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Kto wygrał, kto przegrał? 
BERLIN. APT. — Biuro Wolifa ogłasza in- 

spirowany artykuł, stanowiący replikę niemiec- 
kich kół miarodajnych na komentarz „Osserva- 
tore Romano* do umowy konkordatowej z dn. 

26 i 27 bm, 

W świetle argumentów niemieckich między 

interpretacją konkordatu przez koła watykań- 
skie a niemieckie zachodzi rozbieżność, doty- 
cząca zarówno charakteru, jak i rozgraniczenia 

sfery działalności obu stron. Replika niemiecka 
kategorycznie zaprzecza twierdzeniom „Osser- 

vatore Romano*, jakoby za podstawę i uzu- 
pełnienie konkordatu przyjęte zostało prawo ka 
noniczne, przyznające autonomię ustawodaw- 

= сга i administracyjną kościołowi katolickiemu 
w Niemczech. 

Interpretacja organu watykańskiego co do 

zakazu wpływów kościoła w szkołach uznana 
za błędną, przyczem duchowieństwu 

strona niemiecka przyznaje jedynie możność 
wpajania w młodzież ducha  patrjotycznego 

* 

Nasza prasa katolicka i prasa lewicowa 

dyskutuje dziś między sobą na temat koa- 

kordatu niemieckiego. konkordat należ 

traktować, jako ugięcie się Kościoła pr 
hitleryzmem, czy też jako rozejm (jedni e 

nawet: sukces) Kościoła w Niemczech? Dys- 

kusja jest ostra i niepozbawiona ze strony 

lewicy pewnej Schadenfreude. Bo jakżeż? Ta 

sama lewica kulić się musiała ze wstydu wo- 

bee łaszenia się (innego słowa na to znaleźć 

nie można), jakie uprawiał jeszcze parę mie- 

sięcy temu wódz socjal - demokracji Wells, 

wobec tegoż samego Hitlera. To było napraw 
dę łaszenie się, najbardziej poniżające, naj- 
bardziej płaskie łaszenie się. Nasi socjaliści 

byliby dość radzi, gdyby mogli powiedzieć o 

katolicyzmie niemieckim to samo. Otóż 

czy mogą? 
Warunki, jakie postawiono katolicyzmowi 

w nowym konkordacie, warunki, jakie kato- 
licyzm przyjął, są to warunki ogromnie cięż- 
kie. Ciężar ich nie mieści się tylko w zgo- 
dzie na unicestwienie Centrum, — katolickie 
go ugrupowania politycznego Niemiec, nietyl 

ko w odjęciu duchowieństwu biernego prawa 

wyborczego. Nie w tem, że kilkunastu czy kil 
kudziesięciu księży przestanie kandydować 
do parlamentu, kryje się istota upośledzenia: 
istota jego kryje się w tem, że takie upośle- 

dzenie wprowadzono w samej zasadzie wpro 

wadzenia ograniczeń dla członka stanu du- 

ehownego, jako takiego. Jest to bardzo wiele 

mówiący, bardzo grožiy, powiedzmy nawet, i 
precedens i signum temporis. A že tak jesi, 
tego się zaprzeczyć nie da. 

Kościół zagwarantował sobie w tym kon- 
kordacie wpływ na wychowanie, na naukę 
religijną młodzieży. Tak jest, i to stanowi 
i najważniejszą zarazem rzecz wszystkica 

konkordatów, i najważniejszą konkordatu 

niemieckiego. Tak jest, i to stanowi dziś po- 

zornie rzecz bardzo małą, rzecz bardzo nikłą 

wobec tego wszystkiego, eo w tej samej dzie 

dzinie jest monopolem nacjonalizmu, państwa 

nacjonalistycznego. Ale jednocześnie stanowi 
i jedyną. Stanowi jedyny wyłom, jaki istnie 

je w tem zmonopolizowaniu przez hitleryzm 

rządu dusz niemieckich. Jedyny. A to jes; 
bardzo wiele. 

Nacjonalizm francuski nie szedł ani w je- 

dnej miljonowej swej części po drodze gwał- 

tów hitleryzmu, był ruchem równie słabym 

politycznie, co wzniosłym jako patrjotyzm, a 

jednak znalazł się na indeksie. Nacjonalizm 
niemiecki ma ręce zbryzgane rewolucją, jest 
silny, jest pfzemożny, na indeks się nie do- 
stał. To są refleksje, które — czy chcemy, 

czy nie cheemy, czy je zataimy, jak inni to 
czynią, czy będziemy woleli je wydobyć — 

poszły Z całą prasą francuską, a znalazły po 

zatem echa i w naszych, nielewicowych or- 
ganach. I może jednak jest to ta dražliwa 

rzecz, której my nie rozumiemy, której nam 

nikt nie tłumaczył. Sądzimy, że musiały być 

ważkie i wielkie przyczyny, dla których 

   

      

   

przy pomocy religji, odmawia mu natomiast 

prawa krytyki ze stanowiska wyznaniowego i 

dogmatycznego. 

Znamienna teza niemiecka o zakazie nale- 

żenia duchowieństwa katolickiego w Niemczech 

do stronnictw politycznych, jest bezpośrednim 

obowiązkiem kościoła, niezależnie od żadnych 

warunków. Gdyby kościół pod pretekstem nie- 

spełnienia warunków umowy zakaz ten cofnął, 

oznaczałoby to rozwiązanie umowy konkorda- 

towej. 
Artykuł biura Woliia protestuje przeciwko 

zastrzeženiu „Osservatore Romano“, że zawar- 

cie konkordatu nie może być uważane za do- 

wód uznania przez kościół katolicki kierunku 

narodowo - socjalistycznego. „Konkordat — 0- 

świadcza artykuł — zawarty został z prezy- 

dentem Rzeszy Niemieckiej, będącym całkowi- 

cie pod wpływem narodowych socjalistów. e 

Zawarcie konkordatu z Rzeszą oznacza więc 

faktycznie i prawnie uznanie rządu narodowo- 

socjalistycznego". 

* 

mógł być zawarty konkordat. Było nią za- 

pewne i przekonanie, że to, co się stało w 

Niemczech, stało się na dobre i na długo, 

że jest to stan rzeczy, z którym trzeba się 

będzie liczyć, jako ze stanem utrwalonym na 

cale lata—može dziesięciolecia? Jest to prze- 

cież i zdanie, jakie się utrwaliło wśród emi- 

grantów politycznych z Niemiec, zdanie, któ 

re podziela wielu korespondentów z tego kra 

ju, zdanie, któremu przeczą dziś tylko hojnie 

puszczane plotki. Jeżeli zaś tak jest, to nale- 

żało uło jakieś modus vivendi z tym sta- 

nem rzeczy, który w Niemczech przyszedł 

wbrew akcji Kościoła, z którym Kościół wal- 

czył, — ale którego nie był w siłach, politycz 

nych siłach, zwyciężyć. Dla walki, choćby 

beznadziejnej, można było poświęcić rzeczy 

tak ważnej, jak wychowanie młodej genera- 

cji. Kościół musiał sobie zapewnić na to 

wpływ. Ё 

Ktokolwiekby dziś mówił, że Kościół stał 

się sojusznikiem hitleryzmu, nie ma racji, 

mówi nieprawdę. Ktokolwiek próbuje dowieść 

że' Kościół nie został w tym konkordacie po- 

konany, że przeciwnie, uzyskał „znakomite 

korzyści ', postępuje tak, jak pewien polski 

dziennik popularny, który każde rozstrzygnię 

cie jakiejś naszej sprawy w Genewie witał 

nieodzownie jako nowy ogromny sukces Pol- 

ski,.gdy wiadomo dziś wszystkim, żeśmy tam 

prawie zawsze przegrywali. Tego rodzaju „o- 

brona konkordatu'* jest i niedorzeczna, bo 

jej „argumenta““ nie wytrzymują najmniej- 

szej krytyki, i — niepotrzebna. Należy po- 

prostu przyznać, że katolicyzm odniósł w 

Niemczech ciężką bardzo klęskę, że został po 

konany bardzo dotkliwie, i że poprostu ma- 

jące do wyboru między dalszą walką polity- 

czną, sam obozem politycznym nie będąc, wal 

ką na dłuższy okres czasu beznadziejną, wo- 

lał zachować to, co do zachowania jeszcze 

było, a zarazem to, co dla katolicyzmu jest i 

najważniejsze. Ta sama socjal - demokracja 

tyle dziś przeciw katolicyzmowi wykrzykują- 

ca niech pamięta, że jeszeze w dzień otwar- 

cia poczdamskiego Reichstagu skamlała o ro- 

zejm bez żadnej ze strony Hitlera oferty, gdy 

rozejm zawarty z katolicyzmem jest rozej- 

mem proponowanym. nie przez stronę katolic 

ką, a przez Hitlera i jest wogóle jedynym 

rozejmem, jaki dotąd zawarła z kimkolwiek 

rewolucja niemiecka. 

A kogo wtedy nie brakło, to chętnych. 

K.P. 
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Lot gen. Balbo odro- 
czony 

LONDYN. PAT. — Według otrzymanych 

tu wiadomości z Nowej Ziemi, odlot eskadry 

ben. Balbo do Irlandji został odroczony. Warum 

ki atmosferyczne na Atlantyku pogorszyły się 

do tego stopnia, że podjęcie przelotu jest w 

dariej chwili niemożliwe, 

  

Samoloty niemieckie nad Salzburgiem 
WIEDEŃ. PAT. — Z Salzburga donoszą, dek oszczędnościowych. 

że wczoraj przed południem zjawiły się nad 

miastem 4 samoloty niemieckie. Wkrótce po- 

tem ukazały się jeszcze trzy samoloty. Rozrzu- 

cały one ulotki, wzywające do wycofania wkła- 

Austrjackie poselstwo w Bedlinie otrzyma- 

ło polecenie złożenia najostrzejszego protestu 
przeciwko naruszeniu suwerenności państwa 
austrjackiego. 

W Niemczech będzie amnestja 
BERLIN. PAT. — Premjer pruski! Goeringstępstwa popełnione na tle ciężkiej sytuacji go- 

wystosował do ministra sprawiedliwości Kerrla spodarczej łub na dzień przed pierwszym maja 
* pismo, w którem przyznaje mu pełnomocnictwo 

do stosowania prawa łaski w pewnych wypad- 

kach przestępstw o charakterze gospodarczo - 

fiskalaym, popełnionych przed zwycięstwem na- 
rodowego socjalizmu. Również kary za prze- 

br. mają być umorzone. 
Pismo min. Goeringa jest urzeczywistnie- 

niem zapowiedzianego w dniu 22 lipca zarzą- 
dzenia amnestyjnego. 

_ Hitlerowskie pozdrowienie w kościełach 
Tylko pastorzy stanowią wyjątek 

PA LIPSK. PAT. — Naczelny konsystorz koš- 
cioła ewangielickiego w Saksonji wydał okól- 
io nakazujący wzorem czymiików centralnych 

4 У, wprowadzenie do kościoła pózdrowie- 
„nia hitlerowskie na wzór faszystowskiego. 

Wszyscy członkowie kościoła ewangielic- 

kiego obowiązani są odtąd pozdrawiać się i wi- 
tać nawet w obrębie kościoła podniesieniem 
prawej ręki. 

Okólnik nie dotyczy jedynie pastorów, któ- 
rych nadal obowiązuje zwykłe pozdrowienie za 
pomoca skłonienia głowy. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — А. Łaszuk.. 

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

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

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
ŁIDA — ml. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

PODBRODZIE 

WOŁOŻYN -—— 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja * 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie 

Mickiewicza 10. 

aty. 
Liberman, Kiosk owy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Pierwsza lista sędziów kartelowych 
Figuruje na niej rektor W. Staniewicz 

WARSZAWA. PAT. W „Monitorze 
Polskim* z dnia 29 bm. ukazało się obwiesz- 
czenie p. ministra sprawiedliwości z dnia 24-go 
lipca o ustaleniu pierwszej listy sędziów karte- 
lowych. 

Po wysłuchaniu opinji ministrów przemy- 

słu i handlu, skarbu, rolnictwa i reform rolnych, 

Opieki społecznej, oraz spraw wewnętrznych,-— 

minister sprawiedliwości ustalił następującą 
pierwszą listę członków sądu kartełowego па 

okres 3 lat w liczbie 20 osób: jerzy Drecki, Mar 
jan Drozdowski, Wacław Fabierkiewicz, Wac- 

ław Jakubowski, Jędrzej Moraczewski, Józef 
Kożuchowski, Adam Kręgiewski, Eugenjusz 

Kwiatkowski, Ignacy Matuszewski, Bogusław 
Miedziński, józef Poniatowski, Jan Prot, Zyg- 
munt Rogowicz, Raczyński, Marjan Rudziński, 
Zygmunt Sowiński, Witołd Staniewicz, Stefan 
Starzyski, Stanisław  Świerzawski, Tadeusz 
Szpotański i Leopołd Tomaszkiewicz. 

Wielki nielegalny skład broni w Warszawie 
WASRZAWA (tel, wł.) Władze bezpieczeń 

stwa wykryły olbrzymią aferę, polegającą na 
przemycaniu broni i amunicji, która w olbrzy- 
mich ilościach zmagazynowana była w śród- 

mieściu w jednym z domów przy ulicy Aleja 
Jerozolimska 26, w mieszkaniu obywatela bei- 
gijskiego inż. Pawła de Maena. 

W piwnicy należącej do mieszkania inż. de 
Maena znaleziono kilkanaście skrzyń karabi- 
nów, rewolwerów, materjałów wybuchowycr i 

nabojów. Rewizja przeprowadzona w mieszka- 
niu inżyniera dała również niezwykle obfity ma 
terjał obciążający. 

Z polecenia sędziego śledczego inż. de 
Maen został aresztowany i osadzony w areszcie 
a śledztwo objął jeden z sędziów do spraw 

szeczególnej wagi. 
Kto był nabywcą broni i amunicji wyjaśni 

w dniach najbliższych intensywnie prowadzone 
dochodzenie. 

Zatarg w teatrach miejskich w Warszawie 
zlikwidowany 

WARSZAWA (tel, wł.) Ostry zatarg, jaki: 
wybuchnął przed dwoma dniami pomiędzy ak- 

torami a dyrekcją b. teatrów miejskich, został 
w dniu wczorajszym zlikwidowany. Na specjał- 
nej konferencji z aktorami dyrektor Krzywoszew 

ski przedstawił sytuację finansową teatrów, u- 
zasadniając iż istotnie w takich warunkach nie 

jest w stanie prowadzić teatrów. 
Tym razem aktorzy okazali się bardziej 1- 

stepliwi i zgodzili się na proponowaną przez 
dyr. Krzywoszewskiego obniżkę płac. 

Oficjatne zlikwidowanie zatargu nastąpi w 
poniedziałek, w obecności występującego w i- 
mieniu aktorów mec. Perzyńskiego. 

Trybunał Haski odrzuca żądania niemieckie 
HAGA. PAT. — Trybunał Sprawiedliwości 

Międzynarodowej ogłosił w dniu wczorajszym 
wyrok w sprawie skargi niemieckiej, domaga- 

jącej się zawieszenia stosowania ustawy O re- 
formie rołnej do majątków niemieckich w Pol- 
sce. 

Trybunał żądania niemieckie odrzucił. Żą- 

dania te zmierzały do tego, aby moc obowiązu* 
jaca ustawy o reformie rolnej zostałą zawie- 
szona w stosunkii do majątków, należących do 
mniejszości niemieckiej w Polsce. 

PRASA NIEMIECKA O WYROKU 
TRYBUNAŁU HASKIEGO 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka z roz- 
czarowaniem przynosi wiadomość o odrzuceniu 

przez Trybunał w Hadze wniosku niemieckiego 
„Deutsche Allg, Ztg.* ubolewa, że Trybunał 
nie uchwalił żądań niemieckich, przynajmniej 
w. stosunku do wypadków, odnoszących się do 
minionego Okresu. Decyzja Trybunału wywo- 
łała rzekomo w kołach mniejszości niemieckiej 
w Polsce wielkie rozczarowanie, 

Dziennik domaga się jak najszybszego 
- przeprowadzenia rozprawy głównej. 

Biuro Wolffa zaznacza, że w miarodaj- 
nych kołach uważają, iż chodzi tu o rozstrzyg- 

nięcie tymczasowe o charakterze  protokólar- 
mym, nie przesądzającym 'wcale ostatecznego 

wyniku procesu przed Międzynarodowym Try- 
bunałem Sprawiedliwości. 

Matywy etniczne, rasowe i kulturalne 
decydują o cofnięciu obywatelstwa obcokrajowcom niemieckim 

BERLIN. PAT. — Ogłoszone zostało wczo- 
raj rozporządzenie wykonawcze do ustawy 0 
odbieraniu obywatełstwa przyznanego obcokra- 
jowcom ji pozbawienia prawa obywatelskiego 
osób pochodzenia niemieckiego. 

Rozporządzenie przewiduje, iż z motywów 
etnicznych, rasowych, państwowych i kultural- 
nych odbieranie prawa nabytego obywatelstwa 
przedewszystkiem żydom wschodnim, z wyjąt- 
kiem tych, którzy walczyli na froncie po stro- 

nie Niemiec i mają wybitne zasługi dla spra- 
wy niemieckiej. Pozatem obywatelstwo odbie- 
rane będzie osobom pochodzenia niemieckiego, 

które dopuściły się ciężkiego przestępstwa lub 
działały na szkodę państwa przez popieranie 

wrogiej Niemcom propagandy. Utrata prawa 0- 

bywatelskiego pociągnie za sobą koniiskatę ma 
jatku odnośnych osób. Powyższe zarządzenie 

nie będzie zasadniczo stosowane wobec tych, 
którzy nabyli obywatelstwo przed 9 listopada 
1918 roku i utracili je na skutek postanowień 
traktatu wersalskiego, Pozbawienie obywatel- 
stwa nastąpić ma również w stosunku do 0- 
sób zmarłych. 

