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SLOWO 
PRZEDSTAWICIELSTWA: 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — uł. Wileńska 15 Т. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja %. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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Wychowanie 
Mówimy często: szkoła uczy i wy- 

chowuje. W tem twierdzeniu jest część 

słuszności, ale niecałkowita. Nauczanie 

prawie wyłącznie odbywa się w szkole. 

W pracy wychowawczej zaś szkoła bie- 

rze udział, jako jeden z poważnych czyr- 

ników oddziaływania wychowawczego. 

Czynników tych jest wiele. 

Odróżniam dwie ich grupy: wewnętrz- 

ne i zewnętrzne. Do wewnętrznych zali- 

czam — dziedziczność i psychikę wieku 

młodzieńczego. Do zewnętrznych — śro- 

dowisko, społeczeństwo, uczelnie,  рай-- 

stwo, epokę. 

Suma oddziaływania tych czynników 

daje dopiero ostateczny efekt wychowaw 

czy t. j. kształtowanie młodzieży taką, 

jaką ona jest w danym Okresie. 

Cała trudność problemu wychowania 

polega na dokładnem poznaniu wspom- 

nianych wyżej czynników i usiłowaniu 

osiągnięcia tych łub innych zmian ich od- 

działywania w kierunku uznanym przez 

nas za pożądany. 

Powstają tutaj dwa zagadnienia. 

Pierwsze z nich, to dokładna analiza, w 

wyniku której ustalić będzie można, któ- 

ra z tych sił działających, ulec będzie 

mogła, planowemu i świadomemu dzia- 

łaniu i w jakim stopniu. Drugie zagad- 

nienie zaś, to wytyczenie kierunku od- 

działywania wychowawczego, który na- 

dać może ideał wychowawczy. 

Czynniki wewnętrzne w małym stop- 

niu będą się poddawać naszemu  plano- 

wemu naciskowi. Należące do tej grupy 
dziedziczność i psychikę młodzieży, mo- 
żna i należy poznawać. Ułatwi to zna- 
komicie. wykonywanie zadań wychowaw= 

czych. Zmienić ich jednak nie jesteśmy 

w stanie. Dusza dziecka nie jest białą 

kartą, jak to przypuszczano dawniej — 

jest to karta mniej lub więcej wyrażnie 

zapisana. Dodawanie czegoś nowego jest 

wysiłkiem o wątpliwym rezultacie. Cechy 

odziedziczone można rozwinąć, lub przy- 

tłumić. Zawsze jednak w odpowiednich 

warunkach upomną się one o swoje pra- 

wa bytu. Są to więc czynniki stałe. 

Pozostała grupa odznacza się zmien- 

nością. Siły ewolucji lub działanie plano- 

we, może je w pewnym stopniu zmie- 

nić, Aby jednak panować nad mnogo- 
ścią oddziaływań kształtujących duszę 

dziecka, trzeba posiadać określony  kie- 

runek pracy, Kierunek ten nadaje ideał wy 

chowawczy. jest to suma możliwych do 

osiągnięcia właściwości psychicznych # 

fizycznych, jaką byśmy chcieli i mogli 

obdarzyć największą liczbę uczących się 
dzieci. 

Ideał wychowawczy jest niejako zbio- 

rową chęcią i wolą całego społeczeń- 
stwa widzieć taką, a nie inną naszą mio- 

dzież i zdążać do tego eiektu. 

Ideał wychowawczy społeczeństwa 

jest związany ściśle z daną epoką i tem 

co jest w danej chwili dla narodu najważ 
niejsze, co jest jego dobrem  najwyż- 
szem. 

Takiem dobrem dla Polski współcze- 

snej jest jej państwowość. Z troski o 
państwo i jego przyszłość wypływać 
winien kdeał wychowawczy. Nie konstru- 
uję go narazie w całokształcie, podaję 
tylko elementy składowe, które uważam 

za najważniejsze. A więc: 1) zdrowie, 

2) sprawność fizyczna, 3) siła charakte- 
ru, 4) gruntowność studjów, 5) posiada- 

nie matod pracy indywidualnej + grupo- 

'wej, 6) dokładna znajomość własnego 

kraju i 7) głębokie poczucie obowiązku 
służenia swemu Państwu i Społeczeń- 

stwu. 

Z wysiłków, zmierzających do reali- 
zacji tego ideału wypływać winny pro- 

gramy, prawa młodzieży i obowiązki 

społeczeństwa. Prawem młodzieży jest 

korzystanie z najodpowiedniejszych wa- 
runków, niezbędnych dla pełnego rozwo-. 

ju dodatnich właściwości duchowych + 
fizycznych. Obowiązkiem zaś domu, šro- 
dowiska, społeczeństwa, państwa, poza 
dostarczeniem optimum warunków  Jla 

młodzieży, możliwych do osiągnięcia na 
dziś, jest stworzenie przyjaznej atmosie- 

ry 'w całem społeczeństwie, dla realiza- 

cji jego ideału wychowawczego w naj- 
wyższym i największym procencie. 

Wychowanie młodzieży zatem pojma- 

ię, jako zbiorowy wysiłek całego społe- 

czeństwa, zjednoczonego umiłowaniem 
swego ideału wychowawczego i wolą 
ku jego urzeczywistnieniu. Całe społe- 

czeństwo, czy sobie tego życzy, czy nic, 

jest odpowiedzialne za swą młodzież. 

Uświadomić sobie bowiem należy, że 

wszystko to, co się dzieje w naszych 

domach, na ulicy, instytucjach, organiza- 

cjach i urzędach w sposób  niedostr:e- 

galny, wchłaniane jest przez naszą mło- 
dzież drogą jakiejś niewidocznej osmozy, 
co po pewnym czasie ujawnia się zdumio 
nym oczom wychowawców i rodziców 

i często się formułuje w bezradnem py- 

taniu: skąd się to u młodzieży wzięło? W 

ten sposób, każdy czynny obywatel bez 

względu na jego zainteresowania wycho- 

wawcze w pewnej mierze przez swoje po- 
stępowanie ponosi odpowiedzialność za 

kształtowanie naszej młodzieży. » 

Zło wchłaniane jest przez młodzież szyb- 
ciej, niż dobro. 

Jeżeli problem wychowania pragnie- 

my postawić nie werbalnie, ale tak jak 

on jest istotnie związany z całokształtem 
naszego życia, to nie obarczajmy wy 

łącznie szkoły pracą i obowiązkami v 

chowawczemi, ale poprawiajmy całe na- 

sze życie zbiorowe, we wszystkich jege 
przejawach. Stąd bowiem płyną oddzia- 

ływania wychowawcze, od których nie- 

ma sposobu izołować młodzieży. Pozo- 

staje się tylko jedno — stworzyć w ca- 

łem naszem życiu przewagę wpływów 

korzystnych nad ujemnemi. Tak potrakto= 

wany problem wychowania będzie zada- 

niem twórczem i realnym, a nie oder- 

wanym tematem dla dyskusji. — $. В. 

    

  

- Krytyczne chwile programu Roosevelt 
WASZYNTON. PAT. Program gospodar- 

czy prezydenta Roosevelta przeżywa obecnie 

krytyczne chwile. Roosevelt i jego główni 
współpracownicy, wprowadzający w życie ko- 

deks pracy gen. Johnsona, dotychczas nie zdo- 
łali dojść do porozumienia z głównymi przed- 
stawicielami wielkiego przemysłu. 

Magnaci węglowi dotychczas opierają się 
wszelkin zamiarom Johnsona, który zamie- 
rza wobec tego przedstawić przeredagowany 
projekt kodeksu dla przemysłu węglowego 
prezydentowi Rooseveltowi. 

Usiłowania, czynione przez wykonawców 
programu Roosevelta, zmuszenia  przemysiu 
stalowego, naitowego ; węglowego do przy- 
jęcia programu prezydenta, mogą — zdaniem 
kół przemysłowych — wywołać wystąpienia 
przedstawicieli wymienionych gałęzi przemy- 
słu przed Sądem Najwyższym w celu zba- 
dania sprawy, czy program odbudowy na- 
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Walka z hydrą komu- 
nizmu 

W NIEMCZECH 
BERLIN PAT. — W toku prowadzonej 

od szeregu dni akcji policyjnej przeciwko ko 
munistom dokonano szeregu nowych areszto- 
wai i konfiskat materjałów wywrotowych 6- 
raz broni. : 

W Elblągu i Królewcu znajdują się 
wśród zatrzymanych dwie kobiety, pełniące 
służbę kurjerską. — Pozatem w ręce policji 
wpadł karabin maszynowy z amunicją oraz 
karabiny piechoty typu wojskowego. 

W Norymberdze wykryto znów tajną dru- 

karnię. Personel złożony z 5 osób aresztowa- 
no. Pozatem internowano w obozie koncentra 
cyjnym 30 członków komunistycznego związ- 
ku młodzieży. 

(W Lubece znaleziono również broń typu 
wojskowego u byłych członków socjal - demo 
kratycznego Reichsbanneru. Dokonano przy- 
tem 20 aresztowań. 

W Opolu zatrzymano 61 członków tajnej 
organizacji komunistycznej, u których znale- 
ziono większą iiość broni i ainunicji. 

W FINLANDJI 
HELSINGFORS. PAT. Podziemna dzia- 

łalność komunistów fińskich nie ustaje. 
Ostatnio wykryto szereg tak zwanych etapów 
i agentur komunistycznych, za pomocą któ- 
rych przemycano bibułę komunistyczną, dru- 
kowaną w fińskim języku w Szwecji. Poczy- 
nione są liczne aresztowania. 

W BUŁGARJI 
SOFJA PAT. W centrum przemysłowem 

w Garbowie policja wpadła na ślad akcji, 
zmierzającej do  rekonstruowania rozwiązanej 
partji komunistycznej. Aresztowano 24 osoby. 
Podczas rewizji znaleziono liczny  materjał 
propagandowy w postaci broszur, dzienników 
i szyfrów. 

  

  

Vielka manliestacja hitlerowców w Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. W sobotę wieczorem Od- 

była się na placu Dibenwal wielka manifestacja 

niemieckiego frontu pracy, w której wzięły u- 

dział delegacje wszystkich organizacyj  hitle- 

rowskich, zwązku firm gdańskich i urzędów, 

wśród nich również delegacja niemieckich 

funkcjonarjuszy polskiej dyrekcji kołejowej 

w Gdańsku, wraz ze sztandarami, Ogółem 

uczestniczyło w maniiestacji do 30 tysięcy 0- 

sób. Na trybunie honorowej zajęli miejsca 

członkowie Senatu oraz uczestnicy kongresu 

niemieckiego związku walki kulturalnej. 

Przywódca narodowych socjalistów poseł 

do Reichtsagu Forster, witając zebranych wy- 

raził w formie stanowczej żądanie, by stron- 

nictwa polityczne w Gdańsku dobrowolnie się 

rozwiązały, umożliwiając tem samem zespole- 

nie się wszystkich Niemców gdańskich w 

  

Kuba zabiega © pożyczkę w St. Zjednoczonych 
HAWANA. PAT. Prezydent 

pedes zwrócił się do prezydenta Roosevelta z. 
prośbą o wysłanie komisji gospodarczo - finan- 
sowej, któraby zajęła się reorganizacją iinan- 

sów kubańskich i opracowaniem planu rozbudo- 
wy źródeł gospodarczych Kuby. Ambasa- 
dor Stanów Zjednoczonych odbył z sekretarzem 

republiki Ces- skarbu konferencję na temat pożyczki dla Ku- 
by, celem uregulowania długów bieżących. 
Sytuacja polityczna na Kubie jest w dalszym 
ciągu skomplikowana. Prezydent polecił 3 
członkom gabinetu wszcząć. rokowania ze 
strajkującymi oraz z towarzystwem żeglugi. 

Spotkanie Dolfussa z Musselinim w Rimini 
WIEDEŃ PAT. — Kanclerz Dolfuss udał 

się 19 bm. w południe do Rimini, gdzie ma 
się spotkać z Mussolinim. 
PARYŻ PAT. — „Paris - Soir'* donosi z 

Wiednia, że nagły wyjazd kanclerza Dolfussa 
de Rimini, gdzie spotkać się ma z premjerem 
włoskim, stanowi prawdziwą sensację polity- 
czną i motywowany jest w kołach wiedeń- 
skich jako dowód pogłębiających się nieporo- 

Dookoła włosko-sowiec 
PARYŻ PAT. Korespondent „Le 

Temps'' donosi z Rzymu, że pakt o nieagre- 
sji między Sowietami a Włochami nie będzie 
zawierał definicji napastnika według formuły 
Politisa. 

Polityczne koła włoskie sądzą, że przystą- 
pi do tego paktu, albo zawrze analogiczny 
pakt z Sowietami Bułgarja, decydując się о- 

statecznie odstąpić od przyjętej przez siębie 
zasady całkowitego odosobnienia. Drugą. cechą 
charakterystyczną, odróżniającą pakt sowiec- 

ko-włoski od innych paktów o nieagresji, za- 

wartych przez Moskwę polegać będzie na *la- 

uzuli, uniemożliwiającej jednemu z sygnatariu 

rodowej Roosevelta nie jest sprzeczny z kon- 

stytucją Stanów Zjednoczonych. 

WASZYNGTON. PAT. Układ z przemy- 
słem stalowym przewiduje, że po 1 listopada 
będzie obowiązywało w przemyśle tym maxi- 
mum $ godzin pracy, zarówno dla robotników, 
jak i dla urzędników. Płace minimalne w tyn: 
przemyšle przeciętnie będą nieco wyższe niż 

40 centów za godzinę. Co się tyczy Trade Un- 

  

zumień austrjacko - niemieckich i napręžo- 
nej sytuacji politycznej w Wiedniu. Mnożą- 
ce się stale wypadki na granicy austrjacko - 
niemieckiej oraz agitacja hitlerowców wśród 

ludności Austrji stanowią widocznie powód 

wyjazdu Dolfussa, który pragnie otrzymać od 
Mnmssoliniego gwarancję 

strji. 

kiego paktu onieagresji 
szy przystąpienie do jakiegokolwiek innego 

bloku lub porozumienia dyplomatycznego, — 
skierowanego przeciw drugiemu sygnatarju- 
szowi. 

Warunek ten ma na celu osłabienie paktu 
4-ch, przy ewentualnem tworzeniu wspólnego 
frontu państw antysowieckich. Wobec brak1 
wspólnej granicy między Sowietami a Włocha 

mi opuszczone zostały całkowicie zastrzeżenia 
o agresji militarnej, natomiast mowa jest o 
agresji ekonomicznej. Obydwie układające się 
strony obowiązują się nie prowadzić polityki 
gospodarczej, któraby była wzajemnie dla 

nich szkodliwa. 

ionów, układ ogranicza się do przytoczenia 
artykułu prawa, zapewniającego robotnikom 
prawo organizowania się bez zastrzeżeń, 

WASZYNGTON. PAT. Strajk w przemy- 

śle tkackim zakończył się ostatecznie, W wy: 

niku zawarcia ugody przez przedstawicieli 

pracodawców i robotników, 60 tysięcy  straj- 

kujących podjęło pracę. 

° $eparatyści 
MADRYT PAT. — Ruch separatystyczny na 

terenie Hiszpanji ma na celu uzyskanie pełnej 

niepodległości Katałonji, Euskadji (t. j. kra- 

ju Baskijczyków) i Galicji. Utworzył się w 
St. Jago la Compestelle związek zwany Ga- 

leusca dła wyzwolenia tych ziem z niewoli 
hiszpańskiej. Członkowie tego związku noszą 

specjalne odznaki, utworzone z barw na- 

rodowych i gwiazd amerykańskich, jako sym- 
bolu wolności, 

w Hiszpanii 
STAN prewencyjny w Andaluzji. 

MADRYT. PAT. W związku z sytuacją 

w Sewilli rząd ogłosił t. z. stan prewencyj- 

bezpieczeństwa Au- 

ramach ruchu narodowo-socjalistycznego. Przy- 

wódca ogólno - niemieckiej organizacji ro- 

botników hitlerowskich radca Stefan Schumann 

dowodził, że dopiero dziś robotnik niemiecki 

та możność rzeczywistej obrony swych praw 

i interesów, gdyż dzięki ruchowi narodowo - 

socjalistycznemu stał się  pelnowartošciowym 

człoskiem społeczeństwa niemieckiego. Mówca 

zi, że narodowi socjaliści rozbiją głowy wszy 

stkim, którzy będą usiłowali rozbić jedność 

uzyskaną przez nich z takim trudem, 

Przywódca ogólno - niemieckiego frontu 

pracy pruski radca stanu dr. Ley stwierdził, że 

rozwiązanie zagadnień społecznych można 0- 
słągnąć jedynie na platformie nowej i że tą 
drogą poszło stronnictwo narodowo - socjali- 

styczne, 

Pod koniec zabrał głos ponownie — Еог- 

ster, który stwierdził, że Gdańsk jest i pozo- 
stanie niemieckim i wznióst okrzyk na cześć 
Hitlera. W końcu odśpiewano niemiecki hymn 
narodowy „Deutschland, Deutschland uber al- 
les" oraz hitlerowską pieśń bojową „Horst 
Wessel Lied“, * ZE 
SERIO EEE OPZZ ZÓDZDCKE 

Sensacyjny proces 
dyrektorów sowieckich 

MOSKWA PAT. Odbywający się obecnie 
w Moskwie proces 11 kierówników przemysłu 
maszyn rolniczych, oskarżonych o kontrrewo- 

lucję gospodarczą, w związku z dostarczaniem 
na wieś nieskompletowanych żniwiarek, obfi- 
tuje w sensacyjne momenty. 

