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    Nr. 80259, W sprzedaży detal. cena 

Targi Północne w Wilnie, zapowiadają- 

ce się w tym roku wcale ciekawie, zdaje się, 

znajdą wreszcie właściwą drogę, 

cą do pięknego rozwoju. 

się nieco śmiesznych i 

łowych ambicyj udawania targów międzyna- 

rodowych, lecz nie zniżając się do poziomi 

przygodnej imprezy, raczej charakteru  roz- 

rywkowego i obliczonej  przedewszystkiem 
na zysk, — Targi Północne staną się w tym 

roku wielkim i niezmiernie ciekawym prze- 

glądem sił gospodarczych naszych ziem. 

Regjonalny charakter Targów, 

wyraźnie zaakcentowany w wielu działach, z 

których na plan pierwszy niezawodnie wysu- 
nie się Wystawa Lniarska. Działy: leśny, ry- 

bny, pszczelarski, wykażą, jakiemi rozporzą- 

dzamy bogactwami i jakie mamy widoki na 

przyszłość. 
Słowem, Targi Północne staną się ter, 

czem być właściwie powinny: wielkim kier 
maszem wileńskim, rozmiarami swemi o wi 

prowadzą- 

ja- 

  

   

  

  

zostanie 

      

le przerastającym tradycyjne kiermasze Ś 

teczne, organizacyjnie 'zaś najbardziej kon- 

sekwentnym, a wskutek tego szczególnie war- 

tościowym. 

Trzeba Targom nadać właściwe oblicz 
— dopomóc w stawianiu pierwszych kroków, 
a można mieć pewność, iż zaczną one rozwi- 

się i staną się conajmniej tak potrzebne, 

jak są potrzebne nam skromne  kiermasze 

przy kościołach. 
Możliwości są wielkie, 

wielkie, — coprawda nie w znaczeniu moż 

liwości terenowych: już tera r się 7 

stanowić, jaki teren najbard 

wał na Targi i mógł, jak we Lwowie, 

Poznaniu mieć charakter stałego miejsca, po- 
zwalającego na wznoszenie trwałych budyn- 

ków. 
Ale to już inna rzecz. W roku bieżącym, 

a chyba i w przyszłym, będziemy jeszcze ko- 

rzystali z pięknego ogrodu po-Bernardyńskie- 

go, który ofiarnie znosi niewygody i гт- 

szczenia, nieodzownie związane z Targami i 

przesuwaniem się olbrzymich mas publiczno- 

  

   

        

a nawet bardzo 

    
się пафо- 

  

czy 

  

SEL. 

Można przypuszczać, że tegoroczne Та 

gi będą cieszyły się wielką popularnością i 

ściągną nie mniej publiczności, niż Targi po- 

przednie. Jak się dowiadujemy, przyjazd do 

Wilna na okres Targów,zapowiedziały liczne 

wycieczki (w ogólnej ilości do 50), projekto- 
wany jest zjazd strzelecki (koło 12 tysięcy 
osób), w toku organizacji są zjazdy pszcze- 

larski, rybacki i gospodarczy, a przedewszy- 
stkiem — wielki zjazd lniarski, który stanie 
się atrakcją „Dnia Lniarskiego*', poświ 

nego propagandzie wyrobów lniarskich. Zjazd 

będzie ogólno-polski, odbędzie się 27 sierp- 
nia.Liczne wycieczki krajoznawcze i szkolne 

zwiększą ruch na Targach. 

To wszystko może nas cieszyć. Wiemy, 

że Wilno, już jako miasto, godne jest pozna- 

nia, że nasi goście znajdą coś ciekawego do 

obejrzenia, że wreszcie Targi przyczynią się 

do ożywienia ruchu handlowego. 
Ale właśnie dlatego, że Targi już zapo- 

wiadają się wcale dobrze i że mają przed 

sobą piękną przyszłość, należałoby je WyZY- 

skać pod każdym względem i stwor 
nich przegląd wszystkich sił naszej ziemi. 

Tak, jak kiermasze są nietylko targami, 

gdzie można kupić to lub owo, lecz jednocze- 

Śnie ciekawym, choć niezorganizowanym na- 

leżycie pokazem twórczości artystycznej na- 
szego ludu, — tak i' Wielki kiermasz, jakim 
są Targi Północne, powinien wsposób możli- 
wie wszechstronny demonstrować wysiłek kul 

turalny i artystyczny Wilna i ziemi wileń- 

skiej. 

Niezawodnie coś niecoś z tego zakresu 

znajdzie się na Targach, ale to będzie miaio 

cechy przypadkowości. Rzecz jasna, iż nie 

można rok rocznie powtarzać tak wspania- 

iej wystawy, jaką była Wystawa Regjonalna 
przy pierwszych Trgach, ale należałoby jed- 
nak każdego roku podsumowywać wyniki do- 
konanego przez Wilno wysiłku kulturalnego. 

Przedewszystkiem więc, należałoby zwró 

cić uwagę na propagandę i na udostępnienie 

dla zwiedzających wszystkich naszych mu- 

zeów, które są najwymowniejszym dokumen- 

tem. naszych dziejów i naszej kultury. Mu- 

zeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Muzeun: 

Archeologiczne i Etnograficzne Uniwersyte- 

tu Stefana Batorego, muszą być nietylko ©- 

twarte codziennie, ale i specjalnie reklamo- 

wane, chociażby zapomocą fotografij poszeze- 

gólnych ciekawych eksponatów. Te  foto- 

grafje na dużych tablicach z oznaczeniem 

adresów i godzin otwarcia, musiałyby się 
znaleźć w kilku miejscach na Targach, aby 
mogły zwrócić na siebie uwagę wszystkich 

zwiedzających Targi. 

Muzea te nie są znane nawet wielu wil- 

nianom, — cóż dopiero — przyjezdnym |... 

Poznanie ich, a szezególnie Muzeum Towa- 

rzystwa Przyjaciół Nauk, dałoby pojęcie o 

przeżyciach naszych ziem. 

Sprawa ta jest wyjątkowo ważna, tem 

bardziej, że wszystkie te muzea... nie będą 

dostępne do źwiedzania!... Muzeum T.P.N. 
jest zamknięte do 1-IX, uniwersyteckie do 

jeszcze późniejszgo czasu!... Jest jeszeze:mo- 
żność zmienić taki stan rzeczy, — warto więe 
o tem pomyśleć. 

Towarzystwo Krajoznawcze, które szeżę- 
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na rogu Królewskiej i św. Anny, mając 

wykwalifikowanych przewodników niezawod 

nie dobrze zaopiekuje się wycieczkami, szeze 

lnie temi, które będą korzystały z gościni 

Schroniska Towarzystwa. Możemy więc być 

spokojni, że nasza pr łość, utrwalona w 

pomnikach architektury, zostanie należ 

wyjaśniona wszystkim, kto zechce wczuć : 

              

i wsłuchać w głosy sędziwych murów. 

Ale dzień dzi ten skromniutki 

nasz dzień dzisiejszy życia kulturalnego Wil- 

  

ua? Kto nim się zaopiekuje? 

Zaopiekować się jednak należy. Nie tak 

wielki mamy dorobek, ale znowu i nie tak 

mały. Znajdujące się w warunkach wyjątkowo 

iężkich, robimy wysiłek rzetelny i możemy 

sednokrotnie z chlubą wskazać na osiągnię 

rezultaty. 

Nauka, literatura, sztuka, teatr. 

  

  

te 

  

    
   

Pierwsze dwie dziedziny, z dodatkies: 

jeszcze księgarstwa, drukarstwa i introliga- 

torstw: ująć w dwóch słowach: 

ążka wileńska powinna być otoczoza 
specjalną opieką na rocznych wystawach. 

j ciężki, — to też jest 

ona świadectwem wielkiego wysiłku i nie- 

małej nieraz ofiarności jednostek, które j+ 

Jej los jest nadzwycze     

      

  

powołują do życia. Ruch wydawniczy w Wii-    

   

    

    
pierwszorzędnej 

   KI, wzorowe pod względem treśc 
ty zewnętrznej. Z dziedziny nauki mamy 

reg najpoważniejszych dzieł, które zbuć 
liczne echa w Polsce i zagranicą, z dzie 
ny literatury również mamy niejedną warto- 

Ściową książkę. Mamy nieraz tak osobliwe 
wydawnietwa, jak jedyne w Polsce czasopi- 

sma, „Fizyka i cehemja w szkole'* lub „Ba- 
sie News'', mamy podręczniki szkolne i 

wersyteckie, które z Wilna idą na całą Polskę 
mamy artystyczne oprawy mszałów, które do- 

konywują obecnie wielkiego przewrotu, zabi- 

jając dotychczas bezkonkurencyjne panujace 

tandetne opraw 

mamy co pokazać. 
Książka wileńska powinna skorzystać z 

targów i licznego zjazdu, aby przypomnieć 

o sobie i swej roli w wysiłku kulturalnym 

narodu. polskiego. 

Tak samo sztuka wileńska. Spółdzielnia 

zna już bodaj zbudowała most, łączą 

e dotychczas walezące twierdze: pia- 

styków i niezależnych. To dobrze. Mogłaby 
więc Spółdzielnia już podczas obecnych Tar- 
gów pokazać, jak wygląda dorobek wileń- 

у } rzeźbiarzy, nie podzielonych 
stanowiących jedną wielką ro- 

odznacza- 

  

  

uni- 

zagraniczne, — słowem, — 

    

   

   

  

na obozy i 

dzinę artystów. Niezbyt wielkie i 

jące się bardzo wysokim poziomem artyst, 

      

nym, wystawy zbiorowe byłyby bardzo pożą- 

dane w okresie Targów. 

Wreszcie teatr. W tym roku teatr bę- 

dzie czynny i podezas Targów. Doskonale. 

Teatr przede ystkiem będzie myślał o da- 
niu publiczności godziwej rozrywki, co t 

  

jest 

calkiem naturalne, ale nie zaszkodziloby po- 
myśleć i o pewnej „akcji'*. Mianowicie, ze 
względu na to, że Targi przypadają: na ko- 
niec sezonu teatralnego, może byłoby dobrze 
(gdyby warunki na to pozwoliły) robić w 

tym okresie przegląd dokonanego wysiłku za 
ubiegły rok. A więc możnaby było do progra- 

mów teatralnych dodawać żywo napisane 
sprawozdania z działalności za sezon, odpo- 
wiednio ilustrowane; przy teatrze urządzić 
małą wystawę zdjęć fotograficznych i rysun 
ków, dotyczących wystawionych sztuk, — 

w teatrze w miarę możności powtarzać sztu 
ki, które szczególnie się wyróżniły w sezonie, 
a przedewszystkiem sztuki wileńskich auto- 
rów i t.p. 

Rzecz jasna, jak w sztuce nie może być 
dwu obozów, tak i teatry wileńskie musiały- 
by zapomnieć a wojnie. 

Książka (w najszerszem pojęciu), sztu- 

ka i teatr, to są trzy dziedziny, które mu- 

siałyby być zaakcentowane na Targach, lub 

przy Targach, czy też podczas Targów, — 
zależnie od formy organizacyjnej. 

Kto jednak miałby tem się zająć? Nata- 
ralnie, nie dyrekcja Targów, która, można 
mieć pewność, potraktowałaby podobną akcję 

życzliwie. Zająć się organizacją musiałyby 

zrzeszenia artystyczne, a ściślej Rada Zrze- 

eń Artystycznych, która właśnie w tej dzie 

dzinie miałaby szerokie pole do popisu. 
Uwzględnienie, a raczej — uwzględnianie 

(bo chodzi tu o zasadę, któraby obowiązywa- 

ła na przyszłość) życia kulturalnego, obok 
życia ekonomicznego i gospodarczego, re- 

prezentowanego na Targach, ożywiłoby Targi 

i podniosło ich znaczenie. 
W. Charkiewicz. 

ANNO TIASIYTSS VIASAT TROSAI TAS EK TRS 

LOTNICY SOWIECCY ODLECIELI 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj o godzi- 
nie 8,30 z lotniska na Okęciu wystartowali w 

drogę powrotną do Moskwy lotnicy sowieccy 

Ingaunis i Turżański. 

KAROL RADEK OPUŚCIŁ 

WARSZAWĘ 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj opuścił 
Warszawę, udając się z powrotem do Moskwy 

wybitny publicysta i polityk sowiecki Karoń 

Radek. Na dworcu żęgnali go przedstawiciele 
poselstwa sowieckiego i prasy warszawskiej. | 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEj — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

-- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. NIEŚWIEŻ 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N„.ŚSWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

  

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Społdz. Naucz. 

j PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 
| PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
| || POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

ST. ŚWIĘCIA 
SZARKÓW 
WOŁOŻYN - 

proc. 

Nadzwyczajne zarządzenia w Niemczech 
dia ochrony ruchu narodowo-socjalistycznego 

BERLIN PAT. — Pruska rada mini- 
strow na odbytem dziš pod przewodnic- 
twem premjera Goeringa posiedzeniu u- 
chwaliła szereg ważnych ustaw i roz- 

' porządzeń, mających na celu: 
1) zapewnienie wzmocnionej ochro- 

ny dla przedstawicieli ruchu narodowo- 
socjalistycznego i państwa, — a więc 
przedewszystkiem członków policji, od- 
działów szturmowych i Stahlhelmu. 

2) oddziaływanie na społeczeństwo 
w kierunku bezwzględnego podporząd- 
kowywania się autorytetowi państwa; 

3) zastosowanie się do deklaracji 
kanclerza Hitlera z dnia 15 lipca, że wo- 
bec zwycięstwa narodowego socjalizmu 
rewolucja jest skończona. 

Rada ministrów przyjęła dalej m. in. 
ustawę o rozszerzeniu pełnomcnictw pre 
zydenta w sprawie stosowania prawa ła- 
ski. 

Komunikat urzędowy podkreśla, ze 
w państwie autorytatywnem prawo łaski 
podobnie, jak za czasów monarchji, przy 
sługuje jedynie i wyłącznie głowie pań 
stwa. Tytuł tej ustawy brzmi: „Ustawa 
© przywróceniu nieograniczonego prawa 
łaski głowie a“ 

Art. 54 (p. 2i 3 konstytucji prus- 
kiej) uznający ogłoszenie amnestji lub 
umorzenie procesu od zgody parlamentu, 
został uchylony. 

Premjer Goering upoważnił pruskie- 
go ministra sprawiedliwości do wykorzy 

Rozporządzenie © zakończeniu rewolucji 
BERLIN PAT. — Biuro Wolffa komuni- 

kuje, że rząd turyngijski ogłosił rozporządze 

nie, w którem powołując się na oświadczenie 
kanclerza Hitlera o zakończeniu rewolucji, — 
wzywa wszystkie krajowe urzędy prokurator 

skie do niezwłocznego rozpatrzenia spraw, 
dotyczących buntu przeciwko wodzowi naczel 
nemu, lub zakłócenia odbudowy kraju w du- 

chu narodowego socjalizmu i ukarania wis- 
nych z całą surowością prawa. 

Kto dalej mówić będzie o kontynuowaniu 

rewolucji — mówi rozporządzenie — lub o 
drugiej rewolucji, musi zdać sobie sprawę, 

że w ten sposób występuje przeciwko naczel- 
nemu wodzowi i odpowiednio do tego będzie 
traktowany. Wszyscy prokuratorzy muszą za 

stosować się do zarządzenia ministra sprawie 
dliwości, że każda próba zakłócenia obecne- 

go stanu w Niemczech musi być karana jak 

najostrzejszemi środkami, bez względu na о- 
sobę winowajcy. W jak najszybszym trybie 

wydane być muszą zarządzenia dla ochrony 
autorytetu państwa. Wypadki buntu sądzo- 

ne będą przez sady doraźne lub w trybie 
przyśpieszonym. 

Rozporządzenie z naciskiem podkreśla, że 
wobec oświadczenia kanclerza Hitlera rewo- 
lucja narodowa jest zakończona i wszelkie 

poczynania o charakterze rewolucyjnym za- 
równo w słowie, jak i w czynie podlegają 

karze. 4 

Czem zostały spowodowane zarządzenia władz 
niemieckich : 

PRASA PARYSKA O WYDARZENIACH NIEMIECKICH 

PARYŻ PAT. — Cała prasa paryska po- 

daje dzisiaj alarmujące wiadomości o sytua- 
cji w Niemczech. Ž i а 

Nagła i niespodziewana zmiana frontu 

społecznego czynników kierujących ruchem 
narodowo - socjalistycznym — według prasy 

paryskiej — wywołała poważne fermenty w 

masach wyznawców Hitlera. W wielu mia- 
stach prowincjonalnych doszło do poważnych 

rozruchów. W niektórych miejscowościach, 

m. in. na niemieckim Górnym Śląsku, w By- 
tomiu, i Wrocławiu wystąpienia te, kierowa 

ne przez szefa policji, znanego mordercę po- 
litycznego Heinesa, miały wybitny charakter 
radykalno - społeczny. 

W innych miastach, jak np. w Norymberv 

dze , rozruchy przybrały charakter antyse- 
micki. W Hamburgu grupa szturmowców za- 

jęła t. zw. „dom brunatny'', gdzie zatrzyma- 

no wiele osób. W wielu miastach interwenjo- 

  

wać musiała podobno Heimwehra, aby przy- 

wrócić porządek. 
„6 ,W związku z tą sytuacją, która zdaje się 
być w najwyższym stopniu niepokojącą, — 
minister Goering miał przerwać swój urlop 

i zwołać do Berlina naradę szefów grup 
szturmowych i specjalnych oddziałów hitla- 
rowskich. Decyzja ta zapadła na skutek p0- 
ufnej narady wyższych urzędników minister- 

stwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 

z szefami policji politycznej. 
Dzienniki paryskie twierdzą, że kierunek 

radykalno - socjalistyczny wśród mas hitle- 
rowskich bierze górę i Hitler będzie miał o- 

becnie przed sobą ciężkie zadanie uspokoje- 

nią umysłów i ustabilizowania stosunków 
gospodarczo - społecznych w Rzeszy. 

Część prasy francuskiej dopuszcza możli- 
wość zmiany pod wpływem mas w kierunku 

radykalnej przebudowy społecznej. 