W związku z komentarzami, jakie zarzą- 
dzenie powyższe wywołało w kołach mniejszo- 

ści narodowych, biuro Wolfia wyjaśnia, że nie 
jest przewidziane wyjątkowe traktowanie mniej 
Szości narodowych w Niemczech. W zakresie 
przyznawania obywatelstwa i wynikających 
stąd uprawnień, rząd kontynuować będzie po- 
litykę ustawodawstwa rasowego. 

Kte będzie bronił podpalaczy Reichstagu? 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolffa donosi, że 

oskarżeni 'w związku ze Sprawą podpalenia 
Reichstagu otrzymał obrońców z urzędu, wy: 
znaczonych przez prezydenta senatu karnego 

w trybunale Rzeszy. 
Obronę prowadzić będą trzej adwokaci z 

Lipska: Seuffert, Huber i Teuchert, Z miarodaj- 

nej strony podkreślają, że zgodnie z przepisa- 
mi procedury karnej mianowanie obrońców z 
urzędu musiało nastąpić, ponieważ oskarżeni 

nie skorzystali z przysługującego im prawa woi 
nego wyboru obrońców, oraz z uwagi na zbli- 
żający się termin rozprawy. 

Organizacja komunistyczna w Zagłębiu Ruhry 
BERLIN. PAT. — „Boersen Courier“ do- 

nosi, że policja wykryła w zagłębiu Ruhry taj- 
ną organizację komunistyczną, której centrala 
mieściła się w Essen. Kierownik organizacji z0- 

stał aresztowany. Podczas rewizji w mieszka- 
niu jego skonfiskowano 5 tysięcy legitymacyj 
członkowskich. Organizacja rozwijała ożywiona 
działalność w całem zagłębiu. W Bohum aresz- 

towano 30 komunistów i skoniiskowano kar- 
totekę z adresami członków organizacji. 

W Dortmundzie policja wykryła wielki 
magazyn broni i materjałów wybuchowych i a- 
resztowała 14 komunistów. 

W Wupperthal aresztowano 6 mężczyzn 
pod zarzutem przygotowywania zamachu na 
narodowo-socjalistycznego prezydenta policji. 

Dlaczego praf, Piccard nie poleci? 
BRUKSELA PAT. — W związku z tem, 

iż zarówno prof. August Piccard, jak jego 
brat Jan odmówili wzięcia udziału w wypra- 

wie do stratosfery, jaka jest przygotowywa- 
na na wystawie w Chicago, — prasa belgij- 

ska krytykuje postępowanie Ameryki, która 

nie licząc się wcale z naukowem znaczeniem 
tego lotu, postanowiła zorganizować lot w 
ten sposób, aby jak najwięcej zarobić, 

Mianowicie start miał nastąpić o godz. 11 

wiecz, w chwili, kiedy na wystawie znajdo- 
wać się będą największe tłumy publiczności, 
następnie — początek lotu miał odbywać się 
bardzo wolno, aby balon jak najdłużej był 
widziany w snopie światła reflektorów, wresz 

cie lot miał na celu pobicie rekordu wysokoś- 
Gi — 

To wszystko miało skłonić uczonych do 

wycofania się z lotu. 

Finał w puharze Davisa 
PARYŻ PAT. — Dziś w sobotę w drugim 

dniu finałowego meczu o puhar Davisa mię- 
dzy Francją i Anglją zawody rozpoczęły się 

z wielkiem opóźnieniem. Mecz rozegrano na 

mokrych kortach, gdyż od samego rana padał 
ulewny deszcz. Organizatorzy chcieli nawet 

zawody odwołać, ale wobec wypogodzenia się 

zawody rozpoczęto. Przed rozpoczęciem me- 
czu kapitan drużyny angielskiej zawiadomił, 

że w składzie drużyny angielskiej zajdzie 

zmiana. Zamiast Perry'ego wystąpi rezerwo- 
wy Lee. Anglja, licząc widocznie na pewna 
przegraną z parą francuską Borotra — Bru- 

gnon nie chciała przemęczać Perry'ego. Zgo- 
dnie z przewidywaniami para francuska po- 

konała angielską Hughes — Lee w trzech se- 
tach w stosunku 6:3, 8:6, 6:2. 

W niedzielę rozegrane zostaną dwie re- 
wanżowe gry pojedyńcze Austin Cochet, i 
Perry — Merlin. 

  

Włochy ! Węgry zgodne w oce- 
nie zagadn:eń europejskich 
PARYŻ, PAT. — Premjer węgierski Goem- 

boes udzielił przedstawiciełowi „Le Matin* w 

Rzymie wywiadu w związku z rozmowami, 

które przeprowadził z premjerem Mussolinim, 
Węgry — oświadczył premjer Goemboes 

— prowadzić będą nadal politykę pacyfistyczną 
domagając się jednak równości praw ze swe- 
mi sąsiadami, gdyż tylko przy zastosowaniu tei 
zasady mogą istnieć Ścisłe stosunki przyjaźni 
między państwami. 

Bezpośwednim pierwszym rezultatem roz- 

mów premjera węgierskiego z Mussolinim bę- 
dzie przybycie w przyszłym tygodniu do Rzy- 

mu węgierskiego ministra handlu w celu szcze- 
gółowego omówienia z włoskimi rzeczoznaw- 

cami stosunków handłowych węgiersko-włos- 

kich. Z punktu widzenia politycznego, zdaniem 
premjera węgierskiego, największym rezulta- 
term podróży rzymskiej jest stwierdzenie całko- 
witej zgodności poglądów obu rządów w 0- 
cenie zagadnień europejskich. 

Boulogne podejmuje kpt. 
Skarżyńskiego 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj w godzinach 
wieczornych aeroklub miasta Boulogne sur Mer 
przyjmował kpt. Skarżyńskiego obiadem. Liczni 
członkowie klubu niezmiernie serdecznie przyj- 

mowali polskiego lotnika, 
W dniu dzisiejszym kpt. Skarżyński prze- 

bywał dłuższy czas na lotnisku w St. Angle- 
vaire, kończąc razem z mechanikiem Cieńskim 

montaż maszyny,. poczem oblatywał ją kilka- 
krotnie. Wczoraj wieczorem zastępca mera 
Boulogne sur Mer wydał na cześć lotnika pol- 

skiego obiad w ścisłem gronie. 

Rewizje i aresztownnia 
w Gdańsku 

GDAŃSK PAT. — Hitlerowskie władze 

gdańskie w dalszym ciągu przeprowadzają re 
wizje i aresztowania wśród ezłonków partji 
socjalistycznej. M. in. aresztowany został u- 

rzędnik gdańskiej policji kryminalnej Koer- 
ner pod zarzutem rozpowszechnienia literatu- 
ry socjalistycznej. 

W mieszkaniu rolnika Edwarda Renka w 
miejscowości Steegen policjant wiejski oraz 
dwóch bojówkarzy hitlerowskich przeprowa- 
dzik rewizję, w. czasie: której znaleźli 2-pi- 

stolety, 2 bagnety oraz socjalistyczny mate- 

rjał propagandowy. Renke został aresztowa- 

ny. 
Wreszcie zaaresztowano robotników Pio- 

tra Kłosowskiego w miejscowości Lindenau i 
Fryderyka Ewerta w miejscowości Tannsee, 

którzy mieli się wyrazić w sposób obraźliwy 
o kanelerzu Rzeszy Niemieckiej Hitlerze i 
prezydencie senatu gdańskiego dr: Rausch- 
ningu. 

   
  

  

Wycieczka kombatantów 
do Poiski 

STRASBURG PAT. — Dnia 31 lipca opu 
ści Strasburg, udając się do Polski via Szwaj 
carja, Austrja, i Czechosłowacja pociąg spe- 

cjalny, wiozący wielką wycieczkę byłych kom 
batantów francuskich, organizowaną z inicja 
tywy prezesa FIDAC-u gen. Romana Górec- 
kiego przy współdziałaniu konsula Rzeczypo- 

spolitej Polskiej w Strasburgu. 
Wycieczka, w której weźmie udział prze- 

szło 250 osób z całej Francji, zwiedzi Kra- 
ków, Wieliczkę, Zakopane, Katowice, Poznań 

Toruń Gdynię i Warszawę i podejmowana 
będzie oficjalnie przez przedstawicieli władz 
polskich. 

PSDR NS RSA 

Notatki polemiczne 
Wybitny rosyjski publicysta, p. Vox о- 

statni swój przegląd prasy na łamach czasQ- 
„pisma „Woskresnoje Cztienje'* rozpoczyna 
w ten sposób: 

W nr. 28 „Woskr. Czt.'* z r. b. przyto- 
czyliśmy cytatę z „Przeglądu Wileńskiego** 
(Nr. 11 — 12) całkiem nieprawdopodobną ze 
względu na swoją treść. A mianowicie: w 
czasopismie polskiem, podzielającem państwo 
wy pumkt widzenia i wydawanem przez 0s0- 
by, uważające siebie za stronników obecnego 
rządu, były drukowane zdania, zarzucające 

przesadną, „bezgraniczną'* lojalność wobec 
rządu polskiego.. a 

O, panie Vox, trzeba lepiej się orjeto- 
wać w charakterze prasy, chociażby nieraz 
tak egzotycznej, jak to się zdarza na naszym 

wileńskim gruncie, 
„Przegląd Wileński*'* — czasopismem po! 

skiem?! „Przegląd Wileński'* — organem 
apoteozującym państwowość polską ?!.. „Prze 
gląd Wileński'* — wydawany przez zwolen- 

ników obecnego rządu?!... 
Przepraszam: ten trzeci paradoks zawie- 

ra w sobie odrobinę racji: przecież redaktor z 
anty-polskiego, przeciw-państwowego czaso- 
pisma przez dłuższy czas był jednocześ- 

nie zastępcą redaktora naczelnego prorzą- 

dowego organu. 
Panie Vox!.. Rozmaici są publicyści 

Polsee !.. w. Ch. 
w 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń | 

TELEGRAMY 
P. PREMJER POWRÓCIŁ Z URLOPU 

WARSZAWA PAT. — W dniu wczoraj- 
szym. wieczorem powrócił z urlopu p. premjer 
Janusz Jędrzejewicz. W dniu dzisiejszym p. 
premjer objął urzędowanie. 

ŁOTYSZE ODPŁYWAJĄ Z GDYNI 
W PONIEDZIAŁEK 

GDYNIA PAT. — Wczoraj w godzinach 
popołudniowych konsul łotewski Laurecki po 
dejmował korpus oficerski łotewskiej floty 
wojennej i zaproszonych gości herbatą w 
salonach Domu Zdrojowego. Wieczorem w ka 
synie oficerskiem floty wojennej odbył się na 
cześć gości bal.. 

Łotewska eskadra 

do Lipska w nocy 

łek. 

POLACY NA ZAWODACH BALONÓW 

WARSZAWA PAT. — W pierwszych 
dniach sierpnia mają udać się do Ameryki 
piloci balonowi kpt. Hynek i por. Burzyń- 
ski, ażeby wziąć udział w mędzynarodowych 
zawodach balonów wolnych o puhar Gordo- 
na Benneta. Zawody te odbędą się w Chica- 
go w czasie światowej wystawy w pierwszych 
dniach września. Z Polski zgłoszony został 

na te zawody balon „Kościuszko. 

INŻYNIEROWIE FRANCUSCY 
W KRAKOWIE 

KRAKÓW PAT. — Przybyła tu wyciecz- 
ka inżynierów francuskich zwiedziła w dnin 
wczorajszym miasto i kopalnię soli w Wie- 

liezce. Dziś przed południem wycieczka wyje- 

chała do Zakopanego, skąd powróci jutro do 
Krakowa. 

Z Krakowa wycieczka inżynierów francu- 
skich uda się bezpośrednio do Francji. 

OGÓLNOPOLSKI RAID GWIAŹDZISTY 

ŁÓDŹ PAT. — Dziś rozpoczął się start 
maszyn do 7-go ogólno - polskiego automo- 

bilowego raidu gwiaździstego do morza. 
Q pierwsze miejsce rywalizują drużyny łódz 
kieg i pomorskiego automobil - klubu. 

ŚMIERĆ MALARZA 

"LONDYN PAT. — Wczoraj zmarł w Lon 
dynie po dłuższej chorobie znany malarz poł 
sko - żydowski Leopold Pilichowski. й 

Zmarły znany był ze swych doskonałych 
portretów, malował również scenki z życia 
robotników łódzkich. : 

Dzienniki angielskie zamieszczają o nim 
serdeczne wspomnienia, podkreślając także je 
go zasługi społeczne. 

KONGRES BOTANICZNY WE FRANCJI 
PARYŻ PAT. — W Nancy odbył się kon 

gres franeuskiego towarzystwa botanicznego, 
w którym wziął udział w charakterze gości 
szereg wybitnych uczonych z całego świata. 

Polskę reprezentował profesor uniwersyte- 
tu warszawskiego p. Hryniewiecki. 

15 TYS. GÓRNIKÓW STRAJKUJE 

HARRISBUR (Stan Pensyljwanja) PAT. 
W okręgu górniczym La Fayette zastrajko- 
wało 16 tys. górników, którzy domagają się 
uznania przez władze stanowe syndykatów 
robotniczych. 

W obawie przed demonstracjami władze 
wysłały do miejscowości, objętych strajkiem - 
wojsko stanowe. W. 20-tu kopalniach okręgu 
już wybuchły zaburzenia. W. starciu z woj- 
skiem jedna osoba z pośród demonstrantów 
została zabita, a 10 rannych. Gubernator sta 
nu Pensylwanja celem zabezpieczenia spoko- 
ju i porządku wprowadził w okręgu La Fa- 
yette stan wojenny. 

KRONFELD ZGINĄŁ? 

WIEDEŃ PAT. — Wielkie zaniepokoje- 
nie panuje w Wiedniu o los znanego lotnika 
szybowcowego Kronfelda. 

Wystartował on w piątek o godz. 16.45 ze 
Strasburga do Paryża i od tego czasu zagi- 
nął o nim wszelki ślad. 

Przypuszczają, że zmuszony on był do 14- 
dowania gdzieś po drodze. Do chwili obecnej 
nie nadaszła z Paryża żadna wiadomość 0 
Kronfeldzie. 

BURZA NAD PRAGĄ 

PRAGA PAT. — Dziś wieczorem nad mia 
stem przeszła silna burza, połączona z wichu 
rą, która wyrządziła duże szkody w mieście. 
Wichura do tego stopnia nadwyrężyła kopułę 
kościoła św. Tomasza w dziełniey Starej Pra 
gi, że straż pożarna musiała zarządzić środ- 
ki ochronne. aby kopuła nie opadła na ulicę. 

Wywrócone przez wichurę drzewo zraniło 
ciężko przechodzącą ulicą kobietę, która 
wkrótce w szpitalu zmarła. 

MECZE POKAZOWE KOŻELUCHA 

WARSZAWA PAT. — Na kortach Legji 
odbyły się w sobotę dalsze mecze pokazowe 

ziałem trenera Kożelucha. W grze poje- 
dyńczej panów Kożeluch zwyciężył Hebdę w 
stosunku 6:4, 6:2, 6:4. Drugi mecz pokazowy 

między parą Kożeluch — Wittman, a repre- 

zentacyjną parą polską Tłoezyński — Sto- 
larow został przerwany przy stanie 6:1, 7:5, 
4:6, 3:6, 2:1 dla pary Kożeluch — Wittman. 

  

odpłynąć ma z Gdyni 
z niedzieli na poniedzia- 

    

Ck i p 

Zwracamy uwagę Czytelnikom naszego pisma, 

że stało się ono 

 WIĘKSZEo 
skutkiem zmiany czcionek z większych na mniejsze 

przeszło 25% 
O tyle WIĘCEJ mają Czytelnicy nasi do czytania, 

imieni



  

  

SILVA RERUM 
NIEWATPLIWY BOHATER SEZONU 

Bohaterem tegorocznego sezonu  niewąt- 

pliwie jest kajak! Stał się on niezwykle po- 
pularny f wytworzył w dziedzinie sportu 

nową metodę, która porwała starych i mło- 

dych. Nawet kapryśne tegoroczne lato, które 

tak utrudnia obcowanie z przyrodą, nie prze- 
szkadza niezwykłemu rozwojowi sportu ka- 
jakowego. Na temat kajaków i sposobu ich 

bądowania, powstała już dość pokaźna lite- 
ratura, — konstruktorzy azują  €orxz 
większą pomysłowość, posiad ze kajaków 
coraz większe zainteresowanie się sportem 
wodnym, — słowem, kajak jest bohaterem 

- sezonu! 
Kurjer Warszawski (204): 

Kajak jaknajściślej związał się z naszą pro- 
wincją. Prowincji naszej nie można wyobrazić 
sobie bez kajaka, a choćby stołecznego kajaka 
bez prowincji. Е z 

Nieładnie np. brzmi, gdyby się  powie- 
działo: 

— Nie miałem na bilet do Warszawy, więc 
przywędrowałem piechotą. 

Sto procent drzwi w stolicy byłoby przed 
przybyszem zamkniętych. Wszędzie witałaby 

' go tabliczka przed bramą: „Psom, żebrakom, 
muzykantom wstęp wzbroniony !* 

Pięknie natomiast dźwięczy i odrazu trąci 
hartem ciała i ducha, gdy taki lub owaki pół- 
nagus zastuka i krzyknie na progu najbardziej 
nawet wykwintnego mieszkania w  syremeim 
grodzisku: 

— Witajcie i dawajcie jeść jaknajwięcej, 
bo dwa tygodnie płynąłem kajakiem, żeby na- 
cieszyć się waszym widokiem! 

