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LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN 
Organ łódzkich sfer gospodarczych: „Pra- 

wda'* wytyka dwa błędy nowemu projektowi 

konstytucji, popierając swe wywody argume::- 

tacją, zasługującą na uwagę. 

Błąd pierwszy, to brak zabezpieczenia in- 

teresów gospodarczych. Czytamy. w „Praw- 

dzie'' : 

„Sejm będzie reprezentacją interesów po- ;: 

litycznych społeczeństwa, senat reprezento- 

wać będzie interesy elity, nierozerwalnie zwią- 

zane z interesami władzy państwowej — ży- 

cie gospodarcze po dawnemu będzie wydaie 

na łaskę i niełaskę prądów politycznych, 

rozmaitych kierunków ideowych i interesów 

bieżącej polityki rządów''. 
Odpowiadamy na to: 
1) Senat będzie się składał z 80 wybrań- 

ców elity i 40 senatorów, mianowanych przez 

Prezydenta. Należy przypuszczać, że tu właś- 

nie w tej ostatniej grupie znajdzie sobie miej- 

sce przedstawicielstwo interesów gospoda1- 

    

czych. 
Być może, nawet będzie lepiej, że io 

przedstawicielstwo interesów ' gospodarczych 
powoływane będzie przez Głowę Państwa, a 

nie wybierane przez poszczególne” związki za- 

wodowe, kółka rolnicze itd. Bo oto nie jesteś- 

my zwolennikami teorji, że interesy politycz 

ne nie istnieją, że interesy polityczne stano- 

wią tylko odbicie interesów gospodarczych. 

Przyznać jednak musimy, że taka właśnie 

teorja, taki pogląd jest szeroko rozpowszech- 
niony. Nie wdając się w dyskusje na ten te- 

mat, zauważmy, że zupełnie niemożliwe od- 

dzielić jest poszczególne interesy gospodar- 
eze od interesów warstw, interesów ludzi, te 

interesy gospodarcze reprezentujących. Popró 

bujmy teraz w ordynacji wyborczej przyznać 

przemysłowi łódzkiemu mniej niandatów, niż 
śląskiemu, drobnym rolnikom dać tyle man- 
datów, na ile przyczyniają się oni do aktyw- 
ności bilansu handlowego, a nie w stosunku 
do ich liczbowej przewagi. Wszystko to wy- 

wołałoby sprzeciwy tak gorące, powstawanie 
kwestyj tak skomplikowanych—że lepiej jest, 
że rozdział, że „przydział'*, że się tak wyra- 
zimy, tych mandatów reprezentujących * po- 
trzeby życia gospodareżego, znajdzie się w 
rękach Głowy Państwa. .- i 

Życie gospodarcze... Życie gospodarcze to 

dynamika, to zmienność, to ciągły ruch. 7% 

punktu widzenia ogólno - państwowego to je- 
dna, to druga dziedzina życia gospodarcze- 
go wymaga większego uznania, uprzywilejo- 

wania. Ami tarcia poszczególnych wysiłków 

gospodarczych nie dadzą przenieść się na о- 
rum parlamentarne, ani też gatunkowa waga 
poszczególnej dziedziny gospodarczej nie da 
się konstytucyjnie i wieczyście zafiksować. 
"Udział więc Prezydenta w kształtowaniu 
reprezentacji życia gospcdarczego wtedy, gdy 

wkraczać ma ona do naczelnych instytucyj 

politycznych, wydaje się nam bardzo wskaza- 

ny. 
Drugi argument „Prawdy** wypowiada о- 

bawę, aby nowy Senat nie spowodował biu- 

rokratyzacji politycznego życia polskiego: 

Sądzimy, że należałoby przy rozpatrywa- 

niu nowego projektu konstytucyjnego dobra? 

zastanowić się nad tem, czy zrealizowanie go 

nie przyniesie nam w rezultacie władztwa 

biurokracji. 

Zdaje się nam, że niebezpieczeństwo fakie 

istnieje. Technika nowego systemu jest biuro- 

kratyczna. Selekcja „elity'* wymagać będzie 

współdziałania biurokracji. Czynne prawo wy* 

borcze do senatu nadawane będzie wprawdzie 

  

   

    

  

tej 

przez senat, ale wszystkie czynności związa- | 

ne z tem, wykonywać będzie z natury rzeczy 

biurokracja. Listy kandydatów do szeregów 

elity przedstawiać będą prawdopodobnie or- 

ganizacje społeczne, może nawet organiza :je 
gospodarcze, ale iad działalnością tych orga- 
nizacyj czuwa kontrola biurokracji państ- 
wowej i ma w stosunku do nich duże пргалу- 

nienia. Już tutaj przeprowadzana będzie 

wstępna kontrola kandydatów przez biurokra- 

cję. 

Jak widzimy, uwagi te dotyczą techniki 
samej ordynacji wyborczej. Sądzimy, że wsz '- 

stkie obawy na tem tle wynikające dadzą się 

usunąć. Oeżywiście, byłoby źle, gdyby elita 
na zasadzie ofiarności osobistej i* patrjotyz- 

mu powstała, miała zdegenerować w jakaś 

juntę urzędniezo - wojskową. 

Zresztą niebezpieczeństwo biurokratyzacji 

życia politycznego przez „Prawdę'* podnie- 
sione nadaje się do, traktowania szerszego. 
Na przerost ilości urzędników w Polsce, na to 

że życie polskie zaczyna eoraz bardziej przy- 

pominać ten pociąg pośpieszny, który 

kursuje pomiędzy Wilnem, a Warszawą. W 
klasie pierwszej tego pociągu jadą wyłącznie 

pasażerowie z gratisowemi biletami, w klasie 

drugiej 75 proc. pasażerów ma 50 proc. u- 

rzędniczej zniżki i dopiero w klasie trzeciej 
jedzie miejscowy ziemianin, kupiec, lekarz, 
adwokat, przemysłowiec. Biurokratyzacja Pol- 

ski, to zło ogólne, objawia się na każdym 
kroku w Polsce i właśnie dlatego, że jest 9- 
gólne, nie może być incydentalnie wykorzy- 

staną jako argument przeciw nowej konsty 

    

   

iucji. „Ogromna ilość kawalerów „Virtuti 

Militari“ i „Krzyża Niepodległości* — to 
urzędnicy'* — pisze „Prawda'*. Słusznie. Na- 

  

leży się obawiać, że tak właśnie jest. Ale 

czy to wypływa z natury tych orderów? Czy 
to są ordery, dane za wysługę urzędniczą ? 

Nie. Wynika to z faktu, będącego naszą na- 

rodową cechą i wadą, że inteligencja polska 

góle stroni od życia samodzielnego, przed- 

orczego, że chętnie los swój chroni pod 

„ydłz instytucyj. Należy zwale ać 

tvudencje Polaków do  biurokratyz 

swej ojczyzny. Sławek powiedział: „tw. 

swobodna praca jednostki**. Ale to nie 

ua wspólnego z ideą, że nai umożł 

wzięcie odpowiedzialności za 

rzędzie obywatelom o wypróbewanym 
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Przypominam sobie artykuł jednego z pism 

napisany natychmiast po zamachu stanu w 

maju 1926 r. Nazwy tego pisma nie wymie 

niam, lecz sądzę, że się ono nie upomni a- 

by teraz ten artykuł in extenso przedruko- 
wać. Artykuł ten wyraził trzy takie tezy: 

1) Sejm jest do niczego, zbankrutował ste. 

2) Należy wprowadzić w Polsce rządy ko- 

koś jednego, silną władzę etc. 

3) Tym jednak, który tę silną władzę ma 
objąć, nie może być Marsz. Piłsudski. 

Oto krótko powtórzone tezy tego 
tykułu. Jego treść prawnicza mogłaby służyć 

t=natem dia rozpraw na uniwersyteckiem 

minarjūn, ale jego treść pólityczna wówszas 

w Polsce, w maju 1926 r., była absurdalna. 

Było oczywiście tylko wyjścia: z 

Sejmem albo Mars: 

Ci, którzy mó 

prawić, silną władzę pow 

głosowanie ograniczyć do Izby Poselskiej, zie 

są przeciwni projektowi Sławka doprawdy 

„Drzypominają““ mi psychologieznie autora te- 
go artykułu z 1926 r., o którym tylko co wy- 

żej mówiłem. 

Poza takiem czy inuem brzmieniem star- 

mułowanej przez Sławka zasady, istnieje 

szcze treść polityczna. Uznawaliśmy wszyscy, 

że rządy państwa zdane wyłącznie na głoso- 
wanie powszechne dają wyniki dla pańs 

niebezpieczne. Nie mamy ani dostatecznie 
poczntiem odpowiedzialności za państwo prze- 
jętychY mas wyborczych, ani partyj politse:- 

nych silnie zorganizowanych i zdolnych do 
dźwigania tej odpowiedzialności. Zasady wy- 
głószon* przez Sławka może nie idą zbyt da- 

leko. Ale jeśt to wyłom w pojęciach dotyei- 

czasowych, w pojęciach, które za tak niebez- 
pieczne uważaliśmy. I wobec tego wyłomu na- 

sze stanowisko miałoby Się ograniczyć do pre- 
testów, narzekań, wskazówek, jak mogłoby 
być lepiej? 

Nie sprzeczam się o to, czy mogłoby, czy 

nie mogłoby być lepiej. Pewnie, że postulaty 

gospodarcze, czy to przemysłowe, ‹ rolni- 

cze nie znalazły w tym projekcie jeszeze od- 
bicia. Pewnie, że nie z zasad gospodarczych, 

lecz z polityeznych wyszła myśl Sławka.. 

właśnie z punktu politycznego tej my 

zarzucić nie można. Głosi ona cenzus wybor- 

czy najbardziej czysty, najbardziej dla ws 
stkich nadający się, do przyjęcia, 

pochylenia przed nim głowy. 

Lė mieux est l'ennemi du bien. Oto, 
pamiętać należy. Walka się toczy pomi 

+ projektem Sławka, a wszystkimi tymi, któ 

obecny marazm konstytucyjny cheą ut 

mać, Ci, którzy nie solidaryzując się z opo- 
zycją, przeciwstawiają się projektowi Sławka, 

biorą na siebie odpowiedzialność za przedłu- 
żanie się tego marazmau, 

ć musimy. 

Jaką dziwną, zagadkową, 
rzeczą jest władza! 
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   jaką mistyczną 

Wyrasta ona powoli, z 

  

trudem. Narody słowiańskie powinny być 
zwłaszcza ostrożne w tej materji. Ich prze- 
kleństwem plemiennem była nieudolność w 
tworzeniu władzy. Idea władzy wyrastającej 

z ofiary, z patrjotyzmu, — którą rzuca nam 

biawek, — jest ideą piękną. Cat. 
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Kuba znowu w / ogniu rozruchów 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa do 

nosi z Hawany, że mimo formalnego za- 

kończenia rewolucji z chwilą złożenia 

przysięgi przez tymczasowego prezydeń- 

ta Cespedesa w Hawanie w dalszym cią 

gu trwają rozruchy. Na ulicach miasta 

oddziały uzbrojonych mężczyza wyłapu- 

ja członków tajnej policji byłego prezy- 

« denta Machado. Władze wojskowe do- 

- magają się kategorycznie zaprzestania sa 

mosądów i przeciwstawiają się im wszel 

kiemi środkami. Istnieje obawa, że sytua 

cja w Hawanie ulegnie większym końt- 

plikacjom z chwilą pojawienia się okrę- 

tów amerykańskich. 

OSTRZELIWANIE PAŁACU 
PREZYDENTA 

„AWANA PAT. — Pałac nowego 

prezydenta Kuby Cespedesa y Ortiza był 

ostrzeliwany ogniem karabinu maszyno- 

wego z automobilu, który, jak przypusz- 

cza policja, należał do agentów tajnej 

policji byłego prezydenta Machado. Ka- 

le karabinu maszynowego potłukły szyby 

i podziurawiły drzwi pałacu. Rannych 

jest dwu żołnierzy straży pałacowej. 

Dotychczas policja nie natrafiła na 

ślad vyłego ministra wojny Herrery, któ- 

ry opuścił swą rezydencję w chwili wy- 

buchu zamieszek. Prawdopodobnie został 

on zamordowany. 

  

Rokowania 6 sprzedaż kolei wsch.-chińskiej 
na martwym punkcie 

MOSKWA PAT. — Rokowania o sprze- 
daż kolei wschodnio - chińskiej, trwające od 
6 tygodni w Tokjo, staneły na martwym pun 
kcie. 

Różnica między ostateczną” ceną żądaną 
przez Sowiety w wysokości 250 miljonów ra- 
bli złotych a ceną 50 miljonów yen, propono 

waną przez stronę mandżursko - japońską — 
jest zbyt wielka, by można było żywić jakie- 

«- kolwiek nadzieje na dojście do skutku tran- 
> zakcji. 

Strona sowiecka nadał pragnie sprzedać 
kolej, mimo, że faktyczna jej wartość jest eo 
najmniej dwukrotnie wyższa od ceny żądanej 

przez Moskwę. Dzisiejsza prasa poświęca tej 

spiawie artykuły wstępne, ostro atakujące ja 

pońskie koła wojskowe, które są w Moskwie 
uważane za inspiratorów sabotowania projek- 
tu Fupna kolei. 

Z drugiej strony w stosunkach sowiecko 
japońskich mamy do odnotowania poważne 
odprężenie w postaci otwarcia ruchu tranzy- 

towego przez stacja Pogranicznaja. Nastąpiio 
to niewątpliwie pod nacisziem wielkich zagra 
nicznych firm eksportowych, narażonych na 
poważne straty z powodu długotrwałego za- 
mknięcia ruchu tranzytowego między koleja- 
mi wschodnio - chińską a usuryjską. 

Aresztowanie korespondenta „Prawdy” 
w Berlinie Н 

MOSKWA. PAT. Wiadomość 0 ponow- 

nem aresztowania korespondenta _ „Przwdy” 
w Berlinie red. Czerniaka wywołała w Mo- 

skwie wielkie oburzenie, Wszystkie pisma w 

komentarzach redakcyjnych  pochwalają e- 

nergiczne postępowanie ambasady ' sowiec- 

kiej w Berlinie, dzięki której Czerniaka uwoi- 

niono po kilku godzinach. Dziennikarzowi skon- 

  

fiskowano wycinki z prasy sowieckiej oraz 

kilka -egzempiarzy wydawnictwa  sowiec- 

kiego, PAZERA dia użyku służbowe- 

go. 
„Prawda“ zaznacza że tego rodzaju wy- 

darzenia są charakterystyczne dla obecnej 

sytuacji w Niemczech. Pismo nazywa je ty- 

powemi metodami prowokacji policyjnej. 

  

PARYŻ PAT. — Były minister woj- 
ny w gabinecie prezydenta Kuby Macha- 
do Herrera, razem z żoną i dzieckiem, 
zdołał, nie zwracając niczyjej uwagi, о- 
puścić Kubę na pokładzie towarowego 
okrętu amerykańskiego, udając się na Ja- 
imajkę. Przed. opuszczeniem wyspy gene- 
rał z rodziną przebył jedną noc w hotelu 
przemienionym na prywatną fortecę. —Ź 
hotelu na okręt przewieziono Herrerę z 
rodziną w samochodzie pancernym. 

WASZYNGTON PAT. — Prezydent 
Roosevelt oświadczył, że wydając roz- 
kaz trzem okrętom wojennym udania się 
па Kubę, nie myślał o żadnej interwen- 
cji lub mieszaniu się w wewnętrzne spra 
wy Kuby. Zarządzenie tó miało na celu 
jedynie ochronę życia i mienia obywateli 

, amerykańskich, dopóki nie powrócą nor- 
malne stosunki na Kabie. 

MADRYT PAT. — Wczoraj odbyła 
się tu wielka manifestacja nią cześć repu 
bliki Kuby. Olbrzymie tłumy zebrały się 
w śródmieściu, wznosząc Okrzyki: 
„Niech żyje wolna Kuba!*. Policja oto-— 
czyła kordonem poselstwo Kuby, nie do- 
puszczając manifestantów. 

Li LTL 

Więzienie za wesk-end z Ży- 
dami 

|, ILIPSK, PAT. Jak donosi  „Hessische 
Voiksmacht“, tamtejsze oddziały S. 5. 1 5. А. 
dokonały na terenie Hesji licznych  areszto- 
wań Niemek, które w towarzystwie Żydów 
wybrały się na week - end i nocowały w hote- 
lach względnie restauracjach wycieczkowych. 

Trąba powietrzna w Turyngjij 
BERLIN PAT. — Nad miejscowością Pas- 

sneck w Turyngji przeszła trąba powietrzna, 
wyrządzając w okolicy wielkie szkody. Wi- 
cher powyrywał stuletnie dęby z korzeniami. 
Poprzewracane drzewa zatarasowały komuni- 

kację kołową i poprzerywały przewody elek- 

tryezne, -pozbawiając okoliczne wsie światła. 

Katastrofa parowca 
QUEBEC PAT. — Parowiec „Cotur'*, zdą 

żający w górę rzeki Świętego Wawrzyńca — 

wpadł na podwodną skałę i zatonął *20 pra- 
łatów, w tej liczbie delegata papieskiego w 
Kanadzie oraz całą załogę wyratowano |. 

  

Hołd ociemniatych żołnierzy Marsz. Piłsudskiemu 
w 13-tą rocznicę zwycięstwa pod Warszawą 

WARSZAWA PAT. — W poniedziałek o 

godzinie 9-ej rano przybyło do Warszawy 2 
ociemniałych inwalidów: chorąży Waloszew- 

ski, kawaler „Virtuti Militari'* i wielu in- 

nych odznaczeń, oraz starszy ułan Grabarek, 
: “ odznaczony Krzyżem Walecznych. Inwalidzi 

przebyli całą drogę samodzielnie w towarzyst 

wie psów - przewodników. 
Chorąży Waloszewski zameldował mjr. 

Wagnerowi swe przybycie, zaznaczając, że ce 

lem ich podróży do Warszawy jest złożenie 
hołdu Marszałkowi Polski J. Piłsudskiemu w 
18-tą rocznicę zwycięstwa pod Warszawą. — 
Mjr. Wagner w serdecznych słowach powitał 
ociemniałych żołnierzy, gratulując im szcześ- 
liwie odbytej podróży. 