  

Pobyt ministra Becka w Wilnie 
WILNO. — W sobotę rano pociągiem pośpiesznym z Warszawy przybył 

do Wilna minister spraw zagranicznych, płk. }. Beck. W godzinach południo- 
wych pan minister udał się samochodem do Pikieliszek, gdzie był przyjęty na 
kilkugodzinnej audjencji przez Marszałka Piłsudskiego. 

O godzinie 5-ej po południu pan 

  

minister Beck powrócił do Wilna. 

stania prawa łaski w stosunku do osób, 
które dopuściły się karygodnego czynu 
w związku z rewolucją narodowo - so- 
cjalistyczną lub też w interesie państwa 
narodowo - socjalistycznego. Pruski mi- 
nister sprawiedliwości powołał do życia 
centralny urząd prokuratorski, którego 
zadaniem będzie opracowanie ujednostaj 
nionych zarządzeń przeciwko zamachom 
ze strony elementów  antypaństwowych 
na urzędników policji lub bojowników 
ruchu narodowo - socjalistycznego. 

OŚWIADCZENIE GOERINGA 

BERLIN PAT. — Na konierencji pra 
sowej premjer pruski Goering oświad- 
czył, że niebezpieczeństwo komunizmu 
tyiko pozornie zdawało się być przezwy 
ciężone. W rzeczywistości komunizm, 0- 
śmielony przez pewne okoliczności, zno- 
wu podnosi głowę. Obserwacje z ostat- 
nich czasów zmusiły premjera do zasio- 
sowania bezwzględnych zarządzeń, m. 
in.: ktokolwiek poważy się zaatakować 
członka ruchu narodowo - socjalistyczne 
go, lub przedstawiciela państwa, musi 
wiedzieć, że opłaci to życiem. Wystar- 
czy, że dowiedzie mu się zamiar w tym 
kierunku. 

Pruska rada ministrów — oświadczył 
Goering — uchwaliła złożyć rządowi 
Rzeszy do zatwierdzenia w trybie przy- 
śpieszonym projektu ustawy, rozszerza- 
jącej stosowanie kary śmierci nietylko 
na wymienione wyżej przestępstwa, lecz 
również na wypadki naruszenia autory- 
tetu lub bytu państwa oraz na wypadki 
uprawiania t. zw. propagandy okropnoś- 
ci. Propaganda ta bowiem — mówił pre 
mjer — przyczynia się również do pod- 
ważania podstaw państwa i do stwarza- 
nia przez ustawiczną kampanję takich 
stosunków, które w przyszłości mogą 
mieć dla Niemiec bardzo poważne nastę- 
pstwa. 

Zdaniem premjera, rząd Rzeszy usta- 
wę tę zaaprobuje w najbliższym czasie. 
Władze poczyniły już odpowiednie przy 
gotowania. 

PODPALACZY REICHSTAGU MOGĄ 
BRONIĆ TYLKO ADWOKACI NIEM. . 

PARYŻ. PAT. — Adwokat francuski ze 

- Strasburga Jigle, który z kilkoma adwokatami 

francuskimi zaofiarował się bronić Torglera i 

towarzyszy w związku ze sprawą pożaru Reichs 

tagu, otrzymał pismo od prezydenta trybunału 

Rzeszy w Lipsku, który na podstawie obowią- 

zujących ustaw kodeksu karnego niemieckiego 

odmawia adwokatowi francuskiemu prawa bro- 

nienia oskarżonych. Obcokrajowcy nie mają 

prawa brać udziału w rozprawie, nawet w cha- 

rakterze doradców obrony. Obrońcami mogą 

być wyłącznie adwokaci niemieccy lub profe- 

sorowie uniwersytetów niemieckich. 

Francja przystąpi do protokułn określajątogo napastnika 
HENDERSON W PARYŻU 

PARYŻ PAT. — Paul - Boncour po- 
dejmował dziś śniadaniem Hendersona, 
który podał szczegółowe informacje ze 
swych podróży do Rzymu, Pragi, Berlina 
i Monachjum. Jak się zdaje, osiągnięte 
zostały znaczne postępy między państwa 
mi kontynentalnemi co do niektórych za- 
gadnień, badanych przez konferencję roz 
brojeniową, a mianowicie zagadnienia 
kontroli i określenia napastnika. 

Postępy te pozwalają mieć nadzieję 
na osiągnięcie porozumienia. Istnieją je- 
dnak pewne różnice między tezami Fran- 
cji i Niemiec, mianowicie w sprawie 
podziału na dwa okresy czasu, w którym 
równość praw w zakresie zbrojeń mogła- 
by być istotnie przyznana Rzeszy. Roko 
wania w tej sprawie prowadzone będą 
do września normalną drogą dyplomaty- 
czną. Dzisiejsze rozmowy trwały do go- 
dziny 11,30 w południe. 

W godzinach popołudniowych Hen- 
derson odjechał do Londynu. 

Rozmowy z Hendersonem dały Pauł - 
Boncourowi okazję omówienia z Politi- 
sem sprawy ewentualnego przystąpienia 
Francji do protokułu, określającego па- 
pastnika. 

Paul - Boncour nie widzi w tem žad- 
nej trudności, gdyż idea paktu odpowia- 
da tezom, przedstawionym przez dełega- 
cję w Genewie. Sprawa ta była również 
przedmiotem narad Paul - Boncoura, Z 
ambasadorem Francji w Moskwie p. Ai- 
phantem, który zakomunikował ministro- 
wi o przychylnym zwrocie opinji sowiec- 
kich kół rządowych w stosunku do pak- 

tu czterech. Ta ewolucja opinji ZSRR od 
powiada podobmej ewolucji w kołach Ma 
łej Ententy, zostało bowiem stwierdzone, 
że ten doniosły dokument dyplomatycz- 
ny dąży do ustalenia pokoju na okres 10 
lat,, opartym na zasadzie poszanowania 
traktatów. 

Ambasador Alphant zawiadomił Pa- 
ul - Boncoura o podziękowaniu złożo - 
nem przez Mołotowa pod adresem rządu 
francuskiego za wybitne jego współdzia 
łanie w rokowaniach, które doprowadzi- 
ły do podpisania protokułu, określające- 
go napastnika. 

  

Konferencja rezbrojeniowa 
rozpocznie się 20 września 

PARYŻ PAT. — Przewodniczący konfe-tym samym czasie, co sesja Rady Ligi Naro- 
rencji rozbrojeniowej Henderson , zamierza d 
zwołać prezydjum konferencji 

ów i na parę dni przed podjęciem prac ko- 

rozbrojenio-misji ogólnej. 
wej około 20 września, t. zn. mniej więcej wdolarów. 

Krach giełdowy w Stanach 
LONDYN. PAT. — Dzienniki londyńskie 

pełne są wiadomości ze Stanów Zjednoczonych 
o wzmagającym się krachu giełdowym, jaki 
wybuchł w następstwie onegdajszego załama- 

nia się kursów. Jak podaje prasa w Nowym 

Yorku sprzedano wczoraj 9 miljonów 570 ty- 
sięcy akcyj. Deprecjację papierów przemysło- 
wych obliczono wczoraj na blisko 3 miljardy 

Gorączkowe wyprzedawanie akcyj jest tak 
wielkie, że rnaklerzy giełdowi nie mogli nadą- 

żyć tranzakcjom. Chicagowska giełda zbożowa 
na skutek szałonej spekulacji jest przez dzień 
dzisiejszy zamknięta. Prezydent Roosevel 
jak donoszą z Waszyngtonu — ma się nie przej 

mować zbytnio takiemi objawami krachu gieł- 
dowego i nie zamierza jakoby przedsięwziąć 
żadnej akcji, ograniczającej  spekulację  giel- 
dową. 

WASZYNGTON. PAT. — _ Ogłoszony 
bilans handlu zagranicznego Stanów Zjdnoczo- 

nych, wykazuje po raz pierwszy od sierpnia 

1931 1oku saldo ujemne w wysokości 2,1 milj. 

dolarów. Eksport w czerwcu osiągnął 119,9 
miljonów dolarów, a import — 122 milj. doł. 

CO BĘDZIE Z NOWYM KODEKSEM 
PŁAC W. AMERYCE? 

WASZYNGTON. PAT. — W związku z 
ogłoszonym onegdaj projektem w sprawie mi- 

nimum godzin pracy i uregulowania płac, pro- 

jektodawca gen. johnson otrzymuje z całych 

Stanów Zjednoczonych depesze z wyrazami u- 

znania i obietnicami popierania jego akcji. 

Prezydent Roosevelt, nie mając podstaw 

prawnych do wprowadzenia nowego kodeksu 
płac, zamierza przeprowadzić w tej sprawie 

akcję, mającą na celu wywarcie odpowiednie- 

go wpływu moralnego na. społeczeństwo. W 
poniedziałek prezydent Roosevelt wygłosi prze- 

mówienie przez radjo, poświęcone tej kwestji. 

Mussolini ministrem wojny 

  

    

   

i SLONIM —- Ksiegarnia |. Ryppa uL Mickiewicza 10. 

1 SMORGONIiE - i Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
— M, Lewin Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4. 
VZNA, M. Mindel, skiud apte ny. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

  

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

! nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc „drożej. 

Ё Zagraniczne 50 proc. drožej. Ogloszenia cyirowe i tabelaryczne о 50 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

| TKGDO” NEK PA ZOB S RESTA ATOSTOGAS TIE WROTE TWORZA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz | 

+ 

dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. © 

TELEGRAMY 
PREMJER JĘDRZEJEWICZ WYJECHAŁ 

NA URLOP 
WARSZAWA. PAT. — Prezes Rady Mini- 

strów Janusz jędrzejewicz udał się wczoraj na 

dłuższy urlop, kóry spędzi w kraju. W ciągu 

najbliższych dni p. premiera zastępować będzie 
minister spraw wewnętrznych Bronisław Pie- 

racki. 

ZWROT DOKUMENTÓW O DZIAŁAL- 
NOŚCI MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 
WARSZAWA (tel. własny). Znany 

działacz komunistyczny p. Fuerstenberg Ha- 
lecki, bawiący obecnie w Warszawie, złożył 

p. pułk. Sławkowi dokumentów z b. archi- 
wów carskich. Wszystkie one dotyczą dzią- 

łalności Marszałka Piłsudskiego i wielu je- 
go współpracowników z okresu walk o nie- 
podległość. 

POŚWIĘCENIE BUDOWY GAZO- 

CIĄGU W MOŚCICACH 

TARNÓW. PAT. — Wczoraj przed połud- 

niem w obecności p. ministra przemysłu i han- 

dlu Zarzyckiego, wojewody krakowskiego dr. 

Kwaśniewskiego i władz Palminu odbyło się 

poświęcenie budowy rozpoczętego gazociągu 

na szlaku Mościce — Krosno długości 77 km. 

Rurociag ten będzie doprowadzał gaz ziemny 

do Państwowej Fabryki Związków Azotowych 

  

      

w Mościcach. 

PRZECIWKO OGRANICZENIOM 
PASZPORTOWYM 

WARSZAWA (tel. własny). — Wczoraj 
p. premjer J jewi przyjął wiceprezesa 

Z u Dziennikarzy red. Grosterna oraz 
    p Syndykatu Dziennikarzy warszaw- 

skich red. Ścierzyńskiego, którzy złożyli mua 

memorjał w sprawie ograniczeń paszporto- 

wych dla dziennikarzy. 

WOJCIECH KOSSAK LAUREATEM 

NAGRODY M. WARSZAWY 

WARSZAWA. PAT. — Sąd konkursowy 

wystawy pod nazwą „Żołnierz i koń w sztuce 

polskiej 19 i 20 w.* otrzymał następujące na- 

grody: nagrodę m. Warszawy — Wojciechowi 

Kossakowi za obraz olejny pt. „Krwawa nie- 

dziela w Petersburgu", nagrodę Ministerstwa 

Rolnictwa Michałowi Belinie za obraz olejny pt. 

„Biwak“ i nagrodę Towarzystwa Zachęty do 

Hodowli koni w Polsce — Eugenjuszowi Gep- 

pertowi za obraz olejny pt. „Forward“. 

REIS „KOŚCIUSZKI* I „POLONII 

GDYNIA. PAT. — Wczoraj po południu 
odpłynął z portu gdyńskiego statek transatlan- 
tycki „Košciuszko“, który zabrał na swym po- 

kładzie 598 pasażerów, udających się na wy- 

cieczkę turystyczną do Kopenhagi. Dziś w po- 

łudnie odpłynął statek „Polonia* z 530 pasaże- 

rami, udającymi się na wycieczkę do Holandji 

i Angiji. 

HAKOAH — LEGJA 2:1 

WARSZAWA. PAT. — Na stadjonie Legji 

w Warszawie odbył się mecz piłki nożnej mię- 

dzy wiedeńską Hakoah a reprezentacją Warsza- 

wy. Zwyciężył Hakoah 2:1. 

POCHÓD ALKOHOLU W USA. 

NOWY YORK. PAT. — Stan Oregon 20ty 

z kolei, wypowiedział się za zniesieniem prohi- 

bicji. Dotychczas żaden ze sfanów nie wypo- 
wiedział się za prohibicją. ' 

MUSSOLINI MINISTREM WOJNY 
RZYM. PAT. — Minister wojny Gazzera 

ustąpił ze swego stanowiska. Tekę ministerstwa 
wojny objął Mussolini. 

NOWY POSEŁ POLSKI W LIZBONIE 
LIZBONA. PAT. — Poseł polski minister 

Szumlakowski złożył wczoraj na uroczystej au- 
djencji u prezydenta Carmony swe listy uwie- 
rzytelniające. Po audjencji poseł Szumlakowski 
złożył wieniec u stóp pomnika poległych w cza- 

sie wielkiej wojny. 

PROTEST AUSTRJACKI W BERLINIE 
WIEDEŃ. PAT. — W dniu wczorajszym 

samoloty, noszące odznaki łotnicze Rzeszy Nie- 
mieckiej ponownie rozrzuciły w Salzburgu u- 

lotki agitacyjne, skierowane przeciwko rządowi 
austrjackiemu. Wobec ponownego tego rodzaju 
nalotu powietrznego na terytorjum. Austrji, rząd 
austrjacki postanowił złożyć protest w Berfinie. 

MECZ FINAŁOWY O PUHAR DAVISA: 
ANRGLJA — AMERYKA 

PARYŻ. PAT. — W piątek rozpoczął się 
tu międzystrefowy mecz finałowy o puhar Da- 
ivisa między reprezetacjami Anglji i Stanów 
Zjednoczonych. Po pierwszym dniu prowadzi 
Anglja 2:0. — W cyklu rozgrywek pierwszej 

rundy o puhar Davisa na 1934 r., rozpoczął się 

mecz Danja — Grecja. Po dwóch dniach walki 
prowadzi Danja 2:1. 

RAID SAMOCHODOWO - MOTOCYK- 

LOWY DOOKOŁA NIEMIEC 
BEPLIN. PAT. — Wczoraj rozpoczął się 

okrężny raid samochodowo - motocyklowy do- 
okoła Niemiec, organizowany przez niemiecki 

Automobiłklub i nardowo - socjalistyczny kor- 

pus samochodowy. Do udziału dopuszczono 
234 maszyny. Trasa wynosi 2.000 km. Start na- 

stąpił w dwu miejscowościch w Baden-Baden 

i Chemnitz. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 

ZURYCH. PAT. — Koło miejscowości Ro- 
gaz auto z 6 pasażerami spadło do głębokiego 
na 150 m. wąwozu. Wszyscy pasażerowie są 

ciężko ranni. 
——- 

willey Post odleciał do 
New Yorku 

EDMONTON PAT. — Amerykański: 
lotnik Wilłey Post odleciał dziś o godz. 
10.40 w kierunku Nowego Yorku.



CO 

              

- Ten stan rzeczy uniemożliwia poznanie 
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PIĘKNA INICJATYWA KORPUSU OFi- 
CERSKIEGO 

— Polska Zbrojna (20) podaje wiado- 
mošė o wyjątkowo pięknej inicjatywie nasze- 
«0 korpusu oficerskiego, który w zrozumie- 

niu wielkiego znaczenia Challenge'u postano- 
wił zebrać potrzebne fundusze na budowę 
=amolotu. 

Inicjatywie, rzuconej przez  przedstawi- 
viela kawalerji, płk. dypl. Trzasko-Durskie- 

go, należy gorąco przykłasnąć i zabrać się 
natychmiast do dzieła, aby w Challenge'n 
1934 r. nie zabrakło samolotu, oddanego pol- 

skiemu lotnictwu przez polski korpus  ofi- 
cerski. 

Czasu na zrealizowanie hasła, na przej- 
ście od zamiaru do czynu i końcowego wy- 
razu tego czynu, jest niewiele. Dlatego też 

praca nasza w tym kierunku musi pójść w 
ostrem tempie. 

Dla zrealizowania tego celu trzeba około 

100.000 zł. Aby je zebrać, powinniśmy się о- 
podatkować dobrowolnie w wysokości np. je- 

„dnego procentu od pełnych poborów (podo- 

bnie, jak opłacamy podatek na fudusz pracy) 
przez czas potrzebny do zebrania tej kwoty. 

Oto żołnierskie podejście do sprawy. Wy 

datki, związane z budową samolotu wynio 
100 tysięcy złotych. A więc gotówka musi 
się znaleźć!.. Już się wyłania konkretny 
plan zbierania składek. 

Przebieg tej akcji wyobrażam  następt- 

jaco. W pewnym dniu, ustalonym ewentual- 
nie przez jeden z czynników miarodajnych 

   
   

(up. 28, lub 30 lipca r.b.), komendanci gat- A 
nizonów zarządzą zebrania oficerskie, celem 
przeprowadzenia uchwał korpusów  ofice:- 

skich o przystąpieniu do tej akcji. Uchwały 
te powinny zapaść jedłogłośnie, gdyž nie m0- 
że tu być innego wyjścia. Specjalny zjazd 
oficerów do Warszawy (lub do siedzib O. K.) 
dla obrad nad tą sprawą, uważam za niepo- 
trzebny. Zagadnienie jest natyle dojrzałe, 

że musi się je załatwić nie w formie długich 
rozważań, lecz droga szybkiego i zdecydo- 
wanego czynu, przy;mując za podstawę pew- 
ne, wspólne dla wszystkich wytyczne. Raz 

rzucona na łamy naszego dziennika wojsko- 
wego sprawa ta, napewno nie zejdzie z ,,po- 

rządku dnia'* dopóty, dopóki drogą krótkich 
<dyskusyj, nie znajdą się te wspólne wytycz- 
ne, mające służyć za podstawę dla garnizo- 
nowych zebrań oficerskich do uchwał na te- 
mat fundacji samolotu. Mam tu na myśli 
szczegółowe wyliczenia, dotyczące wysokości 

składek i czasu trwania zbiórki, gdyż tylko 

w ten sposób, dając konkretny materjał in- 
formacyjny, można będzie doprowadzić do 
jednolitych i jednogłośnych uchwał ofice- 
rów w projektowanej sprawie. 