Zastępca generalnego prokuratora ZSRR 
Wyszynskij stwierdził m. in., że na 1000 zni- 
wiarek wysłanych na Syberję zachodnią 460 
było niezdatnzch do użytku. Komunistę Mo- 
jewa, odpowiadającego z wolnej stopy, aresz- 
towano dziś na sali sądowej za podrakianie 
dokumentów, mających świadczyć o jego nie 
winności. 

Świadka Ignatjewą, sekretarkę wydzia- 
łu sprzedaży trustu maszyn rolniczych pociąg 
nięto do odpowiedzialności karnej za współ- 
udział w fałszerstwie. Również  pociągnięto 
do odpowiedzialności dyrektora urzędu zao- 
vatrywania rolnictwa Iszczenkowa za występ- 
ne niedbalstwo. Dotychczas występował on w 
procesie jako Świadek. 

Herriot w Ankarze 
ANKARA PAT. — W dniu 19 bm. 0 go- 

dzinie 10 rano Herriot przybył do Ankary. 
LYON PAT. — Prasa tutejsza, omawiające 

podróż Herriota do Sowietów, podaje, że w 
drodze powrotnej przybędzie on do War 
wy, przypuszezalnie około 8 września 

Eskadra gen. Balbo odwie- 
dzi stolice europ *jskie 

PARYŻ PAT. — „Le Rempart** donosi z 
Rzymu, że gen. Balbo na czele swej eskadry 

odwiedzi w najbliższym czasie stolice europej- 
skie. Gen. Balbo ma odwiedzić Paryż, Londyn 

Brukselę, Berlin, Moskwę, Wiedeń i Buda- 

Powódź na wyspie Trinidad 
PORT of SPAIN PAT. — Wyspę Trini- 

dad nawiedził powódź. 'Trzy miejseo- 

  

    

    
    

ny w okręgu Andaluzyjskim, co poprzedza wo rzeki wy brzegów, zalewając po- 
zazwyczaj w Hiszpanji ogłoszenie stanu ob- la i uszkad « zbiory. W południowej czę- 

lężenia. Istotnie w Sewilli sytuacja staje się © WYSPY: znajdują się kopalnie nafiy, 
poważna. Elementy anarchistyczne  dokony- 

wują teroru, napadając w biały dzień i strze- 

lając do właścicieli przedsiębiorstw — ргхету- 

stowych, 

Konferencja Rady Ekenomicznej Małej Ententy 
BUKARESZT PAT. — W końcu września 

w Genewie odbyć się ma konferencja Rady E- 
konomicznej Małej Ententy, jednocześnie lub 
bezpośrednio po obradach jej Rady Politycz- 
nej. 

Program tej konferencji został już opraco 
wany w Pradze i zawiera na wniosek czeski 
szereg spraw, dotyczących ułatwień ruchu о- 
sobowego i obrotów towarowych, jako też n- 

łatwień komunikacyjnych między zaintereso- 
wanemi państwami, 

Na konferencji spodziewane jest podnisa- 
nie nowej konwencji ekonomicznej przez pań- 
stwą Małej Ententy, idących w swych skut- 
kach gospodarczych dalej, niż konwencja, za- 
warta w 1930 roku, w czasie zjazdu nad je- 
ziorem Szczyrbskiem, 

Francuska ekspedycja Karna 
do niepodległej Andorry 

PARYŻ. PAT. Preiekt departamentu Wscho- 

dnich Pirenejów wysłał do niepodległej repu- 
bliki Andorry 50 żandarmów Decyzja ta 

spowodowana została odmową Rady Generał- 

nej Andorry przyjęcia do wiadomości dekretu 

prezydenta Francji i biskupa Urgelu 0 dymi- 
Sji wszystkich członków dotychczasowej Ra- 

dy i o mianowaniu tymczasowej Rady do 
czasu przeprowadzenia wyborów. Członkowie 

dawnej Rady zamknęli się w pałacu i roz- 

poczęli gwałtowną agitację przeciwko  de- 

kretowi. 

Wysłany oddział żandarmów ma przywró- 

cić posłuch dla postanowień władz. Koła po- 

lityczne Paryża przypuszczają, że wysłanie 

żandarmerji może wywołać pewne komplikacje 

w tej niewielkiej, lecz przywiązanej do swych 

ustaw i tradycyj wolnościowych republice, 

"Wolna w Wielkim Atlasie 
Równina Ait Abej została zajęta w cało- 

ści przez francuzów. Ponad tysiąc rodzin tu- 
bylczych, stanowiących prawie całą ludność 
tej części kraju, poddało się generałowi dowo- 
dzącemu grupą wojsk z Tałda. 

Rozpoczęto dalej akcję w kierunku Ba- 
don. 

rymczasem Sułtan Maroka w towarzystwie 

syna swego i Si Mammeri był obecny па #- 

nale szampionatu wojskowego Francji w grze 
w poło. Szampionat ten odbywał się w Vit- 
tel, gdzie sułtan podtrzymuje nadwątlone 
zdrowie. Władca raczył Osobiście wręczyć zwy* 
cięskiej ekipie 2-go pułku huzarów  puhar, 
ufundowany przez księcia de Beauvan Craon, 
prezesa klubu gry w polo miasta Vittel. (1). 

   

  

szyby naftowe. 

Czang-Sue-Liang 
malwersantem 

Podawaliśmy wczoraj głosy Francuzów, 
demaskujących prawdziwe oblicze ex-marszał- 

ła Mandżurji Czang - Sue - Lianga, bawiące- 

go obecnie we Francji. 
Dziennik japoński w Tien - Tsinie zdaje 

się potwierdzać te relacje. Oskarża on miano 
wicie Czang - Sue - Lianga o malwersacje, i 
sprzedaż części skarbów z pałaców cesarskich 
w Pekinie na własną korzyść. — Dodaje 
przytem, że powrót marszałka Czang - Sue - 
Lianga projektowany przez rząd nankiński, w 

celu powtórnego objęcia dowództwa nad pół 
nocno - wschodnią armją Chin, zepsułby przy 
jazne stosunki, panujące w tej chwili pomię- 

dzy Japonją i Man-Czen-Kuo z jednej stro- 

ny, a obecnym rządem północno - chińskim z 
drugiej (1). 

  

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY EJ] OSÓB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH OE MNA aa 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻD! 5 
KA Z TYM GROŽNYM, A GANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE _„DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

  

TELEGRAMY 
ROKOWANIA POLSKO - GDAŃSKIE 
WARSZAWA PAT. — W dniach 17i 15 

bm.*prowadzóne były w Warszawie w d: 
szym ciągu rokowania w sprawie wykon 
umowy z dnia 5 sierpnia 1933 roku o obrocie 
w porcie gdańskim. Rokowania będą obec: 
kontynuowane w Gdańsku, w specjalnej ро.!- 

komisji, mającej na celu opracowanie mafe- 
rjału statystycznego, natomiast najbliższe ple 

narne posiedzenie obu delegacyj odbędzie się 
w Warszawie w poniedziałek 28 bm. 

GUSTAW NOBEL W WARSZAWIE 
WARSZAWA PAT. — Celem zorjentowa- 

nia się w stanie przem naftowego w Pol- 

sce oraz w jego możliwościach rozwojowych 
i zastanowienia się nad sposobami opanowa- 

nia kryzysu w tej dziedzinie przemysłu przy- 
byli w tych dniach do Warszawy p. p. Gus- 
taw Nobel i Henri Bedford: junior, ezžonko- 
wie rady nadzorczej 5. А. Standard Nobel w 
Folsce. 

Spółka Standard Nobel w Polsce jest, jak 

wiadomo, jedną z największych  organizacyj 
w polskim przemyśle naftowym. Powstała 0- 
na po wojnie, z udziałem poważnych kapita- 
łów, które reprezentują właśnie panowie Nu 
bel i Bedford. 

W dniu 18 bm. przybyli przemysłowcy zc- 
stali przyjęci na dłuższej audjencji prź 

mjera Jędrzejewicza oraz złożyli wizytę p. 
Marszałkowi Piłsudskiemu, składając swe pod 
pisy w księdze odwiedzających. 

ARESZTOWANIA WŚRÓD DZIAŁACZY 
STR. NAR. W CZĘSTOCHOWIE 

CZĘSTOCHOWA PAT. — W związku z 
akcją antyżydowską, która w ostatnich dniach 
wyraziła się między innemi w formie niszcze 

nia towarów kupców żydowskich na rynku о- 

zamachu na życie współpracownika pisima 
owo Częstochowskie * Altmana, władze 

bezpieczeństwa publicznego w porozumiemu z 
władzami prokuratorskiemi przeprowadziły a- 
resztowania wśród działaczy, rekrutujących 

się ze stronnietwa narodowego i z organiza- 
cji młodych, Lokal stronnietwa narodowega 
opieczętowano. 

KONFERENCJA MIN. BECKA Z PREMJĘ- 
REM DALADIER 

PARYŻ PAT. — Minister spraw zagrani- 
cznych Józef Beck, który bawił w Paryżu w 
drodze powrotnej z urlopu, odbył w dniu 19 
hm. konferencję z premjerem Daladier. 

TURYŚCI NIEMIECCY W POZNANIU 
PARYŻ PAT. — W tych dniach pod prze 

wodnietwem jednego z członków ambasady 
niemieckiej w Paryżu grupa 70 turystów nic- 
mieckich złożyła dwa wieńce na grobie Nie- 
znanego Żołnierza. Jeden z wieńców związany 
był wstęgą o barwach 
zaś, pochodzący od młodzieży, — szarfą hit- 
lerowską ze swastyką. Jak się okazuje, nie- 
znani sprawcy zerwali szarfę ze swastyką, nie 
naruszając szarfy o barwach Rzeszy. Polieja 
zarządziła w tej sprawie dochodzenie. 
peszt. 
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JAPPY POLECIAŁ DO OSLO 
SZTOKHOLM PAT. — Lotnik francuski 

Jappy, odbywający podróż po Europie wscho- 

dniej i północnej, przybył wezoraj o godz. 
16.30 z Leningradu do Sztokholmu przez Tal- 
lin. 

STOKHOLM PAT. — Lotnik Jappy po 
krótkim wypoczynku w Stokholmie wystarto- 
wał dziś w południe w dalszą drogę kierując 
šie do Oslo. 

NA KONGRES HISTORYKÓW 
WARSZAWA PAT. — Na rozpoczynający 

się w poniedziałek 7-my międzynarodowy kon 

gres historyków przybyło już do stolicy okqto 

icznych uezonych. Między innymi 
przyjechali: Karol Kemperley, prof. umwer- 

sytetu w Cambridge, prof. Michel Lheritier, 
sekretarz generalny komitetu międzynarodo- 
wego nauk historycznych — м Paryżu, prof. 
Karl Brandi z Getyngi, Fri: [7 uniwersy 
teta w Kopenhadze oraz d 

cy: prof. Wiaczesław Wołgin, 

Akademji Nauk w Leningradzie i Mikołaj 

Łukin, prof. uniwersytetu w Moskwie. 

KONFERENCJA HYDROLOGICZNA 
PAŃSTW BAŁTYCKICH 

WARSZAWA. PAT. — Na zaproszenie 
rządu ZSRR pomiędzy 6 a 20 września r. b. 
odbędzie się w Leningradzie 4-ta konferencja 
hydrologiczna państw bałtyckich. Pierwsza 
taka konferencja odbyła się w Rydze w 1926 

roku, druga — w Tallinie w 1928 roku, trzecia 
w Warszawie w 1930 roku. W konferencji 
poza Polską, wraz z w. m. Gdańskiem, ucze- 
stniczą Danja, Estonja, Finlandja, Litwa, Ło- 
twa, Niemcy, Szwecja i ZSRR. Hydrologów 
polskich na konferencję zgłoszono 9-ciu. 

   

    

  

"NARADY W SPRAWIE EKSPORTU 
ZBOŻA 

PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa dono- - 
si z Waszyngtonu, że w najbliższy poniedzia- 
łek odbędzie się specjalna konferencja w Port 
land, w stanie Oregon, amerykańskich ekspor 
terów zboża w sprawie eksportu na Daleki 
Wschód. Chodzi o likwidację olbrzymich za- 
pasów zboża, znajdujących się na amerykań- 
skiem wybrzeżu Oceanu Spokojnego. 

OKAZAKI. 

Zwracamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 
że stało się ono 

skutkiem zmiany 

WIĘKSZE o 
czcionek z większych na mniejsze 

przeszło 25'h 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 

państwowych, drugi - 

     



SILVA i RERUM 
IXONGRES HISTORYKÓW 1 W WARSZAWIE 

„Pologne Litteraire'', miesięcznik wyda- 

wany przez „Wiadomości Literackie'*, oddu- 
wna zdobył sławę pisma, najlepiej informu- 
jącego cudzoziemców o kulturze polskiej. 0- 
statni numer „Pologne Litteraire'* z dnia 15 
sierpnia poświęcony jest VII Międzynarodo- 
wemu Kongresowi Historyków, który koo 
czyna obrady w Warszawie 

kilka artykułów związanych ściśle z pra 
kogresu: prof. Michal Lhćritier z Paryża 
pisze o organizacji zjazdu warszawskiego; Ta- 
deusz Manteuffel o programie prae; prof. 
Dembiński z Poznania przypomina dzieje po- 

przednich kongresów z pięknem powitaniem. 
Prócz tego, znajdujemy pięć wielkich arty- 
kułów, bogato ilustrowanych, o Tatrach, 
doskonałą informację o muzeach i wysta-, 

wach warszawskich, również umiejętnie i do- 

borowo ilustrowaną. W ten sposób numer 

„Pologne Littćraire'* może służyć historykcm 
poprostu za przewodnik po Polsce. 

Q Wilnie pisze p. Jerzy Remer, general- 
ny konserwator i były konserwator wileński, 
któremu nasze miasto niejedno ma do  za- 

wdzięczenia. Artykuł p. Remera prowadzi cu- 

dzoziemca od jednej osobliwości miasta do 

innej i kończy się taką charakterystyką : 

Oto Wilno, wiekowe miasto twierdza, po- 
łożone na skrzyżowaniu wielkich dróg han- 

diowych, śród lasów dziewiczych, opasane 
wstęgą Wilji, miasto, które stworzyło naj- 
wyższe dzieło Pokoju — Sztukę. To miasto, 
które Poeta przyodział swym płaszczem kró- 

lewskim, miasto Madonny Ostrobramskiej, 
ognisko artystów, poetów i muzyków 
świadek heroicznych marzeń i walecznych 
wybuchów — pozostanie zawsze dla każdego 
Polaka najbardziej ze wszystkich ukochane. 

Od hymnu zstąpmy do prostej powieści 
Na czem polegać będą prace kongresu? 
o tem Tadeusz Manteuffel, sekretarz główny 
kongresu. Obradować będzie piętnaście 
cyj, obejmujących całokształt wiedzy  histo- 
rycznej, od prehistorji i archeologji do me- 
todyki nauczania dziejów. Spośród znakomito- 
ści światowych wygłoszą między innymi refe- 
raty: Francuzi Diehl i Coville, Niemey Kehr 
i Brandi, Włosi Fedele i Leicht, Rosjanin 

Łunaczarskij, Anglik Gooch, Amerykanin Ro- 
stawtzev, Polacy Zieliński i Kutrzeba. Wiel- 
ki wysiłek organizacyjny pozwala przypu- 

szezać, że kongres, który zgromadzi około 400 
uczonych, nietylko wzmocni węzły współpracy 
pomiędzy nimi, ale i przyczyni się wielce do 
postępu wiedzy historycznej. 

Po kongresie uczeni będą nieco podrėžo- 

wali po Polsce. Mają zawadzić i o Wilno. 
Będzie nam bardzo przyjemnie, jeśli wywrze 
ono na nich takie wra 

by p. Jerzy Remer, Artyści, poeci i 
wileńscy powinni postarać się o to. 

Zastępca 
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Howy kościół w Wiieńszczyźnie 
W dniu 16 b.m. J.E. ks. Arcybiskup Me- 

tropolita wileński Romuald Jałbrzykowski do- 
konał poświęcenia kościoła w Rudzie Zacze- 
pickiej w. powiecie Szczuczyńskim. Przy po- 
święceniu Arcypasterz przemówił w podnio- 
słych i serdecznych słowach do licznie zgro- 
madzonej ludności. 

