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ŁOWO 
WILNG, Miedziela 9 lipca 1933 r. 

Redakcja 1 Administracja: 

  

PRENUMIERATA miesięczns z odalesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. Į 

  

DZISIEJSZY NUMER ZAWIERA 

Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz. 8 do 4. Tełeiony: Redakcji— 17-82. Admintstracji-—228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co d 

  

lo rozmieszczenia ogłoszeń. į 

DODATEK „SLOWKO“, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego —- А 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

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

ŁUNINIEC — Księgarnia Kot. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdełman 
NIEŚWIEŻ 
MGWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
WN-$ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 

„ Łaszuk.. 

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

-- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 

Księgatnia Spółdz. Naucz, 

— ul Wileńska 15 T. Gurwicz sy 

PIŃSK — Księgarnia Polska —. St. Bednarski 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch' 

SLONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

ST. ŚWIĘCIANY     

  

SZARKĆWSZ 
WOŁOŻYN — 

i 

| 
į POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

į 
! 
i 

į 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
_ M, Lewin — Biuro gazetowe ul, 3 Ma;a 4. 
ZKA, M. Mindel, sklad у 

iberman, Kiosk gazetowy 

upte у 

. 3 WARSZAWA -- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

OPYZWAKE TOT AKDTYJOCZATEZYK LOWTECAOWO"TOR I LAD 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o „50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

o miejsca. enia druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

JAk witch AAA Kwik ADRIA ABA OWO SOK ARCO ARONIA Ki OBO JAOCZAOREOORUCWEC 

Lew Sapieha i Cudowny Obraz N. M. Panny — „Sapieżyński” 
7 lipca br. upłynęło równo trzysta lat 

od dnia Śmierci jednego z największych 

synów naszej ziemi, hetmana wielkiego 

i kanclerza Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego, Lwa Sapiehy. 

Postać ta, niezwykle barwna i wszech 

stronna, nie została należycie wydobyta 

przez historyków i wskutek tego nie jest 

tak popularna, jak na to zasługuje. Nie 

mamy nietylko wyczerpującej monografii 

o Sapieže, ale nie posiadamy nawet do- 

kładnego wizerunku literackiego. To też 

chwytamy przedewszystkiem poszczegól 

  

Grobowiec L. Sapiehy w kościele św. Michała 

ne momenty z życia Lwa Sapiehy i wi- 

- dżimy go, czyto 'w postaci młodego ryce- 

rza, który pod rozkazami króla Stefana 

na czele pułku huzarji dzielnie walczył z 

Moskwą, czy to w charakterze dumnego 

i roztropnego posła, który umiał. się prze 

ciwstawić przebiegłemu carowi Iwanowi 

Groźnemu, — czy też wreszcie w roli 

wielkiego statysty, męża stanu, któremu 

nie była obca żadna sprawa, decydująca 

o losach Rzeczypospolitej, i który czyn- 

nie się zaznaczył w ówczesnem życiu pc 

litycznem, społecznem, kulturalnem i re- 

ligijnem. 

Kancierz — hetman — wojewoda — 

starosta wielu ziem, — Lew Sapieha głę- 

boko tkwi w dziejach Wielkiego Księst- 

wa Litewskiego, jako nieodrodny syn na- 

szej ziemi, ale zWilnem jest związany 

szczególnie. Na tle Wilna wyrastał Lew 

Sapieha na pierwszego w Wielkiem Księ 
stwie Litewskiem obywateła, Wilno ko- 
chał szczerze i rad w niem przebywał 
nietylko z urzędu, w Wilnie wreszcie ży- 
wotą dokonał i do spoczynku wiecznego 

położył się w kościele, którego był iunda 
torem. Lew Sapieha był fundatorem i do- 

broczyńcą kilkudziesięciu kościołów/i kla 
sztorów, ale żaden nie był założóny w 
tak wzruszających  okolicznošciach, jak 

kościół św. Michała w Wilnie/i klasztor 
przy nim SS. Bernardynek,* 

O tem kronika klaszforna opowiada 
ów ten sposób: : || 

„Początek tej Aundacyjej taki jest: 
Gdy ten pan zaćny i pobożny (czyli 
Lew Sapieha) /czasu jednego z rezyden- 
cyjej, gdzie teraz klasztor nasz jest, przez 
okno na Zarzecze spoglądając, pacierze 
swe nąbożnie odprawował, —  obaczył, 
alić 
Frańciszka, pi. Niepokalanego Poczęcia 
Panny Najświętszej — na Zarzećzu mie- 
szkające, idą przez most pospolity, nie 

/mając mostu swego własnego, — z kla- 

  

/ sztoru do kościoła wielebnych ojców Ber 
nardynów na nabożeństwo. Co widząc, 
pocznie w samym sobie considerować i 
ruminować ich jakoby wielki od wszyst- 
kich contempt. I politowaniem albo com- 
miseratją nad niemi wzruszony i zdjęty, 
rzecze do drugich, którzy przy nim na- 
tenczas obecni byli, westchnąwszy, te 
słowa: — „O BożeWszechmogący! Jako 
te wielebne Panny zakonne, oblubienice 
Chrystusowe, przechodząc przez ten most 

codziennie, od pospólstwa żadnego po- 
szanowania nie mają, — jako podczas 

dni niepogodnych i błotnych czasów -po 
błocie Się Szargają, — jąko mniej uwa- 
żne i lekkomyślne osoby im częstokroć 

fielebne Panny zakonne Zakonu św. 

ustąpić z drogi nie chcą. O, Boże mój! 

Podaj-że mi taki sposób, aby na to wię- 

cej nie patrzał, bo mi ich serdecznie żal, 

— abym jakimkolwiek sposobem mógł 

się Tobie, Bogu memu najłaskawszemu 

przysłużyć, ażeby te Twoje oblubienice 

więcej na taki contempt nie przychodzi- 

ły” 

I oto w ten sposób zrodziła się u Lwa 

Sapiehy myśl założenia nowego kościoła 

i klasztoru dla ubogich zakonnic z Za- 

rzecza. Oddał więc im swój pałac i zbu- 

dował wspaniały kościół pod wezwa- 

niem św. Michała. 

Fundator hojnie zaopatrzył klasztor, 

nie żałował ofiar.na przyozdobienie pięk 

nego kościoła. Największym natomiast 

skarbem, jaki przekazał siostrom Bernar- 

dynkom, był cudowny obraz Najświętszej 

Marji Panny, który przedtem znajdował 

się w krużganku kościoła bernardńskiego 

Pochodzenie tego obrazu jest niezna- 

ne. Podanie mówi, iż został on znałezio- 

ny między ruinami jakiejś świątyni, czy 

też domu prywatnego, — że później zo- 

stał ofiarowany lżernaidynom, którzy u- 

mieściłi go w krużganku klasztornym, 

gdzie się znajdował w ciągu dziesięcio- 

lecia. Pewnego razu jednak zakonnik, 

imodlący się przed obrazem usłyszał głos: 

— „Chcę mieć większą część i przy 

zwoitsze pomieszczenie '... 

Wówczas zakonnicy przenieśli obraz 

do kościoła i tłumy modlących się zaczę 

ły doznawać łask. 

Lew Sapieha, wielki czciciel Marii, 

szczególnie usilnie starał się o pozyska- 

nie cudownego. obrazu Najświętszej Par- 

ny dla nowego kościoła i gdy to mu się 

udało, urządził dnia 29 kwietnia 1596 

roku uroczyste wprowadzenie obrazu do 

nowego kościoła. 

Lew Sapieha sam niósł wielki i ciężki 

obraz, poprzedzony pochodem zakonnic. 

Tegoż dnia wstąpiła do zakonu Bernar- 

dynek synowica fundatora, Teofila Sapie- 

žanka. 

Obraz Najświętszej Marji Panny jest 

malowany na dębowych deskach wyso- 

kości 2,5 metrów i szerokości 2 m., gru- 

bość desek wynosi 1,5 cala. Najświętsza 

Panna jest wyobrażona stojąca (postać 
dwumetrowa) z Dzieciątkiem na lewej 
ręce. U stóp Bogarodzicy klęczeli daw- 
niej Apostołowie Piotr i Paweł. Ponieważ 
jednak wokresie przenoszenia obraz już 
był bardzo stary i zniszczony, Lew Sa- 
pieha kazał go odnowić i przemalować 

w ten sposób, że zamiast postaci świę- 

tych Apostołów, umieszczono: św. Fran- 

ciszka Serafickiego i św. Bernardyna z 
Sienny. 

  

ną i mogą być uważane za prawdziwe 

arcydzieła sztuki jubilerskiej. Rzecz ja- 

sna, iż pochodzenie ich jest znacznie póź 

niejsze. 

Obraz Najświętszej Panny po prze- 

niesieniu do kościoła św. Michała zajaś- 

niał nowemi cudami, to też ściągał wiel- 

ką ilość pobożnych i był opromieniany 

szczególnym kultem i otaczany troskliwą 

opieką ze strony sióstr zakonnych. Opie 

ce Najświętszej Panny przypisywano cu- 

downe ocalenie kościoła i klasztoru poi- 

czas olbrzymiego pożaru w roku 1630, 

jak również ocalenie podczas straszliwe- 

go najścia wojsk moskiewskich w roku 

1655. 

Gdy po odparciu wojsk moskiewskich 

Bernardynki świętomichalskie wróciły do 

nowej pracy i stwierdziły wciąż się do- 

konywujące cuda przed obrazem, — za- 

częły spisywać te cuda, a później przed- 

stawiły do zatwierdzenia władzy ducho- 

wnej. Ówczesny biskup wileński Aleksan 

der Sapieha szczególnie się  zaintereso- 

wał sprawą i wyznaczył komisję ducho- 

wną dla zbadania łask i cudów. 

Komisja ta pod przewodnictwem su- 

iragana wileńskiego, Mikołaja Słupskiego 

dnia 10 listopada 1669 roku przesłuchała 

świadków i opisane łaski uznała za udo- 

wodnione. To też następnego roku bis- 

kup Aleksander Sapieha ogłosił obraz za 

cudowny, zachęcając wszystkich wier- 

nych swej diecezji, aby się w potrzebach 

swoich: tak duchowych, jak i cielesnych 

zwrącali przed obrazem do „Tej, która 

łono miłosierdzia swego każdemu о- 

twiera“... RER 

Sława obrazu rozpowszechniała się 

szeroko i gdy wprowadzono do Polski 

zwyczaj koronowania cudownych obra- 

zów Najświętszej Panny, pomyślano o 

koronacji obrazu świętomichalskiego. 

Pierwszym koronowanym w Polsce 

obrazem był obraz Częstochowski, koro- 

nowany w r. 1717, drugim — Trocki (r. 

1718), trzecim — Kodeński, a więc sa- 

pieżyński, koronowany w r. 1723. Otóż, 

dążąc do koronacji obrazu Świętomichal- 

skiego, już w r. 1733 czyli równo dwie- 

ście łat temu, a wsto lat po śmierci funa- 

datora klasztoru, uzyskano w Rzymie po 

zwolenie na przyozdobienie obrazu koro- 

nami. Papież Klemens XII chętnie wysłu- 

chał prośby, którą zaniósł Jan Fryderyk 

Sapieha, ale śmierć króla Augusta II, pe 

wne niepokoje w kraju i różne przeszko 

dy sprawiły, żenie skorzystano we właś- 

ciwym czasie ze zgody Stolicy Apostoi- 

skiej i sprawa koronacji znacznie się od- 

wlekla, 

Dopiero po siedemnastu latach doszła 

  

Medal bity w Rzymie w 1750 r. i 

lazo moż.e z domieszką ołowiu. Oryginał znajduje się w Towarzystwie 
wprawiony do okładki książki, której tytuł: — 
Sapiehów strzał złożona, o cudownym obrazie 

dynek* pod tytułem św. Michała” 

Obraz jest przykryty 
pozłacaną. 

Sześć srebrnych aniołów * utrzymują 
nad głową Najświętszej Panny trzy, je- 

dna na drugą umieszczone korony złote, 

perłami i drogiemi kamieniami wysa- 
dzane. Podobna korona, ale odmiennego 
kształtu, znajduje się nad głową Chrystu- 
sa. Ponadto nad obrazem znajdują się 
jeszcze dwie korony, zrobione z krysz- 
tału, blachy pozłacanej i paciorków. Ko- 
rony te — w ogólmfj ilości sześciu od- 
znaczają się wielką wartością artystycz- 

A 

szatą srebrną, 

„8 na uroczystošci koronacji Matki 
chalskiej rozdawany w Wilnie. 3,7X3.1 cm. naturalna wielność (bez uszka), — metal — że- 

„Korona z herbownych Jaśnie 

Boskiej Święto - Mi- 

Przyjaciół Nauk, 
Wielmożnych 

N. P. w kościele wileńskim WW. PP. Bernar- 
Supraśl w Bazyl. — 1751. 

do skutku ta koronacja. Na  powtórną 
prośbę, wniesioną do papieża Benedykia 
XIV, pozwolił ten papież na koronację, 
która się odbyła 8 września 1750 roku,- - 
1 była pierwszą tego rodzaju Uroczystoś- 
cią w Wilnie. 

Nasi przodkowie umieli urządzać u- 
roczystości koronacyjne z niebywałym 
przepychem. Wspaniale się odbyła i ta 
uroczystość. Nadesłane z Rzymu złote 

korony, wysadzarie drogiemi kamieniami, 

zostały złożone w kościele św. Nikode- 

ma, obecnie nieistniejącym, który nieg- 

dyś się znajdował za Ostrą Bramą. Straż 

trzymała chorągiew trybunalską Wielkie 

go Księstwa Litewskiego. 

W przeddzień koronacji korony uro- 

czyście przeniesiono do kościoła św. Mi- 

chała. Olbrzymi wspaniały pochód, w 

którym brali udział senatorowie, ducho- 

wieństwo, Trybunał, Magistrat, cechy, 

bractwa, wojsko, skierował się ku 

kościołowi, przechodząc przez szereg 

bram triumtalnych, specjalnie wybudc- 

wanych. 

Bram tych było osiem. Pierwsza bra 

ma została wzniesiona przez zakon Kar- 

melitów i znajdowała się tuż przy Ostrej 

Bramie. Ozdobiona wielką ilością mało- 

wideł i napisów, miała ona nad wejściem 

taki wiersz: 

— „Stój! przechodniu! Nie śmiej lek- 

komyślnie drogę Królewską przekraczać, 

Honorowi cnej Marji uwłaczać. Czcij 

Boga w chęciach — Które już uzupełnio- 

ne, — Wiekami oczekiwane — I chęciami 

pożądane — Wieńcem uwieńczone”. 

Druga brama znajdowała się przy ra- 

tuszu i młała kształt serca. Główny napis 

na tej bramie głosił: 

— „Obywatele Wilna, serce otwiera- 

my — Droższego tym koronom postępu 
nie mamy““. 

Trzecia brama, na rynku Rybnym, by 

ła poświęcona Najświętszej Pannie Swię- 

tomichalskiej i miała napis: 

— „Regina Poloniae. — ją Panną 

Marją wszyscy ogłaszamy Piórem 

Twej chwały cuda spisane śpiewamy*. 

Brama czwarta znajdowała się przy 

kościele św. jara. Miała napis: 

— „Królowa  Archanielska wielkie 

dzieła wiąże, — Bo co klient Marji, to 

anielskie książę”. 

Piąta brar.a, kapitulna, stała przy u- 

licy Zamkowej u wylotu zaułka Święto- 

michalskiego. Napis: 

— „Kapitulne korony Pannę uwień- 

czają — Prałaci wzamian z nieba korony 

brać mają. 

Szósta brama stała na tymże zaułku, 

siódma tuż przy kościele, wreszcie ósma 

przy dzwonnicy. 

Przy wszystkich bramach znajdowały 

się balkony, na których umieszczono or- 

kiestry i chóry. Strzelano z armat, bito 

w dzwony. 

Kościół był wspaniale przybrany. 

rysiące lamp kolorowych i świec w srebr 

nych lichtarzach, kwiaty, kobierce, ma- 

katy i gobeliny — zdobiły świątynię. Na 

pamiątkę koronacji wybito medale: jeden 

ośmiokątny z wizerunkiem cudownego (- 

brazu oraz św. Michała; drugi okrągły 

z imieniem Marji po jednej stronie i na- 

pisem na tarczy „Quis ut Deus* — na 

stronie drugiej. 

Ród Sapiehów wydał szereg szcze- 

rych i głębokich czcicieli Marji i szczegól 

nie się zaznaczył w dziejach dwóch си- 

downych obrazów Najświętszej Panny: 

Kodeńskiej i Wileńskiej ś-to Michalskiej. 

Stosunek Lwa Sapiehy do cudownego 

obrazu w klasztorze bernardynów wileń- 

skich, — to gorące pragnienie posiada- 

nia obrazu nie z pobudek próżności, lecz 

z myślą o uszczęśliwieniu szerokich 

rzesz pobożnych, — przypomina później- 

sze dzieje „błogosławionej zbrodni* pa- 

na na Kodniu, Mikołaja Sapiehy. 

