na 

ul. Kalwaryjskiej poczynając od Krzyża do 

ul. Lwowskiej. Układane są nowe krawężniki, 

jak również ma być zniesiony wysoki ryn- 
sztok ciągnący się od posesji nr. 8 aż do rogu 

Lwowskiej. 

— Zapomniana ul. Trębacka. Mieszkańcy 

lul. Trębackiej ponownie czynią starania 0 

ułożenie na tej ulicy bruków, co w tej 

chwili jest niezmiernie ważne wobec zbliża- 

jącej się jesieni i nieuniknionych  szarug. 
— Zdjęli z pracy. Wobec strajku w tar- 

taku Szapiry przy ul. Dolnej zatrudniono 40 

bezrobotnych.  Strajkujący dowiedzawszy się 

o tem zablokowali wejście do tartaku i przy- 

brawszy odpowiednią postawę  uniemožliwili 
robotnikom wszczęcie pracy. 

AKADEMICKA. 
— Z Akademickiego Oddziału _ Związku 

Strzeleckiego. Zarząd i Komendant Akademic- 

kiego Oddz. Zw. Strzeleckiego stud. USB — 
wzywa wszystkich Obywateli Członków Od- 

działu, przybywających do Wilna do  bez- 

względnego meldowania się u adjutanta Od- 
działu w Komendzie Podokręgu (Wielka 68, 

m. 2) w godz. 9—15. я 
— Uwardze pragnących studjować zagra- 

nicą i w Warszawie. W związku z licznemi za- 

pytaniami w sprawie rozpoczęcia zapisów na 

w ch Uczelniach: Zagranicznych, Central- 

ne Akademickie Biuro Informacyjne w War- 
szawie ul. Mirowska 3/47 zawiadamia, że 

zapisy na wszystkich Wyż. Ucz. Zagr. rozpo- 

częły się już na nowy rok akademicki 1933-34, 
przeto zaleca się zainteresowanym wcześniej- 

sze załatwienie zapisu, by nie narazić się w 
późniejszym terminie na ewentualność  od- 

mowy przyjęcia na rok akad. 1933-34. 

Biuro załatwia przyjęcia na wszystkie 

Wyższe Uczelnie w Europie i poza: Europą, — 
tłumaczy dokumenty szkolne na wszystkie ję- 

zyki świata (dla niezamożnej młodzieży bez- 

płatnie), wydaje Dowody Międzynarodowej 
Konfederacji Studentów CIE, uprawniające do 
otrzymania ulgowych i bezpłatnych wiz, or- 

ganizuje ulgowe, grupowe, kolejowe przejaz- 

dy przed początkiem roku akad., oraz udziela 

bezpłatnie wszelkich informacyj, związanych 
z wyjazdem na studja zagranicę, jak rów- 
nież informacyj, dotyczących Wyższych  Za- 
kładów Naukowych w Warszawie. Informacje 
pisemne udzielane są po załączeniu znaczka 
poczt. na odpowiedź. 

   

  

SZKOLNA 
— Wpisy do 4-letniej Szkoły Handlowej 

Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 

Chrześcijan w Wilnie — Biskupia 4 przyjmn 
je kancelarja Szkoły codziennie od godz. 10 
—14. Do kl. I przyjmuje się kandydatów z 
ukończoną 7-kl. szkołą powszechną, lub 3 
Kl. gimnazjum. Czesne 30 zł. miesięcznie, dla 

ZJAZD RZEMIEŚLNICZY WOJEW. 
WILEŃSKIEGO 

W dniach 27 i 28 sierpnia rb. odbędzie 

się w Wilnie z okazji III Targów Półmoc- 
nych w Wilnie zjazd rzemieślników wojewó- 
dztwa wileńskiego. Na zjeździe tym będzie 
dokonywany przegląd postępów rzemiosła za 

okres od chwili wprowadzenia w życie usta- 
wy przemysłowej, która stworzyła nowe pod- 

stawy dla organizacji rzemiosła. 

Na zjeździe tym zostaną również wygłoszo 

ne referaty dotyczące  kwestji podatków, 
świadczeń socjalnych, kształcenia młodzieży 

rzemieślniczej, kredytów, dokształcenia zawo- 

dowego itp. 

POCIĄGI POPULARNE W OKRESIE 
TARGÓW 

Z terenu Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej 
przewidziane są w okresie III Targów Północ 

nych i Wystawy Lmiarskiej dwa pociągi po 

pularne. Jeden z dniach między 2 a 3, a dru- 

gi pomiędzy 9 a 10 września ze zniżką 70 

proc. na szląku Białystok — Wilno, Brześć 
— Wilno, Królewszczyzną — Wilno, Turmon 

ty — Wilno, 
Dyrekcja Targów również zwróciła się z 

prośbą do wszystkich starostów powiatowych 

wojew. białostockiego, wileńskiego, nowogró- 
dzkiego i poleskiego o stworzenie komitetów 

lokalnych, które ułatwiłyby ludności udział 

w wycieczkach komitetów lokalnych, gdyż ul 

gi kolejowe w tym wypadku będą znacznie 
większe. 

Dyrekcja Targów nie wątpi, że sprawa ta 

zostanie przez starostów przychylnie potrak- 
towana. 

REDEN KASPWRAE POCIE WIR ZZ TRZAWEZCZA 

niezamożnych zniżki. Szkoła (najstarsza na 
Wileńszczyźnie, rok założ. 1916) posiada peł 

ne prawa szkół państwowych i jest stale 
subsydjowana przez Kuratorjum O. S. Wil. 

Absolwenci Szkoły mają prawo do skróconej 
służby wojskowej w podchorążówkach oraz 
do stanowisk w służbie państwowej do VI 
stopnia służbowego włącznie. W toku stara- 
nia o upaństwowienie Szkoły. 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy Ko- 
ed. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z 
pełnemi prawami). W roku szkolnym 1932 

34 czynne będą ceddziały od l-go do 5-3 
Do oddziału I-go przyjmowane będą 
urodzone w roku 1927 lub weześniej bez eg- 
zaminu. 

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego bę 
4& czynne klasy od 2-ej do 8-ej. Eezaminy 
wstępne do Szkoty Powszechnej i ftimna- 
zjum rozpoczną się w dniu 18 sierpnia. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od 10 — 13 kaneelarja Gimnus jum 
rrzy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56—- gnaach 

własny, obszerne boisko (w zimie ślizgnwka) 
: ogród szkolny. 

— Zapisy do Żeńskiej Szkoły Zawodowej 
im. św. Józefa w Wilnie przy ul. Ostrobram- 
skiej 31 — II przyjmuje kancelarja szkoły 
od godz. Il-ej do l-szej p. p. codziennie — 
oprócz świąt i niedziel. — Opłata za naukę 
zniżona. 

Lekcje rozpoczynają się 21: sierpnia. 