Pierwsza składka, jako logiczne następ- 

stwo decyzji, powinna wpłynąć do P.K.O. 

już 1 sierpnia r.b. у 

Jak ma być nazwany ten samolot — dar 

— armji? 
Chcę poruszyć jeszcze jedną kwestią, 

związana ściśle z omawianą sprawą. Chodzi 
© nazwę challenge owego samolotu oficer- 
skiego. Uważam, że i w tym względzie po- 
winna zaistnieć 100 proc. jednogłosność, Pier 
wszym oficerem Polski Odrodzonej był, jest 
i zawsze będzie Pierwszy Marszałek Polski, 
Józef Piłsudski. Dlatego też samolot, dar о- 
ficerów na Challenge 1934 r., powinien о- 
trzymać nazwę: „Marszałek Piłsudski'', lub 
krótko: „Piłsudski''. Do czynu więc! Czas 
nagli! re 

Tak po_męsku postanowiona sprawa nie- 
zawodnie zostanie doprowadzona do pomyš!- 
nego załatwienia. 

Przykład korpusu oficerów powinien za- 
<hęcić inne, większe korporacje pracowników 

- do naśladowania. 
Sto tysięcy złotych — to nie jest suma 

zbyt wielka dla przedstawicieli zawodów, gru 
pujących w swych szeregach dziesiątki tysię- 
cy członków. LECTOR 

ŽNIWIARKI 
„Szwedzkie VIKING 

oraz części do nich 

Worki iniane 
poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handiowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 

   

  

  

LONDYN PAT. — Znany publicysta an- 
gielski Georges Slocombe, ;edaktor „Evening 

Standart“ o odbywszy niedawno podróż po 

środkowej i wschodniej Europie, zamieszcza 
dziś artykuł p. t. „Samotnik, który trzyma 

w rękach klucze do pokoju: lub wojny 

ropie'*, poświęcony osobie Marszałka Piłsud 
skiego. 

  

    

Autor artykułu stwierdza, że obecna ze- 
neracja Polski różni się bardzo swą mental- 

nością i pogłądami od dawniejszego społe- 

czeństwa polskiego, które w pierwszym okre- 
    

      sie p niepodległości traciło czas 

na spory, dopóki eromwellowska postać Pił- 

sudskiego nie wstąpiła ostrym krokiem do 
Sejmu i nie przerwała tych sporów. 

generacja jest zdyscyplinowana, posłu 
przygotowana do pokoju lub wojny przez 

zącego Marszałka. 

Obecna 

       

W ręku tego samotnika leżą szanse poko- 
ju europ iego. Niema w tem żadnej prze- 

sady. Pr złość prastarej ziemi polskiej — 

Pomorze zajmuje powszechną uwagę. Zda- 
niem Słocombe'a — g z powodu tej 

dzielnicy wojna, oznaczało- 

   

    

  

miała wybueł 

by to powołanie pod broń całej Kuropy. 

Rozumie to Piłsudski i rozbudowuje sy: 
obrony państwa. Slocombe oma tu odprę 
żenie polsko - sowieckie i uważa, że obecna 

faza, wywołała instrukcje Hitlera do od 

5 urmowych, aby zachowywały 
sranicy pol: jak największą ost- 

i nie prowokowały żadnych incyden- 

. Dalszym skutkiem były rozmowy, pro- 
wadzone w Berlinie i Warszawie pomiędzy 
przedstawicielami rządu polskiego i niemiec 
kiego, oraz wizyta gdańskich hitlerowców w 
Warszawie. 

Ale, gdy te pojednawcze spotkania odby- 
wały się w Warszawie, daleko widząca dyplo 

acja Piłsudskiego nie próżnowała. W Lon- 

    

    

    

    

  

  

  

   
  

    

SŁÓWOUO 

SILVA RERUM „Samotnik, który trzyma w rękach klucze do po-- 
koju lub wajny w Europie" 
WYBITNY PUBLICYSTA ANGIELSKI O POLITYCE POŁSKIEJ 

dynie przedstawiciel Polski podpisał niedaw- 

no pakt pr: źmi ze Związkiem Sowieckim 

i innemi dującemi z nim państwami, 
eo znowu w pewnym stopniu gwarantuje gra 
niee Polski na wschodzie, północy i połud- 

niówo - wschodzie. 

Niemcy są obecnie 

    

dyplomatycznie izolo- 

wane, 
STM 

— zd: 

z wyjątkiem fikcyjnej obrony, jaką 

im pakt czterech, mający stanowić 
aniem autora artykułu — papierowy pa 

rasol, pod którym Francja, Niemcy, Włochy 

i Anglja mogą się chronić, gdy świeci słoń- 
ce, ale który daje mało korzyści w czasie bu- 

rzy. 

    

    

   

  

Finlandja przystąpiła do paktu wschodniego 
ZAWIERAJĄCEGO OKREŚLENIE NAPASTNIKA 

MOSKWA PAT. — Minister pełno- 
mocny Finlandjj w Moskwie Koskinen 
złożył zgodnie z poleceniem swego rzą- 
du zastępcy komisarza spraw zagranicz- 
nych Krestińskiemu deklarację, dotyczą- 

cą przystąpienia Finlandji do paktu, za- 
wierającego określenie napastnika i pod- 
pisanego 3 lipca w Moskwie przez Esto- 
nję, Łotwę, Polskę, Rumunię, Turcję, Pe 
rsję i Afganistan. 

Niemcy budują samoloty 
PARYŻ. PAT. — W „Le Journal“ znany 

dziennikarz Goe London od kilku dni drukuje 

swe sprawozdania z odbytej ostatnio podróży 
po Niemczech i krajach sąsiadujących z Rzeszą, 

dokonanej w celu zbadania istotnego stanu zbro 
jeń niemieckich. Wczorajszy artykuł poświę- 

cony jest ministrowi łotnictwa Goeringowi w 

dziedzinie przygotowania kadr wykwalifikowa- 

nych pilotów. Budowa.samolotów pošcigowych 
— stwierdza dziennikarz — wbrew istniejącym 

zakazom traktatowym — odbywa się w Niem- 

czech seryjnie. 

  

Aresztowanie uczestników Za- 
machu na dr. Stejdlego 

WIEDEŃ PAT. — Komunikat policyjny 
podaje, że wczoraj w nocy w pewnej winiar- 
ni w Wiedniu policja aresztowała trzech męż 

czyzn z Niemiec, którzy zwrócili na siebie u- 
wagę głośną rozmową na tematy polityczne. 
Jeden z aresztowanych zeznał, że nazywa się 

  

Wampir łowicki zdemaskowany 
Konfrontacja ofiar z Einsztejnem 

Jak donosiliśmy, udało się unieszkodliwić 
potwornego zbrodniarza, grasującego ostat- 
nio na terenie b. Kongresówki. W dniu wczo 

rajszym Ejnsztejn przewieziony został z, Wro 
cławka do Łowicza. W Łowiczu wieść o przy 
byciu Ejnsztejna rozeszła się lotem błyska- 
wicy. Stację zaległy wielkie tłumy i tylko 
wyjątkowej enerzji policji przypisać należy, 

że nie doszło do złynczowania krwawego mor 
dercy. Ejnsztejna skutego w kajdany przepro 
wadzono na salę szpitalną, gdzie leży ciężko 
chora jedna z ofiar wampira Perzynówna. 

Zaledwie Ejnsztejn ukazał się na sali, Pe- 

rzynówna dostała ataku obłędnego strachu i 
odpychając od siebie, wyciągniętemi rękoma, 
straszliwe widmo, zaczęła krzyczeć: „To on! 
To on! Ratujcie! '* — poczem zemdlała. 

Konfrontacja wydała efekt nie ulegający 
żadnej watpliwości. Wobec tego przyprowa- 

dzono Ejnsztejna do komisarjatu, gdzie do- 
konano jeszcze dwóch innych konfrontacyj, a 
mianowicie z Okruchówną i Podraszkėwną. 
Obie poznały w nim natychmiast zbrodnia- 
rza. 

Gdy aspirant Markuszewski wraz z Ejn- 
sztejnem udawał się w drogę powrotną do 
Wrocławka, na dworcu w Łowiczu po raz 
drugi omal nie doszło do samosądu nad zbro 
dniarzem. Policja z trudem przeprowadziła 

mordercę do wagonu. 

Ejnsztejn liczy obecnie 20 lat. Pochodzi 
on z nieznanego ojca, znaleziony został jako 
podrzutek i przygarnięty do sierocińca w 
Łodzi, gdzie przebywał do 18-go roku życia. 
Od dzieciństwa zdradzał zbrodnicze skłonno- 
ści. Przed dwoma laty Ejnsztejn opuścił 
schronisko, nie zabrał się jednak do żadnej 
pracy i został włóczęgą. Kilkakrotnie aresz 
towany za włóczęgostwo opuścił swoje mias- 
to rodzinne i przez dwa laty wędrował z 
miejsca na miejsce,  znacząc swoją drogę 
krwawemi zbrodniami. Ejnsztejn jest typem 
Lombrosowskim. Na twarzy jego jest wyryte 
piętno zbrodni. Zachowuje się zupełnie spo- 
kojnie i z całą dokładnością opisuje szcze- 

góły każdej zbrodni. 

Ejnsztejn, udając się na straszliwe swoje 
wyprawy uzbrajał się w kołek od brony, któ 
rym uaerzał swoje ofiary w tył głowy. —0- 

WILJA NASZYCH STRUMIENI RODZICA... 
„Wilja naszych strumieni rodzica** wy: 

pływa z błot dawnego powiatu Borysowskie- 
go, dziś już za naszą granicą z Sowietami. 
Po kilkudziesięciu kilometrach na pewnym 
odcinku jej wąskie koryto stanowi linję gra- 
niczną, a dalej już od ujścia Serwecza rze- 
ka przybiera charakter szlaku handlowego, 
którym oddawna spławiano drzewo i pieńkę. 

  

deł największej naszej rzeki i spływ kajako- 
wy można rozpoczynać z dwóch punktów: z 
Krzywiez przez Serwecz i bezpośrednio z 
Wilejki powiatowej. Droga przez Krzywicze 
nastręcza. znaczne trudności transportowe 
dające wzamian nie wielkie zwiększenie tra- 
sy spływu. Pod tym względem o wiele wy- 
godniejsze jest rozpoczynanie wycieczki od 
Wilejki, która posiada stosunkowo wygodne 
połączenie kolejowe. 

Jako zapaleni turyści, których zła pogo- 
da nie może odstraszyć ruszyliśmy z Wilej- = 
ki w deszez. Przyglądała się nam, poważnie 
dłabiąe w nosach, liczna grupa najmłodszych 
autochtonów wyraźnie zdradzająca -przyna- 
leżność do obozu antagonistów Hitlera. Nie- 
liczni reprezentanci starszego pokolenia ze- 
brani na brzegu, uśmiechali się znacząco. 
Łatwo było się domyśleć co ów uśmieszek 
na poły dyskretny na poły złośliwy oznaczał. 
Z urywanych rozmów do naszych uszu dosz- 
ła mało pochlebna opinja, w której słowo 
„miszygine'* odmieniane było na rozmaite 

sposoby. ; 

Deszcze leje, a my nie, pakujemy manat- 
ki tak jakby słońce świeciło w najlepsze. Ale 

to nasza stanowczość rychło została wyna- 
grodzona. Zaledwie zdążyliśmy odbić kilka 
stajań, rzęsisty padający od rana deszcz u- 

   

stał a na horyzoncie ukazało się pasemko 

błękitu zwiastującego pogodę. 
Na brzegu, od którego odbiliśmy stał on- 

giś dwór przedostatniego starosty Paca oto- 
czony pięknym parkiem. (Wilejka już przed 
rozbiorami była miasteczkiem  powiatowem). 
Pośrodku rzeki vis a vis dworu leżał olbrzy- 

mi głaz zwany przez ludność „łysiną Paca'', 
o który niejedna rozbiła się tratwa, lub łódź 
ładowna. Dziś po tem niema ani śladu, być 
może tylko dęby nadbrzeżne są świadkami 
minionej przeszłości. 

Prąd w górnym biegu Wilji jest bardzo 
mały i trzeba solidnie pomagać wiosłami abv 
posuwać się naprzód, pilnie bacząc aby nie 
ugrzęznąć na mieliźnie, których jest tutaj 
sporo. Mijając zakręt rzuciliśmy ostatnie 
spojrzenie na Wilejkę. Zdaleka bielały | Wyso- 
kie mury dawnego ostrogu — dzisiejszego wię 

zienia. Dwie cerkwie, jedna dawniej unicka, 

giną w zieleni drzew. Reszta czarne, przysa- 
dziste, niskie chaty więcej przypominają du- 

żą wieś niż miasteczko. Z dawnej świetności 
powiatowego miasteczka nie wiele pozostało 

śladów. 
W miarę jak oddalamy się od Wilejki, 

brzegi stają się bardziej malownicze. Znika- 
ja łąki i mokradła, mniej szuwarów i wierz 
by, a coraz częściej spotykamy wspaniałe, 
kilkusetletnie dęby. W pobliżu zaścianka Cisz 
kiewicze rzeka po kilku zakrętach wyprosto- 
wuje się tworząc piękny korytarz wśród zie- 
leni gęsto porosłych brzegów. To Ciszkiewi- 
czowska plosa, jeden z piękniejszych odcin- 
ków Wilji. 

Do ujścia Naroczanki jest jednak pusto. 
Kajaki i patefon, który urozmaicał nam 
czas, budzą tu sensację. Dopiero za Naroczan 
ką ten sposób lokomocji jest chlebem pow- 

sławiony wampir z Duesseldorfu Kuerten ró- 
wnież uderzeniem młotka w tył głowy ogłu- 
szał swoje ofiary. 

W sprawie zamordowania Marji Liszew- 
skiej zbrodniarz podał wszystkie najdokład- 
niejsze szczegóły. Przewieziony na miejsce 

zbrodni, wskazał on najdokładniej miejsce, 
w którem pozostawił zabitą. Ejnsztejn przy- 

znał się dotychczas do popełnienia dwu zbro 
dni, a mianowicie dokonania gwałtu na Zofji 

Bosenównie i do zamordowania Liszewskiej. 
Ile zbrodni krwawy zbir ma istotnie na su- 
mieniu, trudno w tej chwili ustalić. Należy 
przypuszczać, że zbrodniarz przyzna się w 

toku śledztwa jeszcze do innych zbrodni. — 
Oświadczył on: „Ja się jeszcze namyślę, jak 
sobie coś przypomnę, to jeszcze powiem'*, 

Osadzono go w więzieniu we Wrocławku. — 
Będzie od poddany badaniom psychjatrycz- 

nym, gdyż zachodzi podejrzenie, iż jest on“ 

obarczony dziedzicznie, Matka jego w roku 
1918 padła ofiarą gwałtu ze strony żołnie- 
rzy rosyjskich. 

Werner von Alwensleben i przyznał się, że 

brał udział w zamachu na dra Steidlego w 
Innsbruck. Mianowicie, prowadził auto, w 

którem znajdowali się spiskowcy i dawał 

znaki, kiedy mają być oddane strzały do dr. 
Steidlego. Alwensleben ukrywał się następnie 
w Austrji, ostatnio przebywał w pobliżu Wie 
dnia. — Przy rewizji w jego mieszkaniu w 

Kritzendorfie policja znalazła kilka rewol- 
werów i czapkę Heimwehry. 

Aresztowany zeznał, że miał zamiar doko 
nać zamachu na ministra Feya i ponownego 

zamachu na dra Steidlego. Gdyby zamachy 
te nie udały się, wówczas planowane było 
niepokojenie ludności r6žnemi eksplozjami 

bombowemi. 

Komunikat zaznacza, że pogłoska, jakoby 

był planowany również zamach na prezyden- 
ta republiki Miklasa, nie sprawdza się. 

Katastrofa podczas raidu sa- 
mochodowego 

BERLNI. PAT. 

raidu okrężnego automobilowego wydarzyła się 

— W czasie wczorajszego 

katastrofa pod Norymbergą. Mianowicie auto 

wyścigowe Brauchiza na skutek oderwania się 

w pelnym biegu jednego koła- wywróciło się 

i wpadło do rowu, ulegając znacznemu uszko- 

dzeniu. jadący autem cudem nie doznali żad- 

nych obrażeń. 

Z nad morza 

  

Najmłodsi wioślarze przy pracy. 

szednim, niema prawie dnia, aby nie płynęło 
z Naroczy po kilka kająków. 

Stajemy we wsi Rudnia. Najbliżej stąd 
do Zalesia, niegdyś rezydencji ks. Michała 
Kleofasa Ogińskiego, twórty polonezów. Nie- 
stety nie wiele pozostało po nim pamiątek. 
Z wspaniałego pałacu, zbudowanego w po- 
ezątku ubiegłego stulecia przez prof. Szulca 
i pięknego parku, w którym mieścił się 0- 
gród botaniczny, oranżerje, młyn wodny i 
kioski, niema śladu. Jedynie mury kapliczki 
parkowej i kilka kamieni świadczą, że nie- 
gdyś kwitło tu bujnie życie. 