Gorącą  religijnością odznaczał się 

Lew Sapieha, — głęboką i szczerą reli- 

gijnością. Dowodem tego jest cała jego 

wielka działalność na polu życia religij- 

nego, a przedewszystkiem wielki kult dla 

Najświętszej Panny, którego wymownym 

wyrazem jest jego głębokie przywiązanie 

do cudownego obrazu, zdobiącego i po 

dziś dzień kościół św. Michała. 

To też przypominając sobie postać 

kanclerza i hetmana, należy jednocześnie 

przypomnieć dzieje pierwszego korono- 

wanego w Wilnie cudownego obrazu 

Najświętszej Panny. W. Charkiewicz. 

  

Niemcy zawarły nowy Konkordat 
CITTA DEL VATICANO. PAT. 

W DNIU 8 BM. PARAFOWANY ZO- 
STAŁ PRZEZ KARDYNAŁA SEKRETA- 
RZA STANU I WICEKANCLERZA RZE- 
SZY VON PAPENA KONKORDAT 
MIĘDZY WATYKANEM A RZESZĄ 
NIEMIECKĄ. 
KZT WZTUH STARZEC ZZOZ OE ZO оь аа 

Pierwsze rozmowy 
z Gdańskiem 

MIAŁY WCZORAJ MIEJSCE 

GDAŃSK PAT. — W sobotę odbyły 
się rozmiowy polsko - gdańskie w spra- 
wie ustalenia programu przewidzianych 
rokowań. Rozmowy powyższe kontynuo- 
wane będą w poniedziałek. 

Gremboes w Wiedniu 
WIEDEŃ PAT. — Na zaproszenie 

kanclerza Doliussa przybywa w niedzie- 
lę wieczorem do Wiednia premjer wę- 
gierski Goemboes. 

EKRANO 

6 ZŁ. — I NIŻEJ 

WARSZAWA PAT. — Zniżka dola- 
ra trwa w dalszym ciągu. Zniżka ta mie 

wszędzie jednak była dziś jednakowa-— 

Największy bodaj spadek zanotowa- 

no na giełdzie warszawskiej, gdzie ku:s 

czeku na Nowy York spadł od wczoraj 

o 40 groszy na dolarze i wynosił dziś 

  

Hitler za 
BERLIN PAT. — W związku z para- 

fowaniem konkordatu kanclerz Hitler wy 
dał następujące rozporządzenie: 

Zawarcie konkordatu między Stolicą 
Apostolską i rządem niemieckim —zda 
niem mojem — daje wystarczające gwa 
rancje, że odtąd obywatele Rzeszy wy- 
znania rzymsko - katolickiego bez za 
strzeżeń oddadzą się w służbę- państwa 
narodowo - socjalistycznego. 

Postanawiam więc: 
1) niezwłoczne uchylenie zakazów 

takich organizacyj katolickich, które 
przez niniejszą umowę zostały uznane, a 
których rozwiązanie nastąpiło bez zarzą 
dzenia rządu Rzeszy; 

2), wszelkie zarządzenia przymusowe 
przeciwko duchownym i innym kierow - 
nikom tych organizacyj katolickich mają 
być cofnięte. Ponowne stosowanie — а- 
kich zarządzeń jest w przyszłości niedo- 
puszczalne i karane będzie według obo 
wiązujących ustaw. ; 

` 

równo 6 złotych, zaš wieczorem 5,70.—- 

Przekaz telegraficzny notowano nieco 

wyżej po 6.10 zł. za dolara. Niemniejsze 

wahania dały się zawważyć na giełdzie 

nowojorskiej, gdzie dewizy europejskie 

zwyżkowały stosunkowo nieznacznie, np. 

w porównaniu do notowania wczorajsze 

go zamknięcia giełdy nowojorskiej. Kurs 

dewizy paryskiej podniósł się z 5,53623 

  

- Angielska pożyczka Palsce 
ale na elektryfikację 

LONDYN PAT. — Wczoraj późnym wieczo 
rem doszło w Londynie do parafowania warun 

ków pożyczki angielskiej w wysokości 1,980 

tysięcy funtów szterlingów, przeznaczonej na 
slinansowanie elektrytikacji _ warszawskiego 
węzła kolejowego. Elektrytikacja ta dokonana 
ma być w ciągu 3 — 4 lat. Ta część instała- 

cji, która ze względów technicznych nie może 
być wykonana w Polsce, będzie zamówiona w 

Anglji. Ze strony Polski paratowania dokonał 
podsekretarz stanu Ministerstwa Skarbu, Adam 

Koc, zaś w imieniu grupy angielskiej p. p. Nel 

son: z ramienia English Electric Company i 

kolei warszawskich 

Richardson z ramienia Metropolitan Wickers 
Company. Niezależnie ой powyższej pożyczki 
grupa angielska poczyni również poważne in- 
westycje w 2 przedsiębiorstwach polskich, któ 

re pokrywać mają zwiększone zapotrzebowa- 
nie prądu elektrycznego dla celów powyższej 

elektryfikacji, a mianowicie w pruszkowskiej e- 

lektrowni i w PTE. Inwestycje te wyniosą 0- 
koło 25 miljonów złotych. W najbliższych 
dniach rozpoczną się w Londynie rozmowy co 
do wszystkich szczegółów technicznych, zwią- 
zanych z projektem elektryiikacji. 

  

Litwinow fetowany w Paryżu 
PO SWYM LONDYŃSKIM SUKCESIE 

PARYŻ PĄT. — Ambasador sowiecki Do- 
wgalewski wydał Śniadanie na cześć przybyłe 
go do Paryża komisarza spraw zagranicznych 
Litwinowa. W przyjęciu wzięli udział członko- 
wie rządu z premjerem Daladier i ministrem 

Paul - Boncourem na czele, Obecny też p m. 
in. turecki minister spraw zagranicznych Tew- 

fik - Ruchdi Bey. Podczas przyjęcia Litwinow 
złożył oświadczenie w sprawie polityki zagra- 
nicznej ZSRR. 

dowolony 
Czuję się szczęśliwy, będąc przeko- 

nany, że skończył się okres, w którym, 
niestety, nazbyt często powstawały po- 
zornie nierozwiązalne sprzeczności mię- 
dzy interesami religijnemi i  polityczne- 
mi. Zawarta między Rzeszą i Kościołem 
Katolickim umowa również w tej dzie- 
dzinie służyć będzie przywróceniy poko- 
ju, którego wszyscy pragniemy. 

Żywię nadzieję, że w niedługim cza- 
sie ten akt pokoju ukoronowany zosta* 
nie uregulowaniem spraw, obchodzących 
wyznanie ewangelickie. 

W walce, jaką, narodowi socjaliści wydali 
lewicy, zaatakowali oni również silny obóz ka 
tolicki niemiecki. Na tem tle doszło do gwałto 
wnych zajść, jednocześnie zaś Hitler posta- 
nowił stosunek Kościoła do państwa oprzeć na 
nowych zasadach. Zamiast wypowiadać kon- 
kordaty, jakie Rzym zawarł z poszczególnemi 
krajami Rzeszy, przystąpił do pertraktacyj o je 
dnolity konkordat dla całych Niemiec. Tę wia 
Śnie akcję prowadził w Rzymie von Papėn— 
Jak widać z zawartego konkordatu, jest on za 
dowolony. 

  

ar spada na leb 
na 5.55., dewizy „zaś szwajcarskiej Zz. 

27,40 na 27,45. 

Większą zniżkę dolara niż w Amery- 

ce zanotowano na giełdach europejskich 

W Zurychu — kurs dewizy nowojorskiej 

z 3,79 na 3,68, w Paryżu — z 18,18 na 

18,037 

Funt szterling podniósł się równiez 

śladem dolara, lecz zniżka jego jest © 

wiele powolniejsza. Na giełdzie warszaw 

skiej dewiza angielska spadła od wczo - 

raj z 29,80 — 29,78 na 29,70, w Zury- 

chu z 17,26 na 17,19 i w Paryżu z 

85,01 na 84.90. Na giełdzie londyńskiej: 

notowanie Zurycha wynosiło 17,175., Pa 

ryża zaś 84,96. Wobec szybszego spad- 

ku dolara niż funta stosunek między te- 

mi dwoma walutami uległ dalszemu 

zwiększeniu. W Nowym Yorku notowa- 

no-za jeden funt 4,7025 dolara, a w Lon 

dynie 4,74 dolara. 

iai S 1 

Požar 
KIELCE, PAT. W: Kuźnicy Grodzi- 

skiej pow. włoszezowskiego m mieustalo- 
nej  marazie przyczyny wyibuchi pożer w 
zagrodzie Stamisława Więcka. Ogień — 
przeniósł się szybko na sąsiednie zabudo- 

W: akcji ratunkowej ułegł ciężkiemu 
poparzeniu Więcek, jego żona, dwuletni 

Sym i Kazimiera Ciszowska. Więcka i 
jego żonę przewieziono w: stanie bez- 
madziejnym do szpitala. Cieszowska i 
dwuletni sym! Więcka 

i AS 
zmarli: ma skutek



SILVA RERUM 
ORDERY, KRZYZE, MEDALE, OD- 

ZNACZENIA. 

Ordery, piękne ordery... Jak są one 
ponętne i powabne!... Jak są pożądane 
przez nas wszystkich!... Jak marzymy © 
o nich, jak dążymy do nich!... I gdy nie 
możemy mieć nadziei na otrzymanie ja- 
kiegoś odznaczenia, dajemy na wystawę 
psa lub kota, żeby choć taki medal o- 
trzymać, co przychodzi z łatwością, je- 
żeli się zna panów kierowników wysta- 
wy i sędziów!... 

Dawniej jednak było maczej. Szlachia 
polska nie dopuszczała do wprowadzenia 
orderów i tytułów,widząc w nich zamaca 
na szlachecką równość. 

Polska Zbrojna (185) przypomina 
dzieje różnych „dawnych odznaczeń: 

Niezwłocznie po swym wyborze na tron, 
król Władysław IV wysłał Ossolińskiego do 
Rzymu do Ojca Świętego Urbana. VIII z zawia- 
domieniem o wyborze. jednym z celów podró- 
ży Ossolińskiego była sprawa zatwierdzenia 
przez papieża zaprojektowanego orderu, noszą- 
cego nazwę Niepokalanego Poczęia Najświęt- 
szej Marji Panny, którego ustawę napisał po- 
dobno ojciec Przyborowski ze zgromadzenia je 
zusowego. Ustawa orderu została w dniu 5 
lipca 1634 r. zatwierdzona, lecz wprowadzenie 
jej w życie było odkładane aż do r. 1637. — 
Pierwsze nadanie orderu miało nastąpić w dniu 
14 września tego roku z okazji zaślubienia 
króla Władysława z arcyks. Cecylją Renatą, 
córką cesarza rzymskiego Ferdynanda Il-go i 
miało obejmować następujących pierwszych 
kandydatów, którymi byli: 1) brat królewski 
Jan Kazimierz, 2) wojewoda ruski Stanisław 
Lubomirski, 3) hetman w. kor. i kaszt. krak. 
„Stanisław Koniecpolski, 4) kanclerz w. lit. Al- 
brecht Stanisław Radziwiłł, 5) marsz. w. lit. A 
leksander Ludwik Radziwiłł, 6) Kazimierz Leon 
Sapieha i wreszcie 7) Jerzy Ossoliński, 

Odznakę miał stanowić krzyż ośmiorożny 
z wizerunkiem N. M. Panny i napisem: Vicisti 
— vince (zwyciężyłaś — zwyciężaj) z jednej 
strony, zdrugiej zaś — orłem białym. Krzyż 
ten miał być zawieszony na łańcuchu złotym, 
składającym się ze złotych słońc i pęków strzał 
przeplecionych wstęgami z napisem: „Unita 
virtus* (złączona cnota). 

Ilošė kawalerów miała być siedemdziesię- 
ciu dwóch. Przyjmowanie kawalerów orderu 
miało się odbywać z wielką wystawnością. 

Wszystko zapowiadało się jak najie- 
piej, ale szlachta stanowczo się sprzeci- 
wiła: ` 

W kraju powstalo niezadowolenie. Niekto- 
rzy Z projektowanych kawalerow, jak Stanis- 
ław Koniecpolski i Stanisław Lubomirski od- 
mówili wprost przyjęcia odznak a nawet odra- 
dzali monarsze wprowadzania orderu, gdyż „na 
ród podejrzliwy i wolność kochający nienawi- 
dzi i cienia się takich rzeczy boi*. Wzrastająca 
ilość protestów przeciwko Orderowi, a zwłasz- 
cza memorjat Krzysztofa Radziwiłła wojewody 
wileńskiego i hetmana w. lit. rozrzucony w 
wielkiej ilości po kraju, sprawiły, że krół w koń 
cu w roku 1637 ostatecznie ustąpił. 

Taki był dawniej stosunek do orderów 
i tytułów i szkoda wielka, że współcześni 
ultra-demokraci, chętnie się ozdabiajacy 
orderami i nadający tytuły nawet takim 
jednostkom, jak Lew Sapieha, o tem nie 
„pamiętają. (W jednym demokratycznym 
dzienniku czytaliśmy niedawno: Lex 
Xiąžę Sapieha!...) 

Dobre czasy dla orderowiczów nastą 
piły dopiero za panowania Augusta Ii: i 
Stanistawa-Augusta, którzy wprowadzili 
szereg odznaczeń. . 

„ Pogiewaž w pierwszej połowie w. XVIII w 
Polsce oprócz Orderu Orła Białego nadawane- 
go zresztą tyłko (podobnie jak i dzisiaj) naj- 

_wyższym dostojnikom, nie było innego orderu, 
król August III, chcąc nagradzać ważne zasługi 
dla dobra kraju, położone przez osoby, które z 
racji swego stanu bądź stanowiska, orderu 0- 
trzymać nie mogły, ustanowił medale rozdawa- 
ne w dniu 3 sierpnia. Medale te noszą napis: 
De Rege et Republica Bene Merentibus, były 
nadawane wróżnych latach w dniu imienin kró 
lewskich. 

Ostatni król polski w nieustannej trosce o 
podniesienie stopnia wykształcenia u podda- 
nych, ustanowił szereg odznaczeń w postaci 
medałów, jak np.: 

1) medal „diligentiae* (pilności), w r. 
1767, dla wychowanków korpusu kadetów; 

2) medal „equiti dextero“ (zręcznemu ježdž 
cowi) w r. 1778, dla paziów, wyróżniających 
się zręcznością wgonitwach rycerskich; 

. 8) medal „solenti* (zręcznemu), przezna- 
czony dla artystów biegłych w sztukach pięk- 
nych; 

4) medale „za dosłużone wciąż 18 lat . w 
jednym-że korpusie*, Te ostatnie medale były 
noszone na wstędze błękitnej. 

Wreszcie w r. 1792 król ustanowił 5) me- 
dal „Virtuti Civili*, nadawany za zasługi cy- 
wilne, zaś w czasie wojny roku 1792, przeciw 
ko Rosji, prowadzonej w obronie swobód kon- 
stytucyjnych, nadanych ustawą z dnia 3 maja 
1791 r., utwarzyt order „Virtuti Militari“, 

Poza szeregiem orderów ogólnie zna 
nych istniały ordery, które nigdy nie we- 

  

Zawody pływackie 
w Warszawie 

WARSZAWA PAT. — W sobotę w War- 
szawie rozpoczęły się na stadjonie pływackim 
Legji międzynarodowe zawody pływackie. 
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i 
przyniosły duży sukces polskim zawodnikom. 
Najważniejsze wyniki były następujące: — 

200 metrów stylem klasycznym panów: 1) 
Szrajbman II — 3 min. 0,4 s. 2) Czechosło- 
wak Abeles — 3 min. 3,5 s.; 3) Pollak z Biet- 
ska. 

100metrów nawznak panów: 1) Karliczek 
z EKS — 1 min. 15.4 s.; (rekord Polski); 2) 
Czechosłowak Heiling — 1 min, 17,7 s. 

100 metrów stylem dowolnym panów: — 
Bocheński i Węgier Szekely, wicemistrz Euro 
py przybyli razem do mety w czasie 1 min. 
1;6 s.— Sędziowie przyznali jednak pierwsze 
miejsce Bocheńskiemu. Trzeci był Węgier Ma- 
szoły w czasie 1 min. 1,7 ‹5. Czwarty Karli- 
czek — 1 m. 5.3 s. piąty Szrajbman I z Legii 
— 1 min. 6.6 s. 

Sztaietę 350 metrów stylem dowolnym 
panów wygrała sztaieta połska w składzie: — 
Bocheński, Karliczek i Szrajoman I w czasie 
1 min. 23,8 sek., bijąc sztatetę zagraniczną, — 
złożoną z trzech asów: Szekely'ego, Heilinga, 
i Meszoly'ego, która przybyła do mety w 
czasie 1 min. 25,1 sek. 

Poza zawodami popisywali się mistrzowie 
olimpijscy w skokach: Amerykanin Smith i 
Egipcjanin Simaika. Podobnych ewolucyj i 
skoków w Polsce jeszcze nie widziano. 