Świątynia w Rudzie została wzniesiona 
kosztem Księstwa Czetwertyńskich i stara- 
niem ks. proboszcza Pawła  Czapłowskiego. 
Miejscowi katolicy, a nawet wielu prawosław- 
nych nie szczędzili pracy, zdając sobie spra- 
wę z doniosłości dźwignięcia świątyni w miej- 
scowości odległej od parafji w Żołudku i za- 
mieszkałej w znacznej części przez inowier- 

ców. Pierwszą uroczystą Mszę św. w nowopo- 
święconym kościele odprawił ks. prałat Karol 
Lubianec, a podczas nabożeństwa kazanie wy- 
głosił ks. Michał Piaszczyński, kanonik kapitu- 
ły łomżyńskiej o jedności Kościoła Chrystu- 
sowego. 

Należy zaznaczyć, że w tym zakątku Pol- 
ski, pomiędzy Niemnem a Szczarą, ludność 
miejscowa po raz pierwszy od czasu istnienia 
Rzeczypospolitej miała okazję serdecznego 

witania swego Arcypasterza. 

Roczne Aursy Handlowe 
egz. od 1920 r. 

M. PRZEWŁOCKIEJ w Wilnie 
Zapisy przyjmuje sekretarjat Kursów co- 
dziennie od godz. 17 — 19 w lokalu Szkoty 
Pisania na Maszynie przy ul. Miekiewicza 
22 — 5, Buchalterja — Korespondencja 
Handlowa — Pisanie na Maszynach—Ste- 
nografja — Nauka o Handlu. — Arytme- 

tyka Handlowa. 

  

  

  

III SEZON W ZDROJOWISKU 

INOWROCŁAW 
od 1 września. Artretyzm, reumatyzm, 
przemiana materji, choroby serca, nerwo- 
we, porażenia. Tanie kuracje ryczałtowe.     
  

  

e, jakiego pragnął- | 

SŁOWO 

„Przyszłość Meksyku 
Przed Meksykiem otwiera się świat nieo- 

graniczonych możliwości. Nic to, że teryto- 
rjum jego podległo w 19-ym wieku okrutnej 
amputacji. Gdy przeszło sto lat temu pierw- 

szy cesarz meksykański  Yturbide oderwał 
kraj ten od korony hiszpańskiej, Meksyk byi 
po Ghinach największem państwem na kuli 
ziemskiej. Ale Guatemala oddzieliła się odeń. 
Btany Zjednoczone odebrały siłą Kalifornję, 
Arizonę, New-Mexico i Texas, który sam ró 
wna się wielkości Francji. Dzisiaj Meksyk 

mało co jest większy od Francji, Aglji, Hisz- 

panji, Włoch razem wziętych. 
A cóż to za bogata kraina! Wspaniałe ró- 

wniny, jeszcze nieuprawne, niezmierzone lasy, 

źródła naftowe, pokłady żelaza, miedzi, sieb- 

ra, kopalnie węgla niewyzyskane. Ludność zaś 
nie dochodzi do liczby 1€ miljonów. Gdyby li 
czyć według gęstości zaludnienia Francji, mo 
głoby ich być 160 miłjonów, jeśli według Bel- 

@й lub Japonji — mogliby przekroczyć 360 
miljonów. — A trzeba też brać pod uwagę 
wstrzemięźliwość i skromne wymagania zy- 

ciowe tych Indjan, utrzymujących się przy ży 
ciu garścią kukurydzy, ryżu, dzikich owoców, 
lub owadów, odziewających się w łachmany i 
zamieszkujących prymitywne chaty. 

W rasie tej izolowanej od reszty świata, 

przeszczepienie chorób europejczyków, wpro- 
wadzenie ich obyczajów, pojęć ekonomicz - 

nych, socjalnych i politycznych stało się 

przyczyną wielu zaburzeń fizycznych, moral- 
nych i umysłowych w stopniu wprost niesły- 

chanym. Zwłaszcza mieszanina krwi białej z 
krwią rasy czerwonoskórej dała fatalne rezul- 

taty. Metysi przez kilka pokoleń zachowują 
typ degenerata, o cechach skażonych. Dopiero 

po dłuższym czasie powraca równowaga i na 

tura mieszańca staje się, przeciwnie, bogaż- 
szą i wartościowszą. Meksyk jest może nie- 

daleki chwili, gdy jego stara rasa autochto- 

- nów, zasymiłowawszy ostatecznie domieszkę 
* krwi hiszpańskiej, podejmie znów swój ро- 

chód ku postępowi. 
Pozatem wypadki w Stanach Zjedn. mo- 

gą iść Meksykowi na rękę. Fiasco cywilizacji 
zmechanizowanej może stać się zwycięstwem 

s KSIĄŻKI SZKOLNE : ё 
dostosowane do nowych programów Ó 

najlepiej zakupić 

w KSIĘGARNI 

GEBETRAERA 6 WOLEFA I 5-41 
WILNO, MICKIEWICZA 7, 

` tel. 6-24. 
8 280 GP IR BB. EŃ SER A SG LPA GA BI ERA 

Wschodni władca 
Nowe zamieszki na Wschodzie. Imam 

Yemenów, Yaha Ibn Hamid-Ud-Din chce о- 
debrać królowi Ibn Saudowi emirat Idrisi w 
Sabii, zaanektowany przez Ibna SR w roku 
1930. 

Imam liczy sobie 5 stóp, 7 cali wysoko- 
ści. Ma razowe małe ręce i nogii wyraziste 
oblicze. Fotografować się nie pozwala, twier- 
dząc, że mu tego zabrania religja. 

Ilość jego poddanych wynosi obecnie 3 
i pół miljona. Rodzina jego panowała nad 
Yemenami od 9 wieku i stanowiła jedną z 
najpotężniejszych dynastyj w Arabji do t0- 

ku 1925, kiedy to król Ibn Saud podbił He- 
dżas wraz z innemi ziemiami i stał się naj- 
niebezpieczniejszym rywalem Imama. 

Imam jest poetą i mistrzem nauk okulty- 
stycznych. Posiada tajemniczą wiedzę „tasn- 

wir'', polegającą na uśmiercaniu swych wro- 
gów z odległości za pomocą środków magicz- 
nych. Wierzy też w leczenie chorób raczej 
przez zamawianie, niż medycynę oficjalną. 

Wszystko to brzmi niesłychanie średnio- 
wiecznie, ale pomimo swych poglądów derwi- 
szowych, Imam potrafił zmodernizować pań- 
stwo swe w wysokim stopniu. Pozakładał szko 
łyi szpitale w Sanie i innych osiedlach — 
z obsługą szpitalną włoską. Ze Stanów Zjed- 
noczonych posprowadzał dużo maszyn rolni- 

czych i samochodów. L. 

$wastyka w Islandji 
Podróżnicy angielscy przybywający z [5- 

landji stwierdzają, że na wyspie tej zarysowu 
je się coraz wyraźniej ruch faszystowski; da- 
żący do uporządkowania stosunków admini- 
stracyjnych w kraju. 

Faszyści islandzcy obrali sobie za godło 
swastykę na czarnem tle. Sir Oswald Mosley, 
szef faszystów angielskich, udał się do Rey- 
kjaviku, aby nawiązać kontakt z tamtejszywi 

faszystami. (1). 

  

Autobus wpadł do rowu 
RÓWNE PAT. — Wczoraj pod Równem 

autobus pasażerski, jadący z Międzyrzecza 
stoczył się do rowu, wskutek tego, iż zeskoczy 

ło koło. Dwaj podróżni są ciężko ranni, kilku 
innych zostało pokaleczonych. 

  

Jak sie zaczęła wojna? 
Jedno z pism angielskich ogłosiło coś 

w rodzaju ankiety o tem, „jak usłysza- 
łem o wypowiedzeniu wojny*. Odpowie- 
dzi są nader ciekawe. Wypowiedzenie 
wojny pamiętamy przeważnie wszyscy.. 
Ostatecznie wojna nie należy do dalekiej 
przeszłości. Ze ździwieniem patrzymy na 
pokolenie, które uśmiecha się obojętnie, 
lub ironicznie, na temat okopów i kara- 
binów maszynowych. A przecież trzeba 
przyznać, że w roku 1913 i nawet fatal- 
nym 14-ym odnosiliśmy się do wojny po 
błażliwie i lekceważąco. W naszem 
mniemaniu świat stał się już na tyle kul- 
turalnym, że wojna przestała być strasz- 
ną. Poprostu manewry wojskowe, w któ 
rych ewentualnie zginie trochę żołnierzy, 
z liczby oczywiście. nieopatrznych, głu - 
pich, którzy się zabić dadzą. My, my, 
ludność cywilna siedzieć będziemy z tea 
tralnemi lornetkami i wypatrywać pozy- 
cje nieprzyjacielskie. Kino nie było jesz- 
czę rozpowszechnione. Ałe mogliśmy po- 
wiedzieć, że wojna stanie się dla nas a- 
trakcją podobną do dzisiejszego kina. 
Ludność cywilna przechadza się swobod 
nie pośród okopów. Na dany sygnał roz 
poczyna się bitwa. Wtedy, być może na- 
leży ustąpić. Grzeczni oficerowie, przykła 

dając palce do czaka, uprzedzać będą 
piękne panie o chwili rozpoczęcia bitwy. 
już! rakieta leci w górę, żołnierze chwy 
tają za broń, bitwa się rozpoczyna. Trwa 
godzinę, może dwie, bardziej zażarte 
trwają do pięciu godzin. Jedna ze stron 
musi wygrać. Ci, co przegrali ustępują z 
placu boju, a zwycięzcy idą naprzód. Lud 
ność cywilna, a przedewszystkiem ładne 
panienki wybiegają, aby opatrywać ran- 
nych bohaterów. Szalona okazja. W tych 
warunkach romantycznych z łatwością 
znaleźć można męża, lub odwrotnie po- 
ślubić bogatą panienkę. W górze świeci 
słońce, albo długie cienie drzew kładą się 
na pobojowisko. W zimie oczywiście nie 
prowadzi się wojny. Wojna trwać może 
zaledwie kilka miesięcy. Przecież ludzie 
nie będą się nawzajem rznąć całemi lata- 
mi! Od czegoż jest cywilizacja i wszy- 
stkie zdobycze techniki? Tak czy nie?! 

Takie mniej więcej wyobrażenie mie 
liśmy o .wojnie, która rozpoczęła się w 
sierpniu 1914 roku, czyli 19 lat-temu. O- 
sobiście byłem małym chłopcem, bawią- 
cym się 'wraz z rodziną w Ciechocinku, 
t. zn. nad samą ówczesną granicą nie- 
miecką. Wojna wybuchła niespodziewa- 
nie. Byliśmy naprawdę nią zaskoczeni. 

nowej cywilizacji ludzi niezepsutych. Meksyk 

zajmuje przytem jedną z wielkich pozycyj stra 

tegicznych Świata, na granicy Stanów Zjedn. 
pomiędzy Europą a Azją. 

To też indjanizm budzi się i zaczyna so- 
bie zdawać sprawę ze swego obudzenia — a 

co dziwniejsza — staje się modnym. Nawet 
w Stanach Zjedn., gdzie przecie uciskano, ma 

sakrowano, ścierano z powierzchni ziemi tę ra 
sę — przyjęte jest obecnie doszukiwać się 
wśród swych przodków wodzów dzikich ple- 

mion, a w rysach twarzy odnajdywać charak- 
terystyczne orle nosy i oliwkową cerę „red- 
skinów ''. 

Poeci i powieściopisarze opiewają Indjani 

na i jego cywilizację prerji i leśnych ostę- 
pów. Naturalnie, głosy te znajdują wdzięczne 
echo w meksykańskich osiedlach. 

Dziś już Indjanin triumfuje nad białym, 

tymczasem jeszcze jako metys. Calles, ten 
przedziwny dyktator, królujący wszechwład- 

nie bez tytułu i honorów — jest metysem. 

Jego rewolucja była powstaniem uietysów, а- 
wangardą powstania Indjan. 

I kto wie, czy Ameryka, w której pomie- 
szane są wszelkie rasy, niczem napoje tworzą 
ce cocktail w butelce, nie ujrzy jeszcze po- 

wrotu dawnych Azteków, wielkich i sław- 
nych Azteków, takich, jak przed wiekami?. 

L. 

  

Wywczasy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej na pr. 

  

lżce kajakiem po Pilicy w swej letniej rezyden- 

w Spale. 

Tajemnicze dokumenty dynastji rosyjskiel 
Wczorajszy wieczorny „IL.K.C.'* przyniósł 

wiadomość, iż p. Leon Pietkiewicz z Wilna 

powiada ważne dokumenty dotyczące dyna- 

stji rosyjskiej. Redakcja „I.K.C.''* otrzymała 
list od p. Pietkiewicza z Wilna, wywołany 

artykułem p. Iwaszkiewicza w temże piśmie, 
w którym to artykule było powiedziane, że 
Ces. Mikołaj I-szy spalił ważne dokumenty, 

dotyczące swej rodziny: 

Oto słowa tego listu: 
„Mikołaj dokumentów nie spalił, lecz przed 

śmiercią wręczył je wysokiemu urzędnikowi 
dworskiemu, swemu zaufanemu, Kleinmichelowi 
do przechowania, za co otrzymał on od cara 15 
miljonów rubli, Otóż plenipotentem dóbr Klein- 
michela był mój ojciec, Który spełniał te 
funkcje przez 20 lat. Stosunki pomiędzy Klein- 
michelem były takie serdeczne, że kiedy po 
63-cim roku ojciec mój wpadł w szpony Mu- 
rawjewa,  Kleinmichel osobiście zjechał do 
Wilna, aby go wyratować i zabrać do Peter- 
sburga. 

„Po śmierci Mikołaja Kieinmichel popadł 

w niełaskę.  Opresje jego były tak ciężkie, 
iż groziło mu zesłanie na Sybir Niebezpiecz* 
nem mu się wydawało w takich warunkach 
przechowywać dokumenty, więc oddał je moje- 
mu Ojcu „celem odpowiedniego ukrycia. Do- 
kumenty te zostały przez mojego ojca zamitro* 

wane, a o miejscu zamurowania ja jedyny 
jak się zdaje tylko wiem. Należy przypuszczać, 

że ważne, jeżeli Kleinmichela za ich przecho* 
wanie tak wynagrodzono a pozatem do doku- 
mentów, jak mi wiadomo, dołączony jest ukaz 

Mikotaja I, rozporządzający, aby temu, kto 
po upływie 100 lat dostarczy je następcom 
jego, lub wskaże, gdzie się znajdują, wypłacono 
10 miljonów rubli „zołotom*. 

Z historji nie trudno domyślić się, jakie 
to były dokumenty. Można przypuścić, że 

następujące: 
1) Sprawa pochodzenia cara Pawła I, któ- 

ry nie był synem Katarzyny il, lecz podsta- 

wionym po śmierci rzeczywistego następcy 
tronu, 5 

  

26. VIII. 
Pawilon Główny: 

10 działów i 

Mystawa Hodowlana z Targiem 
Kilkadziesiąt pawilonów i 

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

Kuracjusze, którzy udali się pewnego ро- | 
ranku do parku, skonstatowali, że orkie- 
strą wojskowa dziś grać nie będzie. Dla 
czego? Ponoć wezwano ją do szeregów. 
Przecież to byli żołnierze. — Aha, twar- 
dy los żołnierza, któremu nie wolno grac, 
a trzeba stawać do walki. — Nazajutrz, 
cicho było w Ciechocinku, wszyscy ko- 
mentowali fakt wybuchu wojny. My, 
chłopcy, podłożyliśmy nabój dziecinnych 
pistonów i rzucili nań kamień. Wybuch 
był imponujący, huk i błysk ognia. Z 
willi wybiegły stare ciotki, które miały 
do nas wielką pretensję: „Jak można w 
takiej chwili!...'* Nazajutrz przyszli Niem 
cy. Bez uprzedzenia. Garadawoj stał z 
szaszką i rewolwerem na placu, po któ- 
iym jeździli dragoni niemieccy. Rozda- 
wali odezwy do Polaków, pisane šmiesz- 
ną polszczyzną. Garadawoj w pełnem u- 
zbrojeniu patrzał na nich nieufnie, ale ni 
kogo to nie dziwiło. Rozumieliśmy, że 
świat stał się na tyle kulturalny, że woj- 
na nie może przeszkadzać policjantowi 
w wypełnianiu jego funkcji. Wieczorem 
dragoni odjechali. Mieszkaliśmy w dal- 
szym ciągu na terytorjum imperjum ro- 
syjskiego. Starsi rozmawiali wciąż o „or- 
jentacji*. Koło gmachu łazienek zebrało 
się sporo miejscowych chłopów, którzy 
przybyli wezwani na mobilizację. Władze 
rosyjskie zlikwidowały swe biura. Co ma 

' 14 sal. Wielka Rewja Przemysłu, Handlu, 

Pawilon Lniarski: 
5 działów z Wystawą „Wszystko ze Inu“ na czele. 