Nasz pierwszy nocleg we wsi Rybaki w 
pobliżu Daniszewa wypadł niezbyt szezegól- 
nie z powodu... wojna z komarami. Pacyfi- 
stycznie usposobieni cofaliśmy się pod osło- 
nę zaimprowizowanych kapturów z chustek do 
nosa, ale nasza pomysłowość okazała się bez- 
silna wobec natarczywości ataków.  Wczes- 

nym tedy rankiem opuściliśmy sromotnie plac 
boju z mocnem postanowieniem ucięcia sobie 
poobiedniej drzemki w cieniu sosnowego bo- 

ru. 
Mijając Daniszew na pobudkę dla licz- 

nych letników, zagraliśmy arję Nadira i po 
rzucenin tradycyjnej kromki chleba z solą, 
na pierwszej „przywitalnej** rafie przed po- 
ładniem, ujrzeliśmy bielejące mury klasztoru 
i kościoła w Żodziszkach. Wilja za Dani- 
szewem żłobi sobie koryto wśród wzgórz, two 
rząe liczne i piękne urwiska. Tu w pobliżu 
wsi Ukły odkrył w połowie ubiegłego stulecia 
badacz Wilji K. hr. Tyszkiewiez, kilka kur- 
hanów z mogiłami  przedchrześcijańskiersi. 

Żodziszki malowniczo położone na wyso- 
kim brzegu Wilji mają bogatą przesziość. W 
wieku XV należały one do rodu Podbipiętów, 
następnie zaś przeszły do Kiszków, którzy 
wznieśli murowany zbór kalwiński, przebudo- 
wany w pierwszych latach XIX stulecia na 
kościół. Po za kościołem stosunkowo dobrze 
zachowały się mury klasztoru jezuickiego z 

й 

początków wieku XVII. Po kasacie zakonu 
jezuitów klasztor przerobiony został przez 
ówczesnego właściciela Żodziszek płk. w. lit 
"Teodora Laskorysa na pałac. Późniejsi jed- 
nak właściciele nie mogli utrzymać olbrzymie 
go bydunku i juź od połowy XIX wieku 
gmach począł się chylić do upadku. Potężny 
cios zadała wojna a raczej okoliezni mieszkań 
cy, którzy w barbarzyński sposób rozwalali 
mury, aby zaopatrzyć się w cegłę. Kres temu 
barbarzyństwu, którego liczne ślady widnie- 

ja, położyły rządy polskie. Dziś mury należą 
do gminy żodziskiej, która jednak jest zbyt 
biedna, aby móc je odrestaurować. W jednera 
ze skrzydeł, jako tako podreperowanem, mie- 
ści się kancelarja gminna, szkoła, poczta, po- 
sterunek policji i apteka. 

Przybiliśmy do brzegu przed tarasem 
klasztornym w miejseu, gdzie na krzywo 

wetkniętej żerdzi widniała świeżo niezgrab- 
nemi literami wypisana tabliczka:  „szkolue 
schronisko kajakowców'*. Wyłazimy na brzeg 
i pytamy stojącego w pobliżu jegomościa z 
wędką, czy można się zatrzymać w schroni- 
sku? 

— A ja panoczki nie wiem. Może można, 
może nie. Nadpiś — mówi wskazując na ta- 

    

blicę — tylko dziś postawili, tak chto ich 
wie. 

— To przedtem tutaj nie było schroni- 
ska? 

— A nie, mówion, co pan kurator ma 

dziś przyjechać, po telefonu dawali znać. 
Przygodny rybak jest dobrze poinformo- 

wany. Istotnie na górze w szkole, w której 
zaimprowizowano schronisko, oczekują pana 
Kuratora, który podobno płynie z Narocza w 
kilka kajaków. Dziesięć nowych mocno na- 
pehnietych sieników, ezyściutka umywalka i 
ręczniki, świadezą o przygotowaniach powi- 
talnych. 

— A to może panowie z Naroczy? — za- 
pytuje jakiś nieśmiały głos. 

  

* 
„Wojna powietrzna 1936 

Pierwsza książka nowej literatury 
Nowych Niemiec 

Z opaską o ozdobnym napisie ukazała się 
na półkach księgarskich nowa powieść, naj- 
wyraźniej sensacyjna, ale jednocześnie łączą- 
ca w całkiem nowy sposób elementy powieści 

politycznej z cechami „powieści z niedalekiej 
Skromny ale wymowny dopisek 

ze inną cechę tej 
książka publicystyczna, jaka 
drukarskie od dnia spale- 

miej, niehitlerowskiej litera- 

Pierwsza książka. Niejako 

   
    

   

    

jest to pierw 

opuściła mas 
nia całej olk 

tury niemieckiej... 

symbol. 
Może symbolicznem będzie i to, że au- 

tor, dotąd nieznany, jest z zawodu... ofice- 
rem. Major FHlelders pisze też o wojnie. Rok 

1936, dowodzi w krótkim wstępie pan major, 

będzie właśnie tym rokiem, gdy Francja u- 
zyska pełną hegemonję na kontynencie Euro- 

py. Mało jej tego będzie, — rozumuje major 

Helders — więc też stanowiła — dnia 26 lip- 

ca 1936 roku — wydać wojnę Anglji. 

„PANTERA“ 
W tym celu przygotowane zostało zaata- 

kowanie najbardziej wrażliwego punktu brytyj- 

skiego imperjum — kanału Suezkiego. Olbrzy- 

mi krążownik francuski „Pantera” płynie do A- 

leksandrji wysadza na ląd trzy oddziały strzel- 

ców morskich. Wysoki komisarz angielki ucie- 

ka z Egiptu. Nad Kairem powiewa chorągiew 

francuska. Rząd angielski ogarnia panika. 

Wyższość militarna Francji nie ulega żadnej 

wątpliwości. 
Na Downing-Street rząd obraduje w per- 

manencji Anglja byłaby z pewnością zginęła 

z kretesem, gdyby łos nie uszczęśliwił jej 

stacią pułkownika Brakeley'a, który dzięki u- 

zyskanym miljonowym funduszom, sztucznie 

zamaskowanym w budżecie wojennym i mor- 

skim W. Brytanji — buduje i bierze pod swą 

komendę wspaniałą eskadrę 300 aeroplanów. 

Każdy waży 24 tonny i zaopatrzony jest w 4 

motory. Francja nie zdążyła jeszcze przeniknąz 

tajemnicy konstrukcji aeroplanów. jej aparaty 

są bardzo chyże i sprawne, ale nie mogą ma-, 

newrować z tą swobodą i lekkością, co aero- 

plany Brakeley'a. 

PARYŻ SPŁONIE JAK STRZECHA 

Dnia 8 lipca o godz. 8 rano eskadra Brake- 
le'a startuje w Londynie i kieruje się ku Pa- 

ryżowi. 9 lipca o świcie Paryż ulega zniszcze- 

jej 
    

  

   

    

   

  

   

niu. Te stronice powieści mjr. von Heldersa są z; 
pełne entuzjazmu. Wszystkie dzielnice Paryża 

od placu Opery aż do wybrzeża Sekwany przed 

stawiają jedno morze ognia, niczem Rzym za 

czasów Nerona. Eskadra Brakeley'a 
Paryż trzema tysiącami bomb, ważących po 
25 kg. i dziesięcioma tonnami gazów trujących, 

od których dusi się w jednym momencie cała 
fudność Paryża. Kilka specjalnych bomb, wagi 

po 1000 kg., niszczy wieżę Eiffla i wszystkie 
tunele kolei podziemnej „,Metropolitain*, Aero- 

plany francuskie napróżno starają się stawić 
opór wrogowi. Padają z nieba, jak muchy skra- 

piane „Flitem*. Tymczasem w robotniczych 

dzielnicach Paryża wybucha powstanie. Komu- 

niści ogłaszają dyktaturę  proletarjatu. Rząd 
francuski, który zdołał uciec do Tours, przy- 

gotowuje atak na Anglję, ale aeroplany płk. 

Brakeley'a zatapiają w kanale La Manche 

wszystkie okręty francuskie. AA kapituluje 
Oto prognozy „pier ssiążki nowej 

liferatury nowych Niemiee'* , jak głosi opa- 

ska reklamowa. Jest to oczywiście grube stre 
szczenie, streszczenie, które nie roztacza lit» 

racko podobno wspaniałych opisów, jak to 
Paryż będzie płonął, — opisów godnych naj- 
zupełniej boskiego Nerona. Ach, kiedyż na- 
dejdzie ten dzień zatargu Francji z Anglją, 
marzy nietylko major Helders, wiedząc, że 
jednak na porozumieniu tych dwóch państw 
oparte jest wszystko to, co gnębi dzisiejsze 

Nieme; ‚ 

   

  

    

    

Austro-niemiecka radjowalka 
WIEDEŃ. PAT. — Wobec antyaustrjackiej 

propagandy radjowej, uprawianej stale przez 
hitlerowców, rząd austrjacki ma przystąpić do 

ogłaszania przez radjo wiedeńskie sprawozdań 
o sytuacji politycznej w Niemczech. 

Moskwa — Berlin w 8 godzin 
BERLIN. PAT. Do Berlina przybył 

wczoraj z Moskwy lotnik włoski Bernardi, prze 

bywszy przestrzeń Moskwa — Berlin w ciągu 

8 i pół godziny na 16-osobowym jednomotoro- 
(wym samolocie typu Caproni. Bernardi jest 

zwycięzca puharu Schneidera w roku 1929 i 
przed kilkoma dniami dokonał 12-godzinneg 
lotu bez lądowania z Medjolanu do Moskwy. 

— Nie, nie, my płyniemy z Wilejki — od 
powiadamy szybko wycofując się na brzeg, 
widząc, że jesteśmy tutaj nieproszonymi gość 

mi. 

Ostrożnie mijamy zdradziecką linę pro- 

mu, o którą przed kilku dniami rozbiły się 
dwa składaki, topiąc cały niemal bagaż. Opo- 

wiadano nam 0 tym wypadku ze wszystkic- 

mi możliwemi szczegółami. Istotnie, liny pro- 
mów przy wyższym niż normalnie poziomie 
wody stanowią pewne niebezpieczeństwo dia 
kajaków z żaglem. Na szczęście niemamy 
masztów, ani żagli, a jedziemy własną parą. 

Wilja za Żodziszkami płynie wśród wy- 
sokich brzegów, porosłych lasem sosnowy. 
Coraz więcej raf i głazów tworzących wiry 
i prądy tak chwiłami silne, że nawet dłu- 
gi kajak wyraźnie to czuje. Za jedną z ta- 
kich raf, o jakiś kilometr od ślicznie położo- 
nej Tupalszczyzny na prawym brzegu rzeki 

znajduje się wielki kamień ofiarniczy, na 
którym gorzał znicz. Straciliśmy dobrą godzi 
nę czasu, zanim olbrzymi ten głaz, ukryty 
wśród drzew o jakieś sto mtr, od brzegu uda- 
ło się nam odszukać. W pobliżu kamienia, 
badacz Wilji K. Tyszkiewiez odnalazł w cza- 
sie swej podróży w r. 1857 dwa kamienie 
młotki ofiarnicze. 

O jakieś pół kilometra dalej za zaścian- 

kiem Oszmianiee odnaleźć można miejsce, 
gdzie stał młyn jezuicki. Pozostała po nim 
tylko zarośnięta sadzawka, z której wypływa 
strumień wody, spadając kaskadami do Wi- 

ш. 
Według podania, olbrzymie kamienie, 

leżące w rzece i na brzegu, rozrzucił djabeł, 
który spłatał figla jezuitom, gromadzącym 

kamienie na fundamenty pod kościół w Żo- 
dziszkach. 

Od Żodziszek do Michaliszek jest spory 

kawałek drogi. Mimo wysiłków niema mowy 
abyśmy mogli dopłynąć tam wieczorem, de- 
cydujemy się więc na nocleg w Rymszynię- 

zarzucą 

W WIRZE STOLICY 
WIELKA REDUKCJA 

Automatyzacja telefonów sprawia, iż co 
pewien czas redukują nowy zastęp dziewic, 

mówiących sennie do słuchawki: 26,36... 

Kogo wybrać na ofiarę? Wszystkie tele- 
fonistki mężatki dawno wylano, o pozosta- 
łych postanowiono decydować losem. Rzuco- 

no kartki do kapelusza i sprowadzono pe- 
pugę, by ciągnęła nazwiska zredukowany Ъ. 
Papuga zaskrzeczała i nie chciała wyc. 
kartek, widocznie ma lepsze serce od dy 
torów. 

  

  

    

Wobec tego użyto chłopca. Za 50 groszy 

zgodził się ciągnąć kartki. Szanse zostani; 

na posadzie były znikome: 200 panienek mia 
ło iść a trawkę, 57 tylko kontynuować pracę. 

Telefonistki asystowały operacji w bar- 
dzo szczupłem gronie, wiele na urlopie, wiele 
po noenej zmianie, wiele w danej chwili za- 

jęte, wiele nie chciało patrzeć, jak byt ich 

zależy od drżącej ręki głupiego chłopca. 4 
stował z całą powagą dyrektor działu perso- 
nalnego. 

      

    
Zredukowana dwusetka otrzyma trzymie 

sięczną pensję i uścisk dłoni dyrektora. 

Chłopiec zastępujący papugę miał ciężką го- 
kę: wylosował dwie siostry, a tymczasem czie 

ry inne pozostały na posadzie. Karol. 

Gdy lotnik wyręcza się 
„Robotem“ 

I GDY TEN OSTATNI ODBYWA LOT 
NAOKOŁO ŚWIATA 

Jeżeli łot Willego Posta, ametykań. 

wtnika naokoło świata naprawdę uda się 
ter. sposób, w jaki lotnik to zamierzał. to je- 

d główną zasługę, jak już polec 1 

ę dni temu na innem tylko mie 
dzie miał nie kto inny, jak automat AR 

spełniający przy  sterze samolotu 
Praikioje pilota. Dzięki temu Postow1 n-« - 
zi tego rodzaju ewentualność, co Matžeriowi 
który jedynie zmożony szalonem przemęcze- 

niem uległ katastrofie. Dzięki temu jezo po 
stoje mogą być też znacznie krėt 

Jeszcze przed kilkoma miesiącami marz: - 
nis o takim „robocie““ były tylko marzenia- 

iu. Sensacją było zbudowanie automata 

który umiał utrzymać aparat 
ra pewnej, wyznaczonej przez 
ci. Kierować nim jednak nie umiat, ; 

potrafił zapobiec nagłym zmianom wiatr 

hiłkumiesięczna praca w zakłada 
k iego przemysłu lotniczego 

5 „robota. 

JAK WYGLĄDA RĘCE. 

Nie trzeba sobie oczywiś 
by „robotowi:* p nad: ь 

kie, jak to e u ówcześni 

budowniczy pierv Ów „auto- 
matyczny pilot'* bynajmniej nie przypomina 

z wyglądu człowieka. Jest to muczbyt wielka, 

ale ciężka skrzynka z tablicą na, róż- 
nemi strzałami i rógulatoram, króre pełni; 
różne tunkceje. 

     

        

   

       

  

  

  

    

  

   

  

   

  

  

  

       

   
    

  

    

A. więc jedna część aparatu „pilnuje'* wy 

sokości lotu. Gdy wysokość ta spadnie pon1- 
żej pewnej określonej wysokości, odpowied- 
ni regulator oddzialywa na mechanizm. stero- 
wy, podnoszący samolot do wyznaczonej wy 
soko: 

Drugie „oko** pilnuje kierunku.. W razie 
odchylenia się samolotu od kursu, automacy- 
cznie przywraca mu odpowiedni kierunek, za 
pomocą oddziaływania na . ster. Inne części 

automatycznego piiota regulują normalny do 

pływ gazu i smarów do silnika, notują szyb 
kość lotu i ilość obrotów śmigła itd. 

Wszystkie te funkcje wykonywa ów mar- 
twy pilot, tak, jakgdyby był żywym ezłowie- 
kiem. Posiada zaś tę wyższość nad człowie- 
kiem żywym, że nie ulega żadnym wstrząś- 
nieniom nerwowym i zawsze równie opano- 

wany i spokojny, kontynuuje swój lot. 

Praca „pilota automatycznego** pozwala 
pilotowi żywemu na chwilę wypoczynku, a 
nawet drzemki. # 

W razie niebezpieczeństwa lub wypadku 
z którym automat nie może sobie poradzić, 
rozlega się przeciągły, donośny sygnał, wzy- 

wający na pomoce człowieka. 
Takiego właśnie milezącego towarzysza 

zabrał w swój lot dookoła świata łotnik Post. 
— Muszę być dla niego sprawiedliwy — 

powiedział tym, którzy wypytywali go o au- 
tomatycznego pilota. — To on będzie kierow 
cą tego lotu. Ja zaś tylko zwykłym pasaże- 
rem. 

I może ma rację. 

  

    

Prest. 

RAYA AE III RO ASOKA REC AOS L T KITI 3 

tach gdzie znowu dręczą nas komary. 

Położone na trakcie z Wilna do  Połoce: 
ka Michaliszki, z czasów Batorego były ba- 
2а strategiczną w operacjach wschodnich 

Króla Stefana. Dziś z dawnego miastecz. 
ka, które nawet miasteczkiem przestało 
nazywać, pozostał tylko. kościół ufundowany 
w r. 1653 przez Cyprjana Brzostowskiego. 

Zwiedzenie kościoła, w którym obecnie 

restaurowane są dekoracje stiukowe, spacer 
po rynku i skromna przekąska (rybka po 
żydowsku z szafranem), u miejscowego «sa 
kulinarnego p. Alperowicza nie wiele zajmu- 
je czasu, to też prędko żegnamy Michaliszki, 
aby w tymże dniu dotrzeć do Bystrzycy. 

Brzegi Wilji, tak piękne koło Żodziszek 
za Michaliszkami, stają się monotonne i ma- 
ło ciekawe. Dopiero za Bystrzycą Wilja wcho 
dzi w pas wysokopiennych lasów i tutaj 

rozpoczyna się zaczarowana kraina. Spływa- 
my wolno tratwą zachwyceni majestatycznym 
spokojem niebotycznych świerków, maszio- 
wych sosen, smutkiem białych brzóz... Jak w 
bajee suniemy się bezszelestnie po lustrzanej 

tafli, wsłuchani w wieczórny koncert owa- 
dów. Zdaleka przed nami w blaskach- zacho- 
dzącego słońca, czerwienią się wzgórza przed 
Punżanami. Wspaniała rozlega się stamtąd 
panorama na Wilję. 

