
  

Dwa polskie lofy. 
‚ Jakoś się wloką dnie i tygodnie, 
a nic o starcie naszych transatlantyc- 
kich lotników z Paryża nie słychać. 
Wlaściwie słychać jest bardzo dużo, 
może zadużo, ale każda z tych wia- 
domości kończy się nieuchronnie na- 
kazem... oczekiwania. Oczekiwania 
Oczywiście na warunki atmosferyczne. 
Te warunki nie chcą. przychodzić i 
i nasi lotnicy zupełnie niesłusznie 
stali się przedmiotem ogólnego lekce- 
ważenia zagranicą, a często dowcip- 
nych docinków w kraju. Być może, 
iż gros winny ponosić w danym wy- 
padku winien „Pat*, który od czasu 
do czasu puszcza w Świat wiado- 
Mość, że ...jutro już wreszcie lecą 
Kubala i ldzikowski. Tymczasem 
jutro siedzą oni w Paryżu, jak wczo- 
raj i onegdaj. | właśnie gdy oczeku- 
jemy tak wiadomości z lotniska 
Le Bourget, z pobliskiego Dęblina 
/poderwali się do lotu dzielni poruczni- 

/cy Kalina i Szałas w towarzystwie 
mechanika sierżanta Kłosinka. 

Na wielkim 3-motorowym Fokke- 
rze, przysposobionym do lotów dłu- 
godystansowych, piloci nasi zamierza- 
li w ciągu 3-ch dni dokonać raidu 
Dęblin—Bagdad Kair — Warszawa, 
pokrywając kolosalną przestrzeń 8.000 
klm. 

Start przy pomyślnych warunkach. 
atmosferycznych nastąpił onegdaj o 
godz. 5 min. 15 rano. 

Nasi dzielni lotnicy stanęli już nie- 
wątpliwie w stolicy Iraku, pełnym ta- 
jemniczego uroku— Bagdadzie. 

Z pewnością podniebni podróżni- 
cy oblężeni już są przez reporterów 
dwóch miejscowych  dzienników— 
„Bagdad Times“ i „E Istiklal“. Z pe- 
wnością już im opowiadają o przej- 
ściach swej nadzwyczajnej podróży. 

Pierwszy ten etap, liczący 3200 
«lm., należy jednak do niezwykłych, 
ponieważ zawarty w nim jest przelot 
400 klm. ponad morzem Czarnem 
czego jeszcze nie dokonał żaden z 
lotników. 

Etap drugi Bagdad—Kair 1800 
klm., choć najkrótszy z całego .szla- 
ku, będzie jednak najtrudniejszy, bo- 
wiem prowadzić będzie ponad niezba- 
danemi obszarami pustyni arabskiej. 

Po krótkim pobycie w stolicy   
: 
| 
| 
| 

ь 

kraju opieczętowanego parlamentu 
nasi dzielni lotnicy przebędą ostatni 
x swej gigantycznej podróży. 

Etap Kair— Warszawa, wynoszący 
3,200 klm., aczkolwiek najdłuższy, 
nastręcza najmniej niebezpieczeństw i 
trudności - gdyż trasa lotu prowadzić 
będzie ponad krajami kulturalnemi. 

Tak więc, w trzech etapach po- 
rucznicy Kalina i Szałas odwiedzą 
trzy części Świata — Europę, Azję i 

Afrykę! 

W trzech etapach przebędą 8.000 
kim! 

LIZBONA. 31.7. W kolonii airy- 
kańskiej Angola doszło do poważ- 
nych rozruchów, w których brała 
udział ludność tubylcza. Zamieszki 
przybrały rozmiary tak poważne, iż 

rząd portugalski widział się zmuszo- 
nym do wysłania znacznych Sił woj- 
skowych dla przywrócenia porządku. 
Znaczniejsze oddziały wojskowe wy- 

ruszyły już z Costa i Laurenta. Jak 
informuje prasa tutejsza rozruchy 
wywołane zostały przez agitację ko- 
munistyczną. 

Komuniści we Francji. 
PARYŻ, 31.VII, PAT. Minister. Spraw 

Wewnętrznych zabronił urządzania święta 
komunistycznego, które było przygotowy- 
wane na S-go sierpnia i miało się odbyć 
ha przedmieściach Paryża. 

„W sprawie uznania rządu nan- 
kińskiego 

BERLIN, 31—1T. Pat. Z Szanghaju 
donoszą, że poseł niemiecki w Peki- 
TS wyjechał w kierunku doliny Yang- 

se. 

Prasa chińska Śledzi z uwagą tę 

podróż łącząc ją ze sprawą uznania 
rządu nankińskiego przez Niemcy 

Opinja publiczna w Pekinie interesuje 
się żywo sprawą uznania rządu nan- 

kińskiego przez mocarstwa Zagra- 
niczne. 

Sfan zdrowia Radicza 

WIEDEŃ, 31—7. Pat. Według do- 
4 niesień dzienników z Zagrzebia stan 

zdrowia Radicza jest ciągle poważny. 
Temperatura 38, puls 130. 7 powo- 
du tego, że pos. Pribicewicz, jak wia- 
domo w ostatnich czasach otrzymał 
wielką ilość listów z  pogróżkami, 
władze polityczne zmuszone były 
przedsięwziąć specjalne zarządzenia 
celem ochrony jego osoby. 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259, 
PRENUMERATA miesięczną z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa 4 zł. | 

{ % sprzedaży dętalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy.” 

ROK Wii. Nr. 173 (1784) 

SŁOWO 
WILNO, Środa 1 sierpnia 1928 r. 
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Kafastrofa polskich lofników. | 
Por. Szałas zabity. 

LONDYN, 31.VII. PAT. Do Agencji Reutera donoszą z Bag- 
dadu, że samolot polski w czasie lądowania dziś o świcie w 
Bagdadzie uległ katastrofie. Porucznik Szałas został zabity. Po- 
zostali lotnicy wyszłi cało. 

„Przebieg katastrofy. 
BAGDAD. 31.VII, PAT. Lot polski z Warszawy do Bagdadu zakoń- 

czył się tragedją. Już od godz. 2 min. 30 mieszkańcy Bagdadu usłyszeli 
łoskot zbliżającego się motoru. Lotnisko Hinaidi było oświetlone ze 
względu na ewentualność nocnego lądowania. Lotnicy jednak postanowili 
widocznie odłożyć lądowanie do Świtu i tymczasem krążyli nad miastem. 

Na krótko przed godziną 5-tą opadając na lotnisko aparat spadł na 
niewielkie wzniesienie, które służyło zwykle, jako ochrona przed powodzią. 
Aparat przewrócił się do góry kołami. Lotnicy królewskiej iloty powietrz- 
nej angielskiej pośpieszyli z natychmiastową pomocą. Porucznik Szałas 
doznał pęknięcia kości skroniowej i zmarł w chwilę potem. Pozostali 
lotnicy polscy doznali jedynie lekkich obrażeń. Udzielono 
miejscowym szpitalu lotniczym angielskim. 

Poruszenie opinii w Bagdadzie 
BAGDAD, 31: 1. Pat. Nieszczęśliwy wypadek przy lądowaniu po 

skiego aparatu Fokkera, a mianowicie śmierć porucznika Szałasa, wywołał 
w Bagdadzie kolosalne wrażenie. Opinja publiczna, podkreślając niezwykły 
sukces lotników polskich, żywo komentuje iakt, że nie było dane zwycięż- 
com dotrzeć do celu w pełni chwały. 

Życiorys Ś. p. por. Szałasa. 
WARSZAWA, 31.VII, PAT. Zmarły tragicznie podczas wypadku samolotowego w 

Bagdadzie porucznik $. p. Kazimierz Szałas liczył lat 28. W roku 1918 wstąpił do 
wojskowych formacyj lotniczych polskich w Rosji. Po rozbrojeniu przedarł się da 
kraju. Następnie wstąpił do armii polskiej. Jako radjotelegrafista lotniczy ukończył 
szkołę specjalną. W r. 1920 dowodził oddziałem radjolotniczym w Kijowie, Po ukoń- 
czeniu szkoły obserwatorów w Toruniu odkomenderowany został do departamentu 
lotnictwa. W r. 1923 uzyskuje tytuł pilota i przechodzi wyższy kurs pilotażu w Gru- 
dziądzu. Specjalizuje się w lotach nocnych. Pierwszy na Świeciejz wiosną; r. 1925 do- 
konał zdjęć lotniczych nocnych, zastosowując własny wynalazek. W wolnych chwilach 
przeprowadzał studja techniczne, dając armji polskiej szereg ulepszeń oraz dwa włas- 
ne wynalazki, spadochron meldunkowy i suwacz do obliczania map. Odznączony zo- 
stał szeregiem odznak lotniczych. Ś. p. porucznik Szałas był jednym z najświetniej- 
szych pilotów polskich. 

Zwycięstwo Polski na Olimpiadzie. 
AMSTERDAM, 31.VII. PAT. W czasie dzisiejszych lekkoatle- 

tycznych zawodów atletycznych p. Konopacka zajęła pierwsze 
miejsce w rzucie dyskiem, osiągając wynik koło rekordu šwia- 
towego. Drugie miejsce zajęła Copeland (USA), trzecie miejsce 
Szwedka-Swedeberg. | 

Sowiefy przewidują wojnę 
MOSKWA, 31—7. Pat. Agencja Tass podaje: Kongres Kominternu 

przyjął jednomyślnie rezolucję, aprobującą sprawozdanie Bucharina o sy- 
tuacji międzynarodowej oraz o pracach Kominternu. : 

Bucharin oświadczył w przemówieniu końcowem m. i. że niemożliwą 

jest rzeczą ustalić chwilę,'w której wybuchnie przyszła wojna. Nieodzownem 
jest jednak wskazać na fakty przygotowywania wojny przeciwko Związko- 
wi Sowieckich Republik Rad przez imperjalistów, na wzrastające różnice 
między Japonją a Ameryką, oraz na wojnę, która wyniknie w związku z 
zagadnieniami Dalekiego Wschodu. 

Partje komunistyczne winny zużyć moment pokojowego odpoczynku 
— mówił Bucharin—na zmobilizowanie mas robotniczo-włościańskich do 
walki przeciwko niebezpieczeństwu wojny. 

Zmiany w dyplomacji kowieńskiej, 
RYGA 31 VII PAT. Według „Jaunakas Zinas* w dyplomacji kowieńskiej 

mają nastąpić wkrótce zmiany. Generalny sekretarz Ministerstwa spraw zagra- 
nicznych Galutis ma być mianowany posłem w Washingtonie. Następcą jego 
ma być dotychczasowy poseł w Paryżu Klimas, którego miejsce zajmie poseł 
w berlinie Sidzikauskas. Spodziewane jest również odwołanie z Rzymu pos. 
Czarneckisa. Placówki w Rzymie i serlinie obsadzone będą prawdopodobnie 
przez zwolenników stronnictwa tautininków. 

Smefona wrócił do Kowna 
KOWNO, 31.7. Prezydent Smetona, który bawił na urlopie w Połą- 

dze przybył do Kowna. Według wiadomości z kół politycznych, prezydent 
Smetona nie powróci do Połągi, ponieważ trudna sytuacja Litwy na tere- 
nie międzynarodowym wymaga jego obecności w stolicy. 

KOWNO. 31.7. Nowy nuncjusz papieski Mgr. Bartoloni złożył dziś 
prezydentowi Smetonie swe listy uwierzytelniające. 

Niezadowolenie z racji skasowania swięfa. 
KOWNO, 31. VII. PAT. Z powodu zniesienia Święta Konstytucji, 

przypadającej w dniu 1-go sierpnia, opozycja postanowiła zorganizować 
uroczystości demonstracyjne. 

Niemcy 6 zafargu polsko-kowieńskim 
BERLIN, 31 7. Pat. Biuro Wolffa, odpowiadając na zarzut. „łzwie- 

stij”, że krok niemiecki w Kownie wywołał rozdźwięk w dotychczasowych 

harmonijnych stosunkach Rosji i Niemiec wobec konilikt polsko-litewskie- 
go— oświadcza, co następuje: Kłopoty „Izwieśtij* co do stanowiska Nie- 

miec w konilikcie polsko-litewskim wywołać mogą w Niemczech tylko 

zdziwienie, a to tembardziej, że prasa niemiecka kilkakrotnie i to w formie 
zupełnie niedwuznacznej podkreślała, że koła berlińskie nic nie wiedzą o- 
jakimś kolektywnem demarche w Kownie. т s 

Według naszych iniormacyj —pisze biuro Wolifa—poseł niemiecki w 

Kownie na zlecenie rządu Rzeszy odbył z premjerem litewskim Woldema- 

raśem kilka rozmów w sprawie obecnego Stanu rokowań  polsko-litew- 

skich omawiając możliwość porozumienia z Polską na zasadzie uchwały 

Ligi Narodów z grudnia 1917 roku. 

w Grecji chcą monarchii. 
WIEDEŃ 31 VII PAT. Według doniesień dzienników z Salonik, odbyło się 

tam założenie klubu rojalistycznego w obecności 10,000 osób. Klub powziął 
rezolucję, domagającą się przywrócenia wszelkimi sposobami ustroju monar- 
chistycznego, 

Klęska komunistów w Gzechoslowacii. 
PRAGA. 30.7. (PAT) Na terytorjum Czechosłowacji odbyły się wybo- 

ry delegatów kolejowych. Komuniści ponieśli wszędzie druzgocącą klęskę, 
albowiem na ogólną liczbę 123,131 głosów uzyskali zaledwie 12,557, 

Rewelacje b. komunisiy. 
WIEDEŃ 31 VII PAT. „Neues Wiener Abendblatt* donosi z Paryża, że założy” 

ciel związku młodzieży komunistycznej, b. członek prezydjum partji komunistycznej 
Laporte, który przed niedawnym czasem wystąpił z partji komunistycznej, zamieścił 
na łamach dziennika „Matin* sensacyjne rewelacje, dotyczące działalności owej partji 
na terenie Francji. Laporte twierdzi, że roczny budżet wydatków partji komunistycz- 
nej we Francji przekracza lo miljonów i że z tej sumy 8 miljonów przychodzi z Mo- 
skwy droyą na Berlin. Sowiety, według rewelacyj Laporte'a, utrzymują we Francji ca- 
ły szereg szpiegów. 

Opłatą pocziowa niszczona ryczałtem. | 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do razmieszczeńia ogłoszeń 

im pomocy w 
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„Na skrzydłach pieśni”, 
Rozgłośny przebieg odświęconego 

tydzień temu w Wiedniu. dziesiątego, 

wszechniemieckiego zjazdu špiewacze- 

go (Sdngerbundesfest) nie przestaje 
wywoływać w prasie europejskiej 

najrozmaiciej zabarwionych komenta- 

rzów łudzież żywej wymiany zdań. 
Nic dziwnego. To, co się działo w 

Wiedniu miało tyle w sobie żywioło- 
wej impulsywności a zarazem, trzeba 

przyznać, powagi, przy  nieposzlako- 

wanej karności, że jeden nie podnósł się 

głos, któryby wiedeńską manifestację 

za „Aaszlussem* zlekceważył. Prze- 

ciwnie. uznano wiedeńską maniiestację 

za wypadek polityczny pierwszorzęd- 

nej wagi. Nie dlatego oczywiście aby 

rozegzaltowany tłum dwiestotysięczny 

uczestników Sangerfestu, a łącznie z 

publicznością zalegającą zwartą masą 

ulice Wiednia, z pewnością miljońowy, 

miał po wygłoszeniu płomiennych 

„kilku mów i odśpiewaniu niezliczonej 

liczby patrjotycznych pieśni „nastro- 

jowych'*—ruszyć zaraz... na barykady. 

Nie należy nawet oczekiwać „w naj- 

bliższym  czasie“ realnego jakiego 

„demarszu” ze strony bądź Niemiec, 

bądź Austrji, ale—fakt pozostanie 

faktem, że nigdy jeszcze t. zw, „An- 

schluss' czyli ideał narodowy  połą- 

czenia się Austrji, dziś już niemal 

jednolicie niemieckiej, z Niemcami nie 

dał tak mocnego i—nie wahamy się 

powtórzyć — poważnego znaku życia o 

sobie. 

Nie ulega wątpliwości, że podczas 

długotrwałych i obszernych przygoto- 

wań do uroczystości Śpiewaczej pan- 

germańskiej, mającej odbyć się właś- 
nie w Wiedniu, przygotowywano się 

też do anszlusowej demonstracjj. Oka- 

zja zbyt piękna nasuwała się po te 

mu. Aby jednak demonstracja przy- 

brać miała aż takie rozmiary, nie prze- 

widywał nikt, bo w niczyjej nie leża- 

ło to rachubie. Czas nie po temu. 

Jeszcze! Stała się atoli rzecz do zro- 

zumienia łatwa. Tłum został porwa- 

ny- przez własne podniecenie i za- 
brnął o wiele dalej niż ktokolwiek 

zamierzał. Przedewszystkiem rząd wie- 

deński, który na odbycie takiego 

- zjazdu w Wiedniu zgodził się, a któ- 

rego ostrożność i unikanie wszelkiego 

angażowania się dostatecznie są znane. 

To tylko należało przewidzieć, że 

jeszcze za świeże są w narodzie nie- 

mieckim: gorycz poniesionej kleski, 

poczucie upokorzenia z racji utraco- 

nego (choćby tylko terminowo) sta- 

nowiska międzynarodowego zajmo- 

wanego po Sadowie i Sedanie, że za 

świeże są jeszcze głębokie poranienia 

nienrieckiej dumy i pychy, a i żal po 

rozwianych marzeniach „bagdadzkich'* 

tudzież po utracie kolonjalnej potęgi 

jest za świeży — aby ten cały ciężar 

gnietący zbolałą duszę niemiecką nie 

miał się wyładować jakąś nieobliczal- 

ną demonstracją właśnie na łonie 

braci z nad pięknego, modrego Du- 
naju. 

Takiego pangermańskiego zjazdu 
nie było jeszcze po wojnie, po sza- 

lonej klęsce, co rozwaliła Austrję 

Habsburgów a Niemcy  Hohenzoller- 

nów pozbawiła planów półwiekowych 

z okładem kolosalnych wysiłków i 
wspaniałych tryumfów. Nietylko przy- 

było do Wiednia dziewięć tysięcy 

niemieckich związków Śpiewaczych z 

siedmioma tysiącami sztandarów; zje- 

chali się do Wiednia Niemcy dosłow- 

nie ze wszystkich stron i części Świa- 

ta: z Ameryki północnej i południo- 
wej, z afrykańskiego Kaplandu, a i... 

