
ROK X. № 175 (268 

SŁOWO 
WILNO, 

Redakcja i Administracja, Wilno. 
  

PRENUMERATA miesięczna 

LUŻNE 
Pisałem już o tem, że w zainicjowa- 

nej przez nasze pismo, od dnia jego 

powstania, akcji zdążającej do zwró- 

cenia uwagi czynników miarodajnych 

na upadek gospodarczy ziem północ- 

no - wschodnich i na obowiązek Pań- 
stwa przyjścia im z pomocą — przez 

dłuższy okres czasu byliśmy  zupeł- 

nie odosobnieni. 

Mniejsza o to, że nie znajdowaliś- 

my zrozumienia tezy o znaczeniu Wi- 

leńszczyzny wśród społeczeństwa in- 

nych dzielnic. Dla tych dzielnic, za- 

przątniętych własnemi interesami, kraj 

nasz stanowił atrakcję li tylko pod 

względem sensacyjnych wydarzeń na 
tle napadów dywersyjnych, mordów 

lub zatrucia się ludności denaturatem. 

Wybrał się raz do nas p. M. Kiniorski, 

ciekaw poznania tutejszych stosunków 

i warunków, lecz przyglądał się wszy 

stkiemu przez szkła automobilowe i 

pryzmat sympatji partyjnej — w koń- 

'cu więc jeszcze bardziej wypaczył po- 

jęcia o naszem życiu i naszych  po- 

trzebach. 

Gorsza, — że wśród własnego spo 
łeczeństwa i nawet ster bezpośrednio 

zainteresowanych nie mogliśmy po- 

czątkowo znaleźć poparcia. Obraca- 

no się w ciżbie codziennych trosk i 

drobnych bolączek, nie mając odwagi 

stanąć przed zasadniczym zagadnie- 
niem: jaka jest historyczna misja. Wil- 

na; do stworzenia jakich warunków na 

leży dążyć wobec przekreślenia przez 

nieudolną dyplomację czasowych mo- 

żliwości ekspansji i penetracji na 

wschód i zachód. 

Możliwość poważniejszego i głęb- 

szego ujęcia sprawy przez miejscowe 

społeczeństwo zaistniała dopiero z 

chwilą powstania samorządu go- 

spodarczego reprezentującego  inte- 

resy przemysłu, handlu i rzemiosł 
oraz zjednoczonej organizacji rolni- 

czej, reprezentująecej nie interesy po- 

czej, reprezentującej nie interesy po- 

siadania, lecz interesy rolników jako 

z odniesieniem do domu lub z 
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UWAGI 
chodziło o spowodowanie, by czynniki 

rządzące ustosunkowały się zasadni- 

czo do sprawy wileńskiej, ściślej mó 

wiąc do sprawy ziem północno - wscho 

dnich, w sposób czyniący 

znaczeniu i roli tych ziem w historji 

gruntowania mocarstwowego  stano- 

R PARYŻ. PAT. Chwilowo zawieszone per- 
zadość traktacje finansowe między Bankiem Angiel 

skim i Bankiem Francuskim zostały wzno- 
wione wczoraj wieczorem. W tym celu przy 
był ponownie do Paryża wicedyrektor Ban- 

wiska Państwa. W związku z tem wy- ku Angielskiego Robert Kinderley i odbył 
т й ю .. z dyrektorem Banku Francuskiego Moretem 

sunęliśmy w swoim czasie tezę, ŻE cquższą konferencję, na której przedstawicie- 
stosunek władz centralnych Rzeczypo le tych dwóch instyucyj finansowych doszli 

NE . cad do porozumienia co do zasad, na jakich 
spolitej do naszego kraju powinien pank Francuski przychcdzi z pomocą Ban- 
przypominać stosunek Rzeszy Niemie- EP Angielskiemu. Fm” i 

ckiej do Prus Wschodnich. orozumienie to, według oficjalnego ko: 

W miarę tego jak społeczeństwo 

nasze zrywało z dotychczasowym  sy- PARYŻ. PAT. — Pomiędzy ban- 

_stemem milczenia i zaskorupiania Się kijem Francuskim, Angielskim i Stana- 

w troskach codziennego życia, — wzra mi Zjednoczonemi zawarte zostało po 

stało zainteresowanie sfer rządzących rozumienie, w myśl którego bank Fran 
tym terenem. W dniu 1€ października = 

Bankierzy ameryka 1930 roku, zawdzięczając. staraniom 

"wojewodów Wł. Raczkiewicza i Z. NOWY JORK. PAT. Przedstawicie- 
" Beczkowicza, dochodzi do skutku kon- le głównych banków amerykańskich 
ferencja na Zamku, poświęcona omó- zebrali się wczoraj wieczorem w gma- 

Ob: а Labai sagė chu Federal Reserve Bank i omawiali 
wieniu potrze» gospocarczych ziemi <tatnie wiadomości, nadesłane przez 

„wileńskiej i nowogródzkiej. Później prezesa Reichsbanku w sprawie kredy 
"odwiedza nas kilka ministrów, zazna- tów krótkoterminowych. 

jamiając się na miejscu ze stanem rze- Jak dowiaduje się biuro Reutera 
czy. propozycje niemieckie uważane są za- 

Możne się 
BRUKSELA. PAT. -—— Pisma bruk- 

й 3 ą selskie wyrażają zdziwienie, iż Niemcy 
A ASA P> 3 O AEC żądają kredytów dla swego ratunku, 
skłonne są do rewizji dotyc CZROWEEO mają jednak dość pieniędzy na poży- 

stosunku swego. do sprawy. odcinke czanie ich Sowietom. 

północno - wschodniego, że doceniają _ Oto, 1 stycznia b. r. przemysł nie- 

jego rolę i jego możliwości własne. _ miecki otrzymał z Rosji sowieckiej za- 
mówienie na 500 miljonów marek. Za- 

Z całego szeregu posunięć rządu w 

dziedzinie kredytowej subwencyjnej po 
datkowej, taryfowej i innych wniosko- 

Kryzys ogółno - światowy z jego 

konsekwencjami w odniesieniu do Pol 

ski przekreślił na razie i zawiesił za Angija zwiększa emisję monety obiegowej 
początkowane zabiegi rządu celem po- LONDYN. PAT. — Bank Angielski 

prawy sytuacji gospodarczej ziem pół- ogłasza, że wobec tego, że banki Fran 
nocno - wschodnich. Kompresja bud- cuski i Federal Reserve Bank oddali do 

żetu jest nakazem i musem. jego dyspozycji kredyty dewizowe w 
A „ wysokoci 25 miljonów funtów szterlin 

Jeżeli jednak okoliczność tak Się gów, czyli razem 50 miljonów funtów, 
ułożyły że czasowo musimy oprzeć się skarb Wielkiej Brytanii na żądanie 
znów tylko o własne siły, przytem w ЛЕЛ& о.. 

warunkach o wiele gorszych niż po- 

przednio, — nie oznacza to, że rząd BERLIN, PAT. — Biuro Wolifa komuni- 
kuje: Stosownie do zapowiedzi rządu Rze- 

    

    

KRYZYS FINANSOWY W EUROPI 
Wznowienie pertraktacyj finansowych 

ANGIELSKO - FRANCUSKICH 

50.000.000 funtów szterlingów 

Rząd niemiecki reguluje obrót pieniężny 
zboczył z obranego kierunku polityki 

szy nastąpi w przyszłym tygodniu podjęcie 

DODATEK „ŁOWIECKI* 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — sock Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mici 10. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Ksi ia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Ksi ia Polska — St. Bednarski. c 
POSTAWY — Księgarnia RH Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH'. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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E KRONIKI SEJMOWE 
MAŁA USTAWA 
SAMORZĄDOWA 
Dzień dzisiejszy jest o tyle ważny, 

że od niego datować się będzie dysku- 
sja i praca nad t. zw. małą ustawą sa- 
morządową, którą opracowuje Minister 
stwe Spraw Wewnętrznych. Na dzisiej 
szem plenarnem posiedzeniu Klubu BB, 
jakie orgamzowane są przez wakacje 
zawsze raz na miesiąc, pierwszy prze- 
mawiał pułkownik Sławek, który znów 
objął kierownictwo Bloku. Ze zwykłą 
sobie otwartością mówił, że schlebia- 
nie wszystkim a przestrzeganie dobra 
wszystkich i dobra Państwa, to nie za- 
wsze jedno i to samo. Rząd poczuwa- 
jący się do prawdziwej odpowiedzial- 
ności za losy wszystkich, za losy Pan- 
stwa, musi stale stosować politykę nie- 

   

NOWY MANEWR NIEMCÓW 
PARYŻ. PAT. Odbyła się w Paryżu nad- 

zwyczajna sesja komitetu wykonawczego 
i аЗ, ё międzynarodowej izby handlowej, zwołana 

munikatu, ma stać się ostatecznem dopiero > е dż RÓ 

po naradzie z przedstawicielami głównych głównie skutkier m inicjatywy Niemiec przy 
banków paryskich, zwołanej na dziś rano poparciu Angiji. Chodziło o przeprowadze- 

do Banku Francuskiego. : 2 ь nie uchwały zalecającej rządom zlikwidowa 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że zebra- nie obecnego kryzysu niemieckiego przy po 

ni przyjmą opracowane warunki i że ostate Ž 8 я = Е 
A zostanie dzis podpisana. Kredy- MOCY jedynie zarządzeń natury finansowej i 

ty), które otwarte zostaną Angiji, sięgają ol. bez wprowadzania do nich elementów poli- 

brzymiej sumy 50 miljonów funtów szter. tycznych. 
lingów, na którą złożą się po połowie Bank Wobec wpływu międzynarodowej izby 
L i amerykański Federal Reserve nandlowej na światowe koła _ bankierskie 

5 przyjęcie takiej tezy mogło mieć wielkie zna 

czenie zwłaszcza, że międzynarodowa izba 

handlowa na kongresie swoim odbytym 

с Waszyngtonie w maju rb. rozpoczęła dysku 
cuski i General Reserve Bank udzielą sję nad długami wojennymi i dała inicjaty- 

Šių kreša 4-4. 00200000 a A, ró w .000. sz 
E ios ad > BACA * popularności. Bardzo duże ustępy swe- 

ы Dyskusja na posiedzeniu komitetu wyko go przemówienia poświęcił pułkownik 
ń d si nawczego była bardzo burzliwa, brało w Sławek osobie swego następcy na sta- 
scy naradzają się niej udział szereg wybitnych osobistości, jak nowisku Premjera, pułkownikowi Pry- 

sadniczo za słuszne i rozważne, zwła- minister Theunis, Balfour, Mendelson, mini- storowi. Określił go jako człowieka wy 
szcza propozycja, dotycząca prolonga Ster Chodacz i wielu innych. 5 sokiego moralnego hartu. Osiem lat ka 
ty kredytów na okres sześciomiesięcz- Polskę reprezentował stały delegat w Pa torgi — mowit Slawek — które Prystor 
ny zamiast dwuletni, jak to propono- "y*U Janusz Żółtowski. A odcierpiał, zahartowały w nim duszę. 
wano pierwotnie. W rezultacie przy poparciu Bełgji, Pol- Nie cofnie się on przed straszakiem nie 

Prawdopodobnie bankierzy amery- ski i państw Małej Ententy zwyciężyła teza popularności, będzie wiernie służył do- 
kańscy przed zawarciem ostatecznego francuska, uniemożliwając tem nowy ma bru Państwa. ||] 
układu wysuną ze swej strony kontr- newr niemiecki, dążący do wywarcia wpły- Po przemówieniach p. Makowskie- 
propozycje. wu na finansjerę międzynarodową. go i prezesa Hołówki zabrał głos p. wi- 

ceminister Korsak, który uchodzi za 

zdziwić... KOZWRZNENNWONYWNA KONONWNNKANAKNSKYNNAGAH cłównego autora projektowanych u- 
staw samorządowych. P. Wiceminister mówienie to nie jest płatne odrazx i KOMiSarz Woroszyłow a 

Niemcy oddają je na 24-miesięczne kre NA DALEKIM WSCHODZIE 
wielkim mówcą nie jest, nie umie też 

Н z > tak skonstruawać swego przemówienia, 
, które są pokrywane przez subsy- ы ; 

dja rządowe, brane od banków. Te zaś ‚ }%Ш‘;зап ]Ё(іои{у an Aaa, kretnie. O ile można było zrozumieć, 
ymują 3 ‚ Розу- 10% очбума ооеслее podróż uspeKCy) projekt ujednostajnienia ustroju samo 

ЖЪЪ[Ё;Ё;Б;ЁЁЁЁ…ЧЁЗ'ЯЁЁ to gdzie zaznajamia się ze stosunkami W morządu istniejące dotychczas w b 
` armji czerwonej Dalekiego Wschodu, Krėlestwie i na naszych ziemiach 

na rozumu. ; 
ko Chinom w Mandžurji i ktora do- (“| : : ; 
tychczas nie została zdemobilizowana. af my Małopolska i b. zabór. pruski, 

Banku Angielskiego upoważnił Bank qowódc ialnei d iej i kolej ; Pas } ą specjalnej daleko-wschodniej tyk, Michał Bobrzyński, w zaraniu na- Angielski zgodnie z ustawą z 1928 ro- apmji Bliicherem. Odebrał od niego ra szej niepadtegiokci proponował nada- 
gowej o 15 miljonów funtów szterl. na honorowa. Na stacji w Chabarowsku rz : złe A> 5 Ъ 3 * . Ba ) 4. a S rządu, przyczem uważał, że nie należ 
okres trzech tygodni. Wobec powyższe powitała Woroszyłowa delegacja tam dążyć w edoścycchić form zwa 
sumą 275.000.000 funtów szterlingów. się Woroszyłow również o zaginięciu morząd w każdej dzielnicy powinien 

ośmiu dowódców sowieckiej eskadry ścjśle odpowiadać poziomowi kultura|- 

wyjątkiem przekazów na pocztowe konta AStOfY lotniczej pod Moskwą (zginęli wym. Samorząd Polesia powinien być 
czekowe i konta żyrowe Banku Rzeszy. W Triadofilow, Kalinowski i in.). Po 0- inny, samorząd Górnego Śląska zupeł- 

  

producentów. 

Na tle budzącej się Świadomości 

własnej roli, jako obywateli Państwa, 
na których spada obowiązek troski 
© rozwój odcinku zniekształconego li- 

'nją graniczną traktatu ryskiego i wie- 

'chami uporu kowieńskiego, — poraz 

pierwszy miejscowe społeczeństwo 
zamanifestowało swoje stanowisko sło 

wami uehwały Wileńskiej Rady Woje- 
wódzkiej z dnia 12 maja 1930 roku: 

wobec potrzeb naszych. normalnego obrotu płatniczego. 
Guza ы w iedziałek rozpocznie nieograniczo- 

Z drugiej jednak strony koniecz- ny zOPKÓRAGAGÓY. między instytucjami, 
ność zrezygnowania na rażie z - naležącemi do organizacyj rozrachunkowych 

sn Ek 2 в banków. We wtorek ruch przekazowyj roz- 
mocy rządowej nie oznacza jeszce na- szerzony zostanie na wszystkie instytucje z 
kazu zachowania milczenia o swoich 

potrzebach. Odwrotnie dalsza praca 
przygotowawcza nad skonkretyzowa- 

niem tych potrzeb jest bardzo żą- ra : 
daja 25 RD ь I R -, ninga i ministra spraw zagran. Curtiusa wy 
ana. Powinniśmy zatem z uznaniem znaczony został na środę przyszłego tygo- 

powitać inicjatywę Izby Przemysło- dnia o ile ważne przyczyny nie spowodują 
odroczenia podróży. 

BERLIN. PAT. — Według informacyj biu 
ra Conti wyjazd do Rzymu kanclerza Brue- 

i również ograniczenia*w wypłatach 
kowych na konta bieżące i żyrowe. 

Konta oszczędnościowe banków, 

rządzenie ukaże się w sobotę. 