Wtedy nikt go nie pyta o zawartość port- 
monetki, ale choćby był zupełnie goły — kar- 
mi! Z entuzjazmem, z dumą i ze szczyptą zaz- 
drości, poi go także, ba, oprowadza po krew- 
nych, powinowatych i znajomych („żeby i ich 
kosztem nieborak sobie podjadł!*), ciąga po 
cukierniach, na pierwszy sztych w spotkaniu ze 
znajomymi wysuwając opalone plecy i piersi 
„kochanego warjata, który pół ziemi zwędro- 
wał w takiej oto łupinie...* › 

Takich „warjatów', odbywających po- 
dróż po Polsce, jest coraz więcej. Starannie 
studjują oni drogi wodne, — doskonale orjen- 

tują się w tem jakie szłaki są najwygodniej- 
szej i najbardziej malownicze, odbywając 
zaś dłuższe podróże, w sposób jedyny pozna- 
ją krajobraz polski i charakter polskiej 
przyrody. Kajakowicz, chce czy nie chce 
(naturalnie, że chee!) musi bezpośrednio ob- 
cować z przyrodą, musi znosić ńiewygody, 
związane z życiem niemal pierwotnem, — no 
i może doznawać rozkoszy, jaką daje całko- 
wite oderwanie się od życia miejskiego. 

Dla mieszczuchów kajak jest skarbem 

prawdziwym, ale nietylko dla mieszezuchów. 
Kajak szybko i sprawnie wgryzł się w ży- 

cie i zespolił nierozerwalnemi węzłami ze 
wszystkiem, co dotyczy bytu prowincjonalnego, 
Większość społeczeństwa nazywa go radością, 
chociaż są i tacy, którzy nie wahają się prze- 
zywać go epidemią, a czasami wprost zarazą. 
Niema bowiem takiego skrawka wody, dokąd- 
by „kajakowiec* i jego kajak nie trafili. Niema 
takiego zakącia, któregoby wspólnie nie spene- 
trowali. Co zaś jeszcze gorsze — kajak trafił 
nawet pod strzechę. Niedawno do jednego z 

w Augustowskiem się mło- 
dy gospodarz, który ożenił się zaledwie przed 

    

      

SŁOWU 

Opieka nad dziećmi bezrobotnych 
    

  

Z iniejatywy „Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet'* otwarto dla dzieci bezrobotnych na 
Pradze półkolonje, 

  

z których korzysta około 500 dzieci. 

Kto zamordował wiceburmistrza Pruszkowa? 
Aresztowanie urzędnika Kasy Chorych 

Jak donosiliśmy, sędzia śledczy Żochow: 
ski, prowadzący dochodzenie w sprawie mo£- 
derstwa wiceburmistrza Pruszkowa Berenta, 
przesłuchiwał urzędnika Kasy Chorych w 

Warszawie, Sławomira Turobińskiego, który 
zgłosił się sam do urzędu Śledczego powiatu 
warsz. Turobiński został aresztowany. Twier 

dzi on, że w dniu morderstwa wyjechał po- 
południu do Zaleszczyk. 

Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu 
Turobińskiego w Grodzisku rzuciła ciekawe 

światło na stosunek Turogińskiego do mał- 

żonków Berentów. 

Turobiński poznał Berentową w Kasie 
Chorych, gdzie pracowała jako dentystka. 
Znajomość ta doprowadziła do separacji Be- 

rentów. Rokowania o przeprowadzenie  roz- 

wodu i podział majątku, były powodem cią- 

głych nieporozumień i kłótni, w których 
głos zabierał również i Turobiński. Ostatniej 

niedzieli przed morderstwem Berentowa przez 

  

Ten, który ściął króla 
Sielanka katowskiej rodziny wyjawiona z głębi archiwum 

W początku lipca dwa pamiętniki ujrzały 

światło wystaw księga! ich Paryża i sanie, 
można powiedz ć, rzuciły ze swych kait 
światło, które pada aż na c: z przed pót- 
tora wieku... Pamiętniki te stanowią sensację 
Paryża. Nietylko archiwalnego,  historyczne- 
go Paryża. Zdarzenia, o których piszą, są 
zbyt znane, ludzie, o których wspominają, są 
zbyt sławni. Oba pamiętniki pochodzą od ro- 
dziny aktora Luysa, który żył w końcu 18-20 

i w początku 19-go wieku, a był domowni- 
kiem stałym w domu Karola Jana Bapty 
Sansona, kata miasta Paryża, tego, 

ściął króla Ludwika XVT.... 

PRAWDZIWE OBLICZE SANSONA 

We Francji — rzecz szczególna — wszy 
scy znają nazwisko tego kata, ale nawet ba- 

dacze historji nie umieli nam dotąd coś o tym 
człowieku powiedzieć bliższego. Dopiero pa- 
miętniki aktora z tych burzliwych czasów, ak 

tora dość sławnego i wziętego, odchyliły ra 

bka tajemniey. Ów aktor (Louys) nazywał 
się zrazu Luy, zmienił nazwisko, bo to wy- 

ROCK TRIGER RENEAZZATTKI MOTO УРЕ АСИ АНЕЖЯ 
— Jakto i kogo?! 
— Ano mnie, niby, z moją babą... 

  

        

  

    y 

który 

bardzo...? 
— Tak, hałe una na jakimści kajaku chce 

jeździć, jak te miejskie państwo i przez kiecki, 
jeno w pidżamie, czyli po chrześcijańsku po- 
wiadając 'w portkach, co widzi mi się, że hvłby 
grzech śmiertelny, a ja kcę być w zgodzie z 
sumieniem i na zbereźnictwa nijakie nie puńdę... 

Czy kajak rzeczywiście wnosi taki niepo- 
kój pod strzechy i przyczynia się do kłótni 
małżeństwa, któż może wiedzieć?... Łatwiej 

można przypuszczać, że niejedno małżeństwo 
kius ty zostało zawarte, zawdzięczając kajakowi. 

— Ksiądz dobrodziej złączył, to niechaj Tak czy owak, jesteśmy świadkami pa- 
teraz rozłączy! nowania kajaków. LECTOR 

SIS T AT TR OO ATARI ИЩ ITT TIA CT OL ISIN 
\ 

Zabytki budowlane w Ostrogu nad Horyniem 

Stara siedziba ksiąžąt Ostrogskich, Ostróg 
ków budowlanych. Na zdjęciu widzimy zamek 

widać prawosławny sobór. 

ALLAN SULIVAN. 

— To ja mam napisać taki list do pani? 
и — Tak. 

— Ale dlaczego do pani? Dlatego, że on 
panią kochał? 

Marietta odwróciła 
w okno, odpowiedziała : 

— (Chociażby dlatego. 
Mrs. Kasvell zamyśliła się. Ta sentymen- 

talna, energiczna dziewczyna podobała się jej. 

Zazdrości nie ezuła. Czyż o umarłych można 

być zazarosną? Coś trzeba zrobić dla Norto- 

na, na pamiątkę. Jeżeli żądają od niej tylko 

tyle — ten jeden list — tem lepiej. 
Ale jaką wartość może mieć taki list? 

Co pani chce z nim zrobić? 
— Nie wiem. Może pokażę go pani mężo- 

wi i prokuratorowi. Wtedy mąż pani cofnie 
oskarżenie, a prokurator przerwie sprawę. 

— Biedak, co też on o mnie myślał? — 
szepnęła Mrs. Kasvell. — Dobrze, zrobię wszy 
stko, co pani zechce. 

ROZDZIAŁ XT 

NOC NA WYSPIE FIDŻI. 

Na przeciwleglej od Londynu stronie gło 
bu, „Nephew**, płynąe zwolna, zbliżał się do 
wyspy Fidżi. 

Księżyc stał wysoko na niebie. Na po- 

kładzie żaglowea poruszały się niepewne cie- 
nie czarnych kanaków. W kajucie kapitana, 
oświeconej dużą lampą, siedzieli trzej biali 

ludzie. Me.-Nile pochylony nad mapą, nie od- 

rywał od niej oezu,Angus zajęty był paleniem 
fajki, a Norton, w zamyśleniu, bawił się skó- 
rzanym pasem, w którym miał zaszyte perły. 

— Mamy dwie najbliższe wyspy, — mó- 

„wił kapitan: — Vanua i Vite. Jedyne mia- 
sto — Suva jest na wyspie Viti. Przechodzi 

tamtędy linja kablowa oceanu Spokojnego. 
Do Suvy przypływają czasami okręty, idące 

“2 Sydney do San-Francisko. Słov musi 
pan sie dostač do Suvy. My nie możemy tam 
zajeżdżać. Kanacy adają, że uratowaliś- 

głowę i patriac 
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nad Horyniem, posiada szereg cennych zabyt- 

ks. Ostrogskich z cerinem muzeum. W środku 
  

  

) 19) 

Wyspa Szczešcia 
my rozbitków z „Ardenu'* i wtedy nie bę- 
dzie pan miał wyjścia. Gdzie sprzeda pan 
swoje perły? 

— W Londynie. Tutaj nie sprzedam wię 

cej, jak jedną perłę. 
— Słusznie. My też dostarczymy tam 

swój połów. Ale my posyłamy przez pocztę. 

Może i pan to zrobić, ale to już pana rzecz. 
Kapitan żuł fajkę, potem zaczął mówić 

dalej : 
— » Рапа ше bawi oglądanie własnej fo- 

tografji w gazetach i o sławę Światową pan 
się nie dobija. To słuszne! Ale raz pan nie 
może być samym sobą, musi pan zostać kim 
innym. Jeżeli pan pokaże komuś perły, jakie 
będzie jego pierwsze pytanie? 

— Ile ma za nie zapłacić. 
— Nie podobnego. Zapyta odrazu kim 

pan jest i skąd te perły? Takie piękne per- 
ły, jak nasze, muszą mieć swoją historję, mu- 
simy o tem pamiętać. 

— Prawda, — wtrącił Angus. — Musi 
pan wiedzieć, co odpowiedzieć. Lepiej obmy- 
śleć to teraz, niż plątać się potem. 

— Poradźcie mi, co mam mówić? 
— Wymyślił pan już sobie nazwisko? 
— To mi jest zupełnie obojętne! Dajcie 

mi jakiekolwiek nazwisko, — odpowiedział 
krótko. 

Tamci roześmieli się, patrząc na siebie. 
Me.-Nile siedział przy stoliku, zwrócony twa- 
rzą ku okienku. Gdyby był odwrócił się i 
spojrzał w okienko, wychodzące na pokład, 

za jego plecami, dostrzegłby przylepioną do 
szkła czarną twarz i chciwie błyszczące 
oczy. й 

Gdyby Angus wstał cichutko z a i 

nieznacznie wyszedł na pokład, złapałby ka- 
naka leżącego na brzuchu, przed okienkiem 
kapitańskiej kajuty. 

Ale marynarżom nie przychodziło do gło 

ich podwładni są wzburzeni i podnie- 
ceni wiadomością o perłach, która się prze- 

    

Dlaczego? Przecież kochaliście się i 

glądało „antyczniej““, było modne (był zami 

wanym muzykiem). Wielokrotnie w swym 
mieszkaniu grał na skrzypcach, schodził się 

z muzykami w niedzielę i razem grywali-— 

Chodziło mu o muzykanta, któryby mu prźj 
jakimś kawałku akompanjował na „drugich 
skrzypcach'**. Kawałek ten (niestety, pamięt- 

niki nie wspominają jaki) był trudny, trudno 
było o grającego. Aż ktoś Louysowi podszep- 
nął, że nikt w Paryżu nie gra go tak, jax, 
„mistrz** Sanson. Sanson — kat paryski. 

  

   

W następną niedzielę wybrał się Louys 

do $ansona. Stał , się jego domownikiem, 
przyjacielem... W listach do żony pozostawił 
o tem życiu wiele fragmentów. 

SAMI KACI, DOBRA RODZINA 

Sansonowie byli rodziną liczną: matka w 
tym czasie (są to lata 1780 — 1791) już nie 
żyła. W domu królowała babka pana Karo- 
la - Jana - Baptysty, z mieszezańskiej śred- 
niej rodziny, bardzo godna osoba, „wielka da 
ma w swym rodzaju'*— pisze Louys 0 suro- 
wych, moralnych zasadach, starej pobożności, 
werwie towarzyskiej i takcie. Dom zaś był 
liczny: Sanson - ojciec miał siedmiu synów 

y córki, wszystkie wydane zamąż. Wszy 

katami. Liczne stosunki starej ma 
* kpławiłkć że nietylko wszyscy synowie 

Sansona przejęli po nim jego rzemiosło ale że 
i każdy z zięciów dostał od teścia jako po- 
sag katowską posadę. Było to o tyle możliwe 
że wówczas w samym Paryżu działało trzech 
katów, niekoniecznie, jak wiadomo, używa- 
nych tylko do śmiertelnych egzekucyj. Nieda 
lekie miasta prowinejonalne były wszystkie 

obsadzone tą rodziną. W domu, starym zwy- 
czajem francuskim, małpowanym na dworze, 
mówiono o sobie per „pan taki a taki**: eoś 

jak u nas kasztelan wileński był „panem wi- 
leńskim** itp. W rodzinie Sansonów jeden 
z synów nazywał się analogicznie  „Monsier 
de Paris““, gdy zięć był „Monsieur de Sois- 
sons'', inny jeszcze „Monsieur de Provins'*. 

Tak to honorowano się godnie wzorem dworu 

W ZACISZU WIEJSKIEJ DZIELNICY 

Posiadali łądny dom z dużym ogrodem, 
już na peryferjach ówczesnego Paryża, na u- 
licy dziś nie istniejącej, a zburzonej pod 
obecny bulwar Magenty. W tym domu nie- 
dzielami nie brakowało nikogo z licznej xo- 
dziny, bo tak chciała prababka, która choć 
podobno naprawdę stuletnia była osobą umie- 
jacą trzymać w najsurowszych ryzach ten ca 
ły dziesiątek, „wzbudzających postrach  ka- 
tów. Dzięki jej opiece wszyscy byli też —za- 
pewnia Louys — „ludźmi kulturalnymi, Wy- 
kształeonymi, godnymi i mającymi zrozumie 
nie dla rzeczy artystycznych'* Po niedziel- 
nym obiedzie, wycelebrowanym święcie, ха- 
bierali się zazwyczaj do muzyki. Ci, co nie 
grali, słuchali pilnie. Wielu z nich špiewalo. 
W latach przed samą rewolucją próbowali na 
wet założyć małą orkiestrę i produkowali 
się w małym teatrze. Ale wmieszały się w to 
władze miejskie, które uznały, że „nie wypa 
da'*, by mistrz toporu zajmował się tego ro 
dzaju ponižającem „jak mniemano) zajęciem. 

   

sączyla do uszu wszystkich, že łapią słowa 
i, chciwie węszą zdobycz. 

— Co do nazwiska, — mówił Angns, — 
myślę, że kiedy pan nazywa się James Nor- 
ton, — to najłatwiej będzie nazywać się Mr. 
James. Tak nawet obejdzie się bez kłamstwa. 
A Mc.-Nile będzie mógł dać panu list pole- 
cający : „Mr. James jest moim przyjacielem 

i ma perły na sprzedaż.'* A. to wszystko bę- 
dzie szezera prawda. Powiedzmy, że pereł 
pan ma niedużo — ze dwie sztuki. Z takim 

listem, może pan zjawić się do każdego jubi- 
lera w Suvie, ale „Nephew** nie może tam 

pokazywać się. A potem już wszystko pój- 
dzie jak po maśle. 

Odłożył fajkę i 
łamarz i papier. 

— Na wszelki wypadek, datę trzeba po- 
stawić dużo wcześniejszą. 

Norton roześmiał się i z wdzięcznością 
poklepał Angusa po ramieniu. 

— A więc zrobione: Mr. James jest uro- 
dzony! Teraz Mr. James pragnie zapłacić za 
przejazd. 

Mce.-Nile zaprzeczył stanowczo. 
— Nie, nie, drogi panie, niema o czem 

mówić. Pański przejazd opłaci perła Fitcha. 

Pan jej nie widział? Pokażno Angusie. 
Pomocnik kapitana wyszedł do sąsied- 

niej kajuty i powrócił z niedużym worecz 
kiem skórzanym. Na stole błysnęła duża ró- 
żowa perła. Me.-Nile i Norton pogładzili ją 
i znów Angus schował ją do woreczka. 

Ciemne oczy, przy okienku, zwęziły się i 
zabłysły gorączkowo. Skulone na pokładzie 
ciało wyprężyło się i drgnęło. Teraz kanak 

zrozumiał, poco dwóch murzynów skakało na 
dno laguny, znosząc setki muszli, «a potem 

odesłano ich na pokład, przed rozbiciem mu- 

szel! 
— Dobra perełka, — zauważył Norton, 

— ja mam kilka takich. 
Rozwiązał swój pas, żeby pokazać swoje, 

ale Me.-Nile powstrzymał go. 

przysunął do siebie ka- 

   
         

  

   

zekajeie. Nie lubię, kiedy z perła- 
mi+obchodzą się, jak z okrętowemi suchara- 
mi. Angus, zajrzyj-no na pokład, ale bez ha- 

łasu. Nie można nigdy być pewnym tych prze 
klętych kanaków. Wiedzą, że nie nie znale- 

  

Odtąd Sanson grywał tylko w ciszy 

ogrodu. 

