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Podejmuję dyskusję z temi wyrazanii 

Brzozowskiego, które rzucił pos. Nie- 

działkowski. Wiem jakie były uczucia 

leadera socjalistów, tej nielicznej w Pol- 

sce  partji reprezentującej  małomie- 

szczański światopogląd, jakie były jego 

podniety 'do nazwania tego, co mówił 

prawdziwy żołnierz niepodległości wy- 

przedażą zabawek. Pocieszmmy się tem, 

że trzydzieści, że czterdzieści lat temu, 

dla ludzi ulegających wpływom  Marxa 

„Staremi zabawkami“ były hasła niepod- 

ległości, hasła bytu państwowego Pol- 

ski. Teraz pos. Niedziałkowski mówi. o 

zabawkach, ponieważ płk. Sławek mówił 

© honorze, mówił o orderach, a na to 

wszystko pos. Niedziałkowski patrzy 

się oczyma tej komsomołki, która 

nie chciała mi wierzyć, kiedym jej 

na statku, płynącym z Niżniego Nowogro 

du do Samary opowiadał, że w  Pol- 

sce zdarzają się jeszcze pojedynki i są- 

dy honorowe, tak się jej to wydawało 

odległe, tak odeszłe w wieki turniejów, 

lub przynajmniej żabotów, czy Puszki- 

nowskich płaszczy. Taksamo jakaś nie- 

letnia entuzjastka Boya ż uśmiechem się 

skrzywi na wyraz „„moralność* — wyda 
się to jej przestarzałe. — A jednak takie 
uśmiechy Niedziałkowskiego, czy tej kom 

somołki, czy takiej reformatorki obycza- 

jów będą płytkie i powierzchowne, bo po- 

jęcia honoru, tak jak moralności, jak 

prawa żyć muszą w każdem społeczeń- 

stwie, bez nich życie zbiorowe ludzkie 

nie jest do pomyślenia, może się czasa- 

mi zmieniają formy zewnętrzne, ujaw- 

niające życie tych pojęć, conajwyżej 

zmieniają się ich nazwy. 

Pan _Niedziałkowski nie rozumie 

potrzeby stworzenia siły, któraby o 

państwo dbała. 

Odziedziczyliśmy Ojczyznę po za- 

borcach i wewnątrz społeczeństwa po- 

siadamy warstwy: a) patrjotyczne, b) 

indyferentne, c) takie, których obojzt- 

ność skłania się, albo przechodzi wy- 

raźnie we wrogość dla państwa polskie- 

go. 

W Niemczech rozmawiałem z młodym 

wyborcą: 

— Juž trzy razy w życiu . głosowa- 

łem — powiedział mi ten młodzieniec. 

— Za kim? 
— Pierwszy raz głosowałem — па 

Thalmanna. 

— Fuj, — wyrywa mi się. 

— Wszyscy moi koledzy głosowali 

na Thalmanna. Drugi raz głosowałem 

na Hindenburga. 

— A po raz trzeci? 

“ — Ależ naturalnie, ra Hitlera. 

Oto co nazywam  indyferentyzmem 

politycznym. Od komunisty do Hitlera 

po przez cesarskiego feldmarszałka, to 

skoki zbyt wielkie, aby  znamionowaly 

obecność przekonań politycznych. Ta- 

kie masy wyborcze, są jak woda, moż- 

ma ją pchnąć, aby obracała koła młyń- 

skie, może sama polać się gdzie chce i 

zalać rozległe bagna. Niewątpliwie nie 

mniej, lecz 'więcej jest u nas tego inde- 

ferentyzmu, politycznego, niż w Niem- 

czech. Niewątpliwie nie jest on siłą, któ- 

rej z ufnościę oddać można losy 
państwa. Oddać mu państwo, to tak 

jak puścić okręt na fale bez ste- 

ru, to zdać państwo na losy  przy- 

padku, na uzależnienie od tego, kto 

głośniej na wiecu wrzaśnie. Próbowaliś- 

my tego systemu przed 1926 r. Wiemy 

do czego nas zaprowadził. 
Ale oprócz tego wielkiego indyferen- 

tyzmu politycznego i państwowego, któ 
ry w Polsce posiadamy, mamy całe war- 

Stwy, już nie obojętne, lecz wrogo 

do państwowości polskiej nastrojone. 
To są fakty, z któremi trzeba się li- 

czyć. Temu. indyferentyzmowi politycz- 
memu, połączonemu z niedającemi się 

bliżej określić ani obliczyć wrogiemi wo- 
bec państwa nastrojami, przeciwstawia 
się wprowadzenie, dopuszczenie — @0 
głosu obywateli o patrjotyzmie wypró- 

bowanym. 

Czy warstwy patrjotyczne u nas się 
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Wyprzedaż starych zabawek Rewolu 
kończą na kawalerach orderowych? — 

zapyta niejeden. Czy — powtórzymy za 

prof. Estreicherem — nie jest patrjotą 

urzędnik, nauczyciel, ksiądz, dobrze 

sprawiający swe obowiązki. 

Ależ oczywiście. Każdy z nas rozu- 

mie, że poza kawałerami orderów znaj- 

duje się mnóstwo najlepszych patrjotów, 

tak jak każdy rozumie, że niejeden po-. 

siadacz krzyża Virtuti Militari, zmienił 

się od czasów swoich heroicznych, za- 

niedbał się, rozpił, rozniechlujnił. To 

wszystko jest ludzkie, arcyludzkie. Tyl- 

ko przecież muszą być jakieś granice 

stałowe, jakieś tamy, które przeskoczy 

jedna i druga fala, ale które wskazywać 

będą zasady, tendencje, orjentacje. Pik. 

Sławek połączył wypróbowanie patrjo- 

tyzmu z aktem czynnym, z patrjotyzmem 

heroicznym. jest to wskazane na naj- 

wyższy, najczystszy cenzus patrjotyzmu. 

Wszyscy się mogą do niego dociągnąć, 

do niego wywyższyć, Trzeba pamiętać, 

że zasada piękna nie wyklucza pojedyń- 

czych złych skutków, lecz zasada zła wy- 

klucza możliwość jakichkolwiek skutków 

dobrych. 

Sto czterdzieści dwa lata temu, szu- 

kano w tejże Polsce także siły, któraby 

w morzu rozpryskiwanych woli ludzkich, 

kierować mogła państwem. Znaleziono ią 

w królu i to było treścią konstytucji 3 

maja. Dziś tak się konjunktura poli- 

tyczna ułożyła, że monarchja jest zależ-- 

na od woli jednego człowieka. Nietylko 

bez jego zgody, lecz bez jego inicjaty- 

wy, monarchja w Polsce szans nie po- 
siada. Natomiast stworzenie tej siły, te- 

go zastępu obywateli w patrjotyzmie wy- 

próbowanych jest możliwe, opowiedział 

się za tem sejmowy klub najliczniejszy, 

posiadający większość w obu Izbach. 

Przez poczucie odpowiedzialności za pań 

stwo, imieniem tego, że patrjota powi- 

nien dla dobra państwa robić to, co zro- 

bić się da, co jest możliwe do przepro- 

wadzenia — powinniśmy dołożyć wszel- 

kich wysiłków, aby program płk. Sławka 

został zrealizowany. Cat. 

P. S. Rozlegają się pytania, dlacze- 

go prawa polityczne orderowych ka- 

walerów ograniczono tylko do dwóch 

orderów, dlaczego nie rozciągnięto 

tego na inne polskie ordery: na „Po- 

lonia Restituta“, „Krzyž Zasługi". Na- 

leży pamiętać że „Polonję“ nadaje rząd: 

jest to order zwyczajny, którym — tak 

jak to jest we wszystkich krajach — rząd 

rozporządza według swego uznania. Na- 

gradza niemi najzasłużeńszych, ale rząd 

jest odpowiedzialny za to, kogo się za 

takiego najzasłużeńszego uważa. Natur 

ra dwóch wymienionych przez płk. Sław- 

ka orderów, jest zgoła inna. Są to jak- 
gdyby ordery zamknięte. „Virtuti Milita- 

ri* można zdobyć tylko podczas wojny, 

a zasługi wojenne wymykają się z pod 

kontroli politycznej rządu. Według nowe- 

go statutu tego orderu, tylko Wódz Na- 

czelny i nikt inny nie będzie miał wpły- 

wu na obdarowanie tym orderem. „Krzyż 

Niepodległości" to także order zamknięty. 

Otrzymała go, względnie otrzyma go pe- 

wna ilość osób na podstawie dokumen- 

tów historycznych, lecz nie -będzie go 

można nadać w. przyszłości, nie można 

go oderwać od historii, walk o niepodle- 

głość. Argument, że pos. Arciszewski 

odrzucił Krzyż Niepodległości, jest po- 

prostu głupi. Czyn posła Arciszewskiego 

nie przekreślił tego, że tysiące prawdzi- 

wych patrjotów ten order otrzymało. 

Teraz jeszcze odrobinę polemiki oso- 

bistej. W ostatniej swej gazecie, pos. Nie 

działkowski pisze o „dworskich entuzja- 
stach* mowy płk. Sławka i mnie pomię- 
dzy tych dworzan zalicza. Stawia więc 

pod znak zapytania szczerość i entu- 

zjazm, z którą o ostatniej mowie pik. 
Sławka piszę, widzi tu dyscyplinę — К- 
bową. Kilka tygodni temu napisałem sze- 

reg artykułów o polityce zagranicznej. 
Nie wiem, czy były one tak „dworskie* i 
czy „entuzjastyczne. Sądzę, że mam 
prawo zdziwić się, że tego rodzaju o: 
skarżenie spotkać mnie mogło. 
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ULTIMATUM ARMIJI. — PREZYDENT MAHADO USTĄPIŁ. 
HAWANA. PAT. — Zbuntowane od- 

działy garnizonów Castille de la Fureza i 
fortecy Cabana pod Hawaną zajęły wczo 
raj wieczorem obie te twierdze. Powstań 
cy wyrazili zgodę na zalecenia generała 
Herrery, szefa sztabu generalnego i nie 
uciekają się do aktów gwałtu. 

PARYŻ PAT. — Przyczyną rezygna- 
cji prezydenta Machado było wypowie- 
dzenia się większości armji przeciw nie- 
mu i bunt bataljonów strzegących jego 
pałacu. Machado, zorjentowawszy się 
w nieprzychylnych dlań nastrojach, ros- 
nących z dnia na dzień, uciekł z Hawa- 
ny. E 

Tymczasowo funkcje prezydenta Ku- 
by objął generał Herrera, który należy 
do stronnictwa liberalnego. 

PARYŻ PAT. — Wiadomość o ustą- 
pieniu prezydenta Machado przyjęta za- 
stała w Waszyngtonie przychylnie. Za- 
panował optymizm co do pokojowego 
rozstrzygnięcia zatargów w Hawanie. 

JAK ZORGANIZOWANO POWSTANIE? 
NOWY YORK. — Donoszą z Hawany, że 

armja kubańska przygotował powstanie na 
całej wyspie, przy współpracy marynarki i 
lotnictwa. Ruch powstańczy zapoczątkowany 

  

został -przez bataljon artylerji fortecy Ca- 
bana, który zapomocą radja wezwał do akcji 

wszystkie oddziały armji kubańskiej. Wobec 
jednomyślnej zgody armji bataljon w Cabana 
wystąpił czynnie, kierując armaty na pałac 
prezydenta. Gen. Herrerą wezwany został do 

poinformowania prezydenta, że armja doma- 
ga się ustąpienia prezydenta, celem zapew- 

nienia pokoju politycznego na Kubie i zapo- 
bieżenia interwencji Stanów Zjednoczonych. 

Przywódcy powstańców zwrócili się do naro- 
du z wezwaniem do utrzymania pokoju, pras 

ną bowiem uniknąć gwałtów. Sytuacja w 
Hawanie jest naprężona. 

Armja kubańska wystosowała do prezy - 
denta Machado ultimatum, domagając się je 
go ustąpienia do godz. 12 w południe. Lud- 
ność zawiadomiono, że prezydent przyrzekł 

to uczynić w ciągu najbliższych 24, bądź 48 
godzin i że mianowany będzie prezydent 
tymczasowy. 

WYBUCH W TRAMWAJU 

HAWANA PAT. — W tramwaju, wiozą- 
cym policję i wiernych rządowi urzędników 

nastąpił wybuch bomby, ukrytej pod ławka. 
4 osoby zostały zabite, 25 jest ciężko ran- 

nych. 

HAWANA ZAJĘTA PRZEZ WOJSKO 
HAWANA PAT. — Szef sztabu general- 

nego wydał rozkaz zajęcia miasta przez woj- 

  

Stan wyjątkowy w Estonii 
TALLIN. PAT. Wskutek nieodpowiedzial- 

nej akcji pewnych żywiołów i rozsiewania 
ałarmujących wiadomości, zagrażających spo- 

kojowi publicznemu, rząd ogłosił stan wyjąt- 
kowy. Wszystkie organizacje byłych komba- 

tantów jak również organizacje młodzieży 

komittnistycznej zostały rozwiązane. Władze wy 
dały zarządzenia, mające na celu kontrolę 
prasy, zebrań publicznych, W dniu wczoraj- 

szym został skonfiskowany organ byłych kom- 
batantów. 

Niebezpieczeństwo przewrotu w Irlandi 
PARYŻ PAT. —  Korespondenci prasy 

wieczornej donoszą z Dublina, że sytuacja w 

Irlandji jest w najwyższym stopniu naprężo- 

na. De Valera zabronił wszelkich manifesta- 

cyj, zapowiedzianych na dzień jutrzejszy, łą- 

cznie z defiladą „niebieskich koszul'* przez 
ulice Dublina -— Do stolicy stale przybywają 

oddziały wojskowe. Wszystkie punkty strate- 

giczne zostały obsadzone. 
LONDYN PAT. — Z Dublina donoszą, że 

irlandzki minister sprawiedliwości ogłosił za- 

kaz odbycia parady niedzielnej przez oddzia- 

ły „niebieskich koszul''. W kilka godzin pa 

ogłoszeniu rozporządzenia gen, O'Duffy c- 
znajmił, że w interesie pokoju i porządzu 
społecznego postanowił odwołać paradę. Nato- 

miast 20 sierpnia mają się odbyć obchody w 
poszczególnych hrabstwach Irlandji. De Va- 

ra motywuje decyzję rządu tem, że „niebies- 
kie koszule'* dążą do obalenia instytucyj par 
lamentarnych przy użyciu siły. 

Mimo oświadczenia gen. O'Duffy niebez- 
pieczeństwo rozruchów w zupełności nie mi- 
nęło, gdyż pociągi z „niebieskiemi koszulami'* 

w dalszym ciągu napływają do Dublina. 

Wspaniałe powitanie eskadry włoskiej 
RZYM. PAT. Eskadra gen, Balbo szczę- 

śłiwie wodowała w Fiurnicino 0 godz. 18.30 

Wiadomość 0 powrocie eskadry atianty- 
ckiej zelektryzowała Rzym. Lotnicy wyłą- 
dowali we Fiumicino wśród entuzjastycznych 

okrzyków tłumu, sałw armatnich 1 ryku sy- 
ren okrętowych. Powitał ich Mussolini i naj- 
wyżsi dostojnicy państwowi. Mussolini uca- 
łował gen. Bałbo i dokonał przeglądu załogi 
eskadry, poczem wraz z lotnikami wyru- 
szył w otwartych samochodach do Rzymu. 

Przy starożytnej bramie Porta Capena u- 
formował się Orszak z lotnikami na czele, 
który przeszedł przed łukiem Konstantyna. Tu 

zwycięzców powitały sałwy  artylerji oraz 
dźwięki historycznego  dzwona na Kapitolu, 
rozbrzmiewającego jedynie w uroczystych 
chwiłach. 

Na ulicach, któremi przesuwał się Or- 
szak, ustawiły się organizacje młodzieży 
iaszystowskiej i byłych kombatantów, two- 
rząc ze sztandarów rodzaj łuku, pod którym 

orszak przechodził, Jezdnia na Via del Intero 
pokryta była liśćmi laurowemi, a na  spec- 
jalnych masztach powiewały flagi. Lotnicy 
udali się na Kapitol, gdzie złożyli wieńce 
przed grobowcem Nieznanego Żołnierza, po- 
czem przeszli na plac Wenecji, gdzie złożo- 
no wieńce przed bramą króla Wiktora Ema- 
nuela. : 

Na płacu Weneckim ustawiono naturalnej 
wielkości model _hydroplanu „Savoja Marchetti“ 
na którym lotnicy włoscy dokonali dwukrot- 
nego przelotu nad Oceanem. Na piacu Co- 
lonna umieszczono olbrzymią mapę, na któ- 
rej lampkami  elektrycznemi zaznaczono po- 
szczególne etapy przelotu eskadry, Po dru- 

giej stroni Tybru na wzgórzu Janicułum u- 
mieszczono olbrzymi świetlany napis „Dux, 
widzialny na odległości kilkunastu klm. O- 
świetlono rzęsišcie reflektorami wszystkie bu- 
dowie starego Rzymu, począwszy od łuku 
Konstantyna i Colosseum aż do Forum Roma- 
num i forum Trajana. 

Wojna z Arabami w Marcko 
CASABLANCA. PAT. Dalsza akcja pa- 

cylikacyjna Średniego Atlasu, w rejonie Dje- 
bel Badou napotkała na silny opór ze strony 
ukrywających się tam dysydentów, Pomimo 
tego oporu i nader ciężkiego, czasem wprost 
niedostępnego terenu, akcja pacyfikacyjna roz- 
wija się pomyślnie, przynosząc coraz to no- 
we zapewnienia i i ze strony dysy- 
dentów. Naogół w ostatnich 3 dniach złoży- 
ło broń wyrażając lojalność przeszło 500 
rodzin w różnych operacyjnych sferach. Nie- 

stety akcja ta pociągnęła za sobą dość po- 
ważne ofiary ze strony wojsk francuskich. 

CASABLANCA. PAT. W toku dotychcza- 
sowej akcji pacyfikacyjnej, Która stale po- 
stępuje naprzód, wojska francusko - morokań- 
skie poniosły następujące ofiary: Polegli put- 
kownik de Bissey, dówódca 2-go bataljonu 2 
pułku Legji cudzoziemskiej, pozatem polegli 
czterej inni oficerowie i 18 szeregowych prze- 
ważnie z Legji cudzoziemskiej. Rannych zó- 
stało 5 oficerów, 3 podoficerów i 23 żołnierzy. 