Ministrowie niemieccy jadą do Włoch 
W piątek goście niemieccy będa przyję- 

spraw za A 
granicznych Grandiego. Pobyt ministrów Rze zwyciężymy 
szy w Rzymie potrwać ma tylko dwa dni. 
Ma być omówony kompleks zagadnień poli- 
tyki zagranicznej, dotyczącej współnych in- 

ci przez Mussoliniego i ministra 

  

мо - Handlowej w _ Wilnie która d iemiec i „„Tadykalna zmiana istniejących i TA teresów Niemiec i Włoch. 
na terenie Wileńszczyzny stosunków PO konferncji na Zamku spowodo- 
gospodarczych na sepsze będzie możli. wała wymianę zdań _ wszystkich 
wa tylko wówczas, kiedy czynniki 
rządzące, w zrozumieniu powagi wy- 

tworzonej Sytuacji, poddadzą  grun- 
townej rewizji stosunek swój do wo- 
jewództwa wileńskiego, wychodząc z 
założenia, że uprzywilejowanie pod 
tym względem województwa będzie 
w istocie li tylko traktowaniem go 
narówni z innemi silniejszemi gospodar 
czo dzielnicami państwa, albowiem 
wówczas dopiero zachowany będzie 
współmierny do wiaściwych potrzeb 
stosunek““. 

Uchwała ta powzięta była poniekąd 
w konsekwencji stale obserwowanego 

zjawiska, że wszelki wysiłek czynio- 
ny tu w kierunku usprawnienia życia 

gospodarczego — bądź daje efekt 

dorywczy niezdolny zaważyć na sta- 
bilizacji procesu rozwojowego, bądź 

zainteresowanych czynników  gospo- 
darczych co do stanu gospodarczego 
i potrzeb obu województw, a następ- 
nie ogłosiła drukiem, własnym nakła- 
dem, „Memorjał w sprawie stanu go- 

spodarczego i najważniejszych potrzeb 

ziem północno - wschodnich“. Wilno, 
1931), odźwierciadlający uzgodnione 
w tej mierze stanowisko wszystkich 
odłamów życia gospodarczego nasze- 
go terenu. Z. Harski. 

———— 

Już uż się ukazała 

WARSZAWA, 1.8 (tel. wł. „Sło- 
wa“). Dziš, o godzinie 5 m. 15 niespo- 
dzianie powrócił do Warszawy Mar- 
szałek Piłsudski z rodziną z Pikieli- 
szek. Powrót Marszałka Piłsudskiego 

  

WARSZAWA 1.8 (tel. wł. „Sło- 
wa“). Dziś rano w urzędach państwo- 
wych rozpoczęły się redukcje. W re- 

W KSIĘGARNI sorcie Ministerstwa Oświaty wypowie- 
ciekt „alk znikomy ? pod. WERE dzenie dostało 1900 nauczycieli i 22 u- 
jakościowym i przestrzeniowym. że FERDYNANDA HoEsicka rzędników w centrali. W ogromnej 

ь celowość samego wysiłku stawała w Warszawie większości byli to urzędnicy  etatowi. 
się więcej niż  problematyczną. Na Redukcja sił nauczycielskich zmusi w 

książka 

i „Myślw Obcęgach” 
s jisty z podróży po Rosji в 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I W/OLFFA 

tym stanie rzeczy, powodującym re- 
gresję gospodarczą, wygrywali agen- 
ci bolszewiccy, ma tym stanie rzeczy 
zdobywąłą atuty dyplomacja kowień- 
2 W rozgrywce na forum ligi naro- 
ów. + 

a
:
 

WŁOCŁAWEK. PAT. — W bieżą- 
cym roku przypada 600-setna roczni- 
ca zwycięstwa króla Władysława Ło- 
kietaka nad Zakonem Krzyżackim pod 
Płowcami na Kujawach. Komitet ob- 
chodu tej rocznicy wydał odezwę w 

de SA P pamiątkowego 
na polach płowickich, która to akcja 

i Józera ZAWADZKIEGO już się rozpoczęła. Kopiec będzie a 
w Wilnie. pany stopniowo przez członków orga- 

H> TC 
miast i miasteczek w Kujawach. Wła- 

Wiązałaą się z tem konieczność pod- 
Sumowania potrzeb terenu oraz stwier 
dzenia, które z pośród nich przekra- 
czają w obecnych warunkach własne 

„ możliwości społeczeństwa i wymagają 
interwencji Państwa. 

Przedtem jednak i przedewszystkiem 

          
społecznych ze wszystkich ie, że do 30 lipca b. r. na rzecz ofiar 

Powrót Marszałka Piłsudskiego 
do Warszawy 

był oczekiwany na 15-go b. m. niespo- listopadzie r. b. 
dzianie jednak został przyśpieszony. 

Z dworca udał się Marszałek Pil- 
sudski do Belwederu na krótki wypo- 
czynek, poczem wyjechał z rodziną do 
Sulejówka. 

  

Redukcja w urzędach państwowych 
konsekwencji rząd do zamknięcia 2000 
szkół. 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrz 
nych ogólnie w lipcu i wczoraj wymó- 
wiono pracę 96 osobom. 

Redukcje wywołały w. szeregach 
urzędniczych przygnębiałące wrażenie. 

   
  

Zbliżająca się rocznica bitwy pod Płowcami 
ściwy obchód odbędzie się w dniu 27 
września r. b., t. jj w dnin stoczenia 
zwycięskiej bitwy pod Płowcami. 

  

OFIARY NA POWODZIAN. 

WARSZAWA. PAT. Główny 
Komitet Stołeczny Pomocy Ofiarom 
Powodzi województw wileńskiego, no 
wogródzkiego i białostockiego poda- 

powodzi złożono ogółem 388.933 zł. i 

gotów gram do komisarjatu lotnictwa i mary 

kas 0- 
szczędności i spółdzielni podlegać będą na- z 
dal pewnym ograniczeniom. Odnośne rozpo ckich 

aby rzeczy istotne wypadły jasno i kon 

otrzymują pieniądze z Londynu. Poży- ną po Śyberji i Dalekim Wschodzie, Pzojc", calij Blee tacie CJE | 

=- zdaniem prasy — trzeba być niespeł która wzięła udział w wojnie przeciw „„schodnich. Zmiany odczują zatem 

W Chabarowsku spotkał się on z Wybitny historyk, znakomity poli- 

ku do zwiększenia emisji monety obie- port o stanie armji i zlustrował straż nie województwom szerokiego samo- 

go całość emisji będzie się wyrażała tejszych robotników. Tam dowiedział rządu w całej Polsce przeciwnie sa- 

lotniczej, którzy stali się ofiarami ka- nemu ludności i potrzebom miejsco- 

środę zniesione będzie ostatnie ograniczenie trzymaniu tej wiadomości wysłał tele- nie inny. 

1 ) ! Łączy się ten pogląd Bobrzyńskie- 
narki, w którym wyraża swe ubolewa- go ze sprawą zasadniczą. Czy w samo 
nie z powodu tragicznej śmierci sowie- rządzie widzimy szkołę obywatelską 

lotników i wzywa do dalszej ludności, na której podstawie budować 
pracy w przygotowaniach do opanowa dopiero można zdrowy  parlamenta- 
nia techniki wojskowej. Telegram ZA- ryzm, czy też samorząd uważamy li- 
kończył Woroszyłow następującemi tylko za niezbędną część administracji 
słowy: „„Bolszewicka wytrwałość i na- Państwa. Pierwszy pogląd góruje w 

sza dyscyplina są gwarancją, że prze Angiji, drugi we Francji. Bobrzyński, 
iężymy trudności, nad któremi gdy pisał o samorządzie, oczywiście 

zwyciężyć musimy. był bliski angielskim poglądom. U nas 
samorząd degenerował podobnie jak 
parlamentaryzm. A to przedewszyst- 
kiem ze względu na powszechne pra- 
wo wyborcze, na którem był oparty. 
Nikt u nas nie chce szerokiego samo- 
rządu. Ani Rząd, ani Województwo, a- 
ni parlamentarzyści, ani społeczeństwo. 
Istotnie trudno go dziś budować, bo 
obserwowanie powszechności przy wy 
borach jest tu kulą u nogi, a nie ma- 
my jeszcze tyle odwagi cywilnej, aby 
przejść na system kurjalny. CAT. 

Protesty wyborcze 
w Sądzie Najwyższym 

Sąd Najwyższy ustalił terminarz rozpa- 
trywania spraw protestów przeciwko wyni- 
kom wyborów do sejmu i senatu przez izbę 
Ш-а Sądu Najwyższego w październiku i 

W dniu 5-tym października Sąd  Naj- 
wyższy rozpatrzy kolejno cztery protesty 

  

przeciwko wynikom. wyborów do sejmu w 
okręgu Nr. = — а…Рпетд;‹ё! — Dobremil — 
Sanok — Brzozi — Krosno. 

W dniu 12-tym października r. b. — UCHWAŁA STR. LUDOWEGO 
trzy protesty przeciwko wynikom  wybo- OBNIŻENIE PODATKÓW — 
rów do sejmu w okręgu wyborczym Nr. 
51 — Lwów (powiat) — żółkiew — So- 
kal — Rawa Ruska — Jaworów „— Ciesza- 
nów. 

W) dniu 19-tym paździeimika r. b 
dwa protesty przeciwko wyborom do ! 
zy w okręgu Nr. 28 — Krasnystaw — 
rubieszów — Janów. 

ZWOŁANIE SESJI SEJMU 

WARSZAWA. 1.8 (tel. wł. „Sło- 
wa*). Dziś odbyło się posiedzenie klu 

— bu parlamentarnego Stronnictwa Ludo- 
Z wego pod przewodnictwem prezesa Ró 

ga. Po szczegółowem omówieniun sy- 
W dniu 26-tym października r. b. — tuacji politycznej klub postanowił do- 

protest przeciwko wyborom do  Se- magać się: 
natu w województwie pomorskiem i dwa a) obniżenia ciężarów podatko- 
protesty przeciwko wynikom wyborów do а х 
sejmu w okręgu Nr. 62 — Lida --- Oszmiana wych tak państwowych jak samorzą- 

dowych; — Wołożyn — Wilejka. 

W dniu 9-tym listopada r. b. -— cztery b) od i: i ści 
protesty przeciwko wynikom wyborów do ai RZ płatności 
senatu w województwie twowskiem. A 1 g m) uv zupełnego  UmorZE- 

W dniu 16-ym listopada r. b. protest prze nia należności od wsi @а banków pan 
ciwko wynikom wyborów do Sejmu w okrę- Stwowych z tytułu zwykłych pożyczek 
gu wyborczym Nr. 21 — Będzin. W tymże i należności za parcelację gruntów pań 
dniu rozpatrzy Sąd Najwyższy siedem prote- stwowych 
stów przeciwko wynikom wyborów do Sej- ” $ . " 
mu w okręgu wyborczym Nr. 45 — Tarnów  €) przeznaczenie odpowiednich sum 
— Pilzno — Brzesko — Dąbrowa — Gry- 
bów — Gorlice. 

W dniu 30-ym listopada r. b. — 10 pro- 
testów przeciwko rezultatom wyborów _ @0 
Sejmu w okręgu Nr 64 — Święciany — Bra 
sław — Duniłowicze — Dzisna, 

Łącznie w okręgach, których wyniki wy- 
borów rozpatrywane będą przez Sąd Najwyż 
szy w jesieni r. b., uzyskało mandaty 44-ch 
posłówi i 12-tu senatorów. 

nia ven minimalnych zabezpieczają- 
cych koszta produkcji rolnej. 8 

Klub postanowil opracowač w tych 
sprawach szczegółowe wnioski usta- 
wodawcze na sesję sejmową, która wo 
bec katastrofalnego położenia pań- 

  szybciej zwołana. 

na wykup zboża w celu zabezpiecze- | 

stwa winna być zdaniem klubu jaknaj- - 

: 

% 
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ECHA KRAJOWE 
ZABLOCIE k/Lidy 

— Odjazd kapłana. Przed kilku tygod- 
miami smutek zagościł na obliczach naszych 
parafjan, bo oto opuszczał Zabłocie uko- 
chany przez wszystkich tutejszy wikary, 
ks. Jan Malinowski. 

Ks. J. M., pomimo, że niecałe 2 lata spę- 
dził z nami, jednak pozyskał miłość i zau- 
fanie całej parafji, Ks. wikary założył przy 
tutejszym kościele stowarzyszenie „Misyj 
Wewnętrznych”, i „żywy Różaniec". poku 
pował szaty kościelne i aparaty liturgicz- 
ne, założył kino, które umieścił w prowizo- 
rycznym „Domu Ludowym; prawie w każ 
dą niedziełę były tam wyświetlane obrazy 
o najrozmaitszej treści Z aparatem kine- 
matograficznym jeżdził również ksiądz po 
wioskach i miasteczkach. Pieniądze, zebrane 
z kina, szły na potrzeby „Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej', ma którego czele stał 
również ks. Malinowski. 

Ks. Jan, widząc przywiązanie do sie- 
bie parafjan, postanowił zbudować im „Dom 
Ludowy”, chociaż wiedział dobrze, jakie 
czekają go trudy i znoje z urządzeniem tej 
nowej placówki. Pracy jednak się nie zląkł, 
chciał tyłko uznania potrzeby budowy do- 
mu, pomocy materjalnej i duchowej para- 
fjan. Zbierania składek nie poruczył nikomu, 
sam osobiście chodził od chaty do chaty, 
nieraz marzł wśród słoty jesiennej i šniež- 
nej zamieci. Ludzie popierali inicjatywę czci 
godnego kapłana, bardzo skromnemi ofiara 

mi, ale to nie odebrało księdzu otuchy i 
wiary w zwycięstwo. Zapewne nieraz myś- 
lał: „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miar 
ka”. Z tej miarki wyrośnie Dom Ludowy — 
wspólne ognisko całej paraiji. Każdy zzięb- 
nięty dostanie tam ciepłej herbaty, żądny 
wiedzy przeczyta gazety. pisma i godzi 

we, budujące książki. wysłucha pouczają- 

cych odczytów, młodzież w wolnych chwi- 
lach potańczy przy dźwiękach harmonji lub 

odegra jakąś komedyjkę. Oto obrazy, które 

stawały niemal codziennie przed oczami kap 
łana. \ 

Jeżeli ktoś zabiera się do jakiejś pracy z 
taką miłością i z takiem zaparciem się, cz 
jego trud może pójść na marne? Nie! Prze- 
nigdy! ludzie go ocenią i wspomogą, a Bóg 
pobłogosławi! 

| rzeczywiście po kilku miesiącach roz- 

poczęło się zwożenie z lasów zakupionego 

drzewa i otrzymanego w prezencie od 

miejscowego obywatelstwa. I tu znów trze 

ba podkreślić pracę i poświęcenie ks. wi- 

karego. Gdy łudzie grzeli się przy komin- 
kach, on sunął się saniami, po głębokim 

śniegu, do lasu, bo ludzie pod jego okiem 
pracowali raźno i szybko. Gdy większa 

część drzewa została zwieziona, rozpoczęło 

się na wiosnę opiłowywanie, no i z nadej- 

ściem lata piłowanie. W krótkim czasie mia 

no przystąpić do budowy domu, lecz nie- 

stety, ks. Malinowski musiał opuścić tutej- 

szą parafję. 
Nic więc też dziwnego, że takiego 

nego pracownika bardzo żałowano. Wie: 

przeniesieniu ks. Malinowskiego do Wilna 

obiegła natychmiast całe miasteczko i po- 

grążyła jego mieszkańców w głębokim smut 

ku. W dniu wyjazdu księdza na ostatniej 

mszy św. rozlegały się w kościele *kania, 

a w oczach wielu ludzi błyszczały łzy. 'idy 

nadeszła godzina odjazdu, tłum ludzi cze 

kał go przed plebanją, gdy wyszedł, otoczył 

się kołem, i wolno posuwał się ku autobuso- 

wi, a w parę chwil stał już niemy, patrzą 

cy łzawemi oczyma za uciekającym od nich 

  

Kar 

   

autobusem. Iskra. 