Louys był -skrajnym rewolucjonista i z 
żalem konstatuje, że Sanson był najzupełniej 

obojętny na wszystkie sprawy społeczne. Nie 
lubił i nie rozumiał polityki, ale, też przy- 

stosowywał się spokojnie do wszelkich zmian 
politycznych. Właściwie to, eo go obchodziło 
na świecie, to była muzyka. O swem rzemioś 

le mówił mało, ani z niechęcią, ani z dumą. 
Zato w początku zmian rewolucyjnych 

wszedł z niemi w ostry konflikt. Podał się na 
wet do dymisji i był bardzo zły, że jej-nie 

przyjęto. O eóż chodziło? Poprostu zaprowa- 
dzono wówczas „ze względów humanitarnych 

i postępowych** gilotynę, zamiast dawnego 
miecza. Zastąpienie ręki kata maszyną, to by 

ła rzecz, na którą nie chciał się stary kat za 
nie w świecie zgodzić. 

Drugi z rzędu syn Sansona był jego po- 
mocnikiem. Jako taki był też i tym, który 
podniósł z ziemi spadłą na deski gilotyny 
głowę nieszezęsnego i niewinnego króla Fran 
cji i ukazał ją ludowi, jak tego chciał Ro- 

bespierre. 

JAK UŚCISK KATA HAŃBIŁ 

Mimo czynnego udziała w rewolucji fran 
cuskiej, w której się Louys zrazu suto wzbo- 
gacił, ale przy następnych spekulacjach fi- 

nansowych stracił większość pieniążków, ani 
powrót Burbonów, ani późniejsze wypadki 
nie odbiły się niekorzystnie na karjerze zdol- 
nego aktora. Załamała się ona jednak tragicz 
nie i człowiek, który odegrał rolę dość zna- 
czną-w epoce teroru i grabieży we Francji, 

skończył w rezultacie w przytułku dla nędza- 
rzy. A przyczyna tego była taka: 

Przechadzając się raz po Paryżu, ujrzał 
Louys tłam zebrany na placu, gdzie zwykle 
dokonywano egzekucji. Przecisnął się więc w 
sam środek. Okazało się, że odbywa się właś 
nie piętnowanie więźniów, skazanych na ga- 
lery. Kilku nieszczęśników przeszło już było 
przez tę straszną operację, kilku innych sta- 
ło na podniesieniu, gdzie urzędował kat. — 
Ów kat — to był Ludwik Sanson, syn Ka- 
rola Baptysty, stary znajomy Louysa. I właś 
nie sięgał ręką po' postawione nieco. niżej, nie 
na samym postumencie, ale przy tłumie, grze 

jące się na węglach żelaza kary... 
Louys go ubiegł. 

„Ludwiezku, jak się masz?* — krzyknął 
wesoło i widocznie dla  zamanifestowania 
swej przyjaźni, podał katu jego narzędzia... 

Ludwik uścisnął jego dłoń dość szybko — 
i zaraz potem przyłożył podane mu żelaza 

do ramienia galernika. Rozległ się okropny 
krzyk bólu — i swąd spalonego ciała roz- 
szedł się w powietrzu... 

Louys jakoś się cofnął... Ale tłum koło 
niego rozstąpił się także złowrogo. 

W dwie godziny potem, gdy Louys po- 
szedł do teatru, już tam wiedziano o wszy- 

stkiem. 
— Pan nie ma co tu robić — rzekł dyrek 

tor. — U nas niema miejsca dla amatorów 
katostwa. 

Louysa nie przyjął odtąd nikt. Na tej jed 
nej usłudze załamała się jego karjera. 

swego 

      

źliśmy, ale mimo to... 
Angus kiwnął głową i wszedł na schod 

ki. Zanim doszedł do pokładu, podglądający 
kanak zniknął bez śladu. Towarzysz jego, 
Sam, stał niewzruszenie u steru, pogrążony 
w śledzeniu właściwego kierunku. Na dziobie 
było pusto, więe wszystko było w porządku! 

Zadowolony z przeglądu, Angus powrócił 
do kajuty, Me.-Nile i Norton zachwycali się 
swemi perłami. 7 : 

W okienku zjawiła się znów ciemna, roz- 
gorączkowana _ ciekawością i  chciwością 
twarz, ale za chwilę znów znikła. Kanak dał 
mileząco znak towarzyszowi, stojącemu przy 
sterze, tamten odpowiedział również gestem 
wolnej ręki. Milcząca ta, cicha  pantomina, 
była wieloznacząca, choć trwała tylko parę 
sekund, a potem cień kanaka zatonął w mro- 

ku. 
Wdole, w kajucie, = zapytał z west- 

chnieniem żalu: 
— Ile według ciebie, kosztuje ta żagiów- 

ka? 
— Za tysiąc funtów sprzedałbym ją. 
— Więc masz w kieszeni setkę takich 

żaglowców? Pomyśl tylko — setkę statków! 
Do djabła, trudno umierzyć! Pekao 
te kamuszki. 

— Dlaczego? — GEN uz się Norton. 
"Tak miło na nie patrzeć! 

— Bo pańskie życie ani groszaby nie 
było warte, gdyby w Suvie dowiedzieli się o 
perłach. Mam nadzieję, że nie będzie pan po- 
kazywać kupcom całego swojego bogactwa? 

— Nie, pokażę jedną albo dwie. 
— Me.-Nile patrzył w milezeniu, jak 

Norton zbierał swoje skarby i wreszcię po- 

wiedział: 
— Tak, Angus ma rację, w Suvie pręd- 

ko wywąchają, jak się sprawa przedstawia. 
Może lepiej byłoby dla pana wysiąść w Va- 
nui, trochę na północ. Tam będzie lepiej, a 
bez tradu dostanie się pan na sąsiednią wy- 

spę. Okrętu do Londynu nie będzie pan cze- 
kał dłużej, niż tydzień... Myślę, że w Londy- 
nie pan zobaczy się z miss Jervis? 

a Zobaczę się! — odpowiedział Norton, 
wkładajac pas. — Ależ tylko dlatego jadę 

tam! Tylko dlatego biorę te kamuszki. Opo- 

    

dłuższy czas bawiła u Turobińskiego w Gro- 

dzisku. 
Przy aresztowanym znaleziono dwa ге- 

wolwery systemu ,,Mauser''. Kula wyjęta z 
ciała zamordowanego poddana będzie eksper- 

tyzie porównawczej. 

Sekcja zwłok, którą przeprowadził dr. 
Monczarski, wykazała, że rany głowy nie 

były groźne dla życia, jedynie kula, która 
weszła przez prawy bok i utkwiła pod lewą 

ręką spowodowała śmierć. 

Policja sprawdza obecnie czy Turogiń- 

ski istotnie był w Zaleszczykach i w jakim 

celu. 
Do czasu całkowitego wyjaśnienia spra- 

wy, aresztowanego osadzono w więzieniu na 

Dzielnej. 
* * * 

WARSZAWA (tel. wł.) W wyniku dalsze- 

go śledztwa w Sprawie zamordowania vicebur- 

mistrza Pruszkowa St. Berenta aresztowano 

wczoraj ośmiu osobników, podejrzanych 0 

współudział w zbrodni, Przy rewizji znaleziono 

rewolwery , z których jeden nosił ślady šwie- 

żego czyszczenia, Aresztowani stoją pod zarzu- 

tem dokonania morderstwa za namową Stanisła 

wa Turowińskiego. Co do Turowińskiego, to 

„alibi* jego okazało się prawdziwe i obecnie 

stoi on pod zarzutem zorganizowania napadu 

na śp. Beretna. 

  

Walka gospodarcza 
o Arktydę 

NOWA PODRÓŻ ŁAMACZA LODÓW „KRA 

SINA'* MA GOSPODARCZE ZNACZENIE. 

Dnia 17 lipca opuścił Archangielsk zna- 
ny łamacz lodów ,„Krasin'* udając się do 
Arktydy. Kierownikiem wyprawy jest B. La- 
wrow, który przed odpłynięciem łamacza od- 

był rozmowę z dziennikarzami, Powiedział on, 
że podróż Krasina ma wielkie znaczenie go- 
spodarcze. Jest to pierwsza próba opanowa- 

nia dla celów gospodarczych tak ważnej czę- 

Ści morza polarnego, jaką stanowi ujście Je- 
nisieju i Leny. Dotychczas podróże takie 
przedsiębrały tylko jednostki floty, a ich 
wyprawy miały raczej charakter naukowy. 

lub sportowy. Nie przynosiły one nic pod 
względem gospodarczym i tylko w znikomej 
mierze tu i tam mogły wyzyskać bogactwa 
północy. 

Tym razem „Krasin'* poprowadzi całą 
karawannę okrętów. W podróż tę udają się 

parowce „Stalin'', „Prawda'* i „Wołodar- 
skij““, okręty rzeczne „Pierwsza piatiletka'*, 
okręt rzeczny „Partyzant Szczetinkin'* i pa 

rowiec towarowy. 

Okręty morskie opuszczają Archangielsk 

25 lipca, rzeczne parowce płyną już rzekami 
Ob i Jenisiej. Wszystkie okręty spotkają się 
w pobliżu wyspy Dicksona u ujścia Jenisieju 
w dniach pomiędzy 2 i 5 sierpnia. W rejonie 

Morza Karskiego i zachodniej części pół- 
wyspu tajmirskiego prowadzone są wywiady 

W WIRZE STOLICY 
NOWA CHRYJA TEATRALNA 

Magistrat nie chce słyszeć 0 prowadze- 
niu teatrów — za drogo go to kosztuje, dy- 
rektor Krzywoszewski zrzeka się od 1-со 

sierpnia prowadzenia teatrów miejskich, bo 
nie widzi możności wybrnięcia bez redukcji 
pensji aktorom, a ci nie zgadzają się na ob- 
cięcie nawet złotówki. 

    

„Węgrzyn otrzymuje 2500 zł. pensji i 59 

zł. dziennie — 4000 zł. Nie jest to zadużo dla 
człowieka, co nie opuszeza jednego dnia wy- 

ścigowego. Malicka pobiera 1400 zł. dostała- 

by więcej, ale podobno angażujące się oświad- 
czyła: 

— Sawan też, bez męża się nie ang; 

  

  Dobrze, ale obetniemy pani pensję o 
600 zł. 

— Proszę bardzo. 

No i Malicka dostaje 1400 zł. zamiast 
2000, a Sawan 600 zł. Gorczyńska 1300 zł. 
normalni aktorzy tacy jak Ziembiński, 
szyńska, Macherska, Tomasik, Socha, 
ski i dwa tuziny innych Dobłórają od 500 «lo 
1000 zł. Wojewoda ma 1200! 

Niech sobie aktorzy zarabiają i po 100 

zł. miesięcznie — nikt im nie żałuje. Ale 
niech zarabia ją. Tymczasem wiado- 
mo jak subsydja i subsydja — to pod- 

stawa całego istnienia teatralnego. Teatry 

Krzywoszewskiego są równie deficytowe 
we Lwowie, Katowicach, czy Poznaniu, 

nieją, bo magistrat subsydjuje w kwocie 
250.000 zł. rocznie, a pozatem lokal, światło 
i t.d. — darmo! 

Inaczej mówiące aktorzy pobierają pe 

      

  

      

z podatków, zdzieranych z bidul warszaw- 
skich. 

Krzywoszewski perswadował, groził — 

   
   

  

wreszcie widząc, że niema siły któraby prze- 
mówiła łap: „m aktorom do rozumu, zre- 

zygnował. 1 sierpnia teatry mają stanąć. 

Dla publiczności, naturalnie żadna krzyw 
da. Plaża, Lardelli, kino, są sto razy lepsze 
od teatru. Aktorzy wyobrażają sobie, że bez 

nich Warszawa się zanudzi na Śmierć — do- 

bry Boże, żeby się nigdzie więcej nie nudzo- 
no, jak w teatrze! 

ZASP staje w obronie swych członków, 

zabrania iść na ustępstwa z Krzywoszewskim. 
Magistrat nie da Zaspowi teatrów i pienię- 
dzy — typowy przykład z teatrem zaspu pod 

dyrekcją Pawłowskiego najlepiej nieudolny 
związek nadaje się do prowadzenia ezegoko!- 

wiek. Magistrat mówi: albo Krzywoszewski, 
albo nikt! Trzeba stanowczości z temi dnuże- 

mi dziećmi — aktorami. Karol. 

w celu stwierdzenia stanu wody w tych oko- 
licach. 

Każdy okręt należący do tej karawany, 
wyposażony jest w radjową stację nadawczą. 
Również poszczególne okręty będą z sobą od- 
powiednio połączone dla utrzymywania kon- 

taktu. Wyprawa ma za zadanie sprowadzić z 
krajów arktycznych tamtejsze surowce, głów- 
nie futra, tłuszcze i t.p. wzamian za żyw- 

ność, materjał palny i t.p. Opróca tego wy- 
prawa wiezie domki składane dla zimujących 
i urządzenia stacyj radjowych. 

Z życia wsi 

GAR 

  

_ Tegorocznym żniwom towarzyszy piękna pogoda. To też na całym obszarze Polski žni- 

wa są w całej pełni. 

wiem jej wszystko, wszystko, eo zrobiliście 
dla mnie! 

— Słowem, pobierzecie się? 
— Ona zostawiła mi na pożegnanie kart: 

kę, — wyznał tajemniezo Norton. 
— Kartkę? Nie widzieliśmy, żeby 

pisała. Kiedy wysiedliśmy na wyspie, 
spała, a potem ciągle była 7 nami. 

— Widocznie nie ciągle! 
Mc.-Nile zmarszczył brwi. 
— Jestem zupełnie pewny. Cz, 

liśmy ją choć na chwilę, Angusie? 
— Tak, odeszła od nas nakrótko, kiedy 

stawialiśmy krzyż na mogile Fiteha. 
Norton roześmiał się i opowiedział jak 

i gdzie znalazł kartkę. Kapitan słuchał zdu- 
miony, powtarzając sobie, że kobieta pozosta 
nie dla niego nazawsze niezrozumiałą istotą. 

— Do djabła! — mruczał, — A mnie 
to nie przyszło nawet na myśl! Chytra pa- 
niėnka! 

Następnego dńia, koło południa, ukazała 
się wyspa Vanua. Dwie godziny później, Nor- 
ton wsiadł do łodzi przy wejściu do zatoki. 
Miał on na sobie najlepsze ubranie Angusa 
i dziesięć funtów sterlingów w kieszeni. Po- 
żegnanie było serdeczne, lecz krótkie. Mary- 
narze uścisnęli ręce przypadkowego znajome- 
go i życzyli mu powodzenia. W drodze do 
brzegu, Norton stanął w łodzi, przesyłając 
ostatnie pożegnalne pozdrowienie _.„Nephe- 
wowi''. Z pokładu odpowiedziała mu żółta 
chustka Angusa... 

Wkrótce potem, Norton wysiadł na brzeg 
i kanak zaprowadził go do wsi, w której 
mieszkało kilku białych. 

COŚ 

ona 

й zostawi-    

Filton przybył do Nanby przed wicia 

laty . «u Singapuru. Spędził kiłka tygodni w 
Suvie i przedostał się na wyspę  Vanua, 
gdzie zbudował dom, otworzył sklep i za: 
czął prowadzić handel. Co robił przedtem i 
co zmusiło go do pogrzebania się żywcem na 

malutkiej wysepce — tego nikt nie wiedział. 
Z przyczyn, jemu tylko wiadomych, unikał 
spotkania z białymi ludźmi, pędząc życie zu- 
pełnie samotne. Mieszkańcy wioski widywali 
tylko czasami kobietę, którą przez grzeczność 

  

nazywali Mrs. Filton. Filton rzadko wycho- 
dził z domu. 

Ale interesy jego rozkwitały wspaniale. 
Rozpoczął bardzo małemi widokami od zbie- 
rania kopry, gdzie się dało, potem przeszedł 
na handel drzewem  sandałowem, „bawełną, 
złotem i perłami. W Suvie szeptano, że Fil- 
ton wysyłał co roku znaczne ilości pereł. W 
wolnym od pracy czasie zapijał się dźinew. 

Pewnej nocy, wiedy siedział nad rozpo- 
czętą butelką, ktoś zapukał do drzwi i za- 
pytał po angielsku: 

— Hej, można wejść? 
Głos był zupełnie nieznajomy. Filton na- 

łożył okulary. 
— Proszę! 
Do pokoju: wszedł niłódy, wysoki mężczy 

zna, opalony i silny, w ubraniu, źle leżąceia 
na jego barczystej postaci. 

— (zy można u was przenocować? 
Filton oparł dłoń na butelce. 
— Proszę wypić najpierw. 
Nieznajomy rzucił na podłogę swoją pa- 

czuszkę i usiadł. 

— Dziękuję. Nazywam się James. 
— Z Londynu? 
— Tak, z Londynu. 

Czuł na sobie badawcze, przenikliwe spoj 
rzenie nawpół pijanych oczu, błyszczących z 
pod okularów. Gdyby nie ten blask oczu, z0- 
spodarz robiłby wrażenie ostatecznej ruiny, 
poruszającego się trupa. Alkohol nie mógł 

już, widocznie powołać go do życia. 

— Pan z Veilij? 
James skinął głową, nie mając pojęcia 

gdzie znajduje się owa Veila i dlaczego, 
zdaniem. gospodarza, miał on przychodzić 

stamtąd? Tymczasem  Filton nalał dwie 
szklanki dżinu, aż po brzegi. 

— Pan jedzie do Suvy? 

— Tak, jeśli znajdę łódź. 

—Więcej niż łatwo... Czy oddawna już 
tutaj? 

— Od niedawna. 

Filton małemi łykami wypróżnił szklan- 
kę, wytarł usta dłonią i uŚmięchnął się. 