Po wspólnej fotografji ociemniali żołnie- 
rze wznieśli okrzyk na cześć Marszałka Pił- 
sudskiego. Następnie obaj wyruszyli w dalszą 

drogę, prowadzeni przez psy dó' Ministerstwa 
» 

Ulgi dla rolników 
WARSZAWA. (tel. wł.). W roku ubieg- 

- łym podczas wypłaty kredytów rejestrowych 
pod zastaw zbóż — Władze Skarbowe — ро- 
trącały z tych kredytów zaległe podatki, 
Również w tym roku Władze zamierzały po- 
trącać zaległe podatki gruntowe powstałe po 

dniu 1 października 1931 roku. jednakże na 
skutek starań Organizacyj Roiniczych  Mini- 
ster Skarbu zarządził aby na rzecz  zaleg- 

łych podatków potrącano nie więcej jak 25 
proc. należności. 

Halama wróciła do Warszawy. 
WARSZAWA. (tel. wł.). Po kiiku dniach 

ałarmu wszczętego przez prasę brukową © 

zniknięciu pięknej tancerki Hałamy, Warsza- 
wa odetchnęła... W niedzielę p. Halama wró- 
ciła do Warszawy z Częstochowy, gdzie ba- 
wiła dwa dni. Na dworcu spotkali p. Hałamę 

znajomi oraz rodzina. Przybyli też liczni fo- 

  

tografowie pism i operator filmowy. 
Spodziewać się nałeży, że w dniach naj- 

bliższych, zapowiedziane będzie szereg wy- 
stępów znakomitej tancerki. Urząd śledczy 
umorzył dochodzenie w sprawie jej zaginię- 
cia, naskutek zgłoszenia męża, który oświad- 
Czył, że cofa meldunek. 

Defilada po liściach wawrzynu 
Włochy składają hołd bohaterskiej eskadrze gen. Balbo 

RZYM PAT. — 
i lotników jego esk: 
becny podczas defilady, 
przy Łuku Konstantyna. 

Starorzymskim zwyczajem ulice, którerai 

kroczyli lotnicy, pokryte były liśćmi wawrzy- 

nu. W pobliżu Łuku Konstantyna znajdowali 
się również książę Aosta, liczni przedstawicie 

le władz. 
Następnie lotnicy udali się na Palatyn, by 

zdać raport Mussoliniemu. Balbo przedstawił 
swych podwładnych Mussoliniemu, który prze 
mówił do nich w krótkich słowach, podkreś- 
lając, że podczas ich lotu miljony ludzi na 
całym świecie powtarzały we wszystkich ję- 
zykach słowo „Italja''. Lotem swym do Ame 
ryki ożywili i wzmocnili patrjotyzm tamtej- 
szych Włochów. 

Po przemowie Mussolini ucałował genera- 
ła Balbo i wręczył mu czapkę marszałkow- 
ską, a innym lotnikom nagrody i medale. 

NA KAPITOLU 

RZYM PAT. — Na cześć generała Balbo 
i jego lotników manifestowała wczoraj popo 

przyjął gen. Balbo 
a następnie był о- 
która odbyła się 

łudniu Wielka Rada Faszystowska na specjal 
nem zebraniu w obecności wszystkich człon- 
ków eskadry. Wieczorem lotników podejmo- 
wał gubernator Rzymu na Kapitolu, wręcza- 
jąc im złote medale pamiątkowe. 

W PORCIE ORBETELLO 
RZYM PAT. — Agencja Stefani komuni- 

kuje, że hydroplany, które dokonały lotu 
transatlantyckiego, wpłynęły do portu w Ox- 
betello, gdzie przedefilowały przed krėlem.— 
Po zakończeniu defilady marszałek Balbo, w 
obecności króla i swej załogi, rozwiązał dru 
gą eskadrę lotniczą, która chlubnie spełniła 
swe zadanie. 

PRASA PRANCUSKA O LOCIE 
GEN. BALBO 

PARYŻ PAT. — Dwukrotny przelot pe- 
nad Oceanem eskadry włoskiej obudził w 0- 

pinji francuskiej zainteresowanie nietylko ja- 
ko wyczyn sportowy. Prasa różnych odcieni 

zgodnie przypisuje czynowi gen. Bałbo zna- 
czenie wybitnie polityczne i wojskowe. 

„Ere Nouvelle'* stawia kwestję wyraźnie. 
Włochy posiadają armję powietrzną — pisze 

dziennik — Francja zaś jej nie ma. Należy 

podkreślić, — zdaniem pisma .— że awiacja 

włoska nie jest przeznaczona dla celów poko- 

jowych. Francja może posiadać świetne apa- 
raty, doskonałych lotników, nie rozporządza 
jednak nawet 10 hydroplanami, ktoreby moz- 

ły przelecieć choćby jeden odcinek kolosalne- 
go raidu eskadry włoskiej. Mussolini — pi- 

sze dalej dziennik — nie ukrywa bynajmniej, 
że awiacja włoska ma charakter wyłącznie 

w wojskowy.. Dlaczego — zapytuje dziennik — 
oskarża się tylko Francję o przeciwstawianie 
się rozbrojeniu świata? 

W „Le Journal“ St. Brice pisze, że czyn 
gen. Balbo jest znakomitym środkiem do za- 
gwarantowania pokoju. Raid gen. Balbo —pi 

sze autor artykułu — pozwala przewidzieć 
możliwość takiej akcji wojskowej, której re- 
zultaty mogą być dla stron walczących decy- 
dujące. Bezpośrednią konsekwencją lotu eska- 
dry włoskiej — kończy autor — jest podnie- 
sienie autorytetu Włoch. Czyn gen. Balbo ma 
też znaczenie polityczne, które należy szcze- 
gólnie podkreślić. 

Spraw Wojskowych, gdzie o godzinie 12 w 

południe przyjmie ich wiceminister spraw woj 
skowych gen. Sławoj - Składkowski. 

Chorąży Waloszewski w rozmowie z przed 

stawicielem PAT oświadczył, że podróż odby- 
ła się bardzo pomyślnie, przy pięknej pogo- 
dzie. Dwaj ociemniali zabawią w Warszawie 
trzy dni, poczem pociągiem pojadą do Bydgo- 
pzczy do swoich rodzin. 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzisiej- 
szym o godzinie 11-30 p. wiceminister spraw 
wojskowych gen. bryg. Sławoj - Składkowski 
przyjął 2 ociemniałych inwalidów żołnierzy 

Wojsk Polskich: chorążego Mikołaja Wało- 
szewskiego i starszego ułana Stanisława Gra 
barka. Chorąży Waloszewski zameldował p. 

wiceministrowi, że przybył wraz ze Stanisła- 

wem Grabarkiem piechotą z Bydgoszczy celem 

złożenia hołdu Pierwszemu Marszałkowi Pol- 
ski. Józefowi Piłsudskiemu oraz życzenia z 0- 

kazji 18-ej rocznicy zwycięstwa w bitwie pod 
Warszawą. 

Pan wiceminister po przyjęciu meldunku 
zaznaczył, že nie omieszka zakomunikować o 
powyžszem p. Marszałkowi Piłsudskiemu po 
jego powrocie do Warszawy, a następnie po 

dejmował przybyłych lampką wina. Zkolei o- 

ciemniali inwalidzi udali się do Belwederu, — 
gdzie wpisali się do księgi audjencjonalnej. 

Tekst wpisu brzmi: „„Ociemniali żołnierze 

Mikołaj Waloszewski i Stanisław Grabarek 
meldują posłusznie swe przybycie pieszo do 

Warszawy przy pomocy psów przewodników 
celem złożenia swego najgłębszego żołnierskie- 
go hołdu Najukochańszemu Wodzowi, Pierw- 

szemu Marszałkowi Polski, Józefowi Piłstd- 

skiemu w 18-tą rocznicę zwycięstwa nad Wis 
łą. Niech nasze kroki będą wyrazem uczuć i 
życzeń, jakie w sercach naszych żywimy i 

zachętą dla młodych pokoleń do pracy dla | 
państwa, w myśl wielkich idej Budowniczezo 
Niepodległości, Najukochańszego naszego Wo- 
dza, й 

Dnia 14 sierpnia 1983 roku“' 
—-0-()-0— 

WYCIECZKA INTELIGENCJI FRANCU- 
SKIEJ NA JASNEJ GÓRZE 

CZĘSTOCHOWA PAT. — W dniu 14 bm. 

   i francuskiej z o. d'Assaville na czele. 
Dworzec udekorowano flagami o barwach 
rodowych francuskich i 
imieniem duchowieństwa witał gości prałat 
Wróblewski, imieniem miejscowej  kolonji 

francuskiej — dyr. Staleys. — Na powitalne 

przemówienie odpowiedział О. d*Assaville da 
jąc wyraz uczuciom radości z powodu p 
bycia Francuzów do Częstochowy, rel 
stolicy Polski. Następnie uczestnicy wyc 
ki udali się na Jasną Górę. Po nabożeństwie 
goście zwiedzali klasztor Jasnogróski. 

na 
polskich. Na dworcu 

  

była do Częstochowy wycieczka inteligen , 

   

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — 
PODBRODZIE — 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa uł. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindal, 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

Mickiewicza 10. 

Maja % 
skład apte 

Łiberman, Kiosk gazetowy 
says 

WARSZAWA — Kiosk Ksicg. Koi. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
PODRÓŻ GEN. SKŁADKOWSKIEGO 

DO GDYNI 

WARSZAWA. (tel, wł.). Wiceminister 
Spraw Wojskowych gen. Sławoj - Składkow- 
ski wyjechał dnia 14 b. m. autem do Gdyni, 
fla powitania twórcy skautingu światowego 
gen Baden - Powella w dniu 16 b. m. 

MARSZ. RACZKIEWICZ WRACA 
DO POLSKI 

RIO DE JANEIRO PAT. — Marszałek 
Senatu Raczkiewiez przed odjazdem do Pol- 
ski spędził pół dnia w poselstwie Rzeczypos= 
politej, podejmowany przez "posła Grabow- 
skiego śniadaniem, w którem wziął udział un- 
ncjusz i ezłonkowie korpusu dyplomatyczne- 
go. 

  

Po południu marszałek Raczkiewicz odj: 
chał do Europy, żegnany przez przedstawi. 

li brazylijskiego ministerstwa spraw zagrani- 
cznych i kolonji polskiej. 

WYSOKI KOMISARZ EGIPTU I SUDANU 
AMBASADOREM W TURCJI 

„LONDYN PAT. — Król zatwierdził no- 
minację wysokiego komisarza Egiptu i Suda 
nu, sir Percy Loraine, na ambasadora Wiel- 
Gej Brytanji w Turcji. 

1100-NA ROCZNICA PIERWSZEGO KOŚ- 
CIOŁA NA SŁOWACZYŹNIE 

NITRA PAT. — W Nitrze na Słowaczy- 
źnie rozpoczęły się 12-go sierpnia 4-dniowe 

stości 1100-nej rocznicy pierwszego hi- 
nego księcia Slowac 1y Pribiny i 

równocześnie rocznicy pie go kościoła ka 
tolickiego na Słowaczyźnie, wybudowanego 
przez księcia Pribinę. W uroczystościach bie- 
rze manitóstacyjdy: udział ludność całego kra 
ju, 5 członków rządu z premjerem na czele, 
szereg najwybitniejszych osobistości slepia: 
kich, liezni dostojnicy kościelni. Z Poznania 
przybywa ks. prymas Hlond. Na 3-ci dzień 
uroczystości przybędzie do Nitry 150 harce- 
rzy połskich. t 

KLOPOTY ANGLJI Z LEKARZAMI 
LONDYN PAT. — W związku z przyjaz- 

dem do Anglji wielu lekarzy z Niemiec na 
skutek prześladowań , hitlerowskich powstało 
w Anglji zagadnienie trudne do rozwiązania > 
dla zawodu lekarskiego. Napływ lekarzy nie- 
mieckich jest bardzo duży. ** 

W obecnej chwili w samym Londynie jest 
tysiąc lekarzy niemieckich, a-do Anglji i 
do Indyj przybywa tygodniowo około 34 le- 
karzy. W: iększość z nich jest pozbawiona środ 
ków do życia. Część ich stara się o nostryfi- 
kację, lub też prosi o uznanie swych dyplo- 
mów w Anglji. Wiele szpitali londyńskich ko 
rzysta z takich wybitnych sił niemieckich, od 
dając im do dyspozycji własne urządzenia, 

aby w ten sposób umożliwić im prowadzenie 
"dalszych prac. 

ROZGRYWKI O PUHAR DAVISA 

AMSTERDAM PAT. — W rozgrywkach 
o puhar Davisa Holandja pokonała Rumuuję 

4:1.i grać będzie następną turę w Włoch:- 
ma. 

     

  

       

    

    

    

  

   

POŻAR KINA 
LWÓW PAT. — W miejscowości Zagórze 

w pow. sanockim w miejscowem kinoteatrze, 
mieszczącym się w gmachu Sokoła, wybuchł 
w kabinie operatora pożar. Licznie zgromadzo 
ną publiczność ogarnęła panika. W popłochu 

poczęto opuszeżać salę. Płomienie objęły całe 
pierwsze piętro gmachu, który mimo akcji ra 

tunkowej. kilku straży pożarnych spłonął do- 
szezętnie. W płomieniach zginęła 10-letnia cór 
ka właściciela gmachu. Pastwą płomieni pad- 
ły wszystkie urządzenia kinoteatru oraz przy 
rządy gimnastyczne. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 4-ym dniu cią- 

gnienia 4 klasy 27 Polskiej Państwowej Lote- 

rji Klasowej główna wygrana tego dnia w 
kwocie 100.000 zł. padła na nr 129.490. 

  

Turniej tenisowy 
o mistrzostwo Polski 

KATOWCE. PAT. W Katowicach w go- 

dzinach wieczornych dnia 14 sierpnia rozpoczął 

się ogółno - polski turniej tenisowy 0 kra- 
„jowe mistrzostwo Polski. 

W grze pojedyńczej. panów Popławski z 
Warszawy po interesującej i zaciętej wałce po- 
konał Tadeusza Kołcza ze Lwowa, w stosunku 
6:1, 11:13; 6:3, i 7:5. „Jaworski* z Łodzi wy- 
grał z Prochiowskim z Krakowa 6:2, 6:1. W 3 

secie przy stanie 4:0 dla „Jaworskiego“ kra- 
kowianin skreczował. 

W grze рой panów para warszaw- 
ska Spychała — Wojciechowski odniosła zwy- 
cięstwo nad słabą parą Śląską Chciuk — Ko- 
mandera w stosunku 6:1, 6:3, 6:1. Е 

W grze pojedyńczej pań Wełeszczukowa 

wygrała ze ślązaczką Gajzanką 6:3, 6:4. 
W grze pojedyńczej junjorów Bratek 2° 
znania pokonał Chciuka ze Śląska 6:3, 10:8, 
a Spychała z Warszawy wygrał ze lwowianiinem 
Loewenherzem 6:1, 6:4. 

  

Co nas skłania do latania ? 

© 
Podróż szybka — miła — tania! 
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CUDA GRODZIEŃSKIE CZYLI TADEUSZ 
ŁOPALEWSKI 1 WAREGOWIE. 

W „Gaziecie Polskiej'* znajdujemy entu- 
zjastyezny artykuł prof. Mieczysława Lima- 

uowskiego o grodzieńskich odkryciach. Pisa- 
liśmy już o tem w „Słowie**, nie szkodzi jed- 
nakże zacytować prof. Limanowskiego, który 

potrafi zawsze spojrzeć na rzecz innemi, świe 
żemi oczami. Artykuł nosi tytuł „Pięć zam- 
ków na jednej górze w Grodnie'': 

Pokazuje się teraz, (łopata i rydel tak- 
że cuda czynią!), że zamek przez nas czczony 
ma nietylko piwnice, ale wgłąb labirynt róż- 

nych murów, korytarzy, kryjówek. Batorowy 

zamek jest żółty, zwarty, ma czoło posępne. 
Przed nim jest taras, na dole spieniony nurt 
rzeki. 

Cóż to za łeb czerwony, który wygląda 
z pod zamku, — pytasz kustosza Jodkowskie- 

g0, spoglądając na rozkopy, cegłę starą, je- 
szcze mocno hardą? Jodkowski pokazuje na 

gruzy, sklepienia, nawet okienko przez któ- 

re spoglądać można na Niemen. Ty się cie- 
szysz, słyszysz, że to zamek Witolda. W gó- 
rze masz graniastą, żółtą bryłę betonowej 
twierdzy, niżej te wszystkie czerwienie, szkar- 

łaty, które w słońcu mocno hałasuja. 

Cóż to za mur, pytasz dalej, pokazując 
palcem na białe żebro odsłonięte wyraźnie i 
grzejące się w słońcu niezwykle spokojnie? 

Znowu Jodkowski mówi. Wydaje ci się, żeś 
się przesłyszał. Oczy przecierasz, jak histo- 

"ryk jeden lub drugi, który ze zdumieniem u- 
cho nadstawia, kiedy słyszy, że w Grodnie 

był zamek już w ZII wieku, z cegły dobranej, 
ślicznie sformowanej, nawet nie tyle białej, 
ile trochę błękitnej arystokratycznie. 

Zastanawiasz się. Przestałeś niemal oddy- 

chać. Cóż on tu robi ten ruski „terem', o 
którym nie wspomina żadna kronika w świe- 

cie i który ma na każdej niemal cegle zna- 

ki herbowe, murarskie gmerki, zygzaki, po 
których można dochodzić zwolna, że to byża 
warownia książąt takich jak w Drohiczynie, 
Pińsku, czy Turowie? 

Odkrycie cię frapuje, podnieca. Rozu- 

miesz, że musiał się zrobić między uczonymi 
rumor. Że przyjechał ten badacz, lub drugi, 

oglądać zamek murowany z czasów, gdy 

Płock nad Wisłą był stolicą Hermana lub 
Krzywoustego i jarzył się od złota mając 

cerkiewki przez ruskie księżniczki fundo- 
wane. = 

Zaczynasz mimowoli to i owo łączyć z 

Mazowszem, z Polską. Nawet przychodzi ci 
ma myśl ów fakt, jak to książęta nasi oddali 

Rusi roku 1145 Wiznę, to jest punkt nad 
Biebrzą i Narwią tak zawsze w dziejąch 

wszystkich z Grodnem powiązany. 
Powoli masz dosyć historji, dręczy cię 

inne pytanie. Masz trzy zamki na sobie. Na 
górze widzisz żółty, niżej czerwony, potem 
biały. Cóż jest pod tym białym, pytasz szep- 

tem ledwie, bojąc się usłyszeć, że jest skała, 
to jest morena, dziewiczy grunt, rdzeń już 
naturalny, ostateczny ? 