Nie wiem, czy można gdzie znaleźć punkt, 
z którego byłoby lepiej widzieć, jak 
rzeka żłobi sobie koryto w trudnym, górzy- 
stym terenie. Siedem fantazyjnych zakrętów 
w każdą stronę, świadczy o ciężkiej walea 
Wilji, śpieszącej w objęcia Niemna 

Spływ dobiega końca. Balingródek, uj- 

ście Żejmiany, rafa Barana, Niemenczyn, 
malownicze Biry i oto po tygodniowej włó- 
czędze przybijamy do przystani wileńskiej 
„Aromat'* arbonu drażni nasze płuca, kurz 

uliczny wżera się w oczy — to miasto wy- 
mierza nam karę za kilkudniową dezercję. 

się 
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Rolnikcm ku uwadze! 
W ostatnich latach bardzo często zdarza 

ją się wypadki, że rolnik, przy nabywaniu 

tomasyny, zamiast tomasyny otrzymuje mie- 

szaninę małowartościowego lub bezwartościo- 

wego produktu. 

Nas zakupno takiego produktu narażone 

jest szezególnie rolnietwo drobne, które ma- 

jąc zaufanie do tomasyny, sprzedawanej w 

workach, o znanym ogólnie znaku  fabrycz- 

    

  

nym, zamiast tej tomasyny o pełnej war- 

tości kw. rowego — mieszankę  mielo- 

nych fosforytów z mielonym koksem lub sa- 

dzą. 

Oczywista, że mieszanka taka, za którą 

rolnik zapłacił pełną cenę, jako za dobry na- 

wóz, nie może wykazać dobrego i skutecznego 

działania, gdyż zawiera małą ilość kw: fos- 

to trudno rozpuszezalnego. Stra- torowego 1 

ty, jakie ponosi rolnik w ypadku zakupu 

  

    

        

  

dy 

   

  

tych z szowanych tomasyn, są bardzo du- 

że i zniechęcają go, rzecz prosta, do stoso- 

wania nawozu fosforowego. 

Kupująe supertomasynę ze znakiem fa- 

bryeznym Państwowej Fabryki Związków 

Azotowych w Chorzowie w workach maszy- 

z wymienioną na workach 

    

    
    

ŚĆ, 

danej i agwarantownej zawartoś łatwo 

rozpaszczalnego kwasu fosforowego. 

  

Chorzy katolicy — Łącz- 

które przeżywamy, przyniosły ze 
ólnie wiele cierpienia i niedoli. 

y, najwięcej może cierpią jed- 

, u których z chorobą łączą s 

    

      
   

   

  

  

  

1ę Em 

Ch: us wskazał nam, jak można i 

trzeba cierpienia wszelkie i boleści ciała 

przemienić na wartości twórcze, zbawienne i 

zhawiające. Trzeba cierpiących i biednych, 

chorych i nies iwych nauczyć cierpieć 

w zjednoczeniu usem, trzeba cierpie- 

   

    

        nie wykorzystać jako wielką siłę w dziele 

Bożem, użyć je do przybliżenia królestwa 

Bożego. 
Do osiągnięcia tych cełów znakomicie po- 

maga Ddzieło Apostolstwa Chorych, które z 

chorych czyni apostołów królestwa Bożego, z 

ci 3 i zrozpaczonych czyni radosnych 

naśladowców Chrystusa. 
Sekretarjat Apostolstwa Chorych dla ca- 

lej Polski mieści się we Lwowie przy ul. 

Fredry 3. Obecnie ponad 10.000 chorych z 

różnych stron kraju należy do Apostolstwa. 

Chorzy wpisujący się do Apostolstwa nie 

płacą żadnych obowiązkowych wkładek, wszel 

kie druki, listy miesięczne, kryżyki, odznaki 

— otrzymują zupełnie darmo. Przyjmuje się 

tylko dobrowolne ofiary chorych, ich przyja- 

ciół i opiekunów. Dla chorych urządza się 

parafjalne nabożeństwa Eucharystyezne, któ- 

re i chorym i zdrowym przynoszą wielkie 

łaski i pociechy. Dla pociechy religijne, cho : 

rych i propagandy Apostolstwa prowadzi 

sekretarjat radjowe audycje dla chorych. 

Za przykładem innych miast polskich 

Wiłao ma zamiar zorganizować Triduum Eu- 
charystyczne dla chorych, które archidjece- 

zjalny Instytut Akeji Katolickiej chce urzą- 
dzić w pierwszych dniach września r.b. w 

Qstrej. Bramie. : 
W celu omówienia spraw, związanych z 

organizacją Triduum, iniejatorzy zwołują ze- 

” branie, które odbędzie się przy ul. Metropo- 
fitalnej 1, we Środę dnia 26 b.m. o godz. 6 
wieczorem z następującym porządkiem dzien- 

nym: 
1. Zagajenie ks. wiceprezesa J. Rzymetki 

Cc. M. 
2. Plan Triduum Eucharystycznego dla 

chorych referuje p. Tadeusz Birecki. 
3. Dyskusja, zatwierdzenie planu dalszej 

działalności organizacyjnej. 
4. Wolne wnioski. 
Ze względu na wielką doniosłość sprawy. 

uprasza się o jaknajliczniejszy udział w ze- 

braniu. 

    

  

   

  

   

   

  

  

Eugenia Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

  

  

  

Książka ta wyszła już z drakarni LUX i jest 
do nabycia w księgerniaeh wileńskich. 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cana zł. 350 gr. 

Dlaczego ludzie toną? 
MOMENTY PSYCHICZNE DECYDUJĄ 

NAJCZĘŚCIEJ. 
Rokrocznie mnóstwo ludzi ginie przez u- 

tonięcie, mimo wszelkich środków zaradczych 
i mawoływań do ostrożności. Na liczbę tę 
nie sk.ładają się bynajmniej sami tylko lu- 
dzie, nie potrafiący pływać, albo źle pływa- 

jacy, lecz częstokroć doskonali pływacy 
Przyczyny utonięcia sa natury fizycznej 

jak psychicznej. Obawa przed utonięciem i 
brak przytomności umysłu są w wielu wypad 
kach istotną przyczyną utonięcia. Ocaleni 
przeważnie mówią, że nagle ogarnął ich 
strach i że opuściły ich siły. Wyjaśnienia 
takie dają nietylko osoby słabowite, lecz tak- 
że pełnowartościowi sportowcy. Lekarz stwier 
dza normalne funkcjonowanie wszystkich or- 

ganów, czyli że uczucie osłabienia musi 

mieć przyczyny natury psychicznej. Do nich 
należą up. suggestywnie oddziałujące opowia 

dania innych o nagłych zasłabnięciach w 

wodzie. Sugestja w stanie zmęczenia, jest 

silniejsza od woli i rozsądku. 
Na czynnikach psychicznych nie wyczer- 

pują się atoli przyczyny utonięcia. Możli- 
wość, że nagłe objawy choroby przeszkodzą 
w pływaniu wytrawnemu pływakowi, istnieje 
miewątpliwie. Już zwyczajny kurcz mięśni 
stanowi taką przeszkodę. Najczęściej zacho- 
dzi kurcz w łydkach. Momenty psychiczne 
slecydują w tych wypadkach czy taki kurcz 
doprowadzi do utonięcia lub nie. Spokojne 
sachowanie się w wodzie przyczyni się do te- 
go, że kurcz szybciej minie. Wystarcza za- 
sczerptąć pełne płuca powietrza, ażeby na- 
wet hez współdziałania nóg utrzymać się na 
powierzchni wody. ' 

Liczne wypadki nieszczęśliwe mają swo” 
je żródło w istniejących już wadach serca, i 
obiegu krwi. Udar serca i mózgu, oraz ata- 
ki epileptyczne mogą spowodować Śmierć w 

wodzie. Śmierć następuje przez uduszenie, 
ponieważ woda, nabrana w płuca, hamuje 

  

dlostęp powietrza. Ludzie, cierpiący na serce 
i w starszym wieku, powinni zatem zasię- 
gmąć porady lekarskiej, zanim zabiorą się do 
ływania. 

  

  

  

PEWNOŚĆ - 

SŁOWO 

ZAUFANIE 
Wyjeżdżając na lato nie bierz z sobą gotówki 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca 
pieniądze z książeczki oszczędnościowej 
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WRAZENIA 

| NIEDZIELA 
Danię 23 

2 Apolinarego 
Jutro 

Kuuegundy 
DRS IPS 

Wschód stońca g. 3,10 

Zachód słafńca g. 7,40 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Wielkopolska, Polska Środkowa, wyżyna 

Małopolska, Śląsk, Podhale, Tatry i Małopolska 

Wschodnia — wzrost zachmurzenia ze Skłon- 

nością do burz i przelotnych deszczów pocho- 

dzenia burzowego. Upalnie. Słabe wiatry miej- 

scowe lub cisza. Pozostałe dzielnice — w dal- 

szym ciagu pogodnie i upalnie o słabych wia- 

trach miejscowych. 

——-—-900 

MIEJSKA. 
— Uporządkowanie Skopówki. Po paro- 

krotnych apelach prasy magistrat przystąpił 

nareszcie do uporządkowania ulicy Skopówka. 

Już od roku, na skutek osiadania poszczegól- 

nych partyj jezdni, u wylotu Skopówki na uli- 

cę Wielką, po każdym deszczu tworzyły się 

błotniska, długo niewysychaj kałuże przez 

całą szerokość jezdni, które wsiąkając w mu- 

ry, niszczyły zabytkowy skopek, od którego 

ulica otrzymała swą nazwę. Obecnie, dzięki 

przebrukowaniu i podniesieniu poziomu ulicy 

na omawianym odcinku, dotkliwy ten manka- 

ment zostanie usunięty. ; () 

— Jatka miejska. Tania jatka, mieszcząca 

się w lokalu przy ul. Ponarskiej 1, z dniem 24! 

bm. zostanie przeniesiona do specjalnie dla te- 

go celu przystosowanego lokalu w gmachu rze- 

žni miejskiej. 
Instytucje i organizacje dobroczynne mogą 

nabywać mięso w taniej jatce po specjalnie ob- 

niżonych cenach. 

— Zachorowania zakaźne zmniejszają się. 

Na terenie Wilna notowane jest dalsze popra- 

wianie się stanu zdrowótnego ludności. Tak np. 

w tygodniu ubiegłym chorowało ogółem w Wil 

nie na choroby zakaźne 31 osób. Z poszczegó!- 

nych chorób zanotowano następujące: ospa 

wietrzna 2, tyfus brzuszny 5 (w tem 1 zgon), 

płonica 3, błonica 4, róża 2, gruźlica 1 i jagii- 

ca 8. 

W stosunku do stanu z przed roku, iłość 

zasłabnięć na choroby zakaźne spadła od 10 

do 20 procent, podobnie jak i śmiertelność. 

W obecnym okresie szczególnie notowany 

jest tyfus brzuszny. 
— Wznowienie komunikacji na ul, Niemiec 

kiej. Wobec ukończenia robót na jezdni przy 

ulicy Niemieckiej i Wiełkiej (od strony zaułku 

Łotoczek) z dniem 22 bm. na tych ulicach o- 

twarty został normałny ruch kołowy. 
— Rozdawnictwo mąki. W niedługim cza- 

sie wydział opieki społecznej miasta przystąpi 

do bezpłatnego rozdawnictwa mąki pomiędzy 

ubogą ludność. Mąka w ilości 40.000 kilogramów 

została przydzielona przez Fundusz Pracy. 

POCZTOWA 
— Obroty poczty w cyfrach. Notowania z 

ubiegłego miesiąca wykazują, że ruch poczto- 

wy na terenie Wilna uległ zmniejszeniu. Zmniej 
szenie się obrotów pocztowych da się wytłu- 

maczyć kryzysem jak również okresem letnim. 
W miesiącu czerwcu nadano w Wilnie: li- 

stowych przesyłek 890.361, listów poleconych 

38.960, listów wartościowych 2082, paczek 

9271, zleceń pocztowych 2022, wpłacono prze- 

    

kazów pocztowych i telegraficznych 10.906 na 

sumę 1,136.383 złote, wpłat PKO dokonano 

21.184 na sumę zł. 5,445.195, czasopism nada- 

no 543.494, telegramów 6802, rozmów telefonicz 

nych międzymiastowych i międzynarodowych 

przeprowadzono w tym czasie 9638. 

W tym samym czasie nadeszło do Wilna: 

przesyłek listowych 656.502, istów poleconych 

41.030, listów wartościowych 3808, paczek 
9462, wypłacono przekazów poczt. i telegraf. 

26.728 na sumę 1,574.055 zł., wypłat PKO do- 
konano 7948 na sumę zł. 597.808, czasopism 

nadeszło do Wilna 58.108, telegramów 7375, 
rozmów telefonicznych miejscowych przeprowa 

dzono 1,820.032. 

Przychód z powyższego obrotu wynosi zł. 

193.608. . 
—Remont pawilonu pocztowego. Wkrótce 

Dyrekcja Poczt i Telegr. przystępuje do odre- 

montowania swego pawilonu, mieszczącego się 
na terenie Targów Północnych. W okresie 

trwania targów w pawilonie tym mieścić się 

będzie urząd pocztowy, który na miejscu załat- 

wiać będzie wszelkie czynności pocztowe i te- 

legraficzne. 
RÓŻNE 

— W sprawie cennika na artykuły pierw- 
szej potrzeby. W dniu wczorajszym dyrektor 
Związku Drobnych Kupców i Przemysłowców 

Żydów p. Segal odbył dłuższą konferencję z p. 
starostą grodzkim w sprawie układanych obe- 
cnie przez Starostwo Grodzkie cenników na ar- 
tykuły pierwszej potrzeby. 

P. Segal zwrócił p. staroście uwagę na to, 

że niektóre artykuły pierwszej potrzeby зрго- 

wadzane są do małych miasteczek z Wilna, 

mają tam przeto kosztować nieco drożej niż w 

Wilnie i prosił o uwzględnienie tego przy ukłą- 

daniu cenników na artykuły pierwszej potrze- 

by. Według zdania p. dyr. Segala, ceny na pe- 

wne artykuły pierwszej potrzeby nie mogą być 

jednolite dla całej Wileńszczyzny, a muszą być 

ustalane po uprzedniem poruzumieniu z orga- 

nizacjami gospodarczemi danej miejscowości. 
Pan starosta zgodził się z wywodami dyr. 

Segala, przyrzekając mu porozumieć się w tej 
sprawie z organizacjami gospodarczemi mias- 
teczek, leżących w obrębie Wileńszczyzny. (K) 

  

Zmakomity, naturalny, krajowy, tani środek 
przeczyszczający 

NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA 
Torebka, zawierająca jednorazową dawkę, — 

tylko 20 groszy. Do nabycia w aptekach 
i drogerjach. 
  

' humorem, 

P. K. 0. 
  

ODPOWIEDZI REDAKCJI 

Pan R. W. K., ul. Piwna. Wiersz Pana 

naliśmy. Czy nie zechciałby Pan pofa- 

się do redakcji w godz. od 18 do 29 
aby porozumieć się z p. Wysz? 

TEATR I MUZYKA 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Teatr Letni gra dziś, (niedziela 23 bm. o godz. 

8,15 w.) w dalszym ciągu, wspaniałą komedję 

muzyczną „Jim i Jill. Komedja ta obfituje w 

szereg zabawnych sytuacyj. Wyborna gra ca- 

łego zespołu z gośćmi Haliną Kamińską, Mie- 

czysławem Węgrzynem (role tytułowe), oraz 

fenomenalnie świetną w komiźmie parę pp.: 

Detkowską - . Neubeltem na cze- 

le. Na specjalną uwagę zasługuje para baleto- 

wa (efektowne tańce) pp. Edyta Pfeifer i Ze- 

non Leszczewski, artyści państwowej opery ło- 
tewskiej w Rydze. 

Dzisiejsza popołudniówka w Bernardynce. 
Dziś, niedziela 23 bm. o godz. 4 pp. dana bę- 

dzie po raz ostatni jako popołudniówka, szam- 

pańska komedja węgierska „Bez posagu ożenić 

się nie mogę”. Ceny propagandowe od 20 gr. 
Występy Malickiej i Sawana w Teatrze 

Letnim. W piatek 28 bm. Teatr Letni gościć bę 

dzie znakomitą artystkę Marję Malicką, która 

przybywa na gościnne występy w towarzystwie 

swego męża Zbyszka Sawana. Na występy te 

p. Malicka wybrała przepiękną sztukę Nicode- 
mi'ego pt. „Cień*, w której ostatnią swoją 

wspaniałą kreacją wprowadziła w podziw pra- 
sę i publiczność stołeczną. 

„Tani poniedziałek" w Bernardynce. Jutrc 
w poniedziałek dnia 24 bm. o godz. 8,15 w. po 

raz ostatni ukaże się arcywesoła komedja wę- 
gierska St. Zagona „Bez posagu ożenić się nie 

mogę. Ceny propagandowe (od20gr.) 

Teatr muzyczny „Lutnia*, „Królowa nocy” 
Ciesząca się wielkiem powodzeniem wesoła о- 
peretka W. Kollo „Królowa nocy”, grana bę- 
dzie dziś na przedstawieniu wieczornem z u- 

działem B. Halmirskiej, M. Gabrielli, K. Dembow 

skiego, E. Glińskiego, W. Szczawińskiego, M. 

Tatrzańskiego i K. Wyrwicz - Wichrowskiego 

w rolach głównych. Operetka ta odznacza się 

werwą i posiada wielce ożywiona 
akcję sceniczną, urozmaiconą produkcjami ta- 

necznemi i ewolucjami w układzie baletmistrza 
W. Morawskiego. Ceny miejsc najniższe od 25 

gr. do zł. 2,90. Początek o g. 8,30 w. 

Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*. Dziś 
o godz. 4 pp. ukaże się po cench najniższych 
od 25 gr. melodyjna operetka Gilberta „Cnotli- 
wa Zuzanna” z udziałem najwybitniejszych sił 
artystycznych, oraz zespołu girls. Zaznaczyć 

należy, że „Cnotliwa Zuzanna* grana będzie 

poraz ostatni, poczem schodzi zupełnie z reper- 

uaru. 
— Dziś w parku im. gen. Żeligowskiego. 

od godz. T wiecz. koncert wileńskiej orkie- 
stry symfonicznej pod dyr. Mikołaja Salnie- 

kiego. Jedyny występ słynnej śpiewaczki one 
rowej jalko, oraz wielka rewja w 

2-ch częściach — 15 obrazach w wykonaniu 
Marji Zynowny, Antoniego Jaksztasa, Haliny 
Rynkiewiczówny, Ryszarda Radwana, Tadeu- 
sza Koryckiego, Bronisława Adamowicza i 
Aleksndra Jaszezyńskiego. Ceny  miejse od 
25 gr. 