Obrady „Strzelca" 
POZNAŃ PAT. — W sali konferencyjnej 

ZUPU rozpoczęły się w sobotę rano obrady 
Rady Naczelnej Związku Strzleckiego. W obra 
dach biorą udział przedstawiciele okręgów i 
podokręgów z całej Polski. Obrady zagaił i 
przewodniczył im prezes Rady mec. Paschal- 
ski. W obradach wzięli udział pozatem komen 
dant główny Związku Strzeleckiego płk. Ru- 
sin, przedstawiciel wojewody warszawskiego 
p. Łojewski i inni. Obrady poświęcone byty 
sprawom wewnętrznym. 

Niemcy wracają z Rosii 
BERLIN. PAT. Z 'iniejatywy związku 

Niemców zagranicznych otwarty został 

w Pile obóz dia miemieckich wreemigren- 
tów z Rosji Siowiedkiej. Obecnie pmzeby- 
iwa w barakach 387 kiolonistów: z okręgu 
nadwołżańskiego i Ukrainy. Prasa о- 
miecka ogłasza obszerne opisy mędzy i 

głodu, jakie pamują wśród: kolonistów mie- 
mieckich wi Rosji, atakując przytem wła- 
dzie sowieckie z powodu sekwestiiowamia 
zbóż i ziemiopłodów. 

Powódź w 

    

KOSÓW PAT. — Wyłew rzek w pow. ko 

sowskim spowodował przerwanie komunikacji 

autobusowej na drodze z Kołomyi do Piestrzy 

nia i Kosowa. Natomiast komunikacją koło- 
wa przez Zabłotów jest utrzymana w dalszym 

ciągu normalnie. 
PRZEMYŚL PAT. — Stan wody na Sanie 

Małop 
; najwięcej 

SŁOWO 

Premjer Jędrzejewicz wrócił do kraju 
WARSZAWA PAT. — W .dniu 8 bm. o 

godz. 16.20 wylądował na lotnisku cywilnem 

p. prezes Rady Ministrów Jędrzejewicz, wraca 

jąc z podróży do Rumunji. Na lotnisku powitali 

p. premjera ministrowie Zawadzki, Beck, Za- 

rzycki, poseł rumuński w Warszawie, p. Cade- 

re, podsekretarze stanu Dolanowski, Lechnicki, 

Siedlecki, ks. Żongołłowicz, Czapski, Sieczkow 
ski, minister Schaetzel, wojewoda Jaroszewicz, 

dyrektor Filipowicz i red. Stpiczyński. 

  

Socjal demokratów wygnano z Reichstagu 
O 125 POSŁÓW MNIEJ 

BERLIN PAT. — Minister spraw we 
wnętrznych Rzeszy wydał rozporządze- 
nie, mocą którego unieważnione zostały 
wszystkie mandaty posłów do Reichsta- 
gu oraz sejmów krajowych, wybranych 
z listy partji socjalno - demokratycznej. 
Unieważnieniem objęte są również man- 
daty ugrupowań politycznych, ziaczo - 
mych w czasie wyborów z socjalną de- 
mokracją. Usunięci posłowie nie będą za 

stąpieni przez nowych. Pozatem uniewa 
żnione być mają wszystkie mandaty so- 
cjalnych demokratów w reprezentacjach 
samorządowych, a następców w tym wy 
padku wyznaczą same władze. 

Oznacza to ni mniej ni więcej, jak wyrzu- 
cenie z Reichstagu 125 posłów, bo tyle uzy- 
skali socjal - demokraci i partja państwowa 
w ostatnich wyborach. jest to zarazem akt о- 
statecznej likwidacji wszechwładnego niegdyś 
stronnictwa. 

  

  

Co mówi ocalony Mattern? 
A więc rzeczywiście defekt motoru 

MOSKWA PAT. — Wedle ostatnich donie- 

sień powodem, dia którego Mattern musiał ią 

dować w pustynnej okolicy koło Anadiru, by- 
io uszkodzenie motoru. Sowieccy strażnicy po 

graniczni, którzy Matterna odnaleźli, udzielili 

mu niezbędnej pomocy. Lotnik amerykański 

czuje się zdrów. Oświadczył on, że aby móc 

NOWY YORK PAT. — Ekspedycja dla po 
szukiwań lotnika Matterna zwróciła się do zna 

nego łotnika Alexandra z prośbą, ażeby udał 

się samolotem do miejscowości Anadir na Ka- 

mczatce, gdzie podobno znajduje się Mattern. 
Anadir leży w odległości 2600 mil angielskich 
na północ od Władywostoku. 

kontynuować lot, potrzebny jest nowy motor. ‹ 

Ustrój Kktóru miażdży 
MOSKWA PAT. — Wczoraj popełnił samo 

bójstwo Mikołaj Skrypnik, wiceprezes Rady 
Komisarzy Ludowych, przewodniczący komisji 

dla ustalenia planu gospodarczego Ukrainy so 

wieckiej i członek Komitetu Cent. Partji Ko- 
munistycznej ZSRR. 

W związku z samobójstwem  Skrypnika 

Centralny Komitet P. K. ogłasza komunikat, 

stwierdzający, że Skrypnik padł ofiarą ukraiń- 

skich elementów nacjonalistycznych, które u- 

kryte formalnie w szeregach partji, zdobyły za 

ułanie Skrypnika i wyzyskały jego nazwisko 

dla swych  nacjonalistycznych, antyśowieckich 

ste 

  

o godz. 19 wynosił 2 metry 20 cm. ponad po- 
ziom normalny. Na rzece Wiar stan wody wy- 

nosi 4 metry ponad normalny. Z Sanoka do 

Dynowa nadchodzą wiadomości o podnoszegiu 
się stanu wody w rzekach. 

STANISŁAWÓW PAT. — Z powiatów ko- 

sowskiego, nadworniańskiego, śniatyńskiego i 

Lot Skarżyńskiego oficjalnym rekordem świata 
WARSZAWA PAT. — Przelot ponad Połu 

dniowym Atlantykiem kpt. Stanistawa Skarżyń 
skiego uznano jako międzynarodowy rekord 
długości lotu w linji prostej dla kategorji sa- 
molotów turystycznych 0 ciężarze własnym, 
nieprzekraczajacym 450 kg.— Aeroklub R. P. 
został zawiadomiony przez Międzynarodowy 
Związek Lotniczy (Federation  Aerienne Inter- 
nationale) o uznaniu wyczynu Kpt. Skarżyń- 
skiego za rekord międzynarodowy. Przelot do- 
konany został 7 maja rb. na trasie St. Louis z 
Senegalu do Maceio w Brazylji. Trasa ta wy- 
nosiła w linji prostej 3582 km. Dotychczasowy 
rekord z roku 1931, należący do Francji, wy- 
nosił 2,977 km. 

Polska do rejćstru rekordów międzynarodo 

wych została wpisana po raz pierwszy w roku! 
1929, dzięki wyczynowi kpt. Żwirki na samo- 
locie RWD 2., który osiągnął rekord wysoko- 
ści. Zkolei wpisane były: w roku 1931 — mię 
dzynarodowy rekord szybkości w drugiej kate- 
gorji samolotów turystycznych (inż. Drzewiec 
ki na RWD 7), w roku 1932 — międzynarodo- 
wy rekord wysokości, który po zdobyciu 
przez kpt. Żwirkę w 1929 roku, w międzycza- 
sie został nam odebrany przez Niemcy, potem 
przez Francję, francuski zaś rekord pobiła po- 
nownie Polska (inż. Drzewiecki na RWD 7). 

Samolotem, na którym kpt. Skarżyński o- 
siągnął rekord, był to jednopłatowiec RWD 5 
z G „Gipsy Major, 130 koni mechanicz- 
nych. 

szły w życie pozostały tylko w sferze 
viojektów. 

Z projektem odznaczenia, któreby było па- 
grodą zasłużonych obywateli kraju, wystąpił w 
r. 1790 Adam Wawrzyniec Rzewuski, kasztelan 
witebski w dziełku „O formie rządu repubii- 
kańskiego myśl*. Rzewuski zamiast odznak, '© 
dził wybudowaniew Warszawie rodzaju pas- 
teonu: „Świątyni obywatelskiej"; 

Drugi projekt odznaczenia „orderem zasłu- 
gi* opracował oboźny powiatu grodzieńskiego, 
Jan Krzywkowski (w r. 1791). Order miał sie 
dzielić na 4 klasy, liczyć 200 kawalerów, mia- 
nowicie, 150 wojskowych i 50 cywilnych. 

Ostatnim wreszcie projektem znanym, mi, 
jest projekt orderu „Św. Izydora oracza* z r. 
1788. i 

  

Roboty i odkrycia w kościele 
św. Michała w Wilnie 

W związku z 300-leciem śmierci Lwa Sa- 

piehy i zbliżającemi się uroczystościami w ce- 

lu uczczenia jego pamięci, w kościele św. Mi- 

chała „gdzie spoczywają zwłoki Hetmana i Kan 

clerza, prowadzą się intensywne roboty. Uro- 

czystości odbędą się w jesieni, polegać zaś bę- 

dą na uroczystem żalobnem nabożeństwie, od- 

czytach, mających za zadanie spopularyzowa- 

nie postaci wielkiego męża, oraz widowisku na 

wolnem powietrzu, jeżeli, naturalnie, dopisze 

pogoda. х 
Dziś intensywnie się pracuje nad uporząd- 

kowaniem i odrestaurowaniem krypty sapieżyń 

skiej w kościele św. Michała. Ofiarność i ener- 
gia przedstawicieli naszej wojskowości sprawi- 

- ła, że roboty posuwają się raźno naprzód i kryp 

ta, dotychczas bardzo zaniedbana, zaczyna 

przybierać wygląd pełen powagi, dostojności i 

wytwornej prostoty. 
rrzeprowadzone bądania ustaliły ponad 

wszelką wątpliwość, że trumna, na którą do- 

tychczas wskazywano, jako na trumnę Lwa 

Sapiehy, bynajmniej nie jego zawierała szcząt- 
ki, znalazła się bowiem trumna z herbem i i- 

nicjałami wielkiego Hetmana, w której zwłoki, 

względnie dobrze zachowane, odpowiadają po- 

staci Lwa Sapiehy zgodnie z jego portretami 
„(zachował się nawet zarost brody). 

‘ 

Zwłoki Hetmana zostały złożone do nowej 

trumny, wykonanej podług wzoru trumien da- 

wnych i obitej wileńskim samodziałem o bar- 

wacu szarej i czerwonej, z miedzianemi oku- 

ciami przy spojeniu desek. Wielka tarcza hėr- 

bowa z miedzianej blachy ozdobi trumnę, na 

której jest projektowane złożenie hetmańskiej 

buławy. 

Trumna stanie w krypcie, na odpowiednio 

zbudowanym kamiennym  katafalku, projektu 

inż. Narębskiego. Marmurowa tablica, już wmu 

rowana, zawiera napis:: 

LEW SAPIEHA 

1557—1633 : 
KANCLERZ — HETMAN — WOJEWO- 

DA — FUNDATOR TEGO KOŚCIOŁA, 

WIELKI MĄŻ STANU--DZIELNY WóDZ 

WIARY CHRYSTUSOWEJ ORĘDOW- 

NIK — ZIEMI OJCZYSTEJ PRAWY 

SYN — KRÓLÓW I RZECZYPOSPOL|- 

TEJ WIERNY SŁUGA. 

Inne trumny, znajdujące się w sapieżyń- 

skiej krypcie zostały pieczołowicie zreperowane 

i uporządkowane, co jest wielką zasługą SS. 

Bernardynek, które w sposób niezwykle staran 

ny i umiejętny naprawiły obicia trumien (zew- 

Oto w drukarni Duiur'a ukazała się ksią- 
żeczka pod: tytułem następującym 

„Najskuteczniejszy sposób poprawy pow- 
szechney gospodarstwa w nasz kray w prowa- 
dzeniu przez uformowanie krayowey kompanii 
ekonomiczney, którey proyekt tu się podaje: 

Ach, przydałyby się nam obecnie no- 
we ordery, naprzykład; św. Biurokrace- 
godla urzędników państwowych, 40tu 
iięczenników dla gorliwych płatników 
podatków, — obchodowy dla członków |; 
Ligi Morskiej, kryzysowy dla każdego, 
kto życzy sobie itd.. itd.... 

Lector. 

nętrzne i wewnętrzne), oczyściły resztki @- 

brań, które nieraz przechowały się wprost zdu- 

miewająco dobrze, włożyły na zwłoki Hetmana 

  
LEW SAPIEHA 

nowy habit (Lew Sapieha miał na sobie habit 

bernardyński) itp. Trumny. te, w ogólnej iloś- 
ci 22, po remoncie krypty, zostaną znowu zło- 

celów. Pozostając z niemi w stosunkach 
głosi dalej komunikat — Skrypnik popełnił wie 

le błędów politycznych, a zdając sobie z nich 

sprawę i nie mając odwagi przeciwstawienia 

się nim — skończył samobójstwem. 

Nie jest to pierwsze samobójstwo czołowe- 

go komunistycznego działacza. 
    
  

PAMIĘTA] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SGBŁ 
OGROM TEJ KLĘSKI | POPIERAJ WALKŁ 
z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWOGRU: 
ŁIACZE*! ŁOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA 

'TORJUM POD WILNEM. 

Wschodniej 
„dotknęła Stanisławowskie 

stryjskiego nadchodzą wiadomości o powol- 

nem obniżaniu się stanu wody na rzekacn. — 

W szczególności obniżył się poziom wody w 

Czeremoszu Białym i Czarnym, Prucie, By- 

strzycy, Oporze, Świcy i Stryju, które nie za- 

grażają już załewem. Natomiast niebezpieczeń- 

stwo dalszej powodzi istnieje jeszcze w po- 
wiatach: stanisławowskim, żydaczowskim i 

tiumackim, gdzie stan wody na Dniestrze pod- 

nosi się. Donoszą o załaniu tam niżej położo- 
nych pól i przerwaniu komunikacji kołowej 
na poszczególnych odcinkach. 

Tenis w Wimbiedon 
WIMBLEDON. PAT. Na «wiielikiim — 

międzynarodowym turnieju tenisowym od- 

byly się w sobotę finaly we wszystkich 
komkuremejach. 

W finale gry pojedyńczej pań Willis 
Moody ( Amemyika) odniosła! zwydięstwo 
nad Amgielką Roumdwi 6:4, 6:8, 6:3, — 
zdobywające w ten sposób (ponownie mi- 

silnzostwio śŚwiiajtla.. 

W. guze podwójnej panów pierwsze 
mliejsce zajęła: pama: fnaneuska  Borotra 

Bnugon bijąc parę japońską Satoh - 
Nunioi (wr 4-ch setlalch, 

> W grze (podwójnej pań  pierwisze milej- 
zajęła pana amemykańskor-francuska 

u — Ryan (Ameryka) bijąc parę 
Iską James - Yionik, 

'W, grize padwójnej miieszanej zwycię- 
a para niemiecka Oramn! Krahwinke, 

bijąc panę z Południowej Aftyiki. 

inał gry pojedyńczej panów _ moze- 
alk wiadlomio jeszcze "w piątek, — 

    

    

      

  

żone w krypcie, ale już we wzorowym po- 

rządku. 

Krypta będzie dostępna dla odwierzają- 

cych kościół. | 

Roboty, które pierwotnie miały na celu u- 

porządkowanie krypty i restaurację grobowca 

Lwa Sapiehy, z biegiem czasu rozszerzyły swe 
granice i objęty cały kościół co należy przypi 

sać wyjątkowej gorliwości ks. Rektora Fr. 
Tyczkowskiego, który z nadzwyczajnym za- 

pałem i oddaniem się pracuje, jeżeli nie nad 
przywróceniem kościołowi jego dawnej Świet- 
ności i wspaniałości, to przynajmniej nad 

wskrzeszeniem jego splendoru i przepięknych 

tiadycyj, o których już ludzie nie pamiętają na 

leżycie. 

W związku z temi robotami raz po raz 

znajdują się rzeczy nowe, nikomu nie znane, 

iub niedostatecznie oświetlone przez dotych- 
czasowych badaczy przeszłości kościoła. 

Tak np. całkiem nieoczekiwanie znalezio- 

no we framudze w ścianie, idącej od kruchty 

do ściany obwodowej, wyraźny napis, świad- 

czący o remoncie kościoła 'w r. 1825. Napis ten 

brzmi tak: 

R. 1825. Juniy (!) 18 Dn. Repero- 
wano Ten Kościół za przełożeństwa 
Wielmożney Pani Pucińskiej (?). 

Całkiem nowe światło zostało rzucone na 

„nagrobek zakonnicy Anny", o którym bardzo 
krótką wzmiankę dał dr. W. Zahorski w swej 

monografji o kościele św. Michała. Nagrobek 

PEWNOŚĆ - ZAUFANIE 
Wyjeżdżając na lato nie bierz z sobą gotówki 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca 
pieniądze z książeczki oaszczędnościowej 

  

P. K. O. 

W WIRZE STOLICY 

  

W LESIE NA SZOSIE 
Skręca się z szerokiego traktu Warszawa - 

Białystok na lewo, przy paru chałupach, które 

stanowią miasto Mężenin i przez Strękową Gó- 

rę — hajda do Ossowca. 