Tak się pytał Jodkowski co dzień przez 
długie miesiące kopiąc i ryjąc, stukając ki- 
lofem. Wyobrażam sobie minę jaką miał, kie- 
dy nagle pod białą cegłą „teremu'* zobaczył 
dnia jednego czarną warstwę z węgli i po- 

piołów, czyli krótko mówiąc, zamek drewnia- 
ny, doszczętnie spalony. 

Fantazja bierze w takich chwilach mózg 
w obroty, aby przed okiem namalować wie- 
że, dach na zrębie, wrota wielkie, ostropłoty. 

W rezultacie okaże się, że czarna war- 
stwa węgli i popiołów, czyli zamek  drew- 

_ miany, doszczętnie spalony, może był niegdyś 
fortem obronnym Waregów. Zjawisko to tem 
osobliwsze, że zbiega się z pewnem wydarze- 
niem we współczesnej literaturze polskiej: 

Wraz z tym zamkiem, niewiedząc o nim 
nawet, tłumaczy Łopalewski byliny drużyn 
waregskich herojów i przez to wzbogaca li- 

teraturę narodową niejedną tonacją, na którą 
Wyspiański był bardzo łakomy, malując. le- 

gendarny krakusowy dworzec. 

Co się dzieje w tem Grodnie, co się dzie- 
je! Pięć zamków na jednej górze, Łopalewski 
wraz z jednym z nich, byliny tłumaczy, a 
wszystkie czerwienie i szkarłaty mocno w 
słońcu hałasują. Historycy zaś oezy przecie- 
rają i uszy ze zdumieniem nadstawiają. 

Zastępca 

  

nie języka trancnskiego. — 

WOROS 
Obok Josifa Wissarionowicza Stalina na 

Olimpie sowieckim, jest dzisiaj „narkom wo- 
_ jenmor** Klim Woroszyłow, najpoważniejszą 
osobistością. Karjera proletarjackiego gene- 
rała i ministra wojny jest niezwykła. Jest 
to typowa karjera rewolucyjna, tylko w cza- 

sach rewolucji, w okresie wielkich przemian 
dziejowych, podobni ludzie wypływają na zó- 
rę. Gdyby nie wojna światowa i przewrót 
komunistyezny, byłby dziś Klim Woroszyłow 
dobrym majstrem ślusarskim, przedsiębioreą 
technicznym, czy kimś w tym rodzaju, co ró- 
wnież byłoby dla syna pastucha ogromnem 

przesunięciem się naprzód na drabinie spo- 
łecznej. W najśmielszych marzeniach młodo- 
ści, nie Śniły mu się nigdy laury wojenne i 
dzisiejsza zawrotna karjes? 

Przed 30 laty, gdy przywiózł pokryjomu 
do swej fabryki w Ługańsku sporo broni i 
prorokował, że niebawem będzie rewolucja, a 
wówczas „musimy mieć naszych dowódców*' 
— słuchacze na masówkach fabrycznych wo- 
łali: 

— Ty będziesz naszym generałem. 

Woroszyłow beznadziejnie machał 
mėwiac: Ź s 

— Jaki ja tam u djabła generał! Nie 
"mam o tem najmniejszego pojęcia! 

ręką, 

. + o 

Woroszyłow — wysoki, dobrze zbu- 
- dowany, silny, siwiejący mężczyzna, liczy obec 

nie 52 lata. Urodził się w Słowianoserbskim 
powiecie w pobliżu Ługańska, który później 
był główną bazą jego działalności politycznej. 

Jako syn pastucha, czy fornala w majątku, 
należącym do Aleksiejewskiego T-wa Górni- 

PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA POWSZECHNA 
im. ELIZY ORZESZKOWEJ 

“ z polskim I francuskim językiem nauczania, wraz z PRZEDSZKŚLEM 
NATALJI SZEPOWALNIKOWOWEJ 

Jedyna Szkoła posiadająca w programie zezwolenie Min. W. R. i O. P. na naucza- 
W związku ze zmianą w sikolnictwie, Szkcla gruntownie 

będzie przygotowywać dzieci do III klasy gimnazjalnej. — Kancelarja Szkoły czynna 
codziennie od godz. 10 tej do :3-iej przy zanłuu Ponomarskim 2, Zarzecze. Gmach 
własny. Ogromny ogród szkolny, boiska, w zimie sport. Przy szkole internat, 

  

BERLIN PAT. — W wyniku akcji, pro- 

wadzonej przeciwko komunistom, policja do- 
konywa dalszych bezustannych aresztowań w 

Berlinie i na prowincji. Pod Berlinem aresz- 
towano 2 kobiety, oskarżone c rozlepianie 
piakatów agitacyjnych. 

'W Duesseldorfie, w piwni:y jednego z 
domów, wykryto tajny skład broni i wiele u- 
lotek o treści wywrotowej. Aresztowano dwie 

osoby pod zarzutem działalności antypaństwo 

wej i nielegalnego posiadania broni. 

'W miejscowości Wattenscheit zatrzymano 
8 komunistów. Wśród aresztowanych znajdo- 

wał się — jak podaje „Boersen Ztą. * — by- 

ły członek Reichstagu. 

LIPSK PAT. — Komisarz sportu Rzeszy 
Niemieckiej zarządził rozwiązanie wszystkich 
istniejących na terenie Niemiec towarzystw i 

związków kolarskich. Na miejsce tych związ- 

SŁOWO 

- SILVA RERUM Wąjka z komunizmem w Niemczech 
ków powstaje centralna organizacja „Wszech 
niemiecki Związek Kolarski'', 

Akcją ta ma niewątpliwie podłoże strate- 
giczno - militarne. 

AFERA PRZEMYSŁOWA W SAKSONJI 
LIPSK PAT. — Według sprawozdania 

eksperta rządowego, wyznaczonego do zbada- 

nia stanu przemysłu pończoszniczego, saskie 

zakłady posiadały 11 dyrektorów, z których 

5 pobierało po 300 tysięcy mk rocznie. Upo- 
sażenia pozostałych dyrektorów obracały się 

w granicach od 90 tysięcy do 60 tysięcy mk. 

Najmniejszą pensją były pobory w sumie 40 
tysięcy mk. Ponadto każdy z tych krezusów 
uposażeniowych posiadał udział w dochodach 

brutto przedsiębiorstwa. 

Od roku 1924 do 1932 pobrali oni tytułem 

tantjem 104 miljony mk. Niezależnie od tego 
wymienieni dyrektorzy zasiadali w radach 

Fuzja francuskich towarzystw lotniczych 
LONDYN PAT. — Według otrzymanych 

tu wiadomości, w dniu 1 września rb. ma na 
stąpić fuzja 5 franeuskich towarzystw awia- 
cyjnych a mianowicie Air-Orient, Aeroposta- 

le, Farman, CIDNA i Air-Union.— Kapitał 
tych towarzystw wynosi około 100 miljonów 

  

źranków. Nowa organizacja, powstała po po- 
łączeniu się 5 towarzystw nawigacji powietrz 

nej, będzie nosiła nazwę Air-France. Nowe to 
warzystwo utrzymywać będzie regularną ko- 

munikację powietrzną między głównemi mia- 

stami świata. 

nadzorczych przeszio 60 innych przedsię - 
biorstw przemysłowych, w których dochody 

dla kazdego wynosiły rocznie od 20 do 30 ty 
sięcy mk. Wobec wszystkich nich wdrożono 

postępowanie karne. Nowa ta afera przemys- 

łowa wywołała w całej Saksonji wielką sen- 

sację. 

SAMOCHÓD WPADŁ DO RENU 

BERLIN PAT. — Samochód ciężarowy, 

wiozący 30 szturmowców, powracających z 
obławy w miejscowości Oppenheim, wpadł do 

Renu. Jeden ze szturmowców poniósł śmierć 

na miejscu, 8 innych jest ciężko rannych. 

Mistrzostwa pływackie Polski 
KRAKÓW PAT. — W 2-im dniu pływac- 

kich mistrzostw Polski rozegrano następujące 
konkurencje: 

100 metrńw nawznak panów (klasa I) :— 

pierwsze miejsce Kot z Pogoni w 1 min. 24 
sek. Bieg na 100 metrów nawznak o mistrzo- 

stwo Polski: pierwszy był Karliczek Joachim 

z EKS w 1 min. 20 sek. 100 metrów styl do- 
wolny pań (klasa I): pierwsza Sandberżanka 

z kl. Makabi Krakow w 1 min. 39,2 sek. — 
1500 metrów styl dowolny panów o mistrzo- 
stwo Polski: pierwsze miejsce zajął Karliczek 

Joachim z EKS w 22 min. 17,3 sek. przed 

Bocheńskim z kl. Delfin Warszawa 23 min. 
1,8 sek. W meczu piłki wodnej drużyna Kra- 

Jak powstała wiadomość o Śmierci Lindberga 
Lindberg mieszka teraz w Grenłandji ra- 

zem z żoną i małą załogą złożoną z mechanika 

i radjotelegrafisty. Pobyt jego w krainie lo- 
dów noszącej przez ironję nazwę krainy  zie- 
loności związany jest ze studjami nad możii- 
wością prawidłowej komunikacji  aeroplano- 
wej z Ameryki do Europy przez Labrador, 

Grenlandję i Islandję. 

Lindberg mieszka w miejįscowošci Juliane- 
haab, ktora się znajduje na poludniu Grenlan- 
dji niedaleko przylądku Faverel. Oczekując na 

  

WIELKA WYPRAWA 
(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA Z JAMBOREE) 

Rozkład zajęć na 4-em Jamboree jest takwodowali prawdziwy entuzjazm wśród zebra- nie widziałem. Nas powitała okrzykiem „Czuj, 
pomyślany, że codziennie odbywają się wy- 

cieczki po kraju węgierskim. Organizatorami 

są skauci węgierscy, którzy i pod tym wzglę 

dem wykazują niezwykłą sprawność i solid- 
ność. Wszystko jest obmyślone co do najdrob 
niejszych szczegółów, wszystko dzieje się z 
zadziwiającą punktualnością i nie zdarzają 
się żadne załamania. My, Polacy, możemy 
się naprawdę od Węgrów wiele nauczyć, zwła 

szcza, jeżeli chodzi o organizację imprez. 
Jedną z najpiękniejszych wycieczek była 

wyprawa do uniwersyteckiego miasta Pećs 

(czyta się Pejcz), leżącego w pobliżu grani- 

cy serbskiej (ok. 30 km.). 

Wycieczka ta była czemś jakby wyśnio- 
nem, czemś co możnaby nazwać szczytem goś 

cinności, serdeczności, entuzjazmu i niekla - 
manej radości ze strony ludności węgierskiej. 

Było nas ok. 500 skautów narodowości: pol- 

skiej, węgierskiej, angielskiej, amerykańskiej, 
francuskiej, islanazkiej. bułgarskiej, szwe- 

dzkiej, fińskiej, arabskiej i kilku innych. 
Wjazd do miasta był jakby triumfalnym 

wjazdem zwycięzców. Około 20 tysięcy ludzi 
wyległo na dworzec kolejowy, na którym bur 

mistrz miasta wystąpił z przemówieniem, w 
którem między innemi powiedział: 

„W. imieniu ludności król. woln. miasta 
Pećs witam Was z tym hołdem i węgierską 
gościnnością, którą odziedziczyliśmy od na- 
szych rycerskieh przodków. Z drżenia naszej 
prawicy, z blasku naszych ócz, niechaj wa- 

sze młode serca wyczują, jak radzi Wam je- 

steśmy, jak szczerze do serca przycisnąć Was 
chcemy... Istotnie jesteśmy dziećmi jednego 
Stwórcy, jesteśmy dziećmi jednej ziemi i wła 
šciwa nam jest jedna i ta sama tęsknota do 
pokojowego, braterskiego współżycia. Naród 

nasz pragnie tylko dwóch rzeczy: zachować 
wolność ojczyzny, tej ojczyzny, której nieza- 

wisłość krwią i łzami naszych bojowników 
okupiona została, a powtóre razem z wasze- 
mi narodami pracować nad pomnażaniem ogól 
noludzkiej kultury i cywilizacji... Szczęś- 
liwi jesteśmy, że chcecie poznać naszą uko- 
chaną ojczyznę, i dlatego, mam nadzieję, że 
w naszem braterskiem kole czuć się będziecie 
dobrze. Witajcie Wy wszyscy, witajcie bra- 
cia — Polacy (nas było najwięcej, bo zgórą 

stu. — Rzucony przez burmistrza okrzyk pod 

jęła publiczność i przez dłuższy czas wzno- 
siła go z zapałem. W imieniu polskich harce- 
rzy przemówił harcm. Lang oraz drużynowy 
R. Kawalec, który wzniósł harcerski okrzyk: 
„czuj, czuj, czuwaj''. Chłopcy podjęli go, d0- 

dali do tego jeszcze: Eljen Madyar Orszag 
(niech żyje państwo węgierskie!), czem spo- 

   
   

  

      

  

ZYŁOW 
czego, uczęszczał do szkoły dworskiej. Dzieci 
służby i ofiejalistów dworskich, uczęszcza- 
jące do szkoły, były bardziej rozwinięte, ani- 
żeli wioskowe. Wyróżniał się wśród nich szcze 

gólnie 12-letni chłopak o dużych  inteligent- 
nych oczach, gęstej zwichrzonej cezuprynie | 
Był nad wiek rozwinięty. Wesoły, koleżeń- 
ski, prawdomówny — opowiada R. Ryszkow* ) 
nauczyciel szkolny, w swych wspomnieniach z 
owych czasów — młody Woroszyłow jaskra- 
wo kontrastował wśród rzeszy łobuzów wiej- 
skich. Zdumiewała nieraz jego naiwna szcze- 
rość i niezawisłość charakteru. 

W chwili ukończenia szkoły przez Wo- 
roszyłowa, rozpoczęta została budowa t. zw. 

„Diumo** (Doniecko-Jurjewskij metalurgieze- 
skij zawod) i przyszły „narkomwojenmor'* 
otrzymał posadę konnego gońca do odwożenia 
poczty, ponieważ urząd pocztowy mieścił się 
we wsi Łozowoj — Pawłowkie, oddalonej o 
7 klm. od fabryki. Po roku pocztę przenie- 
siono do wsi Wasilewki, położonej tuż przy 
terenach fabrycznych, Woroszyłow jednak po- 
został nadal, zatrudniony jako robotnik. Dla 
szkoły, która go nauczyła czytać, nastały te- 

raz złote czasy, Fabryka budując gmachy, : 
trudniała setki chłopów, ale zarząd fabry- 

czny wymagał, aby pracujący jako minimum 
umieli podpisać się na listach płacy, szkoła 
więc zorganizowała bezpłatne kursy dla do- 
rosłych, ucząc na gwałt czytania i pisania. 
Powoli udało się zaopatrzyć szkołę w bibljo- 
tekę, nabyć latarnię magiczną i inne pomo- 

  

*) S. Ryszkow, 
Woroszyłow. Wspomnienia osobiste. 
nija Nowosti. Paryż. 

Wojenmornarkom — 

Pośled- 

nych. Nieporównany był widok tych tysięcy 

ludzi, powiewających białemi chustkami, oraz 
zasypujących nas kwiatami. (Coś podobnego 

przeżyłem tylko w pierwszych miesiącach woj 

ny światowej. 
Ulokowano nas we wspaniałym gmachu 

szkoły kadeckiej, wykąpano w basenie i ra- 
karmiono wspaniałym obiadem. Rzecz zna- 

mienna. Do stołu zasiadło 500 ludzi, a każdy 

z nich obsłużony był w ciągu pięciu minut 
(potrawy rozwożono na wózkach). I jeszcze 
jedno: Przed obiadem  wstaliśmy z miejsc 
(my, Polacy) i odmówiliśmy głośno modlit- 

wę. Tego nie zrobił nikt z innych narodowo- 

ści, a pozostałych _ kilkuset skautów stało 

przez chwilę z rozdziawionemi ze zdumienia 
buziami. 

Robimy jeszcze jeden wypad do majątku 
arcyksięcia Fryderyka. Z każdej narodowoś- 

ci wybrano nas po czterech i oto pędzimy 

autem wspaniałemi szosami węgierskiemi. — 

obok mnie siedzi dr. Dudziński, który swym 
bajecznym humorem bawi wszystkich. Ma to 

niemałe znaczenie, bo jazda jest z przygoda- 

mi (auto ciągle się psuje). Na miejscu uro- 

czyste powitanie i śniadanie, Bułeczki z pier 
wszorzędnem masłem i wspaniałe mleko. Po 
obejrzeniu wzorowego gospodarstwa (tem 
nam nie zaimponowali), jedziemy kolejką ku 

granicy serbskiej. Wszędzie po drodze wita 

nas gorąco ludność wiejska. We wsiach tylko 
murowane domki, a kuchnie pobudowane na 

zewnątrz z daszkami (mądrze, bo upały są 
wielkie). Na miejscu w folwarku miła niespo . 

dzianka: kąpiel w Dunaju i luksusowy obiad 
nad jego brzegami. Znowu owacje, toasty, mo 
wy i 
pijemy wina, ani piwa. 

Wieczorem ognisko, które rozmachem orza 
nizacyjnym i bogactwem programu, przeszło 5 

wszystko, co dotychczas było. Na trybunach 
15 tysięcy ludzi. 

publiczności jeszcze 

Harcerze szwedzcy w Warszawie 

oświetlonych reflektorami, 

'Tak wydyscyplinowanej 

W sobotę rano przybyła do Warszawy w dro-dze powrotnej ze światowego 

zdumienie, że my, harcerze polscy, nie: 

czuj, czuwaj'', który już i tu dotarł. 
Kontakt nasz z publicznością żywy. Każ- 

dy okrzyk jest podejmowany i zgodnym a 

potężnym chórem wypowiadany. Oklaski, bra 
wa żywiołowe. Austrjacy śpiewają, Kgipcja- 

nie występują z naśladowaniem głosów zwie- 
rząt, co wywołuje dużo śmiechu, Bułgarzy 
śpiewają, Anglicy robią komiczny pokaz, oraz 

przeprowadzają głosowo i mimicznie razem 

z całą publicznością picie z butelki, co wypa- 

da kapitalnie. Skauci francuscy śpiewają po 

węgiersku, co wywołuje entuzjazm, aż wresz- 

cie dochodzą do głosu polscy harcerze. Spea- 

cker zapowiada: 
— A teraz wystąpią ci, którzy 

cej lubią! 
Okazuje się, że oni niemniej nas lubią, bo 

entuzjastycznie oklaskują każdy nasz śpiew, 

każdy taniec. £Ooprawda to taki np. taniec 

góralski (w sdbjach) wypadł imponująco. O- 
ryginalna, artystycznie wykonana gra na har 

monijce ustnej, nagrodzona została burzą 0- 

klasków, podobnie: jak i odśpiewanie przez 

harcerza piosenki węgierskiej. 