PRACOWNIA przyjmuje obstalunki kra- 
wieckie i bieliźniarskie od 16-go sierpnia. 

RÓŻNE 
— Iniormacja kupiecka na czas Targów. 

Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie, ul. Bakszta 
11, tel, 10-30 na czas Ill-ch Targów  Pėtno- 
ćnych i Wystawy  Lniarskiej w Wilnie od 
dnia 26. 8. do 10. 9. b. r. uruchamia w lokalu 

Stowarzyszenia przy ul. Bakszta 11, tel. 10-30, 

specjalne Biuro  informacyj kupieckich dla 

%upców i przemysłowców z całej Polski przy- 

bywających na Targi. 

Biuro informacyjne będzie * załatwiać 

wszelkie sprawy kupców zarówno prywatno - 
osobiste (noclegi w. hotelach, wyżywienia, 

na specjainych warunkach) jak i handlowe — 

(wskazanie źródła zakupu i t. d.). — Biuro 

będzie czynne od godz. 10—14 i od 16—18 
codziennie. 

— O zamkniętych szkołach litewskich. — 
Władze centralne ostatecznie wypowiedziały się 

w sprawie rekursu Litwinów w sprawie zamk- 
nięcia 8 szkół na terenie tut. okręgu szkolnego. 

Decyzja Kuratorjum została jeszcze raz za- 
aprobowana i rekurs oddalony. 

— Kurs kandydacki. Zarząd AOZS poda- 

je do wiadomości Obywateli, że przyjmuje za- 

pisy na kurs kandydacki Wychowania Oby- 
watelskiego. Termin rozpoczęcia będzie po- 
dany dodatkowo. Dyżury członków od 9—15 

w Podokręgu Z. S. (Wielka 68, m. 2). 

— Na Instytucie „źródło Pracy* Stowa- 
rzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo w Wilnie, odbędzie się kwesta publicz- 
na dnia 13 sierpnia w niedzielę. Prócz jałmu- 

    

  

  

  

Powrót księdza z więzienia 
WILNO. — W poniedziałek wraca przez 

Stołpce do kraju ks. Szczęsnulewicz z Orszy, 

który w przeciągu 7 lat był więziony przez 

bolszewików. Zwolniono go przedterminowo 
na skutek starań władz polskich. 

Ks. Szczęsnulewicz uda się do Warszawy. 

Alarm pożarowy na poczcie 
WILNO. — Wczoraj około godziny 3 p. 

p. w gmachu poczty przy ul. Wielkiej wy- 
buchł niespodziewanie na strychu pożar, któ- 

ry podsycany sprzyjającym wiatrem, ogarnął 

wkrótce część dachu. 
Zaalarmowana straż ogniowa przybywszy 

na miejsce wypadku, w pełnym składzie przy 

stąpiła natychmiast do akcji ratowniczej; — 
mimo to na calkowite zlikwidowanie ognia po 

trzeba było aż 3 kwadransów. 
Sprzęt pocztowy w iiczem od ognia nie u- 

cierpiał. 
Pożar powstał wsl 

wodach kominowych. 

   twek de'ektu w prze- 

Baleny sewieckie 
WILNO. Trzy bałony sowieckie miały wypadku, gdy któryś z bałonów zagnany zo- 

  

przedwczoraj cieć do stratostery w celu 

dokonania badań. 
Z uwagi na warunki atmosieryczne 

proszono nasze władze graniczne o pomoc w 

stanie nad linję graniczną. 
Awizowanych bałonów jednak nie zauwa- 

żono, bowiem po pewnym czasie opadły one 

ną terytorjum sowieckiem bez wypadku. 

Požar wsi pod Wiiejką 
WILNO. Groźny pożar nawiedził wieś 

Utki, gminy wojstomskiej, w pow. wilejskim w 
dniu 10 b. m. W domu Serafiny  Szorecowej 
wskutek wadliwej budowy komina zajęły się 

belki sufitowe. Ogień przerzucił się na strych 
i podsycany silnym, panującym w tym dniu 

wiatrem, ogarnął momentalnie dach domu, 
który spłonął doszczętnie.  Niesione wichrem 

Kolejarz rzucH 
WILNO. Na stacji towarowej w Wiłnie, 

pod pociąg towarowy, jadący z Wilna do Grod- 
na, rzucił się w zamiarach samobójczych 
pracownik warsztatów kolejowych w Łapach, 
Szłum Bolesław. Koła obcięły mu lewą 
rękę, pozatem doznał on ciężkich obrażeń 

żagwie wznieciły pożar wsi. Spaliło się sześć 
gospodarstw, będących własnością Teodora 
Szoreca, Michała Lomocia, Filipa Szoreca, 
Juljana Łomocia, Anastazji Łobaty i jana Ło- 
baty. 
"ARE obliczają straty na kwotę 

przeszło trzydziestu tysięcy złotych, 

się pod pociąg 
głowy. Ambulatorjum kolejowe, założywszy 
pierwsze opatrunki, skierowało rannego do 

szpitala kolejowego na Wilczej Łapie. Stan 
jego jest ciężki. Przyczyna samobójstwa na- 
razie nieustalona. 

Wichura wywróciła wóz ładowny skrzyniami 
NIEZWYKŁY WYPADEK NA. ULICY STEFAŃSKIEJ. 

WILNO. — Silne wiatry nawiedziły wczo 

raj miasto. Chwilami wichura była tak silna, 

że zrywała dachówki. 

° Na ul. Lwowskiej i Subocz wiatr wyła- 
mał z zawiasów ramy okienne w dwu miesz- 

kaniach. 

  

żny udzielanej ubogim przeważnie w naturze, 

pomagają wileńskie Panie Miłosierdzia bied- 

nym, a zwłaszcza narażonej dziś na tyle nie- 

bezpieczeństw starszej młodzieży żeńskiej, 
przez różne instytucje doraźnej pomocy i pra- 

cy, jak przez: biuro pośrednictwa pracy i in- 
ternat na ul. Młynowej,  szwalnię,  szatnię, 

trykotarnię, pończoszarnię i szkołę _ „Żródła 

Pracy” przy ul. Trockiej. Rezultaty tej naj- 
racjonalniejszej dziś dobroczynności są wcale 

pokaźne w zeszłorocznem sprawozdaniu Pań 

Miłosierdzia. Za pośrednictwem „Źródła Pra- 

су“ otrzymało doražną lub stałą pracę 425 

robotnic, szatnia przerobiła na użytek biednych 

1387 sztuk ubrań i bielizny, a uczenicom w 

szkole „Żródła Pracy" prócz udzielanej im za- 
wodowej nauki wypłacono za wykonane ro- 

boty 2190 zł. Przez szkołę, pracownię i internat 

przeszło w roku zeszłym 107 uczennic i wycho- 

wanek. Instytucje powyższe pozostają pod 

bezpośrednim nadzorem samej prezeski Stow. 