45 km. nie drogi, ale alei w parku, szosa 

jak stół, partnerka na siodełku motocykla aż 

mruczy z uciechy. Wśród nieprzerwanej zieleni, 

w tunelu drzewnym wije się przysypana żói- 

tym piaskiem szosa. Drugiej tak idealnie gład- 

kiej i tak ładnie obramowanej daremnie szukać 

w promieniu 100 km. 

I pusto! Żadnej chaty, żadnej furmanki, ni- 

gdzie pastucha, szosa jak widownia opery w 

normalny wieczór. 

Mała polanka, dąb po środku — stop! O- 

ba motocykle warknęły ostatni raz i zamilkły. 

Cisza — taka pogodna, nienaprężona cisza, 

jaka może być tyłko wieczorem, na wsi... 

Wyłaniają się z krzaków jacyś chłopi z 

kosami. Trzech młodych, tęgich parobków, je- 

den stary w rozhełstanej koszuli: 

Niech będzie pochwalony! 

Serwus! 

Z daleka też państwo przyjechali? 

Nieeee, tylko z Paryża. 

Oho, ho, ho, aż z Francji tu do nas do 

Gudogajów. 

— Wiecie, gdzie Patyż? 

— Wiem, daleko, musi państwo bardzo ra- 

no, Świtaniem jeszcze wyjechali... 

Opowiadamy żądnym wiadomości kmiot- 

kom, że we Francji niema tego roku wcale la- 

ta i deszcz przestaje padać tylko na trzy go- 

dzinyw ciągu doby, że z tego powodu ananasy 

wyginęły, ale zato ryby się namnożyły, że lud- 

ności ogromnie ubyło, że za chodzenie piechotą 

płaci się w Paryżu grzywnę, a: każdy policjant 

ma aeroplan, że wódki tam nie znają, ale wino 

kosztuje 2 grosze beczka.... 

— Ach jaki kraj, co za kraj! : 

Stary tubylec z kolei nam opowiada 0 zie- 

mi tutejszej. Ich Gudogaje są o 15 km. od szo- 

sy, przyszli tu — jeszcze 5 km. po tamtej stro- 

nie szosy — kosić swoje łąki. Każdy ze wsi 

ma po piastrze łąki, teraz koszą, Składają w 

kopy, a zimą wiozą te 20 km. Nikt tu nie mie- 
szka aż do rzeki Bóbr, łąki, moczary, daleko, 

daleko nic nie widać, jeno kopy siana. A pust- 

ka taka, dla zwierzyny raj — co tu dzików! 

stadami chodzą, złe, straszne, a łosie hiegają, 

łomoczą... 

— Czy być może? są tu łosie? 

— jakżeż, pewnie że są, ile razy sain wi- 

działem! i 

Zdumiewające, przecie, tu pod Ossow- 

cem wielkie bitwy były, Niemcy ponoć wygubili 

całą zwierzynę. 

— Prawda, okrutnie Szwaby przeniszczyły 

dzikie bydło, to też schytrzało bardzo, teraz a= 

ni się pokaże człowiekowi. 

— To jak widzicie łosie? 
— A nie mogę zobaczyć, 'od czasu wojny 

nie widziałem ani jednego łosia, ale muszą prze 

cie gdzieś być. 

Młodzi gudogaja:ce oglądaja motocykle z 

nabożnym podziwem. Takie wyrazy twarzy 

muszą mieć ludojady na widok * pierwszego 

Zeppelina. 

— Trudnaż bardzo sztuka jeździć na tejże 

maszynie? 

— Eeee, giupstwo, po trzech iatach nauki 

uż się prawie umie. 

— Musi ciężko bardzo, wyrywa się taka 

maszyna, <zarpie... 

— Ano trzeba mocno trzymać, jak ogiera 

kiedy przystcjną klacz zobaczy. 

Stary równiez wtrąca się do rozmowy: 

— A czy on aema apetytu zjechać na 

bok, do rowu? 

--- Owszem, zwłaszcza w sobotę. 

— A tw w Śtedku — trąca bak — musi 

woda je? 
— Tak, tylko, że w mieście 

trzeba piacić po 56 gr. litr. 

— Panie, niech pan pokaże jak ona huczy 

to, jak ją motocykla namówić? 

Zachwyceni chłopcy klaksonem, stary 

mlaszcze: — to, to właśnie, awtobus takoż pisz 

CZY 

— Ježdzilišcie kiedy awtobusem? 

— Rozumie się, do Bialegostoku co roku 

  

za tę wodę 

ten znajduje się w babińcu i, jak się okazało 

z napisu na tarczy, który trzyma w ręku 

Śmierć namalowana na ścianie, jest nagrob- 

kiem Anny Stronkowskiej, starościny  zahor- 

skiej. 
Naiwny napis tak wzywa przechodnia do 

pobožnego westchnienia: 

: D. 0. M. 

KAŻDY, KTO MIJASZ 
OBRÓĆ TWĄ ŹRENICĘ 
NA TEN NAGROBEK 

A ULŻYSZ TĘSKNICĘ 

IMIENIEM ANNY 

W TYM MIEYSCU ZŁOŻONEY 

DŁUG ŚMIERTELNOŚCI 

BOGU WYPŁACONEY 

ULGĘ UCZYNISZ 

NABOŻNYM WESTCHNIENIEM 

ZA ONEY DUSZĘ 

PACIERZA ZMOWIENIEM 

Roku 1760. 
Bardzo ciekawa jest tablica na zewnętrz- 

nej stronie kościoła, po lewej stronie, przy wej- 

šciu bocznem do košciota. Na tę tablicę nie 

zwtacano dotychczas należytej uwagi, choć 
zasługiwała ona na to, bo wskazuje na pocho- 

Awanę tutaj szczątki księdza kanonika wileń- 

skiego Teodora Mentyckiego, zmarłego w ro- 
ku 1710. : Ь 

Łaciński nąpis na tej tablicy brzmi w spo- 

sób następująfy:. 

{ 

ježdzim, za dwa lata oni jak do wojska pójdą, 

też się przejadom. 

Uśmiecheją się chłopcy na tę myśl, zoba- 

czą kawał świata, i awtobusem pojadą, i wa- 

gonem, i czem tam jeszcze... Nie będzie już im 

stary imponował, bo bywał w Białymstoku, w 

Grajewie, a raz to aż za Bobrą — w Łomży. 

Mrok zapada, pora jechać, Ossowiec, Gra- 

jewo, Rajgród, Augustów — będzie jeszcze z 

$0 km. 

— No, dowidzenia, dobrzy ludzie, špijcie 

pod pierzyną, a od kaszlu używajcie pastylek 

Valda... 

— (Co dla państwa Augustów, za kwad- 

rans musi już będziecie; nam droga daleka, 

daj Boże przed północkiem zajść... 

Pędzą motocykle, ciepło, półmrok, równa 

wstęga szosy, gazu, gazu, gazu! W Augusto- 

wie wszyscy spali, gdyśmy wpadli na rynek. 

Karol. 

о 

SCG 
nowoczesny, niezwykle 

precyzyjny aparat toto- 
icsi ny o niezrównanej 

gotowošci do zdjęč i naj- 

bardziej wszechstronnych 

możliwościach użycia, 

Do nabycia w składnicach łotograticznych. 

Wyczerpujące katalogi i opisy użycia 
bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wełziar. 

Jeueralna reprezentacja: 

Warszawa, Chmielna 47a)5. 

Leczenie niedobranych 
małżeństw 

Jeden z najwybitniejszych angielskich psy- 
choanalityków dr. Gray ogłosił w naukowej 
prasie angielskiej wysoce sensacyjny artykuł o 
sukcesach, jakiemi poszczycić się może psycho 
analiza w ciągu ostatniego roku. 

„ Dr. Gray pisze, że liczba lekarzy-specjali- 
stów z dziedziny psychoanalizy rośnie z każdym 
dniem, albowiem ta gałąź medycyny otwiera 
nowe, kolosalne możliwości Ieczenia chorych. 
Zauianie do tego systemu leczenia wzrasta ró- 
wnież w masach. Klinika psychoanalityczna w 
Londynie, jedyna lecznica tego rodzaju, cieszy 
się tak wielką irekwencją, że chorzy zmuszeni 
są zapisywać się na miesiąc naprzód. 

_ Dr. Gray cytuje szereg wypadków, kiedy 
dzieci, uznane bezapelacyjnie za umysłowo о- 
graniczone i niedorozwinięte, po zastosowaniu 
leczenia psychoanalitycznego, stawały się zu- 
pełnie normalne i zdolne. 

— Niemal każde dziecko — twierdzi ar. 
Gray — jest ofiarą jakiejś neurozy. Jedno nie 
jada pewnych pokarmów, drugie obawia się 
zostać samo w pokoju. U dzieci można zaob- 
serwować tysiące wypadków anomalji, na któ- 
re przeważnie nie zwraca się uwagi, które u- 
waża się za kaprysy. Można Oczywiście te ano- 
malje usunąć przy pomocy dyscypliny i kon- 
troli, ale system ten pozostawia w duszy dziec- 
ka głęboki żal. Tymczasem przy zastosowaniu 
psychoanalizy usuwa się te niedomagania cał- 
kowicie i kez śladu. 

Psychoanaliza okazała Się również, skute- 
czną metodą dla przywrócenia równowagi w 
stosunkach małżeńskich. Przy jej pomocy mo- 
żna parę małżeńską, o całkowicie niedobranych 
charakterach, żyjącą w wiecznej wojnie, uczy- 
nić najszczęśliwszą pod słońcem. Nie są to by- 
najmniej błahostki — twierdzi dr. Gray — mia 
łem w swej praktyce szereg takich wypadków, 
bardzo poważnych, które zdołałem uleczyć 
przy zastosowaniu psychoanalizy. 

Wreszcie dr. Gray twierdzi, iż drogą psy- 
chicznego wpływu na ludzi, można zmniejszyć 
ich skłonności do przestępstwa i przelewu krwi 
Pod wpływem leczenia tą metodą charakter 
człowieka zmienia się bardzo. A tem samem 
według twierdzenia uczonego, można zmniej- 
szyć niebezpieczeństwo przyszłej wojny. 

Zaznaczyć trzeba, że psychoanaliza dotych 
czas traktowana była tylko jako gałąż nauki. 
Gdy obecnie stała się praktyczną dizedziną me- 
dycyny, może istotnie spowodować wielki prze 
wrótw leczeniu dolegliwości i chorób, 

  

    

DEO-TER. O-M- 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

SACRV CANT: VEL IN NECESS: LECT 
IN MEM PASSION CHRISTI DNI 
INVITA PROREMISSIONE PECCATORUM 
SACERDOTIS THEODORI MENTY... 
POST OBITUM PRO ANIMA EIUSDEM 
OMNIUM FIDELIUM COMMEMORATIONE 

SEMEL IN HEBDOMADA PERPETUO 
IN ECCLESIA CALVARIENSI ABSOLVETUR 
EX TRECENTIS FLORENIS ELEMOSINA 
PRO PAUPERIBUS ROSARIU CANTATIB 
VICTIMA: CHARITATIS: DEI ET PROX 
IMI PER: R: D: THEODORUS MENTY 
CKI:CANVIL:PAR:SLUCEN:OBIIT 

IN OBSEGUIO: PESTIFERORUM 
VILN 

Coraz to nowe, niedoceniane lub nieznane 

dotychczas szczegóły zarysowują się przed о- 

czami wnikliwych badaczy, Z pietyzmem od- 

twarzających wspaniałe oblicze kościoła św. 
Michała, który stał się miejscem spoczynku 

Fundatora. 
Niezawodnie niejeden jeszcze zostanie od- 

kryty ciekawy szczegół. Ale i obecnie tyle się 

nagromadziło nowych rzeczy i w tak wielu wy 

padkach została ustalona nieścisłość historyczna 
kościoła $w. Michała, że coraz wyraźniej zary- 
sowuje się konieczność opracowania szczegó- 

łowej i wyczerpującej monografji, odpowiada- 
jącej nowoczesnym wymaganiom nauki. 

W. Ch.



ST
 

GEN. LUCJAN ŻELIGOW SKI 

Myśl żałnierza rolnika o naszej gospodarce 
Konferencja ekonomiczna w Londynie 

Konferencja lodyńska, która miała u- 
zdrowić stosuki ekonomiczne na calym 
świecie, kończy się — jak to było do prze- 
widzenia — na niczem. Taki już los wszy- 
stkich konjerencyj ekonomicznych ostat- 
niech lat. Zaczynają bić w bębny i wzmoszą 

okrzyki tryumfalnie, a kończą marszem 
pogrzebowym. Niema tam ani Szeżerosci, 
ani wiary w skuteczność tych obarad, emi 
planów o szerszym zasięgu, któreby za- 

wierały pierwiastki społecznego altruizmu 
Zbudowane są zwykle mu fałszach elono- 
micznych, gdzie nie człowiek, lecz waluta 
decydującą odgrywa rolę. 

A jednakże na tej ostatniej konjeren- 
cji padły słowa ogromnego znaczenia dla 

przyszłego życia świata, tem ważniejsze, 

że przyszły jako rada z ża oceanu, jako 
pogląd Ameryki, której dolar i bankierzy 

posiadali dotąd dominujący wpływ na ży- 
cie gospodarcze Europy. 

W nadzwyczaj prostej i jasnej, niemal 

prymitywnej formie, amerykański Pre- 
zydent, zamiast mnogich recept o których 

debatowano mia konferencji, zaproponował 
przyjęcie dwóch tez: 

1) Uzdrowienie wewnętrznej gospodar- 
ki każdego miurodu, przez zrównoważenie 
budżetu państwowego oraz  wSiągnięcia 

możliwości pokrycia swych zobowiązań 
płatniczych. 

2) Porzucenie wiary — jak wyraził w 
„fetysze”, czyli bankierów  międzynaro- 
dowych. 

Te mądre, proste, niemal banalne pra- 

wdy, któremi kieruje się każdy przecięt- 
ny człowiek, zostały tak zapomniane w 
życiu ekonomicznem narodów, że człon- 
kowie konferencji — jak głoszą pisma 
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Wschód słońce 5, 2,54 Dzis G 

Zenona 
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7.miu breci 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 8 LIPCA 

Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: - 19. 

Temperatura najwyższa: --22. 

Opad: 1,1 mm. 

"Temperatura najniższa: 

Wiatr: północny. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi:: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna, o zachmurzenia umiarko 

wanem lub niewielkiem. Ciepło. Słabe wiatry 

miejscowe, 

Zachód słońca g. 7,54 * 

= le. 

  

MIEJSKA. 
— MIAST MAGISTRATU — ZARZĄD 

MIASTA. Z dniem 13 lipca mazwia ofic- 

jalna magistratu w myśli niowej, ustawy 

zostaje określona nia „zenząd miastia“. 

— REORGANIZACJA SEKCJI FI 

NANSOWEJ. W| związku - z postanowie- 

nem odebraniem miastu wymiiamu i po- 

poru _ miektórych podałtików,  zeehodzi po- 

trzeba reorganizacji wydziału podańtko- 

wego magistratu, alk również sekcji fi- 

nansowej.  Skoondymowianiiu muszą ulec 

IE INIT T TT ITT EST 

Organizacja Działu Rol- 

nego 
NA Iil-ch TARGACH PÓŁNOCNYCH 

W poniedziałek dnia 10 lipca o godz. 

19-tej w saili posiedzeń Izby! Rolniczej 

przyj ul. Jegieljońskiej 3, odbędzie się po- 

siedzenie zwołanie przez pania prezesa Ko- 

mitetu (Wykonawczego  TMl4ch Targów 

Pólnocaych i Wiystławy  [Liniamskiej, po- 

święcone organizacji: Działu Rolnego na 

ILi-ch Tawgadh Półacenych w Wiilniie. 

Jak wiadomo z wydanego dotydhczas 

przez Dyrekcję Dangów prospektu, 

Dział Rolny obejmuje masitępujące grupy: 

I. Prodłukcję woślinną: Zlboże, strącz- 

kowe, okiopowej, masiona: lnu, iwiłókmio Inia- 

ne, wilklinę, rośliny lekarskie, i pnzemy- 

slowó, masiennietwo i ochronę  woślin. 
TI. Produkcję zwierzęcą: Konie, by- 

dło, trzodaj chlewna, owice, psy, drób, 

króliki, ryby, mileczawstiwo oraz  jaj- 
czarstiwo. ' 

III. ia) Ogriodnietiwo: Szkėtki, przebo 

ry. owolcówi iii warzyw, mośliny deikoracyj-- 

me, dekoracje moślinne,  awoce,  wiaray- 

waj maszyny! i nanzędzia ogrodnicze, plany 

modele etc. 
b) Pszczelmiletwio: Ule, miód, wosk, 

przetwory, pszezelnicze, pnzybowy, ipszcze= 

tanskie,  mośliłny: miodajne. 
IV. Dział Rojlniczo - Handlowy: Spół- 

dzielnie i zakłedy: wolnicze, maszyny, na- 

rzędzia, aparaty, mawozy, pasze treśdi- 
we it. p. ‘ 

У. Przemysi rolniy:  "Mhymnainstiwio, g0- 
rzelnictiwio, krochmalniebwio,  olejanstwo, 

piwowarstwo, gławbanstwio, przetwónstwo 
mięsne. 