Pobyt nasz w tem mieście pięciu kościo- 
łów (Pećs), to jakby bajka, którą naprawdę 

przeżyliśmy. 
Miejscowe pismo Dumantul napisało, że 

najwięcej podobał się publiczności węgierskiej 

występ Polaków. 
Gódólló dnia 13 sierpnia 38 r. 

Romuald Kawalec. 

SUKCES HARCERZY POLSKICH 

BUDAPESZT PAT. — Prasa węgierska 

z entuzjazmem opisuje produkcje ekipy pol- 
kick skautów wodnych, podkreślając . znako- 

mitą ich formę i zaznaczając, że Polacy osią 
gnęli najlepsze wyniki. Z okazji uroczystości 
urządzonej przez harcerzy ku czci Sobieskie- 

go w Estergom miejscowe Stowarzyszenie 
Węgiersko - Polskie wybiło medal pamiątko- 
„wy z wizerunkiem Sobieskiego. 

; najwię 

  

zlotu harcer- 
skiego w Gódóló grupa harcerzy szwedzkich w liczbie 162 osób, powitana na dworeu przez 
przedstawicieli Naczelnictwa Harcerstwa Polskiego, mag. Sosnowskiego, przedstawiciela 
Poselstwa Szwedzkiego oraz reprezentacyjną drużynę harcerstwa polskiego. Na zdjęciu har 
cerze szwedzcy, opuszczający w zwartym szyku dworzec główny. 

ce, które umożliwiły rozszerzenie zakresu 0- 
światy. Rzetelnym pomocnikiem przy organi- 
zowaniu pokazów, pogadanek i przedstawień 
amatorskich, był Woroszyłow. Jedno właśnie 
z takich przedstawień szkolnych odegrało 
znamienną rolę w jego dalszej karjerze. 

Grupa chłopców — opowiada Ryszkow, 

— wśród której był Woroszyłow, śŚpieszyła 

+ do szkoły na próbę. Mijali akurat urząd po- 
cztowy, przed którym na ławce siedzieli са 
wędząc kierownik poczty i policyjny „nad- 
ziratiel * Grekow. Zajęci sobą młodzi wielhi- 
ciele muzy dramatycznej, minęli dygnitarzy 

nie oddając im ukłonu. Grekow  wściekł się: 
jakto, jemu, przedstawicielowi władzy o- 
śmielają się niekłaniać! 

— Dopędzić — krzyknął  stójkowemu. 
Ja już im pokażę. Co chciał pokazać prawdo- 
podobnie sam dobrze nie wiedział. 

Stójkowy ruszył galopem i jak tylko 
zginął z oczu swego przełożonego, za rogiem 
"domu krzyknął frechownie: 

— Wiejcie, wiejeie, abym was nie złąpał. 

Młodym „przestępeom““ nie trzeba było 
dwa razy powtarzać. Puścili się eo sił do szko 

ły. Wbiegli zadyszani, spoceni, niezdając 30- 
bie dokładnie sprawy, dlaczego uciekali. Nie 
zdążyłem zapytać o co chodzi, gdy wszedł 
stójkowy. : 

— Ich błagorodje kazał sprowadzić do 
„ucząstku'* wszystkich waszych chłopców — 
oświadczył krótko, Powiedziałem mu, że za- 
raz sam przyjdę. 

Wyjaśnienie sprawy skończyło się moją 
kłótnią z Grekowym, a jej rezultatem było 
wyrzucenie Woroszyłowa z fabryki, jako poli- 
tycznie podejrzanego i przeprowadzeniem u 
mnie rewizji domowej, która wywołała zdu- 
mienie wśród mieszkańców wsi. 

i 
/Tak się zaezęla karjera polityczna W>- 

roszyłowa. 

W ciągu trzech lat wałęsał się niefortan 
ny aktor — amator, podejrzany politycznie 
z powodu nie oddania ukłonu  policyjnemu 
stupajee w Zagłębiu Donieckiem, nigdzie nie 
mogąc zagrzać miejsca. Policja prowadziła 

już wówczas osławione „czarne listy'* osób 
nieprawomyślnych. Nic dziwnego, że licznie 
wówczas grasujący apostołowie  socjalizniu 
znaleźli w rozgoryczonym, niesłuszną represją 
młodzieńcu wdzięcznego zwolennika i naślu- 
dowcę. 

W trakcie swojej włóczęgi nauczył się 
Woroszyłow ślusarki. Znajomość fachu umoż- 
liwiła mu dostanie się dzięki protekcji Rysz- 
kowa na frabrykę w Ługańsku, gdzie praco- 
wał do roku 1908, kiedy zesłano go do guber- 

nji Archangielskiej. Ruchliwy i energiczny, 
dobry mówca zdobył szybko wpływy wśród 
robotników. To zdecydowało o jego karjetze 

partyjnej. Posyłano go na wszystkie zjazdy 
socjalistyczne zagranicą i tam prawdopodob- 
nie na zjeździe w Londynie spotkał po raz 
pierwszy Lenina, który wywarł na niego ol- 
brzymi wpływ, gdyż ze zjazdu londyńskiego 
powrócił jako przekonany bolszewik. 

Przed zesłaniem do gubernji Archangiel- 
skiej Woroszyłow nosił się czas jakiś z my- 
ślą wywołania zbrojnego powstania w  Łu- 

gańsku. Narażając się na niebezpieczeństwo 
sam przewoził broń i amunicję z dalekiej 
Finlandji. Ciekawym niewątpliwie będzie 

szczegółem, że spore kwoty pieniężne na 

cele ruchu rewolucyjnego płynęły z kas pan- 
cernych dwóch najbogatszych kupców w Łu- 
gańsku Popowa i Tumasowa. Wyda się nam 
to teraz niemożliwością, a jednak było to 
wówczas zjawisko niemal normalne i częste. 

W czasie jednej z takich podróży z bro- 

  

sprzyjające okoliczności atmosieryczne, aby 

powrócić do Ameryki przez Cartaright i She- 
diac. 

We czwartek: wieczór firma duńska  ma- 
jąca interes do Lindberga telefonowała przez 
radjo do niego. 

— (o słychać z Lindbergiem?. 
Radjotelegrafista, który był przy aparacie 

i czegoś był w złym humorze odpowiedział: 
— A niewiem co się z nim stało. 

Ktoś inny złapał na swoim aparacie te 
pytanie i odpowiedź, a ponieważ pogłoski 
dramatyczne |lgną do Lindberga więc zrobił 

alarm,  Dorobienie okoliczności towarzyszą- 

cych rzekomej Śmierci Lindberga było dia 
dziennikarzy amerykańskich dziełem jednej 
chwili. 

W każdym razie w chwili swej rzekomej 
śmierci Lindberg zajadał smacznie obiad w 
towarzystwie swej żony i administratora Julia- 
nehaabu. > 

Dodajemy, że takie pogłoski wróżą długie 
życie. 

Ruletki niema we Francji 
W dniu 24 lipca 1933 r. we Francji zabro- 

niono grać w ruletkę i w „trente et guarante“, 

Ustawa z tego dnia powołała specjalną ko- 
misję przy ministerstwie finansów, do której 
miały się zwracać kasyna miejscowości ką- 
pielowych z prośbami o zezwołenie na ruletki 

i na inne gry hazardowe, 
Ale komisja ta dotychczas nie funkcjo- 

nuje i amatorzy ruletki muszą czekać roku 
przyszłego aby spróbować swych szans. 

Podwodny szyb naftowy 
MOSKWA PAW. — W okolicy Baku na 

morzu Kaspijskiem uruekomiono pierwszy w 

świecie podwodny szyb naftowy, znajdujący 
się w odległości 300 metrów od brzegu. 
dajność szybu wynosi 100 tonn ropy dziennie. 
Następne dwa szyby w odległości 400 metrów 
od brzegu mają być uruchomione w końcn 
sierpnia. 

   

    
     

  

kowa pokonała reprezentację Poznania wzmo- 

cnioną Karpińskim z Warszawy, Pawlikiem 

z Giszowca i Megliczem z Cracovii, Kraków 
zwyciężył w stosunku 6:0 (1:0). 

W ogólnej punktacji po 2-im dniu zawo- 
dów prowadzi AZS Warszawa 99 p., drugie 
miejsce EKS -— 85 p. trzecie Siemianowice 
— 64 p, czwarte Giszowiec, piąte Legja 
warszawska, 6-te Delfin z Warszawy, 7-me 
Hakoah z Bielska, 8-me Cracovia, 9-te Pogoń 
ze Lwowa, 10-te AZS z Poznania i 1l-te U- 
nja z Poznania. : 

GEST INŽYNIERA 
W kawiarni ogrodu Bernardyńskiego sic- 

dział wieczorem pan.. Duży brzuch, czarae 

wąsy, rumiane oblicze. Ubrany w szary spor- 
towy garnitur, ale w długich butach. Na oko: 

smieś pariżskawo z oszmianskim. Kelner ty- 
tułował go inżynierem. 

Inżynier był wstawiony. Zapragnął gestu. 
Przywołał kilku bezrobotnych bękartów, co 
się wałęsają wieczorami po ogrodzie, i prze- 

chyliwszy się przez ogrodzenie werandy po- 

czął rozrzucać pieniądze. Nie były to pięcio- 
złot 1 pana Chomińskiego, ale pięcio- i 
dziesięciogroszówki. Według stawu grobla. 

W zaroślach pod werandą rozpoczęło się 

kotłowanie. Krzyki macierzyste. Rodzime 
skwiernosłowje. Inżynier bawił się, podżegał, 
podszczuwał. Zrobi naprzykład ruch ręką: 
chłopcy są pewni, że rzucił garść drobnicy. 
Tłuką się. A on tylko tak, na niby. I śmieje 

się zadowolony. Potem usiądzie i mówi: do- 
syć. A chłopcy proszą jeszcze. Lezą na ogro- 
dzenie, łamią kwitnące na niem pelargonje. 

—Pan, ja panu zatańczę! — krzyczy je- 

den. A 

Drugi spycha go razem z pelargonją i wo- 
ła: 

— Nieprawda, on nie umie tańczyć. Pan, 
patrzyć — ja panu na rękach pochod: 

I staje na rękach w zaroślach. 

sem jego miejsce na ogrodzeniu zajął j 
ny. Znowu spychają się i kotłują. A in. 

śmieje się i rzuci pieniążek w trawkę. 
Wszyscy chłopcy mali — po dziesięć, dwa 

naście lat. Bose to i brudne. Ciekawe, czy 
gruby inżynier ma dzieci? jw. 

Tragiczny wypadek samochod. 
BYDGOSZCZ PAT. — W dniu wezoraj- 

szym na szosie pod Łopiennem wydarzył się 

tragiczny wypadek samochodowy. U jadącego 
szosą samochodu firmy Wegmann pękła opo- 

na. Siedzące obok szofera współpracowniczki 
tejże firmy 20-letnia Bartkowiakówna i 30-let 
nia Klauzińska, przerażone hukiem, otworzy 

ły drzwi samochodu, aby wyskoczyć. W tej- 
że chwili drzwi uderzające w pędzie o przy- 
drożne drzewo, rozbiły się i zmiażdżyły gło- 
wy obu kobiet, które w kilka minut później 
zmarły. Zwłoki ofiar katastrofy przewieziono 
do szpitala w Wągrowcu. 

  

   

    

   

  

  

TELEGRAM NADZWYCZAJNY II! 
W czwartym dniu ciągnienia 4-ej klasy 27:ej Polskiej Państwowej Lotecji Klasowej 

w najszczęśliwszej naszej kolekłarze w Wilnie, ml Niemietia 35 
ZNOWU PADŁA 
GŁÓWNA WYGRANA ZŁ. 100.000 

na Nr. 129.490. Posiadacze 
tego losu zostali jnż o swem 
szczęściu powiadomieni, — 

Najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

HH. AINKOWSKI WILNO, NIEMIECKA 35 
Telefon 13 17, P. K. O. 80.928 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
UWAGA; w 2ej klasie obecnej 27-ej Loterji padła u nas 

główna wygrana 
w 1-ym dnin 4 kl. 
WZM ew 

  

Prywatna Szkoła Powszechna | 

zł. 150.000 na Ne 120.496 
ы 5000 па № 86.584 
„ 50000 па № 127 241 

im. T. CZACKIEGO Stefana Swietorzeckiego 
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 urodzone w r. 1927 lub wczešn., bez egzamina, 

W Koeduk. Gimnazjum im. T. Czackiego będą czynne klasy od Ilej do VIll-ej. 
Egzaminy wstępne do Szkoły powszechnej i Gimnazjum rozpoczną się w dn. 18 sierpnia, 

Zapisy przyjmuje i udziela intformacyj codziennie od g. 10-13 kancelsija Gim- 
naz um przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach własny, obszerne boisko (w zimie 
ślizgawka) i ogród szkolny. = CA: wali 
  

HUMANISTYCZNE KOEDUKACYJNE 

GIMNAZJUMĄ F. WELERA 
z prawami gimnazjów państwowych 
WiLNO, DĄBROWSKIEGO 5, TEL. 2 65. 

Kantelarja przyjmuje zapisy do kl. II—VIII codziennie w godz. 9—13. 
Egzaminy wsiępne rozpoczuą się dn. 21 sierpnia bież. o godz. 9 ej. 
Przy Gimnazjum przedszkole i Szkcła Powszechna E, FOCHT.     

nią o mały włos nie wpadł Woroszyłow w rę- 

ce policji. Na stacji Białoostrów — opowia- 

dał później, odbywała się zwykła rewizja ba- 
gażu. Wiozłem kilka solidnie wypchanych 

mauserami walizek, które właśnie wnosili tra- 

gaże do wagonów, gdzie już stałem przy оК- 
nie z miną znudzonego podróżą człowieka. 
W wypadku rewizji, zdecydowałem się mil- 

czeć. W kieszeni miałem paszport, który za- 

bezpieczał mnie od wszelkich podejrzeń. Za 
przeniesienie walizek miałem zapłacić na pe- 
ronie. Wszystko tu opierało się na zasadzie: 
„ja nie ja, i chata nie moja''. Jedyną oko- 
licznością niepomyślną było to, że prócz do- 
skonałego paszportu, miałem również w kie- 

szeni zabawkę.... podobną do tych, jakie byty 
w walizkach. 

Prawdopodobnigj trafiłbym wówczas w 

ręce żandarmów, gdyby nie szczęśliwy traf. 
Tuż przed mojemi walizkami zatrzymano ja- 

kąś jejmość, w której bagażu wymacano kon- 
trabandę. To mnie uratowało. Skrupulatna 
rewizja, szukanie koronek i perfum, zajęło 
tyle czasu, że moje bagaże puszczono bez 

przejrzenia. ! : 
Dopėty dzban wodę nosi, až mu się ucho 

nie urwie. Urwało się wreszcie, ale to urwa- 
nie się, było dla Woroszyłowa nowym szcze- 
blem w karjerze partyjnej. Po aresztowaniu 

i odbyciu zsyłki w gubernji Archangielskiej, 
wraca jakby z dyplomem ukończonej akade- 

mji rewolucyjnej i jest asem w robocie kon- 
spiracyjnej. W rodzinnym Ługańsku nie uda- 
ło mu się jednak urządzić. Policyjny „nadzi- 
ratiel'* Grekow, miał dobrą pamięć, to też 
przyszły czerwony generał przenosi się do Ca- 

rycyna, a następnie uplasowuje się w Petar- 
sburgu, gdzie zostaje wspólnikiem  warszta- 
tów, które wykonywały na zamówienie mini- 

sterstwa marynarki pewne części metalowe do 

  

min. Dawny goniec Wasilewki i ślusarz z 

Ługańska, nosi porządne futro, a żonę ubie- 
ra w karakuły. * 

Podobnie jak zsyłka. starcie ttumu # ро- 
licją na Znamienskoj Płoszezadi z Petersbur- 

gu, w dnin 27 lutego było przełomowym 

punktem w dalszej kaxrjerze Woroszyłowa. 
Jego dziełem miało być wyprowadzenie na 
ulieę Izmajłowskiego pułku lejb-gwardji, aez- 

kolwiek ten sam Ryszkow w swoich wspom- 
nieniach, mocno wątpi aby mógł tego dokonać 

Woroszyłow, gdyż wszystko wówezas działo 

się żywiołowo i mimo, że bolszewicy mieli 

swoje jaczejki, w licznych przemysłowych о- 

środkach stoliey, to: jednak dalecy byli od 

tego, aby. ogarniać cały ruch robotniczy. 

Ryszkow opowiada w swych wspomnio- 
niach, iż w tym historycznym pierwszym duiu 

rewolucji, widział i rozmawiał z Woroszyło- 

wem. Mówił on, że cała scena „buntu** miaia 
wybitnie przypadkowy, niezorganizowany cha 

rakter. Powiedźcie — pytał zdenerwowanym 
głosem — co będzie, co będzie? Przeciez 
wszystko to jest okropne, dzikie, niezorgani- 

zowane, chaotyezne''. Wątpię — konkluduje 

Ryszkow — aby Woroszyłow mógł wspóluie 
z porucznikiem Kirpicznikowem wyprowadzić 

Izmajłowski pułk lejb-gwardji na ulicę. 