Pań Miłosierdzia p. Zofji Kościałkowskiej, która 
nie szczędzi trudów i starań, by w tych cięż- 

kich czasach utrzymać w ruchu za wszelką 

cenę te zakłady pracy tak konieczne dla bied- 

nej młodzieży żeńskiej. Na utrzymanie sie- 
rót internatu „Źródła Pracy" jako też na nie- 

odzowne naprawy lokali, maszyn i t. p, na 

które w dzisiejszych czasach niema  pokry- 
cia, pójdą datki niedzielnej zbiórki lokalowej 

i ulicznej, złożone przez ofiarną publiczność. 

— Nowe 10-złotówki. W  majbliższym 
czasie ukążą się w obiegu nowe 10-złotówki z 

podobizną Jana Sobieskiego na jednych i R. 
Traugutta na drugich. 

— Z działalności Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Rozumiejąc konieczność popularyzowa- 

nia akcji ratownictwa przeciwgazowego, Ko- 

io Polskiego Czerwonego Krzyża w N. Święcia- 

nach zorganizowało w N. Święcianach i Igna- 
linie kursy z ratownictwa  przeciwgazowego 

dła podinstruktorów drużyn ratowniczych PCK. 

W dniu 7 b. m. w obecności przedstawi- 
cieli władz wojskowych i cywilnych, delegata 

Zarządu Okr. PCK i delegata LOPP, odbyły się 
egzaminy w obydwu miejscowościach, ogólny 

wynik egzaminów pomyślny, kadry  podin- 

struktorskie P. C. K. zostały powiększone o 
24 osoby. * 

Rano o godzinie 9 na ul. Stefańskiej wiatr 
wywrócił furgon, naładowany wysoko skrzy- 
niami od papierosów. 

Woźnica Szaja Portnoj (R. Śmigłego 46) 
padając na bruk, doznał tak ciężkich obra- 

żeń, że musiano go odwieźć do szpitala, 

TEATR I MUZYKA 
— Farsa „Co on robi w nocy* w Teatrze 

Letnim. Dziś, w sobotę 12 b. m. o godz. 8.15 

wiecz. po raz 5-ty odegrana będzie arcyweso- 

ła farsa „Co on robi w nocy”. Ci którzy pra- 

cują przez całe lato i ci którzy wracają z przy- 

jemnego odpoczynku znajdą przemiłe spędze- 

nie kilku godzin na tej farsie, która dzięki 

grze p. Detkowskiej, Kamińskiej, Braunówny 
oraz Węgrzynowi, Purzyckiemu, Janowskiemu, 

Pośpiełowskiemu,  Dobrowolskiemu i innych 

wznieca kaskady Śmiechu. 
Ceny zwyczajne. zniżki i kredytówki ważne. 

Jutro i dni następnych „Co on robi w 
nocy“. i 

— Popołudniówka niedzielna w Teatrze 
Letnim. — Pożegnalne przedstawienie „Jim 

W nie- 

nieodwo- 

i Jill“ po cenach zniżonych o 50 proc. 
dzielę 13 b. m. o godz. 4-tej po poł. 

łałnie po raz ostatni odegrana zostanie prze- 

bojowa sztuka sezonu letniego, przemiła ko- 
medja muzyczna „Jim i Jill" z udziałem H. 

Kamińskiej i M. Węgrzyna. 
— Tani poniedziałek 14b. m. o godz. 

8.15 wiecz, Oraz iówka _ świąteczna 

15 b. m. (Wn. N. M. P.) o godz. 4-tej pop. 
„Cien“ D. Niccodemiego. Wobec niezwykłego 

powodzenia sztuki „Cień* Dyr. Teatru Let- 

niego udało się pozyskać na 2 występy zna- 
komitą parę artystów Teatru Narodowego 

Marję Malicką i Zbyszka Sawana, którzy w 

otoczeniu naszych artystów (Ładosiówna, 
Łodziński, Pawłowska) odegrają nieodwołal- 

nie tylko dwa razy fenomenalną, pełną subtel- 

ności sztukę D. Niccodemiego „Cień*. 

WITAJCIE ŁODZIANIE!! 
— Imponujący koncert niedzielny w Parku 

im. gen. Żeligowskiego. Tak powitamy przy- 
jeżdżającą na zwiedzenie Wilna wycieczkę 
Tow. Śpiewaczego im. Moniuszki, która przy- 

bywa do nas z Polskiego Menczesteru. 
Park Żeligowskiego  zgromadzi w nie- 

dzielę 13 b. m. w wieczór całe Wilno, które 

radosnem sercem witać będzie braci z odleg- 

łej dzielnicy. 

Bilety w kasie zamawiań w Lutni (Mickie- 

wicza 6) oraz w składzie Poznańskiego ul, 
Wielka 66, tel. 5-61. . 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

szczurom litewskim, na które stawiało się przemyślnie 
„pastki“. 

W „dziewcząt pokoiku“ od pułapu zwisały pęki 
brzozowych mioteł, na które ku wieczorowi siadały wna i 

Aż wreszcie tę część domu kończył pokój panny 
Agaty, „składzikiem* zwany, gdzie pośród olbrzymich, 
wyprawnych, żelazem kutych kutrów, rezydowała szty- 

kostyczna stara panna, przepędzająca nas, ni- 
by stado wróbli, skręconą iw pytę ścierką. 

nie się Iwa“, walczyki: „Raz ją widziałem z kotkiem na 
- ręce', oraz „Leć motylku, leć, dalej, 

tuar patrjotyczny. 
Tak więc salon, poza owemi perjodycznemi bęb- 

nieniami, stał zwykle zimny, uroczysty, widny przez 

dalėj...“ i reper- 
dym nieszkodliwym strzale do ptaka, 
„szroty objęli za szeroko i 
działem go triumfującego, 
w altanie na górze. Pajatą zwanej i 
stoczyła się mufka do głębokiego parowu. 

tłumaczył, że 
puścili środkiem”. Raz wi- 
ale krótko. Siedzieliśmy 

i siostrze mojej 
W tejże senne mucły zgarniane zdradziecko w worki. Okna. tui 

już wychodziły na „trzaśnisko (drwalnię) z jednej 
strony, na splątany zielony sad z drugiej. Fioletowe 
od słodkiego ciężaru, napierały na gorejące w słońcu 
okna gałęzie śliw. Tutaj przedwieczorną chwilą roz- 
zwarzaly się klechdy o „ragana“ — czarownicy i 0 za- 
kietej pannie, ktėreį pałac zapadły w ziemię („„pitkal- 
aie“, — grodzisko) znaczyt odlegty o dwie wiorsty kur- 

„o czarodziejskim  „żmogusie*, tu dzwoniły 
smętne: 

Siejau ruta, siejau mieta, siejau lilijela. 

albo skoczne: 
Jurgis, Jurgis imk mania. 
Tu ne gausi geresnia. 