(D. C. N.)
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Pomorze zainteresowa- 0 wesołym dorožkarzu 

  

   
  

  

    

  

   

  

    

ne Targami Półnacnemi 
Niezależnie od nawiązanego bezpośrednio 

przez Dyrekcję Targów Północnych kontaktu 
z firmami przemysłowo-handlowemi na tere- 

nie województwa Pomorskiego przed kilkoma 
dniami dyrektor Targów p. Łuczkowski i 
szef Biura Prasowego p. B. W. Święcieki 
przyjęci zostali przez p. wojewodę pomor-      
skiego Kirtiklisa w Rękaneiszkach pod Wil- 

dzie p. wojewoda spędza swój urlop 

kowy), którego poinformowali 
nem, (g 

wypoc: 

  

szezegółowo o zakresie bieżącej kampanji i 
prosili o poparcie akcji propagandowej Tar- 

„gów na podległym mu administracyjnie tere- 

nie województwa Pomorskiego. 

Pan wojewoda Kirtiklis, który tak wy- 

bitną rolę odegrał w czasie II Targów Półnoe 
nych w roku 1930, jako ówczesny gospodarz 
Ziemi Wile ej z w iwą sobie żyć: 

ścią odniósł się do planów organiza 
i propagandowych bieżących Targów i 
stawy Lniarskiej. 

W wyniku konferencji 

Targów Północnych z p. wojewodą Kirti 
sem, spodziewać się należy ożywienia akcji 
propagandowej na terenie ziemi pomorskiej 

‚ tak pożądanej współpracy gospodar- 

czej z Ziemią Wileńską. W: i to się nie- 
łiwie jaż w okresie bi ych Te i 

ej w kilku projektowanych 
eczkach pomorskich sfer 

gospodarczych oraz organizacyj społecznych 
do Wilna, Pan wojewoda Kirtiklis przyrzekł 

iż natychmiast po powrocie do Torunia bez- 
pośrednio zainteresuje się sprawą organiza- 

cji wspomnianych wycieczek na ITl-cie Tar- 
gi Północne i Wystawę Lniarską. 

Wileńska Dyrekcja PK”. wobec 

s "Targów Północnych 
Dnia 29 bm. odbyła się dłuższa konferen- 

cja przedstawicieli Targów Północnych w Dy 

sekcji PKP. Na konferencji tej omówiona zo 
stała sprawa organizacji pociągów popular- 
nych na Targi Północne z terenu Dyrekcji, 

organizacji wycieczek kolejarzy i ewentual- 
nego zjazdu przedstawicieli resortów go0spo- 

darezych wszystkich dyrekcyj PKP w Wil- 
nie w celu bezpośredniego nawiązania stosun 
ków handlowych na Targach. 

Na pierwszy plan wysuwa się tutaj za- 

gadnienie wzmożenia spożycia lnu na kole- 

jach państwowych. Do wszystkich tych zaga- 
dnień uczestniczący w konferencji przedsta- 

wiciele Dyrekcji odnieśli się bardzo życzliwie 
— poczem przedstawiciele dyrekcji Targów 

udali się do prezesa Falkowskiego w celu po 
dziękowania mu za życzliwość okazywaną 
przez Dyrekcję organizacji Targów Północ- 
nych i Wystawy Lniarskiej. 

W związku z akcją organizacyjną popular 

nych pociągów na III-cie Targi Północne i 
Wystawę Lniarską, wydane zostaną w dużym 
nakładzie ulotki informacyjne dla przyjezd- 

nych, których rozkolportowaniem na linjach 
PKP mają się zająć drużyny konduktorskie. 
W okresie Targów i Wystawy na dworcu 
wileńskim uruchomiona zostanie filja miej- 

skiego biura turystycznego, która współdzia- 
łać będzie w najbliższym kontakcie z funk- 
cjonarjuszami Dyrekcji Kolejowej. 
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przedstawicieli 

    

     
     

      

  

     

  

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za- 

burzeń w działaniu żołądka i jelit. Woda 
gorzka Morszyńska w dawce od!4do 1 szklau 

ki, usuwa przyczynę choroby. — Sprzedaż w 
aptekach i drogerjach. 

  

Korzystajcie ze źródeł słono - gorzkich 

i kąpieli w zdrojowisku 

INOWROCŁAW 
CZY WIESZ OBYWATELU, 2Е Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, NIŻ 
NA OSIEM 'NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNi 
PRZECIWGRUZLICZE“! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŻNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE... 

PEWNOŚĆ - 

  
  

0 rynki zbytu 
WILNO. — Powrócił z Warszawy dyrek- 

tor Izby Rzemieślniczej p. Młynarczyk, który 
omawiał tam sprawę eksportu wyrobów tut. 
rzemieślników zagranicę. 

P. Młynarczyk odbył konferencje z przed 
stawicielami firm amerykańskich w sprawie 
eksportu beczek wilenskich do Ameryki. Na- 
leży oczekiwać podpisania odpowiedniej umo 
wy. 

Celera zwiększenia produkcji beczek 
wyrób ich zostanie zmechanizowany przez 

sprowadzenie potrzebnych maszyn. Inwesty- 

€ja ta pociągnie za sobą koszta ok. 180.000 

KRONIKA 

vika 
Niedziela 

Dzis 30) 
Abdona 
Jatro 

Ignacego 
© СЕОООМЕрНОЛаВАС ЫО^ 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 29 lipca 1933 1. 
Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia --20. 
Temperatura najwyższa: +24. 

Temperatura najniższa: --15. 

Opad w mm.: — 
Wiatr: żachodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Podhale i 

Tatry — początkowo pogoda naogół słonecz- 

na o zachmurzeniu niewielkiem, potem wzrost 

zachmurzenia aż do deszczów. Temperatura 

bez większych zmian. Słabe lub umiarkowane 

wiatry zachodnie i południowo - zachodnie.— 

Pozostałe dzielnice — jeszcze dość pogodnie 

łub pogodnie. Bardzo ciepło. Słabe wiatry za- 

chodnie, W całym kraju skłonność do burz. 

Wschód słońca g, 3,27 

  

Zachód słońca g. 7,25 

  

KOŚCIELNĄ 

— święto Matki Boskiej Anielskiej z u- 
roczystością i odpustem Porcjunkuli w ka- 
pliey 0.0. Franciszkanów przy ul. Trockiej 
14, przypada we środę dnia 2 sierpnia r.b. 

Odpusty Porcjunkuli można zyskiwać w 
kaplicy od południa we wtorek aż do północy 
we środę. Пе się pragnie zyskać odpustów 
zupełnych, tyle razy trzeba wejść do kaplicy 
i za każdym razem odmówić 6 Ojeczem nasz, 
6 Zdrowaś Marja, 6 Chawała Ojeu. | < 

Odpusty Porcjunkuli mogą zyskiwać w 
kaplicy O.0. Franciszkanów nie tylko wszy- 
sey członkowie Trzeciego Zakonu, ale i wszy 
sey wierni. 

W samą uroczystość we środę będzie w 
kaplicy całodzienne Wystawienie Najświętsze 
ga Sakramentu. 

Porządek nabożeństw w tym dniu w ka- 
pliey będzie następujący: Pierwsza Msza św. 
o godz. 6 rano; druga Msza św. o godz. 8-mej 
rano; Suma z kazaniem o godz. 10-tej rano. 
Nieszpory z kazaniem i procesją o godz. 6. 
wiecz. 

Pamiętajmy o zmarłych naszych, ofiaro- 
wująe odpusty Porejunkuli za ich dusze. 

MIEJSKA. 
— P. wicewojewoda na Targach Północ- 

nych. P. wicewojewoda Jankowski przybył 

wczoraj na teren Ill-cich Targów Północnych i 

Wystawy Lniarskiej w ogrodzie Bernardyńskim 

i zabawił tam dłuższy czas. 
P. wicewojewoda w zastępstwie nieobecne 

go p. wojewody wiłeńskiego zwiedzał szczegó- 

iowo tereny wystawowe, interesując się roz- 
planowaniem pawilonów targowych,  przebie- 

giem prac organizacyjnych, ilością dotychczas 
otrzymanych zgłoszeń udziału w Targach, or- 
ganizacją przyjęcia spodziewanych wycieczek' 
itd. P. wicewojewoda stwierdził duże postępy 
prac około organizacji Targów i Wystawy. 

— Komitet Rozbudowy. Ostatnio Komitet 
Rozbudowy przyznał 7 pożyczek na sumę zł. 

14.800 oraz kilka tysięcy złotych na rozbudo- 

wę Landwarowa. 

Więcej kredytów Komitet nie posiada. 

— Bezrobocie. Stan bezrobocia na terenie 
miasta wynosi obecnie 6057 osób, Bezrobocie 
w ostatnim tygodniu zmniejszyło się o dalsze 
37 osób. Pracownicy umysłowi i niewykwalifi- 
kowani stanowią większość pozostających bez 
pracy. 

— Komendant policji. Komendant policji 
na m. Wilno inspektor Izydorczyk powrócił z 
urlopu i przystąpił do pełnienia swych obo- 
wiązków. 

ZAUFANIE 

    

      

Wyjeżdżając na lato nie bierz z sobą gotówki 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca 
pieniądze z książeczki aszczędnościowej P. K. O. | 

dla rzemiosła 
zł. Na cel ten projektuje się zaciągnięcie ро- 
życzki. 

W. obecnych warunkach możemy wysłać 
zaledwie 25000 beczek rocznie, co oczywiście 
importerow nie zadawalnia. 

Ponadto dyrektor Młynarczyk prżeprowa- 
dził rozmowy z przedstawicielami Sowietów, 
poruszając kwestję eksportu do Sowietów о- 
buwia wyrobu wileńskiego, 

Dlą stwierdzenia na miejscu możliwości 
eksportowych wyjeżdża z Wilna do Rosji so- 
wieckiej w przyszłym miesiącu delegacja, w 
której ma wziąć również udział dyrektor 
Młynarczyk. 

  

TIT RI O UT A ORO POPOWO EE RST NPI 

Z Podiasia — 

  

kraju unitów    
Na zdjęciu naszem widzimy charakterystyczny wjazd do wsi podlaskiej. 

SKARBOWA. 
— Dopłata do świadectw przemysłowych. 

Do dnia 31 grudnia przedłużony został termin 
ulgowy dla przedsiębiorstw, zatrudniających 
większą liczbę pracowników, niż to przewiduje 

kategorja podatku przemysłowego. Podania o 

powyższe ulgi należy składać w urzędach skar- 
bowych. 

POCZTOWA 
— Okolicznościowe karty pocztowe, Wido- 

kówki z powinszowaniami, życzeniami itp. za- 

wierające nie więcej jak 5 wyrazów, według 

nowej taryfy mogą być frankowane znaczkiem 

5-groszowym, zamiast jak dotychczas 10 gr. 

Dotyczy to kart nietylko miejscowych, lecz 
i w obrocie krajowym. 

SZKOLNĄ 

— Wykłady na wyższych uczelniach. Wy- 

kłady i zajęcia praktyczne w seminarjach na 

U. S. B. rozpoczną się jak ostatecznie ustalono, 
w dniu 9 października. 

Opóźnienie wynikło wobec potrzeby prze- 
prowadzenia zmian wypływających z nowej-u- 
stawy. 

— Męska Szkoła Handlowa im. St. Sta- 
szica ul. Wileńska 28 z prawami 4-letnich 
szkół handlowych państwowych, przyjmuje 
zapisy do w kich 4-klas. 

Do pierwszej klasy przyjmowani są kan- 
dydaci z ukończoną szkołą powszechną, do 2, 
3, 4 ze świadectwami równorzędnych szkół 
handlowych. 

Dla dzieci urzędników 
niezamożnych zni 

Kaneelarja czynna 
godz. 10 do 14. 

  

państwowych ji 

  

codziennie od 

RÓŻNE 

— (óż z temi Imbarami? Zwykle tak ga- 

datliwy „Kurjer Wileński" nie odpowiedział o- 

ni słówkiem, dlaczego mianowicie umieścił ban- 
czek Kleck i Lewin na Imbarach. Co go zachę- 

ciło do występowania w charakterze kantoru 
przewozowego? — A fe, „Kur, Wilu* kochany, 

przykro mieć swa własną rękę przyłapaną w 

cudzej kieszeni. Może poprawisz sobie humor 

i wystąpisz z jakąś świeżą, a oryginalną kon- 

cepcją redakcyjną, od nikogo niesplagjatowa- 
ną, np. z wyborem najwybitniejszego sportow- 
ca miasta Wilna. 4 

Napisz chociažby w najbližszym numerze: 
„upały uderzają w głowę współpracowników 

„Słowa”, którym się zdaje, że wciąż są na ślu- 

bie ziemiańskim. Na ordynarne zaczepki nie 
mamy zwyczaju odpowiadać... 

To będzie w twoim stylu. W takiej odpo- 

wiedzi Klecka i Lewina i Imbary potraktujesz 

oczywiście jako samo przez się niegodnych 

wspomnienia. Cóż się zajmować takim drobiaz- 
giem. Nieprawdaż? | 

— Premje samochodowe. Do 60 proc. zniż- 
ki opłat na fundusz drogowy mogą otrzymać 
w myśl ustawy, właściciele samochodów, któ 
rzy złożą stwierdzenia, że pojazdy ich wyko- 
nane w kraju, odpowiadają wymaganiom prze- 
widzianym dia obrony państwa. Okólnik w tej 

sprawie otrzymał urząd wojewódzki, 

— Bakcyl topolowy toczy drzewostan w 
mieście. Na ul. Św. Anny, jak i na innych 
ulicach, zasadzone tam topole są niszczone 
przez t. zw. bakcyl topolowy. 

Pasożyt ten nie jest jednak groźny dia 
samego drzewa, a jedynie toczy liście. Jaś 

v warunki atmosferyczne są przyczyną roz- 
mnażania się pasożyta do rozmiarów w tym 
roku obserwowanych. Należy jeszcze dodać, 
że nie jest groźny dla innych drzew, bowiem 
wyłącznie trzyma się topoli. O przyczynach 
rozmnażania się bakcyla i jak im zapobie- 
gać, orzeknie warszawska stacja doświadczul- 
na. 

jest 

  

  

   

    

— „Antywojenny“ dzień komunistyczny. — 
Mimo ostatnio zaobserwowanych usilnych prób 

komuniści nie zdołali zakłócić spokoju w mieś- 
cie. „Antywojenne* wystąpienia ograniczyły 
się do rozrzucenia kilkudziesięciu egzemplarzy 
bibuły i nieudanej masówki młodzieży żydow- 
skiej przy ul. Metropolitalnej. W związku z tem 
aresztowano kilka osób, w tem 3 wyrostków ży 
dowskich, rozdających ulotki w biały dzień 
(na ulicy Kolejowej). Ponadto wczoraj w po- 
łudnie na ulicy Wielkiej koło Ratusza doszło do 
starcia między grupą żyd. młodzieży komunis- 
tycznej a zwolennikami Żabotyńskiego (sjonis- 
tami-rewizjonistami). 

Poszło o to, że przechodzących sjonistów 
powitano okrzykiem „hitlerowcy!*, zaś тасте- 
pieni w odpowiedzi na to zdzieliłi jednego z le- 
wicowców laskami. Powstała bójka na laski 
i kamienie, z trudem zlikwidowana przez poli- 
cję. Dwie osoby odniosły dotkliwe obrażenia, 
kilka innych Iżejsze. 

/TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyń- 

skim. Dziś, w niedziele, 30 b.m. o godz. 8 m. 
15 wiecz. po raz trzeci niezwykle oryginalna 
i zajmująca sztuka w 3-ch aktach Niecode- 
miego, w przekładzie Zofji Jachimeckiej p.t. 
„Cień'' z gościnnym występem Marji Malic- 
kiej (tytułowa rola Joanny) i Zbyszka Sa- 
wana (rola Mieh:ła). W pozostałych rolach 
ujrzymy: A. Łodzińskiego, I. Ładosiównę, О. 
'i+embińską, I. Paszkowską, 

Sztuka ta bedzie grana jeszcze tylko 3 
razy — z powodu wyjazdu znakomitych ar- 
tystów na dalsze tournee. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, nie- 
dziela 30 b.m. o godz. 4 po poł. ujrzymy do- 
skonałą, areywesolą, świetnie grana przez ca- 
ły zespół, z Kamińską i Węgrzynem w ro- 
iach głównych, komedję muzyczną „Jim i 
Jil'*. Dużą atrakcją tego widowiska są (osta. 
tnie już) występy pary baletowej — Edity 
Pfeifer i Zenona Leszczewskiego — artv- 
stów państwowej cpery łotewskiej w Rydze, 

Zaznaczyć nalezy, iż „Jim i Jil“ — w 
obsadzie premierowej (na  popołudniówec) 
grany będzie uziś po raz ostatni. 

Ceny zniżone —- od 30 gr. do 2.99 ur. 
(rząd 1-szyj. 

— Występ artystów opery łotewskiej w 
Rydze w parku Żeligowskiego. Dziś, w nie- 
dzielę 30 b.m. wieczorem odbędzie się poże- 
gnalny występ znakomitych artystów państ- 

      

  

     

wowej opery łotewskiej w Rydze — primaba- 
lerizy Edity Pfeifer i baletmistrza Zenona 
Leszczewskiego, którzy na pożegnanie ukażą 
się w swych świetnych numerach tanecznych, 
dotychczas niewidzianych w Wilnie, m. in. 
fragment dramatyczny z sowieckiego baleta 
„Czerwony mak**, tańce tatarskie — grote- 
ski chińskie i imne. Pozatem udział bierze 
śpiewak operowy Michał Arcimienko, w po- 
przednim komunikacie, mylnie podano p. Be- 
noni. 

Występy artystów poprzedzi koncert or- 
kiestry symfonicznej. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. „Szaleństwa 
Coletty''. Dziś, w dalszym ciągu doskonała 
operetka Stolza „Szaleństwa Coletty“ posia- 
dająca wiele humoru i pięknych melodyj. W 
roli tytułowej wystąpi Mary Gabrielli w oto- 
czeniu najwybitniejszych sił zespołu: Halmir- 
skiej, Dembowskiego, Szezawiūskiego i Tn- 

    

motorzyści, zgłoszeni do raidu, 

Co robią zazwyczaj dorożkarze? — Klną. 