Pawilon Rybacki: 
targ rybny przy sadzawkach. 

Pawilon Drobiu i Zwierząt Futerkowych. 

W okresie Targów kilkanaście zjazdów organizacyj społecznych i 

Pociągi popularne ze wszystkich większych ośrodków Polski, 

Adres: Wilno Ogród Bernardyński. 

2) Sprawa zamordowania cera Pawła I, 
i udziai w tem morderstwie Alexsaiusu 4. 

3) Sprawa śmierci Aleksandra I. 
4) Sprawa zrzeczenia się tronu przez 

Konstantego. 
5 )Sprawa przejścia na katolicyzm Alek- 

sandra I, i pertraktacje z papieżem: 
Kawał historji, ciekawy! 

. Ф . 

Powyższe wiadomości o tyle są ścisłe, że 
istotnie istniał «iotr hr. Kleinmichel, faworyt 
Mikołaja I-go, który budował Mikołajewską 
Petersbursko - Moskiewską drogę żelazną. 

Po otrzymaniu powyższego numeru „IK.C.'* 
pojechaliśmy na Antokol 35, aby tam odszu- 

kać p. Leona Pietkiewicza. Istotnie, na dru- 
giem piętrze drewnianego domku w kilku po- 

koikach zamieszkuje p. Pietkiewicz. Nafta, 
dużo książek, stare fotografje rodzinne“ na 

ścianach. 

P. Pietkiewicz pokazuje nam swą kores- 
pondencję z Min. Spraw Zagranicznych w 

tej sprawie. W podwójnej kopercie otrzymał 
list od p. Stanisława Janikowskiego, naczel- 

nika wydziału wschodniego, w którym p. Ja- 
nikowski donosi, że otrzymał od p. Pietkiewi- 
cza informacje o tajemniczych dokumentach, 

i prosi go zachować całą rzecz w tajemni- 
cy. ‚ 

Drugi list z dn. 18 lipca 1927 r. podpisa- 

ny przez zastępcę nacz. wydz. wschodniego 
hr. Edwarda Raczyńskiego (obecnego naszego 

przedstawiciela przy Lidze Narodów) zawia- 

damia p. Pietkiewicza, że rząd polski zgłasza 
desinteressement w tej sprawie. 

Jak się okazuje, p. Pietkiewicz, jedyny ze 

swego rodzeństwa, dowiedział się od swego 
ojc* o miejscu zamurowania dokumentów. 
Ojciec 'p. Pietkiewicza umarł w 1890 r. w 
wieku 63 lat. P. Pietkiewicz urodził się . w 
1872-im. Jeszcze przed wojną p. Pietkiewi- 

cza interesowała sprawa dokumentów. Propo- 
nował wnuczce Piotra Kleinmichela, a eórce 
Włodzimierza, p. Cosenowej wspólne demar- 

  

Pod protektoratem P. Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

| Ill-cie Targi Północne i Wystawa Lniarska 
w Wilnie 

1933 10. IX. 

Rzemiosla i Rolnietwa. 

na Konie Remontowe dla Wojska: 
kiosków na terenach otwartych. 

gospodarczych. 

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

ją robić? stawać do szeregów, czy nie 
stawać? Zdecydowali się nie stawać. By 
ło to na ówczesne czasy śmiałe, ryzykow 
ne posunięcie. Nazajutrz rano przymasze 
rował oddział piechoty niemieckiej i w 
lasku sosnowym rozstawił broń w kozły, 
Wszyscy byli w pikelhaubach, ale już 
teldgrau - mundurach. Biegła za nimi ga 
wiedź uliczna, a garadawoj stał wciąż na 
ulicy, w czarnym mundurze i z rewol- 
werem na czerwonym sznurku. Oczywi $- 
cie — mówili wszyscy — wojna nie do 
tyczy ludności cywilnej, a wyłącznie woj 
ska. Niemcy zajęli Ciechocinek ostatecz- 
nie, nikt jednak nie robił przeszkód auto 
busom, które przyjechały z. Warszawy i 
zabrały nas w głąb kraju. Gdyśmy prze- 
jeżdżali przez Nieszawę, na gmachu ma- 
gistratu powiewał sztandar rosyjski, 0- 
bok stał garadawoj, a nieco dalej poste 
runek wojskowy niemiecki. Nikt nie re- 
widował paszportów i przepustek. f)0- 
piero w Kutnie zobaczyliśmy kawałek 
„wojny. Latał Zeppelin, który zrzucał 
bomby. Ruch na stacji ogromny. Żandar- 
mi strzelali z naganów w powietrze, aże- 
by trafić w kadłub sterowca. Jakiś oficer 
wymachiwał gołą szablą. Światła zagas- 
ły i całość robiła iwrażenie nadwyraz 
wojownicze, tembardziej, że nastrój pano 
wał podniosły i nerwowy. Pociągi były 

przeładowane, a kozacy stanowili elitę o- 

che w tej sprawie. Ale p. Cosenowa na to nie 
przystała, powołując się na to, że wola Mi- 
kołaja I-go ustaliła rewelację dokumentów na 
r. 1955. 

P. Pietkiewicz jest te człowiek, który nie 
ma żadnych syripatyj do rodziny cesarsko - 
rosyjskiej. Jego rodzina jest polska. Ojciec 
jego był przez 22 lata administratorem do- 
mów Kleinmicheia w Petersburgu. Zamuro- 
wał te óokumenty w Petersburgu. Gdzie? — 
Stanowi to tajemnicę p. Pietkiewicza, którą 

chyba sprzeda za grubszą gotówkę. Należy 
Irzypuszczać, że zamurował je w domu, w 
którym mieści się dziś jakiś urząd czy insty- 
tucja sowiecka. 

"Teraz co do samych dokumentów. W liście 
do „IK.0.'* p. Pietkiewicz napisał, że „nie 
trudno się domyśleć, co to były za dokumen- 
ty'', a potem je wylicza: nieprawe pochodze- 

nie Pawła I-go, katolicyzm Aleksandra I-go 
i t. d. 

Są to jednak tylko hipotezy samego p. 
Leona Pietkiewicza. Sam tych dokumentów 
nie czytał i nie widział, Nie znał ich treści 
także jego ojciec. Z opowiadania p. Pietkiewi- 

czą należy podzielić te tajemnicze dokumen- 
ty na dwie grupy: 

1) dokumenty, o których p. Pietkiewicz 
coś wie. P. Pietkiewicz mianowicie słyszał od 
ojca, że tam jest ukaz Mikołaja I-go wy- 

płacenia 10 milj. rubli temu, kto te dokumen- 

ty okaże za sto lat. Te 10 milj. rubli były 

zdaje się powodem rozmów p. Pietkiewicza 
jeszcze przed wojną. Jest to suma ogromna, 
jeśli się wspomni na cyfry budżetów państwa 
rosyjskiego za czasów Mikołaja I-go. Miko- 

łaj I-szy był to człowiek bardzo oszczędny i 

szanujący grosz publiczny. Ta suma jest fau- 
tastyczna, ale kto wie,—ze sprawdzeniem trze- 
ba czekać na otwarcie skrytki, chociaż bol- 

szewicy honorować tego upiornego czeku о- 
czywiście nie będą. 

2) dokumenty, o których treści p. Pietkie- 

wicz nie ma pojęcia. Wie od ojca, że są waż- 
ne, sam się domyśla ich treści w tak obszer- 
nej formie, jak to w liście do „I.K.C.'* za 
kreśli. Wątpimy jednak, aby Mikołaj I-szy 
wyznaczał 10 milj. rubli za ogłoszenie pro- 
blematycznej zresztą, jeśli chodzi o prawdę 
historyczną, wiadomości, że Paweł nie był sy- 
nem Imperatorowej Katarzyny. Wątpimy, aby 

tę przyjemność gotował Mikołaj I-szy swoim 
potomkom i zlecał im jeszcze honorowanie 
jej kosztem 10 milj. rubli złotem. Mikołaj 
I-szy był człowiekiem odpowiedzialnym. To 
też sądzimy, że gdyby takie dokumenty (co 
jest wątpliwe, bo należy sądzić, że Paweł 
i-szy był synem nietylko Katarzyny, lecz i 
Piotra III-go), posiadał, toby istotnie je spa- 
lit, 

Natomiast zagadka Aleks. I-go istotnie 
mogłaby się znaleźć w papierach danych przy- 
jacielowi. W listach Pobiedonoscewa do Ces. 
Aleks. III-go znajdujemy wzmianki o starcu, 

co do którego krążyła legenda, że był 
Aleks. I-szym. Ani Aleks. III-ci, ani Mikołaj 
II-gi nie wiedzieli, co o tem myśleć. Hipoteza, 
że tę właśnie kwestję chciał Mikołaj I-szy u- 
jawnić po 100 latach, nie jest nieprawdopo- 
dobna. Staje się ona aktualna choćby dlatego, 
że podobno trumna Aleks. I-go w fortecy św. 

św. Piotra i Pawła w Petersburgu jest pn- 
sta. 

Jakby tam nie było, w interesie prawdy 
historycznej gotowi jesteśmy zachęcać rząd 
bolszewicki, aby u p. Leona Pietkiewicza (An- 

PPBPHHR-DDHDRHDDHH-HMDDHOHHDDBBBHBBD WW WEED toko! 35) wykupił jego tajemnicę. 
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chrony granic imperjum. Mój Boże, wiele 
się zmieniło!... 

Każdy inaczej przeżywał początek woj 
ny, a wszyscy zawiedli się w swych ocze- 
kiwaniach na jej rychły koniec. 

We wspomnianem piśmie angielskiem 

pewien meteorolog _ opowiada, iż został 
zaskoczony wiadomością o wojnie na wy 
spie Wrąngla. Ekspedycja była odcięta 
od świata. Traciliśmy — powiada —na- 
dzieję ma powrót do świata cywilizowa- 
lego. Dnia 6 sierpnia zabiliśmy dwie 10- 
ki i žywilišmy się 'wyłącznie ich tłusz- 
czem oraz skórami. jeden z członków eks 
pedycji zadał pytanie: „Cobyś dał za to, 
aby nagle znaleźć się w angielskim ba- 
rze?*, To było bolesne -pytanie. Wszyscy 
zamilkli, Nazajutrz ujrzeliśmy żaglowiec, 
który nas wyratował. Kapitan statku ode 
zwał się do nas: „Cały świat wojuje o- 
prócz nas'. — Co się stało? — „Woj- 
na!* = Wyraz ten był pustym dźwię- 
kiem. Dobre śniadanie było. szczytem na- 
szych marzeń, cóż nas mogła obchodzić 
wojna“... 

Jeden z biorących udział w ankiecie 
opowiada, że odsiadywał , OSR 
Dnia 5-go sierpnia zmuszony był wygrz 
bywać popiół z pieca. Obok leżała zmię- 
ta gazeta. Przeczytał grubemi czcionka- 
mi wydrukowany tytuł. „Wojna wypowie 

W WIRZE STOLICY 
BIEŻNIA A BUTELKA 

Kusociński nie biega, nie słychać, by tre- 
nował, szwęda się po Warszawie, wygląda do- 
skonale, jego śliczne Bugatti stoi przed Le- 
gją podczas każdego meczu „piłkarskiego. 

— Skończył się! — mówi wielu, pijań- 
stwo zabiło go zupełnie, to kolano, to bujda. 

Faktem jest, że Kusociński lubi bużelkę 
i daj Boże każdemu tyle złotówek, ile r: 

koledzy odwozili go wykończonego  taks 
ką. Ale zdrowie ma żelazne, ale sławy nie na- 

zbierał tyle, by na długo starczyło, Kusociń 
ski będzie jeszcze biegał — napewno! Lecz 
czy równie dobrze jak dotychczas? W to mo- 
žna bardzo sensownie wątpić. 

PRZED MECZEM 
Za godzinę wielki mecz Hakoah z Wi ied- 

nia — Legja. Filary Legji zeszły się na 
djon, siedzą przy stole tuż za szatnią, 
ustępie. 

  

      
przy 

— Małego ferbelka... 
— Lu. 
Nawrot, Szaller, Cebulak, Maurer — 

   

wszyscy rodowici Galiejanie łupią w fer 
krakowski poker dorożkarski. 

I mówią, że piłkarzom się źle powo 
Nawrot „złapał sznurek, ma dobrą 

zgarnia forsę. Szaller co raz dokłada, wypróż- 

    

  

  

nia kieszenie, gruby Maurer się poci, Ceb 

lak złości. W pół godziny Nawrot. wygrał 
150 zł. 

Poszli się ubierać. 10.000 widzów, w ka- 
sach pełno, cząstka pieniędzy odpłynie do 
kieszeni głównych aktorów. e mogą prze- 

cie grać w ferbla na grosze — jak Il-ga dru- 
żyna w oko. 

A BOCHEŃSKI — GUZIK 
Sympatyczny grubas jest jednak bezape- 

lacyjnym mistrzem Polski na krótkich dy 
sach. Jest doskonałym instruktorem — > 
pływaków w AZS-sie jemu tylko 
szybkie postępy i dobre wyniki. 

No i Bocheński nie miał posady, r 
miał pieniędzy. AZS — nie! Fundowano 

tramwaj na. zawody, raczono wodą sod 
Bocheński uważał, że klub winien się n 
zająć, dopomóc mu, AZS ani myślał o te 

W rezultacie po kłótni ze stróżem be 
(trzeba zaznaczyć, że w kłótni tej Boche 
miał rację), gdy zarząd AZS-u stanął po 

nie stróża — Bocheński wystąpił z macie 

    

    

   

    

   
   

     

    

  

     

    

stego klubu i wstąpił do Dełfinu, gdzie o- 
biecują mu większe poparcie. 

Obiecują... 

Narazie AZS jest w ogólnej punktacji 
mistrzostw Polski na  Il-giem miejscu za 

EKS-em z Katowie. Bocheński sam zebrał ty- 
le punktów dla Delfinu, dadane / 
zapewniłyby mu pierwszeństwo. A 

  

     j 
sztafety... 

Lecz pływanie to tak mało dochodowy 
sport. Gdyby Bocheński był Nawrotem — co 
innego... 

TŁOCZYŃSKI STCHÓRZYŁ 
Ostatni matoł zdawał sobie sprawę pod 

czas treningów z Kożeluchem i na mecz 
Włochami, że Hebda gra dużo, dużo lepiej 

od Tłoczyńskiego. Na mistrzostwach Polski 
wynik nie mógł być wątpliwy: Hebda wygrał- 
by jak chciał. 

Tłoczyńskiego nie tak nie boli jak prze- 

grana do Hebdy. Może obrywać od wszyst- 
kich — byle nie od Hebdy. To też wolał nie 
stawać do singla. W doublu, w mixcie może 

grać — singla nie — bo przemęczony. 
Naturalnie nikt nie bierze tego serio. 

Ignaś jest niespożytych sił, jest obecnie w 

doskonałej kondy fizycznej, odstąpienie 
jego od walki jest pełnym, największym suk- 
cesem Hebdy — bez gry Tłoczyński uznał się 
za gorszego. Karol. 

    

   

    

Angielska niedziela 
W świętowaniu angielskiej niedzieli dał 

się zauważyć od wojny wielki postęp. Kina 

są otwarte w dni świąteczne! Ale w prowin- 
cjonalnych miasteczkach Anglji, gdzie rządzą 
purytanie, po dziś dzień niema w niedzielę 
ani golfa, ani tenisa, ani zawodów pływac- 

kich. 
Ostatnio pastorzy szkoccy rozpoczęli ak- 

cję przeciwko lotnictwu, uprawianemu w nie- 
dzielę. Twierdzą oni, że warkot motoru u gó- 
ry rozprasza wiernych i przeszkadza w zgo- 
dnem wyśpiewywaniu hymnów pobożnych. 

Ale przeciwnicy przesadnego świętowania 
niedzieli wysuwają jako swój atut czcigodne- 
go pastora T. A. Davies'a z Newportu, który 
ogłosił z ambony że uważa, iż wszelki trening 

sportowy w niedzielę po nabożeństwie przy- 

czyni się tylko do podniesienia rasy brytyj- 
skiej, i że teksty Święte wcale się nie sprze 
ciwiają kulturze ciała. 

GHRONI 
ATO L KAŻDEGO 

OD PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, plusi I wszelkie robactwo. 
Bozidkt w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

       

        

  

dziana”. Oczywiście podzielił się tą wia- 
domością ze swymi kolegami i — zo- 

-stał ukarany przez administrację więzie- 
nia za naruszenie 
niu. 

przepisów o milcze 

Pewien żołnierz angielski ukończył >- 
kres obowiązkowej służby wojskowej 
dnia 4 sierpnia o godzinie 8 rano. To był 
jeden z najpiękniejszych poranków jego 
życia. Wyszedł z koszar wolny jak ptak. 
Radość, która rozpierała mu piersi, skie- 
rowała go do podrzędnego baru, gdzie 
raczył swego kolegę wódką. Nagle wzbu 
rzony właściciel lokalu wyciągnął do nich 
po przez szynkwas ostatnią gazetę. Wiel 
kiemi literami stało napisane, że wojna 
została wypowiedziana. Żołnierze otarli 
usta, zaciągnęli pasy i wrócili do ko- 
szar. — „Coście tu zapomnieli?!“ za 
pytał sierżant. — Rekruci okazali mu ga- 
zetę. 