Dokoła projektu konstytucyjnego B.B.W.R. 
WARSZAWA (tel. wł.). Na tle projektu 

konstytucyjnego BBWR, którego zasadnicze 
tezy wyłuszczył płk. Sławek kolportuje się w 
prasie opozycyjnej szereg pogłosek i komen- 
tarzy w większości swej absolutnie pozbawio- nych podstaw. Tak np. jeden ze wczorajszych opozycyjnych dzienników i ‚ 2е pro- jekt konstytucyjny zreferowany przez wice- 

marszałka Cara w dniu 2-go b. m. na posie- 
dzeniu: połączonych grup konstytucyjnych  se- nackiej i sejmowej stanowi tylko zbiór tez 

zasadniczych i że dopiero obecnie wiceminister 
Car Wraz z kilku znawcami prawa konsty- 
tucyjnego przystąpi do opracowania projektu 
nowej konstytucji. W rzeczywistości jednak 
według uzyskanych przez nas autorytatywnych 
iniormacyj zreferowany przez wiceministra 
Cara projekt jest już od dłuższego czasu са!- 
kowicie skoodyfikowany i zdaniem znawców 
prawa konstytucyjnego 2z punktu widzenia 
prawniczego stanowi piękny wzór przejrzy- 
stości i konsekwencji, 

Współpraca B. Rolnego z В. Akceptacyjnym 
WARSZAWA (tel. wł.). Wczoraj w Ban- 

ku Rolnym odbyły się obrady zjazdu dyrek- 
torów oddziałów i naczelników wydziałów Ban 
ku Rolnego. Tematem obrad byla sprawa 
rozpoczynającej się współpracy Banku Rolne- 
go z Bankiem Akceptacyjnym w zakresie wy- 

korzystywania pomocy Skarbu państwa przy 
układach z dłużnikami oraz w sprawach u- 
dzielania kredytów akceptacyjnych. Zjazdo- 
wi przewodniczył naczelny dyrektor Banku 
Rolnego p. W. Staniszewski. 

sko. Po ulicach miasta krążą liczne patrole. 
Na murach i ścianach domów rozwieszono 
liczne zarządzenia władz wojskowych, grożą- 
ce surowemi karami za jakiekolwiek usiłowa- 
nia zakłócenia porządku publicznego. —Szef 
tajnej policji pik. Jimenez, który był postra- 

chem za czasów prezydenta Machado, został 
zastrzelony przez żołnierzy, wówczas, gdy zra 

nił człowieka, który głośno wyrażał swą ra - 

dość z powodu zakończenia rządów Macha- 
do. 

NA CZELE RZĄDU GEN. HERRERA 

HAWANA PAT. — Sekretarz stanu Fer 
rara oświadczył, że gabinet dotychczas nie 
podał się jeszcze do dymisji. Kontrpropozy- 

cja kubańska, która będzie przesłana Stanom 
Zjednoczonym, przewiduje natychmiastowy 

urlop prezydenta Machado. Z chwilą przyję- 

cia tej kontrpropozycji nastąpi ogłoszenie na 
zwiska jego następcy, który został już wy- 
brany. W międzyczasie na czele prowizorycz- 
nego rządu stanie minister wojny Herrera — 

Tego rodzaju załatwienie sprawy nie podoba 
się armji, która pragnie ustąpienia prezyden 
ta Machado i dokonania w ciągu 60 dni no 
wych wyborów, gdyż w razie udanią się Ma- 

chado na urlop, następca jego pełnić będzie 
funkcje prezydenta przez czas nieokreślony. 

INTERESY AMERYKAŃSKIE 

PARYŻ PAT. — „Le Temps“' omawiając 
w artykule wstępnym kryzys na Kubie, pi- 

sze między innemi — że ciekawą rzeczą do 
zanotowanią jest fakt, że ruch rewolucyjny 
przeciwko prezydentowi Machado, skierowa- 

ny zwłaszcza z początku przeciwko policji, « 
podporządkował się interesom amerykańskini, 
i w ostatecznym rezultacie kończy się medja 

cją Stanów Zjednoczonych, która posiada 
wszelkie cechy interwencji w sprawy wewnę- 

trzne Kuby. 

MINISTER OŚWIATY NOWYM PRE- 
ZYDENTEM 

mji przeciwko kandydaturze gen. Herrery na 

stanowisko prezydenta republiki kubańskiej 

wysunięto nową kandydaturę — ministra 0- 
świecenia publicznego i sztuk pięknych Ces- 

pedesa y Ortiza. Kandydatura ta spotkała się 
z przychylnem przyjęciem wszystkich stron- 

nictw politycznych. Tłumy, zebrane na uli- 
cach miasta, na wiadomość o zdecydowanem 
ustąpieniu Machado i kandydaturze minist- 

ra oświecenia na stanowisko prezydenta zacze 
ły radośnie manifestować na placach i przed 

gmachami publicznemi. 
W niektórych miejscowościach manifesta- 

cje przerodziły się w rozruchy. Tłum zdemo- 
lował cały parter rezydencji prezydenta Ma- 

chado. Podpalono redakcję dziennika „Demal 

do de Cuba''. Wojsko aprobowało nominację 
nowego tymczasowego prezydenta, Z fortecy 

w Hawanie na wiadomość o nominacji dano 
21 strzałów armatnich. Wobec rozruchów, —- 

które pomimo surowych zarządzeń wybuchły 

w mieście w chwili ogłoszenia nominacji no- 
wego prezydenta, ambasador Stanów Zjedno- 

czonych Welles skomunikował się z władzami 
wojskowemi, zwracając uwagę na konieczność 

jak najszybszego opanowania sytnacji. 

EEST ISEDNTSTTSA РСЕН 

Tragiczna próba balonu 
stratosferycznega 

BRUKSELA. PAT. Balon stratosieryczny 
Cosynsa w czasie próby przed lotem został 
poddany ciśnieniu 2 atmosfer. Powłoka balło- 
nu nie wytrzymała ciśnienia i bałon eksplodo- 
wał, Prof. Cosyns siłą wybuchu wyrzucony 

został  kilkanašcie metrów w górę i tylko 
cudem uniknął śmierci. Konstruktor bałonu 
odniósł ciężkie obrażenia, a jeden robotnik 

został zabity. Wyprawa  stratosieryczna zo- 
stała odłożona i ie w tym ro- 
ku się nie odbędzie. Wypadek został spo- 
wodowany  wadliwością materjału, użytego 
do balonu. 

Trocki nie szuka kontaktu 
z Litwinowem 

PARYŻ PAT. — Trocki nadesłał do jedne 
go ze swych przyjaciół depeszę, wyjaśniającą 

że dotychczas nie próbował nawiązać kontak- 
tu z Litwinowem lub którymkolwiek z agen- 
tów rządu sowieckiego. Wszystkie infomaeje, 
podane na ten temat w prasie, Troeki kwali- 
fikuje jako fałszywe. 

DRUJA — Kowkin. ® 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ m 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, kewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte _-siy, 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA -- Kiosk Księg. Koi. „Rucii”. 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

je zastrzeżeń 

TELEGRAMY 
POŻAR NAJWIĘKSZEJ FABRYKI LIN 

ESSEN PAT. — W znajdującej się na 
pograniczu niemiecko - holenderskiem najwię 
kszej fabryce lin w Vlaardingen wybuchł po- 
żar, który zniszczył tę fabrykę doszezętnie. 
Szkody wyrządzone przez pożar przekracza- 
ją pół miljona galdenów holenderskich. 

GRANICA LUDZKIEGO WYSIŁKU 

HAMBURG PAT. — Słynny biegacz fiń- 
ski Iso Hollo w wywiadzie w tych dniach u- 
dzielonym prasie zagranicznej złożył ciekawe 
oświadczenie co do przypuszezalnych, jego 
zdaniem, granie wysiłku ludzkiego w biegach. 
Granicami temi być winny: na 3 kilometry 
— 8 min. 08 sek., na 5 km. — 14 min. 10 
sek, na 10 xm. — 29 min. 30 sek. 

ZAWODY STRZELECKIE W TALLINIE 

TALLIN PAT. — W dniach 19 i 20 b. 
m. odbędą się w Tallinie pierwsze międzyna- 
rodowe zawody strzeleckie ochotniczych orga 
nizacyj PW. W zawodach wezmą udział za- 
wodniey Estonji, Łotwy, Finlandji, Szwecji 
i Polski. Każdy kraj reprezentowany będzie 
przez drużynę 5-osobową. Reprezentacja! Pol- 
ski wyjeżdża w najbliższy poniedziałek z War 
szawy jako zespół Związku Strzeleckiego. — 
Kierownikiem ekspedycji jest płk. Bobrowski 
— zawodnicy: mjr. Stawarz, kpt. Borzęcki, 
kpt. Gościewicz, ppor. Matuszak, sierżanei 
Kwapiszewski i Dąbrowski. 

LOTNICY WŁOSCY ATAKUJĄ REKORD 
FRANCUSKI 

RZYM PAT. — Prasa włoska donosi z 
Nowego Yorku: lotnicy de Pinedo, attache 
włoski w Argentynie oraz Verniero d“ Annun- 
zio przygotowują się do lotu transatlantyckie 
go. Odlot ma nastąpić za 10 dni. Zamiarem 

lotników włoskich jest pobicie rekordu świa- 
towego na dystansie w prostej linji, ustano- 
wionego przez lotników franchskich Codosa i 
Rossiego. 

WALASIEWICZÓWNA W BRUKSELI 

BRUKSELA PAT. — W piątek wieczór 
przybyła do Brukseli samolotem z Kopenhagi 
Walasiewiczówna, zaś koleją przybyła z Poi- 

ski Wajssówna. Obie w dniu 13 bm. starto- 
wać będą w Brukseli w międzynarodowych 

zawodach. Walasiewiczówna jest w doskona- 
łej formie. Pierwsze treningi na stadjonie bru 
kselskim zadowoliły ją i zgłosiła udział w un 
stępujących biegach: 100 metrów, 200 metrów 
i 300 metrów, w skoku wdał z rozbiegu. —- 
Wajssówna weźmie udział w rzucie dyskiem 

i pchnięciu kali. 

HITLERSEE 

. BERLIN PAT. — „Vossische Ztg.** douo- 
si, że pierwszą miejscowością w Niemczech 
która będzie nazwana imieniem kanclerza 
Hitlera, jest gmina Szezedrzyk w okręgu о- 
polskim. Będzie ona nazwana „Hitlersee''.-— 

Z kaneelarji Rzeszy miała nadejść zgoda na 
zmianę dotychczasowej nazwy. Gmina ta ma 
2 tysiące mieszkańców i leży w bezpośred- 
niem sąsiedztwie tamy nad Turawą, zaprojek 

towanej z inicjatywy kanclerza. 

0572 

Zadania Senatu 
gdańskiego 

MOWA POSŁA FOERSTERA 

GDAŃSK PAT. — Przywódca stronnic- 
twa narodowo - socjalistycznego w Gdańsku 
poseł do Reichstagu Foerster wygłosił na wiel 

kiem zebraniu partyjnem przemówienie na 
temat działalności obecnego senatu gdańskie- 
go, zaznaczając między innemi, że w polity- 

ce wewnętrznej celem hitlerowców powinno 
być uświadomienie innych stronnictw, że są 
one zbyteczne i wobec tego muszą zniknąć. 
Dotyczy to nietylko marksistów, lecz rów- 
nież i niemiecko - narodowych i centrum. 

Z administracji władz senackich muszą być 
usunięte wszelkie elementy niepewne pod 
względem narodowym, a odpowiedzialne sta- 

nowiska będą jedynie obsadzone przez zaufa 
nych narodowych socjalistów. Polityka gospo 

darcza jest nadzwyczaj utrudniona przez 
traktaty, których narodowi socjaliści będą je 
dnak bezwzględnie przestrzegać. W dziedzi- 
nie polityki zewnętrznej została  za- 
inicjonowana polityka zapewnienia pokojo- 
wej współpracy między Polską a Gdańskiem, 
koniecznej pod względem gospodarczym. 

Następnie, po przemówieniu prezydenta 
senatu Rauschninga, zebranie zakończono od 
śpiewaniem hitlerowskiej pieśni Horst - Wes- 
sel Lied. 

  

Największa miejscowość w najmniejszej republice 

  
Miasteczko Canillo, największa miejscow ość w republice Andorze, Minjaturowe to 

państewko — jak donoszą depesze — przeżywa obecnie ciężki kryzys.
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BRZUSZEK I MELODJA. 

Łódzki tygodnik „Prawda'', obok  róż- 
nych kwestyj politycznych, jak naprzykład 
hitleryzm i sterylizacja chorych osobników, 

«ajmuje w ostatnim (33) numerze sprawą 
brzuszka u starszych panów. 

Gdy człowiek przekracza pięćdziesiątkę 
i kształty jego ciała pod wpływem zachodzą- 
cych w organizmie początków procesų sta- 
rzenia się, stają się stopniowo obfitsze, okrą- 
glejsze, czas pomyśleć o tem, że można pro- 

stemi, łatwemi i nieszkodliwemi Środkami 
choć częściowo zapobiec niepotrzebnemu znie- 
kształceniu ciała. Jedną z najbardziej przy- 
krych deformacyj ciała w okresie przekwita- 
nia jest, niewątpliwie, nadmierne powiększe- 

nie objętości brzucha. Ano, cóż dziwnego, ro- 
zumujemy przeważnie, albo dobry obiadek, 

albo dobra linja, ale jedno z drugiem  połą- 
czyć trudno. A że przeważnie starszemu pa- 
nu (nieraz i pani) niełatwo rozstać się z do- 

brym obiadkiem, więc rezygnuje z linji. 

Okazuje się, że brzuszek jest owocem 
przekwitania. W jaki sposób tworzy się i doj- 

rzewa ten gorzki owoe starości? 

Brzuszek starszego pana spowodowany 
jest wzdęciem i napięciem powłok  brzusz- 
nych. Podściółka tłuszczowa jest na brzuchu, 

wbrew powszechnemu mniemaniu, zwykle za- 
czej nikła w porównaniu z obfitością tłuszczu 

koło barków, na piersi, w okolicy łonowej. 

Taki układ mas tłuszczowych w organizmie, 
przy jednoczesnem chudnięciu kończyn, jest 

jednym z objawów stopniowego zaniku czyn- 

ności gruczołów płciowych, rozpoczynającego 

się właśnie w tym okresie życia. 

Ale na wszystko jest ratunek. Starsi pa- 
nowie, którzy pragnęliby pogodzić dobry о- 

biadek z dobrą linją, mogą dokonać tego, od- 
dając się codziennie pewnym rytmicznym ru- 
chom przy akompanjamencie nucenia. 

Čwiczenia polegają przedewszystkiem na 

przyuczaniu się ponownie do zapomnianego 
już, a normalnego, wypinania brzucha, pod- 

czas wdechu i wciągania go podczas wyde- 

chu przy spokojnem oddychaniu w pozycji le- 
żącej (nawznak). Po osiągnięciu tego pierw- 
szego, najbliższego celu, należy starać się 
przedłużać stopniowo wydech. Miarkować 
czas wydechu najłatwiej można coraz to dłu- 
żej nucąc pod nosem pewien określony ton. 
Wreszcie, możliwie natężając mięśnie brzu- 
cha, należy maksymalnie wzmocnić wydech; 
ton nucony staje się przytem wyższy. 

Od tonów więc niższych do wyższych, le- 

żąc nawznak. Gdyby to nie pomogło, należy 

użyć, powiada prawda, opaski brzusznej „na- 
dymanej przez samego óćwiczącego''. Zaleca 
się również stosowanie masażu. Środki, jak 
widzimy,  urozmaieone i dowcipne. Niech 

starsi panowie wypróbują je i ewentualnie 
zakomunikują nam 0 rezultatach. Ciekawi 

byliśmy także, jaka melodja sprzyjać będzie 
najwydatniej opadaniu brzuszka: skoczna i 
podniecająca czy melancholijna i żałosna? 

. Zastępca 

    

Zbyteczny wyjazd zagranicę!  Zbyteczne 

używanie zagranicznych wód mineralnych i soli 

przeczyszczających. — Lepsze mamy w kraju! 

Woda Gorzka Morszyńska i Naturalna — 561 
Morszyńska są niezastąpionym lekiem w scho- 

rzeniach żołądka, jelitt wątroby i nadmiernej 

otyłości. — Do nabycia w aptekach i droger- 

jach. 

Giełda warszawska 
į Z DN. 12 SIERPNIA 

WARSZAWA PAT. — Na rynku prywat 
nym dolary 6.58, dolary złote 9.02, ruble zło 
te 4,78, czerwońce 0.95. Bank Polski płaci za 

dolary 6.50, za przekazy 6.53, za dolary ka- 
nadyjskie 6.10. 

Pożyczka budowlana 39.15, — 39,20 w pła 
ceniu, dolarówka 49,50 w płaceniu, inwesty- 
cyjna 103,75, (kurs orjentacyjny), stabiliza- 
cyjna 51,75 w płaceniu, 51,875 w żądaniu — 
Starachowice 10.10 — 10.25 w tranzakcjach. 
Pożyczka Dillonowska 69,50 — 70. warszaw- 
ska 43,50 — 43,75, śląska 47,50 — 47,25 (kur 
sy orjentacyjne). 
  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

Kalejdoskop przeżyć i zdarzeń jest tu na 
d-tem Jamboree tak różnorodny i różnobar- 

wny, że trudno ogarnąć wszystko. Można tyl 

ko w wielkim skrócie szkicować pewne rze- 
czy, uwypuklając i podkreślając najdonioś- 

lejsze. 
Blisko tysiąc obozów, a w nich około 40 

tysięcy skautów. Już to samo daje niezwykłą 
mnogość materjału. A przecież na tem dopie- 

ro tle rozwija się szereg imprez, akcyj, wy- 

darzeń, zjawisk, które pomyślane na skalę 
światową, mają swoją głęboką myśl, dają mo- 

żność powstawania bardzo wysokiej skałi 
wzruszeń i przeżyć. 