Ale w Wilnie dorożkarze nie klną, tylko żar 
tują. 

— Musi ty — powiada — na imieninach 
wczoraj był, a? 

Pożartują, pożartują i 
są. 

Jeden taki dorożkarz wiózł właśnie wczo- 
raj p. Franciszka Witkowskiego z ulicy No- 
wogródzkiej aż w sam koniec Kalwaryjskiej. 
Późno było. Wyjechali, znaczy się, za kosza 
ry. Pusto, ciemno. Dorożkarz odwrócił się na 
gle do pasażera i pyta: 

— Lubisz żarty, panoczek, a? 
— Dlaczego nie odpowiada p. Witkow 

ski — lubię. 

— Nu, tak dawaj forsę. 
— Hahaha — roześmiał się p. Witkowski 

— wesoły naród dorożkarze wileńscy. Ale ja 
forsy nie dam. 

— Nie dasz? 
I dorożkarz jak nie walnie batem p. Wit 

kowskiego przez głowę! Aż go zamroczyło. 

A potem zlazł ze swego koziołka, zabrał pie- 
niążki p. Witkowskiego (55 zł.),, wysadził 0 
z dorożki na końcu Kalwaryjskiej, roześmiał 
się i zaciął konika. 

Pożartował, znaczy się, pożartował i 
jechał. 

YYYYYYVYYYYVYVYYYYVYYYYYYYYYYVYVYTTYCYTYYC 

U ludzi czerpiących na żołądek, kiszki, 
przemianę materji, stosowanie naturalnej wo- 

dy gorzkiej „Franciszka-Józefa pobudza pra- 

widłowość funkcyj narządów trawienia i kie- 

ruje odżywcze dla organizmu soki do krwio- 
biegu. 

pojadą. Dobrzy 

  

  

  

po- 

  

  

$, 1owcczesny, miniaturowy 

   
aparat łotegraticzny 0 mie- 
zrównanej precyzji, Ide- 
alne narzędzie reportera, 

totograła ulicznego, po- 

ważnego amatora i nan- 

kowca. 

Do nabycia w składnicach fotograticznych. 

Obszerne katalogi i wyczerpujące spo- 
soby użycia bezpłatniel 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneralna reprezentacja:     Warszawa, Chmielns 47445. 

trzańskiego. W akcie I i III balet pod kie- 
runkiem R. Goreckieji W. Morawskiego wy- 
kona szereg efektownych tańców. 

Ceny miejsc na sezon letni zostały, jak 
wiadomo, specjalnie zniżone — od 25 gr do 
2 zł 99 gr. 

— Dzisiejsza popołudniówka. „Królowa 
nocy“' — arcywesoła i melodyjna operetxa 
W. Kollo, ukaże się jako  popołudniówka, 
dziś o godz. 4 w obsadzie: Halmirska, W. 
Szezawiński, K. Dembowski, M. Tatrzański i 
K. Wyrwiez-Wiehrowski (reżyser sztuki) na 
AB. Решу bałet i chóry. Ceny miejse od 

25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Poskromienie złośnicy. 

PAN — Kobieto, nie grzesz! 
CASINO — Z rozkazu księżniczki 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 
ŚWIATOWID Zabójstwo o świcie i 

Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Poniósł koń. Na ul. Trębackiej począł 

ponosić wystraszony koń chłopski. Wypadają- 
cy na bruk wieśniak odniósł dotkliwe obrażenia 
Pomocy udzieliło mu Pogotowie Ratunkowe. 

— Złodzieje u stolarza. Narędzia stolarskie 
skradziono z mieszkania Włodzimierza Słomczyń 
skiego (ul. Głośna 19). Kradzież popełniono w 
nocy z 27 na 28 bm. Sprawców zatrzymano z 
częścią skradzionych narzędzi. 

—  „Potokarz”. Siermięgę wart. 40 zł., 

wyrazili nam swoją życzliwość i 

  

Wszystkim, którzy w ciężkich i bolesnych chwilach przeżywanych 

w związku z tragicznym zgonem najukochańszego naszego 

+ 
KAZIMIERZA WYSZYŃSKIEGO 

współczucie na tem miejscu skła- 
damy serdeczne Bóg zapłać 

Antoni Wyszyński z Rodziną 

EOS EA SSSR 

W Burbiszkach byłe samobójstwe 
©dnalezienie listów tragicznie zmarłej 

WILNO. Odnalezienie ciała kobiety w 
lesie Burbiskim i okoliczności terenowe u- 
stalone na miejscu nasuwały, jak to wczoraj 
pisaliśmy, możliwości, że zmarła padła ofiarą 
zbrodni. 

Dalsze przeszukanie terenu lasu dopro- 

Zdemaskęwany 
WILNO. Anna Įeronimowa (Mata Jerozo- 

limska 15) poszukując rzeczy swego zbiegłego 
przed kilku dniami męża, natrafiła na skrytkę, 
w której znalazia stempel kancelaryjny Kurji 
R. — K. w Wilnie, 

Naturałnie nie bez chęci zemsty Jeronimo- 

wa doniosła o tem policji, co w konsekwencji 

doprowadziło do rewizji w jej mieszkaniu i 
odnalezienia całego zbioru sfałszowanych pie- 
czątek. 

wadziły jednak do odnalezienia dowodów, że 

iKaczergińska popełniła samobójstwo. 

Zmarła porzuciła mianowicie listy, adre- 

sowane do policji i brata, w których pisze, 

że odbiera sobie życie z powodu choroby, jej 
zdaniem, nieuleczalnej, 

przez swą żenę 
Zbiegły od swej połowicy p. jeronimow u- 

prawiał jak widać intratny proceder „kwesta- 
rza”, lecz dla pewności nie w mieście, lecz na 
prowincji, legitymując się przytem podrobio- 
nemį upowažnieniami, 

W razie aresztowania  Jeronimow będzie 
mógł Śmiało powiedzieć, że przyczyniła się do 
tego własna żona. 

Mówią, że zemsta jest słodka... 

Trwega w Dziewieniszkach 
WILNO. W miasteczku  Dziewieniszkacii 

wybuchł pożar, który na szczęście udało się 
zlokalizować. Spalił się tylko dom mieszkalny 

Tomasza Kuczyńskiego z zabudowaniami gos- 
podarczemi. Straty wynoszą około 1000 zł. — 
Przyczyną była wadliwa konstrukcja komina. 

LTEN IATA G NIO T CE OE ZATO RO CTACYZEWOZOCC 
skradziono z wozu na ul. Kwaszelnej Aleksandro 

wi Starukiewiczowi, który przyjechał z zaść. 
Komarowszczyzna gm. worniańskiej. Kradzie- 

ży tej dokonał Jankiel Giejrun (ul. Cechowa 
9). Zatrzymał go wraz ze skradzioną siermięgą 
patrolujący w tej okolicy policjant. 

— W pobliżu Brzegu Antokolskiego rzuci- 
ła się do Wińlji służąca, licząca lat 20, nazwis- 

kiem Jadwiga Dzinitrowiczówna, zam. przy ul. 
SS. Miłosierdzia 7. Zauważyli to przechodni 
wydobyli samobójczynię z rzeki, a Pogotowie 

Ratunkowe, ocuciwszy desperatkę, odwiozło ja 

do szpitala Sawicz, Przyczyny zamachu nie u- 
stałono. ” 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. W zamia- 
rach samobójczych napiła się esencji octowej 

Stefanja Marcinkiewiczówna, licząca lat 23, za- 
mieszkała przy ul. Niedźwiedziej 10. Wezwano 
Pogotowie Ratunkowe, które odratowało nie- 
doszłą samobójczynię i przewiozło ją do szpi- 
tala Sawicz. 

— ZŁODZIEJSKA TRATWA. Popularny 
posterunkowy Rynkiewicz, lustrując 'wieczo- 
rem Wilję, zauważył koło Zakretu łódź, ciągną- 
cą za sobą kilkanaście złączonych ze sobą de- 
sek, Mimo wezwań, siedzący w łodzi dwaj oso lewela po drodze do „Muzeum T-wa Pr 
bnicy nie chcieli się zatrzymać i dopiero, gdy ciół Nauk i 
wszczęto pościg łodzią, złodzieje porzucili swą kim przy ul. Nowogfódzkiej, 
zdobycz i zbiegli. 

Deski były skradzione z okołicznego tar- 
taku. 

MOŁODECZNO 

— ZATARG O ŁĄKĘ. Na łąkach wsi Mi- 
chniewicze gm. bienickiej powstał krwawy za- 
targ o podział łąki między Pobierskim a Osi- 

powiczem. Na Pobierskiego rzucili się Osipo- 
wicz Paweł oraz Piotr Kozioł z synem Pawłem 
i tak go pobili, iż Pobierski doznał złamania 
przedramienia. Dochodzenie w tej sprawie w 
toku, 

Samoloty 
Komunikacyjne 

kursują 

CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!)   
  

  

Mecz lekkoatletyczny BiałystokWiln 
Wczoraj rozpoczął się w Białymstoku re- m. 40. 2) Wieczorek (W.) 3,30. Trzeci Bro- Siany trawą i 

wanżowy mecz lekkoatletyczny Białystok — 

Wilno, w ramach którego zorganizowano spot 
kanie czołowych zawodniczek polskich z u- 
działem mistrzyni świata Jadwigi Weissów- 
ny. 

W pierwszym dniu prowadzi Wilno dzię- 
ki zwycięstwom Szczerbickiego, Żylińskiego, 
Wotkiewicza i sztafety. 

Oto wyniki w poszczególnych konkuren- 
cjach. 

Bieg 100 m.— Szczerbicki (Wilno) 11.6. 

Wieczorek. 

Bieg 80 m. z płotkami pań;—1) Weissów 

na 14.8; 2) Daszutówna (Białystok) 15.8 — 
rekord okręgu białostockiego. 

Skok o tyczce: — 1) Żyliński (Wilno) 3 

dacki (B) 3 m. 4) Sawicki (B) 2.80. 

Pchnięcie kulą: — 1) Fiedoruk (B) 13.36 
—tekord; 2) Wojtkiewicz (W) 18.01. 

Bieg 1500 m.: — 1) Kucharski (B) 14.06. 
2) Strzałkowski (B) 14.10. Trzeci Żylewicz 
(Wilno). 

Skok wdal pań: — 1) Daszutówna (B) 4 
m. 76. 2) Janowska (Pabjanice) 4.66. 3) Su- 
chocka 4 m. 33. 4) Lewinówna (W). 

Rzut oszczepem: — 1) Wojtkiewicz (W) 
Drugi Luckhaus (Białystok) 11,7. Trzeci — 58 m. 20. 2) Luckhaus (B) 56. m. 84. Trzeci 

Zieniewicz (W). 4) Fiedoruk (B). 

Sztafeta 4-100: — Wilno 45.4, 

Dysk pań: — 1) Weissówna (Pabjanice) 
39 m. 45. 2) Cejzikowa (Warszawa) 35.65. 
3) Janowska (Pabjanice) 28.81. 

Dziś WKS. gra z 76 p.p. 
Dziś będziemy mieli możność obserwować 

przebieg drugiego meczu WKS'u o wejście do 

Ligi. Przeciwnikiem Wilna będzie dziś mistrz 

okręgu białostockiego WKS 76 pp. Nie będzie 
to silny przeciwnik. Mogliśmy się o tem prze- 

konać niedawno na meczu z Makabi, kiedy to 

grodnianie nie pokazali nadzwyczajnej formy. 

Dziś też wyruszą z Wilna do Eyszyszsk 

rozganizowa- 

nego przez ŽAKS na tej trasie. 

Poza Wilnem walczyč dziš będą: wiošla- 
rze w Rydze, na wielkich, międzynarodowych 
regatach i lekkoatleci w Białymstoku. 

Lekkoatleci mają mecz rewanżowy Biały- 
stok — Wilno, a ponadto w ramach meczu od- Kom. 

będzie się szereg konkurencyj kobiecych, w 
których weźmie udział p. S. Lewin - 
rowa, 

  

| Od Administracii 
Uprzedzamy naszych $z. $z. Prenumeratorėw, že z dniem 

1-go sierpnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zaiegającym do tego dnia w opłacie. 

  

opul. : 
Szmukle- SA Anas 

lina soja — 
menty z „Pana Tadeusza““ — odezyta J. Za- 
pašnik; W przerwach muzyka z płyt; 16.00 

18.00 Piosenki w w 

  

Przy neuraloji, wiqrenie 
należy niezwłocznie zasto- 
sować tabletki Togal, które 
uśmierzają te bóle. Spró- 
bujcie i przekonajcie się 

  

sami! We własnym interesie jednakże ządaj- 
cie oryginalnych tabletek Toga! Da nabycia 

Nr. Reg. 1364. we wszystkich aptekach 
TASK STRTTGTS BIS TIR 

    

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
NIEDOMAGANIA TRAWNIKOWE 

Nie można powiedzieć, by trawników w 
naszem mieście było zamało, zato sporoby 
można powiedzieć o sensowności urządząnia 
niektórych z nich a jeszcze więcej o stanie 
w jakim są utrzymywane. 

Nie będę tu powracał do fatalnie brzy:- 
kich, porośniętych dzikiem zielskiem i ta- 
mujących ruch pieszy trawników przy Są- 
dach od strony ulicy Ofiarnej; na ulicy 

  

    
przed Zakładem  Uniwersytec- 

0 których pisa- 
łem w swoim czasie,a które trwają nietknię- 
tę i szpecą w dalszym ciągu miasto. Zajmij- 
my się natomiast szeregiem innych niedoma- 
gań z tego zakresu. 

A więc u zbiegu ulic Słowackiego i 
Pohulanki, przy samym gmachu Dyrel Ko- 
lejowej, istnieje bezsensowny trawni na 
samym rogu, który nigdy właściwie trawni- 
kiem nie był (mimo paru lat jego egzysten- 
cji!) bowiem nigdy na jego zadeptanej no- 
gami przechodni powierzchni, nie wyrosła ża- 
dna trawka! Mimo to istnieje ku utrapieniu 
mieszkańców. Wykorzystanie go na rozsz 
rzenie chodnika w tem ruchliwem mi Scu, 
jest jedynem rozumnem.i łatwem do zreali- 
zowania kwestji... 

Inny jeszcze dziwoląg: na ulicy Zawal- 

  

w. 
   

      

nei; po samym jej środka w okolicy Hai 
Miejskich. rozebrano w zeszłym roku bruk 
na pewnej przestrzeni i — zwyczajem wileń- 
skim — rzucono, pozostawiając okolicznym 
mieszkańcom męczącą zagadkę: co to jest 
właściwie ?!.. 

Latem roku bieżącego „nie śpieszająe* * 
ogrodzono tę łysą, piaszczystą polankę słup- 
kami, obciągniętą drutem — co się Magistr: 
towi chwali, zważywszy na niekulturalno: 
tutejszej publiki rynkowej: część słupków 
pomalowano na zielono, reszta pozostała w 
stanie naturałnej białości !... 
„Po długim namyśle puściła się na tym 

piaseczku blada, anemiczna trawka, a miesz- 
kańcy domyślili się, co prawda, że „musi co 
trawnik'*, jednak w dalszym ciągu uważali 
że „nadtoż on osobisty'* nie taki jak wszyst- 
kie! Istotnie — jak dotychczas — nawożono 
tego rodzaju trawniki ziemią, obramowywa- 
no dokoła specjalnym płaskim krawężniez: 
kiem betonowym i otaczano chodnikiem. Za- 

ozdobiony klombem pośrodku 
prezentowałby się uroczo i schludnie. Wzór 
tego rodzaju trawniku mamy przed wejściem 
do ogrodu Bernardyńskiego. Miejmy nadzie- 
Ję, że 1 ten mizerak na Zawalnej nie będzie 
potrzebował mu zazdrościć!.. 

„ Na ostatek słów parę o trawnikach na 
ulicy Miekiewiezowskiej : były stale zadepty- 
wane, więc Magistrat postanowił je usunyć. 
Słusznie! — tamowały tylko ruch pieszy na 
Anai Marszałkowskiej! O ile chodzi o zie- 
eń, wystarcza tu w zupełności szpaler drzew. Jednak „skazano — Sdaletatiot* 2 pa po- wzięto taką uchwałę, trzeba ją zrealizować 

co prędzej, a tu już sierpień za pasem a za- deptane trawniki z poobrywanemi drutami 
weląż jeszcze szpecą Miekiewiczowską |. 

„Przechodzień ''. 

Radje wileńskie 
NIEDZIELA 30 LIPCA 

10.00 Transm. nabożeństwaz kaplicy M. 
B. Ostrobram. 10.45 Muz. rel.; 11.00 Transm. 
koncertu poświęconego twórczości Mozarta ; 
13.05 Kom. met. 13.10 Poranek muz.; 14.00 „Rozkład zajęć gospodyni wiejskiej w czasie 
letnich i jesiennych robót — odczyt; 14,15 

roln. met.; 14.20 Płyty — muz, lud. i 
; 1445 Słuch. prawnicze dla rolników 

ja specjalna: Błogosławiona roś- 
pog. I. Łubiakowskiej; b) Frag- 

    

  

   

Aud. dla dzieci; 16.30 Koncert popul.; 17,00 
„Znaczenie światła i słońca dla zdrowia 10- 
botników'* — odezyt; 17,15 Aud. regjonalna 

yk. chóru Dana; 18.35. — 
Progr. na poniedziałek; 18.40 Rozm.; 18.45 

   

   

„Nowe prądy we współczesnej literaturze li- 
tewskiej““ — odczyt; 19.00 „Mocna krew''-— 
słuchowisko; 19.40 Skrzyneczka techn.; 20.00 
Koncert popul.; 20.30 Dziem 
Audycja; 22.00 Muz. tan. 2 

  

wiecz.; 21.00 

5 Wiad. sport. 

 



  

Odžywiai 
swą skėre, 

będziesz mina 

     

  

В10се; @;& 5К ЭГУ - 
zadriwiejacy preparał 

Wytiag z młodych zwierząt 

Stosowany zewnę:rznie Przywraca 
młndoaść skóre 

Profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, Dr. 