Pewna misjonarka opowiada, jak w 
Chinach została porwana przez bandy- 

tów. Targi o wykup trwały długi czas. 
Dzień, w którym została ostatecznie 
wyswobodzona, był dniem, w którym do 

wiedziała się, że cały świat porwany zo- 
ć stał w wir wcjny. aż. 

Oo



  

Centralna Kasa Spółek Rolniczych 
ZALOŽONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 
KAPITAŁY WŁASNE Dn. 

Przyjmuje wkłady na rachunki bież    ce 
(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

1 VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 
  eczki oszezędnościowe 

zapewnia 

(czekowe) i książ: 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Zebrane fundusze Centralna 

670.000 
   rolników z tych spółdz. 

  

Kasa przeznacza na finansowanie 
nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolni 

lni gwarantuje 3 
Kasy całym swoim majątkiem: ziemią, budynkami i inwen 

rolników, zorga- 

   

  

i z Central 

  

za pożycz 

  

  

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. ‘ 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 

      

   

      

  

   

  

   

    

   

  

         

  

      

    

   

  

   

List do Redakcii 
Ezunowny Panie Redaktorze! 

W związku z ukazaniem się w nrze 

„Słowa** z dn. 16 bm. feljetonu p. t. „K 

garze pod pręgierzem opinji'* -(w rubryce 
Silva Rerum), przedstawiający stosunki w 
księgarstwie w całkowicie błędnem, a krzyw- 
dzącem nas, księgarzy, oświetleniu, uprzejmie 

WPana prosi o zamieszczenie w najbliż- 

e Pańskiego pisma następującego 
wania. 

Nie zamierzamy zbijać niesłusznych zarzu 

tów, „ez prasę stołeczną |Ku 
j A.B.C), przytoczonych 

zez p. Zastępcę, autora wzmian- 
‹ rtykułu — zajmie się niemi niewą 

* Zarząd Gł. Związku Księgarzy Poi 
skiel, udzielające należytej odpra Prag: 
my wego о- 
dw cnia, w jakiem artykuł wzmianko 

tawia handel księgarski, na tem miej 
stwierdzić kategorycznie, że:* 

1) ceny: nowych podręczników szkolnych 
——>na skutek ingerencji Ministerstwa, są tak r 

skie (od 70- gr. do 2,80), że wydawcy przy 
pie 'm nakładzie musieli nietylko zrez 
u6' sku, lecz nawet nie będą mogli wy 
cofać kosztów produkcji; ceny pozostałych 
podr. szkolnych zostały obniżone o 15 — 

proc. Pozatem arze — wydawey zgoc 

się opodatkowa ę dobrowolnie opłatą 10 - 
groszówą od egzemplarza na rzecz budowy 
szkół powszechnych. 

  

     

           

  

2) o zyskach, ciągnionych rzekomo przez 
księgarzy ze sprzedaży podręczników  szkol- 

nych, w obecnych warunkach mowy być nic 
może z następujących dwóch powodów; 

    

a) każda zmiana podręczników szkolnych 
połączona jest z wycofaniem starych pod 
ników, których zapasy tracą wszelką wartość, 

b) procent, udzielany  księgarzom przez 
wydawców waha się od 15 do 20 proc. i nie 
pokrywa kosztów handlowych, obliczanych na 
podstawie ścisłej statystyki na przeciętnie 
25,8 proc. od obrotu. 

3) wysokość rabatu, z jakiego korzystają 
sortymentyści, uśtalona jest wyłącznie przez 
wydawców (bez udziału sortymentystów) i 
wynosi na wydawnictwach beletrystycznycn 
przeciętnie 30 proc. (wyższy rabat należy do 
yjątków) — jednak i tego rabatu w całoś- 

ci księgarz nie osiąga, wobec udzielania bib- 
ljotekom i instytucjom 10 proc. ustępstwa. 

4) wynikiem tego, iż wysokość rabatów 
(jak wyżej) nie wystarcza na pokrycie kosz- 
tów handlowych jest fakt, że większość księ- 

garhi w Polsce pracuje z deficytem. Gdyby 
bajeczki o „zyskach** księgarzy odpowiadały 
rzeczywistości, nie bylibyśmy świadkami tak 
lięznych likwidacyj placówek księgarskich (w 
samem Wilnie w ciągu ostatnich kilku lat u- 
było 5 księgarń). 

  

  Ё    

  

  

   

  

Artykuły zamieszczane w poważnej pra- 
—. 91 ( w rodzaju cytowanego na wstępie) tak 

lekkomyślnie, jeśli nie ze złą wolą, powtarza- 
jące spaczone lub całkiem zmyślone, a uwła- 
czające księgarstwu informacje, uważamy ja- 
ko wysoce szkodliwe dla sprawy czytelnictwa 
i jako takie piętnujemy. 

Zechce Sz. Pan przyjąć wyrazy prawdzi- 
wego poważania, z jakiem się kreślimy 

Wileńskie Koło Zw. Księgarzy Polskich 

Prezes K. Rutski. 
Sekretarz A. Zawadzki. 

Z SĄDÓW 
STUDENT U.S.B. PRZED SĄDEM 

DORAŻNYM 
Zaledwie parę dni upłynęło od chwili stra 

cenia szpiega Klincewicza w Wilejce, gdy 
tym razem w Wilnie, staną dwaj szpiedzy in 
ni: bracia Jan i 
to młodzi ludzie. 

22-letni Jan Błażewicz mieszkał do nie- 
dawna w łyngmianach, starszy zaś od niego 
o rok Sylwester studjował humanistykę na 
USB. 

Obu aresztowano w lipcu i od tej chwili, 
Przesiadują oni w osobnych celach w więzie- 
niu na Łukiszkach. 

. Proces Błażewiczów budzi zrozumiałe za- 
ciekawienie w Wilnie, tembardziej, że jest 
to pierwszy wypadek, gdy przed sądem do- 
raźnym w Wilnie staje student miejscowego 

* uniwersytetu. 
Rozprawa ze względów zrozumiałych 

dzie się odbywała przy drzwiach 
tych. 

  

hę- 
zamknię- 

  

Coś filmowego 
Aron Piereow, dwudziestosiedmioletni fo- 

togieniee (tak mówią w Warszawie), podobny 
do Henri Garata, postanowił w sobotę zao- 
szezędzić na goleniu 50 groszy. Poszedł «ło 
swego przyjacieła na ulicę Subocz 
ciel ma brzytwę. Nietylko chętnie użyczył 

zonowi, ale nawet sam go ogffił. Zamiast po 
i ugę, Aron wyraził wątpli- 

wości natury jenicznej: a może brzytwa 
niedość zdezinfekowana? a może pędzel brud- 
ny? a może gatunek mydła powoduje li 

— Jeżeli mi nie wierzysz — powie 
dotknię przyjaciel: — zrób sobie deziniek- 

cję twa 

—, Czem? 
—: Myślę, że sublimat 

wskazany, Sam wiesz. 
„ Aron obmył starannie twarz  sublimatem, 

mie Vozezyniająe go dla pewności z wodą. 
: Po dezinfekcji pojechał do szpitala. Cała 

skóra złazła. Ale lekarz twierdzi, że Aron nie 
straci fotogeniezności. Upodobni się tylko do 
Borisa Karloffa. Tad. C. 

   

  

     

  

    

    

  

   

      

jest najbardziej 

  

      

   

Sylwester Błażewicze. Są i 

  

SPORT 
PIŁKARZE WKS'u WYJECHALI DO GRODNA 

Drużyna piłkarska WKS — Śmigły wyje- 
chała wczoraj do Grodna na mecz z drużyną 

mistrzowską okr. białostockiego — 76 p. p. 
Wynik tego meczu nie może mieć znacze- 

nia realnego gdyż zwycięstwo uzyskane w 
trzech _ ostatnich _ spotkaniach zapewnia 
WKS'owi mistrzostwo grupy. Nawet poraż- 
ka nie jest groźna  wilnianom. 

Któż więc będzie przeciwnikiem 

w dalszych walkach. 

W grupie  półn - zachodniej sytuacja 

niewyjaśniona. Legja (Poznań) czy Polonia 

(W-wa)? Szanse są „niemał równe, ale nad 

Legją wisi groźba walkowerów. 
W grupie poł. - zachodniej 

WKS'u 

Naprzód bę- 

dzie ostatecznym triumfatorem. 
W grupie wschodniej Polonja przemyska 

musi zgryźć twardy orzech w postaci Hasmo- 

nei rówieńskiej aby zakwalifikować 
do półfinałów. 

Tak czy inaczej WKS będzie miał ciężką 
przeprawę. 

się 

  

niczwykle 

aparat loto- 

u+woczesny, 

4 precyzyjny 

| graliczny o niezrėwnarej 

) gctowości de zdjęć i nej 

bardziej wszechstronny. h 

możliwościach użycia, — 

  

Do nabycia w składnicach totograticznych, 

Wyczerpujące katalogi i opisy użycia 
bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetzlar. 

Jeneralna reprezentacja: 
Warszawa, Chmielna 47а\5.     

  

A. Dmochowski i St. Ziemecki: Nauka o 
przyrodzie nieożywionej dla klasy V szkoły 
powszechnej. Nakładem Kazimierza Rutskie- 
go, Wilno 1933, 

Księgarnia Kazimierza Rutskiego daje 

wydawcom pouczający przykład, jak można 

wydać dobry podręcznik szkolny w cenie bez 
warunkowo przystępnej: Nauka o przyrodzie 
zawiera 116 stron druku, 180 znakomitych 
rysunków i kosztuje tylko 90 groszy! Do tej 
kwoty dochodzi wprawdzie 10 groszy na Two 
popierania szkół powszechnych, ale ocz 
ten dodatek nie jest już zależny od księgarni 
Rutskiego. 

Autorami podręcznika są dwaj pedagogo- 
wie, których nazwiska stanowią rękojmię, że 
książka odpowiada wszelkim wymaganiom dy 
daktyki, metodyki i programów ministerjal- 
nych. Z tego względu Ministerstwo poleciło 
go do użytku w szkołach powszechnych Rze- 

czypospolitej. Będzie to zapewne jeden z nie- 
licznych podręczników, pisany i wydany w 

Wilnie (prof. A. Dmochowski jest kierowni- 
kiem pracowni przyrod. przy ul. Zawalnej), 
który przeniknie do szkół we wszystkich dziel 
nicach Polski. Zasługuje na to. Wykład jas, 
ny, prosty i przystępny; opisy doświadczeń 

i zrozumiałe; przykłady wzięte 
iższego otoczenia dziecka; ujęcie 

gadnień w sposób, który budzi zainteres 

nie i podnieca twórczo wyobraźnię dzie 
kierując ją ku rzeczom konkretnym i sci 
łym — wszystkie te zalety książki, świadcząc 

o talencie autorów, powinny sprzyjać jak naj 
szerszemu jej rozpowszechnieniu. 
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Wilnianip wynalazcą 
WILNO. — Absolwent szkoły technicznej 

p. Kaz. Rolko (3 Maja 9) opracował model 
łodzi hermetycznej, obliczony na jedną osobę 

a poruszanej motorem. Łódź utrzymuje się 

dość swobodnie pod wodą i jest przystoso- 

wana do celów wyścigowych, jak i wojsko- 
wych. : 

„łodzi podwodnej” 
Próba z łodzią wypadła całkiem dobrze — 

więc liczyć należy, że wynalazek zainteresuje 

fachowców. 
Ponadto p. Rolko oprdcował nowy typ sa- 

molotu szybowcowego, sterowanego w powie- 
trzu przy pmocy pedałów specjalnie .skonstru 
owanych. 

Pijany szofer w autobusie zamiejskim 
W KATASTROFIE POD MIADZIOŁEM TRZY OSOBY ZOSTAŁY RANNE 

WILNO. — Onegdaj w godzinach popo- 

łudniowych na drodze z Miadzioła do Kobyl- 

nika wywrócił się autobus komunikacji zamiej 

skiej z Wilna. 

Z pośród pasażerów trzy osoby odniosły 

rany. 

Szofer kierujący samochodem nie posiadał 

prawa jazdy, a w dodatku był pijany, tak, iż 

nie zauważył przed wyjazdem defektu w ty!- 

1em kole, co też i spowodowało katastrofę. 

Sprawcę wypadku Michała Zaporowicza 

(Gdańska 4) aresztowano. 

W komunikacji zamiejskiej zdarzyło się 

ostatnio cały szereg wypadków, tak, że na 

stan jei rależy bezwzględnie zwyócić bacznie; 

sza uwajżę. 

KRONIKA 
wiledrka 

| acz ad 
i Niedziela 

o 20 
(Bernarda Op 

Jatro 
Joznny 

242222 

KOMUNIKAT STAOJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE 
Z DNIA 19-go WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 755. 

Wschód słeńca į 4,03 

Zschód słońca g, 6,42 

  

Temperatura średnia: + 16. 
Temperatura najwyższa: + 20. 

Temperatura najniższa: + 14. 

Opad: 2,4. 
Wiatr: zachodni. 
Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: przelotny deszcz, 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Chmurno, z większemi rozpogodzeniami. 

Na Pomorzu i w Wileńskiem możliwy prze- 
lotny deszcz. Umiarkowane, na północy chwi- 

lami porywiste wiatry z kierunków zachod- 

nich. 
BO 

URZĘDOWA 
— Powrót starosty Kowalskiego. Z dniem 

jutrzejszym obejmuje urzędowanie po powro- 

cie z urlopu p. starosta Kowalski. W tym 

samym dniu rozpoczyna urlop p. wice-starosta 

Czernihowski. 

— Odkažanie aparatów telefonicznych. W 
związku z rozporządzeniem porządkowem Wo- 

jewody Wileńskiego z dnia 4 lipca b: r: 
ogłoszonem w Wil. Dzienniku Wojewódzkim 
Nr. 7 poz. 66 o przymusowem odkarzaniu 

aparatów telefonicznych Dyrekcja Poczt i Te- 

legrafów, do której szereg abonentów zwraca 

się o wyjaśnienia, komunikuje nam, że od- 
każania może dokonywać sam abonent lub 

inna osoba (firma), zaangażowana przez niego. 

Odkażaniu podlegają aparaty telefoniczne 
zbiorowe (Il kategorji) i publiczne (III kate- 

gorji). a uszkodzenie aparatów, powstałe 

wskutek  nieumiejętnego odkażania, ponosi 

odpowiedzialność abonent. Opinjowanie firm 
odkażających aparaty telefoniczne, należy 

do kompetencji władz  administracyjnych. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY. 
— Zjazd absolwentów państw. kursów 

maturalnych dla b. wojskowych (kl. VIII-b 
pod dyrekcją prof. Ignacego Popławskiego). 

Z okazji 10-lecia organizatorzy zjazdu wzywa- 
ją wszystkieh kolegów do gremjalnego stawie- 
nia się w dniu 2 września 1933 r. o godz. 11 

rano w mieszkaniu kol. Iżyekiego, Wilno, Za- 
walna 22 m. 5. Informacje tamże tel. 407. 

— Zebranie Koła BBWR dzielnicy Śnipiszki 
Dnia 22 sierpnia r. b. o godz. 18-tej w lokalu 
Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR (ul. św. 
Anny 2—4) odbędzie się ogólne zebranie 

członków koła dzielnicowego BBWR , Śnipi- 
szki“. 

Wejście na zebranie za okazaniem 
macji członkowskiej. 

— Zebranie Kota BBWR dzielnicy Zwie- 
rzyniec. Dnia 20 sierpnia r. b. o godz. 12 
przy ul. Lipowej 4 (fabryka p. Tomaszewskie- 

go) odbędzie się ogólne zebranie członków 

koła dzielnicowego BBWR „Zwierzyniec. 
Wejście na zebranie za okazaniem 

gitymacji członkowskiej. 

legity- 

"le- 

   

KONCESJONOWANE przez KURATORJUM OKR. SZKOLNEGO WILEŃSKIEGO 
KSEDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE 

IM. ADAMA MICKIEWICZA 
zał. w r. 1926 typu 7-mio oddz. szkoły pows. 
— nauka czytania i pisania. Kurs Il-gi 
II-ci — 4-ty i 

T-mio klas. szkoły powsz. (Rozp. Min. W. 
25) Przy Kursach komplety jęz. obeych: 
Odezyty. Wycieczki naukowe. Opieka hig. 
wa się w godz. od 18-ej do Żl-ej. oraz dla 
godz. 19-ej minut 30. Zapisy od dnia 
w lokalu Kursów przy ul. 