(Jurgis, Jurgis weź mnie 
Ty nie znajdziesz lepszej). 

albo polskie, np.: 

Ulica kościelna, a dom numer trzeci 

Zabił pan Wiszniewski żonę, troje dzieci 

Nad panią Wiszniewską wszystkie dzwony biją 
Nad panem Wiszniewskim stare wilcy wyją. 

albo wesołe: 
Ty pan Jan, ty pan Jan, a ja panna Anna 
Ty bogaty kawalerze, a ja biedna panna. 
Ty myślałesz panie Janie, co ja cień kokała, 
A ja ciebie panie Janie za durnego miała. 

Tu też odbywały się dyskusje. Pamiętam spór 
© znaczeniu szlachectwa. Zaperzona stara Jankowska, 
Szłachcianka, użyła nieodpartego argumentu: „Wszak 
Matka Boska była szlachcianka”. 

— jakto? 
— A czyż nie mówi się w litanji: 

thetna*? 
Opozycja umilkła. 

„Panno Szla-   

A z sieni na prawo wkraczało się w amiiladę po- 
koi „pałacowych*, jak z nabożeństwem mówiła służ- 
ba. Pałacowość ta streszczała się do tego, żć w „pierw- 
szym pokoju'', który też tak się oficjalnie nazywał, by- 
ła woskowana posadzka i „piec hermetyczny'', (co się 
z naciskiem podkreślało), a w salonie posadzka z ta- 
fli mozaikowych, przyczem na środku olbrzymia gwiaz- 
da w esy-tfloresy, inkrustowana z czarnego dębu. 

W „pierwszym pokoju'* na kanapie za stołem re- 
zydowała babka, właścicielka i naczelna władza No- 
wotrzebskich włości. Szła tam, jak rok długi, niezwy- 
kle trudna kabała, która nazywała się „plewna“ i mia- 
ła tę właściwość, że wychodziła tylko o tyle, o ile 
„podkręcielowałem* babce karty. 

Babka nosiła czarne czepce z szerokiemi jedwab- 
nemi wstążkami, a na święta pluszowy kaftan z bia- 
łemi koronkami u szyi i mankietów i wielką staro- 
świecką klamrę — broszę, wysadzaną brylantami. 

„Pierwszy pokój”, rezydencja babki, był ośrod- 
kiem całego domu; stąd, z za stołu, na którym rozło- 
żono kabałę, szły dyspozycje gospodarcze, tutaj, w' 
„pierwszym pokoju „bawiono* mniej uroczystych, 
bardziej swoich, gości. 

Za to salon, ogromny, o szerokich oknach wenec- 

kich, był pokojem najmniej używanym „od wielkiego 
dzwonu*. Nawet gamy kazano nam wygrywać na 

fortepianie, stojącym w stołowym, fortepian zaś w sa- 
lonie był koncertowym, to znaczy, że wyłączny przy- 
wilej znęcania się nad nim miała ciotka Korewina, 
mieszkająca stale przy babce (w myśl tradycji matrłar- 
chatu!), bębniąca na cztery ręce z guwernantką, albo 
z najstarszą córką, niebywale huczne arje. 

Co tam grano — nie pamiętam, ale z repertuaru 
sołowego pamiętam „Modlitwę dziewicy”. „Przebudze-   

zawsze zamknięte szerokie oszklone drzwi. 
Kiedy drzwi te otwierano, znaczyło to, że przy- 

jechali goście nudni wyjątkowo i dostojni. 
Na szerokich czeczotowych kanapach, których no- 

gi z czarnego hebanu rzeźbione były w kształt pazu- 
rów, rozsiadały się szerokobiodre imoście, jacyś nie- 
bywale świąteczni panowie, a domownicy wypychali 
się wzajemnie do „bawienia* gości. 

W pewnej chwili ulgę przynosił stary Karol w 
bardzo majestatyczaych tużurku, który na te uroczyste 
chwile miał specjalnie solenną formułkę. Roztwierał 
szeroko drzwi i obwieszczał: „Proszę na obiad -— 
wieczerza podana“. 

Ta „wieczerza* i wymowa przez nos, iak rów- 
nież białe rękawiczki imponowały mi bardzo. Tyiko 
portjer, obwieszczający: „Wilno — wtoroj Zwonok“ 
miał równe „dignitas“ w moich oczach. 

Z innych funkcyj, związanych z salonem, zano- 
tować należy, że w nim zawsze stawiano choinkę, co 
poprzedzał wzmożony wywiad, według wszelkich regul 
Coopera (z zaczajaniem się „na podsłuch* pod kanapą, 
łóżkiem, w szafie i t.d.), tyczący natury prezentów, 
jakie mają być otrzymane oraz, że przed  „przybra- 
niem“ święconego, które zastawiano w pokoju „koń- 
cowym“, idącym za salonem, przynoszono do salonu 
i stawiano wypłeczone ciasta, przyczem z reguły kol- 
ce u „baumkuchena* z dwustu jaj, objadały szczury. 

O. ileż cieplej i weselej i jaśniej żyło się w 
„pierwszym pokoju”. 

Pamiętam partję preieransa: ksiądz-proboszcz, 
starzeć siedemdziesięcioletni, o czerwonej, opalonej 

twarzy i mlecznej czuprynie, ceniony u nas iako nie 
litwoman i pochodzący ze szlachty drążkowej. Rył to 
myśliwy, o tyle namiętny, o ile niefortunny. Po każ-   

chwili zobaczyliśmy, że po przeciwległej krawędzi pa- 
rowu skrada się poczciwy ksiądz Wojtkiewicz, wy- 
czyniając pod naszym adresem srogie, a tajemnicze 
znaki. . 

Nim zorjentowaliśmy się, huknął z dwururki raz, 
poprawił drugi wydając radosne okrzyki, pogramolił 
się na dół, znikając nam z oczu. 

„Tiu, paszkustwa“, posłyszeliśmy wkrótce  sier- 
dzite sapanie i ukazał się nam zasapany proboszcz, 
niosąc w ręku postrzelaną mufkę, którą wziął... za 
szaraka. 

Proboszcz był impetyk, ale miał złote serce. Pew- 
nego razu ołsraził się na Nowotrzeby straszliwie. 
Wczesnym rankiem w pierwszy dzień Świąt Wielka- 
nocy 'wybrali się do niego „panowie* — gatunek ludzi 
w babskich Nowotrzebach nieznany i zjawiajacy się 
tylko na święta i t.p. 

Był tam nasz kochany adwokat i przyjaciel me- 
cenas Hryniewski, doktór „domu“ Rymwid-Mickie- 
wicz, wuj Sewerutek Korewa, mąż owej ciotki od for- 
tepianu, powstaniec — inwalida, bawiący się ze szla- 
checką niedołężnością w jakąś fabryczkę dachówek 
w Kownie. 

Cała kompanja ustawiła się nad plebanją i huk- 
nęła: 

Nim ranek zabłyśnie, zabłyśnie, 

Ksiądz proboszcz Magdusię uściśnie, uściśnie = 
Alleluja! 