Stejskal, zadziwił świat ogłaszajac zdwmiewa- 

jacy wynalazek. który przywraca młodość 

skórze. Preparat ten nazwany „Bioce!” 
wspaniałym, silnie skoncentrowanym w 
giem z młodych zwierząt. Dzięk' jego użyciu 
przy doświadczeniach w odżywianiu skóry Ко- 

biet w wieku od 55 do 72 lai zmarszczki zni- 

kły w zupełności w ciągu 6-u tygodni (z0- 

bacz całkowite sprawozdanie w Tygodniku 

Medycznym — Wiedeń). Wyłączne prawa do 

tego wynalazku zostały nabyte przez firmę 

Tokalon i obecnie .Biocel". połączony z inne- 
mi składnikami odżyczemi, wchodzi w skład 

znakomitego paryskiego Odżywczego dla skó- 

ry Kremu Tokalon (kolor różowy). według 

specjalnej recepty Prof. Dr. Stejskai. Przy 
stosowaniu tego Kremu starcza, zwiędła cera 

jest szybko odmłodzona, zmarszczki znikają 

1 zwiotczałe mięśnie twarzy są ściągnięte 

i wzmocnione. Kobiety 50-letnie lub nawet 60- 

letnie mogą osiągnąć cerę, której pozazdrości 
niejedna młoda dziewczyna. | х 

Należy używać tego nowego Odżywczego 
Kremu Tokalon (Biocel), różowego. co wie- 
czór. Odżywia on i odmładza skórę podczas 
smu. wano zaś nal stosować Odżywczy 

Kren: "okalon, biały (nie tlusty) usirwa on 
rozsz. one pory i wągry Oraz wywieła skórę. 

DOSI ZZA ORNOS RESTA 

  

  

"Kupię 

dłużyc tartacznych 
| Olerty do Adm, „Siowa“ pod „Dinžyce“, 
  

t 

  

— Znowu ofiara Szczary. Aleksy Jaglej- 
ko, lat 7, zamieszkały w Byteniu, korzysta- 
jąc 2 nieuwagi swej babki 65-letniej Elżbiety. 
Jaglejko, pod opieką której znajdował się, 
wyszedł nad rzekę Szczarę i po przejechaniu 
łódką na drugą stronę wpadł przy brzegu do 
wody i utonął. 

Zwłok dotychczas nie wydobyto. 

— Pobicie. Mieszkaniec wsi Kochanowo    
gm. Byteńskiej, Solenik Jan zastał na kra- 
dzieży siana ze swej łąki w uroczysku „Po- 
gonie'', mieszkańców tejże wsi Solenika Mi- 
chała i Solenika Mikołaja. 

Gdy usiłował niedopuścić do zabierania 
siana, Solenicy pobili go kołami. do utraty 
przytomności i porzucili na łące. Pobitego 
odwieziono do szpitala w Słonimie. 

— Niejiczne zebranie baptystów. W dn. 
23 Преа 1933 r. w m. Hołynce gminy 
iejskiej, odbyły się zebrania modlitew- 

ne sekty religijnej baptystów. 
Obeenyckh w każdym dniu było tylko 6 

esób. Ё 
— Ūzego się mamy spodziewać? W tb. 

tygodniu zamieściliśmń komunikat o zmia- 
nach, jakie nastąpiły wśród duchowieństwa 
ueo-unijnego nie tylko w Słonimie, Alberty- 

nie i Synkowiczach, lecz nawet i w Dub- 
nie. 

Dowiadujemy się z komunikatów, że 
przełożonym obrządku wschodniego 0.0. Je- 
zuitów, jeśli chodzi o teren wschodni Rzeczy- 
pospolitej został O. Antoni, rektor  Semina- 
rjum Duchownego w. Dubnie. 

Osoba jego znana jest miejscowemu spo- 
łeczeństwu polskiemu, stąd, że O. Dąbrowski 
był w roku 1923 jednym z pierwszych misjo- 
narzy albertyńskich i pracował tu przez 
lat kilka. 

Zmany nam jest fakt, że O. Dąbrowski 
niegdyś uważał się za Polaka — dzisiaj za 
Białorusina. Czemu przypisać tę zmianę naro 
rodowości nie wiemy, lecz sądzimy, że dzia- 
łalność jego na nowem stanowisku będzie 
tym kłuczem, 'który niewątpliwie pozwol za- 
gadkę rę rozwiązać. 

Drugą wiadomością niewątpliwie ważną 
1 żywo obchodzącą społeczeństwo polskie 
jest zmiana na stanowisku proboszcza para- 
iji synkowiekiej. Został nim. O. Antoni Nie- 
mancewicz, znany polskiemu Słonimowi, ja- 
ko jeden z tych działaczy unijnych w Albexr- 
tynie, którzy wprowadzili moment  rozgory- 
czenia i narzekania na wszystko, eo unijne 
— jezuickie. Jemu przypisują wprowadzanie 
nabożeństw rusyfikacyjnych do polskich świą 
tyń katoliekich, on pierwszy głośno z ambo- 
ny „stwierdzal, że. to, czem Częstochowa jest 
dla Polaków, a dla Litwinów Wilno, tem są 
Żyrowieć dla Białorusinów! 

Słowem O. Niemancewicz znany był tu 
jako ten, któremu polskość tych ziem była 
obcą, co jakby potwierdzał publicznem ogło- 
szeniem o odróczeniu nabożeństwa w koście- 

le po-Bernardyńskim w Słonimie, pisząc je 
w styplu nie polskim, z błędami gramatycz- 
nemi, z których jeden do dziś dnia nam się 
utrwalił w pamięci, mianowicie: nabożeństwo 
pisane przez „rz*'. 

Tego rodzaju postępowania notowaliśmy 
w Słonimie i Żyrowieach, gdzie ostatecznie 
O. Niemancewicz był tylko gościem. 

  

Wkrótce poznamy jego działalność w 
charakterze administratora parafji synko- 
wickiej. 

Ti K iau = 
  

OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECH CZŁOWIEŚŃ 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 
©GROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRY: 

POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 
TORJUM POD WILNEM. 

ZLICZE*! 

    
Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

    

grodfięhyka nowodfódzka „||| 
— Ogólne zebranie członków upadłego 

T-wa ubezpieczeniowego. — Podawaliśmy już 

o kłopotach byłych ubezpieczonych upadłego 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych prze- 
mysłowców polskieh, którzy powinni obecnie 
spłacić długi T-wa. 

W tych dniach odbyło się ogólne zebra: 
nie zainteresowanych b. członków T-wa, na 
którem po wysłuchaniu sprawozdania prze- 
wodniczącego p. Alpersztejna i opinji p. 

mec. Zadaja uchwalono zaprosić do komitetu 
p. mec. Lobmana, p. mec. Zadaja i p. rad- 
nego Chwoliwiekiego, delegować członka ko- 
mitetn do Warszawy, gdzie razem z adwoka 

tem ma otrzymać informacje w sprawie obro 
ny prawnej b. członków T-wa. 

  

      

— Pożar. —Onegdaj w osadzie Rok 

iny Żydomla w zabudowaniach Kędzier- 
skiego Marjana wybuchł pożar, którego pa- 

stwą padł dom mieszkalny. Straty wynoszą 

około 3000 zł. Pożar powstał wskutek zapa- 

lenia się sadzy w kominie. 

— „Ludożercze * zwyczaje derożkarzy. — 

tkie warstwy społeczeństwa mają pod 

bójek swoje cechy  charakterystyczne. 

Lecz nadzwyczajną cechą odznaczają się tut. 

dorożkarze, którzy podczas bójek gryzą się 

Ww nos) 
W tych dniach pokłócili się obok poczty 

dwaj dorożkarze. Doszło do bójki, w czasie 

której jeden drugiego ugryzł w nos. Jest to 
już drugi wypadek ugryzienia nosa podczas 

bójek dorożkarzy. 

— Zamiast gotówką butelką po głowie— 
W piątek około godz. 12 do mieszkania nie- 
jakiego Presa przy ul. Dominikańskiej nr 11 
zjawił się komornik, aby ściągnąć od Presa 
należność za weksel. Razem z komornikiem 

przyszedł również _ wierzyciel Presa p. Sz. 
Rapp. Gdy komornik przystąpił do nakłada- 

nia sekwestru na nieruchomości, Pres sehwy- 
cił butelkę i uderzył nią Rappa w głowę. 

Pokaleczonego Rappa odprowadzono 
lekarza, a Presa do komisarjatu.. 

Bądź tu dobry i pożyczaj komuś pienią- 

dze! 

— Teatr miejski. — Dziś o godz. 8,15 — 

4-aktowa sztuka +Hagnola p.t. „Marjusz**. — 
Ceny zniżone. 

— Imprezy sportowe. — W dalszym cią- 

gu mistrzostw 4 podokręgów gier sportowych 

o tytuł mistrza okręgu rozegrane zostaną w 

dniu dzisiejszym w ogrodzie miejskim nastę 

pujące mecze w piłce koszykowej: o godz. 10 

ŁKS (Łomża) — Makabi (Białystok) i Woj 

skowy Klub Sportowy KOP (Ossowiec) — 

Cresovia. 

O godz. 17 Makabi (Białystok) i WKS- 

KOP (Ossowiec) oraz ŁKS (Łomża) — Cre- 

sovia). 

— Bieg/ dlugodystansowy. — W dniu 6 

sierpnia tj. w dniu święta legjonowego prze- 

widziany jest w programie bieg długodystan= 
sowy na przestrzeni 5 km. 

Zapisy do biegu przyjmuje Komenda Gro 

dzka przy Zw. Strzel. w godz. 9 — 15 i 18 

— 20. 

— Tenisowe mistrzostwa Polski. — W 

dniu dzisiejszym w godz. popołudniowych na 

kortach tenisowych Cresovji' odbędą się dal 

sze rozgrywki z szeregu rozgrywek o druży- 

nowe mistrzostwa Polski między Warszaw - 

skim Lawn - Tenis Klubem a miejscową Cre 

sovją. 

NOWE OGNISKO DLA KSZTAŁCĄCEJ 
SIĘ MŁODZIEŻY 

Związek Osadników, prowadzący od sze- 

regu lat akcję pomocy kształcącej się Ww szko 

łach młodzieży uruchamia w porozumieniu z 

władzami szkolnemi z nowym rokiem szkol- 

nym szósty swój internat męski w Grodnie 

pod nazwą Ognisko dla kształcącej się mło- 

dzieży kresowej. 
W Ognisku tem prowadzona będzie praca 

wychowawcza w najszerszem tego słowa zna- 

czeniu, zorganizowana na nowoczesnych za* 

sadach wychowania indywidualnego i oby- 

watelsko - społecznego. Młodzież korzystać 

będzie z planowej opieki wychowawczej i po 

mocy naukowej, otrzyma ideowe i praktycz 

ne wychowanie społeczno - państwowe, bę- 

dzie miała zapewnione rozrywki kulturalne, 

odbywać będzie ćwiczenia według programów 

wychowania fizycznego. W internacie prze- 

strzegana będzie higjena. 

Warunki przyjęcia do Ogniska: 

1) Do Ogniska przyjmowana będzie mło- 

dzież z powiatów województwa białostockie- 

go, pierwszeństwo posiadać będą dzieci osad 

ników wojskowych i cywilnych, oraz drob- 

nych rolników, biorących czynny udział w 

pracach społecznych. у 2 

2) Opłata za pobyt w Ognisku wynosić 

będzie 40 zł. miesięcznie. W opłacie powyż- 

szej mieści się mieszkanie, jedzenie (4 razy 

dziennie), pranie, kąpiele (raz w tygodniu) 

oraz opieka wychowawcza i lekarska. 

Podania o przyjęcie wychowanków do о- 

gniska należy składać pod adresem: Związek 

Osadników w Grodnie ul. Listowskiego 4T= 

najpóźniej do dn. 1 sierpnia rb. Odpowiedź 

o przyjęciu otrzymają rodzice do dnia 10 

sierpnia rb. 
TYTYTYTYTYYTFYTYTYYTYTYYTYTTYYTYWEWYTYYYYYT 

Dźwiękowe kine „APÓLLO* 
Dominikańska 26. 

DZIŚ NA EKRANIE! 

KONIEC ŚWIATAMI 
zapowiadał wynalazca strasznych „promieni 

śmierci X''. 

Zbawcą okazał się EDMUND LOWE, który 

wraz z BELĄ LUGOSI i IRENĄ WARE— 

występuje w doskonałym firmie produkcji 

1933 — 34 T. 

„CHARBU” 
NA SCENIE pożegnalny występ obecnego 

zespołu. 

„REWIA HAWAJSKA" 
z udziałem: 

    
  

  

   

do 

          

THEO, KOKO i 9-letniej VIOLETTY. — 

Śpiewy i tańce hawajskie! Oryginalne ewo- 

lucje hawajskie! Przegląd ostatnich przebo- 

jów stolicy! Pozatem EDWARD REJ odtwo 

rzy dramatyczny obrazek „KOKAINISTA'* 

Wstęp od 54 gr. 

— Nagły zgon inż. E. Izraelity. W dniu 29 
bm. zmarł nagle w gabinecie inż. Tymińskiego 

w Urzędzie Wojewódzkim przybyły tam w in- 

teresach inż. Eljasz lzraelita, znany i szanowa- 
ny w Nowogródku kupiec manufaktury. 

— Straszna zemsta sąsiedzka, W miesiącu 

czerwcu br. we wsi Kucewicze gm. horodniczań 

skiej, na tle wzajemnych porachunków, niejaki 

Bazyli Wojniło dokonał zabójstwa Szacha Kon- 
stantego. 

W dniu 28 lipca została w tajemniczy spo- 

sób uduszona pięcioletnia córka Wojniły, Alek- 

sandra. 
O dokonanie tego potwornego mordu po- 

dejrzani są Szach Jan i Zofja Szach, z zemsty 

za zabójstwo Konstantego Szacha. 
Dochodzenie prowadzi policja. 

— Nowa 0iiara topiełi. W dniu 28 lipca u- 
tonął w czasie kąpieli w stawie rybnym obok 

maj. Korelicze 19-letni Mikołaj Mieleniako, mie- 

szkaniec wsi Babniewo, gm. horodeczańskiej, 
który pracował w majątku Korelicze przy wy- 

robie serów litewskich. 

lidka 
— Ku czci Narbutta. — W Dubiczach na 

terenie powiatu lidzkiego odbędzie się w nie 
dzielę dnia 6 sierpnia uroczyste odsłonięcie 

pomnika pułkownika Ludwika Narbutta i 

towar: „poległych w walce o wolność w 
roku 1863. Będzie to zarazem uroczysty ob- 
chód 70-ej rocznicy powstania Styczniowego. 

Pomnik wzniesiony został staraniem lidz- 
kiego komitetu uczczenia pamięci bohaterów 
i budowy pomnika, któremu to komitetowi 

przewodniczy p. wicewojewoda Marjan Jan- 

kowski, jako obywatel powiatu lidzkiego. — 
Zorganizowaniem zaś samej uroczystości od- 
słonięcia i nadaniem jej rozmiarów manife- 

stacji narodowej zajął się grodzieński komi- 

tet przed przewodnictwem dowódcy Okręgu 
Kdrpusu p. generała inż. Litwinowicza z u- 

  

działem przedstawicieli wszystkich trzech 
województw. 

Do Dubicz wymaszeruje z Grodna caty 
grodzieński pułk piechoty imienia Narbutta. 

Pułk ten obrał sobie bohatera powstania na- 

rodowego za swego patrona. Pułk stanie na 
miejscu w dniu 5 sierpnia. 

Przybędą na obchód przedstawiciele władz 
państwowych, cywilnych i wojskowych, от- 

ganizacyj społecznych, oddziały Strzelca z 
lidzką kompanją Strzelea im. Narbutta na 
czele, koła Młodzieży Wiejskiej, straże pożar 

ne. 
Na wzgórzach koło Dubicz rozpalone bę- 

dą w sobotę dnia 5 sierpnia wieczorem sym- 
boliczne ogniska. 

Program niedzieli 6 sierpnia będzie nastę 
pujący :. 

O godz. 10 odprawiona będzie msza polo- 
wa, następnie poświęcone będą sztandary.— 
W samo południe wśród huku 21 strzałów 
armatnich nastąpi odsłonięcie pomnika, po- 
przedzone przemówieniami. Po południu o go 

dzinie 15 zainseenizowane będą pokazy walk 
z roku 1863-go, przy udziale wojska. O godz. 

18 przedstawienie „Chaty za wsią'*, odegra- 
ne pod gołem niebem. O godz. 20 zapłoną po- 
nownie ogniska obozowe. 

Dla spodziewanych licznych uczestników 
obchodu zorganizowany został specjalny do- 
jazd do Dubiez. 

Dubicze położone są na terenie powiatu 
lidzkiego, w gminie Zabłocie, odległe są od 
stacji kolejowej Marcinkańce (linji Wilno— 
Grodno) o 25 km., od stacji kol. Bastuny na 
linji Wilno — Lida o 53 kilometry, w tem 45 
km. szosy i 8 km. drogi gruntowej, wreszcie 
od stacji kol. Skrzybowce na linji Lida — 
Warszawa przez Wołkowysk o 38 km. drogi 
gruntowej. 