    

Uniwersyte 

  

GIMNAZJUĄ 

Kaucelarjs przyjmuje zapisy do kl. 

gi 
В 5-ty oddz. szkoły powsz. Kurs VI-ty — 6-ty i 

powsz. Świadectwo ukończen. Kursów jest równozna. 

    

HUMANISTYCZNE KOEDUKACYJNE 

z prawami gimnazjów pzństecwych 
W:LNO, DĄBROWSKIEGO 5, TEL, 2 65. 

Egzaminy wstępne rozpoczuą się dn. 21 sierpnia bież, o godz. 9 ej. 
Przy Gimnazjam przecszkole i Szkcła Powszechna E. FOCHT. 

  

stem półroczny. Kurs I-szy począt. 
i 3-ci oddz. szkoły powsz. Kurs 

T-my oddz. szkoły 
me ze świadectwem ukończenia 

R.i O.P. z dn. 20. I. 26 r. Nr.: 22190. 
franeuski, niemiecki, angielski, i ro: й 
lek. Czytelnia i świetlica. Nauka odby- 
osób zatrudnionych w godz. wiecz. od 

  

   

  

   

  

— VIII r. b. w godz. od 17-ej do 19-ej wiecz. 
ckiej Nr. 9 m. 7. — Opłata minimalna. 

ZARZĄD KURSÓW. HB 

ERZE 

  

F. WELERA 

II—VII codziennie w godz. 9—13. 

    
  

Uprzedzamy naszych Sz. Sz. 

zalegającym do tego dnia w   
0d Administracji 

Prenumeratorów, że z dniem 
1-go września r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

opłacie. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Instytutu Nauk Handlowo- 

Gospodarczych w Wilnie, ul. Mickiewicza 18 
(dom B-ci Jabłkowskich) podaje do wiadomo- 

ści osób zainteresowanych, że w związku z u- 
ruchomieniem równoległych oddziałów przedtu 

ża zapisy dla nowowstępujących kandydatów. 
Informacje w Kancelarji Instytutu w 

godzinach od 8 do 15. Zamiejscowym kance- 

larja wysyła prospekty. 

— Komitet Rodzicielski VI-klasowej Pry 
watnej Szkoły Powszechnej Towarzystwa Pra- 

ceowników Kolejowych „Ognisko** podaje do 
wiadomości, że są przyjmowane zapisy do 
wszystkich VTI-ciu oddziałów. Opłata zniżona 
Kancelarja czynna eodziennie od 12 .do 15. 
Kolejowa 21. 1 

— Dyrekcja * gimnazjum dla dorosłych im, 
Piotra Skargi (Wilno ul. Mickiewicza 22) po- 
daje do wiadomości, podania — о przyjęciu 

do klas IV — VIH przyjmuje kancelarja w godz. 

17—19. 

Gimnazjum jest typu humanistycznego z 

oddziałem matematyczno - przyrodniczym: 

Lekcje rozpoczynają się jutro dnia 21 
b. m. i prowadzone będą w godz. od 16.30 

do 21. 

Egzamina maturalne odbywają się w gim- 
nazjum. 

— Roczne kursy handlowe na Księgowych 
— Bilansistów (z równoczesną praktyką) Sto- 

    

warzyszenia Absolwentów Instytutu Nauk 
Handlowo - Gospodarczych _ przy poparciu 

Polskiego Towarzystwa Krzewienia  Wie- 

dzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie, ul. 

Mickiewicza 18 (Lokal Inst. Nauk, H. - G.). 
Informacje i zapisy w Sekretarjacie Kur- 

Sów ul. Mickiewicza 18. Codziennie od godz. 

6 do 8 pp. Niezamożnym daleko idące zniżki 
Wykłady wieczorowe. 

— Shelley's Institute. — 1) Zarząd poda- 
je do wiadomości, że wykłady ANGIELSKIE- 
GO, francuskiego, niemieckiego i rosyjskie- 
go rozpoczną się dnia 1-9. (września). 

2) ANGLIK, Mr. George Bridge, rozpocz 
nie wykłady Literatury Angielskiej dnia 3-9 
(września ). 

3) Specjalne Oddziały dla BANKOW- 
CÓW z uwzględnieniem korespondencji han- 
dlowej i stenografji. 

4) Oddziały dla WOJSKOWYCH i LE- 
KARZY z uwzględnieniem literatury facho- 
wej. 

PRYWATNA  KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA  „PROMIEŃ''. 
(Wiwulskiego 4 i Witoldowa 35-a) przyjmu- 
je zapisy do wszystkich oddziałów oraz do 
Przedszkola od lat 3. ! 

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

Poza programem bezpłatne komplety 
franeuskiego. 

Lokal pod względem higjenicznym  spe- 

cjalnie przystosowany do potrzeb szkolnych. 
Zamiast ławek — stoliki. 

Początek roku szkolnego dnia 21 b.m. o 
godz. 9. 

Filja na Zwierzyńcu (Witołdowa 35-a) 

z powodu remontu rozpocznie zajęcia dnia 1 
września r.b. 

— Kursy Rysunku i Malarstwa im. Fr. 
Smuglewiczą W. T. A. P. Dyrekcja powia- 
damia, że zapisy na kursy jako też i na 
specjalny kurs dla zdających do Uniwersytetu 

i Akademji przyjmowane są w poniedziałki, 

środy, i piątki od godz. 17—19 w lokalu Kur- 
sów (św. Anny 13). 

— KURSA KRYZYSOWE po 8 zł. mie- 

sięcznie. — (Wpis jednorazowo 5 zł.) — Za- 
pisy przyjmuje kancelarja CODZIENNIE o1 

1l-ej do 1-szej i 5-ej do 7-ej. — od dnia 
22-go Sierpnia rb. 

Egzamin KONKURSOWY na STYPEN- 
DJUM do LO ND Y N U odbędzie się 
przed Komisją z KURATORJUM dnia: 19-go 
grudnia rb. 

Pensjonat dla studentek otwarty zostanie 
Śnia. 120 zł. miesięcznie. — Kon- 

1 ANGIELSKA, francuska, 

i niemiecka. — bezpłatnie. 
Adres: ZYGMUNTOWSKA, 

20 m. 3. 

— Prywatne Żeńskie Kursy Tkackie Wi- 

leńskiej Spółdzielni Tkackiej (ul. Królewska 
8 (lokał Szkoły Przemysłowo - Handlowej w 

ogrodzie po-Bernardyńskim). 

Zapisy na roczny Kurs Tkacki przyjmuje 

się codziennie do 15 września od 10-ej — 2-ej 
— Zapisy do Przedszkola Miejskiego Nr. 

1 przy ul. Ostrobramskiej 5 m. 18 (pasaż) i 
do Przedszkola Miejskiego Nr. 3 przy ul. 
Trockiej 14 m. 9 (mury po-franciszkańskie) 
odbędą się w dniach 21, 22, 23 b. m. od godz. 

10—12i od 15—17. 
Przyjmuje się dzieci od lat 3—7. 

— Studjum baletowe Sawiny - Dolskiej. — 
Studjum artystki baletu, uczęstniczki 1 Mię- 

dzynarodowego Konkursu Tańca Artystyczne- 
go w Warszawie, Ł. Sawiny - Dolskiej będzie 

otwarty I września w nowym lokalu ul, Dą- 

browskiego 7—2. Zapisy od 27 sierpnia co- 
dziennie od 4—7. 

    

  

   

  

U nerwowo chorych i cierpiących psy- 
chicznie, łagodnie działająca naturalna woda 

gorzka „Franciszka-Józefa * przyczynia się 

do dobrego trawienia, daje im spokojny, wol- 
ny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach. 

J Wichrowskiego. Nowe dekoracje i 

    

Podziękowanie 
Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Metropolicie Wileńskiemu Księdzu Jai- 

brzykowskiemu, Przewielebnemu Rektorowi Seminarjum Duchownego Księdzu 
Uszyłło i Wielebnemu Duchowieństwa,   Jego Magniticencji Rektorowi Uni 
sytetu Stefana Batorego prof. Staniewiczowi, Dziekanowi Wydziału Humanisty- 
cznego prof. Otrębskiemu, Kuratorowi 
gowskiemu i wszystkim, którzy wzięli 
Księdzu Prof. Piotrowi Kraujalisowi, względnie w inny loży] 
czci i hołdu pamięci Zasłużonego Pracownika na niwie społecznej i 
żałoby okazali nam wiele serca, oraz WSzP-om lekarzom i 
dów leczniczych za troskliwą opiekę podczas długotrwałej choroby Zmarłego, — 
w imieniu Towarzystwa Oświatowego „Rytas'* i * 
skiego tą drogą składam wyrazy szczerego podziękowania. 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. Szeią- | 
udział w oddaniu ostatniej posługi ś. p. 

sposób złożyli dowody 
w dniu 

personelowi zakia- 

całego społeczeństwa litew- 

K. STASZYS. 
Prezes Tymczasowego Komitetu Litewskiego 

w Wilnie 

RÓŻNE 
— Naprawa bezpieczeństwa, W pierwszem 

półroczu stan bezpieczeństwa na terenie po- 

wiatów w porównaniu z tym samym okresem 

r. 32 uległ znacznej poprawie. Przestępczość 

spadła 0 50 proc. 

Podobnie przedstawiala się sytuacja na po- 

graniczu. 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie- ; 

go Czerwonego Krzyża podaje do wiadomości, 
że ostateczny termin składania podań na VIII 

kurs dla sióstr pogotowia sanitarnego PCK 
upływa z dniem 25 sierpnia r.b. 

Bliższych informacyj w tej sprawie udzie 
la Okręgowa Sekcja Sióstr PCK ul. Tatarska 

5 codziennie w godz. 10 — 12. 
— Samoloty w czasie Targów. W okre- 

sie Targów, udający się na nie będą korzy- 

stali z 20 proc. zniżek podczas podróży samo- 

lotami „Lotu'*. 
— Podwieczorek Lniarski. Jak się dowia- 

dujemy w ramach programu | Ogólno - Pol- 

skiego Zjazdu Lniarskiego w Wilnie, — @та 

28 b. m. o godz. 18 w letnim lokalu Klubu 

Szlacheckiego Komitet Zjazdu organizuje 
„Podwieczorek - Lniarski połączony z tańcami 

i konkursem „Pięknej sukni lnianej i męskiego 

stroju ze Inu, Za wyróżnione stroje będą 

przyznawane przez specjalnie powołane jury 

estetyczne nagrody w postaci ozdobnych wy- 

robów ze Inu, kilimów lnianych i t. p. Lista 

honorowych gospodyń „Podwieczorku Lniar- 

skiego* będzie ogłoszona dodatkowo. 
— Odwodnione tereny graniczne. W cią- 

gu lata na pograniczu z sowietami odwodnio- 
no 760 ha łąk należących do 40 przeszło wsi 

na terenie pow. wołożyńskiego, dziśnieńskiego, 

wilejskiego, mołodeczańskiego i  nieświeskiego. 
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Podręcznik aprobowany 
stwo W.R. i O.P. zawiera 180 rys. w 

tekście. Cena zł. 1. Nakład Księgarni K. 
Rutskiego, Wilno. Księgarnia posiada 

wszelkie podręczniki na rok szkolny. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry miejskie ZASP w Wilnie. 

Ostatnie przedstawienie farsy „Co on robi w 
nocy''. — Dziś w tani poniedziałek 21 bm. 
o godz. 8,15 wiecz. nieodwołalnie po raz o- 
statni teatr Letni gra arcywesołą farsę pt. 
„Co on robi w nocy**, w której tytułową ro- 
lę kreują p. p.: St. Purzyeki, H. Kamińska, 
Węgrzyn w otoczeniu naszych ulubieńców. 

Zaznaczyć należy, iż farsa ta nie będzie 
już powtórzona. 

Ceny miejse propagandowe. 5 
Zniżki i karty wolnego wstępu (passe - 

partout) nieważne. 
We wtorek i 

co do oclenia'*. 
— Ważne dla wracających z wywczasów 

letnich. — Od 26 bm. do końca miesiąca bę- 
dzie grana komedja muzyczna „Jim i Jill“, 

— Teatr muzyczny Lutnia. — „Užani“'.— 
Dziś o godz. 8,30 w dalszym ciągu barwne 
widowisko „Ułani*', które odniosło wielki suk 
ces ar! hy i cieszy się niesłabnącem po 

. Inseenizowane piosenki ułańskie, 
dziarskie tańce, na tle efektownych dekora- 
cyj tw całość nadwyraz ujmującą i go- 
dną widzenia. W wykonaniu tego utworu bie 
rze udział przeszło 30 osób oraz zespół bale- 
towy. Ceny miejse od 25 gr. do 2 zł. 90 gr. 
Wycieczki grupowe korzystają z ulg bileto- 
wych. 

przez  Minister-     
  

est dni następnych „Czy į 

    

    

Dzisiejsza popołudniówka w Lutni.— 
Dziś na przedstawieniu popołudniowem po ee 
nach naj ych od 25 gr. ukaże się wesoia 
operetka Kollo „Krółowa nocy** z B. Halmir 
ską w roli tytułowej. Początek o godz. 4-0ej 
po poł. 

— „Len'* — pokaz - rewja w Lutni. -— 
W okresie wystawy Iniarskiej ujrzymy w Lut 
ni interesujący pokaz — rewję „Len““ od- 
zwierciadlający w ujęciu artystycznem stop- 
niowe przekształcanie się włókna w piękną 
tkaninę. Po składa się z 4-ch obrazów :— 
1) Len kwitnie; 2) Obrabiamy len; 3) Prząs- 
niezki; 4) Rewja mody. Udział „biorą: Leon 
Wołłejko, B. Halmirska (piosenki o lnie oraz 
zespół baletowy. Inscenizacja: K. Wyrwiez - 

kostjumy 
przygotowane wyłącznie z tkanin lnianych we 
dług projektów J. Hawryłkiewicza. 

Pokaz rewja dołączany będzie do każdego 
wieczornego widowiska w okresie Targów Pół 
nocnych. 

  

  

    

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — „Schowajeie swe smutki'*. 

PAN — Dziwny dom. 

„CASINO“ — Zatrute dusze. 

„ROXY“ — Rajski Ptak. 

  

44. 

Przygotowuje do pierwszej klasy gim 
nazjum nowego typu — prywatna Szkoła 

Powszechna koed. 

B. Jarkowskiej - Nachrowiczowej 
Mickiewicza 7—2, 

Zapisy codziennie przyjmuje kanc, szkoły. 

Nie używajmy zagranieznych wód mineral- 
nych, mające równie dobre w Polsce! 

_ WODA GORZKA MORSZYŃSKA 
jest niezastąpionym lekiem w schorzeniach 
żołądka, jelit i wątroby. Sprzedaż w apte- 

kach i drogerjach. 

Zarząd CUKIERNI K. SZTRAL i 

MICKIEWICZA 22 i 
podaje do wiadomości, iż z dniem 24 b.m. ; 

będą wznowione 
KONCERTY DAMSKIEGO ZESPOŁU 

z udziałem ZNANEGO SKRZYPKA 
p. ALEKSANDRA POLESKIEGO 

Początek koncertów codziennie od godz. 6 
w. W niedziele i święta poranki od 12—2 

po południu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— ZŁODZIEJKA W ROLI SŁUŻĄCEJ — 

Ostatnio zanotowano w mieście kilka kra- 

dzieży mieszkaniowych  sprawczynią których 

yła sprytna złodziejka podająca się za słu- 
żącą. 

Przyjmując pracę rzekoma służąca w 
odpowiednim momencie okradała swych chie- 

bodawców i ulatniała się, aby po pewnym 
czasie znowu zgłosić się gdzieś na służbę. 

Dotychczas nie można ją było aresztować 
i dopiero wczoraj na ul. Ostrobramskiej zatrzy- 
mano pewną młodą kobietę w której rozpoz- 
nano šciganą złodziejkę. Jest to niejaka Anna 
Marjonisówna zawodowa przestępczyni. 

Zginęły rzeczy opisane za podatki. — 
Do VI komisarjatu P. P. wpłynął meldunek Il 

Urzędu Skarbowego, iż Kuczko Szepsel (Po- 

łocka 13) pozbył się ruchomości wartości 

60 złotych, opisanych przez ten Urząd. — 

Podobne doniesienie ze strony tegoż Urzędu 
wpłynęło odnośnie ruchomości  Arcewicza 

Emiljana (Połocka 7). Ruchomości Arcewicza 
oszacowane były przez Urząd na 900 złotych. 

— Przez Okno. Przez otwarte okno skra- 

dziono Gersztenowi. lzydorowi (Wielka 30) 
różną garderobę męską i damską oraz go- 

beliny, łącznej wartości 500 zł. W toku docho- 

dzeń skradzione rzeczy odnaleziono w. cza- 
sie rewizji u Gil Heleny (Świerkowa 14) i 

zwrócono Gorsztenowi. 