Polska wyprawa stała się ośrodkiem zain- 
teresowań wszystkich, najpopularniejszem za 

wołaniem stał się okrzyk „czuwaj'', a posta- 

wa naszych harcerzy jest tak pierwszorzędna, 

że budzi podziw i uznanie. Defilada polskich 
drużyn wywołała żywiołowy entuzjazm, nasze 
szybowce podziwiane są i oklaskiwane niet- 

stannie, wyprawa kolarska była jedyną tego 

rodzaju wyprawą. W obozownictwie przoduje- 

my wszystkim. We wszystkich konferencjach 

bierzemy czynny udział i z głosem naszym 
coraz więcej się liczą. Onegdaj odbyła się 

zbiórka skautów, mających więcej niż 20 lat 

służby skautowej. Wzięło w niej udział 79 lu 
dzi, z Baden Powellem na czele, z czego na 

Polskę (jeden z 50 narodów na Jamboree) 

wypadło 13-tu. (Wilno i Nowogródek repre- 
zentował drużynowy Romuald Kawalec). Na 
konferencji Rover - skautów (starszych har- 

cerzy) najwięcej było polskich działaczy, a 
referat wygłosił druh Piskorski. Na podwie- 
czorku wydanym przez obóz polski na cześć 

Banden - Powella było 200 dełegatów ze 
wszystkich 50 narodów i kilka tysięcy ludzi. 
Nasze tańce ściągają masy ludzi, którzy ma- 
niiestują głośno swój zachwyt. Podwieczorex. 
na cześć prasy skautowej i korespondentów 
«urządzony w polskim obozie („Słowo''* repre 

zentował drużynowy R. Kawalec) wypadł nad 
zwyczajnie. A pokazy? Te przeszły wszystko. 

Wielki nasz pokaz na arenie w dniu 6 bm. 
był najwspanialszą manifestacją polskości, 
piękna regjonalnych strojów polskich i tań- 

ca polskiego. Tej sprawie, o której trudno mi 

myśleć bez wzruszenia, chcę poświęcić nieco 

więcej miejsca. 
Na arenie zlotowej ponad 60 tysięcy lu- 

dzi. Kilkunastu harcerzy wnosi na ramio- 

nach wielki maszt i składa go na ziemi. — 
Ukazuje się kolumna marszowa, składająca 

się z 200 harcerzy. Każdy z nich niesie flagę 

o barwach narodowych. Zrywa się burza okla 

sków, ale wnet cichnie, bo oto na środku a- 
reny dziwne jakieś misterjum dokonywać się 

zaczyna. Flagi rozpływają się, załamują, wy- 

dłużają, zaokrąglają, płyną dalej, aż wreszcie 
zlewają się ze sobą, by utworzyć zamknięty 

krąg. To granice państwa polskiego wyzna- 

czyła ta biało - szkarłatna linja. Czuje się 

jak szkarlatna krew krąży w żyłach, czuje 

się serc własnych głośne bicia i z zapartym 

oddechem czeka się na to, co dalej nastąpi. 

Speacker gigantofonów wytłumaczył, Zrywa- 

ją się oklaski. I nikt nie spostrzegł się, jak 

stanął pośrodku „państwa polskiego“' wysoki 

maszt. Postawili go nasi harcerze z błyskawi- 

czną szybkością. Zagrały fanfary. Orkiestra, 

orkiestra polskich harcerzy gra hymn narodo 

wy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Zrywa się 
z miejse kiłkudziesięciotysięczna rzesza ludzi, 

wznoszą się w górę ręce, bo oto po maszcie 

pnie się ku górze Orzeł Biały, rozpościerają- 

cy swe skrzydła na sztandarze obozowym. — 

Już zawisł na szczycie. Słychać tłumione z 
trudem łkanie. Serce zamarło, łzy płyną po 
twarzy. Chwila ciszy i zrywa się huragan 
oklasków, okrzyków, ktoś obok nuci: „Jesz- 

cze Polska nie zginęła*, a sztandar polski po 
wiewa zwycięsko na maszcie i daje świade- 
ctwo prawdzie. Polska wielka i silna, Polska 

żyje i pracuje niezmordowanie, a jej Orlę- 
ta w harcerskie mundurki przyodziane na 
straży granic stoją. Zbratali się ze wszystkie 
mi narodami, dla dobra ludzkości gotowi są 
wiele uczynić, ale na straży granic Najjaś- 

niejszej Rzeczypospolitej twardo stoją i za- 

wsze stać będą! 
Jeszcze publiczność nie ochłonęła z wraże 

nia, nie ustały jeszcze okrzyki: „Eljen Pol- 
ska!'', „Czuj, czuj, czuwaj'*, „Brawo!'', a 

już coś nowego dziać się poczyna, coś co po- 

tęguje entuzjazm tłumu. Na arenę wpadają 

Niniejszem mamy zaszczyt podać do łaskawej wiadomości, że w dnin 12 sierpnia 

otwarty został 
w Wilnie przy 

BEAWAT 
MAGAZYN SUKIE 

pod osobistem kierownictwem znanego na terenie 
Wilna kapca 

ul. WIELKIEJ 28, tel. 15-92 poc tema 

NNO-BŁAWĄTNY 

p. Józefa Domagały 
Sklep bogato zaopatrzony w ostatnie nowości damskie i męskie oraz wyroby bie- 

lizniane polecamy w wielkim wyborze po cenach najniźszych. 
Pclecając naszą Polską Placówkę łaskawym względom W. P. ręczymy za rzetelną 

i łachową usługę. 

  

Mona Liza 
: To dzieje dwóch lat od 1911 roku do 

1913-go. Wszyscy ten wypadek dobrze paimię- 
tają, bo wtedy sensacje zdarzały się rzadko 
i mówiono o nich długo. Z paryskiego Lour- 

re'u ukradziono wspaniałe arcydzieło Leonar- 
da da Vinci „Mona Liza““. Obraz zaliczony 
do największych arcydzieł naszego globu, nie 
posiadał właściwie ceny. Bezcenna wartość i 
basta. Takieh obrazów niewiele jest na świe- 
cie. 

Paul Maurand, który oglądał zbiory Mor- 
gana w New-Yorku, zachwycony następnie 
tamtejszem muzeum przyrodniezem, wykrzyk- 
nąt w swej ksiąžee: 

„Oddałbym wszystkich Rembrandtów świa 

ta za jaja Dynozaura, przywiezione z pusty- 
ni Mongolskiej!““. 

Ale przeciwnie, Amerykanin, który w po 
czątku bieżącego stulecia, przybył z New - 

Yorku do Paryża, tak się zachwycił obrazem 
Leonarda da Vinci, w galerji Lonvre'u, że 
postanowił ten obraz zdobyć za wszelką ce- 

nę. Oczywiście nie można mówić dosłownie o 
„wszelkiej cenie'* czegoś, co ceny nie posia- 
da. Zapłacił więc nie administracji Louvre'u, 

a szajce złodziei. Obraz ukradziono. Po 

    

BŁAWAT POLSKI 

dwóch latach, w r. 1913, złapano złodzieja, 

nazwiskiem Peruggio, który ukrywał się we 

Florencji. Odebrano odeń obraz i zwrócono 

galerji Louvre'u. A co się stało z Ameryka- 
ninem? Tego złodzieje nabrali i sp li 
mu doskonałą kopję. — Śledztwo w tej >) 
sprawie zostało umorzone, a czytelnicy przed- 

wojenni przestali się interesować sensacją. 

   

Teraz, w roku 1933, ba, wogóle przed kil- 
kunastu dniami, do biura Scotland Yardn w 
Londynie zgłosił się Jack Dill i obwieścił 
rzecz sensacyjną. — Trzeba zaznaczyć, że 
Jack notowany niejednokrotnie, dobrze był 
znany kartotekom Scotland Yardu. Znali go 
tam i przywitali jak starego znajomego: — 
„Co powiesz, Jack?“ — ° 

A ten powiedział, že „Mona Liza““ Lec- 
narda da Vinci, wisząca dziś w galerjach 

Louvre'u, nie jest oryginałem, za jaki ucho- 
dzi, a li tylko wspaniałą kopją, natomiast 0- 
ryginał znajduje się w rękach prywatnego ko 
lekejonera. Policja w r. 1913 była w błędzie, 

sądząc, że odebrała od Peruggia oryginał. I o- 
"to Jack Dill szezegółowo przytoczył wszyst- 
kie okoliczności. 

Sam przez wiele lat należał do szajki zlo- 
dziejskiej, wyspecjalizowanej w kradzieżach 

arcydzieł sztuki. „Zamówienie'* na kradzież 
„Mony Lizy'* otrzymał od owego Amerykani- 

„SŁOWO 

SILVA RERUM Gukcesų Polakoo na Jamboree 
(0D WLASNEGO KORESPONDENTA) 

w galopie wozy wiozące harcerzy w stroje 

narodowe przyodzianych. Stroje  regjonalne. 

Stroje wszystkich ziem. Barwne przepiękne 

stroje. Lecą czapki w górę, wznoszą się w gó 

rę drobne ręce dziewczęce. To dank za owa- 

cje. To nawiązanie kcntaktu z publicznością, 
nie ustającą wyrażać głośno swego zachwytu 
i swojej życzliwości i swojej sympatji dla 
kraju, który się nazywa Lenguel. Orszak. Po 
biegli pod maszt. Tak barwna grupa, że oczy 

się śmieją do niej. Tańczą krakowiacy. 
Orkiestra gra. Gra w sercach radość, duma, 

szczęście, publiczność szaleje.. Sztandar pol- 

ski powiewa na szczycie masztu. Śląsk tańczy 
— górale tańczą. Puhliczność przytupuje w 

takt dźwięków muzyki bije oklaski w tat 
muzyki, pieśń radości, pieśń triumfu przepł” 

wa przez dusze polskich harcerzy na wszech: 

światowej arenie zgromadzonych. 

ROMUALD KAWALEC, 

Zakończenie zlotu 
BUDAPESZT. PAT. Drużyny harcerzy 

polskich opuszczają Gódólló w dniu 13 į 14 
b. m. е 

50 harcerzy udaje się na zaproszenie har- 

cerzy czeskostowackich do Pragi. 2 
GDAŃSK. PAT. Harcerze polscy w Gdań- 

sku spotkałi się w GódóHó na Węgrzech z 
niemieckimi harcerzami z Gdańska. Niemieccy 
harcerze gdańscy, Składając wizyty  harce- 

rzom różnych krajów, przybyli również i do 
harcerzy polskich, gdzie specjalnie  serdecz- 
nie przywitali się z grupą harcerzy polskich 
z Gdańska. 

Harcerze polscy i niemiecy z Gdańska 
wracają wspólnie do Polski, przybywając do 
Krakowa 15 b.m. 0 godz. 19-tej. Również 
oddział młodzieży gdańskiej, spędzający wa- 
kacje w obozie Ymca w Mszanie Dolnej, — 
przybędzie do Krakowa 0 godz. 18.40, spoty- 

kające się z górmkami polskimi i niemieckimi 
z Gdańska, przybywającymi z Węgier. Wieczór 
15 sierpnia i cały dzień następny obie grupy 
spędzą w Krakowie, zwiedzając zabytki, po- 
czem udadzą się do Wieliczki. 

W Krakowie harcerzy niemieckich i pol- 
skich przyjmować będzie sztafeta harcerzy 

krakowskich. Młodzież polska + niemiecka z 
Gdańska wyjedzie z Krakowa 0 godz. 22.00, — 

przybywając następnego dnia do Gdańska. 
Z ramienia Senatu na spotkanie młodzieży wy- 
jeżdża do Krakowa sekretarz prezydenta Se- 
natu Streiter, z ramienia zaś komisarza ge- 
neralnego w Gdańsku — referent prasowy Tar- 

nowski. Z obozu w Mszanie Dolnej nadeszła 
wiadomość, że gdańska młodzież niemiecka 
czuje się tam bardzo dobrze wśród młodzieży 
polskiej, 
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Parada wojsk szkockich 

Bataljon wojsk szkockich w paradnych uniformach defiluje na placu przed zam- 
kiem w Adlershat w Southampton, miejscowości znanej z dorocznych manew- 

rów wojskowych. 

SGEPUNIBU STIKLAS LT TRIE STA KITI TI TOKS OOOO SEO Й 

Odjazd kombatantów francuskich 
WARSZAWA PAT. — Wczoraj o półno- 

cy odjechali z Warszawy bawiący tu byli 
kombatanci francuscy. W ostatnim dniu sw2- 
go pobytu w Warszawie goście francuscy 

zwiedzili Wilanów i 
Wieczorem w sali klubu urzędników państ- 
wowych odbył się bankiet pożegnalny, 
madząc około 300. osób. W ie przyjęcia 
wygłoszono szereg przemówień, Imieniem Fe- 

  

   

  

zabytki Warszawy. —. 

deracji PZOO przemawiał jej prezes generał 

Górecki. Dalej zabierali głos charge d'affai- 
res franeuski, konsul polski w Strassburzu, 

kierownik wycieczki Alfred Bauer. W czasie 
przemówień generała Góreckiego i prezesa 
Bauera goście francuscy kilkakrotnie ur 
dzili owację na cześć Marszałka Piłsudskie- 
go. 

   

  

- Zgromadzenie aeroklubu warszawskiego 
WARSZAWA (tel, wł.). W środę 16-go 

b. m. odbędzie się nadzwyczajne walne zgro- 

madzenie Aeroklubu warszawskiego zwołane 
w celu nadania godności członka honorowe- 
go Aeroklubu zdobywcy Atlantyku kpt. 

Skarżyńskiemu. Jak się dowiadujemy, kpt. 
Skarżyński przyjął ponadto godność członka 
zarządu aeroklubu i zamierza brać żywy u- 
dział w pracach klubu. 

Tajemnicze zaginięcie Lody Halamy 
7 WARSZAWA (tel. własny). — Onegdzj 

policja została zaalarmowana o tajemniczem 

zaginięciu znanej tancerki Lody Halamy 

Urocza tancerka onegdaj właśnie podpisa- 
ła kontrakt na występy w teatrze „Cygane- 

rja'', powstającym pod dyrekcją Fr. Jaros- 
sy'ego. 

Wczoraj zaś mąż artystki hr. Andrzej 
Dębiński, zwrócił się do władz policyjnych, 
prosząc o wszczęcie poszukiwań. Loda Hala- 
ma onegdaj. wieczorem wyszła z domu do tea 

TERSOWWACEWWYRCKZRE 

tru ;,Rex''. Zabawiła w swej garderobie za- 
ledwie kilka minut i około godz. 7,20 wiecz. 

— jak twierdzi garderobiana — wyszła z 

„Rexa'* i nie zjawiła się od tego czasu ani 

w domu, ani w teatrze, Nie widział jej nik$ z 
rodziny, ani matka, ani siostra, ani mąż. 

Zniknięcie powszechnie lubianej tancerki 

wywołało w stolicy zrozumiałe poruszenie— 
Mimo wszczętego śledztwa dotychczas nie n- 
dało się wpaść na trop tajemniczego zaginię- 
cia. 

  

 Wyludniająca się Francja 
Kontynujemy nader ciekawe reportaże 

mówiące o nadzwyczajnem, jak na ńasze 
pojęcia, wyludnieniu się roluem. Francji. 
Tam nieopłacalność rolnietwa, tam noży- 

ce cen wydały z siebie konsekwentne, 

choć złowrogie owoce. 
Parę gołębi na wieży kościelnej, owca be 

cząca z nudów, cicha fontanna romańska i 
troje dzieci —oto wszystko, co żyje w Caste!- 

let, tak mi się przynajmniej wydaje. 
Obchodzę kościół, w murach głębokie 

szczerby, pomniki cmentarza rozsypują się w 
gruzy. Idę ulicą prowadzącą do poczty, po 
bokach dwa porządne domy, ile się nie mylę, 
wszystkie opuszczone. Przywykłem do tego ro 
dzaju wrażeń, lecz nie chcę wierzyć swym 0- 
czom. Liczę, sześćdziesiąt domów jest bez- 
sprzecznie opuszczonych. Szukam. kogoś, któ- 
ryby mi powiedział coś o tem wszystkiem— 
Na placyku majstruje przy samochodzie p. 

C., jeden z ostatnich właścicieli w tej okoli- 
cy. „Nie myli się pan** — odpowiada na mo 
je zapytanie — „jest tylko 15 domów zamie- 

szkałych. Przed wojną były tu dwie piekar- 
nie, dwa szynki, sklep spożywczy, a dziś nie 

ma już nic. Kościół bez księdza od 1919 ro- 
ku. w roku 1900 było tu przeszło 300 miesz- 
kańców, przed rokiem 1914-ym 150-ciu. Teraz 

zaledwie 60-ciu. Castellet pustoszało szybko 

już przed wojną, nie na skutek odpływu do 

miast nawet, lecz poprostu dlatego, że mał- 
żeństwa nie miały dzieci. Dziś, liczba urodzeń 
procentowo wzrosła w porównaniu z rokiem 
1914-ym, lecz bliskie miasta przyciągają mło- 
dych. Ziemia nie jest tu zresztą dobra, nada 

je się tylko pod uprawę zbóż, a pan wie, jak 
to się opłaca, jak to prowadzi do bogactwa! 

Teraz wogóle opłacają się tylko ziemie, do- 

stępne dla maszyn''. 
„Czy widzi pan jakiś sposób powstrzyma- 

nia dezercji chłopów? — pytam. Mój nowy 
znajomy odpowiada mi, że takiej siły niema, 

jest tu przecież i woda i elektryczność i 
poczta.. „Ludzie idą tam, gdzie widzą: zysk, 
wygodę, łatwość życia, no i pewność'', 

Saint Martin - de - Castillon było niegdyś 

sporem miasteczkiem, świadczą o tem piękne 

na he 

maws 

  

t bandy. Uplanowano, aby, przetrzy- 

y czas jakiś skradziony oryginał, doko- 
nać kopji, kopję tę sprzedać Amerykaninowi, 

jako oryginał, który . w rzeczywistości miał 

być zwrócony do Louvre'u. Stało się wszela- 
ko inaczej skutkiem następujących okoliczno- 
ści: 

Obraz był ciężki. Unieść mogło go zaled- 

wie trzech ludzi. Do dzieła tego wyznaczony 

był między innymi Jack Dill i ów Peruggio, 
u to ze względu, iż służące kiedyś w Louvrze, 

znał tamtejsze zwyczaje i „topograiję““ gale- 
rji. W jaki sposób ukraść można rzecz taką, 
jak ciężki obraz? Bardzo prosto. —. W po- 
niedziałek Louvre jest nieczynny. Złodzieje 
zakradli się w niedzielę wieczór. Ukryli się 
tam, następnie rano, przebrani w białe, robo 
cze bluzy, zdjęli obraz ze ściany. Gdy nieśli 
obraz po przez galerje i sale, nie wzbudzili 

niczyjej podejrzliwości. W tym ezasie ciągle 
się przenosi obrazy, odnosi je do specjalnego 
pokoju dla fotografji itd. Idzie więc sobie 
trzech robotników i niesie „Monę Lizę*'. 