Z Lidy autobusami koszta tam i napo- 
wrót około 5 zł. Dla przyjeżdżających wieczo 
rem 5 sierpnia koleją do Lidy zostały przy- 
gotowane w Lidzie noclegi bezpłatne, wskaże 
je informator z opaską na ramieniu, na dwor 
cu przy wejściu. Wyjazd z Lidy autobusami 
rano, szczegóły podane będą w prasie. —Na 
miejscu w Dubiczach przygotowany będzie 
posiłek za opłatą w spółdzielniach i kasynie 
wojskowem. Powrót autobusami do Lidy do 
pociągów wieczorowych. 

Organizacje oraz osoby wyjeżdżające z 
Lidy, które zechcą wziąć udział w uroczysto 
ści, winny zarejestrować się u sekretarza ko- 
mitetu inżyniera Galika (Starostwo — Lida) 
do dnia 3 sierpnia włącznie celem zapewnie- 
nia środków lokomocji. 

  

  

Sensacyjny 

podwójny program! 1 

» 2? znak 
DOUGLAS FAIRBANKS 
na drzwiach ?? 

) 

zespół 
gwiazd.: 

iMRRY PICKFOÓRD w neśmiert dziecie W. 

Szekspira POSKRONIENIE ZŁOŚKICY 
Mocny dramat żywiołowych namiętn. współcz. życia. Znskeze. 

Rod la Rogue, Betty Bronson, WI. Bojė. 
Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor. od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

„OJO 
Dziś premjera! Wielki podwójny program. 

„PORUCZNIK ŃARYNARKI 
„£ ROZKAZU KSIĘŻNICZKĘ 

tilm ilnstrujący życie w Legii 
Cndzoziemskiej 

w rol. gł LILJAN HARWEW 
i HENRY GARAT 

Ceny zniżone: Balkon dzienny 25 gr., wiecz. 40 groszy. — 

  

  

KG 
ŚL kB 

„ „LIVIU REBREANU — „ION'* — 
wieść. Z upoważnienia autora przełożył z ru 
muńskiego Stanisław Łukasik, t. I — Głos 
ziemi, str. 276, t. II — Głos miłości, str. 254. 

  

po- 

Kraków, 1932, Skład główny: 
Wolff. 

| „ło robić, popie dobrodzieju**, zwraca 
się do kapłana jeden z gazdów w powieści z 

Gebethner i 

   
życia chłopów... rumuńskich! Dziwni są ci 
chłopi !... Jeden, np. ma oszczędności naga- 
nobione, — jest też tam „bogacz... wabiący 
się Stefan Hotgesty''.. 

Powieść jest ciekawa, jako dzieło literac- 
kie, — przekład jeszcze ciekawszy, ale jako 
karykatura literacka. 

Pełne, krytyczne wydanie dzieł wszyst- 
kich Adama Mickiewicza w 16-tu tomach, na- 
kładem Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej z 
mocy uchwały Pierwszego Sejmu pod redak- 
cją Wilhelma Bruchnalskiego, Artura Gór- 
skiego, Stanisława Pigonia i Józefa Ujejski 
go, a w układzie graficznym Adama Półtaw- 
skiego. 

Całość tekstów obejmuje tomów szesna- 
ście w układzie następującym: 

Utwory poetyckie: Tom 1 — Poezje, 
tom II — Poematy, tom IH — Dramaty, tom 

  

IV — Tan Tadeusz. Utwory prozą, listy i roz 
mowy: tom V — Pisma prozaiczne polskie, 
cz. I, tom VI — pisma proz, polskie, cz. П, 

  tom VII — Pisma proz. franeuskie, cz. I 
tomy VIII, IX i X — Literatura Słowiańska 
tom XI — przemówienia, tom XII — Pisma 
proz. francuskie, cz. II, tomy — XIII, XIV, 
XV — Listy, tom XVI — Rozmowy z Ada- 
mem Mickiewiczem. 

Po ukończeniu wydania ukażą się dwa 
tomy dodatkowe: I. Kalendarjum biografiez- 
ne. Chronologja. Bibliografja druków. Wy- 
kaz rękopisów. Indeks ogólny (Tom XVII), 
II. Ikonografja Miekiewiczowska (Тот 
XVIII). 

Tomy todąd niewydane zawierają: 
Tom V (str. 472 1 4 nlb.) 1. Pisma i 

przemówienia filomaityczne, 2. Pisma  este- 
tyczno-krytyczne, 3. Opowiadania, 4. Pisma 
gramatyczne, 5. Podatek: Pomniejsze pisma 
sprawozdawcze i krytyczne: Pierwsza reda- 
kcja rozprawy „O krytykach i recenzentach 
warszawskich'', Dajny litewskie zapisane 
przez A. Mickiewicza, Pisma przypisywane 
A. Miekiewiczowi. 

Tom XI (str. 544 i 4 nlb.) 1. Przemó- 
wienia w kole Sprawy Bożej (1842 — 1847), 
2. Legjon 1848 r., 3. Przemówienia przygodne. 

Tom XVI (str. 560 i 4 nlb.) 1. Ioano 
wy, od I do CVI, 2. Dodatek: Wiadomości 
o improwizacjach A. Mickiewicza, Wiadomo- 
ści o dziełach zamierzonych i zaniechanych, 
Legendy i baśni opowiadane córce. 

Administracja i skład główny: Kasa 
im. Mianowskiego — Instytut Popierania 
Nauki, Warszawa, Pałac Staszica (Nowy 
Świat 72). Cena każdego tomu zł. 6. 

Nakładem Głównej Księgarni Wojskowej 
w Warszawie ukazały się ostatnio następują- 
ce nowości wydawnicze z dźledziny sportu:: 

Praktyczny podręcznik pilota szybowco- 
wego — inż. E. Bachem. Podręcznik niemiec- 
kiego inżyniera Bachema przetłomaczony na 
język polski przez mjr. pil. B. Stachonia wy- 
czerpująco omawia zagadnienie szybownietwa 
stanowiąc cenny materjał zarówno dla ucz- 
niów jak i instruktorów. 

Doskonały podręcznik sztuki żaglowania 
znajdzie każdy żeglarz i kajakowiec w ksią- 
żeczee L. Szwykowskiego „Żeglarz śródlądo- 
wy''. Komenda Harcerska zaleciła ją wśród 
swej _ organizacji. 

Dla tych, którzy pragną posiadać za kil- 
kadziesiąt złotych własny kajak, prawdziwą 
pomocą będzie podręcznik Jabłońskiego „Bna- 
dowa dwuosobowego kajaka harcerskiego ty- 
pu „h''. Kajak ten wypróbowany przez dru- 
żyny harcerskie w długich wyprawach wod- 
nych daje wszelkie gwarancje stateczności, 
wytrzymałości i wygody. 

„Łódź harcerska żaglowo-wiosłowa'* Ga- 
bryjelewicza — ułatwia harcerzom opanowa- 
nie materjału potrzebnego na stopień żegla- 
rza. 

’ 

  

Dzialki 

Warunki kupna: 

— оее т _ 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

Kemunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

dm 

Brukarnia 

        

  
“ч \ъ\‚_\О'Г:„ prąd 

A x 
“Ulua.

 

Spółka Parcelacyjna, : 
ul, Mickiewicza 15. 
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Wydawnictwa „SŁOWO” 

Na żądanie publiczności jeszcze dziś 
tilm o wyjątkowej wartości artystycz- 

nej i niezwykłem powodzenia 

Ceny na 1 s. balkon 25, 

Dziś wielki podwójny program! 

KOBIETO, 
Wyświetia się również po raz pierwszy w Wilnie dźwi 

NIE GRZESZ 
ekowy akrobatyczny film 

parter 54 gr. 

    

  

  

  w Skle 

wsparcie. 

W Wilnie, ul. GDAŃSKA 2 (róg Wileńskiej) 
Otwarty został Sklep 

pie. Uprasza się o zwiedzanie i 

    

   

        

= | solidnym 
w: 4 Nav ini = 5 z. $s  Nyrobów aoszykarskih Ociemkialih || =2 | Sżamieścia: 
„o z warsztatow Kuratorjum nad Ociemniatymi E n | fon na miej: 
2 w Wilnie, Antokolska 18. = S Į godz. 1 A 
NE Ceny niskie. Robota solidna. 2“ | nalska 6 m. 6. & 

p= Zamówienia przyjmują się: w warsztatach, > = "3 ewentualnie £ - 
= przez Instruktora Kursów (od 7 do 13) oraz 4 E pokojowe mieszkania - 

wolne od podatku de 
wynajęcia. — Krakow 
ska 51 — dozorca. 

  

Szkoła Gospodarstwa 

przyjmuje zgłos   
„Prawa i obowiązki kapitanów i ster- 

ników jachtowych'* — gen. M. Zaruskiego są 
niezbędnym podręcznikiem dla jachtsmenów 
morskich. 

„Działanie i obsługa samochodu * — L. 
Kapitaniaka. Podręcznik opracowany w spo- 
sób jasny 1 zwięzły, obejmujący całokształt 
automobilizmu, jest niezbędny dła każdego 
kierowcy, a w pierwszym rzędzie dla uczniów 
kursów samochodowych. 

„Obozy'* — Z. Trylski inż. Podręcznik, 
omawiający przygotowanie i prowadzenie o- 
bozów, z uwzględnieniem  najdrob. уе 
nawet szezegółów, godny polecenia ws2 i 
których interesuje obozownictwo. Znaleźć się 
powinien zarówno w ręku każdego „obozowi- 
cza'', jak i pedagoga, oraz kierownika obo- 
zu. Jest to pierwszy w literaturze polsk 
podręcznik o obozowaniu, ujęty tak obsz 
nie i wyczerpująco. Dodać trzeba, iż autor 
zasłużony działacz harcerski, oraz znany już 
w tej dziedzinie pisarz, potrafił rzecz ująć 
nie tylko fachowo, ale i barwnie, tak iż 
książka jest istotnie zajmująca i ciekawa. 
Humor obozowy przebija się też w licznych 
ilustracjach, które stanowią prawdziwą atrak 
cję książki. : 

Rozkład jazdy statków 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY'', „PAN TA- 
DEUSZ“, „KURJER“, „GRODNO'', „SO- 
KóŁ'' i „WILNO'* będą 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 
g. 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. 

dnie świąteczne od dnia 25 

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 
o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 
8 rano, a następnie co godzinę. Ostatni od- 
jazd statka z 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 

ZARZĄD. 

SKANALIZOWANE 
DZIAŁKI BUDOWLANE 

na POPŁAWACH 
po brzegu Wilenki i nlic Subocz. Popławska 
i Saska Kępe. Ziemia ogrodowa Dla spółek 
budowisnych warunki migowe. Informacje; 

Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8 

ŻĄDAĘCIE 
wu wszystkich aptekach 

skiadach aptecznych znane 
iredka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
i DRS 

Dr. Wolfson 
“° Спотобу skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe. 
DOKTOR Wileńska 7, tel. 10-67. 

żeldówicz od godz. 9 --1 i 4—-B 

Choroby skórne, wene- KS 

         

   

    

    

W niedziele i 

  

    
  

    
    

  

"LŽ 
LERAFZE 

RIZREI RÓTREFEZRERAICE 
  

ryczne, narządów | mo- 499758 zo 
sedno 3 Kupno 

ой 9 do 1 i o lo "te 2 
wieczorem. Ul. Mickie- | „SPRZEDAŻ 

wicza 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 

-Móć tmacyjny 
świeży lipcowy, poleca 

D/H | 
A. Januszewicz 

od 12 — 2i od 4—6 Zamkowa 20-a, 
ul. Mickiewicza 24 — tel. 8-72 

tel. 277... — — — — — — 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

- duże i 

W MIESZKANI 

POKój 
z miekrępającem wej- 
ściem do wynajęcia — 
Mickiewicza 22 =. 42. 
  

UDAAAAADAAARŁAŻAAŚA. 

Letniska 
РОМОО СЕГ 

DANIUSZEW 
MAJĄTEK 

LETNISKO 
pensjonat — poczta — 
Daniuszew — Kierszow 

— — — — —-ska stacja Smorgonie. 
Kupię Plaža, kajaki, tenis. 

ziemi ornej około 16he == —— — 
w odległości ed Wilna DWÓR WIEJSKI 
nie dalej 15klm. Oferty przyjmie letników z @ 
А. $ w Administracji irzymaniem. — Wiad 
„Slowa“ fatarska 17 m. 3. od 

1—5 p. p. 

  

  
OKAZYJNIE 

DO SPRZEDANIA LETNISKO 
PLAC PENSJONAT 

przy ul. Góra Bouffa- Lasy, rzeka, sperty — 
ła, blisko gimnazjum, radio ete. Wesało — 
można częściami. Wia- tanio! Dowiedzieć się 
domość w Biurze Re- Zarzecze 16 — 17. 
klamowem St. Grabo- — 
wskiego Garbarska 1. 

SPRZEDAJE SIĘ * 
małe działki 

- 
  

PENSĮOMAT 
w  Andrzeįkowis nad 
Świtezią Wandy Ku- 

ziemi przy ul. Sołtani- Porcje 2 чр + 
skiej i  Zwierzyniec- ny salon i taras, bibljo- 
kiej. Dowiedzieć sie — teka, pianino,  łuschnia 
Zwierzyniecka 37 m. 1 wiejska, posiłek & razy 
la dziennie. Doskonała ką- 

, , SPRZEDAM piel, auto, dojazd z Ba- 
działkę dobrej ziemi z ranowicz lub Nowo- 
zabudowaniem całą ob gródka autobusem. Ce- 
sianą 12 ha w obrębie ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
m. Wilna 20 minut au leżności od pokoju. — 
tobusem  — Wiado- Poczta Wałówka kele 
mość w redakcji. Nowogródka  Andezej- 
——————— kowo. 

AUTO — — — — — — — — 
marki „Chevrolet, typu 
„Sedan“ limozyna 6 
cyl., w doskonałym sta- 
nie, okazyjnie do sprze- 
dania, — Wiadomość: 

  

  

A A = pz — — — 

m. о godz. St. Waga! al 

WE —. | Duży zarobeki 
aakananawanakenn | Wydawnictwo tata 

logu - Przewodnika 
Lokale Ii-cich Targów Pół- 

PIVYTTVVVTYTYVPE VY nocnych poszukaje 

3 Er Potrzebne ee cenizać 
Biura Reklamowego 

= Stefana Grabowskie- 5-cio pokojowe, system 
korytarzowy — па 
Zwierzyńcn blisko mo- 

go Garbarska 1 — 
godz. 12—2codziez-     
  

  

stu. Oferty do Redakcjj 5 
@а Т. С. + 7 

Poszukuję k ÓMAÓDADDA is 

mieszkanie od 3 — 5 POSZUKYUZĄ 
pokoi z wygodami, sło- 
neczne, such+. Oferty 
Wł. Studnicki" Dąbrow- 
skiego 12. 

ZARZĄD 
Bratniej Pomocy Słu- 
chaczy Instytutu Na- 
uk Handlowo - Gos- 
podarczych ul. Miekie- 

PRACY 

      

Rutynowany 
agronom znający 
spodarstwo przem: 
we, hodowlę” mleczar- 
stwo, lesnictwa, olejas- 
stwo z 20-letnią prak 

wicza 18 przyjmuje tyką w kraja i zagre- 
zgłoszenia wolnych do nicą— poszukuje zarer 
wynajęcia pokoi dla posady — wymsgania 

skromne. Wilno Osire- członków swego  Sto- 
bramska Xe 16 m. 22 warzyszenia. — Kance 

larja czynna codzien- — => 
nie od godz. 16 — 18 S T UWE NT 
-- — — — — — --przyjmie posadę w cha 

2, 3, 5, i 6 - pokojo- rakterze nauczyciala— 
we mieszkania staełgo lub czasowe- 

DO WYNAJĘCIA go do dzieci za samo 

Ofiarna 2 — dozorca. utrzymanie chętnie na 
Informaeje 15-10. wieś. 

—Zgloszenia pod: Wilne, 
A ul. Zamkowa nr 5. — 

2i 3 - pokojowe ze (Sklep owocowy). 
wszelkiemi wygoda - Krymski. 
mi do wynajęcia od 
zaraz. Tartaki 34a. 

DO WYNAJĘCIA 
3—4 i 6 pokojowe 
MIESZKANIE 
z wszelkiemi wygodami 

ul. Dąbrowskiego 7. 

о РО КО E 
ładnie umeblowane z 
balkonem, z używalno- 
ścią łazienki do wyna- 
jęcia. Mostowa 3-a m. 
30 od godz. 11 — 1 i 
od 4 — 7. 

  

B. urzędnik 
w ciężkich warantacie 
zna buhalterję, rachna- 
kowość, sznka posady. 
Przyjmie każdą zaofie- 
rowaną Dracę Na WR: 
rūnkach najskromniej- 
szych. Łaskawe oferty: 
Wilno ul, Ksiwacyjske 
44—5, dla A. K. 

   

Žiu udy R PARA 

4 — 5 POKOJÓW ZGUBIONO 
blisko śródmieścia —REWOLWER 

    

  

potrzebne. — Zgłosze- Barauning mały, nik- 

nia do „Słowa'* pod lowy — w ogródku 
H. G. Sztralla. - Laskawego 

—19 ER Z znalazeę - proszę © 

PRZYJ MĘ zwrot. Zapłacę podwój 

uczni na mieszkanie. ną wartość. Wielka 56 
Pełne utrzymanie — — Notarjusz Bohusze- 
opieka, Makowa 10 — wicz. 

m. 1. IGE 
  

  

    

Redaktor w/z Witold Tatarzyńpx     
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