ź południowego Tyrolu i ze Sztras- 

burga i z okręgu Sary, z rumuńskie- 

go dziś Siedmiogrodu i z Czechosto- 

wacji, z dawnych Prowincyj Nadbał- 

tyckich, z Polski... zewsząd!  Jak- w 

owej pieśni Flofmanna von Fallersle- 

ben: „Von der Maas bis an die 

Memel—Von der Etsch bis an den 

Belt". Wystarczy tylko to powiedzieć 

—nam. Cośmy się też tak zježdžali. 

Dość przypomnieć krakowski jubi- 

leusz Kraszewskiego: 

Uroczystość stała pod znakiem 
uczczenia jednego z największych mu- 

. „Makartowskie“. 

zyków Świata: Schuberta. Popielgrzy- 

mowano do jego rodzinnego miasta: 

do Wiednia. Aby w tymże Wiedniu 
natknąć się na nieśmiertelne wspo- 
mnienie o ..Beethovenie, co go też 

Austrja wydała. „Ten kraj —mówił 

prezes niemieckiego Sadngerbundu— 

przez który przeszły Nibelungi, który 

ojczyzną był tylu mistrzów Sztuki 

niemieckiej, przedewszystkiem Muzyki 

niemieckiej związany jest z nami ty- 

siącami więzów, niemieckim jest on 

z krwi i kości. Niemiecka krew w 

waszych płynie żyłach i naszych; nie- 

miecki duch waszym jest i naszym 

duchem. Stwórzmy z duchowego Gross- 
deutschlund - zjednoczoną, krzepką, 
jednolitą Ojczyznę!* A gdy mówca 

wzniósł w olbrzymiej wiedeńskiej San- 

gerhalle trzykrotny okrzyk: „Wielka 

niemiecka Ojczyzna, do której tęskni- 

my. którą mieć chcemy, której nie- j 

miecka Pieśń toruje drogę — niech 

żyje! Heil! Heil! Heil!“—wy- 

obrazić sobie łatwo, co się działo. 

Jedna tylko była wygłoszona mo- 

wa—przez prezesa Związku związków 

p. List'a. Przeplatały ją chóralne 

Śpiewy dyrygowane kolejno « przez 

najznakomitszych niemieckich kapel- 

mistrzów a jeden z chórów  liczył— 

do prawdy niepodobne!—35.000 gło- 

sów. Właśnie ten gigantyczny chór 

zaintonował pierwszą pieśń  „anszlu- 

sową' kompozycji Kremsera. Gdy 

zaś prezes List wspomniał o poleg- 

łych na wojnie... uczyniła się wśród 

niezliczonych tłumów ogromna cisza. 

Dziesiątki tysięcy ludzi podniosły się 

jak jeden mąż. | z głębi olbrzymiej 
hali wzbiła się cicha pieśń: „Ic 

hatt* einen Kameraden...* Drugi był 
to moment niezapomniany. 

Pochód trwał dziewięć godzin, od 
9 rano do Twieczorem, okrąžając wie- 
deńską Via tri u mfalis, wspaniałe 

Ringi. Z przed monumentalnego na- 
miotu przemawiał austrjacki Bundes- 
prasident dr.  Hainisz, przemawiał 
kanclerz dr. Seipel, przemawiał amba- 

sador Niemiec hr. Lerchenield. Po- 
chód bajeczną swoją  barwnością 

przypomniał najświetniejsze czasy — 

O jednej tylko 
wspomnijmy grupie, o grupie Połud- 

niowego Tyrolu (dziś w granicach 

Włoch pozostającego). Tworzyło ją 

tylko trzech Judzi w tyrolskim naro- 

dowym stroju: zieleń i czerwień. Przed 

nimi pusta przestrzeń na kilka kro- 

ków i za nimi. Poważni kroczą i bez 
słowa. Nawet głową nie skiną na 
witającą ich burzę okrzyków. Wszyscy 
trzej rośli jak dęby. Środkowy niesie 
tablicę. Na niej czerwony Orzeł tyrol- 
ski i jeden tylko wyraz: „Siidtirol", 
Jeden tylko wyraz, a więcej nic. 1 for- 
malnym rykiem przeleciał po tłumie 

ten jeden wyraz. Wrażenie, podobno, 

było wstrząsające. 

Oto z jakich momentow składała 

się uroczystość wiedeńska. Komen- 

tarze zbyteczne. Osobliwie po wszy- 

stkiem, co napisała choćby tylko 

prasa francuska, zająwszy wobec wie- 

deńskjej demonstracji najbardziej 

ostre i nieprzejednane stanowisko. 

Oczywiście, co do politycznej donio- 

słości ewentualnego zlania się Nie- 

miec nawet z tą „resztką“ Austrji, 

która po wojnie ocalała, nie może 

być dwóch zdań. Nasze polityczne 

stanowisko wobec możliwości takiego 

Jaktu nie może różnić się od stano- 
wiska Francji. To jedno tylko, nie- 
tylko wolno nam, Polakom, powie- 

dzieć, lecz nawet przystoi nam wla- 

Śnie powiedzieć, że wbrew opinii ga- 

zet paryskich, dziesiąty z czternastu 

„punktów'* Wilsona, mówiący wyraź- 

nie o prawie każdego narodu stano- 

wienia o sobie według własnej, ni- 

czem nieskrępowanej woli tudzież o 

niepodległości Austrji może mieć jak 

najbardziej słuszne zastosowanie — 

właśnie do  niemiecko-austrjackiego 

„Anschluss'u*. Połączenie się zaś z 

bądźjakiem państwem stanowi chyba. 

jeden z kardynalnych atrybutów — 

niepodległości. 

Jacz. 

I CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych orąz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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Prezydent w Poznańskiem. 

POZNAN, 31 VII. PAT. W dniu 
dzisiejszym 0 godz. 10-tej rano Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej z małżon- 
ką w towarzystwie p. Wojewody Du- 
nin-Borkowskiego w otoczeniu Świty 
wyjechał do Kórnika. Na zamku kór- 
nickim powitał Pana Prezydenta p. 
Jan Zamoyski, prezes zarządu iun- 
dacji kórnickiej. Następnie Pan Pre- 
zydent zwiedził muzeum i bibljotekę. 
Po śniadaniu, wydanem na Zamku, 
Pan Prezydent z małżonką i towa- 
rzyszącemi mu osobami udał się do 
pobliskiego obozu przysposobienia 
wojskowego, gdzie oczekiwał Pana 
Prezydenta dowódca OK. gen. Dzier- 
żanowski. O godz. 13 min, 45 Pan 
Prezydent powrócił do Poznania. 
Jutro rano Pan Prezydent wraca do 
Spały. 

Wyjazd p. Sf. Przeździeckiego 
to Rzymu. 

W niedzielę, dn. 29-go b. m. o 
godz. 8.40 wyjechał do Berlina nowo- 
mianowany poseł nadzwyczajny i mi- 
nister pełnomocny R. P. przy Kwiry- 
nale, p. Stefan Przeździecki. Na dwor- 
cu warszawskim żegnali p. Przeździec- 
kiego przedstawiciele wszystkich Po- 
selstw, urzędnicy M. S. Z. i liczne 
koła towarzyskie. P. Przeździecki za- 
trzyma się w Berlinie dwa dni, po- 
czem bezpośrednio uda się do 
Rzymu. 

Pożegnanie posła polskiego w 
Esfonji. 

TALLIN, 31.VIL. PAT. Dziś wie- 
czorem minister spraw zagranicznych 
Rebane wydał obiad na cześć posła 
polskiego Harwata, opuszczającego 
stolicę Estonji. W obiedzie tym wzięli 
udział przedstawiciele korpusu dyplo- 
„matycznego oraz wyżsi urzędniki mi- 
"nisterstwa spraw zagranicznych. 

Urzędowe wizyty min. Šwital 
skiegó. ; 

WARSZAWA, 3!.VII. PAT, Mini- 
ster W. R. i O. P. dyr. Switalski zło- 
żył wizyty kardynałowi Kakowskiemu 
i nuncjuszowi papieskiemu Marmag- 
giemu, którzy z kolei w dniach 26, 
27i 30 b. m. złożyli wizyty p. mini- 
strowi. 
‚ М dniu 18 lipca metropolita ko- 
Ścioła prawosławnego w Polsce Dyo- 
nizy był przyjęty na audjecji przez 
Pp. ministra dr. Świtalskiego, który w 

dniu 25 lipca odwiedził metropolitę w 
siedzibie konsystorza prawosławnego 
na Pradze. 29 lipca min. Świtalski 
zwiedził w towarzystwie ppułk, Kiliń- 
skiego naczelnika wydziału hygjeny 
szkolnej i wychowania fizycznego wa- 
kacyjny kurs wychowania fizycznego 
w Wągrowcu. 

Podróż inspekcyjna min. Kiihna. 
WARSZAWA, 31. VII. PAT. Dnia 

1 sierpnia p. minister komunikacji 
inż. Alfons Kiihn udaje się w kilko- 
dniową podróż inspekcyjną do kra- 
kowskiej i katowickiej dyrekcji kole- 
jowej. 

P Ministrowi towarzyszyć będą w 
podróży dyrektor departamentu bu- 
dowy inż. Ciechanowiecki oraz sekre- 
tarz p. Gustaw Różałowski. 

. W drodze z Warszawy do Kato- 
wic dokona p. minister w towarzy- 
stwie prezesa dyrekcji warszawskiej 
p. Bienieckiego inspekcji linij, łączą- 
cych stolicę z zagłębiem węglowem. 
Następnie p. minister zapozna się 
dokładnie z węzłami katowickim i 
krakowskim oraz zwiedzi warsztaty 
kolejowe i kolonje mieszkalne w Tar- 
nowie i Nowym Sączu oraz kolejową 
kolonję wakacyjną pod Żywcem. 

P. minister powróci do Warszawy 
w niedzielę 5 sierpnia w godzinach 
porannych. 

Wycieczka dziennikarzy polskich 
w Szwecji. 

STOKHOLM, 31.VII. PAT. Przy- 
byli tu dziś dziennikarze polscy, od- 
bywający podróż po Szwecji w celu 
poznania tego kraju. Goście polscy 
zwiedzą zakłady przemysłowe w Stok- 
holmie oraz zabytki miasta. Przyję- 
ciem dziennikarzy zajmuje się szwedz- 
kie towarzystwo eksportowe oraz 
polski konsul generalny. 

Dalszy pożar lasów w Tafrach. 

ZAKOPANE, 31. VII. PAT. Pożar 
lasów w dolinie Roztoki trwa dalej. 
Obecnie niema już niebezpieczeństwa 
przerzucenia się ognia na dalszei 
dzięki wykopaniu dostatecznej ilośc, 
rowów izolacyjnych i wskutek silnego 
deszczu, który padał w nocy z nie 
dzieli na poniedziałek.



ECHA KRAJOWE 
  

POSTAWY. 
— 8-mio dniowy kurs pożarniczy. 

W myśl programu prac Związku Straży 
Pożarnych Województwa Wileńskiego zo” 
stał zorganizowany kurs również w Posta- 
wach, ną który zgłosiło się tylko 16 kur- 
sistów, w tem 6 funkcjonarjuszów Policji 
Państwowej. Z powiatu przybyło tyłko 3-ch 
kursistów. Jest to widomy dowód braku 
zainteresowania się władz samorządowych 
sprawą pożarniczą. Z wrażeń, jakie się od- 
niosło podczas prowadzenia, jak również i 
przy zakończeniu kursu, należałoby przy- 
puszczać że nietylko nie idą w kierunku 
ułatwienia w przeprowadzeniu l-go kursu 
na tym powiecie, ale starają się utrudnić, ba- 
gatelizując tak zaniedbaną tutaj sprawę po- 
żarniczą. 

Zły stan narzędzi straży 
włądz powiatowych, które powinny być 
wzorem dla całego powiatu, uniemożliwił 
należyte wyszkolenie słuchączy, wobec 
czego prawdopodobnie władze Związku Po- 
żarniczego zawieszą w czynnościach Na- 
czelnika straży. Wykładowcami kursu byli: 
inspektor Pożarnictwa Rudolf Dalstedt, in- 
struktor pożarnictwa Jan Łuczyński, oraz 
pp. Dr. Rucki i Szlusowski. Komendantem 
Kursu był wyzuaczony Instruktor Pežarni- 
ctwa Jan Łuczyński. Komisję Egzaminacyj- 
ną stanowili: Prezes Związku Straży Pożar- 
nych Województwa Wileńskiego p. Okta- 
wjusz Rackiewicz oraz wykładowcy kursu. 
Egzamin teoretyczny odbył się w Domu 
Ludowym, poprzedzony ćwiczeniami szkol- 
nemi i taktycznemi. Mimo tylu trudności 
znać było bardzo dobre wyszkolenie tak 
praktyczne, jak i teoretyczne. W rękach 
dobrze wyszkolonych ludzi jakoś obco wy- 
glądały narzędzia straży miejscowej, mające 

w siedzibie 

mało strażackiego wyglądu co jest spowo- $ 
dowane złą gospodarką Zarządu latpoprze- 
dnich. Zakończenie kursu odbyło się rozda- 
niem świadectw. 

Pożegnalne przemówienie wygłosił Pre- 
zes Związku p. Oktawjusz Rackiewicz, za- 
chęcając do dalszej wytężonej pracy nad 
podniesieniem do właściwego stanu wy- 
szkolenia straży i strony organizacyjnej 
istniejących Zarządów. W pełnych uczu- 
cia słowach pożegnał się z kursistami 
Komendant kursu, życząc im jaknajlepszych 
wyników pracy na zaniedbanych terenach. 
Vice prezesowi straży Postawskiej Druho- 
wi Pergaminowi należy się podziękowanie 
zą oddany do dyspozycji kursu budynek, 
w którym zostali skoszarowani kursiści. 

KRZYWICZC. 
— Dziwne porządki w Urzędzie 

Pocztowym w Krzywiczach. Nie wiedząc 
o tem, že stanowisko Kierownika Urzędu 
pocztowego w Ktzywicząch objęte jest przez 
osobę mi nieznaną, zwróciłem się 27 bm. 
o wydanie mi poleconego listu, załączając 
nadesłane mi powiadomienie. Stojąc przy 
okienku, zauważyłem nieznanego mi pana, 
czytającego książkę w urzędzie pocztowym. 
Po kilku minutach oczekiwania poprosiłem 
© wydanie mi listu. Po pewnym czasie ów 
pan, jak się potem okazało, kierownik 
urzędu, przyjął ode mnie podpisane zawia- 
domienie, odnalazł list i zapotrzebował 
dokumentu. — Jakiego pan życzy doku- 
mentu? odrzekłem. — Ла pana nie znam, 
powiedział mi urzędnik. — Ja też pana nie 
znam, odrzekłem, lecz urząd mi nigdy nie 
.kwestjonował w wydawaniu koresponden- 

cji. -— Ja jestem urzędnikiem, proszę mnie 
nie ubliżać — odrzekł pan za okienkiem. - 
A ja jestem tutejszym ziemianinem — о4- 
rzekłem, — Idž pan do gminy, powiedział 
mi pan zza okienka. — Zwróciłem się do 
sekretarza gminy, prosząc go o stwierdze- 
nie tożsamości mojej osoby, lecz ito nic 
nie pomogło, odprawiono i jego z niczem. 
Wówczas byłą już sporządzona formalna 
plenipotencja na imię sekretarza gminy, z 
opłaconym stemplem i dopiero wtedy uda- 
ło mi się otrzymać list z poczty. Nigdy je- 
szczę, jak żyję, nie miałem tyle trudności 
w urzędach pocztowychi pocóż ją opłacam 
miesięcznie za abonament, skrzynkę lub 
skrytkę? 

Leniewicz-Kamień. 

OSZMIANA. 

— Wycieczka krajoznawcza. Codzien- 
ne szare życie przerwane zostało, Oszmia- 
ną widocznie rozyłosu nabiera: niedawno 
wystawa rolniczo-przemysłowa odbiła się 
głośnem echem, —a już ostatniej niedzieli, 
wycieczka krajoznawcza ze sfer nauczy- 
cielskich z całej Rzeczypospolitej Polskiej 
w liczbie czterdziestu osób w przeważają- 
cej liczbie pań, z profesorami Romerem i 
Limanowskim na czele,—zawitali do grodu 
nad Oszmianką autobusem. Co mianowicie 
zainteresowało przybyłych gości? 

P. Kamiński, v. Inspektor Samorządu 
miejskiego, oprowadzał przybyłych po 
mieście. Ale już w parku 3 Maja zwiedza- 
jących spotkało rozczarowanie, — bo oto na- 
wet na jedynym kwietniku kwiatka ani na 
lekarstwo. ! 

Na przybytych zrobito to odrazu wraže- 
uię zaniedbanego miasta! 

  

Wrażenia z Olimpiady. 
(Od własnego korespondenta.) 

Amsterdam, lipiec. 

Olimpiada! Czyż jest dziś człowiek 

  

na Świecie, któryby nie słyszał coś | 
o tej gigantycznej imprezie, któryby 

nie wiedział, że wszystkie cywilizo- 

wane narody Świata, zapominając o 

wzajemnych niesnaskach, konfliktach 

politycznych, wysyłają swych repre- 

zentantów, by ramię przy ramieniu z 

przedstawicielami wrogiego państwa 

walczyli o zaszczytny laur zwycię- 

stwa. Olimpjada łączy wszystkich 
jak przed wiekami—zwaśnione naro: 
dy zawieszają na ten krótki okres 

czasu swe porachunki na kółku, je- 

dyną areną rywalizacji staje sią bież- 
nia w stadjonie olimpijskim. Niemcy 
z Francuzami, Włosi z Austryjakami, 
Bułgarzy z Rumunami, Grecy z Tur- 
kami, Polacy z... (lepiej nie psuć so- 
bie krwi) wszyscy stają w szeregu— 
nie brak nikogo. 

% 

Nowoczesne Olimpjady mają za 

sobą niedługą historję. W 1896 r, 

baron Pierre de Conbertin, profesor 

archeologji, zdołał urządzić w Ate- 

nach coś w rodzaju pierwszych igrzysk. 

Jakież to było prymitywne, niemrawe, 

ospałe. Próbie wskrzeszenia starožy- 

wotności nie rokowano wielkich na- 

dziej, sądzono, iż skończy Się na 

jednem nieudanem fiascu. 

Jak zwykle przewidywania zawio: 

Tu miał być wzniesiony pomnik „Wol 
ności*,—czego jedynym dowodem w parku, 
wkopany i ogrodzony drewniany słupek 
wysokości około trzech metrów, co ma 
wyobrażać pomnik; trzy przywiezione ka- 
mienie pod fundament świadczą, że ta myśl 
miałą być wykonaną, bo miejsce poświęco- 
nem zostało! 