Nad Paryż 

Czy może w kimś budzić podejrzenie tycn 
trzech robotników, niosących wielki obraz? 

Nikt ich nie zatrzymał. Zeszli tylnemi scho- 
dami ku wyjściu. Tu dopiero zaczęła się nie- 
bezpieczna gra. Teraz, albo nigdy. Tysiące do 
larów, albo kryminał. Wszystko zależało od 

  

      

em świeci słońce. W Louvrze ruch.. 

Nie będziesz chłopem 
domy, pozostałe ze średniowiecza, przed woj- 

ną, miało ono jeszcze tysiąc stu mieszkań- 
ców, dziś załedwie pięciuset. Trzy są podob- 
no powody kurczenia się ludności: niską sto- 

pa urodzeń, siła atrakcyjna miast i niepew- 
ność urodzajów. Jak w całej tej okolicy upra 
wia się tu tylko zboża, a te przynoszą deficyt 

— pozostaje drzewo migdałowe, lecz to rodzi 
obficie raz na pięć lat. 

Na pagórkach pasą się stada owiec, oto 
jedyny sposób, w jaki wykorzystywuje się o- 

puszczone ziemie. 
Górna część miasta ma wygląd tragiczny. 

Wspaniałe fasady, za któremi niema nic, stra 
szny widok ruiny, rozpadających się cegieł i 
kamieni, drzwi powyrywane. Tylko olbrzymie 
figowce, winogrady i róże pnące rozweselają 

tę pustkę. 
Śmierć zapanowała i šciele sobie łoże. 

Pozostali mieszkańcy schronili się przed nią 
do niższej części miasta, przy drodze. — O 
zmroku zapalają się w tem odludziu lampy 
elektryczne. Dzwon z katedry głosi Anioł Pań 

ski. Ostatni włóczęga wyciąga swą ostatnią 
szklaneczkę w ostatniej otwartej kawiarni. — 

Cień zapada nad pustką, do rana będą tu hu 
lać nocne ptaki i niesamowite koty, pies bez, 
pański gonić będzie wieczną marę. 

Przyjeżdżam do Caseneuve w sam czas, 
by podziwiać zadziwiającą sylwetkę gotyckie 
go kościoła dużych rozmiarów i przedziwnej 
czystości linji, to jeden z najpiękniejszych 

jakie spotkałem w czasie mej długiej wędrów 
ki. 

Czy nie byłoby niedyskrecją spytać urząd 
ochrony historycznych budynków, czy kościół 
ten figuruje w spisach? A to, co zostaje ze 

wspaniałego feodalnego zamku czy choć też 

jest zapisane? 
U stóp wieży zamkn na kamiennej ławie 

pali fajkę poczciwy starzec, ten nie ma już 

złudzeń. 
„Przed pięćdziesięciu laty''* — opowiada 

mi: ,— „było tu sześciuset mieszkańców, dziś 
naliczyłbym z trudnością dwustu. Starzy u- 
mierają, młodzi odchodzą''. Tu zwraca się 

fatalnych, małych drzwi, prowadzących na u- 
lice Paryża. Och, byle prędzej! Duszno jest 
w galerjaen Louvre'u. Peruggio nacisnął klain 
kę... drzwi były zamknięte. Próbowano tak i 
owak — nic. Zaraz może ktoś nadejść, zaraz 
może być zapóźno. Co robićć?—Peruggio za- 

czął się gorączkować. Nagle katastrofa: ma- 
nipulując koło klamki, złamał ją. Teraz nie 
wyjdą już z tych drzwi, chyba im ktoś otwo- 
rzy z zewnątrz. Posthkać, czy nie stuk 

Dill zastukał. Otwórzył im z zewnątrz prze- 

chodzący właśnie ślusarz. — „Bardzo dzięku- 
jemy!** Ślusarz uchylił kapelusza. Teraz ob- 
raz nakryto i odwieziono dorożką do miesz- 
kania. 

O kradzieży dowiedziały się władze we 
wtorek. Ale już malarz, słynny malarz, dziś 
nieżyjący, pracował w pocie czoła. Postaro- 

wiono zaraiast jednej kopji zrobić ich 6. — 

Obraz malowany był na trzech warstwach 

    

włoskiego kasztana. Dła kopij użyto deski sta” 
rego włoskiego łóżka. Były świetne. Herszt 
bandy udał się natychmiast do Ameryki i 
tam sprzedał 5: kopij: pięciu miljonerom ko- 
lekcjonerom. Oczywiście sprzedaż dokonana 
została w wielkiej tajemnicy, a każdy z ku- 
pujących był przekonany, że otrzymuje ory- 

ginał. W ten sposób zarobiono dużo pienię- 

dzy. 
My, pozostali w Paryżu, — opowiada Dill 

ak 
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do olbrzymiego zamku, w którym życie swe 
strawił i mówi: „Jestem pewien, panie, że 
gdy ja „odejdę“', to też się rozpadnie. Nie po 
ciągnę długo, lecz serce mię boli, gdy pomyś 

lę o tej młodzieży, która idzie do miast i zo 
stawia na zagładę ten piękny kraj. Za dwa- 

dziešcia lat nie będzie tu nic'* — mówi do 
żony, która się do nas tymczasem zbliżyła.— 
„Hej, zacny człowieku,'* — myślę, — „sze- 

roko pan liczysz, tem tempem idąc za dzie- 

sięć lat wszystko się tu skończy'*, 
Przypomniałem sobie słowa, które usłysza 

łem tego ranka w Castellet. P. 0., jeden z 
ostatnich w okolicy, przygarniając syna 1 ра 

trząc mu w oczy, powiedział: „Lecz Ty nie 

będziesz już chłopem!''. I malec usiadł samot 
nie na progu kościoła, by marzyć o mieście, 

gdzie są ludzie, domy pełne wrzawy, zaba- 

wy i gdzie bez trudu zdobywa się pieniądze. 

  

Prywatna Szkoła Powszechna 
im. T. CZACKIEGO Stefana Świętorzeckiego 

przy Koed. Gimnazjum im. T. CZACKIEGO w Wilnie 
(z pełnemi prawami) 

W roku szkolnym 1933/34 czynne będą cddziały cd I-go do V go. 
Do oddziału I go przyjmowane będą dzieci nrodzone w r. 1927 lub wcześn., bez egzaminn, 

W Kotduk. Gimuazjum im. T. Czackiego będą czynne klasy cd II ej do VIII-ej, 
Egzaminy wstępne do Szkcły powszechnej i Gimnazjum rozpoczną się w dn. 18 sierpnia, 

Zapisy przyjmuje i udziela intormacyj codziennie od g 10-13 kancelzrja Gim- 
przy ul. Wiwnlskiego 13, tel. 10-56, gmach własny, obszerne boisko (w zimie naz um 

ślizgawka) i ogród szkolny. 

PRYWATNA KOEDUKĄCYJNA SZKOŁA POWSZECHNA 
im. ELIZY ORZESZKOWEJ 

z polskim i francuskim językiem nauczania, wraz z PRZEDSZKOLEM 
NATALJI SZEPOWALNIKOWOWEJ 

Jedyna Szkoła posiadająca w programie zezwolenie Miv, W, R. i O. P. na naucza- 
nie języka francuskiego. — W zwiąźku ze zmianą w szkolnictwie, Szkoła gruntownie 
będzie przygotowywać dzieci do III klasy 
codziennie od godz. 10:tej do 13-tej przy 

— byliśmy w posiadaniu oryginału i jednej 
świetnej kopji. — Po krótkiej naradzie posta 

nowiliśmy nabrać naszego herszta i sprzedać 
rownież oryginał. Ale Peruggio chciał być je 
szcze sprytniejszym. Podezas gdy pertrakto- 

waliśmy z pewnym antykwarjuszem o sp. 

«az oryginału, Peruggio ukradł go i uciel 

Ale... omylił się — ukradł kopję. Antykwa- 

rjusz natomiast przekonany był też, że kupu- 
je kopję i nie wierzył naszym zapewnieniom. 

Ażeby nie przedłużać targów, sprzedaliśmy 
oryginał za 2000 franków. — Gdy nas następ 

nie aresztowano, nie dowiedziono żadnej wi- 
ny i wkrótce wypuszezono na wolność. Na- 
tomiast Feruggio ujęty został po 2 latach we 
Florencji i odebrano odeń kopję „Mony Li- 
zy'*, którą zwrócono do Louvre'u. Tam lu- 
dzie podziwiają ją jako oryginał... 

— Ale źle powiedziałem — ciągnie dalej 
Dill — „podziwiają““. Nie, zauważyłem dopte 
ro teraz, jaka różniea zachodzi pomiedzy о- 
ryginałem i najlepszą, najświetniejszą na- 

wet kopją. Ongiś stały przed obrazem tłumy. 
Jakowyś magnetyczny prąd pociągał ludzi ku 
obrazowi. Ludzie, którzy patrzyli na „Monę 
Lizę'', dostawali histerji, pisali dziwne listy, 
opisywali ją. Trzystu dokonało samobójstwa 

pod wrażeniem obrazu. Jeden z nich zastrze- 

lił się w galerji. Teraz obraz nie czyni jaż 

tego wrażenia, nie stoi wpatrzony weń tłum 

   

własny. Ogromny ogród szkoiny, bciska, w zimie sport. Przy szko 

   

W _WIRZE STOLICY 
DZISIEJSZY ASTRONOM 

Ten Lutek to zawsze miał taki dar: wpa- 
trzy się baranio w nauczyciela, myśli całkiem 
o czem innem, a profesorowi się zdaje, że on 

słucha, uważa najlepiej z całej klasy. Lutek 

grał pod ławką z sąsiadem w 66, a gdy tylko 
trzeba — zapatrzony w tablicę... 

Nie widziałem Lutka z $ lat, stuknęłiśmy 
się na ulicy. 

  

/ czołem, czuwaj, czytaj. 

— (o porabiasz ? 

— A no jestem asystentem na astronomii. 
— Skądże ty i astronomja, byłeś na qo- 

lonistyce, lubować się w Słowackim, Wys- 

piańskim i innych nudziarzach... 
Zaprowadził mnie do Italji, fundnął dwie 

szklanki wody sodowej i opowiedział: 
— Szedłem na polonistyce doskonale, na- 

pisałem pracę magisterską p.t.: „Rola рари- 
gi Kordjanie, a puhacza w utworach Gosz- 

czyńskiego, ', dostałem piątkę, egzaminy od- 

walałem szczęśliwie, jeszcze pół roku, a skoń- 

czyłbym.... 

— No i co? 
—- Ale pieniędzy ani dudu; podczas wol 

nej godziny zaszedłem raz z nudów do jakiejś 
sali — był wykład z astronomji, trzech słu- 
chaczy — ja czwarty. Zdrzemnąłem 'się po 
dnie, lecz wiesz — patrzyłem w profesora 

w obraz!. 
— Znam, znam twój cielęcy wzrok. 

— Po wykładzie profesor mnie zatrzymał 
1 rzekł: — „pierwszy raz widzę szezere za- 
interesowanie u słuchacza. Wzrok pana isk- 

rzył się, gdym mówił o plamach na Marsie, 

albo jestem idjotą, albo pana istotnie pasjo- 
nuje astronomja, eo pan studjuje ? 

Wyjaśniłem, że grafomaństwo, ale że fir- 
mament mnie zawsze nęcił i tylko potrzeba 

myślenia o bycie pehnęła mnie w objęcia Szo 
bera: „Panie,— zawołał poczeiwiec — potrze- 
buję asystenta, weź się pan serjo do astrono- 
mji — za rok zostajesz asystentem z pensją 

250 а'. 
Posada! Każdy dureń, każda kłuska mo- 

gą skończyć polonistykę, a potem wszyscy nie 

rdają palcem w bucie — niema dla tego tała- 
tajstwa zajęcia. A tu 250 zł.! Tegoż dnia rzu 

ciłem się do niebiańskich podręczników. 
— I jesteś prawdziwym astronomem ? 

— Jestem. Skończyłem wydział, napisa- 
łem parę prac, do odkrycia komety Wolfa 
przyczyniłem się bardzo, w angielskich cza- 

sopismach cytują moje nazwisko, mam nadzie 
ję zostać docentem... 

— A polonistyka ? 
— Do djabła z nią. Brakowało mi 4 egza 

minów — nie chciałem zdawać. Poeo? "Te 
gwiazdy dają mi kawałek chleba, a Kordjan 
ze swoją papugą — guzik. I wiesz — patrzeć 
przez teleskop to wcale zajmuj Ž 
kiedy do obserwatorjum — pokażę © 

— Słuchaj! jeśli będzie u was wakowała 
posada asystenta — daj mi znać, przylecę, 
będę tkwił przy teleskopie, а1е tak — zadar 
mo — nie warto... Karol. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT.— W 3 dniu ciągnie- 

nia 4ej klasy 25-ej Polskiej Państwowej Lo 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

zł. 20000 — 84548. 
po 10,000 zł. — 21.480, 116,038. 
po 5,000 zł. — 32,060, 63,644, 72,918, i 

94,114, 
Po 2000 zł. — 32782+, 47659, 116299 i 

140.609. 

ATOL cin 
QD PLAGI letniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pi ploskw х s 

    

  

   

   

   

  

    

   

        

    

I wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

  

   gimnazjalnej, — Kancelarja Szkoły czynna 
zaułku Ponomarskim 2, Zarzecze, Gmach 

le internat, 

zwiedzających. Cóś w tem musi być. 
wiem dlaczego — to jest tylko kopja. 

Tak mówi zawodowy złodziej. 
W dalszym ciągu opowiada, iż chciał zo- 

baczyć prawdziwą „Monę Lizę''. Udał się do 
owego antykwarjusza, ten dał mu adres kolek 
cjonera, który obraz nabył. Jest to Francuz 
i mieszka we Francji. — „Widziałem 34, 
stworzoną pendzlem Leonarda da Vinci! Tak 
jest, wisi w prywatnych zbiorach, bezeenny 
oryginał '. 

Czy to, co opowiedział złodziej zawodowy, 
Jack Dill, jest prawdą? Oczywiście specjaliś- 
ci przeczą temu kategorycznie. Specjaliści... 
ci oczywiście nie mogą się przyznać i zgo- 
dzić na to, aby trzech międzynarodówych o- 

pryszków kpiło z ich znawstwa w przeciągu 
lat — dwudziestu! Ale policja również kry- 

tycznie i z wielką rezerwą odnosi się do ze- 
znań Dilla. Może mówi to wszystko w jakimś 

ukrytym celu, albo podstarzały złodziej goni 
już w piętkę, czy chce poprostu wywołać sen 
sację, lub zarobić na własnych  wspomnie- 
niach, drukowanych obecnie w jednej z angiel 
skich gazet. 

Wszelako Jack Dill zapowiada, iż udaje 
się obecnie do Paryża i dowiedzie tam, że 
„Mona Liza'* w Louvrze nie jest oryginałem. 

aż. 

A ja 
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Listy po 
Dziś po raz trzeci zamieszczamy listy 
powstańca, które otrzymaliśmy dzięki 

uprzejmości pani z Gorayskich Sewe- 

rynowej, dalszy ciąg których ukaże się 

jutro. 

4 
19 września 1867 roku z Irkuvka 

Najdroższa Maryniu! Niemałom się na- 
troskał nie otrzymując od ciebie tak długo 

listu; rozmaite domniemania budowane two- 

im kosztem nie mogły wystarczyć kochające- 

mn sereu, aż oto dzisiaj przyniósł mi poc: 
Цоп Hist od ciebie, od Józi Protasewiczowej 

i żony jednego z moich przyjaciół. Aż trzy 

naraz pomyślności dowody; to zawiele, nie 

śmiem pragnąć oddawna już tylu łask roga te- 
go losu i za nie gotów jestem z nim się po- 

godzić, a przynajmniej ofiarować mu za 
szenie broni. Jednocześnie jakoś wykonaliś 

ray z tobą przemieszczenie, z tą tylko różnicą, 

że ty z Litwy na Litwę, ja zaś z Syberji na 
Syberję 22 ezerwca wyjechałem z Bracka na 

baree końmi ciągnionej rzeką Angarą i prz 

byłem tu do Irkucka 14 lipca. Najprzód mu- 
szę ci wypowiedzieć powody mego wyjazdu z 

Braeka, byś mię nie posądziła o brak wytrwa 
łości w raz przedsięwziętym zamiarze. 

Czytając moje listy mogłaś dostrzec tego 

pasowania się z przeciwnościami, tego gorące- 
go i zażartego boju o egzystencję, jaki to- 

czyłem przez pół roku, pragnąc uzbierać choć 

trochę grosiwa, zadatek przyszłej pomyślro- 

ści. Z kolei parobek, szynkarz, pisarz, zno- 
wu parobek i wreszcie lokaj — tyle zawodów 
przeszedłem z myślą polepszenia bytu jakiemi 

kolwiekbądź, byle uczeiwemi środkami. Zmia- 
ny zawodów pochodziły nie z mojej winy: to 

mię wypędzano za niedołężną siłę, to znowu 

władza nie pozwalała się trudnić szynkar- 
stwem, to wreszcie zachorowałem z pracy od 
noszenia wody, jak to miało miejsce w ostat- 

nim mym zawodzie lokajskim, gdy wodę trze: 

ba było nesić wiadrami o 3 — 4 wiorsty. O- 
—stainie to miejsce z przyczyny choroby opuści 

łem w ostatnich dniach maja. Na szczęście 
Kostuś (brat) przysłał mi odzienie swoje ma- 
ło noszone i książek kilka; sprzedawszy te 
dy trochę z tego odzienia, mogłem zaspoko 
swoje potrzeby w chorobie, która trwała nie- 
długo; lekarze nakazali mi wstrzymać się od 
fizycznej pracy, jakby żartując sobie ze mnie, 
bo tu niema życia po za obrębem tej pracy 
dia mnie. 