VI, Leśnietwo: Wzory matłerjetów, — 

przetworów, wymobów il plodów: leśnych 
% & @. ' 

Dalej jako pokrewna! gnupa wyod- 
rębniione zostanie: rybactwo i gospodarka 
staiwarska. 

Jak się dowiadujemy w związku wła- 

śnie z orgamizają tej ostatniej grupy — 
ma! wziąć udziail w: obradach poniedziai- 

kowych Prezes Centralnego, Związku Ry- 
balekiego iw! Wiamszewie, ;p. Twaszkiewicą, — 
który przedłoży: IKomiitetowi szezegółowy 
projekt dziełu mybalckiego.  Wiłonie ko- 
mitetu brania jest pod uwagę konieczność 

| ia osobniego pawilonu  ry- 
baekiego. 

   

— „przyjęli je z rozczarowaniem. Ma- 
rzyli bowiem — jak twierdzą -— 0 uszczę« 
śliwieniu całej ludzkości, a rada amery- 
kańska, miast tych wziosłych frazesów 

poleca poprostu pracę żmudną, mudną i 

bezbarwną „uporządkowanie własnego ży- 
cia“. 

Nie trafi ta rada do przekonańiia i na- 
szym ekonomistom, którzy bałwochwalczo 
wierzą w teorję Dawida Ricardo i fetysze 
'w, rodzaju Morgana. Każdy ztych suchych 
teoretyków wie dokładnie ile  kosetuje 
krowa w Argentynie, lub jaki dochód 

daje uprawa akra  banajmów.w Australji, 
ale nie wie, ca spożywa nasza wioska, jak 
jest zorganizowany nasz rynek wewnętre- 

ny, jakie gałęzie produkcji należy wyko- 
reystać, Pytami: dlaczego mając wszyst- 
bo u siebie ciągle coś kupujemy, dlacze- 
go sycimy ża bezcen inne narody nasze- 
mi produktami, a sami stopniowo bied. 
niejemy — odpowiadają komuńałami ; #- 
cznemi teorjami, wymyślonemi ongi na 
pożytek Anglji i inntych bogatych  naro- 
dów. 

Deklaracja Roosevelta rozjaśnia hory- 
zonty. Godząc w międzynarodowych ban- 
kierów i zbutwiałe zasady  ekonomiczte, 

wysuwa wielką konieczność dziejową: га- 
opiekować się małym człowiekiem, 

My rolmicy Wileńszczyzny nie będzie- 
my się z pewnością przejmowali tem, że 
konferencja mrzyjęła słowa amerykań- 

  

skiego optymisty ‚„г rozczarowaniem; 
Dla nas brzmią one radośnie i zachecają- 
co, gdyż uednowienie gospodarki wewnę- 
trznej było i jest najpoważniejszym 
lem naszego rolnictwa. 

aq0—— 

сё- 

  

prace finansowe i kasowe z działalnością 

przedsiębiorstw i działów  samowystar- 

ezalmych. 

Zmitemie również ulegnie sposób kon- 
ityoli miejskiej w myśl przepisów: nowe; 
ustawy, 

— ŁIKWIDACJIA TRAWNIKÓW 
PRZY UL. TRÓCKIEJ. U wylotu ulicy 
Tirockiej di Zarwallnej, w miejscu gdzie 

się wynosi zabytkowa kemienieca z kax- 
jatydami, przyległy, do j odcinek chod- 

      

    
   

  

niku 0 dwu kondygnacjach ozdobiony 
był „trawnikami po obu stromach wiej- 

ściia, 
Ponieważ  miekulituralna publiczność 

stale tinerwiniki! tie zadeptywajła, i to tak do- 
szczętnie, że migidy miie mogło mile na nieh 

wyrosnąć, wiładizemiejskie postanowiły je 
wać, temlbamdziej że do pewnege 

stcpnia tamowały ożywiony much pie- 
szy w tem. miejscu. 

(W tralkcie mobót nad likwidacją tr=w- 
ników  zaopiatnzonio przylegający: do ka- 
mienicy odcinek chodnika «w nowe płyty 

i krawężniki betonowe. 

    

s 
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iejscu ze względu ma! karjatydy, 
został madall utrzymany. 

— WODOCIĄGI NA UL. KAMIENNEJ 
Obecnie jprowadzione są uoboty nad przy- 
łączeniem do sieci wodociągów miejskich 

ulicy Kemiennej; |do kanalizacji włączo- 
no ją weześniiej jeszcze. > 

Nowa: ta ulica rozpoczynająca się 
przy: Lecznicy Polożniiczo - Ginekoiogicz- 
nej na ul. Mała Pchulanka, znajduje się 

    

   

      

dopiero iw sitaldjum: krystalizacji. Narazie 

miie, posiada; jeszcze chodników, bnuków i 
   

  

Śmia W pnzyszłości ma uzyskać ui. 
Kamierna drugi wylot ma ulicę Góra Iš0- 

ОМУа 

  

  — Komunikacja autobusowa. Dyrekcja 
autobusów uruchomiła kiłka wozów, będących 
dotychczas w reparacji przez co częstotliwość 
przebiegu wozów znacznie zwiększyła się. 

— Warunki pracy w „Arbonie”*. — Odby- 
ła się konferencja dyrekcji z pracownikami au 
tobusów miejskich, na której osiągnięto poro- 
zumienie co do wysokości zarobków obslugi i 
szoferów. ł 

Pensje szoferów miast dotychczasowych 
200 zł. określono na 160, zaś konduktorów na 
125 (dotychczas 150). Stawki te nie zostały 
wprawdzie zatwierdzone przez ogół pracowni- 
ków, niemniej jednak należy liczyć, że nastąpi 
to niebawem. 

WOJSKOWA 
— ĆWIOZENIA SAIPERSKIE, Ze 

Starostwa: Gnodzkiego dowiadujemy, się, 
że dala 10 lipca r. b. од godz. 6 do 12-tej 
3-ci Beon Saperów przeprowiadzii wi 
jonie Pošpieszki lostne ówiezenia,  połą- 
czone z wybuchami. 

SKARBOWĄ 

— PODATEK SPADKOWY. Opiera- 

jąc się na wydanych ostatnio przepisach 
mwitzidłze isikaribowie wymiierzają obecnie po- 

idiastielkk od! spadków. o 25 — 35 proc. miższy 

miż dotychczas pobierano. 

ATOL" | 
KAŻDEGO 

OD PLAGI ietniej, 
tępiąc radykalnie: 
pchły, pluskwy i 
Sprzedaż w skład 

  

      

   

    

muchy, komary, 
wszelkie! robactwo. 

ach apt. i aptekach. 
Przedst. H. Wojtkiewi 
Wilno, Kalwaryjska 31. 

  

WILNO. — W Mołodecznie na skręcie ulic 
Starościńskiej i Kolejowej wywróciła się do- 

rożka jednokonna. Właściciel dorożki Koruni- 

ny Juljan oraz pasażerowie Łubieński, Drągow 

ski, Sielski i Zarzecki, odnieśli lekkie obraże- 
nia ciała. Zaś piąty pasażer Chodorski Stani» 

sław odniósł bardzo ciężkie uszkodzenie ciała. 
Koń, padając na jezdnię, zabił się na miejscu. 

  

SŁOWO 

UNIWERSYTECKA 

— Z Wydziału Humanistycznego Uniwersy 
tetu Stefana Batorego. — W terminie wiosen- 
nym 1932 — 33 r. akad. stopień magistra filo 

fji uzyskali: w zakresie filologji polskiej p. 
р.: Gorczycki Izaak, Sienkiewicz Leon, Stankie 
wicz Stanisław, Stupkiewicz Stanisław, w za- 
kresie filologji klasycznej p. p. : Korołow Ana 
tol, Mostowiczówna Jadwiga, Szantyr Antoni, 
w zakresie filologji francuskiej p. p.: Gorfain 
Dawid, Jasiewiczówna Jadwiga, Klimontowi- 
czówna Anna, Nagurska Aurelja, Rewieńska 

Wanda, w zakresie historji p. p.: Buzarowa z 

Puczkowskich Izabela,” Daniuszewska Fryda, 

Folwarska Zofja, Janowska Sara, Jasiulaniec 

Kzimierz, Kapłanówna Szejna, Kłauzner Izrael, 

Kompielska Anna, Krawiec Lucjan, Łakowiczó 

wna Janina, Macińska Ludwika, Szwed Antoni 
Żytkowicz Leonid. 

— Z Wydziału Lekarskiego USB. — W po 

niedziałek 10 lipca rb. o godz. 1 odbędzie się 

w dzigkanacie Wydziału Lekarskiego zaprzy- 

siężenie absolwentów Wydziału Lekarskiego p. 

p. Tadeusza Kołaczyńskiego i Jerzego Iwan- 

tera. 
RÓŻNE 

— URLOP. 'P. PREZ. IZBY KONT- 

ROLI. Prezes Okręgowej lzby: Kontroli 

aństwa wi Wilnie p. Jani Pietrasze ski 

    

    

  

   począł iz dniem 10. VII. r. b. urlop 

wypoczynkowy, wyjeżdżając na czas ur- 

lepu z Wiilmia. 

— PENSJONATY UTRZYMYWANE 

PRZEZ ROLNIKÓW. (Na skutek starań 

zańntieresowanych, penisjonaty. pnowadzo- 

me pizez wolniików, a prowadzone ma, pod- 
sluarwiie 

dh 4 iktegowji zostały mwiolniione od 

poidkitku cbnotowiego (za, mok 33 0 ile ilość 

wymajrnowanych pokojów miłe przekracza: 

12-tu. 

— W SPRAWIE OBNIŻENIA CEN 

NA DROŻDŻE. Do Związku dwiobnych 

kupeów i przemysłowców żydowskich 

zwrócili! fabrylkemei drożdży z pro- 

śbą 0 wpłynięcie mi» spnzedawieów -diroż- 

aży, by zmiżylił cemy, (co podniesie zma- 

cznie lkionsumcję tego artykułu pierwszej 

potrzeby. 
Na interwencję związku wi sprawie o- 

tmiżenia cen ma! drożdże odpowiedzieli 

hamdlarze, że ceny: nia item produkt obni- 

żyć miie mogą, gdyż zarobki idh @ & 5а 

minimalne. 

A może fabrykiamei sami! 
miżyć ceny na drożdże? (k). 

— DOOKOŁA POLSKI PIESZO. 
Wczoraj w godzinach rennych  przybyi 

do Wilna Bolesłew Łuszczek, sportowiec 
zalkopiańsiki, który odbywa wyicieczkę kra- 
sjeznawiczą dookoła Polski. 

Euszezek wyszedł m Zakopanego 27 

miamca, przez woj.  zzchodnio—północne 
istopnitewio (ku wschodowi, ;przeszedlszy do- 

itylchczas piechotą 2.200 klm 
Wzyjrwałemu turyście pozesiaje jesz 

cze do przejścia 8.000 йт 
— Obuwie wiłeńskie. — Biuro eksportowe 

przy Izbie Rzemieślniczej zamierza nawiązać 
kontakt z eksporterami angielskimi w celu zór 
ganizowania wysyłki obuwia do Anglji. —Dla 

  

  

  

zechcą 0b- 

orjentacji będa nasamprzód wysłane modele 
wyrobów wileńskich. 

— Ku uwadze Peowiaków. —  Sekretarjat 
Wileńskiego Koła POW przypomina, że do dn. 

1 września rb. sekretarjat czynny tylko we 

czwartki od godz. 18 do 20. 
Wszelką korespondencję należy kierować 

pod adresem „Wileńskie Koło POW” skrzynka 
pocztowa 195. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 

P. J. P. — Artykułu Pana „Trochę zapóź- 
no“ nie będziemy drukowali, stylistycznie bo- 
wiem nie jest należycie opracowany. 

P. S. Głąbik. — Sprostowania p. Roszczy- 
ka nie otrzymaliśmy. 

(6] zenie, o które chodzi, będzie zamie- 
szczone również i w „Słowie*. 

TEATR I MUZYKA. 

—- Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim. 
Dzisiejsza popołudniówka. — Dziś w niedzielę 
o godz. 4 po poł. po cenach propagandowych 
(od 20 gr.) komedja Kiedrzyńskiego „Piorun 
z jasnego nieba”. ! 

Będzie to przedostatnia okazja ubawienia 
się na tej doskonałej sztuce, która już schodzi 
z repertuaru. 

— „Bez posagu ożenić się nie mogę" 
tryskająca szampańskim humorem farsa pod 
tym tytułem grana będzie dziś w niedzielę 9 
lipca 0 godz. 8,15 wiecz. w doborowej repre- 
zentacji artystycznej i pomysłowej  reżyserji 
Tomaszewskiego. 

— „Piorun z jasnego nieba”. — po raz o- 
statni ukaże się na scenie teatru Letniego w 
poniedziałek 10 lipca o godz. 8,15 wiecz. po 
cenach propagandowych. * 

— „Jim i Jill“ — będzie z pewnością zda 
rzeniem letniego sezonu wileńskiego,  Barw- 
ność, melodyjność, humor, tańce, dekoracje, ko 
stjumy i przedewszystkiem gra artystów z 
występowiczem Mieczysławem Węgrzynem na 
czele — wróżą tej komedji muzycznej zaintere 
sowanie całego miasta i powodzenie. 

Nad reżyserją pracuje dr Ronard - Buja:- 

ski, — w rolach głównych wszyscy ulubieńcy 

publiczności, — nad całością muzyczną czuwa 

p. A. Czosnowski, — balet reprezentować bę- 

dzie para tancerzy Państwowej Opery w Ry 

dze: p. p. Edyta Ffeifer i Zenon Leszczewski, 
Premjera wkrótce! Ceny specjalne. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś o godz. 
8,30 wiecz. po cenach najniższych (od 25 gr. 
do 2,90 gr.) ukaże się świetna komedja mu- 
zyczna Stolza „Peppina* w wykonaniu najwy 
bitniejszych sił zespołu z Mary Gabrielli na 
czele. 

lutro w poniedziałek grana będzie melodyj 
na operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna* z 
B. Halmirską w roli tytułowej. W okresie let- 
nii ceny miejsc zostały zastosowane specjal- 
nie niskie (od 25 gr.) dla udostępnienia wido- 
wisk teatru muzycznego szerszej publiczności. 

— Dziś drugi i ostatni występ słynnych 
filmowców —. ulubieńców publiczności: Ada- 
ma Brodzisza, Marji Bogdy, Mieczysława Cy- 
bulskiego, Hanki Runowieckiej i Kazimierza 
Chrzanowskiego w parku im. gen. Żeligowskie- 
go. Rewję gwiazd poprzedzi koncert orkiestry 
symfonicznej pod dyr. R. Rubinsztejna. Począ- 
tek o godz. T-ej. 

Bilety od 40 gr. 

  

Śmierć w samolocie 
Jak się okazało, zarówno właściciel dorożki, 

„jak i pasażerowie byli nietrzeźwi. 
Chodorskiego skierowano do miescowego 

szpitała. Zaś następnego dnia ze względu na 
groźny stan postanowiono przewieźć go samo 

lotem do szpitała w Wilnie. W drodze w oko- 

licy Smorgoń Chodorski zmarł. 
  

Splanował samolot 
WILNO. — Na polu, w odległości 1 km. 

od wsi Radziwoniszki gminy  białohrudzkiej 
wskutek uszkodzenia dołnego skrzydła wylądo 
wał samołot cywilny Aeroklubu Śląskiego — 
SPAD I. Podczas lądowania zostało uszkodzo- 

ne śmigło, dwa dolne skrzydła oraz podwozie. 
Pilot por. Kościński i obserwator Watolski 
wyszli bez szwanku. Uszkodzony samołot prze 
wieziono do 5 p. lotn. w Lidzie, 

RR 

pėliocezayicih: šwiaidectiw| przemy- г 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY 

Na. czoło dzisiejszych imprez . sporto- 

wych wysuwają się międzynarodowe re- 

gety wioślarskie 0 mistrzostwo Wilna 

oraz akademickie regaty bałtyckie na 

wodach jezior Troekich, 
Pisaliśmy już o tej ognomnej impre- 

zie obeenie więc tylko dodać możemy, że 

nozpocznie się oma o godz. 12-tej. 

W samiem mieście, na boisku  Makuoi 

odbędą się dwa mecze piłkarskie z 

udziałem drużyn!  zamliejseowych. WKS- 

gna mecz m mistrzem podokręgu  bara- 

nawiekiego WKS 78 p. p. a Makabi mecz 

rewiemż z mistrzem okręgu białostockie- 

go WIKIS 76 p. p. 
W innych miastach (Polski będzie — 

szerieg pierwszorzednych  impnez. 
Wi Wamszawie: mecz ligowy War- 

szawianka — Pogoń, drugi dzień między- 

nairodowych zawodów! pływackich oraz 

wyścig kolewiski o mistnzostwo Polski, 

W Kiralkowie odbędą się dwa mecze 

o mistrzostiwo Ligi Garbarnia — Podgórze 

i Cracovia — Ruch. 
WI Łodzi mecz ligowy ŁKS — Legja. 

W Poznaniu mamodowie zawody stize- 

leckie d tucznicze. 
W Bydgoszczy miedzykilubowe rega- 

ty iwdlośllamskie. 