Tak, czy inaczej było, pozostaje faktem, 

że od pierwszych dni rewolucji, Woroszyłow 
zajmuje czołowe miejsce w konwencie wszech- 
rosyjskiej rady robotniczych i żołnierskich 

delegatów. Przez pewien czas „pracował w 
czerezwyczajce, ale podobno Dzierżyński u- 
znał go za mało zdolnego. Zkolei mianowano 
go „gradonaczalnikiem““ ale i tu nie bardza 
się mu wiodło, aż wreszcie, partja wysłała go 

na Don i tam dopiero zabłysnął talent Wo- 

roszyłowa.W walkach z armją niemiecką, z roz
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_ otrzymać zapewnienie trwałego miejsca. 
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| LISTY POWSTAŃCA D 
30 marca 1868 roku. Irkuck. 

roga Masiu! Narzekałem rzeczywiście 

ma Twoje milczenie, bo ono mię niepokoiło 

okropnie. List twój otrzymałem dzisiaj, w 

Wielką Sobotę o jedenastej z rana i teraz 

vto, o 8 wieczorem nań odpisuję w oczekiwa- 
niu rezurekeji, która ma się zacząć o jedena- 

stej. Od 1 lutego jestem panem całą gębą. Je- 
den z bardzo chorych na suchoty, moich kole- 
gów, oddał mi swoje miejsce i sam się prze- 

niósł w miesiące potem do wieczności. Miejsce 

to kantorskie, prowadzę rachunki i piszę w 

| antorze kupieckim, za co biorę 35 r. mie- 
sięcznie. Pracy mam od ósmej do 12i od 4 

do 5; zwierzchnik — człowiek ludzki i wj- 
ksztaleony, polubił mię i zapewnił trwałość 

miejsea. Czegoż więcej mam pragnąć? Nie- 

tylko mogę przeżyć dobrze, sprawić sobie o- 

dzienie, ale nawet odłożyć trochę mogę co 

miesiąc. Prócz tego, jednocześnie . dostałem 
więcej zajęcia, tak, że niektóre dnie nie mam: 

czasu zjeść obiadu; jadam go o ósmej wie- 
czorem. To drugie zajęcia trwać będą tylko 

do wakaeyj t.j. do maja, lub czerwca, a miej- 
see w kantorze pozostanie nadal. Dość tego, 
że tak mi się posypało szczęście od 1 lutego, 

że w lutym miałem z 50 r. dochodu, a w mar 

eu 80 r. sr. Sprawiłem sobie odzienie dobre, 
e tu ani kroku, przy takiem zaję- 

ciu; posłałem koledze, z którym bardzo do- 

brze żyłem, a który jeszcze jest w katordze 

za Bajkałem, kilkanaście rubli, i dla ciebie 
oddawna mam uzbieranych 25 rb., które chcę 

wysłać, ałe czekam listu i dokładnego adre- 

su. Mogę ei przysłać 100 rubli w rok, jeżeli 
nadal nie pójdzie gorzej, to zmniejszę kusz; 

jeśk mi zostanie tylko 35 r., to 60 r. w rok 
będę ei przysyłać, t. j. po 5 r. w miesiąc. Rad 
jestem nadzwyczajnie, że nareszcie mogę ci 
służyć materjalną pomocą; jest to takiem dla 

mnie szczęściem, że nie umiem ci tego wy- 

powiedzieć. Najszczerzej ci o wszystkich swo- 
ich resursach piszę, mam tedy prawo do szeze 
rości z twej strony; otóż proszę cię, pisz 5 

wszystkiem i rozporządzaj się pieniędzmi me- 
mi, które jeśli choć w części ulgę przyniosą, 
będę najszezęśliwszym człowiekiem. 

Dziwnemi drogami fortuna mię doprowa- 
dziła do posiadania mych skarbów. Człowiek, 
bardzo mi mało znajomy, co widział mię tyl- 
ko parę razy u znajomego kolegi, będąc od 

roku chory na suchoty i nie spodziewając się 
przeżyć tej wiosny, wzywa mię do siebie, 0- 
znajmia o swej woli, bym zajął jego miejsce 

i rekomenduje  najpochlebniej. Byłem w 
przeddzień owej rekomendacji w najgorszych 

interesach, a od 1 lutego, zacząłem żyć dobrze. 
Ale eo bardziej, ten człowiek chory, czując 

zbliżejgea się godzinę śmierci, wręcza mi list 
i pieniądze, a sam w kilka dni umiera. W 
tym liście wyczytałem, mnóstwo dla siebie 
komplimentów wcale niezasłużonych i wkoń- 
cu prośbę e pogrzebanie jego za dołączone 
pieniądze, bez wystawy i pompy. Uskutecz- 
niłem to wszystko i zostałem na nowej po- 
sadzie. Idzie mi jak z płatka; umiejętności 
moje acz maluczkie, wystarczają na dokład- 
w. zrozumienie nowysk czynn śćl i муко ль- 
nie wszystkiego należycie. Pryncypał mój, 
człowiek bardze zodny, który swem  60-iet- 
niem życiem dowiódł swej prawości i san: 
ności, s także należytej. znajomości obawiųz- 
ków człowieka, jest przyteia „nadzwyczajnie 
akuratnym, tak że można nawet tę akurat- 
ność pedanterją nazwać. Ale trafił na mnie 
dobrze pod tym względem: nie wiem, czy to 
matematyka, wywarła na mnie taki wpływ, 
<zy eo innego, dość, że jestem do przesady 

° akurainym; nie tedy dziwnego, że potrafiłem 
a niego zaskarbić względy i tym sposobem 

Tak 
tedy, bądź eo bądź, jeśli tylko Bóg zdrowia 
udzieli, 35 rubli miesięcznie ad minimum, bę- 
dę miał, a tem samem będę mógł Tobie wysłać 
2 początku 5 r., a potem i więcej. > 

Dzisiaj pierwszy dzień Wielkiejnocy; by- 
łem na rezurekcji w tutejszym parafjalnym 
kościele o 12-tej w nocy. Byłem dziš na su- 
mie o 40-tej, i dopiero po święconem odpo- 
<czywam pisząc do ciebie. Ponieważ to taki u 
nas zwyczaj, że w ten dzień życzenia swe się 
składa, więe i ja, odłamek wasz, skazany ua 
zapomnienie, szanując jak relikwję, wszyst. 
ko, eo nasze, usiłuję me nieograniczone ży- 
<zenia umieścić w te ciasne, listowe ramki: 
obyśmy się spotkali na Litwie i po dawne- 

mu mogli się uścisnąć i żyć razem nie roz- 

łączając się, obyś mogła hodować swe dziat- 
doczekać się z 

nich pociechy dla siebie; oby wreszcie Bóg 
mię dotyla opatrzył, żebym się mógł łącznie 
z tobą przyczynić do wychowania twych @ 
tek, a moich siostrzanów. Bywaj zdrowa M: 
siu droga. Kochający cię Jan Gorajski. 

    

   

      

   

     

   

  

    

      

    

WILNO. Delegaci Komisji Wycieczkowej 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego w 

osobach p. Kuratorowej Szełągowskiej, naczel- 

nika  Głuchowskiego i instruktora _ Łucznika 

zostali przyjęci 'w sobotę dnia 12 sierpnia 

r. b. w Pikiefiszkach przez Panią Marszałkową 
Piłsudską, której wręczyli album, zawierający 
zdjęcia fotograiiczne z Naroczy. Pani Marszał- 

kowa Piłsudska zapytywała o dalsze plany 

EEST SE:   

з СОМО 

ar z Naroczy dla P. Marszałkowej Piłsudskiej 65a, protektoratem P. Marszałka JÓZŁFA PIŁSUDSKIEGO 
rozwoju Schroniska nad Naroczą, oraz ra- 

dziła ze wzgiędu ma piękno Naroczy  zainte- 
resować „wewnętrznem morzem wilenskiem“ 

całą Polskę oraz wycieczki zagraniczne. Dele- 

gacja poiniormowała Panią Marszałkową 0 wy- 

danych propagandowych pocztówkach  Na- 

roczy i © zamiarach przesłania pocztówek do 
wszystkich szkół na terenie Rzeczypospolitej. 

RONIKA 
wildhrka 
WTOREK i 

Dr 15 Wschód słańce g. 3,54 

a> Zschód s'oicz g. 652 

Joachima 
| SPE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE 

Z dnia 13 sierpnia 1833 r. 
Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: + 13. 
Temperatura śednia: + 13. 
Temperatura najwyższa: + 16. 

Temperatura najniższa: + 8. 

Opad: 4. 
Wiatr: północny. 
Tendencja: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: dość pogednie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna.— Noe 

chłodna. Dniem temperatura do 22 stopni.-- 

Słabe wiatry, najpierw miejscowe, potem po- 

łudniowo - wschodnie. 
—m-0-0— 

MIEJSKA. 

—- Powrót prezydenta. Wczoraj powró- 

cił z urlopu szef wydziału zdrowia i opieki 

społecznej magistratu ławnik dr. Safarewicz. 
W najbliższych dniach ma również po- 

wrócić prezydent dr. Małeszewski, który ba- 

wi poza Wilnem, korzystając z kiłkudniowego 

wypoczynku. 

— Opłaty za światło elektryczne. Kasa 

magistratu przyjmująca opłaty za elektrycz- 

ność w czasie od 16 do 29 b. m. zostanie u- 

nieruchomioną. Należność za Światło można 

będzie wnosić do Kasy Komunalnej. (KKO).. 

— Zasiłki rezerwistom. Miejski referat 
wojskowy prowadzi wypłacanie zasiłków re- 

zerwistom, któtzy odbyli już ćwiczenia woj- 
skowe. Na ogół w roku bieżącym notuje 

się zwiększenie liczby ubiegających się 0 za- 

siłki, co trzeba tłumaczyć ogėlnem  zubože- 
niem. 

— Elektryczność na ul. Borowej. Magi- 
strat postanowił przystąpić do robót nad roz- 

szerzeniem sieci elektrycznej na ul. Borowej. 

— Bruk na uł. Królewskiej. Ul. Królew- 
ską z uwagi na zbliżające się Targi dopro- 

wadzona jćst do porządku. Przed paru dnią- 

mi naprawiono zieleńce, obecnie zaś remon- 

towana jest jezdnia. 

SZKOLNA 
— Liceum Handlowe i Liceum  Ogólno- 

kształcące im. Filomatów w Wilnie przyjmu- 
je zapisy eodziennie od godziny 10. do 2-giej. 
(Ulica Żeligowskiego 1 — 2) egzamina wstęp 
ne odbędą się 21 i 22 sierpnia. W kl. III 

(obecnie I) program gimnazjum nowego typu. 
Kandydatki do liceum handlowego winny 

wykazać się świadectwem ukończenia 6 klas 
szkoły średniej. 

— Szkoła Powszechna 0.0. Jezuitów w 
Wilnie przy gimnazjum O.0. Jezuitów w Wil 
nie, Wielka 58 otwiera się na rok szkolny 
1933 — 34 pierwszy, czwarty i piąty od- 
dział szkoły powszechnej. Zgłoszenia przyj- 
muje Kancelarja codziennie od godziny 10 do 
12-tej. ча 

— Prywatne Żeńskie Kursy Tkackie Wi- 
leńskiej Spółdzielni Tkackiej ulica  Królew- 
ska (lokal szkoły przemysłowo-kandlowej w 
ogrodzie po-Bernardyńskim). Zapisy na rocz- 
ny kurs tkacki przyjmuje się codziennie do 
15 września od 10-tej do 2-giej. Е 

— Kierownictwo Bursy przy Żeńskiej 
Szkołe Zawodowej im. św. Józefa ul. Ostro- 
bramska 31-11 podaje do wiadomości, iż w 
r. b. przyjmowane są uczenice ze szkół o 
różnych typach ° 

, Opłata minimalna. Informacje od 9—12. 

białych, organizuje 
pięćdziesiąt tysięczną „armję'*. Właściwie sło 

wo armja, nie jest odpowiednie dla okteślenia 

wojska Woroszyłowa; była to raczej banda 

wojskowo zorganizowana. Woroszyłow zaj- 

muje Carycyn. Jest to punkt pierwszorzędnej 
wagi —- klin w ścianę białego frontu. Tu za- 
dzierżgnięte zostają pierwsze nici przyjaźni 

pomiędzy czerwonym generałem, a Stalin m. 

Walka toczy się an dwa fronty: z jednej stro- 
dy biali, z drugiej Troeki, którego rozkazy 
w Curycynie były vaikowicie ignorowane. Lew 
Iuwydowicz pienił się z wściekłości  żądsł 
od Lenina odwołania Woroszyłowa. „Woro- 
szyłow — pisał — może dowodzić pułkiem, 

ale ziędy armją''. i.enin był jednak dziwnie 
pohłażliwy, skargi 7: roekiego nie odniosły skut * 
Xu r wówczas Lew i'awydowicz wyjechaż do 
Varyeyna, aby zrohić porządes 4 nieposłusz- 

nym watażką. 
— Qzy uważa pun za potrzebne, w imię 

- zwycięstwa rewolucji, wypełniać ściśle wszyst 
kie rozkazy dowództwa trontu i nacze:rnego 

* ;'/&іеу? — zapytał Woroszyłowa. 

  

— Uważam za potrzebne wykonywać tyl- 

ko te rozkazy, które uznaję za uzasadnicae 
— odpowiedział Woroszyłow. Uszie to nm 
bezkarnie, tylko w rewolucyjnej wmji coś 10- 
dobnego mogło mieć miejsce. 

Sławę i popularność zdoby? dopiero Wo- 
roszyłow w roka 1919 kiedy biała kawalorja 

gen. Mamontowa przerwała czerwony front 
pod Woroneżem. Jego energja i niezwykły 

dar organizaeyjny uraiowały syiuację. Zorga- 
"nizował on armję konną 17 tys. szabel. Na 
<zele tej zbieraniny, bardziej podobnej do 
kordy tatarskiej, stał b. ślusarz Woroszyłow, 
eks-wąchmistrz Budiennyj, krawiec Szedenko, 

_ desauł kozacki Zotow i generał od kawalerji 
_ €arskiej służby Klujew. 

    

Twardą ręką, terorem bezwzględnym - 
trzymywał karność. Kiedy jeden z dowódców 
korpusu Dumenko, zagroził otwarciem fron- 

tu, Woroszyłow bez żadnych ceregieli kazał 
go rozstrzelać. Wojna z Polską, likwidacja 

Wrangla na Krymie, oto dalsze etapy karje- 
ry ślusarza z Ługańska, który zmienił Śrub- 
sztak na szablę i nagan. 

* ж * 

Wśród licznych dygnitarzy sowieckich, 

jednemu Woroszyłowowi uchodzi na sucho krv 

tyka zarządzeń Stalina, wypowiadana często w 
niezbyt wersalskim języku. Kiedy na posie- 
dzeniu „politbiura'* rozważano sprawę kolek- 
tywizacji, Woroszyłow bardzo stanowczo za- 
protestował. Stalin uśmiechając się chytrze 
wycedzil: Woroszylow „nastraszył się““. A 
gdy ten rzucił na stół plik listów czerwone- 
armiejców krzycząc: „Ty chcesz zmobilizować 
przeciw nam całą mużycką Rosję**. Stalin 
pociągnął ku sobie czerwonego generała perspe 
ktywą przyszłej sławy i potęgi czerwonej ar- 

mji, której podstawy stworzy „piatiletka“' i 
jej niezbędny warunek — kolektywizacja. 

Woroszyłow ustąpił. 

O jego wpływach świadczy również wy- 
padek z szefem leningradzkiego G.P.U. Mes- 

singiem, który podsunął mu w celach szpie- 
gowskich, jakąś śpiewaczkę. Woroszyłow szyb 
ko się zorjentował, z kim ma do czynienia i 
dowiedziawszy się, kto ją mu przydzielił, zbił 
Messinga w jego własnym gabinecie na kwaś- 
ne jabłko, a po upływie 24-ch godzin, niefox- 
tunnego szefa G.P.U. wysłano na stanowisko 
kancelisty do Magnitogorska, czy  Kuznieck- 
stroja 

zaufanie Stalina coś 
Esquire. 

Cztery ordery i 

znaczy. 
a Z: 

RÓŻNE 
— (Członkowie Związku Walki Czynnej, 

Strzelcy i Drużyniacy z przed 1914 r. prosze 
ni są o nadesłanie swych wspomnień z cza- 

sów służby w Zw. Strzeleckim i Drużynach 
Strzeleckich przed 1914 r. dla umieszczenia 

tego w „Księdze Pamiątkowej'', która z oka- 
ji 25-lecia Z.W.C., Z. S. i Dr. Strzel. wyj- 

śniu 1933 r. 
ży również podać nazwiska  poleg: 

łych, lub zmarłych Strzeleów i Drużyniakó 

Adresować: Okręg Związku * Strzeleckies 
Lwów, ul. Kurkowa 12. 

— Przedstawiciel Rockiellera. Spodziewa- 
ny jest w najbliższych dniach przyjazd do 
Wilna przedstawiciel fundacji Rockfelliera dr. 

Leach'a, który dokona lustracji miejscowego 

ośrodka zdrowia. 
— Luma - Park. Na okres 3 Targów Półno- 

cnych przybędzie do Wiłna Luna - Park. Ma- 

gistrat na zainstalowanie się Luna - Parku 
wyraził zgodę. 

  

   

     

  

OSOBISTA. 
— Powrót prez. Wyszyńskiego. Dnia 14 

b. m. prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie Wa- 
cław Wyszyński, powrócił z urlopu i objął u- 
rzędowanie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 

Dziś, we wtorek 15 b. m. o godz. 8 15 wiecz. 

Teatr Letni wystawia farsę w 3-ch aktach p. t. 

„Co on robi w nocy*? w której w rolach glow- 
nych ujrzymy St. Purzyckięgo, H. Kamińską, 
M. Węgrzyna. 

Ceny miejsc zwyczajne, zniżki i kredytów- 
ki ważne. 

— Ostatni gościnny występ Macji Mafickiej 
i Zbyszka Sawana. Dziś w świąteczny wtorek 
15. b. m.o godz. 4 pp. ukaże się na scenie 

Teatru Letniego nieodwołalnie po raz ostatni 

z gościnnym występem znakomitych artystów 
Teatru Narodowego w Warszawie M. Malickiej 

(Joanna) i Z. Sawana (Michał)  subtelna 

wzruszająca sztuka D. Niccodemiego „Cien“ -po 

cenach zniżonych. 

— Najbliższa premjera w Teatrze Letnim 

(Leon Wołłejko w roli głównej). W nadcho- 
dzący czwartek 17 b. m. na afiszach Teatru 

Letniego znakomita farsa w 3-ch aktach A. 

Bissona w przekładzie K. Szuberta p. t. — 
„Czy jest co do ocienia*, w której rolę tytu- 
łową odtwarzać będzie ulubieniec Wilna p. 

Leon Wołłejko w otoczeniu pp.: Jasińskiej - 

Detkowskiej,  Braunówny,  Pošpietowskiego, 
Elwickiego,  Martyki, Skolimowskiego,  De- 
junowicza, Teresy Sucheckiej (nowo pozyska- 

nej dla Teatru l-szy występ), Dobrowolskiego 
A. Pawłowskiej i innych. 