SŁONIM 
Pierwsze zebranie przedwyborcze. W 

związku z zarządzonemi wyborami do rady 
miejskiej w Słonimie, w ubiegłą sobotę od 
było się w domu ludowym w Słonimie ze- 
branie przedstawicieli miejscowego społe- 
czeństwa i organizacyj społecznych dia: za 
znajomienia tą drogą jak najszerszych sfer 
ludności chrześcijańsko-mahometańskiej 0 
powlodach, jakie skłoniły władze do rozwią- 
zania rady miejskiej, nakreślenia prac i za- 
dań przyszłej rady i powołania do życia Ko 
mitetu Wyborczego Chrześcijańsko - Maho- 
metańskiego. 

Obecny na zebraniu p. starosta E. Koś- 
lacz wygłosił referat o pracach samorządu 
słonimskiego, w którym nadmienił, że wła- 

dze nadzorcze uznały działalność dotychcza 
sowych rad miejskich za niewłaściwą, gdyż 

tak ostatnia rada, jak i poprzednie, pracę 

swą ograniczały do rozdawania subsydjów 
i zapomóg pieniężnych przeróżnym organi- 

zacjom społecznym przy całkowitem niemal 

zapoznaniu innych dziedzin życia samorządu 

miejskiego. ; 
P. starosta przytacza kilka liczb, potwier 

dzających požywsze i stwierdzających, že 

budżety miejskie były Ściśle konsumpcyjne; 
dlatego też apeluje do zebranych, by bar- 

dziej niż dotąd interesowali się sprawami 

miejskiemi, wyświierając wpływ na swoich 

przedstawicieli w radzie i wnosi, by obecne 

wybory odbywały się pod gospodarczym ką 

tem widzenia. 

LEW w WILNIE 
(HISTORJA NIEPRAWDZIWA 

WSZELAKO PRAWDOPODOBNA). 

Zaczęło się — jak to zwykle — z 

niczego. Z bagatelki. Ot, poprostu pew 

nego niekoniecznie pięknego, nato- 

miast zdecydowanie upalnego dzionku 

letniego, do N komisarjatu P. P. w 
Wilnie wpłynął meldunek. Treść jego, 
pisaną niewprawną ręką, była nastę- 
pująca: 

„Do Pana Komisara 
licji. 

Maliduja, co widział żywioła. Dosić 

nawiet ogromna i na wyglond nie tu- 
tejsza. Malidując ob tym, podpisuja 
sia w tym wszystkim czekajonc na 
panska rozpożondzenia. 

Stróż nocny Bazyli Pupko:* 
Przeczytawszy ten meldunek, star- 

szy przodownik Patnucy Korytko (eks 
port galicyjski, dodajmy nawiasem!) 
żachnął się niecierpliwie i wykonał 
ręką sakramentalny ruch człowieka, 
który zamierza rzucić coś do kosza, 

Zawahał się jednak i po chwili zasta- 
nowienia zrezygnowawszy ze swych 
niszczycielskich zamiarów, położył do- 
niesienie na stole, sam zaś począł, nie 
śpiesząc, wypełniać gotowy już blan- 
kiet zatytułowany: „Wezwanie”'.... 

Nazajutrz o godz. 10-tej rano Ba- 
zyli Pupko stawił się w komisarjacie, 
zawezwany tam celem złożenia zeznań 
w sprawie wzmiankowanej wyżej 
„żywioły”. Szyję pana Pupki zdobił 
odświętny szai zielony w czerwone 
kwiatki, w ręku zaś miętosił on czap- 
kę conajmniej przedwojenną, na sku- 

  

a także Po- 

Jako główne zadania przyszłego samo- 
rządu p. starosta wymienia: 

Zaspokojenie potrzeb ludności, które ro- 
zumie w ten sposób, że magistrat wiinien iść 
z pomocą organizacjom społecznym, popie- 
rając szkolnictwo i instytucje społeczne w 
formie udzielania im zapomóg, czy subsy- 
djów, gdyż jest to ustawowy obowiązek 
samorządu, lecz nie znaczy to bynajmniej, 
by czynności powiyższe wyczerpywały i za 
mykały prace miasta. 

Troska o należyte i tanie oświetlenie mia 
sta, konserwacja bruków i placów i t. p. na 
leży także do troski o wygodę i potrzebę 
ludności. 

Drugą ważną sprawą, należącą do samo 
rządu miejskiego, jest troska o zwiększenie 
jego majątku i rozwój przedsiębiorstw miej- 
skich. Wreszcie trzecia — to baczenie, by 
ludność nie była przeciążona daninami i po 
datkami, czego w Słonimie nie notujemy. 

Jako ostatni dezyderat, p. starosta wnosi 
o stworzenie dzisiaj jeszcze Komitetu Wy- 
borczego Chrześcijańsko-Mahometańskiego, 
co obecni jednomyślnie przyjmują i na wnio 
sek p. starosty proszą p. inż. Kazimierza 
Michalskiego o objęcie przewodnictwa ze- 
braniem. 

W. otworzonej na temat powyżej opisany 
dyskusji zabiera głos szereg mówców, któ- 
rzy do koneepcji stworzenia komitetu wy- 
borczego całkowicie się przychylają i po za 
rządzonej przerwie dokonują wyboru człon- 
ŚJ jego (imienny skład podamy dodatko- 
wo 

Jak widzimy z powyższego, opinja nie- 
tylko polskiego, lecz całego chrześcijańsko- 
mahometańskiego społeczeństwa Słonima 0- 
powiedziała się na ostatniem zebraniu za 
stworzeniem bloku gospodarczego, dalekie- 
go od jakiejkolwiek polityki i partyjnictwa, 
któremu teren rady miejskiej tak bardzo nie 
służy. 

Wiadomość tę podajemy z tem więk- 
szem zawodowoleniem, že przed kilku dnia- 
mi odbyło się podobne zebranie społeczeń 
stwa żydowskiego, które także wyłoniło go- 
spodarczy komitet wyborczy, który prace 
swoje już rozpoczął. Na czele komitetu tego 
stanął znany na terenie Słonima przemysło- 
wiec p. Wigdor Rabinowicz. Wik 

  

    

BARANOWICZE 
— Konieczność organizowania stowarzy- 

szeń spółdzielczych, W związku z zarządze- 
niem władz Starostwa baranowickiego w 
celu unormowania cen wyrobów masarskich, 
będących już od dłuższego czasu w rażącej 
dysproporcji z cenami rynkowemi żywej 
wagi trzody chlewnej, — mieszkańcy Bara- 
nowicz i okolicy odczuwają dotkliwie brak 
tych artykułów z powodu strajku przedsię- 
biorców masarskiich na tle tegoż zarządzenia 
powstałego od dłuższego czasu. 

Przypuszczać należy, że podobne zjawi- 
sko jest niczem innem, jak dalszym ciągiem 
nieuleczalnych powojennych nawyków do 
t zw. „kokosowych interesów* bezwzględ- 
nych na wszelkie hasła i nawoływania pra- 
sowe, cytujące o obowiązkach kupca - o- 
bywateła i t. p. etykach społecznych. 

W chwili obecnej ciężkiej sytuacji, każ- 
dego przeciętnego i w wysokim stopniu znę 
kanego spożywcy, zmuszonego najskrupu- 
latniej liczyć się z wydanym groszem, wszel 
ki wyzysk tego rodzaju jest niedopuszczal- 
ny i wobec tego nie należy nadal łudzić 
się obywatelskim sentymentem zbyt już na- 
łogowych spekulantów — a należy rozwi- 
nąć jak najrychlejszą i energiczną akcję za 
łożenia wśród miejscowego społeczeństwa: 
udziałowego stowarzyszenia spożywców — 
jako środek i metodę najbardziej wypróbo 
waną i radykalną przeciw wszelkim zaku- 
som paskarskim. Jako wieloletni zwolennik 
i uczestnik współdzielczości zapewnić mogę, 
że sam fakt założenia instytucji, mającej na 
cełu słuszną samoobronę spożywców, $ро- 
woduje pewniejsze wyniki, niż wszelkie has 
ła, i dotychczas stosowane zarządzenia. W 
tym też celu byłoby bardzo wskazane jak- 
najprędsze zwołanie do Baranowicz zebrania 
organizacyjnego z grona zwolenników i dzia 
łaczy stowiarzyszeń współdzielczych wojewó 
dztwa nowogródzkiego, celem zapoczątkowa 
nia niezbędnej instytucji i szerszego omó- 
wienia wielu podobnych spraw, dotyczących 
samoobrony przed wyzyskiem. Należy do- 
dać, że szerokie warstwy społeczeństwa, 
mając na względzie swój własny interes, ze 
chcą przyjać czynny udział choćby w po- 
staci minimalnych wkładów, które w rezul 
tacie wielokrotnie zaoszczędzą przyszłe 
ich wydatki nieprodukcyjne, a jednocześnie 
staną na straży przeciw dalszemu wyzysko- 
wi nieubłaganych spekulantów. Z. Spicera. 

  

  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Reliny 16 m. 5 tel. 15—48. 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P. K. O. 82008 
Godz. przyjecia: od 9—2 i 6—7 p. p. 

tek którego to archaizmu nie podej- 
mujemy się bliższego określenia jej 
właściwego koloru i kształtu. 

Parę chwil trwała w poczekalni 
przykra cisza.... Wreszcie przodownik, 
wypaliwszy do końca „Awanti* i splu 
nąwszy z gracją do pobliskiej splu- 
waczki rozpoczął indagację: - 

— „No, mój człowieku, opowiedź- 
cie mi dokładnie, jakże to tam było z 
tą waszą „žywiolą“?! 

— Było to pozawczara — zaczął 
Pupko. — Stoja ja, w ta pora, na Nie 
mieckiej, nu, pilniuja, wiadomo!... 
Stoja ja, stoja, prosz pana komisara, 
aż tut jak nie ruchnie się coś za mno, 
jak nie zalaska zembomi!! Zirk! ja w 
ten bok i — a Bożaczkaż Ty mój! — 
widza co stoi żywioła, tasama znaczy 
sie, co ja ob joj pisał, i rychtuje sie 
skoczyć na mnie! Jak zobaczyła, co 
ja patrza na jo, to jak nie rozdziawi 
sie, jak nie rawknie na mnie i ogonem 
ODA po bokach; strach, jaka złos- 
na!... 

Stoja ja, ni żywy, ni umarszy, tyl- 
ko serca znaczysia tach!, tach  ło- 
moczy sia w pierściach! Chce ja krzyk 
noć, prosz pana, i nia moga! Jenzyk 
z strachu kołem stanowi sie, nogi jak 
wrosszy i wogóle ze wszystkim ja 
nieodpowiedzialny... Musi co byłby ze 
mno koniec, ale tut skondści awtobus 
podkrenciłsia; zlonkła sie ona tego hru 
kotu i fanarów i nu, wciekać w bocz- 
ny zawułek!.. Dawro już ona prze- 
padła gdzieści za wengłem, a ja ni 
mog jeszcze oczuchać sie! Poinyś 

tylko, taka zdarzeńnia...! Ot, i wszy- 
   

stko, — zakończył po krótkiej pauzie 
Pupko, drżąc ze wzruszenia... 

— Mmm... tak... — mruknął nie- 

st. 0 wo 

Międzynarodowy zjazd inwalidów wojen. 
PRAGA. PAT. Odbyło się tu uroczyste 

otwarcie 7 zjazdu międzynarodowego związ 
ków inwalidów wojennych z udziałem przed 
stawicieli 27 organizacyj z 11 państw. W 
skład polskiej delegacji wchodzą prezes za- 
rządu głównego związku inwalidów wojen- 
nych, poseł Karkoszka, członkowie zarządu 
dr. Bolesław Kiikewicz i Ludwik Stachecki, 
prezes związku ociemniałych żołnierzy, poseł 
Edwin Wagner. W inauguracyjnem posiedze 

niu wziął udział czeskosłowacki minister о- 
światy, de'egaci Ligi Narodów i Międzynaro 
dowego Biura Pracy. Przewodniczącym zja 
zdu został obrany Franciszek Neumeister 
(Czechosłowacja), wiceprezesem poseł Wa- 
gner (Polska), prezesem komsiji pokojowej 
Stachecki. 

W imieniu wszystkich delegacyj zagrani- 
cznych przemawiał na otwarciu zjazdu czło- 
nek delegacji polskiej poseł Karkoszka. 

  

Poznali się na nich... 
BUENOS AIRES. PAT. Policja do 

konała rewizji w biurach Amtorgu w 
siedzibie centralnej organizacji sowie- 

ckiej, aresztując cały personel w licz- 
bie 160 osób, wśród których znajdu- 
je się 15 kobiet. 

  

Dzień 1-go sierpnia 
WILNO. Na terenie całego województwa 

wileńskiego dzień l-go sierpnia minął zupeł 
nie spokojnie. Ze strony komunistów nie ue 
jawniły się nawet usiłowania urządzenia ma 
nifestacji. Na terenie kilku powiatew wy- 
wieszono czerwone płachty, rozrzucono bi 
bułę komunistyczną w tak małej iłości jak 
dotąd nie notowano. We wszystkich loka- 
lach przemysłowych i warsztatach praca od 
bywała się normalnie. Na terenie miasta 
Wilna panował zupełny spokój. 

BĘDZIN. PAT. W Strzemieszycach de- 
monstranci w większej liczbie zgromadzi- 
li się przed urzędem gminnym, gdzie wybili 
szyby, a patrol z pięciu policjantów obrzu- 
cili kamieniami, przyczem kilku policjantów 
zostało poszwankowanych. 

Wobec agresywnej postawy i przewagi 
tłumu patrol w obiiczu grożącego niebezpie 
czeństwa oddał na postrach kilka strzałów. 
Równocześnie w kolonji Sulno pod Strzemie 
szycami tłum zaatakował policję kamieniami. 
Policjaaci w obronie własnej zrobili użytek 
z broni palnej. Kilka osób jest lekko ran- 
nych. 

W. krótkimi czasie spokój przywrócono. 

W Dąbrowie Górniczej policja nie dopu 
ściła do demonstracji, rozpędzająę tłum przy 
pomocy pałek gumowych. Pozatem nigdzie 
do zajść nie doszło. Za podburzanie do agre 

  

sywnych wystąpień aresztowano ogółem 30 
osób. 

XA 

BERLIN. PAT. — Podczas dzisiejszych 
komunistycznych manifestacyj wywiązała się 
bójka między grupa komunistów: a 21-letnim 
członkiem niemiecko narodowej partji, przy 
czem nacjonalista ten został dotkliwie po- 
bity i skopany do zupełnej utraty przytom- 
ności. Sprawcy napadu zbiegli. Pozatem w 
czasie zaiścia między demonstrantami a po- 
licją rozpędzającą zbicgowisko doszło do 
wymiany strzałów. Jeden z policjantów zo- 
stał chężko ranny, a jeden z demonstrantów 
został zabity. 

  

  

* ® * 

BARCELONA. PAT. Strejkujący ro- 
botnicy fabryki jedwabiu usiłowali skłonić 
do strejku innych robotników. Przy tej spo- 
sobności doszło do starcia z gwardją, któ- 
rą manifestanci obrzucili kamieniami, poczem 
nastąpiła wymiana strzałów, w wyniku któ- 
rej 5 robotnikówi zostało rannych, wśród 
nich dwaj ciężko. 

* * * 

PARYŻ. PAT. Pomimo zapowiadanych 
na dzeń dzisiejszy wystąpień komunistycz- 
nych życie nie uległo żadnej zmianie, we 
wszystkich fabrykach pracowano normalnie, 
nie było żadnych manfestacyj ani wieców. 

  

  

  

| a — am   

D-ra CEZARA 

    
  

  

ZAKŁAD LECZNICZY 
DLA NERWOWO-CHORYCH 

IMIENIA 

KRAKÓW UL. WENECJA 2. TEL. 135—-11. 
Przyjmuje chorych dorosłych i dzieci (dzieci powyżej poziomu inteligencji 
lat sześciu) z zaburzeniami układu nerwowego centralnego i 
między innemi chorych po nagminnem zapaleniu mózgu (encephalitis . lethar- 
gica), chorych na tle wadliwej przemiany materji, iutoksykacji, infekcyi i t. 
d., a także chorych z objawami wyczerpania, lub podrażnienia układu ner- 
wowego (ueurastenja, psychastenia, nerwice i t. p.). Terapia farmakologiczna, 

fizykalna i zajęciowa. Psychoterapia. Dla dzieci szkoła specjalna, 
W razie potrzeby lekarze specjaliści ze wszystkich działów medycyny. 