                  

  

  

   

  

    

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS—Harry Ре! — On albo ja. 
PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Samotny orzeł. 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA Na podniebnym szlaku. 

ŚWIATOWID Zabójstwo o Świcie i 

Straszna noc. 

  

® 

Autobus wpad! na drzewo 
Katastrofa na 

WILNO. — Wczoraj na Antokolu kożo 

więzienia wojsk. autobus kom. zamiejskiej 

jadąc do Niemenczyna z powodu rzekomego 

zepsucia się kierownicy, wpadł całym impe- 

tem na przydrożne drzewo. 

Spłonęło 
WILNO. Nocy przedwczorajszej około go- 

dziny 23 w stodole, należącej do Dziechciara 
Wincentego, mieszkańca wsi Łogowińce gminy 
i pow. postawskiego, wybuchł pożar, który prze 
rzucił się na sąsiednie zabudowania, skutkiem 

czego spaliło się 12 stodół z częściowym zbio- 

rem tegorocznego siana, jeden dom stary nieza- 
mieszkały i jedna szopa. Poszkodowanych przez 
pożar jest 10 osób. Straty sięgają 8.000 zł. — 
Przyczyny pożaru narazie nie zdołano ustalić. 

ul. Kościuszki 
Skutkiem zderzenia drzewo zostało wytwa- 

ne z ziemi. 
Autobus uległ poważnemu uszkodzeniu. 

Szofer oraz pasażerowie wyszli z katastrofy 

na szczęście cało. 

12 stodó 
“k 

Z Postaw donoszą, iż w nocy z dnia 19 na 
20 około godziny 24 w domu Kozarowa Eusta- 

chjusza, mieszkańca wsi Kozarowszczyzna grn. 

woropajewskiej wybuchł pożar, skutkiem cze- 
go spaliły się 4 domy mieszkalne, 4 chlewy, i 

różne sprzęty gospodarcze. Poszkodowani о- 

błiczają straty poniesione skutkiem pożaru na 
ogólną sumę 8.000 złotych. Przyczyny pożaru 
narazie nie ustalono. 

SZKOLNA 

— Humanistyczne koedukacyjne  gimna- 
zjum F. Welera z prawami gimnaz. państw.. 

Wilno, ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 podaj 

do wiadomości, iż egzamina wstępne do klas 

П — VIII vozpoczną się 21 sierpnia rb. © 
godz. 9-ej Tano. P imnazjum  — Przed- 

ole i szkoła powszechna E. Focht. Kan- 

celarvja czynna eodziennie od 10 do 12 p.p. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— SAMOCHÓD WPADŁ NA WÓZ. Na u- 

licy Trakt Batorego, autobus komunikacji po- 
zatmiejskiej, prowadzony przez Stockiego Miko- 
łaja (Filarecka 20) najechał na wóz ciężarowy 
Kosewa Hirsza (Zawalna 49), wskutek czego 
u wozu zostały połamane tylne koła. 

— POD ZARZUTEM ZGWAŁCENIA. A- 

resztowany został Altons K. z ulicy Garbarskiei 

pod zarzutem zgwałcenia 13-letniej dziewczyn- 
ki, którą zwabił do swego mieszkania. 

Jednocześnie przeciwko K. wysunięty zo 

stał drugi zarzut — usiłowania zgwałcenia mło- 
docianej sprzedawczyni kwiatów, którą spotkał 
na ulicy w. pobliżu Mostu Strategicznego na 
Zwierzyńcu. Tu rzucił się na nią, usiłując do- 

konać zniewolenia. Dziewczynę uratowano. 

— OFIARA KĄPIELI. Wczoraj w dzień na 
Zwierzyńcu utonął w czasie kąpieli 19-letni Sta 

nisław Makowski, zamieszkały przy ul. Kopa- 

nica 14, z zawodu subjekt. Ciała dotychczas 

ATOLużm 
0D PLAGI letniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy 1 wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst KH. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

   

  

   

  

    

  

       

  

   

  

Radje wileńskie 
NIEDZIELA, dnia 23 lipca 1933. 

10,00: Transm, nabożestwa. 11,57: Sygnał 

czasu i hejnał. 12,10: Kom. meteor. 12,15: Po- 

ranek muz. 14,00: Odczyt rolniczy. 14,15: Kom. 
roln.-meteor. 14,20: Płyty: muzyka ludowa. 

14,45: Odczyt roln. 15,05: Audycja specjalna. 
16,00: Audycja dla dzieci. 16,30: Recital śpie- 

waczy. 17,00: Wrażenia z międzyn. konf. pracy 

17,15: Koncert poświęcony muzyce ludowej. 

18,00: Transm. zamknięcia międzyn. zawodów 
strzeleckich. 18,35 Program na poniedziałek. 

18,40: Rozmaitości. 18,45: Aud. lit. w jęz. lit. 
19,00: Transm. słuchowiska. 19,40: Skrzynka 

techniczna. 20,00: Koncert. 20,30: Dziennik wie 

czorowy. 21,00: Na wesołej fali lwowskiej. 

22,00: Muzyka. 22,25: Wiad. sport. z wszyst- 

kich rozgłośni. 22,40: Komunikaty. 22,45: d. c. 

muzyki tanecznej. 

Święto 3 baonu saperów 
W dniu 25 lipea r.b. przypada Święto 3 

Bataljonu Saperów Wileńskich, na które ser- 

decznie zapraszają oficerów, podchorąży: 

szeregowych rezerwy Baonu, oraz przyj 

Korpus Oficerski. 

Program uroczystości następujący: 

Dnia 24 lipea r.b. 0,30, Uroczy- 

rowym, 

i znajomych dowódca i 

godz 

sty apel na dziedzińcu kosze 

21800: ulicach 

Dnia 25 lipea r. b. godz. 9,00: Msza św. 

w kościele . Ignacego, 10,30 defilada 

Łukiskim. 

  

  

godz. 

  

zyk na miasta. 

  

na 

płacu 11,15: wręczenie odznak 

pułkowych i świadectw na podwórzu kosz 

rowym, 12,30 — obiad żołnierski, 21.00 — 

zabawa taneczna w Kasynie letniem 3 Bao- 

nu Saperów (na przystani). 

SPORT 
, W KILKU WIERSZACH 

W dniu dzisiejszym rozegrane zostaną w 
Polsce pierwsze trzy mecze o wejście do Li- 
gi. 

W Lipinach na Śląsku Naprzód będzie 
walczył z mistrzem okręgu krakowskiego O1- 
szą. W Siedlcach mistrz okręgu lubelskiego 
Strzelec spotka się z mistrzem Wołynia Has- 
moneą, wreszcie w Wilnie WKS gra z mi- 
strzem okr. poleskiego — 4-tym pułkiem sa- 
mochodów pancernych, 

Mecz ten odbędzie się na boisku 6 p. p. 
Leg.o godz. 5 m. 15. 

* 
* 

* * 

W dniach 27 do 30 lipca rb. odbędą się 
w Baranowiczach zawody konne o mistrzo- 
stwo armji. W zawodach bierze udział bądź 
zespołowo, bądź indywidualnie 100 oficerów. 
Jest to elita naszego jeździectwa, która wy- 

eliminowana została w czasie zawodów z po- 

szczególnych korpusów oraz z wielkich jedno 
stek kawalerji. 

Zawody składają się z 4-ch prób: 1)ujeż- 
dżania konia; 2) władania bronią biała i 
palną; 3) wytrzymałości; 4) skoków przez 
przeszkody. 

P. minister spraw wojskowych doceniając 
znaczenie zawodów przyznał premje dla ho- 
dowców tych koni, które zajmą 1. 2 i 3 miej 

sca. Wysokość premij dla hodowców ustalo- 
na została na 3000 zł. za pierwsze miejsce, 
2000 za drugie i 1000 za trzecie. (PAT). 

3 Samodz. Brygadę Kawalerji z Wilna re 
prezentować będą: zespół 23 p. ułanów oraz 
indywidualni zwycięzcy pułkowi: 4, 18 i 28 
p. ułanów oraz 3 DAK. 

* * * 

Były mistrz Wilna, długodystansowy kolarz 

szosowy j. Kalinowski (Ognisko) został zgło- 

szony do biegu dookoła Polski. 

© i a 5 BAR TOA (GW SB WAPODYD W W BOW EPT? OR IDA DHL 

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Iii Torai Północne i Qystawa Lniorska © Oilnie 
26, VIII. 1933 10. IX. 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel I rzemiosła, rolnictwo i Iniarstwo. 

  

Polski i zagranicy. 
na 

Wystawcy korzystają ze znacznych udo godnień kolejowo - transportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — W przygotowaniu 
masowe wycieczki z Całej 

UWAGA!. Zgłoszenia na stoiska w pawilonie głównym i terenach odkrytych przyjmowane będą tylko do 5 sierpnia. 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERNARDYNSKI, TEL. 11 06 
Biuro czynne dla interesantów codziennie 
z wyjątkiem świąt Od 11 do 13 i ©d17 do 19. 

Mordercy z traktu Raduńskiego 
Parwickiego uduszono dia 40 złotych. — Sprawców było trzech. — Ze- 

garek zakopano pod drzewem 
WILNO. — Jak już pisaliśmy wczoraj, 

przy ulicy Trakt Raduński 9 popełnione zo- 

stało morderstwo na osobie właściciela domu 
i zakładu kowalskiego Karola Parwickiego. 

W trakcie dalszego śledztwa ustalono na- 
stępujące szczegóły: morderstwo popełniono, 
nie jak narazie przypuszczano, w nocy па 

piątek, lecz dzień przedtem, tak, że ciało 
Parwickiego przeleżało w stodole przez niko- 
go niezauważone, przeszło dobę. 

Na głowie zabitego znaleziono kilka ran, 
zadanych młotem, które jednak nie były 
śmiertelne, a jedynie wprawiły denata w stan 
ciężkiego zamroczenia i dopiero gdy morder 
cy przysypali go ziemią, Parwicki zmarł 
wskutek uduszenia się, 

W dniu popełnienia zbrodni Parwicki 
miał uzyskać większą sumę pieniędzy, o czem 
sprawcy ohydnego mordu przed czasem mu- 
sieli się dowiedzieć, a że znany im był rów- 
nież zwyczaj kowala sypiania w stodole, -- 
więc ułożyli plan zabicia go podczas snu, i 
zakopanie zwłok na miejscu. : 

Mordercy grubo omylili się, jeśli chodzi 
o pieniądze. Mimo skrzętnych poszukiwań łu 
pem ich padło zaledwie 40 złotych i różne 
drobiazgi. 

Również nie powiodło się ukrycie zwłok. 

W trakcie zasypywania jamy spłoszono ich, 

tak, że musieli szybko uciekać, zabierając ze 

sobą jedynie młot i rakietnicę, które to 

przedmioty z widocznemi odbitkami palców 

porzucili w ogrodzie. 
Jeden z braci Suckielów, aresztowany w 

związku ze zbrodnią, przyznał się do winy i 
wskazał trzeciego uczestnika napadu. 

Był nim niejaki Stanisław Paciutkiewicz, 

  

zamieszkały przy ulicy Zawalnej 28, którego 
natychmiast aresztowano. 

Suckiel zeznał ponadto, że za zrabowane 
pieniądze kupił marynarkę i używany zega- 
rek, który ukrył pod drzewem koło domu, — 
gdzie mieszka, tj. w posesji zabitego. г 

włą- Wczoraj zegarek został odkopany i 

czony do dowodów rzeczowych. 
Mordercy staną przed sądem doraźnym. 

` 
` 

Uciekł kajakiem 
WILNO. — 15-letni Jerzy Lewandowski 

(Święciańska 2) opuścił onegdaj samowol- 

nie dom rodzicielski, i zbiegł kajakiem w 

nieznanym kierunku. 
Przed ucieczką chłopiec zabrał ojcu apa- 

rat fotograficzny, 15 złotych oraz rózne dro- 
hiazgi. у 

Ojciec zbiega przypuszcza, że syn udał się 
do Gdyni. 

  

  

Strzały na poczcie w Postawach 
„WILNO. — W piątek wieczorem w loka- 

lu urzędu pocztowego w Postawach b. st. 
technik pocztowy J. Andruszkiewicz zastrze- 
lił jedną z urzędniczek pocztowych i nastę 

pnie sam popełnił samobójstwo. 
Zabójstwo i samobójstwo 

podkład romantyczny. 
ma jakoby 

  

   

  

uznaniem przez 

  

Bóle reumatyczne 
w -stawach i mięśniach, 
neuralgję i bóle głowy z 
powodzeniem ušmierzają 
i usuwają tabletki Togal. 
Togal wstrzymuje nagro- 
madzanie się kwasu mo- 
czowego, zwalczając w 
ten sposób w zarodku te 

) niedomagania. Togal nie 
wywiera ubocznego szko- 
dliwego działania. Do na- 

  

wszystki 

  

W. myśl decyzji powziętej 

rządowe w porozumieniu z władzami 

Polskiego ustalono ostateczne warunki kredytu 

przez czynniki 

Banku 

zastawowego dla rolnictwa na nadchodząca 

kampanję zbożową. Na cele kredytu: zastawo- 
wego preliminowano sumę 30 miljonów złotych, 
które mają być rozdzielone niezwłocznie po żni- 
wach. Przyśpieszenie repartycji tych kredytów 
zostało osiągnięte drogą odpowiedniego uprosz 
iczenia manipulacyj technicznych, związanych 
z udzielaniem kredytu. У 

Na specjalne podkreślenie zasługuje: decy- 
zja obniżenia stopy procentowej przy kredycie 
reestrowym do 6,25 procent w stosunku rocz- 
nym. Wchodzą w to już wszelkie opłaty na 
rzecz instytucyj rozprowadzających. Pożyczki 
pod zastaw zboża złożonego w stogi mają być   
udzielane do 50 procent, a zboża omłóconego 
do 60. procent wartości szacunkowej. 
: Spłaty kredytu zastawowego zostają rozło 
żone na sześć rat miesięcznych, poczynając od 
1 stycznia 1934 r., przyczem raty styczniowa 
lutowa, marcowa i kwietniowa mają wyno: 
15 procent, a majowa i czerwcowa 20 procent 
zaciągniętego kredytu. 

Wreszcie podkreślić należy bardzo ważne 
postanowienie, jakie zapadło na konferencji, 
odbytej w ministerstwie rolnictwa i reform roi- 
nych z udziałem przedstawicieli organizacyj 
rolniczych, « Banku Polskiego oraz instytu yi 

rozprowadzających kredyt zastawowy, a mia- 
nowicie, że z sum przyznanych tytuiem kredy- 
tu zastawowego nie będą potrącane przez in- 

stytucje rozprowadzające żadne inne należnoś- 
ci od rolników, z wyjątkiem jedynie należności 
z tytułu zeszłorocznego kredytu zastawowego. 

W prowadzenie w bieżącym roku znacz- 
nych udogodnień w korzystaniu z kredytu za- 
stawowego ma na celu jaknajwiększe udostęp- 
nienie tego kredytu dla rolników. Kredyt bo- 
wiem pod zastaw zboża ma nietylko zaopatrzyć 

rolników w środki obrotowe w krytycznym 0- 
kresie pożniwnym, lecz przedewszystkiem wv- 
wołać ogólny efekt gospodarczy, polegają 
na związaniu w gospodarstwach wiejskich więk 
szej ilości zboża i powstrzymaniu nadmiernej 
ich podaży w pie! jch miesiącach pożniw- 
nych. Ww ten sposób szybkie i sprawne rożpro- 
wadzenie tego kredytu przez instytucje pośred- 
niczące przy szerokiem jego wykorzystaniu 
przez rolnictwo winno stać się doniosłym czyn- 
nikiem naszej polityki gospodarczej w zakresie 
podniesienia cen zboża. : 

   

  

    

     
  

  

Przy otyłości 
gorzka „Fran 
terji w organi 

kształtów. 

pobndza  naturaln: 
iszka - Józefa'* przer 

lei wpływa na w 
Uecana przez lekarzy, . 

SUDOR 
+ ABLKOWALSKI ** 

POT: NIEMIŁĄ...WON 
PRZYGOTOWANIA DO XII ZJAZDU * 

LEGJONISTÓW 
Komitet organizacyjny 12-go ogólnego zja- 

zdu Legjonistów, wobec tego, że w ramach 
tegorocznych uroczystości odbędzie się ob- 
chód ku czci Romualda Traugutta, postano- 
wił zaprosić na tę część uro tości, która 
z rocznicą powstania styczniowego będzie 
związana, organizacje społeczne stolicy. We- 
dle projektowanego programy w nabożeńst- | 
wie żałobnem, które odprawione zostanie dn. 
5 sierpnia wezmą udział delegacje organiza- 

połecznych ze sztandarami, zaś w ob- 
h zie w dn. 6 sierpnia wezmą udział orga- 

nizącje w jak najliezniejszym składzie. 
Udział w uroczystościach dn. 6 sierpnia 

organizacje społeczne winny zgłosić uprzed- 
nio w komitecie organizacyjnym (Moniuszki 

woda 
anę ma- 

ukłość 

   

    

     

     

    

   
     

    
    

    

   
    

11, Okręgowy Związek Legjonistów w War- 
szawie). (ISKRA). 

Ofiary 
Korpus Oficerski 3 Baonu Saperów złożył 

50 zł. na sierociniec imienia śp. Biskupa Bandur- 
skiego. 