— ZAMACH  SAMOBÓJCZY.  33-ietni 
Kojro Józef, żonaty (Szwajcarska 3) usiłował 

pozbawić się życia wypijając większą dozę 
esencji octowej zmieszanej z alkoholem.  Le- 

karz Pogotowia udzielił desperatowi pomocy, 
poczem odwiózł go 'do szpitala żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna nie- 
porozumienie rodzinne. > 

— Okradzenia na rynkach.  W ciągu u- 
biegłej doby na rynkach miejskich popełnione 

szereg kradzieży. Na rynku -Kalwaryjskim 
Żukowskiej Franciszce (Krakowska 23) skra- 

dziono z kieszeni ubrania 5 zł 70 gr. 
Na rynku Łukiskim skradziono dzban z mle- 

kiem przybyłemu na targ z maj. Izabelino 

gm. rzeszańskiej  Stankiewiczowi _ Władysła- 
wowi. W okolicy Hal Miejskich wyciągnięto 

z kieszeni Rodziewiczowi Andrzejowi (Beliny 
4) 5 złotych gotówką. Tamże z jednego ze 

straganów zginęła czapka Cypelewicza Jochy 

(Popławska 17). Sprawców kradzieży we 
wszystkich wypadkach ujęto. 

— Obława. Podczas obławy  zatrzymario 

  

  

„wczoraj w nocy kilkunastu złodziei a wśród 
nich pewnego osobnika przybyłego z Łucka 
na gościnne występy. 

WILEJKA 
— POWIESIŁ SIĘ 17-LETNI CHŁOPIEC. 

17-letni mieszkaniec kol. Lewkowo gm. wiazyń- 
skiej Stelmach, Bazyli popełnił samobójstwo 
przez powi ie się. 

Dr. med. L. ŁUKOWSKI 
choroby dz eci 
powrócił 

ZAWALNA 2, TEL. 592 

Dr. J. ROMANGWSKI 
(-heroby kobiece) 

powrócił 
godz. przyj.: 1—3i 5—7. Wileńska 25. tel, 1'-68 

POSTAWY 
— POŻAR. We wsi Horby, gm. żośniań- 

skiej, w domu mieszkainym  Siesickiego Leona 

i Chodźki Cyprjana wybuchł pożar. Ogień prze- 
rzucił się na sąsiednie chlewy, które spłonęły 
doszczętnie. — Ogólne straty wynoszą około 
3000 zł, Przyczyna pożaru narazie nieznana. 

  

  

  

      

  

DZISNA 
— BURZA. Nad powiatem dziśnieńskim 

przeszła burza połączona z wielką ulewą. Wi- 
cher powywracał liczne drzewa na drogach 
i pozrywał dachy z budowli. Na Dźwinie nie- 
daleko Dzisny wywróciły się dwie łodzie 
rybackie. jeden z rybaków K. Pietkun utonął. 

, 

SUDORĘ$5 
USUWA Ё 

POT; NIEMIŁĄ,...WON 
OLKIENIKI 

— WYSTRASZONY KOŃ  POKALECZYŁ 

TROJE DZIECI. We wsi Jadzioty Koto Olkie- 

nik koń Aleksandra Łaszynowicza przestra- 
szył się przejeżdżającego samochodu i wpadł 
na grupę dzieci przechodzących ulicą. Troje 

dzieci Odniosło ciężkie pokaleczenia, jedna z 
dziewczynek łat 14 Marja Sudakówna dozna- 
ta złamania prawej ręki i dwóch żeber. Ła- 
szynowicz przez wypadnięcie z 'wozu uległ о- 
gólnemu potłuczeniu. Przerażony koń wpadł 
następnie z wozem do stodoły  Kazimierskiego, 
gdzie pokaleczył syna Kazimierskiego Stefa- 
na. 

        



  

grodźięhyka 
— Pan Opaliński wybrany został dyrek- 

Radje wiieńskie 
Niedziefa, dnia 20-go sierpnia 1933 r. 

9.00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie 
10.00 Muzyka religijna (piyty). 
10.30 Poświęcenie sztandaru na PI. Marsz. 

Milioner POD FA 

  

  

Najnowszy g gantyczny film szpiegowski 

LSZYWĄ FLAGA: 
zdobywając w swym tiriumłalnym pochodzie najpoważniejsze ekrany wszystkich stolic Świata nkaże się jnż w tysh dniach w Wilnie 
  

  Piłsudskiego 
torem teatru miejskiego. — W dniu 16 bm. Žas Os międzyn. Wystawy Foto- 2 66 | Wkrótce najnowsze arcydzieło kinematograłji francaskieį režyserji słynnego Julien Duviv era wschodni film p. 4 

odbyło się posiedzenie komisji teatralnej, w grafiki. 4 8 R *6 (Pięciu przekiętych 
celu wyboru dyrektora na prowadzenie teatva 12.25 Poranek muzyczny. ; 38 dżenteimenów) 
miejskiego w sezonie 1953-34. : 1400 Przed siewami — odczyt  wygl. 95 W roli głównej HARRY BAUR. — Fascyncją a skcja, Dramstyczne napięci:! 

Po odezytaniu protokułu poprzedniego po- prof. W. Łastowski. 

  

Gra pierwszorzędna zespołu, daje rękojmię powodzenia tego wspaniałego tilmn. 
  

  
siedzenia, komisja teatralna przystąpiła do 14.20 Muzyk: у omisja t przystąpiła 2 yka (płyty). 
rozpatrywania ofert na objęcie kierownietwa 14.45 Porady weterynaryjne Dziśl Superlil prodnkcji francuskiej odsłaniający działalność handlarzy moiłiną 

teatru. 16.30 Recital śpiewaczy. 
Ze wszystkich ofertantów 

mianowicie: p. dyr. Opaliński i 

refiektowali nadal 

tylko dwaj, a 

p. Otrębski 

    W ten sposób p. Opaliński wybrany zo-          

17:15. 
18.00 

Koncert muzyki polskiej 

Muzyka francuska (płyty) . 

22.45 Muzyka taneczna. 

  

CN „ZATRUTE DU 8$ZE morneuuo 
Wro.g. Jean Murat, Daniela Parola iuesmovy Piotr LOF 
  

  

! 

Е, Е na objęcie teatru, reszta 18.45 Litewska audycja literacka. 
zać zrzekła się. | : = 19.00 Słuchowisko Wspanisła kreacja najlepszych sił, Niezwykle trapująca treść, — Nsd program: Urozmaiccne dodatki dźwiękowe 
"RA Ea = z ek 19.40 Skrzynka techniczna 

S SPSS S 20.00 Koncert. 
: rzucają z ekrsnu Domby dowcipu w meże 4 

czionków kom. teatr.), p. Otrębski 3 głosy, a 22,00 Muzyka taneczna. г 66 Dziś| Przebój sezonu 19334. Asy hutnoru FLIP i FLAP nowszej Kia kmiasa nej < 

PN" Pow 202 М жг 2 Каа 1 inych aj „$CHOWAJCIE $WE SMUTKI: 
99 stał dyrektorem teatru n ego. Spodziewa 

niv się, że p. dyr. Opaliński na stanowisk 

tem. dołoży starań, aby podnieść poziom a 

    

ANWAD CE 

PRZETARG Dlaczego poślubił biedną. 
Seanst: 4, 6, 8 1 1020 w dni świąteczne od g. ej 

FLIP i FLAP rozsmieszą was i rozbawią do łez i doprowadzą do spazmów smiechu. Nad program; ćodstki. 

  

  

styczny naszego teatru, co podniesie również : z sz аа, zwiastuu sezonu! jako gtuchoni i 
aaa SER Komenda Wojewódzka Policjj w Wilnie > - ę| ) głuchoniemy szaieniec 

aa A RE ogłasza pisemny przetarg ofertowy na do- pracuiatą dziewczyne 66 ZE „Człowiek o stu twarzach” w potężnym filmie niesamow. 

этутектеттутеуттуутУтуУтТУТУФТУтутеучттиутиктт 5бам© ОКОЮ 140 ton węgla górnośląskiego M. chwili в 2 & 
Ы > ili gdy podniosła na mnie wzrok. zo- © kostka Il, około 60 mtr. drzewa twardego i stałem Oczarowan S VELO fenomenaln; ‚ Bec y pięknością j je- 3 " 

Dźwiękowe kino „APOLLO“ około 40 mtr. drzewa miękkiego z dostawą do  żej, aksamitnej cetys Niekas a 53 L 

Dominikańska 26. 

NA EKRANIE 
Niezrównana para idealnych kochanków — 
JANET GAYNOR i CHARLE FARREL 
W najnowszym przeboju filmowym p.t. 

„Bziewczę z krainy burz” 
NA SCENIE 

Najpopularniejsi artyści ZASP teatrów: — 

poszczególnych urzędów Policji w mieście Wil- 

nie. 
Szczegółowe informacje udzielane będą 

codziennie od godz. 13 do 14-tej w Intendentu- 
rze Komendy Wojewódzkiej Policji (ul. Ostro- 

bramska Nr. 6 pokój 21.). 

Oferty w zapieczętowanych lakową pieczę- 
cią kopertach z napisem „Oferta na dostawę 

węgla i drzewa” lub oddzielnie na węgiel albo 

   

łem pojąć ją za żonę”. о 
Każda kobieta może obecnie osiągnąć gład- 

ka, białą, delikatną skórę — taką właśnie jaką 
lubią i podziwiają wszyscy mężczyźni. Należy 
tylko stosować codzień znakomity paryski no- 
wy Odżywczy Krem Tokalon, kolor biały (nie 
tusty). Zawiera on świeży krem i oliwę, po- 
łączone ze składnikami wybiełającemi. ściąga- 
jącemmi i wzmacniającemi skórę. Wnika mo- 
mentalnie do por, uśmierza podrażnione gruczo- 
ły, Ściąga rozszerzone pory. rozpuszcza wągry. 

Nad program: Dzieje szwedzkiego Nascieona p, t. KAROL XII. 
  

Dźwiękowe kino 

„ROXY“ 
MICKIEWICZA 22, 

tel, 15-28 
„« RAJSK 

Ulabienica publiczności, 
przepiękna i niezapomniana 

I PTAK 
DOLORES DEL RIO czarujący 

to najnowsze i najlepsze »rcydzi:ło króla 
program: Dodatki dźwiękowe 1) Komedja r 

tualne zdjęcia z całego świata, 

orsz 

Początek o godz 4, 6, 8 i 10.20. — Ceny: parter III miejsce 40 Er. 

  

Joel Mc Crea = time 
reżystrów Kinga Vidora.— Nad 
ysnukows, 2) Tygodnik Foxa, ak- 

3) Polski tygodnik PAT. 

  

„MORSKIE OKO'', „BANDA'' i „QUI PRO „drzewo należy złożyć w intendenturze Ko- które same odpadają. Wybiela i udelikatnia Koncesjonowane przez Kuratorjum O S. Wii = -- 
QUO'* — NIUTA BOLSKA, STAN. RYBA- mendy Wojewodzkiej Policji najpóźniej do  Naiciemniejszą i najbardziej szorstka skóre. Na- g e SZ e n e KOED KURSY MATURALNE DLA DOROSŁYCH 2 panienki 
CZEWSKA, WACŁAW ZDANOWICZ i RY- dnia 2/1X 1933 r. Do każdej oferty musi ek skórze w ciągu 3-ch dni nieop'sana Świe- im. SZYMONA KONARSKIEGO w Wilnie (uczenice) przijnę na 44 
SZARD MISIEWICZ — popularny artysta— być dołączony dowód złożenia w Kasie ZE i piękno — niemożliwe do osiągnięcia Więzienie w Grodnie niniejszem ogłasza (istaleją od r. 1926 przy Gimnazjnm im Kraszewskiegc) mieszkanie z badac: | 

znany z filmów: „UŁANI.. UŁANI" i Skarbowej na depozyt Komendanta Woje- co Pit innym sposobem. Należv ra wżywać nieograniczony przetarg na dostawę dla potrzeb A i CI i Kolejowej — lokal Szkoły Zsw. im. | nem nirzymaniem po 

staczać rena! 1 balct wódzkiego Policji w Wilnie wadjum w wy- Suzuka TUI: Viezienia, wo okresie od I paždziernika Sóiedót Ša A gai as rakas L 
PRD SA R EN? sokości 3 proc. oferowanej sumy. 1933 roku do końca marca 1934 roku, następu- System półroczny. Opłata za OKE as 21 A AD 

W WIELKIEJ REWJI Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.1X—33 r. jacych artykułów, a mianowicie: 35.000 klg. Zapisy przyjmu e kancejaria codziennie w gndz. 17—19. 
  

o godz. 12-tej. 

„WITAJ GRODNO" 

  

FIRMA MEBLE 

  

ROSE ESET TTT BEINOS NOT 
NAJSTARSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE mąki razowej 95 proc. walcowego przemiału, 

13.000 klg. mąki pytlowej 65 proc., 1500 klg.   

Sierakowskiego 21 m. 3 
obok szkoły SS, Naza- 
retanek ib izko gimne. 

  

Oferty nie odpowiadające powyższym wy- EG zjum im, O k. Ь 

W programie: humor, śpiew, taniec i satyra! maganiom nie będą ARIE 2 : egz. od 1843 T. mąki pszennej 4/0, 6000 klg. kaszy jęczmiennej Chrześcijańskie Aragieckię Pogotosie zj RC B 

w: a 54 ; : Komenda Wojewódzka zastrzega sobie NE n E drobnej, 150 klg. kaszy pęczaku, 100 klg. kaszy 5 2 panienki stęp groszy. E WILNO UL. WIELKA 21. ROR WIĘ S lan IGM Damskie, Męskie i Dziecinne : WŁAAAŁŁŁ prawo przeprowadzenia przetargu ustnego i (poprz. Tatarska 20). gryczanej, PA wb iej, (uczennice) przyjmę ne 

wyboru oferenta niezależnie od oferowanych POLECA WSZELKIEGO RODZAJU Simi 0 REES dE. UO W į L N Į A M K A“ o e = 

cen. MEBLE . S : AS 
= Komendant Wojewódzki W DUŻYM WYBORZE klg. cukru kryształu, 5000 kig. słoniny wysolonej 33 Bi Pórlowa Nida Taldoc 191 z koaistózach SE 

2 | w/z Tomaszewski, podinspektor. TANIO I SOLIDNIE grubej, 3000 klg. mięsa wołowego z tylnych РЕ S Ik а sa eton 2 A о 2-шпт; = se 

części, 100000 klg. ziemniaków wyborowych, R. = aaa, ą, gar E damską, męską 1 dzie- A. M. 

NTT TTTTITKSTSTĄ | 2000 kig. fasoli białej, 4000 kig. grochu polnego ы js 1 odšwiežania, Ieperacji, 

  

— Pożegnanie ks. dziekana Więckiewicza. 

W dniu 18 b.m. rano, na dworcu kolejowym 
w Nowogródku, zebrali się parafjanie nowo- 

gródzey, celem pożegnania opus. ącego No- 

wogródek, dotychczasowego pro eza para- 

     

  

W najbliższych dniach zostaje otwarty 

PIERWSZY DOM TOWAROGY 

6000 kig. buraków ćwikłowych, 500 klg. pie- 
truszki, 1000 klg. cebuli, 4000 kig. soli szarej, 

12 klg. pieprzu, 12 klg liści bobkowych, 12 

kig. ziela angielskiego, 100 klg. oleju Inia- 

nego, 3600 klg. twarogu, 12000 klg. marchwi 
czerwonej, 500 mtr.3 drzewa sosnowego w 

  prasowania, czyszczenia, prania chemicznego i farbo- 
wania, oraz wykonywuje nowe damskie suknie i 

płaszcze. 
Robota solidna i tania. To nasza reklama,   PANIENKI uczące się przyjmę na 

mieszkanie z całedziem 
nem utrzymaniem. — 
Troskliwa opieka. Piz- 
niao. Ogród. M, Jamoat- 
towa, W. Poholanka 37 

  

fji św. Michała i dziekana Nowogródzkiego, szczapach, kolejowego i 140 tonn węgla dą- m. 2 

ks. d-ra Więckiewicza. į browieckiego kostka 1. BRZEWO OPAŁOWE -- - a 

Pożegnanie odbyło się bardzo serdecznie. i Wymienione wyżej artykuły winny być э Wyeksmitowana 

Ks. dziekan Więckiewicz, przeszedł na podo- 1-go gatunku. rodzina bzzroboinych, 

bne stanowisko w Kobryniu, wojew. poleskie S Dostawa wymienionych artykułów  nastę- brzozowe, sosnowe i olszowe, obarczena pigciorgiem 
dzieci, bez środków de 

  

tylna Szkoża Pow- 

U U į L N | E puje nie odrazu lecz częściowo w ilościach oraz : 961 = 

wskazanych każdorazowo przez Zarząd Wię- e = aa 5 0 

: 66 zienia. muje nasza  Admiuiste, 

RCZ 
Informacje co do warunków tych dostaw 0- ARTS RSS 

NA4UFORCZYWSZE 3 > o о : = 
trzymać można codziennie za wyjątkiem  nie- Lekc 8 ' 

o AL dziel i świąt w biurze więzienia (Dział Go- poleca 

zi sad 
spodarczy) w godzinach od 9-tej do 15-tej. K e т 

P N 99 Reflektanci na stałą dostawę wszystkich SKŁAD DRZEWA Prywatna Koeduka- 

° 4 

WIELKA 42. 

względnie kilku lub jednego z wymienionych 

wyżej artykułów winni najdalej do dnia 19 

września 1933 roku do godz. 12-tej w połud- 

nie nadesłać pod adresem Więzienia w Grodnie 

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

Dostąrcza również dlą urzędów i instytucyj. | 

   

  

  

Km. VIII. Nr. 741/33 
w najlepszych gatunkach 
o najniższych cenach. 