ONUFROWICZA 
obwodowego, 

  

NM iii 

Bohaterski buchalter 
LIDA. PAT. Buchalter firmy „Prze 

mysł gumowy ARDAL" Chaim Kiwele- 
wicz wyratował tonącą kobietę z nur- 
tów rzeki Mołczadzi pod Nowo Jelnią. 
Zaznaczyć należy, że pan Kiwelewicz 
już poraz trzeci dokonał podobnego 

bohaterskiego czynu, gdyż w roku 
1914 wyratował tonące dziecko, rzu- 
cając się z mostu do rzeki, a w roku 
1920 podczas pożaru wyniósł również 
dziecię z palącego się domu. P. Kiwe- 
lewicz jest członkiem lidzkiej straży po 
žarnėj. 

  

Krwawy wynik pojedynku w Baranowiczach 
W dniu wczorajszym, о godzinie 

D-ej na terenie koszar odbył się poje- 
dynek na szable między p. S. G. a rot- 
mistrzem W. 

Warunki spotkania wyznaczono 
| dość ciężkie, gdyż starcia miały trwać 

aż do otrzymania ciężkiej rany. 
Przy pierwszem spotkaniu  rot- 

mistrz W. został lekko ranny, a przy 
trzeciem otrzymał ranę w prawą rękę. 

Lekarze zakwalifikowali ranę, jako 
bardzo ciężką. 

P. G. otrzymał lekkie zadraśnięcie 
nosa. 

Rotmistrzowi W. udzielono na miej 
Scu pomocy i przewieziono do domu 
na kurację. 

  

określenie Korytko, marszcząc głęboko 
myślnie czoło. — No możecie odejść! 
— dorzucił po chwili. — A gdyby hy- 
ło coś nowego, macie natychmiast za 
meldować! 

— Nu, to już musowo, prosz pana 
komisara; co i mówić! — rzekł z prze 
jęciem Pupko i nacisnąwszy czapkę 
na uszy pomaszerował do domu. 

Gdy był już na progu, przodow- 
nik, snadź coś sobie przypomniawszy, 
zatrzymał go i, przykładając palec do 
ust, rzekł z tajemniczą miną: — A na 
razie, nim sprawa nie wyjaśniona, ci- 
cho! sza! ani słowka nikomu!... Bo bę 
dziecie odpowiadać za rozsiewanie 
niepokojących pogłosek!... Parę miesię 
cy paki murowane! — dodał groźnie... 

Niestety, szlachetna ta troska o spo 
kój obywateli spaliła na panewce, u- 
daremniona przez dalszy rozwój wy- 
padków, bo oto, tegoż jeszcze wie- 
czoru, całem Wilnem, jak długie i sze 

rokie, wstrząsnęła wiadomość o krew 
w żyłach mrożącym wypadku przy u!. 
Niemieckiej. 

Rzecz się miała następująco: P6ž- 
nym już wieczorem, zasiedziawszy się 
u swych znajomych na Szklannej, wra 
cali do domu ogólnie szanowany ku- 
piec drzewny Samuel Wołożyński z żo 
ną Sarą. Ulica Niemiecka, po której 
właśnie przechodzili, wobec spóźnionej 
pory była niemal całkiem wyludniona. 
Pani Sara chwaliła dobroć szczupaka 
z szafranem, pan Samuel zrzędził na 
twarde makagigi. 

Wtem czujne ucho p. Sary usłysza 
ło jakiś podejrzany szmer poza ich 
plecami. Odwróciła się szybko i prze- 
raźliwy okrzyk kobiecy: „Samnił!... 
Lew!!* — wstrząsnął nocną ciszą. 

Pan Samuel był z natury pozytywi 
stą i niedowierzał kobiecym nerwom, 
a po obfitem przyjęciu u znajomych, 
gdzie ponadto ubił dogodną dostawę, 
był usposobiony specjalnie optyrnisty- 
cznie. To też, wcale niewzruszony о- 
krzykiem żony, spokojnie obejrzał się 
i ponieważ bez okularów niedowidział, 
a nie miał czasu je założyć, dostrzegł 
szy w odległości kilkunastu kroków ja 
kieś płowe zwierzę, rzekł toner: po 
błażliwie - protekcjonalnym z nutką 
irytacji w głosie: — „Uj, durna, ty 
opiać naczynajsz !?.. Nu, gdie że 
lew?!... Etože obyknowiennaja 
ka!!“, ; 

— Samuit, klanus tiebie czto eto 
lew! — wyrzuciła z siebie iedaym 
tchem Sara, a w głosie jei brzmiała 
rozpacz i przerażenie. 

— Nu, nie stojže, kak czurLan, ga- 
waty, czto nam diełać?! — wrzasnęła 
przeraźliwie, zauważywszy, ze zwierzę 
które napawało ją takim  sicachem, 

poczyną się zwolna zbliżać ku nim. 

saba- 

. — „Uj, psichopatka, ty pieresta- 
niesz, ili ja uchażu!* - warknął po- 
denerwowany Samuel, jadnak i go 
strach obleciał, to też począł skwapli- 
wie obmacywać kieszenie, pragnąc wy 
dostać z nich okulary. Niestety, było 
już zapóźno: lew — gdyż był to istot 
nie król pustyni — zrobiwszy potęż- 
nego susa dopadł p. Samuela i jelnem 
uderzeniem mocarnej łapy rozwalił 
łeb nieszczęśnika... Pani Sara krzyknę 
ła raz jeszcze przeraźliwie i — jak to 
zwykła czynić w podobiych wypad- 
kach każda szanująca się niewiasta — 
zemdlała... 

Gdy przyszła do przytomności, 
Iwa już nie było, a wokoło stała pod- 

Bernard Shaw 
W ROSJI 

Prasa sowiecką w przeddzień przy- 
jazdu Shawa poświęciła pisarzowi an- 
gielskiemu szereg artykułów. „Gaze- 
ta Literacka", wychodząca w Mosk- 
wie, przytacza na pierwszej stronie wy 
jatki z artykułu gościa o piatiletce. Mó- 
wi się tam między innemi o tem, że 
„lieniwa, pijana, brudna, przesądna, 
niewolnicza, beznadziejna Rosja z cza 
sów wstrętnego caratu staje się obe- 
cnie krajem energicznym,  trzežwym, 
czystym, niezależnym, kwitnącym i 
100 proc. komunistycznym. Lecz na 
drugiej stronie tego samego pisma S. 
Dynamow dochodzi do wniosku, że 
„Shaw nie wierzy w kapitalizm, mimo 
to opiera się na tym przegniłym ustro- 
ju. Na innem miejscu prasa sowiec- 
ka zaznacza: „Shaw przyznaje słusz- 
ność dyktaturze proletarjackiej tylko 
w Rosji, uważając ją za niemożliwą na 
zachodzi, gdzie zamienia ją na swą 
ulubioną i nieszkodliwą ewolucję". 

Lunaczarski w „Izwiestjach“ skła- 
da przedewszystkiem hołd znakomite- 
mu pisarzowi, pochwalając jego ostat- 
nie wystąpienia przeciwko  bredniom, 
wypisywanym przez prasę burżuazyj- 
ną o Rosji. Łunaczarski nazywa Sha- 
wa sympatykiem Rosji, lecz jednocze- 
Śnie ostrzega, że niee można mieć doń 
zupełnego zaufania. Shaw może w 
każdej chwili powiedzeć coś takiego, 
co przekreśla całą jego sympatię. 
Wprawdzie Shaw! przed pryjazdem do 
Rosji wysłał depeszę, w której zazna- 
cza, że nie zgadza się zgóry na žad- 
ne uroczyste powitania i bankiety, 
gdyż nie chce tracić napróżno cennego 
czasu, ale Łunaczarski wyraża jedno- 
cześnie obawę, czy podróż do Rosji 
nie posłuży znakomitemu kpiarzowi ja 
ko materjał do jego nowych, błyskot- 
liwych kpin. 

Shaw przybył do Moskwy 22 lip- 
ca o godz. 9.30 zrana. Na dworcu ocze 
kiwał go komisarz spraw  zagranicz- 
nych M. M. Litwinow, urzędnicy ko- 
misarjatu spraw zagranicznych, kore- 
spondenci pism zagranicznych przeby- 
wający' w Moskwie oraz pisarze ro- 
syjscy: Gładkow, Chałatow, Łuna- 
czarski, Karol Radek, N. Ogniew, A. 
Tarasow - Radjonow, Michał Kolcew, 
Nowikow Priboj, Sefkulina i inni. 

Do naprężonej atmostery moskiew 
skiej Shaw odrazu wniósł specyficzny 
humor i ironję: Już podczas przyjęcia 
na dworcu Shaw zlekceważył sobie 
oficjalny rygor, wykpiwając orkiestrę 
wojskową, która przybyła aby go po- 
witać. Przy spotkaniu Gładkowa au- 
tora „Cementu, Shaw zauważył: 
— Nazwisko pańskie znane jest na- 

wet w Aneglji.... 
— Tak — odpowiedział pisarz. — 

Szkoda że nie władam językiem — ап- 
gielskim..... 

— Nic wielkiego — odrzekł Shaw. 

— 7а doskonale włada pan  języ- 
kiem rosyjskim. 

Oczywiście że nie obeszło się rów- 
nież bez złośliwych uwag. Z dworca 
Shaw wraz ze switą udał się do przy- 
gotowanych apartamentów w hotelu 
„Metropol*, gdzie godzinę odpoczywał, 
następnie odwiedził Stalina w Kreislu. 
Stojąc na tarasie i patrząc na koszary, 
zbudowane niedawno dla urzędników 

- sowieckich, Shaw rzekł bez ogródek: 
— Wam przydałaby się jeszce jed- 

W_WIRZE STOLICY 
OSZCZĘDNOŚCI 

Magistrat nie jest w stanie wypłacić urzęd 

nikom i robotnikom należnych im poborów 

sięgających sumy około 4 miljonów zł. Os- 

tatecznie pieniądze jeszcze się wytrzaska, 

ale na sierpień trzeba być bardziej prze- 

widującym. Postanowiono tedy obciąć fun- 

dusze przeznaczone na dożywianie dzieci i 

półkolonie. 

  

Codziennie rano całe hordy  dzieciarni 
ładują do tramwai i wiozą do różnych par- 

ków, stadjonów gdzie pod okiem kilku 

wychowawców spędzają miłe czas od 8-ej 

rano do 7-mej weczór. Co za frajda dla ro- 

dziców — tyle godzin nie użerać się z ber- 
beciami w domu, prawdziwe wakacje. Lecz 

teraz oszczędności magistrackie zniweczą 

te dobrodziejstwo. Zamiast jechać na świeże 
powietrze, bawić się inteligentnie — dzieci 
będą  gmerač na podwórku, chlapać się 

w rynsztoku, ujadać z notorycznemi andru- 

sami. 

Zato skasowanie opery będzie poważ- 

nym źródłem oszczędności. Magistrat dokła- 
dał 3 i pół miljona. 

Opera daje taki deficyt bo śpiewacy biorą 
kolosalne gaże, bo personel jest  ołbrzymi. 
bo mise en scene bardzo drogo kosztuje. 
Zobaczymy, czy gdy się zwinie operę artyści 

nie obniżą swych wiymagań. 

Z 500 zł. za wieczór zjadą na 100 albo 
niżej. Wierzymy, że głos ich wart miljony 

ale niech je otrzymują od słuchaczy — nie 

od magistratu. 

Zresztą skasowanie opery nie usunie cał- 

kowicie zła, dwa pozostałe teatry prowadzo 

ne przez miasto będą nadaż dawały  defi- 

cyt sięgający 4 miljonów. Ciekawe, że dyr. 

Szyfman bez subsydjów i nie dla filantropii 
prowadzi również dwa teatry, gdzie grają 

więcej sztuk polskich, lepsze zagraniczne, 

aktorzy nie są gorsi i mimo to nie dokłada. 

Górą prywatna inicjatywia! 

REDUKCJA TELEFONÓW 

Jeszcze przed rokiem założenie telefonu 

było całą kampanją. Podanie nie poparte 

odpowiednią protekcją butwiało w cedergre- 

nie. Za dużo petentów... Obecnie nastąpiła 

radykalna zmiana. W lipcu dyrekcja telefo- 

nów otrzymała nienotowaną liczbę zawiado- 

mień od abonentów, że nie zamierzają — @а- 

lej opłacać aparatu. Głównie urzędnicy 

zrzekają się z telefonów, nie wyłączając 

wyższych. 

Przeciętny dochód automatu wynosił da- 

wniej około 20 zł. dziennie, obecnie spadł do 

10. ' 

Jak widać wiracamy do dobrych starych 

czasów — jeśli mamy coś komuś do po- «f 

wiedzenia człapiemy doń z wizytą. Каг. 

RETRO E UTI 

na piatiletka, żebyście się nauczyli tro- 

chę estetyki. SĘ 

A po obejrzeniu pałaców i cerkwi, pi- 

sarz angielski rzel:ł podczas rozmowy 

z bolszewikami: 

— Panowie nie umiecie robic re- 

wolucji. W Angli i Ameryce dawno 

nie zostałoby ą а $ cwar-pidbo 

już nie zostałoby 'ani śladu po tych pa 

łacach. 
W książce pamią..owoj w jednej 

że zwiedzanych fabryk napisał: „Mój 

ojciec pił zawiele, ja zawicie pracuję, 
gdybyście potrafili piatii:ix wykonać 
w trzy lata podałbym was za wzór 

robotnikom angielskim". 

  

Gimnazjum 

wych. Wszelkich informacyj udziela 

humanistyczne 
koedukacyjne 

im. ks. PIOTRA SKARGI w Wilnie 
Wykłady przystosowane do programu gimnazjum państwowego 

maiem.-przyrodniczym. Do gimnazjum przyjmowana jest młodzież 

do klas od 4—8-ej włącznie. Lekcje odbywać się będą w godz. 

a 

dla dorosłych | 

z oddziałem 
od lat 18-tu 
popołudnio- 

kancelarja gimnazjum (ul. Mickiewicza 

22 lokal gimn. E. Dzięcielskiej) w godz. Od 17 do 19-ej. 

  

ekscytowana niezwykłym wypadkiem 
gromada nawpół-rozebranych ludzi, 
którzy z żywą gestykulacią omawiali 
zdarzenie, starając się docisnąć się jak 
najbliżej do miejsca katastroly. Zdąży- 
ła już przybyć policja i karetka pogo 
towia, którego tunkcjonarjusze jedni 

cucili Sarę, drudzy zaś, złożywszy na 

nosze ciało jej męża, ustawiali je właś 
nie do karetki. Ujrzawszy to, pani 
Sara zemdlała ponownie i w stanie 
„bezprzytomnym, została odwieziona 

dorożką do domu przez współczują- 
cych jej nieszczęściu nieznajomych, 

zwłoki zaś Samuela, po skonstatowa- 
niu zgonu przez lekarza, odstawiono 
karetką do kostnicy miejskiej. 

Wieść o ukazaniu się lwa w Wil- 
nie zelektryzowała „zapatrzone w swą 

przeszłość”, jak chcą poeci, a — mó 
wiąc mniej ozdobnie —senne poprostu 

miasto. 
Wilnianie powolni, apatyczni, ma- 

łomówni, posuwający się, zazwyczaj, 
po ulicach miasta z miną zawodowych 
karawaniarzy ( „mówię, bom smutny 
i sam pełen winy!”*), raptem, w cią- 
gu kilku godzin, zmienili się nie do po 
znania: rzucali się, jak oparzeni, ga- 

„wędzili głośno na ulicy, krzycząc i wy 
wijając rękami, to znów mknęli rączo 
przed siebie z miną srodze zaaferowa- 

ną. 
—,„„Sawsiem, kak u nas w Odzi»s- 

sie! '—rzekł, rozrzewniając się wspom 

nieniami, ogólnie szanowany kupiec 

Izaak Szewelowicz do kupca Abrama 
Salcowskiego, obserwując z progu 
swego sklepu te niezwykłe w północ- 
nem mieście objawy południoweyo 
temperamentu. 