A als i k ei BIT SKC ROI 

TELEFCN „KORFERENCYJNY" 
Podczas odbywającej się obecnie w Sztok- 

holmie światowej konterencji energetycznej 
zademonstrowany został wynaleziony aparat, 
pozwalający na słuchanie podczas konferen- 
cyj międzynarodowych przemówień w kilku 
językach jednocześnie, — Odbiór przemówien 
dochodzi do słuchającego zupełnie czysty, bez 
hałasu i rozmów zgromadzonych. Nowy ара- 
rat, nazwany „telefonem konferencyjnym", 
skonstruowany został przez Towarzystwo Te 
lefonów L. M. Eriesson. Jest to przenośny 
radjowy aparat odbiorczy małych rozmiarów 
złożony ze zwiniętej w krąg anteny, którą o- 
wija się około ramion, i małego pudełeczka 
umieszczonego w butonierce lub w kieszeni, 
oraz słuchawek. Antena nadawcza przepro- 
wadzona jest wokół murów sali konferencyj- 
nej w ten sposób, że odbiorea audycji może 
poruszać się swobodnie po sali, nie przeszka- 
dzając innym członkom zgromadzenia. Pod- 
czas, gdy więc główny prelegent przemawia 
na sali, tłumacze nadaja w sąsiednim pokoju 
jego przemówienie w różnych językach jedno 
cześnie, przyczem każdy język rozporządza 
inną długością fali. Słuchacze muszą zatem 
jedynie nastawić odpowiednio swe aparaty 
odbiorcze, aby słuchać prelekcji w żądanyra 

języku. 
Wynalazek „telefonu  konfereneyjnego““ 

skróci niewątpliwie czas trwania  konferes- 
cyj międzynarodowych i usunie trudności, 
które powstają obecnie przy używaniu tełe- 
fonów odbiorczych, przytwierdzonych do je- 
'dnego miejsca, niewygodnych w użyciu. 

Nowy aparat został przyjęty w wielkiem 
członków międzynarodowej 

konferencji energetycznej. Ogólną aprobatę 
zyskał również system kolorowych znaków 
świetlnych, zastosowanych w instalacji tele- 
fonów, przyczem każdy kolor oznaczał inny 

język. :



; POSTAWY 

dzka 
— Urzędowa. Pan wojewoda Świderski W 

dniu 22 bm. udał się do Zdzięcioła, aby osobis- 

cie stwierdzić postęp w odbudowie zniszczonego 

przez pożar miasteczka. : 

W dniu 23 bm. p. wojewoda udaje się do 

Sionima, skąd prawdopodobnie do Warszawy 

w sprawach służbowych. : 

— Wycieczki PTK nad Świteź. w ) 

dzisiejszym wyrusza nad Świteź wycieczka No- 

wogródzkiego Oddziału PTK, zorganizowana 

staraniem sekcji wycieczkowej. Odjazd o go- 

dzinie 1l-tej z przed gmachu starostwa. 

— Nowa Ofiara topieli. W dniu 21 lipca w 

czasie przechodzenia przez kładkę na rzece Wa 

lówka koło wSi Brolniki gm. Horodeczno, spadł 

do wody 3 i pół letni chłopczyk Janek Dzisko. 

Zwłoki chłopca wydobyto z topieli dość szyb- 

ko — lecz niestety, nie dawał on już żadnych 

znaków życia. 

— Lecko — leciał na derkę. Mikołaj Lecko, 

  

dniu 

mieszkaniec m. Nowogródka (Podgórna 13) w i 

czasie targu w dniu 20 lipca, usiłował zwędzić 

z wozu Jana Ławruszczyka z Zapola, ładną, 

swojskiego wyrobu derkę i na gorącym uczyn- 

ku kradzieży został przyłapany przez posterun- 

kowego PP Aleksandra Szaciło. Е 
Derka wróciła do prawego właściciela, zaś 

ha Lecko został sporządzony protokół , skie- 
rowany do władz sądowych. Lepiej było nie 

„lecieć'' już na tę derkę. 
— Bandyta w spódnicy. Idąca do Druskie- 

nik Albina Bołądziówna, mieszkanka wsi Kolo- 

nja, gminy Widze, pow. brasławskiego, prze- 

chodząc przez teren powiatu szczuczyńsk'ego 

° у dniu 17 lipca, spotkała głuchoniemą sta'usz- 

kę, Aibertynę Songin, pochodzącą z Wilna i i- 

dącą jakoby do Częstochowy: W drodze gdy 
doszły do lasku przy wsi Rodziewicze Bołą- 

dziówna zadała Songinównie ciężkie us *k"47e- 

nie ciała, poczem zabrała zamroczonej staru»_- 
ce: parasol, ręcznik, koszulę, pantofle płócien- 

ne i z łupem tym usiłowała zbiec. 5 

W trakcie tej „roboty” została ona spos- 

trzeżoną przez przechodmów, którzy doprowa- 

dzili ją do miejscowego posterunku PP. w No- 

wym Dworze, który zatrzymał Bołądziównę do 

dyspczycji władz sądowych. 

Bołądziówna — jest panną na wydaniu, 

liczy zaledwie 25 lat. Ostatni jednak występ tei 

kandydatki do stanu małżeńskiego — nie jest 

zbytnio zachęcający... Murowane kilka lat 
paki. Na chłopa tedy poczeka — jeśli po wyj- 

ściu z więzienia zechce ją który. 

J A AAA AA 

POPIERAJCIE L.0.P.P 
Dźwiękowe kino „APOLLO“ 

Dominikańska 26. 

    

' Najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe w-g 
E. Remargue 

Na zachodzie bez zmian 
Wrol. gł. LEWIS QCUPRES, LUIS WOL- 

HEJM I SLIM SUMMERYLE 
NADPROGRAM 

Gościnne występy sławnego muzykalno - 
śpiewnego, groteskowo - tanecznego 

TRIA THCO 
który po wielkich sukcesach w Paryżu w 
swojem tournee po Polsce zawitał do Grod- 
na: THEO, KOKO i 9-letnia VIOLETTA. 
Pozatem występy znakomitego humorysty 
'. Edwarda Reja i tygodnik Fox'a — 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI 

  

UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóg, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUZLICZE“! POPIERAJCIE BUDO 

" WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

  

AŁLAN SULIVAN. 

lidžka 
— Pożyczki na budowę stadjonu. 

ostatniem posiedzeniu rady miejskiej m. 

dy uchwalono zaciągnąć pożyczkę z Fundu- 

szu Pracy w kwocie 10000 zł. na rozpoczęci 
robót ziemnych przy budowie miejskiego sta 
djonu sportowego. ; 

— Pioruny powodują pożary. — W ostat- 
nieh dniach na terenie powiatu lidzkiego za- 

notowano kilka wypadków uderzeń piorunu 

w budynki mieszkalne. W kol. Gimbuty, gmi 

ny lidzkiej, piorun uderzył w dom mieszkal- 

ny Stefana Wrony. Dom spłonął. Drugi wy- 
padek miał miejsce we wsi Kłajsze, gminy ra 

Na   

   
   

  

  

  
duńskiej, gdzie piorun uderzył w stodołę Ka- 

Stodoła Obłoczyń- 
narzędzin- 

zimierza Obłoczyńskiego, 
skiego, oraz dwie inne ze słomą i 
mi rolniczemi spaliły się. 

— Strajk w cegielniach. — W 

iera- robotników cegielńi : 

Perepeczyce w dniu 15 lipea u 
ra pracy w Lidzie odbyła się konfe- 

rencja, która jednak nie doprowadziła do po 
rozumienia. Robotnicy nie chcieli przystać 
na warunki proponowane przez pracodawców 
Obecnie, jak się dowiadujemy, właściciele ce 
gielńi obiecali podnieść zapłatę do 2 zł., na 

co robotnicy wyrazili zgodę.— Strajk jednak 

trwa jeszcze w dalszym ciągu, gdyż praco- 
dawcy proponowanych przez siebie warun - 

ków nie zgadzają się zatwierdzić podpisem u 
inspektora pracy. 

     

      

— Zakończenie kursu Szkoły Podchorąż. 

W ostatnich dniach w 77 p. p. w Lidzie ud- 

była się uroczystość 7 

    

       ści wziął udział 
korpus oficerski, 77 p. p. na czele z dowód- 

cą ppłk. Wielgutem oraz wyższe władze woj- 
skowe. Po odprawie, okoliczności 

mówieniach i odczytaniu roz 

dziesięciu szeregowych z cenzugem zamiano- 

wanych zostało podchorążymi. Uroczystość 

zakończono defiladą oraz wspólnym obiadem. 

— Okradziony na plaży. — W dniu wczo- 

rajszym sędzia Sądu Okręgowego Władysław 
Czarnocki, kąpiąc się pozostawił w aucie,— 

którym przyjechał, na plażę, swoją gardero- 

bę, którą mu skradziono. * 

  

  

   
   

  

   

— Pożar. — W dniu wczorajszym w fab- 
ryce dy z nieustalonej narazie przyczyny 

zapalił się pył w zbiorniku dochodzącym do 
maszyny. Zaalarmowana straż pożarna ogień 

stłamiła. 

— Kradzież narzędzi ślusarskich. — Na 
szkodę Rusoty z odlewni Fajngolda skradzio- 
no różne narzędzia ślusarskie, których war- 

tość poszkodowany oblicza na 300 zł. 

— Opór sekwestratorowi. — Juszezukowi 
Stefanowi stawiła opór Paja Szapiro, (Sien- 

ny Rynek), który za podatek obrotowy zaj- 
mował pieczywo. 

— Pies wartości 600 zł. — P. Lekurowi 

Edwardowi (Bernardyńska 6) zginął pies ra- 
sy ponter myśliwski wartości około 600 zł. 

  

   

    

    

  

  

NAUKA POLSKA, JEJ POTRZEBY, 
ORGANIZACJA I ROZWÓJ 

T. 17-ty. 1933. Wydawnictwo 
Mianowskiego. S. 7-ma. 403. 

Ostatni rocznik „Nauki'* przynosi nowy 
materjał do zasadniczych zagadnień, porusza 

nych w tem ezasopiśmie, Warto nawiasem 
przypomnieć tu, że wydawnietwo to, pod wy 
trawną i niezmienną redakcją Stanisława 

Michalskiego, jest jedynym w Polsce orga- 
nem, zajmującym się ogółem spraw nauki, 
nie którejś gałęzi specjalnej, ale właśnie mo- 

mentami podstawowemi i badaniem związku 
nauki z całokształtem kultury, jej genezy i 
rozwoju współczesnych form  organizacyj- 

nych oraz potrzeb bieżącej chwili. 
Nie ogranicza się przytem do terenu Pol- 

ski, wręcz przeciwnie — rejestruje obficie 
*przejawy i kształty organizacyjne zagranicy 

aby zdobyć pożyteczną wskazówkę z obcego 

przykładu. 

Kasy im. 

  

  

14) 

Wyspa Szczęścia 
Marietta odniosła dodatnie 

Westchnęła i spuściła oczy. 
— No, eo, już się pani uspokoiła? — za- 

pytał kapitan, mrugając do Angusa, Trafiliś 
my tutaj przypadkiem... 

Umyślnie nie pytał o zmarłego. Będzie 
jeszeze dosyć eżasu na pytania! Teraz mu- 
siał wzbudzić w niej zaufanie i dowiedzieć 
się, skąd ta dziewczyna wzięła się tutaj i 
czy długo mieszkała na wyspie? 

' Marietta wstała i odrazu oczy jej pa- 
dły na trupa nad rzeką. 

Dziwna rzecz! Na twarzy jej nie odbi- 
ła się najmniejsza trwoga. Zlekka pobladła 
tylko — zaczęła mówić spokojnym, równyin 
głosem. 

Mae-Nile zrozumiał odrazu, że ma przed 
sobą kobietę z „Towarzystwa: *. 

— Było nas tutaj troje, — zaczęła, — 
jesteśmy rozbitkami z okrętu, który utonął 
w czasie burzy, na zachód od Honolulu, 
przed czterema tygodniami. Ja, pan Norton 
1 palaez Fitch dostaliśmy się tutaj łodzią 
potem.... po tem, jak wszyscy inni poumierali. 

Wezoraj skończyło się szesnaście dni od wy- 
lądowania na tej wyspie. Dziś mieliśmy wy- 
jechać. Ale nocą, — głos jej drgnął i zała- 
mał się — Fitch próbował napaść na mnie. 
Zaczęła się walka, ja uciekłam do lasu i... i 
oto co się stało! 

Kapitan potarł podbródek i 
-—- Który to z nich? 
Marietta nie mogła oderwać oćzu od tru 

pa, jak urzeczona. 
— To, Norton, — powiedziała bezdźwięcz 

me. 

wrażenie. 

zapytał: 

Angus nie słuchał, pogrążony w roziny- 

ślaniach. Bo też ta wyspa tak bardzo podo- 
bna była do wyspy, którą widział we śnie! 

— Więc palacz, Fitch, zabił Nortona? 
— rozpytywał kapitan. 

Marietta kiwnęła żałośnie głową i od- 
wróciła się. r 

— Kiedyż to się stało, panienko? Prze- 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

praszam, że ja tak pytam, ale tak się złoży- 

ło, że muszę wszystko wiedzieć. 
— Naturalnie, to było przed wschodem 

słońca. 

Mae-Nile podniósł oczy na zieloną ścianę 

dżungli. 
— I on tam się ukrył? 
Marietta kiwnęła głową. 
Kapitan zagryzł usta w zamyśleniu. Cze- 

mu człowiek, który jednem uderzeniem zbił 
z nóg takiego olbrzyma, uciekł na widok 10- 
dzi? Czego on się przestraszył?.. Czyżby 
myślał, że będą go tu sądzić? Nadzwyczajna 
historja !.. 

— Jeszcze jedno pytanie, panienko. Kim 
pani jest? 

— Marietta Jerois. Płynęłam do San- 
Franciseo z.... przyjaciółmi. 

Głowa kapitana pracowała wolno. Zda- 
wał sobie sprawę 2 odpowiedzialności, bo 
według praw morskich, kapitan był obowią- 
zany w podobnym wypadku, objąć rolę sę- 
dziego śledczego. Należało spisać  spotokėi, 
przedstawić go władzom. Olbrzymi okręt pa- 

sażerski utonął. Mac-Nile znał dobrze tego 

rodzaju okręty; ileż to razy mijał na pełnem 

morzu rzęsiście oświetlone pokłady okrętów 
— hoteli! Może Marietta i palacz Fitch byli 

jedynymi rozbitkami, którzy ocaleli? W ta- 
„kim razie jego odpowiedzialność byłaby je- 

szcze większa. 
Spojrzał na stojący na kotwicy: żaglowiec 

potem na trupa na brzegu i rzekł: 

— Zaraz odwieziemy panią na pokład, & 
potem pochowamy tego pana. 

„MW łódce, Mace-Nile rozpytał Mariettę 

o życie, jakie wiedli na wyspie i o wyspę. 

Czy nie było na niej nie ciekawego? Czy nie 
nie znaleźli oni na wybrzeżu, ani wgłębi 
dżungli ? 

Marietta powiedziała , że wysepka była 
nie zamieszkała i nie posiadała żadnych bo- 

gactw naturamych. Trójka rozbitków żyła w 
zgodzie, dopóki Fitch nie zwarjował dlacze- 

  

  

Bogata i różnorodna treść zaznajamia 
czytelnika z szeregiem problemów. ;,Studja 

nad kulturą naukową 'w Polsce do schyłku 
16-go stulecia'* Kazimierza Dobrowolskiego 
wskazują ten ogrom różnicy, jaka zachodzi 
między owoczesnym stanem, a dz 
dorobkiem. Różnice te spoczywają nie 

w sumie wiedzy i odrębnych metodach. Tak 
że gdzieindziej. Wystarczy przypomnieć, że 

podówczas naukę uprawiały w Polsce podob- 

     

      

, nie jak zagranicą nieliczne tylko jednostki. 

  

przeważnie duchowni, a poszczególne dys 
pliny podporządkowywano  teologji, cz) 
je służebnicami. Skazywało to nauk 

nieruchomość, ale godziło się rów: 

przeświadczeniem, że nauka win 

dzi do źródła mądrości. — do Bos: 

  

    

Rie Z   

   
tie prewa- 

  

Brakło wówczas 

myślenie, to też postacią osamotnioną 
Kopernik, 'pierw nowożytny пехопу. 

Dalecy jesteśmy dziś od tesco stanu 
Ciekawe, że postęp ogromny  zaznac 

wkrótce potem, bo już w 17- n wieku. Mówi 

o tem Tadeusz Kotarbiński w innej rozprz 
wie: „Bacon o przy: že) nauki““. 

    

    

halnė 
jest 

miejsca no 

    
  
   

  

  

        

Ten wybitny uczony angielski, żyjący na 

przełomie 17-go w. nakreślił nutopję, gdzie 
właśnie znalazło się idealne rozwiązanie pro- 
blemu. W przeczucia potęgi, jaką dać może 
człowiekowi zgłębienie  taje'nnie przyrody, 
główny nacisk kładzie na nauki przyrodni- 
cze i techniczne. Ich rozwój zapewnił i 
nie ludzkości ogromne zdobycze, te % 
kie, które uwarunkowały w lwiej cz 
stęp. Ale też i dzisiejsze poczucie przełomu 
skłonni jesteśmy związać z przewagą tych 
właśnie dziedzin, zważywszy, że nie nadążs 
im równocześnie pogłębienie życia etyczne- 
go. 

  

    

     

  

       

Drugim charakterystycznym objawem w 
rojesiach Bacona jest metoda zespołowa ba- 
dań. Odpowiednikiem jej jest dziś prowadzo 
na przez Instytuty, Towarzystwa Naukowe, 
praca, gdzie zespolenie jednostek jest pomo- 
ćne w pracy naukowej, To też sporo miejsca 
poświęca „Nauka Polska'* temu ruchowi or- 
ganizacyjnemu zarówno zagranicą jak i w 
Polsce, dając między innemi w tym roczniku 
zarys dokonanych prac w Łodzi, Płocku, Prze 
myślu, Tarnopolu, i Toruniu. Osobno reje- 
struje także nowopowstałe towarzystwa pol- 
skie. Objaw to powszechny, i tam, gdzie na 

  

uka europejska dociera dopiero — jak w Chi 
nach, — wraz z nią przychodzą jej formy or 
ganizacyjne. 

Istotnie ciekawe pod tym względem szeze- 
góły przynosi artykuł Witolda Jabłoń. 90, 
oparty o bezpośrednią znajomość stosunków 
chińskich. 