W roku 1920 z ofiarności ogółu ze- 
brano dość poważną sumę i komitet zło- 
żył takową na ręce ówczesnej władzy, lecz 
nikt później tem się nie zainteresował, z 
czasem ta myśl zwiędła i straciła aktu- 
alność! 

I nie znalazło się w całem mieście jed- 
nego polskiego serca, pełnego uczuciaji mo- 
ralnego obowiązku, by upamiętnić bohater- 
stwo Polaków, którzy wszak dali dowody 
płomiennej miłości dla Ojczyzny. 

Wycieczka zwiedziła kościół katolicki 
a część dalekich gości zupełnie nieznaną 
cerkiew prawosławną. 

Elektrownia miejska swym powabnym 
zewnętrznym widokiem zainteresowała 
wszystkich, bo też istotnie imponuje miastu. 

Już o godz. pierwszej całe towarzystwo 
zebrało się na obiad w Resursie Obywatel- 
skiej—przybył i pan Starosta Kowalewski 
i powitał dalekich gości. Spożyto wspólnie 
obiad i wśród przemówień z obu „stron 
wygłoszonych i nacechowanych serdecz- 
nością całe towarzystwo w miłym nastro- 
ju opuściło GAY udając się do Kre- 
wą i dalej. 

NOWOGRÓDEK. 

— Uwadze właścicieli łasów. Sekcja leś- 
na nowogródzkiego wojewódzkiego Towa- 
rzystwa Rolniczego w Baranowiczach wy- 

iła z pismem z dn. 20.6. r. b. do Pana 
Wojewody Nowogródzkiego z prośbą o wy- 
jednanie z Min. Rolnictwa ustalenia formy od 
znak dla straży leśnej lasów prywatnych o- 
raz o polecenie zaprzysięgania ich przez pp. 
Starostów. 

Pismem z dnia 20.7. r. b. Pan Wojewoda 
Nowogródzki zakomunikował Nowogródzkie- 
mu Towarzystwu Rolniczemu co następuje: 
—,Na pismo z dnia 20.6. r. b. Nr. 1247 ko- 
munikuję, że wydałem zarządzenie Panom 
Starostom Powiatowym przyspieszenia spra- 
wy zatwierdzania gajowych. 

Jednakże, jak wynika ze sprawozdań po- 
szczególnych Panów  Starostów, właścicie- 
le lasów nie zbyt. chętnie zgłaszają do zat- 
wierdzenia posiadaną straż leśną, wobec cze 
go proszę o zwrócenie się z odezwą do właś 
cicieli lasów na terenie Województwa Nowo 
gródzkiego o zgłaszanie gajowych do za- 
twierdzenia. 

Forma odznak dla zatwierdzonej straży 
leśnej dotychczas nie została ustaloną przez 
Ministerstwo Spraw Wewn. Tymczasowo u- 
stalono prowizoryczną odznakę na terenie 
Województwa Nowogródzkiego w formie 0- 
paski na ramieniu koloru amarantowo - bia- 
łego z napisem „straż leśna* z pieczęcią u- 
rzędową Starostwa. 

Podając powyższe do wiadomości zainte 
resowanych pp. właścicieli lasów Nowogr. 
Wojew. Towarz. Rolnicze tą drogą uprasza 
o zgłaszanie gajowych do zatwierdzenia i 
zaprzysiężenia w odnośnych Urzędach Sta- 
rościńskich. 

LIDA. 

   

    

— Z ruchu społdzielczego w powiecie. 
Do połowy października bież. „roku zorgani- 
zowane. zostaną spółdzielnie mleczarskie w 
następujących miejscowościach: Sobakińce, 
Podbrodzie, gminy ejszyskiej, 2 spółdzielnie 
w gminie machiskiej, Dziembrów, Szczuczyn 
Lipniszki, Now wór, Porzeczany, gminy 
Tarnowskiej , Wojniłowce, gminy Wasilis- 
kiej. 

Oprócz organizacji nowych spółdzielni 
mleczarskich winno się zwrócić uwagę na 
rozdrobione spółdzielnie i pomyśleć o połą- 
czeniu ich w jedną parową. Np.: Trokiele, 
Dworzyszcze, Żyrmuny, Pohorodno winny 
stworzyć centralę w Bastunach (projekt Okr. 
T-wa Rolnicz. w Lidzie.) 

Należałoby również zwrócić uwagę na 
istniejące już spółdzielnie o małej przeróbce 
mleka. Do takich należą w pierwszym rzę- 
dzie: Orla, Dokudowo, Bielica, Pohorodno, 
Myto, Ostryna, Iwje. Wymagają one pomocy 
materjalnej, jak również zwoływania możli- 
wie częstych zebrań celem propagandy i uś- 
wiadomienia miejscowych rolników o korzy- 
Ściach, jakie dają spółdzielnie mleczarskie. 

Oprócz istniejących kół Kontroli Obór— 
w Trokielach, Dzikuszkach, Iwju, Berdówce 
i Krupie — projektowana jest organizacja 
nowych kół w następujących  miejscowoś- 
ciach: 

Skirejki—Janowicze,. Jurele — Kolešniki, 
Pohorodno — Oracinki, Myto — Mikuty, 
Różanka — Rakowicze — Orla, Bielica — 
Nieciecz, Górnofel — Bakszty, Konczary — 
Dokudów, Iwje — Galimszczyzna. Przy ko- 
łach tych będzie przeprowadzone pokaziwe 
żywienie krów i 2-3 dniowe kursa hodowla- 
ne. 

W najbliższym czasie zostaną zawiązane 
spółki wodne: 

W Praciszkach, Koleśnikach, Janowiczach 
Honczarach „R6žance. 

@у. Z czterolecia na czterolecie 
wzrastała popularność nowoczesnych 
Olimpjad. Sportowcy zjeżdżali się co- 
raz tłumniej, zainteresowanie zawoda- 
mi ciągle się wzmagało. 

Po wojnie szał sportowy ogarnął 
światem. Olimpjada paryska w 1924 r. 
była wspaniałą rewją tężyzny fizycz- 

nej poszczególnych narodów. Obecna 
—amsterdamska już ją prześcignęła 
pod każdym względem. 

* 
Próżnobyśmy dziś szukali w sto- 

licy Holandji dwu ludzi rozmawiają- 
cych, dajmy na to, o zaletach i uster- 
kach stylistycznych Hamleta. Sami 
uznaliby się za warjatów. Wszyscy 
rozprawiają o Olimpjadzie, komentu- 
ją przebieg otwarcia, dyskutują szan- 
se poszczególnych zawodników, sprze- 
czają się o swych faworytów. Na 
ulicach istna wieża Babel. Słychać 
szybko trajlujących Francuzów i Wło- 
chów,  bulgocących niezrozumiale 

"Anglików i Amerykanów, twardo 

szczekających Skandynawów, szeple- 

niących Słowian i nadewszystko gbu- 

rowato bełkoczących Niemców. Bo 

Niemcy formalnie zaleli Amsterdam. 
Pociąg za pociągiem, wypełnione po 

brzegi,  przywożą z głębi Rzeszy 

istne hordy, żądnych wrażeń turystów. 

Szwabi zawzięli się na Amsterdam. 
Kto żyw przyjeżdża oglądać kolosalną 
imprezę, przyjeżdża oklaskiwać swych, 
tłumnie startujących, rodaków, doda- 
wać im otuchy, zachęcać do dalszej 
walki. 

SŁOWO 

Przyjazd gen. Nobile do Włoch. 
TRIEST. 31. ViI. PAT. Dzisiaj o godz. 7 mir. 30 rano przy- 

był tu gen. Nobile wraz z towarzyszami, powitany na dworcu 
hymnem faszystowskim, odśpiewanym przez olbrzymie tłumy. 
Przybyłych zasypano kwiatami. "cza treść 

Ratownicy Mobile na przyjęciu u króla szwedzkiego. 
SZTOKHOLM, 31.VII. PAT. Członkowie szwedzkiej ekspedycji ra- 

tunkowej byli wczoraj przyjęci przez króla Gustawa. 
Kapitan Thornberg złożył królowi 

wej. Kapitan Lundborg przemawiał wczoraj wobec licznie zebranej 
liczności, opowiadając o przeżyciach swych na Szpitzbergu. 

raport o przebiegu akcji ratunko- 
pub- 

Oświadczył 
on, że nie jest powołany do orzekania, czy generał Nobile zorganizował 
swoją ekspedycję w sposób istotnie naukowy, wiem jednak na pewne 
jedno — wykrzyknął kpt. Lundborg—że gen. Nobile jest dzielnym i szlachet- 
nym człowiekiem. 

Wśród publiczności, przysłuchującej się odczytowi, 
matka Malmgrena, prezes rady ministrów Eckman w otoczeniu 
rządu, minister pełaomocny Włoch, słynny 

znajdowała się 
członków 

podróżnik Sven Heddin oraz 
znaczna liczba najwybitniejszych przedstawicieli miejscowego społeczeństwa. 

Uczestnik wyprawy Nobile'a zabiera się do 
pamiętników. 

PRAGA. 31. VI. PAT. Prof. Bohunek który powrócił do Pragi wczo- 
raj po południu w wywiadzie dziennikarskim oświadczył, iż najpierw uda 
się na wieś, gdzie dokona klasyfikacji 
ekspedycji „Italji”'. 

Proi. Bohunek ma zamiar wydać 

notatek, które przywiózł ze sobą z 

dwie prace, poświęcone tej wyprawie: 
jedną naukową, drugą opisową. Stosownie do umowy omawiane dzieło 
naukowe opracują wraz z Bohunkiem 
uczestnik wyprawy Trojani. 

Prof. Bohunek oświadczył, że w 
dzy współpracownikami sam podejmie się gopracowania 

gen. Nobile oraz włoski uczony, 

razie jakichś nieporozumień pomię- 
wspomnianego 

dzieła, podobnie jak sam napisze pamiętnik wyprawy w celu przedstawie- 
nia we właściwem šwietle w sposób zupełnie dokładny 
przebiegu. 

całego jej 

Zaproszenie do podpisania pakfu Kelloga. 
LONDYN. 31.VII. PAT. Rząd angielski otrzymał oficjalne zaproszenie 

od rządu francuskiego do podpisania paktu Kelloga w Paryżu 27 sierpnia. 
Podobne zaproszenia zostały rozesłane do rządów dominjalnych. Chamber- 
lain oświadczył wczoraj w lzbie Gmin, że prawdopodobnie jemu przypad- 
nie w udziale zaszczyt podpisania paktu w imieniu Anglji. Nazwiska przed- 
stawicieli dominjów, którzy udadzą się do Paryża, będą zakomunikowane 
w odpowiedziach rządów dominialnych 

Stresemann pojedzie do 

na zaproszenia francuskie. 

Paryża podpisać pakt 
Kelloga 

BERLIN, 31. VII. PAT. Według informacyj „Berliner Tageblatt“, od- 
powiedź niemiecka na zaproszenie Francji, wystosowane do ministra Stre: 
semana celem skłonienia go do wzięcia udziału w uroczystości podpisania 
paktu antywojennego w Paryżu, wysiana zostanie prawdopodobnie jeszcze 
w ciągu bieżącego tygodnia. 

Odpowiedź ta zawierać będzie zgodę na wyjazd p. Stresemanna do 
Paryża o ile tylko stan jego zdrowia na to pozwoli. 

Preludjum przeciwwojenne w Ameryce. 
WASZYNGTON. W kołach, zbliżonych do Białego Domu, krążą pogłoski, że pre- 

zydent Coolidge zażąda od senatu nowych kredytów na budowę krążowników jeszcze 
przed złożeniem do ratyfikacji paktu Kelloga. Spodziewają się ogólnie, że usposobie- 
ni pacyfistycznie członkowie senatu zaprotestują przeciwko tym zamierzeniom. 

Nowe spofkanie polsko lifewskie 
Odpowiedź na propozycje p. Woidemarasa 

Dowiaduiemy się, że w najbliż- 
Szym czasie zostanie wystosowana 
przez rząd polski odpowiedź na pro- 
pozycję p. Waldemarasa wznowienia 
rokowań plenum komisji polsko-li- 
tewskiej między 15 a 20 sierpnia w 
Królewcu. Aczkolwiek szczegóły Od- 
powiedzi polskiej nie są jeszcze zna- 
ne, podać możemy, iż rząd nasz go- 
dzi się w zasadzie na ponowne $ро!- 
kanie plenum komisji polsko-litew- 
skiej. 

„Le journal* oskarża Ligę Narodów, 
iż nie zmusiła Litwy do wypełnienia rezo- 
lucji grudniowej". 

Pismo litewskie podkreśla przychylne 
stanowisko prasy francuskiej i szwajcarskiej 
w stosunku do Polski. „Chcą one—kończy— 
w dalszym ciągu prowadzić politykę fait 
accompli“. 

Ze swej strony notujemy głosy prasy 
holenderskiej: ! 

„Nieuve Rotterdamsche Courant“ za- 
znącza, że zrozumiałe wydaje się wyczer- 
panie się cierpliwości Polski, gdyż Litwa 
nie chce uczynić ani kroku naprzód w kie- 

     

Same miasto ma wygląd Świątecz- 
ny. Domy i sklepy udekorowane cho- 
rągiewkami niezliczonych _ państw, 
przyczem wszędzie króluje 5 różno- 
barwnych kół — emblemat Olimpja- 
dy znamionujący 5 części Świata, 
przechodnie rozweseleni, roześmiani, 
rozgwarzeni, wszędzie ruch, gwar, 
krzyk. 

Ponieważ miasto nie pomieściło- 
by tysięcy zawodników ani tem mniej 

setek tysięcy przybyłych widzów, 
więc zbudowano, po raz pierwszy 
bodaj w historji Świata, nową dzielni- 
cę dla gości, właściwie nowe miasto 
hoteli, pensjonatów,  umeblowanych 
pokoi. Roi się tutaj od nazw sporto- 

wych: mamy hotel „Maraton“, „Start“, 
„Finisz* i jeszcze dziesięć tuzinów 
podobnych. 

Ośrodkiem i centrum miasta jest 
teraz bezsprzecznie stadjon olimpijski. 
Tutaj koncentruje się życie Amster- 
damu, tu leży przyczyna tego ogrom- 
nego zjazdu. Niestety, nieoględni, a 

raczej mało optymistyczni Holendrzy, 

zbudowali go tak, iż może pomieścić 
„zaledwie* około 60 tysięcy widzów, 
ilość śmiesznie mała w porównaniuz 
rzeszami ludzi, tłoczącymi się do kas 
i przepłacającymi bilety wstępu. 

Sam stadjon wygląda wspaniale. 
Wysokie, wygodne trybuny z których 
widać dokładnie każdy skrawek bo- 
iska, wspaniała o czerwonawym  Od- 
cieniu bieżnia, liczne, doskonałe Od- 
skocznie i rzutnie. Całość sprawia 

wrażenie nad wyraz dodatnie, czuć tu 

jakąś moc i potęgę, czuć jakąś, uno- 

runku wykonania 
newskich. 

„De Telegraf" podreśla, że z winy Li- 
twy ponownię powstaje niebezpieczna pró- 
żnia. Próżnia taka niekiedy sprowadza bu- 
rzę. Dziennik wskazuje, iż można się było 
spodziewać, że przynajmniej w komisji ko- 
munikacyjnej polityka nie będzie działać, 
jako przeszkoda, i wskazuje, że np. przed 
Locarno nikomu nie przyszło do głowy, 
ażeby handel niemiecki z Alzacją szedł 
przez Bazyleję. Dziennik powiada, iż prasa 
polska słusznie stwierdza, że Litwa nie 
trzyma się poleceń Rady Ligi. 

* 

swych przyrzeczeń ge- 

Przebieg następnego spotkania plenum 
komisji polsko-litewskiej według półurzę- 
dowego organu litewskiego, „Lietuvos Ai- 
das“, ograniczy się do przerzucenia - na 
stronę litewską odpowiedzialności za rozbi- 
cie rokowań polsko-litewskich. Uzasadnia- 
jąc swe przypuszczenia „Lietuvos Aidas“ 
cytuje głosy prasy zagranicznej, które wy- 
dają się mu „podejrzane*. 

A więc „Journal de Geneve* konstatu- 
je „złą wolę Litwy", twierdząc, że „SpÓT 

polsko-litewski nie może wiecznie zatru- 
wać atmosfery pokoju*. 

szącą się w powietrzu, energję poten- 
cjalną, która spłynie na zawodników 
podwajając ich siły, 

* 

Uroczystość otwarcia 1X ''tych ig- 
rzysk olimpijskich odbyła się z ca- 
łym patosem. Książe—małżonek ( w 
Holandjj panuje królowa) Henryk 
Meklemburski zasiadł w loży w oto- 
czeniu znakomitych gości, pomiędzy 
którymi nie brak było członków do- 
mów panujących (Olaf Norweski — na- 
stępca tronu, książe Axel Duński, 
książe Piotr Grecki) i przypatrywał 
się defiladzie zawodników. Szli grupa- 
mi, naród na narodem w porządku 
alfabetycznym. Kogóż tu nie było. 
Grecy w skromnych granatowych ko- 
stjumach,  Chilijczycy w ładnych 
berecikach, Egipcjanie w jaskrawych 
czerwonych fezach, Haiti z paru mu- 
rzynami na okrasę, Indusi brunatni i 
wysmukli, Japończycy maleńcy, Ło- 
tysze  grubasy, Nowa  Zelandja, 
Filipiny, Kuba, Meksyk... 

Najliczniejsi, armja cała w grana- 
towo-białych kostjumach, Amerykanie 
szli pod koniec — obdarowano ich 
długo niemilknącemi oklaskami. Oka- 
zale również, choć niesympatycznie, 
prezentowali się Niemcy. Holendrzy, 
jako uprzejmi gospodarze, maszero- 
wali na ostatniem miejscu. Polska 
dość liczna reprezentacja, bo aż 38 
zawodników, wyglądała wspaniale, 
wszyscy ubrani jednakowo — grana- 
towe marynarki, białe spodnie, słom- 

"si z Kolonii, że panują 

Palityk lifewski o sfosun- 
kach z Polską. 