—„Och, uż tuczs:e nie goworici.! 

— jęknął w odpowied sentyinentalne 

p. Abram i po> AH w zadumę... : 

Przyjrzyjmy się jednak nieco bli- 

żej wypadkom i nastrojom w Wilnie 

następnego dnia po katastrofie ua Nie- 

mieckiej. 
Już wczesnym rankiem wybiegł na 

miasto rój chłopaków z gazetami i do 
datkami nadzwyczajnemi pod pachą, 

wykrzykując rozmaitemi głosami po- 

tworną nowinę. 
Każde z ukazujących się w Wilnie 

pism codziennych umieściło wiado- 
mość o wypadku na stronie tytułowej; 
drukując ją tłustemi czcionkami po 
przez wszystkie szpalty i zaopatrując 
w mniej lub więcej hałaśliwe nagłów- 
ki. Prym tu dzierżył, bezkonkurencyj- 
ne w tej dziedzinie gazety, oraz ich 

10-groszowi braciszkowie mleczni. La 

my tych zacnych organów roiły się od 

takich naprzykład tytułów, jak: „Mia 

sto we władzy dzikiej bestji”*!; „Roz- 

szarpany przez kwa!'; „Krew na Nie- 
mieckiej!* i t. p. Niemniej sensacyjne 
były również i podtytuły, jako to: Lud 
ność w popłochu opuszcza miasto! 
Męty z przedmieść chcą wykorzystać 
sytuację! Ostre pogotowie policji. Ode 
zwa Wojewody. Mobilizacja myśli- 
wych i t. d. i t.d. K 

Jakoż istotnie sytuacja w mieście, 
chociaż nie tak groźna, jak malowały 
ią brukowce, była jednak mocno na- 

prężona, a nastrój — paniczny... Co 

zamożniejsi obywatele, mogący sobie 
pozwolić na wyjazd, gremjalnie opu- 

Szczali miasto, pragnąc gdzieś poza 

Wilnem przeczekać w spokoju Iwie 
niebezpieczeństwo. A że i bez tego 
sporo wilnian bawiło już na wsi, jako 
że sezon był letniskowy, więc złodzie 

x"



POWROT „HR. 
BRAK ŚLADÓW ROZBITKÓW 

„ITALJI* 

Jak już w telegramach pokrótce do 
nieśliśmy, według informacji, jaką 
otrzymać miała linja okrętowa Ham- 
burg — Ameryka, sterowiec „Zeppelin* 
znajdował się podobno w dniu 29 b. m. 
ponad wyspami Nowaja Ziemia, skie- 
rowując lot na Leningrad, gdzie przy- 
być już miał podobno we czwartek. 

Według informacyj, zaczerpniętych 
w radjostacji zakładów budowy Zep- 
pelina sterowiec „Zeppelin* odbył nad 
morzem polarnem w czasić pierwszych 
dwtumastu godzin 1100 klm., przy szyb- 
kości 99'2 klm. na godzinę. Warunki 
atmosteryczne pogorszyły się znacznie 
przy przelatywaniu nad północnemi 
partjami zatoki Barent. Dr. Eckener 
polecił zwolnić szybkość lotu także w 
tym celu, by umożliwić  geografom 
totometryczne zdjęcia celem  przepro- 
wadzenia korektury mapy, o czem pi- 
saliśmy już wczoraj. Szybkość lotu 
zmniejszyła się tedy w następnych 12 
godzinach na 54 klm. na godzinę, 
przyczem zwiększono szybkość potem 
znowu do 71 klm. na godzinę. Aparat 
radjotelegraficzny na krótkie fale 
był w ciągłym kontakcie zarówno z 
rosyjskiem obserwatorjum na wyspie 
Hoocker, jak też i ze stacją na ła- 
maczu „Matygin“. Rendez-vouz „Zep 
pelma* z „Małyginem* trwać mogło 
tylka przez krótki czas z powodu 
niezwykle kiepskich warunków atmo- 
sierycznych. 

W czasie lotu „Zeppelina“ ponad 
moczarnem Nightingale i nad połud- 
niowemi wysepkami archipelagu Ho- 
ocker, nie zauważono podobno prócz 
szczególnych zwierząt polarnych żad- 
nych oznak życia animalnego, ani też 
żadnych śladów zaginionej grupy 
Alessandri'ego z tragicznej wyprawy 
„łtałji* gen. Nobilego. 

Pauza w informacjach  radjotele- 
graficznych z pokładu „Zeppelina” — 
pauza, o której pisaliśmy onegdaj w 
telegramach, — nastąpiła prawdopo- 
dobmie z tego powodu, że stacja 
radjetelegraficzna na pokładzie .,Zep- 
pelina** nastawiolia była ostatnio 
przedewszystkiem na odbiór infórma- 
cyj meteorołogicznych nadsyłanych . 
przez rosyjskie stacje obserwacyjne na 
Morzu Polarnem. 

SZCZEGÓŁY WYPRAWY 
STEROWCA 

jednym z najciekawszych momen- 
tów łotu polarnego „Zeppelina* było 
spotkanie z rosyjskim lodołarnaczeni 
„Małyginem* wśród iodów polarnych. 
Lodałamacz ,„Małygin* oczekiwał wi- 
Zyty statku powietrznego w „Cichej Za 
toce* przed wyspą Hookera,  nale- 
żącej do grupy wysp Ziemi Franci- 
szka Józefa. „Zeppelin* pojawił się 
nad zatoką około godz. 20.45 i po 
kilku okrążeniach olbrzym powietrzny 
opuścił się lekko na wody obok lo- 
dołamacza. Niezwykła wizyta trwała 
tylko 15 minut. Z pasażerów znaj- 
dujących się na lodołamaczu, jrzy- 

ZEPPELINA“ 
byly na poktad „Zeppelina“ tyiko 
Nobile. 

NAD PUSTELNIĄ POLARNĄ 
MISS BIEGUN PÓŁNOCNY* 

Na wyspach Hookera, nad któremi 
„Zeppelin* również przelatywał, znaj- 
duje się obserwatorjum rosyjskie, w 
którem m. in. pracuje „Miss biegun 
Północny*. Jest to pierwsza i jedyna 
kobieta, która mieszka tak biisko bie- 
guna północnego, w odległości tylko 
9 stopni geograficznych. „Miss Bie- 
gun Północny jest młodą, zaledwie 
dwudziestu letnią Rosjanką. Jest nią 
Elżbieta Demme, pracowniczka  In- 
stytutu Arktycznego w Leningradzie, 
studjowała ona biologję, na wyspę Ho 
oker dostała się na wiosnę, w r. 1930 
z grupą badaczy polarnych i bada tutaj 
życie zwierzęce. Grupa ta jesienią ro- 
ku bieżącego będzie zluzowana i po- 
wróci do Leningradu. 

WYSPA WIESEGO 

Z wyspą Wiesego, nad którą „Zep- 
pelin* również przelatywał, związany 
jest ciekawy szczegół. Istnienie wyspy 
tej przewidział i obliczył nawet do- 
kładnie jej położenie znajdujący się © 
obecnie na pokładzie lodolamacza „Ma 
lygina“ prof. Wiese, zanim wogóle kto 
kolwiek wiedział o jej istnieniu. Cieka 
wego tego odkrycia dokonał prof. Wie- 
se, na podstawie zmian kursu okrętu 
uwięzionego przez lody. 

NAD LEGENDARNĄ „ZIEMIĄ 
PÓŁNOCNĄ 

Od wyspy Wiesego rozpoczął się 
lot nad zupełnie nie znanemi obsza- 
rami polarnemi, nad legendarną „Zie- 
mią Północną*, o której dotychczas 
nikt nie wie, gdzie się rozpoczyna i 
gdzie się kończy. Chodzi tu o olbrzy 
mi obszar, większy niż obszar Nie- 
miec. 

Lot „Zeppelina“ w te nieznane oko 
lice polarne ma na celu nie tylko bada- 
nia naukowe. Chodzi tutaj także o 
rzeczy zupełnie realne, jak naprzykład 
o komunikację powietrzą z Europy do 
Japonji przez okolice polarne. Polarna 
taka linja powietrzna, : przyniosłaby 
olbrzymie korzyści. Droga powietrzna 
bowiem z Anglji do Japonji przez oko- 
lice polarne, jest o 3.000 klm. krótsza 
niż droga przez Syberję, a o 5.000 klm 
krótsza niż droga przez Amerykę. Gdy 
by udało się zorganizować komunika- 
cję powietrzną z Anglji do Japonji na 

gen 

tej linji, komunikacja między Euro- 
ра а Japonją trwałaby najwyżej 5i 
pół dnia. 

CO MÓWI PROF. SAMOJŁOWICZ 

* Naukowy kierownik wyprawy „Zep 
pelina“ prof. Samojłowicz podał na- 
stępujące wyjaśnienia: 

„Mogliśmy dokonać znacznie wię- 
cej, aniżeliśmy się spodziewali. Wa- 
runki atmosferyczne zmusiły nas do 
zwiedzenia najpierw Ziemi Francisz- 
ka-Józefa. Uzyskane tu wyniki poka- 
zały dopiero, jaką wartość posiada 

SŁOW O 

FIASCO WYSTĄPIEŃ KOMUNISTYCZNYCH 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

Wczoraj, jako w t. z. międzynaro- 
dowym czerwonym dniu antywojen- 
nym, lokalne organizacje komunistycz 
ne na terenie województwa usiłowały 
zorganizować demonstracje. 

Naogół wszędzie poniesiono Sro- 
imotne porażki, gdyż policja czuwała 
bacznie i nie dopuściła do ewentual- 
nych wystąpień. 

W samem Wilnie „dzień święta” 
przeszedł zupełnie spokojnie, nato- 
miast w poszczególnych punktach wo 
jewództwa skonstatowano bibułę ko- 
munistyczną i transparenty. 

W Brasławiu, a raczej na terenie 

  

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9. 

Wielka okazja!! 
Tania wyprzedaž 

obić papier. (Tapet). 

Rabat od 5 do 25 proc.   
  

sterowiec dla badania krain  polar- 
nych. Bez przesady można powie- 
dzieć, że w ciągu kilku godzin doko- 
naliśmy pracy całego roku. Lądowa- 
nie wśród ruchomych lodów, w trud- 
nych warunkach polarnych było pró- 
bą ogniową zastosowania sterowca do 
wypraw podbiegunowych. 

Naukowy plon wyprawy jest bar- 
dzo obfity. Dokonała ona szereg od- 
kryć geograficznych. 

Ziemia Alberta Edwarda oraz żie- 
mia Harmswotka nie istnieją wcale, 
Ermitandż nie jest wyspą, ale półwy- 
spem. Odkryliśmy cztery nowe wy- 
spy. Od bieguna dzieliło nas już tyl- 
ko 6 godzin lotu. Ale zrezygnowaliś- 
my z bieguna, gdyż naszem zadaniem 
jest tylko zdobywanie materjału nau- 
kowego, a nie robienie' rekordów. Na 
biegunie zaś niema nic do zdobywa- 
nia. Po drodze skonstatowaliśmy, że 
Ziemia Północna jest większa, niż po- 
czątkową przypuszczano. Jest ona tak 
duża jak Nowa Ziemia. Na półwyspie 
Tajmir odkryliśmy nieznane góry”. 

Ekspedycja poczyniła pozatem cen 
ne obserwacje nad lotem i dokonała 
pomiarów temperatury. > 

Wyprawa przeszukała też dokład- 
nie zatokę, w której miały znajdować 
się szczątki Amundsena według hipo- 
tezy Amarykanina Fiali. Nie znalezio- 
no jednak niczego. Słaba nadzieja, że 
Amundsen jeszce żyje — została więc 
rozchwiana. 

Niedaleko wyspy Noskera, na któ- 
rej znajduje się stacja meteorologicz- 
na Iwanowa, nastąpiło spotkanie ,,„Zep 
pelina* z sowieckim łamaczem lodów 
„Małyginem*. Łódź „Małygina* zbli- 
żyła się do miejsca, gdzie opuścił się 
na wodę sterowiec i pasażerowie gon 
doli wymienili z załogą łodzi uścisk 
dłoni. W łodzi znajdowali się: Iwa- 
now, genrał Nobile i jeszcze pięć о- 
sób. Nobile wzruszony ściska dłoń 
Amerykanina Ellsworth'a, przyjaciela 
Amundsena. 
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je wileńscy w nadziei na obfite żniwo. 
w opuszczonych mieszkaniach, z punk 
tu podnieśli swą normę dzienną „czy 
stej“ o kilka „służbowych. Narazie 
zresztą optymizm ten okazał się co - 
najmniej przedwczesny, ponieważ po- 
licja wzmogła czujność i ogólna licz- 
ba kradzieży nie przekroczyła w cią- 
gu pierwszej nocy uświęconej przez 
tradycję normy. 

Starostwo Grodzkie, wcześniej je- 
. szcze niż wybiło południe, zasypane 
zostało podaniami 0 czasowe zezwo- 
lenia na posiadanie broni, a to — jak 
zazicaczali petenci — „celem obrony 
osobistej przed lwem". Nieliczne ma- 
gazyny broni robiły kokosy, o których 

nie śmiło się nietylko filozofom, lecz i 
fzbie Skarbowej !... Wszelkiego rodzaju 
strzelnice były w oblężeniu. 

Zresztą radzono sobie i w inny spo 
sób. Ten i ów obywatel miasta, które- 
go nie stać było na dubeltówkę lub 
rewołwer, Spieszył zaopatrzyć się w 
siatkę, zamierzając ją rzucić na lwa w 
razie ewentualnego spotkania i w ten 
sposób salwować się z opresji.. Wiel- 
Kier: wzięciem cieszył się ten ostatni 
Sposób obrony również wśród tych 0- 
bywąteli, którzy gwoli ich nieprawo- 
My$łności, nie uzyskali zezwoleń na 
broń, 

Ca się zaś tyczy naszych  rodzi- 
mych aszÓw i „sankiulotėw“, to An 
tuki į Piatruki Zz rozmaitych Nowo- 
gródzkich Śnipiszek i innych Po- 
SPIESZEk pokładali swe nadzieje głów- 

nie Ma nożąch Sprężynowych,w którą 
to większość nie potrzebowała 
się zaopatrywać, posiadając ją od nie 

liętnych czasów, jako sui generis 
„klejnot rodzinny”, a zarazem nieod- 

   

  

    

zowny rekwizyt ślubów, chrzecin, po- 
grzebów i t. p. okazyjnych libacyj 

Miejscowi Nemrodzi, z redakcją do 
dotku łowieckiego „Słowa” na czele, 
rozwinęli gorączkową wprost akcję 
przeciw egzotycznemu  intruzowi, w 
ciągu kilku godzin wystawiając pikie- 
ty w rozmaitych punktach miasta, u- 
rządzając kilka zamaskowanych ziele- 
nią strzelnic, oraz przeciągając siatki 
wpoprzek kilku mniej ruchliwych zauł- 
ków. W podobneż siatki zaopatrzono 
posterunkowych i straż pożarną. 

Na ul. Niemieckiej policja przez 
dzień cały nie mogła opędzić się od 
gapiów, tłoczących się gromadnie w 
miejscu straszliwego wypadku 

Józefowoczki wszelkiego kalibru i 
rangi tłumnie oblegały konfesjonały, 
sposobiąc się godnie do przyjęcia 
palm męczeńskich. 

Pałająca zemstą wdowa po tragicz 
nie zmarłym kupcu, — skoro tylko do 
cucono się jej w mieszkaniu i minęła 
Ją pierwsza fala żałości, kazała ogło- 
SIC w najbliższych numerach pism о- 
raz rozplakatować po mieście, że wy- 
znacza 1000 zł. nagrody temu, kto do 
starczy jej lwa żywego lub umarłego. 
„Niech mnie to kosztuje — mówiła są 
siadkom, z ubolewaniem  kiwającym 
głowami — ale on też żyć nie bę- 
dzie!“ — a gdy to mówiła, oczy jej 
żarzyły się, jak dwa węgielki.... 