W trakcie takiego kryzysu, otrzymuje ni 
stąd, ni zowąd bilet, pozwalający mnie je- 

chač do Irkueka, dla wyszukania sobie zaję 
cia. Natychmiast: więc, radząc się kolegów, ba 
dam ten-projekt, zważając na wszystkie inte- 

resa. Otóż gospodarka nasza może nam dać 
jedzenie zaledwie na przyszły rok, bo zasia- 
nego tak mało, że trzeba koniecznie zacząć 
używać zaledwie około zapust, by przeżyć do 
jesieni, żyć trzeba przecież, a niema z czego 
i nareszcie w najlepszem przypuszczeniu, że 
się jako tako za: resztki odzienia przeżyję, 
nie będę w stanie pracować około roli, bom 
się już o tem podwakroć przekonał i choro- 
bą przypłacił, — A tu jeszcze Józio Walicki 
pisze z Irkucka, że jeśli przyjadę — możua 
będzie jako tako dostać miejsce w mieście. 
Zbierając do kupy argumenta pro i- con! 
wyruszyłem do Irkucka z dobrym sukur 
pienię ym, wynoszącym 30 rs., które mi ko- 
chana siostra Emilka akurat ias wyjazdu 
nadesłała. Przybywszy do miasta, znalaziem 
drogiego Józia, który mi tak przypomina naj- 
milsze chwile mojej młodości — i ja też od- 
młodniałem i poczułem w sobie przywiązanie 
do życia, bo tu wszystko jakoś żyło życiem 
ruchliwem, europejskiem prawie. — Od 13 
lipca aż do pierwszych dni września, miałem 
zajęcie: wiadomości swoje matematyczne 
sprzedawałem tak lichwiarsko, że za algebrę 
wziąłem 16 rs., ale na tem się skończyło. W 
pierwszych dniach września okoliczności nie 
pozwoliły mi nadal korzystać z tak zyskowne 
go handlu; od trzech więc tygodni, jestem bez 
miejsca. Przeżycie mię tu kosztuje 10 r. mie- 
sięcznie: mieszkam z Waliekim, który się tra- 
dni wyrobem cukierków. Łatwo zrozumiesz, 
że tak dłużej żyć nie mogę, bo wreszcie za- 
braknie pieniędzy; ale zatrzymuje mię tutaj 
projekt Walickiego założenia fabryki syropu, 
w której ja będę pomocnikiem majstra, czy 
też wyrobnikiem. „Naszych zesłanych jest 
tu około 300; z tych większa część ma miej- 
sea, dobre, jako to „prikaszezyków'', kontot- 
szezików, powieriennych, pomocników  bu- 
chalterów; inni znowu mający pieniądze po- 
zakładali sklepiki i dziś się już dobrze ma- 
ją. Ale mnie i tu się nie powodzi. Dotych- 
czas nie dostałem iniejsca, bo na to trzeba 
mieć wiele znajomości, a ja tych porobić nie 
jestem w stanie, nie mająe takich, którzyby 
mię zarekomendowali. Jednem słowem jeżeli 
syropiarnia ta się odkryje, pojadę napowrót 
do Bracka i tam znowu zostanę parobkiem 
do czasu tego, aż nim swój chleb będziemy 
mieli. — Ale mając i swój chleb, trzeba zno- 
wu go siać i znowu zbierać i t.d, co mi 
się nie tak łatwo uda, jak dowodzić twier 
dzeń ma atematy: cznych. 

Życie moje tutaj zupełnie różne od wiej- 
skiego: bywam w publicznej bibljotece, gdzie 
czytuję gazety, które dochodzą w miesiąc z 

Petersburga do Irkucka; bywam w kościele, 
który nie lada wrażenie na mnie robi, prz 
pominając życie litewskie ześrodkowująe 
z tem jedynem zgromadzeniu w braku p 

polit, ych; czytam duże książek, o które 
iu łatwiej, niż na wsi. Jakkolwiek bądź to 

  

     

    

  

              

    

  

  

  

życie miastowe ponętnem jest dla mnie, jed- 
nak trudna rada, gdy potrzeba zniusi, powró- 

   te na wieś, tak roztropność nakazuje. Та 

fabryka syropu wielki ma przynieść odbyt 
Waliekiemu, bo w całem mieście niema żadnej 
syropiarni, a miód bardzo drogi, bo gdyż z 
Tomska t. j. o 1500 werst go sprowadzają. 
Mieszkańcy tutejsi nie bardzo delikatny smak 
mają i powiadają, że syrop „nastojka (sy- 
top) eto totże miod'*; wskutek czego przera- 

bianie krochmalu kartoflanego na syrop z 
wielkiem powodzeniem tu można używać. Wa- 
leki obrachowywał, że takie przedsiębiorstwo „ 

może przynieść 100 proc. netto. Zwracając na 
tę okoliczność, jakoteż i na kapitał wkłado- 
wy, którego mu już nie brak, tuszę że będę 
miał miejsce syropiarza, czy tam syropnika; 
zajęcie moje będzie zależeć na pilnowaniu w 
kotle gotującego się krochmalu, wyciąganiu 
wody ze studni e.t.e... 

Co się zaś tyczy 25 r., którem starannie 
uzbierał i na gospodarkę wydał, otrzymam 
je z powrotem za kilka lat, jeśli moi wspól- 
nicy dorobią się czegoś przez tę gospodarkę. 
jeśli zaś nie, to i nie nie dostanę. Tą razą 
pośpieszyłem z wydaniem pieniędzy — tak 
mię paliła gorączka dobrobytu, a raczej wzbo 
gacenia się! Nie rozważyłem tego, że z tak li- 

chemi środkami przystępując do gospodarki, 
nie podobna najmować robotnika, trzeba same 

mu jak wół pracować, a gdzież moja siła? 
*— od noszenia wody zachorowałem, a eóż bę- 

  

      

   

   

   

wsfańca 
dzie z karczowaniem, oraniem etc.? Spróko- 
wawszy tyle zawodów i doznawszy tyle nę- 

dzy, jestem; ostrożniejszy i teraz mię nawet 
„kołaczem z :niasta nie wywabią'**, chyba, 
okoliczności szą. Chociażby się przyszło 
bardzo pomozclić, miasto ma tę przewagę, że 
w niem łatwiej dostać zajęcie. — Ale co tam 

„przed niewudem rybę łowić*'; co się stanie 
nadal, w swoim czasie o tem się dowiesz. 

Che; siedzieć szezegóły o gospodarce. 
Chociaż to juz affera przeszłości, jednak ci 

je komunikuję. Dom, 2 dziesięciny ziemi z 
zasianiem i zebraniem, 40 „kopion** siana i 

kilka sprzęfów domowych kosztuje nas 70 +: 
— „kopnać* jest to stóg. Karczować znac 

sem pokryty: iejse, robić pola. 

tum są przeważnie leśne i 
dzo mało. Puszcze ciągną- 

ju mają tu znaczenie na j- 

ańców:  przede- 

> Ekiein polowanie na wiewiórkę, sobola, 
łosia, jelenia, potem już rolnietwo. I dlate- 

go to właśnie w tych stronach rolnictwo nie 
st w stanie prędko pomnożyć kapitału, bo 

i ziemia nie nazbyt wvodzajna i o zbyt trud- 

no, gdyż trakt o 240 werst, a miasto e 606. 
Mówisz, żebym nie myślał o nadsyłaniu 

ci pieniędzy, w razie polepszenia się moich 
interesów; nie przeczę, że to może nastąpić, 
ale tylko wskutek tego, że się byt mój nie po- 
lepszy. Gdybym nie miał ciebie ua myśli, nie 
miałbym celu. Wyobraź sobie, że mniej pra- 

myśląc w pomnożeniu 

swych zarobków, mogę wystarczyć na swe 
potrzeby ; na tym stopniu jabym, pozostał. Ale 

mając jeszcze i ciebie na celu, myślące o 10- 
bie i Tereni, chce się więcej mieć, więc dalej 
na projekta, zmiany, ulepszenia i t.d. Szko- 
da tylko, że teraz zupełnie wątpić zaczynam 
o tem, bym mógł tu znacznie byt swój polep- 

szyć, a tem samem i tobie być pomocnym, 
chyba będąc w kraju, mająe prawa obywatela 

kraju, mógł bym być twoją podporą, nie zaś 
tu, gdzie ogołocony ze wszystkich darów spo- 

łeczności, bez rękojmi prawa, zginam się w 
tę stronę, w którą mię pehną kijem i tem 
szkodzę tym, którzy na mnie rachowali. Szeze 
1ze ci powiadam, droga Maryniu, że straciłem 
nadzieję dorobienia się tutaj choćby maiut- 

klego fundusiku, na mecy którego handel za- 
ten kapitał zdobyć można? Tutejsi bogacze 
tworzą dwie wielkie grupy: kopaczy złota i 

kupeów. O pier ch i mowy niema, bo 
tam droga zakryta; co się tyczy kupeów, ci 
najprędzej robią fundusze, zaczynając od 
tego, że służą po sklepach, a kończąc na tem, 
że dzieciom miljony zostawiają. Ja zaś nie 
mogę nawet o tysiącach pomyśleć, bo na ze- 
łożenie drobnego nawet sklepiku, potrzeba 
minimum 200 rs. Bez tego tedy warunku si- 
ne qua non —każdej antrepryzie — nie masz 
industrji, nie masz handlu, nie masz  boga- 
ctwa. Gdyby tu wolno było dawać lekcje, do: 
tychczas byłbym kupcem; bo za lekeje drogo 

płacą, więc przy oszezędnem życiu 200 rubli 
możnaby przez rok uzbierać z łatwością. Da- 

wodem tego Klimowicz — organista z Nowo- 
gródka, który tu strojeniem fortepianów i 
dawaniem lekcji muzyki zebrał tyle, że żyje 
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świetnie, kolegom świadczy i córce już kii- 
ka razy po kilkadziesiąt rs. posłał. Patrząe 
na tego człowieka, zazdroszczę mu, bo może 
powiedzieć, że nie żyje napróżno; bo ma on 
tę pocieszającą myśl, że pieniądze przezeń za- 
pracowane idą na Litwę — wspomagać rodzi- 
nę. — Za taką pozycję, za takie stanowisko 
oddałbym pół życia! Ale nikt nie chce tego 
handlu dokonać, a ja pędzę nieznośne izolo- 
wane życie, a przytem niedołężne, skutkien: 
teoretycznego wychowania, rutyniki owocu. 
Nie tak wychowywać trzeba młodzież, jak nas 
wychowywano, może teraz o tem raczą w kra 
ju u nas pomyśleć. 

Nagadałem ci dużo o sobie, a może to 
wszystko _ niepotrzebnie. Rzeczywiście, gdy 
czytam to com dotąd napisał, uważam, że bę- 
dąc na twojem miejscu połowy bym nie zro- 
zumiał a połowę inaczej zrozumiał. Niepodob- 
na ci opowiedzieć dokładnie dlaczego tak rap- 
towne zmiany następują w życiu tu naszem. 
Wam, oddalonym od sceny tego życia, swobo- 
dniebujającym na rodzinnej miedzy, nieoto- 
czonym w koło brudem, pogardą i i nicestwem, 
zdaje się wszystko w naszem žyciu zaci: odzą- 

ce — wybrykiem, szalem, nieustatkowaniem 
się. Takie przynajmniej zarzuty spotykałem w 

liście, pisanym dc jednego z mych przyjaciół, 
człowieka lat 29, doktora, który tu był już 
stolarzem, kowalem, fermerem i znowu do- 
ktorem. I nie też dziwnego — eheąc dokiad- 

wyrozumieć nomralność takich wybryków, 

„eba się dobrze zastanowić na tem, jak nas 

uważają, co nam dają w zamianę naszej pra- 
cy, kto nas otacza i nad wielu innemi rze- 

czami. Trzeba sobie wystawić, że nas mają za 
upiory rozstroju i buntu, s piwają 
czasem na ulicach, dają nam ze taka 
pracę, za jakąby innym dano 10 groszy, bo 
wiedzą, że będziemy musieli się zgodzić, nie 
mające czego jeść; trzeba wiedzieć, z: nas oia- 
czają albo wyrzutki społeczeństwa, albo oso- 
by pilnujące tego, żebyśmy nie podjeti roko- 
szu, pomimo, że nam to przez myśl nie przej- 

dzie. Gdy takie tło sobie utworzysz i na niem 
wystawisz wypadki mego życia, łatwo się zgo 
dasz, że do wyboru tu mało pozostaje, że a- 
patja człowieka prędko ogarnąć zdoła. I zaw- 
sze to samo powiem: lepiej mówić o żywych, 

  

   

> niż G umartych. 

Co się tyczy gazety, nie masz potrzeby 
wypisywać, bo czytuję tu jak mówiłem mnó- 
stwo — kilka gazet regularnie. Żeby Bero- 
zowski był powodem tego, iżeśmy łask nie- 
doświadczyli nie wierz temu; niegodni jes 
„my łask i bez tego, bośmy krwiożetey roz- 
bójnicy i t.d. W każdym numerze gaz 
tam ironiczne odezwy publicystów o was 
nadziejach na powrót nasz, lub ulżenie na- 
szego losu; tą razą ironja ich zupełnie na 
miejscu, bo też trzeba głowę stracić z miło- 
ści, żeby wierzyć w możliwość naszego powro 
tu. Niema kwestji, że i ty chcesz mię wi- 
dzieć, a ja ciebie, jakoteż oboje chcemy żyć i 

umierać na Litwie, ale na toż kara, że 
go nie dać, czego się chee. — Oczekuję listu 
tw ego, całuję cię droga Maryniu — Kochają- 
cy cię brat J. Gorajski. 
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SŁOWO 

Wiec posła Wędziagolskiego w Podbrzeziu 
W dniu 9 bm. odbył się wiec poselski, na 

który przybyło przeszło 300 osób. Więc za- 
gaił p. Karol Masłowski, prezes gminnego ko 

mitetu BBWR w Podbrzeziu, poczem zabrat 
* głos p. poseł Wędziagolski, który w obszer- 

nem przemówieniu zobrazował sytuację eko- 
nomiczną Polski, Następnie omawiając sytua 

cję w rolnietwie, obszernie omówił ulgi, jakie 
rolniey otrzymali na podstawie ostatnich u- 
staw wydanych przez rząd. P. poseł Wędzia- 

golski podkreślił, że o ile dotychczas ludność 
rolnicza nie odczuwa odprężenia, to przede- 

wszystkiem jest jej winą, bowiem nie korzy- 

sta z ulg, jakie jej na mocy ustaw przysłu- 

gują. 
Po przemówieniu p. posła Wędziagolskie- 

go odbyła się dyskusja, w której zabierali 
* głos poszezególni przedstawiciele ludności zmi 

ny podbrzeskiej. Po dyskusji uchwalono na- 

stępującą rezolucję. : 
„My, mieszkańcy gminy podbrzeskiej, 'ze- 

brani na wiecu poselskim w dniu 9 sierpnia, 
rb. w Podbrzeziu, wyrażamy hołd i uznanie 
Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, 
że w tak ciężkich warunkach niezłomnie pro 

wadzi Polskę do świetlanej przyszłości. Jed- 
nocześnie wyrażamy uznanie i zapewniamy 

całkowite swoje poparcie rządowi, który w 
zrozumieniu ciężkiej doli rolnika, śpieszy mu 
z pomocą według swoich sił i możliwości, 
mając na względzie dobro państwa i spole- 

czeństwa '* 
Rezolucję tę przyjęto jednogłośnie, wzno- 

sząc entuzjastyczne okrzyki na cześć prezy- 
denta Rzeczypospolitej. i Marszałka Piłsud- 
skiego oraz wyrażono uznanie Bezparty jnenm 

Blokowi Współpracy z Rządem. 

  

KRONIKA 
«ПКг 

|RGRERERĘZKZIN 
Niedziela 

Dziś 1 3 

Hipolita 
Jatro 

Eutebjnsza 
BSEEYY COC 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE 

Z dnia 12 sierpnia. 
Ciśnienie średnie: 764. 
Temperatura średnia: -- 16. 

Temeratura najwyższa: + 21, 

Temperatura najniższa: + 11. 

Opad: — 
Wiatr: Zachodni. 
Tendencja: wzrost potem spadek. 

Uwagi: Chmurno. 

PRGGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju naogół chmurno, ze skłon- 

nością do burz, zwłaszcza w dzielnicach po- 

łudniowych i przelotnych deszczów. — Chłod- 

niej. Słabe wiatry z kierunków zmiennych. 

Wschód słeńca g, 3,49 

Zschód siońca g. 6,58 

URZĘDOWA 
— Konfiskata. Władze administracyjne 

przyaresztowały ostatni numer czesopisma bia- 

łoruskiego „Letopis* wydawanego przez Tow. 
Szk. Bialorusk. za dwa artykuły w których 

dopatrzono się cech przestępstwa przewidzia- 

nego w kodeksie karnym. 

— Koncesję na karuzelę cofnięto.  Staro- 
stwo Grodzkie  cofnęło zezwolenie na prowa- 

dzenie karuzeli nad Wilenką w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Urządzenie karuzeli zostanie 

wkrótce usunięte i przeniesione na prowincję. 

е MIEJSKA. 
— Arbon czy Saurer. Dochodzą wieści, że 

komunikację w mieście obejmie ostatecznie 

Saurer. Taki ma być rezuitat długotrwałych 
targów pomiędzy Arbonem' a Saureiem. — 

Jak do tego reliektaata  ustosunxuje się 

miasto przyszłość pokaże. 

— Strajk w tartakach. Nawiązane zostały 
pertraktacje: w celu zlikwidowania przediuža- 

jącego się zotargu w tartakach. |, 

W inspektoracie pracy odbyły się już 
wstępne rozmowy, lecz jak dotychczas nic 
konkretnego one nie dały. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowego żeńskiego Gim- 

nazjum im. ks. A J. Czartoryskiego w Wilnie 
podaje do wiadomości, że gimnazjum przepro- 
wadziło się do lokalu przy ul. Orzeszkowej 9. 

Kancelarja przyjmuje interesantów codzien- 
nie od godz. 11—14 popoł. — Lekcje rozpoczną 

się dnia 21-go b. m. o godz. 8-ej rano, 

— Kierownictwo Prywatnej Powszechnej 
Szkoły Zgromadzenia S. S. Wizytek — Rossa 
2, podaje do wiadomości, że zapisy nówych 

uczenie do oddz. I — VI wł. przyjmują się co- 
dziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

PRYWATNA KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA POWSZECHNA  „BROMIEN““. 
(Wiwulskiego 4 i Witoldowa 35-a) przyjmu- 
je zapisy do wszystkieh oddziałów oraz do 
Przedszkola od lat 3. 