0. med. HENRYK RUDZIŃSKI 
przeprowadził się 

ul. Mickiewicza 22-a m. 20 
Ordynuje codziennie od 4 m. 30 — 6 godz. 

prócz świąt 

  

Nie używajmy zagranicznych wód mineralnych 
mając równie dobre w Polsce! 

WODA GORZKA MORSZYŃSKA 

jest niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo 

łądka, jelit i wątroby. Sprzedaż w aptekach 

i drogerjach. 

Co GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Żona z drugiej ręki — z Jean 

Charlow w roli gł. 

PAN — Cohn i Kelly w tarapatach. 
CASINO — Biały wódz. 
LUX — Zwycięstwo — w roli 

O'Brien. 
ŚWIATOWID — Grzesznica bez winy — 

w roli gł. Jean Grawford i Clark Gable. 

ADRIA — Wygnańcy (rok 1905) — w roli 

Ad. Brodzisz, W. Varkoni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Fałszywa 5-złotówka. — Boroszko Fran 

ciszek, mieszkaniec wsi Siergiejewszczyzna--- 

gminy mickuńskiej, dostarczył do 6 komisarja- 

tu P. P. fałszywą pieciozlotowkę, którą — jak 

twierdzi — otrzymał od Charmaca Załmana 

(Sofjaniki 12). 
— Podrzutki. — W dniu 7 bm. w podwó- 

rzu domu nr 50 przy ul. Szkapiernej znalezio- 

no podrzutka płci żeńskiej, w wieku około ty- 

godnia. Przy podrzutku była kartka z napiseni 

-- czona — Leokadja, wiary rzymski 

gł. Georg 

gł. 

    

    

    

katolickie 
W bramie domu nr 10 przy ul. Żeligowskie 

go znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 

okoła: 2 tygodni. Obu. podrzutków. ulokowano 

w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— NIEUWAŻNY SZOFER. — Na ulicy Ko 

lejowej taksówka nr 14412 najechała na prze 

chodzącego przez jezdnię Szepszkowskiego'Pej 

sacha lat 72. Szepszkowski doznał lekkich obra 

  

   

żeń. 
— OBŁAWA, — W nocy z 7 na 8 bm. do- 

konano obławy policyjnej, w czasie której za- 

trzymano 5 osób, podejrzanych o dokonanie 

szeregu kradzieży na terenie m. Wilna. 

— ZAGINĘLI. — Do I komisorjatu 

P. P. zgłosił się mieszkaniec Wilna Par 

weł Wojnicz i zamełdował, o zaginięciu 

jego syna Mikołaja, który przed dwoma 

dniami wyszedł z domu, twierdząc, że 

udaje się do kolegi i od tego czasu za 

ginął. R 

Drugi meldunek O zaginięciu Marji 

Gitejkówny. złożyła Julja Komorowiczo- 

wa, zam. przy ulicy Piaski 21, która wy 

chowywała Gitejkównę. W dniu zaginię- 

cia znalazła ona na biurku list od wy- 

chowanki, w którym ta prosi o nie - 

wszczynanie poszukiwań, gdyż żadne nie. 

bezpieczeństwo jej nie grozi. 

Meldująca obawia się, że Gitejkówna 

wpadła w ręce jakiegoś oszusta. 

* — CIOS SZABLĄ Z RĘKI KOBIETY. 

   
Wczoraj w mieszkaniu _ Bolesława! Rad- 

jusza zam. przy ul. Kalwaryjskiej 135 

m Czasie zebawy wynikło zais z wła- 

ścicielką domm która zażądała opłaty ko- 

mornego. 
Po wyrzuceniu za drzwi, gospodyni — 

wiróciła uzbmojjona w: szablę i przez at- 

warte okno trzylkrotmie uderzyła 1ią "Rad 

jusza w głowę. 

Pogotowie n:tumkowe opatczjio0 Do- 

szikodowamego . 
  

Przy licznych dolegliwościach kobiecych, 

naturalna woda gorzka „Franciszka - Józefa” 

sprawia znakomitą ulgę. Zalecana przeż łek- 

rzy. 
  

MOŁODECZNO 

— NAPAD NA DRODZE. — Mieszkaniec 

Lebiedziewa Cukierman Boruch w drodze ze 

wsi Pucile do m. Lebiedziewa około iolw. 0: 

stronie, został napadnięty przez nieznanego 0- 

sobnika, który uderzywszy  Cukiermana młot- 

kiem, odebrał mu 30 zł, poczem zbiegł do 

przydrożnych krzaków. 

WOŁOŻYN 

— RUP NOWORODKA. W. lesie 

w: pobliżu 'wsi Piślewiey pow. wołożyń- 

skiego zmallezilonio żywego jeszeze  mowło- 

wodka ze śladami Włótych nan w plecy: 

który w kilka godzin zmarł.  Wymodną 

matikę poszukuje. policja. 

— SAMOBÓJSTWO UMYSŁOWIO - 

CHOREJ. (We wsi 'Wienciny gm.  Wisz- 

miew, pow. wołożyńskiego! 64-letnia  u- 

mysłowo - idhora staruszka Michalina 
Wilkowska pozbawiła się życia przez 
powieszenie się w pobliskim lesie. 

— ZAJŚCIE NIA! WIECU. W oststnieh 
dniach tutejszy oddziiałł Ligi Pomocy 
Pracujacym w Palestynie urządził w! Sy- 
magodze alkademiję, na którą przybyli 
również ezłomikiowie — stiowiamzyszenia 
Hechaluc - (Pionier ji Bnith - Trumpeldor. 

W  ezasie pmzemówień pomiędzy, or- 
ganiizatonemi a gośómi wynikła: spnzecz- 
ika, przechodząc wikrótce w bójkę, ztru- 
dem opanowaną. przez. policję. 

z GŁADKOWSKICH 
ZOFJA NAHORSKA 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bcgu dzia 8 VII. 1933 roku 
w wieku 67 lat, 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy zostsnie odpiawicne w po- 
niediiałek dnia 10 lipca o godz. 9 w kościele po-Trynitarskim na Auto: 
kołu, poczem odbędzie się pogrzeb na cmentsrzu Wejskowym w Wilnie. 

Q czem powiadamiają pogrążeni w głębokim smuiku i 
nym żaln. 

  

Czarna giełda w 
wspaniały sukces 

Ciągły spadek; dolara wywołał wśród 

ludności ży skiej 'Wiilnia panikę. Szcze- 

gólnie katastrofalny: spadek tej dotych- 

czas talk pewnej waluty wyrządził duże 

straty handlarzom  walluty ma  czanniej 
giełdzie. 

  

Wczoraj zrana cała giełda przeniosła 

się z ul. Rudnickiej do Bankiu Polskiego 
celem zamiany „zdradziedkich* dolarów 

ma: zlote. Ogromna kolejka (coś około 

100 giełdziamzy) czekała na otwancie o- 

kienka odpowiedniej kasy, aż do godz. 
10-tej gdyž m międzyczasie Bank wo- 
Ibece dużego napływu dolarów  ponozu- 

mieutulo- 

SYNOWIE i RODZINA 

Banku Poiskim 
złotego polskiego 
miewa ł się telefomicznie z centrelą w 

Wiarszajwiie. 
Płacomo za: dolar 6.45. IW pewnej 

chwili w Banku zjawili się jacyś osomib- 

niiey, któnzy, zaczęli odkupywać od sto- 

jących wi kolejce giełdzi:rzy dolary, — 

płacąc © gnosz drożej. 
Wszyscy porzucili. kolejki i otoczyli 

zwiartem ikołam kupujących dolary, lecz 

ci po: wtykiupieniu. pewnej cgramiczomej i 
lości dolarów, opuścili Bank. Znów: u- 
twionzyły się Kolejki przed kasami, lecz 

Banik płeicił już tylka po 6.40 za dolar. 

Aż do zamknięcia Banku stały, przed 

kasą kiolejki sprzedających dolary. (k) 

  

  

Kaczanowski nie stanie przed 
sądem Doraźnym 

WILNO. — Dochodzenie sądowe w 
sprawie zabójstwa przedownika straży 
więziennej Borejszy zostało już zakoń- 
czone. 

Po rozejrzeniu się w dochodzeniu 
prokurator sądu Okręgowego w porozu- 
mieniu z prokuratorem Sądu Apełacyjne- 

go postanowił uchylić wniosek o posta- 

wienie Kaczanowskiego przed sądem do 
raźnym i przekazał sprawę sędziemu 
śledczemu celem wszczęcia przeciwko ©- 
skarżonemu śledztwa w trybie zwykłego 
postępowania karnego. 8 

Dzięki temu  Koczonowski stanie 

przed Sądem Okręgowym. Pozostaje on 
nadal w więzieniu. 

Ofiary Berezyny 
WILNO. — Z rzeki Berezyny, obok wsi 

Bunie pow. wołożyńskiego, wyłowiono zwłoki 
topielca. Ustalono, że były to zwłoki umysłowo 

chrego Makoski Andrzeja, lat 21, m-ca wsi Bu 

nie. 

AREEOSERBWONENTY UOETZRRYDOWENOA. 

-- t WILEJKA 

— KURS ŻEŃSKI SAMARYTAŃSKO-PO- 
ŻARNICZY. życie w Strażach Pożarnych w po 
wiecie wilejskim posunęło się ostatniemi czasy 
znacznie naprzód, a to z uwagi na dokonane 
pewne przesunięcia personalne i przeprowadzo 
ne wzwiązku z tem reorganizacje we wszyst- 
kich strażach w powiecie. 

Godność prezesa zarządu powiatowego ob 
jął znany ze swej działalności na polu społecz- 
nem p. starosta powiatowy Z. Przepałkowski, 
również w zarządzie powiatowym, jak i w za- 
rządach poszczególnych straży powiatu stanęli 
ludzie ideowi, którzy zdają sobie sprawę z po- 
trzeby rozwoju straży. 

Staraniem zarządu powiatowego, chcącego 
wciągnąć w szeregi strażactwa i kobiety, został 
zorganizowany Kurs Żeński Samarytańsko-Po- 
żarniczy w dniach od 17 czerwca do 27 czerw- 
ca, który ukończyło 10 kandydatek z ośrodków 
gmin powiatu wilejskiego. Kandydatki kursu 
zdobyły odznakę sportową, wykazując duże za 
interesowanie w sporcie. 

Jako wykładowcy na kursie pracę swą bez 
interesownie ofiarowali: dyrektor szpitala dr. 
Alfred rauss, p. Bryja Kazimierz — referent 
oświatyp ozaszkolnej, p. Leon Weryha-Darow- 
ski instruktor pożarnictwa, por. Wołoszkiewicz 
józef, kpt. Sarnowski, p. profesorowa Krzew- 
ska, prof. Krzewski, p. Irena Rodziewiczowa, 
którym zarząd okręgowy składa tą drogą Ser- 
deczne podziękowania. 

SUDOR 

Na egzamin przybył p. inspektor poż. woj. 

+ AP.KOWALSKI ” 

wil. p. Pianko Franciszek. 

A ZA oeyn 

|POT: NIEMIŁA „..WON 

  

    

     

     

Silos 

Laura i Filon 
Były złote czasy, gdy pasterze i paste iki 

pasali bamanki i gonili motylki. A wie- 

czorem chadzali brzegami! cichej! Switezi 
wiodiy, oddając Się czułej miłości przy 

świietile kisiężyica. 

Dziś jest inaczej. 14-letni Jasio Cykin 

i'15-letniia, Tania Rutkiewiczówna, pasąa 

pospołu krówki pod! wioską  Korsakowi- 

cze niedaleko. Mołodeczna, pobili się. 

Ona go baeikiiem przez łeb, a om, niewie- 

1е myśląc, nożyk z kieszonki! i bcezek Tani 

nozharaiał. Malo iklilszeczek mie wypru!. 

Niieszczęsną (pastierkę  odwieziono do Szpi- 

tala, namiętnego pasterza: mia policję. 

  

  

Radje wileńskie 
NA DZIEŃ 9 LIPCA 

10,30 Transmisja nabożeństwa; 11.57 Syg- 
nał czasu i hejnał w wieży Marjckiej; 12.05 

Progr. i kom. met. 12.15 Koncert; 14.00 „Pa 
miętaj rozchodzie żyć z przychodem w-porząd 
ku* — odczyt; 14.15 Kom. roln. - meteor.;— 
14.20 Grieg — Sonata skrzypcowa g-moH op. 
25 (płyty); 14.45 „Lipawa, port Wileńszczyz- 

* — odczyt wygłosi Teodor Nagurski; — 
15.05 Audycja specjalna; „16.00 Audycja dla 
dzieci; 17.00 „W jaki sposób fundusz pracy 
służy robotnikowi — odcz.; 17.15 Koncert; — 
17,15 Koncert; 18.00 Transmisja nieszporów z 
klasztoru OO. Bernardynów; 19.00 „„Trujące 
grzyby” — słuchowisko pióra H. Hohendlinge- 
równy.w wyk. art. dram. teatrów wil.; 19.40 
Litewska audycja. 19.55 Program na poniedzia 
łek; 20.00 Koncert; 20.30 Dziennik wieczorny; 
21.00 Skrzynka pocz. - techn.;— 21.15 D. c. 
koncertu; 2120 Muzyka; — 22.15 Wiadomości 
sportowe ze stacyj zagranicznych. 22.40 Mu- 
zyka. 

Przy wsi Jackowe - Piaski pow. wolożyń- 

skiego wyłowiono z rzeki zwłoki 5-letniego Ru 
backiego Antoniego, który pozostawiony bez 
opieki, wpadł do rzeki i utonął. 

  

    

5 DROGA — (lipiec i sierpień). zawiera, 

jak zwykle, bogatą i urozmaiconą treść. 

Staniey Philipson w artykule wstępnym pt. 

„Europa Horyzontalna wobec konferencji lon- 

dyńskiej” rozważa ewentualne wyniki obrad 

światowego parlamentu gospodarczego w zwią 

zku z interesująca koncepcją Europy Horyzon 

talnej. Czesław Bobrowski daje daiszy artykuł 

z cyklu o sowieckiej. gospodarce. JanZbinden 

prowadzi dalszy ciąg „Wałki o ducha”. Leon 

Chwistek w studjum pt. „Tragedja naturaliz- 

mu* omawia zmierzch estetyki naturalistycznej 

i przeciwstawia jej sztukę wyobrażeniową, któ 

ra ma wszelkie dane, by stać się sztuką mas. 

Jan Brzękowski w art. p.t „Poezja stosowana 

i poezja proletarjacka" analizuje pojęcie sztu 

ki społecznej i mylnošė dotychczasowych kry 

terjów w tej dziedzinie. Kazimierz Jaworski w 

dokończeniu swej pracy o Brzozowskim („Od 

wrót z nieudałych rekonesansów*) przedstawia 

duchowe przemiany tego pisarza pod koniec 

życia. 

— ZIEMIA. — Nr. 7, 8, 9. — Potrójny nu- 

mer organu Polskiego Towarzystwa Krajozna- 

wczego został całkowicie poświęcony jubilec- 

szowi Torunia. W szeregu zeszytów „Ziemi”, 

poświęconych poszczególnym ziemiom i  mia- 

stom, numer ten zajmie całkiem poczesne miej 

sce ze względu na swą bogatą i urozmaiconą 

treść. W numerze toruńskim, znajdujemy nastę 

pujące artykuły: K. Kulwiecia — „Zarys ge0- 

gratji Torunia", M. Sydowa — „Dawne win- 

nice w Toruniu i okolicach”, ks. dr. Frąsia— 

„Dzieje fortecy toruńskiej", E. Jaroszewskiej — 

„Królewna Anna Wazówna”, inż. I. Tłoczka— 

„Urbanistyczne aktualności m. Torunia", „H- 

Piskorskiej — „Archiwum m. Torunia", Z. Kno 

the — „Architektura Torunia”, dr. G. Chmaryń 

skiego ,— „Sztuka złotego wieku Torunia", R. 

Lutmana — „Toruń, jako: ognisko kultury i 

nauki" dra O. Steinborna — „Polskošč Torunia 

w uibiegłem 700-leciu* oraz: szereg drobnych 

przyczynków. 

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY. Czer 

wiec. — Treść: M. Jorga — „Oodrodzenie na 

rodowe ludu rumuńskiego", R. Sawickij — „Eu 

razjanizm', Е. Romer — „Ameryka i Amery 

kanie”, M. Zdziechowski — „Hr. А. Арропу* 

(odczyt wygłoszony w Wilnie w Tow. Pol. - 

Węgier.), Cz. Znamierowski — „Reforma $ at 

djów prawniczych”, ]. Frankel — „К Keller" S 

1. Iwaszkiewicz — „Z ostatnich tygodni życia 

Aleksandral“ i in. 

   

  

Samoloty 
žamaaikacyjie 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i świętsi) 

AO 2 

Eugenia Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

  

    

x 

Książka ta wyszła jnž Z drakarni est | 
do nabycia w księgarniach S a, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cena zł. 350 gr.    