Po południu nieubłagane redakcje 
wileńskie spuściły nowy potop papiero 
wy na i tak już znękane miasto. Były 
to — jak łatwo się domyśleć— dodat- 
ki nadzwyczajne. Czego tam tylko nie 
było?! 

To jakaś babina zaklinała się na 
wszystkie świętości, że widziała „,za- 

  

  

    

  

morska żywioła* w wąwozie koło 
Bekieszowej: to znów zemocjonowa- 
ny czytelnik dowiadywał się, że dziś 
wieczór przybywają do Wilna jacyś 
specjaliści z ogrodu zoologicznego w 
Poznaniu celem ujęcia lwa żywcem; 
inne jeszcze pismo zapowiadało wy- 
cieczkę znakomitych myśliwych z za- 
granicy, znawcy snuli tysiączne hipo- 
tezy na temat: skąd, i w jaki sposób 
mógł się wziąć lew w Wilnie i t. d. i. 
td. Jeden z „czerwoniakėw“ zapowia- 
dał nawet wizytę myśliwską samego 
ks. Walji, oczekując w związku z tem 
„zacieśnienia polsko-angielskich sto- 
sunków handlowych'. 
Jakiś spryciarz myśliwy w tempie iście 
amerykańskiem , bo w ciągu zaledwie 
kilku godzin porannych, potrafił napisać 
wydać i rzucić na rynek kilkanacie 
stron liczącą broszurkę p. t. „Jak się 
zachowywać przy spotkaniu ze 
lwem?*. Mimo, że autor jej przez ca- 
łe swe życie miał do czynienia naj- 
wyżej z zającami i treść broszurki by- 
ła wybitnie bzdurna, dzięki swej 100- 
procentowej aktualności wcześniej, niż 
dzień się skończył, rozeszła się ona 
w tysiącu zgórą egzemplarzy, wzboga 
cając conto pomysłowego autora w 
PKO. o grubszą sumkę! 

Paniczny nastrój w mieście przeja- 
wiał się w szeregu komicznych qui 
pro quo ulicznych, źachodzących mię- 
dzy przechodniami, zwłaszcza z nasta 
niem zmroku. Działo się to przeważnie 
w ten sposób, że co nerwowszy oby- 
watel (lub obywatelka) miasta, na 
widok pierwszego lepszego kundla 0 
rudej sierści wyłażącego leniwie z 
bramy, wykrzykiwał _przeraźliwieą: 
„Lew!!*., a cofając się gwałtownie 

gm. drujskiej rozrzucono na trakcie bi- 
bułę. 

W Postawach wywieszono dwa 
transparenty. Na terenie pow. wilejskie 
go na drodze z Wołkowszczyzny do 
Niestaniszek rozrzucono bibułę agita- 
cyjną oraz kilka egzemplarzy żydow- 
skiej gazety „Do Walki* oraz rozwie- 
szono na drzewie czerwoną plachtę Z 
nadpisem: „Precz z imperjalistyczną 

wojną”. R 

REHABILITACJA STUDENTA 

Stanisław Rapacki był znanym i szano- 
wanym wśród kolegów na Uniwersytecie 
Warszawskim, czego dowodem, że na wszy 
stkie zjazdy delegowany był jako przedsta- 
wiciel. 

Niedość tego, każdy z 
kroć spotykała go jakaś bieda udawał 
do Rzepeckiego po radę i pomoc. 

Tak też było i w lutym 1930 r. Rzepe- 
cki wpadł do jakiejś kawiarni w Warszawie, 
ażeby zjeść Śniadanie i spotkał tam kole- 
gę Jana Rutkiewicza, który opowiedział mu, 
że jest w ostatecznej biedzie i poprosił 0 
pożyczkę, ewentualnie o zażyrowanie dwóch 
weksli. 

Nie mając pieniedzy Rzepecki zgodził 
się zażyrować weksle i był o tyle nieostroż 
nym, że nawet nie spojrzał czy błankiety 
wekslowe były wypeinione czy też nie. 

Za lekkomyślność swą został ukarany. 
W czerwcu ub. r. zjawił się do bawią- 

cego w Wilnie Rzepeckiego, Wacław Sto- 
kiel i oznajmił, że otrzymał awizację do za- 
płacenia 300 zł. i, że podpisy na wekslach 
są podrobone, pozatem zażądał od Rzepec- 
kiego jako żyranta zapłacenia tych weksli, 
inaczej skieruje tę sprawę do prokuratora. 

Rzepecki kategorycznie oznajmił, że nic 
o całej aferze nie wie i że była to z jego 
strony tylko przyjacielska przysługa. 

W ten sposób weksle trafiły do urzędu 
prokuratorskiego i przeciwko  Rzepeckiemu 
sporządzony został akt oskarżenia. 

W kwietniu b. r. sprawę rozpoznał Sąd 
Okręgowy w Wilnie. Po zbadaniu całego 
szeregu świadków i opinji biegłego kaligra- 
fa p. Kaczora, uznano Rzepeckiego winnym 
i skazano go na zamknięcie w więzieniu na 
przeciąg roku i 6 miesięcy. 

Od tego wyroku skazany założył apela- 

  

studentów ile- 
się 

cję. k 
Wczoraj sprawa ta znalazła się na wo- 

kandzie Sądu Apelacyjnego. Po przestucha 
niu biegłego kaligrafa p. Brzeskiego, który 
całkowicie obalił uprzednią ekspertyzę, Sąd 
przychylił się do wniosku obrońcy adw. 
Sztukowskiej i zwolnił Rzepeckiego od wi- 
ny i kary. 

WOŹNY T-WA „PRZEZORNOŚĆ* 
PRZED KRATKAMI SĄDOWEMI 

Do Urzędu Śledczego m. Wilna zjawił 
się w dniu 6-go października 1930 roku 
Skarbnik Towarzystwa „Przezornošė“ p. 
Bohdan Mintowtt - Czyż i oświadczył, że 
wysłany do Wileńskiego Banku Handlowe- 
go po pieniądze woźny Wł. Żemajtis nie 
powrócił z podjętą przez niego sumą 8104 
zł. 19 gr. 

Za Żemajtisem rozesłano 'isty gończe. 
Przez dłuższy czas nie można było go zna- 
leźć, dopiero w parę tygodni po złożeniu 
meldunku znaleziono go w jakiejś knajpie 
w Warszawie. 

W toku śledztwa Żemajtis wyjaśnił, że 
pieniądze otrzymane nie przywłaszczył, ale 
skradziono mu paczkę, zawierającą 5000 zł.. 

Wtedy, w obawie przed odpowiedzialno- 
ścią, Żemajtis uciekł do Warszawy z pozo- 
stałą u niego gotówką. 

Pozatem podczas dochodzenia zdołano 
ustalić, że Żemajtis prowadził w Warsza- 
wie hulaszczy tryb życia, co całkiem oba- 
liło wersję oskarżonego o rzekomem skra- 
dzeniu pieniędzy. / 

Sąd, mając niezbite dowody jego winy, 
skazał oskarżonego na zamknięcie w więzie 
niu — domu poprawy przez lat trzy. 

Od tego wyroku adwokat oskarżonego, 
p. Andrejew założył apelację. 

' Wczoraj sprawa została 
przez Sąd Apelacyjny. Ь 

Sąd po bliższem zapoznaniu się ze spra 
wą uznał, że wina oskarżonego niczem eba 
Hć się nie da, zatwierdził wyrok pierwszej 
instancji. R. 

HEMOGEN KLAWE naśladują 

jednak tylko oryginalny z f-mą KLAWE 
leczy 

osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 

rozpoznaną 

wstecz, wywoływał mniej lub więcej 
dotkliwe carambol'e z idącymi za nim. 
Panika udzielałą się i reszcie idących 
w zasięgu alarmującego okrzyku i ca- 
ła publiczność w popłochu pierzchała 
na wszystkie strony, niczem gromada 
spłoszonych wróbli.... Po skonstatowa 
niu pomyłki następowały klątwy, pod 
adresem gęsto tłómaczącego się siew- 
cy paniki, przeprosiny za mimowolne 
potrącenia i niebawem ruch w miej- 
Scu zajścia wracał do normy. 

Z nadejściem zmierzchu ruch ulicz 
ny w całem mieście zamarł. Lokale re- 
stauracyjne i cukiernie świeciły pust- 
kami. Nieliczni przechodnie pomykali 
szybko wyludnionemi ulicami, trwożli 
wie zerkając na wszystkie strony i za 
wczasu wybierając odpowiednią bra- 
mę, by skryć się tam w wypadku u- 
kazania się krwiożerczej bestji. 

W teatrach nie doszło do przed- 
stawień z braku publiczności; także i 
w kinach dyrekcje zmuszone zostały 
odwołać dwa ostatnie seanse. Nawet 
parki miłosne zrezygnowały z miłych 
ich sercu mroków ogrodów miejskich 
i okolicznych wzgórz, — odkładając 
amory do spokojniejszych czasów... 

Wreszcie noc zapadła. Miasto, po 
wzruszeniach i niepokojach burzliwe- 
go dnia, pogrążyło się w ciężki, pełen 
zmor, sen, — i nikt z wilnian nie prze 
czuwał nawet, že oto w mrokash no- 
cy dojrzewało nowe wydarzenie, ba! 
coś więcej jeszcze, bo — finał Iwiej 
historji, takiż nieoczekiwany i pioruno 

wy, jak jej początek! 
Rankiem dnia następnego, wcześ- 

niej, niż Wilno zdążyło się obudzić, 
gruchnęła po mieście fascynująca 
wieść, iż zwłoki lwa znalezione zosta- 

Z zawodów konnych 

Wojewoda Beczkowicz dekoruje 

  

oe Mistrzostwo Armii 

konie zwycięskich ekip. Obok 
p. wojewody stoi d-ca 4-go pułkupłk. Kozierowski i por. Brzozowski. 

fot. Żyliński. 

  

D-ca 3-ciej Samodzielnej Brygady płk. Przewłocki, płk. Kozierowski w otocze- 
niu ekipy 4-go pułku ułanów, która zdobyła II nagrodę w zawodach „Militari*. 
Od lewej ku prawej por. Jeljaszewicz, 

Kozierowski, rtm. Cierpicki, 
rtm. Choroszewski, płk. Przewłocki, płk. 

rtm. Kubik. 
fot. Żyliński. 

  

KRONIKA 
SEEENZEIKO DODZIE: 
NIEDZIELA 

bziś 2 
N. M. P. 

jutro 
n. Św. Szcz. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROŁOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 1 sierpnia 1931 r. 

"Ciśnienie średnie 758 
Temperatura średnia Ą-19 

Temperatura najwyższa --22 

Temperatura najniższa --15 

Opad w mm. 5,3 
Wiatr: północny 

Tendencja: słaby wzrost. 

NABOŻEŃSTWA 

— Uroczyste nabożeństwo Żar*ne za 
duszę š. p. dr. Med. Kazimierza Dąmbrowskie 
$ długoletniego członka Konferncyj Św. 

incentego a Paulo, zostanie odprawione 
dnia 4 Sierpnia (we wtorex) 0 godzmie 
8-mej w Kościele ks. «s. Misjonarzy przy 
ul. Subocz. Pieśni żałobne wykona tliór 
Kleryków Księży Misjonarzy. 

Zjednoczone Tow u*rstwo sw. Wincei- 
tego a Paulo — Konferencje męskie i badzia 
ły Pań Miłosierdzia — zapraszają na to r”. 
bożeństwo wszystkich swoich członków, ro 
dzinę ś. p. Zmarłego, pobozsych w.ernych. 
tudzież ubogich i cubroczynne instytucie, 
które korzystały z długoletniej , cichej i peł- 
nej powięcenia pracy dobroczynnej 5. p. 
Zmarłego. 

URZĘDOWA 

— Nowe uprawnienia władz wojewódz 

    

  

      

W. s. g. 3 m. 29 

Z, 8. Tin. 19 

  

nych uprawnia do wydawania nakazów 
w sprawie ograniczenia w Sprzedaży, poda 
waniu i spożyciu napojów alkoholowych 
przekazane zostały władzom wyjewódzkim. 

MIEJSKA 
— Konierncja p. Premjera Prystora 

z wiceprezydentem Czyżem. Dowiadu- 
jemy się, że podczas swej bytności w 
Wilnie p. Premjer Prystor przyjął wi- 
ceprezydenta Czyża, który złożył p. 
Premjerowi obszerny memorjał w spra 
wie niezwykle ciężkiej sytuacji finan- 
sowej, w jakiej znalazło się miasto. 

Cały szereg instytucyj zalega z 0- 
płatami i zaległości te sięgają sumy pół 
miljona. 

P. Premjer obiecał zająć się tą spra 
wą i poprzeć dezyderaty miejskie w 
dziedzinie pomocy kredytowej. 

— Trzydziestu bezrobotnych  znałazło 
pracę. Ostatnio uruchomiona została cegiel- 
nia Ponarska dzięki czemu trzydziestu bez 
robotnych znalazło pracę. 

(dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUS£ 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

4, inne robactwo. KATOL sprze- 
27189 daje się w Skład. Aptecz. i Apt. 
*„*e „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 

tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*. 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom,  zabu- 
rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w 
wątrobie i śledzionie, bółom krzyża, zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej „Fran- 

    

    
kich. Rozporządzeniem Min. Spr. Wewnętrzciszka - Józefa" kilka razy dziennie. 

ły przez robotników w budowanym 
przez Magistrat kollektorze kanaliza- 
cyjnym na Saskiej Kępie! Lew wpadł, 
widocznie, do  niezabezpieczonego 
przez niedbalstwo robotników dołu, i 
spadając z kilkometrowej wysokości 
na ostrza złożonych na dnie narzędzi, 
poniósł śmierć na miejscu. Tak Magi- 
strat wileński osiągnął Dez większego 
wysiłku to, czego nie potrafiły zjedno- 
czone wysiłki myśliwych, straży egnic- 
wej i policji... 

„Nasz Magistrat nietylko co lwa, 
ale i słonia samego mógłdy uyrobić!'* 
— burknął z przekąsem Tomasz Gir- 
dziun, zredukowany robotnik miejski, 
przeczytawszy w 10-groszówce wiado 
mość o znalezieniu lwich zwłok. 

Przez dzień cały trwała pielgrzym 
ka ciekawskich do miejsca, gdzie zna 
leziono martwego Iwa, a nawet uru- 
chomiono specjalne autobusy „dła wy 
gody publiczności”, jak się to mówi w 
takich wypadkach. 

W całem mieście panowało gau- 
dium nie do opisania, a na ulicach ki 
piał ruch świąteczny. Wilnianie, 0sz0- 
łomieni iście kinowem tempem wypad- 
ków, nie mogli się wprost oswoić 2 
myślą, że wszystko już skończone, że 
jest już po lwie, po  niebezpieczeń- 
stwie, po trwodze.... 

Rada Miejska na posiedzeniu nad- 
zwyczajnem na wniosek  wice-prezy- 
denta uchwaliła lwa wypchać i prze- 
kazać do zbiorów tutejszego T-wa 
Przyjaciół Nauk. 

Jeden ze znanych profesorów zor- 
ganizował „Akademję Lwią* w sali 
Śniadeckich, na której wystąpił z pro- 
jektem, by co roku, na pamiątkę wy- 

  

darzenia, urządzać w Wilnie „Lwie u- 
roczystości*, na wzór istniejących już 
— „smoczych*. Propozycję oczywista 
przyjęto, a Rada Miejska uchwaliła 
nawet 500 zł. wynoszącą subwencję 
„na pokrycie części nieodzownych wy 
datków inwestycyjnych** — jak opie- 
wał odnośny protokuł. 