Łódzki Najer Fołksblat zamiesz- 
I rozmowy dziennikarza ży- 

dowskiego S. Gotlieba z przebywa- 
jącym w Berlinie wybitnym politykiem 
litewskim, bliskim litewskich kół rzą- 
dowych, który jednak zastrzegł so- 
bie, by nazwisko jego nie było ujaw- 
nione. Oświadczył on, iż przyczyną 
wrogiego stosunku wszystkich bez 
wyjątku stronnictw litewskich do 
Polski nie jest sprawa wileńska, lecz 
obawa przed pochłonięciem Litwinów 
przez asymilację polską. Sprawa wi- 
leńska jest tylko pretekstem dla za- 
granicy i dla litewskich mas ludo- 
wych. Świadomi rzeczy Litwini oba- 
wiają się nawet przyłączenia Wilna 
do Litwy, gdyż wówczas odsetek 
mniejszości narodowych, który  dzi- 
siaj wynosi około 30 proc., wzrósłby 
do 50 proc. i wyżej,. tak, iż naród 
litewski mógłby pozostać na Litwie 
w mniejszości. 

Obawa przed przemożnym wpły- 
wem kulturalnym i ekonomicznym 
Polski była właśnie powodem, dla 
którego Voldemaras zrezygnował z 
zamierzonego pierwotnie pójścia w 
Ślady chrześcijańskich demokratów i 
nawiązania z Polską  potajemnych 
rokowań, które doprowadziłyby do 
nawiązania spokojowych stosunków. 
Coraz bardziej toruje sobie jednak 
drogę na Litwie opinja, że tak dalej 
być nie może, że musi dojść do po- 
rozumienia z Polską, bez którego 
Litwa całkowicie załamie się ekono- 
micznie. Na uwagę, iż stanowisko de- 
legacyj litewskich w rokowaniach z 
Polską sprawia wrażenie, że Litwa za 
żadną cenę nie chce dopuścić do po- 
rozumienia, odpowiedział  iniormator 
litewski, że Voldemaras czyni wszy- 
stko, aby nacisk zzewnątrz zwiek- 
szyt się, a wówczas bądzie mógł 
bronić się wobec ludu litewskiego 
argumentem, że pokój z Polską zo- 
stał mu narzucony. Jeśli chodzi o 
stanowisko żydów litewskich wobec 
rokowań z Polską, to znaczna 
część pragnęłaby zbliżenia z Polską. 
Czują się oni na Litwie odosobnieni 
i bardzo chcieliby nawiązać bliższy 
kontakt z szerokiemi masami żydow- 
skiemi w Polsce. 

Nie znaczy to wcale, aby sytuacja 
polityczna czy kulturalna żydów na 
Litwie była zła, 70 proc. budżetu 
szkół żydowskich w r. ub. pokrył 
rząd, jest 13 szkół średnich hebraj- 
skich z prawami publicznemi. Sytuacja 
ekonomiczna żydów jest niezbyt 
dobra, ale nie odbiega od sytuacji 
ekonomicznej całej ludności. 

Deficyt „Pressy” 
Wystawie w Kolonii grozi bank- 

ructwo. 

Dziennik „Montag-morgen* dono- 
tam _ wielkie 

obawy o wynik finansowy międzyna- 
rodowej wystawy prasy. Pomimo usil- 
nej propagandy i subwencji, wystawa 
będzie zamknięta z wielkim deficytem. 
Frekwencja wystawy jest słaba, by- 
wają dnie, kiedy sprzedaje się nie 
więcej, niż 80 katalogów. Nikt nie ma 
pojęcia, w jaki sposób deficyt zostanie 
pokryty. Nawet najwięksi optymiści 
nie przypuszczają, żeby ogólny do- 
chód przyniósł więcej, niź 10 milj. 
m., z czego niewiele pozostanie na 
pokrycie kosztów urządzenia. Miasto, 
które zaciągnęło pożyczkę 20 miljo- 
nów, musiało już podwyższyć ceny 
za gaz, wodę i elektryczność w przed- 
siębiorstwach miejskich. 

ich - 

Kroki nowej opozycji w 
ZSSR. 

W moskiewskich sferach politycznych 
dużo mówią w ostatnich czasach o tem, że 
plenum Centralnego Komitetu Wykonaw- 
czego ogólnozwiązkowej  partji komuni- 
stycznej, ktorego obrady odbywały się przy 
drzwiach zamkniętych, było widownią za- 
ciętej wałki między dwiema grupami, zwią- 
zanemi z nazwiskami Stalina z jednej stro- 
ny i Rykowa oraz Kalinina z drugiej. Cen- 
tralny Komitet Wykonawczy partji komu- 
nistycznej, ZSSR jest rzeczywistym, a nie 
fikcyjnym „parlamentem czerwonym*. U- 
chwały jego decydują o treści wszystkich 
rozporządzeń zarówno Centralnego Komite- 
tu Wykonawczego, jak i Rady Komisarzy 
Ludowych. 1 

[I teraz, niebawem po plenarnem posie- 
dzeniu centralnego komitetu partji komu- 
nistycznej poiawił się szereg różnych decy-   zyj. Przedewszystkiem zarządzono katego- 
rycznie zniesienie wszystkich „nadzwyczaj- 
nych środków* w stosunku do wsi, które | 
z wielkim hałasem uchwalone przed kilko- | 
ma miesiącami. Nowy dekret nakazuje za- 
niechać wszystkiego, co  przypominaćby 
mogło metody „komunizmu wojennego” 
(rekwizycje zboża, rewizje w $pichlerzach 
i t.d.). Inny deklet ustanawia dość znacz- 
ną podwyżkę cen zbożą. a to celem za- 
chęcenia chłopów do sprzedawania zboża 
organizącjom państwowym. Wszystkie te 
środki, w szczególności zaś towarzyszące 
im uzasadnienie, zupełnie jasno mówią o 
tem, że partja komunistyczna w ZSSR zer- 
wała z lewym kursem na wsi, że pod wpły- 
wem wiadomości o nastrojach, panujących 
wśród chłopów rosyjskich, wodzowie ko- 
munistyczni zrobili nowe „odchyłenie* od 
linji, nakreślonej przez XV-ty ogólnozwiąz- 
kowy zjazd partyjny. 

Odchylenie to należy traktować, jako 
porażkę polityki Stalina, prowadzonej prze- 
zeń w ciągu ostatnich miesięcy. 

Przypuszczenie, że na zamkniętych po- 
siedzeniach plenarnych centralnego komi- 
tetu wykonawczego partji toczyły się g0- 
rące dyskusje, znajduje potwierdzenie w 
wystąpieniu Rykowa na zgromadzeniu ko- 
munistów moskiewskich. 

Zasadnicze tezy wygłoszonej na posie 
dzeniu tem mowy są następujące: 

Faktem jest, że w Rosji istnieje kry- 
zys zbożowy. Daje się to odczuć w cen- 
trum i wszędzie na prowincji; kryzys daje 
się we znaki zarówno ludności miejskiej, 
jak i wiejskiej. W związku z tem obserwo- 

wać można wzrost niezadowolenia wśród 
włościan. jest to objaw niepokojący, na 

którym partja pod żadnym względem nie 
może przejść do porządku dziennego. Środ- 
ki nadzwyczajne, mające na celu wydoby- 
cie zboża ze wsi, wywołały rezonans poli- 
tyczny w postaci nastrojów antisowieckich 
wśród włościaństwa. ‚ 

Rykow w ostry sposób przestrzega 
przed konfliktem z chłopstwem, który za- 
czął już przybierać konkretne formy. Sam 

Rykow w mowie swej przyznał, iż mylił 
się, sądząc, że „kryzys chłopski* będzie 

krótkotrwały. i 
Skrzydło umiarkowane partji komuni- 

stycznej ZSSR obawia się „oceanu chłop- 
skiego”, obawia się jednak równocześnie 
następstw ewentualnego naruszenia zasady 

komunistycznej; dlatego to nowa „prawi- 
cowa“ opozycia w Rosji sowieckiej robi 
bardzo nieśmiało i niepewnie swe pierwsze 
kroki. Znamienny jest jednak sam fakt po- 
jawienia się tego prądu, który w przeciw- 

stawieniu do dawnej „lewicowej* opozycji 
Trockiego nazwać możną „prawicową opo- 
zycją komunistyczną*. 

Stalin, stojący w centrum, jak to wy- 
nika z tego ostatniego wystąpienia w Le- 
ningradzie, przyznał swoją porażkę w kwe- 
stji polityki chłopskiej. Zdaje się jednak, 
że nie zamierza on prowadzić otwartej wal- 

ki ze swymi przeciwnikami. Ci jednak, 
którzy cokolwiek lepiej znają charakter 
Stalina, jego despotyzm i niezależność, 
twierdzą, Że Stalin nigdy nie zapomina 

krzywd, upokorzeń i porażek i że umie 

mścić się zawsze w odpowiedniej chwili. 

Jeżeli obecnie w kwestji chłopskiej „Stalin 

ustąpił, nie znaczy to, że zgadza się on 
we wszystkiem z krokami „opozycji prawi- 

cowej“. Nie ulega wątpliwości, iż dyktato 
ZSSR baczne śledzi wszystkie poczynani 
swych przeciwników i gotów jest wystąpić 

przeciwko nim z całą stanowczością w 

chwili, gdy agresywność ich przybierze zbyt 
wielkie rozmiary. 
USED GRSKO CARE giroskopo tae, 

Opiece ludzi dobrego serca polecą 
się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 

posiadającą żadnych środków do 
Życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 

składać do adm: „Słowa* dla b 

RD, Szkoły. 

  

otrzymaniu 

   

  

       

kowe kapelusze, 
wygląd dziarski. 

Długo ciągnęła się ta procesja, 
widzów ręce zabolały od oklaskiwa- 
nia, a oni szli i szli nieustającym 
szeregiem. 44 narody  przedefilowały 
przez stadjon, 44 dumnie powiewa- 
jące sztandary pochyliły się przed 
lożą księcia Henryka. 

Po odpowiednich przemówieniach 
i salwie armatniej wciągnięto na 
maszt sztandar o pięciu kołach — 
przed trybuną stanął Harry Denis, 
słynny foodbalista holenderski, i w 
imieniu wszystkich na stadjonie zgru- 
powanych zawodników złożył przy- 
sięgę. Gdy podniósł prawą rękę do 
góry na znak, że walczyć będą uczci- 
wie i podstęp im będzie obcy — ty- 
Ssiąc rąk uniosło się za jego przy- 
kładem. 

postawa Świetna, 

* 

Setki zawodnikow przemaszerowa- 
ły przez olbrzymi stadjon. Nie 
brak było starych, okrytych chwa- 
łą z zeszłej  Olimpjady,  mi- 
strzów. Widzieliśmy szybkiego jak 
myśl Amerykanina Paddocka i je- 
go pogromcę Anglika Abrahamsa, 
fenomenalnego skoczka, murzyna 
Hubbarda, z rybami rywalizującego 

Weissmiillera i niepokonanych na 

dłuższe dystanse Charltona i Arne 

Borga. Widzieliśmy tryumfatora ostat- 

niego Maratonu, nadludzko wytrzy- 

małego Finna Steenresa i jego groż- 

nego konkurenta sławnego de Mar'a, 

Skład hurfowy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12—13 

poleca Słoninę i szmalec ameryk. marki „Swift. 
Ceny przystępne. Na prowincję wysyłamy za zalicz. kolejow. po 

Wilnie, mającą chorego syna i nie 

й 

A 
|| 
B 
У zadatku. 

niebywale zręcznego Taylora, mistrza 
na 400 mtr. z płotkami, i ienome- 
nalnego Lowego, zwycięzcę 800 metr. 

Nadewszystko zaś widzieliśmy 
Nurmiego! Kto nie słyszał o tym 
człowieku - maszynie, o tym jak ze- 
gar regularnym biegaczu, kto nie pa- 
mięta o jego pięciokrotnym  tryumiie 
na zeszłej Olimpjadzie, gdzie startu- 
jąc do dwóch długich biegów jedne- 
go dnia w odstępie pół godziny, dwa   razy przychodził pierwszy, bijąc wszy” 
stkich, jak sam chciał. Z pośród wszy* 
stkich asów Nurmi jest bezsprzecznie 
największym—nie wie on, co to po” , 
rażka, nie zna zmęczenia i wyczerpa” 
nia. " 

Ale obok sławnych, już sytych 

chwały mistrzów, 
setki młodych, nieznanych na szerszef| 
arenie zawodników. Wieleż trudu i 
pracy włożyć musieli, by tylko doróść 
do zaszczytu startowania w Amster- 
damie? Wielež energji, godzin trenin- 
gu, nerwów, kosztują ich te krótkie 
chwile, spędzane na stadjonie w tak 
dobranem towarzystwie? 

Marzą zapewne pocichu o zwy” 
cięstwie, o zepchnięciu w tył starych, 

widzieliśmy całe | 

  

    
dawniej przez siebie podziwianych, 
bogów, chcą tryumiów, oklasków, 
sławy. 

Ha! walka, walka na śmierć i ży” 
cie, byle o sekundę, o ułamek sekun* 
dy, o centymetr, milimetr nawet, wy” 
przedzić przeciwnika—to cała a: 
jada. 

SH
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Psychofechnika 
< W ostatnim N-rze „Przemysłu i 
Handlu" znajdu,emy ciekawy artykuł 
p. I. G. pod powyższym tytułem. Z u- 
wagi na ciekawą treść i bogaty mater- 
jał informacyjny przytaczamy ten arty 
kuł in extenso: 

Psychotechnika, czyli psychologja 
w zastosowaniu do życia praktyczne- 
go, dział nauki datujący zaledwie pa- 
rę dziesiątków lat, staje się z każdym 
rokiem coraz bardziej ważkim czynni- 
kiem w dziedzinie organizacji pracy, 
badania zdatności zawodowei, wresz- 
ge poradnictwa zawodowego. 

Pierwsze próby praktycznego za- 
Stosowania psychotechniki, jrzedsię- 
wzięte w 1911 r. przez inżyniera ame- 
rykańskiego Taylora dla zwiększenia 
wydajności pracy robotników fizycz- 

< nych, oraz otworzenie w 1908 r. w I3o- 
stonie pierwszej poradni zawodowej, 
opartej na badaniach psychotechnicz- 
nych, zwróciły uwagę powszechną na 
tę nową metodę badań. 

Wybuch wojny świalowej, która, 
zdawało się, powinna. była odsunąć 
rozpoczęte w tym kierunku prace, naj- 
niespodziewaniej wpłynął na icl: przyś 
śpieszenie. Selekcja kandydatów na 
lotników i kierowców samochodo- 
wych, sprawa racjonalnego przydzia- 
łu poborowych i ochotników i t. p. ораг 
tezostały właśnie na badaniach psycho 
technichnych. 

Po wojnie znowuż ciężkie położe- 
nie ekonomiczne wszystkich krajów 
zmusiło do zaprowadzenia psycholo- 
gicznie racjonalnej pracy i se:ekcji pra 
cowników w celu zwiększenia wydaj- 
ności tej pracy. Przy wielkich zakła- 
dach przemysłowych powstają przeto 

5 specjalne pracownie psychotechniczne, 
poświęcone naukowemu opracowywa- 
niu zagadnień, nasuwanych przez wy- 
magania praktyczne danego zawodu. 

Kolejnictwo ze swoim ogromnym 
aparatem ludzkimi technicznym nie mo 
gło, oczywiście, nie wykorzystać tych 
zdobyczy myśli ludzkiej i deswiadcze- 
nia, i w szeregu krajów catego świata 
powstają mniej lub bardziej bogato 
wyposażone kolejowe pracownie psy- 

„ chotechniczne. Pracownię taką posiada 
ją i koleje polskie w Warszawie, w 
gmachu Ministerstwa Komunikacji. 

Ale prowadzenie prób psychote- 
chnicznych można doxor:ywać i bez 
skomplikowanego aparaiu laborateryj- 
nego. O zakim właśnie wypadku poda- 
je szczegółową notaike mz. E Dalew- 
Ski w Nr. 5 „użyniora No.ciwwego'. 
Celem zapoznania czytelników z nieto- 
dą podobnych badań pizytaczamy po- 
niżej streszczony opis prób psychote- 
€hnicznych, przeprowadzonych w Dy- 
iekcji Krakowskiej dla zbadania uzidol 
nienia kandydatów do służby drogo- 

    

wej. Dyrekcja miała za zadanie wy- 
orać z listy kilkudziesięciu  kandyda- 
tów 13 osób na specjalnie zorganizo- 
wany dokształcający kurz dla zawiado- 
wców odcinków drogowych. Wyboru 
tego dokonano metodą psychoteciii- 
czną. 

Przedewszystkie 1 ustalono t. zw. 
sylwetę psychologiczną, czyli warunki, 
którym powinien odpowiadać zAwia- 
dowca odcinka drogowego. Ma więc to 

NE „prawdziwy kolejarz”, czyli obok 
ogólnej inteligencji posiadać niezbędną 
w służbie kolejowej zdolność do sta- 
le napiętej uwagi. Następnie musi mieć 
umysł „techniczny”, objektywny, a za- 
tem ma go celować rozwinięta spo- 
strzegawczość i tak potrzebne każde- 
mu technikowi, a zwłaszcza techniko- 
wi drogowemu — pamięć miejscowa 
i wyobraźnia przestrzenna. 

Dla tego zespołu cech ułożono pięć 
„tekstów, czyli prób. 

Tekst 1. — Ogólna inteligencja. 
Kandydatom wręczono arkusze z wy- 
drukowanym opisem katastrofy kole- 
jowej, w którym opuszczono 48 wyra- 
'zów, zastąpionych kreskami w ilości 
równej liczbie opuszczonych zgłosek. 
Należało brakujące wyrazy uzupełnić. 
Najlepsze opracowanie zawierało 44 
trafne uzupełnienia, najgorsze — 20. 

Tekst 2. — Zdolność do stałej uwa 

gi. Dla oceny tej zdolności dano kandy 
datom do zsumowania w czasie możli- 
wie najkrótszym 5 kolumn, zawierają- 

€ych każda po 5 liczb pięcioznacz- 
nych. W najlepszym wypadku zsumo- 
wano bezbłędnie wszystkie kolumny, 
w najgorszym — jedną tylko. Najkrót- 
Szy czas trwania próby był 1 minuta 
20, najdłuższy — 4 minuty 40 sekund. 

. Tekst 3. — Spostrzegawczość, czy 
li zdolność do uwagi momentalnej. 
Egzaminowanym okazanó w przeciągu 
5 sekund tablicę z 40 działkami, zawie- 
rającemi rozmaite litery, liczby i znaki, 
1 polecono zapamiętać je i spisać na po 
danych im kartkach. Największa ilość 
zapamiętanych znaków wynosiła 12, 
najmniejsza — 3 

3 Tekst 4. — Pamięć miejscowa. Na 
abiey wyrysowano wielokąt z poda- 
nemi 15 wymiarami boków i przekąt- 

ni. Egzaminowanym polecono przyj- 
rzeć się tej figurze geometrycznej i jej 

Wymiarom w ciągu 24 minut, poczem 
Winni oni wpisać te cyfry wymiarowe 
do takiego samego wielokąta, naryso- 
Wanego na kartce im doręczonej. Wy- 
nik próby — najwyższa ilość zapamię- 
tanych cyfr i wpisanych na właściwe 
Wiejsca wynosiła 13, najniższa — 2. 