2. powołanie się na ogłoszenie przetargu, 

3. wyraźne oświadczenie, że oferent pod- 
tsaaaóńazkkkAkkae 2 3, 5, i 

  

6 - pokojo- — — — — — — — 

szechna 

Haliny Siewiczowej 
Jagiellońska 8 m. 16 

do I—V odzisłe 
Ce posiada firme „Šolwort *2 ЧЕ О‘Е:?„У\‚]‹ЁЁМТ‚‚ЩПЁС‘ЁЁЁЁЁ‚С adres ofe- || Dla P. P. Urzędników na raty. Przyjmuje zapisy na 

sWalęcrt posiada wszgeśkie untykały pierwsiej potrzeby renta; ——————=——771: is į 
SĘ > we mieszkania DO WYNAJĘCIA 

waż. * daje się zasadniczym warunkom przetargu, RuPNo DO WYNAJĘCIA ładny pokój a ca: w kompletach V 

Naszem hasłem jest! 4. żądaną cenę poszczególnych artyku i SPRZEDAŻ Obra 2 dororca— mi, może być z obia. (tylko w małej grapie ! 
mający siedzibę urzędową przy łów wskazanych w walucie polskiej za jed-  ©YYYYTYYFYVYWYYYYYY" lalormacje tei. 1510. dami. Zskretowa 9 m.7 można kaźde dziecko 

wiru 8-g0, Każdy grosz odgrywa rolę! nauczać indywiduslniej 
у 2 A nostkę loco franco magazyn więzienia w Grod= — — — — — — —— — — „— — — Oglądać można od 5—8 

E das o wez 2 Kto chce oszczędzać powinien kupować S Rasai MIESZKANIEO Grantowne " przygeto- 
R DO A A dniu Zbejarpnia 1038 w firmie „Wolwort“ 5. ilość lub wagę oferowanych  artyku- KUPIĘ že wszelkiemi wygoda: -- — — — —- — — woje dzieci do kt. III 

-P.C. ogłasza, że*w dniu śl sierpnia 123 tów nowowybidowaną re mi 5 cio pokojowe do pokoje 2—3 gimu, i do wszystkich 

roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Do- R siność dochodową (po- wynajęcia. Wiadomość: «las szkoły powszech- 

iż" OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

DO WYNAJĘCIA Kasy Urzędu Piłsudskiego 18 m. 4 minikańskiej Nr. 11 odbędzie się sprzedaż A więc pamiętajcie, że „Wwolwart” (Fielka D) 6. dołączenie pokwitowania średnicy wykluczeni), Wileńska 25 m.9. 0 uej. Zapisy przyjmaeje 

  

  

  

z licytacji as Inni. Z: jest najtańszem źródłem zakupów a O AA w wysoko- REY as Nianie 2 "sklep == 11301. SĘ og R pd 

się z materjałów budowlano - remontowych, i posiada na składzie ści © + Sumy yanej. d 1 E 2: 

oszacowanych łącznie na sumę zł. 20 gr., р 7. podpis oferenta, „Słowa* dla „R.S.* В о dwóch wystawowych POKÓJ Uniwersytecka 7 m. 6 : 

największy wybór najrozmaitszych towarów. = okuach z irzema ubika umeblowany 2 osobowy 
Maszynę cjsmi — do wynsjęcia 

Każda oferta winna być podpisana przez 
Wszelkie wygody. Na które można oglądać w dniu licytacji w miejscu MŁODY 
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sprzedaży w czasie wyżej oznaczonym. 

Komornik 
  

  

MELCHjOR WAŃKOWICZ 

ŚZCZENIĘCE LATA * 
Pewnego razu, było to w dzień mego wyjazdu 

do szkoły, wykapałem mu na łeb 'w nocy całą stearyno- 
wą świecę, a gdy się rano obudził, krzyknąłem, że ma 

parchy. Z wrzaskiem poleciał do matki, obdrapywano 
go nożem, parzono gorącą wodą — kwiczał, jak prosię 

i przy tym akompanjamencie, odjeżdżałem z pod gan- 
ku, żegnany ponuremi spojrzeniami domowników. 

Teraz. po wyjeździe młodzieży do szkół, dwór no- 
wotrzebski stawał się cichy i, zasnuty w szarugi, świe- 
cit w długie wieczory szeregami jarzących okien. 

W „dziewcząt pokoiku”, w „składziku** — zasia- 
dały rzędy zasmarkanych dzieci — oiiary tajnego nau- 
czania, uprawianego zawodowo przez ciotkę, klucznicę, 
wszelkie kuzynki. Nieszczęsne Piotruki, Józiuki i Bał- 
truki, zgłebiały, w którym roku koronował się Bole- 

sław Chrobry. 
' W kredensie babka spelniala wielkie misterja me- 
dycyny. Dwór był kasą chorych i centralną apteką 
na całą okolicę. Przesiąknięte jesiennym dniem szare 

    

WYYYTYYYYYYYYYYYYVYVYY* 

mał wtajemniczenie, już nie żyje; ja sam zawdzięczam 
życie zamawianiu). Medycyna dworska wyrobiła cały 
systemat, by elementarne wskazania antyseptyki i hi- 
gjeny ożenić trwale z przesądami. Dr. Rozen, szwagier 
babki, kiedy rzucił płatną praktykę i osiadł w Nowce- 
trzebach, wyrobił sobie cały sposób postępowania. 
Lekarstwa dawał apteczne, ale jedne z nich trzeba by- 
ło brać o wschodzie słońca na rozstajnych drogach 
(szło o to, aby przed jedzeniem), inne „pod nogą łóz- 
ka 'w ziemi od północnej strony”, (lekarstwo wymaga- 
ło trzymania w cieniu i chłodku) i t.d. 

Babka wywodziła się z tejże szkoły lekarskiej i 
rzecz niepojęta, jak z tych tam macie w gardle, mogła 
stawiać djagnozy. : 3 

Pewno pomagały jej lata obcowania z tym ludem, 
z jego bólem, z jego nieszczęściami, jak z jego codzien= 
nym dniem. Najskrupulatniej roztrząsając przeszłość, 
przypomnieć sobie nie mogę, by w mieszkańcach dwo- 
ru nowotrzebskiego, gdzieś, choćby na dnie duszy, za- 
tajony był niepokój socjalny. Ludzie wyrastali z tego 
gruntu, jak rośliny — wolą Bożą — jedni wyżej, niżej 
inni, wszyscy byli bliźni, sobie równi każdy miał po- 
ruczoną sobie krótką rolę w tem życiu doczesnem, któ- 
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oferenta i nadesłana lub złożona osobi 

w zamkniętej i opieczętowanej  lakiem  ko- 
percie z odpowiednim napisem. Próbki  ar- 
tykułów oferowanych winne być złożone ra- 
zem z ofertą i oznaczone w sposób, wskazu- 

jacy do której oferty należy. 
Oferty przyjmuje codziennie od godz. 9-tej 

do 15-tej naczelnik więzienia. 
Przetarg odbędzie się komisyjnie w dniu 

19 września r. b. o godz. 12 w południe. 
Wybrani oferenci będą: zawiadomieni pi- 

semnie o wyniku przetargu i wezwani do spi- 
sania odpowiedniej umowy na dostawę. 

Naczelnik Więzienia 

(podpis nieczytelny) 

  

А. В. ©. 
Na rozpoczęcie rokn szkolnego 

A. Zeszyty, bruljony, ołówki, piórniki 
B Tornistry,. teczki skórzane i brezentowe 
С. Przyborniki kreślarskie i papiery 

tylko w ficmie M: RODZIEWICZ 
Wilno, ml. Wielka 9 

po cenach bezkonkurencyjnych, 

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

  

   

    

# р. Aleja Róż Nr 4 m. 

do pisania sprzedam b. Wileńska 25 m.9. 0 
tenio: bylė Zaraz- „04 = RA 

barska 1 m. 26 od10MIESZKANIE 

życzenie dobre całko- 
wite utczymanie,— Dla 
uczenic troskliwa opie 
ka pomoc w naukach 
(ęzyki cbce konwer- 
sacją) Objszdowa 6/7 

do 4-ej. 0 3—4 pokoj twe ze wszel 
0 R 0 AA kiemi wygodami (łazien- 

SPRZEDAM ka i water) do wyna- 
tanio maszynę do pise- jęcia. Plac Metropoli- © 
ua „Underwood“ w talny 3 (cóg Miłosier- 
dobrym stanie. — Ko» nej), tel. 11-74, 0 
ndrsklego 15 m. 17. 0 = = — = — 

MIESZKANIE 
O K A Z Y J N I E šliczue, stoneczne — 6 

DO SPRZEDANIA pokoi, przedpokėj, ko- 
gurnitur mebli sałono- rytsrz, kuchnia, wann2, 

wych, bufet, szafy, sto balkon ze wszelkiemi 
ły itd. Oglądać — о- SR UL A sy: 

i i je ca murn- dziennie od 3 do 5 p. banka ja Ei 

mość m dozorcy lub u 
właściciela m. № 6 cd 
2 do 5rtej. 

į V a I 
DO WYNAJĘCIA 

40 pokojowe mieszka- 
mie. Woda, kanalizacja. 
Blisko Ostrej Bramy. 
Ul. Tyzenhanzowska 4 
m, 7. 0 

2, 3, 4, 5 i 6 - powojo — ——————— — 
we ze wszelkiemi nowoM I ESZKANTIE 
czesnemi urządzenia - obok Województwa — 

mi. Ul. Zakretowa -7-, 3 pokoje z kuchnią, cie 

m. 6, Oglądać od 2 — płe, suche, słoneczne— 
Skopówka 5 . 

MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA 

5-. — 
  

POKÓJ 
ciepły, światły z cał 
kowitem utrzymaniem 
60 zł. miesięcznie 
ul. Słowiańska Nr. 2 
m. 10. 0 

2 P-0.K-O;ĘĘ 
suche, łazienka, uży- 
walność kuchni. Wi- 
wulskiego 6- m. 14. 

Różne 
REKEERRCZWEE WARCIE 

  

Internat T-wa 
„LABOR* 

przyjmuje nczące się 
panienki, Warnnki do- 
godne i przystępne — 
Bliskość szkół UI. Że- 
ligowskiego 1 m. 18 

  

zdalny nauczycief 
podejmie się całzowite- 
go wychowania dwóch 
chłopców ze szkoły po- 
wszechnej Inb niższych 
klas szkoły średniej —- 
tylko w domu, w kiė- 
rym są odpowiednie 
warunki intelektaslnege 
rozwoja wychowanków. 
Zgłoszenia pod „Peds- 
gog* do Administracji 
„Stowa“ 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
uęłsby mdzielać iekcji 
mnzyki lub też podjąć 
się innej pracy, Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wsć proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kałużyńska, 6 

LAAAKAALAAABAL SA CA 

Po: Zikusą 
PRACY 

TYWYYYYYYVYYYTTTFER 
— — — — — — — 

Gorzelany 
bahalier Inb ekonem, 
z ukończonątzkołę ge- 

     

    

postacie babulek, niezmiernie wzdychającym głosem, re wszak było karą za grzech pierworodny, było obo- oz odcisków WE: R, Przyjmę Ak R 

4 0 pó RZY „ER nw był to już wieczó 1 ieni Gł Pro ы A. P LK M S e Ža M AA an. ach kat! rekctyfikać 
ciukow“ pali we środku. SER (o już wieczór — do sieni wwafi cała maz : 

7 žni icześciej ili si żać ie- i "OT « roniar * ze wszystkiemi wygo- nią i wygodami. po- atrzymaniem.— Pomoc cyjną, z dobremi refe- 
Mężczyźni najczęściej lubili sęę uskarżać na nie się z dworu „gospodarz* (po koroniarsku „„karbowy“ ) SEREWEUZNIA MEADE — —- dami wolasiód pode sb Jia małej ro- w nankach, Opieka za- SABEEO? Obie 

DOKTOR 

Zełdowicz 
"_.Choroby skórne, wene- 

domagania ....macicy. Wskakiwała im do gardła, „usz- 
а“ w nogi i w najniepotrzebniejsze miejsca. 

Jako przyczynę choroby obie płci najchętniej po- 

i buchnął na kolana. 
— Co tobie się stało, Kazimierzu, czy oszalałeś? 

— pyta starsza pani wchodząca do sieni, s> 

pewniona, — Zaułek dę od zaraz, łaskawe 
Montwiłłowski 21 m. 3 cłerty kierować: Zaść. 

Laudyszki poczta Peć- 
- brodzie dla S. K. 

ku do wynajęcia. — dziny. Zgłoszenia do 
Krakowska 51. Redakcji pod H. C. 

Dozorca lut rmacje tel. — — — — — — — 
MIESZKANIE * 

Lekarze 
RR TAR 

        

Rs S ь a. S я e 15 10. — 
dawały — przelęknienie (...to musi być z tego, co ja Nie, nie oszalał. Był u spowiedzi Ksiądz kazał — ryczne, narządów mo- — 2 _____ 3 pokoje ze wszelkie- Przyjmę - śe 

trzy lata temu przelękła się...) Aby zapobiec tym złym dać zadośćuczynienie. Przed zielonemi świętami przy- Dr. Wolfson ZOWYCH 5 pokojowe mi wygodami Tartaki, dwie uczenice na mie. Uczciwa, 
od 9 do 1 i od 5 do 8 + szkanie z całrowitem polecana, solidaa, mte- 

skutkom przelęknienia, należało wziąć z części srom- właszczył sobie siekierę i powróz. Siekierę Choroby skórne, wene- mieszkanie odremonto- 34-a. 

  

zwraca, y W gi „ Ul. Mickie- A е 
nych przestraszającego, włosy i okadzić ofiarę. powróz odkupi. Odłożyć ich poprostu na dawne miej- ryczne i moczopłciowe. R 24. M“ wane z wygodami do — — — — — — Kaa a: BM Ads ee 

Dwór w stosunku do tych obyczajów i przesą- sce nie mógł, bo to nie byłaby pokuta. Mm s ży AE SER S SD na 20 > PO GÓR az — -- (z szyciem) Młynowa 2 

dów miał niesłychanie dużo wyrozumiałości. Ba, po- Innym razem zjawiła się Elzia — dziewka fol- — — = — — — — — DORON PAS > z wygodami i utzy PRZYJM B (Bursa). 
.ZELDOWICZOWA MIESZKANIE manism dla 2 ch aczni = 

  

uczniów na stsncję. — 7> 

Służąca do wszyst- - 
klego poszukuje pracy. 

  

dzielał je nieraz (ja sam, dotychczas wierzę w zama- warczna. Pracowita jak wół, wesoła, brzydką, ordy- > 

wianie; nasza Alinka — patrz niżej — obiecała, umie- 
WEB: 2 й ieka, dobre 

narna, grubokoścista — jedną miała wadę: lubiła chłop 
Troskliwa opieks, kobiece, weneryczne — z 4 słonecznych pokoi lub 2.ch nczenic. Z£- НН toriepjan. 

narządów * moczowych z kucznią ze wszelkie pewniona solidna opie= PGBIERA JC? 

  

  rając, zwierzyć żonie formułkę; wtajemniczony, pod ców. Miała pięcioro dzieciaków niewiadomych ojców, od 12 — 2 i od 4-6 mi wyogdamioraz sklep ka Możność korzysta. Słucka 11 m. 2 Oiszew- Posiada referencje — 

rygorem utraty skuteczności formułki, ma prawo prze- które obrządzała i nad któremi harowała 4 miała L 9 P p Mis 20 7 przy ad: Pohaliska 27 sła z pianiaa. J. Jasiń- ska. ed. koi. = ias Elžbieta 

kazać ją w ciągu całego swego życia tylko jednej oso- pensji trzy ruble miesięcznie. RZEZ tel. 277. do wynsjęcia B skiago B m. 1 godz. ad Ti = U Aaa i 

bie i to tylko wtedy, gdy osoba, od której sai otrzy- В. еп ол ВЕН НН В че ннн AE od 3 do 5 pp. Z. 5 

O III I IIS III III ZEE EZR O OEB 

i Redaktor w.-z. Witold Tatarzyūski. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia „Słowa” Wilno Zamkowa 2. > 

 