Przywrócono poprzednie godziny 
seansów i przedstawień; zlikwidowa= 
no pikiety, dyżury, zasadzki. Ludziska 
odważnie łazili do późnego wieczora 
po ulicach i ogrodach miejskich, a par 
ki miłosne znów się poczęły zaszywać 
z nastaniem mroku w przyjazne kocha 
niu zarośla wąwozu między Stołową 
i Bekieszową. 

O Iwie poczęto szybko zapominać i 
po kilku dniach miasto popadło znów 
w pełną leniwego bezwładu śpiączkę 
letnią z jej nieodzownymi atrybutami 
w postaci jagód. ogórków i zsiadłege 
mleka... 

A może ktoś z łaskawych czytelni- 
ków ciekaw byłby się dowiedzieć, 
skąd lew ten do nas zawędrował i 
gdzie się przez cały czas ukrywał? 
Niestety! rzeczy tych nie zdołano wy- 
kryć i pozostały one na zawsze tajem 
nicą... 

Zresztą, czyż mogło być inaczej, 
skoro rzecz się dzieje w grodzie Żelaz 
nego Wilka, w „mieście pod chmura- 
mi*, w siedzibie romantyzmu skonden 
sowanego..... „Przechodzień* 

= 

7



  

  

  

4 с в е w oO 

Dochodzenie W 5 rawie kina miejski bzwiękowy Po raz pierwszy w wilnie. Wersja dźwiękowa! Prześliczny dramat miłosny. $ р 150600 SPORT << |RAPSODJA WEGIERSKA ių oraz straży ogniowej 
„Ze źródła najzupełniej miarodajnege do 

wiadujemy się, że śledztwo w sprawie na- 
dużyć w kinie miejskiem, o czem podawaliś- 
my w poprzednich numerach, prowadzi 0- 
sobiście p. wiceprokurator Jacuński. 

Niezależnie od tego miejski wydział kon- 
trołi do którego przydzielony został radca 
prawny Magistratu mec. Popiel, przeprowa- 
dza dochodzenie w tej sprawie. 

Ruch autobusowy nie ulegnie zmianom 
Spółdzielnia Autobusowa w Wilnie prze 

syła następujący komunikat: 
МУ związku z wiadomością podaną przez 

miejscową prasę o mogących nastąpić lu- 
zach w ruchu autobusowyjm w m. Wilnie przy 
wycofaniu maszyn przez Spółdzielnię Auto 
busową, uprzejmie komunikujemy co nastę 

Nieścisłą jest wersja, jakoby z powodu 
wycofania niektorych autobusów z ruchu, 
ma stopniowo ukazywać się wspomniany 
na wstępie luz, który może doprowadzić do 

Do czasu ukończenia śledztwa Magistrat 
nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień. W 
sprawie tej odnośni urzędnicy otrzymali roz 
kaz wstrzymania się od udzielania informa- 
cyj. 

Dochodzenie w sprawie gospodarki miej 
skiej straży ogniowej prowadzi radca praw- 
my miasta mec. Węcławski. 

całkowitego wstrzymania lokomocji w mie 
ście. Natomiast prawdą jest, że Spółdziel- 
nia Autobusowa, chcąc uzdrowić swą go- 
spodarkę, zmniejsza iłość kursujących obec 
nie autobusów w gorszym stanie, ze wzglę 
du na zmniejszoną frekwencję, oraz nad- 
miaru wozów. 

Wyżej wspomniane wycofanie kilku ma 
szyn nie wpłynie zupełnie na zmianę w do 
tychczasowen kursowaniu autobusów i roz 
kład jazdy pozostanie bez zmiany. 

- Fabryka fałszywych monet w zagrodzie 
POLICJA SKONFISKOWAŁA FALSYFIKATY I MATERJAŁ 

We wsi Słupki gm. Kozłowszczyzna w 
zagrodzie Jana i Piotra Narkunów przepro 
wadzono rewizję, na skutek doniesień © 
tem, że Narkunowie puszczają w obieg fał. 
szywe monety 50-groszowe. 

Rewizja dała wyniki potwierdzające treść 

doniesienia gdyż w skrytce znaleziono о- 
siem monet fałszywych oraz znaczny zapas 
cyny i ołowiu. 

Policja zajęła się Narkunami, a prowa- 
dzone dochodzenie ma doprowadzić do 
ostatecznego wyświetlenia sprawy. 

„ — Bilans wykroczeń wilnian. W ub. mie 
siącu policja wileńska sporządziła 1845 pro 
tokułów za różnego rodzaju wykroczenia 
administracyjne i przestępstwa natury kry- 
minalnej. 

RÓŻNE. 
— Komunikat Zw. Niższych Funkcjo- 

narjuszów Państwowych. Zarząd Związku 
Niższych Funkcjonarjuszów Państwowych 
Rzeczypospolitej Polskiej Okr. Wileńskiego 
w Wilnie zawiadamia, iż zgodnie z wyro- 
kiem Sądu Koleżeńskiego, b. członek Zwią 

"zku, p. Antoni Szafranowicz został skreślo- 
ny z listy członków Związku za ubliženie 
honorowi Organizacji. 

' TEATR I MUZYKA 
— Teair Miejski w „Lutni“. Dziš po raz 

drugi šwietna komedja Bois'a i Hansena „Je 
dynaczka króla mydła”, która zyskała ogólny 

' poklask i uznanie publiczności. Nowość ta 
wyreżyserowana przez R. Wasilewskiego, da 
je świetne pole do popisu wybitnym  arty- 
stom zespołu: z Niwińską, Sawicką,  Jasiń- 
ską-Detkowską, Małyniczówną, Rychłowskim, 

° Łubiakowskim, Balcerzakiem i Żurowskim— 
w rożach głównych. 

W sztuce tej pożegna Wilno utalentowa 
ny artysta Lucjan Żurowski. R 

— Występ W. Chenkina, Wszechświato 
wej sławy artysta Chenkin, niezrównany in 
terpretator piosenek  charakterystycznych 
wystąpi w Wilnie raz jeden tylko w Tea- 
trze „Lutnia” w środę najbliższą 5-go b. m. 
Bogaty program zawiera pieśni włoskie, 
pieśni żydowskie — Chasydzkie i pieśni u- 
kraińskie. 

Bilety po cenach dostępnych 
można w kasie Teatru Lutnia 
od 11—9 w. 

— Teatr Letni w ogrodzie  po-bernar- 
dyńskim. Występy Rewji Warszawskiej. 
Dziś odbędą się dwia przedstawienia zespo 
łu rewji warszawiskiej pod kierunkiem arty- 

stycznym Ludwika Sempolinskiego. Popo- 

łudniu o godzinie 4 m. 30 po cenach zniżo- 
nych ukaże się wielka rewja „Tylko  wal- 
czyk jest najsłodszy". Wieczorem zaś o go 
dzinie 8 m. 45 ostatnio wystawiona rewja 

w 17 obrazach „Eulalja z Portugalji“. \ 
obu widowiskach wystąpi gościnnie czaru- 
jąca artystka teatrów stołecznych Janina So 

“ kolowska, jak również Świeżo pozyskany 
wybitny artysta Jerzy Sulima-]aszczołt. Po 
zatem w wykonaniu poszczególnych nume- 
rów programu biorą udział: |. Kozłowska, 
Е. Wierzyńska, L. Sempoliński, A. Balce- 
rzak i H. Wierzyński, oraz zespół girls. 

Co GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Rapsodja węgierska. 

ооа Cudza narzeczona. 
ino — Współczesny korsarz. | 

Stylowy — Kobieta nie do małżeństwa. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

& WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzież z włamaniem. Łondonowa 
Rywa (Ponarska 71) została  okradziona. 

Mianowicie w nocy nieznani sprawcy, wy- 

jąwiszy lufcik z okna, przedostali się do pi- 

" wiarni i zabrali różne wyroby tytoniowe, 

- wędliny i drobiazgi łącznej wartości 600 zł. 

Władze policyjne wyśledziły, że kradzieży 
tej dokonali zawodowi złodzieje Adolf Swir 
but (Dobra Rada 6), Michał Ławnikowicz 

we 20), Karol 'Kadzewicz ze wsi 
lowosiółki i Sako Saszkin bez stałego miej 

nabywać 
codziennie 

JOHN HUNTER 

| JENNY—DETEKTYW 
Autobusy Maybanka  przewiozły 

po przez całą stolicę na oczach uprzej 
mych policjantów, zdobyte w czasie 

' napadu złoto i zaufani bandyci ukryli 
je tam, gdzie żaden detektyw nie był- 
by się domyślił szukać! 

Szef szajki miał nietylko odwagę, 
_ale i humor! 

WŁADZA TERRORU 

__ — Dzisiaj mieliśmy interpelację w 
Izbie Gmin, — oznajmił dyrektor poli 

- cji stolicy. — Żądano od nas odpowie 
dzi. Czy pan czytał gazety, Carion? 
Do dzisiejszego dnia były dla nas łas- 
kawe, ale teraz miara cierpliwości ich 

' została przebrana. Nie wchodzimy w 
- to, czy oni mają rację, czy nie, jedno 

jest jasne: ja i pan jesteśmy odpowie- 
- dzialni za to wszystko. Minister spraw 

wewnętrznych postawił mi ultimatum: 
jeśli bandyci nie będą w tych dniach: 

' złapani, będę musiał podać się do dy 
misji. Jak pan widzi, sytuacja jest bar 

- dzo poważna. 
p Billy był blady i przygnębiony: 
"., — Ja podam się do dymisji razem 

z panem, ale nie przestanę tropić ban 
dytów. Będę walczyć z nimi, chociaż- 
bym miał poświęcić temu całe swe ży 
cie.... Byłem tam. Okropny widok! 
Sztuczna mgła podniosła się, ale ponie 
waż niema wiatru, wisi nad domami; 
jak czarna chmura. Ludzie pozamykali 

, się w domach i nie mają odwagi wy 

          

sca zamieszkania. Swirbuta i Ławnikowicza 
już zatrzymano. Ukradzione rzeczy złoczyń 
cy ulokowali u niejakiego Kazimierza Andru 
szkiewicza, gdzie też policja znałazła je w 
komplecie, aresztując również i Andruszkie 
wicza. 

— Różne drobne kradzieże. Ordyńska 
Sara (Nowogrodzka 52) zameldowala, że 
w nocy z dnia 30 na 31 lipca nieznany 
sprawca przez okno przedostał się do jej 
mieszkania i usiłował skraść walizkę z bie- 
lizną wartości 200 zł. Ustalono, że był to 
Butkiewicz Jan (Dyneburska 57), którego 
zatrzymano. 

— Wiszniewskiej Domiceli (Trębacka 
nr 35) w czasie jej nieobecności syn jej 
Kazimierz, zam. tamże, skradł zegarek dam 
ski złoty wartości 200 zł. i zastawił w lom- 
bardzie Kresowja, poczem zbiegł. 

— W dniu 31 !ipca Joffe Dawidowi (Za 
walna 53) skradziono pod Halą Miejską 12 
zł. gotówką. Jako podejrzaną w kradzieży 
zatrzymano Merę Frydmę. Peniędzy nie od- 
naleziono. 

— Strażnik sowiecki skrył się na tery- 
torjum Polski. W pobliżu strażnicy Iwieniec 
żołnierze KOP-u przytrzymali funkcjonarju- 
sza sowieckiej straży granicznej Piotra Hro 
madowa, który uciekł na nasze terytorjum 
i błąkał się, szukając rzekomo, posterunku.. 

  

k BARANOWICZE. 
— Epidemja wąglika opano- 

wana. Epidemja wąglika (jazwy syberyj- 
skiej) jaka wybuchła na terenie gm. Nowa- 
Mysz pow. baranowickiego, została już cał 
kowicie opanowana. Stan zdrowia trzech 
włościan dotkniętych tą okropną chorobą, 
dzięki szybkiej pomocy lekarskiej, jest zada- 
walniający. 

— Nieznaczna zwyżka cen na 
cleb. związku z notowaną w Warsza 
wie zwyżką cen żyta zaszła konieczność pod 
wyższenia w Baranowiczach cen na chleb. 

Starostwo zezwoliło podnieść cenę chle- 
ba 65 proc. z 40 na 42 gr. za kilo i razowe 
go na 30 gr. Inne gatunki pieczywa sprzeda 
wane będą na razie według starych cen. 

POŻARY W POW. BRASŁAWSKIM. 
— W majątku Milunce, pow. brasław- 

skiego, należącym do Zelisława Rostowskie 
go, pożar strawił oborę drewnianą. Pożar 
powstał skutkem nieostrożnego  obchodze- 
nia się z ogniem służby folwarcznej. Pożar 
wybuchł o godzinie 10 rano w dniu 28 lipca. 

— W Meysztach, gminy widzkiej, spalił 
się od uderzenia pioruna podczas burzy 
dom mieszkalny p. Szemiotowej. Zarazem 
spaliła się część martwego inwentarza go- 
spodarskiego dzierżawcy tego majątku Ka- 
zimierzą Sawicza. 

— Z nieustalonej narazie przyczyny spa 
Iš sie dom mieszkałny i część sprzętów do- 
mowych na szkodę Józefa Madelskiego, 0- 
sadnika wojskowego, zamieszkałego w ma- 
jątku Dziedzinka, gminy  przebrodzkiej. 
Straty wynoszą 10 tysięcy zł. 

Oflary 
J. P. dla najbiedniejszych zł. 5 — 
Bezimiennie 

Na Żłobek Im. Maryi „5 — 
„ Komitet Chleb Dzieciom „5— 
„ Dom Dzieciątka Jezus „5— 

Hanecn na powodzian „ 5— 

chodzič na ulicę. Rozumiem ich prze- 
strach. Mgła była tak gęsta i ciężka, 
jak grochówka. Nie można było nic 
widzieć, Ludzie nie rozumieli, co się 
dzieje. Przerażenie odebrało przytom- 
ność ludziom. Bandyci umieli zamieść 
za sobą wszelkie ślady. Skradzione sa 
mochody porzucili przy bramie da 
portu. Trzeba przyznać, że napady, ог 
ganizowane na kradzionych samocho- 
dach, są niezwykle trudne do wykry- 
cia. Porzucone nad rzeką ciężarówki 
nie dają również żadnej nici przewod- 
niej do poszukiwań. Nie podzielam 
przypuszczeń, wypowiedzianych w ga- 
zetach, że złoto zostało przeładowane 
na motorówki!.. Posterunki policyjne 
rzeczne nie zauważyły absolutnie nic 
podejrzanego. Dano mi do pomocy 
dwa szwadrony żołnierzy. Otoczytem 
nimi całą dzielnicę przyportową i pod- 
dałem ją szczegółowej rewizji. Ja sam 
obszedłem wszystkie domy, wypytywa 
łem mieszkańców, ale nie wpadłem na 
najmniejszy ślad. 

Billy nie ukrywał zmęczenia i roz- 
czarowania. Wysiłki jego stale pozo- 
stawały bezpłodne. Nikt nie mógł mu 
w tem dopomóc.. Tylko jakiś mechanik 
w garażu Maybanka powiedział, że 
słyszał, jak ciężkie samochody ciężaro 
we przejeżdżały w pobliżu garažu: 
Gdyby to było prawdą, — nie dawało 
to jednak żadnego śladu, po którym 
możnaby iść. 

— A jakże tam sprawy pańskiej 
pięknej, tajemniczej damy? — zapy- 
tał szef. 3 : 

"RADIJO WILENSKIE 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Każdy powinien widzieć ten super-przebė; 
Ceny: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 6% gr. parter od 1 zi. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W niedziele od g. 2-ej. 

Dziś! Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski Motyi* Marlena Dietrich *"""" 

Film jakiego Wilno nie „GWDZĄ NARZECZONA widziało. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

DZiś BIEG KOLARSKI O MISTRZOSTWO al, WILEŃSKA 38. 
S WILNA Tel. 926. 