Tekst 5 — Wyobraźnia przestrzen 
na. Kandydatom polecono na dostarczo 
Tej kartce narysować figurę geometry- 
па podług pewnych wskazówek. 

łaściwe rozwiązanie dało tylko 
2 kandydatów, dobre, acz z małemi błę 
dami — 8, 

Jest przytem rzeczą charakterysty- 
czną okoliczność, że wyniki egzaminu 
PSychotechnicznego, jak również egza- 
minu ostatecznego nie szły zupełnie w 
Parze ze stopniem wykształcenia szkol- 

  

na usługach kolei. 
nego kandydatów. Tak np. kandydaci 
z maturą nie osiągnęli miejsc pierw- 
szych, które zajęli: miejsce pierwsze 
— kandydat z 4-ma klasami gimna- 
zjalnemi, miejsce drugie — z 6-ciu kła- 
sami, miejsca 3 i 4 — z 2 latami szkoły 
przemysłowej. (—) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 31-go 
lipca r. b. 3 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjąch wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 50 „ owies 52—53, jęczmień bro- 
warowy 53—54, na kaszę 50— , otręby ży- 
tnie 33 34, pszenne 33 34, makuchy 
53. Ceny rynkowe: słoma żytnia 8 — 10, 
siano 10—12, ziemniaki 15—18.  Tenden- 
cja spokojna. Dowóz wystarczający. 

Maka pszenna krajowa | gat. 0000 A 
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 18— 
82, 70 proc. 75 - 78, razowa 60-65, kar- 
toilana 85—95, gryczaną 75--85, jęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr. 
za | klg., krajowa 110—120, gryczaną całą 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—9%0, ja- 
glana 80—90. 

. Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—200, baranie 260-—280, wieprzo- 
we 300—350, schab 360 - 370, boczek 360 
— 3708, szynka świeża 80—300, szynka wę- 
dzona 420—450. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380— 
380, szmalec ametykański | gat. 400—450, 
400, II gat. 320—380, amerykańska 350— 
Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr, 
śmietana 220—250, twaróg 80 — 100 za 1 
kg., ser twarogowy 12) — 150, masło nie- 
solone 450 — 5%, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. 

J.ja: 180—200 za 1 dziesiątek. 

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 
detalu), kostka | gat. 180 190, II gat. — 

Warzywa: kartofle 25 — 30 Za 1 
kg. cebula 60—80, młoda 10—15 (pę- 
czek) marchew 15—20, (pęczek), pietrusz- 
Ка 5—10 (pęczek ), szczaw 15 - 20, sałata 5— 
10 (pęczek), ogórki 15—20 gr. za sztukę, 
groch 80 - 100, fasola 80 90, kapusta 
świeża 60—70, buraki 15 20 (pęczek), ka- 
laijory 60—100 za główkę, grzyby suszone 
18—20 zł. za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 
kurczęta 140 200, kaczki 

6,00 zł. za sztukę, 
żywe 6,00 800, 

bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00 bite 7.00 - 10.00, indyki żywe 
15.00—1800, bite 12.00 — 15.00 zł, młode 
8.00 - 1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 
280 — 300, szczupaki żywe 350 — 38, 
snięte 200 250, okonie żywe 380 — 400, 
śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, « śnięte 
180—220, leszcze zywe 380—400, śnięte 
250 - 280, sielawa 150 180, wąsącze żywe 
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak), 
sumy 200 — 250, miętusy 120 150, jazie 
żywe 350 38, Ośnięte 200 220, stynka 
(brak), płocie 120 150, drobne 40 - 60. 

AE EI V DZE SDOZSP NE ZSZ RAKOWA SKO WOASÓSZORZOW ODAAUNKOCKA 

Zwolnienie KHołowacza i Fiederkiewicza. 
Sędzia śledczy Wituński, prowadzą- 

cy śledztwo w Sprawie niezależnej Par- 
tji Chłopskiej, zwolnił za kaucją 1000 
zł. b. posła Hołowacza, przebywające- 
go dotąd w więzieniu. 

Ze względu na chorobę płucną zwoi- 
niony został również z więzienia b. po- 
seł Fiederkiewicz. 

Za posłami Woiewódzkim | Bali- 
nym rozesłane są listy gończe. 

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę 
". gimnazjum polskiego w Kownie. 
„Dz. Kow.* donosi: Dzisiaj o godz. 12 przy licznym udziale przedsta- 

wicieli społeczeństwa polskiego odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia 
węgielnego pod budowę gimnazjum polskiego w Kownie. Poświęcenie, które- 
go dokonał ks. A. Hlebowicz, o! 
i prospektu Witolda. 

było się na placu budowy na rogu ul. Leśnej 
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Spostrzeżenia. meteorologiczne 
Zakładu Meteorologj! U. 5. В. 

z dnia. —31-VII_ 1928. z.- 

Ciśnienie J 162 
średnie w m. | 

Temperatura J 
średnia | + 19 

Opad za do- J 
bę w mm. | 

Wiatr ) : przewažający 1 Zachodni. 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę — 2C. 

Maximum na dobę 22>C. CH 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

MIEJSKA. 
— (p) Wzmożone oświetlenie ul. Mic- 

kiewicza. Intensyfikacja oświetlenia naszej 
wileńskiej  „Marszałkowskiej* przedstawia 
się następująco: w roku bieżącym roboty о- 
bejmują tyłko najbadziej pryncypalną jej 
część, mianowicie od placu Katedralnego do 
ulacu Łukiskiego. Ilość punktów świetlnych 
na tym odcinku wzrośnie z 13 łamp do 22, 
czyli zostąnie powiększoną o 9 punktów 
świetlnych. 

Narazie doprowadzono roboty do ul. Dą- 
*browskiego zawieszając 6 nowych lamp; za- 
wieszenie pozostałyth trzech ulegnie pewnej 
zwłoce przez wzgląd na terminowe roboty na 
terenie Targów. р 3:9 

Wzmożono nietyłko ilość punktów šwiet- 
Inych lecz jednocześnie i napięcie energji 
świetlnej: dotychczas mieliśmy lampy 300 i 
500 wattowe obecnie dostaniemy lampy o 
sile 1.000 i 3.000 świec i pierwszych będzie 
16, drugich 6. 

Dotychczas lampy te korzystały prowizo- 
rycznie z prądu stałego, obecnie, dzięki uło- 
żeniu kabla, przechodzą one na prąd zmien- 
iy, co dodatńio wpłynie na właściwości ich 
światła. 

Dzięki powiększeniu ilości lamp zaszła 
potrzeba przesunięcia wszystkich lamp do- 
tychczasowych na nowe miejsca. Przy robo- 

tach tych trzymano się zasady maksyma|- 
nego wykorzystania Ścian domów, używając 
słupów ż ch tylko w tych miejscach, 
gdzie zastosowanie ich było wręcz nieodzow- 

nem. KĄ . 

Mimo, że gęstość lamp doszła niemał do 

stanu doskonałości (dotychczas bowiem mie- 

liśmy lampę co 100 mtr. obecnie zaś co 50 

mtr.) na chodnikach jest w dalszym ciągu 
ciemnawo, a to dzięki zadrzewieniu ulicy, za- 

słaniającemu światło lamp. Zwłaszcza mrocz- 

no jest na tych odcinkach, które przylegają 

do ogrodów, a więc nie są oświetlone okna- 
mi sklepów, naprzykład rejon b. „Zakopian- 
ki.“ 

— (v) Podwyższenie dziennych zarob- 
ków robotnikom miejskim. W związku z za 
twierdzeniem przez władze nadzorcze uchwa 
ły Rady m. Wilna, dotyczącej podwyższenia 
płac robotnikom miejskim, zatrudnonym przy 
robotach kanalizacyjnych, Magistrat m. Wil 
na na wczorajszym posiedzeniu postanowił 
między innemi uskutecznić podwyżkę robot- 
nikom przy następnej wypłacie tygodniowej 

Jak wiadomo, podwyżka ta wynosi 70 gr. 
dotychczasowych płac dziennych. 

— (v) Budowa nowej przystani wios- 
larskiej Pe szkołę techniczną w Wilnie. 
Na prośbę zarządu Szkoły Technicznej w 
Wilnie, miejscowe władze komunalne udzie- 
fify ostatnio zezwolenia na budowę przy brze 
gu Wilji na terenie między ul. Brzeg Anto- 

kolski i posesją p. Romerowej nowej przy- 
stani wioślarskiej. ž 2 к 3 

Mając na względzie doniosłość zamierzo 

nego celu zarządu Szkoły Techinicznej, Ma- 
gistrat oddał ten plac w dzierżawę przy bar- 
dzo minimalnej opłacie tenuty rocznej w su- 

mie 10 zł. 

    

  

URZĘDOWA. 

— (v) Zorganizowanie Komitetu Wysta 

wy Krajowej w Poznaniu. Jak wiadomo w 

NIKA 
dniu 18 czerwca r. b. uk! 
jewódzki Komitet Powszechnej Wystawy 
Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. w zwiaą- 
zku z tem w ostatnm czasie utworzone zo- 
stały Sekcje: Rolnicza, Samorządowa, Prze- 
mysłowa, i Kulturalna. W stadjum organiza- 
cji znajduje się Sekcja Sportu i Wychowania 
Fizycznego oraz Sekcja Organizacyjno -Pro- 
pagandowa. Zadaniem poszczególnych Sek- 
cyj będzie przygotowanie do Wystawy w 
Poznaniu eksponatów z poszczególnych 
dziedzin życia gospodarczego i kulturalnego 
Wilna i Wileńszczyzny. 

— (v) Generalny delegat F. Ł D. A. Cu 
w Wilnie, W dniu 31 b. m. Wojewoda 
Raczkiewicz przyjął p. Emila Bonery dzien- 
nikarza, Generalnego Delegata F. l. DAĆ 
następnie p. Senatora Rubinsztejna oraz od- 
był konferencję z Prezesem Izby Skarbowej 
p. Janem Maleckim. 

(v) Wyjazd naczelnika wojewódzkie 
go wydziału bezpieczeństwa pubiicznego.Na 
czelnik wojewódzkiego wydziału bezpieczeń- 
stwa publicznego p. mjr. Kirtiklis w towarzy- 
stwie dowódcy 6 brygady K. O. P.u p. pułk. 
Górskiego wyjechał w dniu wczorajszym w 
sprawach służbowych do miejscowości Łyn- 
gmiany pow. ięciańskiego. 

WOJSKOWA. 
— (r) Wyjazd gen. Burhardta - Bukac- 

kiego. Na skutek rozkazu Min. Spraw Woj- 
sk. wyjechał z Wilna inspektor I armji gen. 
brygady Stanisław Burhardt - Bukacki, któ- 
ry został przydzielony do generalnego inspe- 
ktoratu armji w Warszawie. 

Odjeżdżającego gen. B.-B. korpus oticer- 
ski żegnał serdecznie w czasie urządzonego 
specjalnego bankietu. 

(r) Gen. D.-Biernacki i Romer w Wil- 
nie. Z związku z projektowanemi ćwicze- 
niami wojskowemi do Wilna przybyli dele- 
gowani z generalnego inspektoratu armji 
gen. dyw. Romer i gen. bryg. Dąb-Bierna- 
ki. Ь 

ROŽNE. 
— lv) Koniec „Prawostawneį Bialorusi“. 

Informują nas, iż z braku finansów i odpo- 
wiedniej ilości czytelników przestało w tych 
dniach wychodzić czasopismo białoruskie 
wychodzące w Wilnie p. t. „Prawosławnaja 
Biełaruś". у 

— (p) Nowe zarządzenie sanitarne. Od 
jednego z naszych czytelników otrzymujemy 
następujących kilka uwag, nie pozbawionych 
jak się zdaje, pewnej dozy słuszności, Qczy- 
wista — o ile nie zaszło tu nieporozumienie 
i nie jest mowa o zwykłych dołach na odpad 
ki, niezbędnych niezałeżnie od kanalizacji. 

Ostatniemi czasy policja wystąpiła z no- 
wem żądaniem by na każdym dziedzińcu u- 
rządzono ocembrowany dół specjalnie dla 
zlewu pomyj. Zarządzenie takie może spo- 
wodować fatalne Skutki, gdyż niewiadomo 
jeszcze czy się da opróżniać te doły tak szy- 
bko, jak by tego sobie życzono. W miejscach 
gdzie istnieje większa ilość lokatorów, dół 
taki napełni się o wiele prędzej, niż w ustę- 
pie, — mniej więcej w ciągu 3-4 dni. 

I któż to będzie wywoził te pomyje? Mo- 
že „Autoassenizacja“? Alež ona nie ma moż- 
ności ku temu nie mogąc nadążyć z oczysz- 
czaniem ustępów; wszak wiadomo, że dla 
tego, aby otrzymać stamtąd maszynę, trze- 
ba się zapisać na kolejkę i czekać 3 - 5 a 
nawet i 7 dni. 

Okoliczni włościannie również nie pojadą 
z beczkami, bo im trzeba nawozu do użyź- 
niania gruntów a nie pomyj, a gdyby i przy. 
jechali, to zamało mają beczek na pomyje z 
całego Wilna. 

A więc po upływie 3 -4 dni, gdy jama 
będzie pełną, a nie będzie komu „tego* wy- 
wozić, —pomyije literalnie zaleją ulice mia- 
sta, a na Bogu ducha winnych właścicieli 
domów co stracili nieprodukcyjnie tyle pie- 
niędzy, znowu posypią się protokóły... a za 
co? Niewiadomo! 

Niepraktycznem jest to zarządzenie rów- 
nież i z tego jeszcze względu, že my, Wil- 
nianie, oczekujemy kanalizacji, a w takim ra- 
zie po cóż te „ocęmbrowane jamy?* Nie- 
bezpieczna to rzecz iz tego wzgłędu, że w 
razie braku dozoru, a tego można się zaw- 
sze spodziewać, — taka „jama“ może się 
stać istną topielą dla małych dzieci. Czy więc 
wobec tego wszystkiego rozporządzenie to 
ma rację bytu? 

. — Strajk w papierni. Robotnicy zatrud- 
nieni w papierni w Kuczkuryszkach wysto- 
sowali żądanie podniesienia płac dotychcza- 
sowych o 15 proc. 

Wobec nie uwzględnienia domagań się 
robotników, począwszy od poniedziałku ro- 
botnicy porzucili pracę. 

Strajkuje 140 robotników. 

stytuował się Wo- 

  

    
  

   
   

   

      

(v) Likwidacja strajku piekarzy. Po 
kilku odbytych pertraktacjach  przedstawi- 
«ieli właścicieli zakładów piekarniczych z za- 
rządem chrześcijańskiego związku czeladni- 
ków piekarskich w Wilnie, w dniu wczoraj- 
szym przyszło do ostatecznego zlikwidowa- 
nia trwającego dotąd strajku. 

W związku z tem zorganizowano specjal 
ną komisję złożoną z przedstawicieli obu 
stron, której zadaniem będzie regulowanie 
odtąd wszystkich spornych spraw, wynik- 
iych na tle ekonomicznym między zaintere- 
sowanymi. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
‚ — Wycieczki, które powinny być częś- 

tiej organizowane. W niedzielę dnia 29 bi- 
żącego mies. staraniem Wileńskiego Towa- 
rzystwa Rolniczego przy wybitnem popar- 
ciu p. J. Borowskiego, dyrektora Banku Rol- 
nego odbyła się wycieczka drobnych rolni- 
ków i młodzieży wiejskiej celem zapoznania 
się z wzorowo prowadzoną gospodarką rol- 
Iną i hodowlaną w maj. Karolin i Trybań- 
ce oraz w pracowni stacji doświadczalnej w 
Bieniakoniach. Artykuł pisany w nawiązaniu 
do tej wycieczki z powodów technicznych 
podamy w następnym numerze. 

, — (v) Ceny na mąkę i chleb potaniały. 
W dniu wczorajszym w urzędzie Starostwa 
Grodzkiego odbyło się posiedzenie specjal- 
nej komisji złożonej z przedstawicieli Staro- 
stwa Grodzkiego, i właścicieli zakładów 
miączho - piekarnianych. 

Na posiedzeniu tem zmniejszono dotych- 
czasowe ceny detaliczne na mąkę i chleb a 
mianpwicie: za klg. 65 proc. mąki żytniej u- 
stalono z 78 gr. na 73 gr., za 70 proc. — z 
74 gr. na 69 gr., za razową z 60 gr. па 55 
gr. Za jeden klg. chleba z 65 proc. mąki z 
73 gr. na 70 gr., z 70 proc. z 69 gr. na 65 
gr. i z razowej z 55 gr. na 51 gr. 

Ceny te obowiązują z dniem 1 sierpnia r. 
b. i za nieprzestrzeganie tych przepisów win 
ni pociągani będą do surowej odpowiedzial- 
ności karnej. 

NADESŁANE. 
— Cyrk w Wilnie. Z radością dowia- 

dujemy się, że w związku z otwarciem Tar 
gów Północnych w Wilnie, przyjeżdża do 
nas wielki Cyrk który obieca dużo zajmu- 
jących atrakcyj. 

TEATR I MUZYKA. 

  

   

= Erratum. We wczorajszej recenzji 
„Wrażenia Teatralne* wkradło się przeocze- 
nie  korektorskie, które zamąciło sens 
ostatniego ustępu. Brzmieč on powinien: 
„drobiazgowe przez p. Grabowską opraco- 
wanie roli widoczne w każdym geście, w ka- 
żdej pozie, zawsze, celowe, zawsze nieska- 
zitelnie estetyczne — usprawiedliwia w zu- 
pelnošci niesłabnące zajęcie i wysokie zado- 
wolenie, z jakiem się śledzi opanowywanie 
sztuki przez niepospolitą artystkę i utrzymy- 
wanie jej przez nią w ciekawym i niepow- 
szednim charakterze do końca.* 

— (0) Przepisy o widowiskach publicz- 
nych. Władze administracyjne otrzymały 
okólnik Min. spr. wewnętrznych, w którym 
podkreśla się konieczność przestrzegania 
przepisów na prowadzenie widowisk i im- 
prez rozrywkowych. Przedewszystkiem po- 
dania o zezwolenie na imprezy muszą być 
poddane badaniom, czy nie nastręczają one 
uwag z punktu widzenia bezpieczeństwa i po 
rządku publicznego. Szczególną uwagę zwra 
cać się będzie na imprezy widowiskowe, od- 
bywające się w języku niepolskim. 

—Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystę- 
py Zofji Grabowskiej. „Tajemnica Makropu- 
losa', sztuka Capka, wybiegająca sensacyj- 
na i wybitnie ciekawa treścią, daleko po za 
szablon obecnego repertuaru, grana będzie 
jeszcze dwa razy z udziałem wybitnych sił 
naszego teatru, oraz z występem gościnnym 
Zofji Grabowskiej. : 

Najbliższa premjera. Czynią się intensy- 
wne przygotowania do wystawienia słone- 
cznęj komedji Forzano „Dar Poranka“ z Zo- 
На Grabowską i Marjanem Godlewskim w 
rolach głównych. 

on ATC ARS CEE EESETES 

Nowa baszta ozdobi górę 
Zamkową, 

albo: „czekaj tatka latka". 
Jak wiadomo, wieża na górze Zamko- 

wej-to nie tylko ozdoba Wilnai miły ser- 
cu zabytek zamierzchłej przeszłości, lecz 
zarazem i rodzaj lokalnej wieży Eifla, -- 
miejsce jedyne, skąd zarówno poczciwy 
bourgois wileński, bojąc się latać na „dja- 
belskiej* maszynie, jak też i co imienitszy 
cudzoziemiec, który do miasta naszego 
zawędrowat, mogli bezpiecznie „z ptasiego 
lotu* 
Wilna, zdolną swym swoistym wdziękiem 
podbić najczerstwiejsze sercą.. ||| 

Niestety, dzięki nieudolności i kary- 
godnemu niedbalstwu Magistrata Wileńskie- 
go, od czasu „badań* archeologicznych, 
podczas których rozkopano wnętrze wieży 
oraz nadwerężono zzewnątrz jej części na- 
rożne, baszta została zamkniętą dla zwie- 
dzających i taki krzywdzący mieszkańców 
stan trwa już od lat kilku, nie wywołując 
nawet protestu ze strony „przyzwyczajonej 
do wszystkiego" ludności. || 

To też każdy szczery wilnianin łatwo 
chyba zrozumie tę radość, która wgarnęła 
nas, „gdyšmy niedawno — па łamach 
przypadkowo wziętego do ręki, wszechwie- 
dzącego „czerwoniaka* wyczytali sążni- 
sty tytuł: „Nowa baszta ozdobi górę Zam- 
kową*. Lecz radość naszą nie była trwałą, 
bo vto, gdy już „oczyma duszy* ogląda- 
liśmy w zachwyceniu wstępujących na od- 
nowioną wieżę podczas Targów gości swo- 
ich i obcych, rzuciwszy od niechcenią о- 
kiem na treść artykuliku, ujrzeliśmy wiele- 
mówiące nam wilnianom, którzyśmy prze- 
żyli boleściwą historię pomnika Mickiewi- 
cza, słowo „Konkurs* i to też nie dziw, że 
wnet, jak się wyraził kiedyś Słowacki, 
„strumień myśli opadł!*, natomiast mózgi 
mi obsiadły roje ponurych widziadeł... 

Przed struchlałemi oczyma odżyły po- 
nure sceny „Mickiewiczjady* wileńskiej... 
A więc znów będą dwa komitety: zwyczaj- 
ny i honorowy, do którego się wpisze po- 
łowę conajprzedniejszych dygnitarzy Z ca- 
łego państwa, pod, nad i zwyczajne sekcje, 
konkurs artystyczny, obejmujący domoro- 

stych genjusz6w z całej Polski z uwzglę- 
dnieniem rodaków, zamieszkałych w Ame- 
ryce i na terenie Ziemi Ognistej, później 
zaś ocena projektów przebudowy wieży, 
polemiki i dyskusje na ulicy, w prasie i na 
każdem miejscu, urozmaicone „rękoprzykła- 
daniem* i temu podobnem „opieraniem 516 
na twarzy" przeciwnika, „kwasami*, obra- 
zami i t. d.; wreszcie — serja wyczynów 
magistrackich, który znowu rozpocznie 

„badanie terenu przyszłej budowli*, będzie 
bezowocnie przelewał siedm potów „nad 
wyszukaniem odnośnych źródeł pokrycia 
„przedsięwzięcia", a na zakończenie— zg0- 
dnie z utartą tradycją — wyśle minimum 
paru swoich prezesów lub dyrektorów  za- 
granicę: jednego, dajmy na to, do Patago- 
nji dla zaznajomienia się z tamecznym spo- 
sobem wypalania cegieł, (na wypadek, gdy- 
by tam podobnego rzemiosła nie uprawia- 
no, pozostanie słodkie doświadczenie w tym 
względzie), drugiego zaś niedaleko, bo tyl- 
ko do Szkocji, dla skopjowania pewnej 
ilości wieżyc zamkowych, bowiem ilustra- 
cje nie są miarodajne. Po powrocie tych 
Panów z gratisowej wycieczki po zamor- 
skich krajach, przepraszam _ _ z uciążliwej 
delegacji służbowej i jeszcze jednej deba- 
cie ogólnej i szczególnej, przystąpi się na- 
reszcie do budowii, którą przy wileńskiem 
tempie pracy, będą może oglądały dzieci 
naszych dzieci... : 

Po upływie dni kilku rozproszył nieco 

podziwiać niezrównaną panoramę | 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w oddaniu ostatniej posługi i oka. 
zali ojcowską opiekę w czasie choroby 

TR 
$. 

inż. Janowi 
(PB 

Cielewiczowi 
a w szczególności urzędnikom Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie, skła- 
dają gorące podziękowanie 

    

  

nasze niepokoje stosunkowo krótki termin, 
przeznaczony dla opracowania projektów 
przez uczestników konkursu (20-g0 sier- 
pnia rb.), co daje nadzieję na wykonanie 
przebudowy, a raczej nadbudowy wieży 
jeszcze we wrześniu bieżącego roku (oczy- 
wista, przy dobrych chęciach!), jednakże, ze 
względu na zbliżające się Targi i przewi- 
dywane przybycie większej ilości gości, by- 
łoby zewszechmiar pożądanem, nie ząda- 
walniając się Ti rychłej kapi- 
talnej przebudowy, dokonać niezwłocznego 

SIOSTRA i RODZINA. 

remontu prewencyjnego, któryby umożliwił 
przyjezdnym tą przednią ucztę artystyczną, 
jaką jest oglądanie panoramy naszego c-- 
downego miasta. Wobec tego, że większość 
dotychczasowych urządzeń wewnątrz wieży 
(schody żelazne i t. d.) zostały zachowa- 
ne, drobny ten remont póciągnąłby Za s0- 
bą minimalne tylko wydatki (jakieś kilka- 
set złotych), a zyskalibyśmy natomiast 
wielel... 

Przechodzień. 

Echa niedzielnej burzy. 
Według napływających z okolic 

wiadomości © ofiarach w ludziach 1 
szkodach w gospodarstwach, jakie 
wyrządziła ostatnia burza, która prze- 
ciagnęła nad Wileńszczyzną w nie- 
dzielę dn. 29 ub. m. podajemy, co 
następuje: 

We wsi Czerniany, gm. rudomiń- 
skiej uderzył piorun w dom Francisz- 
ki Brzozowskiej, zabijając na miejscu 
Kazimierę Zaluko i Jana Solewicza 
oraz poważnie kontuzjując: Piotra, 
Józefa i Kazimierza Dziwonagisów, 
Jana i Piotra Wojniłów oraz Sacha- 
leckiego Stanisława i Stefana Sajewi- 
cza, kórych umieszczono w szpitalu 
w N. Trokach. 

* Inny piorun zabił 13 letniego pa- 
stucha Władysława Balbińskiego oraz 
jedną z krów przez niego dozorowa- 
ną, a należącą do Jana Sosnowskie- 
go, mieszkańca tejże wsi Czerniany. 

We wsi Błotnica gm. trockiej ra- 
żony został piorunem Józef  Bileżen- 
ko oraz zabita krowa Michała Pasz- 
kowskiego. 

Od uderzenia pioruna spłonęła 
stodoła z inwentarzem Stanisława 
Stankiewicza, mieszkańca wsi Bojary. 
Straty 1500 zł. 

We wsi Gulbiny gm. rzeszańskiej 
spaliła się od pioruna stodoła z in- 
wentarzem Hipolita Batury wartości 
1500 zł. 3 

Przygofowania do VII Zjazdu Legienistów. 
Przygotowania są w pełni. Zarów- 

no wydział wykonawczy komitetu or- 
ganizacyjnego, jak i poszczególne sek- 
cje w kontakcie ze społeczeństwem 
miejscowem przy energicznem popar- 
ciu ze strony prezydenta miasta Wil- 
na, ziemian wileńskich i sier wojsko- 
wych dokładają wszelkich starań, 
ażeby przyjęcie uczestników zjazdu 
legionistów przez Wileńszczyznę wy- 
padło jaknajbardziej okazale. Kwatery 
dla 6.000 przybywających do Wilna 
legjonistów już są przygotowane. 

Podkreślić należy, jako objaw zna- 
nej gościnności mieszkańców Wilna 
fakt, że na skutek apelu komitetu 
organizacyjnego do mieszkańców na- 
szego miasta zgłoszono dla uczestni- 
ków zjazdu około 1000 kwater w do- 
mach prywatnych. 

Specjalna sekcja żywnościowa zaj- 
mie się wyżywieniem przybyłych na 
zjazd rzesz legjonistów, między inne- 

mi przewidziany jest w ogrodzie Ber- 
nardyńskim wspólny obiad żołnierski 
z kuchni polowych dla wszystkich 
uczestników. Wspólnata uczta o cha- 
rakterze obozowym ;będzie miała na 
celu nawiązanie do dawnych Sposo- 
bów życia żołnierskiego z czasów 
wojny. Organizatorowie zjazdu liczą 
się z tem, że tego rodzaju moment 
wytworzy bardzo miły i serdeczny 
nastrój wśród naszych gości, groma- 
dząc w ogonkach przy kuchniach po- 
lowych z menażką w ręku wszystkich 
legjonistów bez względu na ich obec-' 
ne stanowisko. Sekcja żywnościowa 

przewiduje urządzenie, również Śnia- 
dania dla uczestników zjazdu i po- 
starała się 0 ustawienie w różnych 
punktach sprzedawców napojów chło- 
dzących. Sekcja żywnościowa spotkała 
się z bardzo wydatną pomocą ze 
strony wojskowości i okolicznych 
ziemian. 

NPR AŚ E SESI EET URK NR ITT KTS II 

Krwawe zajście w Muś- 
nikach. 

Donoszą z pogranicza: 
W niedzielę ubiegłą z okazji od- 

pustu tłum wiernych wypełnił szczel- 
nie świątynię w miasteczku litewskiem 
Muśnikach, położonych tuż przy gra- 
nicy niedaleko Miejszagoły. 

W czasie celebrowania mszy 
świętej do kościoła wpadł policjant 
litewski i roztrącając tłumy modlą- 
cych się przedzierał się do wnętrza 
kościoła, aż wreszcie dopadł jakie- 
goś człowieka i usiłował go zaaresz- 
tować. 

Ludność oburzona takim zacho- 
waniem się stupajki, wystapiła czyn- 
nie przeciw niemu. 

Policjantowi wraz z nieznajomym 
pozwolono wyjść ze Świątyni, by jej 
nie profanować, lecz kiedy ten zna- 
lazł się poza obrębem kościoła tłum 
rzucił się na zuchwałego policjanta i 
oczekujących tu jego towarzyszy usi- 
łując ich rozbroić i wyrwać z ich rąk 
aresztowanego. 

Przybyły posiłki, które doprowa- 
dziły zatrzymanego do posterunku. 

Tłum jednak nie dał za wygraną 
i przypuścił szturm do lokalu poli- 
cyjnego, bijąc okna i forsując dojście 
do wnętrza. : 

Na rozkaz komendanta posterun- 
ku z domu oblężonego dano salwę 
karabinową, a pierwszemi jej ofiara- 
mi byli dwaj włościanie, z- których 
jeden padł martwy na miejscu, drugi 
zaś odniósł ciężką ranę. 

‚ То jeszcze bardziej podnieciło, z 
każdą chwilą rosnący tłum, który 
wreszcie wdarł się do lokalu, zdemo- 
lował jego urządzenie, komendanta, 
który dał sygnał do mordowania lu- 
dzi bezbronnych zabito kamieniami a 
innych policjantów pobito i rozbro- 
jono. 

Dopiero po dłuższym czasie zdo- 
łano sprowadzić z pogranicza od- 
dział konnych policjantów, w sile 50 
ludzi i przy ich pomocy przywrócić 
porządek. (r). 
RISE DS ST SETSUKIS 

Z całej Polski. 
— Wypadek w górach. Abraham 

Fautman rodem z Krakowa, bawiąc na wy-. 
cieczce w górach spadł z pacz Świn- 
nickiej, doznając poważnych potłuczeń gło- 
wy oraz obrażeń na całym ciele. Nieszczę- 
śliwego znaleźli przygodni turyści, którzy 

po udzieleniu pierwszej pomocy przewieźli 
rannego do Zakopanego. Nieszczęśliwy tu- 
rysta zdradza po wypadku pewne objawy 

EO usi S 
biory w Małopolsce. Według wia- 

domości, otrzymanych od małopolskiego 
T-wa rolniczego, rezultaty zbiorów żyta są 

dobre. Pszenica na południe od linji kole- 
jowej Kraków — Jarosław, a więc na grun- 
tach gliniastych ciężkich będzie również 
dobra. Na północ na gruntach piaskowych, 
lekkich widoki zbiorów są gorsze. Naogół 

można powiedzieć, że żniwa wypadną le- 
piej, niż w roku zeszłym, natomiast buraki 
i ziemniaki ucierpiały. Katastrofalne roz- 
miary przybrał brak paszy. Dotyczy to pa- 
szy tak łąkowej, jąk gruntowej (lucerny i 
mieszanki): Jąko bezpośrednie następstwo 
Vas eg w ży roku bieżącego 

wielkiej wyprzedaży bydła zez 
drobnych rolników | dwory. > > 

— Bezpošrednia linja Gdynia - Indje - 
Daleki Wschód. W związku z ABO aa 2 
czniejszych przedsiębiorstw górnosiąskich o 
ułatwienie eksportu na Daleki Wschód, w 
łonie ciężkiego przemysłu powstał projekt 
zawarcia umowy z jedną z większych nor- 
weskich firm okrętowych, w sprawie otwar- 
cia bezpośredniej linji okrętowej Gdynia -In- 
dje i Gdynia - Japonja, Chiny, Władywostok. 
Komunikacja odbywałaby się przy pomocy 
dwuch okrętów raz na miesiąc. Ę 

Wycieczka angielskich pedagogów 
do Polski. W najbliższych dniach s. 
dzie do Krakowa wycieczka pedagogów an- 
gielskich w liczbie 100 osób. Są to człon- 
kowie związku brytyjskiego systemu del- 
tońskiego. Wycieczka ma na celu zapozna- 
nie się z ważniejszemi zakładami pedago- 
gicznemi w Polsce, zwiedzi Warszawę, Wej- 
herowo, Gdynię, Gdańsk i Zakopane. 

atarg w przemyśle naftowym. 
Przed miesiącem koncern naftowy „Prem- 
jer* wykupił trzy kopalnie „Fanto*, „Kar- 
paty* i „Nafta*« W związku z tem nowo- 
utworzony koncern zamierza przeprowadzić 
większe redukcje wśród BE umy- 
stowych i robotnikėw. Obecnie toczą się 
pertraktacje między Związkiem Pracowni- 
ków i dyrekcją celem ustalenia na jakich 
warunkach mają być przeprowadzone zwol* 
nienia. Związek żąda trzymiesięcznej od- 
prawy, poborów za urlop, 13 pensji i za- 
płaty za wysługę lat. Przedstawiciele kon- 
cernu zasadniczo zgadzają się na powyższe 
warunki z tem jednak zastrzeżeniem, że 
umowa będzie traktowana jako przyjęta z 
wolnej ręki i nie ma mocy obowiązującej 
dła dyrekcji. Ponieważ podobny warunek 
może stać się niebezpiecznym preceden- 
sem, pracownicy odrzucili powyższe za- 
strzeżenie. Dalsze pertraktacje toczą się 
obecnie w sprawie uzgodnienia żądań związ- 
ku i zastrzeżeń dyrekcji. 

Ze świata. 
— Największy dom targowy 

świata. Największym budynkiem 
handlowym na Świecie szczycić się 
będą mogły,oczywiście Stany Zjedno- 
czone. W wielkiem mieście šwiatowe- 
go handlu mięsem, Chicago, wykoń- 
czony zostanie wkrótce gmach, który 
swemi rozmiarami zakasuje wszystkie 
istniejące dotąd na Świecie „najwięk- 
sze“ budowle, й 

Piramidy egipskie przestaną nam 
imponować. Gmach ten będzie się 
nazywał Merchandise Mart i będzie 
miał osiemnaście piętr po przeszło 
200.000 stóp kwadratowych, oraz 
dalszych pięć piętr, tworzących rodzaj 
baszty. Cały więc gmach będzie 
miał zgórą 4 miljony stóp kwadra- 
towych powierzchni. Olbrzym ten słu- 
żyć będzie na hurtowe sklepy poka- 
zowe dla kupców i obejmować będzie 
wszystkie sprzedawane gdziebądź na 
Świecie towary. —. i 

Merchandise Mart będzie miał trzy 
fronty po 724, 577 i 324 stopy I
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wznosić się będzie na miejscu daw- 
nej stacji osobowej kolei Northwe- 
stern and Chicago. 

Koszt budowy tego największego 
na świecie budynku handlowego wy- 
niesie, nawet jak na amerykańskie 
stosunki, pokażną sumkę 30 miljo- 
nów dolarów czyli prawie ćwierć 
miljarda złotych. W gmachu tym znaj- 
dzie się również kolosalna ilošč naj- 
rozmaitszych urządzeń  transporto- 
wych. Cały parter będzie jedyną tego 
rodzaju wielką stacją wyładunkową i 
załadunkową, do której zbiegać się 
będą dziesiątki torów kolejowych, 
sprowadzających towary ze wszystkich 
krańców Stanów, z nad Atlantyku i z 
nad Pacyiiku. Nadchodzące do Mer- 
chandise Mart towary będą wylado- 
wywane i pośpiesznemi elewatorami 
wznoszone na odpowiednie piętro. 
Wszystkie piętra poprzecinane będą 
szerokimi korytarzami, wzdłuż któ- 
rych będą okna wystawowe, jak na 
wielkiej handlowej ulicy. 