„Po ukończeniu sześciu oddziałów dziecko 
jest należycie przygotowane do kl. 1 gimn. 
nowego typu (dawn. kl. III). 

Lokal zarówno przy ul. Wiwulskiego 4 
jak i przy Witoldowej35-a specjalnie przy- 
stosowany do potrzeb szkolnych. 

Poza programem bezpłatne 
francuskiego. 

Zapisy do obu szkół i Przedszkola przyj- 
muje Kaneełarja przy ul. Wiwulskiego 4 m. 

7, eodziennie w godz. 11 — 18. 
— Liceum Handiowe i Liceum  Ogólno- 

kształcące im. Filomatów w Wilnie przyjmuje 

zapisy codziennie od godz. 10 — 2 (ul. Żeli- 

gowskiego I — 2) egzamina wstępne odbędą 

się 21 i 22 sierpnia. W ki. Ill (obecnie 1-szej) 
program gimnazjum nowego typu. 

Kandydatki do Liceum . Handlowego winny 

wykazać się świadectwem ukończenia 6 kl. 
szkoły średniej. 

— Kursy Rysunku i Malarstwa im. Fr. Smu- 

glewicza Wileńskiego T-wa Art. Plast, (ul. św. 
Anny 13). Dyrekcja kursów podaje do wiado- 
mości, że zajęcia na kursach (m. natura, gło- 
iki iai ZACK ST аЕЕр Ные 

Przy cierpieniach nerek, chorobach moczo- 
wych, pęcherza moczowego i dolnego odcinka 
kiszek, naturalna woda gorzka „Franciszka- -Jó- 
zeia“ lagodzi iusuwa szybko gwałtowne bo- 
leści przy wypróżnianiu. Zalecana przez leka- 
rzy. 

komplety 

  

Nowe przepisowe szkolne 
PKI 

ODZNAKI NA CZAPKI 
TARCZE NA RĘKAWY 

PANTOFLE GIMNASTYCZNE 
KOSZULKI I SPODENKI 

TECZKI I TORNISTRY 
MUNDURKI 

„LECH! wilm, wielka 24, tel. 4.00 
  

wa akt) rozpoczną się w: dniu 23 sierpnia o 

godz. 9 rano, 
Na kursach otwiera się jednocześnie kurs 

przygotowawczy do egzaminów na Wydział 

Sztuk Pięknych i Akademii. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela Dy- 

rektor kursów na miejscu (ul. św. Anny 13) po- 

czynając od Środy 16 sierpnia w poniedziałki 

środy i piątki od godz. 17 — 19. | 

— Roczna Szkoła Pracownic Gospodar- 

czych Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przyjmuje  zapi- 

sy do dnia 20 sierpnia r. b. codziennie od godz 

10-tej do 14-tej w Kancelarji Szkoły  (Jagiel- 

lońska Nr. 3/5 m. 3). : 
RÓŻNE 

— Opłaty rzemieślnicze na fundusz Pracy. 
Rzemieślnicy posiadający Świadectwa przemy- 

słowe VIII kategorii mogą płacić na rzecz 

Fundziszu Pracy tylko 1 proc, 

Związek Cechów informuje, że rzemie- 

Ślnik posiadający  Świad. przem. 8-ej kateg., 
który otrzyma nakaz Kasy Chorych z żądaniem 

2 proc. na rzecz Funduszu Pracy — winien 
zgłosić się do kierownika Rachuby Kasy Cho- 

rych, posiadając przy sobie kartę rzemieślni- 

czą i świadectwo przem., gdzie zostanie błędnie 

šciagana suma zbonifikowana. 

— Radcowie Wileńskiej Izby Rolniczej. 
Pismem nominacyjnem powołani zastali przez 

p. ministra rolnictwa jako radcowie z nomina- 
cji wileńskiej lzby Rolniczej pp. Wacław Ła- 
stowski, Janusz Jagmin, Antoni Kokociński, 

Roman Kraus, Karol Wagner, Władysław Ka- 
miński, Zygmunt Bortkiewicz, Julja Bortkie- 
wiczowa, z terenu województwa wileńskiego, 
oraz pp. Alina Strawińska, Agnieszka Smoliń- 

ska, Franciszek Piasecki, Mieczysław Kra- 
szewski, Jan Trzeciak, i Michał Chomicz z 
terenu województwa nowogródzkiego. 

W ten sposób liczba radców wileńskiej 
Izby Rolniczej wynosi 52, — w tem 19 z 
wyboru przez organizacje społeczno - rolni- 

cze, 19 z wyboru na zgromadzeniach wybor- 
czych i 14 z nominacji, 

Pierwsze plenarne zebranie radców [Izby 

projektowane jest na dzień 6 — 7 września. 

b 

*r-wo Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego w 
Wilnie i Dyrekcja Szkolnej Pracowni Przy- 
rodniczej składają serdeczne podziękowanie 

za ofiarowanie pięknych okazów żywych 

dla zwierzyńca (M. Pohułanka 1): 

a) Pani Stefanji Bartoszewiczowej za du- 

ży okaz puhacza (Bubo, bubo), złapany w 
dobrach Hołodowo p. Skirmunta na Polesiu; 

b) Pani Halinie Dowgielewiczowej za 

duży okaz orła - orlika, złapanego również w 
dobrach Hołodowo p. Skirmunta na Polesiu. 

c) Panu Stanisławowi  Dowgielewiczo- 

wi — za 2 piękne puszczyki — ogniczki pło- 
mykowate. 

— Poświęcenie nowej placówki. W sobotę 

dnia 12, VIII r. b. ksiądz Kafarski, dyrektor 

Akcji Katolickiej w asyście dokonał aktu 
poświęcenia magazynu sukienno - bławatnego 
pod firmą Bławat Polski przy ul. Wietkiej Nr. 
28. 

Sklep bogato zaopatrzony w ostatnie no- 
wości sezonu. Kierownictwo przedsiębiorstwa 
spoczywa w rękach znanego kupca p. Józefa 

Domagały. ; 
Firma z powodu otwarcia przeznaczyła na 

odnowienie Bazyliki zł. 15 — i kwotę tę 
przekazała na ręce Komitetu. Szczęść Boże 

nowej placówce polskiej. 

— Kursy Sanitarne Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie- 
go Czerwonego Krzyża niniejszem  przypomi- 
na, że z dniem 1-szym września r. b. rozpocznie 

się VIII kurs dla sióstr pogotowia sanitarnego 

Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Podania o przyjęcie na kurs przyjmuje Ok- 

ręgowa Sekcja Sióstr — ul. Tatarska 5, co- 
dziennie od godziny 10-tej do 13-tej do dnia 
20 sierpnia r. b. włącznie. 

Wpisowe — zł. 20—, przy zarejestrowaniu 

się w poczet sióstr pogotowia sanitarnego. Wy- 

kłady teoretyczne i praktyczne — bezpłatne. 
Bez złożenia zobowiązania wpisowe wynosi 

2.50. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Dziś w niedzielę 13 b. m. o godz. 8. 15 wiecz. 
ukaże się na scenie Teatru Letniego znakomita 

farsa p. t. „Co on robi w-nocy*?, w Vtej 
Ceny zwyczajne, zniżki i kredytówki wa- 

żne. 

— Pożegnalna popołudniówka niedzielna 
„Jim i Jil, Dziś, 13 b. m. o godz, 4-tej pop. 
ujrzymy poraz ostatni arcywesołą i wysoce 
melodyjną komedję muzyczną „Jim i Jili* 

Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 
—Marja Malicka i Zbyszko Sawan w 

Teatrze Letnim. Jutro dnia 14 b, m. o godz. 
8 m. 15 wiecz. i we wtorek świąteczny 0 
godz. 4-tej pop. odegrana będzie  fenome- 
паша sztuka D. Niccodemiego z gościnnym 
występem M. Malickiej i Z. Sawana artystów 

Teatru Narodowego w Warszawie. 
Zniżone (od 30 gr. do 2.99 I rząd) 

ceny miejsc umożliwiają absolutnie  wszy- 
stkim oglądanie tego pięknego subtelnego i 

wysoce wzruszającego przedstawienia, 
— Stowarzyszenie Śpiewacze im. Moniu- 

szki w Łodzi koncertuje w Parku Želigow- 
skiego. Jak już donosiliśmy wycieczka Sto- 
warzyszenia Śpiewaczego im. Moniuszki w Ło- 
dzi mająca w niedzielę wieczór koncertować 
w Parku Żeligowskiego przyjeżdża dziś o 6-tej 

do Pere) 
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Pod protektoratem P. Mars 

[ll-cie Targi Północne i Wystawa Lniarska 
w Wilnie 

1933 25. VIII. 
Pawilon Główny: 
14 sal. Wielka Rewja Przemysłu, Handlu, 

Pawilon Lniarski: 
5 działów z Wystawą „Wszystko ze lnu'* na 

Pawilon Rybacki: 
10 działów i ta: 

Pawilon Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

Wystawa Hodowlata z Targiem 
Kilkadziesiąt pawilonów i 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów organizacyj społecznych i 

Pociągi popularne ze wszystkich większych ośrodków Polski. 

Adres: Wilno Ogród Bernardyński. 

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

  

załka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

10. IX. 
Rzemiosła i Rolnictwa. 

czele. 

rg rybny przy sadzawkach. 

ia Home Remontowe dla Wojska: 
kiosków na terenach otwartych. 

gospodarczych. 

: DYREKCJA tel. 11-06. 
Przyjęcia 11—13 i 17—18. 
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29 b. m. Sąd Doražny nad Suckielem 
WILNO. jak było do przewidzenia wła- 

dze sądowe po zorjentowaniu się w materja- 

łach jakie dało śledztwo w sprawie morder- 
stwa na Trakcie  Raduńskim, zdecydowały 
stawić przed Sąd Doraźny jedynie Suckiela. 

Dwóch wskazanych przez niego rzekomych 

współuczestników zbrodni przekazano do po- 

stępowania zwykłego w celu uzupełnienia 

śledztwa. 
Sąd doraźny nad Szuckielem został wy- 

znaczony na dzień 29 b. m. 

Czy ekshumowane dziecko było zamordowane? 
Matka Suckiela podelrzana © współudział 

WILNO. Notowaliśmy przed paru dniami 

o ekshumacji zwłok dziecka niejakiego 

Bergera z ul, W. Pohułanka, a to w celu usta- 
lenia przyczyn Śmierci noworodka. 

Stan zwłok nie potwierdził jednak ści- 
śle orzeczenia przez co odpadł dla oskarżenia 

poważny atut. Dalsze śledztwo toczy się i 
jest nadzieja, że uda się ustalić czy Berger 

faktycznie dopuścił się zabójstwa swego uiom- 

nego dziecka. : 
Charakterystyczne jest, że do sprawy 

tej zamieszana jest matka zabójcy z Traktu 

Raduńskiego Jsljana Suckiela. 

Berger oddał swe dziecko  Suckielowej 

rzekomo na wychowanie, a jak podejrzewają 

faktycznie poto, aby je sprzątnęła. 

PES TNS S NE TNS SSE T ER OO PRE COZODOA 

Na cmentarzu Rossa 
W numrze 213 „Słowa'* ukazał się arty- 

kuł pod powyższym tytułem pióra pana J. C. 
Miła to rzecz, że społeczeństwo interesuje się 
sprawami kościelnemi lub im bliskiemi, w da 
nym wypadku cmentarzami  kościelnemi. 
Szkoda tylko, że wyraz tego zainteresowania 
ma formę uszezypliwej krytyki, traktującej     2) 
zarządy ementa'qe jako instytucje podlejsze- 

go gatunku, które dopuszczają „że z ementa- 

rzami katolieckiemi w Wilnie dzieją się rzeczy 
dziwne, dla których próżnoby szukać jakie- 
goś usprawiedliwienia'* 

Jakie to „rzeczy dziwne'* — znajdujemy 

wyjaśnienie w dalszym ciągu artykułu: ogro- 
dzenie rozwalone, złodziejstwo, _żebractwo, 

gruzy katakumbowe, pod któremi profanują 
się szczątki zasłużonych ! 

Istotnie, obraz nieciekawy. Zarząd — wy 
czuwa się z artykułu — tego nie widzi i ma- 
jąe dostateczne środki — eo też między wier 
szami wyczytać można — nie stara się bra- 
ków usunąć. Karygodne niedbalstwo, z barba 
rzyństwem graniczące! Bo eóż innego?" 

Tymczasem złodziejstwo, bez winy zarzą- 
du cmentarza, zdarza się i w lokalach obwa 
rowanych; z żebraniną spotykamy się na pier 
wszorzędnych ulicach, a ruina ogrodzenia i 
katakumb pewnie dotkliwiej boli zarząd niż 
szanownych krytyków. Oddawna przygotowa- 

ne są projekty odbudowy rozwalonej kata- 
kumby, również ogrodzenia i innych rzeczy, 
wprawdzie nie „dziwnych““, ale koniecznych. 
Część tych projektów, sądziłem, da się zrea- 
lizować już w roku bieżącym. Niestety! Re- 
mont wieży, grożącej bezpieczeństwu publicz- 

nemu, przy nikłem zainteresowaniu się para- 
fjan i słabym nadziejom na obiecane zapo- 
mogi, zmusił do zaciągnięcia 10.000 zł. po- 

żyezki, której nim się nie spłaci, o nowych in 
westycjach, choćby najgwałtowniejszych, mo- 

wy być nie może. A spłacać będzie tylko Ros 
sa: bez niej bowiem kościół św. Jana nie u- 
trzymałby się żadną miarą. Po wieży rato- 
wać trzeba przeciekające dachy, potem zruj- 
nowane przez Niemców organy itd., bo repre- 
zentacyjny kościół nie może, niemniej niż 
Rossa, świecić ruiną i zaniedbaniem. 

Wszystko to wymaga olbrzymich środ- 
ków, a zdobycie ich — to istna walka z wia- 
trakami, która usprawiedliwia i tłumaczy to, 

ytycy zrozumieć i na eo znaleźć nie 

awiedliwienia. 
Ks. Makarewicz. 

Proboszcz koše. šw. Jana. 

INOWRGCŁAW ZDRÓJ 
rozpoczyna III sezon w tym roku 1 wiześŚnia. 
Kurscje ryczaltowe: 14 dniowa 145,— zł., 
2Zl'dniowa 215— zł, 28-dniowa 275,— zł. 
Artretyzm, choroby przemiany ii terji, serca, 
skleroza. Kobiece, nerwowe, porażenia, — 

   

  

  
rano do Wilna. Już o godz. 8-mej rano połą- 

czone chóry Stowarzyszenia odśpiewają Li- 
tanję Loretańską podczas Mszy św. celebro- 
wanej w Ostrej Bramie przez jego Ekscelen- 

cję Arcybiskupa  Jałbrzykowskiego, 0 godz. 

1l-tej Łodzianie złożą wieńce na Grobie Nie- 
znanego Żołnierza, na grobie ś. p. Biskupa 
Bandurskiego oraz przed pomnikiem St. Mo- 

niuszki. Wycieczkę prowadzi prezes Stowa- 

rzyszenia poseł na Sejm Józef Wolczyński 
znany organizator i działacz społeczny na te- 
renie Łodzi. 

Wszyscy Wilnianie na koncert drogich go- 
ści z m. Łodzi. 

Ceny: wejście 54 gr. 
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. 

siedzące 1.09 gr. 
— „Ułani*, 

„Dziś ukaże się poraz drugi barwny wodewił ze 

śpiewami i tańcami „Ułani, z muzyką  Mo- 

niuszki i Niewiadomskiego. Interesujące to wi- 
dowisko w którem bierze udział przeszło 30 
osób zespołu — w nowej oryginalnej insceni- 
zacji, wzbudziło ogólne zainteresowanie i cie- 

szy się, wielkiem powodzeniem. Opracowa- 

nie reżyserskie K, Wyrwicz --Wichrowskiego. 

Nowe dekoracje w wykonaniu J. Hawryłkie- 

wicza. Widowisko urozmaicają tańce: Polo- 
nez, oberek i mazur w układzie  baletmistrza 
W. Morawskiego. Przed aktem ll-im insceni- 
zowana piosenka „Przybyli ułani*. Ceny miejsc 

od 25 gr. do 2.90 gr. Początek o godz. 8.30 

wiecz. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

WALKA 2 FAŁSZERSTWEN KÓDKI 
Niejednokrotnie już słyszało się _ utyski- 

wania na plagę dręczącą wieś kresową jaką 

jest wyrób samogonki. 

Fabrykantom samogonki konkurującym, 

nie bez powodzenia, z Państw. Monopolem 

Spirytusowym  wypowiedziano wojnę.  Ро- 
niemal wszystkie „g0- 

rzelnie“, a ponadto roztoczyła nadzór nad 

skiepami i różnego rodzaju  herbaciarniami 

trudniącemi się sprzedażą samogonki. Zda- 

wałoby się, że plaga samogonki została zgnę- 

biona gdy oto alarmują nas o innej, mniej 

może strasznej w skutkach, niemniej jednak 

niezwykle szkodliwej ze-względu na dobro in- 

teresów Skarbu Państwa. 

Nieuczciwi sprzedawcy wódki, przyzwy- 

czajeni do żerowania na nieświadomości wie- 

śniaków, pozbawieni zysków z tajnej sprze- 

daży samogonki wynaleźli nowy sposób 

zwiększania dochodów ze sprzedaży wódki. 

Uzyskują oni to w ten sposób, że odkorkowują 
butelki, zlewają część wódki i po dopełnie- 

niu zawartości butelki wodą zalakowują głów- 

kę butelki. 

Zadanie to ułatwione zostało wydatnie z 

chwilą, kiedy Poł. Mon. Spir. zaniechał sto- 

sowania kapsli metałowych zastępując je 

olakowaniem butelek. Przeważna część bu- 
telek w ten sposób zabezpieczonych, a prze- 
znaczonych do handlu, ma uszkodzone olako- 

wanie, co — rzecz jasna —- uniemożliwia roz- 

poznanie oryginalnych wyrobów. Chodzi tu 
zwłaszcza o gorsze gatunki wódek. Okolicz- 
ność tą wyzyskują  fałszerze i bezkarnie 
zmniejszają moc wódki, względnie napelnia- 

ją butelki, po wyrobach monopolowych, sa- 

mogonką. 
Konsument, przeważnie mało orjentujący 

się wieśniak, nie zwraca na to uwagi przy- 

czyniając się bezwiednie do napychania kie- 
szeni fałszerza kosztem Skarbu. 