I choć Magdusia stara była i szpetna nie do wia- 
ry, ksiądz proboszcz, czerwony jak burak, nie witając 
się poleciał do Nowotrzeb za rzekę, na skargę do ,,Pa- 
ni Prezydentowej* (dziadek, sędzia graniczny z wy- 
boru, prezydował kiedyś na jakimś zjeździe sędziów). 

D. c. n.



  

  

Wszerz przez Wilję 
ой 12 — 2 

Startować mogą stowarzyszeni i niestowarzy- 
W dniu 15 b. m. 

wacka impreza propagandowa: 

Wilję. 
Zawody odbędą się o 11-tej. Start z przy- 

stani WKS Pogoń. Zapisy zawodników przyj- 
mowane są: w łokalu ŻAKS'u (Ludwisarska 4 

wielka impreza 

odbędzie się druga pły- 
wszerz przez 

popoł.). i na przystani Pogoni. 

szeni gdyż organizatorzy zawodów (Pogoń i 

ŻAKS) specjalnie biorą pod wwagę propagan- 

dowy charakter imprezy. 

lekkoatletyczna 
NA STADJONIE IM. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

Po ciekawej imprezie piłkarskiej inaugu- 
rującej prace na nowopowstałym stadjonie im. 

Marszała Piłsudskiego (Libertas — WKS) bę- 
dziemy mieli w dniach 26 i 27 b. m. drugą. — 
Lekkoatletyczną. 

Będą nią zawody z udziałem czołowych za- 
wodników Łotwy,  Estonji, Białegostoku i 
Wilna. 

W barwach łotewskich startować mają: 
Dimza i Rekstnis, estońskich: Sule, Wiłling i 
ktoś trzeci, Białystok reprezentowany będzie 
przez Kucharskiego i Lukhausa, ponadto w ra- 
mach zawodów rozegrane zostaną dwa me- 
cze piłkarskie: w sobotę Łotwa (drużyna aka- 

demicka) — Makabi w niedzielę Łotwa — W 
KS — Śmigły. 

LLA L 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— Teatr muzyczny „Lutnia* — Dzisiejsza 

premjera „Utanow“. Dziś — premjera barw- 

nego wodewilu „Ułani*. Malownicze to wido- 

wisko z muzyką Moniuszki, i Niewiadomskiego, 
urozmaicone piosenkami ułańskiemi, posiada 
nieprzeparty urok, tężyznę,humor, i werwę. — 

Pomiędzy aktem 1-szym i ll-gim piosenka in- 
scenizowana „Przybyli ułani*. Wielkiem u- 
rozmaiceniem widowiska będą tańce:  polo- 

nez, oberek i mazur układu  baletmistrza W. 

Morawskiego. W wykonaniu bierze udział ca- 
ły zespół artystyczny teatru pod reżyserją K. 

Wyrwicz - Wichrowskiego. Nowe dekoracje 

i kostjumy dopełniają barwnej całości. 
Początek o godz. 8.30 wiecz. Ceny miejsc od 

25 gr. do 2.90. 
— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni“, 

Niedzielne przedstawienie popołudniowe po 
cenach najniższych od 25 gr. wypełni we- 

soła operetka Kollo „Baron Kimmel* z M. 
Tatrzańskim w roli głównej. Pocz. o godz. 
4-tej pp. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. Dziś w 
sobotę b. m. od godz.:7-ej wiecz. do 11-tej 

wieczór muzyki, humoru i pieśni urządza Wil. 
Orkiestra Symfon. pod dyr. p. Mikołaja Sał- 
nickiego oraz przebojowa rewja pod tytułem 

„Niebieski Wałc* w wykonaniu E. Tauberów- 
ny, A. Jaksztasa, M. Żejmówny, T. Koryckie- 
go i B. Adamowicza. 

W programie: 
twą miłość zastąpi”? 

lowanie na męża”, 
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, 

. = < 

-21- WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (CIĘŻKIE POPARZENIE, Uiegła  po- 

parzeniu się, szykując zaprawę do podłóg, 
Stefanja  Danilewska, zamieszkała przy ul. 
Żeligowskiego Nr. 1, gdyż zaprawa zapaliła się 
jej niemal w ręku. Wezwano pogotowie Ra- 
tunkowe, które  zastosowawszy niezbędne 
środki przeciw oparzeniom przewiozło Da- 
niłewską w ciężkim stanie do szpitala św. Ja- 
kóba. 

— Podrzutki. W posesji przy ul. Mysiej 
Nr. 4 znaleziono dnia 10 b. m. podrzutka. — 
Jest to chłopak liczący już około 2 lat. - - 
mieszczono go w Przytułku Dzieciątka Jezus. 
Drugiego podrzutka, dziewczynkę w wieku o- 

koło 3 tygodni, pozostawił ktoś na łaskę O- 

patrzności, w tym samym dniu w klatce schodo- 
wej domu przy ul. Piłsudskiego 2, Na dziecku 
umieszczona była kartka z napisem w języ- 
ku żydowskim: „Gita Rasel*. Dziewczynkę u- 
mieszczono w przytułku Toz'u. 

— ZAŚCIE NA WILEŃSKIEJ. — Przy 
zbiegu ul. Wileńskiej i Zygmuntowskiej zo- 
stał pobity przez 2 osobników ®8. Skobski — 
(wileńska 16). 

Tło zajścid nie zostało dostatecznie wyjaś 

nione. Najprawdopodobniej jest to lobuzerski 
wybryk wyrostków. 

„Atak sercowy”, 

„Romeo i Julcia", 
„;Opium* 

„Cóż 
„Po- 

i szereg innych. 

  

об от 

WILEJKA 
— Odpust w Daniuszewie. W niedzielę 

paraija katolicka „м Daniuszewie pow. wilej- 
skiego obchodziła uroczysty doroczny od- 
pust. Na odpust do Daniuszewa przybyło 
zgórą 2.500 włościan i włościanek z terenu 
gmin: świrskiej, wojstomskiej, żodziskiej, wi- 
szniewskiej i smorgońskiej. 

Uroczyste nabożeństwo odprawione zo- 
stało przez ks. prob.  daniuszewskiego M. 
Jancewicza, okolicznościowe kazanie wygłosił 
ks. prob. parafji šwirskiej Dronicz. 

3-c Baon Saperów Wileńskich na siero- 
ciniee im. biskupa Władysława Bandurskiego 
składa 50 zł. 

szenie do pism miej- 

e 

Baczność! zee gonzu mie 
Sprawdzcie saa 155%. 