W górnych pięciu piętrach Środ- 
kowej baszty będą urządzone ho- 
tele, kluby, restauracje, kawiarnie, 
dancingi, gwoli wypoczynkowi i zaba- 
wie przyjezdnych kupców, którzy bę- 
dą mieli do dyspozycji na miejscu 
biura stenograiistek, urzędy pocztowe i 
telegraficzne, wywiadownie handlowe, . 
salę konferencyjną, w której będą 
omawiane i dokonywane tranzakcje, 
przewyższające wielokrotnie wartość 
rocznego handlu Polski z zapranicą. 

— Zęby, wysłane samolotem. Przy- 
kry wypadek zaszedł z jednym z uczestni- 
ków wiedeńskiego zjazdu  śpiewaczego. 
Opuszczając swe rodzinne miąsteczko w 
Holsztynie, pewien staruszek, członek „SAn- 
gervereinu“, zapomniął w domu... sztucznej 
szczęki. Pociąg już ruszał, gdy odprowa- 
dzająca swego męża małżonka przypom- 
niała mu o szczęce. Po powrocie do do- 
mu zapakowała ten niezbędny przy śpiewie 
i, jedzeniu „przyrząd”, lecz na poczcie du- 
wiedziała się, iż przesyłka dojdzie do Wie- 
dnia dopiero po 3-4-ch dniach. Wpadło 
więc gorliwej małżonce na myśl wysłąć 
szczękę aeroplanem z Hiamburga. Jakżeż 
błogosławił starowina pocztę lotniczą, gdy 
nątychmiast po przybyciu do stolicy Au- 
strji zastął przesyłkę z tak niezbędną 
szczęką! 

<* — Niedźwiedź polarny czytywał an- 
gielskie gazety Po przybyciu do Tromsó 
szwedzki kapitan Tornberg oświadczył 
wspėlpracownikowi „Dagens Nyheter“, že 
we wnętrznościąch ubitego przez Malmgre- 
na białego niedźwiedzia znaleziono... an- 
gielski dziennik z roku 1884-go! 

— Waga gwiazd filmo :ych. |Według 
określeń „specjalistów* z Hollywood, prze- 
ciętna waga modnej niewiasty wynosić win- 

na 52 i pół kilograma. Jest to wynik dłuż- 
szych badań naukowych, fizycznych i sta- 

tystycznych, įdokouanych przy udziałe na- 
czelnego lekarza „Metro-Goldwyn-Mayer*— 
konceriu, doktora Harry Andersona. Z po- 

śród gwiazd filmowych tę „idealną* wagę 
zanotowano u Normy Shearer, Ailee Prin- 
gle i Marceliny Day. Przekroczyły normę: 
Greta Garbo, ważąca 56 i ćwierć kg. i Ma- 
rion Davies 53 kg. Natomiast głośna „We- 
nus filmowa* Joan Crawford waży zaled- 
wie 45 kg. a Renee Adoree 45 i pół kg. 

— Lotnisko na morzu. W New - Yorku 
powstał plan połączenia obu brzegów Atlan- 

tyku serją pływających wysp i pierwszym 

krokiem do zrealizowania tego projektu jest 

rozpoczęcie budowy jednej z tych wysp, 

które połączone będą między sobą stałą słu- 
żbą lotniczą. Wyspa taka wynalazek amery- 

kańskiego inżyniera E. R. Armstronga, nazy- 
wa się „Seadrome*, czyli przystanią na mo- 
rzu, długości 1200 stóp, a szerokości 400 st., 
wznosi się 70 stóp ponad powierzchnię mo- 
rza. Na niej znajdować się będą JOY 

warsztaty reparacyjne, hotele i domy. Wy- 

spa unosić się będzie na 18-tu wysokich słu- 

pach, a nad wierzchołkiem każdego z nich w 

oddaleniu 70 stóp umieszczona będzie klat- 

ka balastowa. Dolnie części słupów, mające 
kształt wywróconych spodków, przyczynia- 
ją się do zwiększenia stałości wyspy. Mr. 
Armstrong liczy na ukończenie pierwszej wy- 
spy za rok. Buduje ją na rzece Delaware, 
skąd holować ją mają na morze dla prowa- 
dzenia dalszych prób i doświadczeń. 

— Policjant - poliglota. Policjant 1. Dla- 
czegożeś mu powiedział: pierwsza ulica na 
prawo?.. : 

Policjant Il. A bo to, widzisz, nie mogłem 
sobie przypomnieć, jak się mówi na lewo po 
angielsku. 

   

  

„Krol“ cyganów polskich. 
Onegdaj, koło godziny 1 popoł. przed 

Ratusz warszawski podjechała wspaniała 
limuzyna „Hispano-Suiza*, 

Po chwili otworzyły się drzwiczki i z 
wnętrza wyszedł majestatycznie wygląda- 
jący cygan w narodowym stroju, który z 
galanterią podał rękę towarzyszącej mu 
pięknej damie, poczem udał się z nią na 
górę do lokalu Komisarjatu Rządu. 

Na zapytanie, czego sobie życzą, od- 
powiedzieli, iż chcieliby się widzieć z wo- 
jewodą grodzkim, p. Jaroszewiczem. 

Ponieważ pan wojewoda bawi na urlo- 
pie, zaś p. wicewojewody chwilowo nie 
było, przybyłych przyjął p. naczelnik Lisow- 
ski w asyście komisarzą Sawczyma. 

W czasie prezentacji goście pokazali 
dokument z 20.000 podpisami, świadczący, 
iż okaziciele niniejszego są parą królewską, 
obraną przez cyganów Rzeczypospolitej 
Polskiej. : 

W rzeczy samej byli to małżonkowie 
Kwiek — wójt cyganów wraz ze swą mał- 
żonką. 

W trakcie rozmowy wyjaśnili oni cel 
swego przybycia, a mianowicie, iż chcieliby 
złożyć hołd p. Prezydentowi, a ponieważ 
nie znają formalności, przybyli najpierw z 
wizytą Oraz z prośbą o wskazówki do p. 
wojewody. Przyjęcie naturalnie przeciągnę- 
ło się dość długo i dopiero koło godz. 3-ej 
królewska para znalazła się w swem aucie, 
którem udała się do niedawno nabytego 
domu na Żoliborzu. 

Oświadczenie „króla* cyganów, uczy- 
nione p. komisarzo*i przepojone było du- 
chem patrjotyzmu i lojalności. Król zape- 
wnił, iż stosunek cyganów do władz admi- 
nistracyjnych będzie zawsze jaknajlepszy. 

Godzi się jeszcze nadmienić o boga- 
tych strojach „Kkrólewskiej* pary, które 
wraz z kosztownościami, jakie ną sobie 
mieli, przez jednego z ciekawskich jubile- 
rów, który znalazł się w chwili przybycia 
gości do Komisarjatu, zostały oszacowane 
najmniej na 20 tys. dolarów! 

  

Naogół biorąc, ludzkość zna dzisiaj całą 
ziemię, przynajmniej z powierzchni. ||| 

W ciągu 19-go stulecia zbadano najmniej 
przedtem znany ląd Afryki. P 

Obecnie należałoby jeszcze zbadać górny 
bieg Amazonki, gdzie sc hodzą się pogra- 
nicza Peru, Brazylji i Ekwatoru, oraz Śro- 
dek Nowej Gwinei, gdzie niedawno odkry- 
to plemię pigmiejów, co wzmacnia przypu= 
szczenie, że przed człowiękiem dzisiejszymi 
istniał człowiek mutejszego wzrostu, a wre- 
szcie okolice Biegunow. Ale i te okolicy nie 
są.całkowicie nieznane,, bo do Biegunów do- 

tarlo nakrótko, Nowa Gwinea ogólnie jest 
znaną, źródła Amazonki badał choćby Up de 

Graaf, podróżnik amerykański, który 

wrażenia z kraju Ścinaczy Głów bardz 

wo opisał. Więc okolice te są tylko bliżej 

znane, ale też rzeczywiście zawierają jeszcze 
sporo tajemnic. ой 

Przesadne jest pojęcie o Tybecie jako 

kraju nieznanym. Zakaz podróżowania jest 

tam nowoczesny, z powodów politycznych, 

a np. w 17-tym wieku dostęp był swobodny. 

Ostatecznie i niedawno pani Davil Neel, zna- 
jąc język miejscowy i niezbyt dbając o wy- 

gody, zdołała zbadać płaskowyże, o których 

dotychczas niewiełe wiedziano. : 

Skończył się okres wielkich odkryć i 

wielkich odkrywców jak Hannona Kartagiń- 

czyka, który w V-tym w. prz. Chr. przedsię- 

wziął okrążenie Afryki, albo później Wene- 
cjanina Marco Poło, który przewędrował w, 

I3-tym wieku przez nieznaną Azję i wrócił 

przez Sumatrę albo Portugalczyka Vasco de 

Gama, który w 15-tym wieku naokoło Afry- 

ki dotarł dó Indji, albo Krysztofta Kolumba, 

odkrywcy Ameryki w  15-tym wieku, albo 

Laperouse'a, który pod koniec 18-tego wie- 

ku jeszcze został zamordowany przez tubyl- 

ców w Polinezji, lub wreszcie Stanley'a, któ- 

ry w 19-tym wieku pierwszy zbadał Afrykę 

Środkową. Już dzisiaj podróże i odkrycia nie 

dadzą nowym odkrywcom  niedość jeszcze 

znanych ziem tak olbrzymio niespodziewa- 

nych wrażeń jak w 15-tym i 16-tym stule- 

ciu, gdy stykali się oni z cywilizacjami na- 

poły rafinowanemi a napoły dzikiemi, jak np. 

u Azteków. Dzisiaj możliwe są tylko cenne 

uzupełnienia naszej wiedzy, ale na to, aby 

znowu ktoś doznał wrażeń np. Fernarda Cor 

tez'a trzebaby chyba dostać się na Marsa. 

Wielkie odkrycia pójdą zapewne w przy- 

szłości nie na powierzchnię lecz w głąb zie- 

mi. Już nie wystarcza świadectwa niejako 
historyczne, np. w Chaldei, której dzieje lu- 

dzkie cofają o kilka tysięcy lat wstecz. Cie- 
kawość idzie dużo dalej. Istnieje przypusz- 

czenię, że życie na ziemi zaczęło się najwcze- 

Śniej tam, gdzie naprzód nastało ochłodze- 
nie skorupy ziemskiej , a więc na biegunach 

a ponieważ tylko Biegun Południowy, jako 

znajdujący się na lądzie stałym, daje pole 

do badań, będzie on niewątpliwie gruntem 

wielkich badań geologicznych, celem wydo- 
bycia śladów ludzkości najsfarszych. 

  

  

   

Popierajcie L.0.P.P. 

  

H. BALFOUR. 

> 0 DOKUME WALKA NTV 
Mam go, — wrzasnał przeraźliwie 

Binks,— to on strzełał do ciebie, )a- 

£ku, i właśnie celował do Neda, gdy 

go zabiłem. To kamerdyner. Na honor 
cała ta historja była świetnie przez 
ciebie uplanowana, Jacku! A oto i Ned. 

Ten ostatni spojrzeał z niepokojem 
pytająco na Jacka, który pochylił gło- 
wę. 

— Karter go zabił, w chwili, 
rzucił się do wody, — rzekł. — 
jest to o wiele lepiej, Nedzie. 

Crawley skinął twierdząco. 
A ty, czy jesteś ranny? — zapytał. 
— Nie, zadraśnięto mi tylko ramię. 
Ze statku policyjnego zaczeli prze- 

chodzić uzbrojeni ludzie. 

Ned wyprostował się i ruszył ku ka 
jucie, w której zamku tkwił jeszcze 
klucz. Z twarzą pełną powagi i smut- 

gdy 
Tak 

ku „wszedł do. kajuty, w której była 
Izabella 

Dziewczyna była blada lecz spo- 
kojna. 

— Wszystko skończone, prawda? 
— zapytała. 

Ned zrobił gest twierdzący. 
— (o teraz nastąpi? 

— Karter odprowadzi statek do 
portu, a szalupa policyjna odwiezie nas 
do Iliracoombe. 

— A mój ojciec? 

— O, zwycięży go niezawodnie, 
Jack przewidział wszystko! 

— Umarł, Izo. 
Zakryła twarz rękami. Ned w mil- 

czeniu przytulił ją do siebie. 
Po pewnym czasie podniosła gło- 

wę. : 

— Lepiej jest, že tak się stalo, — 
rzekła, ale wybuchnęła głośnem łka- 
niem, szepcząc: ‚ : 

— O, Nedzie, nie mogę dłużej cier- 
pieć! 

ROZDZIAŁ XXVII. 

Walter Doone. 

— Billu! 
— Co się stało? 
Zerwał się gwałtownie, przeciera- 

jąc oczy. Molly siedziała na brzegu 
swego łóżka i nadsłuchiwała 

— Słyszałam coś, Billu, jestem pe- 
wna, że tam ktoś jest. 

Boyd podszedł do drzwi i poruszył 
klamkę. у 

— Ależ drzwi 
rzekł, — skądże... 

Przerwał nagle, gdyż usłyszał wy- 
raźne głosy jakieś i dziwny zgrzyt. Wy 
raz jego twarzy zmienił się nagle. 

— Statek elektryczny wyjeżdża, — 
szepnęła Molly, to znaczy, że... 

Zamilkła, żadne z nich nie miało 
odwagi wypowiedzieć swych myśli. 

Zgrzyt ustał, lecz słychać było plusk. 
I znów nastała cisza, nie na długo jed- 
nak; zgrzytnął klucz w zamku. Bill tar- 
gnął drzwi i ujrzał przed sobą drobną 

  

są zamknięte, — 

SŁOWO 

  

RADJO. 

Środa dn. 1 sierpnia 1928 r. 

RUBO- sę" 

Tesn_ „BJI0Ś | 
Wileńska 38. Bruno Kastner. 

13,00— : Fransmisja z Warszawy: 
sygnal tczasu. 

17,00 — 17,20: Muzyka zspłyt gramoiono- 
Teatr „POŁODJA | 

Przepych, wystawa! 

Parter od 1 zł, Balkon 70 gr. Rekordowa sensacjal TANIEC. Pieniądz... MHOŚĆ..- (Tajemnica gabinetu re- 
stauracyjnego). Porywający kino-romans z życia wielkiego kabaretu paryskiego. W rol. gł.: 

Wspaniałą rewia paryska. 
Seansy o godz. 6, Ś i 10. 

Dziś na ekranie naszym Światowa sensacją, najaktnalniejszy iilm Goby 
DSENA DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO. Gigantyczne wysiłki wśród gór lodowych, gdzie zewsząd czyha 

Ellen Richter i 
: Nad program: 

15. 

obecnej w lu aktach LOT  AMUN- 

  

  

  

wych. A.Mickiewicza 22. | biała śmierć. Obraz ilustruje nam lot jego w r. 1927 i w czerwcu 1928 r. na poszukiwania ekspedycji gen. 
7.20 — * В Н A Nobile. Wszystkie szczegóły lotu ujrzymy w tym obrazie aż do jego zaginięcia. Przy tak rzadkiej okazji 17.20 - 18.35: Chwilka litewska. е : s = iż > уБ 

17.35 17.50: | Komunikat Dyrekcii Tar- każdy powinien zobaczyć ten film. Początek seansów o godz. 5.30, 7, 8.30 i 10.25. Z powodu wielkiego za- 

gów Północnych. я interesowania publiczności prosimy o przybycie o 25 minut przed rozpoczęciem seansów. 

17.50 - 18.15: „O ewangielikach pol- Kino- Wanda” Dziś! Wieczór humoru, satyry i smiechu! Najpopularniejsi komicy świata PATi PATACHON na czele ze 

skich* odczyt. Teatr „› swym sztabem komików. Najnowszą ostatnia produkcja PAT i PATACHON, JAKO PODPORY TRONU 
18,15—19,00: Transmisja muzyki po- Wielka 30. Oznista szampafska farsa w 12 aktach. Smiech bez przerwy da łez. 

pare z ogrodu cukierni B. Sztralla w 
/ilnie. 

19,05—19,30: Audycja dlą dzieci. Mlejski Kinematograi Od dnia 29 lipca do dnia 2 sierpnia 1928 i t | ki” dramat z dziejów Narodu Polskie- i 
19,20— 19,55: AAPANNJA 2 Warszawy. Kulturalno-Oświato' roku włącznie będzie wyświetlany film: »» a OR pó | go w 10 aktach. Orkiestra pod dy- 
19,55— : IKomunikaty. 3 MIEJSKA rekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, w niedzielę i świętą od g. 3 m. 30. 
RAE EU z Warszawy: o 5 Początek seansów od g. 6-ej, w niedzielę i święta od g.4-ej. Następny program: „Rywale oceanu* 

c Ё е 4 
  22,00—22,30. Transmisja z Warszawy: 

Szgpał czasy. 
  

PKOĄUNIKAT? 
Firmy „Radjo-Lubicz*, Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 104. (wprost dworca główne- 

g0). Telefon 279-01. 

Podaje do wiadomości wszystkich czytel- 
ników „Słowa* iż po długiem oczekiwaniu, 

) mališ rowery najlepszej i najpowa- 
i fabryki w Anglji „BOWDEN TY- 

*, które wysyłamy natychmiast po 
maniu zamówienia P. T. Urzędnikom 

hstw. i osobom odpowiedz. na następują- 
h warunkach: rower męski N 150 w cenie 
zł. płatne w 7-u ratach mies., I rata przy 

odbiorze roweru (Opis m iego roweru 
rama długa, cm. szparowana złotemi li- 
njami na podwójnych łącznikach, główka 

ska, piasta tylna wolna, oryginalna angiel- 
ska, obręcze najnowszej konstrukcji z po- 
dwój. rantami, kierownik ruchomy, opony 
„Dunlop“, rozm. 28x (1) 2, na żądanie 
28x(1)4 czerwone lub szar e). 

Damski N 200, tej samej marki i zalet z 
podwój. automatyczn.hamulcami „Bowden“, 
375 zł., pł. 75 zł. przy odbiorze, reszta po 
50 zł. mies. 