Reżyseruje wykonawca przezabawnej roli 
Pucjaty — p. Mieczysław Węgrzyn. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* — „Ułani”, 

Dziś o godz. 8 15 wiecz. w 'dalszym ciągu 
świetnie wystawiony barwny wodewil „Ułani*, 
urozmaicony pięknemi piosenkami  ułańskiemi 

i tańcami. Udział bierze cały zespół artysty- 
czny pod reżyserją K. Wyrwicz = Wichrow- 

skiego. Nowe oryginalne ujęcie reżyserskie 

wprowadza szereg piosenek inscenizowanych. 
W akcie Il-gim i IV-tym tańce: połonez, obe- 

rek i mazur w układzie baletmistrza W. Mo- 
rawskiego. Ceny miejsc od 25 gr. do 2.90. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*— 

Dziś z powodu dnia świątecznego teatr „Lut- 

nia“ wystawia o godz. 4-tej popol. po cenach 

najniższych od 25 gr. arcywesoła operetka 

Kollo „Baron Kimmel* z M. Tatrzańskim w 
roli głównej. 

— „Połska krew*. Rozpoczęły się przy- 
gotowania do wystawienia efektownej i melo- 
dyjnej operetki Nedbala „Polska krew”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — „Schowajcie swe smutki. 
Sztabs-kapitan Gubaniew. 

PAN — Morderstwa przy Rue Morgue. 
CASINO — „Tajemnica zamku Porlock*. 

, 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— MIŁY SPÓLNIK. Jak pisaliśmy w nocy 
z 28 na 29 fipca b. r. w Wilnie w hotelu Ba- 
łanowa (ul. Kolejowa) okradziony został Mar- 
jan Gajlewicz, mieszkaniec iwsi Krycewicze gm. 
drujskiej. Skradziono mu 800 zł. gotówką, wek- 
sle na 600 zł, dowód osobisty, świadectwo 
przemysłowe i kwity spółdzielni Rolnik w Bra- 
sławiu z odbioru świń. Obecnie, jako podej- 
rzanego o tę kradzież zatrzymano Andrzeja 
Prokoijewa, ze wsi Maciesze gminy jodzkiej, 
w czasię rewizji znaleziono przy nim 181 zł. 
85 gr. gotówki i pokwitowania Kasy skarbo- 
wej w Brasławiu wzamian świadectwa prze- 
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lll-cie Targi Północne i Wystawa Lniarsk 
w Wilnie 

26. VIII. 
Pawilon Główny: 

1933 

14 sal. Wielka Rewja Przemysłu, Handlu, 

10. IX. 
Rzemiosła i Rolnictwa. 

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

Pawilon R 
10 działów i 

czele. 

ybacki: 
targ rybny przy sadzawkach. 

Pawilon Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

Wystawa Hodowlana z Targiem na Konie Remontowe dla Wojska: 
Kilkadziesiąt pawilonów i 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów organizacyj społecznych i 

kiosków na terenach otwartych. 

gospodarczych, 

Pociągi popularne ze wszystkich większych ośrodków Polski. 

Adres: Wilno Ogród Bernardyński. 

BIURO PROP.-PRASOWE tel. 11-38. 
Przyjęcia 9—L1. 

  

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

* *o>G   

Klęska pożarów na wsi 
ŚMIERĆ 2 DZIECI. — PRZESZŁO 80 TYSIĘCY ZŁOTYCH STRAT. 

WILNO. — We wsi Kuklany gminy hodu 

ciskiej w samo południe, kiedy wszyscy byli 

w polu, wybuchł niespodziewanie pożar, w 
mieszkaniu Felicji Filipowiczowej. 

Ogień momentalnie ogarnął cały budynek, 

tak, że gdy przybyła pomoc, o ratunku nie 

mogło być mowy. 

W płomieniach zginęło dwoje dzieci Fili- 

powiczowej:, trzyletnia Natalja i półtoraro- 
czną Anisja. Jak przypuszczają, pożar wznie 

cony został przez starszą dziewczynkę w cza- 

sie bawienia się zapałkami. 

WILNO. — Czterdzieści kilka tysięcy zło 
tych straty ponieśli mieszkańcy wsi Snigja- 

ny gminy solskiej w powiecie oszmiańskim 
skutkiem pożaru, jaki nawiedził tę wioskę w 
dniu 12 bm. około godz. 14-ej. Dzieci, bawiąc 

Się, wznieciły pożar, który zniszczył do szczę 

tu 16 stodół z tegorocznemi zbiorami, jeden 

dom mieszkalny z przybudówkami, a nadobi- 

tek jeszcze zbiory tegoroczne, znajdujące się 

w polu w pobliżu spalonych stodół. 
LIDA. — We wsi Borodyny gminy sobot 

nickiej, powiatu lidzkiego 17-letni Józef Kas- 
perowicz, rzuciwszy niedopałek papierosa w 

stodole swej matki spowodował pożar, który 

zniszczył szereg domów mieszkalnych, wiele 

zabudowań gospodarczych, różne sprzęty itd. 

na szkodę 12 gospodarzy. Jeden z poszkodo- 

wanych Borodyn Franciszek stracił również 

gotówką 300 dolarów i 350 złotych, które 
spłonęły w czasie pożaru. Ogólne straty sięga 

ją 40 tysięcy złotych. _W akcji ratunkowej 

brała udział straż pożarna z Galimszczyzny 

oraz miejscowa ludność. 

Wypadek samochodowy na Antokolu 
WILNO. Wczoraj wieczorem na Antokolu rzucony na bruk i odniósł poważne Obrażenia, KOŚciele św. Jerzego, wygłaszając tam kaza- 

w pobliżu ul. Sapieżyńskiej miało miejsce 
zderzenie się autobusu z dorożką. 

Podczas wypadku dorożkarz został wy- 

  

mysłowego na imię poszkodowanego Gajlewi- 
cza. Prokoijew jest spólnikiem  Gajlewicza w 
handlu trzodą. 

— Okradzione mieszkanie. Okradzono p. 
Marję Stachniak, z której mieszkania przy ul. 

W. Pohulance złodzieje skradli stojącą w 
zamkniętym przedpokoju walizę z garderobą 

damską i bielizną wartości przeszło 400 zł. 

"Mieszkanie otworzono dobranym kluczem lub 
witrychem. i z 

— WŁAMANIE. Złodzieje wyłamali otwór 
w ścianie ; obrabowali skład Lejby Pokamiń- 
skiego przy ul. Wiłkomierskiej 104. Było to 
w mocy z 11 na 12. Skradziono 4 worki owsa, 

50 tuzinów pudełek zaprawy do podłóg. 
Wszystko to ma wartość 400 zł. skład mieści 
się w podwórzu, 

— Nagły zgon. Na ul. Ponarskiej kolo 
domu Nr. 63, zmarł nagle 45 letni Kazaryn 
Józef, mieszkający na ul. Rozbrat 38. Przy- 
czyny zgonu na razie nie można było ustalić. 
Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz pro- 
kuratorskich, — które prowadzą dochodzenie. 

— Podrzutek. W klatce schodowej przy ul. 
Mickiewicza 60, znaleziono 6-tygodni liczącego 
chłopca z kartką  „Ochrzczone*.  Podrzutka 
umieszczono w Przytułku Dzieciątka Jezus. 

— PRZYGNIECIONY WOZEM. Na ul, 
Ponarskiej wywróciła się fura ciężarowa, przy- 
gniatając całym ciężarem woźnicę Cyprjana 
ŹŻwirlicza. W stanie poważńym przewieziono 
go do Szpitala św. Jakóba. 

— BIGAMISTA — OSZUST. W ręce po- 
ficjj wpadł oszust matrymonjalny Lejba Li- 
berield z Białegostoku, który objeżdżając więk- 
Sze miasta zawierał wszędzie związki małżeń- 
skie, a następnie po otrzymaniu posagu ulat- 

niał się i był nie do odszukania, 
Liberielda przywieziono wczoraj do Wil- 

na w celu skonirontowania z pewńą żydów- 
ką również ofiarą oszusta. Poszkodowana 
czyni obecnie starania 0 uzyskanie rozwodu 

ze swym oszukańczym mężem. Z uwagi na to, 
że Liberield jest aresztowany rozwód będzie 
mógł się odbyć w więzieniu. 

POSTAWY 
— ŚMIERĆ W RZECE. jadąc łódką przez 

rzekę Dzisenkę w okolicy wsi Nowosiołki, gm. 
woropajewskiej, utonęła mieszkanka tej wsi 
Olimpja Łysionkowa. Łódź wywróciła się 
z niewyjaśnionej przyczyny. Winy osób trze- 
cich nie stwierdzono. - 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 
    

tel. 7-18 (pomiędzy Zygmuntowską 

firmę będziemy ścigali sądownie. 

nieakuratne _ urządzanie 
nie używające naszej firmy. 

przez całą dobę i 
wiamy wyłącznie w: naszem biurze—na 

  

OSTRZEŻENIE 
Niniejszem zawiadamiam, iż firma nasza ma siedzibę przy ul. Arsenalskiej 4 

: : i Mostową), żadnej filji przy ul. 3 Maja 
nie posiadamy, wszelkie zaś sklepiki pogrzebowe, podszywające się pod naszą 

* 

„Nie bierzemy rėwniež na siebie žadnej odpowiedzialnošci za niefachowe i 
pogrzebów przez wymienione sklepiki — bezpraw- 

Przy sposobności zawiadamiamy Sz. Klijentelę, że biuro nasze jest czynne 
że wszelkie zamówienia na organizowanie pogrzebów załat- 

Wszyscy pracownicy nasi zaopatrzeni są w pisemne upoważnienia. 

Pierwszy Wileński Zakład Pogrzel 
p. i. M. KACZYŃSKA 

Wilno, Arsenalska 4, tel. 7-18. 

miejscu. 

bowy   

  

С. l. D. coziaŁ CEN JEDNOLITYCH) 

WKROTCE OTWARCI 
ARTYKUŁY CODZIENNEJ POTRZEBY 

PO 25 GROSZY, 30 GROSZY, 75 GROSZY, 

  

1 ZŁOTY DO 3 ZŁOTYCH. 

  

Po udzieleniu pomocy Pogotowie  Ra- 

tunkowe  przewiozło poszwankowanego do 

оНЕРЕЬ о ОЛа д е VLN STI DNS 

TEATR „LUTNIA“ 
„ULANI“', 

WODEWIL W 4-ch AKTACH MAZURA. 

Bezpretensjonalna krotochwila, która za 
dyrekcji Młodziejowskiej, wystawioną była — 
bez wkładek śpiewanych — i zawdzięczając 
swojskiej treści miała powodzenie, dużo teraz 
zyskała przez wprowadzenie do niej dobrze 

dobranych piosenek i tańców polskich _Mo- 
niuszki, Niewiadomskiego i innych znanych 
i popularnych melodyj. 

Prawie zbyteczne jest stwierdzać, że 
wszystkie czołowe siły naszego zespołu ope- 
retkowego zńakomicie się przedstawiły w głów 
nych rolach, bo to się samo rozumie, gdy wy- 
stępują artyści tacy jak: M. Gabrielli, В. 
Halmirska, W. Szezawiński, M. Tatrzański i 
K. Wyrwicz-Wichrowski, doskonale podtrzy- 
mywani przez Z. Molską, W. Malinowską, F. 
Rychłowskiego, E. Glińskiego, L. Detkowskie- 
g0, S. Kubińskiego i wykonawców. roli mniej 
szych i epizodycznych. a 

Całość szła pod reżyserją K. Wyrwiez- 
Wiehrowskiego, bardzo sprawnie i w żywem 
tempie, wywołując miły nastrój i wybuchy 
szezerego śmiechu, zdrowym humorem, pogod- 
nym i naprawdę zabawnemi sytuacjami i ko 
micznemi postaciami. 

Prawdziwie udanym fragmentem była 
bardzo pomysłowo i zabawnie zainseenizowa- 
na piosenka „Przybyli ułani'*, przed rozpo- 

częciem aktu drugiego, która w odpowiedzi 
na huczne oklaski, niefrasobliwie rozbawio- 
nej widowni, była powtórzona. ы 

Z werwą i bardzo zręcznie wykonane 

tańce, układu baletmistrza W. Morawskiego, 
nader sympatycznie przedstawiły się, a mazur 
był bisowany. : 

Zainscenizowa piosenka „Za Niemen““, 
wykonana przez M. Gabrielli i Z. Rewkow- 
skiego, który się bardzo szezęśliwie zapreżen- 
tował, jako zdolny debiutant, ogólnie się ba:- 
dzo podobała. 

Gustowna oprawa dekoracyjna i ładne 
mundury, z czasów ks. Józefa, dały barwne 

1 efektowne widowisko. Ze zwykłą sobie o-. 
ględnością dyrygował A. Wiliński. 

Można się spodziewać wobec powrotu 
młodzieży szkolnej i Targów, że teatr zdobył 
sztukę atrakcyjną na dłuższy szereg przedsta- 
wień. 

Michał Józefowicz 

SPORT 
O ODZNAKĘ P.O.S. 

W dniu 12 bm. na boisku i w strzelnicy 
KPW w Lidzie rozpoczęły się zawody sporte- 
we w ramach POS, w których bierze udział 
100 policjantów z terenu powiatu lidzkiego 

oraz szereg osób z różnych związków i sto- 
warzyszeń. Pozatem odbywają się zawody 
strzeleckie w ramach odznaki strzeleckiej, ró- 
wnież z udziałem przeszło 100 osób. Do za- 
wodów strzeleckich stają zawodnicy i  «espo- 
ły miejscowe i pozamiejscowe. 

Dotychczas w zawodach strzeleckich zespo 
łowych w strzelaniu na 50 metrów z broni 
małokalibrowej, pierwsze miejsce zajęło K. 

P. W. Lida (zawodnicy z I-kłasą odznaki 
strzeleckiej), wybijając 454 punkty na 500 
możliwych, drugie — inny zespół KPW Lida 
(klasy 1-ej i 2-ej) — 451 p., trzecie PKS--- 
Nowogródek — 441 p. (2 klasa) i ezwarte-— 
Związek Strzelecki Lidu (klasa 2) — 431 p. 
W strzelaniu indywidualnem I-sze miejsce 
zdobył post. Skroczek Henryk z PKS Nowo- 
gródek (97 p. na 100 możliwych). Złotą od- 
znakę strzelecką zdobył post. Łojko Aleksan 
der z PKS - Nieśwież. 

Zgon ks. Kraujalisa 
Wczoraj rano około godziny 7-ej zmarł w 

klinice św. Józefa znany działacz litewski i 
b. profesor seminarjum duchownego ks. Krau- 

jaks. 
Zgon nastąpił z powodu komplikacyj ser- 

cowych wynikłych na tle przewiekłej cho- 
roby po operacji ucha kiedy to wynikło zaka- 
żenie krwi. 
к Ś. p. ks. Kraujalis pewien czas przebywał 

pod Opieką lekarzy w klinice Litewskiej, 
"przed paru miesiącami zaszła potrzeba prze- 
(wiezienia go do zakładu św. Józefa, gdzie 
czyniono wszystko aby utrzymać go przy 
życiu, J. 

Ś. i P. 
KS. PIOTR KR£UJALIS 
Wczoraj o godzinie 6-ej rano zmarł w le- 

cznicy św. Józefa po dokonanej operacji ucha 

ks. Piotr Kraujalis. Zmarły był jednym z 

najbardziej wybitnych działaczy litewskich 
na Wileńszczyźnie i w roku ubiegłym oh- 
chodzono uroczyście na ŚŚ. Piotra i Pawła 
50-lecie jego urodzin i 25-letni jubileusz jego 
pracy kapłańskiej. Obchód ten był zarazem 
25-letniu jubileuszem działalności literacko - 
publicystycznej i dziennikarskiej zmarłego, 
który znany jest w społeczeństwie litewskiem 

jako autor kilku broszur politycznych oraz 
wydawnictw nieperjodycznych w języku li- 

tewskim. 2 
Urodzony na Litwie Kowieūskiej, w pobli- 

żu dzisiejszej graniey polsko - litewskiej, byt 
mimo to zmarły ściśle zrośnięty z Wilnem, w 

którem też spędził większość swego pracowi- 
tego żywota, 

Pochodząc ze sfer włościańskich, jak i 
większość inteligencji litewskiej, początkowo 
studjuje ks. Kraujalis na uniwersytecie kijow 
skim, później, poczuwszy powołanie duchow- 
ne, wstępuje do katolickiego Seminarjum Du 
chownego w Wilnie, kończy je i uzyskuje 

święcenia kapłańskie. 
W Wilnie był on znany głównie jako dzia 

łacz litewski na niwie kulturalno - oświato- 
wej i poza udziałem w zarządach szeregu 
organizacyj litewskich był długoletnim preze- 
sem litewskiego t-wa oświatowego „Rytas'** 
oraz wiceprezesem Tymczasowego Komitetu Li 

tewskiego w Wilnie. Ponadto sprawiał on о- 
bowiązki lektora języka litewskiego na Wy- 

dziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefa- 

na Batorego 1 wykładał język litewski oraz 
parę innych przedmiotów w Seminarjum Da- 

chownem w Wilnie. 

Jako kapłan pracował ostatnio zmazły w 

ni w języku polskim, do tego też kościoż 
stanie przeniesione ciało zmarłego we 
16-g0 bm. o godz. 7 po południu z lokalu Ne- 
minarjum Duchownego, do którego przewiezio 
no je z lecznicy w ciągu dnia wezorajszego. 
We czwartek 17 bm. o-godz. 10 rano odbę- 
dzie się w kościele św. Jerzego nabożeństwo 
żałobne, a następnie eksportacja na emen- 

tarz Ś.Ś. Piotra i Pawła na Antokolu. 

Na uroczystości pogrzebowe oczekiwane 

jest przybycie delegacji litewskiej z Kowna, 

na której przybycie uzyskano już zezwolenie 
odnośnych władz. Projektowane */ jest także 
skierowanie konduktu pogrzebowego do pose- 
sji Nr 6 na ulicy Antokolskiej, w której się 

mieszczą: t-wo „Rytas'* в Litewskie T-wo 

   

Naukowe i wygłoszenia tam kilku mów po- 
grzebowych na dziedzińcu przez miejscowych 

działaczy i gości kowieńskich.. ь 

Warto tu wspomnieć nawiasem, że ks. 
Kraujalis, w trakcie ewakuowania go z Wil- 
na podczas wojny światewej, przyjmował tu“ 
dział w organizowaniu szkolnietwa polskiego 
w Mohylowie, wykładając tam dzieciom reli- 

gię po polsku. > 
Do cech charakterystycznych zmarłego na 

leżała odwaga cywilna, z którą wypowiadał 
zawsze swe poglądy w rozmaitych dziedzi - 
nach, to też śmierć tej nieposzlakowanej i 
szlachetnej jednostki wywołała wśród osób, 
które go znały, za życia, tak dobrze swoich 
jak i obcych, powszechny smutek i ubole- 
walnie. 

| Eugenja Kobyliūska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

  

    

Książka ta wyszła już z drakarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr. 