żądejcie koszta- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA orsz de 

wszystkich pisu TAN!9 i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

1a pośredzictwem Slota Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

AAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AAA AAA A 

  

Zanim dacie ogło- 

J AE EEEE IIA I KZ O POZZO TWE ZEE ROZRÓD SSSR IT AE 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

  

Program zawodów ułożono w sposób na- 
stępujący: sobota: 110 mtr. przez płotki, kula, 

60 mtr. pań, 1500 mtr., dysk pań, 200 mtr. 
skok wdał pań, dysk panów i skok 0 tyczce. 

W przerwach zawodów lekkoatletycznych 

odbędzie się mecz piłki nożnej Łotwa (drużyna 
akademicka) — Makabi, 

W niedzielę zaś 27 b. m. zawody rozpo- 
czną się biegiem na 100 mtr., a potem pójdą 
następujące konkurencje: skok wdal, 100 mtr. 
pań, rzut oszczepem, 400 mtr. kula pań, skok 

wzwyż, 800 mtr., skok wzwyż pań i sztafeta 
4X100 mtr, 

W przerwie zawodów mecz W. K. S. — 
„Śmigły* — Łotwa. 

nowogtódzka 
— Przyjęcia u p. wojewody. — W dniu 11 

bm. p. wojewóda Świderski przyjął delegację 
Zw. Studentów Białorusinów z Wilna w oso- 
bach: Piotra Pierszukiewicza, Mikołaja r- 

sy i Romana Lecko, w sprawie zapomóg ma- 
terjalnych * i pracy kulturalno - oświatowej 

na prowincji; p. p. Alinę Straszewską — zie 
miankę i M. Kozłową — inspektorkę kół sos 

podyń wiejskich przy Wileńskiej Izbie Rol- 
niczej, w sprawie kół gospodyń wi 

W dniu 10 bm. p. wojewoda przy 
chodzącego na stanowisko starosty powiatowe 
go w Kosowie Poleskim p. H. Kuroczyckie- 
go, dotychczasowego zastępcę starosty powia 
towego w Baranowiczach. 

— Półkolonje letnie ZPOK. — Powiato- 
we Koło ZPOK pod przewodnictwem p. wi- 

cestarościny  Wadasowej zorganizowało w 

dniach od 1 lipca do 7 sierpnia półkolonje let 

nie dla dzieci ludności uboższej i bezrobot- 
nych, w liczbie około 70 dziatwy. W ciągu ie 
go okresu przebywająca na półkolonjach 
dziatwa zyskała na wadze od 4 do 5 kg. — 
Jest to najlepszym dowodem, iż półkolonje 
wyszły dziatwie na zdrowie. Na zakończenie 
półkolonji przybył odwiedzić dziatwę w imie- 
niu p. wojewody p. naczelnik $. Osiński. 

     

   

   

  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 
sy 1 ESTONIA SOS KERS 

4 | 

— Osobiste. — Starosta powiatowy „Józef 
Drożański z dniem wezorajszym skończył ur- 
lop wypoczynkowy i rozpoczął urzędowanie. 

— Teatr grodzieński pod znakiem zapy- 

tania. — W poniedziałek 7 bm. odbyło się 
posiedzenie komisji teatralnej Rady Miejskiej 
— na którem powinna była być rozpatrywa- 
nai r rzygnięta sprawa prowadzenia te- 
atra miejskiego w przyszłym sezonie 1933 — 
34, który to ma normalnie rozpocząć się dn. 
1 września. 

Podając pewien czas temu o odroczeniu 
poprzedniego posiedzenia, wskazywaliśmy na 
to, że odraczanie tak ważnej prawy jest 
wprost karygodne, gdyż uniemożliwia to przy 
szłemu dyrektorowi należyte zorganizowanie 

£ m i techni- 

          

    
   

   

    

  

cznym. Spo as, że człon 
kowie kor na względzie 
powagę s] y na to posie 
dzenie i spraw ygną. 

Okazało się odai: inaczej a posiedze- 

  

kilka członków 

  

    

  

nie przyszło tylko komisji, 

robee czego sprawa i tym razem nie została 
gnięta, a prowadzenie teatru kompli- 

eszcze więcej. 

Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć 
16 bm. 

— Z teatru miejskiego. — W  niedzieię 
dnia 13 bm. o godz. 8-ej grono artystów tea- 
tru miejskiego z dyr. Opalińskim na czele wy 
stąpi z premjerą sztuki dra Thoma p. t. — 
„Człowiek, którego zabiłem*'. Jest to sensa- 
€yjno-kryminalna sztuka w 6 obrazach osnuta 
na tle działania hipnotycznego zbrodniczej 
jednostki. 

— Wystawa artystyczna w Druskienikach. 
W dniu 9 bm. w Druskienikach w lokalu 
przy teatrze „Oaza** odbyło się otwarcie wy 
stawy artystów - malarzy wileńskich. Komi- 
tet honorowy wystawy stanowią p .p.: dyr. 
udrojowiska senator Witold Abramowicz, dr. 
Brysman, dr. Girszowiez, inż. Jabłoński, dr. 
Rymkiewicz, burmistrz Przybora, dr. Wygo- 
dzki, i. leśniczy Pereświet Sołtan. 

YYYYYYTYTYT FYWYYFYYYYYYYYYTYYYTYYYTYTYPTYTYY 

Dźwiękowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Wielki dramat niepotrzebnej matki p. t.— 

»» Е № М А ** 
W roli gł. największa aktorka świata 

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

pod kier. BR. MARSA — p .t. 

„lo ma piernik dy wiatraka” 
Z udziałem Reny Markiewiczówny, Mery 

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

ALKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA LAA AA 

barasšnicia 
— Kradną zboże z pól. — W nocy 6 sier- 

pnia Zotja Małkuszewska, m-ka wsi Jałowo, 

gminy Mołezadź dokonała kradzieży 600 sno- 

pów żyta z pola Piotra Połancewicza (os. 

Szkuratowo gminy Derewna). 
W nocy 8 sierpnia we wsi Jatwieź gminy 

Wolna Antoniemu" Sidorowiczowi skradziono 

z pola 12, zmienia. Sprawca nie zo 
stał dotychczas wykryty. 

    
  

    

— Biedni lokatorzy. — W dniu 10 sier 
nia gospodarz domu przy ul. Szeptyckiego rr 

9 Naum Rakuć oderwał kłódkę od chlewu , 

ącego do lokatorki W: alentyny Nawrac- 

iedy p. Nawrocka interwenjowała, 
fRakuć dotkliwie ją pobił. 

— Porażony prądem. — W 
pnia o godz. 

wicz zam. 

  

   

    

dniu 11 sier- 
7 m. 40 robotnik Mikołaj Male- 

    

przy ul. Rynkowej 88 pr: 

przy remoncie domu Morducha Byteńskiego 
na ul. Wileńs 

Podczas p. „ nieostrożność chwy- 
cił za drut przewodów 

stał lekko porażony. 