  

   

  

— URZĘDOWA. ewóstai Powiatowy 

ński Józef Drożański z dniem 2 
сста? uilop (wypoczynkowy i 

hał do Druskienii 

    

   
  

  * * z 

Imspekton Samorządu Gminnego pow. 
Grodzienskiego Kanoll_ Grzybowski, z dm, 

5 b. m. rozpoczął: urlop wypoczynkowy. 
Zastepuje go p. Miichał vOrliickii. 

Z URZĘDU ROZIEMOZEGO, 
19 ib. m. odbędzie się mastępna 

mozprawa Urzędu Rozjewnczego do spraw 

Kkredytowiych małej własmości moliniej, Na 
perządku (dziennym 14 spraw. 

— WIĘKSZE KRADZIEŻE. Kalma- 
mowi-Jielii (Podłolnia 44) mb. nocy przez 

dostamis się do mieszkania: przez odkito- 
manie szyłby skradziono 458 zi. 1 dolara, 

  

        

W dniu 

  

  

  

złoty zegarek damski, obrączkę i port- 
mionetkę z 2 zł. 

A "oe 

Frydmanowej Dymi: (Napoleona 22) 

    

skrładziomio zlotą Imai lete z perłami! war 
tości około 1000 zł. O kradzież poszkodo- 
wemia podejrzewa swą służącą. 

— POŻAR OD PIORUNIA. W dniu 4 
Ib. m. © godz. 13-tej "we wsi Mostowilamy 
gm. Skidelskiej uwslkutek mderzemia pio- 
runa w dom należący do Goldmana Jiul- 

- jama, powstał piożam Ikionego pastwą padł 
dom mieszkalny; i chlew, oraz częściowo 
imiwemitarz martwy. 

Wypadku z ludźmi mie było. 
wymoszą około 1500 zł. 

  

Stmartyj 

— KRADZIEŻ СОКТЕВКОМ. — 
Twarkowskiej Janiimie (Podgórna 15) z 
kiosku przy ul. Lipowej skradziono ró- 
żmyeh słodyczy mia zł. 12. 

| WYYTYSYYYWYYTYTYYWYYTYYYWYVYVYVYYYYTYVYVYYYY 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
! Dominikańska 26. 

Historja wielkiej miłości i wielkiego poświę- 
cenia! Dramat, który wzrusza do łez! 

Dzigtho grzech 
z WALLACE BEERY i MARIE DRESSLER 

Nadprogram:: Tygodnik Fox'a. 
Wstęp od 50 gr. 

  

    
     

      
   

  

HMM 

„Aonlširka 
-— WYCIECZKIA FEDERACJI I LUD- 

NOŚCI WIEJSKIEJ DO GDYNI. Oneg- 
daj wyjechało ze Słomiima 15-tu członków 
Federacji i i8-tu przedstawicieli ludno- 

Ści wiejskiej powiatu słonimsikiego do Gdy 
mili Wycieczki te zzbawią w: polskim por- 

eie 3 dni, i zwiedzą jego osobliwości. 
— TEATR KAMERALNY W SŁONI- 

MIE. Dowarzystwo „Lutnia w Słoni- 
mie zawiadamia, że zorgamiizowało teatr 

kameralny w lokalu młasnym przy ul. 

Studenckiej Nir, 10. 
Pierwsze przedstawienie odbyło się 

w, sobotę nia letniej scenlie Towiamzystwa 
„Luitinia“. Odegramo wesołą pełną komi- 
eznych Scen kkomedję lekką, w tniech 
akatach Amnolda p. t. „Ja «chcę widzieć 
sułtana, 

Režyserja p, Mirskiego — Szpakow- 
skiego. 

— PRZECIWKO ŻABOTYŃSKIEMU. 
Dzisiaj w mocy na chodnikach  ulie 

Bemandyńskiej, Mickiewicza, Sienikiewi- 
©za, Magistracdkiej i Szkolnej 'w Słomiimie 
miezmami dotąd osobnicy wymalowali czar 
mą fambą Swastyki hitlerowskie na tle 

mnialków: „Brith - Trumpeldor* (lichtamze). 

Przy niektórych znakach umieszezono ria- . 
pisy wi języku żydowskim: — 
„Hitler“,  u dohu  zaš  „Zalbotymūski“ 
Akcję tę prowadzą przeciwnicy polity- 
emi. sjonistówi - mewizjomiistów w związ- 
(ku z zapowiedzianym ma dzień 18 lipca 
przyjazdem do Słonima głównego dzia- 
łacza  sjomistycznego Żabotyńskiego. ; 

— NOWY DOMWODCA 79 P. P. Do- 
fychczasowy dowódca 79 p. p. plk. Mar- 
jam Turkowski! wobec przeniesienia na sta- 

v góry 

  

ALLAN SUŁIVAN. 

Wyspa 
y Rozdział 1. 

PASAŻER W KAJDANACH 
„Arden* — okręt pasażerski, idący 

do San Francisco, odszedł właśnie od 

wyspy Formozy. Noc była cicha, spokoj- 
«na, morze gładkie. jra į 

Co 20 sekund olbrzymi reflektor lai4 
rni morskiej  przecinał ostro,  bły- 
skawicznie ciemności. Z oślepia- 
jącą szybkością, snop światła prześlizgi- 
wał się po oceanie i niknął, pozostawia 
jąc ciemności tem większe. 

Na pokładzie pierwszej klasy nawpół 
„leżeli na leżakach młoda dziewczyna i 
mężczyzna. 

On był w smokingu, ona w jasnej su 
" kni wieczorowej, która uwydatniała smu 
kłość i harmonijność jej postaci. Aksa- 
mitna pelerynka zsunę.ła się z jej ramie*= 
nia. Alabastrowa biel skóry, czarne wło 
sy, duże ciemne oczy i ślicznie wykro- 
jone' usta tworzyły skończenie piękną 
całość. 

Towarzysz jej był młody jeszcze, 
lecz trudno byłoby odgadnąć jego lata. 
Gładko wygolona twarz o rysach prawi- 
dłowych, choć nieco ostrych, miała wy- 
raz chłodu, stanowczości i bezwzględ- 
ności. 

Śledząc oczyma uciekającą smugę ja 
sności, dziewczyna położyła mimowoli 
rękę na rękawie swego towarzysza. 

— Tak straszno, — szepnęła, — nie 

prawdaż? Kiedy to światło pada na 

mnie, mam wrażenie, że jestem wysta- 

wiona na pokaz przed całym światem, a 

— lachowickiej od uderzenia 

Szcz 

uowisko dowódcy: piechoty dywizyjnej w 
Kowiu zdał agendy pułku mowomianowa- 
nemu dowódcy 79 p. p. plk. dypl, Tade- 
uszawi Trepszo. 

— DO MORZA. Onegdaj wyruszyła ze 
lonima wycieczka  kaj:kowa Związku 

Stnzeleckiago r skladz Borys Surawy, 

Naumio IWiadysłajwi. ław 
berig, K Zaik Jevzy lwa- 
now. (frzy kaj dtwu-osobowe). 

Odjeżdź:jącydh  żegmał ma przystani 

Ligi kiej i Kolonjatnej w Słoni- 
mia ąd Oddziału Słomimskiego Zw. 
Stnzeli go @ Р m Inspektorem 

Adolfem Samneckim na czele, Oid- 
dział Strzelców: Slomimskich z orkie- 
strą oraz liczni przedstawiciele społe- 
dzeńsiwia miejscowego. 

Po «ekoliezmościowych przemówieniach 
Strzelcy ma trzech kach pnzy dźwię- 
kach orkiestry odpłymęli. 

Jest flo miewąftpliwie pierwsza mqycie- 
dzka z terenu ix'ojewództwa  Niowiogródz- 

kiego szlakiem. wodnym do morza. 

— KIEROWNICTWO |POWISZ. ©BO- 
ZÓW NADMORSKICH W JASTARNI za- 
wieidomiło słonimski oddział PTK, że 

zgłoszeń mia: lipiec już me przyjmuje. Wol- 
ne mejsca są jeszcze na siewpreń. 

Dalej kierownietiwo obozu informuje, 
že przejazd do Jastamni odbywa się wy- 
łącznie klasą III, pociągami osobowemi, 
program  |dniiaa obozowego podany w 

swioim czasie do wiadomości publicznej, 

   

    

        

      

       

      

ip. 

  

   

  

   

jest dla wszystkich uczestników obozu 
'bezwzględnie obowiązujący. 

W związku iz tem [PTK Słonim  zamė- 
wiło 60 miejsc w obozie ma sienpień. Data 
wiyjazdu i koszta rmiostaną zakomumikowa 
ne dodaitikowio. 

— NA ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZ- 
KU STRZELECKIEGO. W dniu idzisiej- 
szym wyjechali ze Slonima por. Dzię- 
gielewiski i Pami Zmudz - Florkowa 
— delegaci Słonimskiego Związku Strze- 
ieckiego ma Zjazd delegatów Związku 
Stmzeleckieśgo do Poznania. * 

— NOWE WIYDAWNICTWA P. T. K. 
SŁONIM. iWiyszła: iz druktu broszpura — 
dr. Stamisławia Loremitiz='p. t. „Wycieczki 

Stonlimskie“. 
Jest to krótlki przewodnik kmajozniaw- 

czy po Słoniimie, Albertynie, Byteniu, De- 
meczymiie,  Mereczowszkzyźnie  Różamie, 

Synlkowiczach, Zdzięciole į Žymowicach — 
wydany: mialkładem Słonimskiego Oddzia- 
łu Polskiego Towarzystwa  Kaajozniaw- 
czego. 

Broszura ta ilustnowama fotografjami, 
arch. H. Braunia — jest do mabycia w 
Słonimskiem Oddziale P. T. K. w cenie 
50 gr. 

    

ANAMA PIT - 

— SPRYTNY OSZUST. Dnia 5 b. m. 
„podczas jarmarku w Motczadzi do miesz- 

kańca wsi Zapole, gminy poczajawskiej, 
Ławmroszczuka Deniela zgłosił się iosob- 
mik _ proponując mu nabycie nzekomo zło- 

tych obrączek. Po krótkim targu naiwmy 
wieśniak mabyl obie obrączki za 16 zł. 

Obrączki: te okazały się  tombakowe. 

Policja: iwszczęla poszukiwania: 

I DRUT KOLCZASTY NIE POMÓGŁ 
[W mocy; 5 b. m. wie wsi Kołpienicy 
Wielkiej (gminy stołowickiej, ma szkodę 
niejalkiego Rusalka  Dieremtiego  niema- 

mi sprawiey skradli z komory garderobę 
damską i męską, płótno, bieliznę i abrącz- 
ki pozłacane wantościi 358 zł. 50 gr. 

Spirawiey: idositlali: się (do komory przez 

okno usuwając drut. kolczasty, którym 

okmo bylo okrańtiowiane. 

‚ — SKRADŁ DWA KOŻUCHY — 1 
ZBIEGŁ W NIEWIADOMYM KIERUN- 
KU. Niejaki Postanunkiewiicz  Aleksan- 
den, parobek, mieszkaniec wsu Lips gm. 
Krzywoszyńskiej skradł dwa kożuchy 
wartości 70 zł. i... uflotnił się. 

IZ POGORZELISKA. (W dniu 7 b. m. 
o godz. 7.30 me wsi Żerebkiowicze gminy 

pioruna 'spa- 
Lit sie (dom mieszkalny Homczamyka Ja- 

kóba. Straty wynoszą 3.500 złotych. — 

Dom był ubezpieczony w P. Z. U. W. na 
sumę 540 zł. 

  

* * ь iR : jej : | 

W: mocy: z 6 na 7 b. m. w kol. Hu- 
kowo, gminy niedźwiedzickiej na szkodę 
miejakiego Żyłki Filipa spaliła się stodo- 

* 
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potem nagle spadam w przepaść — w 
mrok! 

Mężczyzna tóżeśmiał się protekcjonal 
nie: 

-— jakie z ciebie dziecko, Marietto! 

Czy nigdy nie wyrośniesz z tego? 
— Myślę, że nigdy... Czyż to jest. ko 

nieczne? 

— Wcześniej, lub później trzeba bę- 
dzie, moja droga! 0 

Spojrzała mu Ww oczy: 

— Więc myślisz, że ja się tak bardżo 
zmienię, po ślubie? Chciałbyś tego? 

Narzeczony odpowiedział dopiero po 
chwili: 

— Tak, ja na to liczę... teraz jesteś 
jeszcze dzieckiem, ale z czasem wyroś- 
nie z ciebie nadzwyczajna kobieta! 

Te słowa padły ciężko na dno jej ser 
ca; komplement nie zrobił na niej wra- 
żenia. 

— Rupercie... 
— Słucham? 
— Co ci się we mnie najwięcej po- 

"doba? 
— To trudne pytanie! 
— Zaręczyłeś się ze mną dlatego, że 

jestem... ładna? : 

Nie mógł zaprzeczyć, wiedział, że о- 
na miała rację. Obecność takiej żony bę 
dzie ozdobą jego salonu, samochodu, lo- 
ży w teatrze... Rupert Steevens był bar- 
dzo bogaty, dawno już szukał takiej żo 
ny, nie chciał mieć innej. 

— jesteś nietylko piękna, — odpo- 

Zomen- „,, 

ła wartości 350 zł. Stodoła była! ubezpie- 
czona wi PZUW. 

| iPnzyczyma pożaru ma razie mie jest u- 
stalona. 

—NIESZCZĘŚLIWIY WYPADEK 
PRZY PRACY. W dniu 5 b. m, rw: osa- 

gminy dworzeckiej pow. uo-    
      
     

  

został przygnieciony, pad 

! «cieś jejaki Dojlid 
Jan. Który zmzeał po upływie kilku mi- 
nut. 

— POWIESIŁ SIĘ. Popelnii 
6) | przez powieszenie ši 

  

  

Wólka| gmimiyj ostnowskiiej,. 

szmobójsttwai dotychczas 
nia. Zwilokńi zabezpieczono. 

— I ZNÓW  PODRZUCONIO MALEN- 
STWIO. [Wihnocy 6 b. m. na chodniku — 
przy żłobku dziecięcym w Baranowiczach 
zostało. podrzucone dziecko płci męskiej 
w wieku. olkolo 1 mikesiąca. 

Dziecko umieszezonio w żłobku. 

TRZEBA 
WIEDZIEĆ 
GDZIE 

KUPOWAĆ 
meble klubowe, stołowe, gsbinety, sypialnie, 
leżski orsz wszelką galanterję drzewną tylko 

mie B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23. 

- Zmajdziecie tam 
towar dobry 2 ceny rzeczywiście najniższel 
Wsrto się przekonzć! 

Obejrzenie nie obowiązuje kupna 

nie 

  

  

      

   

  
WILEŃSKIE ROSYJSKIE SPOŁECZNE GIM- 
NAZJUM IM. A. PUSZKINA W WILNIE 

(Mickiewicza 23) 

(z prawami państwowych gimnaz.) 

poszukuje nauczycieli na rok szk. 1933-34: 
> języka polskiego (20 lekcyj tygodnio- 

wo); 
2) języka łacińskiego (20 lekcyj tygodnio- 

wo); 
3) Rysunków i 

tyg.). 
4) Gimnastyki (12 godzin tygodniowo). 
Podania kandydatów, władających języ- 

kiem rosyjskim i posiadających pełne kwali- 
fikacje przyjmuje dyrekcja Gimnazjum do 15 

robót ręcznych (12godz. 

  

ба 

„BIA ie. ŁY WÓDZ" 
dźwiękowe. Ceny |dz. 25 8r., parter 

  

jako wódz 
CHADLER czarują widza genjalną grą. Oryginalny temat. Przepiękne tło. Nad program:— Trzy dodatki 

2iś! Film, wyświetlany po raz "pierwszy w Poisce! Najnowszej prod. 1933 r. w-g powieści Zana Grey'a. 

Bajeczne widowisko walk na Dzikim Zachodz. 
GEORGE O'BRIEN w najnowszej kreacji 

Indjan oraz słodka JANETT 

54 gr. 
  

  

Nie zwazając na sezon letmi arcydzieło pikanterji!! Słynna na cały Swiat platynowa blos- 
dynka, rywalka Grety Garno i Maileny Dietrych JEAN CHARŁUW w wysoce pikantnym filmie 

„ZONA Z BRUGIEJ RĘKI 
Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczor. 40 gr. 

2) „GŁÓ$ PUSTYNI" 
Polski film egzotyczny. 

  

  

  

  

LA BA JC 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed odcisków 

NRAJYrFORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
USUWA 

„KOWALSKINA 

  

  

AES 

FABRYKA 
rsa MEBLI 

W. RILENKI I b-ie 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, szalony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, steły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

1 tp. Ceny znacznie zniżone. 

   

    

        
  

lipca 1933 r. 
DYREKCJA 

  

  
  

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna 
od g. 7 rano (w Świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 
przedświąteczae t Świą- 

teczne do 23. 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiłna 
od g. 8 rano (w święta jpół godziny drogi. 
od g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. 

CZARNY BÓR 
  

Odjazd z Wilna Przyjazd dó Czarnego* Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

  

  

    
      
  

   

Ostatnie dni! Świetny podwójny program 'Naįlepsza KOMEDJA i wesoła OPERETKA! Po iaz pierwszy w Wilnie 

(( ,„CKOMHR i KELLY © TARAPATACH 
Hucząca życiem, werwą skrząca się humorem i pogodą o rekordrwemtempie komedja morska. 