FELICJA ROMANOWSKA 
W OŚWIETLENIU ILUSTR. KURJERA 

CODZIENNEGO | | - 
„Powieść kryminalna wesołej autorki wileń 

skiej jest, jak się zdaje, taką samą parodją 
popularnych powieści kryminalnych, jak pa- 
rodją beletrystyki w stylu Mniszkównej i 
Staśki, była w swoim czasie powieść Magdale 
ny Samozwaniec. Na ustach grzechu. Oficer 
policyjny Mańkowski otrzymuje od wojewody 
wileńskiego wiadomość o porwaniu w ogro - 
dzie jego 5-miesięcznej córeczki Agatki, tropi 
ślad jej znikłej niańki i jej narzeczonego, 
sapera z Krakowa, ściga organizację komuni- 
styczną, która za cenę ustępstw politycznych 
wydaje wojewodzinie dziecko — ale obce, z0- 
staje sam porwany przez komunistów i po 
wielu przygodach dowiadujemy się — w Pa- 
ryżu, że Agatkę porwała jej własna matka, 
pani Wiarigin Korszun, która dla uzyskania 
spadku, zastrzeżonego jej w razie porodzenia 
syna, zamieniła własną córkę na synka woje- 
wodziny, przebywającej w tej samej klinice 
położniczej, a po pięciu miesiącach zatęskniła 
za nią.. W ten romans detektywistyczny, о- 
powiedziany z ironją, wplotła autorka dzi- 
siejsze Wilno literackie i naukowe z praw- 
dziwemi lub niewiele zmienionemi nazwiska- 
mi osób, którym kazała występować w sytna- 
cjach, z”pewnością budzących wesołość wśród 
zainteresowanych. Tylko jedna pani sprzeciwi 
ła się gwałtownie, według uwagi autorki na 
str. 36, takiemu wprowadzaniu jej do litera- 
tury, więc autorka zastąpiła jej nazwisko — 

swojem, i zauważyła: „Panna Romanowska 
chcąc dać przykład wyższości ponad przesą- 
dy, która kobiety, zajmujące się literaturą 
cechować powinna, a jeśli chodzi o starszą 
generację literatek, to wiemy, że cechuje— 
odważnie wprowadza siebie samą do zajmują- 

    

-————————————— COj akcji. Tak sławne „Środy'* wileńskie 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

zyskały świeży temat do dyskusyj literackich. 
Poznań uprawia je w „Różowej Kukułce'', 
Warszawa w „Ipsie““... Tylko Kraków jakoś 
drzemie...



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— STRZAŁ DZIECKA.  Dziesięcioletni Ry- 
szard Kucharek w Postawach, wydobywszy ze 
schowku rewoiwer Ojca, tak nim , manipulo- 
wał, žž broń wypaliia. Kula zraniła kolegę Ku- 

charka, Henryka Celnina w rękę poniżej ramie- 
nia na szczęście lekko. 

DZISKĄ 
— PODRZUCIŁA DZIECKO. Mieszkanka 

kolonji Szkunciki, gminy hermanowickiej, An- 
na Kuiesza podrzuciła swe nieślubne trzyty- 
godniowe dziecko w mieszkaniu Michała Po- 
toroczyna, mieszkańca wsi Zalesie, który 
rzekomo ma być Ojcem a sama zbiegła w 
niewiauomym kierańku. 

BRASŁAW 
— UDUSIŁ SIĘ 88 LETNI STARZEC. — 

O tragicznej śmierci staruszka donoszą z te- 

rem: powiatu brasławskiego ze wsi Żerdziszki 
gminy bohińskiej. Liczący lat 88 Aloizy Babul 
rąbiąc gałęzie w swoim lesie koło Żerdziszek 
ugodził się siekierą w łewą nogę poniżej kost- 

ki, poczem ruszył do pobliskiego rowu z wodą 
aby obmyć ranę, W drodze zemdiał i upadł 

do ziemi na łące. Tam znaleziono go 
 nieżywego, Oględziny wykazały, że zmarł 
skutkiem uduszenia się. 

— ZRANIŁ PODCZAS SPRZECZK. W 
dniu 12 b. m. Cezary Żaba, liczący lat 60, 
właściciel majątku Drujka, gminy słobódzkiej, 

podczas sprzeczki o drogę wiodącą przez. jego 
połe strzelit dwukrotnie z rewolweru do 32 
letniego Stanisława Korwackiego mieszkańca 
wsi Stomiewszczyzna, gminy słobódzkiej. — 
Jedna kula trafiła Korwackiego w lewą stronę 

piersi, przebijając ją na"wylot. W groźnym 
stanie odwieziono rannego do szpitala w 
Brasławiu. Cezarego żabę aresztowano. 

Z POGRANICZA 
— Echa postrzelenia strażnika, Pisaliśmy 

o postrzeleniu na granicy litewskiej strażnika 

który koło strażnicy Smołniki łodzią  prze- 
dostał się na nasz brzeg, 

Wczoraj na odcinku Smolniki bawiła ko- 
misja litewska, która dokonała szczegółowych 

w tym miejscu pomiarów rzeki i oglądała 
miejsce wypadku. 

W sprawie tej ma się odbyć polsko - li- 
tewska konferencja graniczna w celu  zlikwi- 
dowania incydentu. 

 podfiękyka 
— Wybór radcy. W dniu wczorajszym 

przy udziale starosty powiatowego  Drożań- 
skiego odł-yło się posiedzenie Rady Okrę- 
gowego Towarzystwa i Kółek Rolniczych na 
którem dokonano wyboru radcy do Biało- 
stockiej Izby Rolniczej z ramienia OTO i KR 

Wybrany został p. Wiktor Martynowski. 
— Samobójstwo staruszki. Onegdaj po- 

pełniła samobójstwo _ przez powieszenie się 
64-lętnia mieszkanka st. kol. Marcińkańce. Pyt- 
ko Konstancja. Jak ustalono Pytko popełniła 
samobójstwo z powodu choroby raka. 

— Posiedzenie Komisji Teatralnej. Jutro 
we środę dnia 16 b. m. odbędzie się posie- 
dzenie Komisji Teatralnej R. M. 

Porządek obrad: 
1) Odczytanie i przyjęcie porotokółu ze- 

brania komisji z dnia 7 b. m. 
2) Sprawa rozstrzygnięcia konkursu na 

dzierżawę i prowadzenie teatru miejskiego. 
w.Grodnie w 1933-34 r. 

Spodziewać się należy, że tym razem 

członkowie komisji, przybędą na posiedzenie 
i wreszcie rozstrzygną sprawę teatrałną. 

— Sześć lat więzienia za zabójstwo. O- 
statnió Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę 
Sebastjana Krupa mieszkańca wsi Aleksan- 

drowo gm.  żydomlańskiej, oskarżonego o 

zabójstwo Teodora Dorobiejczyka, . któremu na 

tle sporu o ziemię wbił widły w pierś powo- 
dując śmierć. 

Sąd uwzględniając okoliczność, że oskar- 

żony działał pod wpływem silnego wzrusze- 
nia skazał go na karę 6-letniego więzienia. 

  

— Wycieczka P. T. K. do 
wzbudza zainteresowanie. Jak już donosiliśmy 
w dniu 4. 9. r. b. wyjedzie ze Słonima wyciecz- 

Warszawy 

ka do Warszawy i Łodzi, zorganizowana sta- 
raniem miejscowego oddziału P. T. K. 

W związku z tem przypominamy, że ter- 

min prekluzyjny zapisów kończy się z dniem 
2. 9. r. b., należy zatem do tego terminu, wnieść 
należność za udział w wycieczce, gdyż póź- 

niejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

— Pod adresem władz kolejowych. — О- 
statniemi czasy znacznie zwiększyła się frek- 

wencja podróżnych, zaś składy pociągów oso 

bowych są niezmienione. Powoduje to tłok i 

seisk w pociągach oraz uzasadnione narzeka- 
nie. 7 

Szezególniej daje się we”znaki brak miejse 

w kl. II-ej i IM-ej w pociągu osobowym nr 
151-113, w którym są tylko 2 przedziały: kla- 

sy Il-ej . 
— Przesunięcie terminu zawodów — Коп- 

nych brygady „Baranowicze, — Wskutek 
niepomyślnych warunków _ atmosferycznych 

przesunięte zostały doroczne zawody konne 

brygady jazdy , Baranowicze” z niedzieli na 

wtorek dnia 15 b. m. 

Zawody te w miejscowem społeczeństwie 
wzbudzają olbrzymie zainteresowanie. — 
Przybyli też do Słonima liczni sportsmeni z 
sąsiednich miast powiatowych. 

Niedziełne pociągi osobowe były przepeł- 
nione. 

— Wichura w Słonimie i powiecie. W 
ciągu niedzieli trwała nad Słonimem silna 

wichura, połączona z deszczem, wskutek któ- 

rej liczne parkany w mieście zostały wywa- 

lone, jak również wiele drzew  polamano. 

Również uszkodzone zostały linje telefoni- 
czne, Wśród zamiejscowych nieczynna była 
linja Słonim — Jeziernica. 

  

— Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miej- 

skiej. Rada miejska jak przystało solidnym 

ojcom miasta uchwaliła sobie wakacje w lipcu i 

sierpniu aż do 1 września. 

Nic z tego panowie 

  

radni musicie spel- 

niać swój obowiązek, wakacyj niema, gdyż Jej imienin od siostrzeńców na restaurację 
już 3 z rzędu podczas feryj zwołuje się posie- 

«dzenia nadzwyczajne, : е 

Tym razem choć poważne, mianowicie 

uchwalenie budżetu na 1933-34 rok, jednak 

czy budżet ten będzie uchwalony w sierpniu, 

wszak i tak Magistrat żyje bez budżetu. 
5 miesięcy, o mało pół roku budżetowego. 

I tak pp. radni 16. 8. uchwalcie nareszcie 

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 14 SIERPNIA 

Dewizy i waluty 

Gdańsk 173,70 — 174.13 — 173,27. 3 УН Eksperyment lorda L'chtłelda wydał siraszne 
owoce. — Nad program: Dzwiękowy dodatek 53 

Dzi | Niebywały, wstcząssją y O te.l stycznej akcji film nowej preduk:fi 

. „TAJEMRICA ZAŃKĘKU PORLOCK” 
z piękną EL SSĄ LAND! i WIKTOREM MC LAGLEREM w rol. gł. — Piękna Esa, ośrodkiem miłości i zbrodni! — 

Lot kpt. Skarżyńskiego" or3z 
dodatek Foxa 

  

Holandja 360.90 — 361,80 — 360.00. 
Londyn 3 — 20.61 — 29.77 — 29.47. 
Nowy York 6.62 — 6.66 — 6.58. 

Nowy York kabel 6.63 — 6,57 — 6,59. 
Paryż 35,03 — 35.12 — 34,94. 
Stockholm 153 — 153,7: 

Szwajcarja 172.90 — 173,33 — 

Włochy 46,98 — 47,21 — 46,75. 

        

„НЕ 
„Premjeral Przebój sezonu 1933 4. Asy humo:u FLIP į FLAP 

„SCHOWAJCIE $WE SAUTKI“< 
FLiP | FLAP rozsmieszą was i rozbawią do łez I doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program; dodztki 

Seans+: 4, 6, 8 i 1020 w dni świąteczne od g. 2-ej 

rzucają z ekranu Domby dowcipu w maj- 
nowszej orgji Śmiechu 

  

Berlin w obr. nieofic. 213,20. 
'Pendencja niejednolita. 

Papiery procentowe. 

Pożyczka bud. 39. 

Inwestycyjna seryjna 109,50. — 110. 
6 proc. dolar. 60.25, 

4 proc. premjowa dolar. 49.00 — 49,80. 

  

„PAN“ Jutro 

    

„człowiek o stu twarzach” jsko gluchoniemy 
szaleniec w najpctę!n. filmie sensscyjnym 

Ostatni dzieńl Największa sensacja według niez:pomnisrej powieści E. A. Poego 

„„ KORDER$STWA PRZY RUE 4ORGUE 
(Pokrewiaństwo człowieka z małpą) — Dreszcze grozy! Niezwykłe napięcie. Ś 

tenomeseiny BORIS KARLOFF DZIWNY DG 

  

Stabilizacyjna 52 — 51.58 — 52,50 (drob- 

ne). 

10 proe. kolej. 103,50. 
4.5 proce. L. Z. ziemskie 42. 

  

    

8 proc. warsz. 43.63. — 44.50 —43,38. 

5 proc. wa 55. : 

Pożyczki niejednolite, listy mocniejsze. 

Akcje 

Bank Polski 82.50 — 83.50. 

„DZIECKO POLSKIE" 
Szkoła pryw. pows:. Stef. Świda 
Z1-sząi2gąki gimn. i z Przedszkolam 
Wiek dzieci od 4 do 14 Ist. Opłaty zniżone 

(od 15 zł. mies.), za 2-jn dzieci ustępstwo. 

Język francuski nadprogremowo. 

Ul. Mickiewicza 11—11. 
  

Tendencja mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 6.585 — 6.60. 

- Rubel 4.79. 

Fadje wiieńskia 
Wtorek dnia 15-go sierpnia 

10.00 — Nabożeństwo. 

11.45 — Muzyka religijna. 

11.57 — Czas. 

* 12.10 — Kom. meteor. 

12.15 — Poranek muzyczny. 
14.00 — „jak hoduje się żyto wierzbiń- 

skie” — odczyt wygł. Szańkowska. 
14.20 — Muzyka taneczna. 

14.50 — Audycja specjalna. 

16.30 — Płyty. 
10.00 — Nowogródczyzna i Wileńszczyzna Choroby skórne, wene 

— odczyt wygł. dr. St. Lorentz. 

17.15 — Święto Kupały na Wileńszczyźnie 
— pieśni ludowe w wyk. chóru pod dyr. T. od 9 do 1 i od 5 do 8 
Szeligowskiego. wi 

18.00 — Rec. skrzypcowy. 

18.35 — Program na środę. 

tewski. 

19.00 — Audycja literacka — Rok 68 —- KO 

zaa: |£ © C | 

ryczne, narządów mo- 

18.45 Słowianie na Bałtyku — odczyt LZELDSWICZOWA 

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

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilnc, Zawalna 11-a. 
  

ĘTA 
perskie białe, niebies- 
kie oczy. Garbarska 5 
— 23. о 

Lokaie 
FRTTYEGYWYYYWEYPECTE 

Lekarze 

DOKTOR 

Zeidowicz 

czowych. 

eczorem. Ul. Mickie- 
wicza 24. = 

DOKTOR 
handlowy do wynaję 

2 cla wdomu Nr, 36 przy 
biece, weneryczne — ul, Wieikiej Iotormacje 

i i narządów * moczowych codzien. od 17—19 
Da ZPA od 12 — 2i od 4—6 Montwiiłowski 1), tel. 19.40 — Skrzynka techniczna. ul. Mickiewicza 24 — 4 17, 0 

20.00 — Godzina życzeń . 
20.50 — Dziennik wiecz. 
21.00 — D. c. koncertu. 
22.00 — Muz. tan. 
22.25 — Wiad. sport. 
22.45 — D. c. muz, tan. 

ofiary 
Dla uczczenia ś. p. Marji Ordziny w da. 4 

i Bazyliki 50 zł. 2 

  

! SPRZEDAŻ 
"YYTYTYFTYOWYTYWYYTT. 

niach. Wodociąg, ła- 

tel. 277. 
kabaszoaozanniAKa0G MIESZKANIE 

2 — 3 pokoje z kuch- 
nią i wygodami po- 
trzebne dla małej ro- 
dziny. Zgłoszenia do 
Redakcji pod H. C. 

KUPNO 

na M SZOS ni OAZĘ 

DO SPRZEDANIA o A 
na Zwierzyńcu o 2 eh 12 A pokojo 
pokojowych mieszka- рО WYNAJĘCIA 

Że wszystkiemi wygo- 
zlew — Do- gami. Ofiarna 2. | 0 

się  Aato- 
lenka, 
iedzi:ć 

  

Na restaurację kościoła po-Trynitarskie- kolska 118 m. 3. JE z CEN 

go = Antokolu 20 zł. „- я * = kie ei i 

pre Twiązek Diiterów ze wszystkiemi wygo- 
  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
Na podstawie rozp. Rady Ministrów z dn. 

25. VI. 32 r. o postęp. egzek. władz skarbo- 

w st. spocz. dami, wolne od podai- 
zsknpi mało używany ku do wynajęcia. — 
w dobrym stanie bilard, Krakowska 51. 0 
Olerty składać w se- - 

  

3-:h KLASOWA KOEDUKACY.NA SZKOŁA HANDŁOWA 
z 4tą klasą Specjalną o Kierunku Samorządewym S.P.O 

w Smorgoniach 
Przyjmnje zapisy: 

Do kl, I-szej — bez egzaminu wstępnego na zassdzie świsde- 
ctwa ukończenia 7-miu oddziałów Szkoły Powszechnej, Inb 3-ch 
klas gimn. Do klas wyższych na zasadzie odpowiednich świa 
dectw równorzędnych Szkół Handlow. Ukończenie szkoły sprr- 
wnia do zajęcia stanowisk II giej kat, urzędników państw. oraz 
daje prawo wstąpn do Szkół Podchorążych rezerwy i odroczeń 
słyżby wojskowej, Uczniowie, którym wzrnnki materjalne nie 
pozwalają na ukończenie 4 ch klas, po ukończenin kl, 3-ciej i 
złożenia egramiuu otrzymają Świsdectwo ukończenia pełnej 
3-ch klasowej Średniej Szkcły Handlowej. Opłata za naukę wy- 
nosi zł. 25 miesięcznie i 10 zł. wpisowe przy wstępie. Nieza: 
możni korzystają z ulg a nawet całkowitego zwolnienia. Dzie» 
ciom urzędników państwowych zniżka w wysokcści 25 proc: 
Przy Szkole istnieją internaty dla chłopców i dziewcząt. Wa 
runki życia w mieście są bardzo przystępne. Zapisy przyjmnje 
się do dnia 19 sierpnia 1933 r. I'ość miejsc w szkole ograniczone.   
  

brzozowe, 

    

Jedyna na Kresach Wschodnich 

Polska Hurtownia Papieru 
i Materjałów Piśmiennych 

pod firmą 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
Wilno, Zawalna 13, telefan 501. 

Na sezon szkolay 

poleca p. Detalistom i Spółdzielniom wiel- 

ki wybór materjałów szkolnych i 

kancełaryjmych po cenach niskich, 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i incych wy= 

robów introligatorskich. 