— POŻAR. — We wsi Pierekreście gmi- 
ny lachowickiej, z nieustalonych dotychczas 
przyczyn na szkodę Szostaka Józefa spalił 

się dom mieszkalny i chlew pod jednym da 

chem, ogólnej wartości 1000 zł. Wskutek te- 

goż pożaru na szkodę Książyka Wincentego 
spalił się dom mieszkalny, śpichrz i chlew, 
na ogólną sumę 100 zł. Budynki ubezpieczo 

ne były w PZUW w Słonimie, lecz na jaką 
sumę nie ustalono. W akcji ratunkowej bra- 
łą udział miejscowa ludność oraz straż po- 
żarna ze wsi Raczkany, Paszkowce i Jaki- 
mowicze. Wypadku z ludźmi nie było. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

Šredka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
KE 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I ŁNIARSKA W WIŁNIE. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno. 

Z DNIA 11 SIERPNIA 

CENY TRANZAKCYJNE: 

elektrycznych i  zo- 

  

    
    

Żyto zbierane nowe 17,5 
+. —17,75 

Mąka pszenna 0000 A Luks. | 45 
® 52. 
Mąka żytnia 55 proc. 32. 

—33. 
Mgka žytnia 65 proc. 27.50 

31. 
Mąka żytnia sitkowa 25. 
Mąka żytnia razowa 25. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Owies zbierany 

Mąka razowa szatrowana 
Otręby żytnie 
Otręby pszenne 
Otręby jęczmienne 

    

    Kasza gryczana 1-1 biała 
Kasza gryczana 1-1 palona 

Kasza gryczana 1-2 palona 

Kasza perłowa (pęcak) nr 2 29.50 

—30. 

Kasza perłowa nr 3 36. 

Kasza. owsiana 50. 
Siano = 5.50 
Słoma 5. 
Siemię lniane 90 proc. 40. 

LEN: 

Basis I sk. 216.50 za 1000 kg. f-co stacja 
załadowania: 

Len trzep. Wołożyn 1299. 
—1342.30 

Len trzepany Druja 1104,15 
—1147,45 

Len trzepany Dokszyee . 1234.50 
—1277.55 

Kądziel Grodzieńska 1158,28 
—1179,93 

Ogólne obroty 180 tonn, w tem nowego 
żyta 156 tonn. 

  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 

  

  

„ES 
Podwójny program! 

1) Ulubienice publiczności 
w erot. 
komedji ANNY ONDRA KRÓLOWA JAZZBANDU 

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

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

  

(NO Nadzwyczajny dedstek 
dźwiękowy p. t. 

Dziś podwójny program. wspaniała komedja tryskająca humorem 

„ „BUSTER $IĘ ŻENI z BUSTEREM KEATONEM, Raginałdem 
Denny, Sally Ayres w roi. gź 

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

  

„PAN“: 
     

   

  

   

  

Ost:tnie dnił Największa sensacja według niezapomniazej powieści E. A. Poego 

. MORDERSTWA PRZY RUE AORGUE 
(Pokrewisństwo człowieka z małpą) — Dreszcze grozy! Niezwykłe napięcie. 

Wkrótce 
fenomenalny BORIS KARLOFF szaleniec w najpotę?n. 

  

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

Działki 
Kcmunikacja pociągami i 
Warunki kupna: 

"ar 
> — 

Parcelacja maj. | 

Landwarów 
Ietniskowo - 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

—- 

ogrodniczo - budowiane 

autobusem co godzinę, 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wiinie: Pierwsza Wileńska Spółka Parceliacyjna, 

Radle wileńskie 
Sobota 12 sierpnia 1933 r. 

1.00 — Czas. 
1.05 — Gimnastyka. 

1.20 — Muzyka 
7.30 — Dziennik poranny. 
1.35 — Muzyka 

ui, Mickiewicza 15. 

  

TTT 

Ulgowa asekuracja 
Rolnicy, 
stwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, ubezpieczający swoje 
mienie przez Okręgowe T-wo 
w;Powszechn; m Zakładzie Ubez- 

  

członkowie Towarzy- 

pieczeń korzystają z wyjątkowej 
ulgowej taryfy, niższej o 20 proc. 
Przyjęcie asekuracyj i informacje 
we wtorki i piątki w biurze T-wa 
Wileńska 12 (Sejmik) od godz. 

9ej do 2-ej po poł. 

|AAAAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 
  

    Młocarnie, kieraty, 
wialnie, sieczkarnie, 
oraz inne maszyny sezonu zimow*go 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 

  

  

  

1.52 — Chwilka gosp. dom. 

11.57 — Czas 

12.05 — Koncert 

12.25 — Przegląd prasy. 

12.35 — D. e. koncertu. 
12.35 — Dziennik południowy. 

14.50 — Program dzienny. 
14.55 — Muzyka polska (płyty) 

15.25 — Giełda rolnicza 

15,35 — Płyty. 

16.00 — Audycja dla chorych 

16.30 — Muzyka lekka. 

17.00 — Odczyt. 
17.15 — Koncert orkiestry dętej. 

18.15 — Odczyt. 
18.35 — Koncert muzyki dętej. 

19.05 — Recitał śpiewaczy. 
19.20 — Tygodnik litewski. 
19.35 — Program na niedzielę 

19.40 — Kwadrans literacki. 

20.00 — Godzina życzeń (płyty). 

21.05 — Dziennik wiecž. 
21.15 — Wiad. ogrodnicze. 

21.30 — Koncert. 

22.00 — Muzyka tan. 
22.25 — Wiad. sport. 
22.35 — Kom. meteor. 
22.40 — Muzyka taneczna. a   

Lokali 14 pokoi 
przy ul Zawalnej Kr, 2 

berdzo dogodny na biura leb szkoły pierw- 

sze piętro — do wynajęcia, 
Oglądać możsa od 16 godziny. Spytać 

dozorcy ` 

„człowiek o stu twarzach" įsko gluchoniemy DZIWNY DOM 

    

filmie sensacyjnym 
(Lebirynt tsjemnicj 

Кирно Letniska 
| SPRZEDAŻ Ё Ё 

® STS 

  

Dwśr wiejski 
MAGLE przyjmi: letaiuów s 

Całodziennem  utrzy- 
sprzedam. Wiwnlskiego manier. — Wizdomość: 
M 16. 0 Tatarsks 17 m 3 оё 
——————— 1—4 pp. 

Šalmo a i GB 
PENSJONAT 

Lekaie w kakiekoce nat 
FYYYWYWYYYYYYYYGT"* Świtezią Wandy  iuż- 

wieć - Frydrychowej. 
MIESZKANIE Pokoje słoneczne wspóź 
2 — 3 pokoje z kuch- ny salon i taras, kibźjo- 
nią i wygodami po-teka, pianino, tuchnis 
trzebne dla małej ro- wiejska, posiłek & razy 
dziny. Zgłoszenia do dziennie. Doskonała ką- 
Redakcji | pod H. CC. piel, auto, dojazd z Be- 
_______ ranowicz tub Nawo- 
DO WYNAJĘCIA  gródka autobusem, Ce- 
POKÓJ ny 3,50, 4 i 4,50 w ze- 

umeblowany 2 osobowy leżności od pokejz. — 
Wszelkie wygody, Na Poczta Wałówka koło 
życzenie obiady lub Nowogródka | Aadrzeęj- 
całkowite ntrzymanie, lao is 
Objazdowa 6/7 

MIESZKANIE - Posady 
DO WYNAJĘCIA PYEWYYTYYWEPEPPPYTYW 

6 pokojowe z wygo -- 
dami - Węglowa !6. 