Dziš, o godzinie 9 rano nastąpi zbiórka 
członków oraz gości Wil. Tow. Cyklistów i 
Motocyklistów, udających się na szosę gro | Džwiękowe kino wa gdzie o godzinie 11-ej rozpocznie „MOLLYWOOD' 
owa bieg kolarski o szosowe saa: 

  

arcydziele 
dramatycznem p. £ 

  

D ziś! Po raz pierwszy w wilniel Przebój dźwiękowy! 

iii Tos ROdla Rocque I: Współczesny Korsarz ulubieniec wszystkich 

w emocjonującem arcydziele, z udziałem pięknej RITY LA ROY. Nad program: Pr 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING NIEDZIELA DN. 2 SIERPNIA 
10,15 transmisja dzwonów i nabożeństwa 

z Bazyliki witeńskiej, Chór katedralny pod 

  

  

dyr. prof. Władysława Kalinowskiego. WIELKA 47. tal. 15-41 filmowy „Foxa*. Ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 .W dnie świąt, a A 1158 SYUDAŁ chi, inowskiego. Następny program: „WIELKA PARADA”. ssa 
1 bicie zegara i hejnał z wieży kate- dis w_ Wilnie. ы Dźwiękowy Dziś! Dźwiękowe arcydzieło 1931 r. Szał namiętności! Poemat zakazanej miłości p. t. 
12,05 koncert popularny (płyty). i 

й Е:,‚(Х") odczyt rolniczy P. t. „Tepienie то- En al i KOBIETA RAE BO ARAŁŻEŃSTWA 201640 a „STYLOWY Potężny dramat w 10 akt. ilustrujący Dantejskie życie dzisiejszej młodzieży. W rol. gł. fascynujący zespół 
В Wielka 36 Anita Page. Nils Asther, Joan Grawford, Dorota Sebastjan. Nad program: Najnowsza sensacja pe raz 17,10 kwadrans buchalżera z Warsz. 

17,35 odczytanie kom. „Z przed stu lat" 
z. Warsz. 

17,40 koncert popularny z Warsz. 
19,00 „Sytuacja gospodarcza Republik 

Bałtyckich" — odczyt wygłosi Teodor Na- 

pierwszy w Wilnie p. t. Dwa pieklelne dni karjery cowboya, szit. film. W rol. gł. Big Boy Wiljams 

Przemysłowcy 
  

OSTRZEŻENIEI gurski. 
„19,20 audycja popularna „W sierpniową Pewna Firma w Wilnie roziewa swoje niedzielę", małowartościowe piwo w używane  beielki którzy pragną zdobyć rynek wołyński 

wystawiają na 

Targach Rówieńskich 3018—619 
informacje i zapisy Zarząd Targów, 

Równe, ul. 3 Maja 13. 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ  WVNAJĘCIE 

K. DĄBROWSK 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

„Patent* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
< w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz, 

Konsumentów 
Przelo ostrzegamy Sz. Konsumentów przed fałsyfikatemi i 

20,00 „Święto narcyzów 
dr. M. Henzel z Warsz. 

22,00 „Egzotyczne typy" — feljeton — 
22,30 transm. z Warsz. Recital śpiewa- 

czy Anieli Szlemińskiej. 
23,00 muzyka lekka i taneczna z Warsz. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 3 SIERPNIA 
a czas, 

‚ znakomite śpiewaczki (płyty). 
16,45 kom. dla żeglugi z ano, ! 
16.50 pogadanka literacka w języku fran 

euskim. — włygłosi lektor p. Lucien Roqui- 
gny z Warsz. 

17,10 koncert popularny ( A 
17,35 „Pan podkomorzy R klucznik“ 
18,00 koncert w wyk. Wied. tria kame- 

ralnego. 
16,00 wileński komunikat sportowy. 
19,00 wileński komunikat sportowy. 

ka* — monolog wesoły wygłosi art. dram. 
leon Wołłejko. 

19,40 skrzynka pocztowa ro!nicza i gieł- 
da roln. z Warsz. 

20,15 koncert z Krakowa z racji kiedy 
narodowego kongresu esperantystów. 
przerwie p. Zofja Trzcińska - Kosterbina wy 
głosi z Warsz. felieton p. t. „Orle loty' . 

22,15 komunikaty z Warsz. 
22,30 muzyka taneczna z Warsz. 

Giełda Warszawska 

— wygłosi 

prosimy uważać przy! kupnie prawdziwego wszechświatowej     
  na oryginalną etykletę | korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62        
  

      

  

Czy zawsze? 
Tak, najmodniejsze pończoszki i wykwintną bieliznę 

nabywam zawsze 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46.             

    

    

  

    GOGOCGODLROOEDOQEKGEGOEDRADEGŃE 

Restauracja 
Kancelarja 

KOMORNIKA I-g0 re- 
wiru przeniesiona z 
ul. Sawicz 16 pod Nr. 2 

LOKALE 
  

z dnia 1 sierpnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 9,01 i pół — 9,03 i pół 8,99 4 pół. 
Belgja 124,66 —124,97 — 124,35. 
(Gdansk 171,98 — 17241 — 171,55. 
Holandja 359,85 — 360,75 — 558,95. 
Londyn 43,36 — 46,47 — 43,25. 
Nowy York 8,923 — 8,943 — 8,903. 
Nowy York kabel 8,927 — 8,947—8,907. 
Oslo 238,75 — 239,35 — 238,15. 
Paryż 35,00 — 35,09 — 34,91. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26,39, 
Stokholm 238,90 — 239,50 — 238,30. 
Szwajcarja 174,13 — 174,56 — 173,70. 
Wiedeń 125,47 — 125,78 — 125,16. 
Włochy 46,75 — 46,87 — 46,63. 

Okazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do 

  

Bau Pal 
W SALI 
W SALI CENY:   
Mickiewicza Nr. 11 telef. 593. 

Czynna od godz. 8 wiecz. do 4 rano. 

„DANCINGOWEJ“ 
„BUFETOWEJ 

Kuchnia doskonała, usługa wzorowa. 
G6GOC4066668866805646066646662 sprzedaży piękne majątki złemskie, Ё 

onja SEE 

PRZYSTĘPNE 
BARDZO NISKIE   

  ośrodki, dzłałki, place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane z egródkami, 

Mieszkania wolne. 
Dom H.-Komisowy „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 
  

  

Podręczniki Szkolne 
nowe i używane 

zawczasu nabyć można według naj- 
nowszych spisów w księgarni 

W. Mikulskiego 
Wileńska 25, Tel. 664. 

Związek Pracy Obywatelskie] 

KOBIET 

otwiera z dn. 1 września r b. 

Dwuletnią Szkołę 

Pracownic Gospodarczych 
Zapisy przyjmuje: Sekretarjat Szkoły 

Wilno, ul. Jagiellońska 
Nr. 5m.3 

od dnia 16 sierpnia r.b. codzieunie 

od 10-ej do 13 ej.   

Zarząd Kąpielowy w Marienba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykle ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od d. 1 sierpnia (931 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O   
  Ponadto przyjmuje na zamianę 

podręczniki używane. 

Radjoamatorzy! 
Niedościgniona jakość. 

Pierwszorzędny odbiór. 
Maximum wykorzystania, 

Trwałość dają Wam jedynie baterje 

anodowe „B A LTA" 
Żądać we wszystkich sklepach radjowych 

  

  

    
  

Billy machnął ręką beznadziejnie: 
— Nie mam żadnych danych prze- 

ciwko niej. Nie mogę zmusić ją do mó 
wienia tego, czego powiedzieć nie chce 
Nie przestraszają ją groźby aresztowa 
nia, zresztą nie wierzy w nie. Wie do- 
skonale, że żaden sąd nie wyda wyro- 
ku potępiającego na zasadzie tych ską 
pych danych, które posiadamy. 

Szef w milczeniu bębnił palcami po 
stole. 

— Cóż, jest jeszcze jedna nadzie- 

LECZNICA LITEWSKIEGO 

STOW. POMOCY SANIT. 
Wiino, ul. Wileńska 26, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 

czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 

lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona | 

A  ]2 EEE 

Otrzymano nowy transport 
Wino oryginalne francuskie 

domu LATRYLL, białe i czerwone 
3]4 litra zł 3.85 

Kiełbasa wiejska Primo 
zł. 4.— za kg. 

Ser litewski pełno tłusty na główki 
zł. 2.80 za kg. 

z palarni Jaaa Arnolda w War- 
szawie, codziennie świeża 

od zł. 7— za kg. 
Konserwy rybne, różne duże 

pudełko zł. 1.20. 

Poleca: [].-H, $i, Bane] | $-la 
Wilno, Mickiewicza 23.   

| 12. do 40% 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

  

      
  

  

© Doktór Medycyny 

F. Świeżyński 
powrócił LEGE] 

Choroby weneryczne, Jakóba 16—5 przy 
skórne i narządu me: muje od 11—12 i R 
czawego. Miekławicza rano, 4—5 po poł. 
12, róg Tatarskiej przyj- 

mnje 9—2 | 5—8. 
Tel. 15-64. 

DOKTOR 

Zeldowicz 
GABINET 

  ja. Dyrektor Banku Angielskiego o- 
głosił, że da nagrodę w wysokości pię 
ciu tysięcy funtów temu, kto pomoże 
odnaleźć złoto. Rząd doda od siebie, 
drugie pięć tysięcy i mam pełnomocni 
ctwo do ogłoszenia, że każdy, kto da 
wiadomości, rzucające jakieś światło 
na tę sprawz, pod warunkiem, że sam 
nie brał udziału w zabójstwach, bę- 
dzie wzięty pod specjalną opiekę poli 
cji i na sądzie będzie świadkiem, a 
nie oskarżonym. Może to zachęci ja- 
kiegoś zdrajcę do opowiedzenia nam 

  

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 
składach aptecznych znuanege 

środxa od odcisków 

Prow. A. PAKA 

OGŁOSZENIE. 

    
   

    
  

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- RACJONALNĘJ 
czowych, od 9—do 1, KOSMETYKI 

5—8 wiecz. ŁECZNICZĘJ 
WILNO, MICKIEW; 

DOKTÓR CZA 8 * Ь‹. 
obiec ZELDOWICZOWĄ Uradeuss 

KOBIECE, WENE- je, Фотко- 

MOCZOWYCH 
od 12—2i od 
ut. Mickiewicza 24. ery a Wypadanie włosów 

AK nal ej, 
MAN Szyrwindt ra cude u 10—8, 

choroby weneryczne, Z. P. 43. 
skórne i moczopłciowe —7”   

  
  

    

: Cymbier sna) 2 82 

ZNE NARZ: mali, ódświeża, usuwa 
RYC RZĄDOW skazy i braki, Masaż 

twarzy i ciała (panie, 
4—58. Sztnczne opalanie cery) 

7 tepież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

"3 pokoje 
z kuchnią i je 
kiemi wygodami do 
wynajęcia. Oglądać 6-8 
w niedzielę od 3-ej 
Rzeczna Nr. 12 m. 10. 

Mieszkanie 
5 pok. wszelkie wy- 
gody. Rzeczna 12—12. 

iMieszkanie 
do wynajęcia 5 pok. 

z elektrycznością, 

  

  

osobniak.  Popowska 
24—1. 

Mieszkania 
2, 5, 6 i 8 pokojowe z 
wygodami odnowione, 
przy ul. Ofiarnej Nr. 4 
oraz 3 pokojowe z wy- 
godami odnowione 
przy ulicy Krakowskiej 
Nr. 51 do wynajęcia. 
informacie u dozorców. 

W Anielinie 
w sierpniu są wolne 
pokoje z pełnym utrzy- 
maniem.  Dowiedzieč 
się listownie. Poczta 
Gudohaje Zapolska, 

Dwa lub jeden 
pokój do wynajęcia. 
Mickiewicza 19—31. Z 

[POSADY i 
Ochmistrzyni 

wykwalifikowana zna 
się na mleczarstwie i 
kuchni od godz. 10—3 
Nowoświecka 7-a m. 7 

Służąca . 
wszystkiego, - solidna, 
sprytna, potrzebna od 
zaraz. Senatorska 11—3 

  

  

      

Wykwalifikowany 
pracownik notarjatu i 
hipoteki, z długolet- 
nią praktyką biurową 
i gruntowną znajomoś- 
cią faahu, poszukuje 
odnośnego zajęcia. 
Chłubne šwiadestwa i 
referencje na — Ка?- 
de żądanie. Łaskawe 
ołerty: Redakcja Ży- 
cia Nowogródzkiego— 
Nowogródek 
sub „J. K. 14“, 

wo,ew. 

    

  

Języków obcych 
(irancuski, niemiecki, 
włoski), konwersacji 
udzielają oraz przygoto- 
wują do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 
b. profesor gimn. i stu- 
dent U.S.B. Specjalna 
koncentracyjna metoda 
mauczania dla zanied- 

vl. Zakretowa. 
  

Poszukuję 
posady gospodyni w 
mieście lub na prowin- 
cji. Wileńska 37 m.52. 
Rul. 

  

  

Gotówkę 
bez żadnych kosz- 
tów lokuje ma do- 
bre oprocentowanie 
i zabezpiecza naj- 
lepszą gwarancją. 
Dom H-K. „ża- 
cheta“ Mickiewi- 
cza 1, teł. 8-05.       

Oszczędności 
swoje złote i doałary 
ulokuj na _ wysokie 
opracentów. Go- 
tówka twoja jest zaba- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami.Wił. Tow. Hamdl. 
Zastawowe (LOM- 
BARD) Plac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki ped zastaw: 
złota, srebra, trylan- 
tów, futer, i t« p —8 

  

Pianina I fortepiany 
nowe i używane na 
raty. Kijowska 4—10 

H. Abelow 

Chcesz е 
mač posziijł 
Musisz ukończyć kursy 
koiespondencyjae tm. 
Sekułowicza.  Warszz- 
wa, Żurawia 42, Wya- 

po e: buhal- 
er. rachunko: i, 
korespondencji, maż 
grafji, handlu, prawa, 
kaligratji, daktylogra- 
fji, | towaroznawstwa, 
języków, pisowni-gra- 
matyki Bolakiei, eko 
nomji. Żądajcie pro- 
spektów. 
— 

Kupię pianino 
Mostowa 21 Z. Karżel. 

Szczenięfa wisnd 
zkie settery czysto- 
rasowe do sprzedania 
Wilno, Legjonowa 1 
m. 4. 

Ku na тхей 1 
ry ca į Ab e 

sprzedaje tanio ja 
Hodowlana U. S. B. 
Zaułek Zamkowy 1 

    

codziennie 9—11 rano. 
oe 

    
   czegoś o szajce? Wiemy, coprawda, 

że bandyci są sprytni i przedsiębiorą 
wszelkie środki ostrożności. W Amery фа h ; el- 
ce potrafią nawet przekupić działa- E OE OWE WRO) 
czy politycznych i policję. Ale tutaj 1. Miedzianego po zlikwidowanych dy- 

ię im nie uda! y nie miał namomaszynach około 5000 kgr. 

R WODNO 2. Ołowiu po alkunatatórach do 6000 

          

   

  

* W dniu 29 sierpnia r. b. o godzinie 10 Wielka 19, od 9 do J SRK 
rano w lokalu: Elektrowni Miejskiej, Derew- 8—7 z 
nicka 2, odbędzie się przetarg ustny i za DOKIUK 

banych „w. naukach, 
Zgłoszenia do redakcji 
pod, „Lekcje sę Blumowicz  akuszerka 

choroby weneryczne, 7ZankKowicz- 
skórne i ciowe 
WIELKA 21 Ostryńska 

  

salonowe meble, '| 

    

wiadomości od tego Brilla? t 
ю : ь kgr. tel, 921, od9—1i3—9 przyjmuje 10— 12 i fon, wazony i TE 

Billy wzruszył ramionami. Śyadjum w wysokości 595 WYsjagane, * W Ż.P. 28 sę Do połośni Šv rzeczy. Poiocjań 4 me127%8W Zary, 
Obejrzeć materjał i otrzymać  informa- daje się w każdej —— ————— 

3 cje można na Elektrowni 0 godziny 10 do Duż okój chwili. Królewska KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
(D. C. N.) 13 codziennie. y p 3 m. 5. ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

3 CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

Biszewski, “do wynajęcia Ad. Mic- W.Z.P. 22—VII.31 L. 28. 
Wice-Dyrektor Elektrowni Miejskiej kiewicza 15 m. 20. 

Inżynier. - 
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