Przeciwko tego rodzaju nadużyciom wy- 
powiedziały się organizacje kupieckie  grupu- 

jące w swych szeregach kupców winno - wód- 

czanych. 

Na Zjeździe Centr. Kupców winno - wód- 

licja  unieszkodliwita 

czanych i restauratorów uchwalona została 

rezolucja treści następującej: Stojąc na sta- 
nowisku bezwzględnej konieczności  zwal- 

czania wszelkiego rodzaju fałszowania wyro- 
bów  monopolowych, godzącego w interesy 

Skarbu Państwa, jak i koncesjonarjuszy alko- 
holowych Zjazd uchwała zwrócić się do Dyr. 

Państw. Monopolu. Spirytusowego z prośbą o 
wprowadzenie kapsli metalowych na wszyst- 
kie wyroby monopołowe. 

Podobną akcję zapoczątkowali obecnie 

kupcy wileńscy wysyłając do lzby Przem. 
Handl. szeroko umotywowany memorjał w 

którym proszą o „wzięcie w obronę tak ich 

interesów, jak też interesów Skarbu Państwa 
i Spowodowanie by P. M. S. wznowił kap= 
słownie wszystkich wyrobów  monopolo- 
wych i uzdrowił stosunki w tej dziedzinie han-* 

dlu, tembardziej, że podrabianie kapsli do- 

tąd nie miało miejsca, a w każdym razie fał- 
szówanie wyrobów monopołowych okapslowa- 
nych nastręczałoby ebyt wiele trudności. 
i „nie mogłoby mieć tak masowego zastosowa- 
ma. 

Biorąc pod uwagę niewieiką różnicę ko- 
sztów kapsłowania i lakowania butelek, róż- 
nicę niewspółmiernie małą w stosunku do 
strat, jakie ponosi Skarb Państwa oraz za- 
interesowane kupiectwo przez zmniejszenie się 
obrotów w handlu detalicznym z racji oszu- 
kańczych machinacyj fałszerzy „chrzcących” 
wyroby monopolowe lub zastępujących samo- 
gonką, należy przypuszczać, że słuszne i uza- 
sadnione starania  kupiectwa będą uwzględ- 
nione iP. M. S. powróci do dawnego, nie- 
zawodnego w tym wypadku, systemu  kap- 
słowania butelek. z 

  

Nie pić przed jazdą 
Dwóch panów wybrało się wezoraj na wy 

cieczkę zamiejską rowerami. Dla dodania so- 
bie gazu, przed odjazdem wypili. Wyjechali 
na Zamkową. Zakręciło im się w głowie i 
wpadli na autobus. Rowery połamało. Źli, po 
tłuczeni i pijani musieli wrócić do domu. 

Nigdy nie trzeba pić przed wycieczką ra 
werową. Lepiej to zrobić za miastem, na ło- 
nie natury.



  

Zaginęła młoda panna 
WILNO. — W połowie lipca przyjeżdżała 

do Wilna w celu wyszukania sobie posady 
siostra kierownika ruchu stacji Gudogaje, 
panna Raczkowska. 

Od tego czasu nie dała ona o sobie znaku 

KEEEBZSKEZ ZBOT LI 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

Dzisiejsza popołudniówka w Lutni 
Dziś o godz. 4-tej pp. po cenach najniższych 

od 25 gr. — odegrana zostanie 'wesoła o- 

peretka W. Kolla „Baron Kimmel* z M. Ta- 

trzańskim na czele pierwszorzędnych sił zespołu. 

CG GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Krółowa Jazzbandu i — 
Sztabs-kapitan Gubaniew. 
PAN — Morderstwa pr 

CASINO — Lot kpt. S 

i komedja: Buster się żeni. 

    

   
Rue Morgue. 

żyńskiego 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
— ZŁODZIEJSKIM TROPEM. Policja za- S“ 

trzymała Połonisa Józefa, mieszkającego na ul. | 
Lipowej 32, gdy niósł worek ze skradzionemi 
rzeczami, Były tam różne przedmioty, m. in. 
złoty damski zegarek, bransoletka, gotówka 

50 Zi. i t. d. Równocześnie otrzymała policja 
wiadomość o kradzieży w domu przy ul. Tar- 
taki Nr. 10 u jednego z tamtejszych  miesz- 
kańców, do którego zabrali się złodzieje, wy- 
łamawszy okno. Poszkodowanym był Aron 
Niewiaski, który obliczył swe straty na 250 
złotych. Rzeczy które niósł Polonis pocho- 
dziły właśnie z tej kradzieży, tak że właści- 
cieł ich otrzymał je z powrotem. Tego samego 
dnia 11 b. m. również tym samym sposobem 
wyłamawszy okno dostali się złodzieje do mie- 
szkania Marji Tomaszewiczowej przy ul. Po- 
łockiej 28, skradli jej bieliznę pościelową, oraz 
inne rzeczy niewielkiej wartości. Policja wy- 
śledziła sprawczynię tej kradzieży w osobie 
Kazimiery Jankić (Ciesielska 16) i zatrzymała 
ją wraz ze skradzionemi rzeczami. 

— Fałszywa 5-cio złotówka. W Hak Miej- 

skiej zatrzymano niejakiego _ Burzyńskiego 

Stanisława mieszkańca wsi Boguszki, gminy 
rudomińskiej, gdy usiłował puścić w obieg 
fałszywą monetę 5-złotową, którą też zakwe- 

stjonowano. 

—  Podrzutek w kościele. 
kościoła _ Ostrobramskiego 
miesięczne niemowlę, dziewczynkę, 
ja do Przytułka Dzieciątka Jezus. 

WILEJKA. 

— POŻAR Z Wilejki Powiatowej piszą, 

że w kolonji Malinówka, gminy  krzywickiej, 
pożar zniszczył do szczętu dom mieszkalny, 

spichrz, szopę, dwa chłewy, sprzęty gospodar- 
skie mieszkańca kolonji tej Stefana Trzeciaka, 

który oblicza straty na 1300 złotych. 

"Z SĄDÓW 
FATALNA OMYŁKA KALIGRAFA 

Przed paru dniami w Sądzie Apelacyjny 

rozpatrywana była sprawa komunistyczna 

przeciwko  Szafrańskiej,  Szochorównie i 

Szwarcmanowi. 
W Sądzie Okręgowym pierwsza została 

skazana na 5 lat więzienia, pozostałych sąd 
uniewinnił. Apelację założył prokurator. 

Szafrańska została skazana w pierwszej 

instancji za napisanie artykułu komunistycz- 

nego, podpisanego imieniem „Regina''. Arty- 

kui ten został znaleziony w oryginale i zo- 

stał zbadany przez eksperta kaligrafa B., któ 

ry orzekł, że jest napisany ręką Szafrańskiej. 

Pozostali oskarżeni zostali również pociągnię- 

ci do odpowiedzialności za przynależenie do 

partji komunistycznej. : 

Na początku przewodu sądowego w Sądzie 

Apelacyjnym oskarżona Szafrańska złożyła 

rewelacyjne zeznanie: oświadczyła ona, że sie 
dząc w jednej celi ze skazaną za komunizm 

Dubińską, dowiedziała się od niej, że Dubiń- 

ska została skazana za napisanie tego samego 

artykułu komunistycznego z podpisem „Regi- 

na“ co i ona. Otóż dwie oskarżone z tytułu 

tego samego dowodu rzeczowego i w spra- 

wie Dubińskiej, ten sam ekspert - kaligraf u- 

' znał, że artykuł był pisany ręką Dubińskiej, 

jak przy obecnej sprawie ręką Szafrańskiej. 

Przewodniczący przerwał rozprawę. Prze- 

1wa trwała cztery godziny, poczem przewodni 

czący S. A. oświadczył, że po sprawdzeniu da 

nych z oświadczenia Szafrańskiej w całej: roz 

ciągłośći potwierdziło się jej oświadczenie — 

faktycznie Dubińska skazana została za arty 
kuł, podpisany przez „Reginę'*. 

Sąd Apelacyjny Szafrańską 
łych uniewinnił. 

SPORT 
70 KAJAKÓW W LEGACISZKACH 

Sport kajakowy rozwija się w Wilnie nie- 

zwykle pomyślnie. Setki kajaków podąża co- 

dziennie w stronę Werek i z powrotem, wtedy 

gdy tylko nieliezni kajakowcy docierają do 

Legaciszek. Kierownictwo kolonji - specjalną 

opieką otacza wycieczki, dożąc do jaknaj- 

większej propagandy sportu i uroczej  miej- 

scowości. Do Legaciszek płynie się 40 kim. 

z prądem (4 — 6 godzin). Droga śliczna, za 

papiernią 4 klm. spotyka się na przestrzeni 800 

mtr. b. silny prąd i kamienie (sojdie). W Lega- 

ciszkach  przybijać należy do promu, gdzie 

- można kajaki pozostawić. Koszta pobytu (do- 

skonałe utrzymanie i nocleg 3—4 zł. od osoby. 

Większe wycieczki korzystają ze zniżek. Ka- 

jaki do przystani w Wilnie dostarcza Kolonja 
za opłatą 2 — 3 zł. od sztuki. Ogółem w ciągu 

W. korytarzu 

znaleziono  dwu- 

i zabrano 

i pozosia- 

lata przybyło wycieczek kajakowych 70. 15 

sierpnia spodziewana jest większa ilość 
wycieczek ze względu na „Dożynki". 

PIERWSZY KROK PŁYWACKI 

We wtorek dnia 15 b. m. o godz. 12-tej 
na basenie Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego odbędą się zawody pływackie pod 

nazwą „Pierwszy Krok Pływacki*. Spróbo- 
wać swoich sił i umiejętności pływackich mo- 
że każdy. Zwycięzcy otrzymują dyplomy 

A. Z. S. Biegi odbędą się w konkurencjach 
szkolnej oraz popularnej dla wszystkich. Za- 
pisy codziennie na przystani  Akademickie- 

go Związku Sportowego oraz w dniu zawo- 
dów na basenie od godz. 11-tej, 
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_POPIERAJCIE L.0.P.PJ 

życia, więc nic dziwnego, że rodzina zanie- 

pokojona jej losem zwróciła się do policji, z 

prośbą o wszczęcie poszukiwań. 
Jak dotychczas, miejsce pobytu p. Racz- 

kowskiej nie udało się ustalić. 

  

Dożynki w Legaciszkach 
Dnia 15 sierpnia odbędą się tradycyjne 

doroczne dożynki. Wprawdzie nie ujrzymy 
tam przodownie z wieńcami ale urocze kura- 

cjuszki, nie usłyszymy dźwięków  harmonji, 

lecz wszystko to wynagrodzi orkiestra wojsko 
wa, która hucznie pr: wać będzie do ta- 
nów, które trwać będą aż do rannego pociągu 

). Zarząd Bratniej Pomocy i  ku- 

jusze szykują atrakeje( kort, tenis, kajak, 

bal-dancing) dla miłych gości. Koszta u 
3— 4 zł. od osoby; wycieezki kor 

stają z ulg. Bilet wycieczkowy w obie strony 
(nabywa się w kasie w Wilnie) 30 zł. 20 zz. 

od osoby, zwyczajny 1 zł. 80 gr. Dojazd do 
y, P. i w Landwarowie. 

acji w Zawiasach ezekają konie. Dla wy- 
kajakowych przystań przy promie. 

podfęksta 
-— Zmiana cen pieczywa. Zarząd miejski 

m. Grodna rozpatrując na ostatniem swem 
posiedzeniu protokół komisji szacunkowej u- 

stałił zmianę cen pieczywa, które wynoszą: 

chłeb żytni razowy 23 gr. za kg., chleb sitkowy 

33 gr., stołowy 35 gr. i chleb pszenny biały 

60 gr. za kig. Ceny uległy zniżce o 2 gr. na 
kilogramie. 

Winni pobierania cen wyższych ulegną 

karze do 6 tygodni arestu lub 10.000 zł. 
grzywny, wizględnie obu karom włącznie. 

— „Za naszą wołność i waszą* W dniu 

dzisiejszym na stadjonie sportowym O. K. 

III — staraniem grodzieńskiego teatru garni- 
zonowego odbędzie się wiełkie plenerowe wi- 

dowisko w 6 aktach p.t. „Za naszą wolność 
i waszą”. 

Udział w widowisku bierze 300 osób. — 
Początek o godz. 6.30. 

— Imprezy sportowe, Na stadjonie O. K. 
III. rozegrany zastanie dziś o godz. 16-tej 
mecz towarzyski w piłce nożnej między ŻAK 

S/em z Wilna, a mistrzem okręgu Białostoc- 

kiego grodzieńskim WKS-em 76 p. p. 
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W dniach 12, 13, i 15 b. m. w ogrodzie 

miejskim odbędą się rozgrywki w piłce ko- 

szykowej o puhar miasta Grodna. do zawodów 

swój udział zgłosity wszystkie drużyny miej- 

scowe, a to: „Cresovia“, „Makabi“, WKS 

— Żandarmerja, W. K. S. 2 D. A. P. L, WKS 
— 81 p. p., i WKS — Łączność. 

W dniu dzisiejszym rozegrane zostaną 

półfinały, zaś we wtorek 15 b. m. finał i spot- 

kanie o czwarte miejsce. 

+ ki 
Wojskowy Klub. wioślanski urządza w 

dniu dzisiejszym © godz. 15-tej regaty pro- 

pagandowo - klasyfikacyjne 0 mistrzostwo 
miasta Grodna przy udziale wioślarzy wileń- 
skich a to: Wojskowego Klubu „Šmi- 

gly“ i Policyjnego Klubu Sportowego. 

Ze względu na doskonałą formę  wio- 

ślarzy wileńskich, którą wykazali na mistrzo- 

stwach Polski, impreza ta budzi żywe i zrozu- 

miałe zainteresowanie wśród wodno - spor- 
towego miasta. 

— Osobiste. inspektor Samorządu Gmin- 
nego pow. Grodzieńskiego p. Karol Grzybowski 
powrócił z urlopu wypoczynkowego i roz- 
począł _ urzędowanie. 

— Rozprawa Urzędu Rozjemczego W 
dniu 23 b. m. odbędzie się kolejna rozprawa U- 

rzędu Rozjemczego do spraw majątkowych 
posiadaczy gospodarstw, wiejskich. 

— Teatr miejski. Dziś w niedzielę 13 b. 

m. o godz. 8.45 grono artystów teatru miej- 
skiego z dyr. *Opalińskim na czele wystą- 
pi z premjerą sztuki d-ra Thoma, p. t. „Czło- 

wiek którego zabiłem*. Jest to sensacja kry- 
minaln4 w 6 obraząch osnuta na tle dzia- 
łania hypnotycznego zbrodniczego jednostki, 
która swą siłą sugestywną doprowadza do 
kompletnej ruiny swoje medjun:. 

Poza dyr. Opalińskim, który gra główną 
rolę nieszczęśliwego medjum, udział biorą: 
pp. Mrowińska,  Schrott - Kalińska, Bay, 
Czapliński i Wojciech Dąbrowski. 

Bilety w cenie od 25 gr. do 2 zł. sprze- 
daje kasa teatru. 

— Opór sekwestratorowi. W dniu 11 b. m. 
do mieszkania  Tankus Gitli (Augustowska 
26) wszedł sekwestrator Urzędu Skarbowego 
Borysewicz Stanisław w celu zajęcia rzeczy 
za zaległe podatki, W chwili sekwestru Tan- 

kus stawiła mu czynny opór, poczem za- 
częła krzyczeć, na której krzyk zbiegło się о- 
koło 100 żydów — skutkiem czego  Boryse- 
wicz odstąpił od dokonywania czynności słu- 
żbowych. „Dopiero przy asyście 
rzeczy zostały  zasekwestrowane. 

— Kradzieże instrumentów muzycznych. 
Staniewiczowej Aleksandrze (Puszkińska 3) 
przez otwarte okno skradziono gitarę warto- 
ści 50 zł. 

policyjnej 

* * * 

Stapowiczowi Antoniemu zam. w Kiełba- 
sinie gm. hornickiej skradziono giośnik radjo 
wy wartości 118 zł. Głośnik został odnalezio- 
ny w sklepie komisawym Krejcera w Grod- 
nie. © kradzież podejrzany jest Mrajewski 
Stanisław. 

  

Dźwiękowe kine „APOLLO 
Dominikańska 26. 

Wielki dramat niepotrzebnej matki p. t— 

»» & № № А *° 
W roli gł. największa aktorka świata 

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

pod kier. BR. MARSA — p t. 
« 

„Ta ma piertik ds: wiatraka 
Z udziałem Reny Markiewiczówny, Mery 

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

    

Spójrz na mój. 

nowy 
biały 
naskórek          

  

r iatuje się on 0d3-ch dni. 

Migdybym nie przypuszczała, i 
że maże hyć iak śliczny! 

„Skóra moja była bezbarwna, ciemna 1 zwiędta. 
Naokoło nosa, podbródka i czoła tworzyły się 
odrażające wągry, łuszcząca się skóra i rozsze- 
szone pory. Dziś zaś moja gładka, delikatna, 
biała skóra i piękna cera są przedmiotem ogól- 
nego podziwu i zazdrości”. Każda kobieta mo- 
że obecnie łatwo wydelikatnić, wybielić i upię- 
kszyć swą skórę przez zwykłe, codzienne sto- 
sowanie znakomitego paryskiego Odżywczego 
Kremu Tokalon, kolor biały (nie tłusty). Zawie- 
ra om świeży krem i oliwę połączone ze skład- 
nikami wybielającemi, ściągającemi i wzanac- 
niającemi skórę. Momentalnie wnika do por, 
uwśmierza podrażnione gruczoły, ściąga rozsze- 
rzone pory, rozpuszcza wągry, które same Od- 
padają. Wybiela i udelikatnia najciemniejszą 
i najbardziej szorstką skórę. Nadaje skórze w 3 
dni nieopisane piękno i świeżość — niemożliwe 
do osiągnięcia żadnym innym sposobem. Nale- 
ży go używać co rano. 
  