   

Ale nietylko zespołowość jest cechą dzi- 
siejszej organizacji nauki — dalszem jej zna 
mieniem protekcjonizm. Rola i - potęga nauki 
—-dziś doceniane, sprawiają, że ma ona po- 
tężne poparcie przedewszystkiem ze strony 
rządów (może mimo to niedostateczne, jak 
np. u nas) lub organizacyj, które to sobie ja 
ko cel działalności wytyczają, że tu wspom 
nimy tylko Kasę Mianowskiego, gdy chodzi 
o stosunki polskie. Przebogatą ilustrację po- 
wyższych faktów zawiera „Kronika zagrani- 
czna'*, niezmiernie ciekawie zestawiona. 

  

   

Istotnie, dziś, gdy ehodzi o zaspokojenie 
potrzeb nauki — sformuowanie ich staje się 
sprawą publiczną, dotrzeć musi do świadomo 
ści nietylko ogółu uczonych, ale też przede- 
wszystkiem czynników miarodajnych, mogą- 
cych zapewnić ich realizację. 

Ten ostatni rocznik _ „Nauki** przynosi 
sporo ciekawych szezegółów, mówiących właś 
nie o bolączkach współczesnej nauki w Pol- 
see. Tu warto powtórzyć jeden postulat 
Jana Hulewicza, wzywający do publikacyj 
pamiętnikarskich, do utrwalenia tego,, co po- 
zostaje dotąd tylko w pamięci ludzi żyją- 
cych.i wraz z nimi może na zawsze odejść. 
Aczkolwiek brak nam oddalenia historyczne- 
go, tó jednak mamy całe poczucie odrębnoś- 
ci niedawnej przeszłości _ —i nie należy lek 
ceważyć materjału przeżyć tych ludzi, którzy 
w tworzeniu nowej epoki brali czynny u- 
dział. To też jak najgoręcej nawoływać nale- 
ży do realizacji tego wezwania. 

    

  

Dział recenzyj zawiera omówienia szere- 
gu dzieł, poświęconych zagadnieniom nanki 
i jej pracowników. Z tych kart wieje czę- 
stokroć niepokój i pesymizm, dotyczący Azi- 
siejszej wiedzy, którą się czyni odpowiedzial- 
ną za poziom kulturalny obecnej chwili. Ba- 

SRT A IIS POPRZ BORABY ROSZ 
goś. Angus, który informacyj o wyspie słu- 
chał uważnie, westchnął z rozezarowaniem. 
A jednak coraz więcej przypominała mu się 
ta wyspa, jego wyspa ze snu. 

— Czy Norton nie miał nic swego? — 
zapytał kapitan. — Bo według prawa, 
simy óddać jego rzeczy w najbl 
sulacie angielskim. 

Marietta pokiwała głową. 
— Nie mieliśmy nic. Norton miał fajkę 

i skórzany pas, którego nigdy nie zdejmo- 
wał. 

mn- 

szym kon- 

  

Na pokładzie Marietta wypiła gorącej 
kawy i zjadła śniadanie. Kapitan i An- 
gus ulokowali ją w wolnej kajucie, a sami 
wrócili na wyspę, w towarzystwie kilku „ka- 
naków'* — marynarzy — tuziemców. 

— O czem tak ciągle myślisz? — zapy- 
ta kapitan sternika. 

— Myślę, że trzebaby krzyż 

Zawsze to chrześcijańska dusza! 
Zanim zakopano trupa w piasku, obszu- 

kano go. Angus wydobył z kieszeni zmarłego: 
nóż składany, fajkę i woreczek z tytoniem. 
Niepewnie dotykał skórzanego pasa, niepew- 
ny, czy należało zdjąć go, czy zostawić. Po 
namyśle zdjął go jednak. 

— Dlaczego zdejmujesz ? 
— Handlarz starzyzną da 5 szyllingów. 

To też coś znaczy! Ale ot czego zumieć 

postawić. 

  

nie mogę: panienka mówiła, że jego zabił 
Fiteh — palacz, — a ten, kim był? — Pasa- 
żerem ? 

Pokazał grube, pełne odcisków ręce 
zmarłego. Mc.-Nile uklęknął i obejrzał brud 
ne, połamane paznogcie, nie znające pilnika. 

— Nie mamy powodów nie wierzyć jej... 

a jednak to bardzo dziwne! Może to na wy- 

spie on doprowadził ręce do tego stanu? 
Angus kiwał głową niedowierzająco. Po 

dwóch tygodniach, ani paznogci tak się nic 
zniszczy, ani takich odcisków nie porobi! Ale 
milczał ciągle zajęty swojemi myślami. 

Marynarze wrócili na pokład na obiad. 
Marietta poinformowała ich, że Norton 

miał na imię James i prosiła, aby ją zawie- 

ziono przed wyjazdem jeszcze na wyspę, 

aby postawić mogła krzyż na mogile zabi- 
tego. D. C. Ń. 
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'Hary 
Dziś! Wielki film sensacyjny w podwójnej 

p» AA | erotyczuo- 0 

sensacyjny 

przebój 

roli ulabieniec pnbliczności 

N ALBO JA 
Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gr. 

  

Dziś! Rapsodja starej Arizony według powieści Zana Grey'a ciąg filmu „Król Stepów * p. t. 

2 A M 0 T N Y 0 R Ż E E“ W roli głównej GEGRGE O'BRIEW. 
Nad program: 2 aktnalne tygodniki dźwiękowe „Foxa* oraz dodatek krajoznawczy p. t. „SJAM”. 

Ceny zniżone: dz. balkon 25 gr. wiecz. 40 gr. 

  

  

  

da się przyczyny zła, — ale obok tego spoty- 
kamy też głosy niezłomnego przekonania co 

do możliwości daleko idących  przekształeeń 

dzięki świadomie skierowanej ku temu twór- 
czości człowieka. H. Hleb-Koszańska.. 

Samoloty 
komunikacyjne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

  

   

  

  

SKANALIZOWANE 
DZIAŁKI BUDOWLANE 

na POPŁAWACH 
po brzegu Wilenki i nlic Subocz, Popławska 
i Saska Kęp». Ziemia ogrodowa. Dla spółek 
budowlanych warnnki migowe. Informacje; 

Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8 

  

TRZEBA 
WIEDZIEĆ 
GDZIE 

KUPOWAĆ 
meble klubowe, stołowe, gabinety, sypialnie, 
leżaki oraz wszelką gslanterję drzewną tylko 

mie B. ŁOKUCIEWSKI firmie 

Wilno, Wileńska 23. 

Znajdziecie tam 
towar dobry a ceny rzeczywiście najniższe! 
Warto się przekonać! 

Obejrzenie nie obowiąznje kupna 

LEGI 
newoczesny, niezwykle 

precyzyjny aparat toto- 

grałiczny o niezrównanej 

gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronnych 

możliwościach nżycia, 

Do nabycia w składnicach totograficznych, 

„Wyczerpujące katalogi I opisy użycia 
1 bezpłatniel 

Ernst Leltz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneralna reprezentacja: 

Warszawa, Chmielna 47a)5. 
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==ų Zanim dacie ogło- 
Baczność szenie do pism miej- 

® scowych aaa | 

Sprawdzcie ausi. 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

i 

# 

ogloszenia do SEOWA oraz de 

wszystkich pism TANIQ i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośreduictwem Biura Reklamowego 
$. GRABOW SKIEGO 

Garbarska 1, 
tei. 82. 

` 

Br. med. HENRYK RUDZIŃSKI 
przeprowadził się 

ul. Mickiewicza 22-a m. 20 
Ordynnje codz'ennie od 4 m. 30 — 6 godz. 

prócz świąt 

Rozkład jazdy statków 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY', „PAN TA- 
DEUSZ'', „KURJER', „GRODNO'', „SO9- 
KóŁ' i „WILNO''* będa kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

Wilno — Werki 
z przystankami: 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i Werki 

ROZKŁAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 
8. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 19.45 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 
godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 95 
maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 

następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z 
Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 
'0 godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 
8 rano, a następnie co godzinę. Ostatni od- 
jazd statku Werek do Wilna o godz. 20. 

W razie większej frekwencji publiczności — 
w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 

wyższego będą kursować statki dodatkowo 
co pół godziny i wcześniej 

  

  

  
  

          

W dnie powszednie statki mogą być zama- 
wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilnie 

ŻARZĄD. 

  

  

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

  

Dziš premjera! Wielki program! Dzieje najpiękniejszej kobiety „Misz Europy“ p. t. 

„PAŃ „Kobieto nie grzesz” 
stiano, Niebywała gra! Nd progr. dodztki dźwięk. Ceny na 1 s. balkon 25, parter 54 gr. 
  

+ Jak biała | 

odšwicžona (era 
zmienila jej los, 

w ciągu 4 
3-ch dni 

Gdy skóra moja była 
ciemna, nieczysta 0 roz- 
szerzonych porach i po- 
kryta wągrami, nigdy nie 
miałam wielbiciela. Teraz 
zaś gdy cera moia jest 
świeża i gładka. los mój 
odmienił sie zupełnie. 
Mam obecnie 3-ch kon- 
kurentów. starających się 
o moją ręke. rodek, 
który w tak zadziwiają- 
cy :sposób zmienił mój 
wygląd. może być stoso- 
wany przez każdą kobie- 
tę. pragnącą szybko wv- 
bielić, wydelikatnić i u- 
piększyć swą cerę. Nale- 
žv najzwyczajniej stoso- 
wać codziennie znako- 
mity paryski Krem о- 
kalon, biały (nie tłusty). Zawiera on świeży 
ze składnikami Ściągającemi. 

znikaja, wybiela i udelikatnia najciemniejszą 
skórę. Mrem Tokałon Odżywczy dla skóry (biały) nadaje jej w ciągu 

3-ch dmi nieopisaną Świeżość i piękno niemożliwe do osiągnięcia żad- 
nym innym sposobem Należy używać go codzień rano. 

OBWIESZCZENIE. 

5 Urząd Skarbowy w Wilnie na zasadzie 
Rozp. Rady Min. z dnia 25 VII 1932 r. (Dz. 
U. R. P. N. 62 poz. 580 rozdz. II par. 84) 
o postęp. egzek. władz. skarbowych, podaje 
do wiadomości ogólnej, że w dniu 28 lipca 
1938 r. o godz. 12 w lokalu Urzędu Gminy 
Rudomińskiej w m. Rudomino odbędzie się 
sprzedaż z licytacji w pierwszym terminie 

pianina, oszacowanego na sumę zł. 1.000, na- 

leżącego do Władysława Wróblewskiego, za- 
mieszk. w maj. Soleniki gm. Rudomińskiej. 

Zajęte pianino oglądać można w dniu 28 

lipca rb. w lokalu Urzędu Gminy Rudomiń- 
skiej od godz. 10 do godz. 12-ej w obecności 
przedstawiciela Urzędu Skarbowego. 

(—) Cz. Zambrzycki. 

Inspektor Skarbowy 
Kierownik Urzędu. 

KARETA 4 DRZW..GRAHAM PEIGE“ 
mało używana w doskon. stanie na nowych 
oponach z kompl. wyposaż, okazyjnie do 
sprzedania — Ogłądać można Wileńska 8 

garsże. 

  

  

    
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI. 

Na podstawie rozp. Rady Ministrów z dnia 
25 VI 1932 r. o postęp. egzek. władz skarbo- 

wych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz 580) 2-gi Urząd 

Skarbowy w Wilnie podaje niniejszem do wia- 
domości, że w dniu 26 VII r. b. o godz. 10 od- 
będzie się w sali licytacyjnej 2 Urzędu Skarb. 

przy ul. Niemieckiej 22, sprzedaż z licytacji pu- 

blicznej ruchomości, zajętych na pokrycie na- 

leżności Skarbu Państwa i Magistratu miasta 
Wilna. Sprzedane będą: 

a) w I terminie — od ceny szacunkowej: 

Lodownia, stoły, krzesła, stoliki restaura- 
cyjne, otomany, kredensy, samowary, szafy, a- 

parat radjowy z głośnikiem, aparat radjowy 
kryształkowy z 2 słuchawkami, farby, mydła, 

szczotki, gwoździe, papierosy — na ogólną 
sumę szacunkową 402 zł. 50 gr. | 

b) w II terminie —' od ceny zaofiarowanej: 

Szczotki, zegary, lustra, farby, taborety, 
lodownie, stoliki, krzesła itp. 

) Następna ficytacja odbędzie się w dniu 
31 b. m. 

W dniu 26 bm. przy ul. Subocz Nr. 8 od- 
będzie się licytacja 10 m. sześć. desek od ceny m 

szacunkowej 350 zł. \ 
(—) St. Bohdziewicz 

za Kierownika Urzędu Asesor. 

FABRYKA rskła MEBLI! 
K. FILENKIA I tha 

Spółka z ogr. odp. 
Wlino, ul. Tatarska 20, 

dom własny. Istnieje od 1648. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stely, 
szaty, binrka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone. 

450 K. P. 
l Nodnej 

g wykorzystania 

«Li 

  

      

   

  

SĘ    
wzmacniającemi i wybielającemi skórę. 

Wnika w pory skóry. uśmierza rozdrażnione gruczoły. Ściąga rozsze- 
rzone pory, zmiękcza i rozpuszcza wągry do tego stopnia, że zupełnie 

  
        

  

Sala wemty- 
Bogata wystawa! — 
Zdjęcia z oryginal- lowana steie 
nego konkursn pięk. Przy pomecy 
ności w San Saba-  nsjlepszych 

aparatów 
  

DO SPRZEDANIA 
powcdn  <horaby 

właściciela sklep na do- 
godnych warunkach — 
wódczano-spożywczy w 
dobrym pankcie, dobrze 
prosperujący. — Wiado- 
mość Biuro Rekiawowe 
Garbarska 1 tel, 82. a = 

Lokale 

S Poszukųję 
mieszkanio Od 3 — 5 
pokoi Zz wygodami, sšo- 
neczne, suche. Oferty 
Wł, Studnicki" Dąbrow- 
skiego 12. 

DO WYNAJĘCIA 
dnży sklep o 2-ch ok- 
nach wystawowych — 

Wileńska 25 — 9. 
Tamże 5 pokoi do wy- 
najęcia z wygodami. 

4 — 5 POKOJÓW 
blisko śródmieścia 
potrzebne. — Zgłesze- 
nia do „Słowa** pod 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKAŃN'E 
5 - pokojowe ze wszei- 
kiemi wygodami. Daż- 
ro żynna 2-a u dozar- 

cy. 

DO WYNAJĘCIA 
nowo - odremontawa- 

< ne frontowe mieszka- 
nie z 5 pokoi ze wszeł 
kiemi wygodami przy 
u. W. Pohularika 19. 
Dow. się tel. 188. 

MIESZKANIE 

  

krem | oliwę połączone 

1 najbardziej szorstką 

„Lekcje 
  

DOKTOR śliczne, —- — ® 
pokoi, przedpokój, — 

żełdowicz Roryłare; kasia, bal- 
Choroby skórne, wene- е kon, ze wszelkieni wx 
ryczne, narządów mo- godami — do wynaję- 

czowych. cia. Zygmuntowska nr 
ой 9 do 1 i od 5 do 88, Dowiedzieć sie m 
wieczorem. Ul. Mickie- dozorcy. 

wicza 24. 
DOKTOR MIESZKANIE 

ZELDOWICZOWA 6 pox. do wynajęcia 
kobiece, weneryczne — Portowa 10 (d. dok- 
narządów * moczowych to7ski). 
od 12 — 2i od-4—6 aaaaakańkńńódakicnik 
ul. Mickiewicza 24 — |etniSKa 

tel. 277. TYTFTPTYWTTYTYTTYCYT 
Ž 2 

DOKTOR ETNISKO 
Blumowicz P ENSI0NAT 

Choroby skėrne, wene- ABK Yi 
ryczne i . moczopłciowe. 

  

radjo tanio— 

  

dzieć się ul. Zarzeees, WIELKA 21 — tel. 921 08965 5 " 
ra ш 

W..Z. P. 23. 
LETNISKO 

z utrzymaniem. Rzeka 
— łódka — las sos- 
nowy. Fortepias.— 
Soły, skrzynka 4. 

tani AE 

Posady 
TETYEYWPYETYPZYWENYY 

Dr. Wolfson 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 
od godz. 9 —1 i 4—8. 

  

KAA LABAS akv 2 

Kupno POWAŻNY 
PRZ! ONC ы 

№ POSZUKUJE 
Kupię zdolnych  ZASTĘP - 

CÓW  eelem - rozsprze- 
ziemi ornej około 16h. dąży nieznanych i nie 
w odległości ed Wiina zpednych no 
nie dalej 15kim. Oferty tentow | tentowych. — Zgłesze- 
А. $ w Administracji ną pod „Wielki оё— 
„Slowa“ r6t““ do Adminisiraeje 

Dom drewniany zo 
z oficynką i ogródkiem ROŻNE 
owocowym do sprzeda:  KONNNERENUNE GEN 
mia. Placn 264 sążni. 
Krakowska 19, w po- Kasyno Oficarski« 
bliżu ul. Kalwaryjskiej 5 Pułku Lotniczego w Zwacać się do właś Eu STS cicielki. ska 14 dniem 1 września B. r. 

kę Ka Cnoaest stołownię i bufet. Ofer- 
„- ty składać z podaniem 

warunków i cer. AUTO ZZS czę: 
marki „Chevrolet, typu __ 

„Sečan“ „limocyna 6 7725: cyl , w doskonalym sta- Z ub 
оЧОУ . 

  

  

    

` 
  

    
  

nie, okazyjnie do sprze- 
dania — Wiadomość: 
Wilno, Kasztanowa 4 
m. 17 do 12 godz. St. 
Suchecki. 

  

ZGUBIONY 
weksel — wystawiemy 

Ni; przez Szyję .Brudnera, 
Szynki wiejskie na zlecenie Gerszena 

na sarowo. Kilo 3,50 — Brunera bez daty płać 
poleca Zwiedryński. — ności na sumę dol. 28 
Wieika 36, tel. 12-24. unieważnia się. 

"a ORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 

K FA 

  

wę wszystkich aptekach 
składach aptecznych zuame 

rodka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
 KARSSCZRRZOSERARERETOC RAE BRZESKO 0525. TYAN 

Z 

Redaktor w/z Witold Tatarzyństi 
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