DRZEWO OPAŁOWE, 
sosnowe i olszowe, 

'0 Maz 

węgiel górnosiąski 
oleca 

SKŁA D DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

w Wilnie, ul, Tartaki 28, tel. 751. 
Sostarcza również dlą urzędów 1 instytucyj. 

  

(Labirynt tejemulc) | 
  

  

  

POSZUKUJĘ 
POŻYCZKI 

400 — 1500 zł. pod 
zabezpiecze - 
iedź de Re- 

    

„Słowa pod 
o 

UCZENICE 
szkół średnich przyj- 
muje na stancję była. 
nauczycielka gimna - 
zjum. Troskliwa apie- 
ka i pomoe. Języki ob 

  
  

  

   

    

ce: niemiecki fran- 
euski. Pianine. Cena 
umiarkowana. — Wi- 
dzieć od godz. 12-65 
do j. — Adres: ut. 
Więzienna 5, — 1. -— 

wa. 

UCZNI, UCZENICE 
przyjmę na staneję - 
niedrogo. Opieka, kon- 
wersacja francuski, 
niemiecki. — Informa- 
cje od 9 — 12. Zawał- 
na 60 m. 10. о 

PRZYJMĘ 
ucznia na pełne utrzy- 
manie. Pomoc szkolne 
we wszystkich przed- 
miotsch, języki. Opiekz 
zapewnicna. Ciasna 3 
m. 5 

Uczenicę 
na stancję, inteligent- 
nej rodziny do współ- 
nego pokoju z moję 
dziewczynką. Tatarske 
17 m. 3 © 
  

PANIENKI 
uczące się przyjmę na 
mieszkanie z <ałodziem 
nem utrzymaniem. — 
Troskliwa opieka. Pia- 
nino, ogród. Zgłoszenia 
od 18 bm. Wielka Pa- 
hulanka 32 — 2. „ła- 
monttowa. 

2 panienki 
(uczennice) Przyjmę ne 
mieszkanie 2 calodzies- 
nem utrzymaniem 75 
zł. miesięcznie. Oferty 

| 

| 
   

  

   
   
    

     

   

     
   

  

  
    

     

   

    

  

    

  

    

  

  

iar MYTYYYTTYYPTYrYY(" budżet. wych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) 2 Urząd kretarjacie Związku — sA ESZKANI " Dla P. P. Urzędników na raty. : w Administ-acji „Be 
A ё х — Niezgoda braterska. Wódniu 8 sierp- Skarbowy w Wilnie podaje do wiadomo- ul Mickiewicza Nr. 22 śliczne, słoneczne — м wa“ Zsmkowa 2 

Dźwiękowe kino nai nia we wsi Świrany gm. Mołczadzkiej Klimko ści, że w dniu 18. VIII. 33 r. o godz. 10-tej m. 2. grr R okoDao” й 
Dominikańska -, 2 R WEZ + 5 inej 27 Urzędu © = — — — — — , ‚ ma, At ЗЕЙ, об аЕ аЕС LM a ы н — — — — || — — — — — — 

BEE WM Szymon dokonał kradzieży 130 snopów odbędzie się w sali licytacyjnej 14 = = ой j : 

Dziš ię śmieli j. i (= Z au Teodora Kłimko mieszkańca tejże wsi. Skarbowego przy ul. Niemieckiej Nr. 22 sprze- Kupię zaraz balkon, ze wszelkiemi w p ESZKANIE DO WYNAJĘCIA EKONOM POLECANY 
będziemy się jak nigdy dotąd! ża ć pieniądze w PKO a nie w daž z licytacji publicznej ruchomości, zaję- MIKROSKOP ARA z 4 pokoi z wszelkiemi POKÓJ ze znajomością  mle- as T Pp = we 

: o siennikach. W dniu 9 sierpnia nieznani spraw- tych na pokrycie należności Skarbu Państwa „Apteka Ś tę Jańska Wiadomeść u dozorcy. yygodami do wynajęcia umeblowany 2 osobowy czarstwa potrzebny. -- da sk ik * —Шд. : 
BUSTER KEATON a ы : 2 kė : A „„Nacbuta, ul ŚwoJańskacy 5 s 0 22, / W. Pohulanka 27. Oglą- Wszelkie wygody. Na — Szeptyckiego 5 te]. dY Sziowie apeluje de 

< cy z niezamkniętego mieszkania Natalji Her- i Magistratu m. Wilna. M. in. sprzedane będą: 0 sė ba 36 p, O“ žyczeaie cbiady lub 1301 społeczeństwa © umeż- 
jako miljoner, daje koncert wesołości w $wo- manówny, zamieszkałej we wsi Wierchole — a) w I terminie — od ceny szacunkowej: _ _ — — _ — „MIESZKANIE "_ — — całkowite utczymanie, „| _, liwienie mu wyjazdu © jej najnowszej i najdoweipniejszej arcyko- skradli 45 zł. gotówką. kredens, szafy do ubrania, łatarnia, 1 becz- POWÓZ a za -- Objazdowa 6/7 do Krzemieńca @а ш- 

medji p.t. — Nagły zgon. Na targowicy  bydlęcej ka oleju mineralnego, farby, gwoździe, pędzie, pyyczka parokonna i nem wolne od podaiku DO WYNAJĘCIA  — Lekc e zyskania pracy. Nędza | 
zasłabł nagle mieszkaniec Krzywoszyna Fili- papa dachowa, olej gazowy, szafka NOCNA, uprząż do sprzedania. ciepłe i słcneczne do duży pokój E Dao M = ostateczna. Ofiary dis 
mon Kosowski, który po przewiezieniu do szpi- biurko, czekolada, walcėwka mala, zegar šcien- Szeptyckiego 5 — tel. wyvajęci:. Antokol, sl nem. Wszelkie wygody  4A8440446AA2ARE kd L. R. przyjmuje adm. Dsbroczyńca ludzkości 

  

j 3 i żyw ść telefonu -  Bąęagdy — — — — — — — „Slowa““. jtala międzykomunalnego zmarł. Kosowski ny, stoły, fotel, lornetka polowa, — na ogėlną 1301. P'aski Ne 9, 0 Užywalnošė telefonu - Posady ааТНО НОа ЕЕЕ W roli partnerki jego — nroczs, pełua wdzi: х i ierpii ; $ 2 Ё. # ее — — — — — — — Mickiewicza 11-a m. 7 - svvyvyvyvevvvvGYS Pianistka, = ZA Ro" P Ęęku od Me lat cierpiał na chorobę ata, sumę Rasos, KA że sę oj „OKAZYJNIE MIESZKANIA SAL 1. 5 s Fay wiano CE Wyeksmitowana 

R : SAMOA EZ: AA LA OO R У0 DO SPRZEDANIA « DÓ „WYNAJĘCIA — — — — — — -- ęKdY udzielać lekcji rodžina bezrobotnych, 
Na scenie wielka parada rewjowa IE Sierpnia. -„szalejąca -busza. przy:ul: Żwirki. rowanej: Ё Е garnitur mebli salono- 3, 4, 5, i 6 - pokojo- DUŻY POKÓJ UTRZYMANIE  muzyci la» te* podjąć obarcicna pieciorgiem 

. ‹ я 44 Zlamala galąž, ktora padając na przewody te- sieczkarnia, krzesła, cykorja, lustra, zega- wych, bufet, szafy, sto we ze wszelkiemi nowo z wygodami i niekrę- dla iuteligentnej Psni się innej pracy. Łaske- dzieci, bez środków do 

Pa i 5 ię i D į e7a lefoniczne zerwał je a te zawisły na linji ry, samowary, bufet, szafka, kredens, aparaty ły įtą, Oglądać — co- czesnemi urządzenia - pującem wejściem dla w średnim wieku za we zgłoszenia adreso- życia prosi o poimoc— 
33 elektrycznej. Miejsce zabezpieczono i natych- radjowe (5, 4, 3, 2 lampowe) lornetki połowe, qzzennie od 3 do 5 p. mi. Uł. Zakretowa -f-, solidnego lokatora. — opiekę mad chorą — wźć proszę: Natęrawa, Ofiary pod 1. K. przyj 

z udziałem: Reny  Markiewiczówny, Mery miast powiadomiono Wydział Elektryczny Magi- gramofon. : p. Aleja Róż Nr 4 m. m. 6, Oglądać od 2 — Garbarska 5 — 22. Urząd Wojewódzki po: Sienna 28 m. ck R 5% muje nasza Admiatete. Я 
d'Armand, Nella Marsa, Rema d'Armanda, stratu i Zarząd Telefoniczny, które - usunęły (—) Rytėi 3 * KS 0 0 kój 69. EZ a» KE: SE ZNA GORE оЕ 

Jana Marsa i Jerzego Gryfa uszkodzenie: Kierownik Urzędu Skarbowego i k twój mi ry Pa R -— T i 

REALS ITA RASA SE ROE PES DTERA 

MELCHJOR WANKOWICZ 

. ) > 3) 

SZCZENIĘCE LATA 
‚‹ Lokum to-było godne i "wygodne. Okiennice by- 

ły postrzelane jak sito rewolwerowemi kulami, na po- 
dłodze rozżarzonym pogrzebaczem powypalane inicjały 
i sentencje. Łoża były sżerokie jesionowe, piec roz- 
siadly jak Się patrzy, okńa małe, podzielone na szybki, 
do których cisnęły się jesienią źrałe gałęzie cukrówek 
— 'najwcześniejsżych gruszek. ! 

„Lokum to było godne o jednej małćj niewygodzie, 
której inaczej, jak zakamieniałą tradycją, wytłumaczyć 
nie można: przedmiot nader w sypialni potrzebny, a 
nawet konieczny, był zawsze bez względu na ilość no- 
cujących, jeden. Ustawiany ceremonjalnie na środku 
pokoju, nie-mógł sprostać zapotrzebowaniom i  sta- 
wał się: zazdrośnie strzeżonym monopolem starszych 

« panów. * pry 

„, My młodzież, musieliśmy w nagłych chwilach ży- 
ciowych, emigrować na zewnątrz, gdzie było bliżej ku 
kominowi na-dachu (nogę tylko przez balustradę prze- 
ložyč); niż ma ziemię na dół. - 

+ Z dachu nocą piekny byt widok. Olbrzyrnie, prze- 
pastne morze starodrzewu szło w dół aż ku srebrnej 
Niewiaży. Górą obłoki wlokły po klombach i /gazó- 

" nach srebrny cień. Świerszcze grały w oficynie kuchen- 
nej, jak za króla Ćwieczka. 

„Balkon* — była to warownia męska, nie tknię- 
ta nigdy nogą kobiecą. Był to matecznik- kawalerski, 
obsługiwany wyłącznie przez lokaja i lokajczyków. 
Pokojówka, wzywająca do „pani starszej” albo do „pa- 
ni miodszeį“ („pani mtodsža“ — to ciotka Korewina, 
miala szeščdziesiąt lat), wspinala się na trzy pierwsze 
stopnie schodów i stamtąd się wydzierała, W razie 
choroby, osobnik z balkonu był transportowany na dół 
do „pokoju końcowego*, rodzaju. Kamczatki, położo- 
nej za bawialnemi pokojami i za światem, bo nawet 
do takiej czynności, jak nacieranie terpentyną, ani na- 
wet „pani młodsza” na balkon by nie poszła. | 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

„postrzyžynami““. 

  

Babka jedna, najwyższy suweren, arcykapłan do- 
mostwa, punkt najwyższy hierarchji, w którym scho- 

+ dziły się oba obozy: górny — męski i dolny — kobie- 
cy, miałaby prawo wizytacji »,balkonu* i. nieraz grozi- 
ła inspekcją, ale staruszka nie wwindowałaby się po 
schodach. 

Życie z tym bastjonie kawalerów zróżniczkowane 
było i stery zróżniczkowane. 

Najruchliwszem podłożem kawalerskiego matecz- 
nika, byliśmy my — „mikroby”, poczynając od lat 
dziesięciu — jedenastu. 

Na „balkon* się wędrowało, zostawszy uczniem 
szkoły średniej. Pierwszy przyjazd do domu — na świę- 
ta Bożego Narodzenia, był połączony z temi, 

— Janie, czy Jan nie wie, gdzie mi ścielą? — py- 
tał młody człowiek 'stangreta, którego dziad*. jeszcze: 
był Stangretem w Nowotrzebach. | 

— Noo — gniaduk, to już tylko leniusie (leni się; - 
— woła Jan do lewego dyszłowego, nie ódpowiada- 
jąc nic. 

Jak szalone mkną sankń, zataczając się po śliskim* 
gościńcu. W „gniaduku“, który oficjalnie, ale bezsku- 
tecznie nazwany jest przez „„państwo* Kiejstutem, gra 
śledziona. Sanie wjeżdżają na lód Niewiaży. Tafelki lo- 
du ze szklanym dźwiękiem biegną z pod kopyt po ścię- 
tem szkliwiu lodu. Dźwięk radosny. Zda się, w szybka 
bijącem sercu, w pulsującej krwi, turlika się ten sain 
trel lodu. ; 

Konie wpadają przez bramę pod jarzący się 
wszystkiemi oknami dom. Janczary dźwięczą triumfal- 
ną fanfarę. „Han''powiada stary, pilnuj—dla obowiązku. 
Po czarnych czeluściach sieni płynie kulista powitaina 
lampa. Stary rządca, kilka pokojówek, lokajczuk, po- 
magający wygramolić się z sań. Z błyszczącego kwa- 
dratu drzwi wejściowych słychać nawoływania: „Ma- 
nia, Hala, Rózia — nie wybiegajcie — zaziębicie się, 

btažnice“. ‚ 

Wreszcie oto jestem! 

Ściągają sławucką burkę z dachy, dachę z bekie- 

niejako 

  
  

szy, bekieszę ze sweteru, sweter z kurtki uczniowskiej 

oto jestem! des SA. 

Jeszcze ostatnie beznadziejne: „Nie całujcie się 

z nim, niech odejdzie, ale to już nic, już jestem u bab- 

czynych kolan, już mnie chwyta chór głosów, że urósł 

i żę całkiem do „nieboszczyka pana podobny”. 

Teraz prowadzą mnie jeść, teraz czas natężyć uwa- 

gę: 
. 

= — Nieś panicza rzeczy na balkon — mówi do lo- 

kajczyka babka. . S 

Robię się wyższym o głowę: jestem w: pięknymi 

galowym mundurze jeszcze rosyjskiego gimnazjum 

Chrzanowskiego w Warszawie. Ogromny wysoki, błę- 

kitny kołnierz o sutych.galonach, jest djablo niewygo- 

dny — ale co za efekt! с SS 

Służba cała mówi już bezapelacyjnie „paniczu , a 

nie w trzeciej osobie. Rządca proponuje wódki | „PO 

drodze”. Głupie siostry parskają śmiechem nie wiado- 

mo czego. Czerwienię się i staram się odpowiedzieć 

basem, zacierając ręce, jak robią starsi panowie: „Dzię- 

kuję — ciepto mi“. 
Teraz wjeżdża ogromny na cały talerz befsztyk, 

tradycyjnie powadany tym, co są „Z drogi". > 

“ „Z drogi“ bywali zawsze różni ciekawi panowie. 

geometra, weterynarz, budowniczy; mieli zawsze z SO- 

bą pełno osobliwości: narzędzie, łańcuchy, przyrządy, 

cybuchy, papierośnice z „ludzkiej skóry” (jak mówili), 

zegarki „ankrowe“, albo „na kamieniach", dewizki 

z pękami zachwycających breloków. Byli „z drogi, 

jedli befsztyk i pachnieli poezją szerokich, nieznanych 

światów. 
Teraz ja jestem z „drogi“... 

Jeszcze parę koniecznych pytań: jaka droga z Ko- 

wna, czy na Użledzkiej górze ślisko? 
A wreszcie. 
— Melaś, idź spać, bo jesteś zmęczony. (W росг- 

ciwych Nowotrzebach tkwiła jeszcze tradycja przyjeż- 

dżających koczem z Warszawy). В 
I „Melaś* szedł spać na „bałkon*, upojony, du- 

mny, słysząc za sobą ostatnie upominanie pod adresem 

lokajczyka: „Idź, popatrzaj, czy juszka w piecu u pa: 

nicza założona. : 

  

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2 

    

  

+ 

Później, dopiero wiele później, ściągały 2 preie- 
ransa starsze pany, omawiając wzajemne błędy w wi- 
stowaniu i jakiegoś efektownego „totusa bez atu. 

Skoroś się teraz przycupił pod kołdrą, człowieku 
posłyszeć mogłeś wiele kawałów, częściowo tylko « 
cię zrozumiałych. ' : 

„Jedzie tramwaj jedzie, po żelaznej szynie, 
Tak i wuj pojedzie na młodej dziewczynie . 
Oj dana!... 

śpiewał Tol, starszy brat, do wuja Sewerutka. 
— Idź że ty, doprawdy hadko słuchać — sapie 

wuj Sewerutek, niocując się z nogawką. 
Wuj Sewerutek był to dobroduszny grubas i sar 

iandula. ; 
Miał brzydkie przyzwyczajenie: powracając w no- 

cy z preferansa, o ile byk w dobrym humorze, bez ligo- 
ści „solił mi jednego klapsa, plaskacza', co nie powiem, 
aby wywoływało rozkoszne przebudzenie, ю 

Pewnego razu wziąłem zemstę srogą. Świtaniene 
pompnąłem śpiącemu wujowi do nosa z wykradzioneż 

w aptece panny Agaty lewatywy — amonjaku. ; 
— A-a-a-hm! Au-,a-u,a-hm — czmychał wuj Se 

„ werutek, drgając boleśnie. Nagle wzrok jego padł nz 
moją figurkę, przytułoną w kącie pokoju, zestrachare 
nie na żarty swoim wybrykiem. : 

— Lajdaku! — ryknął szlagon, plącząc z wście- 
" kłości słowa wśród rzęsistych łez — amonjaku, laj- 
daku!... я 

— Amonjaku, łajdaku... — grzmialo potężnie ua 
całą okolicę, > 

Zestrachani, nagle przebudzeni, zerwałi się mie” 
szkańcy „balkonu“. 

„Wuj zwarjował*! 
Bo poczciwy Sewerutek w istocie oszalał. Pochwy- 

  
ciwszy stojący w kącie „pagałuk* rządcy  (dębczak 
o grubej główce — buławie z sęków) i wywijając nim 
nad głową, rycząc swoje: „Łajdaku — amonjaku“, 
gnał za mną w dół po schodach, potem przez klomb 
z klombu na gazon, z gazonu w sad, w aleję, nai 
rzękę... 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

  

    
    

   
   

    

    

   

  

   
    

    

       