Rower dla chłopców od 10 @0 15 lai, 
rozm. 26x(1) 2 normalny z takiemi samemi 
częściami jak powyższy rower męski w се- 
nie 300 zł., pł. przy odbiorze 60 zł. reszta 
po 50 zł. mies. (Przewóz roweru wynosi od 
3 do 8 zł. ). Za całość rowerów w drodze 

  

  

    
   

    

  

    
    

      

  

tności w doborze 

„HALKA* dla pań 

„LILAS* dla panów 

1 - 6862 subtelnych 

  

  

sę „SIŁA ATRAKCYJNA KOBIETY 

ijej powodzenie u mężezyzn 
żależną jest w dużym stopniu od umieję- 

„DAJ:GO* dla wszystkich 
Oto naimodniejsze subtelne perfumy fabryki 

A. GYMBLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
piciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 
cza 12, róg Tatar- 
skiej 9 2i15—8. 

W.Z.P 43 

Br. 5. WOLFSOR 
weneryczne, 
(ika i skórne, 

- LSL 

LS 

BE ANUSZEN! 68 
® 

AKUSZERKA 

W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 7. 
46 m. 6. Niezamoż- 

„| nym ustępstwa. 

perfum. 

  

    
  

  

  

przyjmujemy całkowitą odpowiedz. Gwaran- =101 saitas 
cja 5-cio letnia. Zamówienia prosimy nadsy- Henryk Żak. KUPŃO | SPRZEDAŻ LB MRS eiowicza sę, 
m do Edy Rea kA, Warszawa, ul. ea UTYNOWANA рга- —. в 
Marszałkowska 104. cowniczka biuro jpg m m 

й ORYGINALNE WAWAAWA wa, b. nauczycielką Pożyczki doi: i онн : S ašinis s r szkoły ludowej i 2a- | Wil. Biuro Komi- į 
Syn powstańca 1863 r. Kazimierz 0 sIeWNe wierzbie skie esy” OE sówo - Handlowe, : 

Sobolewski znajduje się w bardzo | km } względnie jaka walić Mickiewicza 21, į 
ciężkich materialnych warunkach, z i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. czycielka. Posiada i tel. 152. 152 _ S 
żoną chorą umysłowo, emerytury Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: znajomość języka 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę Fr. Świątecki, Biuro „Lechja“ Sp. Akc. Wilno, Ostro- | | я francuskiego i może Znana 
miłosiernych ludzi. Łaskawe datki bramska 29, tel. 10. 3229_ 9 | siedem czarno-białych jaać lekcje muzyki z || į GDN „Adm. „Słowa* dla „syna | ; a Pomor Oferty afódzę kiego: 2 d 1! 

* z . 

E iu _ FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 8 Markucie, Wilno. - o wać SIE adresu: No- U ° | 
R pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych l сВа Kościelna, Wł H de 

пЕа асса сосокаслеака łabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, |] [1.500 500 torów e „UC BAngielskich 
: SPRZEDAŽ ° : nożyków | 

i WYNAJĘCIE 
1957-   Przetarą, 

Wileński Urząd Wojewódzki (Qkręgo- 
wa Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza 
piśmienny przetarg ofertowy na roboty bu- 
dowlane, związane z przebudową pałacu po- 
Tyszkiewiczowskiego na Gmach Bibljotek 
Publicznych w Wilnie. 

Przetarg odbędzie się w dniu lo sier- 
pria 1928 r. o godzinie lo tej w Okręgo- 
wej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, 
przy ul. Magdaleny Nr. 2, pokój 78. Pi- 
śmienne oferty winny być złożone w tym- 
że dniu do godziny 9 i pół w Kancelarii 
Oddziału Budowlanego Dyrekcji, pokój 
Nr. 92, łącznie z pokwitowaniem Kasy 
Skarbowej na wpłacone wadjum przetargo- 
we w sysokošci 5 proc. zaoferowanej 
sumy. 

W ofercie winien być podany minimal- 
ny termin, w którym firma podejmuje się 
pakan objętą niniejszym przetargiem ro- 

o 

  

w Wilnie ogłasza publicznie pisemny prze- 
targ ofertowy na dostawę około 1.200 tonn 
węgla Górnośląskiego grubego i kostki z do 
stawą na miejsce, oraz około 2000m 3 drze- 
wa opałowego twardego gatunku i częścio- 
wo sosny — również z dostawą na miejsce. 

Szczegółowe informacje, oraz przepisy 
o oddawaniu państwowych dostaw do przej- 
rzenia otrzymać wożna codzień w Biurze 
Techniczno - Gospodarczym Uniwersytetu 
Stefana Batorego (ul. Uniwersytecka 3, I pię- 
tro) w godzinach od 10-ej do 12-ej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pie- 
ę. A częcią kopertach z napisem: „oferta na do- 
Ogólne warunki przetargu i ślepy ko- stawę węgla i drzewa opałowego dla Uni- 

sztorys otrzymać można w Okręgowej Dy- 
rekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój 
Nr. 91, za zwrotem kosztów wykonania. 
Tam również można codziennie Od godzi- 
ny l2-ej do 13-tej przejrzeć ogólne i te- 
chniczne warunki wykonania robót przez 
przedsiębiorców, projekt robót, projekt 
umowy oraz ogólne przepisy Min. Rob. 
Publ. o przetargach, które dla oierenta są 
obowiązujące. 

rego (ul. 
źniej do godziny 
1928 r. Е 

lo każdej oferty musi być dołączony do- 
łożenia w Kasie Skarbowej na depo- 
iwersytetu Stefana Batorego wadjum 

15-ej dnia 16 sierpnia 

wód 
zyt 

sumy. || 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie _ Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 17 no, ul. Wileńska 3, e- — Zuiežyniec, Antokol) 
prawo wyboru oferenta, uzależniając to od sierpnia 1928 roku o godzinie 10-ej w lokalu lefon *567. Przyjmuje Zgłoszenia do adm 
fachowych i finansowych zdolności przed- Biura Techniczno-Gospodarczego Uniwersy- 0d 8 do 1 i od4 doB. _ DO „Słowa*. 4 
siębiorstwa oraz prawo zredukowania ilo- tetu Stefana Batorego. SPRZEDANIA а — й > 
ści robót lub nawet zupełnego ich zanie- | Rektorat zastrzega sobie prawo swobo- , į Ę ||/Uiea DOBRA O: 

chania. dnego, wyboru oferenta, bez względu na wy- DT. POPILSKI urządzenie sklepowe Mieszkania KOPIOWANIE 
Za Wojewodę 

w z. Dyrektor inżynier 

(—) A. Przygodzki. 

KZESEZEREG EB ES ZSEOZOEJ: 

sokość oferowanych cen. 

w/z Rektor 

  

który już poprzednio udawał, że jest 
— Ostatni raz miałem wiadomość 

od twego brata, — rzekła Molly, —do- 
tycząca pobytu jego w mieszkaniu Bi- 
lla dla przyłapania wysłańców. Fairlei- 
gha i znalezienia dokumentów. 

— Ma już je,, — oznajmiła Jill, — 
ai z wysłańcem już się widział. 

— Brawo! — zawołał Bill. — Czy 
to był Holtz? 

— Nie, szczęśliwym traiem był to 
dawny znajomy Jacka, niejaki Nick. 
Byli razem na froncie podczas wojny 
i bardzo się lubili. Gdy Jack wstąpił do 
Scotland Yardu, stracili siebie z oczu, 
„obecnie Nick jest złodziejem. 

— Wielki Boże! A to dlaczego? 
— Dlatego, że jest to jeden z tych, 

którzy mają w sobie żądzę przygód, 
którzy nudzą się, jeśli nie mogą nara- 
żać swego życia i bawić się z ogniem. 
Jest to oryginał, ale bardzo miły. 

— Dlaczego więc był na usługach 
Fairleigha? — zapytała Molly. 

— Nie był on na usługach Fairlei- 
gha, nie znał nawet jego imienia. Za 
długo byłoby opowiadać to wszystko 
szczegółowo, ale muszę przyznać, że 
Nick dopomógł bardzo Jackowi. Wre- 
szcie 27-ego weszli z policją do domu 
przy Grass Street i zaaresztowali Hol- 
tza. Tejże samej nocy Jack przesłał 
rozkaz do kapitana „Latającej Jaskół- 
ki“. 

— Do kogo? — zapytali jednocze- 
śnie Bill i Molly. 

— „Latająca Jaskėlka“ 

postać, stojącą na progu. 
— Jack!-— krzyknął. 
Molly skoczyła,ku nim. 
— Co to ma znaczyć? — krzyknę- 

ła. 
Oczy Stricklanda spóczęły, kolejno 

na ich twarzach. Bill zmienił się bar- 
dzo, ciężkie przejścia nerwowe wyry- 
ły na nim swe piętno. Wychudł, a 
twarz jego przybrała wyraz ostry i za- 
cięty. Molly pobladła, lecz oczy jej bły 
szczały szczęściem. 

*  — Na miłość Boską, Jacku! — pro 
sił Bill, — wiemy, że jesteśmy zgubie- 
ni, ale powiedz nam, co się stało? 

— Nie, nie jesteśmy zgubieni, 
rozległ się tryumfalny okrzyk. — Jack 
czeka na Fairleigha na statku i tam się 
z nim rozprawi! Ja nie jestem Jackiem! 

— [ill! — krzyknęła Molly, rzuca- 
jąc się jej w objęcia. 

Bill upadł ciężko na krzesło. 
— Niech nam pani wszystko opo- 

wie, gdzie jest Jack? Skąd się pani tu- 
taj wzięła? Co robi Ned? Czy Jack wie 
gdzie jesteśmy? Kiedy... 

— Proszę pozwolić mi przyjść do 
słowa, — przerwała, śmiejąc się [ill.-— 
Jest to cała długa i skomplikowana hi- 
storja!... 

— Najpierw proszę nam powie- 
dzieć, kiedy wyjdziemy z tego przeklę- 
tego miejsca? 

— Podczas najbliższego odpływu! 
— brzmiała odpowiedź. 

— jeżeli Jack unieszkodiiwi Fair- 
leigha, — poprawił Bill. jest to 

K. DĄBROWSKA į 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

BEZ KOSZ ESO LE DOES KSZO EGEGEJ GWAWAWE 

PRZETARG, | L į e B 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego BAWAWAB 

Kobieta-Lekarz | 

Dr Kapłan 
wersytetu Stefana Batorego" należy złożyć Choroby weneryczne 
w aa Uniwersytetu Stefana Bato- i Skórne, ul. Wileń- operacja". 

niwersytecka 3, | piętro) najpó- Ska_11, tel. 640, od === 

  

w wysokości 3% od całkowitej ofertowanej choroby weneryczne 
syfilis i skórne. 

  

ka 2, 

BR EMZEBSEESZSESZE о- 

  

dom murowany na 
Pohulance sprze- 

SKI obszaru około 
105 ha. Ziemia do-* 
bra. dom mieszkal- 
ny o 8 pokojach 
w stanie dobrym. 

LEKARZE @ 

П I Z м 

abudowania go- ZZ: 
It. Toldowitzowa В paktyka Krajowa i spodarcze w kom- LR 5 

aaa Ara plecie. Sprzedamy A i ke 
R „ NARZĄ- | natychmiast Za, e. © 
DOW MOCZOW. 9.000 dolarów ; zgłoszenia sub „Alfa 
od 12--2 i Od 4-—%, 
ul. Mickiewicza 24, į 

tel. 277. 

D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0   W. Zdr NASZE RE" TERY Z 2 

РО Lyżę: użycie sady" do. dzieci, "na 
chi byk . wyjazd. Adreś w adm. miast kupić za go- 

sklep spożywczy „Ko- 

—5-ej. W.Z.P. 13 AGREST 

DOKTOR dojrzały, świeży z 
krzaku do sprzedania 

L. GINSBERG niedrogo codziennie. 
Bernardyhski zauł. 8 

Wil. w ogrodzie., 

  

  

choroby skórne i we z ladami, nadające się słonecznego kilkupo-| 
neryczne. Przyjmuje do magazynu wódcza- kojowego poszukuję.li 
od kolonjalnego Oferty złożyć: Archi-. 

(—) Prof. Dr. E. Waśkowski. 5- 7 p.p. W.Pohulan- lub na wystawę. Wia- wum 
róg  Zawalnej domość: Wileńska 44, Uniwersytecka 5, tel. 

—o 12 96. 

godz. 10 do li od nego, 

W.Z.P. 1 u dozorcy. 

okręt, należący do Fairleigha, który 
oczekiwał na rozkązy w Swansca. Brat 
mój złapał kilka rozkazów, wydanych 
kapitanowi przez Fairleigha, między in 
nemi dowiedział się , że kapitan ma 
wpuścić na statek pewnego człowieka, 
który przybędzie tam za parę dni i po- 
wie umówione hasło, człowiek ten miał 
wydawać rozkazy, aż do przyjazdu 
Fairleigha. 

— Jaką drogą wysyłane były te 

rozkazy? 
— Przez radjo! 
Potem Jill opowiedziała, jak Jack 

zbudził ją nocą, by razem z nim jecha- 
ła do Devonshire, jak zbity z tropu, 
przez wzmiankę podyktowaną gaze- 
tom, Fairleigh udał się do Londynu i 
jak w jego nieobecności Jack szukał 
więzienia wśród ruin zamku i w studni. 

Dalej opowiedziała szczegółowo 
rozmowę Jacka z Fairleighem, symulo- 
wane uwięzienie Izabelli i umowę po- 
między Fairleighem i Jackiem. — Jack 
był pewien, że łotr ten nie dotrzyma 
słowa, — kończyła Jill, — i że będzie 
usiłował uciec. Chodziło więc o to, by 
ktoś towarzyszył mu w przejściu i mógł 
wytłomaczyć Jackowi, w jaki sposób 
porusza się głaz, zamykający grotę. Po 
rozmowę z Fairleighem, brat wytłoma 
czył mi, co mam robić i pojechał z Ne- 
dem do Swansey, by wejść na pokład 
„Latającej Jaskółki”, Karter zaś wy- 
płynął z Bristolu okrętem policyjnym. 

— Ubrałam się w Jacka ubranie, 
bardzo przeziębiony i zachrypnięty, 

Dokfór-Medycyny EEE: 

E POSADY į 
ЕНО НЕС О НН 

ukończyć kursą 
chowe koresponden- 
cyjne prof. | 
wicza, Warszawa, Ž6- 
rawia 42. 

moczo- uczają listownie: bu- 
с ul. chalterii, 
Jileńska 7, tel. 1067. wości kup'eckiej, ko- 

respondencji 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa; 
grafji, pisania na ma- 
szynach, towaroznaw- 
stwa; 
francuskiego, niemiec- 
kiego, pisowni (orto- 
grafji). Po ukończe- 
niu świadectwo. Żą- 
dajcie prospektów. 

Mickiewicza —- 

Potrzebny odpowie- 
Z. P. Nr 63 dziśtny kasjer 

z kapit. 1.000 zł., zgł. 
ul. Garbarska 1 m. 27, 

@ ! jamy. Przyszłość 
E zapewniona AŚ 

mazus | D. H.-K. „Zacheta“ | posady maszynistki— 
Mickiewicza 1, Į biuralistki, mam 2 i 
tel. 9-05. — 1 Į pot lata praktyki biu- 
E Bi dz ada OAEENIA 

; „ dobre. n MAJĄTEK ZIEM” | m. 3. 25 

ore - bu- 

niemiecki, rosyjski i 
francuski. Długoletnia 

"do adm. „Słowa* —o 

tėwkę. Wileńska 44, »Słowa*. 

"03 4 pokojowe po: 
trzebne 

OTRZEBNY akwi- 
zytor olejowy. 

Oferty Z. podaniem 
kwalifikacjy, odpisami 
świadectw i życiory- 
sem składać pod 
„Akwizytor“ do adm. 
„Słowa* © €6ze" 

hcesz otrzymać 
posadę? _ Musisz 

ta- 

Sekuło- 

Kursa wy- 

  

URSY. KROJU + 
SZYCIA. Z okazji 

wakacyjnego miesiąca 
wyuczam kroju i ry- 
sunku za połowę 
ceny (40 zł.). Przyj- 
muję również obsta- 
lunki sukien, kostju- 
mów, płaszczy pu ce- 
nach przystępnych. 
Mistrzyni cechowa 
„Władysława*  Sko- 
pówka 7—8. 0—997£ 

rachunko- 

handlo- 

kali- 

angjelskie.o, 

3116 8 
  7 

  

BEZ KOSZTOW 
lokujemy gotówkę 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

  
  

  

do golenial 

Poszukuję      

  

  

chalter polski, 

„SOUPLEX й 

Й ОШРЬЕХ" 
į niezrówna-fi 

i 

| przekonasz się| 

Nauczycielka 
szieścioletnią pra- 

3308 ny nožyk 4 

golenia. 

IWyłączna sprzedaż LOKALE 
Ato KAREN) 

Mieszkanie 

      

   

   

    

     

    

(może być: 

  

Państwowe,ji 

3309 3 

dzięki czemu mogłamzakręcić szal do“ 
koła szyi, przykrywając dolną część 
twarzy i mówić głosem  zdławionym 
jakby. zachrypniętym. Przewidywaniś 
Jacka okazały się słuszne. Jonah zosta 
unieszkodliwiony... 

— W jaki sposób? — przerwał z4% 
niepokojony Bill. : 

— Ždaje się, że ogłuszono go tyk 
ko, mnie zamknięto tutaj, a lzę zabrał 
ojciec ze sobą. Ale Jack i Ned odwiożć 
ją wkrótce, gdyż ona tylko będzie mo? 
gła pokazać im, jak można otworzyć 
bramę naszego więzienia. 1 

WESOŁA KOMEDJA: 

RÓŻNE 

  — Biedna Iza” — szepnęła Molly: 
— Tak, to straszne dla niej! +, 
— Czy chcesz wody? — zapytał 

nagle Molly, takim tonem, jakby ofi 
rowywała jakiś trunek niezwykły. 

Bill roześmiał się. | 

— Właśnie udało się nam przedj 
styłlować wodę, — wytłomaczył, — IF 
steśmy z tego bardzo dumni. Н 

— Nie, dziękuję, nie chce mi się 
pić jestem bardzo senna. и 

Za chwilę zawinięta w ciepłą kol 

drę zasnęła głęboko. Ё 
Bill i Molly milczeli czas jakis, w!“ 

szcie Bill zapytał: 3 
— Najdroższa, gdzie zechces. r 

mieszkać po ślubie? W Anglji, cz t 
w Stanach Zjednoczonych? : 

— Wszystko mi jedno, bylebys!!“ 
mogli żyć razem spokojnie. Nie małe 
bym nic przeciwko Teksasowi. 

( D. C. N.) 

  

      

  

  

Wydawca Stanisiaw Macklewicz. Redaktor odoowiedzialny Witold Woydylto Druk. „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23.      4