Aoniširka 
— Z akcji wyborczej do gminy wyznanio- 

wej. — Miejscowy publicysta ze „Słonimer 
Wort'* polemizuje z kołami kupców i rze- 

mieślników, którzy ulegając sprytowi „revi- 
zjomistów'* idą z nimi wspólnie do urny pod 
firmą „bloku gospodarezego''. Autor artyk 

łu zarzuca sferom kupeów i rzemieślników 

iż za obietnice ulg w opłatach na rzecz gmi- 

ny żydowskiej, sprzedali swoje „ja** łącząc 
się z rewizjonistami. Jednem słowem —- wal- 
ka w akcji wyborczej rozgorzała na dobre. 

  

  

— Pożar. — We wsi Wiecieniówka gminy 
Żyrowiee wskutek uderzenia pioruna powstał 

pożar w zagrodzie Charytona Chomezyka, ni-. 

szeząc dom, stodołę i chlew oraz część zbio- 
rów. 

  

„ES 
Podwėjny program! 

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

z SZTABS-KAPITAN GUBANIEW 
W rolach głównych: Owerło, A. Dymsza, Liii Ziellńsaa, Edmund Nebel 

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

  

Wkrótce 
tenomenalny 

„PAN“ „człowiek o stu twarzach“ jako gluchoniemy 
szaleniec w najpotężn. łilmie sensacyjnym 

Ostatnie dnił Największa sensacja według niezapomniszej powieści E. A. Poego 

„. KORDERS$TWA PRZY RUE M4ORGUE 
(Pokrewieństwo człowieka z małpą) — Dreszcze grozy! Niezwykłe napięcie. 

BORIS KARLOFF DZIWNY DOM 
(Labirynt tajemnic) 

  

dźwiękowy p. i.   TN 
Radje miieńskia 
Niedziela, dnia 13-go sierpnia 

  

  

    

   

10.00 — Nabożeństwo 

11.00 — Koncert. 
12.40 — Przerwa 
12.50 — Muzyka 

13.00 — Koncert 

15.00 — Kom. met. rol. 
15.05 — Odczyt. 
15.20 — Muzyka: 
15.40 — „Praktyczne korzyści z nowych u- 

staw i rozporządzeń w rolnictwie*. Odczyt 

wygł. W. Pancewicz. 

16.00 — Audycja dla dzieci. 

16.30 — Rec. śpiewaczy. 
17.00 — „Dlaczego robotnice powinne za- 

jąć się sportem* Odczyt wygł. E. Hignerowa. 

17.15 — Koncert. 
18.00 — Muzyka taneczna. 

18.35 — Program na poniedziałek 

maitości. 
18.45 — Muzyka na Wileńszczyźnie 

odczyt wygł T. Szeligowski. 

19.00 — Słuchowisko. 
19.40 — Skrzynka techniczna. 

20.00 — Koncert 

20.50 — Dziennik wiecz. 
21.00 — Na wesołej fali lwowskiej. 

22.00 — Muzyka taneczna. 

22.25 — Wiad. sport. 

22.40 — Kom. meteor. 
22.45 — D. c, muzyki tan. 

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

poleca > 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-8. 

i roz- 

    

  

  Oporny złodziej. — W czasie odbierania 
Józefowi Pytlowi, m-cowi wsi Dobry - Bóe, 
gminy Szydłowice, skradzionych przez niego 

tenże stawił opór organom pol V. 

  

"y oczywiście zostaiy zabrane i zwróca- 

ne prawemu właścicielowi. 

— 10-letni chłopiec złodziejem. — Jan 

SKANALIZOWANE 
DZIAŁKI BUDOWLANE 

na POPŁAWACH 
po brzegn Wilenki i nlic Subocz. Poplswska 
i Saska Kęps. Ziemia ogrodowa na terenie 
projektowany rynek Akta kupna wydają się 
na żądanie. Inform.; Snbocz 28, g. 10—2 i5—8 
  

Karoiczu: lat 10, zam. w Słonimie, przyjęty 

zestał na nocleg u Antoniny Fuks przy al. 
Żwiki i. Wigury. Nazajnirz gospodyni wró 
ciwszy z zakupami z miasta, chłopca nie za- 

stała i stwierdziła brak w schowku 35 zł. -— 
Przyłapany na placu Handlowym Karolezuk 
posiadał jeszcze przy sole zł 30 gr. — 

resztę -oztrwonił na czexoiudę. cukierki i lo- 
dy 

Ten się dołwze zapowiada! 

EET 

BACZNOŚĆ! 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

Ūžšn najlefszą HERBATĘ 

GIDIKIGM 

   

    
    

    

      

      

ZĄDAJCIE 
wę wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA 

NAJUŁORCZYWSZE 

BÓLE. GŁOWY 
WZA Z 

  

  

Lokal 14 pokai 
przy ul. Zawalnej Nr, 2 

bardzo dogodny na binra lab szkoły pierw. 

sze piętro — do wynajęcia. 

Oglądać można od 16 godziny. Spyta 

u dozorcy.   'H 
“= 

  

  

  

+: 

  

  

Warszawskiego T-wa Handiu Herbażą KEENREWZENINAE pa) EMR 
* z pluszowy w dobrym A Boni TT lud: i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. zyjnie. Zgłoszenia do 

Warszawa Bracka 23. „Slowa““ pod — „Dy- ok DOKTOR ET 226 

ZeiūowicZ Rowowiodówaij : Rozkład jazdy Statków Ctorody stone, wene ^Б 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY', „PAN TA- 

ryczne, narządów  mo- 

od 9 do 1 i od 5 do 8 „Bl 
wieczorem. Ul. Mickie- Plac 150 sążni kw. — MIESZKANIA 

2-ch mieszkaniach 
CZOWYCI DO SPRZEDANIA 

pizy ul. Finnej — Le- DEUSZ'', „KURJER', „GRODNO'', „80- wicza 24. žohniorski tek 
“į « RE ESA OOBE ia wy Żołnierski zaułek— 

KóŁ' i *WILNO będą kursować na od- DOKTOR dom 2-a.— Dowiedzieć 
cinku rz. Wilji ZELDOWICZOWA się na miejscu. 

Wilno — Werki kobiece, weneryczne — © K A Z Y 1: NIE 
z przystankami: 

ROZKŁAD JAZDY 
w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 
8. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 19.45 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 
godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i, 20,40. r. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 25 WIELKA 21 — tel. 921 odstąpię z 
maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 
następnie eo godzinę. Ostatni odjazd statku z 
Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 
o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 
8 rano, a następnie eo godzinę. Ostatni od- 
jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 
W razie większej frekwencji publiczności — 
w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 
wyższego będą kursować statki dodatkowo 

co pół godziny i wcześniej 

narządów * moczowych 
ой 12 — 21 6 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i Werki ul. Mickiewicza 24 

Choroby skórne, wene- _- 

na Zwierzyńcu o 2 ch 
4 pokojowych mieszka- 

DO SPRZEDANIA 
garnitur mebli salono- 

— wych, bufet, szafy, sto 
ły itd. Oglądać — co- 

— dziennie od 3 do 5 p. 
p. Aleja Róż Nr 4 m. 

od 4—6 

tel. 277. 

DOKTOR 

-Blumowlcz 
  

PIWIARNIĘ 

    

yczne i moczopłciowe. 
całem u- 

od 9—1 i 3—7 rządzeniem w dobrym 
W. Z. P. 23. punkcie. — Dowie - 
——— < 'dūečsię w Redakeji. 

АВОЛ ВАЙ МВ I 

KuPko POWÓZ 
1 SPRZEBZŹ bryczka parokonna i 

<TYSEYPTEYIWYWEY"" Uprząż do sprzedania. 
-- - Szeptyckiego 5 — tel. 

DOM 1301. 
DO SPRZEDANIA 

KOCIĘTA W dnie powszednie statki mogą być zama- niach, Wodociąg, ła- 
wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje zienka, zlew -— Do: nerskie białe, niebies- 

kasa przystani statków w Wilnie wiedzieć się Auto kie oczy. Garbarska 5 
kolska 118 m. 3. 0 — 28. 
  

  

ŻENI ' Denny, Saily 
BUSTEREM KEATONEM, 

Dziś ostatni dzień podwójny program. Wspaniała komedja tryskająca humorem 

„ „BUSTER $IĘ 
Nadzwyczajny dodatek 

Reginaidem 
Ayres w roi. gł 

Lot kpt. Skarżyńskiego nad Atlantykiem 
Nad program: Dodatek w maturalnych kolorach p, t. RYTM i 

  

  

  

3-ch KLASOWa 

nosi zł. 25 miesię. 
możni korzysteją 
ciom urzędników 

z4tą klasą Specjalną o Kierunku Szmorządewym $.P.Q 

Przyjmnje zapisy: 
Do kl. I-szej — bez egzaminu wstępnego na zasadzie świsde- 
ctwa nkończenia 7-miu oddziałów Szkoły Powszechnej, lub 3-ch 
klas gimn. Do klas wyższych na zasadzie odpowiednich świa- 
dectw równorzędnych Szkół Handlow. Ukończenie szkoły aprs- 
WniA do zajęcia stanowitk II giej kat. urzędników pafistw. oraz 
daje prawo wstępn do Szkół Podchorążych rezerwy i odroczeń 
słyżby wojskowej, Uczniowie, którym warnnki materjalne nie 
pozwalają na ukończenie 4 ch klas, po ukończenin kl. 3-ciej i 
złożenin egzaminn otrzymają Świadectwo mkończenia pełnej 
3-ch klasowej Średniej Szkoły Handlowej. Opłata za nankę wy- 

Przy Szkole istnieją internaty dla chłopców i dziewcząt. Wz 
rsnki życia w mieście są bardzo 
się do dnia 19 sierpnia 1933 r. Ilość miejsc w szkole ograniczona, 

KCEDUKACY.NA SZKOŁA HANDLOWA 

w Smorgoniach 

cznie i 10 zł, wpisowe przy wsiępie. Nieza: 
z ulg a nawet całkowitego zwolnienia. Dzie» 
państwowych zniżka w wysokcści 25 proc: 

rzystępne. Zapisy przyjmuje 

  

  

  
Szkoła Gospodarstwa Domowego 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

przyjmuje zgłoszenia Е 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

w Warszawie 

    

  
  

Jedyna na Kresach Wschodnich 
Polska Hurtownia Papieru 
i Mate 

„PAPIER 

rjałów Piśmiennych 

pod firmą 

SPÓŁKA AKCYJNA" 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501. 

Na sezon szkolny 

poleca p. 

ki wybór 

Detalistom i Spółdzielniom wiel- 

materjałów szkolnych i 

kancelaryjnych po cenach niskich, 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wy= 

   

  

robów introligatorskich. 

  

BRZEWO OPAŁOWE, 

oraz 

el górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ui. Tartaki 28, tel. 751. 

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

   

  

   

MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA c 

ci> 45,1 6 - pokojo- Krakowsk 
we ze wszelkiemi nowo = 
czesnemi urządzenia - 
mi. Ul. Zakretowa ‚ 

Oglądać od 2 — 

   

  

   
MIESZKANIE 

DO WYNAJĘCIA 
6 poccjows + wygo 
dami - Węglowa 16. 

0 

  

MIESZKANIA 
4 i 5 pokojore do wy- 
naj cia z wygodami — 
Giańska 6. 
  

DO WYNAJĘCIA 
5 - pokojowe słonecz- 
ne z balkonem — ze 

  

wszelkiemi wygoda - 
mi. Dobroczynna 2-a— 
u dozorcy. 

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

SKLEP 
DO WYNAJĘCIA 

o dwóch wystawowych 
oknach Wileńska 25— 
wiadomość 9 m. Tam- 
że mieszkanie 5-cio - 
pokojowe z wygodami. 

< 

2, 8, 5, i 6 - pokojo- 
we mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

Ze wszystkiemi wygo- 

dami. Ofiarna 2. 

DO WYNAJĘCIA 
2 POKOJE 

z przedpokojew ne- 
krępującem wejściem,, 
nžywalnošcią łazienki, 
elektryczność, umeblo- 
wane, Bakszta14 m, 4. 

o 

— csłkowite utrzymanie. 

  

3 ewentualnie 4 UCZENICE 

    
  

pokojowe mieszkania - szkół średnich przyj- 
ze wszystkiemi wygo- muje na stancję była 
dami, wolne od podat- nauczycieli imna - 
ku do wynajęcia. — zjum. Troskliwa opie- 

ka i pomoc. Języki ob    

  

    

  

— ++ 60: niemiecki 1 fran- 
2 POKO JE cuski. Pianino. Cena 

suche, łazienka, uży- umiarkowana. — Wi- 
walność kuchni. Wi- dzieć od godz. 12-ej 
wulskiego 6- m. 14. do j. — Adres: ul.    
  Więzienna 5, — 
DO WYNAJĘCIA  Themira Sasinowiezo - 

duży pokój z balko- wa. 
nem. Wszelkie wygody — — — — — — = 
Używalność telefonu - PANIENKI 
Mickiewicza 1l-a m. 7 uczące się przyjmę na 
d4— 7. mieszkanie z całodzien 

  

  

  

== — = m —— nem utrzymaniem. — 
DUŻY POKóJ Troskliwa opieka. Pia- 

z wygodami i niekrę- nino, ogród. Zgłoszenia 
pującem wejściem dla od 18 bm. Wielka Po- 
solidnego lokatora. — hulanka 32 — 2. Ja- 
Garbarska 5— 22. monttowa. 

DO. WYNAJĘCIA 2 panienki 
POKÓJ (uczennice) przyjmę na 

umeblov any 2 osobowy mieszkanie z całodzien- 
Wszelkie wygody, Na nem utrzymariem 75 
życzenie obiady lub zł miesięcznie Oferty 

w Administracji „Sło- 
'wa* Zamkowa 2 dle 

SZA M: 

Objzzdowa 6/7 

POKÓJ 
jeden lub dwa do wy- UCZNI, UCZENICE 
najęcia. Mickiewicza 4 przyjmę na stancję — 
m. 12. niedrogo. Opieka, kon- 
WESGEUNESH SEESSEŻE Wersacja с francuski , 

кбгпе niemiecki. — Informa- 
cje od 9 — 12. Zawal- 

BEESMENUGZNM WEMEEEEŻ 1а 60 ш. 10. 

SPÓŁDZIELNIA PRZYJMĘ 
MLECZARSKA uczenice — całodzien- 

wyrsbiająca najiepsze Ne utrzymanie, pokoje 
masło wyborowe — duże, słoneczne, ogród 
znajdzie stałego od Iortepian, - bibljoteka, 
biorcę na całą produk- xonwersacja francu - 
cię. Również poszukuje Ska, warunki dostępne 
stałego  dostawiy Krupowiesowa — Do- 
żywych ryb — Oferty bra 12 (koło Zakreto- 
składać osobiście Ilnb wej) tel. 12-29. 

pismiennie 

о-н Blelińsk|  POPIERAJCIE 
Wilno, Mickiewicza 26 L 9 E P 

> -- E a ® 

        

ТАМЕС. — Сепу: balkon dz. 25 gr. parter 54 gi. | 
  

POLECANY 
przez T-wo Św. Wis- 

aulę mło 
eluje da 

  

L. R. przyjmuje 
„Stowa““, 

Letniska ‚ 

W PENSJONACIE — 
Karoliszki są wolne 
miejsea. Poczta Nie- 
menczyn. 0 

  

  

PENSJONAT 
w _Andrzejkowie mad 
Świtezią Wandy Ка 
wieć - Frydrychowej. 
poi słoneczne współ 
ny salon i taras, bibijo- 
teka, pianino, kuchałn 
wiejska, posiłek 4 mzy 
dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w ze- 
leżności od oj. 
Poczta Wałówka koła 
Nowogrėdka  Andrzej- 
kowo. 

Posady 

  

EKONOM 
ze znajomością  mie- 
czarstwa potrzebny. — 
PLO 5 tel 
Т 13 
  

Inteligentna 
panienka znajdzie miej- 
sce u samotnego, — 
Wymagania: znajomość 
gospodarstwa miej - 
skiego i gotowanie. — 
„Reterencje“. Zgiosze- 
zia: poczia J:rozolimks 
Gospodarstwo, 

ы Pianistka, 
lobry pedagog. Pr 

nęłsby Gde tekcji 
mnzyki lab też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńska 6 

NAŁAŻAARAAA NN zie 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

TTYVYYYYYYYYFWFZPP 

“ Gorzełany | 
bahslier lub ekonom, 
z ukończouąszkołę fe- 
rzeiniczą w Dnblanack 
2 kilkoletnią prektykę 
gorzelniczą i rektyčika- 
cyjną, z dobremi refe- 
rencjsm! obejmie pesa- 
dę ad zaraz, iackowe 
cterty kięrować: Zsść. 
Laudyszki poczta Peć- 
brodzie dla S$. K. 

B. urzędnik 
w ciężkich warunuśch- 
zna buhalterję, rschem- 
kowošė, sznka p 
Przyjmie každą zeofis- 
by, pracę na WB- 
rūnkach majskro: 
szych. Laskawe m 
Wilno ul. Ksiwzryjske 
44—5, dla A. K. 

B.ły wojski 
znajdujący a pah 
w bardzo ciężkich ma- 
terjalnych warunkach 

  

błaga o  jskąkoiwiek 
pracę, Checimska 32 
m. 5. 

Młody 
człowiek w bardzo cięć- 
kich warunkach 
mie jakąkolwiek pracę 
Skończył 2 karsy Poli- 
techniki, Legjonowe 42 
Witko 

Służąca 
pracowita uczciwa ge= 
sznkuje posady Ku 
charki lub pokojówkć 
ima dobre referencje. 
Zawslus 3 m 13 Halina 
Šawlsnowa, 

  

- 

Uczciwa, 
polecana, solidna, młe- 
da osoba — poszukaje 
posady do dzieci — 
(z szyciem) Młynowa2 
(Bursa). 

  

Uczciwa, 
przcowita, umiejąca 
tować z dobremi šis. 
dectwami,  poszukaje 
pracy, Łaskawe zgłe- 
szenia pod adresem — 
Zygmuntowska 16 — 
Sklep spożywczy. 
  . 

„I SSE ATI EKT KEENION NIO TAI I I II IT II III III 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. Wydawca Stanistaw Mackiewicz. 

   