2) ss ĄBEREJ GAWIARERCE
:* M lodyjny film! Moc piosenekt 

Szrapnelowe bomby Śmiechu. 
Ceny: Na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gr. 

s; EI EKSA 
  

Modna pantofle ranne 
Najwięzszy wybór. 

  

M ARAD ADA AE Ba 

fl.” Na lato eleganckie '|, buty dziur. 11 POSZUKUJĄ 
z niepękającej skóry b. wygodne higjeniczne PRACY 

tylko w POLSKIEJ WYTWÓRNI GBUWIA ORIWESK SP M 

OPANKI 12 50 Y TT PLECIONKI 14” p Suri ao 
a wykształceniem — pra 

ь 90 у ni ejmii 
SANDALKI 3,60) Wilno, Wieika 30 | FRUNELKI 5 Us aaa 

ku od zaraz w wojew. 
Najnowsze fzsony. Wileńsk. i Nowogródz. 

  

  

NA POPŁAWACH 
parcele do sprzedania 
Tanio. Ziemia ogrodowa przy ul Subocz, — 
Saska Kępa, Popławskiej i ix. — Informacje: 

Subocz 28 godz. 10—2 i 5—8   
Do akt nr Km 342 - 33. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Nowogródku 

I rewiru zamieszkały w Nowogródku przy ul. 
5 Maja Nr 7 na zasadzie art. 602 KPC obwie 
szcza, że w dniu 1i lipca 1933 roku od godz. 
16 odbędzie się licytacja publiczna ruchomości 
należących do Lidji Pejickerowej w jej lokalu 
w majątku Lubcza, składających się z zegara, 
dużego, 2-ch otoman, 12 krzeseł, dębowych, 
szafy do ubrania, 2 stołów, kredensu, iortepia 
nu, garnituru mebli wiedeńskich, półkredensu 
dębowego i dywanu perskiego., oszacowa 
nych na łączną sumę 2270 zł. — gr., które mo 
żna ogłądać w dniu licytacji w miejscu sprze- 
daży w czasie wyżej oznaczonym. 
Nowogródek dn. 21. - 6. 1933 r. 

KOMORNIK (podpis nieczyt.) 

Ważne tylko dia Pań 

fryzjerzy damścy Stanisław | Witold 
b. współpracownicy firm K. MURALA i 
ALEXANURA mają zaszczyt zawiadomić 
J. W. Panie, iż zainstalowali się na stałe 

kład: 6 w zakładzie „LUDOMIRA: 
ž.yzjerskim 
mieszczącym się przy ul. Tatarskiej 9—1, 

` tel. 17 54. 
Zaszczyczni uprzednio względami J. W. 

Pzń poleczją się i nadal 
Zz powažaniem 

Stanisław i Witold 

  

  

  

  

  

2 RAR > AMAKAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAA AA AAA 
7, 15 m. 30, 20 . Boru. 8, 16,30, 21. aa. 

MEJSZAGOŁA z powodu 

: № NYJNSJE WAB 
Odjazd z Wilna į Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna с sklep spożywczy w rn- 

9, 12 m. 30, 16, 18. do Mejszagoła 40 m 30,14, 19.-..46,5 11 m. 30,15, 20. DOKTOR chliwym miejscu — ni. 
10, 13 m. 30, 17, 19. : Konarskiego 29 m. 5. 

NIEMENCZYN Zeidowicz — — — — — — — 
"Pr p > Е Choroby skórne, wene- 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna  ryczne, narządów mo- 

7,9, 11, 13, 15, 17, 18| do Niemenczyna |7, 8, 9, 11, 13, 15, 17)8, „9. 10. 12, 14, 16, czowych. Lokeie 
m. 30, 19, 20 m. 30. |8, 10, 12, 14, 16, 18,19, 21.. 18, 20, 22. od'0 ао 17 08 54078 

|19 m. 20, 20, 21 m. 30. wieczorem. Ul. Mickie= | — —— — — 

OSZMIANA * wicza 24. DO WYNAJĘCIA 
ю м — ^^ = 3-pokojowe mieszkanie 

Odjazd z Wilna > gd s ONY 0 S RE ы ae do Wilna DOKTOR ze wszelkiemi wygoda- 

7, 8511, 7 14,16, 18 [94 mar 15; m. 15, 13| g. 6, 7,30, 11,12, 15, 17Į 9,45, 13,15, 14,15 171575 $ mi, Wilkomierska 5-2 

(w dni rynkowe miastjm. 15, 16, m. 15, 18] 19, 19,15 21,15. ZELDOWICIOWA NZ Na ĖS 

о & odjazd o 6). m. 15, 20 m. 15. о ЮЁ%И л то}’сиб\ч „MIESZKANIE 

IB 2 + ой MAF; 4 i 2-pokojowe z wy 

> Pla iš l KMOGEWICZ a __ godami do wynajęcia - 

PRZE . tel. 277. Mickiewicza 37 u do- 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiina OPACTWO 

7, 8, 10, 12, 13 m. 30 do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,|godzina i 20 minut 55 Kuo e i 

15 m. 15, 17 m. 30, 19jgodzina i 20 minut dro-|10 m. 30, 12 m. 30, Idjdrogi (do Landwaro- VPN 
20: m. 15; Ei (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,|wa 55 minut drogi) . i SPRZEDBAŹ Lekcie 

į minut). 19. RANNNVTSVVTVTVUTNSSU USA 
NAROCZE ESS a Z ооа 

(przez Michaliszki, Świr) KUPIĘ DOM Ł E K СУ J matem. 

nowy z 3 lub 4 miesz- fizyki — udziela naucz. 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna  kań na Zwierzyńcu. O- gimn. Ofiarna 2 m. 14 

o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . o godz. 21. ferty pod  „Wuka“ do od godz. 3 do 5. 

lo godz. 12 w poł. 

wiedział szczerze — ale prócz tego masz 

dużo taktu, rozsądku, jesteś... 

Przerwała mu: 
— jesteś strasznie zimny, Rupercie! 

Nigdy nie czułam tego tak wyraźnie, jak 

dzisiaj! ) 
Nie, — zaprzeczył, — nie jestem zi- 

mny. jesteś najbardziej czarującą dziew 

czyną. jaką mi się spotkać zdarzyło, Zo- 

baczysz, że będziemy szczęśliwi! = 
— Wyobrażam sobie, że będę boga* 

ta, będę urządzać przyjęcia, bywać z 
tobą na balach... a ty będziesz w duchu 
stawiać mi stopnie: za urodę, za suknię, 
za zachowanie... Ale jest i inna strona 
życia, Rupercie... Chciałabym, żebyśmy 

z czasem pokochali się naprawdę! Czy 

myślisz, że to nastąpi? 
Zwlekał z odpowiedzią. Reflektor był 

teraz w innej stronie, siedzieli więc w 

cieniu, „Arden* posuwał się lekko po 

czarnej, gładkiej powierzchni morza, u- 
sypanej błyszczącemi gwiazdami. 

Marietta myślała o przyczynach, któ- 
re zmusiły ją do przyjęcia oświadczyn 
Steevensa. W myślach przytaczała okoli 
czności łagodzące, któremi chciała uspra 
wiedliwić swe postępowanie... 

Marietta bardzo młodo została siero- 
tą i musiała poddać się opiece krew- 
nych, którzy mieli własne córki na wy- 
daniu. Steevens spotkał je w Hong-Kon- 
gu i od pierwszego dnia zdecydował, 
że jest to właśnie ta kobieta, której szu 
kał. 

Mieli się pobrać w San Francisco. 
Marietta miała wielu wielbicieli „ale 

zdawało się jej zawsze, że wzbudza w 
nich uczucia, których się najwięcej lę- 
kała. Opanowany i zimny Rupert zaim- 
ponował jej, jako kontrast. 

  

  

— Czy ożeniłbyś się ze mną, gdy- 
bys był biednym człowiekiem? — zapy 
tała. 

Steevens roześmiał się: nie mógł so- 
bie wyobrazić siebie w tej roli. 

— Za dużo filozofujesz, Marietto, to 

źle! Lepiej chodźmy pospacerować po 

pokładzie! y 

Wstali i zbliżyli się do otaczającej 
górny pokład, balustrady. U dołu widać 

było część dolnego pokładu drugiej kla- 

sy. Mniej jasno tam było i miejscami 

pokład tonął w mroku. Widać było tyl- 

ko sylwetki ludzkie. Marietta oparła się 

o poręcze. 
Nagle w dole ktoś zapalił zapałkę i 

przy jej iblasku ukazała się twarz czło- 

wieka, zapalającego tajkę. Smagła, Szero 

ka twarz, czerwone usta i energiczna 

broda... 
Marietta zobaczyła coś dziwnego: ko 

ło ręki, trzymającej zapałkę, wisiała dru 

ga ręka. 

Postaci człowieka, do którego te rę- 
ce należały, nie było prawie widać. 

Ciemne, błyszczące spojrzenie wpa- 

trywało się w Mariettę. Jak zasugestjono 

wana nie mogła oderwać od niego oczu. 

Zauważyła zarysy szerokich ramion. W 

oczach jego, w których migotał odblask 

zapałki, wyczytała drwiące wyzwanie i 

jednocześnie jakby zachwyt. 

W tej chwili ręka nieznajomego opa- 

dła wdół. Błysnęły tylko wąskie, metalo 

we ogniwa, łączące stalowy łańcuszek. 

Marietta cofnęła się, szepcąc: 

— Rupercie! Czy widziałeś? 

— Co? 
— Ten człowiek, który zapalał tajkę 

jest... przykuty do drugiego! 

Administracji „Słowa 

— Czy nie mylisz się? 
— Nie, nie, widziałam doskonale. I 

jaka dziwna twarz? Dowiedz się, kto to 
jest? 

— Tak ciebie to zaciekawia?, —za- 

pytał ironicznie. 

—- Naturalnie! On ma twarz inteligen 

tnego człowieka. Czyżby to był zbrod- 

niarz? 
— Zapewne. 
— Steevens nie interesował się wca- 

le więźniem, jednak skierował się do ka 

juty komisarza. 

Marietta została, oczekując go, w 

pewnej odległości od balustrady. Czuła 

jednak wciąż jeszcze wzrok więźnia, na 

sobie. Widziała iskierkę tlejącej tajki, a 

za nią czuła utkwione w swoją twarz 

przenikliwe oczy... Oczy człowieka z in- 

nego świata... 

— Steevens powrócił wkrótce. 
— Nazywa się Norton, — zakomuni- 

kował obojętnym tonem. — Wiozą go z 

Hong - Kongu do Anglji na sąd. Komi- 

sarz twierdzi, że to niebezpieczna sztu- 

czka. 
— Za co go aresztowali? 

— Za usiłowanie zabójstwa. Chciał 

uciec z cudzą żoną, gdy zjawił się nie- 

spodzianie jej mąż. Norton rzucił się na 

niego i o mało co nie zabił, Udało mu 

się jednak uciec z Londynu. Czuł się za 

pewne bezpieczniejszym na Wschodzie, 

ale złapano go w Hong-Kongu. Więzień 

jest przykuty do swego stróża. Próbo- 

wał już wyskoczyć z okrętu, gdy go przy 

wieziono na pokład. Dlatego teraz nie 

wypuszcza się go inaczej jak na łańcu- 

chu. 
Marietta słuchała słów narzeczonego 

ж _'. .' е 

k 

  

Drukamia Wydawnictwa „SLOWO“ u 

  

Wilno Biały zauł. Nr. 
3 Michler. 

Pianistka, Młoda 
dobry pedagog. Prag- zredukowana urzęd- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, darstwie pani domu. 
Sienna 28 m, 22 Kuzi- Adres; Kwiatowa Hotel 
miera Kałużyńska, Anglja pokój 12. 

niczka za utrzymanie 
może pełnić słnżbę bin 
rową,reperację bielizny, 
lub wyręczyć w gospo 

Letniska 
STUDENT 

udzieli pomocy 'w nau- 
ce, przyjmie wszelkie 
inne zajęcie za same 

a "PEARCE: utrzymanie — chętnie" 

DWÓR wiejski przyj 12 wieś. Zgłoszenia — 
mie letników ŻA aaa pod: Wilno, ul. Zamka 
maniem, Wied, Tatar. Wa nr 5 (sklep owoco- 
ska 17 m. 3 1—5, = Wy). Fr. Krymski. 

KRYNICA, pensjonst RO: Ši aria 
„Japonka“, ul. Ogrodo- ZE RZEZ 
wa, piękne położenie, EEA hadl., _ ргае- 
knchnia zdrowa, ceny "YSł. - fabrycznej, rol 
przystępne. T Ne ae Pie A 

bai .. minimałnem wynagr. w 
u REGA ZAZNA Wilnie lub na prowincji 

WILLA do sprzedania Wilno, Garbarska 17 - 
Pee m, a w 
ol, oda pr. ero STT a 
Pollarce (Kalesuje): Ła. — JAKIEJKOLWIEK. 
dnie psłożons, wzoro: ргасу poszukuje czło- 
wo zagospodarowana. wiek uczciwy, pracowi- 
Budynki mieszk. i gos- UV, Samotny, polecany 
pod. drewniane nowe. przez osoby znane. — 
Ziemi około 4 ha. Park Werkowska 30 m. I Ks 
ogród owocowy, blisko zimierz Kirjacki. 
kąpiel. — Komnnikacja — a 

autobusowa —Dogodne Były urzędnik 
warunki sprzedaży. - pocztowy, pisze ne me- 
orm. na miejscu m wła- szynie poszykaje ра 
Ściciela Kryłowa lnb we sady biurowej eksped- 
Wtorki, czwertki i SOobO- jenta lub innej. Oferiy 
ty Kalwaryjska 12 m. 6 do Redskcji „Słowa, 
od godz. 5 do 6 wiecz. pęd „Młody* 

LET NI $ZK O 
w majątku z całkowi- 
tem utrzymaniem — 3 
zł. dziennie Las, rzeka, 

  

  

  

Patronat Więzienny 
w Wilnie zwiaca się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 

-- b, więżniów i ich ro” 

pianino, bibljoteka, ko- 
nić wierzchowe. Zgło- 
sić się, p. Niestaniszki 
dla J. K. 

tdisankanAkAkARANi dzin. Ofiary prosimy 
Po d skierowywać na ul.3 ga 

sa V Maja — gmach Sąd 
PWWPYTYYFYCYWYRT=YW" Grodzkiego, parter, po- 
p Le ask 0204 kój Nr iż. - 

  

Jeden w swoim zakre- BIRIOS TETINBKKISIA 
sie najpoważniejszy ko” 
ncern w Polsce poszu- Z uby 
kuje zdolnych zastęp- 2 SRO 
ców we  wszystkich DN. 3 VII. zgubiłam 
większych miastach, ce Legitymację  nauczy - 
lem rozsprzedaży swo- cielską  IKurat. Okręg. 
ich dotychczas u nas Szkoł. Wileńs. Nr. 95 
nieznanych nowości pa-— Inspektorat Osz- 
tentowych,  niezbęd - miański. Znalazce upra 
nych w każdym domu. sza się o zwrot za wy, 
— Poważne zgołszenia nagrodzenie. 
pod „Łatwa Praca" do Teodozja _ Anusewi -. 

Administracji. czówna Wilno Legjo- 
——————— now 3—1. 

BERLEETTESEINES оао ° 
z zapartym oddechem. Sprawa, pozornie 
wydawała się bardzo zwykłą i jasną, a 
jednak nie chciało się jej wierzyć, by ta 
ka twarz i takie oczy mogły należeć do 
zbrodniarza. 

— Qn jednak nie robi wrażenia mor 
dercy. 

Steevens uśmiechnął się: 
— Czyż to jest napisane na czole 

człowieka? Zresztą może i masz rację: 
nie była to zbrodnia, popełniona z raz- 
mysłem. Jest to właściwie zwyczajny 
złodziej, który chciał ukraść nietylko ża 
nę swej ofłary, ale i jego / pieniądze. 
Mąż znalazł na stole cały stos klejnotów 
gdy wszedł niespodzianie... Ale nie mysł 
o tem, Marietto! 

Drgnęła nerwewo: 
— Chciałabym zapomnieć tę twarz! 
— Nie zobaczysz jej już nigdy wię- 

cej! 
a Mamy jeszcze dziesięć dni podró- 

ży do San - Francisco, Rupercie. 

-— Wszystko to da się zrobić! Już 

ja to biorę na siebie, — dodał ze spokoj 

ną pewnością człowieka bogatego. 

Zrobiło się zimniej. Zbliżał się zimny 

wiatr. Gwiazdy bladły i ginęły, jedna 

za drugą, aż wreszcie niebo i morze za 
mieniły się w jedną czarną pustkę. Mari 

etta, jak urzeczona, nie ruszała się z 

imiejsca i nie odrywała oczu od tlejącej 

fajki. 
— Ten człowiek 

ciebie, zauważył 
Steevens. 4 

— Cóż to szkodzi? 
— Wolałbym, żeby patrzał na kogo 

innego. Powinnaś się okryć czemś: robi 

się zimno. Chodźmy do baru! 
D. C. N. 

ciągle patrzy na 
z rozdrażnieniem 
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