  

Inteligentna 
——— — panienka znajdzie móej- 
MIESZKANIA sce n szmotunego, — 
5,617 pokojowe do Wymaganis: znajomość 
wynajęcia w_ domach gospodarstwa miej - 
Ne 24 przy nl. Sierakow- skiego i gotowanie. — 
skiego i Ne 28 przy ul. „Referencje”. Zgłosze- 
Portowej (około Sąda nia: poczta J.rozofimke 
Grodzkiego) Wszystkie Gospodarstwo. 

  

  

  

wygody. System kory == — 
tarzowy 0 

z ekcje 
Mieszkanie ——— 
m „„„Pianistka — 

woła O nęłaby udzielać dekeji 
  

muzyki lub też 
się innej pracy. = 

z przedpokojem n'e- com: wode 
KROI a: Sienna 28 m. 22 Ku 
używslnością łazieni 
elektryczność, umeblo- Bee Ryk 
wane, Bskszta14 m. 4. 

DO WYNAJĘCIA 
2 POKOJE 

  

PoSZUKUJĄ 

  

богхе!апу 
bnhalter lab ekonom; 
z ukończoną szkełą ge- 
rzelniczą w Dublanach 
z kilkołetnią praktykę 

2 panienki 
(uczennice) przyjmę na 
mieszkanie z całodzies- 
nem ntrzymauiem 75 
zł, miesięcznie. Oferty 
w Administracji „Sło- i Ž gorzelniczą i cektyfike- 
wa“ Zamkowa 2 dla Cyjną, z dobremi zefe- 
A. M. rencjami wa posa- 
UA aa ia dę od zaraz, fsskawe 

POSZUKUJĘ ołerty kierować: Zeit. 
ai Laudyszki poczta Peć- 

1000 — 1500 zł. pod brodzie dla 5. K. 
solidne zabezpiecze - 
nie. Odpowiedź do Re- 

  

) B. urzędnik 
dskcji „Słowa'* pod w ciężkich wacankacE 
ORM. „zna e eis TeChBE- 
арО оее "7 KOWOŚĆ, SZAKA. 

POLECANY Przyjmie każdą zaofie: 
przez T-wo Św. Win- rowaną pracę ne wc: 
centego a Paulo mło- rankach nsjskromniej- 
dy człowiek apeluje do szych. Łaskawe oerty: 
społeczeństwa o umoż: Wiłzo ul, Kelwaryisės 
liwienie mu wyjazdu  44—5, dla A. K. 
do Krzemieńca dla u- 
zyskania pracy. «Nędza B;ły wojskowy 
ostateczna. Ofiary dla radz się obecnie 

  

  

  

  

odchodzących z piacu Orzeszkowej w Wilnie 
N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiina 
od g. 7 rano (w świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 
przedświąteczn” ! Śaią- 

teczue do 24. 

do N. Wilejki 
pół godziny drogi. 

lod g. 8 rano (w święta 
lod g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

pół godziny drogi. 

  

  

  

        

   

  

       

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe | 

oraz 

węgiel górnos 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, te 

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

L. R. przyjmuje adm. w bardzo ciężkich me- 
„Slowa““ terjainych wernnksci 
-- .. błaga o  jskękośwież 

pracę, Chocimske #2 
m. 5. 

Młody 
człowiek w bardzo cięj- 
kich warunkach przy: 
mie jskąkciwiek pracą 
Skończył 2 knrsy Peł - 
techniki. Legionowa 45 
Witko 

iqski   

Służąca 
pracawita uczciwa ge- 
sznkuje posady de 
charki lab pokojėwės 
ma dobre referencje 
Zawslua 3 m 13 Halina 
Šawlanowe. 

„751. S 
в Uczciwa, 

polecana, solidna, młe 
da osoba — poszekaje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Młynowa ? 
(Bursa). 

raty. 

  

    
(od 
we Paczki do Rosji 

JÓZEF ZELIKOWSKI 
WILNO, WIELKA 18 m. 8. 

iieżowe żywnościo- 
oraz medykamenty) 
przyjmuje 

Uczciwa, 
pracowita, umiejąca ge- 
towsć z dobremi śwts- 
dectwami,  poszskuje 
pracy. Łastawe zgło” 
szenia pod adresem — 
Zygmuntowska 10 — 

  

  

  

    

CZARNY BóR 

Odjazd z Wilna Przyjazd do Czarnego | Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 15 m. 30, 20 . Boru. В, 16,30, 21. 

MEJSZAGOLA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
9, 12 m. 30, 16, 18. do Mejszago: 7, 10 m. 30, A4, 19. |8, 11 m. 30, 15, 20. 

10, 13 m. 30, 17, 19. 
NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna "Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 9. 11, 13, 15, 17, R. do Niemenczyna _ |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17]8, 9. 10. 12, 14, 16, 
m. 30, 19, 20 m. 8, 10, 12, 14, 16, 18,19, 21. 18, 20, 22. 

19 m. 30, 20, 21 m. 30. 

©SZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyj. do goszmiany wm do ew Przyjazd do Wilna 
7, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|g. 6, 7,30, 11, 12,15, 17].9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dni rynkowe miasł |m. 15, 16), m. 15, 18 у 19,15 21,15. 

„0 8 odjazd o 6). m. 15, 20 m, 15. 

TROKI 
(przez Landwarówj 

Odjazd z Wilna za Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 8, 10, 12, 13 m. 30 (6 m. 20, 8, 9 m. 30,|godzina i 20 minut 
15 m. 15, 17 m. 30, 19 ay i 20M minut dro-|10 m. 30, 12 m. 30, l4jdrogi (do Landwaro-* 
20 m. 15. gi (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,)wa 55 minut drogi) . 

minut). 19. 

NAROCZ 
„ (przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 rano. do lo godz. 15 . lo godz. 21. 

> godz. 12 w poł.     
Szkoła Gospodarstwa Domowego 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 

przyjmuje zgłosz 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

Sklep zak 

z GUBIONĄ 
książeczkę 
Ne 69 P Banku Rofnege 
w Wilnie na imię Sie 
tanji Cackowsziej — 
uni wažnia się Łaske 
wego znalszcę proszę 
0 zwrot z» wynagro- 
dzeniem pod adresem: 

enia Mickiewicza 53 m. £. 
0   

  

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyūski. 

  

wkładowę 
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